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שמועות עקשניות: קבוצת רכישה חרדית תתמודד
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ימסתמן: קבוצה רכישה המורכ
בת מחרדים תתמודד על רכישת 
המגרשים שייצאו בקרוב לשיווק 
בכפר ורדים. בינתיים, יש לסייג, 
לא מדובר על מידע מבוסס, אך 

יהוא מגיע ממספר מקורות שאי
ינם קשורים זה בזה. על פי המי

דע, הקבוצה המתארגנת מורכבת 
מהאליטה של בני ברק, ובכונתה 
המגרשים   35 על  להתמודד 

יבשלב ב', שמינהל מקרקעי יש
ראל צפוי לשווקם בקרוב. 

מי מתמודד
המגרשים  על  ההתמודדות 
לאחר   ,2010 במהלך  החלה 
שהמועצה המקומית הודיעה על 

יהסכם שגובש עם מנהל מקרק
ישווקו  ובמסגרתו  ישראל,  עי 
ב'.  בשלב  לבנייה  מגרשים   35
המדובר במגרשים בקצה רחוב 
בשטח  לבונה,  בשכונת  מירון, 
שבין רחוב מירון לכביש לינוח.
הת החלה  ההודעה  יבעקבות 

ארגנות מהירה של שתי קבוצות 
ירכישה, אשר הודיעו כי בכוונ

תן להתמודד  עם צאת המכרז. 
ידי  על  אורגנה  אחת  קבוצה 

ידובי טל, תושב הכפר, אשר הו
דיע גם השבוע כי הקבוצה שלו 
תתמודד  ואכן  וקיימת  שרירה 

על המגרשים.
קבוצתו  היא  נוספת  קבוצה 

יזם הנדל"ן אשר פרץ מנ ישל 

מהי קבוצת רכישה?
קבוצת רכישה היא התארגנות 
לרכישת  פרטיים  אנשים  של 

מגו בתי  או  בית  ובניית  יקרקע 
רים במשותף, כשהם בוחרים את 
קבלן הבנייה והקבלנים השנונים 

יהאחרים. למעשה, הקבוצה מח
יליפה את היזם ובכך חוסכת עלו

יות. קבוצת רכישה טיפוסית מונה 
כמה עשרות אנשים, והדבר רווח 
מאוד בבניית מגדלי מגורים. כוח 
הקנייה של הקבוצה מאפשר לה 

לעתים לחסוך גם בהמשך הדרך, 
ברכישת ריהוט ועוד. 

מאוד  התפשטה  התופעה 
האחרונות,  בשנים  בישראל 
קבוצות  למארגני  הפכו  ורבים 
ומתפרנסים מכך. כתוצאה מכך, 
הותקנו תקנות מס שמקשות על 

התארגנות בדרך זו.
עשוי  הממוצע  המחירים  פער 
מכירה  לעומת   20% עד  להגיע 
כלומר  הקונבנציונאלית,  בשיטה 

יזם שמקים את פרויקט המגורים 
ומוכר באופן פרטי לכל דייר. חלק 
מהעובדה  נובע  מהחיסכון  גדול 

שהרכישה נעשית ללא מע"מ.
בכפר ורדים לא נעשתה עדיין 
קבוצת  של  זו  בדרך  רכישה 

שצ למרות  כי  יצוין,  ירכישה. 
המגרשים,   35 על  מאבק  פוי 
למצוא  ניתן  היום  שגם  הרי 
בכפר ורדים מגרשים המיועדים 

למכירה, בעיקר בשלב ב'.

הריה, ואף הוא הודיע השבוע כי 
למכ ממתינה  יהקבוצה שארגן 

רז הצפוי ותתמודד על רכישת 
המגרשים.

האחרו השבועות  יבמהלך 
נים הגיע לעיתון "א-לה כפר" 
קבוצת  קיימת  פיו  על  מידע, 

כא המורכבת  נוספת  ירכישה 
ברק,  בני  תושבי  מחרדים,  מור 
אשר התארגנו באמצעות תושב 

יהכפר להתמודדות במכרז. המי
דע מגיע ממספר מקורות, ולפי 

בהתארגנות  מעורב  מהם  חלק 
שר הפנים אלי ישי, אשר תומך 
ביוזמה. עד לסגירת הגיליון לא 
קיבלנו את תגובת משרד הפנים 

למידע זה.
יהקבלן ששמו מוזכר כמי שפו

על להתארגנות הקבוצה הוא ז'אק 
בן זקן, המכחיש באופן נחרץ את 
דבר מעורבותו ביוזמה שכזו. בן 
הראשונה  הפעם  לא  "זאת  זקן: 
מיני  לכל  שמי  את  שמשרבבים 
פעילויות עם גוון דתי. בהתחלה 

יזה קרה עם הגשת הערעור בנו
שא המקווה, ערעור שאין לי כל 
עניין בו, ועכשיו הסיפור הזה. אז 
למען הסר ספק אין לי ולא היה 
רכישה,  קבוצת  עם  קשר  כל  לי 

חרדית או לא".

ומה עם פרטיים?
בינתיים אומר ראש המועצה, 

מקר מנהל  כי  יחיאלי,  יסיוון 
אלה  בימים  עובד  ישראל  קעי 
צפוי  והוא  המכרז  הכנת  על 
לצאת בתוך כשלושה חודשים. 
המועצה  ראש  אמר  לשאלתי, 
רק  לא  מיועדים  המגרשים  כי 

לה וסירב  רכישה,  ילקבוצות 
בישי לכך.  מעבר  לעניין  יגיב 

כי המועצה  דיווח  בת המועצה 
והמינהל הגיעו ביניהם להבנות 

סופיות ויש הסכם.
יש מקרקעי  ממנהל  ימאידך, 
ובראשו בראש  כי  נמסר  יראל 

ראש  מדבר  שעליו  ההסכם  נה 
בכלל,  אושר  טרם  המועצה 

המת בשלב  כעת  נמצא  יוהוא 
הסופיים  האישורים  לקבלת  נה 
נאמר  זה",  "הליך  הנדרשים. 
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אירועי מרץ 2011 בהיכל התרבות נהריה!

 להתראות בהיכל !

11.3.11 יום שישי בשעה 21.30 
ערב זמר “הנהריינים” מארחים את ששי קשת

12.3.11 מוצ”ש בשעה 20.30 
“פרח קטן” ערב שנסונים צרפתיים

16.3.11 יום רביעי בשעה 20.00 
ערב התרמה של האגודה למען החייל

17.3.11 יום חמישי בשעה 17.30 
 הצגת ילדים חגיגית לפורים

“גיגי גיגונת  בעולם הילדים”
18.3.11 יום שישי בשעה 22.30 

מופע של שלישיית “מה קשור”
19.3.11 מוצ”ש בשעה 20.30 

נשף פורים להסתדרות המורים במופע “קצרות 
ולעניין” עם עירית ענבי, חני נחמיאס וציפי שביט.

21.3.11 יום שני בשעה 17.30 
הצגת ילדים חגיגית לפורים “הקוסם מארץ עוץ”

26.3.11 מוצ”ש בשעה 20.30 
 סרט הקולנוע “התגנבות יחידים”, 

סרטו של הבמאי דובר קוזאשוילי
27-31.3.11 ימים א’ - ה’ בשעה 21.00 

“מסילה לדמשק” הצגת תאטרון הבימה. מחזה 
ישראלי חדש, מאת - הלל מיטלפונקט, בימוי - 

אילן רונן.
1.4.11 יום  שישי בשעה 22.00 

מופע סטנד אפ של שחר חסון

 ההרשמה לעונת התאטרון 2011/2012 בעיצומה.  
הזדרזו ותפסו מקומות לעוד עונה של הצלחה !

חג פורים  שמח !

שאלות ותשובות
אז יש או אין? לא ברור, אבל דבר אחד בטוח: מישהו מנסה 
לבסס את השמועה הזאת וסיבותיו עמו. עד היום, בכל אופן, לא 

נעשה שום ניסיון חרדי מאורגן להשתלטות על נכסים בכפר.
אם זה לא נכון, מי יכול להפיץ את השמועה ולמה? אולי 
חרדית,  מהשתלטות  החשש  את  להעצים  שרוצים  חילוניים  זה 
המגרשים  מחירי  את  להקפיץ  זו  בדרך  שמנסה  מישהו  ואולי 

והנדל"ן בכלל.
?אם זה נכון, מה יכולים החילוניים לעשות אין דרך אמיי

תית למנוע ממישהו להתמודד על המגרשים.
למה בכלל שחרדים ירצו לגור בכפר ורדים? טוב ליחסי 
הציבור, ובראייה לטווח רחוק, הכפר יכול להפוך ליישוב חרדי 
יוקרתי. יש כמובן גם היבט אידיאולוגי. לא סביר שמישהו במגזר 

רואה בכפר פתרון למצוקת הדיור ממנה סובלים החרדים.

אלי ישיסיון יחיאלי

על המגרשים בשלב ב'

והגליל,  הנגב  לפיתוח  השר 
לכנס  החליט  שלום,  סילבן 
רבינוביץ,  ועדת  את  מחדש 
הטבות  את  שתבחן  במטרה 

יהמס לנגב ולגליל. מדובר בוו
על  עדה שהוקמה בשנת 2002 
האוצר,  שר  בהיותו  שלום,  ידי 
מקיפה  רפורמה  לגבש  במטרה 

וברא הישיר  המיסוי  יבמערכת 
שה ישב רו"ח יאיר רבינוביץ'.

השר שלום החליט על הקמת 
מבלי  בלבד  דעתו  על  הוועדה 

ישזכה לאישור הממשלה כמקו
יבל. זאת לנוכח התנגדותו הנח

הממשלה  ראש  לכוונת  רצת 

שטייניץ  האוצר  ושר  נתניהו 
ולשנות  המס  בהטבות  לקצץ 
מקבלי  של  הקריטריונים  את 
להביא  מנסה  שלום  ההטבות. 
סופר  ועדת  המלצות  לביטול 
מספר  את  להגדיל  הקוראות 
היישובים הזכאים, ללא הגדלת 
הסכום הכולל הניתן ליישובים. 
שלום, לעומת זאת, סבור כי יש 
להגדיל את סכום ההטבות במס 
חשבון  על  הפריפריה  ליישובי 

יתקציב המדינה, כך שרוב יישו
בי הגליל והנגב יוכלו להיכלל 

ברשימת מקבלי ההטבות.
ענת יתח

מספר  לקחת  "עשוי  בתגובה, 
חודשים. בתום ההליך הזה נכין 
את  ונפרסם  המכרז  את  ונגבש 

חוברת המכרז באתר".
כי  במנהל  גורם  אמר  בנוסף, 

יהמגרשים יוצעו אך ורק לקבו

צות רכישה ולא לפרטיים.
סיון יחיאלי מסכים כי ההסכם 
סופיים,  אישורים  דורש  עדיין 
נראים  הדברים  כי  טוען  אך 
סגורים )ראו גם "ישר מהראש, 

הטור של סיון בעמוד 28(.

עוד  ועדה בעניין הטבות המס
השר שלום הקים ועדה מבלי לערב בכך את הממשלה
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