
אבל החליטה לדחות את ההפעלה משיקולים 
עסקיים. 

עם הפעלת הקווים החדשים, תטוס  אל2
על לשבעה יעדים בארה"ב ובצפון אמריקה: 
ניו יורק, בוסטון, מיאמי, לוס אנג'לס, סן 

פרנסיסקו, לאס וגאס וטורונטו. 
מספר התיירים מארה"ב לישראל הגיע 
בשנה האחרונה למיליון. פתיחת הקו הישיר 
מלאס וגאס צפויה לתרום לתנועת התיירות 
ממדינות האזור, כמו נבאדה, אריזונה, יוטה 

ואורגון ולתיירות הנוצרית המגיעה משם.
לרגל השקת היעדים החדשים תציע  אל2
על החל מהיום (11 לדצמבר) ועד מחרתיים 

כרטיסי טיסה הלוך ושוב ללאס וגאס וסן 
פרנסיסקו החל מ7872 דולר, כולל מסים, 
במחלקת תיירים. חברי מועדון הנוסע המתמיד 
יוכלו ליהנות ממבצע מימוש נקודות מופחת 

לכרטיסי בונוס.
החל  יעלה  פרימיום  במחלקת  כרטיס 
מ2,3992 דולר כולל מיסים ובמחלקת עסקים 
החל מ3,9992 דולר. גונן אוסישקין, מנכ"ל  
אל2על: "ההתחדשות במטוסי הדרימליינר 
מאפשרת לאל2על להתחדש ברשת הנתיבים 
של  להטסתם  מצפים  אנו  הטווח.  ארוכת 
ונמשיך  ותיירים  ישראלים  אלפי  עשרות 

לפעול להרחבת רשת היעדים של החברה."

בתוך כך, ל"מעריב" נודע שאוסישקין, 
ועדת  לישיבת  מחר  להופיע  היה  שאמור 
הכלכלה, לא יגיע ויחליפו אותו מנהלים 
בכירים בחברה. ועדת הכלכלה תתכנס לדיון 
בפרשת "טיסת השבת" מניו יורק, שהובילה 
למחלוקת עם הנוסעים החרדים לאחר שנחתה 

באתונה כדי לא לחלל שבת.
בסופו של דבר נפתרה המחלוקת, והנוסעים  
קיבלו כפיצוי כרטיס טיסה לאירופה. הוועדה 
גם תדון בטענות שלפיהן נוסעת נאלצה 
חרדי.  נוסע  לבקשת  מושבה  את  לפנות 
מוועדת הכלכלה נמסר בתגובה כי בחברת  

אל2על אישרו שהמנכ"ל יתייצב לדיון.

יהודה שרוני
מנהל רשות החברות הממשלתיות לשעבר 
אורי יוגב, המשמש כיו"ר פיוצ.ר מוביליטי, 
הציג אתמול במהלך כנס "חולץ פקקים" את 
הצעת הפתרון שלו לבעיית הגודש והצפיפות 
בכבישים. התוכנית גובשה לאחר שהתקבלו 
ההערות המקצועיות של בכירי האוצר ומשרד 
התחבורה. במרכז התוכנית דרכים להפחתת 

העומס בכניסות לערים הגדולות. 
יוגב ממליץ על הפעלת מנגנון של מחירים, 
שיביא להפחתת השימוש בכלי רכב בשעות 
העומס. במקביל, יופעל מנגנון להחזרת הכסף 
לציבור על ידי ביטול אגרת הרכב והוזלת 
הדלק. "נעשה הכל כדי לשכנע את מקבלי 
ההחלטות לפעול במהרה ולשפר את איכות 

חיינו", הוסיף יוגב.

עקרונות היסוד של התוכנית: סיווג מקטעי 
הכביש ל32 סוגים - ללא עומס, עומס בינוני, 
עמוס מאוד; וקביעת מחיר למקטעים: עומס 
בינוני 8 שקלים, עמוס מאוד 15 שקלים. בנוסף, 
מציעה החברה לבטל את אגרת הרישוי השנתית 
(למעט רכבי היוקרה) ולהוריד את מס הבלו 

ב0.352 אגורות לקילומטר.
ההשקעה במהלך נאמדת ב62 מיליארד שקל 
בשנה, שיוחזרו לציבור על ידי ביטול האגרה 
והוזלת הדלק. הנהגים ייהנו מהטבה ממוצעת 
של כ2,0002 שקל בשנה, בזכות ביטול אגרת 
הרישוי (בהתאם לסוג ומחיר הרכב) ו60023002 

שקל בגין הפחתת הבלו (בהתאם לשימוש).
נהג ממוצע, שישתמש לסירוגין ברכבו לצורך 
בשעות  מהן  ויציאה  הערים  למרכזי  כניסה 
העומס, לא יושפע כספית וגובה ההטבה ישתווה 

לתשלום בגין שימוש. 

נהג שיימנע לחלוטין מנסיעה למרכזי הערים 
בתחבורה  לשימוש  ויעבור  העומס  בשעות 
ציבורית, או שימוש קבוע "בקאר פול" ייהנה 
מהחזר שנתי של כ2,0002 שקל; ואילו נהג 
שיתמיד בנסיעה יומיומית בשעות העומס ישלם 
כ3,6002 שקל בשנה. בניכוי ההטבה הכללית 

הוא ישלם 1,600 שקל בשנה.
מהמרכז  אקשטיין  צבי  פרופ'  פי  על 
הבינתחומי, אובדן ההכנסות למשק כתוצאה 
מבעיית העומס בכבישים נאמד ב1002 מיליארד 

שקל בשנה.

 מנהל רשות החברות הממשלתיות לשעבר

יוגב: "6 מיליארד שקל 
יפתרו את בעיית הפקקים"

דולר - 3.72 
 יורו - 4.25 

יוגב. תשלום למקטעי כביש לפי העומס

לאס וגאס. יעד אטרקטיבי 
רסלתיירים ולאנשי עסקים
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על שטח של 11 אלף מ"ר

אלמה תשקיע 150 
מיליון שקל בשכירת 

בניין בקיסריה
חברת הלייזרים אלמה, שבשליטת קבוצת 
פוסון הסינית, חתמה על עסקת ענק לשכירת 
התעשייה  בפארק  מ"ר   11,000 בן  בניין 
בקיסריה, בהשקעה כוללת של 150 מיליון 

שקל. 
העסקה נחתמה לתקופה של עשר שנים, עם 
אופציה לעשר שנים נוספות. בסמוך תוקם 

מסעדה בשטח 260 מ"ר.
אלמה היא אחת מחמש החברות המובילות 
בעולם בתחום המכשור והרפואה האסתטית. 
החברה מרחיבה את פעילויות הפיתוח והייצור 

בישראל כמענה לגידול בביקוש.

נכנסת לתחום הערק

שמשום רכשה ב26 
מיליון שקל את 

מזקקות ערק מצדה
הערק  לתחום  נכנסת  שמשום  קבוצת 
ורוכשת את מפעל מזקקות בוטיק ערק מצדה 
שבכפר מעיליא בצפון תמורת 2 מיליון שקל. 
ענאן שמשום, מנכ"ל בני פאוזי שמשום, עסק 
עד היום בתחום המשקאות הקלים והוא יבואן 

.BLU משקה האנרגיה
מפעל מזקקות הערק מצדה הוקם בשנת 
2011 וכיום מיוצרים בו שלושה סוגי ערק: 
ג'בלנא (ההר שלנו), המהווה 80% מהמכירות; 
כפרון (על שם כפר סורי הידוע בייצור ערק) 
ואלוואדי (הנחל). המפעל מייצר 20 אלף 

בקבוקים בחודש.

בעלות של 300 מיליון שקל

GF נדל"ן וקרן קפיטל 
פלטינום מקימות את 
פרויקט סדנת חולון

חברת הייזום GF נדל"ן, בשיתוף קרן 
השקעות הנדל"ן קפיטל פלטינום, יוזמות 
את "פרויקט הסדנה" בחולון. מדובר במרכז 
תעשייה קלה, מסחר ולוגיסטיקה, בסגנון 
מודרני בגובה ארבע קומות, בשטח של 16 
דונם. עלות הפרויקט כ3002 מיליון שקל.

לפי התכנון, ישרת המקום 120 בעלי 
עסקים קטנים כגון מוסכים, נגרים ועיבוד 
אלומיניום. הקומות העליונות מיועדות 
לתעשייה קלה ולוגיסטיקה ובקומת הקרקע 
קמעונאי.  מסחר  של  שילוב  יתאפשר 
התכנון יעשה על ידי משרד בר2לוי דיין 

אדריכלים.

רשת הקוסמטיקה מתרחבת

 SACARA רשת
משקיעה 2 מיליון שקל 

בסניפים חדשים
 ,SACARA רשת מוצרי הקוסמטיקה
מוצרים  ליין  שעבר  בשבוע  שהשקיעה 
חדש, מתרחבת ופותחת שני סניפים חדשים 
הסניפים  שקל.  מיליון   2 של  בהשקעה 
החדשים ייפתחו בקניון בת ים וברחוב סלאח 
א2דין בירושלים. אלה יתווספו ל522 סניפי 

הרשת.
הסניפים ישתרעו על שטח של 120 מ"ר כל 
אחד, בקונספט סאקרה טרנד, הכולל חנויות 

גדולות שבהן כל המחלקות של הרשת. 
יהודה שרוני
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