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בתקופה ההיא, איש לא חזה שעולם קבוצות 
הרכישה בישראל כה יתפתח, נכון יותר לומר 
שאיש לא הכיר את המושג הזה, ששגור כיום 

בפיו של כל אברך צעיר. מושג שמתקשר 
כיום לצערנו עם אינספור נוכלויות, רמאויות, 

מעילות וטרגדיות בלתי נתפסות שנוחתות 
על זוגות צעירים שאיבדו את הסיכוי האחרון 

שלהם לדירה בגלל החלטה אומללה.
"הפרויקטים הראשונים של 'בניין שלם' יחד עם 
עמותת 'רמת שפט', כללו בניית חלקים גדולים 
מרמת שלמה המוכרת לנו כיום" יוסי קצנלבוגן 

משחזר בשיחה עם 'משפחה'. "עד העשור 
השלישי לחייה, 'בניין שלם' שיווקה, ליוותה או 

בנתה מעל ארבעת אלפים דירות בכל רחבי 
הארץ".

היושרה והמקצועיות של העמותות ושל 
החברה שהוקמה, הפכו לסמל המסחרי המוכר 
שלהן. בשנת תשנ"ז, למשל, מספר שנים לאחר 

שהסתיימה בניית השכונה, קיבלו 730 דיירי 
פרויקט 'רמת שפט' ברמת שלמה, מכתב שבו 

התבשרו כי נותר לעמותה סכום של כמה 
עשרות מיליוני שקלים בקופתה, מעבר לעלויות 
הצפויות, ומשום כך הוחלט להחזיר את הסכום 
הזה לרוכשים. מדובר היה בסכום של כעשרה 

אחוזים מהסכום ששילמו הרוכשים על דירתם, 
ובסך הכול היו משפחות שקיבלו החזר של 

אלפי דולרים, תלוי בגודל הדירה.
בתשס"ה, כמעט עשור לאחר מכן, שוב החזירה 

העמותה כסף לרוכשים. הדיירים התבשרו 
כי העמותה שריינה מלכתחילה בחשבונותיה 

סכום כסף נכבד שנועד כדי לממן שינויי תב"ע 
במידה ותהיה דרישה בעתיד לבצע הרחבות 

דיור. וכך, עשר שנים לאחר האכלוס, כשהתברר 
שהכסף תפח עם ריביות והצמדה וכבר איננו 

נצרך לטובת הדיירים, הוחלט להחזיר עוד סכום 
של כעשרת אלפים שקלים לכל משפחה. "אני 

ק לפני מעט יותר משנה ביקרנו ר
במודיעין עילית. מישהו לקח אותנו 
לקצה רחוב שדרות הריטב"א. לאחר 

שחצינו דרך שעברה בשביל עפר 
בלתי סלול ועמוס באשפה ובגרוטאות, נחשף 

בפנינו צלע הר סלעי ומוזנח. שממה. "כאן" 
אמר לנו איש שיחנו. "נטמנו כספיהם של מאות 
רוכשים. אתה עומד לפני בית קברות של מאות 

מיליוני שקלים".
לטרגדיה ההיא היו מספר סיבות שלא ניכנס 
אליהן. תביעות משפטיות של השכנים מכפר 

בילעין הסמוך, הקפאת בנייה והתנהלות 
חובבנית של מנהלי קבוצות הרכישה. בימים 

אלו, כשאנו בוחנים את פני השטח, קשה 
להאמין שלא רק יסודות נוצקו, אלא גם קומות 
מתחילות לצמוח מעל פני הקרקע ומראה של 

שכונה חדשה הולך ונרקם לנגד עיננו. 

קו הרקיע אפוף מנופים שפועלים בשאון. 
משאיות יוצאות ובאות בכבישי הגישה לאזורי 

בנייה, ובשני משרדי 'בניין שלם החדש' 
שבתוככי הפרויקטים, יושבים דיירים ומקבלים 
שירות. בינות לבניינים, יוצאים ובאים מפקחי 

בנייה ומהנדסים, והאתר כולו שוקק חיים. 
בשטח אנו פוגשים את מר יוסי קצנלבוגן, 

המנוע שמאחורי הצמיחה האדירה של 'בניין 
שלם החדש' בכשלוש השנים האחרונות. הוא 
מביט בהתרגשות על הבנייה הקדחתנית ומול 
ענני האבק הוא משתתק, מהרהר, ואז אומר 

לי: "הכול היה שווה כדי להגיע לשלב הזה. אני 
חווה כאן סיפוק יומיומי כשעוד דייר מרוצה 

יודע שהדירה ששילם עליה במיטב כספו 
מתקדמת סופסוף".

אידאולוגיה בראש
שנת תש"נ. שנה לאחר שהוקמה תנועת דגל 
התורה, חברי ועדת השיכון של דגל התורה 
בירושלים והרב מנחם בלומנטל והרב משה 

פרנק, יוזמים הקמת עמותה לסיוע בדיור 
עבור הציבור החרדי. מאוחר יותר הם מקימים 

יחד עם הרב רפאל הופמן, מנהל עמותת 
'רמת שפט', את עמותת 'בניין שלם'. איתם 

היו פעילים ח"כ הרב אורי מקלב, ועוד רבים 
וטובים. כמובן, בראש ה'דוחפים' למהלכיה 
היוזמתיים של דגל התורה, עמד אז סגן שר 
השיכון דאז, הרב אברהם רביץ ז"ל. תוך זמן 

קצר הפכה העמותה להצלחה מסחררת, 
ומיצבה את עצמה כאחת מהעמותות הגדולות 
באותם ימים, שבנתה אלפי יחידות דיור עבור 

המגזר החרדי. 

"אני לא חושב שהיו 
עוד הרבה חברות 

או עמותות שניהלו 
קבוצות רכישה באופן 
כזה, שאי פעם הוחזר 

לדיירים כסף"

אל נקרא 
הדגל

שמיזג  החדש'  שלם  'בניין  חברת  מנכ"ל  קצנלבוגן,  יוסי 
ליצור  כדי  ויזמות  ניהול  בסט  ז.ק  חברת  עם  יחד  כוחות 
של  "עתידן  רציניים:   מקצוע  אנשי  של  ניהולית  שדרה 
למצוקת  הפתרון  זה  לפניהן,  עוד  הרכישה  קבוצות 
הדיור" [ "תמכנו בחוק של שקד, ואנו מבצעים את ניהול 
מחויבים  לא  שאנחנו  למרות  לחוק  בהתאם  הקבוצות 
צריך  הדיירים  של  כספם  ביטחון  דרך,  קיצורי  "אין   ] בו" 
המנהלת  "החברה   ] הקבוצות"  מנהלי  עיני  מול  לעמוד 
ולא  המקצוע,  ואנשי  הקבלן  מול  הדייר  את  מייצגת 
להפך" [  האיש, שבזכותו מאות דיירים בקבוצות רכישה 
ישנים בשקט, מדבר לראשונה.  בשמונה פרויקטים שונים 

ישראל פלר
צילום: פנחס עמנואל
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אכלוס" אומר לנו יוסי קצנלבוגן. "בנוסף אנחנו 
מנהלים מו"מים עם קרנות חוץ בנקאיות 

שמעניקות מעטפת מימון מלאה לרוכשים כדי 
שיוכלו לחיות עם ההחזרים בשלום, בלי לגלגל 

גמ"חים, ובריביות הטובות ביותר בשוק". 
קצנלבוגן מביע ביקורת חריפה על הרגולציה 

של בנק ישראל שמצרה את צעדיהן של 
קבוצות הרכישה. "הרגולציה של בנק ישראל 

על הבנקים המסחריים, גזרה למעשה את 
עתידן של קבוצות הרכישה לדיראון עולם, והן 

תמיד יתקשו להתנהל ללא ליווי סופר-מקצועי" 
הוא אומר. "גם כיום, הבנקים מתקשים לתת 

אשראי ומשכנתאות לרוכשים בקבוצות רכישה, 
משום שהפיקוח על הבנקים עדיין לא עיכל את 
העובדה שיש קבוצות ויש קבוצות. יש קבוצות 
שמנוהלות בדיוק כפי שצריך, ואילו הקבוצות 

החובבניות מהעבר, הולכות ופסות מן העולם".
בדיוק לשם כך חברת 'בנין שלם החדש', 
התקשרה עם קרנות הון כדי לקבל מימון 

לפרויקטים. "ניהלנו מו"מ מול מספר קרנות 
הון, שמורשות גם להעניק משכנתאות עד 

להשגת הלוואות משכנתא לדיור מהבנקים" 
אומר יוסי קצנלבוגן. "למרות שמדובר בקרנות 

חיצוניות, עדיין הכספים נמצאים בנאמנות 
ומשוחררים רק על פי קצב התקדמות הבנייה. 

כך לדוגמה, אנו משתפים פעולה עם קרן 
'טריא' שבניהולו של מר שחף ארליך – איש 

שתרם רבות להצלת קבוצות הרכישה החרדיות 
בארץ".

5 על הרשויות להקל
 לפי דבריך, קבוצות רכישה יכולות, לפתור את 

בעיית הדיור במגזר החרדי. זה ישים בכל ערי 
הארץ?

יוסי קצנלבוגן משוכנע שבכל הקשור למצוקת 
הדיור, נדרשת גם התערבות של הנציגות 

המוניציפלית. "אילו כל הרשויות בארץ היו 
מעניקות את העין הטובה שמעניקה עיריית 

מודיעין עילית, בראשות ראש העיר הרב יעקב 
גוטרמן, לקבוצות הרכישה – המצב היה נראה 

אחרת" הוא אומר. 
לדבריו, זה בדיוק מה שראשי מועצות צריכים 

לעשות – להקל, להסיר חסמים, לפתוח שערים 
ולהביא את התושבים. "אם חריש למשל, רוצה 
להתפתח, היא צריכה לפנות לחרדים ולקבוצות 

רכישה שיביאו מסה של דיירים. לא לשבת 
ולחכות שיבואו רוכשים ליזמי נדל"ן ולקבלנים, 
כי זה יקרה בקצב הרבה יותר איטי" הוא טוען. 
עם זאת, קצנלבוגן מודה כי זהו פתרון לטווח 

הקרוב בלבד. "מדובר בפתרון זמני לעשור 
הקרוב, עד שיתכננו ערים חדשות לציבור 

שזקוק למאות אלפי יחידות דיור" הוא אומר. 
"בשני העשורים הקרובים עלינו למצות ככל 

שניתן את הבנייה ואת העיבוי של הערים 
הקיימות. אם רוצים שהפתרון הזה יהיה ישים 
גם לכיס של האברך החרדי שנישא בגיל צעיר 
וסך ההכנסות שלו נמוך מהממוצע בישראל, 

הרי שיש לפתוח את כל השערים לתוכניות של 

קבוצות רכישה. זה יספק פתרון מהיר וטוב 
יותר מ'מחיר למשתכן'".

לדברי קצנלבוגן, נכון להיום קבוצת רכישה היא 
הדרך הפופולרית ביותר בקרב צעירים חרדים 

להגיע לדירה. "כרגע יש במגזר החרדי כשלושת 
אלפים יחידות דיור שנמצאות בשלבי תכנון 
ובנייה באמצעות קבוצות רכישה, מהר יונה 

ועד חריש, אולם לצד המספרים הגדולים, יש 
גם הרבה קבוצות שתקועות בינתיים". לדברי 
יוסי קצנלבוגן, הדרך היחידה לפעול במסגרת 

קבוצת רכישה היא אימוץ הסטנדרטים 
הגבוהים של 'בנין שלם החדש'. "בסופו של 

דבר כל קבוצות הרכישה בארץ ייאלצו לאמץ 
את המודל של 'בניין שלם החדש' ולהבין שרק 
ניהול מתוך ראייה עסקית ומתוך אידיאולוגיה, 

יוביל להצלחתן של קבוצות רכישה בישראל 
בכלל ובציבור החרדי בפרט".

בדבר אחד אין ספק. האכסניה, 'בניין שלם 
החדש', היא האכסניה בעלת המוניטין הטוב 

ביותר בציבור החרדי בכל הקשור ליושרה 
ולמקצועיות. המטרה המוצהרת של 'בניין 
שלם החדש' שליוותה אותה מאז הקמתה, 

הייתה לספק פתרונות דיור ניתנים למימוש 
למגזר החרדי, תוך הקפדה על השגת המחירים 

הטובים ביותר ומבלי להתפשר על איכות 
הבנייה והניהול. המסורת הזו היא חלק מהגנום 

של החברה וגם כעת, זו הרוח שמלווה אותה. 
לפחות מהבחינה הזו, נראה כי 'בניין שלם 

החדש' מביאה בשורה גדולה בשוק הנדל"ן 
החרדי בישראל. 

לא חושב שהיו עוד הרבה חברות או עמותות 
שניהלו קבוצות רכישה באופן כזה, שאי פעם 

הוחזר לדיירים כסף. כך גם בקריית 'בניין שלם' 
בברכפלד – הדיירים קיבלו החזר כספי לאחר 

תום החישובים" אומר קצנלבוגן.
ברוח הדוגמה הזאת, שבעיני קצנלבוגן היא 

סמל ואות להתנהלות הוגנת, הוא נקרא מעולם 
הפיננסים לאחר שכיהן בשדרת ההנהלה של 
מספר חברות בורסאיות בתחומים אלה – על 

מנת לכהן כמנכ"ל 'בניין שלם החדש'. "המטרה 
שלי היא לראות את הדייר מול העיניים כל 
הזמן" הוא אומר ל'משפחה'. "כשקראו לי 

לנהל את החברה, אמרו לי שיש כשבע מאות 
משפחות שתקועות שנים ארוכות במודיעין 

עילית ובבית שמש. חלק תקועים בגלל כשלים 
טכניים, חלק בגלל בעיות עם הרגולטור, חלק 

עקב בעיות מימון ועוד. כך גם במתחמים 
רבים ב'רמת אברהם' בעיר בית שמש. היו שם 

למעלה משלוש מאות משפחות שבעקבות 
הפגנות שנערכו בשטח ועיכובים בלתי צפויים, 
הבנייה שלהם נדחתה שוב ושוב, אמון הציבור 

נפגע והקבוצה החלה להתפרק".
בדיוק בנקודה זו נקרא קצנלבוגן לסייע 

ולהציל את הפרויקט, וגם הצליח. הבניינים 
בלב מודיעין עילית והבנייה בבית שמש 

מדברים בעד עצמם. אלה תמונות ששוות 
אלף בלוקים. כרגע הוא מייצג כשלוש מאות 

רוכשים במודיעין עילית בשכונת 'נאות הפסגה' 
ובשכונת 'גרין פארק', ואלה מלאים בתשבחות 

עליו. 

כאן טמון העתיד
כשאני שואל אותו מה דעתו על עתיד קבוצות 

רכישה, הוא מביע עמדה נחרצת: "קבוצות 
הרכישה כפי שהתנהלו בעבר, ולא רק במגזר 
החרדי, היו פתח לאסון. כל תסבוכת הובילה 

להידרדרות. החשבונות של הדיירים לא תמיד 
נוהלו בנאמנות עורך דין, לא הייתה שקיפות 
והקבוצות בכל הארץ חוו משבר" הוא אומר.

אולם בעוד שהנחת העבודה הקודמת של 
קבוצות הרכישה הייתה הרת אסון, לדעת 
קצנלבוגן, חל שינוי תפיסתי אדיר בעולם 

קבוצות הרכישה, כאשר רבים רואים בכך את 
הפתרון הישים היחיד למצוקת הדיור. "זה 

הפתרון למצוקת הדיור במגזר החרדי. אני לא 
רואה שום דרך אחרת למחירים שפויים לדיור 

במגזר. 'מחיר למשתכן' קרב לסופו" הוא מנבא. 
"חוץ מלגרום לגירעון בקופת אוצר המדינה 
– הוא מעולם לא הביא בשורה לצרכים של 

כלל אזרחי המדינה. הנזק שבו היה גדול 
מהתועלת". 

"לכן, לדעתי", הוא אומר, "הפתרון היחיד 
שמאפשר לרכוש דירה במחיר שפוי של קרקע 

בניכוי רווח יזמי הוא קבוצת רכישה, כאשר 

החברה מנהלת את הקבוצה ברווח ידוע מראש, 
הפחות בהרבה מהרווח היזמי של הקבלן".

אני עוצר אותך לרגע, מדוע עברתם מעמותה 
לחברה? תמה האידאולוגיה? 

"ההפך הוא הנכון. האידאולוגיה נותרה ואף 
התעצמה, אבל כדי שהיא תהיה אפקטיבית 
וישימה, חשובה שדרת ניהול מקצועית, וזו 

הסיבה שהובאתי להיות מנכ"ל החברה. לצידי 
פועל גם עו"ד אברהם פוגל )היושב עימנו, י"פ( 

המלווה את הקבוצה בכל צעד ושעל מבחינה 
משפטית, לצד גורמי מקצוע שאנחנו שוכרים 

כדי לפקח על העבודות מטעמנו – קרי: מטעם 
הדיירים" אומר קצנלבוגן ומוסיף, "וכל זאת 
בליווי ישיר של מהנדס החברה מר ניר קלין 

שבנה וניהל עשרות פרויקטים והתמחה לאורך 
השנים בבנייה למגזר החרדי".

"כיום, במערכת הניהולית של 'בניין שלם 

החדש' אנחנו עומדים מתחת למחירי השוק 
של הקבלנים. אני יכול לומר בביטחון מלא 

שהרכישה הכי משתלמת ובטוחה היא דרכנו" 
אומר קצנלבוגן ומבקש להדגים. "כך למשל, 

דירה שנמכרת בכ-1,300,000 שקלים – עלותה 
לרוכש בקבוצה היא כמיליון שקלים בלבד. 
מדובר בפער שיכול להגיע לכשלוש מאות 

אלף שקלים לטובת הלקוח שבוחר בקבוצת 
רכישה איכותית, שמצד אחד נותנת לו מחיר 
משתלם, ומצד שני מעניקה לו את כל הגנות 
הרוכש, שהחוק של השרה שקד ביקש להחיל 

על קבוצות הרכישה, כנורמה ניהולית שאימצה 
החברה".

לדברי קצנלבוגן, הנהלים החדשים מתאימים 
לצרכים המתעדכנים של הנדל"ן בישראל. 
"האידאולוגיה נותרה בדיוק כפי שהייתה 

לפני שלושה עשורים שלמים – להביא פתרון 
למצוקת הדיור החרדית" הוא מבקש לחדד. 

"אבל ברוב קבוצות הרכישה שהתנהלו באופן 
של עמותה או של התאגדות דיירים בלתי 

מקצועית היא לא הוכיחה את עצמה. כעת, 
ב'בניין שלם החדש' אנחנו מציעים רמה אחרת 
של ניהול שמתקיימת יחד עם הטרנספורמציה 

שמתרחשת בעולם קבוצות הרכישה בכל 
הארץ, ההבנה שמה שהיה לא יהיה עוד וכי 

כספי הרוכשים חייבים להיות מוגנים ומעוגנים 
חוקית ובתוך מעטפת סופר-מקצועית".

הזכרת את החוק שבו השרה לשעבר איילת 
שקד רצתה להציל את קבוצות הרכישה 

בחקיקה שתפעל לטובת הדיירים. תמכתם 
בכך?

עו"ד אברהם פוגל מסביר: "הקבלן מחויב 
לחוקים ולתקנות כגון 'חוק ערבות מכר', ואילו 
אנשים בלתי מהימנים בקבוצות הרכישה ניצלו 

את הלקונות החוקיות וביקשו לקחת לעצמם 
כספים שלא ביושר. לא רק שתמכנו בכל 

מאודנו בחוק שהציעה שקד, אלא ש'בניין שלם 
החדש' אף מתנהלת על פי נוסח החוק למרות 

שהוא טרם עבר". לדבריו, "רק עם רגולטור 
צמוד, יוכלו קבוצות הרכישה לפעול באופן 

שלא יגרום לנזקי ממון ולאיבוד רכוש, לאיבוד 
זמן יקר ושכר דירה מיותר לדיירים".

וזה בדיוק המנגנון שעליו מבוססת תפיסת 
הניהול של 'בנין שלם החדש': רגולציה וניהול 

קפדני. "ב'בניין שלם החדש' קיים מערך 
פיקוח הדוק, שמורכב מעורכי דין שמופקדים 

בנאמנות על הכספים ומנהלים את כלל 
המגעים עם כל נותני השירותים, ומשמאים 

שבודקים את התקדמות העבודות, כאשר 
ההקפדה של כלל הגורמים היא שהכסף ישמש 
אך ורק את הרוכשים ואת האינטרסים שלהם".

"היום, כחברת ניהול לקבוצות רכישה רבות 
בארץ הפניות אלינו כה רבות, וחלק מהן אנו 

נאלצים לדחות" מגלה לנו יוסי קצנלבוגן. 
"כרגע אנו נמצאים בבדיקות של שמונה 

קבוצות שפנו אלינו לניהול. כשאנחנו נכנסים 
לפרויקט, אנחנו רוצים לראות שהבסיס טוב, 
שלרוכשים יש את היכולות, ויש כאן תשתית 
להצלחה. בנושא הזה הכול גלוי. אנו דוגלים 

בניהול שקוף, בלי קיצורי דרך, על פי כל 
התקנונים המחמירים, ושוב – בשקיפות 

מלאה".
מה בעצם התועלת לדייר שמאוגד בקבוצת 

רכישה שמתנהלת על ידי חברה, לעומת רוכש 
בקבוצה שבחרה לפעול עם ועד מטעמה בלבד?

"אני חושב שהמקרים מהשנים האחרונות 
מוכיחים שכבר לא ניתן לסמוך על מארגנים, 
שהם במקרה הטוב מתווכים שנהנים מאחוזי 
הרווח ונעלמים בזמן אמת, ובמקרה הרע – 

נוכלים מתוחכמים" אומר יוסי קצנלבוגן. "יש 
גם מקרים של אנשים עם הרבה רצון טוב, 

אבל עם מעט כישרון וניסיון. מדובר על מנהלי 
קבוצות שממונים מתוך הקבוצה או בבחירה 

אקראית של גורמים דומיננטיים בקבוצה".
בבניין שלם מתגאים בסטנדרט ניהול ובנייה 

גבוה, ומוכנים אף לספק הערכת זמן. "ב'בניין 
שלם החדש', כחלק מהסטנדרטים, אנחנו 
כנציגי הרוכשים עומדים מול הקבלן, עם 

דד ליין ברור ומוגדר מראש – בדרך כלל בין 
22-18 חודשים לכל היותר, שאחריו הוא מחויב 
לשלם שכר דירה לרוכשים במידה ולא התבצע 

"שישה פרויקטים 
שפנו אלינו - נמצאים 

בהמתנה. כל דבר 
שיפגע בניהול השוטף 

למען הדיירים, 
לא בא בחשבון"

בכירי בנין שלם החדש, מימין לשמאל: עו"ד אברהם פוגל, איתי שוחט - הנדסאי בחברה, יוסי קצנלבוגן - מנכ"ל החברה, ישראל בוגרד - מנהל תיקי לקוחות


