החם
הקוה

נ .קצין

תקשו רת

דמגוגיה ,הסתה או סתם בורות
• לפחות תסקרו אותנו ,באותה רמת מקצועיות כפי שהייתם
מסקרים שבט ילידים או קבוצת שימפנזים בג'ונגל! •

ל

‡ ˙מי„ ‰ם מ˘מיˆים ‡ו˙נו .לפעמים
‰ם ר˜ מ˘˜יפים על חיינו ,כ‡ילו
‰יינו ˘בט ילי„ים מפפו‡‚ ‰ינ‡‡ ,‰ו
זן בל˙י מוכר ˘ל ˘ימפנזים ב‚'ונ‚ל‡ .ל‡
˘כלי ˙˜˘ור˙ ˘„ור˘ים מעˆמם רמ ‰מיני־
מלי˙ ˘ל מ˜ˆוענו˙ בכ˙יב ‰נוסח נ˘יונל ,מ˙ירים
לעˆמם ‰כל כ˘מ„ובר בזן ˜‰רוי חר„ים .ב‡חרונ˙‰ ,‰פעם ‡ח„ מ‡˙רי ˘˜˙‰ור˙ ‰פופולרי ביו˙ר
במ„ינ ,‰מפל‡־טבע נ„יר" :לר‡˘ונ ‰בעולם ‰חר„י :פ˘˜וויל ˜‰ור‡ ל‰יב„˜ לסרטן בנ˘ים".
יו‡˙ ,רו לעˆמכם ‡יז ‰פל‡‰ ,חר„ים ‰פרימיטיביים‡ ,ל˘ ‰מ„ירים מילים מסויימו˙ מ‰עי˙ונים
˘ל‰ם˜ ,ור‡ים לנ˘ים לע˘ו˙ ב„י˜ו˙ ל‚ילוי מו˜„ם ˘ל סרטן .מ‡חורי ‰פ˘˜וויל ‰פל‡י ‰ז ,‰עומ„
‡יר‚ון „מוי־חר„י ˘˜ור‡ לעˆמו "ובזכו˙ן" .ר‡˘ו˙ ‡‰ר‚ון סיפרו בזעזוע ל˙˜˘ור˙ כי ‰חליטו לˆ‡˙
ב˜מפיין ל‡חר ˘"‰רבנים במ‚זר ‰חר„י ל‡ עו˘ים ˘ום ˆע„ לעו„„ ‡˙ ‰ב„י˜ו˙ ‡‰ל ‰כ„י ל‡ ל„בר על
נו˘‡ים כ‡ל ."‰עו„ טענו כי לפי נ˙וני ‚‡‰ו„ ‰למלחמ ‰בסרטן" ,נ˘ים חר„יו˙ מ˙ו˙ יו˙ר מסרטן בנ˘ים
ב‚לל ‚‰ילוי ‰מ‡וחר ˘ל ‰מחל ."‰סוף ˆיטוט.
למ˜ר‡ ˘‰ורו˙ ‰ללו ˘˜˙‰ינו ל‰חליט – ‡‰ם ב„יווח ‰ז‚ ‰לומו˙ „מ‚ו‚יˆ ‰יני˙‰ ,ס˙ ‰מרו˘ע˙
‡ו ס˙ם בורו˙ מ‰סו‚ ˘‡פילו ‡ל˘ ‰ל‡ למ„ו ליב ‰ל‡ ניחנו ב .‰ו‡יך ז˘ ‰עורך ‡חר‡י כל˘‰ו ,ל‡ טרח
לב„ו˜ ‡ם י˘ למˆער ˘ור‡ ‰ח˙ נכונ ‰ב„יווח ˜˘‰רי ‰ז!?‰
"לר‡˘ונ ‰בעולם ‰חר„י נ˘ים נ˜ר‡ו˙ לעבור ב„י˜ו˙ ל‚ילוי מו˜„ם"??? למ˘ ‰ל‡ ˙עלעלו
ב‚ליונו˙ י˙„ נ‡מן ל‡ורך ‰ע˘ור ‡ו ˘ני ‰ע˘ורים ‡‰חרונים ויו˙ר ,ו˙‚לו „יווחים ˘וטפים בנו˘‡
כולל פירסום ‰‰מלˆו˙ לביˆוע ב„י˜ו˙ ‡לו? למ˘ ‰ל‡ ˙˜„י˘ו „˜ו˙יים לחיפו˘ ˜ˆרˆר˘ ,יניב ˜רי‡‰
פומבי˙ ˘ל ‚„ולי פוס˜י ‰‰לכ ,‰כבר מלפני ˘נים˜‰ ,ור‡ים לנ˘ו˙ י˘ר‡ל לעבור ב„י˜ו˙ ממו‚רפי?‰
)‰רבנים ,ר˜ „רך ‡‚ב‰ ,יו ‚ם ‰חלוˆים לˆ‡˙ ב˜רי‡ ‰לˆיבור לעבור ˜ולונוס˜ופי‰ ‰חל מ‚יל .(50
ונעבור לנ˙ונים כביכול .נ˘ים חר„יו˙ מ˙ו˙ יו˙ר
מסרטן ב‚לל ‚ילוי מ‡וחר? ˘˜ר וכזב .וז‡ ‰פילו
ל‡ ˘˜ר ח„˘‚‡‰ :ו„ ‰למלחמ ‰בסרטן ,ב˙‚וב‰
לפירסומים ˘˜ריים מסו‚ ז˙‰˘ ‰בססו כביכול
על נ˙וני ,‰פירסמ‰ ‰ו„ע ‰ר˘מי˙ ב־  2014וב‰
‰וˆ‚ו ˘יעורי ‰‰יענו˙ ˘ל נ˘ים לביˆוע ממו‚רפי‰
– עם ‰ב„לים ˜טנים בלב„ ב‰יענו˙ בין ‰חילוניו˙
לחר„יו˙ .ז‡˙ על פי מימˆ‡י מח˜ר מ˜יף.
י˙ר על כן .ב‡ו˙ו מח˜ר ,כך ממ˘יכ‚‡‰ ‰ו„‰
למלחמ ‰בסרטן ו˜ובע˙ :נמˆ‡ כי "˘יעורי
˙‰חלו‡ ‰בסרטן בנ˘ים ב‡וכלוסי‰ ‰חר„י˙ ‰יו
נמוכים ב‡ופן מ˘מעו˙י ב˘‰וו‡ ‰ל˘יעורי ‰מחל‰
ב‡וכלוסי‰ ‰חילוני˙"‡ .ז לבו‡ ולמחזר כזבים
ו‰עי˜ר ל˘פוך בו ıעל ˆ‰יבור ‰חר„י? במיל‡ ‰ח˙:
˙˙ביי˘ו!

שוק

תגלית :העגלה מתקפלת כלפי חוץ

מ

' מירו˘לים˘ ,רכ˘ו ע‚ל˙ ˙ינו˜ו˙ ‡ירופי˙ יו˜ר˙י˙‰ ,בינו מלכ˙חיל‰
˘‰ם מ˘למים מחיר י˜ר עבור ‰יו˜ר‡ – ‰ך ל‡ ‰יו מו„עים לכך ˘‰מחיר
‰
בע‚ל‰
‡ינו ר˜ כספי .זמן ˜ˆר ל‡חר ˜‰ניי ,‰נ„‰מו מ' ל‚לו˙ בעי˘ ‰ל ממ˘
ם,
˘כולם מ„ברים ב˘בח" :‰בעו„ ˘ע‚לו˙ ˙ינו˜ ‡חרו˙ ,לפחו˙ ‡ל‡˘ ‰נחנו מכירים,
נס‚רו˙ כלפי פנים – ‰ע‚ל‰ ‰יו˜ר˙י˙ ב‡ ‰עם ˜יפול ‰פוך ,כ‡˘ר ‰מו˘ב ‚ב
ו‚‰ב
מ˙˜פלים כלפי חו."ı
˘י.
נו„ ‰על ‡‰מ˙ ,ב˙חיל ‰ל‡ ˜לטנו ‡˙ ‰מ˘מעו˙ ע„ ˘˜יבלנו ‰סבר
מוח˘י.
נים
"בע‚לו˙ ‰ר‚ילו˙‰ ,מו˘ב ו‚‰ב ˘‰ם ˘‰טחים ˘ב‡ים במ‚ע עם ‚וף ˙‰ינו˜ ,מו‚נים
כים
ונ˘מרים נ˜יים .לעומ˙ ז‡˙ בע‚ל‰ ‰יו˜ר˙י˙ ‰מו˘ב ו‚‰ב ‡ינם מו‚נים ו‰ם מ˙לכלכים
‰ם
כ‡˘ר מניחים ‡˙ ‰ע‚ל ‰על ‰רˆפ‡ ‰ו בכל מ˜ום ‡חר‰ .ורים ל‡ ˘מים לב לז ,‰ו‰ם
מ˘כיבים ‡˙ ˙‰ינו˜ על ‰חל˜ ˘נ‚ע ברˆפ ...‰מי ˘בר˘ו˙ו ע‚ל ‰מסו‚ ז ,‰כ„‡י
˘י˘ים לב לעניין".
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ס י כונ ים

ואם השיפוצניק
יפול ,מי ישא בא
ה

חורף „˜‰ים לבו‡ ˘‰נ ,‰מלוו ‰בסער˘ ‰ל ממ˘ .רוחו˙ חז˜ו˙,
כ„ורי בר„ ‚„ולים וכמויו˙ ‚˘ם ‚„ולו˙ במיוח„ .ברחבי ‡‰רı
נר˘מו נז˜ים ˘ל ממ˘ ,כולל ˜ריס˙ עˆים ,מנופים ו˜ירו˙‚ .ם
בבניין בו מ˙‚ורר ז' מבני בר˜‰ ‚‚ ,רעפים נפ‚ע מנז˜י ‰סופ‰ .‰ו‡ חיפ˘
– ו‡ף מˆ‡ – ‡י˘ מ˜ˆוע ˘י˙˜ן ‡˙ ‰נז˜ים‡ .ל‡ ˘בר‚ע ‡‰חרון ,נר˙ע
ו‰יסס – ול‡ ב‚לל ˘מ„ובר בפלסטיני מ˘‰טחים‡" .ני ˆריך פועל ˘יעל‰
למעל ‰לס„ר ול˜˘ור ‡˙ ‰רעפים ,ז‡˙ עבו„˘ ‰ל ˜˘ 200ל לחˆי ˘ע‰־
˘ע ‰בסך ‰כל‡ ,בל פ˙‡ום ח˘ב˙י על מ˘ ‰עלול ל˜רו˙ ‡ם ‰פועל ייפול
וייפ‚ע .מי יˆטרך ל˘‡˙ ב‡חריו˙? ו‡ם ‰ו‡ י˙בע ‡ו˙י? מי˘‰ו מבטח
‡ו˙ו? וכי נטרפ„ ‰ע˙י‡˘ ,ני ‰ולך ל˜ח˙ כ‡ל ‰סיכונים ב˘ביל עבו„ ‰ח„
פעמי˙?!?"
ל„ברי ז'‰ ,ו‡ בירר עם ‰פועל ‡‰ם י˘ לו ‡י˘ור עבו„ ,‰ו‡‰ם ‰ו‡
מבוטח במ˜ר˘ ‰ל ˙‡ונ˙ עבו„‰" .‰פועל ˆח˜ ו‡מר לי ˘‰ו‡ מˆויי„
ב‡י˘ור ,ו˘ל‡ ‡„‡‚‡‰ .ם ז ‰יעזור ל‰ח˙ים ‡ו˙ו ˘‰ו‡ מ˘חרר ‡ו˙י מכל
מחוייבו˙ במ˜ר˘ ‰י˜ר ‰מ˘‰ו? ‡‰ם ‰ו‡ נח˘ב עוב„ ˘לי? מ‡ ‰ני ‡מור
לע˘ו˙ כ„י לבטח ‡˙ עˆמי?"
‰מ˜ר˘ ‰ל ז' ,בעˆם‡ ,ינו יוˆ‡ „ופן‰ .זמנ˙ם ˘יפוˆני˜ לˆבוע ‡˙
‰בי˙ ‡ו לס˙ום חלון? ‰ב‡˙ם ‡ינסטלטור לפ˙וח ס˙ימ‡ ,‰ו ח˘מל‡י ל˙˜ן
˜ˆר? ו‡ם חליל‡‰ ‰ינסטלטור יחלי˜ על ‰רˆפ‰ ‰רטוב‰ ,‰ח˘מל‡י יחטוף
זרם ו˘‰יפוˆני˜ יפול מ‰סולם? ווע„י ב˙ים ,כ„‡י לˆיין ,נמˆ‡ים במ˜ום

טוב בר˘ימ˙ ‚‡„‰ו˙ – ‰ם ‰רי מעסי˜ים מנ˜‚ ,‰נן ו˘‡ר עוב„ים .ל‡ זו
בלב„‡ ,ל‡ ˘ל‡ ני˙ן לטעון ˘מ„ובר בעבו„ ‰ח„ פעמי˙ – ‰ם ‰רי מ˘למים
ל‰ם ˙˘לום חו„˘י ˜בוע .וכבר ˘מענו מ‚וון סיפורים ‡ו„ו˙ ‡„ם ˘בי˜ר
י„י„ ,נפל בח„ר ‰מ„ר‚ו˙ ו˙בע ‡˙ ווע„ ‰בי˙ ...מ ‰עו˘ים? פנינו לעורך „ין
‰מומח ‰ב˙חום נזי˜ין ,על מנ˙ לב„ו˜ ‡˙ ‰סו‚י˘ ‰ע˘וי ‰ל‰יו˙ יומיומי˙
עבור כל ‡ח„ מ‡י˙נו.
עו"„ עמי˜ם חרל"פ ,מומח ‰ל„יני נזי˜ין ממ˘ר„ עמי˜ם חרל"פ ו˘ו˙',
מ˘יב" :י˘ ל‰בחין בין נו˘‡ „יני עבו„ ‰לבין ‰חיוב ב„יני ‰נזי˜ין„‡ .ם
‰מזמין ˘יפוˆני˜ לבי˙ו‡ ,ינו נח˘ב כ"מעסי˜" מבחינ˙ „יני עבו„‰„ ,‰יינו,
‡ינו מוˆי‡ לעוב„ ˙לו˘ ˘כר וחייב בחובו˙ ‰מוטלו˙ על מעסי˜˘ ,כן לרוב
˘‰יפוˆני˜ ‰ינו ˜בלן עˆמ‡י ,עוס˜ מור˘‰ ,‰מוˆי‡ ח˘בוני˙ ב‚ין ˘‰כר
˘מ˜בל.
‡ולם מבחינ˙ „יני ‰נזי˜ין ,מזמין ˘‰יפו – ıבעל „‰יר‰ ,‰ינו מזמין
‰עבו„ ‰ב„רך כלל ומבחינ ‰זו ‰ו‡ חב ב‡חריו˙ נזי˜י˙ כלפי מי ˘מ‚יע
לעבו„ ‡ˆלו וˆריך ל„‡ו‚ לסביב˙ עבו„ ‰בטוח ‰ול‡ מסוכנ˙.
במי„ ‰ו‡רע‡˙ ‰ונ˙ עבו„ˆ ,‰ריך לבחון כל מ˜ר ‰ל‚ופו ולב„ו˜ ‡˙
נסיבו˙יו‡ .חריו˙ ‰מזמין ,בעל ‰בי˙‰˙ ,י ‰במי„ ‰ו‰י˙ ‰ר˘לנו˙ ˘לו.
ל„ו‚מ‡‡ ,ם נ˙ן ל˘יפוˆני˜ לעלו˙ ל‚‚ ,כ‡˘ר י„ע ˘‰רעפים עלולים
ל˜רוס‡ ,ו ˘‰יˆ ‰ורך לבˆע ב„י˜ו˙ מו˜„מו˙ ˘ל‡ נע˘ו וכ„ו' .עם ז‡˙,
סביר ל‰ניח ˘במ˜רים ‡לו ,בי‰מ"˘ יטיל ר˘לנו˙ ˙ורמ˙ מ˘מעו˙י˙ על
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˙‰מונו˙ ‰מופיעו˙ במ„ור ז‰ ‰ינן ˙מונו˙ ‡ילוסטרˆי ‰ו‡ין ˜˘ר בין ˙‰מונו˙ ל˙לונו˙
נ‡ ל‡ ל‰פנו˙ ˙לונו˙ ב‡מˆעו˙ ‰טלפון ‡ל‡ בפ˜ס ‡ו ב„ו‡ר בלב„

ק חלילה
אחריות?
• הבעיה עשויה להיות יומיומית עבור כל
אחד מאיתנו :הזמנתם שיפוצניק /חשמלאי/
אינסטלטור? אם יקרה לו משהו ,האם
תואשמו בנזקים? עו"ד עמיקם חרל"פ מומחה
לדיני נזיקין ,עושה סדר בסוגיית האחריות
החוקית וממליץ כיצד להתגונן מראש •
˘‰יפוˆני˜ מ‡חר וכ‡י˘ מ˜ˆוע ‰י ‰עליו ל‰יז‰ר יו˙ר.
‰ח˙מ˙ ˘‰יפוˆני˜ מר‡˘ על טופס ˘ל‡ י‰יו לו ˙ביעו˙ ,יכול ‰ל‰ועיל ‡ך
ל‡ לפטור כליל מ‡חריו˙ במי„ ‰ור˘לנו˙ מזמין ‰עבו„ ‰ברור) .‰כ˘ם ˘‰ח˙מ‰
על טופס ‰סכמ ‰לני˙וח רפו‡י ל‡ פוטר˙ ב‰כרח ‡˙ ‰רופ‡ מ˙ביע˙ ר˘לנו˙
רפו‡י˙(.
ל‚בי ווע„ בי˙ ˘מעסי˜ מנ˜‡ ‰ו ‚נן ,י˘ לע˘ו˙ ‚ם כן ‡˙ ‰‰בחנ„ ‰לעיל
בין „יני ‰עבו„ ‰ל„יני נזי˜ין .מבחינ ‰נזי˜י˙ ,ע„יף ˘‰עוב„ י‰י˜ ‰בלן עˆמ‡י
ול‡ ˘כיר ˘ל וע„ ‰בי˙ ,כך ˘ני˙ן י‰י ‰לטעון ˘‡‰חריו˙ ‰י‡ עליו‡ ,ולם כ‡מור
‚ם ˘ם י˘ ל˜‰פי„ על ז‰ירו˙ ול‡ לב˜˘ מ‰עוב„ לבˆע פעולו˙ ˘עלולו˙ לסכן
‡ו˙ו ביו„עין.
י˘ לˆיין כי לוע„ בי˙ י˘ ‡פ˘רו˙ לרכו˘ ביטוח מיוח„ ˘יכס‚ ‰ם עוב„ים
כ‡לו ‰מבˆעים עבו„ו˙ עבורו .במס‚ר˙ פוליס˙ ‰ביטוח ˘עו˘ים ל„יר ,‰ני˙ן
לב˜˘ ‰רחב ‰לכיסוי עבור עוב„י מ˘˜ בי˙‰„ .יינו‡ ,ם ‰עוזר˙ בי˙ מחלי˜‰
בבי˙ ונפˆע˙ ˙וך כ„י עבו„˙ ,‰י‰י ‰לבעל ‰בי˙ כיסוי ביטוחי במ˜ר˘ ‰ל ˙ביע‰
נ‚„ו .ני˙ן לב˜˘ מחבר˙ ‰ביטוח ,מר‡˘‰ ,רחב ‰לכיסוי ביטוחי עבור ‡נ˘י
מ˜ˆוע נוספים ול˘לם פרמי ‰ב‡˙‰ם )במי„ ‰ו‰י‡ מסכימ ‰ל˙˙ כיסוי( ‡ו לוו„‡
עם ‡י˘ ‰מ˜ˆוע ˘ב‡ לעבו„ ‡ˆלך˘ ,י˘ לו עˆמו כיסוי ביטוחי למ˜רים ‡לו
ו˘‰פוליס˙ ‰כלול סעיף ˘בו חבר˙ ‰ביטוח מ˙חייב˙ ל‡ לחזור ב˙ביע˙ ˘יבוב
למזמין ‰עבו„."‰

אזה רה

כשהשיפוצניק מבקש מקדמה...

א

ם ב˘יפוˆני˜ים עס˜ינן ,מ' מבני בר˜ ˘י‚ר ‡לינו בימים ‡ל˙‰ ‰ר‡‰
מפני מע˘י נוכלו˙ ב˙חום‡ ,ו˙ם חוו ‰על ב˘רו .על ר‚ל ‡ח˙ :לעולם
‡ל ˙˘למו מ˜„מ ‰על ח˘בון ‰חומרים!
מ'˘ ,ביˆע ˘יפו ıב„יר˙ו‰ ,י„ ‰וו˜‡ ז‰יר וח˙ם עם ˜בלן ˘‰יפוˆים חוז‰
מסו„ר ‰מפרט לפרטי פרטים ‡˙ מחוייבויו˙ ˜‰בלן ‡ח˙ ‡ח˙ ,ו‡ף ‰וסיף סעיף
מפור˘ ˘נו˜ב ב˜נסו˙ בסכומים ל‡ מבוטלים לכל יום ˘ל ‡יחור ב˘‰למ˙
‰עבו„‡ .‰ל‡ ˘מספר ימים ל‡חר ˙‰חל˙ ‰עבו„‚‰ – ‰יע ˜‰בלן ובי˜˘ כסף
לרכי˘˙ חומרים‰" .ו‡ ‚‰יע עם ˘ני פועלים‰ ,ורי„ כ‡ן כלי עבו„˜˘ ,‰י מלט
וחול˙‰ ,חיל ל˘בור ‡˙ ˜‰יר וב‡ופן כללי יˆר רו˘ם ‡מין‡ .חרי כמ ‰ימים‰ ,ו‡
‰ו„יע לי ˘עליו ל‰זמין חומרים ולכן ‰ו‡ ˆריך מ˜„מ ‰על ‰ח˘בון‰ .חומרים
כמובן ‡מורים ל‰יו˙ על ח˘בונו ,ו‰ו‡ ˙‰רברב ˘‰ו‡ ˜ונ ‰ב˘בילי ‡ך ור˜ ‡˙
‰חומרים ‰כי טובים ‡בל ‡ין לו כר‚ע מזומנים".
מ' ל‡ י„ע כיˆ„ ב„יו˜ ל˙‰ייחס ‡ל ‰ב˜˘‰˘ ,‰רי בחוז ‰ל‡ נ‡מר „בר וחˆי
„בר על מימון חומרים‡ .בל ‡יך ב‡מ˙ יוכל ˜‰בלן ל„˜˙‰ם עם ‰עבו„ ‰לל‡
חומרי בניי" ?‰נ˙˙י לו ˜˘ 6,000ל מ˜„מ ‰ל˜ניי˙ חומרים ,ל‡חר ˘‰ח˙מ˙י
‡ו˙ו ˘‰ו‡ ˜יבל ‡˙ ‰כסף‰ .ו‡ יˆ‡ מיי„‰ ,פועלים ‰מ˘יכו ל˘בור ‡˙ ˜‰ירו˙
ו‡חרי ˆ‰רים ‰לכו .בערב ˜‰בלן ˘˜˙‰ר ˘מחר ‰ו‡ עסו˜ וי‚יע ר˜ מחר˙יים,
‡חר כך „ח ‰לעו„ יומיים ,וכך ז ‰נמ˘ך ˘בועיים – ו‡ז ‰פסי˜ לענו˙ בניי„,
‰טלפון מנו˙˜ ו‡ין „רך ל‚‰יע ‡ל ‡‰י˘ .ב‡מ˙ נז‰ר˙י בעריכ˙ ‰חוז‡ – ‰בל ל‡
על ‰על „ע˙י ˘‰נוכל יס„ר ‡ו˙י בˆור ‰כז‡˙ .כ„י למנוע מ‡נ˘ים ליפול בפח,
‡ני ממלי ıלכם – ל‡ ל˙˙ על ‰ח˘בון ‡פילו ˘˜ל ˘ל‡ סוכם בחוז"!‰

ה תנ סו ת

שניצל או קציצה לחם?

מ

לכ ,‰ע˜ר˙ בי˙ ומור ‰במ˜ˆוע‡ ,‰ינ ‰מרב ‰ב˜ניי˙ מזון מוכן .ב‡חרונ ,‰ע˜ב ‡ילוˆים
מ˘פח˙יים‰ ,חליט ‰ל˜נו˙ ˘ניˆל מוכן ליל„ים ,חרף מחירו ‚‰בו ‰יחסי˙˙" .מי„ י„ע˙י
˘ˆריך ל˙‰ייחס בח˘„נו˙ ל˜ˆיˆו˙ מוכנו˙ – ˘מכילו˙ לחם ו‰רב .‰ל˙„‰מ˙י˙‰ ,ברר לי
˘‚ם ˘ניˆל מוכן ע˘וי ל‰כיל בעי˜ר לחם וסוי .‰על ‡ריז˙ ˘‰ניˆל ‰מוכן ˘˜ני˙י ,מופיע בר˘ימ˙
‰רכיבים :ב˘ר ‰ו„ו  .20%כל ‰י˙ר ‰ם ˘ומן ,פירורי לחם וסוי ‰ועו„ רכיבים‡ .יך יכול ל‰יו˙,
˘מוכרים מוˆר ˘˜ור‡ים לו ˘ניˆל מב˘ר עוף – כ‡˘ר ‰ו‡ מכיל ‡חוז כ ‰זניח ˘ל ב˘ר?!?"
˘‡ל˙˘ ‰ל מלכ ‰ב‰חלט במ˜ום‡ ,ם כי ˙‰ופע ‰מוכר˙ ‰יטב‰ :ורים רוכ˘ים ˘ניˆלים
מוכנים מ˙וך מח˘ב˘ ‰יל„י‰ם זוכים למנ ‰ב˘רי˙ ,ומ˜בלים פירורי לחם מ˙ובלים ב˘ומן ובחלבון
סוי˙ .‰ח˜יר נרחב בנו˘‡ פורסם ב˜ו ‰חם בחו„˘ ‡ב ˙˘ע"„ ,ועס˜ בעי˜ר בסו‚יי˙ "˘‰ניˆל
‡‰מרי˜‡י" „‰יינו ˘‡ריו˙ עוף ו˘ומנים ˘נטחנו ‰יטב ,עורבו עם סוי ‰ולחם ועוˆבו בˆור˙ ˘ניˆל
מפ˙ .‰למע˘‰ ,‰חי„ו˘ ‰נוכחי ‰ו‡ ˘‰יˆרן מר˘ ‰לעˆמו ,בלי ל˙‰בלבל ,לˆיין ב‡ופן מפור˘ על
‚בי ‡ריז˙ ˘‰ניˆל˙‰ ˙‡ ,כול‰ ‰זעומ˘ ‰ל ‰ב˘ר ...עם ז‡˙ י˘ לˆיין ˘על ‰מ„פים ני˙ן למˆו‡ ‚ם
מוˆרי ˘ניˆל ˘מכילים ‡חוז ‚בו ‰פי כמ˘ ‰ל ב˘ר ,בייחו„ כ‡ל‰ ‰מיוˆרים מנ˙ח ממ˘י ˘ל ב˘ר
)ול‡ מב˘ר טחון ב˙וספ˙ ˘ומן ,לחם וסוי.(‰
נ˜ו„ ‰נוספ˙ – כ˘‰יˆרן מˆיין "מרכיבים טבעיים בלב„"‡ ,ין כ‡ן ערוב ‰ל‡יכו˙ .פירורי לחם,
סוי ,‰מים ו˘ומן – טבעיים למ„‰רין...
ˆב˙.
‰מס˜נ‡ – ‰ל ˙לכו ˘בי ‡חר ‡‰ריז‰ ‰מעוˆב˙.
כמו ˙מי„ ,ר˜ עיון מ˜„ים ומ„ו˜„˜ ברכיביי
‰מוˆר ,יסייע לכם לחסוך ‡˙ כספכם ול‡
לרכו˘ פירורי לחם במחיר ˘ניˆל!

תר מ י ת

ביטוח משכנתא בשיטת מצליח

ד

יר ‰ח„˘ ,‰מ‚יע) ‰לרוב( ביח„ עם מ˘כנ˙‡ .מ˘כנ˙‡ ,מ‚יע) ‰לרוב( ביח„ עם ביטוח חיים
ונכס .מס˙בר ˘˜‡‰סיומו˙ ‰ללו ע˘ויו˙ ל‰טעו˙ – ולעלו˙ לכם כסף מיו˙ר .י' מ‡יזור
ירו˘לים˘ ,רכ˘ „יר ‰ב‡מˆעו˙ ˜בוˆ˙ רכי˘ ,‰נ˙˜ל בניסיון ˙רמי˙ ‰נו‚ע לביטוחי חיים
ונכס במס‚ר˙ ‰מ˘כנ˙‡ – ו‰ו‡ מב˜˘ ליי„ע ‡˙ ˆ‰יבור ולחסוך כסף לרוכ˘י „ירו˙ רבים:
"מנסיוני בנו˘‡ ביטוחי ‰חיים ו‰נכס ב˜ניי˙ „יר‚ ,‰ילי˙י ˘‰בנ˜ים וחברו˙ ‰ביטוח עוב„ים
ב"˘יט˙ מˆליח" בˆ‰לח ‰מרוב‰ ,‰יו˙ וˆ‰יבור ל‡ ב˜י‡ בפרטי ‰חו˜ .על פי ‰ור‡ו˙ ‰פי˜וח על
‰בנ˜ים‚‡˙" ,י„ בנ˜‡י ל‡ יחייב לוו ‰לבˆע ביטוח חיים וביטוח נכס ב‰לוו‡ו˙ בסכומים ע„ 30,000
˘"ח ‡ו ˘י˙ר˙ן ‡ינ ‰עול ‰על סכום ז ."‰ובסעיף נוסף מˆויין ‡‰פ˘רו˙ לבטל ביטוחים ˜יימים
‡ל."‰
במ˜ר˘ ‰לי ,מספר י' ,רכ˘˙י „יר ‰ו˘ילמ˙י עבור ‰מבלי ל˜ח˙ מ˘כנ˙‡ ,למעט ‰לוו‡ ‰ל‡
‚„ול˘ ‰ל˜ח˙י ו‰חזר˙י" .כע˙ עם מסיר˙ ‰מפ˙חו˙˘˜˙‰ ,רו ‡לי ‰ן מחבר˙ ‰ביטוח ו‰ן מ‰בנ˜,
ו‰ו„יעו לי כמ ‰פעמים‡˘ ,ני מחוייב לבˆע ביטוח נכס‡˘ .ל˙י כמ ‰פעמים ‡ם ‡ני ב‡מ˙ מחוייב
˘‰רי ‡ין לי כלל ‰לוו‡ ‰כע˙ .ולמע˘˙‰ ‰ברר לי ˘על פי ‰ור‡ו˙ בנ˜ י˘ר‡ל ‡ין חוב ‰כלל לבטח
‡˙ ‰נכס במˆב ז .‰כ˘חזר˙י ו˘˜˙‰ר˙י לחבר˙ ‰ביטוח ניסו ל˙‰חמ˜ ובסוף ‰ו„ו ˘ל‡ ‰יי˙י ˆריך.
וכ˘˘‡ל˙י מ„וע לחˆו עלי לע˘ו˙ ביטוח – ענו לי ˘ביטוח ז' ‰ס˙ם טוב ˘י‰י".'‰
„בריו ˘ל י' ‡כן מ„ויי˜ים – סעיף  11בנו‰ל ‰בנ˜‡י ˜ 6/04ובע כי ‰בנ˜ ר˘‡י ל„רו˘ ביטוח
נכס וחיים על ח˘בון ‰לוו ,‰ב‚וב‰ ‰סכם ‰‰לוו‡‡ ,‰ך מחוב˙ו ˘ל ‰בנ˜ ליי„ע ‡˙ ‰לוו ‰על
‰ע„ר חוב ‰לבטח ‰לוו‡‡ ‰ו י˙ר˙ ‰לוו‡ ‰ע„ ‡ 30לף ˘"ח.
י' מספר כי ˙‰ברר לו ˘י˘נם רוכ˘ים רבים ˘נפלו בפח ומ˘למים מ‡ו˙ ˘˜לים בחו„˘ כ‡˘ר
למע˘‡ ‰ינם מחוייבים – בין מ˘ום ˘‡ין ל‰ם ‰לוו‡ ‰כלל ובין מ˘ום ˘‰‰לוו‡˘ ‰ל˜חו פחו˙‰
מ‰סכום ‰מחייב‡" .ני בטוח ˘‰פרסום יבי‡ ˙ועל˙ וחיסכון ‚„ול לˆיבור ‚„ול".
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