
דורון פסקין

חברת ההשקעות הפלסטינית פאדיקו 

בשווי  חוב  איגרות  הנפקת  על  הודיעה 

הראשונה  הפעם  זוהי  דולר.  מיליון   70

שבה מונפקות במשק הפלסטיני אג"ח. 

בסך הכל יונפקו כ�7,000 אג"ח לת�

אג"ח  כל  מחיר  שנים.  חמש  של  קופה 

תהיה  אג"ח  כל  דולר.  ל�10,000  יגיע 

ל�  5% של  קבוע  ריבית  שיעור  בעלת 

30 החודשים הראשונים, ותישא ריבית 

משתנה של בין 5% ל�6.5% במהלך 30 

בהנפ� מדובר  מכן.  שלאחר  החודשים 

הבורסה  באמצעות  שלא   — פרטית  קה 

פאדיקו  אחרת.  בורסה  או  הפלסטינית 

היא  בבורסה בשכם  נסחרות  שמניותיה 

בעלת אחזקות נרחבות בפרויקטים מג�

וונים במשק הפלסטיני ובכלל זה בתחום 

התשתיות, התקשורת והנדל"ן. 

אל� מוניב  המיליונר  החברה,   יו"ר 

לסייע  ההנפקה  מטרת  כי  מסר  מסרי, 

הר� בשטחי  חדשים  פרויקטים  במימון 

עיתונאים  במסיבת  הפלסטינית.  שות 

ברמאללה הודה אלמסרי כי קיים סיכון 

הדגיש  אך  הפלסטיני,  במשק  בהשקעה 

כי פאדיקו הוכיחה בשנים האחרונות את 

יכולותיה להגיע להישגים מסחריים. 

 פאדיקו הכריזה לאחרונה כי הרווח 

הנקי שלה ב�2010 עלה ב�22% והסתכם 

ב�38 מיליון דולר. ראש ממשלת הרשות 

סלאם פיאד בירך על ההנפקה ואמר כי 

תעודד את ההשקעות במשק הפלסטיני.

הכותב הוא מנהל אגף המחקר בחברת 
אינפו פרוד מחקרים (המזה"ת)

הנפקה פרטית ראשונה של 
אג"ח ברשות הפלסטינית

יסמין גיל

נפתח  גוריון  בן  התעופה  אף שנמל 

באמצ� שלא  רגילה,  תדלוק  לפעילות 

עות מכליות חירום, כבר בערב יום הע�

שדות  רשות  הודיעה  ושלשום  צמאות, 

התעופה כי הנמל "חזר לפעילות שגר�

תית, כולל תדלוק המטוסים" — מתברר 

כי בכמה חברות תעופה אירופיות עדיין 

מעדיפים שלא לקחת סיכון ולסמוך על 

הרש� הגורמים  של  ההרגעה  ניסיונות 

מיים בישראל.

כמה  של  מטוסים  כי  נודע  אתמול 

אייר� בריטיש  בהן  אירופיות,  חברות 

ווייס, לופטהנזה, אוסטריאן איירליינס, 

בימים  לישראל  הגיעו  וסוויס,   KLM

האחרונים עם מלאי דלק שיאפשר להן 

לחזור חזרה לנמלי הבית שלהן — ללא 

בישראל.  נוסף  תדלוק  בביצוע  צורך 

בכוונת החברות להמ� כי  עוד מתברר 

באופן  שתתברר  עד   — זה  בנוהל  שיך 

הדלק  לזיהום  הסיבה  וודאי  מוחלט 

שאירע בנתב"ג.

אתמול הסביר גורם בענף התעופה כי 

"חברות התעופה מעוניינות לעמוד בי�

עדים המבצעיים וביעדי השירות ללקוח 

שהגדירו לעצמן, ולא רוצות לקחת סי�

כונים מיותרים. הן גם לא רוצות להידרש 

תדלוק  לצורך  ביניים  עצירות  לבצע 

בלרנקה או בעמאן. עצירות אלה עלולות 

לגרום לעיכובים נוספים בפעילות שלהן 

ולעלויות כספיות נכבדות".  

הז� התעופה  חברות  של  החששות 

בפגישה  אתמול  ביטוי  לידי  באו  רות 

התעופה  שדות  רשות  הנהלת  שקיימה 

עם נציגי פאנל חברות התעופה הזרות 

— בהם יו"ר הפאנל מנכ"ל קונטיננטל 

חברות  נציגי   — פרידמן  אבי  בישראל 

ארגון  ומנכ"ל  הישראליות  התעופה 

התובלה האווירית הבינלאומית (יאט"א) 

בישראל, קובי זוסמן. 

החברות  נציגי  את  עדכנו  ברשות 

לגבי הליכי החזרת הנמל לשגרת תד�

לוק רגילה. במקביל, על פי לוח הטיסות 

של נתב"ג אתמול, כל הטיסות המריאו 

ונחתו בנמל כסדרן. 

בתגובה:  התעופה  שדות  רשות 

שנמסרה  ההודעה  את  ביטלה  "רש"ת 

על  ימים  כמה  לפני  התעופה  לחברות 

חיוב הגעה לנתב"ג עם מלאי דלק גדול, 

התחבורה.  שר  להנחיית  בהמשך  וזאת 

נוספות, מעבר  בדיקות  רש"ת מבצעת 

ממתינה  וכרגע  בנמל,  בדלק  לנדרש, 

משרד  של  הבדיקה  ועדת  לתוצאות 

התשתיות לגבי תוצאות הזיהום".

למרות סיום משבר הדלק הסילוני

חברות תעופה אירופיות 
נמנעות מלתדלק בנתב"ג
חברות בולטות, בהן לופטהנזה, בריטיש איירווייס וסוויס, ממשיכות להגיע 
לארץ עם מלאי דלק שלא מצריך תדלוק, כדי שלא לקחת סיכונים מיותרים

ב
שותפי  נוכחנו  המדעים,  בהוראת  מחקר בינלאומי  מסגרת 

היכולת הטכנית של תלמידי תיכון  בין  בנתק שקיים  ואני 

להשתמש  מתי יש  ההבנה  ובין  מתמטיים,  חישובים  לבצע 

על  אלא  שלנו,  העתיד  מדעני  על  רק  לא  משליך  הכשל הזה  בהם. 

תפקודם של אזרחים בוגרים שאינם מדענים, משום שהוא משקף ליקוי 

בצריכה ביקורתית של מידע. 

הזה  בכשל  לחזות  הזדמנויות  מעט  לא  לנו  מזמן  הציבורי  השיח 

בזמן אמת, למשל על רקע משאים ומתנים בין ארגוני עובדים לאוצר. 

באירועים כאלה נוהגים הצדדים להפריח לחלל מספרים רבים. רוב 

הציבור, כולל התקשורת, אינו טורח לנתח ולהבין את משמעות הנ�

תונים והופך קורבן קל למניפולציה.

דוגמה עדכנית לכך ניתן לראות בשיח המלווה את המשא ומתן 

על  והאוצר,  החינוך  משרדי  לבין  העל�יסודיים  המורים  ארגון  בין 

רפורמת "עוז לתמורה", שיישומה אמור להתחיל בשנה הבאה. כ�50 

אלף מורים וכאלף בתי ספר יושפעו מהרפורמה, אך בדיון הציבורי 

לא נשאלו השאלות הנכונות, והמספרים שמסרו בעלי עניין התקבלו 

כמעט ללא ערעור.

המשרה גדלה ב�66%, השכר ב�53% בלבד 
"עוז לתמורה" היא יוזמה של ארגון המורים, המבקש להחיל בח�

טיבות ובתיכונים תוכנית חלופית לרפורמת "אופק חדש", לפי עי�

קרון דומה של הגדלת חובות המורים בתמורה להגדלה נאה בשכרם. 

ההתנגדות ל"אופק חדש" עמדה בלב שביתת המורים הארוכה בתול�

דות המדינה, שהתקיימה לפני שלוש שנים. אחד הנימוקים העיקריים 

של מתנגדי "אופק חדש" היה חוסר איזון בין תוספת העומס לתוספת 

השכר שתינתן למורים, ובמילים אחרות: ירידה בשכר לשעה. באר�

גון המורים הבטיחו להעלות 

את השכר לשעה, ועל בסיס 

חברים  אלפי  פקדו  ההבטחה 

חתימת  עם  והנה,  חדשים. 

עוז  של  העקרונות  הסכם 

לתמורה בסוף 2010, התברר 

מהעץ  בשקט  ירד  שהארגון 

שעליו טיפס. 

אר� כי  דווח  בתקשורת 

גון המורים הסכים להגדלת 

של  השהות  שעות  מספר 

ב�16  הספר  בבתי  המורים 

שעות שבועיות, תמורת תו�

ספת שכר של 53%. כלי הת�

קשורת לא ציינו ש�16 שעות משקפות תוספת של 66% ל�24 השעות 

הפרונטליות המהוות משרת מורה כיום. עיתונאית בכירה אף טענה 

בטעות שמדובר בתוספת של כ�50% להיקף המשרה, תמורת תוספת 

של כ�50% לשכר. יתרה מכך, כלי התקשורת דיווחו שהתוספת של 

53% כוללת תוספת של 11% שיקבלו המורים כתוספת שחיקה וכ"�

תוספת עיני", שהשיג יו"ר ההסתדרות לעובדי המגזר הציבורי. מכאן 

למספר  והוספת 66%  לרפורמה  להצטרפות  בפועל  נובע שהתמריץ 

השעות בבית הספר הוא רק 42% —  משום שמורים שיבחרו לא להצ�

טרף לרפורמה אמורים ליהנות גם הם מתוספת שכר של 11% (ואם לא, 

המשמעות היא שהארגון מזניח את שחיקת השכר שלהם).

המורים לא עצלנים, אין פסול במחויבותם להורות
מדוע הירידה בשכר לשעה חשובה כל כך? כי אין זה סוד שמורים 

רבים בחרו בהוראה גם בשל היכולת לצאת בשעה מוקדמת. במצב הנ�

תון, שכרם של מורים שיבקשו להצטרף לרפורמה אך להוריד את אחוז 

המשרה צפוי לרדת. קל לזלזל במורים אלה ולכנותם "עצלנים", אך 

למעשה אין כל סתירה בין מחויבות למצוינות בהוראה לבין מחויבות 

להורות עם מינימום "מיקור חוץ". 

ניתן לטעון, ואולי בצדק, שהרפורמה הסבוכה מיטיבה עם המורים 

מסמך העקרונות  זאת.  לבדוק  ניתן  לא  פשוט  אך  אחרים,  בהיבטים 

הרשמי מעולם לא פורסם, והפורומים של אתר ארגון המורים נסגרו 

רגע לפני החתימה. בבתי הספר כבר החלו ההצבעות על ההצטרפות 

לרפורמה, כשמול המורים לא ניצב הסכם כתוב וסופי. כמה מהם יהיו 

מסוגלים לעשות את החשבון הנכון כשהשיח הציבורי דל כל כך?

הכותב הוא פוסט דוקטורנט בהוראת המדעים, באוניברסיטת בן�גוריון.

חינוך מדעי

  ד"ר איתי אשר  

טובעים במספרים
כשהשיח על רפורמת "עוז לתמורה" כל כך דל, כמה 

מהמורים יצליחו באמת לעשות את החשבון הנכון?

כלי התקשורת לא 
ציינו ש�16 שעות 
משקפות תוספת 
של 66% למשרת 
מורה. עיתונאית 

בכירה טענה בטעות 
שמדובר בתוספת 

שכר של 50% תמורת 
עוד 50% משרה 

מטוס של חברת סוויס ממריא בנתב"ג

70 מיליון דולר
השווי הכולל של איגרות החוב 

שתנפיק פאדיקו 

10,000 דולר
המחיר המקסימלי של 

כל איגרת חוב 

5%

הריבית שיישאו האיגרות 
ב�30 החודשים הראשונים

חברת ההשקעות פאדיקו תנפיק 7,000 אג"ח לתקופה של 
חמש שנים. יו"ר החברה, איש העסקים מוניב אלמסרי: 

"מטרת ההנפקה היא מימון של פרויקטים בשטחי הרשות"

גורם בענף התעופה: 
"החברות מעוניינות 

לעמוד בזמנים שהגדירו 
לעצמן ולא לבצע עצירות 
ביניים בלרנקה או עמאן"

 

צילום: ערן גרנות

יום חמישי, ח' באייר תשע"א, 12.5.2011  

מכל מקום. בכל זמן.
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