
מגזין

גיליון 2483
4.6.2020
ן ו י ס ב ב  " י

מחאות לא זרות לאילן זגדון, אבל נראה שמגיפת הקורונה הביאה אותו לעוד 
מאבק עיקש. בראיון ל"שבע" הוא מספר על ההפסדים הכספיים, מדוע החריף 

את הטון ומדוע לא מתעייף להמשיך ולהיאבק. הבולדוג של המסעדנים

כל העידכונים כל הזמן באתר               WWW.SHEVA7.CO.IL  ובדף הפייסבוק "עיתון שבע"

www.sheva7.co.il

מחאת האילן

לא למכירה
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מבצעי קיץ במרפאת השיניים
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אוזן
בכלניות

יוקרה בעיר
חווית מגורים בלב העיר

חברת האחים אוזן מזמינה אתכם להתקדם לדירה חדשה,
מגוון פרויקטים יוקרתיים בהטבות ייחודיות.

since 1989

בס״ד

שכונת כלניות שכונת רמות היוקרתית

שכונת הפארק החדשה בסמוך לביה״ח סורוקה

אוזן
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•המודעות בידיעון מתייחסות לגברים ונשים כאחד

מנהל החינוך תרבות נוער וספורט     
חדשנות חינוכית: 

בית ספר ייחודי נבנה בשכונת סיגליות בבאר שבע
המוסד החינוכי החדש, נבנה בימים אלו על ידי עיריית באר שבע בשכונת סיגליות הצעירה, הממוקמת בכניסה המערבית לעיר באר 
שבע, מהאזורים המבוקשים בעיר. בית הספר היסודי ואולם הספורט העתידי, ישתרעו על שטח של כ- 6,000 מ"ר וצפויים לאכלס בסופו 
של תהליך כ- 700 תלמידים כולל תלמידי חטיבה צעירה. בשנת הלימודים הקרובה צפויים ללמוד בבית הספר תלמידים בשכבות א'- ג'.

בית הספר הממוקם בסמוך לנגב zoo, לחווה להוראת מדעי החקלאות ולכפר רפאל מהווה קריית חינוך ייחודית ומקיימת תוך מתן 
דגש ייחודי לנושאי סביבה. מדובר בבית ספר קהילתי, המבוסס על עקרונות המעורבות, השותפות והלכידות. 

במבנה הייחודי, שולבו אלמנטים של מים וצמחייה, המציעים סביבה לימודית ייחודית עם אוריינטציה אקלימית מקיימת, המאפשרת 
אוירה נעימה ונינוחה, מיקוד וביצוע משימות קוגניטיביות בצורה מיטבית. דרך פתחים, ויטרינות ומרפסות המוסד החינוכי ניתן יהיה 
לצפות בנוף המדבר היפהפייה. בנוסף, ייהנו התלמידים במוסד החינוכי מגשר נופי להולכי רגל אשר יאפשר להם מעבר בטוח מבית 

הספר אל אזור החווה החקלאית ובכך יעודד את הקשר בין הילדים לפעילות בחווה, בנגב zoo ובכפר רפאל.

דגש רב ניתן לתכנון עם הפנים לקהילה ושימוש במתקנים הייחודיים של בית הספר לטובת תושבי השכונה. בין היתר יבנו אולם ספורט 
על שטח של 1075 מ"ר וכן מגרשי ספורט חיצוניים שישמשו למשחקים במגוון ענפי ספורט רבים. בנוסף, נבנים במוסד החינוכי גם 

ספריה ואמפי תיאטרון חיצוני מוצל שיאפשרו גם הם שימוש לתושבי הקהילה כשבית הספר אינו פעיל.

רישום לבית הספר 
בית הספר יפתח, בספטמבר 2020 עם פתיחת שנה"ל תשפ"א, כבית ספר צומח, כיתות א' עד ג', בכפוף לרישום תלמידים, על פי 

תקינה מוגדרת של משרד החינוך.
ההרשמה פתוחה לכלל התושבים, בכפוף לקריטריונים לקבלה לבית ספר ייחודי. 

הינכם מוזמנים להירשם לבית הספר בהקדם ולהבטיח מקום לילדיכם. יצוין כי מס' המקומות מוגבל!  
 פרטי התקשרות:  מייל - rishum-h@br7.org.il   טל' מוקד הרישום - 074-7880603 

הודעות שיבוץ לגני ילדים 
לשנה"ל תשפ"א

אישי,  מסרון  באמצעות,  תשלח  הילדים  לגן  שיבוץ  על  הודעה 
השיבוץ  יפורסם  במקביל  השיבוץ.  פירוט  ובו  הסלולרי  לטלפון 

באתר האינטרנט של עיריית באר שבע.

בתחילת חודש יוני, נפרסם את הודעות השיבוץ של גני הטרום, 
שנתון: 2016 ו-2017. ערעורים, בקשות לשיבוץ בגני הטרום, ניתן 

 יהיה להגיש עד ליום שני, כ"ג בסיון תש"ף,  15/6/20. 
באמצע חודש יוני, נפרסם את הודעות השיבוץ של ילדי גני החובה, 
יהיה  ניתן  החובה,  בגני  לשיבוץ  ובקשות  ערעורים   .2015 שנתון: 

להגיש עד ליום שני, ז' בתמוז תש"ף, 29/6/20.  

מייל: rishum-h@br7.org.il , פקס: 08-6463707 
טלפון: 074-7880603

למען בטיחות ציבור הנוסעים ומשתמשי 
הדרך ולמען איכות החיים - בבאר שבע 

משאיות חונות בחניון רכב כבד! 
משאיות  כנגד  אכיפה  החלה  העירוני,  העזר  לחוק  בהתאם 
החונים  טון,   10 על  עולה  הכולל המותר,  ואוטובוסים שמשקלם 
ברחבי העיר באר שבע. חניה של משאיות ורכבים כבדים בתוך 
בשעה  בבוקר  למחרת  ועד   18:00 מהשעה  החל  אסורה  העיר 

07:00, בכל ימות השנה. 

ובראשונה  בראש  נועדה  כבדים  רכבים  חניית  לאסור  ההחלטה 
וכן למען  ומשתמשי הדרך  הנוסעים  ציבור  להגביר את בטיחות 
ושמירה על הסביבה. האכיפה החלה בתום מסע  איכות החיים 
עירוניים  פקחים  האחרונים.  בחודשים  בנושא,  שנערך  הסברה 
יאכפו איסור זה בהתאם לתמרור ושילוט שהוצב בכניסות לעיר 

וכנגד עוברי החוק יירשמו קנסות חניה על ביצוע העבירה.

כזכור, לאחרונה פתח את שעריו חניון מוסדר לרכב כבד )שמשקלו 
הכולל המותר מעל ל- 10 טון( ברחוב הבונים 60, באזור התעשייה 
כ-42,000  על  משתרע  פרטי,  יזם  בבעלות  החניון,  שרה.  עמק 
מ"ר ומכיל כ-420 מקומות חניה לרכב כבד. החניון מאובטח 24/7 

ומרושת במצלמות על מנת לאפשר אבטחה מרבית.

לאור המצב הכלכלי: עיריית באר שבע לא 
תעלה את הארנונה בשנת 2021

עיריית באר שבע לא תעלה את הארנונה בשנת 2021, גם לא את 
העלייה הקבועה כמו בכל שנה וזאת לאור המצב הכלכלי ובמטרה 

לסייע לתושבים ולבעלי העסקים נוכח משבר הקורונה.
הארנונה  צו  אישור  לקראת  בעירייה  שהתקיים  מקצועי  בדיון 
דנילוביץ', את  רוביק  2021, הנחה ראש העיר באר שבע,  לשנת 
גזבר העירייה וצוות מינהל ההכנסות, להביא לאישור מועצת העיר 
הצעה שלא להעלות את הארנונה לשנת 2021, ואף שלא לאשר 
את העלאת המקדם הקבוע 1.1% כמו בכל שנה )התייקרות השכר 

ועליית המדד(.

שירות עירוני גם מרחוק!
כל האפשרויות לקבלת קהל טלפונית ושירות מקוון ודיגיטלי

באתר עיריית באר שבע
https://www.beer-sheva.muni.il :בכתובת

עבודות חידוש ופיתוח רחובות וינגייט 
וארלוזורוב בשכונה ג' - ממשיכים שלב !

במסגרת התוכנית העירונית לחידוש השכונות הוותיקות, עיריית 
באר שבע באמצעות מנהלת הסכם הגג, תחל במהלך הימים 

הקרובים, בשלב ב', בעבודות פיתוח וחידוש רחובות וינגייט 
וארלוזורוב בשכונה ג'.

הפרויקט כולל: טיפול בתשתיות תת קרקעיות, חידוש מערכות 
המים והביוב, הסדרת שבילים ומדרכות, חידוש כבישים, חידוש 
תאורת רחוב, גינון ופיתוח נופי והצבת ריהוט. במהלך העבודות 

יתאפשר מעבר נגיש להולכי רגל. כמו כן, העסקים יישארו 
פתוחים כרגיל.

בעקבות העבודות יחולו שינויים בהסדרי התנועה ברחובות 
וינגייט, ארלוזורוב וצומת בן גוריון-ארלוזורוב כמפורט )ייתכנו 
שינויים בהתאם לתנאי השטח, מזג האוויר והנחיות משרד 

הבריאות(:
הסדרי תנועה וחניה 

רח' וינגייט - בקטע שבין רח' גולומב ועד כיכר המרכז   •
הרפואי סורוקה הנסיעה תתאפשר לכיוון כיכר סורוקה   

בלבד )משך ביצוע כ- 11 חודשים(  
רח' ארלוזורוב - בקטע שבין רח' דוד בן גוריון ועד רח'   •

גולומב. הנסיעה תתאפשר לכיוון רח' גולומב בלבד )משך  
ביצוע כ-7 חודשים(  

צומת דוד בן גוריון - ארלוזורוב - הסדרי התנועה יפורסמו   •
      סמוך למועד ביצוע העבודות )משך ביצוע כ-3 חודשים 

      ויחלו במהלך חודש יולי(

התושבים מתבקשים לעקוב אחר הנחיות השילוט והוראות 
התמרור ולנהוג בזהירות. 

לשינויים בתחבורה הציבורית. ניתן להתעדכן באפליקציית 
Moovit  או ישירות מול מוקד דן באר שבע 3527*. 
* בכל שאלה או הבהרה ניתן לפנות לקשרי קהילה 

בטלפון 072-2211599

קול קורא - משוררות, משוררים וכותבי 
שירה בבאר שבע והסביבה

)"בימת שיר"( שיתקיים  בואו לקחת חלק בערב הקראת שירה 
בספרייה ובזום, ביום שלישי, ט"ו בתמוז תש"ף, 7/7/20 בשעה 

19:00 בשיתוף "הספרייה העירונית" ו"הקתדרה העירונית".  
הנכם מוזמנים לשלוח שיר, פרי עטכם, עד ל-20/6/20:

אורכו של שיר עד 100 מילים, מנוקד.  •
השירים יפורסמו בבלוג הספרייה.  •

מספר המשתתפים מוגבל.  •
העירייה אינה מתחייבת לפרסם שיר כלשהו או לאפשר  •

הקראתו.  
ההחלטה בדבר השירים שיוקראו תהא בהתאם להחלטה של    •

וועדת הספרייה העירונית.  
שירים שתוכנם יהא פוגעני, לא חוקי, דברי הסתה, דברי   •

נאצה, בהתאם לחוות דעתה  של הוועדה הנ"ל, לא יתקבלו.  
העירייה תהא רשאית לשנות את מועד ערב השירה.  •

האירוע יתקיים בכפוף להנחיות משרד הבריאות.  •

shlomith@br7.org.il :לפרטים נוספים והרשמה  *

הספרייה העירונית )המרכזית(
דרך המשחררים 12 טל': 6277899  פקס': 6279278

www.hasifria.org.il :אתר

המחלקה הווטרינרית

ממשיכים בעיקור וסירוס מסובסדים 
לכלבי בעלים

משרד  בשיתוף  שבע  באר  עיריית  של  הוטרינרית  המחלקה 
החקלאות ופיתוח הכפר ממשיכים במבצע סבסוד ניתוחי עיקור 

וסירוס לכלבי בעלים. 

נועד במטרה להימנע מהמלטות לא רצויות, צמצום  זה  מבצע 
תופעת הכלבים המשוטטים, שמירה על בריאות כלבכם והפחתה 

משמעותית בעלות האגרה השנתית על החזקת כלב. 

ההטבה מיועדת לתושבי באר שבע בלבד אשר בבעלותם כלב 
המוחזק ברישיון עפ"י חוק שהוצא לכל המאוחר ב- 31/12/19 או 

שבחזקתם כלב שגילו מעל שנתיים המוחזק ללא רישיון כחוק.

לכתובת  בקשה  מייל  לשלוח  יש  להטבה  זכאות  לבדיקת 
br7dogs@gmail.com עם שם מלא, תצלום תעודת הזהות 

והספח של בעל הכלב.

יש לציין, עיקור וסירוס חשובים לבריאות הכלב, מונעים מחלות 
ומשפרים את התנהגות הכלב ואיכות חייו.

אגף משאבי אנוש

אגף הפיקוח העירוני

****



בונים לכם עתיד

www.ofekshely.co.il

פרויקטים בערים נוספות שנפתחים לשיווק בקרוב:
כרמית, אופקים בשכונת הפארק, נתיבות, אשקלון (חדש), מצפה רמון ובית שמש

למה להתפשר על פחות? הזדמנות אחרונה להגשים חלום ולגור בשכונה הטובה ביותר בבאר שבע - פלח 5, 
בפרויקט היוקרה Horizon, עם דירות פרימיום מרווחות במיוחד של 4,5 חדרים ופנטהאוזים חלומיים

ר י ע ב ב  ו ט ה ח  ל פ ה

דירות
פרימיום
אחרונות
בפלח 5

החל מ-

בס"ד
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המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי 
במכרז  באחרונה  זכתה  שבע  בבאר 
תוכנית  להפעלת  החינוך  משרד  של 
בתחומי  להוראה  להכשרה  ייחודית 

המדעים. 
התוכנית מיועדת להסבת אקדמאים, 
עקב  הכלכלי  המשבר  בצל  שפוטרו 
מכללת   הקורונה.  נגיף  התפשטות 
קיי היא המוסד האקדמי היחיד בכל 

ומהיחידים בארץ, שיפ דמרחב דרום 
3 החודד  עיל את המסלול המואץ ב ן

של  בספטמבר  קליטתם  טרום  שים, 
האקדמאים במערכת החינוך כמורים 
מ ן המניי ן. תוכנית ההסבה הינה חלק 

דממיזם של משרד החינוך ושירות הת
תא בעלי  מפוטרים  להסבת  דעסוקה 

רים אקדמיים לתחום ההוראה במגוו ן 
מענה  לתת  וכך  נדרשים,  מקצועות 
למאות אלפי העובדים שפוטרו בשל 

דהתפשטות הקורונה, ולתגבר את מע

רכת החינוך בכוח אדם איכותי.
אקדמאים  יוסבו  התוכנית,  במסגרת 
כימיה  להוראת  המדעים  מתחומי 
יסודיים.  העל  הספר  בבתי  וביולוגיה 
הלימודים הם במימו ן מלא של המדינה, 
וכוללים דמי מחייה לתקופת הלימודים 
תחל  המואצת  התוכנית  הראשונית. 
אינד לימוד  ימי   5 ותכלול  כבר השבוע, 

מקוונת,  למידה  של  בשבוע  טנסיביים 
מעשית.  הכשרה  תקופת  מכ ן  ולאחר 
להוראה  הסטודנטים  את  תכשיר  היא 

דוחינוך בפדגוגיות חדשניות, כאשר המ
בדרכם  להשתלב  כאמור  יוכלו  סיימים 

הק בספטמבר  כבר  כמורים  דהחדשה 
הבאה. הלימודים  שנת  פתיחת  רוב, 

"הגיעו אלינו אנשים מוכשרים מאוד", 
לה התוכנית  ראש  יערי,  גיל  דמסביר 

המואצת  בתוכנית  אקדמאים  סבת 
במכללת קיי. "בעלי דוקטורט, בוגרי 
תואר שני, בכירים מעולם הפארמה, 

וגם  הסביבה  ואיכות  הסביבה  מדעי 
הפור החינוך  בתחום  שעסקו  דכאלה 

מלי והבלתי פורמלי. הצבנו רף גבוה, 
אנו  המועמדים;  את  ביסודיות  ובחנו 
גמישות  שדורשת  בתקופה  חיים 
ויצירתיות. זהו צו השעה לתת מענה 
מאוד,  ואיכותיים  מוכשרים  לאנשים 

העבודה". מעגל  אל  ולהחזירם 
דפרופ' לאה קוזמינסקי, נשיאת המכ

ללה, הוסיפה: "אנו גאים בסטודנטים 
שהצטרפו  החדשים  ובסטודנטיות 

באנ מדובר  המואץ.  למסלול  דאלינו 
ונחושים,  מוכשרים  ניסיו ן,  בעלי  שים 
שיתמודדו בתוכנית לימודים מואצת 
לעובדי  יהפכו  בסופה  ואינטנסיבית, 
הבאים.  הדורות  את  ויכשירו  הוראה, 
הצלחתם היא הצלחתנו וגם הצלחת 
מדינת ישראל כולה בהתמודדות עם 

הנוכחי". המשבר 
יעקב סיטרוק-דהן

הקורונה מאיצה הכשרת אקדמאים במכללת קיי
אקדמאים שפוטרו בצל מגפת הקורונה, ישתתפו בתוכנית הסבה 
חדשנית ויחידה במרחב דרום של המכללה, שתכשיר אקדמאים 

להוראה תוך 3 חודשים בלבד. "צו השעה לתת מענה לאנשים 
איכותיים, ולהחזירם אל מעגל העבודה", אומרים במכללת קיי

דד״ר שלומי קודש, מנהל המרכז הר
פואי "סורוקה", יחד עם חברי הנהלה 
השבוע  אירחו  ביה״ח  וקב״ט  נוספים 
סופר,  יורם  ניצב  את  החולים  בבית 
ד״ר  במשטרה.  דרום  מחוז  מפקד 
קודש סקר בפני מפקד המחוז ואנשיו 
בשנה  "סורוקה"  ביה״ח  פעילות  את 
האחרונה, ותיאר את תפקידו הייחודי 
והאסטרטגי של בית החולים בשמירה 
ד״ר  הנגב.  תושבי  של  בריאותם  על 
בממשקים  בעיקר  התמקד  קודש 
בימי  ישראל  משטרת  עם  ביה״ח  של 

דשגרה, וגם באירועים מיוחדים.  נבח
דנו יחד מספר פרויקטים לשיתופי פעו

לה נוספים למע ן ציבור המאושפזים, 
ב"סורוקה",  והמבקרים  המטופלים 

ולה ביטחונם  את  להגביר  דבמטרה 
כגו ן  משותפים,  אתגרים  עם  תמודד 
כלפי  אלימות  מקרי  ומניעת  טיפול 
במחלקות  גניבות  רפואיים,  צוותים 

וכדומה.
דד״ר שלומי קודש, מנהל המרכז הר

פואי "סורוקה" אמר: ״אנו מייחסים 
המשותפת  לפעילות  רבה  חשיבות 
לרווחת  במשטרה  דרום  מחוז  עם 
ותושבי  העובדים  המאושפזים, 

הנגב". 

ניצב יורם סופר: ״אנו רואים חשיבות רבה 
בשיתוף הפעולה עם בית חולים 'סורוקה' 
תחושת  הביטחו ן  למע ן  לפעול  ונמשיך 

של המאושפזים ועובדי בית החולים״.
ליאור לרנר

"נפעל למען תחושת הביטחון של המאושפזים"

פועלים למען תחושת הביטחון של המאושפזים ב"סורוקה". | צילום: רחל דוד סורוקה
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כל מי שיעמוד כמה דקות ליד מתחם 
הדר מכמות  יופתע  לבטח  ־מעליות 

המשתמשים  שבהן  היצירתיות,  כים 
נוקטים כדי להימנע מנגיעה באצבע 
המעלית:  של  הלחצנים  על  חשופה 

בטי עטויה  אצבע  מפתח,  של  ־קצה 
בעזרת  לחיצה  אפילו  או  מרפק  שו, 

הסמארטפון. 
 ,SCE-לא עוד. צוות של סטודנטים מ
השבועות  חג  ערב  שהשתתפו 
מקורי.  רעיון  עם  הפתיע  בהאקתון, 
מוסתר  מתקן  הציעו  הסטודנטים 
בגג המעלית ודואג לכך שכל לחיצה 
אוטומטית  תתיז  הלחצן  על  באצבע 

־חומר חיטוי על הכפתור - מה שמאפ
שר למשתמש הבא אחריו ללחוץ על 
מהידבקות. חשש  כל  ללא  הכפתור 
לדברי ראש המרכז ליזמות וחדשנות 
ב-SCE, ד"ר נטע קלע, הסטודנטים 
עמדו בפני ועדת משקיעים של חבר 

היתכנות  להבטיח  כדי  השופטים 
בהד שהוצגו  הרעיונות  של  ־עסקית 
הור השופטים  צוות  מוחשיות.  ־מיות 

ובכירי  מנהלי  המכללה,  מחוקרי  כב 
חממת "InNegev" ומנציגי מפעלים 

"סודהסט בהם  בדרום,  ־והתעשייה 
ועוד. "נטפים"  רים", 

־בין הרעיונות האחרים שהגיעו לצמ
רת הדירוג, היו מכשיר הדפסת תלת-
־ממד שמאפשר בהכנסת אצבע הד

או  ציור  של  ומדוייקת  איכותית  פסה 
מעצבת  אצל  לבקר  במקום  תמונה 

לק ג'ל מקצועית. 
משאריות  שעשויה  לפנים  מסכה 

תע תהליך  )לאחר  הקנאביס  ־צמח 
להש נשלחות  כלל  שבדרך  ־שייתי(, 

דוגמת  מאושר  פסולת  באתר  מדה 
הסטודנטים,  לדברי  חובב.  נאות 

אנטיבקט מחומר  עשויה  זו  ־מסכה 
חוזר. לשימוש  הניתן  ריאלי 

חממת  מנכ"ל  גינזברג,  אייל 
חסותה  את  שהעניקה   ,InNegev
להאקתון, אמר כי "מטרת החממה 
היא לאתר חדשנות טכנולוגית של 
בפיתוחה;  ולסייע  שונים  ממציאים 
לפעילות  להביאה  מנת  על  זאת 
מתוך  בדרום,  ועסקית  תעשייתית 
הפועלים  לתעשיינים  לסייע  כוונה 
ושיטות  אמצעי  את  לשפר  בדרום 

בחדש שימוש  תוך  שלהם,  ־הייצור 
יצירתיים  וברעיונות  טכנולוגית  נות 

וישימים". 
־לדברי אמיר צח, מנהל הפיתוח הע

נולד  "ההאקתון  החממה,  של  סקי 
הח שפרסמה  קורא  קול  ־בעקבות 
חד וטכנולוגיה  יזמים  לעודד  ־ממה 

שנית ולייצר רעיונות ומוצרים שיניבו 
־פעילות עסקית מבוקשת, אשר תי

טיב עם התעשייה והחברה בדרום".
ליאור לרנר

איך ללחוץ על מתגי המעלית בלי חשש קורונה?

ספרות  מגמת  תלמידת  שגב,  אורי 
בבית החינוך במדעי הרוח לתלמידי 

־תיכון באוניברסיטת בן גוריון, תלמי
דת כיתה י"ב במקיף א' בבאר שבע, 

מצ לעבודות  ליר  ון  בפרס  ־זכתה 
תש"פ. לשנת  הרוח  במדעי  טיינות 
־שגב זכתה בפרס מבין עשרות מתמו

"קוויריות  בנושא  עבודתה  על  דדים 
של  בסונטות  מגדרית  וא-בינאריות 

־שייקספיר: ניתוח פוקיאני של היסטו
ריית ההתקבלות". פרס ון ליר מוענק 
במטרה לקדם את מדעי הרוח בקרב 

ביקור חשיבה  ופיתוח  הצעיר  ־הדור 
־תית אצל התלמידים הנגזרת מכתי

בת עבודת גמר מורכבת כל כך.
חגיגי  בטקס  שגב  תקבל  הפרס  את 
קודם  ב-14/6.  בירושלים  שיתקיים 
לכן הוזמנה אורי לקבלת פנים ושיחה 

עם נשיא המדינה ראובן )רובי( ריבלין 
בבית הנשיא. במסגרת הביקור תציג 

המדינה.  לנשיא  עבודתה  את  שגב 
שבע,  באר  העיר  ראש  וסגנית  מ"מ 
חפצי  ד"ר  החינוך,  תיק  מחזיקת 

תלמידי את  מעודדים  "אנו  ־זוהר: 
תחומי  בכל  כישרונותיהם  למיצוי  נו 
המדע והדעת. לשמחתנו, המצוינות 
מכוונים  אליה  והפדגוגית  הערכית 

פירותיה". מניבה  החינוך  מוסדות 
זוהר הוסיפה וציינה: "העיר באר שבע 
הטבע,  מדעי  לקידום  בהמשך  גאה. 
העיר באר שבע רואה חשיבות עליונה 
החברה  הרוח.  מדעי  של  בקידומם 
זקוקה גם לאנשי רוח מצוינים שיובילו 
החינוכי  ולצוות  לאורי  ברכות  אותה.  
על ההישג המרשים. זכייתה של אורי 
החשוב  במסע  נוספת  דרך  אבן  היא 

לחיזוקם של מדעי הרוח".
ליאור לרנר

גאווה ארצית: אורי שגב מבאר שבע זכתה בפרס ון 
ליר לעבודות גמר מצטיינות במדעי הרוח לשנת תש"פ

אורי שגב |  צילום: אלבום אישי

www.ofekshely.co.il

דירות פרימיום
אחרונות בפלח 5

החל מ-
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%
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תשלומים
7ללא ריבית
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אחרונים 
למבצע!
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מגפת  בעקבות  הכלכלי  המשבר 
הס אלפי  בעשרות  גם  פגע  סהקורונה 

את  שאיבדו  הארץ  ברחבי  טודנטים 
ממשיכים  שהם  בזמן  הכנסתם  מקור 
לסייע  כדי  האקדמיים.  בלימודיהם 
קיי  מכללת  המצב,  עם  בהתמודדות 
מלגות   100 מעל  חילקה  שבע  בבאר 
1,500 שקלים למלגה, לסס  סיוע בשווי

לחל"ת.  הוצאו  או  שפוטרו  טודנטים 
10 מלגות מתוכן ניתנו על ידי אגודת 

הסטודנטים.
קיי  מכללת  הסיוע,  מלגות  על  בנוסף 

סחילקה עשרות מחשבים ניידים, מוד
סמים סלולריים וציוד נלווה לטובת הס

או  בבית  מחשב  להם  שאין  טודנטים 
סחיבור לאינטרנט ואין להם יכולת לר
להמ שיוכלו  מנת  על  זאת  כזה,  סכוש 

שיך בלימודיהם ולהשתתף בשיעורים 
מקוונים באמצעות הזום או אמצעים 

אחרים. דיגיטליים 

סמשה שולץ, מנכ"ל מכללת קיי: "המ
לאלפי  היא  שלנו  הראשונה  חויבות 
ולרווחת  לרווחתם  שלנו,  הסטודנטים 
משאבים  השקענו  משפחותיהם.  בני 
לסטודנטים  האפשר  ככל  לסייע  כדי 

שנוצר  הכלכלי  המשבר  את  לצלוח 
סבעקבות הקורונה והעיקר שיוכלו לה
סמשיך ללמוד ולדאוג לעתידם המקצו

עי. אנו מאחלים לסטודנטים ולכל בית 
ישראל חזרה מהירה ובטוחה לשגרה".
ליאור לרנר

 מכללת קיי למען הסטודנטים: 
חולקו מלגות סיוע במאות אלפי שקלים

חברת "אביסרור משה ובניו" תקיים 
בפרויקטים  מיוחדים  מכירות  ימי 
ובאשקלון,  שבע  בבאר  החברה  של 
הטבות  לרוכשים  תעניק  היא  שבהם 

אטרקטיביים. תשלום  ותנאי 
 SUPER" הכותרת  תחת  בקמפיין, 

מכי ימי  תקיים  החברה  סאביסרור", 
למספר  ביוני   9-12 בתאריכים  רה 
בבאר  החברה  שמקימה  פרויקטים 

גרנד אביסרור, אביסרור בנ  – סשבע 
ווה נוי, אביסרור בשכונת נאות הדרים 

בפ וכן  בפארק  אביסרור  סופרויקט 
באשקלון. המים  על  אביסרור  רויקט 

המיוחדים,  המכירה  ימי  במסגרת 
בחירה  לרוכשים  תעניק  "אביסרור" 
מאחת מבין ההטבות - משכנתא בסך 
299 אלף שקל ל-20 שנה מבנק לאומי 
של  במיוחד  אטרקטיבית  בריבית 
השוואה,  )לשם  למדד  צמודה   0.99%
סביב  נעות  למדד  צמודות  ריביות 
3.5%(; או הלוואת חברה על סך 599 
אלף שקל ל-24 חודשים ללא ריבית, או 
רוכש. לכל  התקנה  ללא  קופסה  מזגן 
לדברי יורם אביסרור, סמנכ"ל שיווק 
של החברה, "ההטבות שנעניק בימי 
להגשים  לרוכשים  יאפשרו  המכירה 

- מגורים בפרויקט חדש ובדי סחלום 
אטרקטיביים.  במחירים  חדשה,  רה 
לקנות  לרוכשים  לסייע  רוצים  אנו 
חוסר  של  זאת  בתקופה  גם  דירה, 

סודאות ואי ביטחון כלכלי. מי שמתק
שה לגייס את המימון על רקע המצב, 
התקופה  את  לעבור  לו  לסייע  נוכל 
ההלוואות  מושקע.  נכס  לקנות  וגם 

מצי שאנו  הנוחים  התשלום  סותנאי 
עצמי  הון  לשים  להם  יאפשרו  עים 
ראשוני על הדירה ולאחר מכן לקבל 

הלחץ". וללא  בנחת  בנקאי  מימון 
ליאור לרנר

אביסרור בימי מכירות מיוחדים בבאר שבע 

יורם אביסרור, סמנכ"ל שיווק

מכללת קיי | צילום באדיבות מכללת קיי

פרוייקט "גרנד אביסרור"



*בקנייה מעל ₪150, לא כולל המוצרים שבמבצע, מזון תינוקות וסיגריות. 
בתוקף בין התאריכים 1.6-13.6.2020 או גמר המלאי. בכפוף לתנאי המבצע, הרשת שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקנייה או 
לסיים את המבצע בכל עת. אין כפל הטבות. אין מכירה סיטונאית/מפוצלת. התמונות להמחשה בלבד. תיתכן שונות במחיר המוצר לפני הנחה 
במהלך תקופת המבצע, ולפיכך מחירו הקודם/המלא של המוצר, שלא במסגרת המבצע, יוצג בסניף. המבצע בסניף מחסני להב גרנד קניון 

באר שבע ט.ל.ח.

קורנפלקס/קוקומן תלמה*
עד 500 גרם

)מוגבל ל-2 מימושים(

קפה ג'ייקובס*
200 גרם

)מוגבל ל-מימוש אחד(

גלידה קרמיסימו* 
בטעמים 1.33 ליטר
)מוגבל ל-2 מימושים(

פרימור 
בטעמים 1.5 ליטר

כרעיים עוף טרי
)מוגבל למימוש 1, בתוקף בין התאריך 1.6-5.6.2020(
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מגדל הרכבת באר-שבע
צמוד לתחנה מרכזית ב“שצמוד לתחנה מרכזית ב“ש

בית ספר, חד פעמי,
נוי ומתנות, ניקיון וקוסמטיקה,

כלי עבודה, בישול ואפיה,
צעצועים, פלסטיק,
ומה שלא? לא!מה שבהזדמנות פההלבשה וטקסטיל

ומה שלא? לא!מה שבהזדמנות פה

במגדל הרכבתחינםחניה

לרוכשים בחנות

החברה רשאית להפסיק את המבצעים בכל עת | אין מכירה סיטונאית | ייתכן יבוא מקביל | התמונות להמחשה בלבד | ט.ל.ח. מקבוצת להב

א‘-ה‘ 08:00-21:00
ו‘ וערבי חג 08:00-15:00
אסף מנהל סניף באר שבע

050-400-0283

א‘-ה‘ 08:00-21:00
ו‘ וערבי חג 08:00-15:00
אסף מנהל סניף באר שבע

050-400-0283

3 ב-

פחית קוקה קולה/זירו
330 מ“ל

250
₪

ליחידה

3 ב-

קמח לבן
1 ק“ג

250
₪

ליחידה

תפוצ‘יפס / צ‘יטוס עלית
15 גרם

10ב-

כוסות חד“פ קר
100 כוסות בשרוול

5 ב-
₪

שלישיית אורכידאה
500 מ“ל | אל סבון נוזלי

₪

חטיפי שוקולד עלית
גרסאות מיני

10 ב-

מ.מינרלים - מארז שישייה
500  מ“ל

750₪
למארז

שקיות אשפה
עם שרוך

60 יחידות

טרופיק מארז 18 יח‘
200 מ“ל

₪

שוקולית עלית
400 גרם

תירוש ענבלים
1 ליטר

אקס
דאודורנט

750₪
ליחידה

שמן חמניות

500
₪

ליחידה

אורז פרסי
1 ק“ג     

500
₪

ליחידה

AquaFresh משחת שיניים
125 מ“ל

500
₪

ליחידה

נוזל שמשות
יעקובי

700500 מ“ל
₪

ליחידה

₪

ליחידה

₪

ליחידה

₪

למארז

₪

ליחידה

₪

למארז

₪₪₪

3 ב-

פאזל פרוזן

250
₪

ליחידה

3 ב-

וופלים עלמה
150 גרם

250
₪

ליחידה
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 יעקב סיטרוק- דהן

וצ הורים  תלמידים,  נוכחו  טהשבוע 
כאן  עדיין  הקורונה  כי  הוראה  וותי 

מוק היו  המגיפה  סיום  על  טוטענות 
תלמידי  השבוע,  בתחילת  דמות. 
שבע  בבאר  ג'  במקיף  ז'  שכבה 
עם  מגע  בעקבות  לבידוד  נכנסו 
יותר לאחר  חולה בקורונה, ומאוחר 
את  לסגור  הוחלט  בדיקות  תוצאות 
גם  כי  נודע  בהמשך,  הספר.  בית 

יסודי בעיר החליטו לה טבבית ספר 
טכניס את שכבה ב' בבית הספר לבי

דוד בעקבות חשש למגע עם חולת 
מקיף  השבוע  שלישי  ביום  קורונה. 
ו' בעיר נסגר לאחר שהתגלה חולה 
קורונה בבית הספר וביום רביעי גם 
מקיף ז' נסגר לאחר שוועד ההורים 

טבבית הספר קיבל החלטה שלא לה
הילדים. את  חזיר 

כרמית  ז'  במקיף  ההורים  ועד  יו"ר 

זיני סיפרה על ההחלטה: "המטרה 
כי  אחר,  פיתרון  למצוא  היא  בעצם 

טבמתכונת הנוכחית יש סכנת הידב
קות מבחינת הילדים. ראינו את זה 
בבתי ספר בארץ, ובבאר שבע ב-2 

ואנח ג',  ומקיף  ו'  מקיף  טתיכונים, 
החלטה  זו  שם.  להיות  רוצים  לא  נו 

הנו ההורים.  ועד  כל  של  טמשותפת 
שא עלה במסגרת קבוצת ווטס-אפ 
של ועד ההורים בבית הספר. הוועד 

הס וכולם  דעתו,  את  כמובן  טהעלה 
בעניין".  אחד  פה  כימו 

אבל למה לא להשאיר את ההחלטה 
הילד  את  לשלוח  אם  הורה  כל  בידי 
שלו ללמוד. הרי, גם היום יש כאלה 
שלא שולחים את ילדיהם ללימודים.
"יש עם זה בעיה לא פשוטה, משום 

טשאלה שלא שלחו עד היום את היל
קיבלו  לא  הספר  לבתי  שלהם  דים 

טמענה כמו שצריך; הילדים לא קיב
לו שיעורים כמו שצריך, ולא הייתה 

החלטה  לכן,  שצריך.  כמו  השלמה 
לנושא.  כולל  מענה  תיתן  כוללת 
אנחנו דואגים לילדים. ברגע שבית 
הספר יודע שתלמידים לא מגיעים, 
לא  הוא  הרעיון  אחרת.  נערך  הוא 

למ אלא  הלימודים,  את  טלהשבית 
צוא פיתרון אחר, שהיינו בו בעבר, 
גם  אפשר  מרחוק.  למידה  כולל 
ילמדו  שכבות  ש-2  זה  את  לשלב 
פעמיים בשבוע בקפסולות קטנות. 
מתמטיקה ופיזיקה שהם מקצועות 

טקשים כן אפשר יהיה ללמד פרונט
לע כן  יותר  קלים  ומקצועות  טלית. 
לא ניתן  ואז  מרחוק,  למידה  טשות 

הבריאות  משרד  הוראות  את  כוף 
חבישת  כולל  הידבקות,  שמונעות 
2 מטט  מסכות ושמירת הפרדה של

רים". 
שיסגרו  גם  "ביקשנו  מוסיפה:  וזיני 
 20 של  'חלון'  שזה  המזנונים,  את 
ילדים.  של  גדולה  כמות  עם  דקות 
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עד היום, תלמידים בלי מסכות עלו 
־להסעות, וזה מתכון להידבקות. אנ

לא  הוא  והעניין  זה,  את  רואים  חנו 
מדאיגה  עלייה  כשיש  חדש,  משהו 
בכל הארץ במקרי ההידבקות בבתי 

לע בעיה  רואים  לא  אנחנו  ־הספר. 
כאן  עליו  שהחלטנו  מה  את  שות 

י', כאשר שכ   - ז'  ־ועכשיו לשכבות 
רק  להגיע  ימשיכו  וי"ב  י"א  בות 
אם  ותגבורים;  בגרויות  למתכונות, 
יכולים  בית הספר לא מלא, אז הם 
בכיתות  בידוד  על  ולשמור  להגיע, 
כיתות  יותר  יש  כי  יותר,  קטנות 
מול  עלות  של  בשיקול  גם  פנויות. 
לנו  נשאר  זמן  כמה  הרי  תועלת, 
עד סוף השנה? שבועיים? אז, למה 
לסכן את התלמידים, כאשר גם ככה 
לכן,  מגיעים.  לא  מהם  אחוזים   20

־נעשה משהו מושכל, חכם ובעל תו
יותר  ילמדו  שהתלמידים  כדי  עלת, 

טוב".
ההורים  לוועד  גרם  מה  סיפרה  זיני 
לבד,  החלטה  לקבל  הספר  בבית 
"הייתה  המרכזי,  ההורים  וועד  ללא 
בנושא  בערב  ראשון  ביום  ישיבה 
שבה  סוערת,  מאוד  ישיבה  הזה, 
של  מהיו"רים  אחוזים  מ-90  יותר 

־ההורים בבתי הספר היו בעד המת
כונת של הקפסולות, אבל לצערנו, 
ועד  יו"ר  מצד  הסכמה  הייתה  לא 
ההורים העירוני אבנר ביטון, והנושא 
להורים,  רק  כפופה  אני  התפקשש. 
לא לאף אחד אחר. מי שבחר אותי 

־הם ההורים, ואני אמורה להיות נא
להם". מנה 

אבנר  העירוני,  ההורים  ועד  יו"ר 
בתקופה  חיים  "אנחנו  הגיב  ביטון 
ניסוי  של  עניין  הרבה  עם  מאתגרת 
וטעייה. יש לנו 2 מטרות: לשמור על 
החינוך  ושמערכת  ילדינו,  בריאות 
זאת  בכל  הילדים  כלומר  תתפקד, 
ולא  בגרות,  בחינות  ויעשו  ילמדו 
תהיה איזו נפילה בדבר הזה. אנחנו 
רואים את המגמה שקורית, ומנסים 
המודאגים  להורים  פיתרון  למצוא 
דעות  חילוקי  שום  פה  אין  בצדק. 
שצריך לשמור על הילדים שלנו. רק 
את הדרך איך עושים את זה מדינת 

התוותה".  לא  ישראל 
"כיום, כל בית ספר  וביטון ממשיך: 

התלמי כל  מאומת,  חולה  בו  ־שיש 
עוב מניעתי  לבידוד  שיוצאים  ־דים 

אני  שני,  דבר  קורונה.  בדיקת  רים 
ה'  וכיתות  י'   – ז'  שתלמידי  מאמין 
ו' צריכים לעשות למידה מרחוק,   –
בבית  נמצאים  שכן  שתלמידים  כדי 

־ספר יוכלו להיות מוגנים ככל האפ

הבריאות,  משרד  מתווה  לפי  שר, 
שזה שמירה על מרחק של 2 מטרים 

־וריווח הכיתות על ידי צמצום המר
אני  כיתה;  בכל  התלמידים  בין  חק 
לא קורא לזה קפסולות, אלא פשוט 
להיות  חייבת  קטנות.  יותר  כיתות 

־תוכנית של למידה במסגרת, והסי
בה היא כדי שהתלמידים האלה לא 
לחוף  ילכו  ולא  בקניונים  יסתובבו 
התפרקות  ותהיה  לבריכה,  או  הים 

־של המערכת. לכן, עד גמר הלימו
דים, המסגרת צריכה לתפקד. לגבי 

לח חודשיים  לנו  יש  הבאה,  ־השנה 
הבעיות". את  פותרים  איך  שוב 

לגבי ההחלטה של וועד הורי מקיף 
כל  את  מייצגים  "אנחנו  אמר:  ז' 
של  מאוד  רחב  מגוון  ויש  ההורים, 
יש הורים שיכולים להשאיר  הורים; 

ויש הורים שלא  את הילדים בבית, 
שצריכים  ילדים  גם  יש  יכולים. 

פית נותן  כשאתה  המסגרת.  ־את 
לרובם  טוב  להיות  צריך  הוא  רון, 
החלטה  ולהחליט  לכולם,  לא  אם 
ללא  הביתה  הילדים  את  לשלוח 
שזו  חושב  כיו"ר  אני  חינוכי,  מענה 
לשלוח  יכול  הורה  כל  היום  טעות. 
לבית  שלו  הילד  את  לשלוח  לא  או 
הספר, מהסיבה שחוק חינוך חובה 
לא נאכף. התלמידים הללו צריכים 
ולהיות  שנלמד,  החומר  את  לקבל 

־בקשר עם המורים, כדי שלא יישא
־רו מאחור, אבל כשהחלטה היא גו

רפת אז מספיק שמספר תלמידים 
אני  תתבצע.  לא  שהיא  כדי  יבואו 
מהנהגת  חלק  היא  זיני,   נגד  לא 
ההורים ואני אוהב אותה, רק בדבר 
הזה אנחנו חלוקים. צריך גם לדעת 

־שחלק מהתלמידים שנכנסים לבי

מתכונות,  או  בגרויות  עושים  דוד 
אסור  לחשוב.  צריך  זה  על  וגם 
יוכלו לעשות  שיהיה מצב שהם לא 
מלבד  עושים?  מה  ואז  בגרויות, 

־זאת, יש גם סכנות נוספות לתלמי
מקורונה". חוץ  דים 

שיגר  הבוקר  בשעות  רביעי  ביום 
דנילוביץ'  רוביק  העירייה  ראש 

לא בדרישה  החינוך  לשר  ־מכתב 
עצמאות  הספר  בתי  למנהלי  פשר 
להפעיל  מלאה  ניהולית  וגמישות 
את המוסד החינוכי בכלים הטובים 

לרשותם. שעומדים  והנכונים 
־בפנייתו הדגיש ראש הרשות כי במ

ציאות שנוצרה, לפיה חלק ממוסדות 
החינוך לומדים באופן רגיל ואחרים 
מושבתים בשל חולה מאומת אחד, 
יש לתת עצמאות מוחלטת וגמישות 

ולמנה למנהלות  מלאה  ־ניהולית 
המוסד  את  להפעיל  הספר,  בתי  לי 
והנכונים  הטובים  בכלים  החינוכי 
שעומדים לרשותם )למידה מרחוק, 
בדגש  לימודיות  ותוכניות  קפסולות 

־על הכנה לבגרות( ולנצל באופן מי
זאת  הקיים,  ההוראה  כוח  את  טבי 
משרד  של  ההודעה  לנוכח  במיוחד 
שההגעה  זה,  לרגע  עד  החינוך, 
לבית הספר היא וולונטרית וכל הורה 

עצמאית. החלטה  מקבל 
עוד הוסיף דנילוביץ', כי בתי הספר 
זה  שונים  הארץ  ברחבי  יישוב  בכל 
התלמידים  במספר  באופיים,  מזה 
וכי  לרשותם  עומדים  אשר  ובעזרים 
אם ברצוננו לקיים שגרה מסויימת, 
לאורך זמן, צריך לאפשר למנהלות 
ישימות,  חלופות  להציע  ולמנהלים  
וודאות  ויצרו  כאלה שיחזיקו מעמד 

להורים, למורים ולתלמידים. 

יו"ר ועד ההורים העירוני, אבנר ביטון | 
צילום: אריה רויטמן

יו"ר ועד ההורים במקיף ז', כרמית זיני | 
צילום: אלבום אישי





 יעקב סיטרוק-דהן

יבנה  מגן  עמר  משה  משנה  טפסר 
נכנס לפני כחצי שנה לתפקיד מפקד 
תחנת כיבוי האש הוותיקה בבאר שבע 
התפשטות  אבל  תוכניות,  הרבה  עם 
נגיף הקורונה אילצה אותו לשים בצד 
את כל התוכניות, לטובת התמודדות 
מאתגרת ובלתי צפויה. בראיון היכרות 
לעיתון "שבע" מספר עמר, בין היתר, 

העי שמטרתה  התמודדות  אותה  ועל 
כוח כבאות פעיל  קרית הייתה שימור 
מבלי להיחשף לנגיף, מה מוביל אותו 
להצלת  חייו  את  להקדיש   15 מגיל 

וחיים וכיצד הוא מתכוון לסיים את הק
דנציה שלו בעוד כ-5 שנים. 

47(, שימש במשך 8 שנים כצוו (עמר 
פה אש, ומאוחר יותר לוחם אש, מפקד 

וצוות וקצין, הוצב לעבודה במשך שנ
של  המתחדש  המבצעים  באגף  תיים 
6.5 השנים האחו וב -מערך הכבאות, 
במכ שונים  תפקידים  מילא  ורונות 

"אני  והצלה,  לכבאות  הלאומית  ללה 
מגיל 15 בכבאות, בהתחלה במסגרת 
י',  בכיתה  אישית'  'מחויבות  פרויקט 
התנדבות  שנות   7 הכל  בסך  ועשיתי 
שלי  הצבאי  השירות  אחרי  בכיבוי. 
רמון,  מצפה  ליד  בבסיס  בתותחנים 

היה אך טבעי שאחזור לשם. לדעתי, 
כבר אחרי שעה בכבאות הייתי מאוהב 
באמת  הבנתי  אחד  ברגע  בתחום. 
התפקידים  מהם  כבאים,  עושים  מה 
שלהם ועם מה הם מתעסקים. וזה רק 

והלך והתעצם עם הזמן, ככל שנחשפ
תי לעוד ועוד אירועים ומקרים, הבנתי 
שזה אומנם מקצוע וזה תפקיד, אבל 
כדי  ומחויבות.  שליחות  פחות  לא  זה 
להיות  צריך  הלב,  מכל  אותו  לעשות 
לעזור  ורצון  מוטיבציה  חדורי  אנשים 

מישהו  הוא  שכבאי  אומרים  ולהציל. 
בורחים  שכולם  למקומות  שנכנס 
הוא  שאליו  בוער  בניין  למשל,  מהם; 

ונכנס מיוזמתו ומרצונו ומתוקף תפקי
ודו, כאשר כל המטרה שלו היא רק לה

שהכבאי  אנשים  להציל  אחרים,  ציל 
כדי  עצמו  את  מסכן  והוא  מכיר,  לא 
לעשות את זה. לכן, יחד עם המקצוע 
ויחד עם הרגשות חייבת להיות פה גם 

לע מהרצון  שבאה  שליחות,  ותחושת 
זור לאחרים בשעת צרה. בדרך כלל, 

מגזין

20

מפקד תחנת כיבוי 
האש החדש בבאר 
שבע, טפסר משנה 
משה עמר, פועל 
במרץ להקמת 
מבנה חדש לתחנה 
הוותיקה. בראיון 
היכרות לעיתון 
"שבע", הוא מציין 
את האתגרים 
המשמעותיים 
עימם הוא מתמודד 
בימים אלה בתחנה, 
ובראשם ההכרח 
לתגבר את כוח 
האדם לוחם האש 
בתחנת באר שבע, 
בה חסרים יותר 
מ-40 כבאים. הכבאי 
מספר 1
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נו בהאזרח לא פוגש אותנו באירועים 
בצרה". נמצא  כשהוא  אלא  חים, 

תחנת  כמפקד  לתפקידו  נכנס  עמר 
לא  עוד  דצמבר,  בחודש  שבע  באר 
עליו  נחתה  וכבר  להתאקלם  הספיק 
התפקיד  את  "התחלתי  הקורונה: 
הפנים  קבלת  לצערי,  ב-15.12.19. 
ומיד  הקורונה,  בדמות  הייתה  שלי 

שת המפגשים  כל  את  ודחינו  בסגרנו 
ברשויות  גורמים  עם  לעשות  כננתי 
וגורמים חברים כמו המשטרה ומד"א, 
כאשר חלק מהישיבות עשינו טלפונית 
ההתעסקות  בהתחלה,  כבר  וב'זום'. 
הקורונה,  באירועי  התמקדה  שלנו 

בשמאוד הגבילו. אחת המשימות העי
שחלילה  לוודא  הייתה  שלנו  קריות 
הנגיף לא נכנס לתחנת הכיבוי; כולנו 

במבינים מהי המשמעות של כבאי שנ
חשף לקורונה, ובעקבות זאת כל צוות 

בהתחנה נכנס להסגר, ולך תסביר לתו
תחנת  להם  אין  למה  שבע  באר  שבי 
כיבוי שנסגרה ולמה צריך להביא לפה 
כיבוי  בתחנת  בטח  מהצפון,  כבאים 
אירוע  יוצר  היה  זה  כזה.  גודל  בסדר 
כל  ממש  עסקנו  ולכן,  גדול.  משברי 
הסיכון  את  מחיר  בכל  בלמנוע  הזמן 
מהלוחמים, בתחנות ובבתים, והיו לנו 
בשעות  גם  מהם  מחמירות  דרישות 

במש ולא  בבית,  נמצאו  הם  בשבהן 

של  משמרות  בתחנה  הפעלנו  מרת. 
הקהל.  קבלת  את  וסגרנו  קפסולות, 
זה היה אתגר לא פשוט עבור כל כבאי 

בשהיה בביתו, כי שם הכבאים היו חשו
לא  פעם  אף  ואתה  להידבקות,  פים 

לתחנה". כך  אחר  מגיע  מה  יודע 
־אז, באת עם תוכניות, ונאלצת לע

מוד מול מציאות בלתי צפויה.
ולהת למצב,  להגיב  נדרשתי  ב"נכון, 

מודד איתו, ולמקד את העשייה שלנו 
סביב האתגר הזה, לפני כל דבר אחר. 
הגעתי עם רקע של כבאות, כאשר כל 
החיים הייתי בכל שרשרת התפקידים, 

נק בכרמל,  השריפה  אחרי  במלמטה. 
הרשות  של  ההקמה  למינהלת  ראתי 
היו  אלה  והצלה.  לכבאות  הארצית 
הכבאות;  מערך  של  הקשות  השנים 
את  והביאה  מהפך,  חוללה  השריפה 
בעיצומה.  עדיין  שאנחנו  הרפורמה, 
בשנים  עובר  הכבאות  מערך  באמת, 
השנים  ב-3  שאת  וביתר  האחרונות 
זה  אם  עצומה,  מהפכה  החולפות 

ובטכ זה באמצעים  בבהצטיידות, אם 
נולוגיות ואם זה בכוח אדם; בכל עניין 
נמצאים  אנחנו  בכבאות,  בו  שתיגע 

אחר.  במקום  היום 
ועמר מדגיש: "הייתה לי הזכות להיות 
שקורה  הזה  המופלא  מהדבר  חלק 
הייתי  היסטוריה;  לגמרי  וזו  בכבאות, 
כיום  שמתרחשת  להיסטוריה  שותף 
לא  זה,  את  רואה  אני  ככה  בכבאות, 

המבצ באגף  שנתיים  אחרי  בפחות. 
אז  שהייתה  למכללה,  עברתי  עים, 
לא  זמן  כעבור  לכבאות.  הספר  בית 
ההדרכה  אגף  להיות  הפכה  היא  רב, 
למכללה  והיום  הכיבוי,  מערך  של 
יצרנו  בינלאומית;  ואפילו  לאומית 
מדינות  עם  הדדיים  עבודה  קשרי 
שונות, שלוחמי האש שלהם התאמנו 
במדינות  התאמנו  אנחנו  וגם  אצלנו, 

עו היינו  האיגודים  בתקופת  בהללו. 
שים הכשרות בחו"ל, ואז אתה רואה 

אין  'למה  ואומר:  לתפארת,  מתקן 
לנו כזה'? אז, היום המתקן שלנו טוב 
המתקנים  אחד  קיים  במכללה  יותר. 

ב)סימולטור(, שלדעתי הוא מהמתקד
מים מסוגו בעולם, שחנכו אותו חודש 
לפני שעזבתי את המכללה. היום, כל 
שם.  מתאמנים  והקורסים  התחנות 
בתחנת  עשינו  האחרונים,  בשבועיים 
אחד  במקום,  אימונים   4 שבע  באר 
אימון  עשינו  והשבוע  משמרת,  לכל 
המסוכנים  החומרים  ליחידת  במתקן 
של התחנה, ברמה מאוד גבוהה, עם 
מדינות  אפילו  יש  מרשימות.  יכולות 

אחרי  אצלנו,  להתאמן  שמבקשות 
שזהו  כך  שלנו,  ליכולות  שנחשפו 

במקור גאווה וחלק מההתעצמות והע
בלאת המוטיבציה של לוחמי האש במ

ישראל". דינת 

 "ישנים עם עין 
אחת פקוחה"

ואז, החלטת לעבור לאתגר הבא.
6.5 שנים וכל הגלגולים שעבב  "אחרי

רתי בסיפוק רב, עם תרומתי הצנועה 
בלמהפכה שעבר מערך הכבאות הבנ
בתי שאני יכול להתקדם הלאה. לשמ

היא  שבע  בבאר  הבאה  התחנה  חתי, 
עובדים  פה  מצאתי  מאתגרת.  מאוד 
המקצועית  ברמה  באמת  אש  ולוחמי 
עם  מדהימים  אנשים  ביותר,  הגבוהה 
לנו  ויש  ומחויבות,  שליחות  תחושת 
כאן הרבה עבודה לשדרג ולקדם את 
התחנה, ולבנות לה עוד מקום. שאלו 
הטעות  את  עשית  'איך  אנשים:  אותי 
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מפקד חדש, 
תחנה חדשה



הזאת, לבוא לתחנת כיבוי אחרי שהיית במכללה מפוארת 
ותכנונים'?  בבנייה  שהיו  המרורים  כל  את  ואכלת  כך,  כל 
ולא  הביצה,  מייבשי  בין  להיות  מעדיף  שאני  להם,  עניתי 
)מדריך  מד"ר  הייתי  כך.  אחר  הדשא  על  שיושבים  מאלה 
ראשי( במכללה, והמחליף שלי נהנה עכשיו מהפירות שאני 
24 איגודים שונים ומפוזרים, עם מנטליות  שתלתי. היו לנו 
עם  יחד  היסטוריה  עשיתי  ופשוט  שונה,  ארגונית  ותרבות 
כל אני הצוות האחראים, ואין יותר מאושר ממני לבוא עם 
לוחמי התחנה שלי למכללה שלי, ולאמן שם את הכבאים; 

מהפירות". ליהנות  זה  מבחינתי, 
־והוא מסביר מהם האתגרים הלא פשוטים שבהפעלת התח

נה בבירת הנגב: "תחנת באר שבע חולשת על שטח עצום, 
כתחנה אזורית, ויש לנו תחנות משנה במצפה רמון, מתקן 
'חולות', 'קציעות', נאות חובב, תחנה נוספת במערב העיר 
שהיא תחנת משנה הכוללת נקודה עם צוות ותחנות ברהט 
ולכן  וחורה שמסביבנו. אנחנו חולשים על כל השטח הזה, 

־היקף הפעילות סטטיסטית הוא שתמיד לצערי אנחנו נמ
אני  בשנה.  האירועים  כמות  של  הפותחת  בשלישייה  צאים 
בא מתחנת אשדוד שהיא גם פעילה, אבל אתה ממש לא 
יכול להשוות את זה למה שקורה בתחנת באר שבע. ולכן, 

־אחד האתגרים שלי הוא לעבוד על תרבות הגנה מאש והס
ברה לציבור, במטרה להוריד את כמות השריפות. אצטרך 

־אגב, אתכם בתקשורת לצידי בעניין הזה, כי זו הדרך הטו
הת אמצעי  תושבים;  של  גדולה  לכמות  להגיע  ביותר  ־בה 

במקום  ואז,  שלנו.  מהפעילות  אינטגרלי  חלק  הם  קשורת 
ומי חלילה נפגע, אנחנו צריכים  לספר כל הזמן מה נשרף 

שריפות  למנוע  איך  להסביר  שלנו  מהפעילות  חלק  לנתב 
בפעולות פשוטות; אני מניח שכמעט בכל בית במדינה יש 
תיק עזרה ראשונה, ומתברר שיש עזרה בסיסית גם בהגנה 
ואם  הציבור.  עם  ונדבר  קהילה,  וימי  הסברה  נקיים  מאש. 
כבר יש שריפות, אז למנוע נפגעים בהן; לצערי הרב, בחצי 
)גם  ולא מעט פצועים  3 הרוגים  השנה שלי פה חווינו כבר 
זה.  על  לעבוד  צריך  ולכן  בגזרתנו,  שריפה  באירועי  קשה( 

באתי בשיא המרץ ומוכן לאתגר הזה".
־איך היית מגדיר את שיתוף הפעולה שלך עם הרשות המ

קומית?
"אני מוכרח לומר שמצאתי פה את ראש עיריית בבאר שבע 
איתו,  מוקדמת  היכרות  לי  הייתה  שלא  דנילוביץ',  רוביק 
אבל הופתעתי מאוד לראות כמה הוא מחויב לנושא ומוכן 
להירתם ולרתום את כל מי שצריך בעירייה, כדי לסייע לנו 

־גם להציל חיים וגם בדברים שיידרשו בהמשך בשיתוף המו
־קד עירוני. כחלק מההיערכות שלנו לקיץ עשינו סיור במר

חב, וגילינו במספר שכונות בבאר שבע למשל, ממש סכנות 
למרפסות  נכנסים  שענפיהם  ועצים  עשבייה  של  אמיתיות 

־של בתים. הייתה לא מזמן שריפה של אופנוע ליד עץ שנד
לק, ואם לא היינו עוצרים את הדליקה הבתים הצמודים היו 
נשרפים. הסבתי את תשומת לב המוקד העירוני לעניין, ואני 
חייב להגיד לך שבקצב מסחרר ביעילות ובמהירות הנושא 
פעולה  שיתוף  זהו  העצים.  את  גזמו  העירייה  ואנשי  טופל, 
הכרחי. וכפי שאמר ראש העירייה, המטרה שלנו משותפת: 
ולהציל את תושבי באר שבע. אנחנו קמים בבוקר  לשמור 
במטרה לעסוק באיך לשמור ולהציל אזרחים בגזרתנו. וגם 

־בלילה אנחנו ישנים עם עין אחת פקוחה, כדי לראות שה
ראש  של  המחויבות  שבח  לכל  ראויה  ולכן  בסדר.  תושבים 
הרשות, ואני מקווה ומאמין שהיא גם תימשך. אני בכל אופן, 
פה יחד עם התחנה כדי לנסות לעשות דברים טובים לעיר 

באר שבע, כפי שקרה במקומות אחרים".

"ב"ש תהיה ניו יורק של ישראל"
של  הפיזי  בתחום  גם  הגדולה  החשיבות  את  מדגיש  עמר 

ישן, לא בס ־תחנת באר שבע: "מבנה התחנה הוא מאוד 
טנדרטים של היום. אם אצליח בסוף הקדנציה )שנמשכת 
5 שנים( לראות תחנה חדשה וללכת, זה גם   ,4 בדרך כלל 
יהיה בסדר. התחנה המערבית שלנו קטנה, ומעניקה מענה 
בסיסי של צוות אחד, אבל המסה הקריטית של כוח האדם 
מסוכנים  לחומרים  רכב  מנוף,  )כמו  הייעודיים  והאמצעים 
הדרום  מחוז  הראשית.  בתחנה  רק  נמצאים  חילוץ(  ורכב 
יושב בבאר שבע, סמוך לתחנת המשנה שלנו, עם מפקדת 
המחוז והמטה. כמו כל חבלי לידה, זה לקח זמן, אבל היום 

־מי זוכר את זה. יש לנו שם מטה לתפארת, עם משל"ט מחו
זי, וגם אם אזרח מאילת או אשדוד ואשקלון מחייג 102 הוא 

־מגיע אלינו. המשל"ט הזה הוא מהמפוארים והטובים במ
דינת ישראל; מחוזות אחרים מגיעים לפה במטרה ללמוד. 
אם  וגם  והתחדשות,  בנייה  של  בסימן  שאנחנו  מקווה  אני 
יש מצוקות כוח אדם ותוספת כבאים נדרשת, כי היא כרגע 
לסייע  מתכוון  שמחי  דדי  טפסר  רב  הנציב  לתקן,  מתחת 
אחת  מפעם  יותר  ואמר  שבע,  ולבאר  דרום  למחוז  מאוד 
שהמטרה שלו השנה היא שתחנת באר שבע תהיה במוקד, 
לב  לתשומת  כיום  זוכה  התחנה  פה.  הפיקוד  החלפת  עם 
יתרה מהנציב והנציבות, ועם מעטפת כזו זה מתכון מנצח, 

מגזין
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שמתוכנן להביא בשורה בכוח אדם וציוד וכלי רכב נוספים 
2020. אני מעריך  וגולת הכותרת: משכן חדש וראוי לשנת 
שהמקום יהיה לא רחוק מאיפה שהתחנה הנוכחית נמצאת 
כרגע באזור ה'ביג', אבל עוד אין מקום סגור ושטח שנקבע 

לטובת הדבר, כדי לתת כיסוי ומענה טובים יותר".
אני מבין שיש לך מודל לעניין.

לפני  שאימצו  מה  את  שנאמץ  שנכון  חושב  אני  "בוודאי, 
והרבה מאוד שנים בניו יורק, עם נקודות הזנקה פנויות בר

חבי העיר. בוא נפזר את הכוח כך שלכל מקום אגיע ב-3, 4 
דקות ולא ב-10, 12 דקות. אולי יהיה בכל נקודה כוח קטן, 
הרי,  יותר;  הרבה  ושווה  ראשון  שמגיע  הכוח  יהיה  זה  אבל 
בשלבים  אותה  שנתפוס  וככל  ומתפשטת,  הולכת  שריפה 
התערבות  זוהי  יקטנו.  השריפה  של  הממדים  מוקדמים, 
מהירה ראשונה, והגעה למקום חשובה מאוד. העליתי זאת 

וגם בשיח עם ראש העירייה, והוא בירך ומוכן להירתם ולהק
צות שטח וגם לבחון איך אנחנו יכולים להשתלב במתקנים 
בזמני  לעיר,  מקסימלי  כיסוי  ליצור  נוכל  כך  העירייה.  של 
תגובה מהירים, ומבחינתי זו תהיה גולת הכותרת. עדיין לא 
ישבנו על המפות, אבל לפי ההערכות, על פניו לדעתי עוד 2 
או אפילו 3 נקודות הזנקה יוקמו בבאר שבע. לשם כך, צריך 
עוד אנשים ואמצעים וכלי רכב, וזה הרבה יותר מורכב מרק 

הנ מול  אל  גם  בעניין  פועלים  אנחנו  ומקום.  שטח  ואיתור 
וציבות בעידוד ותמיכת הנציב ומפקד המחוז והרשות המ

קומית ושיתוף הפעולה שלהם. ולכן, לדעתי זה בר השגה, 
ייקח כמה שייקח; באנו לעבוד קשה, ובסוף התוצאה חייבת 
ואנחנו  ישראל,  של  יורק  ניו  תהיה  שבע  באר  טובה.  להיות 

המודל שממנו נתחיל את המהפכה הזאת". 
ועם זאת, כאמור בינתיים מצב כוח האדם לוחם האש בת

על  עומד  שבע  באר  תחנת  של  "התקן  רע:  בכי  הוא  חנה 
בנוסף,  לוחמים.   86 עם  אנחנו  בפועל  וכרגע  כבאים,   130
אחת הבעיות הקשות שגיליתי כאן בתחנה היא שאין כבאים 
ואשקלון  באשדוד  גרים  לוחמים  מאוד  והרבה  מקומיים, 

וואפילו בנתניה, רמלה וראשון לציון. וזו מבחינתי אחת הב
עיות הראשונות שהעליתי, שלוחמי האש באים מרחוק, וזה 

ופחות טוב לי. תאר לעצמך שיש אירוע גדול ומשמעותי בג
זרת באר שבע, ואני רוצה לגייס עובדים מהבית )כבאי זמין 
24 שעות ביממה, והוא מוקפץ ומגיע בעת הצורך(, אז יש 
בעיה. אמרו לי שבכל המיונים והגיוסים לא היו מספיק באר 
שבעים. וגם על זה דיברנו עם ראש עירייה, ולקראת הגיוס 
גיוס תושבי באר שבע  הבא נעשה עבודה והסברה לטובת 
שילכו ויירשמו ויגישו מועמדות, ואני מקווה שהם גם ייקלטו. 
הפרדוכס הוא שבתפקידי הקודם במכללה הייתי ממונה על 
מגיעים  שהמועמדים  אלא  האלה,  והמבחנים  הגיוסים  כל 
לנקודה ארצית, ואתה לא שואל אותם מאיפה הם. מלבד 
זאת, אחד הדברים שהנציב מוביל הוא שכבאי צריך להיות 
מהאזור שבו הוא עובד, כשיש לזה יתרונות של היכרות עם 

וקירבה מבצעית מועילה".  השטח 
אז, בקרוב נראה סופסוף כבאים מבאר שבע והסביבה?

ו"לקורס הקרוב התקבלו לשמחתי כמה באר שבעים שיתג
ברו אותנו בתוספת כוח משמעותית ונתח מכובד. אומנם, 
גייסנו לא מעט לוחמי אש חדשים לתחנה, אבל בהתאמה 

והיו לנו גם פרישות של לוחמים ותיקים מבוגרים וכאלה שע
בדו הרבה מאוד שנים. ואז, גם אם קלטנו 30 עובדים, פרשו 
25, ובסוף העצמנו את התחנה רק ב-5 לוחמים. כרגע, תוו

כניות הפרישה לפחות בתחנה שלנו די נגמרו, ואין לוחמים 
שעתידים לפרוש, כך שאני מניח שכל תוספת שנקבל תהיה 
בגלל  אש,  לוחמי  לעוד  שזקוקה  שבע  באר  להתעצמות 
לנו  דרוש  בארץ.  מהגבוהים  כאמור  שהוא  הפעילות  היקף 
כמה שיותר מהר כוח אדם מבצעי, ואני מאמין שכשהנציב 
רק  ליבו,  לתשומת  תזכה  השנה  שבע  באר  שתחנת  אומר 
טוב יכול לצאת לנו מזה. גם התקשורת יכולה להציל חיים, 

ונעשה הכל כדי שנוכל לספר לציבור על פעילותנו הברוכה, 
כך שחובת ההוכחה היא עלינו. אנחנו רוצים שהציבור יוקיר 
שעושים  מדהימים  דברים  בזכות  האש  לוחמי  את  ויעריך 
אנשים המחרפים נפש, ופורצים לדירות בוערות ולמפעלים 

וומחסנים שעולם בלהבות; אף בר דעת לא היה חושב לע
ושות את זה. למשל, לפני כשבועיים, הצלנו את חייו של תי

נוק בן כמה חודשים, שכבאי חילץ מבניין בוער בבאר שבע. 
הכבאי אחז אותו כשהוא עטוף במסכת חילוץ וגם באהבה, 
בסדר.  שהוא  לבדוק  כדי  מד"א,  אלונקת  על  אותו  והניח 
עיניים מאלף  גמור; טוב מראה  הוא היה בסדר  ולשמחתי, 
מלים. אף אחד לא נכנס למקום הזה, ואין בעל תפקיד אחר 

שיבוא וייכנס לתוך העשן והאש, ויוציא משם מישהו". 

טקס חילופי מפקד תחנת באר שבע.  | צילום: באדיבות כבאות והצלה

העיר העתיקה קק"ל 58, ב"ש 08-6278865
כשר בהשגחת הרבנות | עובדים ע"פ הנחיות משרד הבריאות
ימי א'-ה 18:00-9:00

 המסעדה חזרה למתכונת הקודמת. הגשה לשולחנות 
במגבלות החזרה לשגרת הקורונה. תודה על שיתוף הפעולה
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לדיווח על תקלות 24/7:
המוקד העירוני 1-800-303-707 (106)

תושבים יקרים,

באפשרותכם לבצע מגוון פעולות באמצעות:
www.mey7.co.il  / ״MAST אפליקציית

להלן זמני פעילות מעודכנים במרכזי שירות הלקוחות בבאר שבע ובאופקים:

יום א' בין השעות: 18:00-8:00
ימים ב', ד', ה' בין השעות: 15:00-8:00

יום ג' בין השעות: 18:00-14:00 

המוקד הטלפוני פועל בימים א'-ה' בין השעות 19:00-08:00.

                                                     
          קבלת קהל > סניף באר-שבע: רח‘ ההסתדרות 57, ת.ד. 5100 | סניף אופקים: רח‘ הרצל 3       1-800-303-707 (106)

www.mey7.co.il1-800-071-562 MAST! אפליקציית MAST!

חשוב לדעת

מרכזי שירות הלקוחות פתוחים לקבלת קהל.
לתשומת ליבכם, למרכז שירות הלקוחות בבאר שבע ניתן להגיע בזימון תור 

מראש בלבד בנושאים ייעודיים: תשלומים, הסדר חוב וצריכה חריגה.

לביצוע פעולות ולקבלת מידע בכל יתר הנושאים, ניתן לפנות באמצעות 
אפליקציית !MAST, אתר התאגיד או מוקד שירות הלקוחות.

לשגרה בטוחה
חוזרים

אנא הקפידו על הנחיות משרד הבריאות!

עטיית
מסכה

שמירת מרחק
של 2 מטר

הגבלת
מספר הלקוחות



מגזין

 ליאור לרנר

־מגפת הקורונה הביאה איתה כמה סמ
־לים שליוו, ועוד ילוו אותנו במשבר ותו

צאותיו. אין ספק, כי אחד הסמלים, גם 
אם הוא עצמו מסרב להגדרה הזו, הוא 
ללוחם  הפך  השנים  שעם  זגדון  אילן 

חברתי.
הוא  שנים.   19 כבר  עצמאי  הוא  זגדון 

־הבעלים של מסעדת סבא ג'בטו, הב
שיותר  נראה  אבל  אילן.  והבר  רבסבא 
סדרתי,  מוחה  הוא  לוחם,  הוא  מהכל 
במובן הצדק של המילה, "תמיד הייתי 
הייתה  שלי  הראשונה  המחאה  לוחם. 

־נגד ראש העיר יעקב טרנר בגלל הח

צבעו  רסקו  באזור  לבן.  בכחול  ניה 
היה  זה  לבן.  בכחול  המדרכות  כל  את 
לבן  בכחול  שצבעו  הראשון  האזור 
בעיר. כל הלקוחות שהגיעו לפה חטפו 

־דוחות כי לא היה אפשר לחנות וכרטי
סי חניה לא היו, אלא רק בקניה בדואר. 
איגדתי  נפגעה,  שלי  שהעבודה  ראיתי 
עשינו  ארנונה,  מרד  עשינו  כולם,  את 

־בלגן. בסוף טרנר עשה איתי סיור, בי
טלו את האכיפה, אחרי שנה הביאו את 

בסדר". היה  ואז  המדחנים 
החופים  מחאת  את  הוביל  גם  זגדון 
באילת, שם דרש "להחזיר את החופים 

המ את  "היתה  כהגדרתו,  ־לציבור" 
לעשי 'אילת  באילת,  שהובלתי  ־חאה 

החופים  את  שם  שחררתי  בלבד',  רים 
שחררנו  המחאה  בעזרת  הדרומיים, 
את החופים לציבור מחוף שהיה אסור 
להקים בו אוהל הוא הפך לחוף שהוא 

לאוהלים". רק 
כאמור, זגדון הוא עצמאי ומסעדן כבר 
שנים רבות, וכפועל יוצא הוא גם נאלץ 
של  הסגירה  עם  פעם  לא  להתמודד 

הקורו משבר  את  נוציא  "אם  ־העסק, 
שלי  העסק  את  לסגור  צריך  הייתי  נה, 
כבר 7 פעמים עם השנים. כל פעם זה 
היה שבוע פה, שבועיים שם. לפעמים 
חששו.  כי  הגיעו  לא  ולקוחות  פתחתי 
אם  תקופה,  שבאותה  הוא  ההבדל 
במחזור,  פגיעה  לי  והיתה  פתחתי  לא 

 אילן זגדון הפך, 
אולי בעל כורחו, 

לסמל מאבק 
המסעדנים. כמעט 

שלושה חודשים 
אחרי שסגר את 

עסקיו, הוא עדיין 
זועם על היעדר 

הפיצוי ומבטיח לא 
לשתוק, "אם לא 
 יתעוררו תתעורר 

פה מהפכה"

26
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המדינה החזירה את הפגיעה, לא כמו 
הפעם".

הרגישו  העצמאים  שאר  כמו  זגדון, 
־ממש עם תחילת משבר הקורונה "מו
־פקרים". מצד אחד הם ראו את השכי

רים יוצאים לחל"ת והמדינה מתחייבת 
אליהם בדמי אבטלה אך מהצד השני 

־לעצמאים לא נותנת שקל אחד. העצ
מאים החלו להרים קול צעקה נגד מה 
בטוחים  ותהיו  צדק,  חוסר  כינו  שהם 
זגדון  צדק,  חוסר  על  צעקה  יש  שאם 
 " הלפיד,  את  להוביל  ראשון  שם  יהיה 
כבר  בלגן,  התחיל  כבר  מרץ  בתחילת 
 20-30 ב  יורדת  העבודה  את  ראינו 
אחוז. לקראת אמצע מרץ כבר לא היה 
בכלל עבודה. אחרי ההודעה של ביבי 
הוצאנו את כולם לחל"ת והלכנו לנוח".
־זגדון מצד אחד מודה שהוא חשב שא

יותר,  גרועים  לתרחישים  הולכים  נחנו 
מילה  ממנו  להוציא  אפשר  ואפילו 
הבריאות,  משרד  התנהלות  על  טובה 

־אבל מצד שני, הוא מדגיש כי עם הנ
טוב,  התמודדנו  אולי  הבריאותי  גיף 
הוא  הכלכלי  הנגיף  עם  להתמודדות 
נותן ציון נכשל, "חשבתי שהמגפה הזו 
שזה  רדיקלים  יותר  לכיוונים  תתפתח 
ההנחיות  בגלל  זמן.  יותר  הרבה  ייקח 

יצא ־ובגלל השמירה על ההנחיות לא 
גדול מידי" הוא אומר, "מצד  נו בנזק 
שני, אני מאוד לא מרוצה מההתנהלות 

־של ראש הממשלה, שהוא היחיד שב
התפי כלכליים.  דברים  פה  קבע  ־סוף 

סה הקפיטליסטית שלו אומרת שהחזק 
אמורים  שאנחנו  לא,  והחלש  מנצח 
השנים  כל  למשבר.  שותפים  להיות 
הרגע  וכשמגיע  במיסים  אותנו  סוחט 

־הוא גם לא מחזיר לנו שקל. אני הצבע
תי לביבי וגיליתי שהוא חלש בכלכלה, 
זה  גבול,  לו  יש  גיליתי שגם קפיטליזם 
את  ריסק  זה  ועסקים,  מסעדות  ריסק 

־הכלכלה. בגלל זה אני כועס. צריך לפ
צות אותנו על הנזק שלנו. הייתי סגור 

־שלושה חודשים שילמתי הכל ולא קיב
אומר הוא  הגיוני?".  זה  כלום.  לתי 

למשבר  הראשונים  בשבועות  כבר 
יושב  לא  שהוא  החליט  זגדון  הקורונה 
בשקט, בסרטון שצילם בבית הקברות 
בבאר שבע, הגיע למיליוני צפיות, הוא 
יצא בביקורת קשה על ראש הממשלה 

־ושר הפנים, "החלטתי ללכת לבית קב
ולצלם סרטון עם מה שאני חושב  רות 
כי  קברות?  בית  למה  ההתנהלות.  על 
כמה  יודע  דרעי  אריה  וגם  יודע,  אני 

קדוש". הזה  המקום 

לא  הביקורת  אם  לשאלה  בתשובה 
היתה קשה מידי יש לו תשובה חותכת, 
הייתי  מידי,  קשה  הייתי  שלא  רק  "לא 
שאני  מה  את  מעלה  הייתי  אם  רך. 
חושב על ההתנהלות האמיתית זה היה 
הרבה יותר רע. אבל עדיין יש לי אליהם 
כבוד.  זה שקמה ממשלה כל כך שמנה  
גרם  שלהם,  למשכורות  דואגים  והם 
לי ולכל המדינה להבין שזה קומץ של 
אבל  לעצמם.  רק  שדואגים  נוכלים 

יתעו ־שעון החול התהפך, אם הם לא 
יש  ררו תתעורר פה מהפכה. לחזירות 
גבול" הוא אומר וממשיך, "שאלנו את 
חודשיים  שלנו,  הפיצוי  עם  מה  האוצר 
ואין תשובות. אחרי  כולם  רדפנו אחרי 
עד  אותו,  וגם  עלוב  פיצוי  הוציאו  זה 
זקן  לך  גדל  הכסף  את  מקבל  שאתה 

השפלה". זו  לבן. 

במאבק אין חוקים
למאבק.  יוצא  שהוא  החליט  זגדון  ואז 
אפשרי  מקום  בכל  להפגנות  יצא  הוא 
ובכל זמן אפשרי, החליט להיאבק בכל 
כאילו  נראה  היה  זה  לפעמים  הכוח. 
גם  לפעמים  אבל  לשמיים,  צועק  הוא 
הידועות  התוצאות  אחת  תוצאות.  היו 

 סטריט
פייטר
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ויותר היא העובדה שחבר הכנסת אבי
רוביק  גם  יותר  ומאוחר  ליברמן,  גדור 
10 אחוזים מהמשכוו  דנילוביץ', תרמו

רת שלהם לטובת המסעדנים, "בתוך 
מחברי  לבקש  החלטתי  המאבק,  כל 

למ שלהם  מהמשכורת  לתרום  וכנסת 
אחוז,   30 רציתי  בהתחלה  סעדנים. 
החלטתי  אז  מורכב  שזה  הבנתי  אבל 
10 אחוז מהנטו שלהם. העוו  ללכת על
אליי,  פנתה  ליברמן  אביגדור  של  זרת 

למסע לעזור  רוצה  שליברמן  ואמרה 
אחוז   10 שיוריד  אז  לה  אמרתי  דות. 
ימים  כמה  אוקיי,  אמרה  מהמשכורת, 
אחרי זה, ליברמן מתקשר אליי ואומר 

ולי בוא קח ממני צ'קים וכל חודש שה
מסעדות סגורות אני מוריד 10 אחוז", 
פניתי  זה  "אחרי  וממשיך,  מספר  הוא 
קח,  בוא  לי,  אמר  ישר  הוא  לרוביק, 
אחוז   10 הוריד  הוא  רוצה,  אתה  כמה 
כולם  כנסת,  חברי  לעוד  פניתי  ותרם. 
פניתי  עשינו.  כבר  תרמנו,  כבר  אמרו 
לפחות לעשרה, כולם סירבו. אבל אני 

לה להמשיך  מתכוון  אני  אפסיק,  ולא 
להם". ציק 

לזגדון גם חשוב לציין שהכסף לא מגיע 
ואליו ישירות. יתרה מזאת, כנראה שב
מהת שקל  ייראה  לא  הוא  הדרך  וסוף 

מופקד  זה  אליי,  הולך  לא  "זה  רומה, 
לעמותה של מסעדנים. אני לא ראיתי 
זה לעמותה של  שקל. אני מעביר את 
יגיש  שבמצוקה  מי  וכל  המסעדנים 
ויקבל את הכסף. אני עצמי  מועמדות 
לא לוקח שקל. כל סוג של מסעדן יוכל 

הכסף". את  לקבל 
מה הנזק הכלכלי שלך?

אז  כלכלית,  נכון  ומתנהל  חסכן  "אני 
אלף   240 כמעט  הוא  המוערך  הנזק 
שקל ואני יודע לנהל את הכסף. זה לא 
רק שלא מגיעים לקוחות לעסקים. זה 
קבוע,  באפן  שיורדים  מיסים  שכירות, 
הלוואות. כל הסחורה שלי הלכה לפח, 
פג  שהיא  שקל  אלף   80 בשווי  סחורה 
עובד  לא  עכשיו  אני  שזרקתי.  תוקף 
בתפריט מלא, עובד בתפריט מצומצם 

שיש". מה  עם 
כמה ענף המסעדות יפגע לדעתך?

לא  מסעדנים  מ-1000  יותר  "לדעתי 
הכ הקורונה  השנה.  סוף  עד  וישרדו 

הקרובים.  בחודשים  תתחיל  לכלית 
פותחים.  שלא  אמרו  מאות  כמה  כבר 

ומסעדות יפתחו ויסגרו אחרי חודש חו
דשיים".

האוצר  תכנית  על  חושב  אתה  ומה 
לעסקים שמחזירים עובדים מחל"ת?
"זו תכנית שמי שיזם אותה הוא רמאי. 
שולל  להוליך  איך  זה  שלו  ההגיון  כל 

בא תחזירו  לנו  אמרו  עסקים.  ובעלי 
עכשיו  מענק,  ותקבלו  עובדים  פריל 
רק  זה  וגם  מיוני.  רק  זה  לא,  אומרים 

3300 שקל, רוב העובו  לעובדים מעל
דים שלי מרוויחים פחות. אז במי פגעו 
בסוף? בסטודנטים שגם ככה אין להם 
פתחתי.  באמת  לא  עכשיו  גם  כסף.  
הוצאתי כמה שולחנות בחוץ, טייק אווי 
תנועה.  אין  מגיעים.  לא  אנשים  וזהו. 

ולמי נפתח? אנשים עדיין חוששים, פו
חדים".

של  תמונות  רואים  אנחנו  שני  מצד 
שומ שלא  בילוי  ומקומות  ־מסעדות 

ההנחיות...  על  רים 
סגירה  צו  לתת  צריך  כאלה  "לעסקים 
וקנס של מיליון שקל. מה שהם עושים 
שנותן  עסק  של  בעלים  עצום.  נזק  זה 
בסביבה שלו להפר את ההנחיות, צריך 
את  לפתוח  עליו  ולאסור  אותו  לקנוס 

והעסק. כן, צריך להילחם במדינה שת
פצה אותנו. אבל זה לא אומר שאנחנו 

ככה" להתנהל  צריכים 
היו לך מחשבות לסגור?

מהסיבה  כאלה.  מחשבות  לי  "עברו 
שאני מרגיש שהשקעתי כל החיים ואני 
שאני  למה  אמרתי  אבל  נבגד.  מרגיש 
אכנע לממשלה שלי, אני זה המדינה, 
למה שהמדינה תנצח אותי, אני אלחם 

זה. אנשים מבי ועד הסוף לשנות את 
ולהפוך  לרחוב  לצאת  שצריכים  נים 
את המדינה, אני חושב שהמרי יחריף, 

ושתהיה פה מהפכה, גם השוטרים לטו
בתנו גם הפקחים לטובתנו. מה נעשה 
את  נחליף  לא.  האזרחים?  את  נחליף 

ההמשלה".

צדק צדק תרדוף
חדשות  לא  חברתיות  מחאות  כאמור, 
לזגדון שידע מאבקים לא פשוטים, היה 

השא שני  מצד  וויתר.  ולא  ובכותרות 
זאת  בכל  לו,  נשאר  כוח  כמה  היא  לה 
להיאבק עוד ועוד ועוד, בסוף יכול גם 

לעייף, "אני לא מתעייף, ההפך. יש לי 
מצהיר,  הוא  כמוני"  יהיו  שכולם  חלום 
" אני לא מתעייף כי מה שמוליך אותי 
לחוסר  אלרגיה  לי  יש  צדק.  זה  בחיים 
קומבינות,  זה  שהכל  רואה  אני  צדק. 
להדוף  זה  שלי  הטבעית  התגובה  אז 
יכול.  לא  אני  זה  עם  להסכים  זה.  את 
רואים את ההדיפה שלי כמלחמה אבל 
אני רואה את זה כהתנהלות טבעית".

ככזה  שלו  מהתיוג  חושש  לא  גם  זגדון 
לצ ראשון  שתמיד  זה  נאבק,  ושתמיד 

עוק, " אני מוחה רק כשאני רואה שיש 
חוסר צדק. כשזה פוגע בציבור, לא בי. 
בהן,  אצליח  שאני  למחאות  יוצא  אני 

ועד היום לא היתה מחאה שלא הצלח
תי בה. גם עכשיו הצלחנו. כולם מכירים 
היום  בכותרות.  נמצאים  אנחנו  אותנו, 
כשאני פונה לחבר כנסת יודעים לענות 

לי כי אם לא יודעים שנצא לרחוב".
אבל אתה לא חושב שהטון שלך חריף 

מידי?
"אתה חושב שיש מילה שאמרתי לכל 
אורך המחאה שהיא לא נכונה? עסקים 
קורסים, אנשים על סף התאבדות אז 

ומה אני צריך? לדבר בנחמדות? הטו
מתנהגים  ככה  כי  כאלה  הם  שלי  נים 
לא  אני  חרון.  זה  כעס,  לא  זה  אליי. 
כואב  וזה  קורה  מה  רואה  אני  כועס, 
הקולות  את  מייצג  הייתי  לא  אם  לי. 
של האחרים הייתי שותק. אני לא רוצה 
להיות סמל המחאה. אני רוצה להביע 

אחרים. של  הקול  את 
המחאה.  של  הסמלים  לאחד  הפכת 

גדולה... אחריות 
"אני לא חושב שאני סמל של שום דבר. 
מי שאומר את האמת מגיע לתקשורת. 
אני לא סמל. כן, מסעדנים מתקשרים 
אותנו',  מייצג  'אתה  לי  ואומרים  אליי 
של  המסעדות  פורום  ראש  יושב  אני 
אני שולמן בישראל, אני חלק מעמותת 
חושב  לא  אני  אבל  ביחד,  מסעדנים 
להיות.  רוצה  לא  גם  אני  סמל.  שאני 
אני  בו,  להילחם  מקום  יהיה  אם  אבל 

ואהיה הראשון להיות שם. יש יותר לוח
מים ממני, יותר רעשנים ממני שהשיגו 
יותר הישגים ולא שמעת אותם, כי הם 

בכותרות". להיות  אוהבים  לא 
אז מה יהיה עכשיו, אתה מתכונן לגל 

השני?
ללמוד  נצטרך  סגר,  עוד  יהיה  "לא 

זה לא אפשרי לה קורונה.  ולחיות עם 
חזיר אחורה. אנשים לא יחזרו הביתה. 
אם יעשו סגר בסוף?  אני אזרח שומר 
שלא  בממשלה  אחרים  לעומת  חוק, 

ומכבדים אותנו אני כן מכבד ואני אס
אנשים  מכניס  לא  אני  עכשיו,  גם  גור. 
הפתוח,  באוויר  רק  יושבים  למסעדה. 
אני מקצין ומחמיר מעבר להנחיות עד 

בטוח". ארגיש  שאני 

מגזין

| גיליון 2483 | י"ב בסיון תש"פ | 284.6.2020

"המדינה לא תנצח אותי". זגדון



נופי טליה בדימונה, טל' 08-8585333

697,266

בדימונה



מגזין

| גיליון 2483 | י"ב בסיון תש"פ | 4.6.2020

 ליאור לרנר

על זה  אופטימי  סיפור 
על  מסתכלים  כיצד 
המלאה,  הכוס  חצי 
מסתכלים  כיצד 
לחיים בעיניים ומחליטים שלא משנה 
דבר  וכל  שניה  כל  נמצה  אנחנו  מה, 

הסי זה  איתם.  יביאו  האלה  ־שהחיים 
שמוכיחים  סיבר,  ומתי  מיטל  של  פור 
שאתגרים הם רק עוד משוכה בדרך. 

ההז "יום  דיי,  הבליינד  יצויין  ־השבוע 
־דהות עם עיוורים ולקויי ראייה", והש

המודעות  את  להעלות  רוצים  ניים 
זה. מסוג  למוגבלויות 

וגדלה בבאר  נולדה   )33( מיטל סיבר 
מארגנטינה  עלה  מתי,  בעלה  שבע. 
לבאר  ישירות  המשפחה  עם   7 מגיל 
שבע. שניהם עובדים בדיגיטל כשהיא 
מדיה  בווב  חברתית  מדיה  מנהלת 
בדיגיטל  קמפיינים  מנהל  והוא  גרופ 

.WAVE DIGITAL בחברת 
כאן גם הזמן לגילוי נאות. את השניים 

אני  וגם  שנים,  כמה  כבר  מכיר  אני 
הולכים  שאתם  מהסיפור  הופתעתי 

הבאות. בשורות  לקרוא 
מיטל נולדה עם מיקרופטלמיה, מום 
העיניים  שתי  או  אחת  עין  בו  מולד 
לא השלימו את תהליך ההתפתחות 
בעצם  אומר  "זה  שלהן,  העוברית 
שלא  עין  קטנה,  עין  עם  שנולדתי 
לרוב  שלה,  ההתפתחות  את  סיימה 

במק בתורשה.  שעובר  גנטי  ־משהו 
עיוורת,  אני  בה  אחת  עין  זו  שלי  רה 
עין שאני לא רואה בה. העין השנייה 
בה  רואה  שאני  רגילה  עין  זו  שלי 

לכל דבר. מי שלא מכיר את הסיפור 
או  קטנה  פזילה  לי  יש  שאולי  חושב 

דומה". משהו 
־מגיל שנה לסיבר יש למעשה עין תות

ומי שלא מכיר  בת במקום עין שמאל 
"עין  להבחין,  יידע  לא  הסיפור  את 

מס תותבת",  עין  למעשה  זו  ־שמאל 
העין  את  מסתירה  "היא  סיבר,  פרת 
משהו  זה  התפתחה.  שלא  הקטנה 
עיניים  שתי  לי  'שיהיו'  כדי  קוסמטי 

־שיהיו זהות אבל גם כדי שהפנים ית
פתחו בצורה סימטרית. אבל מבחינת 
ראייה, בעין שמאל אני לא רואה כלום, 

מיטל ומתי סיבר יכלו בקלות לשקוע בעצב על 
המומים איתם נולד בנם, במקום זה, השניים 

מבטיחים שבנם יחיה חיים מלאים ומדהימים 
ודרך חשיפת סיפורו ברשת, מקווים לשנות גם 

משהו בגישה של אחרים ללקויי ראיה
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אני עיוורת. אני זוכרת את עצמי ככה 
התחיל  עצמו  התהליך  ומתמיד.  מאז 
ולא  מהרגע שנולדתי. אני לא מכירה 
ככה  זה  ומבחינתי  אחר  משהו  יודעת 

החיים". כל 
על  בפתיחות  מדברת  היום  סיבר 
לא  שזה  מודה  היא  גם  אבל  המצב 
אולי  היא  מבחינתה  ככה.  היה  תמיד 

־קצת התביישה, אולי קצת חששה מה
שעד  הסיבה  זו  הסביבה.  של  תגובה 
אחד,  לאף  סיפרה  לא  התיכון,  סיום 
גם לא לחברות הטובות ביותר, "בתור 
ילדה לא ראיתי בזה משהו רע אבל גם 
לא רציתי לספר ושיתעסקו בזה. אולי 
זה  אחרי  להסתכל  אומץ  לי  היה  לא 
לילדים בעיניים, להישיר אליהם מבט. 
אחד.  לאף  סיפרתי  לא  פשוט  אז, 
תחושה  לי  היתה  שתמיד  חושבת  אני 
משהו  ושזה  אצלי  פגם  איזשהו  שזה 
שלא יקבלו. קצת פחדתי שלא יאהבו 
סוף  לקראת  אותי.  יקבלו  ולא  אותי 
הזו.   מהמחשבה  השתחררתי  התיכון 
ככל שהתבגרתי הבנתי שזה שטויות, 
כל  שלו,  הבעיה  את  יש  אחד  שלכל 

ואין  משלו  משהו  עם  מסתובב  אחד 
במה להתבייש. התחלתי לדבר על זה 

עניין". מזה  לעשות  ולא  בפתיחות 
הריאיון  אורך  לכל  מדגישה  סיבר 
אבל  אחת,  בעין  עיוורת  אמנם  שהיא 
החיים שלה מתנהלים כמו חיים של כל 
אחד אחר, "אין שום דבר שונה ממני 
היום  החיים  בשגרת  אחר  אדם  וכל 
זהה  היה  שלי  החיים  מסלול  יומית, 

שנולד בגלל  בישראל.  האנשים  ־לכל 
זה,  את  רק  מכיר  שלי  המוח  ככה,  תי 

המ הראיה  אולי  זה.  על  מפצה  ־והוא 
רחבית שלי יותר קצרה ממישהו אחר 
אבל אני רואה מצוין, עובדה שעשיתי 

־רישיון. יותר מזה, בכל פעם שאני מגי
עה למרפאה בה אני מטופלת יש המון 
במקום  שנמצאת  כתבה  יש  כתבות, 
מאוד בולט על טייס עם עין אחת, אז 
אם נותנים לטייס להיות עם עין אחת 

בסדר". הכל 
שונה  הרגישה  לא  כך  כדי  עד  סיבר 
שכנראה  הנכות,  אחוזי  את  שאפילו 

־מגיעים לה, לא דרשה, "לא התעסק
יותר מידי, לא בדקתי למה  זה  תי עם 

פרו לי  ירד  אמנם  בצבא  זכאית.  ־אני 
פיל אבל זה לא הפריע לי בשום צורה, 
חיים  מנהלת  ואני  מלא  שירות  עשיתי 
שאני  מבינה  אני  היום  לגמרי.  רגילים 

־זכאית לקצבת נכות אז פשוט לא עשי
כלום". זה  עם  תי 

בדייט  כבר  סיפרה  היא  אגב,  לבעלה 
הראשון, "אני זוכרת שמתי לקח אותי 
בדייט הראשון, אסף אותי בדרך לפאב 
מעניין  משהו  לי  "ספרי  אותי:  שאל 
רואה  לא  "אני  לו:  אמרתי  אז  עלייך" 

אותו,  שאלתי  אני  ואז  אחת".  בעין 
ומה איתך? הוא ענה לי שכשהיה ילד 
הוא נפל למדורה בל"ג בעומר ונכווה 
ברגליים וידיים. בזה דילגנו על השלב 

ראשון. דייט  של  המביך 
ללא  נולדה  אביגיל,  הבכורה,  ביתם 
השניים  כשנה  ולפני  מגבלה,  שום 
"תמיד  שני,  להיריון  להיכנס  החליטו 
יש את הדיבור על זה שאולי זה יעבור 
לילדים, אבל אני מודה שהגענו הרבה 
מיטל.  אומרת  הפעם",  רגועים  יותר 
ראה  הרופא  המוקדמת  "בסקירה 
שעין שמאל אצל העובר לא זהה לעין 
אותה.  למצוא  הצליח  לא  והוא  ימין, 
ואז הבנו שנווה ירש את זה ממני. אני 

־לא יודעת להגיד אם היה שוק כי ידע
נו שיש לזה סיכוי, אבל זה עדיין שוק. 
רגועים  שהיינו  חושבת  גם  אני  אבל 
כמו  יתבטא  זה  ממני,  ירש  הוא  שאם 
אצלי, שאני חיה חיים רגילים וגם הוא, 
יהיה  אז היינו רגועים. בעין אחת הוא 
עיוור, ובעין שנייה הוא יהיה סבבה. זה 

־מה שקצת הרגיע אותנו". "היינו במע
קב צמוד יותר, מובן שרצו לראות שזה 
ממשהו  חלק  לא  וזה  נקודתי  משהו 
כדי  בדיקות  עוד  עשו  אז  גדול,  יותר 
לקויות",  לעוד  קשור  לא  שזה  לוודא 

מתי. אומר 
הזוג,  של  השני  בנם  נווה,  הגיע  ואז, 
האופטימיות  כל  שעם  מודה  ומיטל 
חדר  את  אפף  ההלם  הראשון  ברגע 
מודה  אני  ופה  נולד,  "נווה  הלידה, 
שהיינו בהלם. היינו מוכנים לזה שהוא 
ולאורך  כמוני,  שמאל  עין  בלי  יהיה 
שעין  הראו  הבדיקות  כל  ההריון  כל 



שהוא  ברגע  לחלוטין.  תקינה  ימין 
עליו  עליי.הסתכלנו  אותו  והניחו  נולד 
ראינו שעין ימין לא נראית בסדר, ואז 
ואמרה  אותו,  בדקה  הילדים  רופאת 
שמשהו לא בסדר בעין ימין, וכבר ביום 

עיניים". למחלקת  הלכנו  למחרת 
שם השניים קיבלו את האבחנה, בנם 
אובחן עם אנופתאלמיה )חוסר בגלגל 
ומיקרופתאלמיה  שמאל  בעין  העין( 
עין  "בעצם  ימין,  בעין  קטנה(  )עין 
קיימת בכלל, לא התפתח  שמאל לא 

מיטל. אומרת  בעין",  גלגל 
ואיך התחושות אחרי האבחנה?

התח פשוטות.  לא  "התחושות  ־מתי: 
לנו לחשוב על כל הדברים שהוא לא 
נכנס  ואתה  לעשות,  או  לראות  יוכל 
לסיטואציה שאתה לא מכיר ולא יודע. 
כל  בעתיד.  יהיה  מה  יודע  לא  אתה 
כרגע  אנחנו  מבינים.  יותר  אנחנו  יום 
משערים שהוא לא רואה בכלל, אבל 
מחכים  ואנחנו  קטן,  מאוד  עדיין  הוא 
לראות אם יש שרידי ראיה. ראיה כמו 
אנחנו  אבל  לו,  תהיה  לא  אחרים  של 
ושהוא  ראיה  שרידי  לו  שיהיו  מקווים 
לוקחים  אנחנו  משהו.  לראות  יצליח 
עיוורון  עם  יהיה  הוא  שאולי  בחשבון 

מוחלט".
אתה  קלים,  לא  הראשונים  השבועות 
בתחושות  שעות   24 היום  כל  עסוק 

יח או  יראה  לא  הוא  כנראה  מה  ־של 
הרגילים  הדברים  הלקות.  בגלל  ווה 
טלוויזיה,  שמיים,  שמש,  היום,  של 
חברים, משפחה – שיזהה בראיה את 
אבא ואמא, את אביגיל, סבא וסבתא, 
כשבועיים  היה  חשוב  שינוי  אחיינים. 
לאחר הלידה, לאחר ששוחחתי עם זיו 
שילון, איתו יש לי היכרות מהימים שלי 
הפציעה  את  וסיקרתי  חדשות  ככתב 
מדי  אנו  ומאז  עזה,  ברצועת  זיו  של 
נולדה  לזיו  ומשוחחים.  בקשר  פעם 
השיחה  וממש  ראיה,  לקות  עם  ילדה 
להרים  והצליחה  אותי  עודדה  איתו 

מאוד". אותי 

איך מגיבים לדבר כזה?
אני  לשניים.  התחלק  זה  "פה  מיטל: 

לח רציתי  לידה.  אחרי  שנייה  ־הייתי 
כות עם זה. אמרתי שאני כרגע רוצה 
המעשי  הצד  היה  מתי  איתו.  להיות 
מה  לברר  התחיל  מיד  הוא  והפרקטי. 
עושים עם ביטוח לאומי, איך נרשמים 
למעון לילדים לקויי ראיה. הוא התחיל 
הפוש  את  נתן  הוא  הכל.  את  לקדם 

העניינים". את  להזיז 

"תרפיה עבורנו"
שניהם  עובדים  ומתי  מיטל  כאמור, 
בדיגיטל. מיטל בעצמה משתפת לא 
מחייה,  החברתיות  ברשתות  מעט 

מצ היינו  הילדים.  מגידול  ־בעיקר 
לשקוע  אולי  אחרים  זוג  מבני  פים 
לא  אבל  העתיד,  על  להרהר  בעצב, 
שמבחינתם,  החליטו  השניים  הם. 
לבנם יהיה עולם ומלואו, ולא רק זה, 
ברשת,  סיפורו  את  לשתף  גם  אלא 
"זה היה רעיון משותף שלי ושל מתי, 
ההיריון.  בזמן  כבר  עלה  הזה  הרעיון 
צירים  לי  היו  ההיריון  סוף  לקראת 
אותי  אשפזו   34 ובשבוע  מוקדמים, 
שאלד  חשבו  חולים.  בבית  ללילה 
הרעיון  לנו  עלה  פתאום  הזמן.  לפני 
הזה. אמרנו שהלידה מתקרבת, יהיה 
לעשות  והחלטנו  ראיה,  לקוי  ילד  לנו 
נבע  "הרעיון  מיטל.  אומרת  זה",  את 
מיטל  המדיה.  את  חיים  ששנינו  מזה 
בדיגיטל  עובד  אני  בדיגיטל,  עובדת 
הרבה  היום  העולם  עיתונאי.  והייתי 
עם  ולאנשים  למוגבלויות  חשוף  יותר 
מקבלים  הזמן  כל  הסיפורים  קשיים, 
וגם העולם  ובמדיה  חשיפה ברשתות 
מתאים את עצמו לכך. מיטל חושפת 

ברש גלויה  בצורה  שלה  החיים  ־את 
־תות החברתיות. אז חשבנו איך נתמו

דד עם השאלות של האנשים, שיבינו 
שמשהו בראיה לא רגיל, איך נתמודד 
עם זה. אנחנו לא מתכוונים להסתיר 

אותו. אז נקדים תרופה למכה ופשוט 
יהיו  לא  וככה  שלו  הסיפור  את  נספר 
שאלות. אז עשינו בלוג שבו מספרים 
זה  אחרי  השאלות.  כל  את  וחושפים 
הבנו שזו גם סוג של תרפיה עבורנו" 

מתי. מסביר 
־מיטל מדגישה כי אין להם כוונה לש
האנ את  לחנך  או  העולם  את  ־נות 

החברה  איך  לשנות  לנסות  או  שים, 
או  ילדים  אצל  ללקויות  מתייחסת 
בעולם  היינו  לא  אנחנו  גם  מבוגרים. 
אבל  אותנו,  פגש  לא  שהוא  עד  הזה 

־אם דרך הסיפור שלנו, הסביבה הקרו
בה שלנו תצטרך להתאים את עצמה 
וזה  ראיה,  לקות  עם  ילד  עם  לחיים 
יכול ליצור מעתיד גם שינוי במעגלים 

־נוספים, זה מספיק לנו. ברור לנו שא
נעסוק באופן פעיל על מנת  גם  נחנו 
וגם  הזה  התחום  את  ולקדם  לעזור 
בזה.  משמעותי  חלק  תהיה  אביגיל 
ברור  אבל  איך,  יודעים  טרם  אנחנו 
לקהילה  תמיכה  סביב  שהעיסוק  לנו 
חלק  תהיה  ראיה  ובעיקר  לקויות  עם 
אנחנו  בבלוג   . מעתה.  שלנו  מהחיים 
שלנו  יום  היום  את  ומתעדים  כותבים 

־ושל נווה, את ההתמודדות שלנו. אנ
בצורה  זה  את  להציג  משתדלים  חנו 
לא  אנחנו  הומוריסטית.  אופטימית, 
לנו  חשוב  מסכן.  לא  ונווה  מסכנים, 

מת שאנחנו  האתגרים  את  ־להראות 
־מודדים איתם. ההתמודדות לא פשו

מסכנות". פה  אין  אבל  טה, 
קיבלתם הרבה תגובות. הופתעתם?
היה  תגובות.  שנקבל  ברור  לנו  "היה 
יישאר  לא  והוא  פוסט,  שנעלה  ברור 
כמות  לכזו  ציפינו  לא  אבל  מיותם, 
ולא  חשבנו  לא  תגובות.  של  מטורפת 

ככה". זה  את  דמיינו 
־ומה לגבי אלה שאומרים שאתם מק

נווה לחשוף את  בלים החלטה עבור 
הסיפור?

שלו,  החיים  את  לו  יש  זה.  על  "חשבנו 
זה. הגענו למסקנה  ובאמת חשבנו על 
בצורה  לעולם  אותו  נציג  לא  שאנחנו 
במה  לנו  אין  וגם  משפילה,  או  מבישה 
להתבייש. אין לו במה להתבייש ,יהיו לו 
חיים מדהימים. נהפוך את העולם שיהיו 

־לו את החיים הכי טובים שיש. חיים רגי
חושפת  שאני  כמו  שאפשר.  כמה  לים 
את אביגיל. ככה אנחנו חושפים אותו".

ואיך מסבירים לאביגיל?
יוד לא  עדיין  היא  לה.  סיפרנו  ־"לא 

רואה.  לא  שהוא  מבינה  לא  או  עת 
שונה  שמשהו  מבינה  כן  היא  אבל 
היא  ככה  אליי.  זה  את  מייחסת  אבל 
טבעי". שהוא  משהו  זה  אותו,   רואה 

עמוד הבלוג "הסיפור של נווה":
https://www.facebook.com/

/navethatsallabout
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 נסיעות פרטיות באוטובוסים חדישים 
לטיולים, אירועים, ערבי חברה ועוד. 

 אז...חייגו  054-7437134

! ש"הצטרף למשפחת דן ב? 2,000₪מעוניין לקבל מענק התמדה 
גבייהית/מפקחה/לחברת דן תחבורה ציבורית בבאר שבע דרוש

.ביצוע בקרות בקווי האוטובוס העירוניים בעיר באר שבע-אופן המשרה כולל 
.למתאימים במסגרת ההסכם הקיבוצי, שכר ותנאים טובים

מהיום הראשון" ש"דן ב"עובד 

דרישות
נכונות לעבודה מול הציבור, אדיבות, שירותיות

המענק בכפוף לתנאי המבצע**
sniro@danbadarom.co.ilח ניתן לשלוח"קו

!אתכם לאן שרק שתרצומסיעהדן בדרום הסעים 

.ערבי חברה ועוד, אירועים, נסיעות פרטיות באוטובוסים חדישים לטיולים

054-7437134�👈�חייגו ... אז

דן בדרום הסעים לוקחת אתכם לאן שתרצו!



 יעקב סיטרוק-דהן

ת מה שעבר הצעיר הבאר א
שנים  ב-21  הזה  שבעי 
לא  מאיתנו  רבים  בקושי, 
קשיש.  בגיל  גם  חווים 
אלה  בימים  נחשב  בוכריס  מנחם 
אבל  בארץ,  ביותר  הצעיר  לקבלן 
ובעזרת  אצבעותיו,  שב-10  למי  גם 
מאיר(  אביו,  )בעיקר  משפחתו  בני 

לה הצליח  השם,  בעזרת  יובייחוד 
ואחזקת  ושיפוצים  לצבע  עסק  קים 
מבנים, שבתוך שנים לא רבות מדיי 
צפוי להביא את בוכריס למעמד של 

מוביל. בניין  קבלן 

הראשון שנולד 
בישראל

נולדתי בישראל, הראשון מבין "
שלי  ההורים  ובנות;  בנים   8
הגיעו מצרפת לפני כ-22 שנה, 
אבל הם במקור מטוניסיה. הם 

יהגיעו למרכז הקליטה 'יעלים' בשכו
נה ה' בבאר שבע, ואני נולדתי שם", 
לכל  כלל,  "בדרך  בוכריס.  מספר 
להיות  נותנים  הקליטה  במרכז  דייר 

של  במקרה  אבל  במקום,  שנה  עד 
5 שנים, כי  המשפחה שלי, היינו שם 
היה קשה לנו למצוא דירה מתאימה. 
 5 אחרי  דבר,  של  בסופו  אולם, 
שנים, נכנסנו בע"ה לבית ליד קריית 

היסוד".  קרן  ברחוב  הממשלה, 
שלך  מהילדות  זוכר  אתה  מה 

? " ם י ל ע י " ב
המשטרה  את  בעיקר  זוכר  "אני 

ומו הביתה,  אלינו  נכנסת  ישהייתה 
לפנות  כדי  הדברים,  את  לנו  ציאה 
והם  פעמים,  הרבה  קרה  זה  אותנו. 

ואנח יהיו מוציאים את הציוד שלנו, 
הזה  העניין  אותו.  מחזירים  היינו  נו 
משפיע עליי עד היום, בהבנה שאתה 
ולא  לך,  שיש  מה  על  להילחם  צריך 

בש לדירה  שנעבור  כשרצו  ילוותר. 
ראה  לשם,  הלך  שלי  אבא  ד',  כונה 
ואמר:'בשום  טובה,  לא  שהשכונה 
פנים ואופן' הוא לימד אותי להילחם 
לוותר על שום  ולא  ולעמוד על שלי, 

דבר".
בנות   5 )שלה  חרדית  למשפחה  כבן 
3 בנים, כשמנחם הוא הילד החמיי -ו

שי(, למד בוכריס במוסדות תורניים 
בתל למדתי  "ביסודי  שבע:  יבבאר 

ובתיכון  'מעיין',  רשת  של  תורה  מוד 
במוסדות 'בית יוסף' של הרב בצרי. 

יהיו לנו לימודי תורה ובגרויות וכל הד
נוער  של  בכיתה  הייתי  האלה.  ברים 
כזה  נוער  בסיכון,  נמצא  שכביכול 

ישהמוסדות של הרב בצרי יכולים לה
מסודרת".  בצורה  אותו  חזיק 

איזה מין תלמיד היית?
הזמן  כל  אבל  טוב,  תלמיד  "הייתי 
התחי לפרנסתי.  עבדתי   ,14  מגיל

בשעות  פרחים  בחנות  לעבוד  לתי 
לע הולך  הייתי  כך  ואחר  יהצהריים, 

בוד בקיוסק. את כל השעות הפנויות 
שלי,  בחיים  לעבודה;  הקדשתי  שלי 
שיעורי  עושה  עצמי  את  מצאתי  לא 
תלמיד  הייתי  זאת  בכל  אבל  בית, 

עצ להיות  רציתי  הכל,  בסך  יטוב. 
14 לא  מאי ולפרנס את עצמי. מגיל 
לקחתי שקל מאבא שלי; בחיים, לא 
ביקשתי משהו מאבא שלי, רציתי את 

15, נכנסי  העצמאות שלי. כבר בגיל
ואמרתי שאהיה קבלן  תי לשיפוצים, 

הזה".  בתחום 
בניין  לקבלן  בוכריס  של  המודל 
מוצלח )לא רק בתחום הבנייה...(, 

יהוא קבלן ידוע ומצליח ביותר מא
זור הדרום: "אני שואף להיות קבלן 
כמו עודד שריקי מנתיבות; כשאני 
לי  שיש  שלו  התמונה  על  מסתכל 

פשו לא  ברגעים  הטלפון,  יבמסך 
טים שאני חווה, זה נותן לי השראה 
להיות כמוהו; התמונה שלו גורמת 
דברים  כשעוברים  שגם  להבין  לי 
יהיה  הכל  אז  בחיים,  פשוטים  לא 
חולה  היה  הזה  אדם  הבן  בסדר; 

התר וכשהוא  למות.  ועמד  ימאוד, 
'לאכול  הולך  שהוא  אמר  הוא  פא, 

לה התחיל  הוא  ואז  העולם',  יאת 
תרומות  מעניק  גם  שריקי  צליח. 
כולל  נתינה,  הרבה  לו  ויש  גדולות 

'סו יהקמת מחלקה בבית החולים 
ירוקה'. הוא עשה ועושה הרבה דב
ירים גדולים, ולצערי לא ממש נפג

היום". עד  איתו  שתי 
לך  כשאומרים  מרגיש  אתה  מה 

בארץ? הצעיר  הקבלן  שאתה 
ורוצה  גדולה,  אחריות  מרגיש  "אני 
להיות גם הקבלן הכי מצליח בארץ. 
שהייתי  בזמן  עצמי  את  זוכר  אני 
בצבא, שכבר אז הייתי עושה עבודות 
לבית,  מבית  חשמליים  אופניים  עם 

יועכשיו בע"ה הזמנתי רכב חדש לע
מהחברה". בודה 

מגזין

| גיליון 2483 | י"ב בסיון תש"פ | 344.6.2020

כבר בגיל 21, נמצא קבלן השיפוצים 
ואחזקת המבנים מנחם בוכריס מבאר שבע 

בדרך להצלחה גדולה בתחום הבנייה. מי 
שבילדותו חווה לא מעט פינויים של בני 

משפחתו ממרכז הקליטה המקומי בו שהו, 
מתכוון להפוך בתוך עשור לאחד מקבלני 

הבניין המובילים בארץ, בע"ה כמובן...



חזר לדת ולאביו

ולא שלא תמיד מערכת היחא
בין מנחם לאביו מאיר  סים 
בגלל  והכל  טובה,  הייתה 
להיכנס  "החלטתי  אמונה:  ענייני 
לצבא, וקלטו אותי בחטיבת'כפיר'. 
אבל  בסדר,  היה  הכל  בהתחלה 
בדת:  'לרדת'  התחלתי  לאט  לאט 

ותפילות כבר לא, הורדתי את הכי
חי וללבוש  לג'ינסים  ועברתי  ופה, 

לוני. עם זאת, שבת תמיד שמרתי, 
כזה  דבר  ואין  חיללתי,  לא  ובחיים 
לאבא  הפריע  זה  שבת.  שאחלל 

החלט ואז,  אותו.  מבין  ואני  ושלי, 
להשכיר  וללכת  מהבית,  לצאת  תי 
דירה; קיבלתי דירה מהצבא כחייל 
לי  ושכרו  כסף,  לי  הביאו  בודד: 
בסוף השנה הראשונה שלי בשירות 
שבשכונה  ארלוזורוב  ברחוב  דירה 
נותק. עם  והקשר עם אבא שלי  ג', 

קשר".  על  שמרתי  שלי  אימא 

מה עשית ב"כפיר"?
חייל  הייתי  משנה,  פחות  "במשך 

וקרבי בחטיבה, אבל העניין של המ
כל  לעשות  מה  לי  שאומרים  פקדים 
לא  וכאלה,   2 למצב  לרדת  הזמן, 
יכולתי להכיל את זה, שמישהו פחות 

ומהגיל שלי אומר לי מה לעשות, וע
משמ אחראי  הייתי  למטבח.  וברתי 

רת, ושם הכל השתנה עבורי לטובה. 
הייתי אחראי במשך שנתיים להאכיל 
נתן  הזה  והתפקיד  חיילים,   2,500

התקו בכל  לחיים.  כלים  הרבה  ולי 
פה הזאת לא ביקרתי בבית ההורים 
שלי, והאחים והאחיות שלי היו באים 

בארלוזורוב".  בדירה  אותי  לבקר 
רבים  טריים  משוחררים  כמו  שלא 
שירותו  את  שהחל  בוכריס  מצה"ל, 
18 בדיוק, לא יצא לחוו  הצבאי בגיל
ופשת שחרור, אלא עבר מיד להתמ
"הש שלו:  המקצועית  בקריירה  וקד 

וחצי,  כשנה  לפני  מצה"ל  תחררתי 
ועוד כשהייתי בצבא התחלתי לקחת 

ועבודות של צבע וגינון ושיפוצים קט
נים )לשבור קירות ולעשות קרמיקה 
בצבא  שירתי  כי  וכדומה(,  עדינה 
שבוע שבוע. לעסק שלי קוראים היום 
שיפוצים  מבנים,  אחזקת  'פנורמה 
ושירותי ניקיון'. יש לי 3 עובדים כרגע, 

וואני פועל בבאר שבע, נתיבות, לה
והאזור".  בים 

ואז לאחר שחרורך מהצבא, עשית 
את הדרך חזרה לדת.

"נכון, חזרתי להיות דתי, ואני מתפלל 
נתנאל  הרב  אצל  ו'ערבית'  'מנחה' 

וסנדרו בוחניק שליט"א ותפילת 'שח
בימים  השחר,  עלות  )עם  בנץ  רית' 
אצל  י.ס.ד(  בבוקר   5 לפני  עוד  אלה 
'נתיב  במוסדות  שלום  אוהב  זכריה 

בדרך  
למעלה
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"אני באופן אישי רוצה להיות 
בעוד 10 שנים אחד מהקבלנים 
הכי מצליחים בארץ". בוכריס | 

צילומים: באדיבות המצולם



מלים  רק  לי  יש  זכריה  על  השבים'. 
והוא שומר על השקט  טובות להגיד, 
והקדושה בבית הכנסת. עוד בגיל 10 
'תהלים'  קריאת  אצלו  עושה  הייתי 

שהח מה  בשבתות.  הצהריים  ־אחרי 
זיר אותי לדת היה חידוש הקשר עם 
אבא שלי; הוא הבן אדם שהכי עזר לי 
בחיים והכי תמך בי ותומך בי בעסק 

־בצורה שאף אחד בחיים לא יכול לע
שות. כשהשתחררתי מצה"ל, אמרתי 

־לעצמי שזה בכל זאת אבא שלי, ושא
מה,  משנה  ולא  אליו,  ללכת  חייב  ני 
אני  בשבילו.  למות  אפילו  יכול  אני 
מדבר איתו לפחות 100 פעמים ביום, 
ולא עושה צעד בלי לדבר איתו, כולל 
מהחברה.  לעבודה  הרכב  הזמנת 

־אבא עושה תיקונים קטנים לבית, ול
ביחד,  עבודות  עושים  אנחנו  פעמים 

לי בעולם".  והוא הכי מפרגן 
בקלות  היה  יכול  הצעיר  בוכריס 

נפג מהעצמאים  אחד  עוד  ־להיות 
בדרך  בחר  הוא  אבל  הקורונה,  עי 
מחוץ  יצירתית  עבודה  של  אחרת, 
בתקופת  'קטע'  לי  "היה  לקופסה: 
המגפה, שלקוח התקשר אליי, ורצה 
ממני הצעת מחיר לעבודה. הוא היה 
היה  לא  ולכן  סיכון,  ובקבוצת  מבוגר 

־אפשר בכלל להתקרב אליו. אז, אמ
וידיאו,  שיחת  איתו  שאעשה  לו  רתי 
והוא יראה לי את מה שצריך לעשות. 

־נתתי לו הצעת מחיר בטלפון, ולקח
תי את העבודה הזאת. בזמן שהייתי 
אצל הלקוח בדירה, הוא היה בדירה 
הבת  של  בניין,  באותו  למטה  אחרת 
3 ימים צבעתי  שלו. בינתיים, במשך 
פוליש  חיטוי,  ועשיתי  הבית,  את  לו 
וכדומה, ממש נתנו בראש. בהמשך, 
ראיתי  כאלה.  מקרים   2 עוד  לי  היו 

איכשהו  שאפשר  וטוב,  'זורם'  שזה 
־לעלות על הקורונה הזאת, ושאם רו

מצליחים".  צים 
ירידה  לך  הייתה  בטח  זאת,  ובכל 

העבודה. בהיקף 
"הייתה ירידה בחודש הראשון. תראה, 
הרבה  כלל  בדרך  יש  פסח  לקראת 
עבודות צבע, אבל בגלל הקורונה זה 
בכלל  לי  ירד  שלא  מה  בהרבה.  ירד 
בעזרת  מתחזק.  שאני  הבניינים  אלה 

־כלים שנתנו לי ב'מעוף דרום', הצלח
תי להתגבר על הקורונה, ולהגדיל את 
מ-3  מתחזק  שאני  הבניינים  מספר 
להוציא  צריך  הייתי  לא  אפילו  ל-18. 

העניינים  עכשיו,  לחל"ת.  עובדים 
קודם".  שהיה  למה  חוזרים  בע"ה 

ולסיום, לבוכריס יש כאמור שאיפות 
את  רואה  "אני  בתחום:  גדולות 
בודדות,  שנים  כמה  בעוד  עצמי 
 ,3 של  בניין  מקים  שלוש,  שנתיים 
לחברה  אהפוך  אז,  עד  קומות.   4

ואז אתחיל להקים את הב ־בע"מ, 
למעלה  אחד  יש  שלי.  הראשון  ניין 
נהיה,  ואיפה  נעשה  מה  שמחליט 
שיהיה,  מה  זה  יחליט,  שהוא  ומה 
להיות  רוצה  אישי  באופן  אני  אבל 
בעוד 10 שנים אחד מהקבלנים הכי 

בארץ".  מצליחים 

מגזין
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"אני מרגיש אחריות 
גדולה, ורוצה להיות 

גם הקבלן הכי 
מצליח בארץ. אני 

זוכר את עצמי בזמן 
שהייתי בצבא, 

שכבר אז הייתי 
עושה עבודות עם 

אופניים חשמליים 
מבית לבית, ועכשיו 

בע"ה הזמנתי רכב 
חדש לעבודה 

מהחברה" "כבר בגיל 15, נכנסתי לשיפוצים, ואמרתי שאהיה קבלן בתחום הזה". מנחם בוכריס

"רציתי להיות עצמאי ולפרנס את עצמי". בוכריס בשירותו הצבאי



לבירורים נוספים ניתן לפנות לנציגות קשרי קהילה מטעם הפרויקט | 072-2211599
www.beer-sheva.muni.il : האתר העירוני I אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה

br7_cityעיריית באר-שבע | העמוד הרשמי

תושבים יקרים,
במסגרת התוכנית העירונית לחידוש השכונות הוותיקות יחודשו הרחובות

וינגייט וארלוזורוב בשכונה ג' ע"י עיריית באר שבע באמצעות מנהלת הסכם הגג.

הסדרי תנועה והעבודה:
רחוב וינגייט | משך ביצוע כ- 11 חודשים

רכבים יוכלו לנסוע מכיוון רחוב גולומב אל כיכר סורוקה בלבד, בכל משך זמן העבודות.
במידה ויהיו שינויים בהסדרי החניה ברחוב וינגייט - התושבים יעודכנו על כך מראש.

רחוב ארלוזורוב | משך ביצוע כ- 7 חודשים
רכבים יוכלו לנסוע מכיוון צומת בן גוריון אל כיוון גולומב בלבד, בכל משך זמן העבודות.

צומת ארלוזרוב/שד' דוד בן גוריון | משך ביצוע כ- 3 חודשים
י.

העבודות בכלל המקטעים יבוצעו במקביל ובהתאם להסדרי תנועה שיפרסמו לציבור
וצפויות להתחיל בימים הקרובים.

העבודות יבוצעו בין הימים א'-ה' בין השעות 17:00-07:00, עבודות ביום ו' | בהתאם לצורך.
במקרים של הפסקות חשמל ומים יזומות התושבים יעודכנו על כך מראש.

במקרים של עבודות לילה התושבים יעודכנו על כך מראש.

חידוש הרחובות
וינגייט וארלוזורוב בשכונה ג'

שדרות דוד בן גוריון

וינגייט
וינגייט

וינגייט
וינגייט

אלרוזורוב
אלרוזורוב

מב
גולו

קרייתי

רדיו דרום

פארק ויגנייט
המחודש

חנייה
חדשה

מרכז קליטה
"חרוב"

בית ספר נטעים
מיתרים

מנצ'ילה

חניון יולדות מעונות ג'
אונ' בן גוריוון

המרכז הרפואי האוניברסיטאי 
בית החולים "סורוקה"

כיוון שכ' רמות

צפון

מערבמזרח

דרום

מה מתוכנן
במסגרת הפרויקט:

גינון ופיתוח נופי

הצבת ריהוט גן

חידוש תאורת רחוב

חידוש כבישים

חידוש מערכות המים והביוב

הסדרת שבילים ומדרכות

טיפול בתשתיות תת קרקעיות:
הקמת מובל ניקוז חדש

ברחוב וינגייט

צומת ארלוזרוב/בן גוריון

רחוב וינגייט בקטע שבין רחוב
גולומב לכיכר ביה"ח סורוקה

רחוב ארלוזורוב בקטע שבין
רחוב בן גוריון ועד רחוב גולומב

אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית

ייתכנו שינויים בלוחות הזמנים בעקבות נגיף הקורונה ותנאי השטח



  ליאור לרנר

רגילים  כבר  שבע  באר  בהפועל 
הקבוצה  סביב  דיפרסיה  למאניה 
האחרונים  שבחודשים  נראה  אבל 
עזיבת  אחרי  ומתגבר.  הלך  רק  זה 

־אלונה ברקת לא מעט אוהדים הרגי
שו שהפועל באר שבע חוזרת לימים 
היו  ותארים  אליפויות  בהם  אחרים, 
שחקנים  על  שמועות  רחוק.  חלום 

אוהדים  של  זעם  לקצץ,  שמסרבים 
ובעיקר עתיד לא נודע. קצת כמו עם 
נגיף הקורונה, ההערכות המוקדמות 
סביב  וההיסטריה  מוגזמות  קצת  היו 
שחקנים  ועוד  עוד  שככה.  המועדון 
באר  הפועל  ופתאום  חוזים  האריכו 
תלכיד  עם  קבוצה  כמו  נראית  שבע 

בעמ נכון  חיזוק  שעם  טוב  ־שחקנים 
טובה  קבוצה  תעמיד  נקודתיות  דות 

וחזקה.

הפורטוגלים
ויטור היה  בלם וקפטן הקבוצה מיגל 
הקיצוץ  על  לחתום  מהראשונים 

־בשכר ולסכם על ההישארות גם בעו
ויטור הכניס סעיף  נה הבאה. אמנם 
טובה  הצעה  ותגיע  שבמידה  בחוזה 
ישוחרר  הוא  אחרת  מקבוצה  יותר 
שהוא  נראה  לא  בגילו  אבל  בחינם, 

להפועל באר שבע יש מטרה אחת העונה והיא גביע, אבל בקבוצה 
כבר מתחילים להתכונן לעונה הבאה. אחרי חוסר הוודאות, הערפל 

מתפוגג ורוב הסגל יישאר גם בעונה הבאה ובמועדון מבינים 
שחיזוק נקודתי ובקבוצה ירוצו חזק גם בעונה הבאה

| גיליון 2483 | י"ב בסיון תש"פ | 4.6.2020 38

ספורט

פאזל באדום
צילומים: מאור אלקסלסי, אריאל שלום ודני מרון



הלב של 

פלייאוף 2020
בליגת הבורסה לניירות ערך 

הפועל 
באר שבע 
חוזר לפעום 



־יעזוב את האדומים כל כך מהר. ויטור בריא הוא נכס לה
פועל באר שבע. אין ספק שהוא מהבלמים הטובים ויחד 

ההגנה. במרכז  הסלע  הוא  והמנהיגות  השקט  עם 
את  ילבש  שגם  פשקיירה  ז'וסוואה  גם  חתם  איתו  יחד 
החולצה 10 ששמורה כידוע רק לאליניב ברדה. ז'וסוואה 

המ על  והווירטואוזיות  היכולת  האוהדים.  לחביב  ־הפך 
לב  את  שבתה  במספרים,  מתבטאת  לא  אם  גם  גרש, 

־האוהדים. אבל לא רק היכולת, בימי הדפרסיה של הקבו
צה, ז'וסוואה הוכיח שהוא לא יפסיק להילחם על המגרש 
יודעים  וכולם  מהאוהדים.  "ערס"  הכינוי  את  קיבל  וכבר 

המגרש. על  ערס  גם  שצריכים 

ההתקפה מתחילה בהגנה
ולואי  גם שיר צדק  ויטור האריך את חוזהו.  לא רק מיגל 
יחד  שממשיכה  הבלמים  שלישיית  את  השלימו  טאהא 

־לעוד עונה. סיפורו של שיר צדק הוא סיפור מעניין. הש
־חקן שהיה רגל וחצי בחוץ, שניה לפני מעבר למכבי נת

ניה, פתאום חזר לרוטציה ומהר מאוד גם להרכב. נראה 
שמזכירים  ניצוצות  מראה  וצדק  עליו,  סומך  שאבוקסיס 
את עונת השיא שלו. טאהא יכול להשתלב בעיקר במערך 
שלושת הבלמים שאבוקסיס אוהב, ונראה שהפועל באר 

שבע יכולה לסמן וי בגזרה הזו.

"הפועלים"
סבג  ונאור  קלטינס  דוד 

־גם כן האריכו חוזה והשלי
השחקנים  תמונת  את  מו 

המ במרכז  ־"העובדים" 
בקול  הגיע  קלטינס  גרש. 
תרועה רמה, ועד עכשיו לא 
הסחורה.  את  סיפק  בדיוק 
הוא תמיד נמצא שם, בכל 

־תפקיד שצריך, אבל בהפו
־על באר שבע מצפים שיע

המדרגה.  קפיצת  את  שה 
וירי עליות  ידע  סבג  ־נאור 

דות העונה, אבל דבר אחד 
אי אפשר לקחת ממנו. הוא 
רעב  עם  משחק  בכל  עלה 
שהפועל  מה  בדיוק  גדול, 

בת עליו  דיברו  שבע  ־באר 
ונראה. העונה  חילת 

החלק האחרון
מי שמצית את הדמיון של האוהדים, ומי שמאוד הרשים 

־במשחקי ההכנה ובמשחק הראשון בליגה הוא אלטון אקו
־לטסה, שמושאל מבלגיה. אוהדים כבר מדברים עליו בנ

שימה אחת יחד עם שמות כמו טוני וואקמה, ולמרות שיש 
לו עוד הרבה מה להוכיח, נראה שאקולטסה הוא השחקן 

מס פריצה  מהירות  בליגה.  השוויון  שובר  להיות  ־שיכול 
באר  להפועל  שחסר  מה  בדיוק  זה  וכוח  טכניקה  חררת, 

־שבע באגפים. כמה בקבוצה רוצים אותו? אבוקסיס בעצ
מו אמר שבמועדון מבינים כמה הוא נחוץ ואם צריך, הם 

מוכנים גם לחרוג עוד קצת בתקציב כדי להשאיר אותו.
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צרכנות

הנעלה  בפתרונות  מובילה  הכחול״  ״הלב  נעלי  רשת 
לגיל השלישי.מגוון גדול של דגמים שהצליחו למתג את 

השלישי. לגיל  בעיקר  מכר״  כ״רבי  עצמם 
נעליים  על  דגש  לשים  החלה  הרשת  האחרונות  בשנים 
מייבאת  הכחול״  ״הלב  הצעיר.רשת  לגיל  גם  אופנתיות 

־באופן בלעדי מגוון רחב ממוצרי הנוחות המובילים בעו
לם.

הבריאות  הנעליים  את  לרכוש  דואגים  הרשת  מומחי 
. האופנה  צו  על  שמירה  תוך  ביותר 

רשת ״הלב הכחול ״ הינה יבואנית בלעדית של המותגים :
 Caprice , Vital , Dr.f.flex  Blue Heart

לעיתון  גילה  הכחול  ״הלב  רשת  סמנכ״ל  רבני,  דניאל 
שבע:״עשינו ניתוח צרכנות בהתאם לביקוש וגילינו שיש 
מבקשים  והסביבה,והם  שבע  בבאר  לקוחות  הרבה  לנו 

מנע ולהנות  להתפנק  לו  שיוכ  באיזור,בכדי  קרוב  ־סניף 
ליים איכותיות ברמה גבוהה.תמיד הייתה לנו פינה חמה 
לפתוח  שמחים  והסביבה,אנו  שבע  מבאר  לאנשים  בלב 
סניף ראשון בבאר שבע ואין מקום טוב יותר מאשר גרנד 

קניון״.
לרגל הפתיחה לקוחות הסניף ייהנו מהצטרפות למועדון 

ללא עלות ! 
גרנד קניון באר שבע , קומה 1 

נעלי הלב הכחול 
ב"גרנד קניון באר שבע
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תעשו את זה באנגלית, 
בכל מקום ובכל שעה!

אימון טלפוני 
אישי באנגלית

לאימון ניסיון מתנה

*2423
כפוף לתנאי המבצע | למצטרפים חדשים בלבד | ט.ל.ח
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מודעה זו יכולה 
להיות שלכם!

08-6239593
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אנחנו עוד נמכור 
לכם את הבית...

שבע / 8270169 / 

לסניפנו בבאר שבע דרושים/ות

איריס: 054-3298003 | מוטי: 054-7776761

תנאי העסקה, קליטה מיידית כעובד חברה, 
פנסיה לכל עובד, הכשרה מקצועית עשירה, סביבה 

תעסוקתית מצויינת ושכר הוגן, תנאים טובים למתמידים

קצבים/ות
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job@nizz.co.il
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מודעות דרושים

למוקד פיננסי בב"ש 
דרושים/ות

מתפעלי/ות 
תיקי לקוחות, 
אחראים/יות

בוקר, ערב, 
אפשרות לעבודה 
מהבית, שכר גבוה
המוקד לייעוץ אישי

לפרטים: 
1-700-553-600
054/4920327
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 בדרך המשחררים )צמוד 
למחסני השוק( דירת 2 חדרים 
 שמורה, קומה 2, כניסה מיידית
 ברחבת צפת שכונה ט' דירת 
3 חדרים קומה 6 עם מעלית, 

 שמורה, מושכרת
 בשדרות יעלים, דירת 3 חדרים 

קומה 3 )לא אחרונה( מיקום 
 מעולה בקרבת הגשר

 ברמות-מנחם דידנר דירה 
חדשה, 4 חדרים גדולה מרווחת, 

ממ"ד, מרפסת, חניה פרטית 
מקורה, משודרגת, מושכרת

 שירות חינם מכל הלב - לכל שאלה 
בנושא נדל"ן, קנייה ומכירה...

 בחירה נבונה במחשבה תחילה! 
בחרתם להשקיע בנדל"ן מסחרי?

 נדל"ן מסחרי
 מכירה, השכרה וקניה

 כל הסוגים
 בכל אזור 
 בכל היקף

בכל תקציב
- M.A שולי פרינטי  Full House Real Es tate

 יזמת, יועצת ומתווכת מקרקעין
 כאן בשבילכם מכל הלב - לכל שאלה 

בנושא נדל"ן, קנייה ומכירה...
זמינה עבורכם בנייד: 050-7556081
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החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ

מכרז פומבי מס' 506/2020
למתן שירותי אחזקת שטחי גינון, שירותי ניקיון 

ועובדים כלליים בפארק נחל באר שבע
מזמינה  החברה(   – )להלן  בע"מ  באר-שבע  לפיתוח  הכלכלית   1.החברה 
)שטחים   גינון  ואזורי  שטחי  אחזקת  שירותי  למתן  הצעות  קבלת  בזאת     
    מגוננים(, שירותי ניקיון ועובדים כלליים יומיים, על פי דרישה, בכל רחבי 

    פארק נחל באר שבע.
של  בסך  השתתפות  דמי  בתשלום  מותנית  זה  במכרז   2.ההשתתפות 
החל  הכלכלית  החברה  במשרדי  שישולמו  יוחזרו(,  לא  )אשר   ₪  500    
     מתאריך 09/06/2020. עד 24 )עשרים וארבע( שעות לאחר תשלום דמי 
      ההשתתפות תספק חברת "רמדור" למציע שם משתמש וסיסמא אישיים 
    לצורך השתתפותו במכרז וקבלת גישה מלאה למסמכי המכרז במערכת. 
 3. ניתן לעיין בחוברת המכרז החל מיום 09/06/2020 ללא תשלום במשרדי 
 www.calcalit7.co.il החברה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת    
     ו/או בקישור https://ramdor.net באמצעות שם משתמש )דוא"ל(:   

.Bs1234 :וסיסמא michraz@br7.org.il   
12:00 מקום המפגש:  יתקיים ביום 23/06/2020 בשעה   4.סיור קבלנים: 
      במשרדי הנהלת הפארק, רח' שלושת המצפים 1, באר שבע. ההשתתפות 

    בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי מוקדם להגשת הצעות.
 15:00 בשעה   08/07/2020 ביום  הינו  הצעות  להגשת  האחרון   5.המועד 
   בדיוק. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות, למעט הערבות 

   הבקנאית, יש להגיש על גבי מערכת "רמדור" בלבד. 
 ₪  75,000 של  בסך  בנקאית  ערבות  לצרף  המציע  על  הגשה:   6.ערבות 
   )שבעים וחמישה אלף ₪(, בנוסח ובתנאים המצורפים למסמכי המכרז. 
)לא         בלבד  ידנית  במסירה  להגיש  יש  )בלבד(  הבנקאית  הערבות  את    

  בדואר ו/או בכל דרך אחרת( בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה.
כל  הצעה  כל  או  ביותר  הזולה  ההצעה  את  לקבל  מתחייבת  החברה   7.אין 

   שהיא.
במלואם  המופיעים  המכרז  תנאי  את  ממצה  אינו  זו  במודעה   8.האמור 

   במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.
9.טלפון לבירורים: 08-6464965 )לפנות ליעל(.
שלומי קטרי, מנכ"ל

החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ
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      מודעות בעניין חוק תכנון ובנייה 4.6.20

ישראל היום+שבע+אל סינארה / 8270328 / 

חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - 1965
מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: בני שמעון

הודעה לפי סעיף 106ב' לחוק לתכנית מתאר מקומית מספר: 625-0222364
שם התכנית: מושב תדהר - תכנית מפורטת בנחלות החקלאיות

גרסת התכנית: הוראות - 48 תשריט - 41
30/12/2020 נמסרת בזה  בהתאם להחלטת וועדת משנה להתנגדויות מיום 
הודעה, בהתאם לסעיף 106)ב( לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 )להלן: 
"(, על שינויים, אשר הועדה שוקלת לערוך בתכנית 625-0222364  "החוק

כמפורט בהחלטת הועדה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

ישוב: תדהר.
מושב תדהר שבנגב המערבי

164600 :X קואורדינטה
587600 :Y קואורדינטה

גושים וחלקות:
מוסדר:

גוש: 100390 חלקי חלקות: 5.
גוש: 100394 חלקי חלקות: 2, 122.

גוש: 400164 חלקי חלקות: 1.מגרשים:
1 - 60 בהתאם לתכנית 145/03/7 )עג/166(

לאחר שהוועדה שמעה את המתנגדים, הוועדה המקומית ואת נציגי היזם, 
החליטה הוועדה לשקול עריכת שינויים בתוכנית שהודעה בדבר הפקדתה 
פורסמה בעיתונים בתאריך 21/06/2019 ובילקוט הפרסומים 8288, התשעט, 

עמוד 11832, בתאריך 12/06/2019, ופרסומם לפי סעיף 106 ב' לחוק.
להלן מהות השינויים אשר הועדה שוקלת לקבל:

703 ביעוד "מבנים ומוסדות ציבור" -מקלט ציבורי  קביעת תא שטח מס'   .1
קיים שנגרע מנחלה מס' 34 בשטח של 54 מ"ר על פי מדידה גרפית והשלמת 
השטח שנגרע מהנחלה לטובת הסדרת המקלט, בעורף השטח המיועד 
למגורים בישוב כפרי באופן שישמור על שטח חלקת המגורים בגודל של עד 3 

דונם.
704 ביעוד "מבנים ומוסדות ציבור" -מקלט ציבורי  קביעת תא שטח מס'   .2
קיים שנגרע מנחלה מס' 22 בשטח של 108 מ"ר על פי מדידה גרפית והשלמת 
השטח שנגרע מהנחלה לטובת הסדרת המקלט, בעורף השטח המיועד 
למגורים בישוב כפרי באופן שישמור על שטח חלקת המגורים בגודל של עד 3 

דונם.
בהתאם להחלטת הוועדה, תאי השטח שנקבעו למקלטים כאמור הינם   .3
בחפיפה לשטח המקלטים הקיימים בפועל וכן רצועת דרך המאפשרת גישה 

ציבורית נוחה לשימוש בהם.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ובשינויים כאמור, בימים ובשעות שהמשרדים 

האמורים פתוחים לקהל.
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 

074-7697187
 85300 קמה  בית  קמה  בית  שמעון,  בני  ולבניה  לתכנון  מקומית  ועדה 

טלפון:08-6257920
www.iplan.gov.il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

כל הרואה עצמו נפגע משינויים אלו, רשאי להגיש את התנגדותו לאישור 
השינויים כולם או מקצתם, אל הוועדה המחוזית, עם העתק לועדה המקומית, 

בתוך 30 הימים, מיום הפרסום האחרון של הודעה זו.
לא ניתן להגיש התנגדויות לנושאים אשר אינם כלולים בהודעה זו.

דוד לפלר
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

מחוז דרום

הארץ+ישראל היום+שבע / 8270352 / 

חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - 1965
מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת

הודעה בדבר בקשה לשינוי שלביות לפי סעיף 145 )ג( לחוק התכנון והבניה
בתכנית מפורטת מס':2/ 02/ 101/ 75

שם התכנית: שינוי לתכנית מתאר מחצבת גרניט בנחל שלמה-מזרח
נמסרת בזה הודעה, עפ"י סעיף 145)ג( לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, כי 
וועדת המשנה הסטטוטורית, שליד הועדה המחוזית בישיבתה מספר 2020003 
בתאריך 04.03.2020 החליטה לפרסם להערות הציבור בקשה לשינוי שלביות 

ביצוע כמפורט להלן:
תכנית מס'2/ 02/ 101/ 75

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: אילת

מקום: נחל שלמה
גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

גושים וחלקות:
גושים בשלמות: 40020, 40021.

מהות השינוי המבוקש מהוראות התכנית המאושרת:
הועדה שוקלת לאשר את הבקשה, באופן שיאפשר את המשך הפעילות 

במחצבה עד ל- 1/2/2024.
בכפוף לתנאים הבאים:

א. הגשת סקר גיאולוגי בתוך 30 יום.
הגשת תכנית מפורטת למחצבה עד ל- 1/3/2021. ב. 

הגשת מסמך סביבתי מצומצם, בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה  ג. 
30 יום. המידע אשר יוצג במסמך יוכל לשמש כבסיס  אשר יועבר בתוך 

למסמך הסביבתי עבור התכנית המפורטת החדשה.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ובמסמכי הבקשה כאמור, במשרדי הועדה 
המחוזית והועדה המקומית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

www.iplan.gov.il לקהל ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון
הרואה עצמו נפגע מאישור הבקשה, רשאי להגיש את התנגדותו לבקשה בתוך 
ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת למשרדי הועדה המחוזית   30

לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקווה 4 באר שבע 84100
טלפון: 074-7697187

העתק יוצא למשרדי הועדה מקומית לתכנון ובניה אילת, חטיבת הנגב 1 אילת 
טלפון:08-6367114

דוד לפלר
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

מחוז דרום

הועדה המקומית לתכנון ובניה "רמת הנגב"
הודעה לציבור לפי סעיף 20 בתמ"א 34/ב'/6

לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "רמת 
הנגב" בקשה למתן היתר בניה ל- הקמת מבנה בטון ברכת "שלח" 
בנפח 15,000 מ"ק, קוטר המבנה - 50 מ', לטובת הספקת מים 
שפירים לחקלאות ולמי שתיה, כולל קו ניקוז, כולל מבנה חשמל 

ותאי מגופים )מבנה 49250-332(
גושים וחלקות:

יעוד:  מגרש: 2173  חלקה:     גוש: 39009 
יעוד:  מגרש:   חלקה:   1  גוש: 39009 

יעוד: חקלאות מגרש: 2173  חלקה:   1  גוש: 39009 
בכתובת: מ.א. רמת הנגב - כללי. בקשה מספר:  202000471                                 
ע"י: מקורות - חברת המים הלאומית. יידוע הציבור כתנאי למתן 

היתר למתקני מים ולפי סעיף 20 בתמ"א 34/ב'/6. 
כל הרואה עצמו נפגע מבקשה זו, מתבקש להפנות לוועדה התנגדות 
ערוכה כנדרש בחוק, תוך 30 יום ממועד פרסום מודעה זו. ניתן לעיין 
בתכנית הבקשה, במשרד הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת נגב, 

ד.נ. חלוצה 85515. טלפון: 08-6564129, פקס: 08-6564188 
./http://vaada.rng.org.il או באתר הוועדה המקומית

בברכה, ערן דורון יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה  רמת הנגב

חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - 1965, מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מזרחי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':652-0505370

שם התכנית: כסיפה - הרחבה לשכונה 11, גרסת התכנית: הוראות -  51 תשריט -  29
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 (להלן: 
הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  "החוק"), 
המקומית לתכנון ולבניה נגב מזרחי מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 652-0505370  
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה. התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא 
סוג היחס מספר התכנית: החלפה         או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות:  היתרים 
7/ 03/ 387, החלפה 7/ 03/ 387/ 1, החלפה 7/ 03/ 249/ 1, החלפה 7/ 02/ 248/ 2. 
סמוך  כסיפה,  היישוב  מערב  צפון  כסייפה  ישוב:  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 Y: קואורדינטה ,X: 206400 לכביש הכניסה ליישוב, בצפון מזרח שכונה 11. קואורדינטה
חלקי   100697 3.גוש:  חלקות:  חלקי   100696 גוש:  מוסדר:  וחלקות:  גושים   .573400
חלקות: 1. גוש: 100698 חלקי חלקות: 2. לא מוסדר: גוש: 100073 חלקי חלקות: 999.  
מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית ל-92 יח"ד לטובת הסדרת בינוי קיים, על ידי שינוי 
בפריסת הייעודים, תוספת 12 יח"ד, תוספת זכויות ותוספת מגרשי מגורים בצפון מזרח 
שכונה 11. עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי במערך ייעודי הקרקע כמפורט: - מיעוד אזור 
מגורים א' לייעודי - דרך מוצעת, מגורים ומסחר, מגורים ב', וחניה - מייעוד שטח ציבורי 
פתוח לייעודי - דרך מוצעת, שביל ומגורים ב' - מייעוד דרך מאושרת לייעודי - מגורים א', 
מגורים ב', מגורים ומסחר, שביל, ומבנים ומוסדות ציבור. 2. קביעת שטחי בנייה למגורים 
ומתקנים  ציבור  ומוסדות  מבנים  ומסחר,  מגורים  מסחריות,  וחזיתות  ב'  מגורים  א', 
הנדסיים. 3. קביעת קווי בניין, הנחיות בנייה ותנאים למתן היתר בניה. 4. קביעת הוראות 
ציבור. כל מעוניין רשאי  ומגרש למבני  והנחיות לפיתוח השטחים הפתוחים הציבוריים 
לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט 
של מנהל התכנון www.iplan.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר 
הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות תוך חודשיים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 4 באר שבע 
84100 טלפון: 074-7697187. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון 
התנגדות  לחוק,  (א)   103 לסעיף  בהתאם  טלפון:08-6230966.  מזרחי,   נגב  ולבניה 
לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי 

נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ"ט - 1989.
דוד לפלר יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום

 1965-חוק התכנון ובניה, התשכ"ה
 נגב מערבי מרחב תכנון מקומי:מחוז: דרום, 

 651-0635235 :'תכנית מפורטת מס אישורהודעה בדבר 
 בית אריזה במושב ישע שם התכנית:

  5   -תשריט  7 -גרסת התכנית: הוראות  
 ,1965-לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 117נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

   651-0635235: 'תכנית מפורטת מסאישור בדבר 
 איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

 התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
 המתיחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 16משד/  שינוי
 507/ 02/ 7 שינוי

 ישוב: ישע רחוב:. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 שטחים החקלאים מערבית למושב ישעב

 .2חלקי חלקות:  100774גוש:  מוסדר: גושים וחלקות:
 Y :572300קואורדינטה   X :142100קואורדינטה 

הקמת סככות ומתקנים המשמשים לצורך מיון, אריזה  ת התכנית:מטר
 ואחסון היצור החקלאי והכלים החקלאיים בשטח.

 עיקרי הוראות התכנית:
 . הגדרת השימושים והתכליות המותרים בקרקע החקלאית.1
 . קביעת תנאים למתן היתר בניה.2
 . קביעת זכויות הנחיות ומגבלות בניה.3
 . קביעת הנחיות סביבתיות.4

ובילקוט  31/10/2019הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
 .25/09/2019, בתאריך 15055, התשעט, עמוד 8451הפרסומים 

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
ועדה  :. וכן במשרדי074-7697187טלפון:  84100באר שבע  4הדרום, התקוה 

, וכל המעוניין רשאי 08-6834700לפון:טמקומית לתכנון ולבניה נגב מערבי, 
באתרלעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ו

.www.iplan.gov.ilמנהל התכנון שלהאינטרנט
 מחוז דרום הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר  דוד לפלר

  בס"ד

 מכירה-השכרה -דירות
 - מגרשים-עסקים
רחוב החלוץ 64 
פינת הפלמ"ח 
054-5551366
08-6282868
וילות מכירה

למכירה וילה בעומר 6.5 
חד' ברחוב רקפת, כניסה 

תוך 3 חודשים, מגרש 
גדול ופינתי, בהזדמנות 

 ₪ 2500,000,
פנטהאוז למכירה

ברחוב נחום שריג 
פנטהאוז מפואר ביותר 2 
מרפסות, מעלית פרטית 

עד הבית, בית מאוד 
מושקע, כניסה תוך 4.5 

חודשים
פנטהאוז להשכרה

פנטהאוז מפואר בנווה 
זאב ברחוב סרן דב, 

כניסה מיידית עם 
ג'אקוזי סאונה ומקלחת 

במרפסת, מרוהט 
קומפלט

דירות גן למכירה
בשכונה יא' 5 חד' 125 

מ"ר בנוי, 239 מ"ר גינה 
רשומה בטאבו, כניסה 

מיידית בהזדמנות בלתי 
חוזרת, 1,070,000 ₪ 

מפתחות במשרד
דירת גן 5 חד' בנחל עשן, 

 חדשה בת 5 שנים, 
כניסה תוך 6 חודשים, 

מושקעת ביותר
למכירה בו' החדשה 
דירת גן 4 חד' חדשה 

לחלוטין, משופצת 
ממוזגת, כניסה מיידית
4 חדרים למכירה

למכירה בבלפור בשכונה 
א' קרובה לקניון הנגב, 

100 מ"ר 4 חד' עם גינה 
של 180 מ"ר, משופצת 
מאוד, בהזדמנות נדירה

3 חדרים למכירה
3 חדרים ברמב"ם 90 

מ"ר קומה 2 מתוך 
3, מושכרת כרגע, 

בהזדמנות, משופצת 
₪ 750,000

3 חדרים באברהם אבינו, 
משופצת, מושכרת 

ב-2,200 ₪, בהזדמנות 
₪ 590,000

השכרה 5 חדרים
להשכרה 5 חד' ברחוב 
ביאליק קומה א', 120 

מ"ר כניסה מיידית 
ללא ריהוט

נדל"ן
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יהודה הלוי )ב׳( מגדלי בצלאל 
היוקרתיים, 5 חד', 153 מ״ר, קומה 

18/22. מרפסת כ- 14 מ״ר לנוף 
פתוח, דירה מרווחת מאוד, 2 

סוויטות הורים. מטבח בעיצוב נגר, 
מושכרת ב-4,000 ₪ בלוקיישן סופר 
אטרקטיבי פרוייקט בן 5 שנים של 

גוזלן 1,399,000 ₪

 שרגא אברמסון )רמות( מיני פנטהאוז 
- 3 חד', 114 מ"ר, קומה 2/4, מרפסת 
כ-30 מ"ר לנוף פתוח. בית משופץ 
ויפה, אזור מבוקש. יחידת הורים 
ענקית! ריהוט חלקי.  בקרבת בתי 
ספר ומרכז מסחרי. מושכר לשנה 

3,650 ₪ ,פינוי גמיש.
1,080,000 ₪ סופי

הרדוף )טכני הישן 
נווה נוי( 7 חד', מגרש 

300 מ״ר, בנוי 200 
מ״ר, גינה כ-100 מ״ר
2,550,000 ₪ סופי

מבצע ברוש )ו׳ 
חדשה(4 חד', 113 

מ״ר, קומה 7/8.
₪ 899,000

נחל צאלים )ירוחם( מגרש 450 מ"ר לבניה 
מיידית 420,000 ₪ סופי   עידן 054-6338672

 שער הגיא )ט׳( דירה משופצת ומתוכננת 
ברמה גבוהה 5 חד', 146 מ״ר, קומה 

8/9. ממ״ד, מעלית, מחסן וחניה בטאבו. 
יח׳ הורים מפנקת, ריצוף 80*80, מטבח 

טריקה שקטה, דלתות הוחלפו, שירותים 
ומקלחת לאחר שיפוץ + אינסטלציה.
מיזוג מלא וסורגים במעטפת, אזור 
מבוקש מאוד בקרבת הגרנד קניון.

 1,210,000 ₪ סופי

דב יוסף )יא׳(
 3 חד', 76 

מ״ר,  קומה 4/4 
599,000 ₪ סופי

  עין גדי )ט׳( 
4 חד', 127 מ״ר, 

קומה 7/12. 
1,075,000 ₪ סופי

ניב דוד )נווה זאב(
4 חד', 137 מ״ר, 

קומה 5/8
 ₪ 1,150,000

Nadlan-bazman.com  ,רח' שלושת בני עין חרוד 81 ב"ש

  ספיר 054-6304582דוד 050-5630303  זוהר 054-3304010

דוד 050-5630303 דוד 050-5630303זוהר 054-3304010 ספיר 054-6304582ספיר 054-6304582

למכירה בטנא שלמה 5 דירת 4 חד' פרוייקט 
 מבוקש, בנין מפואר, משופצת + מרפסת גדולה

בטנא שלמה 16 דירת 5 חד', בית מטופח 
ומסודר + מרפסת גדולה

למכירה בנווה זאב בפייבארג בנווה זאב 
דירה 5 חד', 145 מ"ר, כולל מחסן בקומה, פינוי 

גמיש
למכירה בשכונה י"א רחוב משה שרת קומה 

2/8  כניסה מידית
למכירה בבית שיאים דירת סטודיו, מושכרת!
להשכרה ברחוב השלום קומה 1, 3 חד' 84 

מ"ר מיידי!

באופקים ברח' הרצוג, דירת 3.5 חד' 
משופצת כחדשה, קומה 2 מחיר אטרקטיבי!

באופקים וילה 6 חד' מפוארת מאוד, 
משופצת כחדשה

להשכרה בנתיבות 3 חד' בנתיבות, 
משופצת, מיקום מעולה

   טלי בראל 058-6655343   מוטי פרוינד 053-3309958

   מוטי לוי  052-9969292

   דניאל שמש  050-8777446

 למכירה בנוה זאב בטנא שלמה מול 
הנחל פנטהאוז 5 חד' מרהיב )וילה על 

 עמודים( מושקע ומרווח, 230 מ"ר, 
 מרפסת 70 מ"ר מומלץ!

 בעומר וילה מהממת 6 חד', גינה 
ענקית )כולל בריכה( שווה לראות!

 במיתר וילה מקסימה, 2 מפלסים, 
מגרש 700 מ"ר בנוי 220, 5.5 חד'+יחידת 

דיור, משופצת מהיסוד. מחיר מציאה!
למכירה בנאות לון וילה 6 חד' משופצת, 

מרווחת ומושקעת ברחוב שלמה גורן 
מדהימה!

ברחוב החלוץ 4 פנטהוז 4 חד', מקסים 
ומיוחד, יחיד בקומה, מרפסת גדולה מומלץ!

בנוה זאב אביגדור המאירי, 4.5 חד' 
144 מ"ר, קומה 2, מעלית, ממ"ד. הדירה 
מושכרת, מעולה להשקעה/מגורים מחיר 

מצויין
להשכרה

בבודנהיימר רמות דירת 4 חד' חדשה )שנה 
וחצי(, קומה 1, מרווחת+מרפסת 20 מ"ר

קניה, מכירה 
והשכרת נדל"ן, 
יזמות והשקעות

 למכירה קוטג' 5 
חדרים בנחל עשן 

210 מ"ר, ממ"ד,  יחידת 
הורים, מחסן, חניה פרטית

מחיר מציאה: 1,450,000 ₪
יקיר חכמון  0546291817

למכירה בשכונת רמות 
 דירת 4 וחצי חדרים 112 מ"ר 
בחיים גבריהו, קומה 1, בבניין 
בבוטיק , פינת אוכל מוגדרת 

מרפסת גדולה לנוף פתוח
טלאור סופר 0549465600

למכירה בשכונת ו'  החדשה  
דירת 3 חדרים ,  76 מ״ר 

מתאימה לזוג צעיר או 
לחלוקה ליחידות דיור

שיניבו תשואה מעל 6%!!
מחיר 599,000 ₪

עדן לוי  0529690902
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      מודעות בעניין חוק תכנון ובנייה 4.6.20

הועדה המקומית לתכנון ובניה
הודעת פרסום עפ"י סעיף 149

לחוק התכנון והבניה
התכנון  לחוק   )1(  149 לסעיף  בהתאם 
והבניה תשכ"ה 1965 ניתנת בזה הודעה כי 
הוגשה לוועדה המקומית בקשה 20190675 
601-  ,  126/03/23 מתוכנית:  הקלות  למתן 
בוחבוט  יליזבטה  המבקש:  שם   0603183
מהות פרסום: הקמת בית חד משפחתי חד 
להקים  מבוקש  ההקלות:  פירוט  קומתי 
בניין  קו  במקום  צדדי   0 בקו  שלא  מבנה 
מ'   5.18 צדדי  בניין  קו  מבוקש   0 צדדי 
כתובת:   13 מגרש:   15 39987 חלקה:  בגוש: 
רשאי  המעוניין  כל  אופקים   38 חצרים 
אליה  המצורפות  ובתוכניות  בבקשה  לעיין 
המקומית  הועדה  במשרדי  תשלום,  ללא 
לתכנון ובניה אופקים, בשעות קבלת קהל. 
להיפגע  עלול  או  נפגע  עצמו  הרואה  כל 
להגיש  רשאי  הבקשה,  מאישור  כתוצאה 
במשרדי  העתקים  בשני  מנומקת  התנגדות 
הועדה המקומית הנ"ל תוך 15 יום מפרסום 
המודעה  את  להגדיל  המבקש  על  זה. 
מבוקשת  בו  המבנה  בחזית  ולתלותה 
הבניה. וכן להודיע בכתב לכל דיירי המגרש 
המגרשים  ולדיירי  הבנייה  מתבצעת  בו 

הסמוכים  על פי סעיף 149 )א( לחוק.
דייטש אברהם בן ציון

יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה אופקים

הועדה המקומית לתכנון ובניה
הודעת פרסום עפ"י סעיף 149

לחוק התכנון והבניה
בהתאם לסעיף 149 )1( לחוק התכנון והבניה 
הוגשה  כי  הודעה  בזה  ניתנת   1965 תשכ"ה 
למתן   20190675 בקשה  המקומית  לוועדה 
 601-0603183  ,  126/03/23 מתוכנית:  הקלות 
שם המבקש: יליזבטה בוחבוט מהות פרסום: 
פירוט  קומתי  חד  משפחתי  חד  בית  הקמת 
 0 בקו  שלא  מבנה  להקים  מבוקש  ההקלות: 
צדדי במקום קו בניין צדדי 0 מבוקש קו בניין 
צדדי 5.18 מ' בגוש: 39987 חלקה: 15 מגרש: 13 
כתובת: חצרים 38 אופקים כל המעוניין רשאי 
לעיין בבקשה ובתוכניות המצורפות אליה ללא 
לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  תשלום, 
ובניה אופקים, בשעות קבלת קהל. כל הרואה 
עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור 
הבקשה, רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני 
העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל תוך 
15 יום מפרסום זה. על המבקש להגדיל את 
המודעה ולתלותה בחזית המבנה בו מבוקשת 
הבניה. וכן להודיע בכתב לכל דיירי המגרש בו 
מתבצעת הבנייה ולדיירי המגרשים הסמוכים  

על פי סעיף 149 )א( לחוק.
דייטש אברהם בן ציון

יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה אופקים

אופקים גוש 39987 חלקה 15 גודל 1.75

1.75" * 1

אופקים גוש 400175 חלקה 115 גודל 2

לחוק   149 סעיף  עפ"י  פרסום  הודעת  ובניה  לתכנון  המקומית  הועדה  אופקים  עיריית 
בזה  ניתנת   1965 תשכ"ה  והבניה  התכנון  לחוק   )1(  149 לסעיף  בהתאם  והבניה  התכנון 
הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית בקשה 20200266 למתן הקלות מתוכנית: 128/03/23, 
601-0303149 שם המבקש: איזגיה איזגיאיב מהות פרסום: תוספת בריכת שחיה שינויים 
מ'   5.00 מ-  אחורי  בניין  בקו  הקלה  ההקלות:  פירוט  קיים.  לבית  חזית  ושינוי  פנימיים 
ל- 1.10 מ'. בגוש: 400175 חלקה: 115 מגרש: 372 כתובת: אירוס 5 אופקים כל המעוניין 
רשאי לעיין בבקשה ובתוכניות המצורפות אליה ללא תשלום, במשרדי הועדה המקומית 
להיפגע  עלול  או  נפגע  עצמו  הרואה  כל  קהל.  קבלת  בשעות  אופקים,  ובניה  לתכנון 
כתוצאה מאישור הבקשה, רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה 
המקומית הנ"ל תוך 15 יום מפרסום זה.  על המבקש להגדיל את המודעה ולתלותה בחזית 
הבנייה  מתבצעת  בו  המגרש  דיירי  לכל  בכתב  להודיע  וכן  הבניה.  מבוקשת  בו  המבנה 

ולדיירי המגרשים הסמוכים על פי סעיף 149 )א( לחוק.
דייטש אברהם בן ציון יו"ר ועדת המשנה  לתכנון ובניה אופקים   

עיריית אופקים הועדה המקומית לתכנון ובניה הודעת פרסום עפ"י סעיף 149 לחוק התכנון 
כי  הודעה  בזה  ניתנת   1965 תשכ"ה  והבניה  התכנון  לחוק   )1(  149 לסעיף  בהתאם  והבניה 
הוגשה לוועדה המקומית בקשה 20200266 למתן הקלות מתוכנית: 128/03/23, 601-0303149 
ושינוי  פנימיים  שינויים  שחיה  בריכת  תוספת  פרסום:  מהות  איזגיאיב  איזגיה  המבקש:  שם 
חזית לבית קיים. פירוט ההקלות: הקלה בקו בניין אחורי מ- 5.00 מ' ל- 1.10 מ'. בגוש: 400175 
חלקה: 115 מגרש: 372 כתובת: אירוס 5 אופקים כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתוכניות 
המצורפות אליה ללא תשלום, במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה אופקים, בשעות קבלת 
קהל. כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הבקשה, רשאי להגיש התנגדות 
מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל תוך 15 יום מפרסום זה.  על המבקש 
להגדיל את המודעה ולתלותה בחזית המבנה בו מבוקשת הבניה. וכן להודיע בכתב לכל דיירי 

המגרש בו מתבצעת הבנייה ולדיירי המגרשים הסמוכים על פי סעיף 149 )א( לחוק.
דייטש אברהם בן ציון יו"ר ועדת המשנה  לתכנון ובניה אופקים   

רוחב 2 טור על 1"

באר שבע בחלקה 118 גוש  100616

מרחב התכנון המקומי באר שבע
הודעה על סעיף 149 )א( לחוק התכנון והבניה תשכ"ה /1965

כי הוגשה בקשה למתן הקלות / שימוש חור ג מתכני 
שבע  באר   16 עזריהו  שרה  בכתובת:  מפורטת:  ת 
בחלקה: 118 גוש: 100616 מגרש: 1322 שם המבקש: 
יחזקאל גיל וגלית מספר בקשה: 2020/0647 מהות 
ההקלות מהמותרים לפי התוכנית הנ"ל. הקלהבקווי 
בקו  הקלה  מ'   3.00 במקום  מ'   2.70 צדדיים  בניין 
בניין אחורי 2.70 מ' במקום 3.00 מ' הקלה בתכסית 
49% במקום 45% הקלה בגובה גדר 1.50 מ' במקום 
ובתכנית  בבקשה  לעיין  יכול  המעוניין  כל  מ'   1.10
הוועדה  במשרד  תשלום,  ללא  אליה  המצורפת 
לקהל.  פתוח  שהמשרד  ובשעות  בימים  המקומית 
יום חמישי בין השעות 13:00 9:00 וביום ג' אחה"צ 
בין השעות 19:00 16:30. כל הרואה עצמו נפגע או 
החורג  השימוש  ו/או  ההקלה  מעניין  להיפגע  עלול 
 15 תוך  האמורה  לבקשה  התנגדות  להגיש  רשאי 
ו/או  בעיתון  זו  הודעה  של  פרסומה  מתאריך  יום 
ממועד קבלת מכתבנו. יש להגיש התנגדות מנומקת 
**על   FAX-08-6840068 הוועדה  למזכירות  בכתב 
בחזית  ולתלותה  המודעה  את  להגדיל  המבקש 
המבנה בו מבוקשת הבנייה וכן להודיע בכתב לכל 
דיירי המגרש בו מתבצעת הבנייה ולדיירי המגרשים 
הסמוכים על פי סעיף 149 )א( לחוק. *** אתר אגף 
HTTP://147.236.237.215/ שבע  באר  עיריית  ההנדסה, 

 / BSHEVA
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, עיריית באר שבע

מרחב התכנון המקומי באר שבע
הודעה על סעיף 149 )א( לחוק התכנון והבניה תשכ"ה /1965

כי הוגשה בקשה למתן הקלות / שימוש חור ג מתכני ת 
מפורטת: בכתובת: שרה עזריהו 16 באר שבע בחלקה: 

118 גוש: 100616 מגרש: 1322 שם המבקש: 
מהות   2020/0647 בקשה:  מספר  וגלית  גיל  יחזקאל 
הקלהבקווי  הנ"ל.  התוכנית  לפי  מהמותרים  ההקלות 
בניין צדדיים 2.70 מ' במקום 3.00 מ' הקלה בקו בניין 
בתכסית 49%  הקלה  מ'   3.00 במקום  מ'   2.70 אחורי 
 1.10 במקום  מ'   1.50 גדר  בגובה  הקלה  במקום 45% 
מ' כל המעוניין יכול לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת 
אליה ללא תשלום, במשרד הוועדה המקומית בימים 
ובשעות שהמשרד פתוח לקהל. יום חמישי בין השעות 
13:00 9:00 וביום ג' אחה"צ בין השעות 19:00 16:30. 
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה 
לבקשה  התנגדות  להגיש  רשאי  החורג  השימוש  ו/או 
האמורה תוך 15 יום מתאריך פרסומה של הודעה זו 
בעיתון ו/או ממועד קבלת מכתבנו. יש להגיש התנגדות 
 FAX-08-6840068 הוועדה למזכירות  מנומקת בכתב 
בחזית  ולתלותה  המודעה  את  להגדיל  המבקש  **על 
לכל  בכתב  להודיע  וכן  הבנייה  מבוקשת  בו  המבנה 
ולדיירי המגרשים  בו מתבצעת הבנייה  דיירי המגרש 
אגף  אתר   *** לחוק.  )א(   149 סעיף  פי  על  הסמוכים 
HTTP://147.236.237.215/ שבע  באר  עיריית  ההנדסה, 

 / BSHEVA
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, עיריית באר שבע

רוחב 1 טור על 1.75"

באר שבע גוש 38683 חלקה 1 גודל 1.5

מרחב התכנון המקומי באר שבע 
תשכ"ה  והבניה  התכנון  לחוק  )א(   149 סעיף  על  הודעה 
חורג  /שימוש  הקלות  למתן  בקשה  הוגשה  כי   1965/
באר   17 כללי(   ( ט  לון+  נ.  בכתובת:  מפורטת:  מתכנית 
המבקש:  שם   127 מגרש:   38683 גוש:   1 בחלקה:  שבע 
ההקלות  מהות   2020/0187 הילל מספר בקשה:  קראדי 
צידי  בניין  בקו  הקלה  הנ"ל.  התוכנית  לפי  מהמותרים 
מ'   3.60 צידי  בניין  בקו  מ'. הקלה   3.00 מ' במקום   2.70
במקום  מ'   0.00 צידי  בניין  בקו  הקלה  מ'.   4.00 במקום 
3.00 מ'  לבריכת נוי וג'קוזי. הקלה בקו בניין צידי 1.00  
יכול  המעוניין  כל  שחייה.    לבריכת  מ'   4.00 במקום  מ' 
תשלום,  ללא  אליה  המצורפת  ובתכנית  בבקשה  לעיין 
שהמשרד  ובשעות  בימים  המקומית  הוועדה  במשרד 
וביום  יום חמישי בין השעות 09:00-13:00  פתוח לקהל. 
עצמו  הרואה  כל   .16:30-19:00 השעות  בין  אחה"צ  ג' 
השימוש  ו/או  ההקלה  מעניין  להיפגע  עלול  או  נפגע 
תוך   האמורה  לבקשה  התנגדות  להגיש  רשאי  החורג 
ו/או  בעיתון  זו  הודעה  של  פרסומה  מתאריך  יום   15
מנומקת  התנגדות  להגיש  יש  מכתבנו.  קבלת  ממועד 
**על   FAX-08-6840068 הוועדה  למזכירות  בכתב 
המבקש להגדיל את המודעה ולתלותה בחזית המבנה בו 
דיירי המגרש  לכל  להודיע בכתב  וכן  הבנייה   מבוקשת 
בו מתבצעת הבנייה ולדיירי המגרשים הסמוכים על פי 
סעיף 149 )א( לחוק. *** אתר אגף ההנדסה, עיריית באר 

/HTTP://147.236.237.215/BSHEVA   שבע
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, עיריית באר-שבע 

מרחב התכנון המקומי באר שבע 
תשכ"ה  והבניה  התכנון  לחוק  )א(   149 סעיף  על  הודעה 
/1965 כי הוגשה בקשה למתן הקלות /שימוש חורג מתכנית 
מפורטת: בכתובת: נ. לון+ ט ) כללי( 17 באר שבע בחלקה: 
1 גוש: 38683 מגרש: 127 שם המבקש: קראדי הילל מספר 
בקשה: 2020/0187 מהות ההקלות מהמותרים לפי התוכנית 
הנ"ל. הקלה בקו בניין צידי 2.70 מ' במקום 3.00 מ'. הקלה 
בקו בניין צידי 3.60 מ' במקום 4.00 מ'. הקלה בקו בניין צידי 
0.00 מ' במקום 3.00 מ'  לבריכת נוי וג'קוזי. הקלה בקו בניין 
צידי 1.00  מ' במקום 4.00 מ' לבריכת שחייה.   כל המעוניין 
יכול לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, 
במשרד הוועדה המקומית בימים ובשעות שהמשרד פתוח 
לקהל. יום חמישי בין השעות 09:00-13:00 וביום ג' אחה"צ בין 
השעות 16:30-19:00. כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע 
מעניין ההקלה ו/או השימוש החורג רשאי להגיש התנגדות 
לבקשה האמורה תוך  15 יום מתאריך פרסומה של הודעה 
זו בעיתון ו/או ממועד קבלת מכתבנו. יש להגיש התנגדות 
מנומקת בכתב למזכירות הוועדה FAX-08-6840068 **על 
בו  בחזית המבנה  ולתלותה  להגדיל את המודעה  המבקש 
מבוקשת הבנייה  וכן להודיע בכתב לכל דיירי המגרש בו 
מתבצעת הבנייה ולדיירי המגרשים הסמוכים על פי סעיף 
שבע    עיריית באר  ההנדסה,  אגף  *** אתר  לחוק.  )א(   149

/HTTP://147.236.237.215/BSHEVA
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, עיריית באר-שבע 

רוחב 1 טור על 1.5"

באר שבע גוש 100620   חלקה 56 גודל 2

 עיריית באר שבע, הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
בקשה  הוגשה  כי  תשכ"ה/1965  והבניה  התכנון  לחוק  )א(   149 סעיף  על  הודעה 
שבע.  באר   21 גלר  עדה  בכתובת:  מפורטת:  מתכנית  חורג  הקלות/שימוש  למתן 
מספר  ואורטל.  אור  פלרמן  המבקש:  שם   .1243 מגרש:   100620 גוש:   56 בחלקה: 
בקו  הקלה  הנ"ל.  התוכנית  לפי  מהמותרים  ההקלות:  מהות   .2019/1538 בקשה: 
 5.00 מ' במקום   1.00 בניין קדמי  בקו  מ'. הקלה   5.00 מ' במקום   4.50 צידי  בניין 
מ' לבריכת שחייה. הקלה בקו בניין קדמי 1.00 מ' במקום 5.00 מ' לחדר מכונות. 
במשרד  תשלום,  ללא  אליה  המצורפת  ובתכנית  בבקשה  לעיין  יכול  המעוניין  כל 
הוועדה המקומית בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל. ימים חמישי בין השעות 
נפגע או  כל הרואה עצמו   .16:30-19:00 בין השעות  ג' אחה"צ  וביום   09:00-13:00
עלול להיפגע מעניין ההקלה ו/או השימוש החורג, רשאי להגיש התנגדות לבקשה 
ו/או ממועד קבלת  בעיתון  זו  הודעה  יום מתאריך פרסומה של   15 תוך  האמורה 
08- פקס:  הוועדה,  למזכירות  בכתב  מנומקת  התנגדות  להגיש  יש  מכתבנו. 

.6840068
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, עיריית באר-שבע

 עיריית באר שבע, הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
הודעה על סעיף 149 )א( לחוק התכנון והבניה תשכ"ה/1965 כי הוגשה בקשה למתן 
הקלות/שימוש חורג מתכנית מפורטת: בכתובת: עדה גלר 21 באר שבע. בחלקה: 56 
גוש: 100620 מגרש: 1243. שם המבקש: פלרמן אור ואורטל. מספר בקשה: 2019/1538. 
מהות ההקלות: מהמותרים לפי התוכנית הנ"ל. הקלה בקו בניין צידי 4.50 מ' במקום 
5.00 מ'. הקלה בקו בניין קדמי 1.00 מ' במקום 5.00 מ' לבריכת שחייה. הקלה בקו בניין 
קדמי 1.00 מ' במקום 5.00 מ' לחדר מכונות. כל המעוניין יכול לעיין בבקשה ובתכנית 
המצורפת אליה ללא תשלום, במשרד הוועדה המקומית בימים ובשעות שהמשרד פתוח 
לקהל. ימים חמישי בין השעות 09:00-13:00 וביום ג' אחה"צ בין השעות 16:30-19:00. 
רשאי  החורג,  השימוש  ו/או  ההקלה  מעניין  להיפגע  עלול  או  נפגע  עצמו  הרואה  כל 
להגיש התנגדות לבקשה האמורה תוך 15 יום מתאריך פרסומה של הודעה זו בעיתון 
ו/או ממועד קבלת מכתבנו. יש להגיש התנגדות מנומקת בכתב למזכירות הוועדה, 

פקס: 08-6840068.
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, עיריית באר-שבע

רוחב 2 טור על 1"

נגב מזרחי גוש 100432 חלקה 35 גודל 2

והבניה  לחוק התכנון   149 סעיף  לפי  הודעה  מזרחי  נגב  ובניה  לתכנון  הועדה המרחבית 
1965 הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המרחבית לתכנון ובניה "נגב מזרחי" בקשה 
 + וגדרות.  יח"ד( מעל לקומת מרתף עם ממ"ד   1( למתן היתר בניה: בית מגורים חד קומתי 
של  קובעת  לכניסה  מתחת  שירות  לשטח  קובעת  כניסה  מעל  עיקרי  שטח  לניוד  הקלה 
שם   501991 בנין:  תיק  מספר   20190332-1 בקשה:  מס  מ"ר.   106.45 של  בשטח   8.15%
המבקש: פהמי מאגד אלעטאונה, רפיק מאגד אלעטאונה כתובת: חורה, שכ' 1 מספר 101  
גוש: 100432, חלקה: 35, מגרש: 101, מתוכנית: 652-0418020 הבקשה כוללת את ההקלות 
הבאות: הקלה לניוד שטח עיקרי מעל כניסה קובעת לשטח שירות מתחת לכניסה קובעת 
לתכנית  סיבה שהיא  התנגדות מאיזו  לו  שיש  מי  לכל  מ"ר.   106.45 של  8.15% בשטח  של 
הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המרחבית לתכנון ובניה תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו, 
לתכנון  המקומית  בועדה  לדיון  הנ"ל  בנושא  שתוגש  התנגדות  כל  תובא  זה  מועד  לאחר 
הבקשה  עורך  של  המלאה  באחריותו  הינו  זה  הפרסום  נוסח  בנדון.  תחליט  והיא  ובניה 
והופק עפ"י בקשתו, הועדה אינה אחראית על תוכנו. הבקשה להקלה תבחן לגופה במועד 

הקבוע בחוק.
דוד בונפלד יו"ר הועדה המרחבית לתכנון ולבניה נגב מזרחי

הועדה המרחבית לתכנון ובניה נגב מזרחי הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965 
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המרחבית לתכנון ובניה "נגב מזרחי" בקשה למתן היתר 
בניה: בית מגורים חד קומתי )1 יח"ד( מעל לקומת מרתף עם ממ"ד וגדרות. + הקלה לניוד שטח 
עיקרי מעל כניסה קובעת לשטח שירות מתחת לכניסה קובעת של 8.15% בשטח של 106.45 
מ"ר. מס בקשה: 20190332-1 מספר תיק בנין: 501991 שם המבקש: פהמי מאגד אלעטאונה, 
מגרש:   ,35 חלקה:   ,100432 גוש:    101 מספר   1 שכ'  חורה,  כתובת:  אלעטאונה  מאגד  רפיק 
101, מתוכנית: 652-0418020 הבקשה כוללת את ההקלות הבאות: הקלה לניוד שטח עיקרי 
מ"ר.   106.45 לכניסה קובעת של 8.15% בשטח של  כניסה קובעת לשטח שירות מתחת  מעל 
לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לתכנית הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המרחבית 
לתכנון ובניה תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו, לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש 
בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ובניה והיא תחליט בנדון. נוסח הפרסום זה הינו 
תוכנו.  על  הועדה אינה אחראית  עפ"י בקשתו,  והופק  עורך הבקשה  באחריותו המלאה של 

הבקשה להקלה תבחן לגופה במועד הקבוע בחוק.
דוד בונפלד יו"ר הועדה המרחבית לתכנון ולבניה נגב מזרחי

רוחב 2 טור על 1"

בני שמעון גוש 100248  חלקה 7 גודל 1.75

הועדה המקומית לתכנון ובניה "בני שמעון"
והבניה  לחוק התכנון   149 לפי סעיף  הודעה 
כי  בזאת  מודיעים  הרינו   .1965 התשכ"ה 
ולבניה  לתכנון  המקומית  לוועדה  הוגשה 
 – ל  בניה  היתר  למתן  בקשה  שמעון"  "בני 
הקמת בית מגורים חדש חד קומתי הכולל: 
עץ  פרגולה  מקורות,  לא  חניות  שתי  ממ"ד, 
רשף(.  גל  )משפ'  להקלה  ובקשה  תומך  וקיר 
גוש: 100248/1 חלקה: 7 מגרש:   2152 יעוד: 
מספר:  מבנה  דביר  בכתובת:  א'.  מגורים 
2152, בקשה מספר: 20200047, ע"י: קבוץ – 
הבאות:  ההקלות  את  כוללת  הבקשה  דביר. 
1. הקלה לקו בניין מזרחי צדדי מבוקש 2.70 
מ' במקום 3.0 מ' במסגרת 10% המותרים. 2. 
 2.70 מבוקש  צדדי  מערבי  בניין  לקו  הקלה 
המותרים.   10% במסגרת  מ'   3.0 במקום  מ' 
ובתכנית  בבקשה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה 
המקומית “בני שמעון” בימים ובשעות קבלת 
קהל: יום א' 13:30-15:30, יום ג' 8:30-11:30, 
טלפון: 08-6257920. פרסום זה ניתן לראות 

גם באתר אינטרנט בכתובת
http://bns.bartech-net.co.il

כל  ובניה".  תכנון  בענייני  "הודעות  במדור 
מעניין  להיפגע  עלול  או  נפגע  עצמו  הרואה 
מנומקת  התנגדות  להגיש  רשאי  ההקלה 
מיום  יום   15 תוך  האמורה  לבקשה  בכתב 

פרסום מודעה זו.
ניר זמיר, יו"רהועדה המקומית

\לתכנון ובניה בני שמעון הועדה המקומית לתכנון ובניה "בני שמעון"
והבניה  התכנון  לחוק   149 סעיף  לפי  הודעה 
התשכ"ה 1965. הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה 
"בני שמעון"  ולבניה  לתכנון  לוועדה המקומית 
בקשה למתן היתר בניה ל – הקמת בית מגורים 
חניות  שתי  ממ"ד,  הכולל:  קומתי  חד  חדש 
ובקשה  תומך  וקיר  עץ  פרגולה  מקורות,  לא 
להקלה )משפ' גל רשף(. גוש: 100248/1 חלקה: 
7 מגרש:   2152 יעוד: מגורים א'. בכתובת: דביר 
 ,20200047 2152, בקשה מספר:  מבנה מספר: 
ע"י: קבוץ – דביר. הבקשה כוללת את ההקלות 
הבאות: 1. הקלה לקו בניין מזרחי צדדי מבוקש 
2.70 מ' במקום 3.0 מ' במסגרת 10% המותרים. 
2. הקלה לקו בניין מערבי צדדי מבוקש 2.70 
המותרים.   10% במסגרת  מ'   3.0 במקום  מ' 
ובתכנית  בבקשה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה 
קבלת  ובשעות  בימים  שמעון”  “בני  המקומית 
 ,8:30-11:30 ג'  יום   ,13:30-15:30 א'  יום  קהל: 
טלפון: 08-6257920. פרסום זה ניתן לראות גם 

באתר אינטרנט בכתובת
http://bns.bartech-net.co.il

במדור "הודעות בענייני תכנון ובניה". כל הרואה 
ההקלה  מעניין  להיפגע  עלול  או  נפגע  עצמו 
רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה 

האמורה תוך 15 יום מיום פרסום מודעה זו.
ניר זמיר, יו"רהועדה המקומית

\לתכנון ובניה בני שמעון

רוחב 1 טור על 1.75

אופקים בגוש  39668 חלקה  84

הועדה המקומית לתכנון ובניה הודעת פרסום 
בהתאם  והבניה  התכנון  לחוק   149 סעיף  עפ"י 
תשכ"ה  והבניה  התכנון  לחוק   )1(  149 לסעיף 
לוועדה  הוגשה  כי  הודעה  בזה  ניתנת   1965
הקלות  למתן   20200282 בקשה  המקומית 
מתוכנית: 0303149 - 601 שם המבקש: ולדימיר 
בריכה  תוספת  פרסום:  מהות  ליטמן  ומריה 
ההקלות:  פירוט  משפחתי  דו  מגורים  לבית 
קדמית  בחזית  שחיה  בריכת  לבניית  הקלה 
A כתובת:   192 84 מגרש:  39668 חלקה:  בגוש: 
לעיין  רשאי  המעוניין  כל  אופקים   14 פיקוס 
ללא  אליה  המצורפות  ובתוכניות  בבקשה 
לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  תשלום, 
ובניה אופקים, בשעות קבלת קהל. כל הרואה 
מאישור  כתוצאה  להיפגע  עלול  או  נפגע  עצמו 
הבקשה, רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני 
תוך  הנ"ל  המקומית  הועדה  במשרדי  העתקים 
את  להגדיל  המבקש  על  זה.  מפרסום  יום   15
בו מבוקשת  בחזית המבנה  ולתלותה  המודעה 
הבניה. וכן להודיע בכתב לכל דיירי המגרש בו 
מתבצעת הבנייה ולדיירי המגרשים הסמוכים על פי 

סעיף 149 )א( לחוק.
דייטש אברהם בן ציון יו"ר

ועדת המשנה לתכנון ובניה אופקים

פרסום  הודעת  ובניה  לתכנון  המקומית  הועדה 
עפ"י סעיף 149 לחוק התכנון והבניה בהתאם לסעיף 
149 )1( לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965 ניתנת 
בקשה  המקומית  לוועדה  הוגשה  כי  הודעה  בזה 
20200282 למתן הקלות מתוכנית: 0303149 - 601 
שם המבקש: ולדימיר ומריה ליטמן מהות פרסום: 
פירוט  משפחתי  דו  מגורים  לבית  בריכה  תוספת 
בחזית  שחיה  בריכת  לבניית  הקלה  ההקלות: 
 A  192 מגרש:   84 חלקה:   39668 בגוש:  קדמית 
רשאי  המעוניין  כל  אופקים   14 פיקוס  כתובת: 
ללא  אליה  המצורפות  ובתוכניות  בבקשה  לעיין 
תשלום, במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה 
אופקים, בשעות קבלת קהל. כל הרואה עצמו נפגע 
או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הבקשה, רשאי 
להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי 
זה.  יום מפרסום   15 תוך  הנ"ל  הועדה המקומית 
על המבקש להגדיל את המודעה ולתלותה בחזית 
המבנה בו מבוקשת הבניה. וכן להודיע בכתב לכל 
דיירי המגרש בו מתבצעת הבנייה ולדיירי המגרשים 

הסמוכים על פי סעיף 149 )א( לחוק.
דייטש אברהם בן ציון יו"ר

ועדת המשנה לתכנון ובניה אופקים

רוחב 1 טור על 1.5"

באר שבע גוש 38054   חלקה 1 גודל 1.5

מרחב התכנון המקומי באר שבע 
תשכ"ה   והבניה  התכנון  לחוק  )א(   149 סעיף  על  הודעה 
חורג  /שימוש  הקלות  למתן  בקשה  הוגשה  כי   1965/
מתכנית מפורטת: בכתובת: הרדוף 30 באר שבע בחלקה:  
מנשה   עוזר  המבקש:  שם   210 מגרש:    38054 גוש:    1
מהמותרים  ההקלות  מהות   2020/0403 בקשה:  מספר 
אבסולוטי   -+0.00 בגובה  הקלה  הנ"ל.  התוכנית  לפי 
לעיין  יכול  המעוניין  כל  מ'   253.00 במקום  מ'   253.65
בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, במשרד 
הוועדה המקומית בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל. 
יום חמישי בין השעות 09:00-13:00 וביום ג' אחה"צ בין 
עלול  או  נפגע  עצמו  הרואה  כל   .16:30-19:00 השעות 
רשאי  החורג  השימוש  ו/או  ההקלה  מעניין  להיפגע 
להגיש התנגדות לבקשה האמורה תוך  15 יום מתאריך 
קבלת  ממועד  ו/או  בעיתון  זו  הודעה  של  פרסומה 
למזכירות  בכתב  מנומקת  התנגדות  להגיש  יש  מכתבנו. 
את  להגדיל  המבקש  **על   FAX-08-6840068 הוועדה 
הבנייה   מבוקשת  בו  המבנה  בחזית  ולתלותה  המודעה 
מתבצעת  בו  המגרש  דיירי  לכל  בכתב  להודיע  וכן 
 149 סעיף  פי  על  הסמוכים  המגרשים  ולדיירי  הבנייה 
שבע    באר  עיריית  ההנדסה,  אגף  אתר   *** לחוק.  )א( 

/HTTP://147.236.237.215/BSHEVA
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, עיריית באר-שבע 

מרחב התכנון המקומי באר שבע 
תשכ"ה   והבניה  התכנון  לחוק  )א(   149 סעיף  על  הודעה 
/1965 כי הוגשה בקשה למתן הקלות /שימוש חורג מתכנית 
גוש:    1 30 באר שבע בחלקה:   הרדוף  מפורטת: בכתובת: 
38054 מגרש:  210 שם המבקש: עוזר מנשה  מספר בקשה: 
2020/0403 מהות ההקלות מהמותרים לפי התוכנית הנ"ל. 
הקלה בגובה 0.00+- אבסולוטי 253.65 מ' במקום 253.00 
מ' כל המעוניין יכול לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה 
ובשעות  בימים  המקומית  הוועדה  במשרד  תשלום,  ללא 
שהמשרד פתוח לקהל. יום חמישי בין השעות 09:00-13:00 
וביום ג' אחה"צ בין השעות 16:30-19:00. כל הרואה עצמו 
נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה ו/או השימוש החורג 
יום   15 תוך   האמורה  לבקשה  התנגדות  להגיש  רשאי 
מתאריך פרסומה של הודעה זו בעיתון ו/או ממועד קבלת 
למזכירות  בכתב  מנומקת  התנגדות  להגיש  יש  מכתבנו. 
את  להגדיל  המבקש  **על   FAX-08-6840068 הוועדה 
המודעה ולתלותה בחזית המבנה בו מבוקשת הבנייה  וכן 
להודיע בכתב לכל דיירי המגרש בו מתבצעת הבנייה ולדיירי 
המגרשים הסמוכים על פי סעיף 149 )א( לחוק. *** אתר אגף 
/HTTP://147.236.237.215/BSHEVA   ההנדסה, עיריית באר שבע

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, עיריית באר-שבע 

רוחב 1 טור על 1.5"

באר שבע גוש 38098 חלקה 129 גודל 1.5

מרחב התכנון המקומי באר שבע 
תשכ"ה   והבניה  התכנון  לחוק  )א(   149 סעיף  על  הודעה 
חורג  /שימוש  הקלות  למתן  בקשה  הוגשה  כי    1965/
באר   1/6 אירופה  יציאת  בכתובת:  מפורטת:  מתכנית 
המבקש:  שם   17 מגרש:   38098 גוש:   129 בחלקה:  שבע 
מהות   2020/0626 בקשה:  מספר  וחנה  אלי  ביטון 
בקו  הקלה  הנ"ל.  התוכנית  לפי  מהמותרים  ההקלות 
כל  ממ"ד.   לבניית  מ'   3.00 במקום  מ'   0.00 קדמי  בניין 
אליה  המצורפת  ובתכנית  בבקשה  לעיין  יכול  המעוניין 
ובשעות  ללא תשלום, במשרד הוועדה המקומית בימים 
09:00- השעות  בין  חמישי  יום  לקהל.  פתוח  שהמשרד 

כל   .16:30-19:00 השעות  בין  אחה"צ  ג'  וביום   13:00
הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה ו/או 
השימוש החורג רשאי להגיש התנגדות לבקשה האמורה 
תוך  15 יום מתאריך פרסומה של הודעה זו בעיתון ו/
להגיש התנגדות מנומקת  יש  או ממועד קבלת מכתבנו. 
**על   FAX-08-6840068 הוועדה  למזכירות  בכתב 
המבקש להגדיל את המודעה ולתלותה בחזית המבנה בו 
דיירי המגרש  לכל  להודיע בכתב  וכן  הבנייה   מבוקשת 
בו מתבצעת הבנייה ולדיירי המגרשים הסמוכים על פי 
סעיף 149 )א( לחוק. *** אתר אגף ההנדסה, עיריית באר 

/HTTP://147.236.237.215/BSHEVA   שבע
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, עיריית באר-שבע  מרחב התכנון המקומי באר שבע 

תשכ"ה   והבניה  התכנון  לחוק  )א(   149 סעיף  על  הודעה 
/1965  כי הוגשה בקשה למתן הקלות /שימוש חורג מתכנית 
שבע בחלקה:  יציאת אירופה 1/6 באר  מפורטת: בכתובת: 
וחנה  אלי  ביטון  המבקש:  שם   17 מגרש:   38098 גוש:   129
לפי  מהות ההקלות מהמותרים   2020/0626 מספר בקשה: 
התוכנית הנ"ל. הקלה בקו בניין קדמי 0.00 מ' במקום 3.00 
מ' לבניית ממ"ד.  כל המעוניין יכול לעיין בבקשה ובתכנית 
המקומית  הוועדה  במשרד  תשלום,  ללא  אליה  המצורפת 
בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל. יום חמישי בין השעות 
 .16:30-19:00 השעות  בין  אחה"צ  ג'  וביום   09:00-13:00
ו/ להיפגע מעניין ההקלה  עלול  או  נפגע  כל הרואה עצמו 

או השימוש החורג רשאי להגיש התנגדות לבקשה האמורה 
תוך  15 יום מתאריך פרסומה של הודעה זו בעיתון ו/או 
ממועד קבלת מכתבנו. יש להגיש התנגדות מנומקת בכתב 
למזכירות הוועדה FAX-08-6840068 **על המבקש להגדיל 
את המודעה ולתלותה בחזית המבנה בו מבוקשת הבנייה  
בו מתבצעת הבנייה  דיירי המגרש  לכל  וכן להודיע בכתב 
ולדיירי המגרשים הסמוכים על פי סעיף 149 )א( לחוק. *** 
HTTP://147.236.237.215/   אתר אגף ההנדסה, עיריית באר שבע

/BSHEVA
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, עיריית באר-שבע 

רוחב 1 טור על 1.5"

באר שבע מגרש 2521 גודל 1.5

הועדה המקומית לתכנון ובניה הודעת פרסום עפ"י סעיף 149 
התכנון  לחוק   )1(  149 לסעיף  בהתאם  והבניה  התכנון  לחוק 
)א( לחוק התכנון  והבניה תשכ"ה 1965 הודעה על סעיף 149 
והבניה תשכ"ה /1965  כי הוגשה בקשה למתן הקלות /שימוש 
שבע  באר   25 חמדה  ארץ  בכתובת:  מפורטת:  מתכנית  חורג 
2521 שם המבקש: אדרי אלירן ואביטל  בחלקה: גוש: מגרש: 
לפי  מהמותרים  ההקלות  מהות   2020/0450 בקשה:  מספר 
התוכנית הנ"ל. הקלה מהוראות התכנית לגובה גדרות מס"ד 
מ' במקום 0.20 מ' הקלה מהוראות התכנית  בין שכנים 1.00 
הקלה  רשת.  גדר  במקום  עץ  גדר  גדרות,  גמר  חומר  לשינוי 
במקום  מ'   3.50 שכנים  בין  גדר  לגובה  התכנית  מהוראות 
המצורפת  ובתכנית  בבקשה  לעיין  יכול  המעוניין  כל  מ'   3.00
אליה ללא תשלום, במשרד הוועדה המקומית בימים ובשעות 
 09:00-13:00 השעות  בין  חמישי  יום  לקהל.  פתוח  שהמשרד 
המעוניין  כל   .16:30-19:00 השעות  בין  אחה"צ  ג'  וביום 
ללא  אליה  המצורפות  ובתוכניות  בבקשה  לעיין  רשאי 
אופקים,  ובניה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  תשלום, 
להיפגע  עלול  או  נפגע  עצמו  הרואה  כל  קהל.  קבלת  בשעות 
מנומקת  התנגדות  להגיש  רשאי  הבקשה,  מאישור  כתוצאה 
יום   15 תוך  הנ"ל  הועדה המקומית  בשני העתקים במשרדי 
למזכירות  בכתב  מנומקת  התנגדות  להגיש  יש  זה.  מפרסום 
הוועדה FAX-08-6840068 על המבקש להגדיל את המודעה 
ולתלותה בחזית המבנה בו מבוקשת הבניה. וכן להודיע בכתב 
המגרשים  ולדיירי  הבנייה  מתבצעת  בו  המגרש  דיירי  לכל 

הסמוכים על פי סעיף 149 )א( לחוק.
דייטש אברהם בן ציון יו"ר ועדת המשנה  לתכנון ובניה אופקים  149 סעיף  עפ"י  פרסום  הודעת  ובניה  לתכנון  המקומית  הועדה 

לחוק התכנון והבניה בהתאם לסעיף 149 )1( לחוק התכנון והבניה 
והבניה  התכנון  לחוק  )א(   149 סעיף  על  הודעה   1965 תשכ"ה 
חורג  /שימוש  הקלות  למתן  בקשה  הוגשה  כי    1965/ תשכ"ה 
בחלקה:  שבע  באר   25 חמדה  ארץ  בכתובת:  מפורטת:  מתכנית 
גוש: מגרש: 2521 שם המבקש: אדרי אלירן ואביטל מספר בקשה: 
2020/0450 מהות ההקלות מהמותרים לפי התוכנית הנ"ל. הקלה 
מהוראות התכנית לגובה גדרות מס"ד בין שכנים 1.00 מ' במקום 
0.20 מ' הקלה מהוראות התכנית לשינוי חומר גמר גדרות, גדר עץ 
במקום גדר רשת. הקלה מהוראות התכנית לגובה גדר בין שכנים 
3.50 מ' במקום 3.00 מ' כל המעוניין יכול לעיין בבקשה ובתכנית 
המצורפת אליה ללא תשלום, במשרד הוועדה המקומית בימים 
09:00- השעות  בין  חמישי  יום  לקהל.  פתוח  שהמשרד  ובשעות 
13:00 וביום ג' אחה"צ בין השעות 16:30-19:00. כל המעוניין רשאי 
לעיין בבקשה ובתוכניות המצורפות אליה ללא תשלום, במשרדי 
הועדה המקומית לתכנון ובניה אופקים, בשעות קבלת קהל. כל 
הבקשה,  מאישור  כתוצאה  להיפגע  עלול  או  נפגע  עצמו  הרואה 
רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה 
התנגדות  להגיש  יש  זה.  מפרסום  יום   15 תוך  הנ"ל  המקומית 
מנומקת בכתב למזכירות הוועדה FAX-08-6840068 על המבקש 
להגדיל את המודעה ולתלותה בחזית המבנה בו מבוקשת הבניה. 
וכן להודיע בכתב לכל דיירי המגרש בו מתבצעת הבנייה ולדיירי 

המגרשים הסמוכים על פי סעיף 149 )א( לחוק.
דייטש אברהם בן ציון יו"ר ועדת המשנה  לתכנון ובניה אופקים

רוחב 1 טור על 1.5"

בני שמעון גוש 400149 חלקה 1 גודל 2

והבנייה  התכנון  לחוק   149 סעיף  לפי  הודעה  שמעון"  "בני  ובניה  לתכנון  מקומית  ועדה 
"בני  ולבניה  לתכנון  המקומית  לוועדה  הוגשה  כי  בזאת  מודיעים  הרינו   1965 התשכ"ה 
שמעון" בקשה למתן היתר בניה ל- תוספת סטודיו לאומן )חדר מוזיקה( נפרד מבית קיים 
 400149 גוש:  א'  מגורים  יעוד:   301 מגרש:   4 חלקה:   100227/2 גוש:  קיים.  למחסן  צמוד 
חלקה: 1 מגרש: 301 יעוד: מגורים א' בכתובת: גבעות בר, מבנה מספר: 301 בקשה מספר: 
20190152 ע"י: אדר מיכל אדר קובי הבקשה כוללת את ההקלות הבאות: 1. הקלה מסעיף 
מחזית  לאומן  סטודיו  מיקום  לשינוי  הקלה  במקום,  החלה  התכנית  בהוראות  א'   4.2.2
קדמית לאחורית. 2. בקשה להקלה בתכסית מ - 35% מותרים ל - 38.06% , סה"כ 3.06% 
שהם 26.15 מ"ר. כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום 
במשרדי הועדה המקומית "בני שמעון" בימים ובשעות קבלת קהל: יום א' 15:30 - 13:30 
אינטרנט  באתר  גם  לראות  ניתן  זה  פרסום   6257920  08 טלפון:   08:30  -  11:30 ג'  יום 
בכתובת http://bns.bartech- net.co.il במדור "הודעות בענייני תכנון ובניה" כל הרואה 
עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה 

האמורה תוך 15 יום מיום פרסום מודעה זו. בברכה,
ניר זמיר יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה  בני שמעון

ועדה מקומית לתכנון ובניה "בני שמעון" הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה 
1965 הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה "בני שמעון" בקשה 
למחסן  צמוד  קיים  מבית  נפרד  מוזיקה(  )חדר  לאומן  סטודיו  תוספת  ל-  בניה  היתר  למתן 
קיים. גוש: 100227/2 חלקה: 4 מגרש: 301 יעוד: מגורים א' גוש: 400149 חלקה: 1 מגרש: 301 
יעוד: מגורים א' בכתובת: גבעות בר, מבנה מספר: 301 בקשה מספר: 20190152 ע"י: אדר מיכל 
אדר קובי הבקשה כוללת את ההקלות הבאות: 1. הקלה מסעיף 4.2.2 א' בהוראות התכנית 
החלה במקום, הקלה לשינוי מיקום סטודיו לאומן מחזית קדמית לאחורית. 2. בקשה להקלה 
כל המעוניין רשאי  מ"ר.   26.15 , סה"כ 3.06% שהם   38.06% - ל  - 35% מותרים  מ  בתכסית 
לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית "בני שמעון" 
- 08:30 טלפון: 08 6257920  ג' 11:30  יום   13:30 - יום א' 15:30  בימים ובשעות קבלת קהל: 
במדור   http://bns.bartech-  net.co.il בכתובת  אינטרנט  באתר  גם  לראות  ניתן  זה  פרסום 
"הודעות בענייני תכנון ובניה" כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי 
להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 15 יום מיום פרסום מודעה זו. בברכה,
ניר זמיר יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה  בני שמעון

רוחב 2 טור על 1"
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באר שבע גוש 38262  חלקה 17 גודל 2

מרחב התכנון המקומי באר שבע הודעה על סעיף 149 )א( לחוק התכנון והבניה תשכ"ה /1965 הודעה 
חורג  /שימוש  הקלות  למתן  בקשה  הוגשה  כי   1965/ תשכ"ה  והבניה  התכנון  לחוק  )א(   149 סעיף  על 
המבקש:  שם   77 מגרש:     38262 גוש:   17 בחלקה:  שבע  באר   28/3 בזל  בכתובת:  מפורטת:   מתכנית 
פינטו דניאל ומרים מספר בקשה: 2020/0646  מהות ההקלות מהמותרים לפי התוכנית הנ"ל. הקלה 
באחוזי בנייה בשיעור 1.50% )במסגרת 6%( משטח המגרש עפ"י סעיף 9)א( סטיה ניכרת. הקלה מקו 
בניין קדמי 2.60 מ' במקום 3.00 מ' לתוספת קומה ב' לפי רוב הבניינים ברחוב  כל המעוניין יכול לעיין 
בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, במשרד הוועדה המקומית בימים ובשעות שהמשרד 
פתוח לקהל כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה ו/או השימוש החורג רשאי להגיש 
ו/או ממועד קבלת  זו בעיתון  יום מתאריך פרסומה של הודעה   15 התנגדות לבקשה האמורה תוך 
המבקש  **על   FAX-08-6840068 הוועדה  למזכירות  בכתב  מנומקת  התנגדות  להגיש  יש  מכתבנו. 
להגדיל את המודעה ולתלותה בחזית המבנה בו מבוקשת הבנייה וכן להודיע בכתב לכל דיירי המגרש 
בו מתבצעת הבנייה ולדיירי המגרשים הסמוכים על פי סעיף 149 )א( לחוק. *** אתר אגף ההנדסה, 

/ HTTP://147.236.237.215/BSHEVA עיריית באר שבע
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, עיריית באר שבע

מרחב התכנון המקומי באר שבע הודעה על סעיף 149 )א( לחוק התכנון והבניה תשכ"ה /1965 הודעה על 
סעיף 149 )א( לחוק התכנון והבניה תשכ"ה /1965 כי הוגשה בקשה למתן הקלות /שימוש חורג מתכנית 
מפורטת:  בכתובת: בזל 28/3 באר שבע בחלקה: 17 גוש: 38262  מגרש:  77 שם המבקש: פינטו דניאל ומרים 
הקלה באחוזי בנייה בשיעור  מהות ההקלות מהמותרים לפי התוכנית הנ"ל.    2020/0646 מספר בקשה: 
1.50% )במסגרת 6%( משטח המגרש עפ"י סעיף 9)א( סטיה ניכרת. הקלה מקו בניין קדמי 2.60 מ' במקום 
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת  3.00 מ' לתוספת קומה ב' לפי רוב הבניינים ברחוב  
אליה ללא תשלום, במשרד הוועדה המקומית בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל כל הרואה עצמו נפגע 
 15 תוך  האמורה  לבקשה  התנגדות  להגיש  רשאי  החורג  השימוש  ו/או  ההקלה  מעניין  להיפגע  עלול  או 
מנומקת  התנגדות  להגיש  יש  מכתבנו.  קבלת  ממועד  ו/או  בעיתון  זו  הודעה  של  פרסומה  מתאריך  יום 
בכתב למזכירות הוועדה FAX-08-6840068 **על המבקש להגדיל את המודעה ולתלותה בחזית המבנה בו 
מבוקשת הבנייה וכן להודיע בכתב לכל דיירי המגרש בו מתבצעת הבנייה ולדיירי המגרשים הסמוכים על 

/ HTTP://147.236.237.215/BSHEVA פי סעיף 149 )א( לחוק. *** אתר אגף ההנדסה, עיריית באר שבע
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, עיריית באר שבע

רוחב 2 טור על 1"

באר שבע גוש 100613  חלקה 360 גודל 2

מרחב התכנון המקומי באר שבע 
הודעה על סעיף 149 )א( לחוק התכנון והבניה תשכ" ה /1965 כי הוגשה בקשה למתן הקלות / שימוש 
חורג מתכנית מפורטת: בכתובת: שושנה דמארי 52 באר שבע בחלקה: 360 גוש: 100613 מגרש: 669 שם 
המבקש: דוקטור יעקב ואלה מספר בקשה: 2020/0634 מהות ההקלות מהמותרים לפי התוכנית הנ"ל. 
הקלה בקו בניין צידי 1.49 במקום 4.00 מ' עבור בריכת שחייה הקלה בקו בניין צידי 0.46 במקום 4.00 
מ' עבור חדר מכונות הקלה בקו בניין צידי 2.70 מ' במקום 3.00 מ' הקלה בתכסית 49.92% במקום 45% 
הקלה לשינוי מיקום המחסן ' כל המעוניין יכול לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, 
במשרד הוועדה המקומית בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל. יום חמישי בין השעות 09:00-13:00 
וביום ג' אחה"צ בין השעות 16:30-19:00. כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה ו/או 
השימוש החורג רשאי להגיש התנגדות לבקשה האמורה תוך  15 יום מתאריך פרסומה של הודעה זו 
FAX-08- בעיתון ו/או ממועד קבלת מכתבנו. יש להגיש התנגדות מנומקת בכתב למזכירות הוועדה
6840068 **על המבקש להגדיל את המודעה ולתלותה בחזית המבנה בו מבוקשת הבנייה  וכן להודיע 
בכתב לכל דיירי המגרש בו מתבצעת הבנייה ולדיירי המגרשים הסמוכים על פי סעיף 149 )א( לחוק. 

/HTTP://147.236.237.215/BSHEVA   אתר אגף ההנדסה, עיריית באר שבע ***
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, עיריית באר-שבע

מרחב התכנון המקומי באר שבע 
הודעה על סעיף 149 )א( לחוק התכנון והבניה תשכ" ה /1965 כי הוגשה בקשה למתן הקלות / שימוש חורג 
מתכנית מפורטת: בכתובת: שושנה דמארי 52 באר שבע בחלקה: 360 גוש: 100613 מגרש: 669 שם המבקש: 
דוקטור יעקב ואלה מספר בקשה: 2020/0634 מהות ההקלות מהמותרים לפי התוכנית הנ"ל. הקלה בקו 
בניין צידי 1.49 במקום 4.00 מ' עבור בריכת שחייה הקלה בקו בניין צידי 0.46 במקום 4.00 מ' עבור חדר 
מכונות הקלה בקו בניין צידי 2.70 מ' במקום 3.00 מ' הקלה בתכסית 49.92% במקום 45% הקלה לשינוי 
' כל המעוניין יכול לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, במשרד הוועדה  מיקום המחסן 
המקומית בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל. יום חמישי בין השעות 09:00-13:00 וביום ג' אחה"צ בין 
ו/או השימוש החורג רשאי  נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה  16:30-19:00. כל הרואה עצמו  השעות 
להגיש התנגדות לבקשה האמורה תוך  15 יום מתאריך פרסומה של הודעה זו בעיתון ו/או ממועד קבלת 
מכתבנו. יש להגיש התנגדות מנומקת בכתב למזכירות הוועדה FAX-08-6840068 **על המבקש להגדיל 
את המודעה ולתלותה בחזית המבנה בו מבוקשת הבנייה  וכן להודיע בכתב לכל דיירי המגרש בו מתבצעת 
הבנייה ולדיירי המגרשים הסמוכים על פי סעיף 149 )א( לחוק. *** אתר אגף ההנדסה, עיריית באר שבע   

/HTTP://147.236.237.215/BSHEVA
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, עיריית באר-שבע

רוחב 2 טור על 1"

באר שבע גוש גוש 38274 חלקה 71 גודל 2

כי   1965/ תשכ"ה  והבניה  התכנון  לחוק  )א(   149 סעיף  על  הודעה  שבע  באר  המקומי  התכנון  מרחב 
הוגשה בקשה למתן הקלות / שימוש חורג מתכנית מפורטת: בכתובת: עדה גלר 11 באר שבע בחלקה: 
71 גוש: 38274 מגרש: 1232 שם המבקש : כהן חיים ודליה מספר בקשה: 2020/0636 מהות ההקלות 
מהמותרים לפי התוכנית הנ"ל. הקלה בקוי בניין צידיים 2.70 מ' במקום 3.00 מ' הקלה בעומק מדרגות 
ירידה למרתף 2.64 מ' במקום 1.50 מ' הקלה בגובה גדר קדמית 3.00 מ' במקום 2.10 מ' בשילוב חומר 
קל במקום בנוי הקלה בתכסית 55% במקום 45% כל המעוניין יכול לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת 
אליה ללא תשלום, במשרד הוועדה המקומית בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל. יום חמישי בין 
השעות 09:00 13:00 וביום ג' אחה "צ בי ן השעות 16:30 19:00. כל הרוא ה עצמו נפגע או עלול להיפגע 
יום מתאריך   15 ו/או השימוש החורג רשאי להגיש התנגדות לבקשה האמורה תוך  מעניין ההקלה 
פרסומה של הודעה זו בעיתון ו/או ממועד קבלת מכתבנו. יש להגיש התנגדות מנומקת בכתב למזכירות 
**על המבקש להגדיל את המודעה ולתלותה בחזית המבנה בו מבוקשת   FAX-08-6840068 הוועדה
הבנייה וכן להודיע בכתב לכל דיירי המגרש בו מתבצעת הבנייה ולדיירי המגרשים הסמוכים על פי 

/ HTTP://147.236.237.215/BSHEVA סעיף 149 )א( לחוק. *** אתר אגף ההנדסה, עיריית באר שבע
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, עיריית באר שבע

מרחב התכנון המקומי באר שבע הודעה על סעיף 149 )א( לחוק התכנון והבניה תשכ"ה /1965 כי הוגשה 
גוש:   71 גלר 11 באר שבע בחלקה:  עדה  / שימוש חורג מתכנית מפורטת: בכתובת:  בקשה למתן הקלות 
38274 מגרש: 1232 שם המבקש : כהן חיים ודליה מספר בקשה: 2020/0636 מהות ההקלות מהמותרים לפי 
התוכנית הנ"ל. הקלה בקוי בניין צידיים 2.70 מ' במקום 3.00 מ' הקלה בעומק מדרגות ירידה למרתף 2.64 
מ' במקום 1.50 מ' הקלה בגובה גדר קדמית 3.00 מ' במקום 2.10 מ' בשילוב חומר קל במקום בנוי הקלה 
בתכסית 55% במקום 45% כל המעוניין יכול לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, במשרד 
הוועדה המקומית בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל. יום חמישי בין השעות 09:00 13:00 וביום ג' אחה 
"צ בי ן השעות 16:30 19:00. כל הרוא ה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה ו/או השימוש החורג 
רשאי להגיש התנגדות לבקשה האמורה תוך 15 יום מתאריך פרסומה של הודעה זו בעיתון ו/או ממועד 
**על המבקש   FAX-08-6840068 הוועדה  למזכירות  בכתב  מנומקת  התנגדות  להגיש  יש  קבלת מכתבנו. 
להגדיל את המודעה ולתלותה בחזית המבנה בו מבוקשת הבנייה וכן להודיע בכתב לכל דיירי המגרש בו 
מתבצעת הבנייה ולדיירי המגרשים הסמוכים על פי סעיף 149 )א( לחוק. *** אתר אגף ההנדסה, עיריית 

/ HTTP://147.236.237.215/BSHEVA באר שבע
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, עיריית באר שבע

רוחב 2 טור על 1"
נגב מערבי 100271 651-0360420

חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - 1965 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מערבי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':651-0360420 שם התכנית: מושב שדה צבי, 

נחלה מס' 9 גרסת התכנית: הוראות - 27 תשריט - 17
)להלן:   1965 – והבניה, התשכ"ה  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון 
הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  "החוק"(, 
המקומית לתכנון ולבניה נגב מערבי מופקדת תכנית מפורטת מס': 651-0360420 איחוד 
וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
סוג היחס מספר התכנית שינוי 7/ 03/ 232  המתייחסת לתכניות הבאות:  או הרשאות 
שינוי 7/ 02/ 521  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ישוב: שדה צבי משק 9 דרומית 
למרכז היישוב קואורדינטה X: 172620 קואורדינטה Y: 595250 גושים וחלקות: מוסדר: 
גוש: 100271 חלקי חלקות: 125.  מטרת התכנית: הסדרת גבולות הנחלה והזכויות בה ע"י 
שינוי יעוד קרקע, שינויים בקווי בניין והקמת יחידות אירוח.  עיקרי הוראות התכנית: 
יעוד  2. שינוי  יעוד קרקע מ"שטח פתוח פרטי" ל "אזור מגורים ביישוב כפרי".  1. שינוי 
משפ"פ לקרקע חקלאית. 3. שינוי יעוד מ"שטח ללא תכנון מפורט" ל"קרקע חקלאית". 4. 
קביעת גבולות החלקה החקלאית בנחלה וקביעת שימושים וזכויות בנייה בתחומה. 5. 
קביעת שימוש וזכויות בנייה להקמת עד 4 יחידות קייט )צימרים(. 6. שינויים בקווי בניין.  
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
בקרקע,  מעוניין  WWW.IPLAN.GOV.IL.כל  התכנון  מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן 
וכן כל הזכאי  ידי התכנית,  נפגע על  בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו 
של  פרסומה  חודשיים ממועד  תוך  להגיש התנגדות  לחוק, רשאי   100 פי סעיף  על  לכך 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
מחוז הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 074-7697187. העתק ההתנגדות יומצא 
למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה נגב מערבי,  טלפון:08-6834700 בהתאם לסעיף 
103 )א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

.1989 -
דוד לפלר יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום

חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - 1965 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מערבי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':651-0360420 שם התכנית: מושב שדה צבי, 

נחלה מס' 9 גרסת התכנית: הוראות - 27 תשריט - 17
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 )להלן: "החוק"(, 
כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון 
ולבניה נגב מערבי מופקדת תכנית מפורטת מס': 651-0360420 איחוד וחלוקה: ללא איחוד 
וחלוקה התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתייחסת 
לתכניות הבאות: סוג היחס מספר התכנית שינוי 7/ 03/ 232 שינוי 7/ 02/ 521  השטחים 
קואורדינטה  היישוב  למרכז  דרומית   9 משק  צבי  שדה  ישוב:  ומקומם:  בתכנית  הכלולים 
חלקות:  חלקי   100271 גוש:  מוסדר:  וחלקות:  גושים   595250  :Y קואורדינטה   172620  :X
מטרת התכנית: הסדרת גבולות הנחלה והזכויות בה ע"י שינוי יעוד קרקע, שינויים    .125
יעוד קרקע מ"שטח  1. שינוי  עיקרי הוראות התכנית:  יחידות אירוח.   בקווי בניין והקמת 
פתוח פרטי" ל "אזור מגורים ביישוב כפרי". 2. שינוי יעוד משפ"פ לקרקע חקלאית. 3. שינוי 
יעוד מ"שטח ללא תכנון מפורט" ל"קרקע חקלאית". 4. קביעת גבולות החלקה החקלאית 
בנחלה וקביעת שימושים וזכויות בנייה בתחומה. 5. קביעת שימוש וזכויות בנייה להקמת 
עד 4 יחידות קייט )צימרים(. 6. שינויים בקווי בניין.  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
התכנון  מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות 
הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעוניין  WWW.IPLAN.GOV.IL.כל 
להגיש  רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את 
התנגדות תוך חודשיים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, 
למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 
074-7697187. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה נגב מערבי,  
טלפון:08-6834700 בהתאם לסעיף 103 )א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון 
אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא 
מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר 

וסדרי עבודתו(, תשמ"ט - 1989.
דוד לפלר יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום
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מודעות בעניין חוק תכנון ובנייה 4.6.20                          

חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - 1965  מחוז:  דרום, מרחב תכנון מקומי:  נגב מערבי
 הודעה בדבר הפקדת  תכנית מפורטת מס':  651-0716159  

שם התכנית:  מתקן פוטו-וולטאי נירים
גרסת התכנית:  הוראות -  35 תשריט -  14

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 (להלן: "החוק"), כי 
במשרדי  הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה 
וחלוקה  איחוד  ללא  וחלוקה:  מס':  651-0716159   איחוד  מפורטת  מופקדת  תכנית  מערבי   נגב 
לתכניות  המתייחסת  או הרשאות  היתרים  להוציא  ניתן  תכנית שמכוחה  והרשאות:  בניה   התרי 
שינוי משד/ 19  שינוי  7/ 02/ 474 פירוט  תמא/ 1  פירוט   הבאות:   סוג היחס  מספר התכנית  
הכלולים  השטחים   1  /35 תמא/  כפיפות   14  /4 תממ/  כפיפות    35 תמא/  כפיפות    466  /03  /7
בתכנית ומקומם:  ישוב: נירים  שטח בסמיכות למתקן קומפוסט- "גודפוסט" השייך לקיבוץ נירים, 
בסמוך לכביש 232  קואורדינטה X: 147031  קואורדינטה Y: 584096   גושים וחלקות:  מוסדר: גוש: 
1/100320 חלקי חלקות: 32.   מגרשים: 2 - 3 בהתאם לתכנית 7/ 02/ 474 מטרת התכנית:  יצירת 
מסגרת תכנונית להקמת מתקן פוטו וולטאי בשטחים החקלאיים של קיבוץ נירים.  עיקרי הוראות 
, לצורך הפקת חשמל  התכנית: 1. הקמת מתקן פוטו וולטאי בהספק מותקן של עד 16 מגוואט 
מאנרגיה סולארית, אשר יחובר באמצעות קו מתח גבוה.  2. שינוי ייעוד קרקע מ"שטח חקלאי" 
לשטח המיועד ל"קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים" ושינוי יעוד מ"שטח משולב לאתר קומפוסט" 
לשטח ל"קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים" ול "שטח חקלאי". 3. קביעת השימושים והתכליות 
המותרים.  4. קביעת קווי בניין ופירוט זכויות הבניה. 5. קביעת הוראות לפיתוח השטח והנחיות 
למזעור מפגעים סביבתיים ונופיים בזמן ההקמה. 6. קביעת התנאים למתן היתרי בניה והתנאים 
קביעת   .9 להפעלה.  תנאים  קביעת   .8 וחקלאיות.  נופיות  סביבתיות  הנחיות  קביעת   .7 בהיתר 
וולטאי.  הפוטו  כמתקן  פעילותו  בתום  הקודם,  ליעוד  חקלאי/  לעיבוד  השטח  להחזרת  תנאים 
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר 
האינטרנט של מנהל התכנון  www.iplan.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני 
אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך חודשיים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי 
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 074-7697187. 
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי  ועדה מקומית לתכנון ולבניה נגב מערבי,  טלפון:08-6834700
 בהתאם לסעיף  103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב 
בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ"ט - 1989.
 דוד לפלר יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז  דרום

חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - 1965  מחוז:  דרום, מרחב תכנון מקומי:  נגב מערבי
 הודעה בדבר הפקדת  תכנית מפורטת מס':  651-0716159  

שם התכנית:  מתקן פוטו-וולטאי נירים
גרסת התכנית:  הוראות -  35 תשריט -  14

כי  "החוק"),  (להלן:   1965  – והבניה, התשכ"ה  89 לחוק התכנון  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
במשרדי  הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה  נגב 
מערבי מופקדת  תכנית מפורטת מס':  651-0716159   איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה  התרי בניה 
והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות:   סוג היחס  
מספר התכנית  שינוי משד/ 19  שינוי  7/ 02/ 474 פירוט  תמא/ 1  פירוט  7/ 03/ 466  כפיפות תמא/ 
35  כפיפות תממ/ 4/ 14 כפיפות תמא/ 35/ 1 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:  ישוב: נירים  שטח 
 :X 232  קואורדינטה  לכביש  בסמוך  נירים,  לקיבוץ  השייך  "גודפוסט"  קומפוסט-  למתקן  בסמיכות 
147031  קואורדינטה Y: 584096   גושים וחלקות:  מוסדר: גוש: 1/100320 חלקי חלקות: 32.   מגרשים: 
2 - 3 בהתאם לתכנית 7/ 02/ 474 מטרת התכנית:  יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתקן פוטו וולטאי 
בשטחים החקלאיים של קיבוץ נירים.  עיקרי הוראות התכנית: 1. הקמת מתקן פוטו וולטאי בהספק 
מותקן של עד 16 מגוואט , לצורך הפקת חשמל מאנרגיה סולארית, אשר יחובר באמצעות קו מתח 
ייעוד קרקע מ"שטח חקלאי" לשטח המיועד ל"קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים"  שינוי   .2 גבוה.  
ושינוי יעוד מ"שטח משולב לאתר קומפוסט" לשטח ל"קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים" ול "שטח 
.5 זכויות הבניה.  ופירוט  בניין  4. קביעת קווי  והתכליות המותרים.   3. קביעת השימושים  חקלאי". 
קביעת הוראות לפיתוח השטח והנחיות למזעור מפגעים סביבתיים ונופיים בזמן ההקמה. 6. קביעת 
התנאים למתן היתרי בניה והתנאים בהיתר 7. קביעת הנחיות סביבתיות נופיות וחקלאיות. 8. קביעת 
פעילותו  בתום  הקודם,  ליעוד  חקלאי/  לעיבוד  השטח  להחזרת  תנאים  קביעת   .9 להפעלה.  תנאים 
כמתקן הפוטו וולטאי. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 
לקהל, וכן באתר האינטרנט של מנהל התכנון  www.iplan.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, 
רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, 
למשרדי  הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 074-7697187. 
טלפון:08-6834700 מערבי,   נגב  ולבניה  לתכנון  מקומית  למשרדי  ועדה  יומצא  ההתנגדות  העתק 
 בהתאם לסעיף  103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב 
בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון 

והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ"ט - 1989.
 דוד לפלר יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז  דרום
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רוחב 2 טור על 2"
חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - 1965

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מערבי
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':651-0708362

שם התכנית: מתקן פוטו וולטאי ניר עוז
גרסת התכנית: הוראות -  39 תשריט - 22

)להלן:   1965  – התשכ"ה  והבניה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  "החוק"(, 
איחוד  נגב מערבי מופקדת תכנית מפורטת מס': 651-0708362  ולבניה  המקומית לתכנון 
וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או 
סוג היחס מספר התכנית שינוי 7/ 03/ 123/ 2 שינוי  המתייחסת לתכניות הבאות:  הרשאות 
 /14 35 כפיפות תמא/  1 כפיפות תמא/   /35 1 כפיפות תמא/  פירוט תמא/   651-0336370
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ישוב: ניר עוז קואורדינטה X:143640 קואורדינטה   4
יצירת  התכנית:  מטרת   .8 חלקות:  חלקי   100322 גוש:  מוסדר:  וחלקות:  גושים   580738:Y
מסגרת תכנונית להקמת מתקן פוטו וולטאי בשטחים החקלאיים של קיבוץ ניר עוז. עיקרי 
16 מגוואט, לצורך  וולטאי בהספק מותקן של עד  פוטו  1. הקמת מתקן  הוראות התכנית: 
שינוי  קביעת   .2 גבוה.  מתח  קו  באמצעות  יחובר  אשר  סולארית,  מאנרגיה  חשמל  הפקת 
ייעוד מ"קרקע חקלאית" ל"קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים" למטרת הקמת מתקן פוטו 
וולטאי, אגירת חשמל ומתקנים הנלווים להפעלתם. 3. קביעת זכות למעבר כלי רכב בדרך 
הגישה אל המתקן. 4. קביעת השימושים והתכליות המותרים 5. קביעת קווי בניין ופירוט 
זכויות הבניה. 6. קביעת הוראות בנייה ופיתוח השטח והנחיות למזעור מפגעים סביבתיים 
8. קביעת  7. קביעת התנאים למתן היתרי בניה והתנאים בהיתר.  ונופיים בזמן ההקמה  
תנאים  10.קביעת  להפעלה.  התנאים  קביעת   .9 וחקלאיות.  נופיות  סביבתיות  הנחיות 
וולטאי.  להחזרת השטח לעיבוד חקלאי/ליעוד הקודם, בתום פעילותו של המתקן הפוטו 
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן 
www.iplan.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל  באתר האינטרנט של מנהל התכנון 
פי סעיף  וכן כל הזכאי לכך על  ידי התכנית,  נפגע על  פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו 
100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 4 באר 
שבע 84100 טלפון: 074-7697187. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון 
ולבניה נגב מערבי,  טלפון:08-6834700 בהתאם לסעיף 103 )א( לחוק, התנגדות לתכנית לא 
תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות 

לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט - 1989.
 דוד לפלר יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום

חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - 1965
מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מערבי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':651-0708362
שם התכנית: מתקן פוטו וולטאי ניר עוז

גרסת התכנית: הוראות -  39 תשריט - 22
)להלן:   1965  – התשכ"ה  והבניה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
הועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  "החוק"(, 
איחוד  נגב מערבי מופקדת תכנית מפורטת מס': 651-0708362  ולבניה  המקומית לתכנון 
וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או 
סוג היחס מספר התכנית שינוי 7/ 03/ 123/ 2 שינוי  המתייחסת לתכניות הבאות:  הרשאות 
 /14 35 כפיפות תמא/  1 כפיפות תמא/   /35 1 כפיפות תמא/  פירוט תמא/   651-0336370
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ישוב: ניר עוז קואורדינטה X:143640 קואורדינטה   4
יצירת  התכנית:  מטרת   .8 חלקות:  חלקי   100322 גוש:  מוסדר:  וחלקות:  גושים   580738:Y
מסגרת תכנונית להקמת מתקן פוטו וולטאי בשטחים החקלאיים של קיבוץ ניר עוז. עיקרי 
16 מגוואט, לצורך  וולטאי בהספק מותקן של עד  פוטו  1. הקמת מתקן  הוראות התכנית: 
שינוי  קביעת   .2 גבוה.  מתח  קו  באמצעות  יחובר  אשר  סולארית,  מאנרגיה  חשמל  הפקת 
ייעוד מ"קרקע חקלאית" ל"קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים" למטרת הקמת מתקן פוטו 
וולטאי, אגירת חשמל ומתקנים הנלווים להפעלתם. 3. קביעת זכות למעבר כלי רכב בדרך 
הגישה אל המתקן. 4. קביעת השימושים והתכליות המותרים 5. קביעת קווי בניין ופירוט 
זכויות הבניה. 6. קביעת הוראות בנייה ופיתוח השטח והנחיות למזעור מפגעים סביבתיים 
8. קביעת  7. קביעת התנאים למתן היתרי בניה והתנאים בהיתר.  ונופיים בזמן ההקמה  
תנאים  10.קביעת  להפעלה.  התנאים  קביעת   .9 וחקלאיות.  נופיות  סביבתיות  הנחיות 
וולטאי.  להחזרת השטח לעיבוד חקלאי/ליעוד הקודם, בתום פעילותו של המתקן הפוטו 
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן 
www.iplan.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל  באתר האינטרנט של מנהל התכנון 
פי סעיף  וכן כל הזכאי לכך על  ידי התכנית,  נפגע על  פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו 
100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 4 באר 
שבע 84100 טלפון: 074-7697187. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון 
ולבניה נגב מערבי,  טלפון:08-6834700 בהתאם לסעיף 103 )א( לחוק, התנגדות לתכנית לא 
תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות 

לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט - 1989.
 דוד לפלר יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום

מעריב+שבע+אל סינארה / 8270575 /

מועצה מקומית כסיפה
מכרז פומבי מס' 18/2020

לבנית שלב  המועצה המקומית כסיפה פונה בזאת לקבלת הצעות מחיר 
שבמועצה המקומית כסיפה בשטח של   48 ב' - בי"ס יסודי בשכונה 

כ- 900 מ"ר.
העבודה כוללת עבודות שלד, גמר, מערכת תברואה, מתקני חשמל, מיזוג 
אויר, מערכת כיבוי אש, פיתוח וכדומה והכל כמפורט במסמכי המכרז 

המלאים.
דרישות סף מהמציעים:

על הקבלן להיות רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות 
הנדסה בנאיות, התשכ"ט – 1969 בסיווג 100 ובהיקף ג2.

על הקבלן לעמוד בכל תנאי הסף כמפורט במסמכי המכרז.
כמו כן, על הקבלן לצרף את כל האישורים הנדרשים והמפורטים במסמכי 
המכרז. על הקבלן לבדוק בעצמו את פרטי ההתקשרות ותנאיה והצעתו 
תוגש אך ורק בהסתמך על בדיקותיו הוא וכל אשר דרוש לו לצורך השלמת 
העבודה כמפורט במסמכי המכרז. להצעה יש לצרף ערבות בנקאית )בלתי 
מותנית לקיום תנאי החוזה( התואמת את הנוסח המצורף למסמכי המכרז 
בלבד בסך של 300,000 ₪ אשר תישא תוקף עד לתאריך 30/06/2021. חלה 
חובה על המציע לרכוש את מסמכי המכרז הכולל תנאי ונהלי ההשתתפות 
2,000 ₪ שלא יוחזרו. ניתן לרכוש את חומר המכרז החל מיום  תמורת 
א' – ה'  14/06/2020, מיד עם סיום סיור הקבלנים ולאחר מכן ובימים 
במשרד מהנדס המועצה בבניין המועצה   09:00-16:00 בשעות העבודה 
בישוב כסיפה. ההצעה למכרז תוגש רק על גבי הטפסים בנוסח המצורף 
בנספחי המכרז, בצירוף צילום לקבלה. מציע אשר לא יגיש בהצעתו צילום 
קבלה, הצעתו לא תילקח בחשבון. הקבלן הזוכה יידרש לחתום על החוזה 
לביצוע העבודה בתוך שבעה ימים קלנדריים מיום מתן ההודעה על הזכייה 
במכרז. במידה ולא יעמיד הקבלן הזוכה בתוך תקופה זו חוזה חתום הכולל 
ערבות ביצוע כנדרש, תימסר העבודה לקבלן הבא בתורו ללא מתן הודעה 
נוספת והמועצה מקומית כסיפה תיראה בכך כהודעה של הקבלן הזוכה 
על סילוק ידו מהצעתו וכן תוכל המועצה מקומית כסיפה לחלט את ערבות 
7 חודשים מיום מתן  ההגשה שהוגשה למכרז זה. משך העבודה נקבע ל- 
צו תחילת עבודה לקבלן הזוכה. חלה חובה על המציעים להשתתף בסיור 
הקבלנים. סיור הקבלנים יערך בתאריך 14/06/2020 בשעה 10:00 במועצה 
מקומית כסיפה. הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז, יש למסור 
ביד במועצה מקומית כסיפה, במשרד מהנדס המועצה לא יאוחר מתאריך 

28/06/2020 בשעה 12:00. 
הצעה שתגיע בפקס או בדואר אלקטרוני – תיפסל על הסף.

הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, לא תובא לדיון 
ותיפסל על הסף.

עו"ד עבד אלעזיז נסאסרה, ראש המועצה

 למשפחתי, חבריי, לקוחותיי 
 וכל תושבי ישראל, 

חג ביכורים שמח!

אנחנו פה בשבילכם!

ויויאן 050-2130342

 למשפחתי, חבריי, לקוחותיי 
 וכל תושבי ישראל, 

חג ביכורים שמח!
Real-estate us not about houses It's about people!
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חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - 1965
מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: מצפה רמון

הודעה בדבר אישור תכנית כוללנית מס': 27/101/02/27
שם התכנית: תכנית מתאר מקומית למצפה רמון

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 
איחוד   .27/101/02/27 מס':  כוללנית  תכנית  אישור  בדבר   ,1965  -
התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה  וחלוקה.  וחלוקה: ללא איחוד 
סוג  הבאות:  לתכניות  המתייחסת  הרשאות.  או  היתרים  להוציא  ניתן 
תמא/10/ד/8  כפיפות   1/101/02/27 התכנית  מספר  שינוי  היחס 
כפיפות תמא/35 כפיפות תמא/36 כפיפות תממ/14/4 כפיפות תמא/3 
כפיפות תמא/8 כפיפות תמא/1/12 כפיפות תמא/14 כפיפות תמא/15 
כפיפות תמא/4/16 כפיפות תמא/1/19 כפיפות תמא/10/ד/12 כפיפות 
תמא/22 כפיפות תמא/34/ב/3. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: מצפה רמון רחוב:. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול. 
גושים וחלקות: מוסדר: גושים בשלמות: 39590 - 39596, 39871 
חלקות   39024 גוש:   .39967  ,39954  ,39880  -  39879  ,39873  -
במלואן: 4. גוש: 39024 חלקי חלקות: 2. גוש: 39030 חלקי חלקות: 
1. גוש: 39031 חלקי חלקות: 1 - 3. גוש: 39032 חלקי חלקות: 3, 
5. גוש: 39033 חלקי חלקות: 1. גוש: 39034 חלקי חלקות: 1. גוש: 
39048 חלקות במלואן: 6, 10, 11. גוש: 39048 חלקי חלקות: 1, 3. 
39955 חלקי  14 - 16. גוש:   ,12 - 1 39955 חלקות במלואן:  גוש: 
חלקות   39959 גוש:   .1 חלקות:  חלקי   39956 גוש:   .13 חלקות: 
במלואן: 1 - 6, 9, 11 - 17. גוש: 39959 חלקי חלקות: 7 - 8, 10, 18. 
גוש: 39960 חלקי חלקות: 1. גוש: 39961 חלקות במלואן: 2. גוש: 
39961 חלקי חלקות: 1. גוש: 39962 חלקי חלקות: 1. גוש: 39964 
גוש:   .7  ,4 -  1 39964 חלקי חלקות:  גוש:   .6 -  5 חלקות במלואן: 
39965 חלקות במלואן: 1. גוש: 39966 חלקי חלקות: 1. לא מוסדר: 

גושים בשלמות: 39951, 39980, 39981, 50227.
קואורדינטה      181000 קואורדינטה      504000

של  להתפתחותו  מתארית  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת 
היישוב מצפה רמון שבנגב לקיבולת של 13,600 נפש לשנת היעד 2030.

עיקרי הוראות התכנית: 
הגדרת שלד הישוב על כל מרכיביו.    .1

קביעת מתחמי תכנון והגדרת אופן הפיתוח ותמהיל היעודים     .2
והשימושים בכל מתחם.  

התווית שלד התנועה לכלי רכב, רוכבי אופניים והולכי רגל בכלל הישוב.   .3
קביעת אזורי המגורים החדשים בישוב, והגדרת אופן התחדשותם     .4
ופיתוחם של אזורי המגורים הקיימים ובכלל זה התחדשות המרקם  

הוותיק.    
מתן הוראות לשימור שפת המכתש ושטחי המדבר המקיפים את   .5
הישוב. קביעת מגבלות על אופי וגובה הבניה בסמוך למכתש וכן   

הגדרת סוג הפעילות המותרת לאורך שפת המכתש.  
מתן מענה תכנוני לצרכים הכלכליים, התעסוקתיים של הישוב,  .6

וקביעת המרכיב התיירותי כמרכיב מרכזי בכלכלת הישוב. הגדרת  
אזורי מסחר ותעסוקה, שטחי מלונאות ומתחמי תיירות העונים על  

צרכי התעסוקה של הישוב.  
מתן מענה תכנוני לצרכי הישוב מבחינת מבני ציבור ומערך של    .7

שטחים ציבוריים פתוחים לסוגיהם.   
קביעת היקפי הבניה באזורים השונים של היישוב, הגדרת הנחיות   .8
הבינוי לכלל הישוב, תוך יצירת איזון בין הצורך בהתפתחותו, לבין    
הרצון לשמר את אופיו המיוחד והמשאבים הנופיים הייחודיים לו-  

מכתש רמון והנוף המדברי.   
קביעת הנחיות להכנת תכניות מפורטות בתחום הישוב.   .9

10.  מתן הוראות לקראת הפיכת הישוב ל"ישוב מקיים" תוך שמירה על
ארבעה מרחבים ברמות פיתוח נופי וסביבתי שונות, הטמעת  

עקרונות בניה ירוקה ושימוש במשאבים סביבתיים, שיקום אזורים  
פגועים, שימוש באנרגיות מתחדשות, הקמת מרכזים למחזור,  
שמירה מוקפדת על הממשקים הסביבתיים ומניעת מטרדים    

סביבתיים.  
פיתוח הישוב על כל מרכיבו: מגורים, תיירות, מסחר, תעסוקה    .11

ושטחים ציבוריים, בשלבים, תוך כדי מעקב אחרי כושר הנשיאה  
הסביבתי והחברתי של הישוב.  

12.  התווית הנחיות לשימור מבנים ומתחמים בתחום הישוב.
13.  קביעת תשתית החשמל הראשית במתח עליון.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 01/03/2018 
בתאריך   ,4950 עמוד  התשעח,   ,7697 הפרסומים  ובילקוט 
המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית   .12/02/2018
לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקווה 4 באר שבע 84100 טלפון: -074

רמון,  מצפה  ולבניה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .7697187
שד בן גוריון 8 מצפה רמון 80600 טלפון:08-6586493, וכל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

.www.iplan.gov.il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון
דוד לפלר יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום

:X:Y

חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - 1965
מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אבו בסמה

הודעה בדבר בקשה לשינוי שלביות ותנאים למתן היתר לפי סעיף 145 (ג1) (2)  
בתכנית  מפורטת מס': 28/ 03/ 405

שם התכנית: שכונת אבו רביעה מרכז - אשכול 1
נמסרת בזה הודעה, עפ"י סעיף 145(ג1)(2) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן:"החוק") כי הועדה המחוזית בישיבתה מספר 
2020008 בתאריך 09.03.2020 החליטה לפרסם להערות  הציבור את הבקשה לאישור מתן היתרים על אף שלא התקיים התנאי הקבוע 
בתכנית המחייב התחברות למערכת, באופן שניתן יהיה לאשר מתן היתרים למגורים על בסיס פתרונות ביוב זמניים בכפוף להתקיימות 
תנאים הבאים: תכנית מס׳ 28/ 03/ 405. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ישוב: מכחול. מרעית רבתי, שכונת אבו רביעה מרכז, 
אשכול 1. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: לא מוסדר: גושים בחלקיות: 100017, 100018. מהות 
השינוי המבוקש מהוראות התכנית המאושרת והתנאים למתן היתרים: הועדה שוקלת לאשר מתן היתרי בניה למגורים,  על-פי 
תכנית מס' 28/ 03/ 405 'שכונת אבו רביע מרכז- אשכול 1', שלא על סמך פתרון הביוב הנדרש בתכנית, אלא על סמך פתרון ביוב 
זמני/מקומי – בור ספיגה, שימוקם בסמיכות לקו ביוב מאסף עתידי ובכפוף לתנאים והמגבלות הבאים: 1. השלמת התכנון של מערכת 
קבלת   .2 בנגב.  הבדואים  התיישבות  והסדרת  לפיתוח  והרשות  הסביבה  והגנת  הבריאות  משרדי  ידי  על  ואישורו  בשכונה  הביוב 
התייחסויות מהנדסת המועצה האזורית והרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב ללוח זמנים מתוכנן לביצוע תשתיות מים וביוב 
עד לפתרון הקצה. 3. עבור מגרשי מגורים, הפתרון יוגבל לעד 5 הבקשות הראשונות להיתר למגורים בלבד ובתנאים הבאים: א. הצגת 
פתרון ביוב זמני/מקומי – בור ספיגה בתחום המגרש  והצגת אופן החיבור העתידי לקו הביוב השכונתי המאסף לאחר השלמת ביצועו. 
ב. התחייבות מגיש הבקשה להיתר למגורים כי ככל ויידרש ע"י הרשויות המוסמכות, יבוטל הפתרון הזמני/המקומי – בור ספיגה בתחום 
המגרש, והמבנה יחובר לפתרון מקומי/זמני משותף – כגון בור איסוף לא מחלחל מחוץ לתחום מגרשי המגורים  או אחר.  ג. התחייבות 
מגיש הבקשה להיתר למגורים כי לעת השלמת פתרון הקבע, יבוטל הפתרון הזמני/מקומי  והמבנה יחובר למערכת הביוב היישובית 

הקבועה. ד. התחייבות של מגיש הבקשה להיתר למגורים  לפינוי ותחזוקה של פתרון ביוב זמני/מקומי – בור ספיגה בתחום המגרש. 
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ובמסמכי הבקשה כאמור, במשרדי הועדה המחוזית והועדה המקומית, בימים ובשעות שהמשרדים 

. www.iplan.gov.il האמורים פתוחים לקהל ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון
הרואה עצמו נפגע מאישור הבקשה, רשאי להגיש את התנגדותו לבקשה בתוך 15 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת למשרדי 
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקווה 4 באר שבע 84100, טלפון: 074-7697187 והעתק יוצא למשרדי הועדה מקומית 

לתכנון ולבניה אבו בסמה, שז"ר זלמן 31 באר שבע  טלפון: 073-2744400.
דוד לפלר, יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום

הועדה המקומית לתכנון ובניה מיתר 
אגף הנדסה

הודעה על פי סעיף 149)1( לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
למתן  בקשה  מיתר  ובניה  לתכנון  המשנה  לוועדת  הוגשה  כי  הודעה  בזה  ניתנת 
הבקשה:  מהות  שלהלן:  הפירוט  לפי   202000037  - מספר  חורג  הקלה/שימוש 
בכתובת:  404 מגרש:   3 חלקה:   100634 גוש:  קיים.  מגורים  לבית  דירות   פיצול 
 שד' הזמיר 63 מיתר. פירוט ההקלות: 1. הקלה לפיצול יח"ד בתאם לתיקון 117.

2. הקלה לתוספת שער כניסה להולכי רגל מהמיקום המאושר בפיתוח. אין בשליחת 
הנוסח לפרסום כאמור כדי לחייב את המהנדס בדבר נכונות פרטי הבקשה להקלה 
או לשימוש החורג או כדי לחייב את הוועדה לאשרם אף אם לא תוגש התנגדות 
לבקשה. הבקשה תיבדק לגופה במסגרת הבקרה המרחבית. כל המעוניין יכול לעיין 
בימים  ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, במשרד הועדה המקומית  בבקשה 
בכתובת:  המקומית  הועדה  של  ההנדסי  ובאתר  לקהל,  פתוח  שהמשרד  ובשעות 
מעניין  להיפגע  עלול  או  נפגע  עצמו  הרואה  כל   .https://metar.complot.co.il
ההקלה, רשאי להגיש התנגדות לבקשה האמורה תוך 15 ימים מיום פרסומה של 

הודעה זו בעיתון. 
רומן זבורוב, מהנדס הוועדה

הועדה המקומית לתכנון ובניה מיתר 
אגף הנדסה

הודעה על פי סעיף 149)1( לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
למתן  בקשה  מיתר  ובניה  לתכנון  המשנה  לוועדת  הוגשה  כי  הודעה  בזה  ניתנת 
הבקשה:  מהות  שלהלן:  הפירוט  לפי   202000080  - מספר  חורג  הקלה/שימוש 
 61 חלקה:   100634 גוש:  בהקלה.  המרתף  הגבהת  ובחזיתות,  פנימיים,  שינויים 
מ-2.20  למרתף,  פנימי  בגובה  הקלה  ההקלות:  פירוט  מיתר.  מקום:   504 מגרש: 
מ' ל-2.48 מ'. אין בשליחת הנוסח לפרסום כאמור כדי לחייב את המהנדס בדבר 
נכונות פרטי הבקשה להקלה או לשימוש החורג או כדי לחייב את הוועדה לאשרם 
הבקרה  במסגרת  לגופה  תיבדק  הבקשה  לבקשה.  התנגדות  תוגש  לא  אם  אף 
המרחבית. כל המעוניין יכול לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, 
במשרד הועדה המקומית בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל, ובאתר ההנדסי של 
הועדה המקומית בכתובת: https://metar.complot.co.il. כל הרואה עצמו נפגע 
 15 או עלול להיפגע מעניין ההקלה, רשאי להגיש התנגדות לבקשה האמורה תוך 

ימים מיום פרסומה של הודעה זו בעיתון. 
רומן זבורוב, מהנדס הוועדה

אישור  בדבר   ,1965  – התשכ"ה  והבניה,  התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
תכנית מפורטת מס': 605-0351528 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
המתיחסת לתכניות הבאות:

מספר התכנית סוג היחס 
201 /03 /5 שינוי 

5/ מק/ 2320 שינוי 
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: באר שבע רחוב: שריג נחום 13.

שכונת רמות הרכס רח' שריג נחום מס' 13,15,17,19,21,23
גושים וחלקות: מוסדר:

גוש: 38370 חלקות במלואן: 10, 13.
גוש: 38370 חלקי חלקות: 24.

Y: 576770 קואורדינטה ,X: 181441 קואורדינטה
מטרת התכנית:

הוספת שטחים עיקריים ושרות לשימוש מסחרי בקומת הקרקע ברחוב נחום שריג מגרשים -611
612, רמות הרכס באר שבע.

עיקרי הוראות התכנית: 
- תוספת זכויות לשטחים עיקריים ושרות לשימוש מסחרי.

- קביעת השימושים והתכליות המותרות.
- קביעת התנאים למתן היתרי בניה.

 ,8625 הפרסומים  ובילקוט   16/01/2020 בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
התשף, עמוד 2920, בתאריך 07/01/2020

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 4 באר שבע 
 2 074-7697187. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבניה באר שבע, בגין מנחם  84100 טלפון: 
באר שבע טלפון: 08-6463807, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

.www.iplan.gov.il פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - 1965 
מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 605-0351528
שם התכנית: מגורים ומסחר במגרשים 611, 612 שכונת רמות הרכס באר-שבע

גרסת התכנית: הוראות - 19 תשריט - 13

דוד לפלר יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום

הודעה על פי סעיף 149 )א( לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 כי הוגשה בקשה למתן הקלה 
מתכנית מפורטת: בכתובת: פארק 132 באר שבע 

בחלקה: 1 גוש: 400085 מגרש: 132 
שם המבקש: צרפתי שמעון בע"מ. מספר בקשה: 2019/0176

מהות ההקלות: מהמותרים לפי התכנית הנ"ל. 
במקום  מ'   2.30 ועד  מ'   0.90 בין  משתנים  בעומקים  קדמיים  בניין  מקווי  הנסיגה  בעומק  הקלה 

3.00 מ'.
ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, במשרד הועדה המקומית  לעיין בבקשה  יכול  כל המעונין 
ג' אחה"צ בין  וביום   09:00-13:00 יום חמישי בין השעות  בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל. 
השעות 16:30-19:00. כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מענין ההקלה, רשאי להגיש התנגדות 

לבקשה האמורה תוך 15 יום מתאריך פרסומה של הודעה זו בעיתון ו/או ממועד קבלת מכתבנו. 
.FAX - 08-6840068 יש להגיש התנגדות מנומקת בכתב למזכירות הועדה

עיריית באר שבע - הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מרחב התכנון המקומי באר שבע

הועדה המקומית לתכנון ובניה, עיריית באר שבע

      מודעות בעניין חוק תכנון ובנייה 4.6.20

היכרויות

| גיליון 2483 | י"ב בסיון תש"פ | 484.6.2020

 מודעה זו יכולה 
להיות שלכם!

08-6239593
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      מודעות בעניין חוק תכנון ובנייה 4.6.20

להבים גוש 100962 ח 12 מגרש 2194

הוועדה המקומית לתכנון ובניה "להבים"
והבניה  התכנון  לחוק   149 סעיף  לפי  הודעה 
1965 הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה 

המקומית לתכנון ולבניה להבים בקשה למתן
היתר בניה ל: בניית בית מגורים + חניה מקורה 
מס' בקשה: 202001451 מספר תיק בנין: 2194  
נחל  להבים,  כתובת:  כהן  רפאל  המבקש:  שם 
כזיב מספר 45  גוש: 100962 חלקה: 12 מגרש: 
הבאות:  ההקלות  את  כוללת  הבקשה   2194
הקלה בקו בניין אחורי דרומי עד 30% המותרת 
מ'   5.00 מ-  פתחים  ללא  לקירות  החוק  פי  על 
ל- 3.50 מ'. סה"כ ההקלה 1.50 מ'. ניתן לעיין 
בכתובת  הוועדה  באתר  המוצעת  בתוכנית 
או   http://lehavim.bartech-net.co.il
במשרדי הוועדה המקומית בשעות קבלת קהל. 
שהיא  סיבה  מאיזו  התנגדות  לו  שיש  מי  לכל 
לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לוועדה המקומית 
פרסום  מיום  יום   15 בתוך  ולבניה,  לתכנון 
כל התנגדות  זה תובא  זו. לאחר מועד  הודעה 
המקומית  בוועדה  לדיון  הנ"ל  בנושא  שתוגש 

לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
יוסף ניסן יו"ר הועדה הוועדה המקומית לתכנון ובניה "להבים"

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965 
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית 
בניה  היתר  למתן  בקשה  להבים  ולבניה  לתכנון 
ל: בניית בית מגורים + חניה מקורה מס' בקשה: 
202001451 מספר תיק בנין: 2194  שם המבקש: 
רפאל כהן כתובת: להבים, נחל כזיב מספר 45  גוש: 
100962 חלקה: 12 מגרש: 2194 הבקשה כוללת את 
הקלה בקו בניין אחורי דרומי  ההקלות הבאות: 
עד 30% המותרת על פי החוק לקירות ללא פתחים 
מ- 5.00 מ' ל- 3.50 מ'. סה"כ ההקלה 1.50 מ'. ניתן 
לעיין בתוכנית המוצעת באתר הוועדה בכתובת 
או   http://lehavim.bartech-net.co.il

במשרדי הוועדה המקומית בשעות קבלת קהל. 
שהיא  סיבה  מאיזו  התנגדות  לו  שיש  מי  לכל 
המקומית  לוועדה  להגישה  יואיל  הנ"ל,  לבקשה 
לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום פרסום הודעה 
שתוגש  התנגדות  כל  תובא  זה  מועד  לאחר  זו. 
לתכנון  המקומית  בוועדה  לדיון  הנ"ל  בנושא 

ולבניה והיא תחליט בנדון.
יוסף ניסן יו"ר הועדה

רוחב 1 טור על 1.5"
הועדה המקומית לתכנון ובניה ”לכיש“ 

הודעה לפי סעיף 149 לחוק 
התכנון והבנייה התשכ“ה -1965

המקומית  לועדה  הוגשה  כי  בזאת  מודיעים  הרינו 
ל-  בניה  היתר  למתן  בקשה  ”לכיש“  ולבניה  לתכנון 
יחידת דיור חדשה בת קומה אחת כולל ממ“ד וגדרות 
פיתוח. גוש: 3123 חלקה: 22 מגרש: 369 בכתובת:  שקף 
בקשה  מגורים  שימוש:   369 מספר:  מבנה  הרחבה, 
מספר: 20200095 ע“י: אשרי לי , אשרי איתן הבקשה 
כוללת את ההקלות הבאות ברישוי זמין (נוסח ההקלות 
תכנית  מהוראות  הקלה  הבקשה):  עורך  באחריות 
מפורטת מס‘ 6/ 03/ 222/ 3: 1- הקלה בקו בניין צידי 
2.70 עד  פתחים  ללא  (קיר  מ‘   4.00 ל-  מ‘   5 מ-  מזרחי 
4.50 ל-  מ‘   5 מ-  מזרחי  צידי  בניין  בקו  הקלה   -2 מ‘). 
מתכת  גדר  מבוקשת   -3  .(10% מותר  (מקסימום  מ‘ 
בגובה של 1.1 מ‘ בחזית קדמית ללא עמודי אבן בפינות 
ובתכנית  בבקשה  לעיין  רשאי  המעוניין  המגרש.  כל 
המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית 
עצמו  הרואה  כל  קהל.   קבלת  ובשעות  בימים  ”לכיש“ 
להגיש  רשאי  ההקלה  מעניין  להיפגע  עלול  או  נפגע 
התנגדות מנומקת  בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום 
מיום פרסום מודעה זו. (יש לצרף מס‘ ת.ז , כתובת, מס‘ 

טלפון, וכתובת דואר אלקטרוני) .
בברכה, אבי דיאמנט יו“ר

ועדת משנה לתכנון ובניה ”לכיש“ 

הועדה המקומית לתכנון ובניה ”לכיש“ 
הודעה לפי סעיף 149 לחוק 

התכנון והבנייה התשכ“ה -1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון 
דיור  יחידת  ל-  בניה  היתר  למתן  בקשה  ”לכיש“  ולבניה 
גוש:  פיתוח.  וגדרות  ממ“ד  כולל  אחת  קומה  בת  חדשה 
3123 חלקה: 22 מגרש: 369 בכתובת:  שקף הרחבה, מבנה 
מספר: 369 שימוש: מגורים בקשה מספר: 20200095 ע“י: 
אשרי לי , אשרי איתן הבקשה כוללת את ההקלות הבאות 
הבקשה):  עורך  באחריות  ההקלות  (נוסח  זמין  ברישוי 
הקלה מהוראות תכנית מפורטת מס‘ 6/ 03/ 222/ 3: 1- 
הקלה בקו בניין צידי מזרחי מ- 5 מ‘ ל- 4.00 מ‘ (קיר ללא 
פתחים עד 2.70 מ‘). 2- הקלה בקו בניין צידי מזרחי מ- 5
גדר  מבוקשת   -3  .(10% מותר  (מקסימום  מ‘   4.50 ל-  מ‘ 
מ‘ בחזית קדמית ללא עמודי אבן   1.1 מתכת בגובה של 
בפינות המגרש.  כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית 
המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית 
”לכיש“ בימים ובשעות קבלת קהל.  כל הרואה עצמו נפגע 
התנגדות  להגיש  רשאי  ההקלה  מעניין  להיפגע  עלול  או 
מנומקת  בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום 
מודעה זו. (יש לצרף מס‘ ת.ז , כתובת, מס‘ טלפון, וכתובת 

דואר אלקטרוני) .
בברכה, אבי דיאמנט יו“ר

ועדת משנה לתכנון ובניה ”לכיש“ 

לכיש ג 3123 ח 22 מ 369

1.5" * 1
באר שבע גוש 100612 חלקה 92 גודל 1.75

על  הודעה  שבע  באר  המקומי  התכנון  מרחב 
סעיף 149 )א( לחוק התכנון והבניה תשכ"ה / 
כי הוגשה בקשה למתן הקלות /שימוש   1965
לוי  שרה  בכתובת:  מפורטת:  מתכנית  חורג 
 100612 גוש:   92 36 באר שבע בחלקה:  תנאי 
ומרים  יגאל  משה  בן   : המבקש  שם   1 מגרש: 
ההקלות  מהות   2020/0512 בקשה:  מספר 
לניוד  הקלה  הנ"ל.  התוכנית  לפי  מהמותרים 
שטח שירות מקומת הקרקע לקומה שמתחת 
המעוניין  כל  ממ"ד.  לטובת  מ"ר   12 בשיעור 
ובתכנית המצורפת אליה  יכול לעיין בבקשה 
המקומית  הוועדה  במשרד  תשלום,  ללא 
יום  לקהל.  פתוח  שהמשרד  ובשעות  בימים 
ג'  וביום   09:00-13:00 השעות  בין  חמישי 
אחה"צ בין השעות -16:30 19:00. כל הרואה 
ההקלה  מעניין  להיפגע  עלול  או  נפגע  עצמו 
התנגדות  להגיש  רשאי  החורג  השימוש  ו/או 
מתאריך  יום   15 תוך  האמורה  לבקשה 
ממועד  ו/או  בעיתון  זו  הודעה  של  פרסומה 
מנומקת  התנגדות  להגיש  יש  מכתבנו.  קבלת 
 FAX-08-6840068 הוועדה  למזכירות  בכתב 
ולתלותה  **על המבקש להגדיל את המודעה 
בחזית המבנה בו מבוקשת הבנייה וכן להודיע 
בכתב לכל דיירי המגרש בו מתבצעת הבנייה 
סעיף  פי  על  הסמוכים  המגרשים  ולדיירי 
עיריית  ההנדסה  אגף  אתר  לחוק.   )א(   149

באר שבע
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, עיריית באר-שבע

על  הודעה  שבע  באר  המקומי  התכנון  מרחב 
 / תשכ"ה  והבניה  התכנון  לחוק  )א(   149 סעיף 
/שימוש  הקלות  למתן  בקשה  הוגשה  כי   1965
חורג מתכנית מפורטת: בכתובת: שרה לוי תנאי 
36 באר שבע בחלקה: 92 גוש: 100612 מגרש: 1 
שם המבקש : בן משה יגאל ומרים מספר בקשה: 
לפי  מהמותרים  ההקלות  מהות   2020/0512
התוכנית הנ"ל. הקלה לניוד שטח שירות מקומת 
הקרקע לקומה שמתחת בשיעור 12 מ"ר לטובת 
ממ"ד. כל המעוניין יכול לעיין בבקשה ובתכנית 
הוועדה  במשרד  תשלום,  ללא  אליה  המצורפת 
המקומית בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל. 
ג'  וביום   09:00-13:00 השעות  בין  חמישי  יום 
הרואה  כל   .19:00  16:30- השעות  בין  אחה"צ 
עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה ו/או 
להגיש התנגדות לבקשה  השימוש החורג רשאי 
האמורה תוך 15 יום מתאריך פרסומה של הודעה 
זו בעיתון ו/או ממועד קבלת מכתבנו. יש להגיש 
FAX- התנגדות מנומקת בכתב למזכירות הוועדה

08-6840068 **על המבקש להגדיל את המודעה 
ולתלותה בחזית המבנה בו מבוקשת הבנייה וכן 
מתבצעת  בו  המגרש  דיירי  לכל  בכתב  להודיע 
הבנייה ולדיירי המגרשים הסמוכים על פי סעיף 
149 )א( לחוק.  אתר אגף ההנדסה עיריית באר 

שבע
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, עיריית באר-שבע

רוחב 1 טור על 1.75"

באר שבע גוש 100616 חלקה 187 גודל 1.75

מרחב התכנון המקומי באר שבע
הודעה על סעיף 149 )א( לחוק התכנון והבניה 
תשכ"ה / 1965 כי הוגשה בקשה למתן הקלות 
בכתובת:  מפורטת:  מתכנית  חורג  /שימוש 
מרים בן פורת 57 באר שבע בחלקה: 187 גוש: 
יוספוב  המבקש:  שם   1495 מגרש:   100616
 2020/0266 בקשה:  מספר  ורבקה  ויקטור 
מהות ההקלות מהמותרים לפי התוכנית הנ"ל. 
במקום  מ'   2.20 קדמית  גדר  בגובה  הקלה 
2.10 מ' הקלה מהוראות התכנית לבניית גדר 
משולבת )בנוייה וקלה( בחזית קדמית במקום 
בבקשה  לעיין  יכול  המעוניין  כל  בנוייה.  גדר 
תשלום,  ללא  אליה  המצורפת  ובתכנית 
ובשעות  בימים  המקומית  הוועדה  במשרד 
שהמשרד פתוח לקהל. יום חמישי בין השעות 
השעות  בין  אחה"צ  ג'  וביום   09:00-13:00
עלול  או  נפגע  עצמו  כל הרואה   16:30-19:00
החורג  השימוש  ו/או  ההקלה  מעניין  להיפגע 
האמורה  לבקשה  התנגדות  להגיש  רשאי 
זו  הודעה  של  פרסומה  מתאריך  יום   15 תוך 
בעיתון ו/או ממועד קבלת מכתבנו. יש להגיש 
הוועדה  למזכירות  בכתב  מנומקת  התנגדות 
את  להגדיל  המבקש  FAX-08-6840068**על 
המודעה ולתלותה בחזית המבנה בו מבוקשת 
דיירי המגרש  לכל  בכתב  להודיע  וכן  הבנייה 
המגרשים  ולדיירי  הבנייה  מתבצעת  בו 
 *** לחוק.  )א(   149 סעיף  פי  על  הסמוכים 
/ שבע  באר  עיריית  ההנדסה,  אגף  אתר 

HTTP://147.236.237.215/BSHEVA
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, עיריית באר-שבע

מרחב התכנון המקומי באר שבע
והבניה  )א( לחוק התכנון  הודעה על סעיף 149 
תשכ"ה / 1965 כי הוגשה בקשה למתן הקלות /

מרים  בכתובת:  מפורטת:  מתכנית  חורג  שימוש 
בן פורת 57 באר שבע בחלקה: 187 גוש: 100616 
מגרש: 1495 שם המבקש: יוספוב ויקטור ורבקה 
ההקלות  מהות   2020/0266 בקשה:  מספר 
מהמותרים לפי התוכנית הנ"ל. הקלה בגובה גדר 
קדמית 2.20 מ' במקום 2.10 מ' הקלה מהוראות 
וקלה(  )בנוייה  משולבת  גדר  לבניית  התכנית 
בחזית קדמית במקום גדר בנוייה. כל המעוניין 
אליה  המצורפת  ובתכנית  בבקשה  לעיין  יכול 
ללא תשלום, במשרד הוועדה המקומית בימים 
בין  חמישי  יום  לקהל.  פתוח  ובשעות שהמשרד 
השעות 09:00-13:00 וביום ג' אחה"צ בין השעות 
עלול  או  נפגע  עצמו  הרואה  כל   16:30-19:00
החורג  השימוש  ו/או  ההקלה  מעניין  להיפגע 
רשאי להגיש התנגדות לבקשה האמורה תוך 15 
ו/ בעיתון  זו  הודעה  של  פרסומה  מתאריך  יום 
התנגדות  להגיש  יש  מכתבנו.  קבלת  ממועד  או 
FAX-08- הוועדה  למזכירות  בכתב  מנומקת 
המודעה  את  להגדיל  המבקש  6840068**על 
ולתלותה בחזית המבנה בו מבוקשת הבנייה וכן 
מתבצעת  בו  המגרש  דיירי  לכל  בכתב  להודיע 
הבנייה ולדיירי המגרשים הסמוכים על פי סעיף 
עיריית  *** אתר אגף ההנדסה,  לחוק.  )א(   149

HTTP://147.236.237.215/BSHEVA/ באר שבע
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, עיריית באר-שבע

רוחב 1 טור על 1.75"

הועדה המרחבית לתכנון ובניה נגב מזרחי
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965

המרחבית  לוועדה  הוגשה  כי  בזאת  מודיעים  הרינו 
בניה:  היתר  למתן  בקשה  מזרחי"  "נגב  ובניה  לתכנון 
תוספת   + יח"ד   1  , קומתי  חד-  מגורים  בית  תוספת 
שטח לבית מגורים תלת- קומתי , 3 יח"ד )סה"כ 4 יח"ד 
לפי  הקיים  המבנה  חיזוק   + וגדרות  ממ"ד  עם  במגרש(, 
להריסה+  המיועדים  מבנים  הריסת   314+ ישראלי  תקן 
שימוש חורג לחמש שנים עבור מרפאה במפלס 1.70 במבנה 

הקיים. מס בקשה : 20190337-1 מספר תיק בנין :
מחמד  סאלח,  סארה  פאיד  אבו   : המבקש  שם   300462
אבו פיאד. כתובת : כספיה שכ' 43 מספר 40 גוש: 100568 ,
הבקשה   652-0391524 מתוכנית:   ,40 מגרש:   92 חלקה: 
שנים  לחמש  חורג  שימוש  הבאות:  ההקלות  את  כוללת 
עבור מרפאה במפלס 1.70 במבנה קיים. לכל מי שיש לו 
התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה 
לועדה המרחבית לתכנון ובניה  תוך 14 יום מיום פרסום 
הודעה זו,  לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא 
תחליט  והיא  ובניה  לתכנון  המקומית  בועדה  לדיון  הנ"ל 
בנדון. נוסח הפרסום זה הינו באחריותו המלאה של עורך 
על  אחראית  אינה  הועדה  בקשתו,  עפ"י  והופק  הבקשה 
תוכנו. הבקשה להקלה תבחן לגופה במועד הקבוע בחוק.

דוד בונפלד יו"ר הועדה המרחבית
לתכנון ולבניה נגב מזרחי 

הועדה המרחבית לתכנון ובניה נגב מזרחי
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המרחבית לתכנון 
בית  תוספת  בניה:  היתר  למתן  בקשה  מזרחי"  "נגב  ובניה 
מגורים חד- קומתי , 1 יח"ד + תוספת שטח לבית מגורים 
תלת- קומתי , 3 יח"ד )סה"כ 4 יח"ד במגרש(, עם ממ"ד וגדרות 
+ חיזוק המבנה הקיים לפי תקן ישראלי +314 הריסת מבנים 
המיועדים להריסה+ שימוש חורג לחמש שנים עבור מרפאה 
במפלס 1.70 במבנה הקיים. מס בקשה : 20190337-1 מספר 

תיק בנין :
300462 שם המבקש : אבו פאיד סארה סאלח, מחמד אבו 

פיאד. כתובת : כספיה שכ' 43 מספר 40 גוש: 100568 ,
חלקה: 92 מגרש: 40, מתוכנית: 652-0391524 הבקשה כוללת 
את ההקלות הבאות: שימוש חורג לחמש שנים עבור מרפאה 
במפלס 1.70 במבנה קיים. לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו 
סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המרחבית 
לאחר  זו,   הודעה  פרסום  מיום  יום   14 תוך  ובניה   לתכנון 
בועדה  לדיון  הנ"ל  בנושא  כל התנגדות שתוגש  זה תובא  מועד 
הפרסום  נוסח  בנדון.  תחליט  והיא  ובניה  לתכנון  המקומית 
עפ"י  והופק  הבקשה  עורך  של  המלאה  באחריותו  הינו  זה 
תוכנו. הבקשה להקלה  על  בקשתו, הועדה אינה אחראית 

תבחן לגופה במועד הקבוע בחוק.
דוד בונפלד יו"ר הועדה המרחבית

לתכנון ולבניה נגב מזרחי 

נגב מזרחי גוש 100568 חלקה 92 גדול 1.5

1.5" * 1

המועצה המקומית עומר הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית   ,1965 – בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה 
לתכנון ולבניה עומר, על ידי: מליקסון מאור בקשה להקלות: בגוש: 38578 חלקה: 232 מגרש: 731 כתובת: 
שושן 23 עומר הבקשה כוללת: הקלה לתוכנית 14/ במ/ 148 – ניוד זכויות מקומה א' לקומת הקרקע של 10% 
מעבר ל 30% המותרים והגדלת התכסית. הקלה לתוכנית 14/ במ/ 148 – הקלה בקווי בניין צדדיים מערבי 
ומזרחי למבנה עיקרי 10% מ 3.50 מ' ל 3.15 מ'. הקלה לתוכנית 14/ מק/ 1013 - הקלה בקו בניין אחורי 
בניין צדדי  – הקלה בקו   1013 14/ מק/  לתוכנית  מ'. הקלה   1.00 ל  מ'   2.00 מ  ותא מכונות  לבריכת שחיה 
מזרחי לבריכת שחייה מ 2.00 מ' ל 1.20 מ'. הקלה לתוכנית 14/ מק/ 1013 – הקלה בקו בניין צדדי מזרחי 

לתא מכונות מ 2.00 מ' ל 0.0 מ'. 
בעל קרקע או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה יכול לעיין בבקשה אמורה במשרדי הועדה, 

תבמידה ויש לו התנגדות לאישור הבקשה הנ"ל רשאי להגיש לוועדה התנגדות מנומקת בכתב ולציין את כתו
בתו המדויקת, מספר טלפון ודוא"ל. ההתנגדות תתקבלנה במשך 14 יום ממועד פרסום הודעה זו ותובאנה 
לדיון בפני הועדה. ניתן לעיין בבקשה האמורה במשרדי הועדה – מחלקה ההנדסה – מועצה מקומית עומר, 
במרכז המסחרי, בימים : א', ה' – בין השעות 08:30-12:00 לפנה"צ וביום ג' בין השעות: 16:30- 18:00 אחה"צ.
פיני בדש חתימת יו"ר ועדה מקומית עומר

המועצה המקומית עומר הועדה המקומית לתכנון ולבניה
149 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965, ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית לתת  בהתאם לסעיף
כנון ולבניה עומר, על ידי: מליקסון מאור בקשה להקלות: בגוש: 38578 חלקה: 232 מגרש: 731 כתובת: שושן 
23 עומר הבקשה כוללת: הקלה לתוכנית 14/ במ/ 148 – ניוד זכויות מקומה א' לקומת הקרקע של 10% מעבר 
ל 30% המותרים והגדלת התכסית. הקלה לתוכנית 14/ במ/ 148 – הקלה בקווי בניין צדדיים מערבי ומזרחי 
למבנה עיקרי 10% מ 3.50 מ' ל 3.15 מ'. הקלה לתוכנית 14/ מק/ 1013 - הקלה בקו בניין אחורי לבריכת שחיה 
ותא מכונות מ 2.00 מ' ל 1.00 מ'. הקלה לתוכנית 14/ מק/ 1013 – הקלה בקו בניין צדדי מזרחי לבריכת שחייה 
מ 2.00 מ' ל 1.20 מ'. הקלה לתוכנית 14/ מק/ 1013 – הקלה בקו בניין צדדי מזרחי לתא מכונות מ 2.00 מ' ל 

0.0 מ'. 
בעל קרקע או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה יכול לעיין בבקשה אמורה במשרדי הועדה, 

תבמידה ויש לו התנגדות לאישור הבקשה הנ"ל רשאי להגיש לוועדה התנגדות מנומקת בכתב ולציין את כתו
בתו המדויקת, מספר טלפון ודוא"ל. ההתנגדות תתקבלנה במשך 14 יום ממועד פרסום הודעה זו ותובאנה 
לדיון בפני הועדה. ניתן לעיין בבקשה האמורה במשרדי הועדה – מחלקה ההנדסה – מועצה מקומית עומר, 
במרכז המסחרי, בימים : א', ה' – בין השעות 08:30-12:00 לפנה"צ וביום ג' בין השעות: 16:30- 18:00 אחה"צ.
פיני בדש חתימת יו"ר ועדה מקומית עומר

רוחב 2 טור על 1"

עומר גוש 38578 חלקה 232 גודל 2
ועדה לתכנון ובניה נגב מערבי הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965 

נגב מערבי בקשה למתן היתר  ולבניה  לועדה המקומית לתכנון  כי הוגשה  הרינו מודיעים בזאת 
בניה: תוספת לבית מגורים) מס' 1 ( חד קומתי הקיים בהיתר הכולל ממ"ד, שתי חניות והריסות.

מס' בקשה: 202002821 מספר תיק בנין: 30401010 שם המבקש: יוסי שדה  תכנית החלה במקום: ד/ 
187 ) 146/03/7 ( כתובת: מושב גילת גוש: 100242, חלקה: 302 , מגרש: 101 גוש: 100243, חלקה: 
1, מגרש: 101 גוש: 101025 , חלקה: 1, מגרש: 101 הבקשה כוללת את ההקלות הבאות: 1 . הקלה 
לפני  שהופקדה  תכנית  לפי  המותר  הכולל  הרצפה  שטח  הגדלת   )  146/03/7  (  187 ד/  מתכנית 
1/8/1989 תוספת של 19.02 מ"ר משטח הבניה שהם 1.06% )מתוך 6% תוספת שטח מותר( לפי סעיף 
9 )א( לתקנות סטייה ניכרת. 2. הקלה בקו בניין קידמי )במקום 10 מ' המותרים מבוקש 6.50 מ' 
מגבול מגרש על פי תקנה 2 )5( )ב( לתקנות התכנון והבניה )סטייה ניכרת מתכנית( התשס"ב 2002. 
לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום 
מיום פרסום הודעה זו. לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה 
והיא תחליט בנדון. ההקלות או השימושים החורגים המבוקשים על פי פרסום זה הינן בהתאם לבקשת המבקש בלבד. 
אין בהקלות או בשימושים החורגים המבוקשים כדי לומר כי הועדה המקומית מסכימה ומאשרת כי מדובר בהקלות 

או שימושים חורגים. סוגיה זו תוכרע לאחר דיון במליאת הועדה המקומית.
בכבוד רב, אלי ברונשטיין יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה "נגב מערבי"

ועדה לתכנון ובניה נגב מערבי הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965 
נגב מערבי בקשה למתן היתר  ולבניה  לועדה המקומית לתכנון  כי הוגשה  הרינו מודיעים בזאת 

בניה: תוספת לבית מגורים) מס' 1 ( חד קומתי הקיים בהיתר הכולל ממ"ד, שתי חניות והריסות.
תכנית החלה במקום:  שם המבקש: יוסי שדה    30401010 202002821 מספר תיק בנין:  מס' בקשה: 
 ,100243 גוש:   101 מגרש:   ,  302 חלקה:   ,100242 גוש:  גילת  מושב  כתובת:   )  146/03/7  (  187 ד/ 
חלקה: 1, מגרש: 101 גוש: 101025 , חלקה: 1, מגרש: 101 הבקשה כוללת את ההקלות הבאות: 1 . 
הקלה מתכנית ד/ 187 ) 146/03/7 ( הגדלת שטח הרצפה הכולל המותר לפי תכנית שהופקדה לפני 
1/8/1989 תוספת של 19.02 מ"ר משטח הבניה שהם 1.06% )מתוך 6% תוספת שטח מותר( לפי סעיף 
9 )א( לתקנות סטייה ניכרת. 2. הקלה בקו בניין קידמי )במקום 10 מ' המותרים מבוקש 6.50 מ' 
מגבול מגרש על פי תקנה 2 )5( )ב( לתקנות התכנון והבניה )סטייה ניכרת מתכנית( התשס"ב 2002. 
לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום 
מיום פרסום הודעה זו. לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה 
והיא תחליט בנדון. ההקלות או השימושים החורגים המבוקשים על פי פרסום זה הינן בהתאם לבקשת המבקש בלבד. 
אין בהקלות או בשימושים החורגים המבוקשים כדי לומר כי הועדה המקומית מסכימה ומאשרת כי מדובר בהקלות 

או שימושים חורגים. סוגיה זו תוכרע לאחר דיון במליאת הועדה המקומית.
בכבוד רב, אלי ברונשטיין יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה "נגב מערבי"

רוחב 2 טור על 1"

נגב מערבי גוש 100242 חלקה 302 גודל 2

חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - 1965  מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רהט
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':618-0720318

שם התכנית: מגרש 2 שכ' 27 רהט  גרסת התכנית: הוראות -   9 תשריט -   8
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 )להלן: "החוק"(, כי במשרדי הועדה 
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רהט מופקדת תכנית מפורטת מס': 
היתרים  להוציא  ניתן  תכנית שמכוחה  והרשאות:  בניה  התרי  וחלוקה  איחוד  ללא  וחלוקה:  איחוד    618-0720318
המתייחסת לתכניות הבאות: סוג היחס מספר התכנית החלפה 03/7 / 354 החלפה 17/ מק/ 2155  או הרשאות 
 177146 :X החלפה 17/ 02/ 223/ 15  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ישוב: רהט  מגרש 2 שכ' 27 קואורדינטה
. מטרת התכנית: הסדרת מצב  23 100489 חלקות במלואן:  588664 גושים וחלקות: מוסדר: גוש:   :Y קואורדינטה 
קיים על-ידי תוספת 2 יח"ד )סה"כ 4 יח"ד( וזכויות בנייה במגרש 2 שכ' 27 רהט. עיקרי הוראות התכנית:  א. קביעת 
זכויות, מגבלות והנחיות בניה.  ב. תוספת 2 יח"ד.  ג. קביעת השימושים והתכליות.  ד. קביעת תנאים למתן היתרי 
בניה.   ה. קביעת הנחיות לבינוי.    ו. שינוי קוי בניין כמסומן בתשריט מצב מוצע. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של מנהל התכנון www.iplan.gov.il.כל מעוניין 
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, 
רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה 
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 074-7697187. העתק ההתנגדות יומצא 
למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה רהט, טלפון:08-9914874 בהתאם לסעיף 103 )א( לחוק, התנגדות לתכנית לא 
תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 

ובהתאם לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט - 1989.
תומר גוטהלף מ"מ יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום 

חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - 1965  מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: רהט
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':618-0720318

שם התכנית: מגרש 2 שכ' 27 רהט  גרסת התכנית: הוראות -   9 תשריט -   8
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 )להלן: "החוק"(, כי במשרדי הועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רהט מופקדת תכנית מפורטת מס': 618-0720318  
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתייחסת 
  15 לתכניות הבאות: סוג היחס מספר התכנית החלפה 03/7 / 354 החלפה 17/ מק/ 2155 החלפה 17/ 02/ 223/ 
 588664  :Y 177146 קואורדינטה   :X 27 קואורדינטה  2 שכ'  ישוב: רהט  מגרש  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 100489 חלקות במלואן: 23. מטרת התכנית: הסדרת מצב קיים על-ידי תוספת 2 יח"ד )סה"כ 
4 יח"ד( וזכויות בנייה במגרש 2 שכ' 27 רהט. עיקרי הוראות התכנית:  א. קביעת זכויות, מגבלות והנחיות בניה.  ב. תוספת 
2 יח"ד.  ג. קביעת השימושים והתכליות.  ד. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.   ה. קביעת הנחיות לבינוי.    ו. שינוי קוי בניין 
כמסומן בתשריט מצב מוצע. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר 
האינטרנט של מנהל התכנון www.iplan.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 
074-7697187. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה רהט, טלפון:08-9914874 בהתאם לסעיף 
103 )א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 

עבודתו(, תשמ"ט - 1989.
תומר גוטהלף מ"מ יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום 

רהט ג100489 ח23

1.5" * 2
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בן 29 מבאר שבע 
ברמן פרטי ויזם 

בתחום האלכוהול
איך הגעת דווקא לבר?

לעולם  במקרה  די  שהגעתי  "האמת 
הנ להיות  אמור  בכלל  הייתי  קהזה. 

הייתי  הלימודים  ובזמן  בניין  דסאי 
והתח הכנסה  אקסטרה  עוד  קצריך 
בח שבוע  בסופי  כדייל  לעבוד  קלתי 

אדם  אני  שלי  באופי  אלכוהול.  נויות 
כל  מאוד  אותי  עניינו  סקרן,  מאוד 
טעמתי  ופשוט  שם  שיש  הבקבוקים 
אותי  שמשך  שלם  עולם  וגיליתי  הכל 
הכרתי  אחד  יום  ויותר.  יותר  פנימה 
בדיוק  שהיו  מהזאלמה  החבר'ה  את 
בבנייה של הבר. הם היו באים לשבת 
אצלי בסוף כל יום עבודה שלהם וככה 
הכרנו. באותו זמן שמעתי בחצי אוזן 
לראות  ונכנסתי  קלאס  הוורלד  על 
עולם  גיליתי  פתאום  מדובר.  במה 
שלם שלא ידעתי שקיים בכלל. כל כך 
התלהבתי מזה שהחלטתי גם לנסות 
להכין דברים בבית, וככה הייתי עושה 
אחד  שיום  עד  חודשים  כמה  במשך 
שאני  להם  ואמרתי  לזאלמה  באתי 
עושים  הם  מה  לראות  לבוא  רוצה 
שם נטו כמתלמד. הייתי כל כך נחוש 
לי.  תשלמו  אל  אפילו  להם  שאמרתי 

מפה לשם עשינו משמרת ביחד ומאז 
כבר הספקתי לעשות כמה דברים די 
מגניבים והיום במבט לאחור, לעבוד 
בעולם הזה הייתה הבחירה הכי טובה 

שעשיתי"
הקורונה  בתקופת  התמודדת  איך 

ברים? שאין 
ק"ממש טיפה לפני שהגיעה הקורו

ועזבתי  עצמאית  לדרך  יצאתי  נה 
לדרך  לצאת  בכדי  הזאלמה  את 
את  יצרתי  לאחרונה  עצמאית. 
מבוקק קוקטיילים  מותג   BLOOM

על  מבוסס  בו  קוקטייל  שכל  בקים 
המקומיים  מהפרחים  שונה  פרח 
יוצרים  הם  וביחד  ישראל  ארץ  של 

קזר קוקטיילים מושלם. הקורונה בי
טלה לי המון תכניות אך גם גרמה 
לי להגיע למצב שאני צריך להיכנס 
לתוך האני הפנימי שלי ולחפש את 
אותי  שתביא  והיצירה  ההשראה 
שיצרתי  והמותג  חדשה  לעשייה 

לזה". הביטוי  בדיוק  הוא 
מה אתה הכי אוהב לשתות?

עליי  אהוב  הכי  האלכוהולי  "המשקה 
סקוטי  וויסקי   .16 לאגאבולין  הוא 
מעושן ומהמם ואם אני מכין קוקטייל 
על  שמבוסס  רוי  רוב  לי  מכין  אני  אז 

לאגאבולין".
מתכון שהחבר'ה בבית יכולים להכין 

בקלות?
ב3\4  אותה  ולמלא  יין  כוס  "להכין 
 10 טנקרי  ג'ין  להוסיף  בקרח.  גובה 
| מיץ  15 מ"ל   - | קמפארי  - 30 מ"ל 
לסק  | מ"ל   45 - טבעי  סחוט   תפוזים 

 .FEVER TREE גור בטוניק של חברת
ויש לכם קוקטייל  לקשט בפלח תפוז 
מהמם קליל ופירותי שדורש מינימום 

לחיים". מאמץ. 

בתקווה לחזרה מלאה של עונת החתונות ושל המועדונים, החלטנו 
להחזיר את הפינות הנוסטלגיות שלנו, לפחות עד שנוכל לחזור 

לרקוד ולשתות במסיבות

liorle8@gmail.com | לילה/ ליאור לרנר
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נתחיל עם הברמן גורמי ספיאשווילי

גיל: 27, רזידנט 
מועדון הפורום.

מה הכי חסר לך מאז שסגרו את 
הלילה?  חיי 

הכי  התקופה  ספק  ללא  "זאת 
ממש  ואני  תקלטתי  שלא  ארוכה 
ברחבות  לאנרגיה  לזה.  מתגעגע 
האנשים  של  לשמחה  הריקודים, 

מה לאהבה  שלא,  ואיך  קוכמובן 
קהל"

איזה טראק אתה הולך לנגן ברגע 
שיחזרו חיי הלילה ולמה?

בעיקר  נמצא  אני  הקורונה  "בזמן 

המופע  על  ועובד  יושב  באולפן, 
קהחדש שלי. מוזיקה מקורית, שיתו

גדולים.  אמנים  עם  יחד  פעולה  פי 
ויש טרק אחד שמאוד נוגע לי ללב 
בקיצור  לקהל  אותו  לנגן  מת  ואני 

לצפות". למה  יש 

פלייליסט: חמישה להיטים שחברה 
ישימו בבית באוזניות
 Guy Haliva - Paro

Omiki - Devil In Me
 Medusa - Lose control

 SAINt JHN  - Roses (Imanbek
(Remix

Megan Thee Stallion – Savage

על עמדת  הדיג'יי גיא חליבה

גיא חליבה | צילום: טישה מיילס

גורמי ספיאשווילי | צילום: ודים ביליה



בלבד!לשבוע

7-13.6

 150 ₪ מתנה
 באפליקציית

לא תורידו?

*תוקף הפעילות 7-13.6.2020 או עד גמר מלאי ההטבות, המוקדם מביניהם *כל לקוח זכאי ל-3 הטבות בסך
₪50 כל אחת *מימוש כל הטבה יעשה ברכישה ב-3 מותגים שונים בקניון, מהמותגים המשתתפים במבצע, לבחירת 
*ט.ל.ח *כפוף לתקנון המבצע  MY OFER בלבד  *הורדת ההטבה באמצעות קוד קופון באפליקציית  הלקוח 



אסולין  רוני  את  תפסנו  השבוע 
של  בסטודיו  הפיגורה  על  עובדת 
ומאוד  חכמון,  אביב  האישי  המאמן 
צילום:   | לאימונים.  מהחזרה  מרוצה 

אישי אלבום 

השבוע  תפסנו  חסין  אוראל  את   
במסיבה פרטית וקיצית במיוחד של 
נשכחות  הזכירה  גם  חסין  חברים. 

ימהתקופה בדרום אמריקה עם בנד
נה סטייל הטיול הגדול. | צילום: אלבום 

אישי

באזז
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עדן לוי ממשיכה לעבוד בקצב גבוה לקראת עונת החתונות והציי  
גה השבוע עוד שמלה מהקולקציה החדשה שלה לשנת 2020. לוי, שלא 

ינתנה לקורונה לעצור אותה, עבדה ביתר שאת להדביק את הפער. לש
הגדול.  ליום  מוכנות  כבר  שלה  והכלות  יוסרו  ההגבלות  בקרוב  מחתה, 
מה שכן, זמן פנוי אין לה כל כך לקראת התקופה העמוסה. אל ההפקה 
האחרונה היא הזמינה את הדוגמנית לירן בלחסן עם עיצוב שיער של אבי 

חטיבה ואיפור של קטי מל. | צילום: אלבום אישי



"לולה" סוף סוף חזר  גם קפה   בסוף השבוע האחרון 
מלפעילות. אז לכבוד החזרה לפעילות ועל הדרך גם חגי

העתיקה.  בעיר  רחוב  מסיבת  שם  ארגנו  שבועות,  גות 
אישי צילום: אלבום   | דיג'יי בא מוכן עם שלט מהבית. 

ומהממ הקפה  בתי  של  מהחזרה  שנהנתה  אחת  עוד   
להתפנק  שהחליטה  דלויה  אפרת  היא  לפעילות  סעדות 

אישי אלבום  צילום:   | לנדוור.  הקפה  בבית  קר  קפה  באיזה 

 קרן פטמן יחד עם הצמוד חגגו את חג שבועות האחרון 
משלהם ביחד כחברים. בחג הבא הם כבר יהיו תחת הס

טאטוס בעל ואישה. | צילום: אלבום אישי

השבוע  תפסנו  בדש  מעין  את  אז  שבועות,  כבר  אם   
דדון  טל  מאת  שיער  עם  בסטייל  לשבועות  מתכוננת 

אישי אלבום  צילום:   | נגיד.  מרינת  ואיפור 

בואו להיות חלק 
 ממשפחת הנדל״ן  
הגדולה בדרום! 

שגית לביא - מנהלת כח אדם 

053-539-5173
sagit@ysbatim.co.il
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SPECIAL OFFER
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 אם כבר שבועות, ואם כבר לבן, מה תגידו על הטוטאל 
"כיוונים"  חברת  של  האירועים  מאגף  אלון  שיר  של  לוק 

לחג? | צילום: אלבום אישי

הגדוו האטרקציה  האחרון,  השבוע  שבסוף  נראה   
חמניות   out אדומות  כלניות  חמניות.  הייתה  ביותר  לה 
צהובות in. מי שנהנתה מהפריחה הצבעונית היא נוי אלון 

אישי אלבום  צילום:   | הארץ.  את  לתור  מפסיקה  שלא 

 נועם כהן ניצלה את מזג האוויר החמים בסוף השבוע 
כדי לעבוד עוד קצת על השיזוף, רגע לפני שהקיץ נכנס 

להילוך גבוה. | צילום: אלבום אישי

באזז
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 יעקב סיטרוק-דהן

אם אתם רוצים לקנות במהירות ובכיף מוצרים איכותיים 
אין  ביותר,  מהירה  ובקנייה  במיוחד,  זול  במחיר  ומגוונים 
 Ximi הידועה  היפנית  הרשת  של  החדש  שהסניף  ספק 
Vogue ב"גרנד קניון" באר שבע הוא הכתובת בשבילכם.
המנכ"ל והבעלים של הרשת אשר מתתיהו )בשיתוף אחיו 
75 אחוו -ליאור והאחים רוני ופרדי אינסאנז, המחזיקים ב
 Ximi זים מהבעלות על הרשת בישראל(, מספר : "רשת 
באמצעות  העולם,  ברחבי  מדינות  ב-77  פועלת   Vogue
על  עומד  שלה  השנתי  המחזור  כאשר  חנויות,  כ-1,700 
סניף  כאשר  סניפים,   22 לנו  יש  בישראל  דולר.  מיליארד 
 Ximi Vogue אביב'.  תל  'עזריאלי  בקניון  נמצא  הדגל 

הגיעה ארצה לפני כ-3 שנים, ובשנה האחרונה אנחנו רק 
וגדלים". גדלים 

 1 בקומה  שנמצא  שבע  באר  סניף  "את  מוסיף:  מתתיהו 
ב'גרנד קניון' )ליד חנות "שילב"(, ומשתרע על פני כ-300 

בהש הקורונה,  מגפת  התפרצות  לפני  יום  פתחנו  ומ"ר, 
קעה של כמיליון שקלים, ועכשיו אנחנו חוזרים לפעילות 
מלאה. באופן טבעי, נושא הקורונה עצר אותנו, כמו את 
כולם במשק, אבל רק קצת. את ההשקה של החנות בבאר 
שבע, שנדחתה בגלל הקורונה, נקיים בקרוב. בכל אופן, 
Ximi Vogue היא רשת של פאסט ביי, קנייה מהירה. מחיו

ל-50  שקלים   5 בין  נעים  משווקים  שאנחנו  המוצרים  רי 
ניתן   Ximi Vogue של  סניף  בכל  כאשר  לפריט,  שקלים 

פריטים".  מ-10,000  יותר  למצוא 

מגזין
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הרשת היפנית הידועה פתחה באחרונה חנות חדשה ב"גרנד קניון", 
שבה ניתן לרכוש מוצרים שונים ומגוונים באיכות גבוהה ובחוויית 

קנייה צעירה ועכשווית, והכי חשוב במחירים לכל כיס. מחירי 
המוצרים בחנות החדשה נעים בין 5 שקלים ל-50 שקלים לפריט. 

מנכ"ל ובעלי Ximi Vogue, אשר מתתיהו: "אנחנו מתכוונים להפוך 
את החנות ב'גרנד קניון' לסניף הדגל של Ximi Vogue באזור הדרום

Xi
m

i V
og

ue
ת: 

בו
די

בא
ם 

מי
לו

צי

 ב"גרנד קניון" באר שבע: 
Ximi Vogue

 חדש 



איכותיים  יפים,  במוצרים  "מדובר  מדגיש:  הרשת  בעלי 
ולמרות זאת זולים ביותר, הכוללים 9 קטגוריות מובילות 

הקוסמטי מתחום  שונים  מוצרים  בית,  ואביזרי  כלי  ישל 
קה ואביזרי טיפוח ואיפור וכן מוצרים לאמבטיה ומוצרים 
היגייניים, תכשיטים מגוונים, ציוד משרדי, תיקים מסוגים 
שונים, צעצועים מגוונים, בובות רכות, דיגיטל וגדג'טים 

יאלקטרוניים, מוצרי צריכה שונים, אופנה והנעלה )המת
חלפים לפי עונות השנה( ועוד ועוד".

יתר  כל  כמו  שבע,  בבאר  החנות  "גם  ממשיך:  ומתתיהו 
בק מעוצבת  ובעולם,  ישראל  במדינת  שלנו  יהסניפים 

 Ximi של  החנויות  כמו  ממש  ומינימליסטיים,  נקיים  ווים 
Vogue הפועלות בטוקיו, בירת יפן. הלקוחות שלנו נהנים 
 Ximi -מחוויית קנייה צעירה ועכשווית, כאשר הרכישה ב

Vogue באר שבע מתאימה לכל חתך הגילאים; אין מיי
ועד  מקטן  אצלנו,  משהו  מוצא  ולא  לחנות,  שנכנס  שהו 
גדול, אין גיל ספציפי. חשוב גם לדעת, שאתה כלקוח לא 

ינכנס לאיזה בזאר או סטוק כזה, אלא נהנה מחנות מעו
ויפהפייה"!  צבת 

חד מוצרים  לחנות  מגיעים  הזמן,  "כל  מסכם:  יוהוא 
שים, כאשר 3, 4 פעמים בשבוע אנחנו מקבלים סחורה 
חדשה. אגב, לנוכח הזמן הקצר שהסניף עובד בבאר 

ישבע, אני חייב לומר שיש התלהבות מיוחדת מצד הל
קוחות בעיר ביחס לרשת שלנו, והיא די תפסה בעיר. 

יאנחנו מתכוונים להפוך את החנות ב'גרנד קניון' לס
ניף הדגל של Ximi Vogue באזור הדרום. 

אז, מהרו ל- Ximi Vogue, וספרו לנו כמה נהניתם...
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באזז

 כמה שעמית חיה התגעגעה �ים. אז, השבוע היא בי�ל
תה במסיבה פרטית בת� אביב וע� הדרך גם קפצה �חוף 

הים. | צילום: אלבום אישי

�ראות  ויכו�נו  השבוע  בסוף  נפתח  בר"  ה"ברטה  גם   
שחזרה  ברוך  בן  טום  בין  זמן  הרבה  אחרי  פסגה  מפגש 
בר ג'ורנו מנה� ה"ברקה". | צילום: אלל ו�ראשונה �מתחם 

אישי בום 

יותר   �שמחתנו, בשבועות האחרונים אנחנו מקב�ים 
אושר דואניאס בבאר שבע, בעיקר עם החבל  ויותר את
רה הטובה קרן בן ברוך. אז, קב�ו את דואניאס בעוד �וק 

היסטרי. | צילום: אלבום אישי

 ים? יש. שמש? יש. זה מספיק עבור ארין תרשיש �ארוז 
את הפק�אות ו�נסוע �סופ"ש באי�ת. טייק א �וק. | צילום: 

אלבום אישי

 בסוף השבוע נפתח במועדון ה"פורום" מתחם "הדל
ראפט" החדש. כן כן, וותיקי ה�י�ה וודאי זוכרים את הבר 
המיתו�וגי שתחת שמו נפתח מתחם צ'י� חדש במועדון. 

נוי מרציאנו כבר חנכה אותו. | צילום: אלבום אישי

 זוכרים שסיפרנו �כם שהמוני בית ישרא� יצאו �תל
נועה  פוס קצת תמונות עם חמניות בסופ"ש? אז גם 
אלבום  צילום:   | �פניכם.  התוצאה  זה.  את  עשתה  פרג' 

אישי
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פרץ,  עמיר  הנכנס,  הכלכלה  שר  הגיע  שעבר  בשבוע 
־לביקורו הראשון בבאר שבע מאז השבעת הממשלה הח

מאזור  רבים  תעשיינים  עם  נפגש  הביקור  במהלך  דשה. 
הדרום ושמע על האתגרים השונים איתם התמודדו ועדיין 
גם  היו  בין המשתתפים באירוע  קורונה.  בימי  מתמודדים 
יו״ר  רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים, אמיר הדס, 
וטלי חדד, מנכ״לית  מרחב דרום התאחדות התעשיינים, 
- יצרנית הבלוק האדום. האירוע החגיגי,  מפעל חסין אש 
שהתקיים ביוזמת התאחדות התעשיינים, היה גם האירוע 
במתחם  הקורונה  מגיפת  פרוץ  מאז  שהתקיים  הראשון 

יח"צ צילום   | ״וילאלי״ בעיר העתיקה בבאר שבע.  האירוח 

במשרדי  השתלמות  עבר  מלכה  נס  ניסו  השבוע   
־ההתאחדות לכדורגל. בין לבין זיהה ניסו את מאמן הפו

על באר שבע בעבר גיא עזורי ותפס איתו תמונה. | צילום: 
אישי אלבום 

על  דגש  שמה  שבע  באר  פלוס"  "רי/מקס  חודש  בכל   
תרומה לקהילה כחלק בלתי נפרד מחיי היומיום. ולקראת 
חג השבועות יצאו כל סוכני המשרד עם בעלי החברה שי 
אוריאל יוספי לחלק  שטרן, אסף מויאל ומנהל המכירות 
שי צנוע לגיל השלישי. בתמונה, שי שטרן יחד עם הסוכנים 

שגיא סויסה ושאול טובלי. | צילום: אלבום אישי
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ד"ר ברוקמאייר - מרפאת שיניים ומומחים

אנו שמחים לבשר לכם שהמרפאה חוזרת 
לפעילות בהתאם להוראות משרד הבריאות.

חוזרים לשגרה :)

ד“ר יורם ברוקמאייר
מנהל רפואי

ד“ר גדי שניידר
מומחה במחלות חניכיים

ד“ר עודד יצחקי
מומחה ביישור שיניים,

אורתודנט

אנו שמחים לבשר שמרפאת ד“ר ברוקמאייר חוזרת 
לפעילות בהתאם להוראות משרד הבריאות. 

התכוננו לקראתכם, דאגנו לכם בעבר ונמשיך לשמור 
על בריאותכם גם עכשיו, כמו תמיד, 24/7,

ועם צוות רופאים רחב ומקצועי:

מטופלים יקרים שלנו!

ד“ר אנטולי אילגייב
מומחה בכירורגית  

פה ולסת 

ד“ר רותם רוזנבלט
מומחית כירוגית

פה ולסת

ד“ר רינת ניניו הרוש
מומחית ברפואת
שיניים לילדים

ד“ר יהל חסון ברמי
רפואת שיניים

כללית

ד“ר מרטין מזרחי
רפואת שיניים

כללית

ד“ר איתן קבלרצ׳יק 
מתמחה בטיפול

שורש
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יום  חגגה  שמגר  שמיכל  לכם  סיפרנו  שעבר  בשבוע   
גם בר האחדשר'ה,  ימים אחרי  הולדת. לשמחתה, כמה 
הבית השני שלה פתח את שעריו והיא הספיקה לחגוג יום 

צילום: אלבום אישי  | הולדת עם החברים. 

 את נועה בן ברוך תפסנו בצהרי שישי חוגגת יום הולדת 
יאיר לויסמן שחגג יום הולדת 26. את החגיי  לחבר הטוב
גות ארגנה זוגתו ליהי חסאן ב"פארק הסופרים" בשכונה 
ב' עם הרבה בירות, מטקות ואווירת קיץ. | צילום: אלבום אישי

אדוה   מי שמאוד נהנתה מהכמעט חזרה לשגרה היא 
בן חמו שלכבוד החג התחדשה גם בזר כמיטב המסורת. 

| צילום: אלבום אישי

לקראת חג השבועות אירגנו כל בנות רי/מקס פלוס באר 
שבע ערב חלבי מושקע ומיוחד בניצוחו של השף האיטלקי 
אביקו- אביב כהן. הבנות נהנו ממטעמי השף, מוי  הנודד

סיקה ושחיה לילית בבריכה פרטית | צילום: אלבום אישי



מרכז לטיפולי שיער מתקדמים

 בהצגת 
מודעה זו 

בלבד!

שדרות שז"ר 33 באר שבע )בית נועם( טל' 08-3750150, נייד 053-5757157

בס"ד

 10
ש"ח

 מרכז השיזוף הגדול בדרום 
 מזמין אותך 

לשיזוף הכרות ב-



 ההרשמה
בעיצומה

לתיאום פגישה התקשרו



חזרנו
ויש לנו מבצעים 

שלא הולכים ברגל

 באר שבע החלוץ 136, 08-6650114 
 אשקלון בי"ח ברזילי, 08-6719097  | אשקלון קניון חוצות, 08-6756555

 |  15 סניפים בפריסה ארצית

 אבידור מרכזי בריאות לרגל ולגב - הרשת המובילה למדרסים 
בהתאמה אישית, נעליים בבנייה אישית ואביזרים אורתופדיים החל מ-1939

25% הנחה
על מגוון מדרסי הפרימיום

15% הנחה
על מגוון מותגי הנעלת איכות

התחדשנו במבחר מוצרים ייחודיים:  מכשירי עיסוי * מדי לחץ דם מתקדמים * מדחומים 
 דיגיטליים * מכשירי אינהלציה ניידים  * קרמים לסכרתיים * מבחר מותגי הנהלת איכות

 אנחנו ספקים של:
 חיילי צה"ל בשירות סדיר  | 

  משרד הביטחון  | משרד הבריאות
 עובדים בהסדר כל קופות החולים:
כללית, מכבי, לאומית ומאוחדת 
 )בלעדיות לעמיתי מאוחדת 

באזור הדרום(
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