
בעריכת שוש רוטנברגהכי טובים שיש

למשרדה האמין של מירי נחמיאס, פונים אנשים רבים המעוניינים להנשא ולהכיר את בחיר/ת ליבם. 
זוגות  הזיווג המושלם. מאות  או אחת את  לכל אחד  להתאים  ויודעת  ואישי  חם  יחס  ללקוחותיה  מירי מעניקה 
ומירי  עליה  וממליצים  מאוד  מאושרים  ההכרויות,  בתחום  גדולה  מומחית  שהינה  נחמיאס,  מירי  דרך  שנישאו 
מקבלת כל יום פניות מאנשים שהופנו אליה במיוחד, בגלל מקצועיותה, הידע וההתאמה המירבית שלה לחבר 

בין בני זוג מתאימים.

מירי עובדת ומתאמת עם אנשים מהארץ וגם מחו״ל. חתך הפונים אליה הינו מגוון ומכל שכבות האוכלוסיה: 
רווקים/ות, גרושים/ות, אלמנים/ות, חילוניים, מסורתיים ודתיים, בני גיל הזהב ובעלי צרכים מיוחדים, כולם 

מגיעים למשרדה דרך המלצות מזוגות מאושרים שהשידוך הצליח, עקב אינטואציותיה החזקות. 

כל אדם הפונה אלינו מקבל שירות אישי מקצועי ונהנה מדיסקרטיות מוחלטת. 
בנוסף במשרד שירותי היכרות ללא ידיעת הילדים - במפגש עם ההורים אנו מקבלים מידע אודות השידוך הרצוי 

ובהתאם לבקשותיהם מוצאים שידוך ראוי לילדיהם, ללא ידיעתם על התהליך.

מירי הכרויות
הכרויות, מירי  של  למשרד  בואי  מהאינטרנט.  מאכזבים  לדייטים   הסוף 
איכותי  זהו משרד  או האחת שחפשתם!  שתעזור לכם למצוא את האחד 
 בעל 28 שנות וותק, ניסיון ומוניטין, העובד עם מאגר פנויים איכותי, ויעזור 

לכם למצוא את הזיווג המושלם עבורכם, בהתאמה מושלמת.

ניתן לקבל טלפונים בהסכמת הלקוחות ולדבר עם זוגות שנישאו דרך מירי. 09-7664372, 050-5414796

כדורגל  בקבוצת  ופעיל  רשום  שחקן  שהינו  תיכון  תלמיד 
עירונית, נפצע במהלך משחק כדורגל מבעיטה של שחקן 

אחר. את מי באפשרותו לתבוע?
אישיות  תאונות  ביטוח  פוליסת  ספורט  וארגוני  לאגודות  א. 
לפי חוק הספורט, ולכן על התלמיד לתבוע את הפוליסה של 

אגודת הספורט.
את  לתבוע  באפשרותו  ולכן  תיכון  תלמיד  הינו  השחקן  ב. 
פוליסת  במסגרת  לומד  הוא  בו  הספר  בית  של  הפוליסה 
בשעות  התרחש  לא  שהאירוע  למרות  וזאת  תלמידים, 

הלימודים.

בעת  ונפצע  שכונתי  כושר  בחדר  המתאמן  תיכון  תלמיד 
הרמת משקולות, את מי יתבע?

הינו  שהמתאמן  כיוון  הקודמת,  בשאלה  שהסברתי  כפי  א. 
תלמיד תיכון, חלה עליו פוליסת תלמידים בכל שעות היממה, 

ולכן יכול לתבוע הפוליסה באם נגרמה לו נכות.
ו/או  - יש לבחון את שאלת האחריות  ב. לענין חדר הכושר 
הרשלנות של האחראי בחדר הכושר על הפעלת המכשירים 

ותקינותם.

אימון  במהלך  הכרה  ואיבדה  בראשה  נפצעה  חברתי 
ב-TRX בחדר כושר עם מדריך האם באפשרותה לתבוע?

א. יש אפשרות לתבוע את החברה שייבאה ו/או ייצרה 
והתקינה את מכשירי ה-TRX. נזק גוף שנגרם ממוצר פגום, 
ישנה אחריות מוחלטת לפי חוק האחריות למוצרים פגומים.
ב. אפשר לתבוע את חדר הכושר אשר לא בדק את 
תקינותם של חיבורי הרצועות ב-TRX והאם הינם כשרים 

לאימון.

רוכבים  ויצא לרכיבת שטח עם  ביקר בחוות סוסים  חברי 
נוספים. במהלך הפעילות, אחד הרוכבים לא עצר בזמן את 
הסוס עליו רכב וזה פגע ברגלו של חברי אשר פונה לבית 

חולים ועבר ניתוח. את מי באפשרותו לתבוע?
א. ניתן לתבוע את הרוכב על הסוס שפגע ברגלו של חברי, 

מכיוון שלא נזהר ושמר עליו.
ב. ניתן לתבוע את החווה ו/או המדריך שלא הדריך את הרוכב 
על הסוס הפוגע כיצד לעצור  בזמן, ובכך העמיד את שאר 
הרוכבים לסיכון. כמו כן, החווה לא דאגה כי הסוס יהיה מאומן 

ורגוע ומתאים לרכיבה של מתחילים.
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