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ויופוינטצילום:נדל״ן,ובינויטיכוןיזם:מצליח,פארקחלומות

׳; reערבבשעתשבוע־־ם,לפני

nrrn,חגיגיתהודעהיצאהמאוחרת

שרשלמסביבתוומרעישה^^

לדיוריוקצושקלמיליארדלפיההשיכון,

שלמההסכמהכחלקהאוצר,עםבהסכם

הנו־הכלכליותבגזירותלתמוךש״ס

כחיות.

$TS1$.הנוכחיות$TS1$

$DN2$.הנוכחיות$DN2$כידיווחוהחדשותמהדורותכל

רותר־לרכישתיוקצושקלמיליארדרבע

מיליון750ועורהציבורי,לדיורחדשות

בשעהצעירים.לזוגותבנייהלהאצתשקל

הכ־האוצרשרהוציאבוקרלפנותשתיים

חשה:

$TS1$:הכחשה$TS1$

$DN2$:הכחשה$DN2$מעולם,דבריםהיולא

החבר־המחאהמאזעברהשנהכברכן,

תית,

$TS1$,החברתית$TS1$

$DN2$,החברתית$DN2$רץעדייןאטיאסאריאלהשיכוןושר

תקציבלהשליםכריהאוצר,פקידיאחרי

להגד־טרכטנברגועדתהמלצותליישום

לת

$TS1$להגדלת$TS1$

$DN2$להגדלת$DN2$אלף60ל־הדירותשלהתכנוניהמלא־

במשרדההנדסהמינהלבשנה.דיוריחידות

קרובשלבפיגורנמצאהיוםכברהשיכון

זאת.שיכסהמיואיןשקל,מיליון100ל-

מיליוןב־יקוצץהשיכוןמשרדתקציב

תקציבתוספותיינתנוואףבלבד,שקלים

כדיקרקעות,שלמוקדםבפיתוחלהשקעה

אםדיבכךאץבנייה.הליכיזירוזלאפשר

לעש־פתרוןלמצוארוצהבאמתהמדינה

רות

$TS1$לעשרות$TS1$

$DN2$לעשרות$DN2$לדירתם.הממתיניםהצעיריםאלפי

מי־האחרוניםבשבועותשפרסםרו״ח

נהל

$TS1$מינהל$TS1$

$DN2$מינהל$DN2$ירידהעתהכברמציגישראל,מקרקעי

לחב־לבנייהקרקעותבשיווק%02כ־של

רות

$TS1$לחברות$TS1$

$DN2$לחברות$DN2$2012שלהראשונהבמחציתבנייה

נסגר2012במהלךקודמות.שניםלעומת

אחרילבנייה,זמינותקרקעותאיןה״ברז״:

אפשרית,קרקעכלסחטהשיכוןששר

ד־וריחידות000,9לשיווק.לאאומוכנה

יערלעומתהשנה,תחילתמאזשווקובלבד

יחידות.אלף25של

תכ־תקציבמשאבים,יועברולא״אם

נון

$TS1$תכנון$TS1$

$DN2$תכנון$DN2$משמעותוייפגע.פרויקטיםוניהול

עתידייםבשיווקיםפגיעההיאהלאומית

אתשמגריליםלמגורים,קרקעותשל

אומרמחירים",ומורידיםהבנ״ההתחלות

ארוך?לטווחתכנוןהשיכון.במשרדבכיר

לאאחרות.בספירותאוליאחרות,במדינות

תודה.אצלנו,

ואנרכיהכאוסשלשנה

החלט־הנדל״ן""יריעותשלהנוכחיבמוסף

נו

$TS1$החלטנו$TS1$

$DN2$החלטנו$DN2$החבר־המחאהפרוץמאזקרהמהלבחון

תית,

$TS1$,החברתית$TS1$

$DN2$,החברתית$DN2$שלאנרכיה,שלכאוס,שלשנהלאחר

ובעיקרהדיור,בתחוםכיסויללאתוכניות

נד־בוקרלאיזההלאה:מהולראותלנסות

ל״ני

$TS1$נדל״ני$TS1$

$DN2$נדל״ני$DN2$בשוקלקרותצפויומהמתעורריםאנו

הקרובות.בשניםזה

נזר־הרגעהגלולותבינתיים,כינרמה

קו

$TS1$נזרקו$TS1$

$DN2$נזרקו$DN2$התיישבואלפיםעשרותהאוויר.לחלל

כיהמחירים,להורדתבהמתנההגדרעל

בחי־הדיורשוקמחיריהתוצאה:״אמרו".

שוב

$TS1$בחישוב$TS1$

$DN2$בחישוב$DN2$המחאהתקופתמאזירדולאכללי

)יולישנתיבממוצע%3בכ־עלוואפילו

קפצוהשכירויותמחירי(.2012־יוני2011

.%01גםהםב־

והבט־שדיבוריםמביןכברהציבורגם

חות

$TS1$והבטחות$TS1$

$DN2$והבטחות$DN2$,חורשלחוד.ומימושיםמעשיםלחור

משכ־בהיקףהזמניםכלכשיאנרשםיולי

נתאות,

$TS1$,משכנתאות$TS1$

$DN2$,משכנתאות$DN2$לפניו.מחודשיותר%52שלזינוק

15שלמכירותשיאעלמדווחיםהקבלנים

בר־בחזרהעוליםהמחיריםוגםחודשים,

בעון

$TS1$ברבעון$TS1$

$DN2$ברבעון$DN2$לפי%6בעדהראשוןלעומתהשני

״המגמההראשי.הממשלתיהשמאידוח

ייווצרואםאלאלהיעצר,צפויהלאהזאת

באיראןתקיפהכמוצפויים,לאמאורעות

המקר־שמאילשכתיו״ראומרלדוגמה״,

קעין,

$TS1$,המקרקעין$TS1$

$DN2$,המקרקעין$DN2$רנוס.אוהד

בשנההקטינההמחאהתנועתשני,מצד

בשוקההאטההעסקאות.מספראתהחולפת

ומצדהממשלה,מהבטחותאחדמצרנבעה

לירידתהציבורשלציפייהמתוךשני

־דיעלקרקעותהפשרתרקעעלמחירים,

הגדר,עלישיבהשלמצבנוצרהמינהל.

ככלמוגבל.מקוםישהגדרעלגםאולם

משקייותרעליהומתיישביםהזמןשעובר

הםברכישהשהתמהמהוהראשוניםבית,

חליוניבחודשלשוק.לחזורהראשונים

בחורשדירות.ברכישת%33שלזינוק

שיא,למימדיזינקוהמספריםיולי־אוגוסט

המע״מעלייתאתלהקדיםהרצוןבגללגם

עש־לחסוךובכךבספטמבר(,)מ־באחוז

רות

$TS1$עשרות$TS1$

$DN2$עשרות$DN2$שקלים.אלפי

התעו־ניכרתהאחרונים"בחודשים

ררות

$TS1$התעוררות$TS1$

$DN2$התעוררות$DN2$,בגידולביטוישמקבלתמחודשת

לוקחימספרבגידולהעסקאות,מספר

מחירים",בעלייתגםוכאמורהמשכנתאות

מכוןמנכ״ליתדגני,רינהד״ראומרת

גיאוקרטוגרפיה.

ניכרגידולהלהאחרוןמאימאזלדבריה,

009,8לכ־שהגיעבשוק,העסקאותבמספר

עסקאות002,6כ־לעומתבחודשעסקאות

מת־העסקאותממוצעהכלבסךבאפריל.

חילת

$TS1$מתחילת$TS1$

$DN2$מתחילת$DN2$יחידות005,7כ־עלעומדהשנה

בשנה.יחידות000,09כ־שהןבחודש,דיור

ממספרבכעשרת־אלפיםנמוךזהמספר

20072010בשניםהממוצעהעסקאות

בוועדותיושבותהתוכניות

השגה,ברדיורהובטחרפורמות,הובטחו

הראשונההמחאהמאזדירות.הובטחו

צ־פ־נולקבלות,ציפינולתוצאות,צ־פ־נו

במחירדירהישראל:לאזרחישמגיעלמה

ntבמדינותהשגה.בר oiicirn.לאקורה

אתמשווהזהבמוסףכתבהבאספט־ה.חלום

שהמצבומגלהלעולם,בישראלהמתרחש

קרובמימושיםלמכביר.ישתוכניותעגום.

לאפס.

עירו־להתחדשותבתוכניותגםזהככה

נית

$TS1$עירונית$TS1$

$DN2$עירונית$DN2$:)תכננו,כמהדיברנו,כמה)פינוי־בינוי

שהוגשותוכניות500מתוךרצינו.כמה

משמעו־פרויקטיםשמונהרק1998מאז

תיים

$TS1$משמעותיים$TS1$

$DN2$משמעותיים$DN2$בכלכיוםמתקיימיםפינוי־בינוישל

הממשלתי.העידורלמרותהארץ,

־ותרעורהמצבבר־השגהר־ורבתהום

שמ־מהאחתידכףעללספוראפשרגרוע:

בוצע.

$TS1$.שמבוצע$TS1$

$DN2$.שמבוצע$DN2$השניםבחמשעלוסוףבליתוכניות

הקרוב.לזמןכיסויבל־אבלהאחרונות,

לדרך.־צאותוכניותארבעבקושי

יש־מקרקעימינהלדיווחלדוגמה,כך,

ראל

$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$שללשיווקתוכניתכיהאחרון,בדוח

בר־לדיורהמיועדותדיוריחידות050,5

השגה,

$TS1$,ברהשגה$TS1$

$DN2$,ברהשגה$DN2$שאמו־טווח,ארוכתלשכירותרובן

רה

$TS1$שאמורה$TS1$

$DN2$שאמורה$DN2$עכשיותקועהביולי,להתפרסםהייתה

תקציב.ענייניעלויכוחיםבגלל

המערבתוכניתמספקתדוגמהעוד

עלישיבהשלמצבנוצר

ישהגדרעלגםאולםהגדר,

שעוברככלמוגבל.מקום

עליהומתיישביםהזמן

הראשוניםבית,משקייותר

הםברכישהשהתמהמהו

לשוקלחזורהראשונים
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שברלפנישאושרהאביבתלשלהחרש

דירותאלף12עלמדוברזהבמקרהעיים.

60בשטחהשגה,בנותדירות000,2עם

הרצ־ביןבחיבורמהים,מטר300מ״ר,

ליה

$TS1$הרצליה$TS1$

$DN2$הרצליה$DN2$יושבאבלמרשים,נשמעאביב.לתל

הסוף?אתרואיםבוועדות.שניםעשרכבר

נפתרהטרםהאישורלמרותכיממש,לא

מרמתהשכניםמאותשלההתנגדותבעיית

הפרק־טוב־אתשגייסולמד,ושיכוןאביב

ליטים

$TS1$הפרקליטים$TS1$

$DN2$הפרקליטים$DN2$הבנייה?תתחילמתיהעניין.לטובת

אישוררקשבהבמרינהזהככהיודע.מי

לוקחהתכנוןבוועדותעירבנייןתוכנית

לאזהההערכות,לפיויותר.שניםשמונה

הקרוב.בעשוריקרה

הניירעלנשארהכל

התנהלותאתבוחןמיוחדתחקיר

והב־הארוכההדח־ואתהביורוקרטיה

לתי

$TS1$והבלתי$TS1$

$DN2$והבלתי$DN2$למגה־פרויקטיםהצפויהאפשרית

מהכללהקיםהיהאפשררקאםלאומיים.

המ־המדינההיוםהיינושנה,64ב־שתכננו

פותחת

$TS1$המפותחת$TS1$

$DN2$המפותחת$DN2$תוכ־יש,מוחותבתבל.והאיכותית

ניות

$TS1$תוכניות$TS1$

$DN2$תוכניות$DN2$בחדריהניירעלהכלאבליש,טובות

הדמיות.שלמדינהוהשרטוטים.הדיונים

כשאיןבקרוב,־קרהלאוגםקרה,לאזה

טלאי.עלטלאירקטווח,ארוכותתוכניות

שכונותשניםבחמשבנובקופנהגןהנה,

לכ־אפשרכאן?לאלמההים.עלשלמות

בוש

$TS1$לכבוש$TS1$

$DN2$לכבוש$DN2$וטיגוניםמלחמותבלישלמותערים

ביטחון.ותקציבי

כברפרצהובינתייםהמחאה,אחרישנה

והאםלמדנו,מההפנמנו,מהשנייה.מחאה

ה־אהתשובהלצעירים?־ותרטובהיום

דבר.שיפרנולאדבר,הפנמנולאשל־ל־ת.

עםשיחרבומידרדר.הולךרקהדיורמצב

בסוגיהלהעמיקמנסההנדל״ןמשקבכירי

הזו.העצובה

הצפתמדיניותאתבוחנתאחרתכתבה

מהלמעשה:הלכההממשלהשלהקרקעות

האםהפומביות?ההכרזותמאחוריעומד

לכלללהתרומםמצליחיםמכרזיםאכן

הת־שפתיים?במסרקשמדובראומעשה,

שובה

$TS1$התשובה$TS1$

$DN2$התשובה$DN2$:בתים119ל־מכרזלמשל,מפתיעה

בגליל.האחרבנגב,האחדמשפחתיים,דו

כיש־נכשלהשניערוך,לאיןהצליחהאחד

לון

$TS1$כישלון$TS1$

$DN2$כישלון$DN2$.תבורכפרשלהמכרזדווקאלמהחרוץ

בגדול?הצל־המ־תרשלזהואילונכשל,

מכרזישלהקלעיםמאחור־מסתתרמה

הדיורשוקאתלהצילשאמוריםהמינהל,

על?גיבור־כמו

באנ־מדוברהתהליכים,כלשלבסופם

שים.

$TS1$.באנשים$TS1$

$DN2$.באנשים$DN2$הת־שרקצעיריםבחברהאדם.בבני

חילו

$TS1$התחילו$TS1$

$DN2$התחילו$DN2$זוגותכמהבחרנוהבוגרת.דרכםאת

החלומותדירתאתורכשוזה,אתשעשו

הנו־בגיליוןהמתוארהקשההמצבלמרות

כחי.

$TS1$.הנוכחי$TS1$

$DN2$.הנוכחי$DN2$ומעוררייצירתייםמהפתרונותחלק

כלאתשארגןגןמרמתזוגכמוהשראה,

גיבשווביחדהחבריהכלואתהמשפחה

לה־בסוףזכוואףעצמאית,רכישהקבוצת

נחה

$TS1$להנחה$TS1$

$DN2$להנחה$DN2$בחינם.הדרשל

הנוסחהאתלמצוא

רואיםהאלה,הדוגמאותאתכשבוחנים

רעיונותלתתזהשצריךמהכלרע.רקשאין

דרכיםשישלהםלהראותהמפתח,לאנשי

בסגירתדווקאולאוהבעיות,עםלהתמודד

בעיותאותןעםהתמודדובעולםהשאלטר.

ולצעירים,לחלשיםלסייעפתרונותומצאו

הםוציאלית־חב־המדיניותאתלחסלמבלי

רת־ת.

גם

$TS1$הםוציאליתחבגם$TS1$

$DN2$הםוציאליתחבגם$DN2$המדינהקברניטיצריכיםבישראל

הענףאתשתובילהקסםנוסחתאתלמצוא

ולאלצמיחהלמיתון,ולאלהתאוששות

הריהואוהנדל״־התשתיותענףלדעיכה.

המשקאתלהובילוביכולתוהלאומיהקטר

אתהעשרתםדירות,יותרקניתםקדימה.

מערך)שלישכברממיסויהאוצרקופת

הקמתםכבישים,םללתםלפחות(.הדירה

לחברותלעובדים,דאגתםרכבת,מסילות

וסייעתםעובדים,אלפיהמעסיקותפעילות

הת־בהגרלתארוךלטווחהלאומילמשק

פוקה,

$TS1$,התפוקה$TS1$

$DN2$,התפוקה$DN2$והקטנתהדרכיםתאונותצמצום

הביקוש,מעגליאתהרחבתםהזיהום.רמת

לצעיריםהצעתםהפריפריה.אתהחייתם

נגישותעםומרוחקות,זולותאלטרנטיבות

גבוהה.

שנההמצייןהזה,המוסףבעזרתאולי

בפנים,האמתאתומציגהחברתיתלמחאה

כולנו.לטובתישתנהעודקטןמשהו

טובותתוכניותיש,מוחות

הניירעלהכלאבליש,

והשרטוטים.הדיוניםבחדרי

איןהדמיות.שלמדינה

רקטווח,ארוכותתוכניות

טלאיעלטלאי
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