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חוו בו השגה,דיורלהשכרה,
מאוד תוכניות שנועדולסייע
לזוגות צעיויםלפתור את בעייתהמגווים.
למעט פוויקטיםנקודתיים ,ווב הפתוונות האלה נותוו בגוו סיסמאות
בלבו .האם הפתרון הוא עידוד חוותלהשקעה ,שיועמוולושות
 73פטוסבות
עופו
הצעיוים שחציםלהשכיו?
חוות קטנות :במשך השנים צצו הובה

$TS1$שלו^$TS1$
שלו־
יואל ומאיה אב־ב ,בנ־

$שלו^$DN2$

שים,

גרים

בראשון
רירה

אצל

בכיתהה׳ ,היו

הצעירים בני גילם מקבל־ם
״דמי זכאות" .זה היה

לרכישת
נמוכים

דירה.

מחיר־

מה

הבסיס
הדירות

שנקרא
הראשוני
אז היו

בחצי ויותר מהיום .דירות שני

חדרים בגבעתיים

$DN2$המעטפת $DN2$החיצונית
עטפת

שאיכזבו

נמכרו ב־ 120

אלף

שבהן,לכאורה,

להיווצר מלא־ של

ומחפשים

$TS1$באשדוד$TS1$.
באש־
ראשונה בת שלושה חדרים

דוד.
וד$DN2$.לפני

קרקעין
$DN2$המקרקעין$DN2$

ההור־ם

הציפיות

לציון

 20שנה ,כשהיו

עדלהודעה

הדשה.

מתברר כי דווקא באותן ערי המ־
$TS1$המעטפת$TS1$

בשנה האחרונה
בילבלו
האוצר והשיכוןניסו ,ללא הצלחה
לפתור את בע־־ת מחיר־ הדיור הגבוהים,

לגמרי :שרי
$DN2$במחירים $DN2$סבירים ,רמות
רים
אותנו

יתרה,

בשני צירים מרכד־ם:

על

המשקיעים,

להקשות

שהיו גורם

מחירי הדיור ,לצר

קבוצות

מצד אחר

מרכזי
בעליית

ועיקר,

המחירים לא ירדו כלל

חדרה,ירושלים ועוד

דוגמת חיפה,

אף עלו

המחירים

קלות.
הציבור ,מסתבר ,מעדיףעדיין השקעה בנ־
$TS1$בנדל״ן$TS1$

הסלון של

אפיק־ השקעה אחרים.זו שיחת

עם ישראל

בשנה האחרונה.

מסקר שנערך בנושא שוק

הדירותבישראל

רוב

המודלהלונדוני

דירות חדשות במחי־
$TS1$במחירים$TS1$

ובמקרים מסויימים

$DN2$בנדל״ן $DN2$על כל
הרכישהשהעלו דל״ן

את מח־ר־ הקרקע באחוזים רבים ,ומצד שני

ה־ה צפוי

חיובית ודם צעיר בערים עצמן.

%04-0
בהולנד ,למשל,
בערים רבות
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מהדירות הן דירות שנבנו כדיור בר השגה,

ובלונדון לא
אין בולפחות
בארצות

מאשרים פרויקט מגורים אם

 309דיור בר השגה .כך גם

סקנדינביה.

בקנדה

פרויקטים

רבים נבנים הן להשכרה והןלמכירה

כדיור

בר השגה.

ואצלנו? בתל

דולר,
שקל.
מיליון
ע״י
הגדול ,בשכונת שפירא וב־
$TS1$ובמתחמים$TS1$
עולה כ־ 619
אורליצקיושות',
רו״ח
ו־סוצקי ,בגוש
ליאון
הוכפל,לזוגות הצעירים של היום אין קילו״ ,התבטא שר האוצריובל שטייניץ,
$DN2$ובמתחמים $DN2$נוספים .אך מאחרוהוועדות אינן
מתחמים
להשקיע את כספו
הנדל״ן.
שחיכה ללא רחם בשוק
שוםסיוע,ואפילו ריבית הזכאות גבוהה
מהציבורעדיין מעדיף
שחסרה
משום
הנדל״ן ,למרות השינויים הצפויים
מאשרות פרויקטים אלה
בשוק
התוצאהבפועל הייתה רעה מכלכיוון
מהריביתהרגילה בבנק.
חקיקה ממשלתית בנושא,מעניין מה ייצא
להוזיל את מהירי הדי־
$TS1$הדירות$TS1$
שמטרתם
בשוק זה,
מה כן יש להם? הרבה דיבורים ותו־
$TS1$ותובניות $TS1$שמסתכלים על זה :המשקיעיםנעלמו,
מכל זה
$DN2$הדירות $DN2$בארץ .זאת,לעומת%32
רות
ניות $DN2$על הנייר של מה שקרוי ״דיור בר
בניות
לפועל.
שמעדיפים,
עוברה שהכניסה בשנה האחרונה את ענף
לקיפאוןעמוק ,ומחירי השכירויות עפ״י ממצאי הסקר ,אפיק השקעהכלשהו לעומת זאת ,בכפר סבאאיכלסו כברלפני
השגה״ .שם טובשיכול לשמש עוד כמה הנדל״ן
חד־
$TS1$חדרים$TS1$
שנתייםלמעלה מ־  270דירות בנות
בבנק.
קפצו .מצר שני ,הציפייה של הציבור ,וגם
שמאחוריה אין
חודשים סיסמת בחירות,
לזכאי העיר בפרויקט "כפר סבא
רים
ולמרות העדפות הציבור ,דיור בר
$DN2$חדרים $DN2$שנבנו
של הממשלה ,שלפתע פתאום רמות המ־
$TS1$המחירים$TS1$
הרבה .בינתיים ,בהצבעות על "רפורמת
מוזלים
השגה ,כאמור ,הופך ־ותר ויותר לסיסמת הצעירה״ .הדירות נמכרו במחירים
$DN2$המחירים $DN2$יצנהווייווצר מלאי דירות במחיר
חירים
ראש הממשלה בנימין
המרפסות״ של
לדירה .״גם היום
של החל מ־  700אלף שקל
שווה לכל נפש ,נכזבה.
התיכנון והב־
$TS1$והבנייה$TS1$,
נתניהו לשינו־ הליכי
בחירות .איש מראשי הערים עור לא יודע
מתכננים ובונים בכפר סבא דירות במחיר
על מה מדובר,למרות שבמחלקות ההנדסה
נתוני הלשכה המרכזיתלסטטיסטיקהול־
$TS1$ולשכת$TS1$
נייה,
ייה $DN2$,שברה ישראל ביתנו את המשמעת
שלהם כבר הוכנו תוכניות מפורטות ומב־
$DN2$ולשכת $DN2$שמאי המקרקעין מצביעים בב־רור
שכת
במפתיע נגר
$TS1$ומבטיחות$TS1$,מוזל׳לזכאיהעיר״ ,אומרלוי יצחק ,עורך
הקואליציונית
והצביעה
מחירון הדירות.
בעולם הסיפור
$DN2$ומבטיחות $DN2$,אךבלי תוקף חוקי.
דרמטית
טיחות,
על צניחה
עד כדי  80אחוז(!)
הצעת החוק ,כל עוד לאייכלל בתוכ־
$TS1$בתוכניות$TS1$
מתכננים לבנות על מורדות
שונה :מבינים שערים ותיקות צר־כ־ם זרי־
$TS1$זרימת $TS1$בירושלים
באזורים מסויימים
ניות
במספר העסקאות
יות$DN2$לדיור בר השגה גם סעיף העוסק
קרייתהיובל  300דירות במקום 53וילות
$DN2$זרימת $DN2$דם צעיר ואנרגיה חדשה.בעולםכולו
מת
שבוצעו במהלך החורשים האחרונים .יחד
התנג־
$TS1$התנגדו$TS1$
השתכרות .שרי ש״ם
בכושר
שתוכננו שם בעבר .דירותאלה ,אםייבנו,
שהתאחדו עם יזמים וקב־
$TS1$וקבלנים$TS1$
נוצרו איגודים
עם זאת ,וברוב המקר־ם ,רמת המחירים
ו$DN2$למהלר ,כ־ המשמעות היא שלילת
דו
מיוערותלדיור בר השגה.
$DN2$וקבלנים $DN2$בעידוד ובסיועממשלתי ,בכד־ לה־
$TS1$להביא$TS1$
לא השתנתה באופן משמעותי,להוציא את לנים
זכויות כמעט טוטאלית של תלמידי
באשדוד,שאשקלון החלהלזנב בה ברצי־
$TS1$ברצינות$TS1$,
למגורים הוגנים שיהיו
ביא
העיר תל אביב.
ישיבה ברכישת רירה ,מאחר והם הרי לא
$DN2$להביא $DN2$את הצעירים
$DN2$ברצינות $DN2$,והצעירים עוזבים אותה יותר ויותר,
נות,
בה־שג ידם ,ויחד עם זאת יזרימו אנרגיה
יתרה מכך :מנתוני לשכת שמאי המ־
$TS1$המקרקעין$TS1$
משתכרים .מפה לשם הרפורמה הוקפאה
כשאותה דירה היום

מאז

כושר

2.1
נמכרת ב־

לעזור

בנושא דיור בר

$TS1$הביניים$TS1$
הבי־
השגהלמעמד

$DN2$הביניים $DN2$ולשכבות העממיות" .פטיש
ניים
ההשתכרות לא

חמישה

מכון

גיאוקרטוגרפיה ,עבור

משרד

לדיור

אביב

בר השגה בשכונת

הוקצו

יד
אליהו,

שטחים

במתחם

עמוד 2

צמרת

החליטו להקדים

תרופה

למכה ולהשאיר
מקדמ־ם

את הצעירים בעיר .ה־ום

של

פרויקטים

ברצינות

דיור בר

שם

השגה,

$TS1$השכונות$TS1$
השכו־
שמחירי הדירות בכל

ודואגים לכך
נות
השכונות$DN2$
לדיירים שיעמדו

בקריטריונים
(דהיינו

צעירים תושבי העיר

שמתעתדים להישאר

ולהתגורר

בה ואין

יהיו נמוכים ב־%5
שכונה.

ברשותם רירה אחרת)

בתמורה

ממחירי הדירות באותה

היזם יקבל

מוגדליםב־:£׳  20ויותר.

אחוז־ בנייה

000,2
מחבר ב־

דירות עד שנת 2013
ברעננה מחירי הדירות כידוע גבוהים ,וכך
גם

הביקושים .לאחרונה

אישרה הוועדה

המחוזית תוכניתלבניית
בעיר במתחםבורלאלדיור

 144דירות בצפון
בר השגה.

מחירי הדירות בפרויקטיהיו נמוכים ב־

20

קךית

האומוים,

במצ

יח ,יזם:

רוטשטיין.

הסיוע :מחיר למשתכן
חילוני.
$DN2$לדים $DN2$באזור
דים
בן  54דירות ,המיועדות אך ורק
הצלחה .המשמעות :משפחות
את המכרזבלי
לצעירים
לבנים ממשיכים
בער־ס רבות ,מתברר ,הכינו
בני רחובות.
דירות
רכשו
חרדיות
יש,
תוכניות
דירה,
״הצלחנו כילקחנו על עצ־
$TS1$עצמנו$TS1$
תוכנית סיועלרכישת
במודיעיןלהשקעה,
להוזיל בכ־  20אחוז את
$DN2$עצמנו $DN2$את
מנו
אבלהתחלות הבנייה שואפותלאפס .במשרד
העלויות
בעור צעירים
חילונים לאיכלולהרשותלע־
$TS1$לעצמם$TS1$
מחירים הדירות ובכך להפוך אותן לברות
$DN2$לעצמם$DN2$לגור שם בדירה ראשונה .בעקבותהלחץ
צמם
המשפטים לא מוכנים לאשר קדימותלבני
לזוגות צעירים מרחובות שזו להם
השגה
של כיבס וראשי עיר נוספים שונולאחרונה
המקום במכרז־ ד־ור ,מחשש שההליך לא
מלול.״הבעיה היא
דירה ראשונה" ,מדגיש
005,2
הקריטריונים :בימים האחרונים יצאו
יעמוד במבחןבג״צ .א־ אפשרלעשות כמעט
ליוצא־ צבא במח־רלמשתכן ,כפי
דירות
כלוםבל־ סיועממשלתי .הסיוע הממשלתי
שללא סיוע של הממשלה בפטורים על
מע״מ,הלוואות מקום עומדות והקצאות
הלאה ,במכרזים
שהתחייב אט־אס .ומה ־קרה
למשתכן",
ל״מחיר
היחיד־ שנ־תן עד כה ה־ה
קרקע לשם מטרהזו ,לאנוכל לקרם דיור
לאלוהיםולשרים הפ־
$TS1$הפלדברי$TS1$
הבאים? אין ממש חוק.
הקבלנים מתחרים מי ייתן
מכרז הפוך שבו
גדולות של מאות יחי־
$TS1$יחידות$TS1$
בר השגה במאםות
תרונים.
את מהיר הדירה הסופי הנמוך .משמעות
הוא מספר

שניסהלעצור

המוזיאון״,
של פרויקט ״שערי

מתחם

חרש

$DN2$הפלדברי $DN2$רחמיםמלול,
ממחירי השוק .לדברי
%03-02
הוזלה של
הדבר היא
למעשה ,ביד־ הרשו־ות
״הממשלה הפקירה,
עכשיו שר השיכוןאריאל אטיאס שינה את
המקומיות את האחריות לפתור את נושא
ליוצאי
הקריטריונים שנותנים משקל עודף
הד־ור בר ההשגה ,וזאת מבל־ שת־תן להן
צבא,אבל כל עוד א־ן ״כושר השתכרות״ ,אץ
כל־ם נאות־ם
לדוגמה,
לחילונים.
הבעיה״.
להתמודד עם
מי שיבטיחעדיפות

יהיו  20אחוז לפחות דירות קטנות ,כולל
בשכונת חלומות פארק חדרה ההולכת

(ררום־מזרה רחו־
$TS1$רחובות)$TS1$
מתחם השוק הישן בשעריים

המקודשת

$DN2$יחידות $DN2$דיור כפי שהיינורוצים״.
דות
ראשעיריית רחובות,

מודיעין ,חיים ביבס ,נדהםלג־
$TS1$לגלות$TS1$
ראשעיריית
ממחירי השוק בעיר והדירות יימכרולפי
הע־רי־ה ,באמצעות החברההכלכלית
$DN2$רחובות) $DN2$בו
$DN2$לגלות$DN2$לפני כשנתיים מכרז למחיר למשתכן
בות)
קריטריונים מיוחדים ,כדי שזוגות צעירים לות
$TS1$לדים $TS1$ה.ל.ר ,ס־בסדה את
בעירו שנותן העדפהלמשפחות מרובות־ל־
עלויות הקרקע והביצוע
יוכלולרכוש דירות ברעננה המקש־שה.

ה״ם אביטן,

ראש עיריית חררה ,אומר

״הוריתי שבכל

שתאושר

ונבנית

כראשי

בנ״ה

תוכנית

כבר היום .זו

עריםלדאוג

חובתנו
בראש

וראשונהלבני

העיר".
המשך בעמוד 56

עמוד 3

המשך

מעמוד 55

בלי

בות

מעשים

עו״דזיו כספי ,שותף בכיר במשררעו״ר ג־־
$TS1$גנריכספי$TS1$

נרי־כספי
$גנריכספי$DN2$

בנדל״ן,
המתמחה

פרויקטים

ק־־מים

בהיקף

אומר כי״כיוס
אדיר

שמחכים

לאישורים ושחרורי קרקעות ,אבל תקועים
בוועדות המחוזיות .ככל שהיצע הקרקעות

יגדל,
להכניס

פרויקטים יאושרו ,וניתן
בהם

דיורברהשגהבמחיריםהגיוניים

ובזמן הקרוב .הדבר

עריץ לא

־היה לדרוש

הואריאלי ואפשרי,אבל

בכיוון .חוסר כוח אדם
רואים צעדים

בוועדות המחוזיות

מביא
לעיכוב

באישור

הואבלתינסבל.

פרויקטים.עיכוב זה

אנחנו

שומעים אתהרעיונות ואת הכוונות אך עד

נתקלנובזירוזהליכיםלדיורזול
כה עור לא
וכוי".
שמשתחררות

בר השגה ,קרקעות

מאז הקיץ האחרון ,שרים בכיריםבממשלה
מצהירים שיחייבוקבלניםלהכניס דירות
קטנות בכל פרויקט 80 ,מ״ר במחיר־ שוק,
שישבממשלה כבר מי שמכנה אותן״דיור בר
השגה",למרות שמדובר בסר"כל במחירי שוק
של דירות קטנותמהממוצע.
כעת רואים התחלה של יישוםהרעיונות
הללו

ברחב־ הארץ ,בעקבות הנחיה

השיכוןאריאל אטיאסלכלול בכל
%02
חדש

של

שר

פרויקט

דירות קטנות.אבל הדבר לא

תמיד

עובד כמו שמצפים .ישנם פרויקטים יוקרתיים

שבהם הרשות

להכניס אחוז מסוים של
מבקשת

דיור בר השגה ,ואכן
הקבלנים
ד־רות שלשלושה חדרים .נוצר מצב בו די־
$TS1$דירות$TS1$
 53.1מיליון
ירות$DN2$שלושה חדרים ומטה
רות
עולות
שקלים
ומעלה ואיןלהן דרישהבגלל המחיר
הגבוהלדירה קטנה .מכאן שלא תמיד משתלם
לדרוש את בניית הדירות הקטנות.
מכניסים בהם

שהדרישהלדירות

״בנוסף ,אנחנו רואים

קטנות איננה גבוהה כמו שחושבים .ראינו
לפרויקט ברחובות ,בו
דוגמה

ממוצעלדירה הוא4.1מיליוןשקל.

אטרקטיביתליזם

תשואה

שיעמוד מאחורי

פרויקט

$TS1$בפרויקט$TS1$
בפ־
אחוזים .בחישוב מהיר,

01-8
כזה ,תהיה
הרוב המכריע של רוכשי הדירות לא יתנגד לרכישת רירה בפרויקט שבו
צריכה
$TS1$כ$TS1$000,9
כ־
השכירות
שכזה
$DN2$בפרויקט$DN2$
רויקט
לעמוד על
ישולבו דירות להשכרה ומכירה ,כךעולה מניתוח כלכלי שערכה ד״ר רינה
שקללחודש
000,9
$DN2$כ$DN2$000,9
סכום שהדייר הממוצע
דגני,מנכ״ל קבוצת גיאוקרטוגרפיה ומתכננת ערים.
לעמוד בו.
שמחפש דיור בר השגה ,לאיכול
לעידוד בנייה להשכרה ,אך הוא לא
לפני מספר שנים אושר בכנסת החוק
לכראיים
הדרך היחידהלהפוך פרויקטיםכאלו
לפופולאריות רבה.לטענתקבלנים הוא לא הביא בשורה של ממש ולא
זכה
ממשלתיים.
ויעילים היא מענקים
כלל די תמריציםלבניית דירות להשכרה .באחרונה עודכן החוק כך שהוסרה
כאמור ,הממשלה פגעה במשקיעים בנ־
$TS1$בנסיונות$TS1$
ההגבלה על שטח הדירות
הועלה הרףהמקסימלי של שכר
שבפרויקט ,וכן
$DN2$בנסיונות $DN2$לקרם ר־ור בר השגה .אבל יש גורמים
סיונות
ל־
005,2
הדירה שניתןלגבות מ־
שקללחורש.
002,6
הנדל״ן שסבורים כ־ זוטעות ,וכי האחד
בענף
לבנייה להשכרה במסלול זה נהנים מתשלום מס
בנוסף ,היזמים הפונים
״מהניסיון
לא צריךלבוא על חשבון השני.
ומפחת מואץ של  2070ההטבות תקפות הןלהכנסות
מופחת של cc
הנרל״ן בארץ
שלי במשך עשרות שנים בענף
מתקופת ההשכרה והן להכנסות
ממכירת הדירות החדשות ,וממכירת הדירות

המושכרות כעבור
עם

חמש שנים.

כניסת השינויים בחוקלתוקף,גילוקבלנים עניין

אולם

רבים

דירותהשלושה
רה,
$DN2$והשכרה $DN2$,תפגע

$TS1$להשקעה$TS1$
לה־
לקבוע בבירור שרירות
ובחו״ל ,אנייכול
$DN2$להשקעה $DN2$במדינת ישראל היו תמיד
שקעה
החוק,

מהם עדיין

חוששים כי בניית

מחודש

אטרקציה

ביישום

פרויקטיםמשולבים למכירה והשכ־
$TS1$והשכרה$TS1$,

ישראל.
מנכ״ל אפריקה
ולשעבר

המכירות ובמחירי הדירות בהם.

בקצב

מהניתוחהכלכלי
התוצאות מלמדות

כלכלית״,

אומר שלמה גרופמן,יו״ר קרן פייר

חדריםהתגלו כמוצרללא
כי כ־  60אחוז מרוכשי הדירות יהיו מוכניםלגור
הזול והדירות
קונים מתאימיםלמרות המחיר
כלכלית .גם אם
$DN2$למשקיעים$DN2$לאורך שנים תשואה
עים
בו מחצית הדירות יהיו מיועדות להשכרה 26 .אחוז תפסו את התמהיל כמפ־
$TS1$כמפריע$TS1$
הקטנות
שכביכול הן מוצרמבוקש" ,אומר
עו״ד
ההשבחה של הדירה הייתה איטית ,במכי־
$TS1$במכירתה$TS1$
$DN2$כמפריע $DN2$מאוד או כמהווה חסם לרכישת דירה בפרויקט.
ריע
כספי.
$DN2$במכירתה $DN2$התקבלה תשואה גבוהה הרבה יותר
רתה
שרוכשי
ההתנגדות לרכישת דירה בפרויקט משולב נובעת בעיקר מהעובדה
דירה להשכיר
מאשר מה שנתן שוק המניותבישראל .כל
המושכרות ,ובשל כך הפרויקט
הדירות אינם יודעים מי ייכנסלגור בדירות
מוצר נוסף
מחשבה אשר מעקרת את אלמנט ההשקעה
שמשרד השיכון מאמין שעשוי
בשכירות
יהיה נחותלעומת פרויקטרגיל .גם התחלופה הצפויה של הדיירים
כחלק ממכירת הדירות בערים המרכזיות
הד־ור
בנ־־ה
הוא
בפתרון
של
בעיית
לעזור
עלולהלהיות גבוהה ,וגם בשל העובדה שלרוב טיפוח הבניין וסביבתו פחות
ביקוש

ד־ור להשכרה.

השר

לא

נמצאו

אטיאס טוען שצריר

ליזמים.
לדאוג שזהישתלם
מדובר בדרישה

קשה ומורכבת.

מרבית

להתעסק בדירותלהש־
$TS1$להשכרה$TS1$.
היזמים לא
מעוני־נים

נרל״ן
שכרה $DN2$.השכרה היא לאייזום
כרה.
בפני עצמו,הכולל
וכוי .יזם
ליקויים ,הארכת חוזים
אחזקה,תיקון
ש־צטררלהישאר עםחלקמבניין מעמיסעל
עצמועבורה ,שהיאבכלל לאהמקצועשלו.
האםבכלל אפשר־להפוך פרויקטים של
ד־ור להשכרהלכדאי־ם
לקבלנים? מענק־ם
ממשלתיים־עזרולהפוך אתהענייןלכלכלי
זהו מקצוע

התקשרויות עם דיירים,

שערכהד׳׳ר רינה דגניעולה

משמעותיים עבור דיירים

כי

החששות אינם

מוצדקים.

לדברי גרופמן" ,דירות נתנולמשקי־
$TS1$למשקיעים$TS1$

בפרויקט

המתגוררים

בישראל,

בשכירות.

היא טעות .הן עסקית והן ציונית.

להשקעה ,ישלז־
$TS1$לזכור$TS1$
כאשר מדובר על דירות
אוכלוסייה
עם זאת ,כךעולה מהמחקר ,אם הדירות יושכרולקבוצות
רק
לא
האחרונות
שבשנים
כור
$DN2$לזכור$DN2$
משקיעי
מתאימות באותה קבוצת הכנסה ,ההתנגדות לכך תקטן בכשליש ,בעיקר אם

חוץ אלא גםישראלים

יימצא מנגנון של סינון מועמדים.

ד״ר דגני :״אין אפשרות חוקיתלבצע סלקציה של מועמדים להשכרת
אולם יש דרך אחרת לשמור על איכות הפרויקט :אם ייקבעגודל
הדירות בפרויקט ,הן להשכרה והןלמכירה .הדבר ימנע מצב שבו ייכנסו
וזולות ,וכך תיכנסאליו
השכרת דירות קטנות
לפרויקט אנשים המעדיפים
המתאימה לקבוצת רוכשי הדירות״.
רק
האוכלוסייה

דירות,

אחיד

של

להשקעה

והעמידו אותן כדירות

לטווח

ארוך.

ממשלת

שיהיה

מלאי

בדירות

כאלה

רבים רכשו דירות

ישראל מעוניינת

להשכרה

נחוצות במיוחד במרכז

חולים,
בתי

להשכרה
ודירות

הארץ ,ליד

אוניברסיטאות ומכוני

מחקר,

והןאפילוהכרחיות".
גרופמן מוסיף כי הוא מתייחס בספק־
$TS1$בספקנות$TS1$

מול גורמים פרטיים,נוכללהבטיח
■ותר ובטוח יותר ,וקביעת סך דמ־ שכירות
וכלכלי לכל
משתלם
להפוך את העסקהלסב־רה יותר ל־זם ,ש״דע שעתידו ועתיר הפרויקט מובטח,
מראשתעזור
ממשק
ליצור
אם
רק
היזם,
בו
נוכל
ואפשרית.
וביטחון לשוכר כמובן .בניסיון לפתור את
ורק
אך
מול המרינהולא
לתחום,
להיכנס
גדולים
ולעודד יזמים
המשכיר ,מתעסק
הבעיה

שזה יהיה

להביא ביטחון
הצדדים,

הודיע

משרד

$DN2$בספקנות$DN2$לנושא של
נות
האוצרלפנישבועיים על פטור

למוסריים שישקיעו בדיורלהשכרה.
ממס

דיור בר השגה .״המכרזים

האחרוניםלדיור
מקרקעי ישראל

להכניס בפרויקט קיים דיור
אז כיצר ניתן
להשכרה במחירים שפוייםולהשאיר אותו דול
$DN2$הגדול$DN2$

ליזם? ניקהלדוגמה
כלכלי

פרויקט בו מחיר

לאנענו,

בר

השגה

שהוציאו מנהל

$TS1$הגדול$TS1$
הג־
ומשרד השיכון ברובם

מאחר ורוב היזמים

להיכנס לשוקהזה״ ,הוא

מסכם».

לא

רצו

