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חדשות

מה קורה ומה נתחדש בש.י.ל ?
למד ראש העיר ,עת נפגש עם מתנדבי שירות ייעוץ
ביום שני ה 4/6/12 -התקיימה פגישה של
ראש העיר מר יוסי שבו עם מתנדבי ש.י.ל-
שרות ייעוץ לאזרח בעיר .בפגישה קיבל
ראש העיר סקירה רחבה על פעילות ש.י.ל
ושמע מהמתנדבים על המקרים בהם
מטפל הצוות.
ש.י.ל הוא כידוע ,שירות עירוני המסייע,
מכוון ומייעץ לתושבי העיר במיצוי
זכויותיהם אל מול גופי הציבור השונים
באמצעות צוות מתנדבים רחב ומיומן
המורכב ממומחים במגוון רחב של
תחומים :יחסי עבודה ,ביטוח לאומי,
הוצאה לפועל ,אישות ומשפחה ,אגרות
ומיסים ,צרכנות ,חוזים ועוד .מתנדבי ש.י.ל
עוברים הכשרות בתחומים המגוונים בהם
מתמחה השרות.
בחודשים האחרונים חלה עלייה ניכרת
בפניות לשירות ובמגוון המקרים
המטופלים:
הזוג ר .רכשו מזגן מיני מרכזי בסך .24,150
לאחר שהותקנה מערכת המיזוג הבחינו
בני הזוג כי בקיר נשאר חור לא אסטטי
הפוגע בחזות הדירה כלומר ,פעולת הגבס
אשר אמורה היתה להתבצע ע"י המתקין
לא בוצעה כלל ,דבר אשר הצטרכו לבצע
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באופן פרטי
מכספם .בנוסף
לכך וזמן קצר
לא ח ר מ כ ן
החלו לבקוע
רעש י ם מ ן
המזגן .בני הזוג
פנו מספר
פעמים לחברה
ממנה רכשו את
המזגן אך לא
זכו לתגובה .רק
לאחר נסיונות
רבים התרצה
בעל החברה ונאות לקבוע תור לטכנאי,
אך הטכנאי לא הגיע (ללא כל הודעה
מוקדמת) .בני הזוג הזמינו באופן עצמאי
מהנדס מיזוג אויר בכדי שיאמוד את הנזק
וזה קבע כי ההתקנה נעשתה בצורה לא
תקינה .בני הזוג פנו למשרדי ש.י.ל לעו"ד
אלון שפיצר שהוציא מכתב עליו לא הגיב
בעל החברה .בצר להם הופנו בני הזוג
לטיפולה של שרונה נמדר ,סטודנטית
למשפטים מטעם הקליניקה המשפטית
של אוניברסיטת בר אילן ,וזו ניסחה
עבורם כתב תביעה
לב י ת ה מ ש פ ט
לתביעות קטנות .גם
מכך התעלם בעל
ה ח ב רה בצורה
בוטה ,לא ניסח כתב
הגנה ואף לא הגיע
לדיון שנקבע .לאור
כל זאת זכו בני הזוג
רוזנברג במשפט
ונקבע להם פיצוי
כספי הולם.
ב נוס ף לט י פ ול
במקרים פרטניים
משתף ש.י.ל פעולה

עם שירותים שונים בקהילה .ניתן לציין
את שיתוף הפעולה עם בית האזרח הוותיק
והמחלקה לרווחת האזרח הוותיק באגף
הרווחה ובמסגרתו מתקיימות אחת
לרבעון הרצאות ופאנלים במגוון נושאים
לרווחת האזרחים על ידי צוות המומחים
של ש.י.ל.
"ש.י.ל בקהילה" הינו שיתוף פעולה נוסף
בין ש.י.ל להוסטל הדיור המוגן בשכונת יד
אליעזר ומטרתו הנגשת השירות למען
הקשישים המתגוררים בהוסטל ומתקשים
להגיע באופן עצמאי למשרד ש.י.ל.
המתנדבים המסורים מגיעים אחת לחודש
להוסטל ומעניקים שירות במקום למגוון
בעיותיהם של הדיירים.
ראש העיר הביע הערכה רבה לפעילות
המתנדבים והדגיש את חשיבות ויחודיות
השירות המהווה כתובת בלעדית לסיוע
לתושב מול גופים ממסדיים.
ניתן לפנות לש.י.ל לייעוץ משפטי והכוונה
במיצוי זכויות ללא תשלום ובסודיות
בימים א' – ד' בין השעות 9:00-12:00
ובימי ד' אחה"צ .16:00-18:30
כמו כן ניתן לקבל ייעוץ במיילshilnzc@ :
 ,gmail.comאו בטלפון 08-9407984
בשעות קבלת קהל.

