הברת  IS Aהחלה באכלוס
מוקדם של פרויקט מצנה רמות
בן גבריאל

חברת  ISAהחלד! באיבלוס שלב א׳ של
פרויקט מצפה רמות חצמוד לרמות א׳ ,חצי
שנה לפני מועד האיבלום שהתחייבה עליו
החברה .בשל הקדמת מועד האיכלום על ידי
חברת  ,ISAגב משרד השיכון ,המבצע את
הפיתוח בכלל המתחמיב ,האיץ את קצב
העבודות על מנת לסיים את עבודות הפיתוח
על מנת לאפשר את תחילת אכלום השכונה
מוקדם מהצפוי.
מצפה רמות הינה שכונה חדשה לצד שכונת
רמות .השכונה הממוקמת בצידה המזרחי של
שכונת רמות ומציעה שקט פסטורלי ויוקרתי,
נוף הררי עוצר נשימה ובינוי ברמה הגבוהה
ביותר שקיימת .חברת  , ISAבבעלותם של
עקיבא זוריבין ושלום גריבה ,בונה במצפה רמות
כמה מאות יחידות דיור עם מפרט עשיר בכל
דירה ושפע של שטחים ירוקים בינות לבניינים.
הודות למיקום האידיאלי ,מצליחה מצפה רמות
להציע גם תחבורה נגישה  -הן לעיר והן מחוצה
לה ,וכן סמיכות למקומות עבודה ,לקניונים
ולמרכזי קניות .מה עוד שהיא שוכנת במרחק
נסיעה של דקות ספורות מאזור התעשייה התוסס
בהר חוצבים.
שכונת מצפה רמות פרוסה על שטח של 432
דונם בשישה מתחמים וקאנטרי בשטח  42דונם.
חברת  ISAזכתה באחד מששת המתחמים והיא
החברה הראשונה שעמדה בהתחייבויותיה ובימים
אלה ,כאמור ,מאכלסת את שלושת הבניינים
הראשונים במתחם שלה .תכנון הפרויקט של
 ISAהופקד בידי גיל קריבין אדריכלים ומבוצע
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הפרויקט החדש  /צילום :יח״צ

ע״י האחים משחור בנין ופיתוח.
ט״ו תמוז ,תשע״ז
 9יולי2017 ,

"הוצאתי קבלה ,אך טעיתי במספר הצ׳ק" ,טען
בעל עסק לפרסום שבביקורת בעסקו במסגרת
מבצע ביקורת של רשות המסים בירושלים נמצא

כי לא דיווח על הכנסותיו כדין
כחלק מפעילות נרחבת של רשות המסים
נגד מעלימי מס והון שחור ערכה הרשות מבצע
ביקורת בירושלים ובסביבה .במסגרת המבצע
שנוהל על ידי פקיד שומה ירושלים  3בוקרו
 253עסקים ממגוון תחומים ,ונמצא כי  5%מכלל
העסקים שנבדקו אינם מדווחים על הכנסותיהם
כדין.
בביקורת בעסק לחומרי בנייה וכלי בית במרכז
ירושלים נמצא צ׳ק על סך  ₪ 9,000שלא נרשם
בספרי העסק .בעל החברה טען כי "הלקוח
קנה סחורה ונתן צ׳ק בטחון ,כשיבוא וישלם
אני אדפיס בקופה" .מקרה דומה אירע בחנות
למוצרי חשמל ,שם נמצא צ׳ק על סך ₪ 3,600
ששולם ישירות לספק החנות ולא נרשם בספרי
החנות .המנהל בתגובה" :לא הוצאתי קבלות .זה
עדיין חדש לכן לא הוצאתי"" .הוצאתי קבלה ,אך
טעיתי במספר הצ׳ק" ,טען בעל עסק לפרסום,
כשבביקורת בעסקו נמצא כי צ׳ק בסך  8,800עה
לא נרשם בספרי העסק.
במסגרת המבצע הגיעו המבקרים לשוק מחנה
יהודה וערכו מספר ביקורות סמויות .בביקורות
נמצאו  2ירקנים שיש להם קופה רושמת אך אין
סרט קופה פנימי לרישום הקניות .כמו כן ,נמצא
כי מספר עסקים לא מנהלים ספרים כלל .כלל
המקרים הועברו להמשך טיפול שומתי.
כאמור ,המבצע נערך במסגרת הנחיית מנהל
הרשות ,משה אשר ,למשרדים האזוריים להגביר
את פעילות האכיפה ולשפר את כושר ההרתעה,
בין היתר ע״י עריכת מבצעי שטח שמטרתם
להביא לדיווחי וגביית מס אמת ולהגביר את
השוויון בנטל בקרב האזרחים.

