
חברת 'עמיגור', חברת הבית של הסוכנות היהודית, 
תבצע את הפרויקט. "עד סוף שנת 2012 צפוי להס־
תיים הפרויקט בניצן ובבאר גנים (כ־40 משפחות), 
והשלב הבא של ההעתקה יתקיים בלכיש (כ־15 מש־

פחות)", אומרים יוזמי הפרויקט. 
מהשיחות שניהלנו עם מינהלת 'תנופה' קשה לה־
גיע למסקנה חד־משמעית בנוגע למידת ההיענות של 
המפונים להצעה. מנהלת 'תנופה' מסרה: "פרוספקט 
מפורט נשלח לאוכלוסיית היעד המוכרת למינהלת 
'תנופה' בדיוור ישיר וחולקו דפי הסבר ובהם מידע 
כולל: פרטי המסלול, מי יכול להצטרף, מפרט העבודה 
בהעתקת הקרווילה, לוח הזמנים הצפוי עם הפעלת 
הפרויקט, עלויות הפרויקט, איך מצטרפים למסלול 
הסיוע ולמי אפשר לפנות לשם כך". דורון בן שלומי 
מציין שלא נעשתה הרשמה מראש או בדיקת היע־
נות כלשהי: "המדינה בינתיים לא הוציאה שקל אחד 
לפני  שהתקבלה  ממשלה  בהחלטת  מדובר  מכיסה. 
כשנה וחצי ומיושמת רק עכשיו. בינתיים פורסם שיש 
אפשרות כזו, ורק אחרי שתתברר מידת ההתעניינות 

תופעל החברה שתבצע עבודה בפועל". 
גם מהמפונים שטרם בנו את ביתם לא קיבלנו 
תשובה חד־משמעית. לדברי דורון בן שלומי, כ־65% 
מהמפונים עדיין חיים באתרים זמניים, אולם כמחצית 
מהם נמצאים בתהליכי תכנון ובנייה שונים. גורמים 
רשמיים במינהלת 'תנופה' מסרו את תשובתם לכך: 
אמו־ המגרש שהם  את  קיבלו  "כ־90% מהמשפחות 

רים לבנות עליו את בית הקבע. בבתי הקבע נמצאות 
כ־500 משפחות כולל המשפחות שרכשו בית באופן 

פרטי".

סיוע כספי לרשויות
בינתיים הממשלה החליטה להעביר לכל רשות 
קולטת סיוע בסכום כולל של עד 3 מיליון שקלים 
"בגין הצרכים וההוצאות המיוחדים בתחומים המוני־
ציפליים, לאתרי הדיור הזמני שבתחומי הרשות ול־

קליטת המפונים, וכן בעבור ההוצאות המוניציפליות 
הכרוכות בהקמת יישובי הקבע למפונים בתחומי הר־

שות, בגין התקופה שעד לסוף שנת 2012".
ל'מקור ראשון' נמסר שהסכומים שיועברו לכל 
רשות קולטת נקבעו בהתאם לנוסחת הקצאה המבו־
ססת בעיקרה על ההוצאות הצפויות הכרוכות בק־

ליטה ובמתן השירותים המוניציפליים לאתרי הדיור 
הזמני שבתחומי הרשות, על מספר משפחות המפונים 
לנתוני  בהתאם  הזמני  באתר  המתגוררות  הזכאיות 
מינהלת 'תנופה', על מספר יישובי הקבע למפונים 
המוקמים בתחומי הרשות ועל צרכים הנובעים מקלי־

טת מוסדות ציבור מפונים בתחומי הרשות. 
חלוקת ההקצאות שנקבעו: מ.א חוף אשקלון תקבל 
1,700,000 שקלים; מ.א נחל שורק תקבל 500,000 
שקלים; מ.א שפיר תקבל 300,000 שקלים; מ.א לכיש 
תקבל 200,000 שקלים; מ.א אשכול תקבל 120,000 
שקלים; מ.א בני שמעון תקבל 70,000 שקלים; מ.א 
מרחבים תקבל 60,000 שקלים; מ.א חוף הכרמל תקבל 
50,000 שקלים, בסך הכול מדובר בהקצאה של כ־3 
מיליון שקלים. כספי הסיוע יוקצו למשרד הפנים מתוך 
תקציב מינהלת 'תנופה' ויועברו לרשויות הקולטות.

בחידוש לשנה זו, בסוגיית פעילות ועדות התכנון 
בהתייחס להקמת יישוב הקבע למפונים בשנת 2012, 
קבעה הממשלה שהעברת סיוע כספי לוועדות התכ־

נון והבנייה, המטפלות בהיקפים ניכרים במתן היתרי 
בנייה ופיקוח על הבנייה של מפוני גוש קטיף וצפון 
השומרון ועל בניית מבני ציבור בעבורם, תהיה סכום 
כולל של כ־400,000 שקלים בעבור פעילותן במתן 
היתרי בנייה ופיקוח בשטח המצוי באחריותן. כך נקבע 
שוועדת 'שקמים' תקבל הקצאה של 200,000 שק־

לים, ועדת שמעונים וועדת שורקות יקבלו 100,000 
שקלים כל אחת. מתוך סך כל סכומי הסיוע יוקצו 
250,000 שקלים למשרד הפנים מתוך תקציב מינה־

לת 'תנופה', ו־150,000 שקלים מתקציב משרד הפנים 
בתקנה ייעודית. 0 
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הרצליה
# קוטג' 7 חדרים, רחוב י.ל ברוך, 300 מ"ר 
בנוי + 50 מ"ר, 3 קומות עם מעלית, עם חנייה, 

נמכר ב־4.2 מיליון שקלים.
# דירת גג 5 חדרים ברחוב גולומב, 150 מ"ר 
+ 60 מ"ר גג, קומה 3 מתוך 3, עם מעלית וחנייה 

נמכרה ב־2.1 מיליון שקלים.

הוד השרון:
במג־ הצנחנים  ברחוב  חדרים   4 דירת   #
 3 12 מ"ר מרפסת, קומה   + 100 מ"ר  דיאל, 
ב־1.42  נמכרה  וחנייה,  6, עם מעלית  מתוך 

מיליון שקלים. 
# דירת 3 חדרים ברחוב אהבה במגדיאל, 80 
מ"ר + 10 מ"ר מרפסת, קומה 4 מתוך 8, עם מע־

לית וחנייה, נמכרה ב־1.133 מיליון שקלים. 
# דירת 5 חדרים ברחוב פדויים במגדיאל, 143 
מ"ר, קומה 2 מתוך 4, עם מעלית ללא חנייה, 

נמכרה ב־1.720 מיליון שקלים. 

ירושלים:
# דירת 3 חדרים ברחוב גולומב בקריית יובל, 
55 מ"ר, קומה 3 מתוך 4, ללא מעלית, עם חנייה, 

משופצת, נמכרה ב־850,000 שקלים. 

# דירת גן 5 חדרים ברחוב יעקב צור בגבעת 
משואה, 105 מ"ר + גינה 50 מ"ר, ללא חנייה, 

נמכרה ב־2.015 מיליון שקלים.
העסקאות דווחו על�ידי רשת 
אנגלו�סכסון

אשדוד
# דירת 3 חדרים ברחוב מיכשווילי, 66 מ"ר, 
קומה ג', עם מעלית וחנייה, נמכרה ב־702,000 

שקלים.

אשקלון
# דירת 5 חדרים ברחוב בלפור, עם מעלית 
וחנייה, 125 מ"ר קומה 6, מושקעת מאוד, נמכרה 

ב־1.2 מיליון שקלים.

תל�אביב
# דירת 2 חדרים ברחוב ארלוזורוב, 58 מ"ר, 
ללא מעלית וחנייה, קומה 2.5, עורפית, טעונת 

שיפוץ, נמכרה ב־1.44 מיליון שקלים.
 

העסקאות דווחו על�ידי לוי יצחק – עורך 
מחירון דירות ועסקאות נדל"ן

 עסקאות

ַּכְלָּכָלה

16:00 ה שעה  של  חדשות  דולק,  רדיו 
בוקעות ממנו. מוצפות במילים ירוקות 
אדומות שעולות ויורדות במבטא צורם: 
שפת  אינפלציה.  דאו־ג'ונס,  קק,  יין, 
הכלכלה מהלכת אימים במילים לא ברורות, זרות, 
שכאילו מדברות על עולם אחר, רחוק מאוד מכאן. 
אך בעצם המילים האלה מתארות את מחיר 
שכר הדירה שאיתו נתמודד החודש, את כדאיות 
על  מרמזות  האלה  המילים  שניקח.  המשכנתה 
הסיכוי של חברנו למצוא סוף סוף את מקום העבו־
דה הבא שלו, שיוציא אותו ממעגל האבטלה, וגם 
מהו המסלול הרווחי ביותר להשקיע בו את כספי 
החיסכון. המילים האלה ממשיכות משם לשיווק, 
לוועדות הכנסת ולתקציבים ולבסוף אף מגיעות 
למדד העגבנייה שנפגוש במרכול על הדוכן. בין 
לבין הן מצליחות להפיל משטרים וגם לכונן קשרי 
חוץ. אי אפשר להתחמק מעולם המושגים הזה. 

מקווה שגם אי אפשר להישאר בו בורים לנצח.
בכירי הכלכלנים מרבים לתבל את דבריהם 
בנוסחאות מוגדרות כדבעי, מוכחות באופן פורמ־
ליסטי לחלוטין, אנשים רציונלים. לכו תנסו לה־
בין איך אפשר להשליך את הנוסחאות האלה על 

חייכם, להכניס אנשים חיים למשוואה. אולי רק 
אם אתם בוגרי החוג לכלכלה. ובכלל מה פשרם 
של אותם מודלים בעלי שמות תמוהים, איך הם 

קשורים למציאות?
היו זמנים שבהם יכולתי להסתובב חודשים עם 
אותו שטר של 50 שקלים תחוב בין קפלי הארנק. 
ילדה קטנה שעוד לא מבינה את עולם המבוג־

רים. עברו השנים הללו. היום, כבעלת משפחה, 
אני מנהלת משק בית ותקציב, מגלה שהפעם אני 
השחקן על הזירה. וגם אתם. יותר אי אפשר לשחק 
במשחק בלי לדעת את החוקים. כל כישלון כאן 
טומן בחובו לא רק הפסד, אלא גם הפסד כספי. 

זה דוקר יותר... 
אז אני עדיין לא מכירה, לא יודעת. אבל בה־

חלט שואלת שאלות. מוזמנים לצאת איתי לחקרם 
של מספר מושגים. כל מי שלא מבין בכלכלה 
בגרוש, מוזמן למדורי החדש - לקרוא קצת על 
אותו הגרוש, לתהות וגם להשתתף בשיח. אבל 
כדאי שתדעו, לא תוכלו למצוא כאן הגדרות מי־

לוניות או פורמליות. קחו את הדברים בעירבון 
מוגבל. אני חותמת כאן על כל מילה כלא־כלכ־

לנית אמיתית. 0

כלכלה? מה אני מבינה בזה. אפילו בשנות לימודיי האקדמיות כמעט ולא 
נגעתי במושגי בנק ומסחר. בעיתון שלפניכם אני מעלעלת ומעלעלת, 

מנסה קצת להבין את העולם מסביב, להרחיב אופקים


