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פריד אברהם הענף כולו בפרשת דרכים

דוד סוכנויות רכב חוגגים 10 שנים

נכס עבורנו

בשורה חדשה לנהגי המוניות

רכב ארגמן שאיכות ושירות נפגשים

מישהו חושב עליך

חברת אחים מוניס 

העלאת והורדת נוסעים במקום אסור

פושט רגל זה לא סוף העולם

על אמינות ואיכות לא מתפשרים

רוצים להתפרנס בכבוד

הרגליים והידיים נרדמות

עשן כבד

הדרכים המוזרות ביותר לגילוי בגידה

טבלת מרחקים

תוכן העיניינים
דברי יו"ר ארגון הגג של נהגי ובעלי המוניות בישראל:

חברי נהגי המוניות, נציגי תחנות ונהגים נכבדים,

בסוף שנת 2016 התרחש הנס ואובר נזרק מחוץ לחוק 
את  שיתופית  בנסיעה  נסיע  בלבד  ואנחנו  ההסדרים 
ציבור הנוסעים. אובר בחוץ וענף המוניות בפנים - יש 
כן קיבלו את דרישתנו  לנו שקט עד שנת 2019. כמו 

וקיבלנו 4% תוספת בגין הפחתת המחיר. ההבטחה מתאריך 5.10.16 שוועדת 
המחיר תחל את עבודתה ב 1.1.17 נעשתה. הוועדה החלה את עבודתה ומועד 

סיום עבודתה נקבע לתחילת חודש מאי. 

ארגון הגג מודה לרואה החשבון עוז יניב על עזרתו ותמיכתו בנו בכל אשר 
נדרש ע"י הועדה. אנו מבקשים להודות לשמוליק ג'רבי ממוניטקס שהעביר 
לנו  ועזר  ז'אן שפעל  ולרואה החשבון  את הנתונים אשר נדרשו ע"י הוועדה 
בכל אשר נדרש.  ועוד תודה מיוחדת  ליועץ המס מירושלים בני רענאי שעזר 
ונתן לוועדה את כל אשר דרשה.  כמו כן חברים נדרשנו להעביר לוועדה 5000 
סיכומי יום וחומרים רלוונטיים נוספים שהוועדה דרשה. ביצענו איתם ביורים 
בתחנות והפגשנו אותם עם נהגים ומנהלי תחנות. כפי שאמרנו לא נשקוט ולא 

נרפה עד אשר נחזיר את המחיר לקדמותו.

פעילותינו בכנסת עצרה את גזירת "קציני הבטיחות" -  בו נדרשו כל התחנות 
להפעיל קצין בטיחות במשרה מלאה, לרבות הקצאת משרד עבורו ומתן כלל 
הזכויות הנדרשות לעובד בתחנה. גזירה זו הייתה עולה לכל תחנה בין 5000 

- 10000 ש״ח לחודש.

ברכב  הסעה  להפעיל  מהאפשרות  ההסדרים  מחוק  הוצאה  שאובר  אף  על 
פרטי, היא המשיכה לפעול כנגד החוק. הפעלנו מכבש תלונות על כך שהם 
עובדים ופועלים כנגד החוק וכאחרון העבריינים. המנכ"ל יוני והנהגים זומנו 
לשימוע ובימים הקרובים יוגש נגדם אישום פלילי על הסעה ללא היתר כחוק. 
נגמור את תופעת הסעת הנוסעים ברכבים  ולא נשקוט עד אשר  נרפה  לא 

פרטיים. 

ליעדם  נוסעים  להסיע  שנוכל  כדי  לפנינו  נפתחו  הציבוריים  הנתיבים  כל 
במהירות ובבטיחות. 

לסיכום: חברים פיצול מחליש ונותן תקווה וכוח לממשלה להטיל עלינו גזירות. 
לכן כוחנו באחדותנו לדבר בקול אחד מול הממשלה והעיריות וכל גוף אחר. 
אני קורא לכולם להתאחד זהו צו השעה לפעול יחד כדי לחזק את ארגון הגג 

ולהצעיד את הענף לחוף מבטחים. 

בכבוד רב,
יהודה בר-אור

ונהגי  בעלי  של  הגג  ארגון  יו"ר 
המוניות בישראל
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ראיון עם יהודה בר אור, יו”ר איגוד נהגי המוניות הארצי

יהודה בר אור לא נח לרגע
יו"ר איגוד נהגי המוניות מספר על הפעילות המתבצעת מסביב לשעון 
בהם:  נושאים,  של  רחב  במגוון  המוניות  בענף  העוסקים  כלל  עבור 
ולא  אנוח  "לא  כנגד ההפחתה שבוצעה.  והמלחמה  באובר  המלחמה 

אשקוט! אני אמשיך לפעול ולעשות כל שביכולתי עבור נהגי המוניות

אובר
משמעי  חד  באופן  הוחלט  לאחרונה 
ורק  אך  יתבצעו  השיתופיות  שהנסיעות 
חברת  ידי  על  ולא  המוניות  ענף  ידי  על 
אובר. חברת אובר הפעילה את כל כוחה 
הממונה  הממשלה,  ראש  לרבות  בעניין, 
על ההגבלים העסקיים, ח"כ אמיר אוחנה 
נוספים, שניסו בכל כוחם להכניס  וח"כים 
את אובר לחוק ההסדרים ולהוציא אותנו, 
עבודה  לאחר  אך  החוצה.  המוניות  נהגי 

מאומצת וקשה הם נחלו כישלון. 
אנו באיגוד נהגי המוניות בהובלתי, הגשנו 
תוכנית עבודה מסודרת, הכנסנו את כלל 
הוגשה  איתם.  עובדים  שאנו  המערכות 
אנו  בה  ומקצועית,  יסודית  מחקר  עבודת 
נוכל  המוניות,  נהגי  אנו  כיצד  מפרטים 
לספק את המענה המקצועי ביותר לנסיעה 
המשתמשים  ציבור  עבור  השיתופית 

בתחבורה הציבורית במדינת ישראל. 

בו  ה-17.12.16,  עד  למבחן  עמד  הנושא 
של  הכלכלה  בוועדת  לדיון  הנושא  הוגש 
הכנסת. בדיון קודם לכך, שהתקיים בתאריך 
28.11.16 בוועדת הכלכלה, אליו הגיעו כלל 
חברת  נציגי  בהם:  הרלוונטיים,  הנציגים 
אובר, הממונה על ההגבלים העסקיים, ח"כ 
הכלל  מן  יוצא  ללא  כולם   – ועוד  אוחנה 
הפעילו את כל כוחם על מנת לשנות את 
המצב הקיים למצב שבו פרייבטים יתחילו 
הכלכלה  וועדת  שיתופיות.  נסיעות  לבצע 
בראשותו של ח"כ איתן כבל, לצד ח"כים 
נוספים נרתמו לצידנו ולא נתנו יד לפגיעה 
ב-30 אלף משפחות ולהעניק למונופול את 

ההסעות  מערך  על  להשתלט  האפשרות 
בישראל. 

התחבורה  משרד  נציגי  של  לסיוע  הודות 
וועדת  יו"ר  של  וסיועו  האוצר  ומשרד 
הכלכלה ח"כ איתן כבל, עברה ההחלטה 
שהוגשה לממשלה לכלול בחוק ההסדרים 

ידי  על  השיתופיות  הנסיעות  את 
נהגי מוניות בלבד. 

יהודה  אומר  כביר"  הישג  "זהו 
לעבודת  "הודות  ומוסיף  אור  בר 
הארגון,  ראשי  שזיפית של  כפיים 
להציל  כדי  וליל  יומם  שעבדו 
של  מכניסתם  המוניות  ענף  את 
טייקונים תאבי בצע. הענף ניצל 
לעת עתה ועד ה-1.1.19 נסיעות 
שיתופיות יתבצעו אך ורק על ידי 

נהגי מוניות."

הפחתת מחיר הנסיעה
ספג  המוניות  ענף  "ב-3.11.16 
מכה קשה מאוד כאשר בוצעה 
ממחיר   10.9% של  הפחתה 
אור.  בר  מספר  הנסיעה" 
בהכנסות  קשות  פגע  "הדבר 
את  וזעזע  המוניות  נהגי 
המסודרת  והעבודה  הביטחון 
נהגי  שהגענו,  עד  שכן  בענף. 
המוניות, למצב שבו הנוסעים 
מונה,  להפעיל  שלא  ביקשו 
שהפחיתו  חש  שהנהג  כך 

מ-10.9%,  יותר  הרבה  לו 
רבים  נהגים  שהביא  דבר 

לתחושות מרמור רבה."
"נוצר צורך של המערכת להגיע למשרדי 
להם  להוכיח  כדי  ו'קופונית',  'מוניטקס' 
שצעקת הנהגים שחשו שבוצעה הפחתה 
גדולה יותר מההפחתה המדוברת. באיגוד 
אל  מעמיקה  בדיקה  בצעו  המוניות  נהגי 
נסיעות בשטח  נעשו  מול חברות המונים, 

המשך בעמוד 6 
 סיכום יומי לדוגמא

השדרה סוכנות 

סוכנות השדרה:
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לבדוק  בכדי  מכויל,  ולא  מכויל  מונה  עם 
שלא בוצעה טעות בחישוב. בוצעו נסיעות 
ביחד, לאותו מרחק, ובסיום נבדקו סיכומי 
הנסיעות. לאחר ביקורת של כמה נסיעות 
אכן  שההפחתה  למסקנה  הגענו  מבחן, 
הקיפוח  הרגשת  אך  ב-10.9%,  נעמדה 
נותרה, כיוון שנהג המונית גם כך עבד מעל 
14 שעות  וכעת צריך לעבוד  ל-12 שעות 

על מנת להגיע לשכר הממוצע במשק. 
למשרד  ופנה  לנושא  מיד  נזעק  האיגוד 
את  מחדש  לבחון  מנת  על  התחבורה 
נושא ההפחתה, שכן על פי חוות דעת של 
להפחתה  סיבה  כל  הייתה  לא  מומחים, 
ארגון  שהפעיל  לחץ  בעקבות  שבוצעה, 
הצרכנים. דבר שהביא לפגיעה קשה בענף 

אשר מתפרנס בקושי רב. 
מנכ"לית  פנייתנו,  "לאור  אור:  בר  לדברי 
וועדת  את  כינסה  התחבורה  משרד 
כי  והוחלט  האוצר  במשרד  המחירים 
בתאריך 1.1.17 תתמנה הוועדה ותחל את 
עבודתה. אנו ביקשנו שתוקם וועדה בלתי 
התחבורה  שמשרד  בכדי  וזאת  תלויה, 
כן  כמו  החלטותיה.  על  להשפיע  יוכל  לא 
בראש  לעמוד  שיתמנה  שהאיש  ביקשנו 
והמלצתנו.  בקשתנו  פי  על  יהיה  הוועדה, 
משרד התחבורה קיבל זאת ומיד המלצנו 
כספים  כסמנכ"ל  שכיהן  סופר,  בועז  על 
במשרד האוצר ורפרנט המקשר בין משרד 
התחבורה למשרד האוצר, שנחשב לבעל 
ובמשק  בפרט  המוניות  בענף  רב  ניסיון 
הישראלי ככלל. כמו כן ביקשנו כי עבודת 
על  והוחלט  קצוב  בזמן  תתבצע  הוועדה 
לעבודת  סיום  כמועד  ה-31.03.17  תאריך 
כלל  החומר  כל  לסיפוק  בכפוף  הוועדה, 

החומרים שהוועדה תבקש."

משרד  והן  האוצר  משרד  הן  "לשמחתנו 
התחבורה קיבלו את בקשתנו, ובועז סופר 
התמנה לטפל ולבחון כיצד ניתן לקדם את 
בכדי  וזאת  בנושא  המקצועית  הבדיקה 
את  באמת  מחירים, המשקף  לסל  להגיע 

ההכנסות וההוצאות של ענף המוניות." 

את  החלה  הוועדה   2017 בינואר  "וכן 
הרלוונטיים  הגורמים  כל  והוזמנו  עבודתה 
חשבון,  רואי  לרבות  בענף,  לדבר  הנוגעים 
נהגי  איגוד  נציגי  ואנו  המונים  מפעילי 
כל  את  לבחון  ביקשה  הוועדה  המוניות. 
לגלם את שעות העבודה,  הוצאות הענף, 
הקשור  מרכיב  וכל  הבראה  חופשות, 
דרשנו  כשכמובן  כעצמאיים,  לעבודתנו 

שכלל המרכיבים יחושבו בסל."

אותנו  ששמעה  לאחר  "הוועדה 
החומרים  כל  את  וקיבלה 
וההסברים, ביקשה להמציא להם 
מארבעה  יומיים  סיכומים   5000
אביב  תל  בארץ:  שונים  מקומות 
שבע  באר  איזור  חיפה,  רבתי, 
בר  ירושלים."  ואיזור  והדרום 
הסיכומים  פירוט  כי  מסביר  אור 
החשובים  הדברים  אחד  הם 
הבנה  נותנים  הם  שכן  ביותר 
לזמני  והמחשה  מקסימאלית 
לצד  בפועל  שמתבצעים  עבודה 
וללא  שמות  ללא  סרק  נסיעות 
אל  מיד  הועברו  כן  על  פירוט. 
משבוע  כאלו  סיכומים  הוועדה 
עבודה רצוף מחודש ינואר 2016, 
יולי  מחודש  רצוף  עבודה  שבוע 
עבודה  שבוע  סיכום  וכן   2016

רצוף מחודש דצמבר 2016. 
"העברנו  אור  בר  אומר  "כעת" 
אליהם ב-1.3.17 את כל מבוקשם 
ובהתאם לשיתוף הפעולה עם נהגי 
הפעלנו  לכך  במקביל  המוניות. 

לנו  ויחזירו  העוול  לתיקון  לחצים 
4% מההפחתה שבוצעה עוד בטרם גיבוש 
מרץ  בחודש  שכבר  כך  הוועדה,  מסקנות 
כמפרעה  במונה,   4% של  העלאה  נקבל 
ומשרד  התחבורה  משרד  החשבון".  "על 
האוצר הבינו עד כמה הענף מתקשה עם 
ועל  שבוצעה  ההפחתה  של  הגזירה  רוע 
כן הסכימו לתת מקדמה שתיכנס לתוקף 

בחודש מרץ."

מדבקת "תו התקן" של איגוד 
נהגי המוניות

האיגוד  שראשי  מכך  נפרד  בלתי  כחלק 
ופחות  יותר  מהותיות  בישיבות  מופיעים 
מפני  הענף  על  להגן  מנת  על  בכנסת 
בנוכחותם  ואחרות.  כאלו  וגזירות  רצונות 
והתמדתם בבית הנבחרים ואל מול מקבלי 
עבור  המשמר  על  עומדים  הם  החלטות, 

כלל העוסקים בענף. 
במהלך שנת 2016 ראשי הענף היו בלמעלה 
ועוד  זאת  בכנסת.  בדיונים  פעמים  מ-40 
וישיבות שהתקיימו עם  לאינספור פגישות 
האוצר,  ומשרד  התחבורה  משרד  בכירי 
בכנסים  השתתפויות  מקומיות,  רשויות 
נהגי  עמדת  על  מגנים  הם  שבהם  רבים, 

המוניות. 
יהודה  של  ברשותו  המוניות  נהגי  איגוד 

כדי  וזאת  נוסף  צעד  על  החליט  אור  בר 
לציבור  נותן  שהוא  השירות  את  להמחיש 
"אנו  אור  בר  ולדברי  היות  הנוסעים, 
מהציבור"  תלונות  שמקבלים  היחידים 
תלונות  למשל,  מחיר  "הפקעות  ומפרט: 
אבדות  מוניות,  נהגי  של  התנהגותם  על 
לעשרות  מענה  נותנים  אנו  בזה.  וכיוצא 
להמחיש  מנת  ועל   – הענף  בתוך  סוגיות 

המשך בעמוד 8 

מדבקה

מודעת טויוטה היברידית

מי הזמין מונית חדשה וחסכונית?

דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל- 100 ק"מדגם
 YARIS HYBRIDדרגה 3.62בינעירוני3.3עירוני
AURIS HYBRIDדרגה 3.52בינעירוני3.5עירוני

AURIS HYBRID TS
/ TS SKYדרגה 3.52בינעירוני3.6עירוני

PRIUSדרגה 3.62בינעירוני3.6עירוני
 PRIUS+דרגה 4.22בינעירוני3.8עירוני

* המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי

זיהום מזעריזיהום מרבי

 EEC/80/ 1268 נתוני צריכת הדלק הינם נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן

עכשיו משתלם לעבור למונית היברידית של טויוטה וליהנות גם ממענק כספי מיוחד 
של המשרד להגנת הסביבה וקרן קיימת לישראל בסך של עד 20,000 ₪!

*תלוי באופי השימוש ובנהיגה. **כפוף לתנאי האחריות למוניות היברידיות. ***מימון עד 90% ממחיר המונית בריבית אטרקטיבית של P+2.75% בכפוף 
לאישור הגורם המממן. ****טיפול שנה או 15,000 ק"מ )המוקדם מביניהם(. תכולת הטיפול בהתאם להנחיות היצרן וללא חלקי בלאי )בלמים וכו'(.

hybridtaxi.toyota.co.il

פריוס פלוס היברידית
מחיר: 142,000 ₪

מענק: ₪20,000
מחיר נטו: 122,000 ₪ כולל מע״מ

אוריס סטיישן היברידית
מחיר: 118,000 ₪

מענק: ₪20,000
מחיר נטו: 98,000 ₪ כולל מע״מ

יאריס היברידית
מחיר: 99,000 ₪
מענק: ₪20,000

מחיר נטו: 79,000 ₪ כולל מע״מ

פריוס היברידית
מחיר: 128,000 ₪

מענק: ₪15,000
מחיר נטו: 113,000 ₪ כולל מע״מ

רמת 
בטיחות 

נמוכה
רמת 
בטיחות 
גבוהה

רמת האבזור הבטיחותי

8743210 5 6

רמת האבזור הבטיחותי תיאור דגם קוד דגם

6 YARIS HYBRID , AURIS HYBRID/ AURIS HYBRID TS
/ TS SKY, PRIUS+

,38,39,43
74,42

7 PRIUS 87

בלעדי לחברי איגוד 
נהגי המונית

< טיפול ראשון חינם****
< הנחה מיוחדת נוספת בסך ₪120

למה מונית היברידית של טויוטה?
< חסכונית יותר 

< תחזוקה זולה יותר
< מחזור החלפת בלמים נמוך יותר – כמחצית מאשר ברכב שאינו היברידי*

< נקיה יותר - ציון ירוק 2 )עפ"י דירוג 2017(
< אחריות שנתיים / 200,000 ק״מ )המוקדם מביניהם(**

< שירות בפריסה ארצית 
< תנאי מימון גמישים וריבית אטרקטיבית במיוחד!***

< טרייד-אין בתנאים אטרקטיביים
< מערכות בטיחות מתקדמות

מתקדמים למונית סקודה איכותית ונהנים 
ממחיר אטרקטיבי ומחבילת אבזור משתלמת:

מיגון, חיישנים, מגני רוח ומכל דלק מלא.

 התמונה להמחשה בלבד. מחיר הדגם אוקטביה TDI 2.0 ,DSG6 ,  150 ברמת גימור Special, אוטומטי, 116,990 ₪ כולל מע"מ ולא כולל אגרת רישוי בסך 840 ₪. מחיר מחירון חבילת האבזור הינו 4,855 ₪
כולל מע״מ. עפ"י מחירון 59 מה-9.3.17. מינימום 80 יחידות במלאי. *תשלום חודשי ע"ס 1,360 ₪ לחודש למשך 36 תשלומים ותשלום נוסף בסוף התקופה של 3 שנים, בסך 59,950 ₪. העסקה בריבית 
של 6% שנתית צמוד מדד. התשלום יתבצע פעם בחודש בהוראת קבע. כפוף לאישור הגוף המממן. המבצע בתוקף עד ה-30.4.17, למשלמים תשלום מלא עד תאריך זה, כפוף לתקנון המבצע. אפשרות 

לביצוע טרייד אין כפוף לתנאים המוצעים ולתקנון של יהודה מזרחי. ט.ל.ח.

שד' הר ציון 56, תל-אביב, טל': 03-6825797, פקס: 03-6827615
שעות פתיחה: א'-ה' 18:00-8:00, יום ו' 14:00-8:00 

EC715 /2007 :נתוני היצרן עפ“י בדיקת המעבדה. תקן*
   ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009

זיהום מזעריזיהום מרבי

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

רמת האבזור הבטיחותי:
רמת

בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

רמת האבזור 
הבטיחותי תיאור דגם קוד דגם

1 OCTAVIA SPECIAL 150/2,0 HP TDI DSG 503

1 OCTAVIA STYLE 150/2,0 HP TDI CR DSG 504

דרגת זיהום 
אוויר לפי 

רישום 2017

צריכת דלק ממוצעת 
בליטרים ל-100ק"מ תקן

EURO
כ"ס תיבת 

הילוכים מנוע דגם
בינעירונית עירונית

10 3 .6 4 .8 6 150 DSG6 2.0 TDI CR Octavia

 רק-94,786     ₪
מנוע 2.0, 150 כ"ס, DSG6 אוטומטי

 + מע"מ
או 44 ₪ ליום בלבד*

SKODA OCTAVIA
המונית המנצחת, גם במבחן הזמן!

skoda-ym.co.il
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בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

רמת האבזור 
הבטיחותי תיאור דגם קוד דגם

1 OCTAVIA SPECIAL 150/2,0 HP TDI DSG 503

1 OCTAVIA STYLE 150/2,0 HP TDI CR DSG 504

דרגת זיהום 
אוויר לפי 

רישום 2017

צריכת דלק ממוצעת 
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תחנות  בין  שקיים  המהותי  ההבדל  את 
נהגים  לבין  באיגוד  החברות  מסודרות 
ופיקוח,  תחנות  ללא  שעובדים  חאפרים, 
על  המודבקת  ייחודית,  מדבקה  הפקנו 
החלון ומדבקה נוספת שתודבק על הדש 
לציבור  שיאפשר  דבר  המונית,  של  בורד 
במונית  נוסעים  שהם  להבין  הנוסעים 
בכל  מודבקות  אלו  מדבקות  מפוקחת. 
ידי  על  ומפוקחות  המסודרות  המוניות 

איגוד נהגי המוניות. 

אובר, ווייז וגוגל
מנת  על  וליל  יומם  פועל  המוניות  איגוד 
אינן  אשר  וגוגל  ווייז  שאובר,  לכך  לדאוג 
ולא  ישראל  מדינת  לחוקי  נשמעות 
יחדלו  המחוקק,  החלטת  את  מכבדות 
ממשיכים  שהם  השיתופיות  מהנסיעות 

לבצע בפרייבטים במהלך 
ושישי.  חמישי  לילות 
האיגוד  העמיד  כך  לשם 
תיעד  צילם,  שבדק,  צוות 
הממצאים  כלל  והקליט. 
משרד  למפקחי  הועברו 
ולמנכ"לית  התחבורה 
חד  בדרישה  המשרד, 
את  להפסיק  משמעית 
פעילותם באופן מיידי. אנו 
כל  או  שאובר  נסכים  לא 
לפעול  ימשיך  אחר  גורם 

ללא היתר.
 

מעבר לרכבים היברידיים, 
חשמל וגז

"הממשלה החליטה עד שנת 2022 להוריד 
ולהחליפם  מהכביש  הדיזל  רכבי  את 

המונעים  רכבים  היברידיים,  ברכבים 
את  לתמרץ  מנת  על  גז.  ו/או  בחשמל 
נהגי המוניות לבצע מעבר שכזה, המדינה 
הגיעה להסכמות ביחד עם ראשי האיגוד 
המרכזיות  הדרישות  לשלושת  והסכימה 

שהציב האיגוד: 
שינוי בדבר האחריות משנה אחת או . 1

או  אחריות  לשנתיים  ק"מ   100,000
ל-200,000 ק"מ. 

מתן אחריות מוגדלת למנוע החשמלי. . 2
ש"ח . 3 מיליון   30 של  תמריץ  מתן 

שיבצעו  הראשונות  המוניות  ל-1500 
הנהגים  ש-1500  כך  המעבר,  את 
הראשונים שיבצעו את המהלך וירכשו 
מוניות היברידיות, יקבלו הטבה בגובה 

של 20 אלף ש"ח.
והמשרד  משרד האוצר, משרד התחבורה 
אלו  לדרישות  הסכימו  הסביבה  להגנת 
הגענו  ומייגע  ארוך  ומתן  משא  ולאחר 
שאותה  נוספת  דרישה  בדבר  להסכמה 
הצבנו והיא למתן פחת מלא כעבור שלוש 
שנים ולא כעבור ארבע ולמכור את המונית 

ללא תשלום מכס כעבור שלוש שנים. 
"מוניות  כי  בנושא  אור  בר  מוסיף  עוד 
טיפול  יקבלו  האיגוד  באמצעות  שיוזמנו 
מיוחדת  נוספת  והנחה  בחינם  ראשוני 

בגובה 120 ש"ח."
טויוטה  שיזמין  מי  של  השובר  יראה  כך 

היברידית באמצעות האיגוד: 

בכבדו רב

יו"ר איגוד נהגי המוניות הארצי

יהודה בר-אור

מכתב דרישה למר דוד יוסף

ספיישל לחברי האיגוד



פולקסווגן Passat. מכונית פרימיום.

טרייד אין לכל
סוגי המוניות

שדרות הר ציון 56, תל אביב | 03-6825797 | שעות פתיחה: א׳-ה׳ 8:00-18:00, יום ו׳ 8:00-14:00
מנוע TDI 2.0 150 כ"ס, DSG, רמת גימור Comfortline הוא ₪144,600 כולל מע"מ וללא אגרת רישוי, ע"פ מחירון 
מס' 44 מה- 1.1.17. במסגרת המבצע תינתן הנחה ע"ס ₪4,610 לדגם זה, כשהמחיר הינו ₪139,990. המבצע בתוקף 

עד 30.4.17. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

 EC/2007/715 נתוני היצרן עפ“י בדיקת מעבדה תקן*
*יתכן פער בין נתוני צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל

קוד
ציון בטיחותרמת גימורדגםדגם

217BMT DSG 150 כ"ס TDI '2.0 ל Comfortline/Premium1

דרגת נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ דגם
זיהום אוויר  בינעירוניתעירונית

BMT DSG 150 כ"ס TDI 'מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת( 5.24.010 2.0 ל **
התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מזעריזיהום מירבי 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15141 2 3 4

רמת גימור Comfortline כוללת:
מערכת הנעה Press&Drive  מערכת להדממת המנוע בעת עצירה 
Composition Media  Start&Stop  מערכת מולטימדיה מקורית 
עם מסך מגע 10.1" תומכת MP3 וקוראת כרטיס SD  שליטה 
מההגה על מערכת השמע, מחשב הדרך וההילוכים  מערכת 

Area View 360°  מצלמות

רמת גימור premium כוללת בנוסף:
פונקציית מפתח   ללא  והנעה  לגישה   Keyless מערכת   
Easy Open לפתחת תא המטען ללא מגע יד  מערכת מסאז' 
במושב הנהג  מושבים קדמיים מתכווננים חשמלית עם פונקציית 

חימום  חלון גג פנורמי  ריפודי עור
חבילת אבזור Interactive הכוללת: מערכת מולטימדיה מקורית 
 SD וקוראת כרטיס MP3 עם מסך מגע  6.5"  תומכת  Discover Pro מדגם 

 לוח מחוונים דיגיטלי Active Info עם מסך צבעוני 12.3"

0 1 2 3 4 5 6 7 8
רמת האבזור הבטיחותי: 

רמת
בטיחות

נמוכה
רמת

בטיחות
גבוהה
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פריד אברהם, מנכ"ל ארגון הגג של בעלי ונהגי המוניות בישראל, במאמר דעה:

הענף כולו בפרשת דרכים
רוחי  הלך  את  הקוראים  בפניכם  ולהביא  מאמר  לכתוב  החלטתי  הפעם 
מבית  הנושבת  מהרוח  מהקדמה?  להתעלם  לנו  מותר  האם  ומחשבתי: 
המחוקקים? היזמים ועוד ועוד.. או לטמון את ראשנו בחול ומה שיהיה יהיה

כון אנחנו כאן על מנת להגן על הענף, נ
הכלכלית  הכדאיות  על  המקצוע,  על 
זאת  מוכיחים  ונו  המקצוע,  שמפיק 
כל  מול  אל  וניצבים  שעה-שעה  יום-יום, 
הציבור  ומייצגי  המכשולים  האתגרים, 
ואת  הענף  את  להפוך  שמנסים  למיניהם 
עובדות  באינסוף  רלוונטי,  ללא  המקצוע 

הנקבעות לנו מידי יום בדרך.
נובע  אינו  חדשים  מוניות  בנהגי  המחסור 
רק מהפרוצדורה הקשה אלא גם מחוסר 
מול  אל  העתידי  הנהג  של  הכדאיות 

שהניפו  הדגל  גם  אחרים.  מקצועות 
של  בטוענה  שונים  חברה  פעילי 
הוזלת יוקר המחיה, לא מניח לנו ולו 
לרגע. עובדה שמאבקינו העיקש בכל 
במחיר  ההוזלה  את  לעכב  הדרכים 
ומכאן  הציבור  דרש  אשר  הנסיעה 
להפחתת  בהקשר  הקלה  שבוצעה 
תם  לא  זה  ועדיין  הנסיעה  מחיר 

ונשלם. 
הכי  שהסכנה  להתריע  כדי  כאן  אני 
מוחשית שמאיימת עלינו היא הקדמה 
הכלכליים  בשווקים  מתפתחת  אשר 
ואל לנו ואסור לנו לתת לכך לפסוח 
ואינו  כאוב  הנושא  אם  גם  מעלינו. 

פופולארי בקרב אנשי המקצוע. 
המחאות  כל  ולמרות  בשקט  בשקט, 
מסויגת  הבלתי  הגנתו  ולמרות 
התחבורה  שר  של  אותנו  והאוהדת 
השיתופיות  הנסיעות  כץ,  ישראל 
בקרב  מקום  ויותר  יותר  תופסות 
זאת  אומר  ואני  לצערי  הציבור.  כלל 
בכאב רב – אל לנו לחשוב שהמדינה 

מהוות  ואובר   Moovit מהמצב.  תתעלם 
של  העיקשת  לפעילות  מוחשית  דוגמא 

היזמים בשטח. 
למרות הצעתנו להפעלת נסיעה שיתופית 
מימוש  לידי  באה  לא  עדיין  אשר  במונית 
אשר  מתמשכת  בירוקרטיה  עקב  מעשי 
פוגעת בביצוע הפעלת התוכנית להפעלת 
גם  כדאי  אולי  במונית.  שיתופית  נסיעה 
לא  זה  אם  גם  לקופסה.  מחוץ  לחשוב 
וקיים  חזק  הוא  מעמדם  אבל  פופולארי 
בשטח. האם עלינו לפעול להשגת תנאים 

טובים להבטחת הכנסתנו? 
לנו  אל  אך  יותר  טוב  מה  יגידו  ימים 
להתמהמה ואל לנו לחשוש מלהביע דעה 
שונה אך חיובית עבור הענף שהולך ונפגע 

מיום ליום. 
חומר למחשבה כאן עבור כולנו.

אחדות זהו שם המשחק
זהו משפט שחוזר עליו דווקא מתוך אלה 
שניסו ומנסים לפלג את החזית המאוחדת 
שנוצרה בהנהגה בעשור האחרון, ואולי אף 
שלא במודע... הוותיקים זוכרים החטב 
את המאבקים שהיו בין שני הארגונים 
הגדולים והחשובים של הענף ואילו עם 
לייצוג  מאוחדת  חזית  נוצרה  איחודם, 
כלל העוסקים בענף אל מול התנאים 

הקשים שקיימים במשק הישראלי. 
ישנם צעירים חסרי מנוח אשר בהחלט 
יכולים בהמשך הדרך לתפוס את מקום 
הנהגה הוותיקה, המנוסה והמוכרת, אך 
אצה להם הדרך והם מנסים בפעילותם 

ליצור פילוג מיותר ביותר לענף כולו. 
שאני  אלה,  נמרצים  לצעירים  עצתי 
לקידום  העז  ברצונם  מכיר  בהחלט 
ביחד  להיות  לפעול  שעליהם   – הענף 
מאוחדים ולחזק מבפנים ולא להפריד 
מילת  הייתה  תמיד  סבלנות  מבחוץ. 
המפתח והיא נכונה גם לדור הזה, גם 

לדור הקודם וגם לדור הבא. 
שגשוג  בברכת  דברי  את  אסיים 
והתחדשות לכלל העוסקים בענף.     

שלכם ולמענכם פריד אברהם
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ריאיון עם דוד אמשיקשווילי – מנהל ובעלים של סוכנות 'דוד סוכנויות רכב'

דוד סוכנויות רכב חוגגים 
10 שנים להקמת הסוכנות 

המצליחה

וד סוכנויות רכב הממוקמת בשדרות ד
הר ציון 58 בתל אביב, הוקמה לפני 
אמשיקשווילי,  דוד  ידי  על  שנים   10
שבמהלכן הצליחה לרכוש לעצמה מוניטין 
עתיר אמינות ומקצועיות כסוכנות מכירה, 

טרייד אין והשכרת זכויות ציבוריות.  
משם  מונית.  כנהג  דרכו  את  החל  דוד 
שנים  עשר  ולפני  מוניות  כמפעיל  המשיך 
פתיחת  על  משמעותית  החלטה  קיבל 
החליט  ומכאן  סוכנויות'  'דוד  הסוכנות 

להביא את הבשורה לנהגי המוניות. 
'קרסו  מחברת  דוד  קיבל   2012 בשנת 

מוטורס' זכיינות למכירת דגמי רנו למוניות 
למשכנה  הסוכנות  עברה   2015 ובשנת 
החדש בשדרות הר ציון, משכן גדול ומרווח 
שנפתח על פי סטנדרטים בינלאומיים של 

המותג 'רנו'. 
"אנו בסוכנות סמנו דגש  דוד:  לדבריו של 
על איכות לצד מצוינות ורמת שירות גבוהה 
בקפיצה  ביטוי  לידי  באו  אלו  כל  ואמינה. 
לא  שכן  בצעה,  שהסוכנות  המשמעותית 
המוניות  מכירת  בשוק  כלשהו  מותג  קיים 
והטרייד אין – שבצעו קפיצה גבוהה כשם 
זאת  בסוכנות.  ביצענו  שאנו  הקפיצה 

למעשה השנה השניה ברציפות שהמותג 
נתון  בשנה,  חדשות  מוניות   1000 מוכר 
שהביא את הסוכנות למקום השני במכירת 

מוניות באספקט ככל ארצי."
'דוד סוכנויות רכב' הינה הסוכנות היחידה 
שמתמחים במכירת מוניות של דגמי קרסו 
בלבד. כשהסוכנות מספקת מגוון רחב של 
שירותים תחת קורת גג אחת, בהם: מכירה 
ומימון למוניות חדשות, טרייד אין והשכרה 

ומכירה של זכויות ציבוריות. 
מזמינה  נעימה,  בסוכנות  האווירה 
ומקצועית כאחד עבור ציבור נהגי המוניות. 
אחד  כשל  מקצוע,  אנשי  ישנם  בסוכנות 
נושא התמחות אחר, דבר  מהם אמון על 
בעת  מקסימאלית  יעילות  המאפשר 
מורכב  הסוכנות  צוות  המכירה.  תהליך 
מאנשי מקצוע המתחים במימון, טרייד אין, 
השכרה ומכירה של זכויות ציבוריות ועוד.    
חוזרים  לקוחות  הינם  לקוחותינו  "מרבית 
גבוהה  ברמה  משירות  ונהנים  שנהנו 
ומקצועית ביותר" אומר דוד ומוסיף "הקשר 
אנו  ברכישה,  מסתיים  אינו  הלקוח  עם 
ייעוץ  לו  ולהעניק  אותו  ללוות  ממשיכים 
מתבצע  הלקוח  ליווי  כן  ועל  נושא  בכל 
למכירה  ועד  והרכישה  המכירה  מזמן 

וקניית המונית הבאה." 
היו  המוניות  בענף  כי  דוד  אומר  לסיום 
שינויים רבים ומותגים כאלו ואחרים שניסו 
להיכנס לענף נחלו כישלון ולעומתם דגמי 
וזאת  בענף  מרובה  הצלחה  רשמו  רנו 
הודות להבנה מעמיקה ומתן מענה לצרכיו 

של נהג המונית.     
דוד סכנויות רכב- כתובת: שד' הר ציון 58, 

תל אביב. טלפון: 03-6814363
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ראיון עם מנשה אלמאסי, חבר תחנת ומנהל תחנת מוניות איכילוב

בר אור הוא נכס עבור כולנו
מנשה אלמאסי קורא לנהגי מוניות שמשתפים פעולה עם אובר לחדול 
מכריית הבור של עצמם והענף כולו. בר אור והאיגוד מגיעים להישגים 
עצומים באמצעים דלים ועל כן חשוב שכולם יתאגדו כדי לתת לאיגוד 

יותר כוח עבור כלל העוסקים בענף

המוניות מ בענף  נמצא  אלמאסי  נשה 
מזה 18 שנים משנת 99'. לפני כניסתו 
בחברה  בכיר  כמנהל  כיהן  הוא  לענף 
ענף  את  עזב   43 לגיל  בהגיעו  שבבי.  לעיבוד 
המתכת כשברשותו רישיון לנהג מונית שעשה 
ישירות  הגיע  ומשם  כן  לפני  שנים  כמה  עוד 
לתחנת המוניות 'איכילוב' השוכנת בבית החולים 

בתל אביב, שם החל לעבוד כנהג מונית. 
איכילוב,  לתחנת  הגיעו  שעם  מספר  אלמאסי 
למסקנה  והגיע  רב  פוטנציאל  בה  ראה  הוא 
הוא  עבורו.  ונכונה  שמתאימה  התחנה  שזוהי 
הצטרף לתחנה כנהג מן המניין ומשנה לשנה 
בתחנה  להתקדם  והחל  העבודה  את  למד 
ובשנת 2011 נכנס כחבר תחנה. בתחילת שנת 
עוד  עם  ביחד  התחנה  למנהל  התמנה   2016
שני מנהלים נוספים: שלמה גדליה ואהרון כהן. 
שהוקמה  וותיקה,  תחנה  היא  איכילוב  תחנת 
ממוקמת  הייתה  התחנה  שנה.  כ-50  לפני 
ברחוב וייצמן בחזית בית החולים. עם השיפוץ 
קיבלה  התחנה  החולים,  בית  שעבר  המסיבי 
מעניקה  התחנה  חדשות.  וחניות  חדש  משרד 
את  קיבלה  כן  ועל  החולים  בית  לכל  שירות 
הזכות להציב שתי מוניות תחנה במרכז וייצמן. 
"כמו כן" אומר אלמאסי "יש לנו שלוש תחנות 
בתוך בית החולים ו-13 חניות על שפת הכביש 

בסמוך למרכז הרפואי."
בבית  נוספת  תחנה  יש  לתחנה  לכך  מלבד 
  .1 וייצמן  ברחוב  אביב,  בתל  המחוזי  המשפט 
זו בבית המשפט  נקודה  לדבריו של אלמאסי, 
המחוזי ספגה פגיעה בשל השיפוצים שבוצעו 
הכניסה  פתח  לשינוי  שהביאו  המשפט,  בבית 
והיציאה של בית המשפט ועל כן, הדבר הביא 
למכה קלה בכנף התחנה, שכן מנהלי התחנה 
חזית  על  אכיפה  מצלמות  להצבת  פעלו 

מוניות  אחר  לעקוב  בכדי  וזאת  החדש  הבניין 
שנמצאות שם ואינן שייכות לתחנה. ואכן הצבת 
הנזק שנבע  להצלחה, שכן  הביאה  המצלמות 

מאותו שינוי הופחת.      
סדרנים   8 בתחנה,  ישנם  נהגים   120-130 בין 
התחנה  שכן  מאוישים,  מוקדים  בשלושה 
בנוסף בתחנה  כיפור.  ליום  פועלת 24/7 פרט 
ונוסח  משמעת  וועדת  ביקורת  ועדת  פועלות 
קוד התנהגות מקיף למתן שירות איכותי לצד 
וננקטים  בזה  וכיוצא  נקייה  מונית  על  שמירה 
אמצעים קשים כנגד נהגי מוניות שלא עומדים 

בסטנדרטים הגבוהים שהציבה התחנה.  
עד לפני שנה וחודשיים עבדו בתחנת איכילוב 
לעבור  הוחלט  שנה  ולפני   ISR מערכת  עם 
מענה  לתת  מנת  על  'מוניטקס'  של  למערכת 
לגט טקסי שנגסה ביכולות של הענף והתחנות 
מקווים  "אנחנו  ולהתפתח.  להתקדם  להמשיך 
ותוכל  תתחזק  תתפתח,  ריידר  שאפליקציית 

לתת תשובה הולמת לגט". 
אור  בר  יהודה  את  שהכיר  מספר  אלמאסי 
שעסק  "כמי  תחנה.  חבר  להיות  לכשהתמנה 
כיצד  ומכיר  ויודע  בפוליטיקה  שנה   25 במשך 
דברים עובדים אל מול קובעי המדיניות ומקבלי 
לענף  נכס  הוא  אור  בר  יהודה   – ההחלטות 
לעשות  שאפשר  שחושב  מי  כולו.  המוניות 
ובצמוד  בסמוך  לשבת  מבלי  מהלכים  ולהניע 
למקבלי החלטות, והדברים יקרו מעצמם – הוא 

טועה טעות חמורה." 
טלטלה  עבר  האחרונה  בשנה  המוניות  "ענף 
שהאיגוד  מאבקים  שני  בדמות  מאוד  קשה 
המאבק  מוביל:  אור  בר  יהודה  של  בראשותו 
הראשון הוא נגד אובר. נהגי מוניות לא מבינים 
לא   – המוניות  לענף  נכנס  היה  אובר  שאילו 
שנהגי  בזמן  קיום.  זכות  בכלל  לנו  הייתה 

שבוצעה,  ההפחתה  על  מסתכלים  המוניות 
לענף,  נכנס  היה  אובר  מבינים שאילו  לא  הם 
הענף היה מחוסל. אז נכון שההפחתה הייתה 
והודות  ניתן עוד לשרוד אותה  מכה קשה, אך 

למלחמה העיקשת של בר אור הענף ניצל."
באמצעים  הצליח  אור  בר   " ממשיך  אלמאסי 
אובר  את  להוציא  לרשותו  שעומדים  הדלים 
שחושב  ומי  הישראלי  מהשוק  שנתיים  למשך 
לאובר  טועה.  הוא   – מולם הסתיים  שהמאבק 
יש את כל האמצעים הכלכליים, יועצי תקשורת 
וסוללת לוביסטים שתפקידם הוא להחדיר את 

אובר לארץ."
להצליח  יכולים  אור  בר  ויהודה  האיגוד  "רק 
האחרונה  השנה  במהלך  אובר.  כנגד  במאבק 
איזו  עיני  במו  וראיתי  האיגוד  לישיבות  הגעתי 
מושקעים.  אדירים  מאמצים  ואילו  עבודה 
ההפחתה  לנושא  אדירים  לחצים  הופעלנו 
ועדה שתפקידה  הוקמה  אלו,  ללחצים  והודות 
לבחון את הנושא. הגיע הזמן שנהגי מוניות יבינו 
שאם לא היה איגוד ולא היה את יהודה בר אור 
– אז היו צריכים להמציא אותם, אחרת לא היו 

סופרים אף אחד מאיתנו."

"על כן" אומר אלמאסי "ועל מנת שיהיה לנו את 
בגזירות  ואחרים,  כאלו  בגופים  להיאבק  הכוח 
ובעלי אינטרסים – על כולנו להתאגד יחד. שכן 
רק באמצעות האיגוד אפשר להשפיע, אך היות 
ונדרשות יכולות כלכליות, ניתן יהיה לעשות זאת 
זאת  ורק באמצעות התאגדות. בהזדמנות  אך 
שמשתפים  מוניות  לנהגי  לפנות  מבקש  אני 
הענף  את  כורתים  אתם   – אובר  עם  פעולה 
שעליו אתם יושבים! אולי עכשיו בשל ההפחתה 
המאבק  חשיבות  את  יבינו  הנהגים  שבוצעה, 

וההתאגדות."
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ריאיון עם שלווה אמשיקשוילי – מנהל אולם דאצ'יה מוניות של 'דוד סוכנויות רכב'

בשורה חדשה לנהגי 
המוניות: רכבי דאצ'יה 

החסכוניות מגיעות אל הענף

החליט ל רכב'  סוכנויות  'דוד  כשנה  פני 
להרחיב את פעילותו ופתח אולם תצוגה 
חדש בשדרות הר ציון 60, למכירת מותג 
חדש לענף המוניות – מוניות דאצ'יה המיובא 
הרשמי  היבואן  מוטורס,  קרסו  ידי  על  לארץ 

של רנו. 
בענף  דרכו  את  שהחל  אמקשווילי  שלווה 
רכב',  סוכנויות  ב'דוד  מכירות  כאיש  המוניות 
דאצ'יה  של  החדשה  הסוכנות  בראש  עומד 
בשדרות הר ציון. לדבריו של שלווה: "דאצ'יה 
הוא מותג בעל פוטנציאל מאוד גבוה הן בשוק 
צומח  מותג  זהו  המוניות.  בשוק  והן  הפרטי 
ומצליח מאוד, שכן מדובר במוצר שנותן לנהג 
המונית תמורה טובה עבור הכסף שאותו הוא 

".Value for money משלם, מה שנקרא
בדגמים  דאצ'יה  מוניות  נמכרו  "בתחילה 
ידניים" אומר שלווה ומוסיף  "ובהמשך הגיעו 
דגמים אוטומטיים. ההיצע הוא גדול ומותאם 
לשוק המוניות והמותג הוכיח את עצמו כאמין 
וחסכוני מאוד בתצרוכת הדלק ובהתאם לכך 
נהגי המוניות שכבר רכשו את  הלקוחות קרי 

מוניות דאצ'יה מרוצים מאוד." 
עוד אומר שלווה כי דאצ'יה הוא מותג רומני 
הרכבים  כן  כמו  רנו.  של  הוא  המנוע  אך 
שהינו  קרסו,  הדוק של  פיקוח  נמצאים תחת 
אחד מיבואניי הרכב הגדולים והידועים בארץ 
ועל כן זהו רכב low cost, לא יקר וסופר אמין.  
לצרכי  בעלי התאמה מושלמת  דאצ'יה  רכבי 
ודגמים  ידניים  דגמים  ישנם  המונית.  נהג 
בהם:  שונים,  בגדלים  המגיעים  אוטומטיים, 
רגילים  ודגמים  קרוסאובר  סטיישן,  רכבי 
הרכבים  הפרטיים.  דאצ'יה  לדגמי  המשיקים 

בעלי מנוע 1500 טורבו דיזל, המשווק בדגמי 
אשר  וחסכוני  חזק  במנוע  שמדובר  כך  רנו, 

הוכיח את עצמו ובעל קבלות מדגמי רנו.   
נהגי מוניות אשר יגיעו לסוכנות החדשה, יוכלו 
קורת  תחת  כוללת  שירות  ממעטפת  ליהנות 
עוד  והדרכה  ייעוץ  מקבלת  החל   – אחת  גג 
בטרם רכישת המונית, אפשרויות מימון שונות, 
והשכרת  אין  טרייד  אפשרות לבצע עסקאות 
זכות ציבורית. "אנו בסוכנות דואגים לתפור את 
כל החליפה עבור נהג המונית, זאת ועוד לליווי 
צמוד שאותו אנו מעניקים לנהג המונית מעת 
הקנייה ועד לשלב קניית המונית הבאה" אומר 

שלווה.  

פי  על  נבנתה  החדשה  דאצ'יה  סוכנות 
היבואן  של  המוקפד  התקן  ותו  הסטנדרטים 
זמין עבור קהל  ומקצועי  מיומן, מנוסה  וצוות 
ובעלת  מזמינה  הסוכנות  בנוסף  הלקוחות. 
ממגוון  בה  להתרשם  וניתן  נעימה  אווירה 
דגמים שונים של דאצ'יה. ציבור נהגי המוניות 
מבחן  לנסיעת  לסוכנות  להגיע  מוזמנים 
ולהתרשם מהדגמים השונים והחסכוניים שלנו 

שעומדים להציף את השוק.  

אולם דאצ'יה מוניות- כתובת: שד' הר ציון 60, 
תל אביב. טלפון: 03-6560727 
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מרכז טרייד אין ארצי למוניות הממוקם ה
הינו  אביב  בתל   78 צבי  בן  בשדרות 
חדשני מסוגו בענף המוניות ומביא איתו 
רוח חדשה לענף המוניות יד שניה, הוקם בשיתוף 
אדרי  רפי  של  בניהולו  ארגמן  רכב  סוכנות  של 
וסוכנות השדרה בניהולם של עמית ארביסרמן 
וגיורא לוי, שתי סוכנויות מהגדלות וותיקות בענף 

המוניות בעלי ידע רב בתחום 
במרכז טרייד אין ארצי למוניות ניתן למצוא מגוון 
ומטופלות  שמורות  שניה  יד  מוניות  של  גדול 
בענף  שנים   20 של  ניסיון  עם  מקצועי,  באופן 
את  להתאים  יכולים  "ואנחנו  אדרי  רפי  אומר 
התחשבות  תוך  הנהג  לכל  הנכונה  המונית 
אפשרות  גם  ישנה  הכלכלית  ויכולתם  בנהגים 

לקנות מונית בפריסת תשלומים".
במרכז טרייד אין ארצי למוניות הנהג יכול לשדרג 
את המונית שלו ולהתקדם למונית חדישה יותר 

לפי יכולתו הכלכלית.
במרכז טרייד אין ארצי למוניות ניתן גם להזמין 
במרכז  כן  כמו  הדגמים,  מכל  חדשות  מוניות 
טרייד אין ארצי למוניות ניתן לרכוש את כל סוגי 

המוניות יד שניה.

במגרש עומדים לרשות הנהגים צוות גדול 
בתחום  רב  ניסיון  בעלי  ומיומן  מקצועי 
ושמחים לענות כל בקשה של הנהג, חניה 

גדולה לרווחת הנהגים.
פעילות נוספת וחשובה מאוד של המרכז 
הארצי למוניות, השכרת מוניות בפיקס - 

רכב ארגמן.
לאחרונה  הגיעו  רבים  עצמאיים  נהגים 
נהגים  להיות  להם  כדאי  למסקנה 
"ולכן  רפי  אומר  עצמאיים  ולא  שכירים 
למוניות  אין  טרייד  הארצי  במרכז  אנחנו 
נותנים להם פיתרון קל, נוח וריווחי, אנחנו 

המונית  את  המונית  מבעל  רוכשים 
על  לעבוד  להמשיך  יכול  והנהג  שלו 
המונית כשכיר, אנחנו לוקחים את כל 
כגון:  למונית  הקשורה  ההתחייבויות 
ביטוח, טסט, השכרת מספר, טיפולים 
במידה  המונית  על  הלוואה  וגם 

וקיימת".
למעשה הנהג הופך להיות שכיר אבל 

עם כל התנאים של עצמאי.
של  מונית  לנהג  וחשוב  נוסף  חידוש 
המרכז הארצי טרייד אין למוניות זה 

שנהג המונית השכיר מקבל את כל התנאים 
יכול  שהנהג  כך  במשק  שכיר  עובד  של 

להסיר כל דאגה מליבו ולעבוד בלב שקט.
אין  טרייד  הארצי  המרכז  עם  שעובד  נהג 
שהוא  או  לחופשה,  לצאת  ורוצה  למוניות 
יכול  המונית,  על  לעבוד  יכול  ולא  חולה 
המונית  את  ולהעמיד  שקט  בראש  להיות 
במגרש ואינו משלם על מונית עומדת בזמן 

חופשה או מחלה.
אין  טרייד  הארצי  המרכז  של  נוסף  שירות 
מקבל  מונית  נהג  "כל  מאור  מספר  למוניות 
כולל קישור עם  מונית פעילה לעבודה מיידית, 
גט טקסי לכל מי שמעוניין לעבוד איתם. ובנוסף 
אנחנו עוזרים לנהג מונית חדש שרוצה להתחיל 
אנחנו  למעשה  הדרכה,  כולל  בענף  לעבוד 
לעבוד  מונית שרוצה  נהג  לכל  חלום  מגשימים 

בראש שקט".
ישנה אפשרות גם לשכירת מונית לימים בודדים 

או לסופי שבוע.
המרכז הארצי טרייד אין למוניות,  03-5373725

שדרות בן צבי 78 תל אביב חניה בשפע

רכב ארגמן שאיכות ושירות נפגשים
לפני 7 חודשים החל לפעול מרכז טרייד אין ארצי למוניות יד שניה בארץ. 

השכרת מוניות  |  סחר ושיווק  |  טרייד אין
 | שד׳ בן צבי 78, תל אביב |

טל. 03-5373725  |  פקס. 03-5373726  |  רפי: 054-3323320

רפי אדרי
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מישהו חושב עליך
וייחודיות לנהג המונית. רק באיגוד  הימים הארוכים בכבישים וברחובות הערים יוצרים ומעלים בעיות רבות 
נהגי המוניות הארצי דואגים לסייע ולהגן על הנהגים ועל התחנות הרבות החברות בו. צוות מנוסה ומקצועי 

של האיגוד עמל יומם וליל כדי שלך - נהג המונית שעובד קשה - יהיה הרבה יותר טוב מאחרי הגה המונית

ראיית חשבון מוזלת
איגוד נהגי המוניות הארצי השיג עברוכם - נהגי המוניות העמלים ימים ארוכים על הכבישים - רואה 
חשבון מקצועי במחיר שווה לכל נפש. עבור שירותי ראיית החשבון המקצועיים יהיה עליכם לשלם 
רק 150 ש”ח בתוספת מע”מ מדי חודש. המחיר כולל את הגשת הדוח השנתי. רואה החשבון הנותן 
את השירות הבלעדי לאיגוד נהגי המוניות הוא רו”ח יניב מעוז, רח’ גרשון ש”ץ 4, תל-אביב-יפו, טל’: 

03-5660315, פקס: 03-5660370.

טיפולים מוזלים לחברי האיגוד:
האיגוד הגיע להסכמות )לכל דגמי המוניות למעט מרצדס( עם מוסך אבי צלח:

טיפול קטן 270 ש״ח כולל עבודה ומע"מ + בדיקת ברקסים.
טיפול גדול 400 ש״ח כולל כל הפילטרים + עבודה ובדיקת ברקסים.

ברכבי רנו טיפול גדול 500 ש״ח בשל עלות הפילטר. 
החלפת רפידות + עבדוה 150 ש״ח כולל מע"מ. 

החלפת רפידות + דרמים + עבודה 350 ש״ח כולל מע"מ. 
התחייבות המוסך על שמן וחלקים אורגינל. 

 המחירים לחברי איגודה המגיעים עם הפניה. 

חברי האיגוד יוצאים בזול!
חברי האיגוד – ורק הם – נהנים ממחירים מיוחדים, הטבות והנחות שמחזירים לכיסם בריבית דריבית 
את כל דמי האיגוד השנתיים – 120 ש"ח. האיגוד דואג להטבות בהם טיולים בארץ וחו"ל במחירים 
חדשים,  צמיגים  רכישת  בעת  מפליגות  הנחות  יינתנו  כן  כמו  נסיעות.  סוכן  עמלות  וללא  מוזלים 
של  עוה"ד  אצל  טרחה משמעותית  שכר  מהוזלת  תיהנו  בנוסף  ותוספים.  שמנים  לרכב,  מצברים 
האיגוד עו"ד אורי הורנשטיין, בסוכנות הביטוח בובליל, בעת רכישת מוניות סקודה אצל יהודה מזרחי 
או מוניות קיה אצל אופיר חורי. יש לנו עוד המון הטבות עבורכם אז אל תהססו לפנות אל משרדי 

האיגוד לדעת מה בדיוק התחדש וכמה תרוויחו בטלפון: 03-5502611, בין השעות 10:00-14:00.

מבצע ספיישל ייחודי
מוניות  היברידית:  טויוטה  מוניות  רכישת  ייחודי בעת  ייהנו ממבצע ספיישל  ורק הם  חברי האיגוד 

שיוזמנו באמצעות האיגוד יקבלו טיפול ראשוני בחינם והנחה נוספת מיוחדת בגובה 120 ש"ח.

מקשיבים לכל בקשה
לשירות חברי האיגוד ולשירות תחנות המוניות החברות באיגוד, שילבנו במשרד פקידה שתפקידה 
לקבל ולרכז את כל הפניות מהנהגים ומהתחנות. שעות קבלת הקהל הם בימים א' עד ה' מהשעות 

10:00 ועד 16:00.
igudtaxi@walla.com :ליצירת קשר: טל' 03-5502611. פקס: 03-5502610, דוא"ל

www.igudtaxi.co.il :כנסו אלינו לאתר האיגוד



רכב ארגמן
 המרכז הארצי טרייד אין למוניות

בואו לרכוש מונית יד שניה     במחיר הכי משתלם בארץ

רכב ארגמןרכב ארגמן רכב ארגמן

מכירה
השכרת מספרים
ביטוח במחיר מוזל

אפשרות למימון מלא
ליסינג

השכרת מוניותליווי הנהג בכל תהליכי העבודה
קניה ומכירה של מספריםפריסת תשלומים

03-5373725דרך בן צבי 78, תל אביב

במחיר מיוחדבמחיר מיוחדבמחיר מיוחדבמחיר מיוחדבמחיר מיוחדבמחיר מיוחדבמחיר מיוחדבמחיר מיוחד



רכב ארגמן
 המרכז הארצי טרייד אין למוניות

בואו לרכוש מונית יד שניה     במחיר הכי משתלם בארץ

רכב ארגמןרכב ארגמן רכב ארגמן

מכירה
השכרת מספרים
ביטוח במחיר מוזל

אפשרות למימון מלא
ליסינג

השכרת מוניותליווי הנהג בכל תהליכי העבודה
קניה ומכירה של מספריםפריסת תשלומים

03-5373725דרך בן צבי 78, תל אביב

במחיר מיוחדבמחיר מיוחדבמחיר מיוחדבמחיר מיוחדבמחיר מיוחדבמחיר מיוחדבמחיר מיוחדבמחיר מיוחד
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הינה ח  ,)1985( בע"מ  מוניס  האחים  ברת 
בארץ  והמנוסות  הוותיקות  החברות  בין 
לייבוא ושיווק חלקי חילוף לרכב.החברה 
פועלת בשוק מזה מעל ל-30 שנה. את תחילת 
ברמת  קטנה  כחנות  החלה  החברה  דרכה, 
משלימים  ואביזרים  חשמל  מוצרי  למכירת  גן 
כלי  מס'  עליית  עם  ה-90,  בשנות  לרכב. 
התחבורה בישראל, החלה החברה לייבא ולשווק 
הרכבים  סוגי  לכל  חשמל  חלקי  בלעדי  באופן 
הרכב  בשוק  מרכזי  לשחקן  הופכת  שהיא  תוך 
למכור  החברה  החלה   2001 בשנת  המקומי. 
חלקי חילוף מכאניים לצד החלקים החשמליים. 
בטיחות  את  עשייתה  במרכז  שמה  החברה 
וחרטה  המיובאים  המוצרים  ובטיחות  הנהגים 
הלקוח  את  העשייה  במרכז  להציב  דגלה  על 
ובטיחותו בכביש. עיקר פעילותה הוא במכירת 
חלקי חילוף לחנויות ולמוסכים. בעקבות פניות 
אשר  המוניות  נהגי  מציבור  וגוברות  הולכות 
מבקשים לרכוש חלפים באופן ישיר מהחברה, 
טיפולית  מעטפת  להענקת  החלטה  התקבלה 

במחירים הוגנים עבור קהל נהגי המוניות.
רכש  מחלקת  ראש  מוניס,  נועם  של  לדבריו 
וקשרי חוץ: "השמת הדגש על איכות החלפים 
שירות  ברכבי  מדובר  כאשר  לקריטי  הופך 
לפגוע  עלול  במוסך  ממושך  שטיפול  והסעה, 
חלילה  או  המונית  נהג  של  העבודה  בשעות 
ונשנות  חוזרות  פניות  ולאור  בפרנסתו  לפגיעה 
החברה  מוצרי  רכישת  לצורך  מוניות  נהגי  של 

בע"מ'   מוניס  'האחים  בחברת  אנו  ישיר,  באופן 
נהגי  עבור   VIP שירות  להשיק  החלטה  קיבלנו 
מעלויות  ניכר  בשיעור  עלויות  שיוזילו  המוניות 
פי שני פרמטרים מרכזיים אשר  ועל  טיפוליות 
ביצוע  לפני  הנהגים  של  עיניהם  לנגד  עומדים 
טיפול במונית שברשותם והם איכות לצד מחיר." 
"ההחלטה נובעת מתוך מיפוי והבנה מעמיקה 
ומוסיף  מוניס  אומר  המונית"  נהג  צרכי  של 
של  העבודה  זמן  הערכת  של  מקום  "ומתוך 
ייחודי  טלפון  קו  בחברה  הקמנו  המוניות,  נהגי 
נקודתי  מקצועי  מענה  שייתן  מוניות,  לנהגי 
במקביל לשירות איכותי. החברה ביצעה מיפוי 
ושיווק  בייבוא  והחלה  המונית  נהגי  לצורכי 
בהתחייבות  המוניות  לנהגי  ייעודיים  מוצרים 
למחיר, אמינות ומקצועיות ללא תחרות. מדובר 
מכאניקה  חלקי חשמל,  של  במעטפת שלמה 

ואביזרים לרכב."

המוניות  נהגי  עבור  נבנו   VIP חבילות  שלוש 
עבור  ראשונה  חבילה  מוניס'.  'האחים  בחברת 
רכבי קיה ריו דיזל 1.4, דגם מנוע FC4D, בעלות 
שמן,  פילטר  הכוללת  בלבד,  ש"ח   45.99 של 
סולר.  ופילטר  אוויר  פילטר  קוריאה,   RABBIT
חבילה שניה עבור רכבי רנו פלואנס דיזל 1.5, 
דגם מנוע K9K, בעלות של 99.99 ש"ח בלבד, 
אוויר  פילטר  מקורי,  רנו  שמן  פילטר  הכוללת 
רכבי  עבור  שלישית  חבילה  סולר.  ופילטר 
 ,CAY מנוע  דגם   ,1.6 דיזל  אוקטביה  סקודה 

בעלות של 51.49 ש"ח בלבד, הכוללת: פילטר 
סולר  ופילטר  אוויר  פילטר   ,KNECHT שמן 

)*המחירים אינם כוללים מע"מ(. 
כמו כן, שירות ה-VIP של החברה כולל מבצעים 
עונתיים ואביזרים נלווים לרכב, קרי: מוצרי סלולר 
משלימים, בהם: זרועות GPS, מטענים איכותיים 
לסלולר, דיבוריות בלוטוס, דיבוריות אישיות ועוד 
נהגי  מוצרים טכנולוגיים רבים המשמשים את 
המוניות. בנוסף בחברה מספקים אביזרי טיפוח 
ספריי  לגלגלים,  ספריי  ריחנים,  בהם:  למוניות, 
לניקוי הרכב מבפנים ומבחוץ, כיסויי הגה, כיסויי 

מושבים ועוד.    
בנוסף לכך חברת 'האחים מוניס בע"מ' מייבאת 
 Vosla חברת  מבית  הלוגן  נורות  בלעדי  באופן 
גרמניה, המסווגות כנורות- long life, המעניקות 
אורך חיים ארוך יותר ומתאימות לנהגים אשר 
עושים שימוש רב יותר ברכב, כמו נהגי מוניות, 

משאיות וכיוצא בזה.    
לסיום מדגיש מוניס "מדובר בפערים דרמטיים 
וכמה  כמה  אחת  על  המוצעים,  במחירים 
חילוף  וחלקי  טיפול  בחבילות  כשמדובר 
חילוף  בחלקי  שימוש  מקוריים.  או  איכותיים 
יאפשר לנהג המונית לעבוד זמן רב יותר ומכאן 
רב  זמן  לבלות  במקום  הכנסתו,  את  להגדיל 

וממושך במוסך."
לפרטים נוספים צרו קשר בטלפון:

03-9534020

חברת האחים מוניס בע"מ השיקה לאחרונה 
שירות VIP חדש וייחודי לנהגי המוניות בישראל

קיה ריו דיזל 1.4
D4FC :דגם מנוע

 RABBIT פילטר שמן
קוריאה, פילטר אויר 

פילטר סולר

מחיר:
45.99

ש״ח

רנו פלואנס דיזל 1.5 
K9K :דגם מנוע

פילטר שמן רנו מקורי
פילטר אויר 
פילטר סולר

מחיר:
99.99

ש״ח

KNECHT פילטר שמן
פילטר אויר 
פילטר סולר 

מחיר:
51.49

ש״ח

סקודה אוקטביה דיזל 1.6
CAY :דגם מנוע
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לנכים" ה הסעות  "רכב  בעל  נאשם, 
שאינו מונית ביקש להישפט לאחר 
חניה אסורה  דו"ח  לחובתו  שנרשם 
האישום  כתב  עצירה.  אין  תמרור  פי  על 
ייחס לנאשם עבירה לחוק עזר לתל אביב-
שהחנה  בכך  וחנייתו,  רכב  העמדת   - יפו 
על  אסורה  החניה  בו  במקום  רכבו  את 
הר  שדרות  ברחוב  עצירה,  אין  תמרור  פי 
העמיד  כי  טען  הנאשם  אביב.  בתל  ציון 
את רכבו במקום המצוין בדו"ח לפרק זמן 
קצר וזאת לצורך העלאת אדם שהזמין את 
נאלץ לעצור את הרכב  הנסיעה. הנאשם 
בהגעה  הנסיעה  למזמין  לסייע  במטרה 
ועלייה לרכב. מזמין הנסיעה הינו אדם עם 

מוגבלות קשה, נכה עם עגלה.

עוד טען הנאשם כי אין הסדר חוקי ברור 
המסדיר את נושא העלאת נוסעים ברכבי 
הסעת אנשים עם מוגבלויות והסביר לבית 
המשפט כי אין לרכבו "תג חניית נכה", שכן 
"אני עצמי לא נכה אני רק נהג, הרכב לא 

יכול לקבל תו נכה ממשרד התחבורה". 
על פי רישיון הרכב שהוצג לבית המשפט, 
רכבו של הנאשם מוגדר כאוטובוס ציבורי 
המיועד  ברכב  דובר  הנ"ל  ובמקרה  זעיר, 
להסעת אנשים עם מוגבלויות לפי הסימון 

שעל הרכב.
אין ולא יכולה להיות מחלוקת בין הצדדים 
כי אילו הנאשם היה נהג מונית, מותר היה 
לו לעצור את הרכב לצורך העלאה והורדת 
עצירה".  "אין  באזור  שמדובר  אף  נוסעים 
במונית  נוהג  קובעות:  התעבורה  תקנות 
להורדתו  או  נוסע  לאיסוף  לעצור  רשאי 
בקטע דרך עירונית, גם אם הוצב בו תמרור 
433 או 818, למעט בתחום תחנת אוטובוס.
מונית  אדם  יחנה  לא  כי  נקבע  בהתאם 
או  להעלאת  הדרוש  על  העולה  לזמן 

להורדת נוסעים. 

מעורר  זה  תיק  כי  סבר  המשפט  בית 

סוגיה חשובה בנושא מעמדם, בכל הנוגע 
הסעות  רכבי  של  וחנייתו,  רכב  להעמדת 
ולרכבים  ובפרט בהשוואה למוניות  לנכים, 
החורגת  עקרונית  סוגיה  אחרים.  ציבוריים 
מחוק העזר העירוני של העיר תל אביב יפו, 

ומתייחסת לנושא כללי ורחב יותר. 
דעת,  בר  אדם  כל  כי  קבע  המשפט  בית 
עם רגישות מינימאלית לזולת, יכול לשער 
כי יציאתו של אדם עם מוגבלות מביתו אל 
ויציאתו  לרכב  ועלייה  הגעה  חפצו,  מחוז 
יומי  לקרב  היא  נדמית  היעד,  מהרכב אל 
בתוך מלחמה קיומית מתמשכת. עוד קבע 
בית המשפט כי ככל שמדובר באנשים עם 
מוגבלויות, זכויות יסוד מובנות מאליהן, כמו 
הזכות לחופש התנועה, זכות הגישה והזכות 
ממומשות  בלתי  להימצא  יכולות  לשוויון 
על רקע מכשול קטן ושולי בדמות העדר 

הסדרי חנייה נאותים.
רגישות  לגלות  השלטונית  הרשות  תפקיד 
אנשים  של  המיוחדים  לצרכים  מיוחדת 
המכשולים  ביטול  כדי  עד  מוגבלויות,  עם 
מוגבלות  עם  האדם  של  בדרכו  המוצבים 
זכויותיהם  לכבד  חובה  מתוך  יעדו,  אל 
תפקיד  השאר  בדין.  בין  להם  המוקנות 
הרשות השופטת להפעיל ביקורת על גופי 

השלטון, במסגרת החוק הקיים. 
רישום דו"חות חנייה לרכבי הסעות אנשים 
הרכב  את  העמידו  אשר  מוגבלויות,  עם 

בצד הדרך לצורך העלאה והורדת נוסעים, 
עלול לפגוע פגיעה ממשית, גם אם באופן 

עקיף, בציבור האנשים עם מוגבלויות. 
האנשים  בדין  זכאים  להן  בחנייה  הקלות 
לנותני  פחות:  לא  וחשוב  מוגבלויות,  עם 

השירותים לאנשים עם מוגבלויות.
אכן  כי  המשפט  בית  קבע  זה  במקרה 
ולא  החוק מתייחס באופן מפורש למונית 
גם  אולם  מוגבלויות,  אנשים  לרכב הסעת 
המיועד  בשכר  הסעה  רכב  העמדת  אם 
להסעת אנשים עם מוגבלויות למשך 2-3 
כדי לסייע למזמין הנסיעה בהגעה  דקות 
של  העבירה  יסודות  את  מקיימת  לרכב 
עצירה.  אין  לתמרור  בניגוד  אסורה  חנייה 
למנוע  מהחובה   להתעלם  אין  זאת,  עם 
הפליה פסולה ומהצורך לקדם את הערך 

הנעלה של שוויון לאנשים עם מוגבלויות. 
בכך  הכירו  המקומית  והרשות  המחוקק 
שפעילות רכב ציבורי כמונית היא פעילות 
חשובה ועוד הכירו בצורך להתיר למוניות 
חריגה מהכלל האוסר על חנייה באזור "אין 
המציאות,  מחויב  בהיתר  מדובר  עצירה". 
להעניק  המוניות  נהגי  על  יקשה  בלעדיו 
שבוודאי  והרי  הרחב  לציבור  סביר  שירות 
עצירת רכב הסעה בשכר של אנשים עם 
רכב  עצירת  הדברים,  מטבע  מוגבלויות. 

ההסעה עלולה להימשך זמן ארוך יותר. 
בית המשפט זיכה את הנהג וקבע כי כאשר 
מדובר ברכב הסעה בשכר של אנשים עם 
מהדרוש  ניכרת  סטייה  מהווה  מוגבלות, 
לשם מילוי ייעודו החשוב של רכב ההסעות.

ואינו  בלבד,  וראשוני  כללי  למידע  הנו  זה  מאמר 

ו/או  משפטי  כייעוץ  לשמש  מקרה  בשום  נועד 

אין  ונסיבותיו.  לייעוץ משפטי לכל מקרה  כתחליף 

דין  עורך  עם  להיוועץ  מבלי  האמור  על  להסתמך 

העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת 

בלבד,  כתיבתם  למועד  נכונים  הדברים  החלטה. 

ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

פס"ד חדש בעניין עצירת 
מוניות להעלאת והורדת נוסעים 

במקום בו החניה אסורה
בחרנו הפעם להתייחס לפסק דין חדש שניתן בבימ"ש השלום לתעבורה 

n עו"ד אורי הורנשטייןשבו הביע בית המשפט דעה ברורה ונחרצת בנושא
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שנקלעים  אנשים  מעט  לא  ישנם  היום,  של  הכלכלי  במצב  לצערנו, 
למערבולת פיננסית, אשר גורמת להם להיקלע לחובות כספיים גדולים. 

חלק מהאנשים נקלעים לחובות עקב ניהול עסק שכשל

נעימים מ הלא  למצבים  עבר 
המתלווים למצב של בעל חוב כגון: 
שונים,  ואיסורים  עיקולים  הגבלות, 
למבוכה  לאדם  גורמת  בחובות  הימצאות 
ומתח נפשי רב, אשר יכולים לעיתים להגיע 
עד לכדי ייאוש ח"ו – "להרמת ידים", אשר 

גורמת לדירדור המצב עוד יותר.
בעלי  לאותם  להראות  אנסה  זה  במאמר 
ולו במעט,  חוב את האור בקצה המנהרה, 
להסביר כי חובות לא גורמים בהכרח למצבם 
להיות אבוד, וכי ישנן דרכים באמצעותן ניתן 
לדרך חדשה  ולצאת  החובות  על  להתגבר 

ונקייה מחובות. 
על מנת לעשות זאת בצורה המובנת ביותר, 
"לצערו",  לו,  נצמיד  לדוגמא,  בחייב  נעזר 
חובות מדומים, ונבחן את אפשרויות הטיפול 

בחובותיו.
הינו  ראובן,  שלנו,  המדומה  החייב  כן,  אם 
לחייו.  הארבעים  גיל  בתחילת  נשוי  אדם 
אין  לראובן  קטינים.  ילדים  שני  גם  לראובן 
כלשהם.  נכסים  או  על שמו,  רשומה  דירה 
ראובן ניסה להיות עצמאי תקופה מסוימת 
אך  חשמל,  מוצרי  למכירת  עסק  ופתח 
העסק כשל לצערו בשל מבצע צוק איתן 
צבר  הוא  כך  ובעקבות  הלקוחות,  ומיעוט 
ספקים  לבנקים,  חובות  של  רב  מספר 
בגין חובותיו  ולמלווים בשוק האפור.  שונים 
נפתחו כנגדו 5 תיקי הוצל"פ בסך כולל של 
200,000 ש"ח. בגין התיקים הללו הוטלו עליו 
של  הבנק  חשבון  שונים:  ועיקולים  הגבלות 
ראובן עוקל, נלקח לו רישיון הנהיגה והוטל 
בנוסף,  מהארץ.  לצאת  לו  האוסר  צו  עליו 
כנגדו תביעות  נושים שהגישו  ישנם מספר 
וזכו  ש"ח   300,000 של  כולל  בסך  כספיות 
בהם, אך טרם פתחו כנגדו בהליכי הוצל"פ.

כיום, ראובן רוצה לשקם את חייו, חבר הציע 
לו לעבוד אצלו כנהג מונית שכיר, אך רישיונו 
של ראובן נלקח ממנו והוא גם חושש שכל 
עיקולים  בשל  לטימיון  ירד  שירוויח  הכסף 
שהוטלו על ידי נושיו על חשבון הבנק שלו. 

כיצד עליו לפעול? 
ישנם הליכים שונים בהם יכול ראובן להעזר 
על מנת להתמודד עם חובות. האפשרויות 
לפועל-  בהוצאה  הליכים  הן  הראשונות 
איחוד תיקים או הפטר בהוצאה לפועל. הליך 
של איחוד תיקים בהוצאה לפועל, הינו הליך 
מנוהלים  איחוד שבמסגרתו  תיק  נפתח  בו 
בצורה מרוכזת כל תיקי ההוצאה לפועל של 

החייב. הליך של הפטר בהוצאה לפועל, הינו 
הליך בו חייבים שעומדים בתנאים מסוימים 
)חייבים מוגבלים באמצעים, שחובם הכולל 
שנים  שבשלוש  ש"ח,  אלף  מ-800  נמוך 
שנקבע  התשלומים  בצו  עמדו  האחרונות 
נכסים  להם  ושאין  לפועל,  בהוצאה  להם 
מכל  הפטר  לקבל  יכולים  דירה(,  כגון 
בהוצאה  ישירות  התביעה  ברי  חובותיהם 
בהוצאה  נפתחו  שלא  תיקים  )גם  לפועל 

ההליכים  ראובן,  של  במקרה  לפועל(. 
של  הליך  מיטביים,  אינם  לפועל  בהוצאה 
איחוד תיקים לא יתן לו מענה מושלם, מכיוון 
שיש לו גם חובות נוספים שאינם בהוצאה 
לפועל, ובנוסף, ההליך אינו סוגר את התיק 
אלא רק משהה את ההליכים בו ומאפשר 
לכל  קבוע  תשלומים  צו  לשלם  לחייב 
ההפטר  של  הליך  ביחד.  בהוצל"פ  הנושים 
בהוצל"פ לא מתאים לו, מכיוון שהוא צריך 
בהוצאה  באמצעים  כמוגבל  מוכרז  להיות 
לפועל במשך כשלוש שנים, תנאי בו ראובן 

לא עומד כיום. 
לנקוט  ראובן  יכול  בהם  נוספים  הליכים 
הרגל.  פשיטת  פקודת  פי  על  הליכים  הם 
הראשון, הוא הצעת הסדר לפי סעיף 19א 
מיועד  זה  הליך  הרגל.  פשיטת  לפקודת 
לחייבים שמסיבות שונות לא רוצים להתחיל 
בהליך פשיטת רגל, ובו מציע החייב לנושיו 
מ-30%  יפחת  שלא  בסך  תשלומים  הסדר 
מהיקף חובותיו. הליך זה הינו הליך מקוצר 
רגיל,  רגל  פשיטת  של  הליך  ניהול  לעומת 
ורישום  מהכרזה  בעזרתו  נמנעים  ואף 
כפושט רגל, מאידך, הוא לא מתאים לראובן, 

מכיוון שאין לו כיום לשלם 30% מהחוב.  
הינו  חובות  עם  להתמודד  העיקרי  ההליך 
בעיקר  שמתאים  הרגל,  פשיטת  של  הליך 
חובות,  מספר  עם  המתמודדים  לחייבים 
כנגדם,  ומגוונים שנפתחים  בהליכים שונים 
אדירים,  לחצים  עם  מכך,  יוצא  וכפועל 
מאפשרים  אינם  אשר  ועיקולים,  הגבלות 
את  מרכז  ההליך  בכבוד.  חייהם  קיום  את 
בית  של  טיפולו  תחת  החייב  חובות  כלל 
)בית המשפט המחוזי(, בתיק  משפט אחד 
וכל  ההליך,  אורך  לכל  כאשר  מרוכז,  אחד 
שיפורטו  ההליך  בתנאי  עומד  החייב  עוד 

פושט רגל,
זה לא סוף עולם

n עו"ד אלי שוורץ

חבר הציע לו לעבוד אצלו 
כנהג מונית שכיר, אך 

רישיונו של ראובן נלקח 
ממנו והוא גם חושש שכל 
הכסף שירוויח ירד לטימיון 
בשל עיקולים שהוטלו על 
ידי נושיו על חשבון הבנק 
שלו. כיצד עליו לפעול?



21
גיליון מס' 26 אפריל 2017

להלן, החייב חוסה תחת הגנת הליך פשיטת 
חייו,  את  לנהל  לו  שמאפשר  דבר  הרגל, 
ללא חשיפה להליכי גבייה והתמודדות עם 
ההוצאה לפועל. ראובן אף יוכל לבטל את 
רישיון  את  ולקבל  ולבקש  בחשבון  עיקוליו 
הנהיגה שלו חזרה לצורך השתכרותו כנהג 
באופן  לחו"ל  לצאת  אף  וכן  שכיר,  מונית 
חד פעמי לצרכי עבודה או ביקור משפחתי 
לרוב  ובניגוד  ההליך,  של  בסופו  דחוף. 
ההליכים המוזכרים לעיל, כל חובות החייב 
צו  באמצעות  בית המשפט  ידי  על  ימחקו 
הפטר המשחרר אותו מכל חוב בר תביעה 

בהליך פשיטת רגל. 
הרגל,  פשיטת  בהליכי  החדשה  הרפורמה 
שמנהיג כונס הנכסים הרשמי )הכנ"ר( החל 
מספטמבר 2013, הקלה והנגישה עוד יותר 
את ההליך עבור חייבים המעוניינים להסדיר 

את חובותיהם ולקבל הפטר.
מוגדר  בזמן  מוקצב  הרגל  פשיטת  הליך 
מראש של כ- 4.5 שנים ממועד צו הכינוס, 
ישלם  הראשונים,  החודשים  ב-18  כאשר 

לו ע"י  ראובן תשלום חודשי קבוע שנקבע 
לראובן  ימונה  במקביל,  כאשר  ביהמ"ש, 
מנהל מיוחד, אשר בודק את חובותיו ויכולותיו 
הכלכליות, מגבש המלצות לתוכנית פירעון, 

ומגיש אותם לאישור ביהמ"ש. לאחר אישור 
ביהמ"ש, מקבל החייב הפטר מותנה, ובאם 

יעמוד בתוכנית הפירעון במשך ה-3 השנים 
ראובן  כי  יצוין,  חלוט.  הפטר  יקבל  הבאות, 
יכול להקדים את תשלומי תוכנית הפירעון, 
החלוט  ההפטר  קבלת  את  להקדים  ובכך 
יצוין, כי בנסיבות מתאימות,  מחובותיו. עוד 
בהן החייב אינו יכול להיפרע כלל מחובותיו, 
לאלתר  הפטר  לקבל  אף  החייב  יכול 
כלל  כספים  לשלם  מבלי  ההליך  בתחילת 

על חשבון חובותיו.
אדם  היות  שעצם  לראות  ניתן  כן,  אם 
בחובות לא גורם למצבו להיות אבוד, בעזרת 
התמודדות נכונה, ניתן להתגבר על החובות, 

ולצאת לדרך חדשה ונקייה מחובות.
עו"ד אלי שוורץ עוסק בדיני פשיטת רגל.

03-9458888
המידע המוצג במאמר זה הנו מידע כללי 
חוות  ו/או  ייעוץ  להוות  כדי  בו  ואין  בלבד, 
דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם 
הקוראים,  כלפי  כלשהי  באחריות  נושאים 
ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל 

פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

ביטוח מקיף וצד ג׳, הכי זול בארץ!

*חניייה חינם*

03-5585153 | פקס:   03-6502900 טלפון:   | חולון   3 קומה  סנטר,  פרמיום   1 פינת המשביר  רח' המלאכה 

ראובן אף יוכל לבטל את 
עיקוליו בחשבון ולבקש 

ולקבל את רישיון הנהיגה שלו 
חזרה לצורך השתכרותו כנהג 

מונית שכיר, וכן אף לצאת 
לחו"ל באופן חד פעמי לצרכי 

עבודה או ביקור משפחתי 
דחוף. בסופו של ההליך כל 

חובות החייב ימחקו על ידי בית 
המשפט 
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בשורה לנהגי המוניות:

על אמינות ואיכות לא מתפשרים: 
ההיברידיות של טויוטה חסכוניות יותר, 

בטוחות יותר ונוחות יותר

מינותה של חברת טויוטה היפנית ידועה א
בשוק הישראלי וברחבי העולם כולו כבר 
במשך שנים. טויוטה הוקמה לפני כ-85 
הגדולות  הרכב  מיצרניות  כאחת  ונמנית  שנה 
בעולם, זאת בנוסף להיותה החברה הראשונה 
המוני  בייצור  היברידיים  רכבים  לייצר  שהחלה 
רבה  אנרגיה  צריכת  לנהגים  חוסכות  אשר 

והופכת את הרכב לידידותי לסביבה. 
הרכבים  בתחום  בעולם  כיום  מובילה  החברה 
טכנולוגיה   ,HSD בטכנולוגיית  ההיברידיים 
המשלבת בין מנוע בנזין ומנוע חשמלי., ובדרך 
מצוינים,  ביצועים  שקטה,  נהיגה  מציעה  זו 
ההפחתה רבה בזיהום אוויר וחיסכון משמעותי 

ביותר בדלק.
ב-1997 הושקה המכונית ההיברידית הראשונה 
ההיברידי  לרכב  הפכה  ומאז  פריוס,  טויוטה   –
ברחבי  נוסעות  כיום  בעולם.  ביותר  הנמכר 
טויוטה  מכוניות  מיליון  ל-10  מעל  העולם 
האוריס  היברידית,  היאריס  ביניהן  היברידיות, 

היברידית הפריוס כמובן ועוד.
באספקט הירוק - לאחרונה התקבלו החלטות 

לשינוי מדיניות על ידי מדינת ישראל והמשרד 
להפחתה  להביא  שמטרתן  הסביבה  להגנת 
בארץ,  הערים  במרכזי  האוויר  זיהום  במפת 

בערים  שבוצעו  דומים  לפרויקטים  בדומה 
וערים  יורק, בוסטון  ניו  מרכזיות בעולם דוגמת 

נוספות ברחבי ארה"ב, קנדה ומערב אירופה. 
להגנת  המשרד  של  זה  פרויקט  במסגרת 

מוניות  בעלי  ולתמרץ  לעודד  הוחלט  הסביבה 
למונית  הדיזל  מונית  את  להחליף  בארץ 
הנזק  את  להפחית  בכדי  וזאת  היברידית 

ומכאן  דיזל  רכבי  ידי  על  הנגרם  הסביבתי 
המיוחסים  התחלואה  בשיעורי  לירידה  להביא 

לזיהום אוויר הנגרם ממנועי דיזל.
עיקר התמרוץ מתבטא במתן מענק בגובה של 
עד ל 20 אלף ש"ח, יצירת מנגנון הכרה בפחת 
שנים  ארבע  לעומת  שנים  שלוש  תוך  מואץ 
קנייה  ממס  מלא  פטור  קבלת  דיזל,  במונית 
בתום ארבע שנים. בנוסף, בימים אלו מתקיים 
להפחתת  מתווה  אישור  מטרתו  אשר  הליך 
הפטור על הישבון הבלו, כך שתוך מספר שנים 

נהגי מוניות לא יזכו עוד להחזר על הבלו. 
בטויוטה שכבר שנים מובילים בתחום ההיברידי 
לצרכיהם  בדיוק  המותאמת  חליפה  תפרו 
איתי  של  לדבריו  בארץ.  המוניות  נהגי  של 
בטויוטה  "אנו  בטויוטה:  מכירות  סמנכ"ל  חיון, 
התאמנו את האחריות לצרכיו של נהג המונית 
המקורית  לאחריות  מעבר  מציעים  ואנו 
קילומטר(  אל"ף   100  / שנים   3( היצרן  של 
 200  / שנתיים  עד  שהיקפה  נוספת  אחריות 
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והיקרים  המרכזים  המכלולים  על  ק"מ  אלף 
מצבר   / היברידית  ממסרה   / )מנוע  ברכב 
מוסיף  עוד  ועוד(,  מתחים  ממיר   / היברידי 
זולה  ההיברידי  הרכב  של  "התחזוקה  כי  חיון 
באופן משמעותי מתחזוקת רכב קונבנציונאלי. 
 / )צלחות  בלמים  החיים של  תוחלת  לדוגמה, 

כפולה  להיות  יכולה  היברידי  ברכב  רפידות( 
מזו ברכב קונבנציונלי, , כשבלמים מהווים את 
אחת מההוצאות התחזוקה העיקריות של נהג 

המונית." 
מרכיב  זהו  פחות  לא  וחשוב  נוסף  "מרכיב 
הדלק" אומר חיון "מכיוון שנהגי המוניות נאלצים 
של  ההיברידיות  בפקקים,  רב  זמן  לעמוד 
דווקא  טויוטה מספקות מענה אמיתי לחיסכון 
בשימוש עירוני בתוך מרכזי הערים, שכן המנוע 
ההיברידי לא נדרש לעבוד בפקק תוך חיסכון 
דומם  הבנזין  מנוע  כי  העובדה  בדלק,  ניכר 
בעת עמידה בפקקים משפיע באופן ישיר על 
בכך שהופכת  המונית  נהג  הנהיגה של  חוויית 
רכב  מכל  יותר  ונעימה  לשקטה,  הנסיעה  את 
אחר. גם אם תעמוד בתור לנסיעה בנתב"ג או 
בשעות  בפקקים  לחילופין  או  הרכזת  בתחנת 
תמשיך  הרכב  של  המיזוג  מערכת  העומס, 
על  כלל המערכות החשמליות,  לרבות  לעבוד 

אף שמנוע הבנזין לא עובד."
של  המוניות  קו  "בכל  חיון  אומר  לכך  מלבד 
הטמענו  ופריוס  אוריס  מהיאריס,  החל  טויוטה 
לבצע  היודעות  אוטונומיות,  בטיחות  מערכות 
בלימה אוטונומית, הורדת אורות גבוהים, בקרה 
)מלבד  תמרורים  זיהוי  ואף  מנתיב  סטייה  על 
בשורה  מהוות  אלו  בטיחות  מערכות  ליאריס(. 

לנהג המונית  הן מסייעות  לנהגי המוניות שכן 
לקבל  היום,  כל  במשך  מרוכז  להיות  שנדרש 
שכבת הגנה נוספת עבורו ועבור נוסעיו, מוניות 
נחשבים  ככלל  טויוטה  ורכבי  בפרט  טויוטה 
על  כיום  שנמצאים  ביותר  האמינים  לרכבים 
את  שנה  אחר  שנה  קוטפת  הפריוס  הכביש. 

פורסמה כתבה  ולאחרונה אף  פרסי האמינות 
בעיתון "דה מרקר" על אוריס הייבריד כבעלת 
הוצאות האחזקה הנמוכות ביותר, לצד אמינות 

גבוהה והיותה ירוקה לסביבה. 
המוניות  נהגי  עבור  נוספת  חשובה  "נקודה 
סוכנויות  ב-20  טויוטה  של  ההיערכות  הינה 
בפריסה ארצית, המחויבות לאמות מידה למתן 

ומתן  VIP לנהגי המוניות, לרבות קבלה  שירות 
שירות מיידי לנהג המונית וצמצום זמני המוסך 
והטיפולים למינימום, מתוך ראייה והבנה שכל 
זמן שנהג המונית לא נמצא על הכביש, פרנסתו 
ועוד להיערכות למסירה  זאת  עלולה להיפגע, 
מיידית של מוניות טויוטה לנהג שביצע רכישה 

בסוכנויות המובילות. " 
לחברת  בטויוטה  חברו  המימון,  תנאי  להיבט 
הרכב,  מערך   90% עד  מימון  המציעה  פמה, 
בריבית P+2.75 )פריים(, בכפוף לאישור הגורם 
של  הטבה  מעניקה  שהמדינה  ומכיוון  המממן 
יכול  בפועל  המימון  שיעור  ש"ח,   20,000 עד 
בנוסף  העסקה.  מגובה  ל-100%  עד  להגיע 
ניתן לבצע עסקאות טרייד אין באמצעות רוב 

מתווכי המוניות בשוק.
אנו  חודש  ובכל  המוניות  לנהגי  קשובים  "אנו 
החודש  עבורם.  ומתאים  יוצאים במבצע חדש 
 pal למשל אנו מציעים לרוכשים איתוראן סופר
ולחצן מצוקה ללא חיוב. שווי החבילה עומדת 

על 3000 ש״ח.
לסיכום אומר חיון "במבט קדימה בעוד חמש 
ינועו  שנים מהיום – די ברור שבמרכזי הערים 
בטויוטה  ולנו  ניכר  בשיעור  היברידיות  מוניות 
חשוב להביא את הבשורה ההיברידית גם לענף 
למהפכה  משמעותי  באופן  שיתרמו  המוניות, 
המוניות  נהגי  ציבור  את  מזמין  אני  הירוקה. 
התחייבות  כל  ללא  התרשמות  נסיעת  להזמין 
נהיגה  בחווית  מדובר  היברידית.  בטויוטה 

מיוחדת שכל נהג מונית חייב להתנסות בה."
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ראיון עם עמירם ליכטנשטיין, מנכ"ל תחנת מוניות 2000 כפר סבא

רוצים להתפרנס בכבוד
עמירם ליכטנשטיין מביע זעם על המדיניות הקשה של מקבלי ההחלטות כנגד 
הגזירות המוטלות על נהגי המוניות שכל רצונם הוא להתפרנס בכבוד ובד בבד 

משבח את פעילותו המסורה של יו"ר איגוד המוניות עבור כלל העוסקים בענף

אינו ה חדשים  מוניות  בנהגי  מחסור 
לענף  נכנס  ליכטנשטיין  נובע עמירם 
שנים.   30 לפני   '87 בשנת  המוניות 
עם שחרורו מהצבא הוא החל לעבוד כנהג 
אשר  עד  אגד,  לחברת  עבר  משם  משאית, 
הגיע לענף המוניות. את תחילת דרכו בענף 
וכעבור  ברעננה  'ורד'  בתחנת  החל  הוא 
ביחד  מהתחנה,  פרש  ליכטנשטיין  שנתיים 
עם חמישה חברים נוספים שקיבלו החלטה 
סבא,  בכפר  נוספת  מוניות  תחנת  להקים 
שעד לאותה נקודת זמן פעלה בעיר תחנת 

מוניות אחת בלבד. 
בתחילת הדרך עבדו בתחנת המוניות החדשה 
חמישה נהגי מוניות. עם הזמן התחנה הלכה 
נקודת  נהגים.   50 מונה  היא  וכיום  וגדלה 
חברת  הקמת  היא  התחנה  של  חשובה  ציון 
השם  תחת   '98 בשנת  התחנה  של  הבת 
שירות  המעניקה  סבא"  כפר   2000 "מסיעי 
הסעות עם רכבים מעל ל-4 מקומות ישיבה, 
בבעלות  מכוניות   17 ואוטובוסים.  מיניבוסים 
הרכבים  ושאר  אוטובוסים  לרבות  התחנה 

מועסקים על ידי קבלנים. 
"בפועל  ליכטנשטיין:  עמירם  של  לדבריו 
חברת 'מסיעי 2000 כפר סבא' מחזיקה את 
חברת 'מוניות 2000 כפר סבא'. אילולי חברת 
נסגרת."  הייתה  המוניות  חברת  ההסעות, 
קבועים  עובדים  שישה  עובדים  בתחנה 
כסדרנים וכ-50 נהגי מוניות, כש-12 מתוכם 
הנהגים  ויתר  בתחנה  מניות  בעלי  הינם 
ימי  בכל  פועלת  התחנה  וקבלנים.  שכירים 
השעה  עד  פועלת  התחנה  ובשישי  השבוע 
18:00 בערב וסגורה עד לשבת בשעה 15:00, 
כשישנו תורן שמקבל נסיעות גם כשהתחנה 

סגורה. 
ליכטנשטיין  אומר  הוקמה"  "כשהתחנה 
"ניהלנו את התחנה ברוטציה ובהתנדבות, תוך 

כדי שאנו משמשים גם כנהגים, עד שהתחנה 
גדלה, עברתי הכשרה למנהלי משרד הסעות, 
הקמנו את חברת המסיעים וכיום אני מנהל 

של שתי החברות יחדיו."
חברות  למנות  ניתן  התחנה  לקוחות  "בין 
מועצה  סבא,  כפר  טבע  חברת  כמו  גדולות 
אזורית דרום השרון, חברת מטרופולין וחברות 
חברת  עם  עבדנו   2002 לשנת  קטנות.עד 
עם  העבודה  את  להפסיק  ובחרנו  על'  'אל 
המחיר.  את  להוזיל  בקשתם  לאור  החברה 
בנוסף אנו נותנים שירות לתושבי כפר סבא 
והסביבה, תוך הקפדה יתרה על רמת שירות 
גבוהה ללקוחות החברה בין אם הקפדה על 
לוחות זמנים והגעה בזמן אל הלקוח, נראות 
הנהג ונראות המונית והדבר מתבטא בחוסר 

תלונות משמעת." 
"אנו  ליכטנשטיין  מספר  לכך"  "מלבד 
שבודקים  בטיחות  קציני  שני  מעסיקים 
כשכלל  הנהג,  ויכולות  המוניות  כשירות  את 
המערכות שלנו ממוחשבות, אנו משתמשים 
ובמיניבוסים   GPS מכשירי   ,ISR במערכת 

שלנו מותקנות מערכות של איתוראן."
לכדאיות  חד  מעבר  עושה  ליכטנשטיין 
הכלכלית של הענף, שכן לדבריו "הענף אינו 
כלכלי. נהג מונית צריך לעבוד 12 שעות כדי 
מכאן   ,2000$ של  בגובה  משכורת  להביא 
כשמורידים את פחת האוטו, ימי הבראה, ימי 
חופשה וימי מחלה שאף אחד לא משלם לי 
עליהם, לרבות קרן פנסיה ולא דבר ועל כן כל 

העסק אינו כלכלי."
"אחת מהבעיות שקיימות לענף הינה הנהגים 
שרואים רק לטווח קצר ולא ארוך ועל כן הם 
נהג  העתידיות.  ההשלכות  את  מבינים  אינם 
המונית מסתכל כמה יש לו היום בקופה. לא 
או  הדלק  מחיר  את  שמעלים  אותו  מעניין 
אף  ולעיתים   +60 שוטף  משלמים  שלקוחות 

הביאה  הנסיעה,  מחירי  הפחתת  נושא  יותר. 
ש"ח.  בכ-1000-1500  המשכורת  להקטנת 
עם זה הנהג צריך לפרנס את הבית, להפריש 
תשלומי  רכב,  להחליף  תגמולים,  לפנסיה, 

הלוואות ולא נשאר שקל אחד לחיסכון."
"אם איגוד נהגי המוניות היה בנוי כיד אחת, 
עם אנשים כמו יהודה בר אור, שעושה ימים 
היו  בשניה  בענף,  העוסקים  עבור  כלילות 
לא  מוניות  כולו.  הענף  את  להשבית  יכולים 
היו נכנסות לשדה התעופה, לא היו הסעות 
לחינוך המיוחד וההורים היו נאלצים להישאר 
לבתי  מגיעות  היו  לא  אחיות  בבית,  איתם 
כוחנו,  את  לראות  יכולים  היו  ואז   – החולים 
אותנו.  להחליף  יכולים  היו  לא  שאובר  הרי 
ומכיוון שלצערי אנו לא עושים זאת, מקבלי 
להנחית  יכולים  שהם  חושבים  ההחלטות 
עלינו גזירות ומכות וכך למעשה רוכבים על 

גבנו."
שרירים  ועושה  מונע  היה  נורמאלי  "איגוד 
על כל רעיון אווילי שהיו מנסים להנחית על 
את  לציין  וראוי  חשוב  זאת  עם  יחד  הענף. 
עשייתו של יו"ר האיגוד יהודה בר אור שעושה 
צריך  שהוא  בזמן  ובהתנדבות,  ומעבר  מעל 
יהודה,  שאילולי  ומכופל,  כפול  שכר  לקבל 
שעולות  העלויות  רק  מתמוטט.  היה  הענף 
פגישות,  נסיעות,  בהן:  האישי,  מכספו  לו 
כמוהו  רבים  אנשים  אין  בזה,  וכיוצא  חניות 
שהיו  והלוואי  הלב  מכל  ועושים  שמשקיעים 

עוד אנשים כמוהו."

לסיום אומר ליכטנשטיין "הגיע הזמן שמדינת 
ישראל תתייחס אלינו כאל אנשים שצריכים 
עלינו  להנחית  אפשר  אי  בכבוד.  להתפרנס 
הנחתות ובנוסף ומעל הכל להפחית לנו את 
זה  סוף.  בלי  אותנו  ולחנוק  הנסיעה  מחיר 

עצוב מאוד שככה אנו נראים."
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מה זה הירדמות איברים?
אי-זרימה,  של  שכיחה  תחושה  היא  הירדמות 
כבדות, חולשה ותפקוד איטי של האיבר. כשיש 
כאב ולוחצים חזק על הלחצן, יש צלצול והמוח 
מבין שהגוף במצוקה. הבעיה היא לא כשהפעמון 
מצלצל, כלומר, לא כשהמוח מבין שמשהו לא 
לוחץ  כשמשהו   – לכן  קודם  עוד  אלא  בסדר, 
על הלחצן. אנחנו מתייחסים להירדמות כאילו 
היא "הבעיה", אבל הבעיה האמתית היא הולכה 
את  מפעיל  מה  למצוא  וצריך  דם  של  לקויה 

הלחצן- זה החלק החשוב.
הם  להירדמות  ביותר  הנפוצים  האיברים 
האיברים  שהם  מכיוון  ואצבעות  רגליים  ידיים, 
ענפים  כמו  הם  מהגוף,  ביותר  הרחוקים 
היוצאים מגזע עץ ואספקת הדם אליהם קטנה 
ככל שמתקרבים אל הקצוות. הירדמות איברים 

מתקיימת בכל גיל.

מה הסיבות להרדמויות איברים?
הדוק/  משעון  כתוצאה  להירדם  יכול  איבר 
טבעת/ גומייה/ חזייה ושאר אביזרים שהדוקים 
יתר על המידה, הם חונקים את האיבר ופוגעים 
בזרימת דם תקינה. מקרים חמורים יותר, כמו 
ופרוצים,  בולטים  דיסקים  גידולים,  מחלות, 
דלקות פרקים וכו' עשויים גם לגרום להירדמות 
איברים. אין הבדל בין הרדמות של היד, הרגל 
או האצבעות, המכנה המשותף הוא לחץ לא 
את  שמפעיל  החיישנים  על  סביר  ולא  רגיל 
והרגשה  תחושה  חוסר  או  ההרדמות  תחושת 
של כהות. הסיבות השכיחות ביותר להרדמות 

הן: זרימת דם ולימפה לקויים.
לחץ עצבי לקצוות העצבים או שורשי העצבים 
)מערכת העצבים משמעותה צינורות החשמל 

והמידע שעוברים מהמח אל הגוף(.
טראומה ונזק רקמתי בעבר- תאונות, נפילות, 

שברים, נקעים וניתוחים.
יציבה לא מאוזנת- כמו רגל קצרה, שינה על 
הבטן עם הראש לאותו הצד וכו'. אם היציבה 
לא מאוזנת, זה מעקם את שלד הרצועות ואת 

כל הצינורות הדם והעצבים שבדרך. 
הפעלת הגוף בצורה לא מאוזנת- יש פעולות 
יום יומיות שאנו מבצעים לפרק זמן ארוך והן 

עלולות להפר את האיזון הגופני. לדוגמא, נהיגה 
שבה רק רגל אחת פעילה, עבודה במחשב עם 
גם  טניס  עובדת, משחק  יד אחת  רק  עכבר- 
הוא דוגמא לצד אחד שיותר פעיל מהשני וכו'. 
והתעמלות  מתיחות  עושים  לא  ואנו  במידה 
את  לעקם  עלולות  אלה  פעולות  מתאימה, 
הצינורות  על  לחץ  יוצרת  זו  עקמומיות  הגוף. 
נוצרת  וכך  והעצבים  הדם  את  שמעבירים 
איברים  של  הרדמות  למנוע  ניתן  הירדמות. 
על ידי שימוש מאוזן בגפיים. פעולות שגרתיות 
שאנו עושים עם היד הדומיננטית, כדאי לעשות 
לאט ולתת מנוחה מדי פעם. במקביל, להפעיל 
את היד העצלה וכך לפתח את שני צידי הגוף.

איך לטפל בהרדמות האיברים?
נשימה- בצעו שאיפות ונשיפות עמוקות ודמיינו 
שאיפה,  בעת  הרדום.  האזור  אל  הזרימה  את 
דמיינו את האזור מתנפח וגודל, ובעת נשיפה 
נשימות   8-10 בצעו  ומצטמק.  מתכווץ  האזור 

בכל פעם ותרגישו הבדל באופן מידי.
תנועה- הניעו את האיבר הרדום, היד או הרגל 
יישור-  לדוגמא, בתנועה של פתיחה- סגירה- 
פעמים,   8-10 התנועות  את  בצעו  וכיפוף. 
התנועה תניע את הדם והעצבים ותשפר את 
לוואי  תופעות  לכך  אין  מידי.  באופן  ההרגשה 

ולכן מומלץ לבצע את התנועות.
שהאיבר  כשמרגישים  וחבטות-  ליטוף  עיסוי, 
וחבטות  ליטוף  עיסוי עדין,  נרדם, כדאי לבצע 

קלות שישחררו את זרימת הדם ואת החיישנים 
של מערכת העצבים. אם האזור נוקשה יותר, 
עסו  חזקות.  יותר  מעט  חבטות  לתת  אפשר 
חבטות  או  סיבוביות  בתנועות  ימין,  יד  עם 
לכף  עד  הזרוע  ולאורך  הכתף  את  קטנות, 
היד והאצבעות ובין האצבעות. במקביל שמרו 
ואת  גופכם  את  והרגישו  עמוקה  נשימה  על 
העוצמה שיש להפעיל כדי לעזור לו להבריא. 
התנועה יכולה להיות לאורך העצם או מסביב 

לעצם. בצעו זאת במשך 15-20 שניות.
בין  דומה  הירדמות  בעת  השחרור  פעולת 
ההירדמות  האם  להבין  חשוב  רק  האיברים, 
היא אקוטית )חד פעמית או שלושה ימים לכל 
היותר( או כרונית )יותר משלושה ימים(. שלושת 
ההמלצות שצוינו לעיל יעילות בשני המקרים, 
אך יש שוני בין המקרים בבואנו לקרר/לחמם 
יש  פעמי(  )חד  אקוטי  במקרה  המקום.  את 
של  מידית  תגובה  שמייצרת  ברקמות  פגיעה 
הגנה ושמירה על הגוף על ידי נפיחות וכרישה. 
לכן מומלץ לקרר את המקום, כדי להוריד את 
והנפיחות. אם ההרדמות קשורה  זרימת הדם 
וכו',  נקע/נפיחות/בצקות  כמו  מידית  לפגיעה 
הקרח  הרדום.  האזור  על  קרח  לשים  כדאי 
יכווץ את הרקמה הנפוחה, ישחרר את הכאבים 
וההרדמות תחלוף אט אט. את הקרח יש להניח 
על האזור הרדום עד דקה או שתיים ולא יותר 
מזה. במקרים כרוניים לעומת זאת, הגוף לבד 
ונזק  החמרה  למנוע  כדי  הרקמות  את  כיווץ 
הדם  זרימת  את  לשפר  כדי  ואז  הפיך  בלתי 
לאזור החנוק, הגוף צריך לשפר את הגמישות 
והתנועה ברקמות, ואז להגביר לאט את זרימת 
הדם על ידי חימום וקירור לסירוגין. אם במשך 
הזמן ההרדמות ממשיכה, כדאי לחמם בלבד 

)לא באופן חם מדי כדי לא לגרום לכוויות(.
בכל אופן, מומלץ תמיד להיוועץ באיש מקצוע 

מנוסה. בהצלחה!
מומחה, מפתח  כירופרקט  רפאל פרטר-  ד"ר 
של  הקליני  והמנהל  עצמות"  "חילוץ  שיטת 

מרכז רפאל לרפואה משלימה.

לפרטים נוספים:
http://www.rephael.co.il 03-6414188 ובאתר

הרגליים והידיים כל הזמן 
נרדמות – מה לעשות?

כולנו מכירים את זה שבאמצע הלילה היד נרדמת, או שבזמן ישיבה בסלון הרגל 
וזזים בחוסר שקט.  יעבור  זה  אונים, תוהים מתי  נרדמת, מתחילים להרגיש חוסר 
ד"ר רפאל פרטר, כירופרקט מומחה, מסביר מה הסיבות להירדמות האיברים וכיצד 

ניתן לטפל בכך?
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דם שעסק למעלה מ-40 שנה בצביעת א
פנה  הריאות,  בסרטן  ולקה  מכוניות 
למוסד לביטוח לאומי )המל"ל( בבקשה 
ונדחה.   – עבודה  כתאונת  במחלתו  להכיר 
לטענת המל"ל התובע הינו מעשן כבד, ועל כן 

מחלתו נגרמה ככל הנראה מהעישון. 
בצר לו, פנה העובד לעוה"ד דוד פייל ואושרה 
המל"ל  נגד  תביעה  בשמו  הגישו  אשר  קידר, 
אך  אביב.  בתל  לעבודה  האזורי  הדין  לבית 
מהגשת  בלבד  חודשים  ארבעה  בחלוף 
בעקבות  ממחלתו.  העובד  נפטר  התביעה 
לביה"ד  תביעה  וקידר  פייל  עוה"ד  הגישו  כך 
של  עזבונו  ובשם  האלמנה  בשם  לעבודה 
את  לחייב  הדין  מבית  ביקשו  בה  המנוח, 
המל"ל לשלם את מלוא התגמולים המגיעים 
למנוח בשל מותו כתוצאה מתאונת העבודה. 

מומחה  לייקין,  יבגני  ד"ר  את  מינה  הדין  בית 
התבקש  אשר  הצדדים,  על  שהוסכם  רפואי 
לחוות את דעתו האם מותו של העובד הושפע 
מאדי הצבע הרעילים אליהם נחשף במהלך 
עבודתו, ומה חלקה של חשיפה זו בהתפתחות 
סרטן הריאות, לנוכח העובדה כי המנוח היה 
העובדה  לנוכח  וכן  שנים,  לאורך  כבד  מעשן 

שלקה בסרטן בצעירותו. 
בינ"ל  מחקרים  פי  על  קבע,  לייקין  ד"ר 
בקרב  הריאות  סרטן  שכיחות  על  המצביעים 
נדיפים  ולחומרים  לצבע  שנחשפו  עובדים 
ניתן לקבוע  כי   - אחרים המעורבים בצביעה 
בסבירות של מעל כ-33% את קיומו של קשר 
לבין  המנוח  של  המקצועי  עיסוקו  בין  סיבתי 

המחלה שגרמה למותו. 
בעקבות כך, קיבל השופט הבכיר דורי ספיבק 
את  אביב  בתל  לעבודה  האזורי  מביה"ד 
התביעה, ונימק את החלטתו בכך שבפסיקה 
של  סבירות  הוכחת  מספיקה  כי  נקבע  כבר 
למעלה מ-20% שמפגע מסוים יגרום לתאונה 
כי  כדי לקבל הטענה   – מסוג מיקרוטראומה 

מדובר בתאונת עבודה. 
לאלמנה  לשלם  המל"ל  על  כי  פסק  השופט 
משמעות  ימיה.  סוף  עד  שאירים  תגמולי 
מגימלה  תיהנה  שהאלמנה  היא  ההחלטה 
חודשי בשיעור של 75% משכרו של בעלה אילו 
נותר בחיים. להערכת עו"ד דוד פייל גימלה זו 
תעמוד על סך של כ-30 אלף שקלים בחודש.
שנה  מ-40  למעלה  עבד   ,1951 יליד  העובד, 
כצבע מכוניות - בעשור האחרון מסגרת עסק 
עצמאי שהיה בבעלותו ובבעלות אשתו. בשנת 

2010 אובחנה אצלו מחלת סרטן ריאות. הוא 
וביקש  )המל"ל(  לאומי  לביטוח  למוסד  פנה 
במסלול  עבודה,  כתאונת  במחלתו  להכיר 
הדחייה  במכתב  נדחה.  אך  המיקרוטראומה, 
שנשלח לעובד צוין בין השאר ש"מחלתך הינה 
מחלה טבעית, והשפעת העבודה על הופעתה, 
אפילו אם היתה כזו, פחותה בהרבה מהשפעת 

גורמים אחרים". 
בפברואר 2012 נפטר העובד ממחלתו, לאחר 
שארבעה חודשים קודם לכן הגיש תביעה נגד 
ואושרה  פייל  דוד  עוה"ד  באמצעות  המל"ל, 
קידר, על מנת שיכירו בו כנכה עבודה. בשל 
כך נאלצה אלמנתו של העובד לפתוח בהליך 
חדש נגד המל"ל. הצדדים ניהלו ביניהם משא 
עובדתית  תשתית  גיבוש  לצורך  ארוך  ומתן 
מוסכמת שתאפשר מינוי מומחה. ובסופו של 

דבר הגיעו להסכמה ביולי 2015. 
הצדדים עצמם לא חלקו על העובדות הללו: 
שבמהלך כל תקופת עבודתו כצבע רכב עבד 
לצורך  ריסוס  חומר  ועם  צבעים  עם  המנוח 
נעשתה  הצביעה  עבודת  רכבים.  צביעת 
עבודתו  במהלך  ביום.  שעות  כמה  במשך 
נשם  ומשכך  באוויר,  הריסוס  חומרי  התנדפו 
אותם המנוח במשך כל שעות עבודתו הרבות, 
במשך חמישה ימים בשבוע. בשנים הראשונות 
ובשנים  וללא מסכה,  עבד המנוח ללא הגנה 
במסכה  להשתמש  לפעמים  נהג  האחרונות 
באמצעות  הצביעה  כאשר   - לא  ולפעמים 
סגורים,  בחללים  גם  הריסוס התבצעה  חומר 
האחרונות  בשנים  רק  המכונית.  פנים  כגון 
ואילו  סגור,  תנור  בחדר  הצביעה  התבצעה 
הכנת הצבע התבצעה בחצר המוסך. בנוסף, 

צוין כי המנוח עישן בעברו.
ד"ר יבגני לייקין, שמונה על ידי בית הדין האזורי, 
את חוות דעתו, ציין כי המנוח היה מעשן כבד 
במשך שנים רבות. עוד צוין כי ב-2010 אובחן 
עבר  הוא  ריאה שמאלית,  סרטן  המנוח  אצל 
טיפול כירורגי )כריתת ריאה(, ובהמשך טיפול 

כימותרפי וקרינתי.
"כפי שניתן לראות בבירור, במקרה של המנוח 
לסרטן  ודאיים  מסרטנים  גורמים  שני  קיימים 
ריאה שהמנוח היה חשוף להם במקביל בצורה 
עישון  שנה:   40 מעל  וממושכת  אינטנסיבית 
ועבודות צבע", קבע ד"ר לייקין. לדבריו, נקבע 
מחקרית קשר סיבתי בין חשיפה תעסוקתית 
על  ריאה,  לסרטן  הסיכון  לבין  צבע  בעבודות 
מחקרים.  בעשרות  שהתקבלו  ראיות  בסיס 

צוין בין היתר שחוזק הקשר נמצא עקבי בכל 
המחקרים, וכי הסיכון המוגבר נותר בעינו גם 
לרבות  אחרים,  גורמים  של  השפעה  לאחר 

עישון.
ד"ר לייקין קבע, כי ניתן לקבוע בסבירות של 
עיסוקו  בין  סיבתי  קיומו של קשר  מעל 50% 
שגרמה  המחלה  לבין  המנוח  של  המקצועי 
למותו. שופט בית הדין האזורי לעבודה בתל 
כי  קבע  ספיבק,  דורי  במקרה,  שדן  אביב 
בהנחה שהוכח קיומו של קשר סיבתי בסבירות 
התעסוקתית  החשיפה  בין   50% על  העולה 
לפטירתו,  שהביאה  המחלה  ובין  המנוח  של 
של  תוצאה  היא  המחלה  כי  הקביעה  ולאור 
הוא האם  לבחון  שנותר  כל   - מיקרוטראומה 
התעסוקתית  לחשיפה  כי  התובעים  הוכיחו 
היתה השפעה משמעותית על גרימת המחלה. 
כלומר: השפעה של לפחות 20%, וזאת, קבע 

השופט, אכן הוכיחו התובעים.
ראשית, קבע השופט, המומחה-היועץ מטעם 
בית הדין סבר כי עלה בידי התובעים להוכיח 
את יסוד "ההשפעה המשמעותית". שנית, אותו 
מומחה – לקביעת השופט - ביסס היטב את 
חוות דעתו על מחקר רפואי עדכני, ובין היתר 
אף  אליו  שהופנו  ההבהרה  שאלות  בעקבות 
תיקן ועדכן את חוות דעתו. כך, בעוד שבחוות 
הדעת המקורית העריך את מידת ההשפעה 
של החשיפה התעסוקתית על מחלת המנוח 
ב- 50% הרי שבעקבות השאלות שהופנו אליו 
עדכן ותיקן את מידת ההשפעה והעמיד אותה 
שנקבע  ה-20%  רף  מעל  הרבה   -  33% על 

בפסיקה.

לקבל  יש  כי  השופט  קבע  זאת  כל  לאור 
יכיר  המל"ל  כי  המנוח,  משפחת  תביעת  את 
ככזו  נפטר  שממנה  הריאות  סרטן  במחלת 
כתאונת  קרי:  עבודתו,  בעקבות  שנגרמה 
המל"ל  על  השופט,  פסק  לפיכך,  עבודה. 
בתוספת  בהתאם,  קצבה  לתובעים  לשלם 
בסך  דין  עורך  טרחת  ושכר  משפט  הוצאות 
5,000 שקלים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית.

לדברי עוה"ד דוד פייל ואושרה קידר, משמעות 
הפסיקה היא שהאלמנה תזכה לגמלה בסכום 
אילו  המנוח  בעלה  של  מהשכר   -75% של 
התקבלה התביעה בעודו בחיים. "במקרה זה, 
אלף  לכ-30  הנראה  ככל  יגיע  הגמלה  גובה 
שקלים לחודש, ויינתן לאלמנה עד סוף ימיה" 

אומר עו"ד פייל.

עשן כבד
פסק דין נדיר: הצבעי שנפטר מסרטן הריאות, הוכר בנפגע עבודה למרות 

שהיה מעשן כבד.

אלמנתו תקבל קיצבה בסך כ-30 אלף שקלים בחודש
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עשרות  מגיעים  אליו  גפן,  אבי  עו"ד  לדברי 
 – בחודש  להתגרש  המעוניינים  ונשים  גברים 
לעיתים, הדרך בה נחשפת הבגידה היא כל כך 
מוזרה ולא צפויה – שקשה לבן או לבת הזוג 

הבוגדים למנוע אותה.
לדברי עו"ד גפן, לא רק מקריות עלולה לחשוף 
זהירות.  חוסר  או  טיפשות,  גם   – הבגידה  את 
חיי  את  לגוון  ביקש  הבעל  כאשר  קרה,  כך 
המין שלו, ופתח כרטיס באפליקציית הכרויות 
הידועה במוסר הנמוך של משתמשיה. הבעל 
רווקות  יש חברות  לא העריך כלל כי לאישה 
באפליקציה  הן  אף  גולשות  אשר  וגרושות 
הפופולארית – ושהן לא ישמרו את ההתקלות 

המפתיעה שלהן בו - לעצמן.
המנוהלים  רומנים  גם  גפן,  עו"ד  לדברי 
בעקבות  להתגלות,  עלולים  רבה  בחשאיות 
היכולות הטכנולוגיות המתפתחות. לדבריו, רוב 
הציבור כלל לא מודע לכך שהטלפון הסלולרי 
ידיעתו.  הזוג ללא  בן  עשוי להעיד על מיקום 
שמה  נשואה  אישה  כאשר  למשל,  ארע  כך 
לב שאפליקציית המיקום של בעלה כלל לא 
תואמת את הסיפורים שהוא מוכר לה על סדר 

יומו העמוס. 
לחשיפת  והמפתיעות  המוזרות  הדרכים  על 

רומנים מחוץ לנישואין – בכתבה הבאה.
יודעים שהוכחת  אינם  רבים  בוגדניים  זוג  בני 
בגידה, מצד האישה, כמו מצד הגבר, עשויה 
חלוקת  על  ביותר  משמעותי  באופן  להשפיע 
המזונות,  גובה  על  גם  כמו  ביניהם,  הרכוש 
פתחו  אל  יגיע  הגירושין  סכסוך  אם  במיוחד 
הבעל  מאבד  פעם  לא  הרבני.  הדין  בית  של 
או  שברשותו,  המשגשג  העסק  את  הבוגדני 
מלפני  עוד  כספו  במיטב  שקנה  הבית  את 

הנישואין, לאחר שאשתו הוכיחה כי בגד בה. 
לדברי עו"ד גפן, גם אישה שנתפסה בבגידה 
עלולה לסבול משלילת מזונות אישה, לאובדן 
לה  שנצבר  בממון  חלקה  ומקיפוח  כתובתה, 
יצליח  רק  אם  נישואיהם,  במהלך  ולבעלה 
הבעל להוכיח לדייני ביה"ד הרבני - כי אשתו 

בגדה בו.

הטלפון צלצל אל האישה באמצע 
הבגידה

גבר ואישה נשואים - כל אחד לבן זוגו - ניהלו 

טלפון  מכשירי  באמצעות  ביניהם  תקשורת 
חליפיים. לדברי עו"ד גפן, מדובר בשיטה רווחת 
בין בני זוג נשואים, שלא מעוניינים שבגידתם 
תתגלה, ושמידע רב ומפליל ייחשף אם וכאשר 

ייפול הטלפון הסלולרי שלהם לידי בני זוגם. 
הבוגדני  הבעל  הרב,  התחכום  למרות  אך 
"הרשמי"  המכשיר  בו  למצב  ציפה  לא  כלל 
תקלה  לאשתו,  עצמו  דעת  על  יחייג  שלו 
שמתרחשת מדי פעם במכשירי טלפון חכמים. 
כך ארע בדיוק כששני האוהבים ניהלו שיחה 
המופתעת  האישה  החליפי.  בקו  ארוטית 
ברוב  שהאזינה  רק  ולא  רבה,  תושייה  גילתה 
על  בעלה  שהרעיף  הכיבושין  לדברי  קשב 
המאהבת – אלא אף הקליטה את כל השיחה 
ביניהם – הקלטה ששימשה אותה היטב בבית 
גדול  ובאמצעותה זכתה לנתח   – הדין הרבני 

יותר ברכוש בעלה שחויב בכתובתה. 

המאהבת הלשינה על הבעל
לדברי עו"ד גפן הדרך בה בעל בוגדני שהגיע 
למשרדו הייתה נדירה במיוחד. המאהבת שלו 
הרגישה לאורך תקופה כי היא הולכת ונזנחת, 
ופתחה בחקירה משל עצמה לסיבות ההזנחה. 
חקירתה העלתה שהגבר מנהל רומן עם אישה 
שלישית, והקנאה החלה בוערת בה. המאהבת 
טלפון  והרימה  פעמיים,  חשבה  לא  הנבגדת 
לאישתו החוקית של הבעל הבוגדני – וגילתה 
לה את זהותה של האישה השלישית. האישה 
החוקית, שהבינה כי בעלה לא החליק באופן 
גבה  מאחורי  רומנים  מנהל  אלא  פעמי,  חד 
באופן שיטתי – שכרה בלש פרטי, ובאמצעותו 
לבגוד  מרבה  שבעלה  לכך  הוכחות  השיגה 
בה. עם הוכחות אלה הגישה האישה תביעה 
למסור  הבעל  את  חייב  אשר  הרבני,  לביה"ד 
לאשתו גט – ולהעניק לה את מלוא כתובתה 

– כמה מאות אלפי שקלים.

הגבר נחשף באתר הסטוצים
גברים נשואים לא מעטים, כך מסתבר, פותחים 
כרטיס באתרי הכרויות. לדברי עו"ד גפן, חלק 
זהותו.  את  היטב  מטשטש  לא  לפחות,  מהם 
הגרושות  מחברותיה  אחת  כאשר  ארע  כך 
של אישה נשואה הבחינה יום אחד בכרטיסו 
הטובה  הנשמה  הכרויות.  באתר  הבעל  של 
לא איבדה את תושייתה - מיהרה לצלם את 

את  ולהעביר   – שלה  הסלולרי  הטלפון  מסך 
לא  גפן,  עו"ד  לדברי  משם,  לאשתו.  התמונה 
ארכה הדרך להגשת תביעת גירושין לבית הדין 

הרבני. 

בני הזוג תפסו אחד את השני על 
חם - בטעות

הבגידה  חשיפת  מקרה  את  מתאר  גפן  עו"ד 
המוזר ביותר בו נתקל בימיו. בני הזוג תושבי 
אחד מהישובים בדרום הארץ, ניהלו - כל אחד 
בנפרד - רומן מחוץ לנישואין - מבלי לחשוף 
גפן,  עו"ד  לדברי  זוגם.  בן  בפני  הדבר  את 
הבגידה ההדדית נחשפה כשלמרבה ההפתעה 
הגיעו שני בני הזוג עם מאהביהם לאותו אתר 
צימרים שעתי בדיוק באותה השעה. התגלית 
ובני   – שלהם  הנישואים  חיי  את  שיפרה  לא 

הזוג פצחו במאבק גירושין מכוער.

"הסמארטפון – סוס טרויאני"
הטכנולוגיה  השתכללות  גפן,  עו"ד  לדברי 
לא  אתגרים  בוגדניים  זוג  בני  בפני  מעמידה 
צפויים – ורבות מהבגידות נחשפות עקב כך. 
לדבריו, קיימות מספר אפליקציות שניתן לשים 
על הסמארטפון של בן או בת הזוג, או לחלופין, 
מהאפליקציות  באחדות  הגדרה  לשנות 
הקיימות כמעט בכל טלפון – ובכך לחשוף את 
מיקומם בכל רגע ורגע – כולל היסטוריה של 
מיקומים. פעמים רבות הדיווחים של בני הזוג 
על מיקומם ומעשיהם במהלך היום, כלל אינם 
תואמים את המיקומים עליהם מדווח מכשירם 
– והדבר עלול לחשוף כי הם מסתירים סודות 

מפני בני זוגם.
לדברי עו"ד גפן, אחד מהפיתוחים הטכנולוגיים 
טכנולוגיית  באמצעות  מאפשר  האחרונים 
הבלוטות' - ליירט את כל השיחות והמסרונים 
אחרים  סלולריים  ממכשירים  שמתבצעים 
השיחות  עוד  כל  גפן,  עו"ד  לדברי  בבית. 
הזוג  בן  יכול   - מהבית  משוגרות  וההודעות 
הראיות  לדבריו,  ולתעדן.  להם  לצותת 
הנאספות בדרך זו אינן חוקיות ברוב הפעמים 
זוג  בני  אליו  הגיעו  נדירות,  לא  לעיתים  – אך 
שחשפו את דבר הבגידה באמצעות תיעודים 
שכאלה – שהולידו בהמשך, מעקב חוקי אחר 
בן או בת הזוג – וחשיפת תיעודי בגידתו לעיני 

דייני בית הדין הרבני. 

הדרכים המוזרות ביותר
לגילוי בגידה

בגידות בין בני זוג אינן דבר נדיר, כך קבעו כבר סקרים ומחקרים רבים בעולם המערבי. 
אך בישראל, לחשיפת בגידה בין בני זוג עלולה להיות השפעה מכריעה על חלוקת 

הרכוש בין בני הזוג, בייחוד כאשר עניינם מגיע לבית הדין הרבני
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