
חדשות הרצליה פיתוח, כפר שמריהו, רישפון ונוף ים22

טכנולוגיה עיצוב

אליה   ללבנו,   היקרה  אחת  ארץ  לנו   יש   
שבנו אחרי אלפי שנות גלות ,   כפי שאומר 
אדמתי  אם  גם  אחרת  ארץ  לי  ”אין  השיר 
מ”אש  זולת  מלבעור   לה  וחלילה  בוערת” 
אושר  חדווה,   ליצירה,  שינותב  הנעורים”  

ועשייה.
לא נעים בימים אלו לראות ראשי ממשלה 
ושרים בכירים  אשר   נמצאים במוקד של 
מאד  מצער  משפטיים.  והליכים  שערוריות 
לגלות ולהווכח  אודות  יחסים  בין  לשכות - 
של רמטכל”ים, שרי בטחון, ראשי ממשלה,  

ועוסקים  עסקו  ובמה  המדינה   קברניטי  מוסד,  ראשי 
קברניטי המדינה וראשי ממשלה.

במצב אשר לא היה לו תקדים  הורשע רוה”מ לשעבר  
מר אהוד אולמרט  בפלילים ונדון למאסר ממושך,  ואנו 
ויוכיח  את חפותו - למען  מאחלים לו שיצא מצרותיו 
אהוד  מר  לשעבר  הממשלה  ראש  כאזרחים.   כבודנו 
אולמרט  אף מאשים את רוה”מ ושר הבטחון  הקודם  
מיליונים  בעשרות  שוחד  בנטילת  ברק    אהוד  מר 

בעסקאות נשק. 
באשר לרוה”מ ושר הבטחון לשעבר  מר אהוד ברק הרי 
למען הגילוי הנאות יש לח”מ  הכרות  אישית וציבורית 
ברק,  אהוד  מר  עם  ורעות   כבוד  הכרות  של  ביחסים 
וזאת  מעל  חמש עשרה שנים,  ואני משוכנע כי לא דבק 
אני  אותו  מהכרותי   אישית,   בנימה  בהתנהלותו.  רבב 
סמוך ובטוח  שלא מני  ולא מקצתי, מדובר במי  שגדל 
ונתינה,   ציונות  של  ערכים  על  השרון,   משמר  בקיבוץ 
בישראל.    ביותר  המעוטר  הרמטכ”ל   הוא  בכדי  ולא 
נפלה   ”בארזים  הספר  את   הענווה,  בכל  שכתב,   כמי 
שלהבת”  המאגד את  החקירות, הזיכויים וההרשעות 
אני  ימינו   ועד  המדינה  מקום  הציבור  אנשי  כל  של 

תקווה ואמונה   שלא ידבק  בו  רבב. 
ומתערערת  שבה  בה  זו  בתקופה  ובייחוד  אלו,  בימים   
תחושת הבטחון,   האזרח  תוהה בינו  לבין עצמו האם 
כספיים  ברווחים  עסוקים  חלילה,   המדינה,  מנהיגי 
לביתם  ודואגים  בשחיתות  ידם   שולחים  ופוליטיים, 
והאינטרס  המדינה  בטחון  על  אמונים  שהם  שעה 

הציבורי.   
ברקע   מנשבות רוחות מלחמה -  וזאת  הן מרחוק - 

שמקבל,  ובלגיטמציה  דאעש  של  באיום 
מהממשל   האיראני  האויב  הצער  למרבה 
יכולים  אנו  רק   כי  המלמד   בארה”ב  
לסמוך על עצמנו  וכן מקרוב – באופן של  
התקוממות )אינתיפדה( וערעור המצב הן 
מול  הן  הפלסטינית,  הרשות  ערביי  מול 
ערביי מזרח ירושלים  ולמרבה הצער אף  

מול ערביי ישראל. 
הרי    אחדות   נדרשת  בה  זו  בעת  דווקא 
חרבות”    ”מצחצחים  הסיעות   ראשי 
ומהלכים אימים על כך  שיקדימו בחירות,  
רביעית  רשימה      - הוק”    ”אד  של  בריתות  נעשות 
כמעט    – שביעית  עם  שישית  רשימה   חמישית,  עם 
כמו ”משחק מוסיקלי”  כאשר אנו נמצאים במצב של 

”מסביב  יהום הסער”. 
הזכות   לנו  הייתה  בהם  האחרונים   הימים  רקע  על 
להשתתף  בכנסים ועצרות זכרון  לזכרו של   כבוד ראש  
– אני שולח קריאה  ז”ל  הממשלה לשעבר  יצחק רבין 
ואחדות.   אחריות  לגלות  ישראל  וקברניטי  למנהיגי 
ז”ל    רבין  יצחק  של  חייו  נגדעו  אלמלא  כי  יודו  רבים 
ובטחונית,  מדינית  עשייה  של  תהליך  של   בעיצומו 
שהחברה  ייתכן  הרי   , בטחון”  ”מר  שנחשב  מי  של 
למען  אך  אחרת.  היום  נראית   הייתה   הישראלית 
ההמחשה היקצה יצחק רבין ז”ל   בשנת 94  תקציב  של  
שישה מיליארד  ₪ מתקציב המדינה לטובת הבטחון 
-   רק  מי שהוא ”מר בטחון” כדמותו של רבין ז”ל   יכול 
יציב,  לא  לנווטנו  לחוף מבטחים.  מאז השלטון  היה  
נערכו מספר   בחירות  ואנו עדים לראש  ממשלה  על 

ספסל  נאשמים  ורוה”מ אחר מוחשד בקבלת שוחד .
זקוקים  למנהיגים בעלי  יותר מתמיד  אנו  בימים אלו 
אנו  חזון.  בעלי  מנהיגים  ומדיניות,   בטחוניות  יכולות 
ובכך  מנהיגיו   את  לבחור  יודע  ישראל  עם  כי  מקווים 
ישפיע מלמטה למעלה על גורל ועתיד העם והארץ, יש 
, יש לנו משאבים אנושיים  לנו ”ארץ זבת חלב ודבש” 
נהדרים יש לנו הצלחות  אדירות ועצומות כעם וכמדינה  

ועלינו  להמשיך  מתוך אמונה בעצמתנו בדרך זו. 
         שלכם,  בברכה נאמנה, 

ד”ר שמואל סעדיה עו”ד
יו”ר תנועת הרצליה למען תושביה 

מודעה.

הצורך באחריות ובאחדות מצד קברניטי המדינה בימים אלו

CHOOSE YOUR CHAIR

www.pitarohecht.com   09-9615999   בית פיטרו הכט, מדינת היהודים 60, הרצליה פיתוח

כפתרון  משמש  לא  מזמן  כבר  הכסא 
ונוכחות  משמעות  לו  יש  בלבד,  ישיבה 
בו הוא משתלב. עיצובית מכרעת בחלל 

את  לתת  יכולת  יש  מעוצב  לכסא 
צבע,  נקודת  להוסיף   - העיצובי  הטאץ’ 
“לבעוט”  אף   ולעיתים  הרמוניה  לייצר 

באמצעות שילובים לא קונבנציונלים.
יש  בשל תפקידו החשוב בעיצוב החלל, 
לכסא מנעד סגנונות רחב ומרתק - החל 
עיצובים  דרך  ומינימליסטי,  נקי  מעיצוב 
ועד  סגנונות  המשלבים  אקלקטיים 
למראה קלאסי ואירופאי ליצירת אווירה 

תקופתית.
בבחירת כסא יש לשים דגש על איכותו 
עשוי  שיהיה  חשוב  ולכן  ועמידותו 

עץ   - ביותר  הגבוהה  ברמה  מחומרים 
משובחים  עורות  כרום,  מתכות  מלא, 
וזאת מבלי לחטוא למטרתו של הכסא- 

ישיבה נוחה, נינוחה ומפנקת.
בבית פיטרו הכט מגוון אדיר של כיסאות 
בכל הסגנונות, כולם עשויים בידי אמנים 
ומעצבים מבתי העיצוב הגדולים בעולם.

להרוויח  תוכלו  נובמבר  חודש  במהלך 
מגוון  על  מפתיעים  ומחירים  מהנחות 
עור  כסאות  העל.  מותגי  של  הכסאות 
איטלקי - החל מ-890 ₪ לכסא, כסאות 

עור אקולוגי החל מ-990 ₪ ועוד.
זה  את  ולבחור  לבוא  מוזמנים  אתם 

המושלם  עבורכם.

מכתב למערכת

במכרז  זכתה   !WEMAKEIT חברת 
ולהשכיר  למכור  לה  המאפשר  בנתב”ג 
הנכנסת  לתיירות  וגלישה  ניווט  אמצעי 
את  פיתחה  החברה   מישראל.  ויוצאת 
אייפד  מיני  שהינו   Trave!mate-ה
לישראלים  המותאם  סלולארי  סים  הכולל 
לתיירות  וכן  בחו”ל  יעד  לכל  הנוסעים 

הנכנסת לישראל.
של  עשיר  מגוון  כולל     Trave!mate-ה
המאפשרות  והתמצאות,  ניווט  אפליקציות 
שיחות   ,email-ל נוחה  התחברות 
  Viber ,Facebook-ב או   Skype-ב
. המכשיר מאפשר חיבור של   Instagram
מכשירים נוספים ) עד 5 מכשירים נוספים 
טאבלט  הנייד,  המחשב  כגון  זמנית(  בו 
המיני  מכשיר  נוספים.  סמארטפונים  או 
רבים עם מגוון  כולל כאמור מסכים  אייפד 
משחקים,  חדשות,  היתר,  בין  אפליקציות 
חברתיות,  רשתות  ומלונות,  תיירות  ניווט, 

תקשורת ועוד.
 3 בטרמינל  השירות  דלפק  פתיחת  עם 
בנתב”ג יתאפשר לכל הישראלים היוצאים 
ההוצאות  את  ולחסוך  להינות  לחו”ל  
בחו”ל   GPS בהשכרת  הכרוכות  היקרות 
את  וכן  באירופה(,  ליום  יורו   10-20 )כ- 
בחו”ל.  לגלישה  היקרות  הסלולר  הוצאות 
ה- Trave!mate  מתחבר לרשת המקומית  
בידע  צורך  ללא   , בחו”ל  הנחיתה  עם  מייד 
למעבר  האפשרות  את  וכולל  מוקדם  טכני 
חופשי בין מדינות ללא צורך בהחלפת סים, 

הפתעות  וללא  מראש  וידוע  קבוע  במחיר 
בחשבון הסלולר עם החזרה ארצה. 

ימי  ל-7   Trave!mate מחיר  לדוגמא 
נסיעה לחו”ל המאפשר לגלוש ביותר מ-70 
ג’יגה   1 ל-   ₪  400 כ-  על  עומד  מדינות 
וזמן  כסף  חוסך   Trave!mate ה-  גלישה. 
רב על תשלומי GPS  והאינטרנט בשדות 
ומאפשר  ומסעדות  מלון  בבתי  התעופה,  
שמלווה  פרטית  אינטרנט  מרשת  להינות 

את התיירים ובני משפחתם בכל הנסיעה.
את  להפעיל  ממשיכה  החברה 
ללא  גלישה  המאפשר    Trave!mate-U
התיירים  לכל   )Unlimited( הגבלה 
ליום   ₪  75 של  במחיר  לישראל  הנכנסים 
כולל מע”מ המוצר מיועד הן לאנשי עסקים 
לישראל  המגיעים  פרטיים  לתיירים  והן 
להינות ממוצר תקשורת וניווט מקומי ובכך 
פתרונות  במציאת  רב  ובזמן  בכסף  לחסוך 

מקומיים. 

בניהול  מתמחה    !WEMAKEIT חברת 
ובעולם  בארץ  להשכרה  אייפדים  ציי 
פותחו  שכולן  מערכות  מגוון  וברשותה 
השותפים  את  לשרת  מנת  על  ידה  על 
על  הנימנים  עובדת  היא  עימם  העיסקיים 
החברות המובילות בתחום השכרת הרכבים 
 Avis , Hertz, enterprise Eldan, כגון 
הפרטיים  ולקוחותיה  את  וכן   Thrifty
תקשורת  המאפשר  ומהיר  יעיל  לשירות 

וניווט בחו”ל עם תחושה ביתית.

חברת ״WEMAKEIT!״ משכירה ליוצאים לחו”ל 
מיני אייפד כולל סים סלולארי המאפשר גלישה 

סלולרית  ניווט וחיבור למכשירים אחרים


