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כותרת :אורן אהרוני :בקיבוצים טוענים שמינהל
מקרקעי ישראל מעכב במכוון את היתרי
יונית לוי :משבר הנדל"ן ,מתברר ,לא פוסח גם על הקיבוצים ,שם
טוענים שמנהל מקרקעי ישראל ,מעכב במכוון את ההיתרים
לבנייה ,וישאיר אלפי חברים חדשים ללא קורת-גג ,העימות הזה
מגיע עד לאיומים במשבר קואליציוני ,הכתבה של אורן אהרוני.
עדי לב יהושע :השטח של השכונה זה השטח הלבן הזה והבית
אמור להיות ממוקם פה ,באחד מהנקודות הפנויות פה בשטח.
אורן אהרוני :עדי ומשפחתו החליטו להיות קיבוצניקים ,הם עברו
הליך מיון שנמשך שלוש שנים ותכננו לבנות את ביתם כאן
בחולדה ,באזור הזה היו אמורים להיבנות עשרות יחידות דיור לפני
שנה ,אבל השטח נראה עדיין כך.
עדי לב יהושע :הפרוייקט תקוע במינהל ,ולכן לא ידוע מתי בכלל
תתחיל הבנייה ,כשכל התשתיות לפרוייקט מוכנות ,התוכניות הוגשו
למינהל והם פשוט נעצרו במינהל ,כחלק מהתהליך הזה ,עברנו
3561249
עמוד 1

מתוך 3

לגור פה בעצם בדירה זמנית בגודל של  48מ"ר בערך ,דירות
מאוד מאוד קטנות וצפופות.
אורן אהרוני :הסיפור הזה הוא חלק ממלחמה מתמשכת בין מינהל
מקרקעי-ישראל לקיבוצים ,במינהל ,לא אהבו את העובדה
שבקיבוצים משכירים דירות לאנשים מבחוץ והחליטו להפסיק את
מתן ההיתרים לבנייה חדשה ,מהסביבה הזאת כבר חודשים לא
בונים בקיבוצים.
יצחק שור  -מזכיר התנועה הקיבוצית :המינהל היום הייתי קורא
לו מינהל הקפאת ישראל ,הוא מקפיא אותנו ,הקיבוץ אסור לו
להשכיר דירות ,אסור לו להשכיר דירות ,הוא לא יכול לשכור
דירה ,ויש התנייה ,אם אתה משכיר דירות אסורה הבנייה בתוך
הקיבוץ.
אורן אהרוני :הבוקר קיימו התנועה הקיבוצית והקיבוץ הדתי כנס
נגד מינהל מקרקעי ישראל ,בדרישה שיפשירו את הבנייה בקיבוצים,
לא מעט חברי כנסת הגיעו ,במפלגת העבודה הודיעו בסוף השבוע
לראש-הממשלה ,כי אם לא יפתור את הסוגיה שיצפה לעוד משבר
קואליציוני.
יצחק הרצוג ,שר הרווחה :יש מערכה שלמה כנגד הערך הקיבוצי,
ויש מערכה שלמה שהיא מחלחלת מכל הכיוונים שנועדה לקפח
אותכם ,אתם לא שמים לב ,אבל מבוקר עד לילה יש ניסיונות
לשים לכם רגליים.
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אורן אהרוני :כן ,הקיבוצניקים מתוסכלים ,סוף-סוף אחרי  20שנה
יש הגירה חיובית ,לטענתם ארבעת אלפים חברים חדשים הצטרפו
בשלוש שנים ואין מקום לכולם ,לא מעט מבקשים להיקלט
בפריפרייה ולא יכולים ומציינים כי לא מדובר בהפשרת קרקעות
ובשינויי ייעוד ,אלא בקרקע שבתוך שטח הקיבוץ.
יצחק שור  -מזכיר התנועה הקיבוצית :יש היום משבר של יחידות
דיור ,השר אטיאס יוצא בנושא של משבר שאין דיור ,תן לנו,
תאפשר לנו לבנות ,אתה תראה כמה יגורו אצלנו ,הרי זה גם
אינטרס שלכם!
אורן אהרוני :במינהל מקרקעי ישראל ,העדיפו שלא להתראיין
לכתבה ,ומסרו בתגובה כי המינהל והקיבוצים מגבשים הסדר זמני,
לפיו תותר השכרת דירות בקיבוצים בתנאים מסויימים.
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