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דירה,עלוחולמיםתקווהבפתההוריהאצל

אתחוציםכברהמחיריםבפריפריהגםאבל

״אנחנוהחרשות.בשכונותשקלהמיליון

אומרים,הםשתעזור״,מהמרינהמצפים
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קי

$TS1$בהלסינקי$TS1$

$DN2$בהלסינקי$DN2$.הםגםכשלושים.בניהםגםשבפינלנד

יגורולאהםאבלשנתיים.לפניהתחתנו

שנהחציבעודההורים.אצלזמןהרבהעור

קיבלוהזוגבנימוכנה.שלהםהדירהתהיה

מהים,מטר300במרחקדירהמהמדינה

השוקלמחירמתחתאחוז30שלבמחיר

בפינלנדאצלנו"איןמועדפים.ובתנאים

סגןסאורי,פקהלימספרדיור״,חסרי

דיורעלהאחראיהלסינקי,עירייתראש

כלעושיםאנשים״מצפוניתבר־השגה.

לחברה,חובםאתלשלםכדישביכולתם

הסיוע״.ממעגלולצאת

בראשנמצאתבר־השגההדיורסוגיית

בעולם.רבותממשלותשלהעדיפויותסדר

חקיקהקיימתהמפותחותהמדינותברוב

איןבישראלבר־השגה.דיורבנייתלעידור

מדי־ניצנירקקיימיםכזו.חקיקהעדיין

ניות

$TS1$מדיניות$TS1$

$DN2$מדיניות$DN2$וטיוטתערים,בכמהבר־השגהדיור

חוק.

בארה״ב,בר־השגהדיורשלפרויקטים

הצליחולאואוסטרליהשבריהאנגליה,

במדינותהנרל״ן.מחיריעללהשפיעממש

הממשלהשלעמוקהמעורבותבהןשיש

הדיורמחיריגרמניה,כמוהדיור,בשוק

פחתההשניםובמהלךיחסיתיציבים

מ־40׳לבכ־דיורעלהממשלתיתההוצאה

3.6

$TS1$3.6מ$TS1$

$DN2$3.6מ$DN2$מיליארד8.3ל־2000ב־יורומיליארד

.8002ב־

הייעוץבחברתמנהלדטלקרמר,מוטי

bdoעלההוצאהכימסבירהאפט,זיו

כחמישיתבממוצעמהווהבאירופהדיור

עבורלרבדיו,(.%9.22הפנויהמההכנסה

שיעורלעוני,בסיכוןנמצאיםאשראלו

לשי־ועולהעצמואתומכפילכמעטזה

עור

$TS1$לשיעור$TS1$

$DN2$לשיעור$DN2$הפנויה.ההכנסהמן%4.04שלהוצאה

חיבסיכוןאדםכאשרגובראףזהשיעור

מוציאותגדולותמשפחותבעורלבר,

ההכנסהמתוךדיורעלפחותיחס־באופן

הפנויה.

המשחקכללימדינהבכל

שללקריטריוניםבנוגעשונים

וצרפת,הולנדבאנגליה,בר־השגה:דיור

מדוברהכנסה.במבחןצורךאיןלמשל,

בא־הציבור.לכללאחידיםבקריטריונים

רה״ב

$TS1$בארה״ב$TS1$

$DN2$בארה״ב$DN2$מסגרתאתקובעתהממשלהובספרד

מתאימהמקומיתרשותוכלהקריטריונים

הקרי־מקומית.תוכניתהסיועלחבילת

טריונים

$TS1$הקריטריונים$TS1$

$DN2$הקריטריונים$DN2$ההכנסהלרמתלרובמתייחסים

הטבותפעםלאוכולליםהבית,משקשל

צעיריםכמובאוכלוסייהשוניםלמגזרים

משפחתי.מצבאומסוים,גילער

בצרפתבעולם:דוגמאותכמההנה

הקבלניםאתמחייבתהממשלהובאירלנד

2070להקצותחדשותדירותבנייתבזמן

%53%05כ־בלונדוןבר־השגה.לדיורמהן

באוסטריהבהולנד,לזכאים.הןמהדירות

30׳?יותר,החלשיםבאזוריםיורק,ובניו

בחבללזכאים.דירותהןהנבנותמהדירות

$0$1STל$$1STל־אפילומגיעזהמספרהספרדיהבאסקים

$2ND$0$2לND$759.2009משנתהחלבברזיל,מהדירות

למ־דירותמיליוןמשלושהלמעלהנבנו

עוטי

$TS1$למעוטי$TS1$

$DN2$למעוטי$DN2$.יכולת

לנו־המודעותקצתהתעוררהבישראל

שא,

$TS1$,לנושא$TS1$

$DN2$,לנושא$DN2$סילמןמשהשלהטראגיהמקרהלאחר

רואיםלאמהפךאבלעצמו,אתשהצית

אטיאסאריאלהשיכוןשרעדיין.

לב־קבלןכללחייבהצעההעביר

נות

$TS1$לבנות$TS1$

$DN2$לבנות$DN2$%5לאוכלוסיותחדשמפרויקט

השריםבוועדתנפלההיאאבלהלשות,

שבועהאוצר.התנגדותבעקבותלחקיקה,

עצמושהציתסילמןמשהשלמותולאחר

הדיורבתקציבגםלקצץהחליטההממשלה

שלופוליטיציבור־לחץאבלהציבורי,

בזגזגהחברתי.המימוןאתהחזירש״םשרי

באמתשהתקציבבטוחלאעדייןהפוליטי

יאושר.

לצעיריםלחלשים,לא

לשכבותדווקאקשוראינובר־השגהדיור

דרכם.בתחילתלצעיריםאלאהחלשות,

קבעההמחאה,בעקבותטרכטנברג,ועדת

שלבקיומובסיסיצורךאדם״לכלאחד:פה

הקרו־ולמשפחתולוידובהישגנאותדיור

בה,

$TS1$,הקרובה$TS1$

$DN2$,הקרובה$DN2$המציאותהכרחיים.מחיהמתנאיכחלק

למחייתוהעובדבישראלצעירזוגשבה

השו־מהכנסתונכבדנתחלהקצותונאלץ

טפת

$TS1$השוטפת$TS1$

$DN2$השוטפת$DN2$שלבשורשהעומדתמגוריו,להבטחת

הקשההתחושהובבסיסהחברתיתהמחאה

צדק".ואיכלכליתמצוקהשל

בישראל?בר־השגהדיורבכללמהו

עקבלאחרונה,עדנדירבמוצרמדובר

האחרוןבעשורהעריםראש־התנגדות

שללבואןמחששקטנות,דירותלבניית

האחרונותבשנתייםחלשות.אוכלוסיות
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עלנופלתשהמצוקההעריםראשיהפנימו

קט־רירותשיותרכמהלבנותוישראשם,

נות

$TS1$קטנות$TS1$

$DN2$קטנות$DN2$,שוב,להיבחרברצונםאםלצעירים

מקרקע־מינהלאתהנחההשיכוןמשרד

ישראל

$TS1$מקרקעישראל$TS1$

$DN2$מקרקעישראל$DN2$לטובתאחוז20מכרזבכללהקצות

במ־שיימכרומ״ר,85ערשגודלןדירות

חיר־

$TS1$במחיר$TS1$

$DN2$במחיר$DN2$,במיעוטו.הרעסבסוד.כלללאשוק

דירות000,5ל־קרובמתוכננותבנוסף,

ב׳׳מ־להיבנותכמתאימותהשנהשאותרו

ה־ר

$TS1$ב׳׳מהר$TS1$

$DN2$ב׳׳מהר$DN2$,"מתו־דירות000,01ועורלמשתכן

כננות

$TS1$מתוכננות$TS1$

$DN2$מתוכננות$DN2$שבינתייםארוך,לטווחלהשכרה

קשות.ההתחלותכלכימהן,irmרקשווקו

סיפורהנההשגה?ברדיורבאמתמהואז

פגישההתקיימהכשבועייםלפנימהחיים,

לאישורובנייהלתכנוןהמקומיתבוועדה

חברי־ם.בבתובינו־פינוישלענקפרויקט

הפ־שלהמשכואתלאשרסירבוהוועדה

רו־קט

$TS1$הפרוקט$TS1$

$DN2$הפרוקט$DN2$השגה״.ברל״דיור%51הקצאתללא

קיבלוהשגה,ברדיורמהוהיזמיםכששאלו

יודעים"."לאמלומדתתשובה

שלהקשהמצבםאתאצלנושיפנימועד

עלבינתייםמשלםצעירזוגכלהצעירים,

הריאליהדירהלמחירכלומרוחצי״,״דירה

למיניהם,מ־סיםי>כמעטמצטרפים

תמכוח״כים60האוצר.לקופתשמגיעים

רא־רירהעלממע״מלפטורבתוכניות

שונה

$TS1$ראשונה$TS1$

$DN2$ראשונה$DN2$מעולםהחוקהצעתאבלצעיר,לזוג

תעבור.לאלעולםגםוכנראהעברה,לא

בספטמ־מ־באחוזעולההמע״מבינתיים,

בר,

$TS1$,בספטמבר$TS1$

$DN2$,בספטמבר$DN2$בשנה%81ל־נוסףבאחוזויעלהוייתכן

הבאה.

ההפוךהמכרזשיטת

לדרךיצאהראשונהסנוניתזאת,ובכל

כששווקושנה,שלבאיחורכחודש,לפני

בר־השגה,לדיורדירות002,4סוףסוף

צבא,יוצאיהחילוניולציבורבמרכזרובן

מקרקעיומ־נהלהשיכוןמשרדיריעל

913והתהלתית:קטנהמנהרקזוישראל.

יחי־052,3ו־ארוךלטווחלהשכרהדירות

רות

$TS1$יחירות$TS1$

$DN2$יחירות$DN2$נבחרוטרםלמשתכן״.ב״מחירדיור

שנים,המש-ששמפתח:קבלתקבלנים.

עללקנותלהתחיליהיהכמובןאפשראבל

העתיר.אתולתכנןקורםהרבההנייר

להשכרהדיורמכרזישלהמשמעות

יכוליםאינםשהיזמיםהיאטווחארוכת

10במשךהשכירותדמיאתלהעלות

לשנה.%1למדדהצמדהמלברשנים,

עורכלהשוכראתלהוציאניתןלאכן,כמו

שמעניקמההשכירות,רמיאתמשלםהוא

במכרזיארוך.לטווחהצדדיםלשניוראות

מראשקבועהקרקעמחירלמשתכן,מהיר

אלההםהזוכיםוהקבלנים50שלבהנחה

הנמוךהסופיהדירהמחיראתשמציעים

המחירעלהתחרותהפוך״(.)״מכרזביותר

הקרקעעלההנחהעםיחדביותרהנמוך

שקליםאלפימאותשלהנחותמאפשרת

הדירה.במחיר

המרינהשנותנתהמשמעותית״ההנחה

יכולההביקושבאזוריהקרקעמחירעל

בשי־הסופייםהדירותמחיריאתלהוזיל

עורים

$TS1$בשיעורים$TS1$

$DN2$בשיעורים$DN2$אלף%03250450ל־%02שבץ

אזוריבלבהינםשהמכרזיםומכיווןשקל(.

בקרבהןהצלחהלנחולצפוייםהםהביקוש

יו״ראומרהיער״,קהליבקרבוהןהיזמים

אבלרנוס.אוהדהמקרקעין,שמאילשכת

לד־ורבמכרזהמינימוםמחירהעיןבראש

ממחירשקל000,05בכ־גבוההשגהבר

רגיל.במכרזקבלןשלזכייה

חדשותדירותשלהצפוייםהמחיריםוהנה

מ׳יר:85בנותהשגה,ברות

במקוםשקל073,3ברעננהלהשכרה:

שקל579,2לציוןבראשוןשקל.005,5

שקל.008,4במקוםלחודש

במקוםבמודיעיןשקלאלף900למכירה:

900ירושליםחומההרשקל.מיליון2.1

ראששקל.מיליון2.1במקוםשקלאלף

מיליון50.1במקוםשקלאלף787העין

שקל.

מדינהשבנההדיור

דיורשלחשיבותואתלהביןרוציםאם

הייתהלאשישראלנאמראםדיבר־השגה,

שלהראשונותבשנותיהבלעדיו.נבנית

העוליםשלבקליטתםסייעהואהמרינה,

קורתוהעניקתבלקצוותמכלהחרשים

עמידרחברתאזרחים.אלפ־למאותגג

שניהלההמרכזיתהמשכנתהחברההייתה

1962בשנתבר־השגה.הדיורתחוםאת

דירותאלף200מ־בלמעלההחזיקההיא

מוזלים.במחיריםשהושכרו

לאחר1999בשנתהשתנההכל

הד־ורחוקאתאישרהברקשממשלת

די־אתלרכושלזכאיםואפשרההציבור־

רותיהם.

$TS1$.דירותיהם$TS1$

$DN2$.דירותיהם$DN2$,באופןצנחהדירותמלאיבפועל

הכסףאתשקיבלהוהמדינהמשמעותי,

במקומן.חדשותרירותבנתהלאעליהן,

הדירותממכירתשקלמיליארדל־קרוב

נבלעאלאהדיורלשוקמעולםחזרלא

אדירההיוםהמצוקהוכך,אחרים.בצרכים

משפחותאלף40החלשות:השכבותבקרב

סוציאלי.לדיורבתורממתינות

בממשלהצעירים,לזוגותלסיועבאשר

אבלבר־השגה,דיורלאמץהיוםהוחלט

לחץבשלהשתכרות,כושרסעיףללא

שנהמדיהיום:הממשלתיהיעדהחרדים.

%02כאשרחדשות,דירותאלף60ישווקו

עדי־מתןתוךבר־השגה,לד־וריועדומהן

פות

$TS1$עדיפות$TS1$

$DN2$עדיפות$DN2$רירותפניעללהשכרהדירותלהקמת

לעמודמתקשההמרינהבפועללמכירה.

הללו.ביעדיםאפילו

אתלשנותרצוןישהמקומיותברשויות
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שפיראאביהוום:ציהדיור.מחירינגדבמחאהשמונהבקרייתהפגנה

הדירותמהדיל

הריקות

סי־משהשלהטרגימותוהאם

למן

$TS1$סילמן$TS1$

$DN2$סילמן$DN2$בטיפולמפנהנקודתיהווה

הציבורי?הדיורבמצוקת

הצעות14ממש.שלאנראה

רקנפסלובנושאשונותחוק

שקלים-ומיל־ארד'השנה

העשוריםבשנישנאספו

אתלממןמנתעלהאחרונים

למקו־דרכםאתמצאוהדירות

מות

$TS1$למקומות$TS1$

$DN2$למקומות$DN2$.אחרים

חלקבבסיסהעומדהרעיון

להשוותהואהחוקמהצעות

למדינותבישראלהמצבאת

OECD71הסוציאליהדיורשם

הכללי.מהדיורחלקהוא

מבו־לאחלקלמשל,בפינלנד,

טל

$TS1$מבוטל$TS1$

$DN2$מבוטל$DN2$בנייהפרויקטכלממימון

לנז־לדירותמיועדלמגורים

קקים.

$TS1$.לנזקקים$TS1$

$DN2$.לנזקקים$DN2$השיכוןשרשלהתכנית

עלהנתמךאטיאם,אריאל

הכנסת,שלהדיורשדולתידי

מכל570הקצאתעלמדברת

לטובתהיוםהנבנהפרויקט

מתנגדיםבאוצרסוציאלי.דיור

לנזקקיםלהשאירישכיבטענה

למקוםבאשרבחירהחופש

שלמדיניותולהנהיגמגוריהם,

היאהצרהדירה.בשכרסיוע

אינורובפיעלהזהשהסיוע

ברובשקל700ביןונעמספיק,

במקריםשקל000,3ל־המקרים

עדזמניבאופןזהוגםהקשים,

הציבוריות.הדירותשיסופקו

בפניבעיההואהדירותהיצע

לאנותרותדירותאלפיעצמה:

אלף40שכ־למרותמאוכלסות,

ההמת־ברשימותנמצאיםאיש

נה

$TS1$ההמתנה$TS1$

$DN2$ההמתנה$DN2$בממוצע(.בתור,שנים)עשר

שוםאיןהמשכנותלחברות

הדירותאתלאכלסתמריץ

ממשיכותהןכיהציבוריות,

והשיכוןהבינויממשרדלקבל

היאאםביןהדירהעבורעמלה

לא.אםוביןמאוכלסת

ובומצביתכןמזאתיתרה

אכלוסלקראתשיפוץעלות

שלשוטפתתחזוקתאוחוזר

משמעו־גבוהיםיהיוהדירה

תית

$TS1$משמעותית$TS1$

$DN2$משמעותית$DN2$מקבלותאותםמהסכומים

מהמדינה.המשכנותהחברות

עומדותהדירותהתוצאה:

ריקות.
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והמלצותיההדיורמחאתבעקבותהמצב.

האחרונהבשנההחלוטרכטנברג,ועדתשל

הר־אביב,תלירושלים,ובראשןהעיריות,

צליה,

$TS1$,הרצליה$TS1$

$DN2$,הרצליה$DN2$,ועור,חיפהבת־ים,גן,רמתרעננה

מלאילבנייתעצמאיותתוכניותלקרם

דיורעבורלזכאיםמוזליםבמחיריםר־רות

בר־השגה.

הבאה,לתחנההתוכניותכשהגיעואבל

שחוותמסתברלאישור,התכנוןועדות

לממשלההמשפטיל־ועץהמשנהשלרעת

תשתיתאיןהמקומיותלרשויותכיקובעת

בת־הבוניםבנייהקבלנילחייבחוקית

חומיהן

$TS1$בתחומיהן$TS1$

$DN2$בתחומיהן$DN2$דיורגםלבנותחרשיםפרויקטים

מיהמליצהממשלאגםהמדינהבר־השגה.

בר־השגה.לדיורזכאיבאמת

בר־השגהלדיורחוקהצעתטיוטת

לאאבלהממשלה,משרדיביןמסתובבת

היעדרבגללכולם,עלמוסכמתממש

כךעלוהמחלוקתהשתכרותכושרסעיף

סביבישיואליליברמןאביגדורהשריםבין

הישיבות.תלמידי

שהםשלהמקרה

מענייןמבחןמקרהאירעלאחרונה

שהה־מילב:ישיםשאישמבלישהצליח,

ליט

$TS1$שההליט$TS1$

$DN2$שההליט$DN2$חדבאופןהמדינההנחיותאתלעקוף

ליבנה,גילשהם,מועצתראשהיהצדדי

החז־גינדישלדירות98לו.הצליחוזה

קות

$TS1$החזקות$TS1$

$DN2$החזקות$DN2$נמכרולפארקמסביבחדשהבשכונה

העירתושבילזכאיםרקהראשוןבשלב

מיליוןשקל.אלף300ערשלבהנחות

באחרחדשההדריםלדירתשקלוחצי

בשלבארץ.ביותרהמבוקשיםהיישובים

הגדילואףהתושבים,שלהגבוההההיענות

מכרווחצישעהובמשךהדירות,מספראת

שקלמיליון304בהיקףדירות142בסוף

שאפ־כנראהכשרוצים,ביישוב.לצעירים

שר.

$TS1$.שאפשר$TS1$

$DN2$.שאפשר$DN2$,בשפע.ישמסתבר,ביקושים

מקר־מינהלשלהמשפטיליועץפנינו

קע־

$TS1$מקרקע$TS1$

$DN2$מקרקע$DN2$,וכיכך,עלידעלאכישטועןישראל

המינהל,לטענתבעייתי.במהלךמדובר

לעשותרשויותועלחברותעלנאסר
קי־

צורי

$TS1$קיצורי$TS1$

$DN2$קיצורי$DN2$״מדוברמינהל.אדמותעלכאלהדרך

במבחןיעמודאםשספקאפליהשלבסוג

בכללטענתם,במינהל.אומריםבג״צ״,

זה.מעץצעדהאוסרקטןסעיףישמכרז

מוצ־כשהןנחטפותדירותמותר,אואסור

עות

$TS1$מוצעות$TS1$

$DN2$מוצעות$DN2$צעירים,ידיעלגםסבירים,במחירים

לבג״צ.פונהלאשאישועובדה

ממשלאבמרינהאיששכרגע״נדמה

בכיראומרלצעירים״,פתרוןלמצוארוצה

הרעתאחרשניםשעוקבהשיכון,במשרד

צבא,יוצאצעיר״זוגלצעירים.הסיוע

לסיועזוכההיההתשעיםשנותבראשית

650שלדירהעלבזכאותשקלאלף70של

כמעטהזכאותכיוםבממוצע.שקלאלף

מיליון2.1שלממוצעדירהלערךאפסית

שקל״.

גולןשאולצילום:אביב.בתלהתערוכהבגניארצידירותבירידצעיריםדירה.מחפשים

בעולםעובדזהכךמוגנת:שכירות

ניויורק,ארה"ב

אנג׳לס,לוס

ארה״ב

קנדהמונטריאול,

אוסטרליהסידני,

הולנדאמסטרדם,

גרמניהברלין,

צרפתפאריס,

בריטניהלונדון,

ציכיהפראג,

סיטימקסיקו

אביבתל

°/51

הדירותרוב

0/°00

0/°00

0/°00

%00

0/°00

בר־השגה()דיור%52

הדירותרוב

איו

מוגן()דיור°2/0

בשנהפעםרקמפוקחותבדירות

°7/0ועד

למדדצמודמפוקחותבדירות

בשנהפעםהרשויות,באישוררק

מותרלשוכרבחוק,הגבלהאין

בעירייהלערער

לערערמותרולשוכרבשנה,פעם

בשנהפעםורקלמדד,צמוד

בשנהופעםלמדד,צמוד

הגבלהאיןהדירותברוב

ישירממשלתיבפיקוח

הגבלהאין

מהדירות(%2מוגןבדיוררק

באישוררקשבפיקוחמדירות

הרשויות

הדייראבללפנות,מותר

הישןכמומשלםהחדש

לזמןשכירותלפנות,אסור

מוגבלבלתי

להודיעחובההגבלה,אין

מראשחודשיים

שהסכיםדייררקלפנותמותר

הפראופינוילאפשרותמראש

חוזה

חוזהלמפריאובהסכמהפינוי

שנותשלושאחרירקפינוי

מגורים

הגבלהאין

הגבלהאין

הגבלהאין

לפנותאסורמוגןבדיוררק

מהדירותאחוזיםעשרות

החדשות

קיים

קניון״.

קיים

החדשותמהדירות%03

מהרמתקדםבהקמה,

מהרמתקדםבהקמה,

החדשותמהדירות°52/0כ־

מהשוקקטןחלקהתחלתי,

מהשוקקטןחלקשלפיילוט

בתכנון

אסור

אסור

אסור

אסור

אסור

אסור

אסור

אסור

אסור

בפועלמניעהאין

בחוקמוחלטאיסוראין
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