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פטוסבות73

הובהצצוהשניםבמשךקטנות:חוותלהשכרה,דיורהשגה,בוחוו

המגווים.בעייתאתלפתורצעיויםלזוגותלסייעשנועדותוכניותמאוד

סיסמאותבגוונותווהאלההפתוונותוובנקודתיים,פוויקטיםלמעט

לושותשיועמוולהשקעה,חוותעידודהואהפתרוןהאםבלבו.

פטוסבותעופולהשכיו?שחציםהצעיוים

TS1$$שלו^TS1$$שלו־בנ־אב־ב,ומאיהיואל

$DN2$^שלו$DN2$,ההור־םאצלגריםשים

ומחפשיםלציוןבראשון

באש־חדריםשלושהבתראשונהרירה

דוד.

$TS1$.באשדוד$TS1$

$DN2$.באשדוד$DN2$היוה׳,בכיתהכשהיושנה,20לפני

שנקראמהמקבל־םגילםבניהצעירים

הראשוניהבסיסהיהזהזכאות".״דמי

היואזהדירותמחיר־דירה.לרכישת

שנידירותמהיום.ויותרבחצינמוכים

אלף120ב־נמכרובגבעתייםחדרים

2.1ב־נמכרתהיוםדירהכשאותהדולר,

לאההשתכרותכושרמאזשקל.מיליון

איןהיוםשלהצעיריםלזוגותהוכפל,

גבוהההזכאותריביתואפילוסיוע,שום

בבנק.הרגילהמהריבית

ותו־דיבוריםהרבהלהם?ישכןמה

בניות

$TS1$ותובניות$TS1$

$DN2$ותובניות$DN2$בר״דיורשקרוימהשלהניירעל

כמהעודלשמששיכולטובשםהשגה״.

איןשמאחוריהבחירות,סיסמתחודשים

"רפורמתעלבהצבעותבינתיים,הרבה.

בנימיןהממשלהראששלהמרפסות״

והב־התיכנוןהליכילשינו־נתניהו

נייה,

$TS1$,והבנייה$TS1$

$DN2$,והבנייה$DN2$המשמעתאתביתנוישראלשברה

נגרבמפתיעוהצביעההקואליציונית

בתוכ־ייכלללאעודכלהחוק,הצעת

ניות

$TS1$בתוכניות$TS1$

$DN2$בתוכניות$DN2$העוסקסעיףגםהשגהברלדיור

התנג־ש״םשריהשתכרות.בכושר

דו

$TS1$התנגדו$TS1$

$DN2$התנגדו$DN2$,שלילתהיאהמשמעותכ־למהלר

תלמידישלטוטאליתכמעטזכויות

לאהריוהםמאחררירה,ברכישתישיבה

הוקפאההרפורמהלשםמפהמשתכרים.

הדשה.להודעהעד

שאיכזבוהציפיות

שרילגמרי:אותנובילבלוהאחרונהבשנה

יתרה,הצלחהללאניסו,והשיכוןהאוצר

הגבוהים,הדיורמחיר־בע־־תאתלפתור

אחרמצדלהקשותמרכד־ם:ציריםבשני

בעלייתמרכזיגורםשהיוהמשקיעים,על

שהעלוהרכישהקבוצותלצרהדיור,מחירי

שניומצדרבים,באחוזיםהקרקעמח־ר־את

הבי־למעמדהשגהברדיורבנושאלעזור

ניים

$TS1$הביניים$TS1$

$DN2$הביניים$DN2$חמישה"פטישהעממיות.ולשכבות

שטייניץ,יובלהאוצרשרהתבטאקילו״,

הנדל״ן.בשוקרחםללאשחיכה

כיווןמכלרעההייתהבפועלהתוצאה

נעלמו,המשקיעיםזה:עלשמסתכלים

ענףאתהאחרונהבשנהשהכניסהעוברה

השכירויותומחיריעמוק,לקיפאוןהנדל״ן

וגםהציבור,שלהציפייהשני,מצרקפצו.

המ־רמותפתאוםשלפתעהממשלה,של

חירים

$TS1$המחירים$TS1$

$DN2$המחירים$DN2$במחירדירותמלאיוייווצריצנהו

נכזבה.נפש,לכלשווה

ול־לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהנתוני

שכת

$TS1$ולשכת$TS1$

$DN2$ולשכת$DN2$בב־רורמצביעיםהמקרקעיןשמאי

)!(אחוז80כדיעדדרמטיתצניחהעל

העסקאותבמספרמסויימיםבאזורים

יחדהאחרונים.החורשיםבמהלךשבוצעו

המחיריםרמתהמקר־ם,וברובזאת,עם

אתלהוציאמשמעותי,באופןהשתנתהלא

אביב.תלהעיר

המ־שמאילשכתמנתונימכך:יתרה

קרקעין

$TS1$המקרקעין$TS1$

$DN2$המקרקעין$DN2$המ־עריבאותןדווקאכימתברר

עטפת

$TS1$המעטפת$TS1$

$DN2$המעטפת$DN2$צפויה־הלכאורה,שבהן,החיצונית

במחי־חדשותדירותשלמלא־להיווצר

רים

$TS1$במחירים$TS1$

$DN2$במחירים$DN2$,כללירדולאהמחיריםרמותסבירים

חיפה,דוגמתמסויימיםובמקריםועיקר,

המחיריםעלואףועודירושליםחדרה,

קלות.

בנ־השקעהעדייןמעדיףמסתבר,הציבור,

דל״ן

$TS1$בנדל״ן$TS1$

$DN2$בנדל״ן$DN2$שיחתזואחרים.השקעהאפיק־כלעל

האחרונה.בשנהישראלעםרובשלהסלון

בישראלהדירותשוקבנושאשנערךמסקר

משרדעבורגיאוקרטוגרפיה,מכוןע״י

619כ־עולהושות',אורליצקיליאוןרו״ח

כספואתלהשקיעמעדיףעדייןמהציבור

הצפוייםהשינוייםלמרותהנדל״ן,בשוק

הדי־מהיריאתלהוזילשמטרתםזה,בשוק

רות

$TS1$הדירות$TS1$

$DN2$הדירות$DN2$.שמעדיפים,%32לעומתזאת,בארץ

כלשהוהשקעהאפיקהסקר,ממצאיעפ״י

בבנק.

ברדיורהציבור,העדפותולמרות

לסיסמתויותר־ותרהופךכאמור,השגה,

יודעלאעורהעריםמראשיאישבחירות.

ההנדסהשבמחלקותלמרותמדובר,מהעל

ומב־מפורטותתוכניותהוכנוכברשלהם

טיחות,

$TS1$,ומבטיחות$TS1$

$DN2$,ומבטיחות$DN2$הסיפורבעולםחוקי.תוקףבליאך

זרי־צר־כ־םותיקותשעריםמביניםשונה:

מת

$TS1$זרימת$TS1$

$DN2$זרימת$DN2$כולובעולםחדשה.ואנרגיהצעירדם

וקב־יזמיםעםשהתאחדואיגודיםנוצרו

לנים

$TS1$וקבלנים$TS1$

$DN2$וקבלנים$DN2$לה־בכד־ממשלתי,ובסיועבעידוד

ביא

$TS1$להביא$TS1$

$DN2$להביא$DN2$שיהיוהוגניםלמגוריםהצעיריםאת

אנרגיהיזרימוזאתעםויחדידם,בה־שג

עצמן.בעריםצעירודםחיובית

הלונדוניהמודל

%04-0309למשל,בהולנד,רבותבערים

השגה,ברכדיורשנבנודירותהןמהדירות

אםמגוריםפרויקטמאשריםלאובלונדון

גםכךהשגה.ברדיור309לפחותבואין

פרויקטיםבקנדהסקנדינביה.בארצות

כדיורלמכירהוהןלהשכרההןנבניםרבים

השגה.בר

שטחיםהוקצואביבבתלואצלנו?

במתחםאליהו,ידבשכונתהשגהברלדיור

וב־שפיראבשכונתהגדול,בגושו־סוצקי,

מתחמים

$TS1$ובמתחמים$TS1$

$DN2$ובמתחמים$DN2$.אינןוהוועדותמאחראךנוספים

שחסרהמשוםאלהפרויקטיםמאשרות

ייצאמהמענייןבנושא,ממשלתיתחקיקה

לפועל.זהמכל

לפניכבראיכלסוסבאבכפרזאת,לעומת

חד־בנותדירות270מ־למעלהשנתיים

רים

$TS1$חדרים$TS1$

$DN2$חדרים$DN2$סבא"כפרבפרויקטהעירלזכאישנבנו

מוזליםבמחיריםנמכרוהדירותהצעירה״.

היום״גםלדירה.שקלאלף700מ־החלשל

במחירדירותסבאבכפרובוניםמתכננים

עורךיצחק,לויאומרהעיר״,מוזל׳לזכאי

הדירות.מחירון

מורדותעללבנותמתכנניםבירושלים

וילות53במקוםדירות300היובלקריית

ייבנו,אםאלה,דירותבעבר.שםשתוכננו

השגה.ברלדיורמיוערות

ברצי־בהלזנבהחלהשאשקלוןבאשדוד,

נות,

$TS1$,ברצינות$TS1$

$DN2$,ברצינות$DN2$ויותר,יותראותהעוזביםוהצעירים
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רוטשטיין.יזם:יח,במצהאומוים,קךיתצמרת

ולהשאירלמכהתרופהלהקדיםהחליטו

שםמקדמ־םה־וםבעיר.הצעיריםאת

השגה,ברדיורשלפרויקטיםברצינות

השכו־בכלהדירותשמחירילכךודואגים

נות

$TS1$השכונות$TS1$

$DN2$השכונות$DN2$דהיינובקריטריוניםשיעמדולדיירים(

להישארשמתעתדיםהעירתושביצעירים

אחרת(רירהברשותםואיןבהולהתגורר

באותההדירותממחירי%5ב־נמוכיםיהיו

בנייהאחוז־יקבלהיזםבתמורהשכונה.

000,2ב־מחברויותר.20ב־£:׳מוגדלים

2013שנתעדדירות

וכךגבוהים,כידועהדירותמחיריברעננה

הוועדהאישרהלאחרונההביקושים.גם

בצפוןדירות144לבנייתתוכניתהמחוזית

השגה.ברלדיורבורלאבמתחםבעיר

20ב־נמוכיםיהיובפרויקטהדירותמחירי

לפייימכרווהדירותבעירהשוקממחירי

צעיריםשזוגותכדימיוחדים,קריטריונים

המקש־שה.ברעננהדירותלרכושיוכלו

למשתכןמחירהסיוע:

ממשיכיםלבניםהכינומתברר,רבות,בער־ס

יש,תוכניותדירה,לרכישתסיועתוכנית

במשרדלאפס.שואפותהבנייההתחלותאבל

לבניקדימותלאשרמוכניםלאהמשפטים

לאשההליךמחששד־ור,במכרז־המקום

כמעטלעשותאפשרא־בג״צ.במבחןיעמוד

הממשלתיהסיועממשלתי.סיועבל־כלום

למשתכן",ל״מחירה־הכהעדשנ־תןהיחיד־

ייתןמימתחריםהקבלניםשבוהפוךמכרז

משמעותהנמוך.הסופיהדירהמהיראת

השוק.ממחירי%03-02שלהוזלההיאהדבר

אתשינהאטיאסאריאלהשיכוןשרעכשיו

ליוצאיעודףמשקלשנותניםהקריטריונים

אץהשתכרות״,״כושרא־ןעודכלאבלצבא,

לחילונים.עדיפותשיבטיחמי

לג־נדהםביבס,חייםמודיעין,עירייתראש

לות

$TS1$לגלות$TS1$

$DN2$לגלות$DN2$למשתכןלמחירמכרזכשנתייםלפני

־ל־מרובותלמשפחותהעדפהשנותןבעירו

דים

$TS1$לדים$TS1$

$DN2$לדים$DN2$לעצורשניסהמספרהואחילוני.באזור

משפחותהמשמעות:הצלחה.בליהמכרזאת

להשקעה,במודיעיןדירותרכשוחרדיות

לע־להרשותיכלולאחילוניםצעיריםבעור

צמם

$TS1$לעצמם$TS1$

$DN2$לעצמם$DN2$הלחץבעקבותראשונה.בדירהשםלגור

לאחרונהשונונוספיםעירוראשיכיבסשל

005,2יצאוהאחרוניםבימיםהקריטריונים:

כפילמשתכן,במח־רצבאליוצא־דירות

במכרזיםהלאה,־קרהומהאט־אס.שהתחייב

הפ־ולשריםלאלוהיםחוק.ממשאיןהבאים?

תרונים.

לדברי

$TS1$הפלדברי$TS1$

$DN2$הפלדברי$DN2$רחובות,עירייתראשמלול,רחמים

הרשו־ותביד־למעשה,הפקירה,״הממשלה

נושאאתלפתורהאחריותאתהמקומיות

להןשת־תןמבל־וזאתההשגה,ברהד־ור

לדוגמה,הבעיה״.עםלהתמודדנאות־םכל־ם

רחו־)ררום־מזרהבשערייםהישןהשוקמתחם

בות(

$TS1$)רחובות$TS1$

$DN2$)רחובות$DN2$הכלכליתהחברהבאמצעותהע־רי־ה,בו

והביצועהקרקעעלויותאתס־בסדהה.ל.ר,

חרשמתחםהמוזיאון״,״שעריפרויקטשל

לצעיריםורקאךהמיועדותדירות,54בן

עצ־עללקחנוכי״הצלחנורחובות.בני

מנו

$TS1$עצמנו$TS1$

$DN2$עצמנו$DN2$אתאחוז20בכ־להוזילהעלויותאת

לברותאותןלהפוךובכךהדירותמחירים

להםשזומרחובותצעיריםלזוגותהשגה

היא״הבעיהמלול.מדגישראשונה",דירה

עלבפטוריםהממשלהשלסיועשללא

והקצאותעומדותמקוםהלוואותמע״מ,

דיורלקרםנוכללאזו,מטרהלשםקרקע

יחי־מאותשלגדולותבמאםותהשגהבר

דות

$TS1$יחידות$TS1$

$DN2$יחידות$DN2$רוצים״.שהיינוכפידיור

אומרחררה,עירייתראשאביטן,ה״ם

שתאושרבנ״התוכניתשבכל״הוריתי

כוללקטנות,דירותלפחותאחוז20יהיו

ההולכתחדרהפארקחלומותבשכונת

המקודשתחובתנוזוהיום.כברונבנית

לבניוראשונהבראשלדאוגעריםכראשי

העיר".

56בעמודהמשך
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55מעמודהמשך

מעשיםבליבות

ג־־עו״רבמשררבכירשותףכספי,זיועו״ד

נרי־כספי

$TS1$גנריכספי$TS1$

$DN2$גנריכספי$DN2$״כיוסכיאומרבנדל״ן,המתמחה

שמחכיםאדירבהיקףפרויקטיםק־־מים

תקועיםאבלקרקעות,ושחרורילאישורים

הקרקעותשהיצעככלהמחוזיות.בוועדות

לדרוש־היהוניתןיאושרו,פרויקטיםיגדל,

דיורברהשגהבמחיריםהגיונייםבהםלהכניס

אבלואפשרי,ריאליהואהדברהקרוב.ובזמן

אדםכוחחוסרבכיוון.צעדיםרואיםלאעריץ

באישורלעיכובמביאהמחוזיותבוועדות

אנחנונסבל.בלתיהואזהעיכובפרויקטים.

עדאךהכוונותואתהרעיונותאתשומעים

זוללדיורהליכיםבזירוזנתקלנולאעורכה

וכוי".שמשתחררותקרקעותהשגה,בר

בממשלהבכיריםשריםהאחרון,הקיץמאז

דירותלהכניסקבלניםשיחייבומצהירים

שוק,במחיר־מ״ר80פרויקט,בכלקטנות

בר״דיוראותןשמכנהמיכברבממשלהשיש

שוקבמחירי"כלבסרשמדוברלמרותהשגה",

מהממוצע.קטנותדירותשל

הרעיונותיישוםשלהתחלהרואיםכעת

שרשלהנחיהבעקבותהארץ,ברחב־הללו

פרויקטבכללכלולאטיאסאריאלהשיכון

תמידלאהדבראבלקטנות.דירות%02חדש

יוקרתייםפרויקטיםישנםשמצפים.כמועובד

שלמסויםאחוזלהכניסמבקשתהרשותשבהם

בהםמכניסיםהקבלניםואכןהשגה,ברדיור

די־בומצבנוצרחדרים.שלושהשלד־רות

רות

$TS1$דירות$TS1$

$DN2$דירות$DN2$מיליון53.1עולותומטהחדריםשלושה

המחירבגללדרישהלהןואיןומעלהשקלים

משתלםתמידשלאמכאןקטנה.לדירההגבוה

הקטנות.הדירותבנייתאתלדרוש

לדירותשהדרישהרואיםאנחנו״בנוסף,

ראינושחושבים.כמוגבוההאיננהקטנות

השלושהדירותבוברחובות,לפרויקטדוגמה

נמצאולאביקושללאכמוצרהתגלוחדרים

והדירותהזולהמחירלמרותמתאימיםקונים

עו״דאומרמבוקש",מוצרהןשכביכולהקטנות

כספי.

להשכירדירה

שעשוימאמיןהשיכוןשמשרדנוסףמוצר

שלבנ־־ההואהד־ורבעייתבפתרוןלעזור

שצרירטועןאטיאסהשרלהשכרה.ד־ור

ליזמים.ישתלםשזהלדאוג

מרביתומורכבת.קשהבדרישהמדובר

להש־בדירותלהתעסקמעוני־ניםלאהיזמים

כרה.

$TS1$.להשכרה$TS1$

$DN2$.להשכרה$DN2$מקצועזהונרל״ןייזוםלאהיאהשכרה

דיירים,עםהתקשרויותהכוללעצמו,בפני

יזםוכוי.חוזיםהארכתליקויים,תיקוןאחזקה,

עלמעמיסמבנייןחלקעםלהישארש־צטרר

שלו.המקצועלאבכללשהיאעבורה,עצמו

שלפרויקטיםלהפוךאפשר־בכללהאם

מענק־םלקבלנים?לכדאי־םלהשכרהד־ור

לכלכליהענייןאתלהפוך־עזרוממשלתיים

שכירותדמ־סךוקביעתיותר,ובטוח■ותר

יותרלסב־רההעסקהאתלהפוךתעזורמראש
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ולאהמרינהמולורקאךמתעסקהמשכיר,

יהיהשזהלהבטיחנוכלפרטיים,גורמיםמול

ביטחוןלהביאהצדדים,לכלוכלכלימשתלם

מובטח,הפרויקטועתירשעתידוש״דעל־זם,

אתלפתורבניסיוןכמובן.לשוכרוביטחון

לתחום,להיכנסגדוליםיזמיםולעודדהבעיה

פטורעלשבועייםלפניהאוצרמשרדהודיע

להשכרה.בדיורשישקיעולמוסרייםממס

דיורקייםבפרויקטלהכניסניתןכיצראז

אותוולהשאירשפוייםבמחיריםלהשכרה

מחירבופרויקטלדוגמהניקהליזם?כלכלי

תשואהשקל.מיליון4.1הואלדירהממוצע

פרויקטמאחורישיעמודליזםאטרקטיבית

בפ־מהיר,בחישובאחוזים.01-8תהיהכזה,
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$DN2$000,9כ$DN2$הממוצעשהדיירסכוםלחודששקל

בו.לעמודיכוללאהשגה,ברדיורשמחפש

לכראייםכאלופרויקטיםלהפוךהיחידההדרך
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בנ־במשקיעיםפגעההממשלהכאמור,

סיונות

$TS1$בנסיונות$TS1$

$DN2$בנסיונות$DN2$גורמיםישאבלהשגה.ברר־ורלקרם

האחדוכיטעות,זוכ־שסבוריםהנדל״ןבענף
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$DN2$להשקעה$DN2$אטרקציהתמידהיוישראלבמדינת

פיירקרןיו״רגרופמן,שלמהאומרכלכלית״,
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ההשקעהאלמנטאתמעקרתאשרמחשבה
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לז־ישלהשקעה,דירותעלמדוברכאשר
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$TS1$לזכור$TS1$

$DN2$לזכור$DN2$משקיעירקלאהאחרונותשבשנים
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ודירותלהשכרהבדירותמלאישיהיה

לידהארץ,במרכזבמיוחדנחוצותכאלה
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שבובפרויקטרירהלרכישתיתנגדלאהדירותרוכשישלהמכריעהרוב

רינהד״רשערכהכלכלימניתוחעולהכךומכירה,להשכרהדירותישולבו

ערים.ומתכננתגיאוקרטוגרפיהקבוצתמנכ״לדגני,

לאהואאךלהשכרה,בנייהלעידודהחוקבכנסתאושרשניםמספרלפני

ולאממששלבשורההביאלאהואקבלניםלטענתרבה.לפופולאריותזכה

שהוסרהכךהחוקעודכןבאחרונהלהשכרה.דירותלבנייתתמריציםדיכלל

שכרשלהמקסימליהרףהועלהוכןשבפרויקט,הדירותשטחעלההגבלה
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$TS1$,והשכרה$TS1$
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$DN2$כמפריע$DN2$בפרויקט.דירהלרכישתחסםכמהווהאומאוד

שרוכשימהעובדהבעיקרנובעתמשולבבפרויקטדירהלרכישתההתנגדות

הפרויקטכךובשלהמושכרות,בדירותלגורייכנסמייודעיםאינםהדירות

בשכירותהדייריםשלהצפויההתחלופהגםרגיל.פרויקטלעומתנחותיהיה

פחותוסביבתוהבנייןטיפוחשלרובהעובדהבשלוגםגבוהה,להיותעלולה
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