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דברי יו”ר איגוד נהגי המוניות הארצי:
חבריי, מנהלי תחנות, נציגי תחנות ונהגים נכבדים,
ונבחרתי  הסתיימו   2014 בשנת  שהתקיימו  הבחירות 

לקדנציה נוספת בה אנהל את ענייני הענף במשך ארבעת 

השנים הבאות, בתמיכת צוות מסור ומנוסה מאוד )על כך 

יבוא פירוט בהמשך העיתון(. 

האיגוד פותח את שעריו לקבוצות מאורגנות והמצטרפים 

ניתן  כך  ולסייע לענף. פרטים על  ולעזור  יוכלו לתרום  החדשים לפעילות האיגוד 

לקבל במשרדי האיגוד.

חברים יקרים, אנו פועלים בכל המרץ על מנת לדחוף את אובר מלפעול בארץ, לא 

נסכים שהם יפעילו "פרייבטים" כמוניות. זה קו אדום!

מלבד לכך, לא נסכים שגט טקסי תשבור מחירים ותקבע מחירי נסיעה על דעת 

עצמה ובניגוד לחוק!

צר לי שיש נהגים שמשתפים פעולה עם אובר וגט טקסי שכל רצונם הוא ל"עשות 

כסף" על גב נהגי המוניות - נקודה!

כמו כן, האיגוד מפעיל אפשרות של קניית ח"ח למונית. נהג החבר באיגוד יכול להגיע 

למוסכים מורשים, איתם הגענו להסכמות, ולהוזיל את עלות הטיפול בכ 40% ובכך 

לחסוך כסף רב. האפשרות תתחיל כפיילוט על רכבי רנו, קאיה וסקודה - פרטים 

נוספים במשרדי האיגוד.  

ארגון הגג בראשותי וברשות פריד אברהם פועלים יומם וליל כמפורט:

להכיר במקצוע "נהג המונית" כמקצוע במשרד התחבורה ובביטוח הלאומי. . 1

להוזיל את מחירי הביטוח ותנאי ההשתתפות העצמית.. 2

להוזיל משמעותית את מחירי הסולר בתחנות מוסכמות בכל חלקי הארץ. . 3

לקבל פטור ממס לאחר 4 שנים, בכדי שנוכל למכור את המונית בשוק הפרטי . 4

ובכך נוכל לקבל יותר כסף ממכירת המונית הישנה.

להכניס תיקון בחוק המחייב את כל הנהגים להיות חברים בארגון הגג ובכך . 5

ליצור כוח משפיע גדול יותר עם אפשרויות ארגוניות וכספיות. 

נוכל להצעיד את הענף לחוף מבטחים שיאפשר לנו הגנה על  לסיכום: רק ביחד 

פרנסתנו ועל מקצוע נהג המונית והפנסיה שלנו - זוהי הנוסחה המנצחת.

אני קורא לכל נהגי המוניות - הצטרפו  לאיגוד כי זהו צו השעה! 

בכבוד רב,
יהודה בר- אור

יו”ר איגוד נהגי המוניות הארצי
יו”ר אירגון הגג

ראיון עם יהודה בר אור יו”ר איגוד נהגי המוניות

..

טבלת מרחקים
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סוכנות לביטוח
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בחירות 2014
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> רק יחד נביא את השינוי <
> הכן רכבך לקיץ <

> הקלה בעונשים על הסעת 
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בחירות
השנה קיים איגוד המוניות הארצי בחירות בפעם 

השישית מאז הקמתו. הבחירות החלו בתאריך 

דרישות   .30.9.14 בתאריך  והסתיימו   1.7.14

והן  ההליך  תרם  פורטו  בבחירות  השתתפות 

נערכו בשקיפות מלאה תחת ועדת מעקב וועדת 

בתום  ורו"ח.  עו"ד  של  פיקוחם  תחת  בחירות 

הבחירות נבחר להנהלה ברוב קולות יהודה בר-

אור לקדנציה נוספת בת ארבע שנים.        

כללית,  אסיפה  התקיימה  הבחירות  לאחר  מיד 

שבה נבחרו חברי הוועד הארצי ומתוכם נבחרו 

ששת חברי ההנהלה. 

המאבקים שבדרך – גט טקסי

בתום הליך הבחירות, האיגוד וההנהלה החדשה 

יצאו להמשך הדרך, כשהנושאים הבוערים בהם 

האיגוד מטפל מזה זמן רב העומדים על הפרק 

הם: כניסתו של הובר ורצונו להפעיל פרייבטים 

מחירים  לקבוע  טקסי  גט  של  וניסיונו  כמוניות 

נתניה,  לרבות  בארץ,  ערים  במספר  מוזלים 

כוונה  תוך  ואשקלון,  רעננה  סבא,  כפר  רחובות, 

החלטתו  לצד  זאת  נוספות,  לערים  להתפשט 

נסיעה  למחיר  ש"ח   15 של  אחיד  מחיר  לקבוע 

בתוך העיר. ואם לא די בזאת גט טקסי פועל תוך 

נהגי המוניות אשר עובדים אצלו, פוגע  הטעיית 

יהיה  ומחליט על דעת עצמו מה  בשלטון החוק 

מחיר הנסיעה בכל עיר ועיר. 

לצורך העניין אני מפנה אתכם לקרוא את כתבתו 

הוא  שבה  העיתון,  בהמשך  הורנשטיין  עו"ד  של 

מביא דוגמאות חד משמעיות, בהן לנהגי המוניות 

חובה  עליהם חלה  וכי  דעת  יכולת לשיקולי  אין 

הנחה  ניתן לתת  ורק באמצעותו  מונה  להפעיל 

דבר  הנסיעה.  בסיום  אותו  לעצור  לחילופין  או 

אנו  וזאת  טקסי  בגט  בפועל  קורה  אינו  אשר 

יודעים מפרסומיו שאינו פועל כך. 

לשר  בעניין  מכתב  הוציא  המוניות  נהגי  איגוד 

לפעול  מבקש  הוא  שבו  כץ,  ישראל  התחבורה, 

ולעשות סדר בנושא: 

תפסיק  טקסי  וגט  יטופל  שהנושא  מקווים  אנו 

בבד  בד  המוניות,  במחירי  ולפגוע  לפעול 

לנהגי  שהוחזרו  ש"ח  ה-5.20  של  להחזרתם 

ימשיך  האיגוד   – כן  יעשה  ולא  במידה  המוניות. 

לפעול בנושא. 

המאבקים שבדרך – הובר

נדהמנו לקרוא ולשמוע בכלי התקשורת שהובר 

ולהפעיל  רוצה לעקוף את כל החוקים במדינה 

משרד  הסכמת  ללא  כפיילוט  פרייבטים 

התחבורה, תוך פגיעה בנהגי המוניות שעובדים 

להגיע  כדי  הנשמה  צאת  ועד  החמה  מצאת 

פגיעה  פוגעים  בכך  ולמעשה  מינימום  לשכר 

קשה בפרנסתם של אלפי נהגים.

ולכלי  התחבורה  לשר  מיידית  פניה  ביצענו 

והנושא  העניין  חומרת  את  והסברנו  התקשורת 

מכתב  הוצאנו  בנוסף  השר.  של  בטיפולו  נמצא 

נוסף לשר האוצר ובו אמרנו שבמידה ולא יעצור 

את התופעה הזו – אנו נתבע את מדינת ישראל 

בפרנסתנו,  פגיעה  על  ש"ח  מיליארד  ב-7.5 

ובתחנות  שלנו  הציבורי  במספר  שלנו,  בפנסיה 

בנושא אל  נוסף  הוצאנו מכתב  כן  כמו  המוניות. 

מבקר המדינה. 

החלטת משרד האוצר לשינוי 
שיטת החישוב למכס על מוניות

משנה  שהיא  לילה  בן  החליטה  ישראל  מדינת 

את שיטת החישוב של המכס למוניות, ללא כל 

מנסה  האוצר  שמרד  כך  כדי  תוך  איתנו,  סיכום 

להציג את פני הדברים שהדבר נעשה בהסכמה. 

את  העמיד  האוצר,  משרד  אל  פנה  האיגוד 

המצב.  את  מיד  לתקן  וביקש  במקומו  הנושא 

הנושא  את  לבדוק  באוצר  הוחלט  הפניה  לאור 

עם  ביחד  באיגוד  החלטנו  ובמקביל  מחדש 

סוחרי המוניות לפנות לעו"ד בכיר במשק בכדי 

להכין תביעת בג"צ בנושא. אנו מקווים כי לאחר 

בכיר,  כה  מגורם  פניה  יקבל  האוצר  שמשרד 

האוצר יחזור בו והמצב יושב לקדמותו.

טיפול בנושא חלקי החילוף

מערכות  ובכל  בכנסת  פועל  המוניות  איגוד 

נהגי  עבור  אפשרות  להכניס  בכדי  הרכבים 

המוניות על מנת שיוכלו להגיע עם חלקי חילוף 

יהיה  יבואן  וכל  חשבונית  ינפיק  והמוסך  למוסך 

היה  שהו.  כפי  התיקון  קבלת  את  לכבד  חייב 

ותיווצר בעיה, איגוד המוניות יטפל בנושא.    
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ראיון עם יהודה בר אור, יו”ר איגוד נהגי המוניות הארצי

אחרי הבחירות – ממשיכים 
להצעיד את הענף קדימה ולהדוף 

את אלו המנסים לפגוע בו
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וגט  הובר  נגד  המאבקים  ועל  האיגוד  של  ההישגים  על  בריאיון  אור  בר  יהודה 
טקסי: “אנו נפעל בכל החזיתות על מנת למנוע את כניסת הובר ועצירת גט טקסי”



דרך  חלקים  לקנות  לנהגים  נאפשר  אנו  כן  כמו 

יוכלו  הנהגים  ואילו  מהיבואן  ישירות  האיגוד 

להגיע עם החלקים למוסכים שנמצאים בהסכם 

שיהיה  חלק  כל  כי  להדגיש  חשוב  האיגוד.  עם 

חוזר.  תיקון  עלות  ללא  יוחלף  פגם  בו 

פעילות זו תחסוך לנהגים כסף וזמן רב. 

טיפול  החברים:  לעיון  מחירון  דוגמת 

"סקודה"  או  "קיה"  דגמי  כל  של   60,000

כל  לעומת  בהנחה  יהיה  עבודה  כולל 

שאלות  הנחה.   35-40% בין  יבואן  מוסך 

בנושא ניתן להפנות למשרדי האיגוד.

הנהג המקצועי
הנהג  נושא  לקידום  פועל  המוניות  איגוד 

התחבורה  משרד  בשיתוף  המקצועי 

שינויים  הנוספים.  התחבורה  וארגוני 

חדשים  לנהגים  שיחולו 

יכללו 10 שנות לימוד במקום 8 שנות לימוד, בד 

בבד לתוספת שעות לימוד בנושאים קרי ידיעת 

הארץ ואנגלית וזאת בכדי לשפר ולהעלות את 

להצטרף  רוצה  אשר  נהג  המוניות.  נהגי  רמת 

לקבל  האיגוד  באמצעות  יוכל  המוניות,  לענף 

אישור מיוחד, שבו המדינה תחזיר לו חלק נכבד 

מדינת  עם  שסיכמנו  כפי  הלימודים.  מהוצאות 

הכרה  שתהיה  לכך  תסייע  המדינה  ישראל, 

למקצוע הנהגים כנהג מקצועי על כל המשתמע 

מכך. פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי האיגוד. 

להלן המתווה החדש:

בכבוד רב

יו"ר איגוד נהגי המוניות הארצי

יהודה בר-אור

המשך מעמוד4 ֹל
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חברי הנהלת איגוד נהגי 
המוניות הארצי:

איתן שער
המוניות  נהגי  איגוד  יו"ר  סגן 

מוניות  הנהלת  חבר   - הארצי 

מהפעילים  ואחד  הקסטל 

הגדולים ביותר בענף מזה שנים 

רבות.

מאיר דורני
נהגי  איגוד  וגזבר  הנהלה  חבר 

תחנת  ומנהל  הארצי  המוניות 

בתל  'המשוחרר'  המוניות 

לסדר  רבות  תורם  מאיר  אביב. 

החשבונאי באיגוד ולגביה תקינה. 

רפי עטר
המוניות  איגוד  בהנהלת  מנהל 

בן  מוניות  תחנת  ומנהל  הארצי 

פעיל  איש  בחולון.  ולימוזין  גוריון 

מאוד, שתורם מכישוריו לענף.

יוסי יחזקאל
נהגי  איגוד  בהנהלת  מנהל 

פתח  אזור  נציג  הארצי,  המוניות 

תקווה ומנהל תחנת מוניות אביר 

בפתח תקווה. פועל רבות למען 

האיגוד ולמען קידומו. 

איציק ניסים
נהגי המוניות  איגוד  חבר הנהלת 

מוניות  תחנת  ומנהל  הארצי 

חבר  איציק  אביב.  בתל  'פלטין' 

תורם  אשר  מאוד  פעיל  הנהלה 

לאיגוד מניסיונו הרב. 

מאיר דוד
נהגי המוניות  איגוד  חבר הנהלת 

'ניו  המוניות  תחנת  ונציג  הארצי 

יורק', תחנת יסוד באיגוד.

%

%

%

%

%%
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חברי ועדת ביקורת באיגוד 
נהגי המוניות הארצי:

גבי קולטולניק
חבר ועדת ביקורת ותיק, קדנציה רביעית וחבר הנהלת 

תחנת מוניות 'שנקין' בתל אביב. תרומתו לאיגוד גדולה 

מאוד וניסיונו הרב עוזר רבות לענף.

משה קרפיל
חבר ועדת ביקורת באיגוד המוניות 

וחבר  רביעית  קדנציה  זו  הארצי, 

הנהלת תחנת מוניות 'בלפור' בתל 

האיגוד  עבור  רבות  פועל  אביב. 

בכל אשר נדרש. 

משה גלעד 
נהגי  באיגוד  ביקורת  ועדת  חבר 

כפר  מוניות  ונציג  הארצי  המוניות 

סבא. ניסיונו בענייני תחנה וכספים 

תורמים רבות הן לאיגוד והן לענף.
% %

%
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ג טיפול 60,000 עד 2008 790 ש”ח
ג טיפול BLUE 60,000 דגמים חדשים 950 ש”ח

ג תושבות מנוע + גיר כל הדגמים 990 ש”ח
ג סטרטר משופץ 790 ש”ח

ג תיקון אלטרנטור 790 ש”ח
ג 4 גלגלי ברקס כולל חוטים 450  ש”ח

ג טיפול 15,000 לכל הדגמים 290 ש”ח
ג בולמים קידמיים  C200 1400 ש”ח
ג רצועת מנוע לכל הדגמים 90 ש”ח

ג צלחות וברקסים קידמי/אחורי
    לדגמי C200 ,E200 550 ש”ח

א. נעים מומחה למרצדס 
בזמן מינימלי ומחיר שפוי

צוות מקצועי עם שנים של נסיון עומד לרשותך בהנהלת אלגברלי נעים

רחוב בן עטר 20 )כניסה מסלמה 48( תל-אביב, טלפון: 03-68150555

ו שמן גיר ושמן מנוע תוצר גרמניה   ו החלפים תואמי מקורי איכות גבוהה

NAIMא
מבצע חורף 2015 מרצדס דיזל

לקבלת הצעות מחיר: נעים - 054-8362020

א. נעים

*המחירים אינם כוללים מע”מ



ה
ריאיון עם פריד אברהם, מנכ"ל ארגון 

ונהגי המוניות בישראל,  הגג של בעלי 

החשובים  המאבקים  רקע  על  נערך 

בענף.  העוסקים  כלל  עבור  מנהל  שהאיגוד 

יהודה  עם  מלא  פעולה  בשיתוף  עובד  פריד 

בר-אור, יו"ר ארגון הגג של בעלי ונהגי המוניות 

והמקצועיים  החשובים  בנושאים  בישראל, 

בענף לרבות ענייני החקיקה בכנסת ישראל. 

החל  הוא  בענף.  הוותיקים  אחד  הוא  פריד 

ועבד   1966 בשנת  עוד  מונית  כנהג  לעבוד 

כנהג  ביניהם:  האפשריים,  התפקידים  בכל 

ומייסד  וכמנהל  לילה  נהג  שכיר,  נהג  מונית, 

כמו  בע"מ'.  העתיד  'החלוץ  מוניות  תחנת  של 

ובמסגרת  צפון  מרחב  כיו"ר  שימש  פריד  כן 

הארצית כיו"ר בעלי המוניות בישראל. בעקבות 

לארגון  פריד  חבר  התחבורה  שר  של  בקשתו 

עם  המשותפת  ההנהגה  תחת  המשותף  הגג 

בר-אור.

"מול  פריד  אומר  הענף"  את  מייצגים  "אנחנו 

כל מוסדות הממשלה ובהם גם וועדות הכנסת 

וועדת  הפנים  ועדת  הכלכלה,  ועדת  השונות: 

ועיקר  חסרות  לא  בעיות  לצערי  הכספים. 

אשר  הזויים  רעיונות  בהדיפת  הוא  עבודתנו 

בקרב  איש  בענף.  בעוסקים  לפגוע  באים 

אנשי הממשל לא חושב על טובת הענף אלא 

להקשיח, להקשות ולצמצם וכל זאת על חשבון 

נוספות בכדי להרוויח את  הנהג שעובד שעות 

שכרו המינימאלי."

כתיבת  בשלהי  נמצא  הוא  כי  מספר  פריד 

ועיקרו בהדיפת  מכתב המיועד לגורמים רבים 

בקרב  לפעילות  כניסתה  ומניעת  הובר  חברת 

אזרחי המדינה. לדבריו "אחד החוקים הקיימים 

קובע  התעבורה  בתקנות  א'   84 בסעיף  היום 

במדינת  אפשרית  בשכר  נוסעים  הסעת  כי 

יעודיים,  רכב  כלי  באמצעות  ורק  אך  ישראל 

קרי אוטובוסים, מוניות ורכבי סיור ואילו הסעות 

אחרות מותנות ברישוי ובפיקוח ובמסיע שעבר 

הכלכלי  חזונה  עפ"י  ציבורית.  נהיגה  הכשרת 

של חברת הובר, שבפועל באה על מנת לעשות 

הון, הוא לאפשר לכל בעל 

להתחבר  בארץ  רישיון 

לאפליקציה ובכך לאפשר 

נוסעים  להסיע  אחד  לכל 

בשכר."

ומסוכן  אבילי  רעיון  "זהו 

במיוחד  מסכן  אשר 

התחבורה  נהגי  את 

נהגי  בהם  הציבורית, 

ויתרה  האוטובוסים 

המוניות  נהגי  את  מכך 

שהקדישו את כל הונם 

ירוק,  מספר  ברכישת 

עולה  להיום  שנכון 

מצד  ש"ח.   245,000

מוכרת  המדינה  אחד 

לנהגי  ציבורית  זכות 

כשאותו  המוניות, 

לרכוש  צריך  נהג 

ורישיון  מתאים  רכב 

מנת  על  מתאים 

להסיע  שיוכל 

ואילו חברת  בשכר 

הובר מגיעה ורוצה להפוך את הקערה על פיה, 

)ליכוד(  פייגלין  משה  ח"כ  של  רתימתם  תוך 

וח"כ בועז טופורובסקי )יש עתיד( להגיש תיקון 

לחוק באמצעות לוביסטים."

ועיקר  הדברים  לשמע  נרעשנו  ואני  "יהודה 

מאבק  לטובת  מרוכזים  אלו  בימים  פעילותנו 

זה, כיוון שזוהי סכנה מרכזית שעלולה להוביל 

עובדים  אלף  ול-50  כולו  הענף  לקריסת 

פרנסה.  חסרי  שיישארו 

חלומות לקידום הענף מניחים 
בצד כרגע ומתמקדים במאבק

המשך בעמוד הבא ֹל

“אנו נמצאים בעיצומו של מאבק, המהווה מלחמה אמיתית על עתיד הענף 
ובימים אלו חשובה מתמיד ההתאגדות של כלל התחנות ונהגי המוניות” 
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ראיון עם פריד אברהם, מנכ”ל ארגון הגג של בעלי ונהגי המוניות בישראל



מדובר בכ-6 מיליארד ש"ח מתוך 22 אלף זכויות 

עליהן.  אחראית  שהמדינה  שקיימות,  ציבוריות 

זהו סכום אדיר שיתכן ואנחנו נתבע את המדינה 

על כך, במידה ויאשרו לנהגי הפרייבטים להסיע 

נוסעים בשכר וכל זאת ללא עלויות, בזמן שנהגי 

המוניות משלמים על כך כסף רב."

לח"כ  ששלח  במכתב  לאחרונה  פנה  פריד 

נציגי  עם  לשבת  בו  מפציר  שהוא  תוך  פייגלין 

הזה  למהלך  יד  נתינת  תרם  עוד  המוניות  ענף 

את  לתת  מכן  ולאחר  בהם  לפגיעה  שיביא 

הדעת לעניין הפיצויים. 

עוד אומר פריד כי "שר התחבורה, ישראל כץ, 

הצהיר לפני שלושה חודשים באופן חד משמעי 

שהוא לא יתן לכך יד זאת ועוד להצהרתו מלפני 

שבועיים בחדשות ערוץ 10 שבו הבהיר לכל עם 

ישראל שלא יתן יד לפרייבטים להסיע נוסעים 

השר  הוציא  בקשתנו  פי  על  כן  כמו  בשגר. 

ומנכ"ל משרד התחבורה מכתב שבו הוא מודיע 

משרד  גורמי  כל  את  שהנחה  משמעית  חד 

בהתאם  מתנהל  הענף  כי  לוודא  התחבורה 

לא  כי  להדגשה  ועוד  זאת  ולתקנות  לחוקים 

רכב  כלי  עם  בתשלום  הסעות  לאשר  יאפשרו 

פרטיים." 

ע"י  שמופעלים  הח"כים  כאן  שיבינו  "חשוב 

הלוביסטים של הובר וגם כלל הציבור שאנחנו 

בעולם,  היקרים  המוניות  נהגי  את  מהווים  לא 

אלא אנו נמצאים בתחתית" אומר פריד ומוסיף 

ביטוח  סולר,  על  הוצאות   40% הבלו,  "עלויות 

ורכב מתאים להפעלת מונית – כל אלו מותירים 

פרוטות לנהגים. כמה עוד חושבים שניתן להוזיל 

את מחירי הנסיעה לנהגי המוניות המסכנים?"  

שחשוב  נושאים  המון  "יש  פריד  אומר  לסיום 

כיוון  בצד  הכל  הנחנו  כרגע  אך  אותם,  לקדם 

הבוער  בנושא  המרץ  במלוא  פועלים  שאנו 

להירתמות  מצפה  אני  כולו.  לענף  ביותר 

מוחלטת של הענף כולו למניעת סכנה עתידית 

לקידומו.  בסיוע  הטמונה  הסכנה  ראיית  לצד 

דורש  גם  אלא  מצפה  רק  איני  הבהרה  לצורך 

לשתף  לא  המוניות  ונהגי  התחנות  מנהלי  מכל 

היא  איתם  פעולה  שיתוף  הובר.  עם  פעולה 

למעשה ירייה עצמית ברגל. על כולנו להתמקד 

במלחמה אשר ניצבת לפנינו."

ב
נהגי  איגוד  יו"ר  התראיין   30.10.14 תאריך 

בחדשות  בר-אור  יהודה  הארצי  המוניות 

טקסי  גט  חברת  נגד   2 בערוץ  הלילה 

שבאמתלת יוקר המחיה שוברת את השוק וקובעת 

מחיר נסיעה עירונית אחיד ברשויות המוניציפאליות 

 15 של  בעלות  ונתניה,  רעננה  סבא,  כפר  רחובות, 

ועוד  זאת  מונה.  הפעלת  ללא  היממה  בכל  ש"ח 

להבטחתם לגלוש לערים אחרות בכל הארץ, תוך 

ביצוע תשלום לנהגי המוניות בגין הפרשי הנסיעה.

יו"ר האיגוד יצא בתוכנית נגד כוונה זו. לדבריו "זהו 

גט טקסי  בנהגים של  גם  הענף,  בכל  צעד שפוגע 

טקסי  שגט  לנושא  בהתייחסות  הנהגים".  ובכל 

בר-אור  אמר  הנסיעה  הפרשי  את  לנהגים  תשלם 

מדובר  ההפרשים  את  יקבלו  הנהגים  אם  ש"גם 

שמשרד  ומהלך  נכון  לא  חוקי,  שאינו  במהלך 

נדאג  ואנחנו  לו  יסכים  ולא  הסכים  לא  התחבורה 

במקום."  טקסי  גט  את  יעמיד  התחבורה  שמשרד 

משרד  של  החוק  פי  "על  בר-אור  הוסיף  עוד 

מונה.  להפעיל  מונית  נהג  כל  על  חובה  התחבורה 

לקבוע מחיר מראש וזהו מהלך לא חוקי". 

לצרכנים  רע  הדבר  מדוע  האיגוד  יו"ר  כשנשאל 

פגיעה  ש"זוהי  בר-אור  הבהיר   - פחות  לשלם 

את  שקונה  גוף  גזל.  זהו  המוניות,  נהגי  בפרנסת 

אמר  ועוד  החוק".  על  ועובר  בכסף  הנוסעים 

הרגילות  התחנות  המוניות,  "נהגי  כי  נחרצות 

מוניות  אלף  ל-13.5  קרוב  בתוכן  שמאגדות 

מול  להתחרות  יכולים  לא  בראשן,  העומד  ואני 

ומסבסדים  מהבית  כסף  שמביאים  הטייקונים 

את  קונים  הם  הוגנת,  תחרות  לא  זאת  נסיעות. 

הנסיעות ובעוד שנה הם לא רק יעלו את המחירים, 

שניסו  נהגים  אסור.  ומה  מותר  מה  יקבעו  גם  הם 

הזו  והדרך  מהעבודה  נזרקו  הזה  לעניין  להתנגד 

כלל אינה מקובלת, מה עוד שאין לגט טקסי קצין 

בטיחות ורישיון להפעלת תחנת מוניות".

ריאיון של יהודה בר-אור יו”ר איגוד נהגי המוניות 
הארצי בחדשות הלילה בערוץ 2 נגד כוונת גט 

טקסי לקבוע מחיר אחיד בנסיעה עירונית 

15גיליון מס’ 22 ינואר 2015

המשך ֹל ראיון עם פריד אברהם



ה
אנשים  מפחיד  משכנתא  לקחת  צורך 

שונות  לכך  הסיבות  ובצדק.  רבים 

לטווח  הלוואה  הינה  משכנתא  ומגובנות. 

ביותר  הגדולה  בהתחייבות  מדובר  ולרוב  ארוך 

רובם  חייה.  במשך  עצמה  על  לוקחת  שמשפחה 

על  שתיים  או  דבר  יודעים  כי  מאמינים  ככולם 

בתחילת  שהתשלומים   - לדוגמה  המשכנתאות. 

הריבית  את  בעיקר  כוללים  המשכנתא  תקופת 

שהתשלום  הסוף,  לקראת  מוחזר  הקרן  כאשר 

החודשי של המשכנתא עולה עם הזמן וגובה החוב 

המשכנתא  תקופת  מחצית  לאחר  לבנק  הנותר 

הכולל  שהסכום  עולה,  אף  או  שינוי  ללא  נשאר 

שמשפחה מחזירה לבנק יעמוד על פי 3 מהסכום 

המקורי שנלקח, וכו., וכו., וכו.

לעיל  שנאמר  שמה  לתאר  הינה  הכתבה  מטרת 

בתחום  העכשיוית  המציאות  את  תואם  אינו 

משכנתא  מהבנק  לקבל  ניתן  כיום  המשכנתאות. 

ולהעבור את  יציבים  נוחים, עם תשלומים  בתנאים 

תהליך קבלת המשכנתא בראש שקט.

אישור   - ביותר  העקרוני  לדבר  נתייחס  כרגע 

לקבלת משכנתא. חשוב מאוד להגיש את הבקשה 

מלכתחילה בצורה נכונה על מנת לא לקבל סירוב 

הבנקאית  במערכת  נרשמות  הפעולות  שכל  כיוון 

ובפעם הבא בהגשה חוזרת )אחרי תיקון הנתונים(, 

ניתן  ולוקח אותו בחשבון.  הבנק רואה את הסירוב 

נובעים  הלקוחות  שקיבלו  הסירובים  שרוב  לראות 

חשוב   לבנק.  הבקשה  של  תקינה  לא  לא  מהגשה 

כל  את  כמעט  לבדוק  הבנק  של  שביכולתו  להבין 

הנתונים המועברים אליו. 

הבנק  החלטת  על  המשפיע  המרכזי  הפרמטר 

ההכנסות,  את  שכולל  הכלכלי  המצב  הינו 

החזר".  "כושר  אחת  במילה   - חובות  התחייבויות, 

על  יעלה  לא  המשכנתא  של  החודשי  התשלום 

קבועים  תשלומים  בהפחתת  נטו  מההכנסה   40%

פרמטר  וכד'(.  מזונות  )הלוואות,  התחייבויות  עבור 

תקינה  התנהלות  הינו  הבנק  מתייחס  אליו  נוסף 

בחשבונותיו של מבקשי המשכנתא. חשוב להדגיש 

גבוה  עלותו  אם  גם  הנכס  של  השיעבוד  שעצם 

תנאי  מהווה  אינו  המבוקש  מסכום  ניכר  באופן 

מספיק לקבלת האישור העקרוני.

רואים  אנו  המשכנתא  לתשלומי  בהתייחס 

הבנקים  לקוחות  המשכנתאות  מכל  ש-99% 

תאורתי  באופן  שפיצר.  בלוח  לקבל  בוחרים 

תשלומים  ע"פ  שמחושבת  במשכנתא  מדובר 

שווים לאורך כל התקופה. בפועל גובה התשלום 

לכך  כל התקופה. הסיבה  לאורך  עולה  החודשי 

היא שרוב הלקוחות בוחרים במסלולי משכנתא 

מסלולים  לבחון  מבלי  הבנקים  ע"י  המוצאים 

 3 בין  לבחור  יציעה  הבנק  פקיד  לרוב  אחרים. 

יותר מ-30 מסלולים  ל-4 מסלולים כאשר ישנם 

הבנק  פקיד  כלל  בדרך  במשכנתאות.  שונים 

החודשי,  התשלום  גובה  על  הלווה  את  מידעה 

לתשלום  רק  מתייחס  אומר  שהוא  הסכום  אך 

הראשון ואינו לוקח בחשבון את הפרמטרים כמו 

מד"ד, אינפלציה, שינויים בריביות וכד'. בעקבות 

על  שמתבסס  התשלומים  סך  של  חישוב  זאת 

30%מסך  נתוני הבנק בדרך כלל נמוך ב-25 עד 

השנים.  לאורך  תשלם  שמשפחה  התשלומים 

גובה התשלום הכולל הינו המד"ד החשוב ביותר 

משקף  שהוא  כיוון  המשכנתא  מסלולי  בבחירת 

ביתה.  עבור  תשלם  שהמשפחה  הכסף  סך  את 

להיעזר  חשוב  המשכנתא  מסלולי  בבחירת  לכן 

המסלולים  את  לבחור  מנת  על  במומחים 

שהפקידים  לזכור  כדאי  ביותר.  המשתלמים 

והמומחים של הבנק גם הם מעדיפים לבחור את 

המסלולים המשתלמים ביותר עבור הבנק!

קיימים תחומים רבים בתחום האשראי בהם מומחה 

לדוגמה  נכס.  לרכוש  המעוניין  ללקוח  לסייע  יכול 

של  המרה  לרכישה,  הנדרש  העצמי  ההון  הגדלת 

של  )שיפור  עתידית  למשכנתא  קיימות  הלוואות 

משמעותי  שיפור  הבנק(,  מבחינת  ההחזר  כושר 

תנאים  והסגת  העקרוני  האישור  לקבלת  בסיכויים 

משופרים למשכנתא קיימת או עתידית.

משכנתא – זאת לא בעיה...
כיום ניתן לקבל מהבנק משכנתא בתנאים נוחים, עם תשלומים יציבים ולהעבור 

את תהליך קבלת המשכנתא בראש שקט
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ר
בענף  מוכר  שם  הוא  עטר  פי 

יחד  שנה.  כשלושים  מזה  המוניות 

של  הבעלים  הוא  משפחתו,  עם 

סבא  כפר  ולימוזין  בן-גוריון  המוניות  תחנות 

השנים  בחמש  לימוזין.  ההסעות  חברת  ושל 

האחרונות מצא עצמו רפי במרכזו של מאבק 

בשבועות  שונות.  באשמות  כנגדו,  עיקש 

המחוזי  המשפט  בית  פרסם  האחרונים 

פסק דין סופי בעניינו, וקבע כי רפי עטר נקי 

מהאשמות המיוחסות לו.

לתחנת  הצטרפתי  שנה  שלושים  "לפני 

השנים  ובמהלך  רחל,  שרת-נאות  מוניות 

רפי,  מספר  התחנה",  מנהל  להיות  הגעתי 

"ניהלתי את התחנה באהבה רבה ותוך דאגה 

לנהגים, ועשיתי הכל עבורם". 

שהחלו  גילה  חולה,  היה  כאשר  אחד,  יום 

ש"ח  מיליוני  שגנב  שמועות  עליו  להפיץ 

מהתחנה, שגם ככה הייתה במצב כלכלי לא 

רפי  על  מתלחששים  שבעיר  "גיליתי  טוב. 

לא  מספר.  הוא  מיליונים",  שגנב  מהתחנה 

בעיתון  פורסם  אף  והסיפור  רב,  זמן  עבר 

"מונית  הכותרת  תחת  בגדול,  המקומי 

סיפור  את  גדולה  בגאווה  וחשף  הכסף", 

גניבת הכספים בתחנה.

מתחנה  הזרוע,  בכוח  מהתחנה  סולק  עטר 

ומצא  שנים,  עשרות  במשך  בית  לו  שהייתה 

את התחנה בידיים זרות. החל מאבק משפטי 

כספים,  גנב  הוא  כי  שטענו  אלו  בין  עיקש 

התובעים  העליון.  המשפט  לבית  עד  שהגיע 

במסגרת  ש"ח.  מיליון   12 מעטר  דרשו 

ומעמיקה של  יסודית  בדיקה  בוצעה  ההליך, 

כל הדוחות הכספיים של התחנה ע"י משרד 

המחוזי  המשפט  בית  שמינה  בר-לב,  רו"ח 

בהתאם,  תקינים.  שהדוחות  בסוף  וקבעה 

קבע בית המשפט באחרונה כי אין כל אשמה 

תשלום  התובעים  על  וגזר  עטר,  רפי  על 

הוצאות בית משפט בגובה 75,000 ש"ח. "לא 

כדין  או הוצאות כספים שלא  נמצאו חריגות 

האחרים",  מהנתבעים  מי  או  עטר  על-ידי 

נכתב בפסק הדין.

מעצמי  בתחנה  השקעתי  שנים  "במשך 

ומכספי, ואפילו קידמתי מהעסק הפרטי שלי 

כדי להגדיל את התחנה. קניתי באופן מסודר 

כשליש מתחנת שרת", אומר עטר, "ובסוף - 

התחושות  בכפי".  עוול  לא  על  גנב,  לי  קראו 

והביטויים  מאוד,  קשות  עטר  מתאר  אותן 

נשמעים  בגב"  ו"סכין  "אכזבה"  "בגידה", 

הזה.  הסיפור  בגלל  נחרבה  "התחנה  רבות. 

ואחרי שעזבתי  מוניות,  כ-150  היו  בתקופתי 

מאוד".  לי  עצוב  לכ-70.  צנחו  המספרים 

סך  על  נגדית  תביעה  עטר  הגיש  במקביל, 

עתיד  המשפט  בבית  והדיון  ש"ח,  מיליון   1.5

מקווה  "אני  הקרוב.  יוני  בחודש  להתקיים 

מה  על  חרטה  ויביעו  סליחה  יבקשו  שהם 

לישון  הצלחתי  לא  שנים  במשך  לי,  שעשו 

טוב בגלל הסיפור הזה", אומר עטר.

רפי עטר חבר באיגוד המוניות הארצי שנים 

למען  הגדולים  הלוחמים  אחד  והוא  רבות, 

הענף ולמען פרנסת הנהגים. "אני יודע מה זה 

אני  ולכן  ערב,  עד  מבוקר  עובד  מונית  שנהג 

בשביל  באיגוד,  שעות  מאוד  הרבה  משקיע 

מוסדות  עטר.  מוסיף  מהנהגים",  אחד  כל 

והרשויות השונות מאיימות בהטלת  המדינה 

קל  "כי  הענף,  על  נוספים  והיטלים  מסים 

"בלעדינו,  עטר,  אומר  כסף",  מאתנו  לקחת 

האלו,  ההחלטות  כנגד  שנלחם  האיגוד  בלי 

המצב היה הרבה יותר גרוע". בזכות פעילות 

לפגוע  שיכלו  רבים  חוקים  נמנעו  האיגוד 

בענף וחל עליו פיקוח יותר הדוק. "לא יכולים 

לעשות לנו יותר תרגילים ולסחוט כסף. הכל 

שזה  ניתן  לא  ואנחנו   - בכנסת  לעבור  צריך 

יקרה", אומר עטר.

את  להשיג  ההנהלה  את  מוביל  האיגוד  יו"ר 

להשיג  מצליחים  לא  "אנחנו  הענף.  מטרות 

את כל מה שאנחנו רוצים כי הענף לא מאוגד 

כי  ומציין  עטר,  מסביר  בחוק",  מוסדר  ולא 

תחת  היו  המוניות  ונהגי  התחנות  כלל  אילו 

ארגון מטרייה אחד, כוחו היה גדול יותר מכל 

ארגון עובדים במשק הישראלי. "אם נתאחד 

צריך,  שהענף  דבר  כל  נעביר  שצריך,  כמו 

שנהג   - שלנו  החלום  את  להגשים  ונוכל 

דאגות  בלי  בכבוד,  להזדקן  יוכל  המונית 

לפרנסתו אחרי היציאה לפנסיה".

רפי עטר נקי מאשמה

בשנים האחרונות התמודד רפי עטר עם שורה של הכפשות שהובילו 
לשורה של תביעות נגדו. בשבועות האחרונים התקבל פסק דין סופי 

הקובע כי הוא חף מכל אשמה
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י
יורק,  ניו  מוניות  תחנת  מנהל  קנר,  שראל 

וב-12  שנה   40 כמעט  כבר  בענף  עובד 

תחנת  את  מנהל  הוא  האחרונות  השנים 

ניו יורק במתחם הבורסה ברמת גן. תחנת ניו 

 1994 בשנת  שנים  עשרים  לפני  נוסדה  יורק 

יותר  טוב  ושירות  מענה  מתן  לצורך  והוקמה 

הן ללקוחות והן לנהגים אשר טענו שבתחנות 

גבוה  שכר  גובים  אותם,  מכבדים  לא  אחרות 

ואף מזלזלים בנהגים. 

כ-250  מונה  "התחנה  ישראל  של  לדבריו 

מוניות וכ-300 נהגים. אנחנו היינו מהראשונים 

להצטרף לאיגוד נהגי המוניות ולמעשה אנחנו 

ממקימי האיגוד וגם נמצאים בהנהלת האיגוד." 

ישראל מספר כי "בתחנה הוחלט על מתן זמן 

אמיתי להגעה ללקוח. כמו כן בתחנה פועלת 

לשבוע  אחת  המתכנסת  משמעת,  ועדת 

ונהגים שאינם ממושמעים נקנסים או נפלטים 

מהתחנה ומאידך נהגים מצטיינים מצ'ופרים."    

"תחנת ניו יורק", אומר ישראל, "הובילה בתחום 

הטכנולוגי בענף המוניות. זו התחנה הראשונה 

לניהול  ומערכת   GPS עם  לעבוד  שהתחילה 

הוכנסה  שנים  שלוש  במשך  בנוסף  רכב.  ציי 

 way better אפליקציית  העבודה  למערך 

עלויות  מוזילות  אשר  משותפות,  לנסיעות 

לציבור הנוסעים." 

טקסי  גט  של  הכניסה  לאחר  כשנה  לפני 

המוניות,  בענף  קשה  לפגיעה  שהביאה 

מוניות  תחנת  עם  יורק  ניו  תחנת  התאחדה 

ההחלטות  "אחת  ש  מספר  ישראל  הסיטי. 

את  לשפר  הייתה  האיחוד  לאחר  שהתקבלו 

הטכנולוגיה וכיום הנהגים עובדים עם טאבלט 

בתוכנה חדישה, המספקת מענה לנהג וללקוח 

"כשהלקוח  ומסביר  ישראל  אומר  כאחד." 

האינטרנט,  באתר  או  בטלפון  מונית  מזמין 

הנהג מקבל את כל פרטי הנסיעה לטאבלט. 

שיחת  מקבל  הלקוח  השירות  משיפור  כחלק 

טלפון מהנהג כשהוא מגיע לכתובת האיסוף, 

בעת  אשראי  בכרטיס  לשלם  יכול  כשהלקוח 

במונית."  הנסיעה  בזמן  וגם  הנסיעה  הזמנת 

עמלים  הם  אלו  בימים  כי  ישראל  מוסיף  עוד 

ייחודית לתחנה שתחל  על פיתוח אפליקציה 

לפעול ממש בקרוב.

לענף  והובר  טקסי  גט  של  הכניסה  בעקבות 

ממשי  ניסיון  כאן  "יש  המוניות.  כמות  פחתה 

להשתלט על הענף, כשגם הובר וגם גט טקסי 

בחינם  נהגים  מקבלים  סדרן,  ללא  פועלים 

ובסופו של דבר הם יגבו יותר כסף. גט טקסי 

הוא  עניינם  שעיקר  טייקונים  ע"י  מופעלת 

כסף וענף המוניות לא מעניין אותם, אלא אך 

ורק האינטרס הכלכלי. הם רומסים את החוק 

ועובדים בשיטה פסולה של תחרות לא הוגנת 

לנו את  יש  תוך רמיסת ענף המוניות. למזלנו 

יהודה בר-אור ואת פריד שהם בעלי ניסיון רב 

וקשרים ענפים."

שנערכו  האחרונות  לבחירות  בהתייחסות 

"אני  ישראל  אמר  המוניות  איגוד  להנהלת 

איגוד  כיו"ר  לכהן  נבחר  שיהודה  שמח  מאוד 

ידוע  שיהודה  מכיוון  הארצי  המוניות  נהגי 

ולחברי האיגוד בפרט,  בתרומתו לענף ככלל 

כמו גם בקשריו" ועוד הוסיף "יהודה פעל ללא 

לאות לגבי החזרי דלק, החזרי הביטוח, החזרי 

לבין  הרכב  בעל  בין  הפרדה  ביצוע  המיסים, 

לנהגי  משפטית  הגנה  הציבורית,  הזכות  בעל 

את  לאגד  בכדי  פועל  גם  ובמקביל  המוניות 

של  שהכוח  כך  הירוקים  המספרים  בעלי  כל 

האיגוד יהיה רב יותר."

רוצה  "אני  ומסכם  ישראל  אומר  "לסיום" 

הנכון  במקום  שנמצא  האיגוד  ליו"ר  להודות 

את  לאגד  הוא  כרגע  החשוב  הדבר  עבורנו. 

כל בעלי המספרים כדי שיהיה לנו כוח לפעול 

שלמעשה  הטייקונים  מול  אל  מאסיבי  באופן 

להמשיך  בבד  ובד  בענף  ופוגעים  באים 

שיש  הרבות  ההוצאות  להפחתת  ולפעול 

יהודה,  את  מכיר  שאני  כמו  המוניות.  לנהגי 

ובכל  המרץ  במלוא  יפעל  שהוא  מאמין  אני 

הערוצים על מנת לעשות זאת. אנו נפעל נגד 

גם נהפוך כאן את  ואם צריך  וגט טקסי  הובר 

נהגי  בכל  לפגוע  שבאה  השיטה  נגד  המדינה 

המוניות."  

ראיון עם ישראל קנר, מנהל תחנת מוניות ניו יורק

טכנולוגיה במיטבה לשיפור 
השירות
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ישראל קנר, מנהל תחנת מוניות ניו יורק, מספר על השינויים והפיתוחים 
שמקיימים בתחנה, על התוכניות באיגוד ועל אמונתו ביו”ר האיגוד יהודה 

בר-אור



ל
קסטל  שתחנת  פעילות  שנות   60 אחר 

לשינוי  להביא  אמיתי  צורך  קיים  מציינת, 

להביא  מנת  על  ולהתאגדות  תפיסה 

לתוצאות אמיתיות בשטח.

שלמה )סולומון( ארגז עובד מזה 25 שנה בענף 

המוניות. בשנת 89' עזב את התעשיה האווירית 

מהוותיקות  קסטל,  מוניות  לתחנת  והצטרף 

בארץ. ארגז מונה לחבר תחנה לפני 12 שנים, 

בנוסף להיותו חבר הנהלה כבר קדנציה רביעית 

הוא מכהן כיו"ר התחנה מזה חמש שנים. 

"תחנת קסטל חוגגת השנה 60 שנה להיווסדה" 

מספר שלמה, "התחנה נמצאת ברחוב הברזל 

וחדישים,  מרווחים  במשרדים  החייל,  ברמת 

והאווירה  וחצי  שנתיים  לפני  עברו  אליהם 

ישנם  בתחנה  ומשפחתית.  חמימה  בתחנה 

בתלבושת  הלבושים  נהגים  ו-600  מוניות   550

לקוחות  שירות  במחלקת  נציגות   8 אחידה, 

תחנות  חמש  את  המאיישים  סדרנים   30 ועוד 

הבת - שדה דב, קניון רמת אביב, נתב"ג, מלון 

מעניקה  התחנה  הרצלייה.  רכבת  ותחנת  דן 

ימים   7 שעות,   24 שירות  על'  'אל  לחברת 

סדרנים  מוקצים  על  אל  מול  לעבודה  בשבוע. 

בשדה  וגם  החייל  רמת  בתחנת  גם  ייעודיים 

התעופה. נהגי התחנה עוברים סדנאות שירות 

באל על וסיווג ביטחוני על מנת שיוכלו להיכנס 

למתחם אל על בנתב"ג." 

"התחנה מפעילה וועדת משמעת, אחת לשבוע, 

כשהנהגים צריכים לתת את הדין הן על תלונות 

התחנה  בנוסף  נהגים.  תלונות  על  והן  נוסעים 

הינו לבקר  ביקורת, שתפקידה  ועדת  מפעילה 

מוניות  של  השיתופית  האגודה  תפקוד  את 

הקסטל."

חידושים  הכנסת  על  עמלים  בתחנה  כן  "כמו 

ופיתוחים טכנולוגיים. לפני כחצי שנה הוחלפה 

ISR למערכת הלוויינים  מערכת הלוויינים של 

מוניטקס  של  הלוויינים  מערכת  מוניטקס.  של 

'קליק  לאפליקציית  כניסה  השאר  בין  כוללת 

למונית' " אומר ארגז "בימים בהם אנו נמצאים 

ישנה  והובר  טקסי  גט  מול  מתמדת  בתחרות 

תחנות  של  נרחבת  בכניסה  רבה  חשיבות 

מוניות נוספות למתן מענה לאפליקציית 'קליק 

למונית' רק בשיתוף פעולה של תחנות המוניות 

יחד נוכל לנצח!"

דבריו של שלמה נחרצים בהתייחסו לגט טקסי 

בעתידו  פוגע  טקסי  בגט  שעובד  מונית  "נהג 

נסיעה,  כל  בגין  התשלום  המוניות,  ענף  של 

החודשי  והתשלום  הטאבלאט,  בגין  התשלום 

לכל  ביחס  גבוהים  סדרנות  תשלומי  יוצר 

)קריאה  הגישה  דמי  על  הויתור  אחרת.  תחנה 

מחירים   להוריד  שלהם  והאפשרות  טלפונית( 

תגרום לשחיקה בעלויות הנסיעה." 

במטרה  אלו  בימים  עובדת  הובר  "חברת 

לפתוח את שוק המוניות לכלל אזרחי המדינה 

- כולל רכבים פרטיים. השימוש בנהגי המוניות 

היום הינו זמני ומטרתם הינה להכניס את שוק 

נהג  הסעה.  שירותי  כנותני  הפרטיים  הרכבים 

אשר נותן להם שירות היום פוגע בענף המוניות 

בעתיד." 

אלה  בימים  האיגוד  "פעילות  שלמה  לדברי 

חשוב  הבית.  על  נלחמים  אנו  מתמיד  חשובה 

יש  יחדיו.  ויתאגדו  ישנו תפיסה  המוניות  שנהגי 

מוניות  אלפי  להיות  והיכולת  הכלים  את  לנו 

אם  אחת.  אפליקציה  תחת  שירות  הנותנות 

שיתוף  ויהיה  לתחרות  שותפים  יהיו  כולם 

פעולה בכמות מספקת למוניות, יהיה ניתן לתת 

יפעלו  שכולם  חשוב  טקסי.  לגט  אמיתי  מענה 

תחת קורת גג אחת רק כך נוכל ליצור כוח גדול 

על  להילחם  ניתן  יהיה  כך  ורק  תוצאות  שיניב 

באופן  להבין  צריכים  תחנות  מנהלי  פרנסתנו. 

חד משמעי שהצטרפות לגט טקסי זוהי פגיעה 

עצמית."

שלמה מבקש לנצל את ההזדמנות ולברך את 

האיגוד  יו"ר  ואת  המוניות  נהגי  איגוד  הנהלת 

יהודה בר-אור על בחירתם.

גיליון מס’ 22 ינואר 2015

ראיון עם שלמה )סולומון( ארגז , יו”ר תחנת מוניות קסטל

חדשנות, התאגדות 
ושיתוף פעולה
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ל
כחברת  ישיר  מימון  שהתבססה  אחר 

בישראל  המובילה  לרכבים  המימון 

סוכנויות  עם  פעולה  שיתופי  באמצעות 

הרכב המובילות ברחבי המדינה, משיקה החברה 

לנהגי  הלוואות  למתן  ייחודי  מסלול  אלו  בימים 

מוניות לצורך רכישת מונית, בדרך הקלה והנוחה 

ביותר עבור הנהגים. כיום גם נהגי המוניות יכולים 

להנות ממסלולי המימון האטרקטיבים המשמשים 

היום  עד  ישיר  מימון  לקוחות  אלפי  עשרות  את 

בשוק הרכב הפרטי.

לרוכשי  המוענקים  הייחודים  ההלוואה  מסלולי 

הנוגע  בכל  מהפכה  בגדר  הינם  חדשה  מונית 

לרשות  שעמדו  המוניות  רכישת  לאפשרויות 

יתרונות  כוללים  המסלולים  כה.  עד  הנהגים 

ממחיר   85% עד  של  בגובה  מימון   - מהותיים 

המונית הנרכשת, אישור מיידי לקבלת מימון ללא 

ואף  מיותרת  בירוקרטיה  או  ניירת  בהצגת  צורך 

פריסה של עד 60 חודשים בהתאם לצרכי הלקוח. 

עבור  אידיאלי  מהווים פתרון  ונוספים  אלו  תנאים 

כל רוכש ומהווים פתרון ייעודי המותאם לכל לקוח 

בהתאם להעדפותיו האישיות שכן אין באפשרותו 

לצורך  נוספים  אשראי  מגורמי  אלו  תנאים  לקבל 

רכישת המונית בה הוא מעוניין. 

הודות לשיתופי הפעולה של מימון ישיר עם כלל 

סוכנויות המוניות בארץ, כל נהג מונית יכול להגיע 

המונית  לרכישת  המבוקשת  הרכב  סוכנות  אל 

בתוך  מיידי  באופן  תאושר  להלוואה  ובקשתו 

מיידית  בהלוואה  מדובר  בלבד.  ספורות  דקות 

המספר  לבעל  או  המונית  לנהג  המאפשרת 

תוך  ובנוחות,  במהירות  בקלות,  מונית  להחליף 

שעות  בכל  התהליך  אורך  לכל  אישי  ליווי  מתן 

הפעילות של החברה בימים א'-ו'.  

לדבריו של שרון בן עזרא, סמנכ"ל שיווק מכירות 

ישיר  מימון  של  "הכניסה  ישיר:  במימון  ואשראי 

לרכוש  מונית  נהג  לכל  מאפשרת  המוניות  לשוק 

ביותר  והנוח  הפשוט  הקל,  באופן  חדשה  מונית 

ללא  פועלים  אנו  מיותרת.  בירוקרטיה  וללא 

נוחות  דרכים  ללקוחותינו  לספק  עת  ובכל  לאות 

בתנאים  בנקאי  חוץ  אשראי  לקבלת  ומקלות 

על  הלקוחות  לצרכי  המותאמים  וגמישים,  נוחים 

מנת לאפשר להם להשלים באופן המהיר והחלק 

ביותר רכישת מונית חדשה." 

מקבוצת  צרכני  אשראי  חברת  הינה  ישיר  מימון 

ביטוח ישיר- החברה הגדולה והמובילה בתחומה 

מימון  מסלולי  מגוון  מציעה  ישיר  מימון  בישראל. 

בהתאמה  שנייה  או יד  חדש  רכב  לרכישת 

אופטימאלית לצרכיו של כל לקוח, ובתנאי הלוואה 

המאפשרים גמישות ונוחות מירבית עבורו. 

בעשייה  שנים  לאורך  מובילה  ישיר  מימון  חברת 

יוזמה  וצמיחה,  יציבות  על  שמירה  תוך  והצלחה, 

והתנהלות ערכית. החברה מציגה צמיחה עקבית 

מחזור  כיום  ומגלגלת  העסקיות  בתוצאותיה 

הוא  זה,  מחזור  ש"ח.  וחצי  מיליארד  של  שנתי 

תוצאה של גידול מתמיד בלקוחות חדשים ואחוז 

שימור לקוחות מהגבוהים בשוק ההלוואות החוץ 

בנקאיות בישראל.

מי פנוי למונית חדשה?
מימון ישיר משיקה- הדרך הנוחה והקלה ביותר לרכישת מונית חדשה עד 

60 תשלומים ללא ניירת ובירוקרטיה מיותרת
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מ
B-Class היא ההוכחה לכך  ונית מרצדס 

ושניתן  גודל  של  עניין  אינו  שפרימיום 

לארוז את כל האיכויות של רכבי מרצדס 

שקיימנו  מבחן  בנסיעת  קומפקטית.  באריזה  גם 

מרווח  נוסעים  תא  מצאנו   B-Class במרצדס 

חזקים  ומנועים  יוקרתי  עיצוב  במיוחד,  ושימושי 

ויעילים, מערכות בטיחות מתקדמות ורמות אבזור 

B-Class מתאימה למספר  גבוהות. המונית מדגם 

נוסעים בנוחות ובחוויית נסיעה מרבית. 

היא  ראשון.  ממבט  כבר  יוקרה  משדרת   B-Class
איכותית  תחושה  ומעניקה  עשיר  באבזור  מצוידת 

מנוע  סוס,  כוחות   136  ,1800 מנוע  נפח  ויוקרתית. 

 ,7G הילוכים  תיבת  הילוכים,   7 גיר  דיזל,  טורבו 

הנעה עצמית, מצמד כפול תיבה מתוחכמת, מנוע 

לנהיגה   Start Stop מערת  הכולל  וחסכוני  יעיל 

חסכונית לחיסכון בדלק ופליטת מזהמים. 

כמו כן ישנם פנסי ערפל, מראות איתות, אינטגרלים 

היוקרתי.  למראה  המוסיפים  סגסוגת  וחישוקי 

הנהג  סביבת  המטען,  בתא  מקום  של  שפע  יש 

בגוונים   Artico עור  ריפודי  עם  ומפנקת  מאובזרת 

אפור או שחור וגימור Matrix Look, מערכת בקרת 

המופעלים  וגשם  אור  חיישני  אוטומטית,  אקלים 

אוטומטית עם החשיכה ועם רדת הגשם. 

במערכות  לשליטה  תפקודי  רב  הגה  ישנו  בנוסף 

מערכת  שיוט,  בקרת  אלקטרוני,  יד  בלם  הרכב, 

שמע איכותית עם מסך צבעוני 5.8 אינטש, שמונה 

מובנית,  בלוטוס  דיבורית   ,USB וחיבור  רמקולים 

פקד שליטה מרכזי, מערכת שמע ברכב, רדיו דיסק 

MP3, אדיו 20, שמונה רמקולים ועוד. 

בטיחות  חבילת  מציעה   B-Class-ה מונית 

הגבוה  בסטנדרט  וחדשנית  מוקפדת  מקיפה, 

מבוססת   CPA מערכת  מרצדס-בנץ.  דגמי  של 

מערכת  חזיתית,  תאונה  בפני  להתראה  מכ"מ 

הנהג.  ערנות  לניטור   ATTENTION ASSIST
בהתאם  הבלימה  עוצמת  להגברת   BAS מערכת 

וכיסא  הבלם  על  בלחיצה  התגובה  למהירות 

השאר  בין  כולל   B-Class מובנה.  בוסטר   / תינוק 

שבע כריות אוויר, מערכות בקרת יציבות ומשיכה, 

בצמיגים.  אוויר  לחץ  לירידת  התראה  מערכת 

ילדים  בכיסא  המונית  אובזרה  הנוסעים  לנוחיות 

הכולל  צידיו  משני  האחורי  בספסל  ברכב  מובנה 

תומך נשלף המגן על הראש ומעניק נוחות נסיעה 

ובטיחות מרבית לילד. 

סגסוגת  חישוקי  ומפנק:  עשיר  החיצוני  האבזור 

פנסי  עם  ומחוממות  חשמליות  צד  מראות  קלה, 

איתות ופנסי ערפל. המזגן ב B-Class מפוצל לנהג 

הנוחה  הטמפרטורה  את  לכוון  שניתן  כך  ולנוסע, 

לנהג ולנוסע בנפרד. ישנם כפתורי לחיצה לטלפון, 

 ,GPS כשניתן להוסיף מערכת מולטימדיה הכוללת

אפליקציית Waze ומצלמה אחורית מובנית במסך 

הרכב. 

תוך  לתמרן   B-Class של  הפנומנאלית  היכולת 

גדול שבו חשים את  נסיעה מחוץ לעיר כרכב  כדי 

עוצמת המנוע ובתוך העיר כרכב קטן היא מדהימה. 

ישנה שליטה מלאה מההגה על כל מערכות הרכב, 

הנהג.  של  הנהיגה  חווית  על  המוסיף  נוסף  דבר 

הקסטל  עליות  את  וחלקה.  שקטה  היא  הנסיעה 

של  האחסון  מיכלי  הרגשנו.  לא  לירושלים  בדרך 

ההילוכים  לידית  בבד  בד  ומרווחים,  גדולים  הרכב 

הוא  אף  התורם  דבר  ההגה,  מאחורי  הנמצאת 

לתחושת המרווח.

אחרת,  נסיעה  בחוויית  מדובר  בהחלט  לסיום 

בזמן  המקסימאלית  הנוחות  כל  את  לנהג  הנותנת 

נהיגה.

 B-Class נוחות במקסימום, מרצדס
הקומפקטית המרווחת ביותר
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הימים הארוכים בכבישים וברחובות הערים יוצרים ומעלים בעיות רבות וייחודיות לנהג המונית. רק באיגוד 
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ערניים שלא להסיע שב”חים
האיגוד דאג לתקן את החוק בעניין הסעת השב”חים )שוהים בלתי חוקיים( באופן הבא: בפעם הראשונה בה ייתפס נהג - בכל חלק של 

מדינת ישראל - הוא יקבל אזהרה בלבד. שלא כבעבר, מוניתו לא תוחרם והנהג לא יעמוד למשפט. באירוע השני שבו אותו נהג ייתפס, דינו 

יוחמר מאוד! איגוד המוניות הארצי מבקש לכן מכל חבריו, נהגי המוניות, לשים לב את מי הם מכניסים למונית. עם כל ההקלות שהשגנו 

- בטחון המדינה, בוודאי שבימים אלו, הוא בעל חשיבות עליונה באיגוד.

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.

שיחות חינם בין נהגים
איגוד נהגי המוניות הארצי השיג לחבריו חבילת טלפונים ניידים חדשה בה מדברים המנויים - מנויי אורנג'- שיחות בתוך הרשת ללא חיוב! 

יוזיל את חבילת  זאת בנוסף למחיר מופחת מאד לשיחות למנויים מחוץ לרשת אורנג'. האיגוד הגיע להסכם עם חברת פרטנר, אשר 

השיחות של כל נהג באופן פרטני - לכל הפחות ב-150 שקלים. גובה ההנחה הוא כסכום דמי החברות השנתיים באיגוד. לפרטים נוספים 

כיצד להצטרף לחבילת ההטבות, נא לפנות למשרדי האיגוד בימים א' - ה' בין השעות 10:00 ל-16:00 בטל': 03-5502611.

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. לפניכם כמה דוגמאות להטבות שתקבלו: טיולים בארץ וחו"ל ללא עמלות סוכן נסיעות, כגון: נופש במלון חמישה כוכבים קראון 

ש"ח.   1700 לזוג  מחיר  פנסיון,  חצי  בסיס  על  אירוח   ,2015 בפברואר   12-14 בתאריכים  חמישי-שישי-שבת,  סופ"ש  המלח,  ים  פלאזה 

לפרטים ולהרשמה יש לפנות למשרדי האיגוד. לאחר שעות אלו ניתן לפנות ליו"ר האיגוד יהודה בר-אור. כמו כן ינתנו הנחות מפליגות 

בעת רכישת צמיגים חדשים, מצברים לרכב, שמנים ותוספים. בנוסף תיהנו מהוזלת שכר טרחה משמעותית אצל עוה"ד של 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 

וכמה תרוויחו בטלפון: 03-5502611, בין השעות  הטבות עבורכם אז אל תהססו לפנות אל משרדי האיגוד לדעת מה בדיוק התחדש 

.10:00-14:00

מסייעים לשמור על החוק
יו”ר איגוד נהגי המוניות השתתף בדיון בכנסת ומנע הטלת קנס של כחצי מיליון ש”ח על נהגי מוניות שיסיעו מסתנני עבודה. הצעת החוק 

העוסק  סעיף  ממנה  הושמט  האחרון  ברגע  וכאמור,  ובהעסקה,  בהלנה  למסתננים  שיסייע  מי  על  הכבד  העונש  את  הגדירה  שנידונה 

בהסעה. נמשיך לשמור ולהגן על מקורות הפרנסה שלנו!

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
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0 עו"ד אורי הורנשטיין

גלגלי הצדק

האם ניתן לקבוע 
מחיר לנסיעה 

במונית ללא הפעלת מונה

ל
מען הסדר הטוב נבהיר את המצב החוקי: 

כאשר נוסע עולה למונית על בעל המונית 

המונה  פעולת  מונה.  להפעיל  חובה  חלה 

מתבצעת בהתאמה לקבוע בתקנות ולפיכך פעולה 

זו מחויבת על פי דין וחריגה ממנה אסורה בהחלט. 

בנסיעה  מונה  להפעיל  יש  שתמיד  הוא  הכלל 

אשר  מחירון  יש  בינעירוניות  בנסיעות  עירונית. 

מובנה בתוך המונה לפי יעדים שהוגדרו מראש על 

ידי משרד התחבורה.

בית המשפט קבע כבר במספר גזרי 
דין כי אין אפשרות לקבל התנהגות 

לא חוקית זו
בית המשפט פסק כי לא בכדי קבע שר התחבורה 

לכך:  סיבות  מספר  ולהלן  מונה  הפעלת  חובת 

ראשית לא ייתכן כי נהגי מוניות ו\או תחנות מוניות 

כל  ללא  נסיעות  מחירי  עצמם  דעת  על  יקבעו 

בקרה, שהרי זו תפקידו של המחוקק. 

ייגבו  לא  כי  לנוסע  מובטח  המונה  בהפעלת  שנית 

בכך  בתקנות.  מהקבוע  הגבוה  נסיעה  מחיר  ממנו 

המונה משמש כמעיין מפקח למניעת גביית מחירים 

מופקעים. נכון הוא שבמקרים רבים מרוויח הנוסע 

מראה  שהיה  מהמחיר  נמוך  האחיד'  'המחיר  אם 

יכול  והנוסע לא  המונה. אך יש גם מקרים הפוכים 

לבקר זאת.

על  המבקר  כמכשיר  גם  משמש  המונה  שלישית 

ונוסע  במידה  למשל  כך  במונית.  ההסעה  פעולת 

מחיר  גביית  בגין  מונית  נהג  לתבוע  מעוניין  יהיה 

מופקע, לא יוכל לעשות זאת ללא המונה.

בבית  שהתקיים  במשפט  דין  פסק  תקציר  להלן 

השופט  כב'  בפני  בירושלים  לתעבורה  משפט 

אברהם טננבויים בעניין:

מדינת ישראל )המאשימה(

נגד 
1. מוניות קניון מעלה אדומים בע"מ.   )הנאשם(

2. יחזקאל ישראל בעצמו

תקציר:
מחיר  לקבוע  יכולה  לא  מוניות  תחנת  ביהמ"ש: 

לנסיעה במונית ללא הפעלת מונה

1. האם תחנת מוניות זכאית לקבוע מיוזמתה מחיר 

אחיד לכל נסיעה בתוך הישוב, וזאת ללא הפעלת 

מונה?

2. האם תמיד יש להפעיל מונה בנסיעה עירונית?

3. מהו העונש ההולם במקרה של הפרת החוק? 

גזר דין:
1. מנהג ישנו במקומותינו )במיוחד בישובים קטנים( 

על פיו קובעת תחנת מוניות מיוזמתה 'מחיר אחיד' 

לכל נסיעה בתוך הישוב, וזאת ללא הפעלת מונה. 

ידגים.  שלפנינו  המקרה  זאת?  לעשות  ניתן  האם 

ש"ח   13 של  סכום  ביקשו  אדומים  במעלה  תחנות 

קשר  מבלי  אדומים  מעלה  בתוך  נסיעה  לכל 

לאורכה וללא הפעלת מונה. 

נוגד את הדין  ולא משום שהדבר  והתשובה לא   .2

מחיר  על  להחליט  תחנה  יכולה  אולם,  וההיגיון. 

מקסימלי אותו תגבה. דהיינו, יכולה התחנה להכריז 

כי תפעיל את המונה בכל נסיעה אך תפסיק אותו 

עד  הנחה  תינתן  כי  או  ש"ח,  לכ-13  שיגיע  לאחר 

לסכום זה, זואת יכולה היא לעשות והדבר חוקי.

)ע"פ  שהרבני  בפרשת  קבע  חשין  השופט  כב' 

פ"ד  התחבורה  משרד  נ'  שהרבני  עזרא   2454/01

נו)3(, 175(:

נסיעה  מחירי  של  קביעתם  הדבר:  נכון  "..אמת 

הפעלת  של  דרך  על  כך   - הרשויות  בידי  במונית 

על  המפקח  שאישר  מחירון  באישור  וכך  מונה 

התעבורה - נועדה, בראש ובראשונה, למניעתה של 

הפקעת מחירים. בה-בעת, הרקה מכלי אל-כלי....

שרשות  "פרטיים"  בהסכמים  נכיר  כי  יתר-על-כן: 

אישרה,  לא  וממילא  בחנה  לא  ראתה,  לא  הציבור 

דומה כי בעצם הכרה זו עלולים אנו להביא לקריסת 

לשקוע  אנו  עלולים  בכך,  די  אין  אם  כולו.  ההסדר 

ומקרה  מקרה  בכל  להוכיח  הצורך  של  בסבך 

הנוסע";  דרישת  פי  "על  הופעל  לא  המונה  אם 

בנסיבות  מופקע  היה  שלא  או  היה  המחיר  אם 

המונה;  של  הבקרה  אמצעי  היעדר  על-אף  העניין 

של  ראשיתם  נאמר:  שמא   - דברים  של  ואחריתם 

דברים - בוקה ומבוקה ומבולקה..."

אם  המיסוי.  שאלת  את  לזכור  גם  צריך  לבסוף 

לא  מוניות  נהגי  כי  ברור  חשש  ישנו  קבוע,  המחיר 

הגדלה  התחרות  עקב  המוניות,  בענף  לבקרים  חדשות  ועולה  שבה  אשר  סוגיה  הפעם  הכתבה  כנושא  בחרנו 
והולכת והמאבק על פלח שוק הנוסעים במוניות, כשישנם מקרים שבהם לא נותנים מקבלי ההחלטות ברמת 
גורר אחריו  וכו’ את דעתם למצב החוקי, אלא פועלים כמענה ללחצי השוק, דבר אשר  מנהלי תחנות/חברות 
לעתים כתבי אישום והעמדה לדין, כפי שכבר אירע בעבר, לכן מצאנו לנכון לנסות להבהיר את הסוגיה, למענכם.
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של  הדיווח  הנסיעה.  על  קבלה/חשבונית  ינפיקו 

הרשויות יהיה בעייתי והדברים ברורים. אכן מטרת 

להתחמק  אמין  לא  מנהג  למנוע  איננה  המונה 

מתשלום מיסים. אך בית המשפט יושב בתוך עמו 

ואין להתעלם מכך.

מעבר לכל אלו, הרי אפילו אם המדיניות החוקית 

מושלמת,  ואיננה  הדעת  את  מניחה  אינה  הקיימת 

והוא  לשנותה  ורשאי  יכול  איננו  המשפט  בית  הרי 

מחויב לפעול בהתאם אליה. 

ברוך  בבג"צ  זמיר  השופט  כב'  פסק  זה  בעניין 

אברהם נ' מ"י )בג"ץ 1505 ,1101/96 - ברוך אברהם 

נ' מדינת ישראל ו-5 אח'(:

ההסדרים  בין  לבחור  מוסמך  אינו  המשפט  "...בית 

את  הציבורית  התחבורה  לבעיות  האפשריים 

אין  אף  החוקיים.  ההסדרים  בין  הראוי  ההסדר 

הנדרשים  ומנגנון  נסיון  מומחיות,  המשפט  לבית 

כדי לקבוע מהו ההסדר הראוי , ולאחר מכן לאכוף 

על  זהו,  זמן.  לאורך  קיומו  על  ולפקח  ביצועו  את 

הוא,  אך  התחבורה.  משרד  של  התפקיד  הדין,  פי 

בין  כראוי  לאזן  צריך  יכולתו,  וכפי  תפקידו  לפי 

האינטרסים השונים, ולבחור בפתרון היעיל והצודק 

את  ובראשונה,  בראש  בחשבון,  שייקח  ביותר, 

וזולה,  יעילה  תקינה,  בתחבורה  הציבורי  האינטרס 

אך ייתן משקל, במידה הראויה, גם לאינטרסים של 

, לרבות בעלי המוניות.  הגורמים המעורבים בעניין 

ואם האינטרס הציבורי מחייב הסדר שיפגע בבעלי 

המוניות, עדיין צריך משרד התחבורה לשקול מהו 

הציבורי  האינטרס  את  כראוי  שישרת  ההסדר 

בעלי  לרבות  אחרים,  בגורמים  יפגע  לא  זאת  ועם 

המוניות, מעבר למידה הנדרשת."

למחיר  כשהגיע  המונה  הפסקת   - אפשרי  פתרון 

המוסכם, או מתן הנחה במונה

חד  והדרישה  וברור  פשוט  מאוד  בעניין  החוק 

משמעית- יש להפעיל מונה בכל נסיעה. עם זאת, 

ניתן לחשוב על פתרונות שגם יהלמו את הדרישות 

החוקיות וגם ישרתו את קהל הנוסעים. אפשר לתת 

בדרישת  לפגוע  בלי  לנוסעים  אחיד'  'מחיר  מעין 

החוק.

הפתרון הפשוט הוא כי בעל מונית יפעיל את המונה 

ויפסיק אותו כאשר מגיע הוא ל  בתחילת הנסיעה 

'מחיר האחיד'. אם לא הגיע מחיר הנסיעה למחיר 

אם  יותר.  הנמוך  המחיר  את  הנוסע  ישלם  האחיד, 

הגיע המחיר למחיר האחיד, יפסיק הנהג את המונה 

והנוסע ישלם את המחיר האחיד. 

לתת  לנהג  אפשרות  במונה  קיימת  כי  נציין  בנוסף 

הנחה לנוסע. קרי, למרות שמחיר המונה מראה על 

כי  נראה  הנחה.  לתת  הנהג  יכול  יותר,  גבוה  סכום 

לא כל הנהגים והנוסעים מודעים לכך, אך אפשרות 

כזו קיימת.

בענף  לעוסקים  תסייע  זו  שכתבה  מקווים  אנו 

בעיות  אחריהם  שתגרורנה  מטעויות  להימנע 

משפטיות.

נסיעה נעימה ובטוחה

•  הורנשטיין עורכי דין
*אין לראות בכתבה זו ייעוץ משפטי מכל מין וסוג שהוא.

אריה וייס-אוניברסל פרטס משנת 1938
הגגונים המקוריים החזקים והמוכחים בישראל

www.gagon.co.il | 03-6820697 :אבולעפיה 18 תל אביב | טלפון

אפשרות למשלוחים חינם כל הארץ וכן מוקדים להתקנה בירושלים, באר שבע, חיפה, טבריה, אילת

הספק המורשה למוניות ברשות שדות התעופה, 
משטרת ישראל, משרד הביטחון

הזהרו 

קויים!
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ט. גגון עריסה
עם מתקן לכובע

)תוצרת חוץ(
1000 ש”ח כולל מע”מ 
והרכבה )ללא מתנות(

*המבצע עד 31/01/15 

*גגון עריסה עם מתקן לכובע 
)תוצרת כחול לבן “וייס –גגונים”(

1600 ש”ח כולל מע”מ
*וחבילת מתנות בשווי 350 ש”ח

)זוג מסגרות ניקל + מגיני טמבון בצבע לבן( 
או 15% הנחה

מבצע ענק לכל סוגי המוניות
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דף מידע לתחנות ולנהגים



כ
על  מיסים  ישלם  שאדם  מנת  על  ידוע, 

מנת  על  אחרות,  במילים  או  הכנסותיו 

ו/או  לדרוש  כמה  תדע  המיסים  שרשות 

מסוימת,  הכנסה  על  הכנסה  מס  בתשלום  לחייב 

על  לדווח  הנישומים  נדרשים  הראשון,  בשלב 

על  הדיווח  לאחר  ורק  השונים  ההכנסה  מקורות 

מלוא ההכנסות, יגיע השלב השני, השלב בו יחושב 

גובה החיוב בתשלום מס. דרך זו של שני השלבים 

מיסוי  מוסף,  ערך  הכנסה, מס  לגבי מס  רלוונטית 

מקרקעין, מכס וכדומה.

לאור האמור לעיל, הוראות העונשין שבפקודת מס 

עוסקות  וכדומה,  מקרקעין  מיסוי  מע”מ,  הכנסה, 

הן  ופליליות  אזרחיות  סנקציות  עונשים,  בהטלת 

באשר לאי מילוי חובת הדיווח על הכנסה מסוימת 

והן באשר לאי תשלום או העברת המס אגב אותה 

ההכנסה.

בסנקציות  דווקא  לעסוק  בחרתי  זה  במאמר 

חמורות  מסנקציות  המילוט  ובדרך  הפליליות 

נצא  לא  אולם,  מרצון.  גילוי  הליך  במסגרת  אלה 

המזלג  קצה  על  ולו  נעמוד  לא  אם  חובתנו  ידי 

וסנקציות  פליליות  סנקציות  שבין  ההבחנה  על 

אזרחיות.

הסנקציות האזרחיות, מדובר בהטלת קנסות ו/או 

ניכויים, הוצאות  ו/או באי התרת  עיצומים כספיים 

וכיו”ב.  במקור  מס  ניכוי  שלילית  לרבות  מסוימות 

נהוג לכנות סנקציות אלה “דמים” )כסף בארמית(, 

סעיף  סעיף  לדוגמה,  הכלכלי  במישור  סנקציות 

195ב’ לפקודת מס הכנסה, נטיל עיצום כספי בשל 

אי הגשת דו”ח שנתי במועד, סעיף 94 לחוק מע”מ 

ואף  195ב’ לפקודה,  הינו הסעיף המקביל לסעיף 

הוא מטיל קנס בשל איחור הגשת דו”ח וכיו”ב.

שהן  לכל  שברור  הפליליות,  לסנקציות  באשר 

חמורות יותר, בין היתר בשל העובדה שהן מוטלות 

מאסר  עונשי  קובעות  יותר,  חמורות  עבירות  על 

עבירות  גם  המאסר.  תמורת  גבוה  כספי  קנס  או 

“דמים” אולם כאן הכוונה לדם ממש  אלה מכונות 

- מאסר בפועל.

הליך הגילוי מרצון, מאפשר לנישום, שכיר, עצמאי, 

לכל  בעצם  או  בהווה  או  בעבר  ישראל  תושב 

ישראלי אשר ברשותו “הון שחור” קרי הכנסות לא 

מדווחים,  לא  ואחרים  כאלה  נכסים  ו/או  מדווחות 

לבוא ולשלם את המס המגיע מאותם ההכנסות או 

הנכסים הלא מדווחים מבלי שיפתחו נגדו הליכים 

פליליים.

מאפשר  שבעצם  תקדים  חסר  בהליך  מדובר 

לנישום “להכשיר את השרץ” או “קופת השרצים” 

להיענש  מבלי  וזאת  המגיע  המס  תשלום  תוך 

ובמקרים מסוימים אף מבלי לחשוף את זהותו עד 

למועד התשלום בפועל.

המסים  רשות  פרסמה   ,2014 בספטמבר   7 ביום 

מרצון”  לגילוי  בקשה  על  השעה  “הוראת  את 

בהתאם  הנישום,  יוכל  לפיה  “הבקשה”(,  )להלן: 

לקריטריונים הקבועים בבקשה, לבחור בין “מסלול 

אנונימי” לבין “מסלול מקצור” שאינו אנונימי, לדווח 

על נכסים והכנסות לא מדווחות, לשלם את המס 

המגיע אגב הדיווח כאמור ובכך בעצם להסיר את 

החשש מפני הליכים פליליים.

שניתן  ההזדמנויות  חלון  כי  לציין,  המקום  כאן 

אחת  לשנה  מוגבל  הבקשה  במסגרת  לנישומים 

להתחיל  ניתן  ,קרי  הבקשה  פרסום  ממועד  בלבד 

הליך של גילוי מרצון וליהנות מההטבות המגולמות 

בבקשה עד ליום 7 לספטמבר 2015 בלבד.

במסגרת ההליך האנונימי, תוגש הבקשה ע”י עורך 

אציין,  מוסגרת  במאמר  הנישום.  את  המייצג  דין 

ע”י  ההליך  לביצוע  מאוד  רבה  חשיבות  ישנה  כי 

ו/ חשבון  רואה  ע”י  ולא  למיסים  מומחה  דין  עורך 

או יועץ מס שכן במקרה וחלילה ההילך לא מגיע 

סמנכ”ל  של  אישורו  את  מקבל  לא  קרי  לסיומו, 

ופוטר  ומודיעין של רשות המיסים  בכיר לחקירות 

את הנישום מהליכים פלילים, אזי לרואה החשבון 

הפרטים  לגבי  מוחלט  חיסיון  אין  המס  ליועץ  ו/או 

שהובאו בפניו, במסגרת הגשת הבקשה. משמעות 

הנישום,  כנגד  ויפתח הליך פלילי  היה  היא,  הדבר 

שלא  יכולים  אינם  המס  יועץ  או  החשבון  רואה 

להשיב לשאלות של מחלקת החקירות של רשות 

וישאלו  היה  שלהם  ללקוח  הקשור  בכל  המיסים 

 – מוחלט  חיסיון  קיים  הדין  לעורך  כאמור,  לגביו. 

ואין לרשות כל דרך לגלות  חיסיון עורך דין לקוח 

את אשר הוצג בפני עורך הדין ע”י הלקוח.

בדבר  המידע  כל  את  תכלול  האנונימית  הבקשה 

המס,  חישוב  דווחו,  שלא  הנכסים  ו/או  ההכנסות 

ברשות  המוסמך  הגורם  וכיו”ב.  ההכנסות  מקור 

את  יעביר  הבקשה,  את  לידיו  שקבל  המיסים 

הבקשה לטיפולו של הגורם האזרחי, תוך 90 ימים 

המבקש  יחשוף  האזרחי,  לגורם  העברה  ממועד 

נתוני  יאומתו  בהמשך  גורם.  אותו  בפני  זהותו  את 

הפסדים,  קיזוז  לאחר  המס  סכום  יקבע  הבקשה, 

זיכויים וכיו”ב, ישולם המס ויתקבל הפטור המיוחל 

מהליכים פליליים.

אשר  יותר,  מהיר  מסלול  זהו   - המקוצר  המסלול 

הדוחות  מוגשים  הבקשה  הגשת  במסגרת  כבר 

השנתיים המתוקנים לגורם האזרחי המטפל ותוך 

יצוין,  מהבקשה.  הנובע  המס  לשלם  יש  ימים   15

כי המסלול המקוצר א. מוגבל להון שלא דווח עד 

על  יעלה  לא  בגינו  והמס  ש”ח  מליון   2 של  גובה 

חצי מיליון a"j. ב. הבקשה במסלול מקוצר כוללת 

קרי  הבקשה,  מגיש  זהות  של  מראש  חשיפה 

במסלול  אנונימית  בקשה  להגשת  אפשרות  אין 

המקוצר.

והן  המיסים  לרשות  הן  כי  מלמד,  העבר  ניסיון 

המסלול  הוא  האנונימי  המסלול  לנישומים 

ובעיקר  הרבה  הצלחתו  לאור  היתר  בין  המועדף, 

כוחות  יחסי  מאפשר  האנונימי  שהמסלול  מפני 

שוויוניים בין פקיד השומה שמעוניין בגביית המס, 

לבין  הנישום  לכיס  ידו  את  לשלוח  יכול  אינו  אבל 

הנישום שאף הוא מעוניין בתשלום המס אולם לא 

תרחף  הפלילי  ההליך  שחרב  ומבלי  מחיר  בכל 

מעל ראשו ותהווה אמצעי לחץ בלתי הוגן.

הליך גילוי מרצון –
“הלבנת הון חוקית”
0 מאת: אברהם רוזנברג, מומחה מיסים
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כ
ש לכם חוב לבנק? קיבלתם טלפון מהסניף 

שלכם? הבנק הגיש נגדכם תביעה?

אל תאמרו נואש. יש מה לעשות.

למצוא  הינו  אדם  כל  של  הגדולים  הסיוטים  אחד 

עצמו בסיטואציה, בה הוא חייב כספים לבנק ונאלץ 

להתמודד מול מערכת ענק, בעלת אמצעים כמעט 

בלתי מוגבלים.

כאשר קיימת חריגה ממסגרת האשראי המאושרת 

ומתחילים לחזור לכם שיקים או שכשלתם מלשלם 

הראשונה  הפניה  שנטלתם,  הלווואה  תשלומי 

שתקבלו בעניין זה, הינה בדרך כלל פניה טלפונית 

להסדיר  מכם  ידרוש  והדובר  שלכם  הבנק  מסניף 

את החוב בחשבונכם. 

התייחסו לפניה זו ברצינות ועשו כל מאמץ להסדיר 

אחרים  גורמים  או  הסניף  מנהל  מול  החוב  את 

תחכו  אל  אישי.  באופן  אתכם  המכירים  בסניף 

מהסניף,  חיצוניים  לגורמים  יעובר  בחוב  שהטיפול 

בהסדרת  יתרון  יש  חיצוני.  דין  לעורך  שלא  בטח 

אתכם  המכיר  גורם  מול  הסניף  במסגרת  החוב 

יגלה  כזה  גורם  כלל  בדרך  שכן  פעילותכם,  ואת 

יותר אמפתיה ויטה ללכת לקראתכם. סביר שיהיה 

לכם קל יותר, בזכות היכרות מוקדמת עם גורמים 

בסניף, לדעת כיצד להתנהל במשא ומתן ועל איזה 

נושאים לשים דגש. 

אם באפשרותכם להסדיר את החוב בטווח הקצר, 

שתחסכו  מנת  על  במהרה,  זאת  לעשות  רצוי 

מעצמכם העמסה של ריביות חריגות על חשבונכם, 

הרבה  לשלם  דבר  של  בסופו  אתכם  שיאלץ  מה 

יותר. כך תוכלו אולי ליהנות מפריסה טובה יותר של 

החוב או אפילו לקבל את הסכמת הבנק למחיקת 

חלק ממנו.

שלב המו”מ עם הבנק על החזר ופריסת החוב, יכול 

ידי  על  משפטיים  הליכים  הגשת  בטרם  להתקיים 

הבנק נגד הלקוח, אך הבנק יכול לבחור משיקוליו 

להליך  הכניסה  לפני  משפטיים  בהליכים  לפתוח 

המו”מ, על מנת להפעיל לחצים על הלקוח. 

חשוב לזכור ניהול מו”מ לאחר הגשת תביעה, מרע 

היתר  בין  משמעותי,  באופן  הלקוח  של  מצבו  את 

בלבד,  יום   30 לרשותו  עומדים  כי  העובדה  לאור 

להגיש לבית המשפט בקשת רשות להתגונן, שאם 

לא כן ינתן נגד הלקוח פסק דין והבנק יוכל לפתוח 

נגדו בהליכי הוצאה לפועל.

וגיבוש  פשרה  של  מסלול  להעדיף  מומלץ  ככלל, 

הסדר במו”מ על פני ניהול הליכים משפטיים בהם 

יש לבנק יתרון. 

)במיוחד  הלקוח  שבין  המובנה  השיוויון  אי  בגלל 

לקוח המצוי במצוקה( לבין תאגיד ענק כמו הבנק 

את  לממן  מסגת  הלקוח  של  ידו  אין  אם  ובעיקר 

הסדר החוב, טוב תעשו, אם בשלב זה, בו קיבלתם 

פנייה או דרישה של הבנק או שיחסכם עם הבנקאי 

עלו על שרטון, תיוועצו בהקדם האפשרי בעורך דין 

בעל מומחיות, ידע וניסיון בתחום הבנקאות. בעזרת 

מול  בהתנהלות  הבקיא  דין,  עורך  של  התערבותו 

בנקים, יש סיכוי שתצליחו להגיע עם הבנק להסדר 

שאותו  הסכום  גובה  לרבות  מבחינתכם,  יותר  טוב 

תצטרכו לשלם ותנאי פריסת החוב.

בכל מצב, בין אם אתם מצויים כבר במו”מ עם הבנק 

בין אם לאו, יש להתייחס ברצינות יתרה לכל מכתב 

דרישה המגיע מהבנק. אסור להשליך את המכתב 

יש  בסדר”.  יהיה  “שהכל  ולצפות  לפח  או  למגירה 

ימים  לקחת בחשבון שבדדרך ככל בחלוף שבעה 

ממועד מכתב הדרישה תוגש נגדכם תביעה. 

ביותר  חשוב  דרישה,  מכתב  קיבלתם  כאשר 

להסתייע בעורך דין מומחה בתחום.

יפנה  הוא  תביעה,  נגדכם  להגיש  הבנק  יבחר  אם 

להליך שנקרא “סדר דין מקוצר”. בשנים האחרונות 

כספי  חוב  קיים  בהן  תביעות  להגיש  רשאי  הבנק 

קצוב בסכום הנמוך מ- 50,000 ש”ח ישירות ללשכת 

ההוצאה לפועל.

כאשר  לנקוט,  ניתן  מקוצר  דין  סדר  של  בהליך 

הבנק מצרף לכתב התביעה ראייה לחוב קצוב של 

הנתבע וכן חוזה או התחייבות בכתב.

בנוסף להגשת התביעה, התובע יכול להגיש בקשה 

להטלת עיקולים זמניים. הבנק רשאי לבקש מבית 

של  בנק  חשבונות  על  עיקולים  להטיל  המשפט 

וכל  בבעלותו,  ומטלטלין  מקרקעין  נכסי  החייב, 

רכוש ונכס אחר שברשותו, בכדי להבטיח את גביית 

החוב, היה ויזכה בתביעתו. 

אם ניתן צו עיקול על ידי בית המשפט לטובת הבנק, 

העיקולים נרשמים, כך שהחייב לא יוכל לבצע שום 

דיספוזיציות ברכושו או בכספו.

הנתבע  מקוצר,  דין  בסדר  תביעה  מוגשת  כאשר 

המשפט.  מבית  רשות  קיבל  אם  רק  להתגונן  יוכל 

להתגונן  רשות  בקשת  להגיש  הנתבע  על  לפיכך, 

מפני  הגנתו  טיעוני  פירוט  ובו  בתצהיר,  הנתמכת 

התביעה, הנתמכות באסמכתאות.

יכול להסתפק  לקוח המבקש רשות להתגונן, אינו 

באופן  ולטעון  בהגנתו  כלליות  טענות  בהעלאת 

חובו  את  הסדיר  כי  או  דבר  חייב  אינו  כי  סתמי 

וכיו”ב. על התצהיר התומך בבקשת הרשות  לבנק 

בסכומים,  ולנקוב  ביותר  מפורט  להיות  להתגונן 

בתאריכים ובנסיבות הספציפיות.

במסגרת הבקשה ניתן גם להעלות טענת קיזוז )אם 

הנתבע,  ללקוח  מאפשרת  קיזוז  טענת  כזאת(.  יש 

הנתבע  מהסכום  כלפיו,  לבנק  שיש  חוב  להפחית 

ממנו על ידי הבנק.

בדרך כלל תוכרע בקשת הרשות להתגונן על יסוד 

הבקשה וחקירת המצהיר בבית המשפט. אולם, על 

פי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ”ד-1984, לבית 

המשפט סמכות להכריע בבקשת הרשות להתגונן, 

הרשות  בקשת  קבלת  בלבד.  הבקשה  יסוד  על 

שהנתבע  פירושה  המשפט,  בית  ידי  על  להתגונן 

המדריך לחייב:
כך תתמודדו מול הבנק

0 מאת: עו”ד יסמין לוינבוק
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יוכל להתגונן בפני התביעה. דחייתה, תסיים לרוב 

הבנק  לטובת  דין  פסק  למתן  ותוביל  ההליך  את 

התובע.

אם הבנק הגיש נגדכם תביעה, השלב הראשון הינו 

לדרוש מהבנק את מסמכי החשבון ולהגיש בקשת 

רשות להתגונן תוך 30 יום ממועד התביעה. במידה 

לקבל  יכול  הבנק  יום,   30 תוך  הבקשה  תוגש  ולא 

פסק דין מיידי לתשלום מלוא החוב ולפתוח נגדכם 

בהליכי הוצאה לפועל. 

שכן  בזמן,  הבקשה  הגשת  על  להקפיד  יש  לכן, 

איחור בהגשת הבקשה עלול להביא לדחייתה. בתי 

בקשה  להגשת  ארכות  לתת  נוטים  אינם  המשפט 

בלבד.  מיוחדים  במקרים  אלא  שבשגרה,  כדבר 

התביעה,  כתב  את  מקבלים  שאתם  ברגע  לפיכך, 

המועד  את  התביעה,  כתב  גבי  על  לפניכם  רשמו 

שבו הומצא לכם )על מנת שלא תפספסו את מניין 

הימים(. יודגש כי לבנק אינטרס שדרישת החוב של 

תגיע כמה שיותר מהר אל לשכת ההוצאה לפועל, 

מכיוון שריבית ההוצאה לפול הינה “ריבית רצחנית”, 

הגבוהה בהרבה מהריבית החריגה בבנקים.

את  להדוף  סיכוי  לכם  אין  כי  לכם,  נראה  אם  גם 

רצוי  מוצדקת,  בתביעה  ומדובר  הבנק  תביעת 

להגיש בקשת רשות להתגונן, שכן ייתכן שתצליחו 

נזקכם.  את  לצמצם  הבקשה  הגשת  באמצעות 

רבים  למסמכים  תזדקקו  הבקשה  הגשת  לצורך 

תצליחו  כך  לאתרם,  רב  זמן  יקח  שלבנק  ומגוונים 

כספים.  גיוס  לשם  לכם  שדרוש  יקר  זמן  להרוויח 

כי סירוב  ידי בתי המשפט,  כי כבר נפסק על  יצוין, 

בה  יש  הבנק,  ידי  על  מסמכים  להמצאת  לדרישה 

שאם  כמובן,  להתגונן.  רשות  ללקוח  להעניק  כדי 

תקבלו רשות להתגונן, תצליחו להרוויח זמן נוסף.

למתן  הבקשה  בשלב  כי  להדגיש,  יש  זה  בהקשר 

רשות להתגונן, די אם הנתבע מראה כי יש לו הגנה 

המשפט  בית  בדוחק.  ולו  התביעה  כנגד  אפשרית 

אינו בודק את טיב ראיותיו של הנתבע וכיצד יצליח 

להוכיח את הגנתו.

כנגד ההליכים  כמובן שמומלץ לא להתמודד לבד 

בתחום,  בקיא  דין  לעורך  לפנות  ויש  המשפטיים 

יודע אילו מסמכים  המתמחה בדיני בנקאות, אשר 

טענות  ואילו  לבצע,  בדיקות  אילו  מהבנק,  לבקש 

להעלות כנגד התביעה, צעדים אשר בוודאי יתרומו 

לשיפור מצבו של החייב.

כמו-כן, מומלץ שלא לקבל את נתוני ותחשיבי הבנק 

כזה ראה וקדש ויש לערוך בדיקה עצמאית משלכם 

אכן  הבנק  ידי  על  שנטען  החוב  שגובה  לוודא  כדי 

כזו,  בדיקה  כדין.  בריביות  חויב  החשבון  וכי  מדויק 

עשויה  חשבונאיים,  מומחים  בעזרת  המתבצעת 

ובהפחתת  הבנק  עם  המו”מ  בניהול  לכם  לסייע 

סכום החוב הנטען על ידי הבנק אם וכאשר התברר 

כי החישוב היה מוטעה.

נגדכם  ינתן  התביעה,  בפני  תתגוננו  לא  אם  יודגש, 

דין  פסק  לבטל  ניתן  מסויימים  במקרים  דין.  פסק 

שניתן נגדכם במעמד צד אחד, למשל כאשר כתב 

סיכוי שבית  יש  כן,  כמו  לידיכם.  התביעה לא הגיע 

הבקשה  הגשת  לאי  בסלחנות  יתייחס  המשפט 

לכם  שיש  ישתכנע  אם  מסויימות,  בנסיבות  בזמן, 

טענות הגנה חזקות.

ביסמין  שותפה-מנהלת  הינה  המאמר  כותבת 

לוינבוק משרד עורכי דין, ומתמחה בין היתר בתחומי 

בנקאות ושוק הון ומייצגת לקוחות.
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ג
וייעוץ  פיננסי  בחינוך  העוסק  אורלי,  יל 

במאמר  טוען  ועסקים,  למשפחות  עסקי 

כי  ללקוחותיו  השבוע  בסוף  שהופץ  חדש, 

אף אם הצלחתם לכסות את המינוס באמצעות 

קרוב  אחר,  אמצעי  בכל  או  צפוי  בלתי  מענק 

את  תמצאו  שוב  שבו  היום  ירחק  שלא  לוודאי 

עצמכם במשיכת יתר.

זמן  הקדשתם  ולא  במידה  כי  מוכיחה  המציאות 

עבור תכנון כלכלי נכון- קבלת סכום כסף נכבד 

הנכסף,  היעד  מן  אתכם  להרחיק  דווקא  עשויה 

הבעיה  באבחון  שטעיתם  היא  לכך  והסיבה 

שלכם.  

המינוס בחשבון הבנק לא היה אף פעם הבעיה 

ולכן  אמיתית  לבעיה  סימפטום  רק  הוא  שלכם, 

בגורם  מטפלים  אם  אלא  מרפאים,  לא  מחלה 

האמיתי והוא תמיד- הוצאות גבוהות מהכנסות!

כשלו  אשר  אנשים  על  סיפורים  מכיר  אחד  כל 

במהלך  גם  נכון  הדבר  היעד.  כיבוש  לפני  רגע 

ההתקרבות אל עבר הגשמת היעדים הכלכליים. 

מרחפת  הרבים  במכשולים  הטמונה  הסכנה 

מודעים  להיות  ומוטב  הראש,  מעל  העת  כל 

עמה.  להתמודדות  הדרכים  את  ולהכיר  לסכנה 

הכלכלי  מסעה  תום  אינו  האוברדראפט  סגירת 

בלבד  ראשון  שלב  מהווה  אלא  המשפחה,  של 

היעדים  והגדרת  הכלכלי,  התכנון  של  בתהליכו 

ב-5-15  להגיע  המשפחה  מעוניינת  אליהם 

השנים הבאות.

עבודה נכונה- אבחון ומציאת הגורם 
למחלה הכלכלית

לסגור  חשוב  ההמלצה,  את  מכירים  בטח  אתם 

האוברדרפט  על  הריבית  כי  המינוס,  את 

גבוהה. דווקא בגלל שהמשפט כל כך נכון וכואב, 

אסור לסגור את האוברדפט בעזרת הלוואה או 

יחזרו  והחובות  האוברדרפט  מחסכון.  חלילה 

לכך  סיבה  שיש  משום  מדוע?  קצר!  זמן  תוך 

שאתם בחריגה: אתם מוציאים יותר ממה שאתם 

החודשי  ההחזר  הלוואה,  תקחו  אם  מכניסים. 

שלה רק יגדיל את ההוצאות, בשל החזר הלוואה 

במידה  בה  יגדל.  החובות  צבירת  וקצב  נוספת, 

ליהפך  שיכול  החסכון  את  ל”בזבז”  מומלץ  לא 

של  בדרך  כלכלי.  חופש  לבניית  ומנוע  לנכס 

הכנסתו למחזור המזומנים שאותם אנו מבזבזים 

החיים,  לטובת רמת  בו  אנו משתמשים  וצורכים, 

ולא לשיפור איכותם.

כדאי  שהיא,  כל  פעולה  שעושים  לפני  לכן, 

להפחתה  הוצאות  של  מדוייקת  רשימה  להכין 

צמצומים  של  שורה  על  ולהחליט  מההכנסות 

לוותר.  מוכנים  תהיו  עליהם  לדברים  בהתאם 

ונחישות  באומץ  לפעול  היא  נוספת  אופציה 

חשוב-  משפט  זכרו  ההכנסה.  את  להגדיל 

“אוברדרפט שנסגר ע”י חסכון או הלוואה תמיד 

חוזר ואילו אוברדרפט שנסגר בעבודה קשה לא 

יחזור!”

והיושב  תכניות  מתכנן  האדם 
במרומים צוחק

התקציב המשפחתי נגזר מתוך יעדיה הכלכליים 

כמצפן  לשמש  האמורים  יעדים  המשפחה,  של 

קורה שלאחר  לא פעם  במהלך השנים הבאות. 

אחת   . לחובות  מחדש  נקלעים  המינוס  סגירת 

שהחיים  העובדה  היא  לכך  השכיחות  הסיבות 

בר  כמו  צפויים  אירועים  בחובם  צופנים 

לא  הפתעות  וגם  חתונה  רכב,  החלפת  מצווה, 

ההכנסה,  ברמת  קידום  אי  פיטורין,  צפויות כגון 

הללו  ה”הפתעות”  וכדומה.  רפואיות  הוצאות 

אי  שבהן  תרחישים  למספר  להוביל  עלולות 

היערכות ותכנון עשויים לגרום להפרה מחודשת 

בין הכנסות להוצאות  ואובדן מחדש  של האיזון 

תקציב  ניהול  למעשה  הכלכלי.  האיזון  של 

לנסות  עלינו  שבו  דינמי  תהליך  הינו  משפחתי 

בוודאות,  לצפות  שביכולתנו  אירועים  לחזות 

ולהיערך  כגון החלפת רב, חופשה או בר מצווה 

לתרחישים לא צפויים ע”י חסכון ייעודי למקרים 

לא צפויים.

עלינו  מאוזן,  תקציב  מנהלים  כשאנו  גם  לכן 

להיות עירנים ומוכנים בצורה של חסכון וגמישות 

והגמישים  המתכננים  רק  לעתיד.  תקציבית 

הוודאיות.  הכלכליות  המהמורות  את  יצלחו 

אחרים עלולים לחזור במהרה לשימוש באשראי 

יקר.

כסף בא והולך...
ונסיבות  לבעיה,  לההפך  יכול  מזל  גם  לפעמים 

להוות  עשויות  פתאומי  כסף  בסכום  זכייה  של 

גדול  מכשול. הפיתוי עם קבלת סכום חד פעמי 

זמנית  לעלייה  שמובילה  לצריכה,  להפנותו  הוא 

ברמת החיים. קשה לסגת מעלייה זו והיא יוצרת 

לרמת  החסכונות  את  מפנים  אנו  שבו  מצב 

נחשבת  זה  מסוג  חשיבה  ודרך  פעולה  חיים. 

בחשיבתו  שמכוון  מי  כי  עניים”,  של  כ”מחשבה 

ברמת  דבר  של  בסופו  ירד  לצריכה  ובתודעתו 

לו  שיש  מי  זו  לעומת  כלום.  ללא  וישאר  החיים 

תודעת עושר. יעסוק בשאלה היחידה: כיצד אני 

מייצר מההזדמנות שלי נכס שמייצר לי הכנסה? 

כמאמר המשפט “כסף עושה כסף”

 אז מהי הדרך לכיבוש היעד?
ביום שיהיה בידכם סכום כסף בין אם זה מחסכון, 

וקיבלתם  מעבודה  פרשתם  בדיוק  אם  או  זכייה 

מענקי פרישה של מאות אלפי שקלים. יש לזכור 

שלושה כללים:

• חסכונות, 	 עם  חבות  סוגרים  הראשון- לא 

שלנו  ההזדמנות  את  הופכים  אנו  אז  כי 

לצריכה.

• חובות 	 לסגור  במקום  נכסים,  השני- חשבו 

נסו לייצר כסף מכסף, פתחו תיק השקעות, 

השקיעו בנדל”ן או בעסק. בקיצור כל דבר 

שיכול לייצר לכם כסף.

• השלישי - היערכו לשינויים בתקציב בעשור 	

הקרוב.

רק כך תוכלו לבנות עתיד כלכלי בטוח. 

סגרתם את המינוס מחסכונות? 
הוא יחזור

0 מאת: גיל אורלי

השתחרר לכם סכום כסף וסגרתם את המינוס- המינוס עלול לחזור!
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אזור
שאן

בית 

±∞≤Æ∞

∏∏Æπ

πμÆ≤

ππÆ∏

π∂Æ∞

אזור צפת

±∞∞Æ∑

π≤Æ∞

∏∏Æ±

π∏Æμ

∏∏Æ∞

π≥Æπ

±∞¥Æ±

±∞±Æμ

אצבע 
הגליל

±∞≤Æ∏

±∞∞Æμ

π∑Æ∑

πμÆ∑

π≥Æπ

±∞¥Æ±

±∞¥Æμ

שת א‘
ר

שת ב‘
ר

שת ג‘
ר

קול המוסיקה

קול הדרך

גלי צה“ל

גלגל“צ

רדיו מקומי

31גיליון מס' 22


