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ד

ווקא בחורף ,רטיבות עשויה להוות מיפגע לא טבעי כלל .י' מבני ברק ,שדוד השמש שלו
החל לדלוף והציף את הגג ואת תקרת הדיירים בקומה העליונה ,מתלונן כי ביטוח המשכנתא
מסרב לכסות את הנזק" .ביום שישי שעבר קראתי בקו החם על דוד השמש שעף ברוח –
ולדבריכם בסופו של דבר הביטוח של המשכנתא מימן את תיקון הנזקים .אלא שסוכן הביטוח שלי
טוען שהביטוח לא מכסה את זה .אז עם מי הצדק?"
ב‡ו˙ו עניין ,מ˘ ‰מירו˘לים ‰רי‡ ıלינו ˙לונ ‰על ˘יפוˆים בחנו˙ ‰ממו˜מ˙ ב˜ומ˙
˜‰ר˜ע ˘ל ‰בניין בו ‰ו‡ מ˙‚ורר – ˘‚רמ ‰לרטיבו˙ ב˜יר ‰בניין" .לחנו˙ י˘ ביטוח ‡בל
מס˙בר ˘‰ביטוח ל‡ מכס ‰נז˜ים לˆ„ ‚' .מי ‡מור ל˘לם על ˙‰י˜ון?"
עו"„ עמי˜ם חרל"פ ‰מ˙מח ‰ב˙חום ˙‡ונו˙ „רכים„ ,יני נזי˜ין וביטוח ,מ˘יב:
"בכל חורף ‡נו ˘ומעים על נז˜ים ‚„ולים ˘נ‚רמים לב˙ים ,ב˙י עס˜ ,כלי רכב ורכו˘ ב˘ל
ˆ‰פו˙ ו˘יטפונו˙ במ˜ומו˙ ˘ונים בי˘ר‡ל .למרו˙ ˘רבים נו‚‰ים לבטח ‡˙ רכו˘ם בביטוח
„יר‰ ,‰ם ‡ינם יו„עים ˘‰ו‡ מכס ‰ר˜ חל˜ מ‰נז˜ים ˘יכולים ל‰י‚רם ב˘ל מז‚ ‡‰וויר ‰חורפי.
במי„ ‰וי˘ לכם פוליס˙ ביטוח ‰מכס ‰נז˜ים לבי˙ ‡ו לעס˜ˆ ,ריך ל‰ו„יע ב„חיפו˙ לחבר˙
‰ביטוח ˘‡מור ‰ל˘לוח ˘מ‡י מטעמ ‰לב„י˜˙ ‰נז˜ .עפ"י חו˜ חוז ‰ביטוח‰ ,פיˆוי ‡מור
ל˜˙‰בל ˙וך  30יום מיום ˘חבר˙ ‰ביטוח ˜בל ˙‡ ‰כל ‰נ˙ונים .ח˘וב ל˙ע„ ולנסו˙ לˆלם ‡˙
כל ‰נז˜ים ול‡ לזרו˜ חפˆים ˘נ‰רסו ,ע"מ ˘ני˙ן י‰י ‰ל‰ר‡ו˙ם ל˘מ‡י".
‡‰ם ביטוח „‰יר˜˙‰ ‰ני מכס ‰רטיבו˙ ע˜ב ‚˘ם ,למ˘ל‡ ,ו י˙ר נז˜י ‰חורף?
עו"„ חרל"פ‰" :ביטוח ˜˙‰ני ‡ינו מכס ‰נז˜י ‡יטום ,כך ˘‡ם נכנסים מי ‚˘מים ל„ו‚מ‡,
‰נז˜ים ˘נ‚רמים ל‡ מכוסים במס‚ר˙ ‰ביטוח ˜˙‰ני .עם ז‡˙‡ ,פ˘ר ל˘„ר‚ ול‰וסיף לביטוח
˜˙‰ני ‚ם ביטוח ב‚ין נז˜י מים ו‡יטום ו‡ז ע˘וי ל‰יו˙ ‚ם כיסוי ל˙י˜ון על י„י ‡ינסטלטור פרטי,
ו‚ם כיסוי לנז˜ ˘נוˆר כ˙וˆ‡ ‰מנזיל˙ מים ‡ו ‡יטום ל˜וי .י˘ לזכור˘ ,חל˜ ‚„ול מ‰נז˜ים
‰נובעים מ‰סער‰ ‰ם נז˜י מים ˘נובעים מלי˜וי ב‡יטום ‰בי˙ )בעי˜ר ‚‚ו˙ ‡ו ˜ירו˙ חיˆוניים(
ולכן ‰עלו˙ ‰עי˜רי˙ ל‡ ˙‰י ‰מכוס ‰על י„י ‚ורם ‡חר ,כ‚ון ‰עיריי‡) ‰ל‡ ‡ם כן ‰נז˜ נ‚רם
כ˙וˆ‡ ‰מר˘לנו˙ ˘ל ‡ו˙ו ‚ורם(˘ ,כן ‰מ„ובר בסופו ˘ל יום במרבי˙ ‰מ˜רים ב'כוח עליון'.
כמו כן ,ני˙ן ל„‚‰יל ‡˙ ‰כיסוי ‰ביטוחי לכיסוי ˘ל כל "‰סיכונים" ) ,(ALL RISKבמ˜ר ‰כז‰
כל נז˜ ˙‡ונ˙י ,למעט בל‡י ,י‰י ‰מכוס.‰
כ„י ל‰וכיח לחבר˙ ‰ביטוח ˘מ„ובר בנז˜י סער ,‰ני˙ן לפנו˙ ל˘ירו˙ ‰מט‡ורולו‚י .כמו
כן ,ח˘וב ל˙ע„ ‡˙ ‰נז˜ים ב„˜‰ם ‡‰פ˘רי ב˙מונו˙ ˘יסייעו לכם ל‰וכיח נז˜ ב‰מ˘ך .זכרו
˘חבר˙ ‰ביטוח ˙˘לח ˘מ‡י ˘יב„ו˜ ‡˙ ‰נז˜ים וי‚יע למס˜נ˙‰ ‰ו‡מ˙ ב„רך כלל ‡˙ ממˆ‡י
˘‰ירו˙ ‰מט‡ורולו‚י".
מ˜ ‰ור ‰במ˜ר˘ ‰מי˘‰ו ‡חר ‡חר‡י לנז˜?
"כ‡˘ר ‰נז˜ נ‚רם ב‚לל מח„לו ˘ל פלוני ,כמו למ˘ל„ ,יר ‰ב˘יפוˆים ˘‰יי˙ ‰ח„יר‰
למים ו‡ל ‰עברו ל„יר˙ ˘‰כן .במ˜ר ‰כז˙ ‰מי„ ‡פ˘ר לפנו˙ למזי˜ .ב‡˘ר לעיריי‰ ,‰י‡
‡חר‡י˙ לחל˜ים ‰מ˘ו˙פים בלב„‰ .נז˜ ˘נ‚רם לבי˙ עˆמו ב˘ל ח„יר˙ מים ,למ˘ל מ‚‚ ‰בי˙,
יו‚„ר ככוח עליון ו‰ו‡ ‡ינו בר ˙ביע ‰מ‰עיריי‡ ,‰ולם במ˜ר ‰בו ‰עיריי˙‰ ‰ר˘ל ‰וכ˙וˆ‡‰
מכך נ‚רם ‰נז˜˜ ,יימ˙ עיל ‰ל˙בוע פיˆוי מ‰ר˘ו˙ ‰מ˜ומי˙ .ב˙י ‰מ˘פט ˜בעו בעבר ‡חריו˙
˘ל ר˘ו˙ ‰ני˜וז ,על ˘ל‡ „‡‚ ‰לני˜וז ר‡וי וב˘ל כך נ‚רמו ˆ‰פו˙ .כמו כן ‰יו ˙ביעו˙ נ‚„
ר˘ויו˙ מ˜ומיו˙ על כך ˘ל‡ ˙חז˜ו כר‡וי מ˙˜נים ˘ב˘ליט˙ן".
˜ריס˙ ע ıעל רכב ‡ינ ‰נ„יר ,‰כפי ˘ר‡ינו בחורף ˜‰ו„ם .מ ‰עו˘ים במ˜ר ‰כז?‰
"במ˜ר˘ ‰ל ˜ריס˙ ע ıעל רכב ,במי„ ‰ולמבוטח י˘ ביטוח מ˜יף ‰ו‡ יוכל לפנו˙ לביטוח.
במי„ ‰ו‡ין ,ני˙ן לנסו˙ ול‡˙ר ˘ל מי ‡‰חריו˙ על ‰ע) ıעיריי‡ ‰ו ‡„ם פרטי ˘‰ע ıנמˆ‡
בחˆרו( ול˙בוע ‡ו˙ו במי„ ‰ול‡ ‰יי˙˙ ‰חזו˜ ‰ר‡וי˘ ‰ל ‰ע‚) ıיזום וכו'( .י˘ לזכור כי ‡ם
יוכח ˘מ„ובר ב"כוח עליון" ˘ל‡ ני˙ן ‰י ‰לˆפו˙ו ‡ו ל‰יערך מפניו ,בי‰מ"˘ יכול ל„חו˙ ‡˙
˙‰ביע."‰
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קורעת ,מכתימה,
ועוד קוראים לה מ
• כשמכונת הכביסה מחליטה לצאת לדרך
עצמאית :הבגדים המכובסים יוצאים
מוכתמים ,בלויים או מחוררים ,אבל
התירוץ המכובס של החברה הוא שהכל
תקין .ביקשנו ייעוץ מאנשי המקצוע
של "המקצוענים" מומחים בלתי תלויים
שיוכלו לשפוך אור על התופעה •

מ

י יתננו מכונות כביסה של פעם ,נטולות אלקטרוניקה וללא פונקציות
מתוחכמות ,שעבדו בנאמנות מבלי להתלונן ,וגם אם חרקו פה ושם המ־
שיכו להסתובב ולהסתובב .פעם ,מכונת כביסה עשתה מה שמכונת כביסה
אמורה לעשות :לכבס .היום ,היא מכתימה בגדים נקיים ,מחוררת אותם ,גורמת
לבלאי ולשחיקה – ועוד קוראים לה מכונת כביסה.
פ' ממו„יעין עילי˙ מרוˆים ב„רך כלל ממכונ˙ ‰כביס˘ ‰בר˘ו˙ם‡ ,ל‡
˘ב‡חרונ‰ ‰י‡ ˙‰חיל" ‰לזייף"‰ .כביס ,‰טוענים פ' ,יוˆ‡˙ פ˘וט מלוכלכ˙
כ‡ילו ל‡ עבר ‰כיבוס מימי‰ !‰סיפור ‰ז‡ ‰מנם ל‡ מ˙רח˘ בכל ‰פעל,‰
‡בל „י בנ‚ל˘ ‰בועי˙ כו˘ל˙ ˘כזו – בכ„י ל˙סכל .פ' ˘רכ˘ו מכונ ‰עם
‡חריו˙ מורחב˙ לחמ˘ ˘נים‰ ,זעי˜ו ‡˙ טכנ‡י ‰חבר‡ – ‰ולם ‰ו‡ ל‡ ‰על‰
„בר‰" .טכנ‡ים ‰יו ‡ˆלנו כבר  5פעמים„ .ר˘נו ˘י‚יע טכנ‡י בכיר˘ ,פיר˜
‡˙ ‰מכונ ‰ל‚ורמים – ול‡ ˆ‰ליח ל‚לו˙ מ ‰מ˜ור ˜˙‰ל‡ .‰יננו יו„עים מ‰
לע˘ו˙‡‰ .ם לזרו˜ מכונ ‰ב˙ ‡רבע ˘נים‡ ,ו ל‰מ˘יך ולכבס ב ‰בי„יע‰
˘ˆריך לחזור על חל˜ מ‰כביסו˙?!"
במ˜ר˘ ‰ל ע' מ‡˘„ו„˙‰ ,יסכול רב ‡פילו יו˙ר‚ .ם כ‡ן ל‡ מ„ובר
במכונ ‰מז„˜נ˙ ‡ל‡ במכונ˙ כביס ‰ח„˘ ‰יחסי˙ ˘ביˆועי ‰טובים למ„י.
‡ל‡ ˘בחו„˘ים ‡‰חרונים‰ ,י‡ ‰חל ‰ל‰כ˙ים ב‚„ים! "ז ‰פ˘וט מ˜ומם,
חולˆו˙ לבנו˙ ח„˘ו˙ יוˆ‡ו˙ מ‰מכונ ‰זרועו˙ כ˙מים! ‰כ˙מים נר‡ים כמו
כ˙מי חלו„‡ ,‰ו ˘מן ,ו‰ם בוו„‡י ל‡ ‰יו ˜ו„ם לכן .כל מכונ ‰ז ‰כמ ‰מ‡ו˙
˘˜לים ˘‰ולכים לפח! מ‡חר ˘כבר ‡ין לנו ‡חריו˙‰ ,זמנ˙י טכנ‡י פרטי –
‡בל כבר בטלפון ‰ו‡ ‡מר ˘‡ין לו מ ‰לבו‡ וחבל על ‰כסף ˘ל ‰בי˜ור ,כי
‡ין מ ‰לע˘ו˙!" מ˙מרמר˙ ע'.
‰טכנ‡י ˆ‰יע לע' לנ˜ו˙ ‡˙ ‰מכונ ‰בחומ‡ ıו במלח לימון .עיˆ‰
מכובס˙ ˘ל‡ ˘וו‰ ‰רב ֈ‰ע'‚‡ ,ב ,ניס˙ ‰לחפ˘ מ˜רים „ומים – ו‚יל˙‰
ל˙„‰מ˙˘ ‰י˘ "‰מון ˙לונו˙" על ‡ו˙ ‰חבר" .‰כולם מספרים ‡ו˙ו ‰סיפור,
מכונ˙ כביס˘ ‰מ˙חיל ‰ל‰כ˙ים ב‚„ים ,ו‰חבר ‰טוענ˙ ˘‰מכונ ‰בס„ר ו‡ין
˘ום בעי .‰ז ‰ל‡ י˙כן ˘‰חבר˙ ‰מ˘יך ל˙‰נכר לבעי˘ ‰ל ‰מכונו˙ כביס‰
˘‰י‡ מייב‡˙".
ו' מבני בר˜ רכ˘ ‰מכונ˙ כביס˘ ‰ל יˆרן מוביל לפני פחו˙ מ˘נ˙יים.
כבר במ‰לך ˘נ˙ ‡‰חריו˙‰ ,מכונ‰ ‰חל ‰ל˘‰מיע חרי˜ו˙ ו‰חל ‰ל˜רוע
ב‚„ים‰" .טכנ‡י ‚‰יע וˆ‰יע ל‰חליף ‡˙ ‰מנוע ב‡חר‰ .מ˘יכ˜˙ ‰ופ‰
ו‰בעי ‰חוזר˙ על עˆמ ‰ב„יו˜‰ .ב‚„ים נ˜רעים ו‰נז˜ ‰ו‡ עˆום! בינ˙יים
פ‚˜˙ ‰ופ˙ ‡‰חריו˙ ו‡ני נ˘‡ר˙י עם מכונ ‰פ‚ומ."‰
‰טכנ‡י ˆ‰יע לו' לרכו˘ ‡חריו˙ נוספ˙‡ ,ולם ‰י ‰ברור ˘‰עיס˜ ‰ל‡
כ„‡י˙ – ˘‰רי ‚ם במ‰לך ˘נ˙ ‡‰חריו˙ ‰ר‡˘ונ‰ ‰חבר ‰ל‡ ˆ‰ליח ‰לפ˙ור
‡˙ ‰בעי ֈ‰ו' פנ˙ ‰לחבר ‰ב‡ופן ר˘מי ו„ר˘ ‰ל‰חליף ‡˙ ‰מכונ.‰
"‰חברˆ‰ ‰יע ‰ל˘לוח טכנ‡י על ח˘בוני וב‡˙‰ם למס˜נו˙ נטפל ב‰מ˘ך.
‰טכנ‡י ‚‰יע ,ב„˜ ,וטען
˘‰ב‚„ים נ˜רעים כ˙וˆ‡‰
מ˘ימו˘ ל‡ נכון ב˙וכניו˙
כמו סחיט ‰במ‰ירו˙
‚בו ‰‰מ„י ‡ו במכונו˙
מל‡ו˙ מ„י".
ו' ‰חליט ‰לערוך ניסוי
מ˘ל˜" .‰ני˙י מספר פרי־
טים ח„˘ים ,כיבס˙י ‡ו˙ם
לפי ‰‰ור‡ו˙ במ„ויי˜,
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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„

מחוררת,
מכונת כביסה

וחיכי˙י ל˙וˆ‡ו˙‰ .בעי ‰חזר ‰כעבור ˘בועיים – ‰פריטים
˜רועים ‡חרי  2כביסו˙ בלב„! כ˙ב˙י לחבר ,‰ו‰ם ‰סכימו
לבˆע ב„י˜ ‰מ˘ו˙פ˙‰ .ם ˘לחו לי חביל˙ ב‚„ים ,כיבס˙י לפי
‰‰ור‡ו˙ וכˆפוי ‰ופיעו חורים ו˜רעים ‡ם כי פחו˙ מ‰ב‚„ים
‰ר‚ילים ˘נלב˘ים ביום יום" .ו' ˘לח ‰לחבר ˙‡ ‰פירוט ‰נז˜ים
˘נ‚רמו ל˘ ,‰מס˙כמים ל‰ערכ˙ ‰בכ־ ˜˘ 12,000ל מ‡ז ˙חיל˙
˘‰ימו˘ במכונ‡ .‰ל‡ ˘בחבר˙‰ ‰נערו מכל וכל וטענו ˘‰חו־
רים ל‡ נ‚רמו ב˘ל ‰מכונֈ‰
‡‰ם ˆ‰רכן מ„מיין‡ ,ו ˘מכונ˙ כביס‡ ‰כן ע˘וי ‰ל‰כ˙ים
‡ו ל˜רוע ב‚„ים? וכיˆ„ מ˙מו„„ים עם ‰בעי ‰לנוכח ˙‰כח˘ו˙
‰חבר ?‰בי˜˘נו ל˜בל ˙˘ובו˙ מ‡נ˘י מ˜ˆוע מ‰ימנים ˘‡ין
ל‰ם ˜˘ר עם מ˘וו˜ים ‡ו יˆרני מכונו˙ כביס.‰
˘י פרנס מ‰נ‰ל˙ חבר˙ "‰מ˜ˆוענים" ,בעלי מ˜ˆוע מומל־
ˆים לבי˙ ,מ˘יב ב‰רחב˙‰" :‰ופע‰˘ ‰ב‚„ים יוˆ‡ים ˜רועים
ל‡חר ‰כביס‰ ‰י‡ ‡כן מוכר˙ וי„וע ‰ו‡ף ‚‰יע ‰בעבר לפ˙ח
בי˙ ‰מ˘פט ל˙ביעו˙ ˜טנו˙ .לפי ˙לונו˙ ˆרכנים ˘ונים ברחבי
‡‰ר˙‰ ıופע‡ ‰ינ ‰ייחו„י˙ למו˙‚ ‡ו „‚ם מסוים ועלול ‰ל˜רו˙
‚ם ב„‚מים ‰ח„˘ים ו‰יו˜ר˙יים ביו˙ר.
י˘נם מספר סיבו˙ ˘יכולו˙ ל‚רום לנז˜ מסו‚ ז„‰ .‰בר
‰מיי„י ‡ו˙ו י˘ לע˘ו˙ ‡ם מ‚לים ב‚„ים ˜רועים ‰ו‡ לב„ו˜
ב‡ופן י„ני ˘‡ין חפ ıזר ב˙וך ˙‰וף – עט ˘נ˘כח בכיס ‰חולˆ,‰
מˆי˙ בכיס ‰מכנסיים ועו„ ,עלולים ל‚רום לב‚„ים ל‰י˜רע בזמן
פעול˙ ‰מכונ .‰י˙כן ‡ף ˘ב‚„ עם ריˆ'ר‰ 'ıמכובס עם ב‚„ים
נוספים ‰ו‡ ‚‰ורם ל˜ריע.‰
סיבו˙ נוספו˙ ל˜ריע˙ ‰ב‚„ים˘ :ימו˘ ל‡ נכון במכונ– ‰
‰עמס˙ י˙ר ˘ל ב‚„ים במכונ ‰עלול ‰ל‚רום לחיכוך עוˆמ˙י
בין ‰ב‚„ים ו˜ריע˙ם˘ .ימו˘ בחומרי ‰לבנ / ‰מסירי כ˙מים –
לעי˙ים ˘ימו˘ בחומרים ל‡ ‡יכו˙יים ‡ו בכמו˙ ‚„ול ‰מ„י עלול
ל‚רום ל‰יחל˘ו˙ ב„ ‰ב‚„ ול˜ריע˙ו .סיב ‰נפוˆ ‰יחסי˙ ל˙˜ל‰
זו ‰י‡ ‰פעל˙ ‰מכונ ‰על מ‰ירו˙ סחיט‚ ‰בו ‰‰מ„י לכן ני˙ן
ל‰ס˙פ˜ ב־ 600-400סל"„.
‡ם ב„˜˙ם ‰יטב ו˘לל˙ם ‡˙ כל ‰סיבו˙ ‰ללו – כ„‡י ל‰־
זמין טכנ‡י לב„י˜˙ ‰מכונ‡ .‰ם ‰מכונ ‰ע„יין ב˙˜ופ˙ ‡חריו˙
כ„‡י ל‰זמין ˘ירו˙ מנו˙ן ‡‰חריו˙ .י˙כן כי חל˜ מסוים ב˙וף
‡ו ‡פילו בסו‚ר ‰מכונ˙˘‰' ‰חרר' ו‰ב‚„ים נ˙פסים בו ונ˜רעים
ו‡˙ם ל‡ מˆליחים ל‡˙ר ‡˙ ‰מ˜ום.
‡ם במס‚ר˙ ˙˜ופ˙ ‡‰חריו˙ ‰חבר ‰טוענ˙ כי ‰מכונ‰
˙˜ינ ,‰כ„‡י לנסו˙ לעמ˙ ‡˙ ‰טכנ‡י מטעמ ‰עם ˙וˆ‡ו˙ ‰כ־
ביס ‰ול‰פעיל ‰בעו„ו ב„יר .‰כ‡מור מ˜ר„ ‰ומ‚‰ ‰יע בעבר
לבי‰מ"˘ ל˙ביעו˙ ˜טנו˙ ˘חייב ‡˙ ‰יˆרן לפˆו˙ ‡˙ ˆ‰רכן".

פ טנ ט
מפחיתים את התכולה ,והפעם
באמצעות צינורית

א

נשי שיווק מכירים היטב את הסיפור העממי ,אודות מנכ"ל חברה לייצור
שמפו שהכריז על פרס למנהלי שיווק שימצאו רעיונות מוצלחים כיצד
להגביר את המכירות .כל הרעיונות לא עבדו ,עד שהגיע עובד שהגה
רעיון מזהיר :נגדיל את הפייה של הבקבוק – וכך המוצר ייגמר מהר יותר ...דוד ע'
מירושלים שנתקל בפטנט מרתק מאותו בית יוצר ,מדווח:
"ל‡ מזמן פירסמ˙ם ב˜ו ‰חם ‡ו„ו˙ ‰פטנטים ˘ל יˆרניו˙ עו‚יו˙ ,ל˘וו˜ ‡ריזו˙ ˘ב˙ח˙י˙ן י˘ ˘˜ע
כלפי פנים כך ˘‰נפח ‰פנימי ˘ל ‡‰ריז˜ ‰טן יו˙ר וˆ‰רכן ‡ינו מבחין בכך‰") .חור ˘בביי‚ל˙‰ ‰ע˙˜
ל‡ריזו˙ ‰עו‚יו˙"˜‰ ,ו ‰חם ‡ .‰ב ˙˘ע"„( .ובכן ,ב‰מ˘ך לז‡ ,‰ני רוˆ ‰ל„ווח על פטנט נוסף ˘ל חברו˙
כיˆ„ למעט ‡˙ ˙‰כול˘ ‰במוˆר‡ :ריז˘ ‰ל‡ ני˙ן למˆו˙ ‡˙ ˙כול˙ ‰ע„ ˙ומ."‰
„ו„ מספר כי רכ˘ סבון נוזלי בב˜בו˜ פלסטי˜ ,ב‡ריז˙ מ˘‡ב .‰ל‡חר זמן מ‰ ,‰ב˜בו˜ ‰פסי˜ ל‰וˆי‡
סבון למרו˙ ˘נר‡‰ ‰י ‰בעליל כי נו˙ר ‰כמו˙ ל‡ ˜טנ˘ ‰ל חומר בב˜בו˜" .ב„˜˙י‰ ,חומר ˘נ˘‡ר ˘ו˜ל
‚ 150רם ˘‰ם כרבע ממ˘˜ל ‰מיכל כולו! „‰יינו ,כרבע מ‰מוˆר נ˘‡ר בב˜בו˜ ו‡ינו ני˙ן ל˘ימו˘‰ .סיב‰
לכך ‰י‡ ˘ˆ‰ינורי˙ ˘ל ‰מ˘‡ב ,‰מ„י ˜ˆר ‰ו‡ינ ‰מ‚יע ‰ל˙ח˙י˙ ‰מיכל .ניסינו ל‰וˆי‡ ‡˙ מ˘ ‰נ˘‡ר
‡בל ‰י ‰מסובך ל˙˘‰מ˘ בו".
ל„ברי „ו„ ,כ„‡י ˘מי˘‰ו יספר ליˆרן כי ‰ו‡ ר˜ מפסי„ מ‰עס˜‡" .ולי נ„מ ‰ל‰ם ˘כך ‰ם ירוויחו
˘‡נ˘ים י˜נו יו˙ר מוˆרים‡ ,בל בפועל ‡ני וכנר‡ˆ ‰רכנים ‡חרים כמו˙י ,ל‡ י˜נו ˘וב מוˆר ˘כז"!‰
ז‰ ‰מ˜ום לˆיין כי "‰פטנט" ˘בו נ˙˜ל „ו„˜ ,יים למע˘ ‰כ˙ופע ‰רחב ‰ב˘ו˜ מוˆרי ‰מזון‰ ,ני˜יון
ו‰טיפוח .מוˆרים רבים מ˘וו˜ים ב‡ריז˙ ˘פופר˙ ,מיכל וכ„ו' ,ולו˜ים ב‡ו˙ ‰בעי‰ .‰עוב„˘ ‰ל‡ ני˙ן
ל˙˘‰מ˘ בחומר ע„ ˙ומו ,מיי˜ר˙ ‡˙ ‰מוˆר˘ .ימו לב!

מו ק ד י ־ ש י ר ו ת
נא הקש את מספרך

ב

תגובה לכתבה "עד שלוש דקות ייבוש" )הקו החם כ' תשרי תשע"ה( כותב לנו רפאל י' מפתח תקווה:

"לחכו˙ ר˜ ˘לו˘ „˜ו˙ על ˜‰ו למו˜„ ‰טלפוני? ‡ני מ‡ל"˘ ‰ממ˘יכים ל‰מ˙ין" ,כפי ˘‰מ־
לי˜‰ ıו ‰חם ביום ˘י˘י ‡‰חרון .ובינ˙יים˙ ,ר˘ו לי ל˙‰מרמר על סו‚י˘ ‰ולי˙ לכ‡ור˘ ‰מר‚יז‰
‡ו˙י בכל פעם מח„˘ .כ‡˘ר ‡ני מ˙˜˘ר למו˜„ ˘ל ˜ופ˙ חולים ,ביטוח ל‡ומי ,חבר˙ ‚‰ז ,ועו„ חברו˙
ו‚ופים רבים‡ ,ני מ˙ב˜˘ במ‰לך ‰‰מ˙נ ‰ל˜‰י˘ פרטים מז‰ים ˘י˜ˆרו ויזרזו ‡˙ ‰˙‰ליך ˙‡ :מספר
˙עו„˙ ‰ז‰ו˙ ˘לי ˙‡ ,מספר ‰טלפון ˘לי ˙‡ ,מספר ˆ‰רכן ˘לי˜‰ ˙‡ ,ו„ ‰סו„י וכן ‰ל‡.‰
‡ל‡ מ ?‰ל‡חר ˘נˆי‚ ˘‰ירו˙ סוף סוף מ˙פנ ‰ו‡ני זוכ ‰ל˜בל ˘ירו˙ – ‡˘‰ל‰ ‰ר‡˘ונ‰˘ ‰ו‡ מˆי‚
‰י‡' :מ ‰מספר "˙‰ז בב˜˘ ?‰מספר ˆ‰רכן בב˜˘ ?‰מספר ‰טלפון בב˜˘˜‰ ?‰ו„ ‰סו„י בב˜˘‡ '?‰ז
ב˘ביל מ ‰בי˜˘˙ם ˘‡˜י˘ ‡ו˙ו ˜ו„ם לכן??? מספר פעמים ל‡ ‡˙‰פ˜˙י ,ו˘‡ל˙י ‡˙ ‰נˆי‚‡‰ :ם ‡ין
לך ‡˙ ‰פרטים ‡‰ל ‰על ‰מסך? ‰רי כבר ˙˘˜‰י ‡˙ ‰מספר?! ונעני˙י ב˙˘וב ‰מ‚ומ‚מ˙ ˘ל‡ ˙רמ‰
ל‰בנ˙ ‰עניין‡ .ולי ˙„עו ‡˙ם ל‰סביר ‡˙ פ˘ר ˙‰עלומ?‰
ו‡ם כבר ,י˘ לי ˆ‰ע˙ ייעול למו˜„י ˘‰ירו˙ – ע„ ˘י˙˜בל ‰חו˜ .ב‰רב ‰מ˜רים ,ל‡חר ‰מ˙נ ‰כ"כ
ממו˘כ˙ ‡ני מספי˜ ל˘כוח למי בכלל ˘˜˙‰ר˙י‡ .ז ‡נ‡ ,מ„י חמ˘ „˜ו˙ ˙נו לנו ˙זכור˙ למי ‡נחנו
מחכים"ֈ

שו ק
טעימות חינם? הכל מתומחר...

ע

דיין בנושא הטעימות :לטעום דוגמית מהפי־
צוחים במשקל ,האם זהו מעשה קביל ,או נוגד
את המוסכמות? על רקע הפולמוס סביב נושא
הטעימות־חינם ,מגלה הרב יוסף זריצקי את אוזנינו:
"חשוב לציין כי ברשתות השיווק ,נושא הטעימות קביל
ומתומחר .אנחנו משלמים על זה!"
מי נו˘‡ ב‰וˆ‡ ?‰ל‡ ‰ר˘˙ ,מס˙בר" .על כל
˜ילו סוכריו˙ ‡ו פיˆוחים ˘נמכר פ˙וח ,מ˘למים
עבור ‚ 900רם לספ˜ .מחו˘בים  10%פח˙ בממ˙˜ים,
פיˆוחים וכל ‰מזונו˙ ˘נמכרים פ˙וח במ˘˜ל .י˙ר
על כן‰ ,כלל ‰ז ‰חל ‚ם על ‚ם פירו˙ כמו מ˘מ˘,
˘זיפים ובננו˙‡˘ ,נ˘ים טועמים מ‰ם‡ .ם ˙˘וו ‡˙
‰מחיר ˘ל מוˆרים ‰נמכרים ב‡ריזו˙ ס‚ורו˙ ,לעומ˙
מוˆרים „ומים ˘נמכרים במ˘˜ל‚˙ ,לו במ˜רים רבים
˘˙‰ימחור כולל מלכ˙חיל ˙‡ ‰סו‚יי˙ ‰טעימו˙".
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