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אנו שמחים להציג בפניכם את העיתון השכונתי והפעם ברוח יום העצמאות שחל השבוע ברחבי 

עותקים!( ומגיע לביתכם בכל חודש והפעם הצטרפו  ..0הארץ5 זהו העיתון הרביעי שאנו מדפיסים )

 אלינו כותבים חדשים בפינות חדשות שיעלו כאן את הנושאים שחשובים להם להעלות5 

שלום )האדמו''ר -השבוע הסתלק לגנזי מרומים הרב ישראל פרידמן בן 

מפאשקן(, מי שהיה אחד מראשי ישיבת ההסדר בעיר, ומי שהתווה דרך 

לרבים מאתנו5 הרב ישראל שילב את הדברים שנחשבו בעיני רבים 

להפכים, הוא היה ד''ר להיסטוריה, רב ונצר לשושלת מפוארת של 

אדמורי''ם מחסידות רוז'ין, ציוני נלהב שהצטרף לשומר הצעיר וממקימי 

 קיבוץ רשפים, לחם במלחמת העצמאות וראה בהקמת המדינה נס5 

הרב ישראל היה למנהיגם של רבבות תלמידים, חרדים, דתיים לאומיים 

וחילונים והקפיד על פתיחת דלתות הלב לכל אדם באשר הוא אדם5 

 –הרב למדנו כי "הקרקע בוערת מתחת רגלנו", ואם לא נשקיע ונפעל  

הגאולה לא תבוא5 אין עלינו לשאול מתי  –לאהבת ישראל ותיקון העולם 

 אלא כיצד אנחנו מביאים אותה5 –תבוא הגאולה 

באייר, ביום הזיכרון לחללי צה''ל, ונקבר בערב יום העצמאות5 כה סמלי שהרב נפטר ‘ הרב נפטר בה

 ונטמן דווקא בימים אלו5 

 יהי זכרו ברוך5  

 דבר המערכת

 9 555555555555555 צלעות כבש -מהמטבח השכונתי   0 555555555555555 דבר המערכת

 .4 555555555555555 על יום העצמאות -החידון השבועי   3 555555555555555 על קצבה ומתנה :חוק וסדר

 44 555555555555555 תמונות ישנות מיום העצמאות  4 555555555555555 אבי כהן הלך לעולמו 

 40 555555555555555 מה זה אומר בעצם? -פינוי בינוי   . 555555555555555 כלפון הכהן‘ הר -רחוב בשכונה 

 44 555555555555555 יריד מכירות לקראת פסח  6 555555555555555 על יום הזיכרון ליהודי אתיופיה

 44 555555555555555 ‘על ספירת העומר’ -קומיקס   0 555555555555555 חדשות השכונה

 .4 555555555555555 רחמים בוקובזה -טור אישי   8 555555555555555 גבאי‘ משפ - משפחה בשכונה

 מה בגיליון?
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 חוק וסדר
 אזולאי-אריאלה דדון

 מה החוק? -קצבה ומתנה 

באחד הימים א' )השם המלא שמור במערכת( 

קיבלה זימון לחקירה בביטוח לאומי5 א' לא הבינה 

במה מדובר5 כשהגיעה לביטוח לאומי הוכנסה 

לחדר פנימי ובו ישבו שני אנשים שהציגו את 

עצמם כחוקרים מטעם ביטוח לאומי5 כשהחלו 

החוקרים לתשאל את א' שאלות5 מיד הבינה 

שמדובר בעניין קצבת המזונות והחשד שלהם 

 היה כי א' עובדת ולא מדווחת לביטוח הלאומי5

היא תבעה בביטוח   4..0א' מציינת כי משנת  

ונות5  ן שקיבלה למז הדי הלאומי את פסק 

משהבינה כי מהגרוש שלה היא לא תקבל כסף 

עבור שני ילדיה5 במהלך השנים הראשונות א' 

נעזרה בקצבה מאחר ולא  התאפשר לה לעבוד 

במסודר כיוון ששני ילדיה היו תינוקות, א' מצאה 

את עצמה נלחמת לקבלת הגט שלה 

שנים כך שלא הייתה פנויה   4במשך  

 להתחייב לעבוד באופן מסודר5

לאחר ארבעת השנים א' קיבלה את 

הגט והחלה לעבוד באופן מסודר ככל 

ת  א ה  נ דכ א ע הי  5 ה ל שר  פ תא שה

הביטוח הלאומי בתקופה שעבדה 

והצהירה על כך5 א' לא קיבלה את 

 הקצבה שכידוע על פי חוק מגיע לה לקבל5 

במהלך השנים א' הכירה אישה מדהימה 

שאימצה את א' כבת והקשר הפך להיות מיוחד 

וממש משפחתי, ללא שום אינטרס5 היא הייתה 

מפנקת וקונה מתנות לילדיה של א'5 ובחגים 

דאגה לתת לה מתנה כספית סמלית5 א' לא 

תמיד ידעה איך להוקיר טובה לאשה המקסימה5 

אבל ידעה שעזרה בבית האישה תשמח אותה5 

וככל שהתאפשר לא' היא עשתה זאת בשמחה5 

מה שהיא לא ידעה הוא כי לימים הכרת הטוב 

 תביא אותה לחדר החקירות של ביטוח לאומי5

לפני פסח האישה שאותה הכירה א' הגיעה 

לבקרה והביאה איתה מתנות, א' הפתיעה את 

האישה לפני החג וסייעה בעבודות הבית במה 

שיכלה5 ובאותו היום במקרה5 כנראה היה 

 אחריה מעקב של ביטוח לאומי5 

השאלות שנשאלה א' היו על היום שבו הלכה 

 לביתה של חברתה5

בתחילה א' לא הבינה כיצד ידעו החוקרים על 

כך555 אך אין ספק שהבינה כי דווקא במקרה 

היא נבחרה להיבדק מתוך כלל מקבלות קצבת 

המזונות5 יש לציין שא' עובדת ומעדכנת את כל 

מה שנדרש ממנה על פי חוק את הביטוח 

 הלאומי5 

אחת משאלות החוקרים הייתה לא' האם יש 

לך אויבים? א' השיבה כי לא ידוע 

 לה על אויבים שיש לה5

ומכך א' הבינה כי גם מעשה 

הכרת הטוב יכול להגיע למצב בו 

מישהו עלול להפליל אותה ללא 

ת  א ה  ל א ש  ' א  5 ה פ כ ב ל  ו ו ע

החוקרים האם אסור לה להחזיר 

טובה בדרכה וביכולתה לאשה ע"י 

 עזרה בביתה? 

5 א' ענתה  סיימו את החקירה  החוקרים 

כנדרש5 ללא היסוס או פחד כיוון שלדעתה לא 

היה לה ממה לפחד5 במהלך החקירה א' 

גילתה שחוקרי הביטוח הלאומי הם אנשים 

נחמדים ומסבירי פנים5 ולמעשה החוקרים 

הבינו כי אין באמת פסול במה שא' עשתה, 

 ובכך הסתיימה החקירה5

אז555 מה באמת אומר החוק לגבי מקבלות 

 המשך בעמוד הבא555
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 64אברהם נולד במושב ניר משה לפני  

שנים, בסיום לימודיו התגייס אבי לחיל 

 5 ה הצל ו ץ  לו י ח ג  נה ד  י ק בתפ ש  ו מ י הח

 ( ( ולאחר 4903במלחמת יום הכיפורים 

שהתארס עם בחירת ליבו נאווה, נפצע אבי 

באורח אנוש מפגז שהתפוצץ לידו5 בסיום 

חודשים ארוכים של אשפוז ושיקום השתחרר 

 5 אבי מבית החולים והתחתן עם רעייתו

החליטו אבי ונאווה לעבור לגור   .8-בשנות ה 

בנתיבות5 אבי עבד כנהג וכקבלן שיפוצים, 

ועם זאת התנדב בחקלאות ועבודות גינון 

פז -בעיר, וכן, ביחידה לנפגעי סמים5 הדס עם 

מנהלת פרויקט ''מוטב יחדיו'' בשכונה, 

שהכירה את אבי, הספידה אותו במילים 

הבאות: ''אבי ז"ל היה אדם צנוע, חייכן , 

אנושי ונעים הליכות5 הנתינה הייתה חלק 

בלתי נפרד מהמהות שלו5 הוא תרם מעצמו 

ברצון ובאהבה 5 אבי הגיע אלינו, למנהלת 

מוטב יחדיו, כתושב השכונה שרצה להפוך 

את האהבה שלו לטבע ולעבודת האדמה 

לאהבה של כולם ובמיוחד לילדים5 חלומו היה 

להפוך את השכונה לירוקה ופורחת ולהשתלב 

אבי הצטרף למתן גולן,   -כמדריך במנהלת   

מדריך החוג לחממה במנהלת כדי להכשיר 

את עצמו להוביל את החוג לאחר שמתן יסיים 

את תפקידו5 הוא נהנה מאד מהלמידה של 

הילדים תוך כדי עשייה והתמקד בהפעלת 

החממה, מערכת ההשקיה הממוחשבת ואופן 

העברת התכנים לילדים המקסימים5 הוא 

ל  ש א  ב ס ה ו  מ כ ש  י ג ר ה

ו  נ ת ו א ף  ת י ש ו ם  י ד ל י ה

ם  י י ו נ י ש ל ו  ל ש ת  ו י כנ בת

 שתכנן לחצר במנהלת5555  

בצער רב קיבלנו את בשורת 

האיוב על מותו5 הוא יחסר 

 לכולנו!

 ת5נ5צ5ב5ה5 

 אברהם )אבי( כהן הלך לעולמו 
 חדשות השכונהמערכת 

קצבה כלשהי וקבלת מתנות? האם צריך 

להצהיר על מתנה? התשובה מתחלקת 

 לשניים5

5 יש מתנות מסכום מסוים שחייבים במס5 4

 וזה עניין למס הכנסה5

5 אין חובת דיווח על מתנה לביטוח לאומי 0

 ולא שידוע על כך בחוק5  

מטרת המעכבים והחקירות בביטוח הלאומי 

זה לאתר אנשים המקבלים קצבה ובמקביל 

עובדים ב"שחור"5 במידה ואכן מתברר כי יש 

דברים בגו נשללת הקצבה מביטוח לאומי5 

מהמקרה הזה נלמד כמה דברים חשובים לכל 

 מי שמקבלת קצבה מביטוח לאומי:

 5 אתה אף פעם לא יודע מי מחכה לך בפינה5 4

 5 להיות מסודר ויישר05

5לתבוע את הזכויות5 ובמקביל גם לדעת מה 3

 חובותיך5

5 לדעת שאין חשש בהכרת הטוב5 ועד רבא 4

 זה מה שהופך אותנו לטובים והגונים יותר5

 בהצלחה!
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והפעם בפינתנו ''רחוב בשכונה'' וברוח ימים 

אלו, נכיר את דמותו ופועלו של רב ציוני נלהב 

שקבע לחגוג את יום העצמאות במקום מושבו 

ימים רצופים )ד'  ' -ג'רבה למשך שלושה  ו

 באייר(!

, והיה 4804הרב כלפון משה הכהן נולד בשנת  

לרבה הראשי של ג'רבה ומגדולי חכמי תוניס, 

הוא התאפיין בחיבה גדולה לציונות ולמדינת 

 ישראל, ונקט צעדים רבים כדי לתמוך בה5

ביום בו החליט האו"ם למסור את ארץ ישראל 

לידי המנדט בריטי, ראה בכך הרב כלפון את 

תחילת הגאולה5 הוא כינס את כל אנשי העיר 

ג'רבה לבית הכנסת, לאמירת הלל ולתקיעת 

שופר5 בדרשה שנשא באותו מעמד אמר: 

"מעתה אין ספק כי זהו ראשית והתחלת 

הגאולה, וראוי לכל איש ישראלי לתת אלפי 

תודות לו ברוך הוא על הגאולה ועל התשועה, כי 

פקד ה' את עמו והוציאנו משעבוד לגאולה"5 על 

דמותו של הרצל כתב "בימינו אלה הופיע 

בקרבנו איש רם המעלה זך השכל וחד הרעיון, 

 הרב כלפון הכהן‘ על רח -רחוב בשכונה
 ספיר שיין

בנימין זאב הרצל שמו555 המציא רעיון נכבד 

להיות כל איש הבא להסתופף בצל החברה 

הציונית ובשם ציוני יקרא555, ודפק על פתחי 

מלכים ורוזנים לקחת מהם משפט גלוי להיות 

 ארץ ישראל לנו כמלפנים"5

הרב כלפון כתב עשרות חיבורים בכל תחומי 

היהדות, והבולטים בהם הם הספרים "שו"ת 

)מצלצל לכם   -שואל ונשאל" ו"ברית כהונה" 

 מוכר?(

עוד בהיותו בג'רבה רכש חלקת אדמה בארץ 

ישראל ותכנן לעלות ולהתיישב בה5 אלא שעד 

ם  ה ומסמכי י עלי ן  ו ג רישי שהצליח להשי

מתאימים בריאותו התרופפה והוא נאלץ לדחות 

, ..49את העלייה5 לבסוף נפטר בג'רבה בשנת  

 065בהיותו בן 

 ( ( העלו את עצמותיו 6..0בשנת תשס"ו 

והוא נקבר מחדש בהר המנוחות  ארצה, 

בירושלים5 מספר שנים אחר כך נקרא על שמו 

 רחוב בירושלים, בשכונת הר חומה5

 יהי זכרו ברוך5
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חזרה לאתיופיה ונאלצו לעשות את כל המסע 
 המפרך חזרה לביתם5

  בהמשך אותה שנה הועלו מהמחנות בסודאן
לארץ כאלף יהודים במבצע שבא, ביוזמת 

והמוסד    CIAג'ורג' בוש ונוהל על ידי אנשי 
 למודיעין ולתפקידים מיוחדים5

   הושלם המבצע, בפעולת .498בסוף מרץ ,
הטסה נוספת שבוצעה בחסות השירותים 

  C5I5A5(5(החשאיים של ארצות הברית 

  כיום,  בהר הרצל אשר בירושלים ישנה
אנדרטה ייחודית שממחישה את המעבר ואת 

 סממנים הקשורים לקהילת אתיופיה5  

 

  בתמונה מימין נוכל לראות לדוגמא את הבית
''גוג'ו'' החצוי )בית אתיופי מסורתי( שעליו 
כתובים תיאורים על המסע לזכר היהודים 
שנספו5 מאז, נערך טקס במקום בהשתתפות 

 נציג ממשלת ישראל5

  מאירועי החודש   

 זהר בלאי/  יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל      

יום הזיכרון לנספי עליית יהודי אתיופיה מצוין 
מיהודי   ...,4-ביום ירושלים )כ"ח באייר( לזכר כ 

ביתא ישראל שמתו במהלך המסע וההמתנה 
לעלייה במחנות הפליטים בסודאן בזמן מבצע 

 אחים5

‘ ירוסלם )’ סיפור מסעות יהודי אתיופיה לירושלים  
 באמהרית( בעשר נקודות:  

  בשלהי שנות השבעים החל גל עלייה הראשון
 מאתיופיה5

   ם , התרחש המבצע .498-ו   4984בשני
הרשמי הראשון שנקרא 'מבצע משה'5 כאשר 
יהודי אתיופיה החלו את מסעם הרגלי דרך 

 סודאן5

  מאחר שהיהודים לא הכירו את הדרך, הם
רכשו את שירותיהם של מורי דרך שלעיתים 
נטשו אותם באמצע המסע לאחר שנטלו את 

 כספם5

   גם אם מורה הדרך נשאר עם הקבוצה הם
נאלצו ללכת ברגל, במסלול הררי ומדברי, מה 
שגרם למותם של רבים מרעב, ממחלות או על 

 ידי שודדים בדרך5

  במחנות אליהם הגיעו בסודאן, לא היה מספיק
מזון ומים או טיפול רפואי הולם, מה שגרם 
למותם במחנות ממחלות ומגיפות, מצמא 

חלקם נשים שנאנסו ולא   -ורעב ואף התאבדו  
 יכלו לשאת את הבושה שיש בכך5

   חלק מאלו שהצליחו להגיע לסודאן, גורשו

ה  פי ו די אתי הו י כר  טקס לז
ם  י ל ש ו ר י ל ם  כ ר ד ב ו  פ ס נ ש

, .405יתקיים ב  יום רביעי  ,
 במתנ''ס נתיבות ..:40בשעה 
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 זוכרים את ל''ג בעומר בשנה שעברה?

גם השנה נקיים בשכונה את חגיגית ל''ג בעומר 

עם מדורה, אוכל, משחקים 

ת   ו ב ר ת  ו ע ת פ ה ו ם  י ד ל י ל

ש''ח   .בתשלום סמלי של  

 לכל המשפחה!

 ישיבה חגיגית של וועד השכונה
 חדשות השכונהמערכת 

א  צ י ט  ר ו פ מ ם  ו ס ר פ

בימים הקרובים ותוכלו 

למצוא אותם על לוחות 

 המודעות!

מעוניינים להבטיח את מקומכם ולהירשם? 

רוצים לעזור בהכנה של האירוע? מוזמנים 

      ליצור אתנו קשר!

 .8039.-04..רם:  

חברי וועד השכונה קיימו ישיבה חגיגית לאחר 

שעות )!(  3פגרת הפסח ובו דנו החברים במשך 

ועל הפרויקטים  נה  על עתידה של השכו

 החדשים שעתידים להיות בה! צפו להפתעות! 

: וועד השכונה בקפה גרג בנתיבות בתמונה 

 בארוחה חגיגית!

 ג בעומר בשכונה“ל
 חדשות השכונהמערכת 
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את הפעם הראשונה שפגשתי את מלי ושני ילדיה 

לא אוכל לשכוח5 מיהרתי לעבודתי בבית הספר 

נועם אליהו ופתאום רץ אליי הילד הגדול שלה 

נוריאל בהתלהבות ובשמחה5 נוריאל, תלמיד 

כיתה ב' מאופיין בחום והחיוך שלו קיבל את פניי 

ך5  ו חי ד עם  ותמי ו  מאז בכל פעם שנפגשנ

כשראיתי את אמא שלו הבנתי מהיכן זה הגיע, 

בלי להכיר אותי היא ברכה אותי לשלום והתחלנו 

לדבר כאילו היינו חברים משכבר הימים5 שיחה 

קצרה זו הסתיימה כיוון שלצערי מיהרתי לעבודה, 

אבל השיחה הרגעית הזאת עשתה עליי רושם של 

 עוד משפחה טובה באמצע הדרך5 

ה  ח פ מש יא  ה י  א גב חת  פ מש

קטנה וחמודה של אמא ושלושה 

 , ילדים5 לורין אפרת )נשואה(

נוריאל ונועם אליה שנמצא בגן 

ה  ר ג י  א ב ג ת  ח פ ש מ  5 ה ב ו ח

השנים האחרונות,   9-בנתיבות ב 

 4  -מלי שנולדה בנתיבות, עברה לשכונה שלנו ב 

 השנים האחרונות5  

 מה אתם אוהבים לעשות בתור משפחה?

''המון דברים: לטייל, בריכות, גני חיות555 לפעמים 

 לצפות בסרט טוב''5

 מה אתם הכי אוהבים בשכונה?

ורגועה ”  יותר שקטה  ום הרבה  השכונה הי

מבעבר, אני מקווה שהשקט הזה ימשיך לאורח 

 ימים ושנים''5 

 מה הדבר שצריך לשפר בשכונה?

''הדברים שצריך לשנות זה קודם את נראות 

השכונה ואת הזבל הרב שיש ברחובות5 יותר 

, עצם זה  ון הסביבתי פיתוח ודגש על הניקי

שאנשים זורקים זבל מהחלון בלי שאף אחד לא 

וצר את המציאות של הזבל  י זה  מפקח על 

 עם משפחת גבאי -משפחה בשכונה 
 דביר רוט

שמצטבר בשכונה, מישהו צריך להעיר להם לתת 

קנס זה הפתרון היחידי5 ועוד משהו חשוב שחסר 

בשכונה לדעתי זה לסגור את הפער שיש בין 

השכונות אחרות, כמו למשל מגרש משחקים 

לילדים שחסר בשכונה5 לא ייתכן שיש גן עם 

מתקני כושר בלבד, זה לא עונה על הצרכים של 

יהנו מגן  ילדים שי הילדים ויש כאן מספיק 

 משחקים מסודר5 

מה את חושבת על הפעילויות שקורות בשכונה 

 , העצמה נשית, ירידי חגים לילדים(?0)חנות יד

''אני תמיד בעד, תמיד שמחה להשתתף ולקחת 

ד  ו א מ י  נ א  5 ר ו ז ע ל גם  ו ק  חל

שמחה שיש הפעלות בחגים 

לילדים זה מעשיר אותם והם 

ט  ק י רו פ  5 ד ו מא כך  מ ם  י נ נה

העצמה נשית הוא מעניין מאוד, 

אני משתתפת בו באופן קבוע, 

תמיד לומדים דברים חדשים שם ותמיד משתפים 

אחת את השנייה וזה ממש נחמד וכיף5 וכמובן 

 שהירידים והחנות יוצרים אווירה אחרת בשכונה5 

 מלי, מה תאחלי לשכונה:

''אני מאחלת לשכונה הזאת שתהיה שכונה 

נקייה יותר ומושקעת יותר5 מגיע לילדים ולנו 

לחיות בסביבה יותר מכובדת5 אנחנו שונים משום 

שכונה אחרת ולא מגיע לנו להיות פחות משאר 

השכונות, אנחנו אנשים ככל האנשים ואני 

חושבת שצריך לחדש את השכונה מבחינת 

המבנים והנראות ולשאוף ליותר, למשהו שהוא 

לא חלום שהוא מציאות5 פשוט צריך קצת רצון 

וזה יקרה עם   -צריך להמשיך לחלום ולרצות 

האנשים הנכונים ובזמן והמקום הנכון5 מאחלת 

לכולנו שיהיה רק טוב ושימשיכו לפעול, יישר כוח 

לכל העוסקים במלאכה5 ואני מקווה שהקיץ יהיה 

 קיץ שמח ובריא לכולנו5''
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 צלעות כבש

בהתאם לתקופה שבה המנגל עובד שעות 

נוספות, זהבה זגדון הצליחה להביא לנו מתכון 

נדיר לצלעות כבש של השף רודד המפורסם 

 ללא צורך במנגל!

 מצרכים:

 ראש כרובית  מופרד לפרחים  4

 ראש ברוקולי מופרד לפרחים 4

 סלסלה פטריות פורטובלו 4

 עגבניות שרי .0

 שיני שום כתושות 4

 כפות שמן שומשום 4

 כפות שמן זית 4

 צרור טימין טרי

 

 מהמטבח השכונתי 
 זהבה זגדון

 אופן ההכנה:

כפות שמן שומשום, שום,   0:  משרה לצלעות 

פלפל שחור, שמן זית וטימין5 מכניסים את 

 הצלעות למשרה ומניחים ללילה במקרר5

את פרחי הכרובית והברוקולי חולטים במים 

 דקות ומסננים5 0חמים 

למחבת חמה מאוד יוצקים שמן זית וצולים את 

הצלעות עד השחמה למצב מדיום, ממליחים 

 ומפלפלים ומוצאים מן המחבת5

באותה המחבת מקפיצים לדקה את פרחי 

הכרובית, הברוקולי, פטריות ועגבניות שרי 

, שום ושמן  מטבלים במלח, פלפל, טימין

 שומשום5

בהגשה מוסיפים את הצלעות למחבת }עם 

 דקות ומגישים5 0-3הירקות{ ל 

 היי את\ה!

 תמיד חלמת לכתוב בעיתון?

 מערכת ''חדש בשכונה מחפשים כותב\ת לטור נוער5

 .04.5025..לפרטים: מעוניין\ת? 
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( יום העצמאות זהו יום המציין הכרזה על 4

 הקמת מדינת ישראל בתום _____

 א( התקופה העותומאנית   

 ב( מלחמת העולם השנייה    

 ג( המנדט הבריטי   

 ד( אף תשובה אינה נכונה   

5 איזו עיר הייתה לבירתה של מדינת 0

 ישראל *לפני* הכרזת העצמאות?

 א( ירושלים   

 ב( תל אביב   

 ג( אשקלון   

 ד( אף אחת מהתשובות אינה נכונה   

 

 5 מהי העיר הכי גדולה בארץ?2

 א( חיפה   

 ב( תל אביב   

 ג( נתיבות   

 ד( אף אחת מהתשובות אינה נכונה   

 ל?“5 באיזה שנה הוקם צה4

 4948א(    

  4940ב(   

  4949ג(   

    49.0ד(    

 חידון בנושא יום העצמאות
 מרינה אמינוב

 *** בהצלחה!***

 4-03.9899..תשובות לשלוח למרין: 

 שלושת העונים הראשונים יזכו בפרסים!

 תשובות לשאלות מהעיתון הקודם:

 . ד1

 . ג2

 . ב3

 . ב4
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מערכת העיתון השיגה במיוחד לקוראי ''חדש בשכונה'' תמונות נדירות של חגיגות ימי העצמאות 

 בשכונה שלנו, לפני שנים רבות!

 תמונות ישנות מיום העצמאות

 חדשות השכונהמערכת 

ילדים חוגגים את יום העצמאות עם דגלים 

 וכובעים5

 גיטה מילר5צלם: 

עד שנת   .499משנת  תאריך הצילום:  

499.5 

 .6על רקע תפאורה לכבוד יום הולדת  

למדינה, רוקדות בנות "בני עקיבא" עם 

 דגלי הלאום5

 אושרי כהן5צלם: 

 85..0: תאריך הצילום

תחרות עוגות נושאת פרסים ביום העצמאות 

 בחסות ראש המועצה שלום דנינו5

 מימון גבריאל5צלם: 

 490.5עד שנת  .496משנת תאריך הצילום: 

תזמורת המשטרה ברחוב אלפסי ליד מגדל 

המים, בתהלוכת חג העצמאות שבה צעדו 

ילדים ומבוגרים וכן קבוצות מאורגנות מבתי

 ספר, מפעלים ועוד5-

 באבי מימון5צלם: 

 6.5-שנות התאריך הצילום: 
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בתקופה האחרונה מנסים קבלנים לשכנע את 

הדיירים בשכונה לחתום על מסמך שיאפשר 

להם לשפץ את הבניין הישן5 התושב יקבל 

בתמורה בית חדש והקבלן יקבל את הדירות 

הנוספות שיבנה באותו הבניין5 אז555 מה בעצם 

כולל השיפוץ של הקבלנים? האם זה טוב? 

ממה צריך להיזהר? אנו נציג לפניכם את 

התחייבות הקבלן כפי שהוצע בפרויקט ראשוני 

לתושבי השכונה במספר בניינים,  ומנגד חוות 

 דעת מקצועית בתחום5

חשוב לציין: כרגע אין שום אישור מטעם 

הממשלה לעשות פינוי בינוי או כל פרויקט 

הדומה לו, אך ההנחה היא כי בעתיד יהיה 

אישור כזה ואז הקבלנים יהיו מורשים על סמך 

 חתימות התושבים להתחיל את הפרויקט5 

 הקבלן מתחייב לדברים הבאים:

 0.   + מטר תוספת על מה שכבר יש לכם

 מטר .4מרפסת 

 על שינויי הדיור בשכונה
 חדשות השכונהמערכת 

 5חניה פרטית 

  היזם מתחייב לעירייה להחליף את כל

 התשתיות כולל ביובים 

  כמו כן יוקמו בתי ספר5 גנים, גני שעשועים

 פארק גדול ועוד ועוד555

 ומה לגבי בטחונות והתחייבויות אתם שואלים?

 צ'קים: 0ביום הפינוי הדייר מקבל 

( ערבות מהבנק על סך הדירה החדשה  על 4 

 ח5“ש ...,..4,0סך  

 שנים5 3( צ'ק להעברת דירה + שכירות למשך 0

כמובן ששני הצ'קים הנ''ל יהיו נתונים לפירעון 

 מידי במקרה שקורה משהו ליזם5

חשוב להדגיש כי הדירות באזור הזה יהיו הכי 

יוקרתיות בעיר וגם מי שאינו בנוי למצב של לגור 

עם הרבה דיירים הוא יכול למכור את הדירה 

 במחיר משולש משווי הדירה כיום)!(5

 בינוי-פינוי
 נעם לבנון

בפתח דברי אומר כי כלל דברי נובעים מלימוד 

קצר באופן אישי, ומקצת הכרות עם שוק 

הנדל"ן מההיבט המשפטי שלו5 דבריי לא יהוו 

בסיס יחידי להחלטות, ולא ממליץ להסתמך 

 על דברי בלבד5 

מסלול הפינוי בינוי הינו מה זה פינוי בינוי?  

מסלול ייחודי שבו מאפשרים ליזמי נדל"ן 

להרוס מתחם מגורים קיים בכדי לבנות 

מתחם חדש עם מספר דירות רב יותר, אך גם 

באיכות רבה יותר5 הרעיון בבסיס התוכנית הינו 

ישנם דירות רבות שאי אפשר לתקן   -פשוט 

מבחוץ בין אם כי היסודות רעועים ובין אם 

השטח תוכנן לא כהלכה ורק בנייה מחדש של 

 האזור תאפשר ניצול מקסימלי של השטח5 

תוכנית זו יוצרת הסכם מה כלול בתוכנית?  

פשוט בין היזם לכל דייר בבניין הישן5 היזם 
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לוקח את הסיכונים על עצמו, בכך שהוא משלם 

סכום חודשי לדיירים שיוכלו להשכיר דירה 

אחרת בזמן ההריסה והבנייה מחדש, ומעניק 

בסופו של תהליך לדייר דירה חדשה )עם ממ"ד, 

מעלית, וכדו'(, ולרוב תהיה הדירה גדולה יותר5 

כמו כן בונה היזם מתחם שלם מהתחלה מה 

שמאפשר לבנות גינות ציבוריות, חניות, ועוד5 

לכאורה מדובר בתוכנית בה שני הצדדים 

מרוויחים ואין להם הפסד, ואכן כל עוד הכל 

 הולך כשורה מדובר בתוכנית מצוינת5  

חשוב לציין מה צריך בכדי שהפרויקט יתחיל?  

כי התוכנית תצא לפועל רק אם יהיה אישור של 

מהדיירים )יש מקרים יוצאים מן הכלל   8.8

זים שונים אבל בסה"כ זה  שנדרשים אחו

אז גם  כזה  רוב  גו  לם אם השי , או הכלל(

 המתנגדים יהיו מחויבים לתהליך5 

הסיכונים המוחשיים שיש מהם הסיכונים?  

לדיירים הוא בכך שהתהליך ייעצר באמצע או 

ייקח יותר שנים מהצפוי5 היזם לוקח על עצמו 

הרבה מאוד עלויות לפני שהוא מקבל את הרווח 

שלו מה שיכול לגרום לקריסת חברת היזם לפני 

שיצליח לבנות מחדש את הבניינים5 סיכון אחר 

זה אי התאמה בין התשלום של היזם לשכר 

דירה לבין התשלום שכר דירה בפועל מה שיוצר 

עלויות חודשיות במהלך כל התקופה עד קבלת 

 הדירה5 

רוב מוחלט של אז555 מה מומלץ לעשות?  

היועצים בתחום אומרים שכדאי להצטרף 

בינוי, כיוון שהיתרונות עולים על -לתהליך הפינוי

החסרונות5 אולם בגלל שיש סיכונים רבים יש 

לשים לב כבר משלב המו"מ לכל הפרטים 

 הקטנים5 

ראשית, מומלץ להתאגד כל הדיירים תחת 

זה יוצר כוח מיקוח אל   -התהליך אל מול היזם 

מול היזם, וכמובן מאפשר העברת מסר אחיד5 

יש שמעדיפים להתאגד תחת עו"ד נדל"ן 

שמבין בתחום ויכול לייצר תנאים טובים יותר 

לדיירים, ויש כאלה שמעדיפים להתאגד תחת 

ועד של תושבי השכונה5 היתרון של העו"ד זה 

המקצועיות אבל החיסרון הוא כמובן התשלום 

שהוא יגבה5 היתרון והחיסרון הפוכים כמובן 

 בוועד השכונה5 

שנית, חשוב בחוזה הראשוני בין היזם לנדל"ן 

סעיף שעוסק במה   -לשים לב לסעיף בטחונות 

קורה במקרה של בעיות כלכליות בחברת היזם, 

כגון איך הדיירים מובטחים שיקבלו את מה 

 שהוסכם שיקבלו? 

מעבר לסעיף בטחונות, חשוב לשים לב לסעיף 

העוסק בתשלום החודשי מהיזם לדיירים5 חשוב 

לבדוק איך נקבע מה הסכום שכל דייר מקבל? 

מומלץ להכניס סעיף שמצמיד את התשלום 

5 כלומר: אם מחירי  למדד שכירות כלשהו

השכירות באזור ישתנו אז גם התשלום מהיזם 

לדיירים ישתנה בהתאם5 כמובן לשים לב כי כל 

 -דייר מקבל בהתאם לדירה הקיימת לו כרגע 

דייר בעל דירת חמש חדרים יקבל יותר מדייר 

 שמשכיר כרגע שלושה חדרים5  

זאת ועוד, חשוב לברר איך יחלקו את הדירות? 

הגרלות בין כל הדיירים, התאמה למה שיש 

עכשיו )קומה ראשונה בבניין הישן שווה לקומה 

ראשונה בבניין החדש(, או כל דרך אחרת 

המוסכמת על הצדדים5 כמו כן, יש לבדוק מה 

כמה שנים זה ייקח? איזה  -התכנון של התהליך

דירות ייבנו בסוף? אילו שטחים ציבוריים ייבנו? 

 ועוד?  

אחרית דבר, חשוב לציין כי דברים אלו הם על 

בינוי5 ממליץ מאוד -''קצה המזלג'' של פינוי 

להיכנס לאתר של משרד הבינוי והשיכון שם 

מפורטים התנאים וההמלצות הרשמיות של 

 המדינה5 

 בהצלחה רבה5
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לקראת חג הפסח נערך יריד בגדים חגיגי 

בחסות הבוטיק השכונתי שלנו "שנייה 

בשכונה"5 ביריד נמכרו עשרות בגדים וכלי 

בית ישנים כחדשים לקראת חג האביב, 

והכל במחירים זולים ושווים לכל כיס5 לצד 

סחורת החנות עמדו דוכנים של תושבי 

השכונה שמכרו תמונות, תכשיטים וכלי 

מטבח5 ליריד הגיעו עשרות אנשים, שנהנו 

והתחדשו מהסחורה שנמכרה, "כיף 

לקנות מוצרים חדשים ומהממים במחירים 

 זולים", סיפרה לנו אחת המשתתפות5

 יריד מכירות לקראת חג הפסח!   
 חדשות השכונהמערכת 

החנות חזרה לפעילות רגילה לאחר חג הפסח 

רביעי בשעות -ותהיה פתוחה בין הימים ראשון

 5 מוזמנים לקנות ולהתחדש!.49:3-.46:3

 קומיקס
 עדין סטון
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 בוקובזה בשכונה -טור אישי 
 רחמים בוקובזה

שמי רחמים בוקובזה ואני רוצה לנצל את 

ההזדמנות ולהעלות כאן נושא שמאוד כואב 

 לי שקיים בשכונה5

אני הגעתי לנתיבות לשכונת חלפון הכהן 

דירות שעברתי   3ממושב זמרת5 לאחר  

דירות בבאר שבע החלטתי שאני   0-בזמרת ו 

עובר לגור בנתיבות ושהדירה שאעבור לגור 

בה תהיה הפעם האחרונה שבה אעבור 

שנה )!( אולם,   .0דירה5 מאז, אני גר כאן  

מסביבי דיירים רבים עזבו וחדשים הגיעו, וכך 

''בלוק מעבר'' עבור -הפך הבלוק שלנו ל 

משפחות רבות5 הסיבה שמובילה אותם 

לעבור דירה בדרך כלל תהיה או שמשפחתם 

גדלה וכך נשארים צעירים ללא ילדים או 

מבוגרים שילדיהם כבר לא גרים איתם5 

חשוב לציין כי סיבה נוספת שרוב הנוער 

''עתיד טוב -שגדל כאן עוזב כי הוא מאמין ש 

יותר'' מחכה להם מחוץ לשכונה5 דבר זה 

נה  ות של השכו לחוסר בהמשכי גורם 

 להתקיים ומה יהיה גורלה בעתיד5

מה יכול להוביל לשינוי? בתקופה האחרונה 

יש בשכונה יש המון פעילויות שנעשות על 

ידי ארגונים שונים, ובמיוחד בשנה האחרונה 

' חדשה  'שחקנית' ' כשנכנסה לשכונה 

שנקראת ''עושים שכונה'' וועד השכונה5 

צוות שמשקיע רבות מזמנם החופשי, הם 

נרתמו ושפצו מקלט נטוש, צבעו את מבנה 

והכניסו ביגוד ויצרו חנות יד שנייה במחירים 

שווים לכל כיס5 כמו כן, בכל חג שמתקרב הם 

עושים הפעלות לשכונה, משחקים וחוגים5 

רק בפורים האחרון הם הפעילו דוכנים בטוב 

טעם עם הגרלות ושערות סבתא ונתנו 

תחושה משמחת לילדים ולהורים5 הם לא 

מות  ד במשי לעמו כדי  מזמנם  ם  סכי חו

כותם שכל  לז כן יאמר  על  ו מאתגרות, 

השכונה שבעי רצון מתפקודם היום יומי 

המסור והאחראי5 אני מאמין שימשיכו עוד 

בפעילותם הענפה שתורמת לכלל ההורים 

והילדים והנוער ופרט לכל הילדים והנוער מי 

שרק מבקש את עזרתם או יעוץ מהם ועל כך 

 מגיע להם שאפו גדול5 

זאת תהיה הבשורה החדשה  לי  55 או אז

שתוביל למצב שבו הצעירים יישארו בשכונה 

ולא יחפשו את האושר במקום אחר? ימים 

 יגידו5

 רוצה לפרסם את הייחודיות שלך? -בעל עסק 

 פינה זו יכולה להיות שלך במחיר מוזל

 .04.8039..: לפרטים
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 “חדש בשכונה”מערכת העיתון 
 

 רם חכמון5עורך ראשי: 
 ועד השכונה הוותיקה בעיר5מערכת העיתון: 

 ברוכי בן אבו5מעצב גרפי: 

 
מוזמנים לפנות  -לפרסומים בעיתון ולשליחת כתבות  

 מגשימים ביחד בנתיבות .04.8039..לרם: 

 ח ו ל מ י ם   ל ע ש ו ת ?   ר ו צ י ם   ל ש נ ו ת ? ח ו ל מ י ם   ל ע ש ו ת ?   ר ו צ י ם   ל ש נ ו ת ? 

 מ ו ז מ נ י ם   ל ה צ ט ר נ   ל ע ש י י ה   ה ש כ ו נ ת י ת ! מ ו ז מ נ י ם   ל ה צ ט ר נ   ל ע ש י י ה   ה ש כ ו נ ת י ת ! 

 

 זוגות צעירים, סטודנטים וצעירי השכונה מוזמנים להצטרף לקבוצת

 "עושים שכונה""עושים שכונה"

 שפועלת בשכונה בתחומים שונים ומגוונים

 כדי להפוך את הבית שלנו למקום טוב יותר5

 5..:49בשעה  .465ערב חשיפה יתקיים ביום שלישי 

 

 02500.05.. -לפרטים: ראשית                                                           


