
הקרווילה הזכורה לשמצה 
מהגירוש מגוש קטיף סובלת 

מתדמית שלילית. כעת המדינה 
מציעה למפונים להסב את 
הקרווילה הזמנית למגורים 
קבועים, למה המפונים לא 

ממהרים להתלהב מההצעה? 

קרווילה נכנסה לתודעה הישראלית בעקבות ה
הגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון לפני יותר 
מ־6 שנים. במהלך הזמן שחלף מאז, המילה 
'קרווילה' הוזכרה תמיד בהקשר של מצוקת 
המפונים ונשאה עמה מטען שלילי. הבטחת השווא 
למפונים, לפיה "לכל מתיישב יש פתרון", העמיקה את 
המטען השלילי שנושאת הקרווילה הזמנית שלרבים 
הפכה למעשה למגורי קבע. עם זאת, לטענת אנשי 
מקצוע מדובר במבנה טרומי שבהשקעה נאותה יכול 

לשמש בית מגורים לכל דבר. 
"ראשית, חייבים לזכור שאין מילה כזאת קרווילה. 
זהו שם שניתן למבנים האלה כדי ללעוג להם, וב־
לקסיקון המקצועי המונח הזה כלל לא קיים", אומר 
איציק בן־טוב, מנכ"ל חברת 'הארגז תעשיות ומבנים'. 
החברה מתמחה בבנייה קלה מסוגים שונים, ובהם כמה 
פרויקטים שביצעה בעבור מפוני גוש קטיף. "מדובר 
בווילות שנבנו בשיטת בנייה קלה. לביצוע הפרויקט 
למפונים היו שתי מטרות – לעבוד מהר ובחיסכון, כיוון 
שהמגורים האלה תוכננו להיות זמניים". בן־טוב טוען 
ששיטת הבנייה לא שונה משיטת בנייה של בית רגיל. 
"היסודות מבטון כמו בכל בית רגיל, רצפה מקונס־
טרוקציית פלדה וגג רעפים. הדבר היחיד השונה הוא 
חתך הקיר, כלומר החומרים שמהם עשויים הקירות". 
כמו בכל תהליך בנייה, גם בהקמת הקרווילות שם 
המשחק הוא חומרים והשקעה. "באופן כללי אפשר 
לבנות בית כזה שיעמוד עשרות שנים ולא יהיה הבדל 
מהותי בינו לבין בית רגיל. לצורך המבצע הנקודתי 
של שיכון המפונים, ומתוך האילוצים של עלויות ושל 
זמן, העבודה לא תמיד נעשתה בסטנדרטים הגבוהים 
ביותר", אומר בן־טוב. לדעתו זו הסיבה העיקרית למצב 

הרעוע של חלק מהמבנים. 

חסם פסיכולוגי
לדעת בן־טוב, אמנם קרווילה היא מבנה זמני ולא 
איכותי, אך אפשר לשדרג אותו: "יש בהחלט אפש־
רות לשדרג את המבנים האלה ולהפוך אותם לבתים 
שייראו כמו כל בית רגיל וישמרו על היתרונות היח־
סיים שלהם". לדבריו, הכול תלוי בסטנדרט הבנייה, 

וכמו בכל מקרה אחר הוא נקבע לפי היכולות הכל־
כליות של הבונה. "יותר מפעם אחת אנשים שקיבלו 
את שטח הקבע שלהם אחרי הפינוי בחרו בשיטת בנייה 
קלה – זה זול יותר, זה מהר יותר (הזמן שעובר מרגע 
קבלת היתרי בנייה ועד הכניסה למגורים לא עולה 
על 4 חודשים), זה נקי יותר ובית כזה נתון לשינויים 

בעת הצורך". 
למרות זאת, רק מעטים בוחרים באפשרות בנייה 
כזו. שוחחנו עם אנשי מקצוע שסבורים שההתנגדות 
פסיכולוגיים.  מהיבטים  בעיקר  נובעת  כזו  לבנייה 
"מצד אחד הודבקה סטיגמה שלילית לקרווילות, ומצד 
שני קשה לאנשים שאיבדו בתים גדולים ומושקעים 
להסתגל למחשבה שעליהם לבנות בית קטן יותר וב־

שיטה פשוטה יותר וזולה יותר", אומר בן־טוב. 
עם זאת, האפשרות לשדרג את הקרווילה ולהפוך 
אותה למבנה קבע עדיין עומדת על הפרק. בימים אלה 
יוצא לפועל פרויקט חדש של מינהלת 'תנופה' (לש־
עבר מינהלת סל"ע), המציע למשפחות שנקלעו למ־

צוקה כלכלית להציב קרווילה על מגרש קבע, שהוצע 
למשפחות במסגרת הסדרי ההעתקה הקהילתיים. כפי 
שנמסר ל'מקור ראשון' המסלול יוצע בשלב הראשון 
ביישוב באר גנים (ניצנים) וביישוב הקבע של ניצן, 
ובעתיד יוצע גם ביישובים נוספים. התכנית נולדה 
יו"ר קק"ל),  (כיום  עוד בתקופתו של בנצי ליברמן 
והממשלה אישרה אותה בשנת 2010 כחלק מהתכנית 
"מתקדמים עם כולם לבית". מינהלת 'תנופה' מסבי־

רה שמטרת הפרויקט היא לאפשר למשפחות שנקלעו 
למצוקה כלכלית לבנות בית קבע. "הפרויקט הזה הוא 
לא החלום של אף אחד, ובטח לא של אלה שהיה להם 
בית ועכשיו צריכים לגור בקרווילה", אומר ל'מקור 
ראשון' דורון בן שלומי, יו"ר ועד מפוני גוש קטיף. אך 
לדבריו, לאחר שנים רבות של המתנה, איבדו משפחות 

רבות את כספן, וזה יכול להיות פתרון בעבורן. 
בתקופה שעברה מאז הגירוש איבדו מפונים רבים 
את כספי הפיצויים שקיבלו. חלקם נפלו קרבן בידי נו־

כלים שהציעו להם השקעות מבטיחות שהתבררו כש־
קריות, וחלקם לא הצליחו למצוא מקור פרנסה קבוע, 
להפוך  במקום  למחיה  שימשו  הפיצויים  כספי  לכן 
לבסיס לבניית הבית. היו גם כאלה שניסו לחדש את 
העסקים שנחרבו, אך לא הצליחו. במינהלת 'תנופה' 
אומרים שהפרויקט מיועד רק למשפחות האלה. "לה־
ערכתנו, בכל הפרויקט יהיו כ־100 משפחות", אומר 
'תנופה'.  מינהלת  יו"ר  כהן,  אופיר  ראשון'  ל'מקור 
לדבריו, ההצטרפות לפרויקט אינה אוטומטית. "יש 

קריטריונים ברורים, כולל תצהיר חתום בפני עורך 
דין המפרט את היכולת הכלכלית של המשפחה, את 
המשאבים ואת הנכסים שבבעלותה. מתן התנאים לק־
בלת אפשרות להצבת קרווילה: אם המשפחה המפונה 
אינה בעלת דירה; אם לא החלה בבניית בית הקבע; 
אם אינה מחזיקה במגרש המאפשר בנייה של יותר 
מיחידת מגורים אחת; אם אינה מתגוררת ביישובים: 
פלמחים, נווה־ים, יסודות, יד־בנימין וגני־טל, והצגת 
תצהיר חתום בנוגע למצבם הכלכלי. כל מי שזכאי על 
פי הקריטריונים האלה מגיש בקשה למינהלת 'תנו־
פה', ואם הוא נמצא זכאי להעתקת קרווילה הוא יקבל 
אישור זכאות בכתב ויפנה איתו לחברת הניהול". יש 
לציין שלא תתאפשר הקמת מבנים לשום מטרה אחרת 

פרט למגורים. 
העתקת מבנה יביל היא בדרך כלל החלק הקל של 
פרויקט מהסוג הזה. כדי שמבנה כזה יהפוך לבית קבע 
הוא דורש תוספות בנייה ושדרוג. "מסלול העתקת 
הקרווילה כולל חיפוי אבן מבחוץ, סיוע בהצבת המבנה 
במגרש הקבע, שיפוץ הקרווילה וחיבור ממ"ד על פי 
דרישות התב"ע. גודל היחידה כולל ממ"ד היא כ־100 

מ"ר", מסבירים ב'תנופה'.

מידת ההיענות 
לא ברורה

אף על פי שבנייה קלה נחשבת לבנייה זולה יותר, 
רק ההשתתפות של המדינה בפרויקט מסתכמת ב־25 
היא  דיור  ליחידת  העתקה  "עלות  שקלים.  מיליון 
324,000 שקלים בניצן ו־338,000 שקלים בבאר גנים, 
כולל מע"מ. במעבר לקרווילה המוענקת ללא תשלום 
(בשווי כ־80,000 שקלים), תשתתף המדינה בעלויות 
השיפוץ עד כ־160,000 שקלים על פי זכאות המבקש. 
התקציב הנוסף ימומש מתוך יתרות העומדות לזכות 
המשפחה במינהלת 'תנופה', ואת השאר תשלים המ־

שפחה ככל שיידרש", אומר אופיר כהן.
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אופיר כהן 
יו"ר מינהלת 'תנופה'
"במעבר לקרווילה 

המוענקת ללא תשלום  
תשתתף המדינה 

בעלויות השיפוץ עד 
כ־160,000 שקלים על פי 

זכאות המבקש"

מי רוצה לגור 
בקרווילה?

הדבר היחיד השונה בקרווילה הוא החומרים שמהם עשויים הקירות. הדמיה של קרווילה


