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בשנים האחרונות עוד ועוד קבוצות רכישה יצאו לדרך בישראל, וכיום אלפי יח"ד בארץ נבנות 
באמצעות התאגדות רוכשים לבניה • המטרה: בניה בזול תוך דילוג על עמלות השיווק והרווח 
היזמי • אלא שכאן גם טמונה בעיה: קבוצות רכישה הם דבר מסוכן • פנינו למשרד עו"ד פוגל, 

אחד המשרדים המומחים בישראל לקבוצות רכישה על מנת לעשות סדר בכאוס • איך מתנהלים 
נכון בקבוצת רכישה, מה הדבר הכי חשוב שיש להקפיד עליו, וכיצד עושים את זה נכון | י. שיין

מצוקת הדיור" אומר לנו עו"ד משה פוגל. "אנחנו מדברים על זינוק משמעותי במחירי הדיור 
בשנים האחרונות, ומצד שני ישנו פתרון לכאורה על השולחן שמאפשר לדיירים לבנות בעצמם 

ולחסוך לא מעט כסף" הוא מסביר.
"המסלול הזה קורץ מאוד. הוא נותן לרוכשים אופציה לעקוף את המסלול הרגיל, ומדלגים 
על העלויות הגדולות שגובים היזמים, המשווקים והמשקיעים, ומשאירים את הכסף אצלם 
בכיס" אומר עו"ד משה פוגל. "בעידן שבו לרבים בציבור אין את הכסף לרכוש דירה בדרך 
קונבנציונלית באמצעות קבלן מוכר ובליווי בנקאי מלא, רבים פונים לקבוצות רכישה, פתרון 

שכאשר הוא נעשה נכון, הוא יכול לחסוך מאות אלפי שקלים".
גם עו"ד אברהם פוגל סבור כי מרכיב החיסכון הוא הסיבה לפופולאריות המתגברת של 
השיטה. "הדרך לפתרון משבר הדיור עוברת בעידוד קבוצות רכישה – זה הפתרון הטוב ביותר 
לזוגות הצעירים, וזו הדרך לרכוש נכס זול בעשרות אחוזים ממחירו הריאלי בשוק הנדל"ן". 
עו"ד פוגל מציג דוגמא כדי לפשט את העניין. "אם אנחנו לוקחים למשל נעל שאנחנו קונים 
כל מרכיבי  נרכוש את  כמוצר מוגמר בקופסה בסכום של 300 שקלים. באופן תיאורטי, אם 
250 שקלים. כשמדובר בעסקת נדל"ן, זה משממ מהנעל לבד, ונייצר אותה לבד, נוכל להגיע ל
עותי מאוד, ולכן השיטה הזו לכשעצמה, היא שיטה שיכולה לחסוך המון כסף והיא מייצרת 
איזשהוא אופק לרבים שמתקשים לעמוד בתשלומים של דירה מקבלן, ובקבוצת רכישה יכולים 

לרכוש דירה במיקום שהם רוצים".
זה  נכון, כשזה עובד כמו שצריך, אלא שבמקרים רבים, אולי רבים מידי,  זה  אלא שכל 
פשוט לא עובד כמתוכנן. "בשנים האחרונות טיפלנו בלא מעט תיקים בהם דיירים השקיעו 
את כספם בפרויקט של קבוצת רכישה, ובגלל התנהלות חובבנית, או חמור מכך, בגלל זלזול 

בכספי רוכשים – באו אלינו רוכשים ממורמרים על מנת שנמצא דרך להציל את הפרויקט".
כמה  כבר  בישראל  ההחלטות  מקבלי  את  שמלווה  בבעיה  "מדובר 
בזמנו  "על מנת למצוא פתרון לבעיה,  פוגל.  עו"ד משה  שנים" מוסיף 
הוקמה ועדה בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ופירטתי מדוע 
השקיפות כה חשובה בפרויקטים מסוג זה. השרה שקד אימצה פחות או 
יותר את המלצות הועדה ועל בסיסו היא גיבשה הצעת חוק, אולם נכון 

להיום החוק עדיין לא עבר בכנסת".

היסטוריה מפוארת
בין  הפעולה  שיתוף  להתהדק  החל  הולם,  פתרון  מציאת  לצורך 
שלם  "בנין  חברת  בשוק,  והאמינות  הוותיקות  הנדל"ן  מחברות  אחת 
פוגל, חיבור שהוציא לדרך לא  עו"ד  לבין משרד  החדש" המפורסמת, 

נכונה  התנהלות  בעזרת  לעצמה,  וקנתה  הרכישה,  קבוצות  בתחום  מוצלחים  פרויקטים  מעט 
מקצועית וישרה, מוניטין יוצא דופן. "החיבור עם 'בנין שלם החדש' הוא טבעי" אומר עו"ד 
פוגל. "מדובר באחת מחברות הנדל"ן הוותיקות ביותר במגזר החרדי שהוקמה לפני כמ30 שנה 
ע"י דגל התורה, ובשנים האחרונות החלה בשיתוף פעולה עם חברת ז.ק 
בסט של יוסי קצנלבוגן – שיתוף פעולה שהתברר כמוצלח מאוד ופועל 

לטובת הרוכשים באופן ישיר"
למעשה, לחברת בנין שלם החדש, עוד לפני שהתמזגה עם ז.ק בסט, 
יש מוניטין יוצא דופן ורבמשנים של אמינות ויושרה. עו"ד משה פוגל, 

על ההיסטו עוד מלפני כמה עשורים, מפרט  "בנין שלם"  משזוכר את 
ריה המפוארת של החברה. "במשך השנים החברה בנתה כאן למעלה 
בשורה  אותה  שמצב  עצום  גודל  בסדר  מדובר  דיור.  יחידות  ממ4500 
מדובר  האוזן,  את  לסבר  כדי  בישראל.  הנדל"ן  חברות  של  הראשונה 
במחצית מגודל העיר מודיעין עילית". את העמותה הובילו ראשי עסקני 
דגל התורה באותם ימים הרב אברהם רביץ ז"ל, ח"כ הרב אורי מקלב 

ואלה המשפטים 

סיפורי הקריסה של קבוצות רכישה הפכו לטרגדיה הנדל"נית החדשה של 
הציבור החרדי. אם בעבר ידענו על קריסות של חברות גדולות כמו חפציבה, 
מצד  מקומיות  התארגנויות  של  מקומיים,  נדל"ן  מיזמי  על  מדובר  כיום 
רוכשים, רובם מחוסרי דיור, שקיוו למצוא פתרון מגורים במחיר טוב יותר 

מממחיר השוק, באמצעות שימוש בפלטפורמה של קבוצות רכישה שהתפש
טה מאוד בישראל בשנים האחרונות.

הקריסה המשמעותית ביותר בשנים האחרונות של קבוצות רכישה הייתה של קבוצת אור, 
שקרסה בקול ראש גדול, והותירה מאות בעלי דירות במשבר כלכלי משמעותי. אלא שמבחינת 
הרשויות קריסת החברה של אור, לא הדליקה את הנורות האדומות ועדיין, עוד ועוד קבוצות 

מרכישה נמצאות בקשיים משמעותיים, חלקן על סף קריסה, חלקן בעיכובים משמעותיים, ומיעו
טן, מתנהל כמתוכנן כפי ציפיות הרוכשים.

כדי לעשות סדר בתחום הפרוץ והמעט מסוכן הזה, פנינו למשרד עו"ד פוגל בירושלים, 
שמנוהל על ידי העו"ד הוותיק משה פוגל, ובנו עו"ד אברהם פוגל. בשנים האחרונות הפך משרד 
עו"ד פוגל למשרד המקצועי ביותר בכל הקשור לליווי קבוצות רכישה, והמשרד מקיים שיתופי 
פעולה עם קבוצות משמעותיות בתחום, כגון "בנין שלם החדש" שמובילה מספר פרויקטים 
קבוצות  על  מדובר  החרדי.  הציבור  עם  בעבודה  ומתמחה  הארץ  ברחבי  רכישה  קבוצות  של 
רכישה שהחברה מנהלת בין היתר ב"נאות הפסגה" "נתיבות חיים" "תורה אור" "גרין פארק" 

שבמודיעין עילית ובשכונת רמת אברהם בבית שמש.

קבוצות רכישה – הפתרון למצוקת הדיור"
מאוד  שקורצים  הרכישה,  קבוצות  של  לפריחתם  שגרמה  זו  היא  הדיור  מצוקת  כי  נראה 
של  ישיר  בתוצר  מדובר  כי  ספק  "אין  טוב.  במחיר  דיור  פתרון  המחפשת  החרדית  למשפחה 

 מנהלי משרד עוה"ד המוביל בציבור החרדי בליווי קבוצות רכישה בשיחה גלויה

חיבור טבעי לקבוצת 'בנין שלם 
החדש' שנוסדה על ידי 'דגל התורה' 
והתאימה את עצמה לשינויים בשוק. 
עורכי הדין פוגל בשיחה ל'יתד נאמן'

דאגה לפיתרון מצוקת הדיור וחתירה למחירים טובים. עו"ד פוגל באחד ממיזמי הבניה של 'בנין שלם' החדש

"האידאולוגיה 
היחידה של הקבוצה 

המשובחת הזו 
הייתה דאגה לציבור 

החרדי. זה מה 
שמנחה את החברה 

לאורך כל הדרך"

יוסי קצנלבוגן, מנכ"ל בנין שלם החדש וז'ק בסט, שחולל את 
המהפכה בענף קבוצות הרכישה, על רקע הפרויקט במודיעין עילית
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הרב משה פרנק והרב מנחם בלומנטל. "האידאולוגיה היחידה 
של הקבוצה המשובחת הזו הייתה דאגה לציבור החרדי. זה מה 

שמנחה את החברה לאורך כל הדרך" מחדד עו"ד משה פוגל.
ודם  הניהולי  במבנה  שינויים  היו  האחרונות  "בשנים 
"אולם  פוגל.  אברהם  עו"ד  לנו  מסביר  למערכת"  הוזרם  חדש 
האידיאולוגיה של המיזם הזה נשאר איתן. דאגה אמיתית וכנה 

תוך חתירה להשגת מחי הדיור של הציבור החרדי,  מלמצוקות 
רים טובים ככל הניתן, עם שמירה על אמינות ומקצועיות ללא 

פשרות".

היעד: ניהול מקצועי
ביקשנו מעורכי הדין פוגל לנסות ולהציג לנו את הסיכונים 
כאלו,  קבוצות  רבים  הסיבות שבמקרים  ואת  רכישה,  בקבוצות 
ובהפסד  נפש  במפח  מסתיימות  אופטימית  ברוח  שמתחילות 

פוגל.  עו"ד אברהם  לנו  בניהול" מסביר  תמיד, מתחילות מכשלים  כמו  "הבעיות  גדול.  כספי 
"מדובר במשימת ניהול מורכבת מאוד, שגם אדם מוכשר ומנוסה ככל שיהיה בניהול מיזמים 

אחרים, לא ימצא בו ידיים ורגליים".
"ניהול קבוצות רכישה היא מלאכה מורכבת מאחר ומרכיב חוסר הוודאות מלווה כל צעד 
תכנון,  הראשון:  מהרגע  שמתחיל  וודאות  בחוסר  "מדובר  פוגל.  אברהם  עו"ד  מפרט  ושעל" 
זכויות הבנייה, משך הזמן הנדרש, מחיר הנכס הסופי ויותר מכל – הצלחת הפרויקט בפועל". 

מלדברי עו"ד פוגל, אופן ניהול הפרויקט הוא בעל השפעה מכרעת על יכולתה של קבוצת הרכי
שה לממש את שאיפתה – השגת דירות איכותיות משתלמות ורווחיות, תוך הימנעות ממאבקים 

משפטיים ופיננסיים ארוכים ומייגעים.
והן  היזם  "שיתוף פעולה הן מצד 
להתנהל  לנו  מאפשר  הרוכשים,  מצד 
עבודה  בתנאי  גם  ובנחישות  בחכמה 

ממורכבים, אל מול ספקים שונים, אינ
שינויים  דעות,  ריבוי  מגוונים,  טרסים 
מוסיף  האחרון"  הרגע  של  ותסבוכות 

מעו"ד משה פוגל. "בסופו של דבר הר
עיון הוא כיצד ללכד את הרצונות של 
כולם ולהפוך אותם למיזם בר קיימא".
"בסוף המלחמה היא נגד השעון" 
מוסיף לדברים בנו, עו"ד אברהם פוגל. 

מ"כל עיכוב בא לידי ביטוי בהפסד מש
ומעמיד  שהולך  הפסד  ללקוח,  מעותי 
בסימן שאלה את היתרונות הכלכליים 
של קבוצת הרכישה. כלומר, אם קנית 
במ300 אלף שקל מתחת למחיר  דירה 
מהמועד  שנים   5 או   4 וחלפו  השוק, 
ששילמת  השכירות  מראש,  שנקבע 

ללאמכל הפכה  שהעסקה  לכך  מגרמה 
הנפש,  מעוגמת  בהתעלם  וזאת  כלית, 
היציבות  חסרי  והמגורים  המתחים 

לאורך התקופה".
יש גם בעיה נוספת – מרכזית הרבה 

מיותר. ביחס לרכישת דירה מקבלן, בק
בוצת רכישה יש פחות בטוחות לכסף. "ערבות חוק מכר מכסה את הרוכש כשמדובר ברכישה 
מקבלן. על כל שקל של רוכש, יש שקל שמבטח את העסקה. אבל כאשר מדובר בקבוצת רכישה 
רגל,  יש פשיטת  "לצורך העניין, אם  פוגל.  עו"ד אברהם  יותר מעורפל" מסביר  המצב הרבה 

הכסף בסיכון גדול ועלול לרדת לטמיון בכולו או בחלקו".
"כאשר  מצטמצם.  הסיכון  מקצועי,  ניהול  כשיש  פוגל,  משה  עו"ד  מוסיף  זאת"  "למרות 

מקיימות בטוחות ובהתקיים ניהול נכון ניתן להגן יחסית על הרוכשים" הוא מסביר. "בין הבטו
חות שיש הם רישום זכויות בקרקע על שם חברי הקבוצה, תשלומים לקבלן הביצוע בדיעבד על 
פי קצב התקדמות הפרויקט, תשלום בחסר לקבלן שנשמר לשלבים הסופיים בפרויקט, ערבות 
ביצוע בנקאית שממציא הקבלן לקבוצה להבטחת הביצוע, ערבות בדק בנקאית לאחר האכלוס 

ומערך ביטוחים של העבודות הקבלניות לתקופת הביצוע, באמצעות חברות ביטוח".

החשש: מעשי נוכלות
"ויש גם חשש למעשי נוכלות" מזהיר עו"ד משה פוגל. "ברגע שאין פיקוח של משרד עו"ד, 
מנגנון הניהול יכול למעול בכספי הלקוחות. לכן כשאתם נכנסים לקבוצת רכישה, יש לבחון 
שיקולים כמעט טריוויאליים, כמו מיהו הגורם המארגן ומהי דרך ארגון הקבוצה, מה המוניטין 
העסקי המוכח של מארגן הקבוצה, ועוד שיקולים – אבל גם כמה שיקולים מוכרים מעט פחות, 

כמו גודל הקבוצה, טיב היועצים העובדים בפרויקט ועוד".
"נתקלתי בעבר במקרה שמנהל קבוצת רכישה, ביקש מרוכש לתת לו את מספר האשראי, 
ועם הכרטיס האשראי הוא רכש משקאות אלכוהולים בעשרת אלפי שקלים" מספר עו"ד משה 
פוגל. זו הסיבה, שאחד המרכיבים החשובים ביותר בראייתו של עו"ד פוגל, הוא עניין השקיפות.

"המודל של חברות הניהול שאנו עובדים איתם, שמם הולך 
לפניהם בכל הקשור ליושרה ולמקצועיות, היא שקיפות מלאה 
מיוחד  מודל  "בנינו  פוגל.  אברהם  עו"ד  מסביר  הלקוח"  מול 
שעובד בשקיפות מלאה עבור הרוכשים. אחד מעקרונות הברזל 
שלנו הוא שהכסף חייב להיות צבוע, כשהכוונה היא שכל סכום 
נאמנות  יש חשבון  ולמי. לכל פרויקט  יצא  מסומן לאיפה הוא 
משלו, כל שקל שיוצא חייב לקבל אישור של העו"ד. אם חברת 
הניהול אומרת אני צריכה מיליון שקל לבנייה, עו"ד בוחן את 
בצורה  ההוצאות  את  ומנהל  סבירה,  היא  אם  ובודק  הדרישה 

מסודרת ומוקפדת".
מלדברי עו"ד אברהם פוגל, כדי לייעל את הניהול, וכדי לה

ציב סטנדרט מקצועי הגבוה ביותר בכל הקשור לניהול קבוצות 
שונים.  טכנולוגיים  פתרונות  האחרונות  בשנים  פותחו  רכישה, 
"אתן דוגמא שאני מכיר היטב" אומר עו"ד פוגל. "חברת 'בנין 
שלם החדש' למשל פיתחה בשנים האחרונות בהשקעה של מאות אלפי שקלים תוכנה ייעודית 
שמטרתה היא לסנכרן את המלאכה המורכבת של ניהול הכספים בפרויקט הבינוי" הוא מספר. 
"התוכנה הזו היא עתידנית לגמרי וממפה בכל רגע נתון את המצב בפרויקט. כל לקוח מקבל 
באופן שוטף דיווח מדויק היכן נמצא הפרויקט, כמה כסף נשאר, ועל מה יצא הכסף. מדובר 

ברמת שקיפות שהייתי רוצה לראות בכל קבוצות הרכישה בישראל".
גם  בנוסף היא  בניהול השוטף.  והיא מסייעת  "התוכנה היא פיתוח של אלגוריתם מורכב 
הזמן את  כל  ומשקללת  זמן,  סטייה מהתכנית העסקית, מתריעה מפני משיכות  מזהירה מפני 
כדאיות הפרויקט וממליצה על דרכי פעולה על מנת לשפר את הכדאיות" מפרט עו"ד פוגל. 

"התוכנה הזו מכריחה את קבוצות הרכישה להתייעל לטובת הרוכש, ומגנה מפני מצב שדברים 
מתעכבים".

"בסופו של דבר, הדבר הכי חשוב לרוכש זאת האמינות" אומר עו"ד פוגל. "אני מכיר רק 
חברת ניהול אחת שהשיבה כספים לרוכשים, מדוע זה כך? הרי בחישוב הבלתי צפוי הבצ"מ 
)בלתי צפוי מראש( נלקחים סכומים נוספים, שאמורים לחזור ללקוחות, ולמרות זאת החברות 

מהניהול לא עושות את זה. זה נראה לא טוב, ומבחינתי יש כאן המחשה לעד כמה חשובה השקי
פות בניהול קבוצת רכישה".

"חברת ניהול, צריכה להיות שקופה ובהירה אל מול הלקוח שכל הדמויות בה גלויות לגמרי, 
ענייני ציבור"  כי מסרו את חייהם לטובת  ואנשי מעש כולם מעידים עליהם  מוכרות לציבור, 
מוסיף עו"ד משה פוגל. "המסורת הזו היא חלק מהגנום שלנו, וגם כעת זו הרוח שמלווה אותנו. 
להיטיב עם הלקוח, ולתת לו את העבודה המקצועית ביותר שניתן, תוך הקפדה על כל פרט, בלי 

עיגול פינות, במסירות, ובניקיון כפיים".
ניהול  היא לקחת חברת  הרוכשים  האינטרס של  רכישה,  לקבוצת  בכל הקשור  כי  ההבנה 

מקצועית התחדדה היטב בשנים האחרונות. 
מזה קרה לאחר שמיזמים שנוהלו בחובבנות, קרסו בקול רעש גדול, וחברות מקצועיות ומ

שרדי עו"ד מנוסים נקראו על מנת לסייע לרוכשים ולצמצם את הנזקים. בדיוק על מקרים כאלו 
כתבו חז"ל, איזהו חכם הרואה את הנולד.

"ברגע שאין פיקוח של משרד 
עו"ד, מנגנון הניהול יכול 

למעול בכספי הלקוחות. לכן 
כשאתם נכנסים לקבוצת 

רכישה, יש לבחון שיקולים 
כמעט טריוויאליים, כמו 

מיהו הגורם המארגן ומהי 
דרך ארגון הקבוצה, מה 

המוניטין העסקי המוכח של 
מארגן הקבוצה, ועוד..."
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