סל השירותים המורחב והמלא לשנת  2009הכולל את

מילון המונחים
המחודש של

א
ת

ה
לתרבו

גודה

הדיור

דיירים יקרים
שלום רב,
שנת  2008התאפיינה כשנה מלאת פעילות ,שכללה בין היתר מתן הטבות
ייחודיות ,אותן דאגנו להשיג ולהעניק לעשרות אלפי לקוחותינו.
כמנכ"ל האגודה לתרבות הדיור ,אני רואה בראש סדר העדיפויות שלנו את נושא
השירות ושיפורו המתמשך .ברוח זו ,יש בכוונתנו לפעול גם בשנת  .2009כחלק
מחשיבה אסטרטגית ברורה זו ,יעברו במהלך שנת  2009כל עובדי האגודה
ומנהלי הסניפים סדנאות מקצועיות ,בנושא השירות ושימור הלקוחות.
מהפיכת המידע והתקשוב ,מאפשרת כיום להביא לביתכם את כל המידע
השימושי ,הנדרש לכם ,לניהול נכון של ענייני הרכוש המשותף מעל גבי
האינטרנט .לאחרונה ,עלה לאוויר אתר האינטרנט המחודש של האגודה ,בו
משולבת גם התוכנה החדשה לניהול ועד הבית .שילוב של שניהם ,יאפשר
לכם להתנהל באופן מקצועי ותקין יותר ,בכל הקשור לניהול הבית המשותף
והחזקתו.
כמו בכל שנה ,גם השנה ,פעלנו להוספת שירותים חדשים שרלוונטיים
לפעילותכם כמו :מדידת קרינה אלקטרומגנטית ומדידת שדות מגנטיים ,בתנאים
ובתעריפים מיוחדים רק לחברי האגודה .שירות זה ,יינתן באמצעות אנשי המרכז
למחקר גרעיני שבנחל סורק.
אני שמח לבשר לכם ,כי האגודה לתרבות הדיור זכתה לאחרונה במכרז מענקי
שיפוצי בתים משותפים ,שפרסם משרד הבינוי והשיכון .על הקריטריונים
והזכאות לקבלת המענקים ,ניתן לקרוא בחוברת סל השירותים ,תחת הכותרת
"שיפוצים ברכוש המשותף".
בתחילת שנת הפעילות הבאה ,יועתקו משרדי האגודה הראשיים מתל אביב,
למשכנם החדש ברח' העצמאות  ,40יהוד.
במשרדים החדשים ,יוקם מוקד ארצי מתקדם ,עבורו רכשנו את מיטב תוכנות
המיחשוב המתקדמות ,שבעזרתן נוכל לתת לכם את השירות והמענה הטוב
ביותר ,בזמן אמת.
שלכם,
ראובן צדוק
מנכ"ל

אמנת שירות
המטרה המרכזית שלנו היא :לשפר ולטפח את איכות החיים של
הדיירים בבתים המשותפים בארץ.
• נטפח תרבות ארגונית ממוקדת לקוח ,שבה המצויינות בשירות
היא ערך מוביל.
• נפעל תמיד להשיג את שביעות רצון לקוחותינו.
• אנו רואים בלקוחותינו שותפים לעשייה ומהווים עבורם בית,
בו יוכלו לקבל בכל עת ייעוץ ומענה.
• ניתן ללקוחותינו את מרב הכלים והסיוע ,לניהול תקין של עינייני הרכוש
המשותף ושיפור איכות החיים שלהם בבית המשותף.

אנו מתחייבים כי:
Pניתן לכם שירות מקצועי ואמין.
Pנעמיד לרשותכם נותני שירותים מקצועיים מומחים לכל נושא.
Pנשקיע משאבים בהתמקצעות עובדי האגודה למתן שירות
מקצועי לשביעות רצונם של לקוחותינו.
Pנתמיד בהרחבת סל השירותים ונתאים אותו לצרכים המשתנים.
Pנתמיד בקיום סקרי שביעות רצון ונהיה קשובים לציפיות שלכם.
Pנמשיך לשתף פעולה עם הרשויות המקומיות והגורמים
הממלכתיים ולהשקיע כל המאמץ נדרש ,כדי להשיג את מרב
המשאבים לשיפור איכות החיים שלכם.
Pנעבוד במסירות ובאחריות ,תוך מתן יחס אישי ללקוחותינו ונעמוד
במדדים של איכות השירות כפי שיקבעו על ידי הנהלת האגודה.

תכן
הענינים
שירותים
משפטיים

שירותים
הנדסיים

ייעוצים
מקצועיים

קורסים
לנציגות
הבית

רישום בתים משותפים בטאבו
ליווי וייצוג משפטי בפני המפקח/ת
ליווי וייצוג משפטי בבתי המשפט
ייעוץ משפטי
המוסד לבוררות
ייעוץ משפטי "און-ליין"
פיקוח הנדסי
חוות דעת הנדסית לביהמ"ש
ייעוץ למקלוט
ייעוץ הנדסי
ייעוץ אדריכלי
ייעוץ שמאי
שנת בדק
ייעוץ גינון
ייעוץ להרחקת יונים
מדידת שדות מגנטים  -חדש
מדידת קרינה אלקטרו-מגנטית  -חדש
בדיקת גז ראדון
בדיקת תקינות מערכת החשמל ברכוש המשותף
שיפוצים ברכוש המשותף  -חדש
ביטוחים לרכוש המשותף
פוליסת ביטוח "גג יבש"
שירותי הדברה

8
8
9
9
10
10
12
12
13
13
14
14
15
16
16
18
18
19
19
20
22
23
24

קורס מיחשוב בסיסי  /מתקדם
תחרויות
סדנאות וקורסי העשרה
קורס עזרה ראשונה
קורס גינון לנציגות הבית

26
28
28
29
29

שומרים
איתך
על קשר

אמצעי
תשלום

שירות פקס חוזר
מידע וסיוע לנציגות הבית
היחידה לפניות הציבור
מגזין "עד-הגג"
קשר ישיר למנכ"ל
"טיפ-טיפה"
מסמכי פקס חוזר
אמצעי תשלום
מוקד ארצי
אתר האינטרנט
רשימת טלפונים
רשימת כתובות

30
30
31
31
31
31
32
34
35
35
36
38

משפטיים

שירותים
משפטיים
שירותים

פקס חוזר 99

האגודה לתרבות הדיור ,מציעה ללקוחותיה שירות מיוחד של רישום בתים משותפים
בטאבו .השירות מבטיח את רישום הדירות על שם בעליהן באגף המקרקעין (טאבו)
ומקנה יתרונות נוספים ,כמו :עליה בערך הנכס ,הקלות בקבלת משכנתא ועוד.
• רישום הבית דרך האגודה לתרבות הדיור ,יתבצע רק אם כל בעלי הדירות יחתמו ,כי הם
מעוניינים ברישומו בטאבו ,כבית משותף.
• השירות כולל בתים משותפים הרשומים
כחברות גוש חלקה.
במידה ונדרשת פעילות נוספת ומשלימה לצורך
רישום הבית המשותף ,תעמיד האגודה את
שירותיה גם בנושאים הבאים ,בתעריף מוזל :צו
ירושה ,צו קיום צוואה ,רישום/ביטול הצו ,פירוק/
החייאת חברה ,רישום/ביטול רישום משכנתא,
פנייה ותביעה לבימ"ש מחוזי ,תיקון צו הבית
המשותף לצורך רישום חנויות ,מחסנים ו/או
תעודת רישום בטאבו
תוספת בנייה וליגליזציה (הכשרת חריגות בנייה).
האגודה לתרבות הדיור תעניק את שירותיה בנושא זה ,רק לבתים משותפים שיעמדו
בקריטריונים שנקבעו באגודה.
להזמנת השירות התקשרו למוקד הארצי( *8484 :מכל טלפון).

יצוג משפטי
בפני המפקח/ת

פקס חוזר 100

שירות זה ניתן ללקוחות האגודה (נציגות הבית) ,באמצעות עו"ד המתמחה בדיני
המקרקעין ,בכל תביעה בפני המפקח/ת על רישום המקרקעין .השירות כולל :הכנת כתב
תביעה וליווי ההליך המשפטי עד לסיומו • הליכי ביניים • בקשות • הזמנת עדים וחקירתם
• הכנת סיכומים • קבלת פסק דין וביצועו בלשכת ההוצל"פ • התייצבות לכל הדיונים.
שירות זה ניתן בסניפי האגודה בתעריף מוזל וחוסך לכם אלפי שקלים.
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האגודה לתרבות הדיור ,מעמידה לרשות
לקוחותיה (נציגות הבית) שירות של ייצוג
משפטי בבתי המשפט השלום והמחוזי,
בנושאים שאינם בסמכות המפקחים
על רישום המקרקעין ,כמו :ליקויי בנייה,
מטרדים ,בקשה לביזיון בית המשפט,
תביעות על פי פקודת הנזיקין ,ערעור על
החלטות המפקח/ת ועוד.
שירות זה ניתן בסניפי האגודה בתעריף
מוזל וחוסך לכם אלפי שקלים.

יעוץ
משפטי

פקס חוזר 101

שירותים
משפטיים

רישום בתים
משותפים בטאבו

יצוג משפטי
בבתי המשפט

שופט בית משפט השלום

פקס חוזר 105

שירותי מידע וייעוץ משפטי ,ניתנים בכל סניפי האגודה באמצעות עו"ד המתמחים
בדיני המקרקעין והבתים המשותפים ,בנושאים הבאים:
• הזכויות והחובות של הדיירים והנציגות
בבית המשותף.
• טיפול בסכסוכים הקשורים לרכוש המשותף.
• טיפול בסרבני תשלום.
• עריכת כתבי הגנה ותביעה.
• ייעוץ והכוונה מול חברות ניהול ואחזקה.
•ייעוץוהכוונהבכלהקשורלחוזיההתקשרות
של הנציגות מול קבלן/נותני שירותים.
שירות זה ,ניתן חינם בסניפי האגודה
וחוסך לכם אלפי שקלים.
פטיש של שופט
9

משפטיים

שירותים
משפטיים
שירותים

פקס חוזר 104

שירותים
משפטיים

המוסד
לבוררות

האגודה לתרבות הדיור ,מעמידה לרשות
לקוחותיה יועצים משפטיים ,המשמשים
כבוררים ,שדנים ומכריעים בכל סוגי
הסכסוכים הקיימים בבית המשותף .כדי
להביא את הסכסוך בפני הבורר ,יש צורך
בהסכמתם וחתימתם של שני הצדדים.
הבוררות כרוכה בתשלום סמלי לכל צד.
לקבלת השירות ,יש לפנות למחוזות
האגודה בכתב.
מאזני צדק

יעוץ
משפטי
"און-ליין"

פקס חוזר 127

באמצעות המוקד הארצי של האגודה
לתרבות הדיור ,תוכלו לקבל בין היתר גם
חוות דעת משפטית ,ראשונית ,ע"י עו"ד
המתמחה בתחום המקרקעין והבתים
המשותפים.
השירות ניתן בשעות הפעילות של המוקד
הארצי ( *8484מכל טלפון) או בפקס:
 03-5631819או בדוא"ל שכתובתו:
moke d@t a rbut-ha d iu r.gov.i l

אמצעים לקבלת ייעוץ משפטי "און-ליין"
דיון בבית משפט
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שירותים
משפטיים

שירותים
הנדסיים

האגודה לתרבות הדיור מציעה לכם שירות,
שבאמצעותו ניתן לקבל סיוע מקצועי בזמן
השיפוץ ,ע"י מהנדס בנין מוסמך .המהנדס
ילווה אתכם בכל הליך השיפוץ מתחילתו ועד
סופו.
השירות כולל :הכנת כתבי כמויות ,אומדנים,
ניסוח הסכם התקשרות בין נציגות הבית
לקבלן וביצוע פיקוח הנדסי על כל עבודות
השיפוץ.
להכנת כתב הכמויות תהיה העלות בסך של
 ₪ 600לבנין (בעל  13יח"ד) ,על כל יח"ד
נוספת ,ישולמו  ₪ 50נוספים.
לפיקוח הנדסי תהיה העלות בסך של 2.5%
מעלות השיפוץ הכוללת.
להזמנת השירות התקשרו למוקד הארצי:
( *8484מכל טלפון).

לאור החשיבות הרבה של נושא המקלוט
בארצנו ,מזמינה אתכם האגודה לקבל
ייעוץ חינם ,מיועצים מקצועיים בתחום
המקלוט ,בנושאים הבאים:
שיפור ואחזקת המקלט
שימוש במקלט בשעת רגיעה
ציוד החירום הנדרש למרחב המוגן/מקלט
שיפור המיגון בבנייה קיימת ועוד.
חוות דעתו של היועץ ,תינתן בכתב לנציגות הבית.
להזמנת השירות התקשרו למוקד הארצי:
( *8484מכל טלפון).

מסכת אב"כ

מהנדס בנין מפקח על עבודות שיפוץ

חות דעת הנדסית לביהמ"ש

יעוץ הנדסי
פקס חוזר 138

האגודה לתרבות הדיור מעמידה לרשותכם מהנדסי בנין מוסמכים ,שיעניקו לכם חוות
דעת הנדסית מקצועית ומפורטת ,שקבילה בבית המשפט.
השירות עוסק ,בין היתר ,בנושאים הבאים:
בעיות של רטיבות בבנין
סדקים וקילופים בקירות
נזילות הנובעת מצנרת מים וביוב
איטום ,בידוד ועוד.
השירות ניתן בעלות של ( ₪ 600לא כולל מע"מ) .על כל התייצבות של המהנדס בבית
המשפט ,יגבה תשלום נוסף של ( ₪ 250לא כולל מע"מ) ,לכל דיון.
להזמנת השירות התקשרו למוקד הארצי( *8484 :מכל טלפון).
 - 12מילון המונחים המחודש של האגודה לתרבות הדיור 2009 -

שירותים
הנדסיים

פיקוח הנדסי

פקס חוזר 102

יעוץ למקלוט

פקס חוזר 107

לשמירה על איכות חייכם ,מעמידה האגודה
לרשותכם ייעוץ מקצועי חינם ,הניתן ע"י
מהנדסי בנין מוסמכים ,בנושאים הבאים:
בעיות רטיבות בבנין
סדקים וקילופים בקירות
נזילות הנובעות מצנרת מים וביוב
איטום ,בידוד ועוד.
חוות דעתו של המהנדס ,בתיאור המפגע,
עם דרך התיקון המוצעת ,תינתן בכתב
לנציגות הבית.
להזמנת השירות התקשרו למוקד הארצי:
( *8484מכל טלפון).

פקס חוזר 112

מטר בנאים
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פקס חוזר 111

שירותים
הנדסיים

כדי לשפר את איכות חייכם ,מעמידה האגודה
לרשותכם ייעוץ מקצועי חינם ,מאדריכלים
מוסמכים ,בנושאים הבאים:
ייעוץ והדרכה להקמת מעלית
ייעוץ להרחבות ותוספות בניה
ייעוץ לביצוע שינויים ברכוש המשותף
ייעוץ להרחבת הלובי
ייעוץ לביצוע כניסה נוספת בבנין ועוד.
חוות דעתו של היועץ ,תינתן בכתב לנציגות הבית.
להזמנת השירות התקשרו למוקד הארצי:
( *8484מכל טלפון).

יעוץ שמאי

שירותים
הנדסיים

שירותים
משפטיים

יעוץ
אדריכלי

אתר בניה ושיפוצים
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האגודה לתרבות הדיור ,מעמידה לרשותכם שירות של שמאי מקרקעין מוסמכים,
המעניקים שומות מפורטות בנושאים הבאים:
האופן הראוי לחלוקת עלויות הקמת מעלית בין הדיירים
הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירות
שווי השימוש ברכוש המשותף (כמו :בניית חדרי יציאה לגג בדירות עליונות
וקביעת מפתח חלוקת התשלום לשאר הדיירים)
ייעוץ בנושא תוספת יח"ד למבנה במסגרת ת.מ.א 38
ליקויי בניה ברכוש המשותף (אומדן).
השירות ניתן בתעריף מוזל ,לשומה מפורטת ,שקבילה בבית המשפט.
להזמנת השירות התקשרו למוקד הארצי( *8484 :מכל טלפון).

·
·
·
·
·
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שנת בדק

פקס חוזר 139

לבניינים חדשים הנמצאים בשנה הראשונה באיכלוס ,מעניקה האגודה בדיקה חינם
של כל המרכיבים ברכוש המשותף ,על ידי מהנדס בנין מוסמך מטעמה.
חוות דעתו המקצועית הכתובה של המהנדס ,תועבר על ידי נציגות הבית לקבלן
המבצע ,לתיקון הליקויים שנתגלו.
השירות ניתן עם הצגת טופס  4המאשר את תאריך איכלוס הבנין.
להזמנת השירות התקשרו למוקד הארצי( *8484 :מכל טלפון).
15

שירותים
משפטיים

יעוץ גינון

פקס חוזר 110

ייעוצים
מקצועיים

ייעוצים
מקצועיים

כדי שתוכלו ליהנות ממגורים בסביבה ירוקה ונעימה ,מעניקה לכם האגודה ייעוץ מקצועי
חינם .השירות ניתן ע"י יועצי גינון מוסמכים (אגרונומים ,אדריכלי נוף וכו') ,בנושאים
הבאים:
• ייעוץ בתכנון גינה חדשה/קיימת
• התחזוקה הנכונה ושיפור מראה הגינה המשותפת
• סוגי הצמחים המתאימים לגינה המשותפת בהתאם לעונות השנה
• ייעוץ בנושא שיטות ההשקיה הרצויות לחסכון במים ועוד.
חוות דעתו של היועץ ,תינתן בכתב לנציגות הבית.
להזמנת השירות התקשרו למוקד הארצי( *8484 :מכל טלפון).

יעוץ להרחקת יונים

פקס חוזר 146

האגודה לתרבות הדיור באמצעות חברת
"אוניקס פרוייקטים ב.מ .בע"מ" ,מעניקה
לכם ייעוץ מקצועי חינם ,בנושא הרחקת
היונים והדרך המוצעת לטיפול במטרד זה.
חברת “אוניקס פרוייקטים ב.מ .בע"מ"
הינה חברה מובילה המתמחה במתן ייעוץ
ויישום פתרונות להרחקת יונים.
חוות דעתו של היועץ ,תינתן באמצעות
הטלפון לנציגות הבית ,חינם.
יונה
להזמנת השירות התקשרו למוקד הארצי( *8484 :מכל טלפון).
עבודות גינון בגינה המשותפת
 - 16מילון המונחים המחודש של האגודה לתרבות הדיור 2009 -
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שירותים
משפטיים

ייעוצים
מקצועיים

פקס חוזר 141

מדידת
קרינה אלקטרו-
מגנטית
פקס חוזר 142

מדידת
שדות
מגנטים

האגודה לתרבות הדיור בשיתוף "המרכז
למחקר גרעיני שורק" ,מציעה לקוחותיה
שירות חדש ,של מדידה וניטור שדות
מגנטים בתדר רשת ( )Hz50- ELFהפועלים
בקרבתם ,כמו :שנאים וקווי מתח של חברת
חשמל ,לוחות חשמל קומתיים בביניינים
ומשרדים .במסגרת השירות ,יינתן דו"ח
מסכם הכולל ממצאים ,מסקנות והמלצות,
עם ייעוץ ראשוני לפתרון הבעיה.
עלות השירות( ₪ 3,500 :תוספת של₪ 300
תגבהבישוביםשמדרוםלגדרהומצפוןלחדרה).
להזמנת השירות התקשרו למוקד הארצי:
( *8484מכל טלפון).

האגודה לתרבות הדיור בשיתוף "המרכז
למחקר גרעיני שורק" ,מציעה לקוחותיה
המתגוררים בסמיכות לאתרים סלולאריים
ובסיסי צה"ל בעלי אנטנות תקשורת ,מערכות
מכ"מ ,תחנות שידור לווינאיות וכו' ,שירות
חדש ,של מדידת קרינה אלקטרומגנטית.
במסגרת השירות ,יינתן דו"ח מסכם הכולל
ממצאים ,מסקנות והמלצות ,עם ייעוץ
ראשוני לפתרון הבעיה.
עלות השירות( ₪ 3,200 :תוספת של ₪ 300
תגבה בישובים שמדרום לגדרה ומצפון לחדרה).
להזמנת השירות התקשרו למוקד הארצי:
( *8484מכל טלפון).
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בדיקת
גז ראדון

פקס חוזר 140

האגודה לתרבות הדיור בשיתוף "המרכז
למחקר גרעיני שורק" ,מציעה ללקוחותיה
שירות של בדיקת הימצאות גז ראדון ברכוש
המשותף ובדירות הפרטיות .הבדיקה
תתבצע במקלט ,במחסנים המשותפים
ובחדרי הממ"ד שבדירות הפרטיות ,בהתאם
להנחיות המשרד להגנת הסביבה .בסיום
הבדיקה ,יישלח לנציגות הבית/לדיירים דו"ח
ממצאים מפורט ,ע"י המרכז למחקר גרעיני.
עלות השירות ₪ 200 :בלבד.
להזמנת השירות התקשרו למוקד הארצי:
( *8484מכל טלפון).

בדיקת תקינות
מערכת חשמל
ברכוש המשותף
פקס חוזר 147

ייעוצים
מקצועיים

חשמלאי בודק תקינות מערכת חשמל ברכוש המשותף

עפ"י חוק ,חייב כל בית משותף לבצע בדיקת
תקינות של מערכת החשמל המשותפת.
האגודה לתרבות הדיור בשיתוף קבוצת שחר,
מציעה ללקוחותיה שירות של עריכת בדיקה
מקיפה למערכת החשמל המשותפת ע"י
חשמלאי מוסמך .בסיום הבדיקה ,תעביר
קבוצת שחר לנציגות הבית ,חוות דעת
כתובה ומפורטת על הליקויים שנתגלו.
עלות השירות ₪ 200 :בלבד.
להזמנת השירות התקשרו למוקד הארצי:
( *8484מכל טלפון).

19

שירותים
משפטיים

ייעוצים
מקצועיים

אתם מוזמנים ליהנות מסיוע כספי למימון
השיפוץ של הרכוש המשותף ,המועבר
לאגודה ממשרד הבינוי והשיכון ,בארבע
רמות:
מענקי השיפוצים ניתנים למבנים
שנבנו מלפני  20שנה ומעלה ובהתאם
לקריטריונים של משרד הבינוי והשיכון.
שיפוץ חלקי :סיוד וצביעה של חדר
מדרגות ,צביעת מעקות ,דלתות כניסה,
ארונות חשמל ,זיפות הגג ועוד.
שיפוץ כולל :שיפוץ המעטפת החיצונית
של הבנין ,חדר המדרגות ,זיפות הגג,
קומת הכניסה ,מעקות ,סורגים ,גינון ועוד.
שיפוץ מוגבר :השיפוץ זהה לפרטים
שצויינו בשיפוץ כולל אולם הזכאות
היא רק לבתים הנמצאים באזורי פיתוח
ו/או באזורים הקרובים לים ,שמצבם
הפיזי גרוע והמצב הסוציואקונומי של
התושבים קשה.
חיזוק מבנים נגד רעידות אדמה :השיפוץ
נועד לחזק את המבנים מפני רעידות
אדמה .השיפוץ יכול לכלול את שיפוץ
הפריטים המוצגים בשיפוץ כולל ,הרחבת
ממ"דים ותוספות בנייה.
תוספת של  50%למענק לדיירים במצב
סוציו אקונומי נמוך:
הסיוע יינתן לזכאי מענק כולל ו/או מענק
מוגבר ו/או חיזוק מבנים נגד רעידות
אדמה.
הדיירים יצטרכו להמציא אישורים
מהביטוח הלאומי לקבלת התוספות.

ייעוצים
מקצועיים

שיפוצים ברכוש המשתף

פקס חוזר 103

מתן המענק מותנה בהעברתו ממשרד
הבינוי והשיכון לאגודה.
יש לקבל את אישור האגודה בכתב ,טרם
התחלת השיפוץ.
לפרטים נוספים יש לפנות לסניף המקומי.
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יעוץ ,תמיכה וליווי בשיפוץ הבית המשותף
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ביטוחים לרכוש המשתף

פקס חוזר 106

שירותים
משפטיים

האגודה לתרבות הדיור בשיתוף "איילון
חברה לביטוח בע"מ" ,מציעה ללקוחותיה,
נציגויות הבתים ,סל ביטוחים מורחב
ומוזל.

ייעוצים
מקצועיים

הרחבה מיוחדת:
מקרה הביטוח המורחב ,כולל בו את דיירי
הבנין כצד שלישי בגין חבות חוקית לנזקי
גוף ורכוש ,שאירעו להם ברכוש המשותף.
•אופציה א' :גבול אחריות של ₪1,400,000
למקרה ו ₪ 2,500,000 -לתקופת הביטוח.
• אופציה ב' :גבול אחריות של₪ 2,700,000
למקרה ו ₪ 5,000,000-לתקופת הביטוח.
ביטוח צד שלישי ,כולל בו הרחבת שירותי
חרום על פי כתב השירות של קבוצת
שחר.
ביטוח חבות מעבידים:
כיסוי חבות חוקית של נציגות הבית,
לנזקי גוף שנגרמו לעובדי המבוטח
במסגרת עבודתם ברכוש המשותף כמו:
גנן ,מנקה ועוד.
גבול אחריות הביטוח עומד על סך
 $5,000,000למקרה ובסה"כ לתקופת
הביטוח.

ייעוצים
מקצועיים

ניתן לרכוש את הכיסויים הבאים:
ביטוח חבות כלפי צד שלישי ,ביטוח חבות
מעבידים ,ביטוח נזקי צנרת וביטוח "גג יבש".
ביטוח צד שלישי:
כיסוי בגין תביעות חבות חוקית לצד
שלישי (גוף או רכוש) של נציגות הבית.

אינסטלטור מתקן נזילה בצנרת ברכוש המשותף

הרחבת נזקי צנרת על פי כתב השירות
של קבוצת שחר:
תיקון נזקי צנרת ומערכות האינסטלציה,
הדלוחין ,הקולחין והביוב שברכוש
המשותף ופתיחת דלתות נעולות ברכוש
המשותף.
לרכישת הפוליסות ולקבלת פרטים
נוספים יש לפנות ל":עיתים" סוכנות
לביטוח ,בן גוריון  ,24ר”ג ,בית ליגב ,טל':
 ,03-7528777פקס.03-75184 4 4 :
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פוליסת ביטוח
"גג יבש"

פקס חוזר 143

האגודה לתרבות הדיור בשיתוף קבוצת שחר ו "-איילון חברה לביטוח בע"מ" ,מציעה
ללקוחותיה פוליסת ביטוח ייחודית ,לתיקונים ושירותי איטום לגגות שטוחים ו/או רעפים
בבתים המשותפים .השירות ניתן לכל מערכת איטום גלויה (יריעות בטומניות ועוד) ועומד
לרשותכם  24שעות ביממה ,בכל ימות השנה.
לרכישת הפוליסה ולקבלת פרטים נוספים יש לפנות ל" :עיתים" סוכנות לביטוח,
בן גוריון  ,24רמת גן ,בית ליגב ,בטלפון ,03-7528777 :פקס.03-7518444 :
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שרותי הדברה

פקס חוזר 108

שירותים
משפטיים

ייעוצים
מקצועיים

הדברה ברכוש המשותף:

חלופה משולבת (מומלצת)

הדברה בסיסית (מקקים  +נמלים)  3קומות
 +קומת כניסה.
מיקומים :לובי ,חדר מדרגות ,ארונות חשמל,
ארונות תקשורת ,ארונות כיבוי אש ,חדר
אופניים ,פיר המעלית ,חדר גז ,מחסנים ,חדר
אשפה ,בורות הביוב ,מקלט ,חיטוי מעטפת
הבנין ועמודיו עד לגובה  30ס"מ.
אחריות :מקקים  -שנה .נמלים  6 -חודשים
(בתוך המבנה בלבד).
עלות השירות ₪ 195 :כולל מע"מ.
עבור כל קומה נוספת תגבה תוספת של
 ₪ 20בלבד*.
הדברה בסיסית  +טיפול בפרעושים.
 3קומות  +קומת כניסה.
מיקומים :בכל השטחים המצוינים בחלופה א'.
אחריות :מקקים  -שנה .נמלים  6 -חודשים
(בתוך המבנה בלבד) .פרעושים  3 -חודשים.
עלות השירות ₪ 215 :כולל מע"מ.
עבור כל קומה נוספת תגבה תוספת של
 ₪ 25בלבד*.

הדברה בסיסית  +טיפול בפרעושים +
טיפול במכרסמים 3 .קומות  +קומת כניסה.
מיקומים :בכל השטחים המצוינים בחלופה א'.
אחריות :מקקים  -שנה .נמלים  6 -חודשים
(בתוך המבנה בלבד) .פרעושים  3 -חודשים,
מכרסמים  3 -חודשים.
עלות השירות ₪ 265 :כולל מע"מ.
עבור כל קומה נוספת תגבה תוספת של
 ₪ 45בלבד*.

הדברת מזיקים ברכוש המשותף

הדברה לדירות הפרטיות
תיקן

*בבנין שקיימת בו קומת מרתף ו/או חניה תת קרקעית יגבה מחיר נוסף לקומה בכל
החלופות המוצעות.
חומרי ההדברה הינם חומרים דלי ריח ואנטיקאוגולנטים המאושרים ע"י משרד
הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה.
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ייעוצים
מקצועיים

כדי ליהנות מבית שנקי ממזיקים ,התקשרה האגודה לתרבות הדיור עם חברת "אלי כהן
הדברות בע"מ" ,למתן שירותי הדברה ברכוש המשותף ובדירות הפרטיות המעמידה
לרשותכם מספר אפשרויות:

שירותי ההדברה בדירות הפרטיות ,יינתנו באותן החלופות ותקופות האחריות
המפורטות בהדברה ברכוש המשותף ,בעלויות הבאות:
• חלופה א'  ,₪ 50 -כולל מע"מ ,לחדר בדירה*
• חלופה ב'  ,₪ 75 -כולל מע"מ ,לחדר בדירה*
• חלופה ג'  ,₪ 85 -כולל מע"מ ,לחדר בדירה*
* המחיר לחדר בדירה ,מתייחס רק בהזמנת שירותי הדברה לכל הדירה.
להזמנת השירות התקשרו למוקד הארצי( *8484 :מכל טלפון).
25

קורס מחשוב בסיסי

פקס חוזר 113

שירותים
משפטיים

האגודה לתרבות הדיור ,בשיתוף האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך ,מזמינים את
אלו אשר סיימו את הקורס הבסיסי ,להשתתף בקורס מיחשוב מתקדם .במסגרת
הקורס ,ילמדו הנושאים הבאים:
• גלישה באינטרנט  -מתקדם
• גרפיקה ב word -
• מצגות ב .power point -
מחיר ההשתתפות בקורס ₪ 480 :למשתתף .הקורס מוכר לגמול השתלמות.
מימון הקורס מקופת נציגות הבית ,מותנה באישורם של כל בעלי הדירות בבנין.
לפרטים ולהרשמה ,התקשרו לסניף המקומי שלכם.

קורסים
לנציגות הבית

קורסים
לנציגות הבית

האגודה לתרבות הדיור ,בשיתוף האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך ,מזמינים
אתכם להשתתף בקורס יסודות המחשב .במסגרת הקורס ילמדו הנושאים הבאים:
• הכרת המחשב ומושגים בסיסיים
• גלישה באינטרנט
• עיבוד תמלילים בword -
• תוכנה לניהול ועד הבית ועוד.
מחיר ההשתתפות בקורס ₪ 480 :למשתתף .הקורס מוכר לגמול השתלמות.
מימון הקורס מקופת נציגות הבית ,מותנה באישורם של כל בעלי הדירות בבנין.
לפרטים ולהרשמה ,התקשרו לסניף המקומי שלכם.

קורס מחשוב מתקדם

פקס חוזר 113

קורס מיחשוב לנציגות הבית
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קורס עזרה ראשונה

שירותים
משפטיים

האגודה לתרבות הדיור ,מזמינה את
לקוחותיה להשתתף בתחרויות לטיפוח
הבית המשותף ,הנערכות על-ידה ברמה
המקומית והארצית ,בתחומים הבאים:
• הבית המטופח.
• המקלט המטופח/המתוחזק.
• הבית המקושט.
• הגינה הנאה.
נציגויות בתים שיזכו בתחרויות אלו ,ייהנו
מפרסים כספיים מתנת האגודה לתרבות
הדיור.
לפרטים ולהרשמה התקשרו לסניף
המקומי שלכם.
גביע

האגודה לתרבות הדיור בשיתוף
חברת “אלדור שירותי רפואה" ,מציעה
ללקוחותיה להשתתף בקורסי עזרה
ראשונה  -בתעריף מוזל.
הקורסים שמועברים ,משלבים הדרכה
תיאורטית עם שיעורים מעשיים ,תוך
שימוש בעזרי הדרכה שונים ,המסייעים
בהבנת החומר הנלמד.
הקורס להסמכת מגישי עזרה ראשונה
יהיה בהיקף של  44שעות (מפגש שבועי
אחד בן  4שעות אקדמיות).
למסיימים בהצלחה ,תינתן תעודה (כרטיס
מגנטי) המאושרת ע”י משרד הבריאות
ומשרד החינוך ,המכירים בבוגרי הקורס
כמגישי עזרה ראשונה לליווי טיולים ועוד.

מחיר ההשתתפות בקורס,₪ 380 :
כולל קבלת חוברת מהודרת של הקורס.
ללקוחות האגודה ,תינתן הנחה של 25%
ברכישת ציוד עזרה ראשונה ,במהלך
הקורס.
לפרטים ולהרשמה התקשרו לסניף
המקומי שלכם.

ערכת עזרה ראשונה

קורסים
לנציגות הבית

סדנאות וקורסי העשרה

קורס גינון לנציגות הבית

להעשרת הידע שלכם בניהול נכון ויעיל של
ענייני הרכוש המשותף ,מזמינה האגודה את
לקוחותיה להשתתף בסדנאות ובהשתלמויות
ייחודיות אותן היא מקיימת מעת לעת ,בהן
מועברים בין השאר הנושאים הבאים:
• הזכויות והחובות בבית המשותף.
• תחזוקת וניהול הבית המשותף.
• יחסי אנוש.
• ביטוח.
• גינון.
לפרטים ולהרשמה התקשרו לסניף
המקומי שלכם.

כדי שתוכלו ליהנות מגינה מטופחת ,ללא
הוצאות מיותרות ,מזמינה אתכם האגודה
להשתתף בקורס גינון בנושאים הבאים:
• תכנון הגינה המשותפת והקמתה
• הקניית ידע תיאורטי ומעשי בתחומי
הטיפוח ותחזוקת הגינה המשותפת
• חיסכון במים
• טיפול וטיפוח המדשאה ,גיזום ועוד.
הקורס מועבר ע”י יועצי גינון של
האגודה (אגרונומים ,אדריכלי נוף ועוד)
ומומחים חיצוניים העוסקים בתחום
הגינון.
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כלי כתיבה

פקס חוזר 148

משך הקורס 10 :מפגשים (אחד בשבוע).
בסיום הקורס תוענק למשתתפים תעודה.
לפרטים ולהרשמה התקשרו לסניף
המקומי שלכם.

קורסים
לנציגות הבית

תחרויות

פקס חוזר 149

מכסחת דשא
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שרות פקס חוזר
כדי לתת לכם את כל המידע הנדרש,
גם מחוץ לשעות פעילות של המוקד
הארצי ,מפעילה האגודה למענכם שירות
פקס חוזר ,המאפשר לכם לקבל מידע
על הסניף הקרוב למקום מגוריכם ,חומר
אינפורמטיבי מפורט על
האגודה ,תחומי פעילותה,
סל השירותים הניתן
ללקוחותיה ,ישירות אל
מכשיר הפקס שלכם.
לקבלת החומר בפקס
יש לבצע ארבע פעולות
פשוטות:

 .1מצאו את המסמכים המבוקשים
ברשימת מסמכי פקס חוזר (עמ’ .)32
 .2התקשרו לשירות פקס חוזר שמספרו:
 ,03-9411408עקבו אחר ההוראות
הקוליות ובחרו באופציה“ :ידוע לך
מספר המסמך המבוקש".
 .3הקישו את מספר המסמך
לפי הוראות הקריין (ניתן
לבחור עד  5מסמכים בשיחה).
 .4הקישו את מספר הפקס
שלכם והחומר ישלח אליכם
מיידית בפקס!

היחידה
לפניות הציבור

קשר ישיר
למנכ"ל

בכל שאלה ,הצעה ,רעיון ,הערה או הארה
פנו אלינו בכתב :האגודה לתרבות הדיור,
היחידה לפניות הציבור ,רח' העצמאות
 ,40יהו ד .בקשתכם תיבדק לגופו של
עניין ותיענה בכתב בהקדם האפשרי.

מנכ”ל האגודה וצוות משרדו ,מקיימים
“קו פתוח" ,במסגרתו הם משוחחים
טלפונית עם לקוחות האגודה.
אנו מזמינים אתכם להתקשר בכל יום ד'
בין השעות  16:00-17:00לטל.03-5631832 :

מכשיר פקס

שומרים
איתך על קשר

האגודה לתרבות הדיור מסייעת ללקוחותיה בניהול נכון ותקין של הרכוש המשותף,
בדרכים הבאות:
• הדרכה ,ליווי והסברה באמצעות
סניפי האגודה הפזורים ברחבי הארץ
• קיום הליכי גישור ופישור
• מתן חומר עזר כגון :כרזות ,מדבקות
ופנקסי קבלות
• חלוקת ידיעון לנציגות הבית “ -הזכויות
והחובות בבית המשותף” ועוד.
בנוסף ,מציעה האגודה לתרבות הדיור
ללקוחותיה עזרים לרכוש המשותף
בתעריף מוזל ,כמו :לוחות מודעות,
לוח מודעות בבנין מגורים
מראות ,פחי אשפה ,שטיחונים ללובי.
לפרטים התקשרו לסניף המקומי שלכם.
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מגזין
“עד-הגג"
“עד-הגג" ,המגזין המקצועי של האגודה
לתרבות הדיור ,יגיע אליכם גם השנה,
מדי חודשיים.
במגזין ,נרכז עבורכם את כל המידע
הדרוש לכם לנהל באופן מקצועי את
ענייני הרכוש המשותף ,נעדכן אתכם על
הפעילויות שאנו מקיימים ברחבי הארץ
ונספק לכם את כל המידע הדרוש לכם או
שמעניין אתכם.

טיפ טיפה
קבלו טיפ!
בחוברת “טיפ טיפה" תמצאו מקבץ של
טיפים מקצועיים שנאגרו ונערכו בהתאם
במגוון נושאים:
• עצות לטיפול בגינה בחודשי החורף
• עצות לטיפול בגינה בחודשי הקיץ
• הכן ביתך לחורף
• כיצד להתכונן לרעידות אדמה  -ת.מ.א 38
• הפעולות שיש לבצע בזמן שרפה בבית
המשותף.
להזמנת השירות התקשרו למוקד הארצי:
( *8484מכל טלפון).

שומרים
איתך על קשר

מידע וסיוע לנציגות הבית

מכתב במעטפה
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מסמכי פקס חוזר

• רישום בתים משותפים בטאבו 99 -
• ייצוג משפטי בפני המפקח/ת100 -
• ייצוג משפטי בבתי המשפט 101 -
• ייעוץ משפטי “און-ליין” 127 -
• פיקוח הנדסי 102 -
• מענקים לשיפוץ הרכוש המשותף 103 -
• המוסד לבוררות 104 -
• ייעוץ משפטי 105 -
• ביטוחים לרכוש המשותף 106 -
• ייעוץ למקלוט 107 -
• שירותי הדברה 108 -
• אתר האינטרנט 109 -
• ייעוץ גינון 110 -
• ייעוץ אדריכלי 111 -
• ייעוץ הנדסי 112 -
• חוות דעת הנדסית קבילה בבית משפט 138 -
• ייעוץ שמאי 114 -
• שנת בדק 139 -
• בדיקת גז ראדון 140 -
• מדידת שדות מגנטים141 -
• מדידת קרינה אלקטרומגנטית 142 -
• פוליסת ביטוח “גג יבש” 143 -
• ייעוץ להרחקת יונים 146 -
• בדיקת תקינות מערכת החשמל 147 -

• תפקידיה של נציגות הבית 115 -
• תקנות הבית המשותף 116 -
• תקנון הבית המשותף 117 -
• חוק המקרקעין בתים משותפים 118 -
• ניהול הבית המשותף 119 -
• המקלט בבית המשותף 120 -
• המעלית בבית המשותף 121 -
• תופעת העיבוי 122 -
• איטום חוזר של גגות בטון 123 -
• תקנות למניעת מפגעים ורעש 124 -
• הינתקות ממערכת הסקה מרכזית 125 -
• כבלים וצלחות קליטה בבית המשותף 126 -

קורסים
• קורס מיחשוב בסיסי/מתקדם לנציגות הבית 113 -
• קורס גינון לנציגות הבית 148 -
• קורס עזרה ראשונה לנציגות הבית 149 -
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דגמאות של טפסים
לנהול הבית המשתף

מסמכי פקס חוזר

סל השרותים

חקים ותקנות בבית המשתף:

• פרוטוקול לאסיפה כללית ובחירת נציגות 135 -
• דף חשבון קופה ,הוצאות והכנסות 136 -
• דו”ח מאזן חצי שנתי 137 -

שונות
• טלפונים של סניפי האגודה והמחוזות 145 -
• אינדקס מסמכים מעודכן 999 -
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אמצעי תשלום

ג .הואיל ומדובר בקופה ציבורית ,ההחזר
למשלם יהיה באמצעות שיק ו/או העברה
בנקאית כדי שיהיה רישום מסודר על כך.
 .3תשלום באמצעות מעטפת תגוביינא-
במעטפת התגוביינא המצורפת תוכלו
לשלוח את שובר דמי החברות בצרוף שיק
לפקודת“ :האגודה לתרבות הדיור" והקבלה,
כשהיא חתומה ,תשלח אליכם חזרה בדואר.
 .4תשלום בבנק  -באמצעות שובר
התשלום המצורף.
 .5תשלום באינטרנט -תשלוםבאמצעות
כרטיס אשראי דרך אתר האגודה שכתובתו:
www.tarbut-hadiur.gov.il

האגודה לתרבות הדיור מעמידה לרשותכם
מוקד ארצי ,הפועל בימים א'-ה' בין השעות
.08:00 - 18:00
באמצעות המוקד ,ניתן לקבל ייעוץ מקצועי
בנושא זכויות הדיירים בבית המשותף ולהזמין
את שירותי האגודה השונים.
באמצעות המוקד ,ניתן גם להצטרף או לחדש
את חברותכם באגודה.
מוקדן במוקד המידע הארצי

אתר האינטרנט
www. tarbut-hadiur.gov.il
בקרו באתר האינטרנט המחודש שלנו,
הכולל גם את התוכנה החדשה “לניהול ועד
הבית" .האתר משרת את כל הדיירים בבתים
המשותפים ומכיל בתוכו מידע רב במגוון
נושאים :אודות האגודה ,תקנון האגודה ,סל
השירותים ,מידע ועדכונים ,כתבות בנושא
הבית המשותף ,חוקים ,תקנות ,פורום
בנושאי הרכוש המשותף ,טפסי הרשמה
לאגודה וחומר אינפורמטיבי אחר.
באמצעות האתר ,ניתן לשלם את דמי
החברות בכרטיס אשראי.

באמצעות התוכנה ניתן:
• לנהל את ענייני הרכוש המשותף
• אחסון נתונים
• מעקב אחר תשלומים
• תשלומים לנותני שירות
• הפקת דוחות ,קבלות ועוד.

אמצעי תשלום

אמצעי תשלום
גם השנה ,אתם בוחרים את הדרך הנוחה
ביותר עבורכם ,לשלם את דמי החברות!
 .1הוראת קבע  -הנחה של  7.15%ועד
שלושה תשלומים למשלמים בהוראת קבע
(את הטופס ,כשהוא מאושר ע”י הבנק ,ניתן
להעביר למערך החברים באגודה לפקס
שמספרו.)03-5617454 :
 .2תשלום באמצעות כרטיס אשראי -
עד  4תשלומים.
א .לאחר תשלום החברות ,תונפק עבור
המשלם קבלה על שמו הפרטי ,בה יצוין
 “תשלום עבור דמי חבר לאגודה לתרבותהדיור לשנת ."2009-2010
ב .נציגות הבית תציין בדוח החודשי ,כי
מדובר בתשלום דמי החברות לאגודה
לתרבות הדיור לשנת .2009 - 2010

מוקד ארצי

( *8484מכל טלפון)

הפעלת התוכנה “לניהול ועד הבית" ,דרך
האתר ,מתאפשרת לחברי האגודה בלבד.
ביצוע תשלום בבנק הדואר
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מחשב אישי
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רשימת טלפונים

אור עקיבא
בית שאן
זכרון יעקב
חדרה
חיפה
טבריה
ט.הכרמל
יקנעם
כרמיאל
מגדל העמק
נהריה
נצרת עילית
נשר
עכו
עפולה
צפת
קרית אתא
קרית ביאליק
קרית חיים
קרית טבעון
קרית מוצקין
קרית שפרינצק

04-6261265
04-6489468
04-6297160
04-6331866
04-8356990
04-6791743
04-8572460
04-9596032
04-9085573
04-6541140
04-9879870
04-6000475
04-8299222
04-9956251
04-6520375
04-6927483
04-8478438
04-8780864
04-8416862
04-9539256
04-8780130
04-8337634

§©
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מחוז צפון
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09-8915002
אבן יהודה
03-5388813
אור יהודה
(03-5560088)153
אזור
03-9078147
אלעד
03-9061694
אריאל
08-8545360/1/2
אשדוד
08-9281449
באר יעקב
03-9602109/10
בית דגן
03-5776389/7
בני ברק
08-8596573
בני עייש
03-5556375
בת ים
03-5722286
גבעתיים
03-5319269
ג.שמואל
08-8593514
גדרה
03-5310803/4
גני תקוה
09-7759513
הוד השרון
09-9547917
הרצליה
03-5027391/2
חולון
08-9433410/1
יבנה
03-5391293
יהוד
09-7649181/2
כפר סבא
08-9279988
לוד
08-9371121
מזכרת בתיה
08-9383821
נס ציונה
09-8623491
נתניה
03-9052398/9
פתח תקוה
09-8902906
קדימה
03-5311158
קרית אונו
08-9414975
קרית עקרון
03-9007303
ראש העין
ראשון לציון 03-9547650/51/49
08-9390507
רחובות

רמלה
רמת גן
רמת השרון
רעננה
שהם
תל אביב

08-9771402
03-6753366/79
03-5496158
09-7610337
03-9723057
03-7910335

אופקים
אילת
אשקלון
באר שבע
דימונה
נתיבות
ערד
קרית גת
קרית מלאכי
שדרות

08-9928547
08-6367291
08-6748610
08-6277713
08-6551090
08-9941801
08-9950175
08-6602243
08-8581711
08-6611846

¢®£¬·pµ
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¡¶°

מחוז ירושלים
אפרת
בית שמש
גבעת זאב
ירושלים
מודיעין
מעלה אדומים
קרית ארבע

02-9939360
02-9909949
02-5360135
02-6240444
08-9726094
02-5351354
02-9969515

·d

¬´¢²
¶¬£

רשימת טלפונים

מחוז מרכז

מחוז מרכז (המשך)

מחוז דרום

§¸ª

מוקד ארצי ( *8484מכל טלפון)
בימים א'-ה' בין השעות 08:00-18:00
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משרד ראשי
רח’ העצמאות  ,40יהוד.
טל 03-5631832 .פקס03-5631829 .

מחוז מרכז
רח’ העצמאות  ,40יהוד.
טל 03-5631830/28 .פקס03- .
5618908

רשימת כתובות

מחוז צפון
רח’ ירושלים  ,9חיפה .טל04-8666524 .
פקס04-8628828 .

מחוז דרום
יאיר שטרן  ,43ב”ש .טל08-6277713 .
פקס08-6279222 .

מחוז ירושלים
רח’ החבצלת  ,19י”ם .טל02-6240444 .
פקס02-6258906 .

 - 38מילון המונחים המחודש של האגודה לתרבות הדיור 2009 -

הכרטיס
ששווה לך
הרבה כסף

עם הטבות ומבצעים
כרטיס חבר :נציגות הבית המשותף
כתובת :העצמאות  ,40יהוד
מס' חבר12345678 :
תוקף31/12/09 :

הצטרפו
לאגודה לתרבות הדיור
ותיהנו מסל שירותים גדול ומגוון
הכולל הטבות ייחודיות לבנין

מילון המונחים
המחודש של

ושקט גדול!

2
15

33

ב-

לחודש
ב לב ד!

*

* סכום האגרה לשנת ,2009-2010
ליחידת דיור ,לחודש.

₪

7%
רוצים לשלם פחות
ולהתחיל לחסוך דרך קבע?

הנחה

PROPAGANDA

למשלמים בהוראת קבע
כך שחשבונכם יחויב רק ב,₪ 26 -
(במקום  )₪ 28ליחידת דיור ,לשנה!

מוקד ארצי ( *8484מכל טלפון)

א
ת

ה
לתרבו

גודה

הדיור

בימים א'-ה' בין השעות 08:00 -18:00

שירותים
פקס חוזר

סל השירותים המורחב והמלא לשנת  2009הכולל את

90063

