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אטיאס,אריאל

השיכוןשר

והבימ״

נשיאסגןאיציקאמסלם,

הקבלניםהתאחדות

כ.ד.א.יאלמוגקבוצתויו״ר

דימרי,יגאל

בחברתהשליטה

דימריי.ח

גרוםמן,שלמה

קרןמשותףיו״ר

פייר

חיים,בןאבישי

חברתמנכ״ל

רוטשטיין

מוכ״ללוי,דורון

בחברתמשותף

לויודורוןגיא

במ־אביב,בתלבר־השגהד־ור

רחק

$TS1$במרחק$TS1$

$DN2$במרחק$DN2$משו־הליכהשעהרבע

רות

$TS1$משורות$TS1$

$DN2$משורות$DN2$,חלוםכמונשמערוטשילד

אתיזמהאביבתלעירייתזאת,ובכלרחוק.

בררוםלהשכרהד־ורשפירא,גניפרויקט

כצפוי,נכשל,הקרקעלשיווקהמכרזהעיר.

ידיים:הריםלאחולדאירוןהעירראשאבל

העירוניתלחברההפרויקטאתהעבירהוא

כברהדירותשנהובעודוביצרון,עזרא

חדריםדירותמוכנות.להיותאמורות

000,3ב־יושכרומ״ר,80בגודלחדשות,

הזההסיפורמסובסד.מחירלחורש,שקל

יכולים.אזרוצים,שאםמראה

שחקיםהרקיעוהמחיריםבירושליםגם

הרבהביקושבשלהאחרונות,בשנתיים

כחודש,לפניהעולם.מרחבייהודיםמצד

חגי־טקסנערך156לחםביתדרךברחוב

גי,

$TS1$,חגיגי$TS1$

$DN2$,חגיגי$DN2$קבוצתהשיקהשבוהעיר,ראשבמעמד

תלפיותשכונתאתירושלמיתקבלנים

לזו־ישווקהפרויקטהעיר.בררוםהחדשה

גות

$TS1$לזוגות$TS1$

$DN2$לזוגות$DN2$״מהפך!"הכותרתתחתבלבדצעירים

מי־4.1ב־תימכרמ״ר,92חדרים,דירת

ליון

$TS1$מיליון$TS1$

$DN2$מיליון$DN2$,במכירהמיליון.6.1ב־במקוםשקל

ל־שקלמיליון52.1תשלמוהמוקדמת

יכולים.אזרוציםאםשוב,חדרים.

שהתחוללההמחאהפיחתהםאלוהאם

בדיוק.לאשעבר?בקיץישראלברחובות

הבלתיהדירותביםטיפותשתירקאלה

שונהנראית201שלהמחאהלהשגה.ניתן

ספונטניותפחותתמימות,פחותלפתע:

ולמדנואחרי,שנההישגיות.פחותוהרבה

הורעהצעיריםשלמצבםלמדנו:לאכמה

המחאה.ואחרילפניהאחרונות,בשנים

המדינההכנסותמינהלשלמחקרלפי

201שלהיועד2004מאזהאוצר,במשרד

שרוכשיםחדשותדירותשלהמחירזינק

סביבכעתנעוהוא%44ב־צעיריםזוגות

נשחק)ברוטו(הממוצעשכרםשקל.מיליון

הנתו־אתמפלחיםאם%51בכ־במקביל

נים

$TS1$הנתונים$TS1$

$DN2$הנתונים$DN2$שלהמחירכימתבררמחוזות,פיעל

באזורצעיריםזוגותשרכשוחדשותדירות

שקל,מיליון4.1הואהמרכזובאזורהשרון

הואהמחיראביבבתלבירושלים.גםוכך

המ־מאזהאחרונה,בשנהשקל.מיליון5.1

חאה,

$TS1$,המחאה$TS1$

$DN2$,המחאה$DN2$שקלאלף100ב־המחיריםהתייקרו

בממוצע.

להשקיעצריךהיהצעירזוג2004ב־אם

שבסוףהרירירה,ברכישתמשכורות5.98

%47בכךלהשקיעצריךהיההוא2011

השכר)לפימשכורות156כלומריותר,

שמו־נטועבודהשנות13במשק(.הממוצע

קדשות

$TS1$שמוקדשות$TS1$

$DN2$שמוקדשות$DN2$פרך.עבודתהדירה.לרכישתרק

לינמן,פיטרפרופ׳העולמיהנרל״ןגורו

לטו־מופתעובעולם,כארץמשבריםשחזה

בה

$TS1$לטובה$TS1$

$DN2$לטובה$DN2$ואינוהישראלי,הנרל״ןשוקשלממצבו

״איןהחברתית:המחאהממובילישבטוחוסך

שוקעלאמרשפיות״,שלאיאתםבועה.כאן

כיוםמכירלא״אניוהוסיף:המקומי,הנדל״ן

מישראל".יותרטובבמצבשהואבעולםשוק

פרופ׳אומרהחברתית,למחאהבהתייחסו

רוח,אורךכיוםאיןהצעירלדורכילינמן

שלקחמהשניםבחמשלהשיגרוציםהםכ־

שאלתעלאבלשנה.20לחסוךלהוריהם

אוי־רדובארץהמחיריםהאםהדולר,מיליון

תשובה.איןלוגםכעת,יעלו

החלטנוהחברתית,המחאהלאחרשנה

השאלותעלולדברדעותמגווןלהפגיש

בשוקלעשותצריכיםהיינומההבאות:

עודאפשרומהעשינו,לאעודמההדיור,

ומי־ההולךהמצבאתלהצילכרילעשות

דרדר.

במלאת

$TS1$ומיבמלאת$TS1$

$DN2$ומיבמלאת$DN2$מהלמחאה,שנה

השתנה?ומהלמדנומההפנמנו,

אריאלהשיכוןשר

הצי־״השיחאטיאם:

בורי

$TS1$הציבורי$TS1$

$DN2$הציבורי$DN2$ליוקרוהרגישות

נושאים,בשללהמחייה

כמולממשלה,הזכיר

העסקי,למגזרגם

וההצ־החורשאתגומריםשלאאזרחים

טברות

$TS1$וההצטברות$TS1$

$DN2$וההצטברות$DN2$לרחו־אותםהוציאההדבריםשל

בות.

$TS1$.לרחובות$TS1$

$DN2$.לרחובות$DN2$המיידיבטווחעליהםלהקלחייבים

הבינוניבטווחהמדיניותאתולשנות

הואשהשתנההראשוןהדברוהארוך.

לפנימחיריםלהעלותממהריםשלא

השני,ההשלכות.אתהיטבששוקלים

קיבלוקטניםילדיםעםצעיריםזוגות

והש־חינם.בחינוךמשמעותיתהקלה

לישי,

$TS1$,והשלישי$TS1$

$DN2$,והשלישי$DN2$ביותרלחלשיםשהובלתיהמהלך

לע־בניגודכאשרהדיור,בתחוםבחברה

מדת

$TS1$לעמדת$TS1$

$DN2$לעמדת$DN2$סיועמקבליםהםטרכטנברגועדת

ללאלחורש,שקל000,3בסךדירהבשכר

מעולם״.היהשלאמהזמן,הגבלת

מגןקוגן,ראובן

התקציביבעלהממונה

״אתהאוצר:במשרד

פגשההחברתיתהמחאה

שה־לאחרהממשלה

תחילה

$TS1$שהתחילה$TS1$

$DN2$שהתחילה$DN2$בקידום

במ־משמעותייםמבנייםשינוייםמספר

טרה

$TS1$במטרה$TS1$

$DN2$במטרה$DN2$כגוןהדירות,היצעאתלהגדיל

רפורמהישראל,מקרקעיבמנהלרפורמה

המרס־צעדיםלצדועוד,ובנייהבתכנון

נים

$TS1$המרסנים$TS1$

$DN2$המרסנים$DN2$בצדבעיקרהמשקיעיםשלביקושים

לעידורצעדיםנעשובמקבילהמיסוי.

ארוךלטווחלהשכרהקונצרניתבנייה

הדיור.איכותאתלשפרבמטרה

הפעראתחידדההחברתית״המחאה

בבעיותלטפלהממשלהשלהנכונותבין

התוצאותלביןהדיורשוקשלהיסוד

הציבורציפיותאתסיפקושלאבשטח

שנהבמלאתהמחירים.הורדתבתחום

היוםברוראחדדברהחברתית,למחאה

אחדהינוהדיורשוקפעם:מאייותר

יתרחשובווהשינוייםבמשק,המורכבים
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פטוסבותעופו

במחאהפספסנומהכיום,יותרטובהצעיריםהזוגותשלמצבםהאם

שנהבמלאתהמצב:אתתתקןהנוכחיתהמחאהוהאםהקודמת

ענףמבכירי13עוניםישראלים,מיליוןחצישללרחובותליציאתם

פטרסבותעופרבנושאהבוערותהשאלותעלהנדל״ן

כסרוקח,אביגולו,שאהפרג',סיוןקורן,רפיצילומים:

לוטן,שאול

קבוצתמנכ״ל

לווינשט״ן

יו״רדנוס,אוהד

שמאילשכת

המקרקעין

מנהלשותףזיו,שחר

החשבוןרואיבםירנזת

odbהאפטזיו

הממונהסגןקוגן,ראובן

האוצר,במשרדהתקציבים

הנדל״ןטנףטלהאחראי

ליברמן,בנצי

מינהלמנכ״ל

ישראלמקרקעי

יו״רשמולי,איציק

הסטודנטיםאגודת

המחאהוממנהיגי

מנכ״להוד,אורן

ישראלאפריקה

מגורים

עלרוחואורךסבלנותצריךאיטי.בקצב

תוצאות״.לראותמגת

לזוגותיותר717היוםהאם

מלפנידירהלקנותצעירים

עלוהדירותמחיריהאםשנה?

ירדו?או

יו״רשמולי,איציק

הסטודנטיםאגודת

המ־מוביליומראשי

חאה

$TS1$המחאה$TS1$

$DN2$המחאה$DN2$:הזוגותאשתקד"

עריץמחכיםהצעירים

לאיזושהי

הדיורמחיר־2012בשנתהדיור.בתחום

מתונהבצורהכיאםלעלות,ממשיכים

הקבל־שמציעיםשוניםמבצעיםיותר.

נים

$TS1$הקבלנים$TS1$

$DN2$הקבלנים$DN2$הצעירלזוגרלוונטיםאינםפשוט

פחותלאגדולהקטסטרופההממוצע.

מעברשם,השכירות.בשוקגםמתחוללת

קשהבעיהישנההמופקעים,למחירים

באמצעותהשוכריםבזכויותפגיעהשל

כאןהיוהמשכיר.שלדרקונייםחוזים

שלרצףהאחרוניםהשבועותבמהלך

במעמדקשהמאודפגיעהשהןהחלטות

בשלבישראל,בצעיריםובעיקרהביניים,

ציבורזהוהאחרונות.הכלכליותהגזירות

לנאמנותובתגובהפעםאחרפעםשנרמס

למדינה״.ולמסירותו

״עוב־אטיאפ:השר

דתית,

$TS1$,״עובדתית$TS1$

$DN2$,״עובדתית$DN2$מתחילתהחל

המ־לפניעוד2011

חאה,

$TS1$,המחאה$TS1$

$DN2$,המחאה$DN2$הגדלתבעקבות

למגו־הקרקעותהיצע

רים,

$TS1$,למגורים$TS1$

$DN2$,למגורים$DN2$מחירי

בוודאיבהתאמה,הדירותמהיריירדו.

2011ממחציתלרדתהתחילוהחדשות,

עלופורסמושבוצעועסקאותנתונילפי

ירידההייתהשעבר,בחודשהאוצריד־

בה־החדשותהדירותבמחירי%31של

שוואה

$TS1$בהשוואה$TS1$

$DN2$בהשוואה$DN2$שלשהמגמהבוודאישנה.ללפני

אנחנופסקה.2010שלהמחיריםעליות

שמוכי־זובמדיניותלהמשיךחייבים

חה

$TS1$שמוכיחה$TS1$

$DN2$שמוכיחה$DN2$ימשיכושהמחיריםכדיעצמה,את

בהדרגה".לרדת

מצ־"חלקקוגן:ראובן

ערי

$TS1$מצערי$TS1$

$DN2$מצערי$DN2$בשוקהממשלה

בהתנ־נתקלוהדיור

גדות

$TS1$בהתנגדות$TS1$

$DN2$בהתנגדות$DN2$שו־גורמיםמצד

נים,

$TS1$,שונים$TS1$

$DN2$,שונים$DN2$ביכול־שפגעדבר

תה

$TS1$ביכולתה$TS1$

$DN2$ביכולתה$DN2$אתלממש

היאהדירהרכישתכן,עלהדיור.בתהום

הצעי־לזוגותפשוטהלאמשימהעדיין

רים,

$TS1$,הצעירים$TS1$

$DN2$,הצעירים$DN2$לה־הדיוראתלפתחניסיוןוישנו

שכרה

$TS1$להשכרה$TS1$

$DN2$להשכרה$DN2$ראויהאלטרנטיבהשיספקבאופן

דירה״.לרכושמסוגלשטרםלמי

יותר״,קללא״ממש

לשבתיו״ראומר

אוהדהמקרקעיןשמאי

הפכה״המשימהדנומ.

יותר.עודויקרהקשה

שהטילההגבלה

הלווים,עלישראלבנק

משתנהבריביתההלוואהשיעורשל

לעשרותגרמה(,%33לקחתניתןאותה

שק־אלפילשלםצעיריםזוגותאלפי

לים

$TS1$שקלים$TS1$

$DN2$שקלים$DN2$ונטלומאחרהאחרונהבשנהיותר

למעשהבכךקבועה.בריביתהלוואות

כמהשלמחיריםמהפחתתנהנואםגם

44בעמודהמשך
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43מעמודהמשך

מהמחאהכתוצאההדירה,במחיראחוזים

בה־יותרלשלםצפוייםהםהחברתית,

חזר

$TS1$בהחזר$TS1$

$DN2$בהחזר$DN2$בנוסף,הקרובות.בשניםהמשכנתא

ל־עלההנדרשהעצמיההוןשיעורגם

.־׳

$TS1$ל.׳$TS1$

$DN2$ל.׳$DN2$409להביאנדרשצעירזוגשהיוםכך

בשווילדירהמהבית.כסףיותרהרבה

בגובהעצמיהוןנדרששקלמיליון2.1

העוב־אתלכךנוסיףשקל.אלף480

דה

$TS1$העובדה$TS1$

$DN2$העובדה$DN2$והמע״מהתייקרוהשכירותשמחירי

%2של)עלייהלספטמברמה־יעלה

התייקרותעקבהדירותבמחירילפחות

נביןפיתוח(,ועלויותהבנייהתשומות

לצעירים״.היוםקשההמצבכמהער

מנהלשותףזיו,שחר

החשבוןרואיבפירמה

BDO״לצ־האפט:זיו

עירים

$TS1$״לצעירים$TS1$

$DN2$״לצעירים$DN2$היום.יותרקללא

לאממוצעדירהמחיר

1.1ב־ונשארירד

עלהלאהממוצעשהשכרבעודשקל,ליון

על20באפרילעמדהואמעט:ירדואף

2011ביולי380,9לעומתשקל,188,8

התע־הביטחוןגםוכך־רדה,הריביתגם

סוקתי,

$TS1$,התעסוקתי$TS1$

$DN2$,התעסוקתי$DN2$ממיתון״.החששותעקב

מגןאמפלב,איציק

הלךהתאחדותנשיא

קבוצתויוי׳רבלניפ

״לצערימ.ד.א\:אלמוג

היוםיותרקללאממש

זהדירהלצעירים.

צריכהמוצרלאהיארירהקוטג׳.גבינת

מעשרותמורכבשלההמחירהמדף.על

גוףאחראימהםאחדכלשעלפרמטרים

בל־מחירלהורידאפשרא־לצערי,אחר.

חיצת

$TS1$בלחיצת$TS1$

$DN2$בלחיצת$DN2$גבוהיםעדייןהדירותומחיריכפתור

מהציבור.גדולחלקשלידםבהישגואינם

הואהמדינהשלהקשיםהתחלואיםאחד

בכלארוך,לטווחלתכנןיכולתחוסר

ובש־בחפיףמתנהליםאנחנוהתחומים.

לוף.

$TS1$.ובשלוף$TS1$

$DN2$.ובשלוף$DN2$איןמהנדסים,איןבניין,עובריאין

בשיטתמתנהליםאנומורים.ואיןרופאים

בחסר".לוקההיאוגםשריפותכיבו־

היוםמספיחבוניםהאם

בישראל?

״קצבאטיאמ:השר

עומדהבנייההתחלות

כךדירות,אלף45על

מהצו־יותרשבונים

רר

$TS1$מהצורר$TS1$

$DN2$מהצורר$DN2$עלשעומדהשנתי

אכלאלף.40

שלבבנייההעברפיגוריאתמחזירים

במחיריהירידהמגמתקודמות.ממשלות

מה־ישירותמושפעתהחדשותהדירות

שיווקים

$TS1$מהשיווקים$TS1$

$DN2$מהשיווקים$DN2$ידיעלשמבוצעיםהמאסיביים

מקרקעיומינהלוהשיכוןהבינו־משרד

בנייהלהתחלותכאמורשהביאו־שראל,

דיוריחידותאלף45מ־למעלהשל

ביותרהגבוההמספרזה2011כשנת

ל־קרובשלועלי־המעשורלמעלהמזה

5070

$1ST$5070$1לST$

$2ND$5070$2לND$הקודם.בעשורהקצבלעומת

פעילהבבנייההנמצאהדירות״מספר

יחי־אלף83כ־עלעומדשוניםבשלבים

רות

$TS1$יחירות$TS1$

$DN2$יחירות$DN2$,יונימאזביותרהגבוההמספרדיור

קרקעותשווקו2011ב־שנים(.199913

יחידותאלף37מ־למעלהלבנייתמרינה

1997מאזביותרהגדולהמספרדיור,

העמים.מחברהגדולההעלייהבשנות

הבינוימשרדאבלרבה,עודהעבודה

עושיםישראלמקרקעיומינהלוהשיכון

להביאכריהאפשרייםהמאמציםכל

המה־רים״.ולהוזלתד־ורלפתרונות

מנ-ליברמן,בנצי

מקרקעימינהלכ״ל

תוכניות80ישראל:

במשרדיהיוםתקועות

מדי־בגללהממשלה,

ניות

$TS1$מדיניות$TS1$

$DN2$מדיניות$DN2$חמששל

מלאייצרהלאישראלמדינתלאחור.

מהע־חלקוזהאחורה,שניםחמשדירות

בודה

$TS1$מהעבודה$TS1$

$DN2$מהעבודה$DN2$בשרש־ה־וםבע־הישהיום.הקשה

רת

$TS1$בשרשרת$TS1$

$DN2$בשרשרת$DN2$.מצאישלנכוןשילובצריךהבנייה

מצוקתופתרוןזריםעובדיםקרקעות,

האשראישמצוקתבטוחלאהאשראי.

הבי־אזוריאתפילהנובקרוב.תיפתר

קוש.

$TS1$.הביקוש$TS1$

$DN2$.הביקוש$DN2$אזורבעיקרלמשל,הצפוני,כשרון

להיפר.בקרקעות,מחסוראיןנתניה,

סבא,כפרהשרון,הודהדרומי,בשרון

די־600כ־שלמחסורישוכוי,הרצליה

רות.

$TS1$.דירות$TS1$

$DN2$.דירות$DN2$שוק,להציףלאהיאשלנוהמטרה

הנכונה״.במידההדרושאתלספקאלא

בונים״לארנוט:אוהד

מתגאההאוצרמספיק.

הנמ־הדירותבמספר

צאות

$TS1$הנמצאות$TS1$

$DN2$הנמצאות$DN2$כ־כיוםבבנייה(

80

$1ST$(80$1כST$

$2ND$(80$2כND$.)שוכחרקהואאלף

מרביתכילציין

הבנייההתחלותקצבוכימכורכברהזה

אש־בהיעדרהפלא?ומההזמן.כלפוחת

ראי,

$TS1$,אשראי$TS1$

$DN2$,אשראי$DN2$ממשלתיתותמיכהזריםעוברים

הררמ־המחיריםירידותעל)ההצהרות

טיות

$TS1$הררמטיות$TS1$

$DN2$הררמטיות$DN2$היז־הועילו(,ממשלאהצפויות

מים

$TS1$היזמים$TS1$

$DN2$היזמים$DN2$בהםהאתריםאתבפינצטהבוחרים

זאתלראותניתןלבנות.מבקשיםהם

המינהלבמכרזיבלבדההצלחה°06ב־־?

בפועלשנמכרהובכמותהשנהמתחילת

בלבד(״.יח״ד000,9לכ־)קרקע

מנב״ללוטן,שאול

לווינשטיין:קבוצת

הש־לא"הממשלה

כילה

$TS1$השכילה$TS1$

$DN2$השכילה$DN2$עתודותלספק

לבנייהאמיתיותקרקע

ולאמיידית,

הת־רשויותשלהביורוקרטיהאתלכופף

כנון,

$TS1$,התכנון$TS1$

$DN2$,התכנון$DN2$באמצ־קשייםלהעריםשממשיכות

עות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$ורגולציותהנחיותהוראות,אינסוף

שבע־חררמאשר,גוףשכללכךהגורמות

תיים

$TS1$שבעתיים$TS1$

$DN2$שבעתיים$DN2$ישנובפועלדבר.כלבציציותובורק

בעבראםהיתרים.במתןמשמעותיעיכוב

כיוםשנה,חציתוךהיתרלהוציאהיהניתן

היתרלקבלוניתןלחלוטיןשונההמציאות

והצ־־שנתיים״.שנהמינימוםתור

יו״רגרופמן,שלמה

פייר,בלךןמשותף:

הבנייה:ענףמוותיקי

מם־בוניםלא״היום

פיק

$TS1$מםפיק$TS1$

$DN2$מםפיק$DN2$בפריפריה,בעיקר

בעיקרנמצאוזה

רכבותתהיינהשלאעדהממשלה.ריות

ציבו־ותחבורההפריפריהלערימהירות

רית

$TS1$ציבורית$TS1$

$DN2$ציבורית$DN2$,צעירמזוגלדרושיהיהקשהנוחה

אובחררהלהתגורראביבבתלהעובד

שנתייםלפנינזכריםהיואםבאשקלון.

בישראל,הבנייהאתלהאיץלהתחיל

פת־גםמהיוםשנהחציתוךרואיםהיינו

רונות

$TS1$פתרונות$TS1$

$DN2$פתרונות$DN2$קרה.לאזהאבלצעירים.לזוגות

לפרויקטיםצעיריםזוגותתכניסאםגם

מאורמהרתגלההארץ,במרכזחדשים

האחזקה.בדמילעמודיכולתלהםשאין

צריכהאומחפשתלאצעירהמשפחה

מצלמותביממה,שעות24בלובישומר

שעוליםצמודיםאחזקהאנשיאואבטחה

בחודש״.כסףהמון

הש־בעלדימרי,יגאל

ליטה

$TS1$השליטה$TS1$

$DN2$השליטה$DN2$לאדימרי:בי.ח"

ראינומספיק.בונים

התח־האחרונהבשנה

לות

$TS1$התחלות$TS1$

$DN2$התחלות$DN2$גודלבסדרבנייה

ענק,שכונותשל

שתוסיףאמיתית,בנייהתנופתראינו

הקיים.לביקושדיוריחידותמספיק

המנהלידיעלשווקוולאמאחרזאת

שווקו,שכןוהקרקעותקרקעות,מספיק

מבוקשים״.הפחותבאזוריםממוקמות

משו־מנב״ללוי,דורון

תף

$TS1$משותף$TS1$

$DN2$משותף$DN2$ודורוןגיאבחברת

עדיםאנועודכללוי:

כמוגבוהיםלביקושים

שלאכנראההיום,

מספיק.בונים

48בעמודהמשך
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44מעמודהמשך

לרבותהביקושלאזוריערהלהיותצריכה

לשווק,לתכנן,יותר.רחביםבמעגלים

אלובאזוריםתחבורתיתלנגישותלדאוג

שהריהמקומיותברשויותמענהולתת

אדםכחאותועללהעמיסיתכןלא

שאיןלהיתריםבקשותבכמותלטפל

ביכולתה.

הקודמתבמחאהפספסנומה

תתקןהחדשההמחאהוהאם

המצב?את

שה־״מהדנום:אוהד

תפספס

$TS1$שהתפספס$TS1$

$DN2$שהתפספס$DN2$ובגדולבמחאה

מרגעהדיור.תחוםהוא

בזול׳,׳הכלרצושכולם

המשמעותיהתחוםנזנח

והקשהביותר

הנחהקיבלנואזהדיור.תחוםהואלטיפול,

הייתהאםאבלשקל,שלבקוטג׳זמנית

הדי־במחירשקלאלף200שלהפחתה

רה,

$TS1$,הדירה$TS1$

$DN2$,הדירה$DN2$המחאהלגמרי.שונההייתההתחושה

נעוהאנשיםתתקן.לאלדעתיהחדשה

בתחי־גדולותתקוותביןהאחרונהבשנה

לת

$TS1$בתחילת$TS1$

$DN2$בתחילת$DN2$,בהמשך.אוניםוחוסרלהכרההמחאה

כולםאתתפסההחדשההמחאהכינראה

הפרטיותהייאושבקונכיותספוניםהקיץ

שלהם״.

״המ־שמולי:איציק

חאה

$TS1$״המחאה$TS1$

$DN2$״המחאה$DN2$היס־אירועהיא

טורי.

$TS1$.היסטורי$TS1$

$DN2$.היסטורי$DN2$בפעםוכאשר

חצייוצאיםהראשונה

לר־ישראליםמיליון

חוב,

$TS1$,לרחוב$TS1$

$DN2$,לרחוב$DN2$בכללאין

כשלון.אופספוסשלבמונחיםלדבר

במחאהמהשחקניםשחלקחושבאני

למקוםאותהלהובילניסוכאשרשגו

הזד־ישנהזהבמובןממוקד.ולאכללי

מנות

$TS1$הזדמנות$TS1$

$DN2$הזדמנות$DN2$במ־יותרוחדיםממוקדיםלהיות

חאה

$TS1$במחאה$TS1$

$DN2$במחאה$DN2$וקיצוציהממשלתיותהגזירותמול

נכון?היוםלעשותצריךמההתקציב.

שעומדביותרהגדולהאתגרזה,במובן

עללהשפיעהואהמחאהתנועתבפני

אליהולהכניסהבאה,הבחירותמערכת

חברתיים־כלכליים״.שיקולים

מנכ״להוד,אורן

יש־אפריקהחברת

ראל

$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$:״במהלךמגורים

בשוקהאחרונההשנה

הייתהבישראלהנדל״ן

ציפייהקיימת

היתרביןשתכלולהכלכלי,בתחוםמבני

ליזמים.והןלרוכשיםהןכספיותהטבות

השוקאתהביאההמיוחללשינויהציפייה

ציפייההייתהכןכמוהמתנה.שללמצב

התכנוןועדותשלעבודתןקצבלהגברת

לש־ווק,ד־וריחידותשלמוגדלתוהזרמה

למגו־חדשותיחידותשלמיידיתלהקמה

רים.

$TS1$.למגורים$TS1$

$DN2$.למגורים$DN2$,כילקבועניתןשנהבחלוףלצערנו

ניתןולאמימושלידיהגיעולאהיעדים

עלהשפעהלכדייבשילוומתיאםלראות

לפיכך,בשוק.הדיוריחידותהיצעהגדלת

הר־הביטוירקהינהלכשעצמההמחאה

גשי

$TS1$הרגשי$TS1$

$DN2$הרגשי$DN2$תכנוןהיעדרעלהמצביעהלמצוקה

למגורים״.הדיורבתחוםטווחארוך

״אניגרו&טן:שלמה

עלבתיקוןמאמיןלא

חושבאנימחאה.ידי

וחובתאחריותשזו

רקלאלטפלהממשלה

הדירותבמחירי

מכירהשלנכוןפתרוןלמצואאלאהארץ,

הצעירים".לזוגותדירותוהשכרת

הקו־בקיץלוי:דורון

דם

$TS1$הקודם$TS1$

$DN2$הקודם$DN2$זעםבעיקרראינו

מחיריהמחייה,יוקרעל

ההון.בעליוכנגדהדיור,

התמקדהלאהמחאה

היהולכןבפתרונות

שהמחאהחושבאינילצעריגדול.פספוס

כלהדיור.במחירילירידהתביאהנוכחית

יביאאשרממשלתיפתרוןיהיהלאעור

ויגרוםהמיסויבנטלשוויוניתלחלוקה

מחירבמרכיבהמיסוילהפחתתהיתרכין

להגדילהממשלהתדאגובמקבילהדירה,

נהיהלאהביקושבאזוריהדירותהיצעאת

הדירות.מחיריירידתלמגמתעדים

טעתה?המדינהאיפה

שלא״מכיווןהוד:אורן

כל־מודלויושםגובש

כלי

$TS1$כלכלי$TS1$

$DN2$כלכלי$DN2$ביכולתהתומך

הדיורתמחוראתלהוזיל

מתוכנןמהלךבאמצעות

כלשלומתואם

במדי־שינויבוצעשלאהריהממשלה,

ניות

$TS1$במדיניות$TS1$

$DN2$במדיניות$DN2$חזינואמנםלמגורים.הדירותתמחור

למצוקהשנקלעויזמיםשלקטןבמספר

אולםנכסים,לממשנדרשוואףתזרימ־ת

הנו־במצבכיברורכיוםקטנים.בהיקפים

כחי

$TS1$הנוכחי$TS1$

$DN2$הנוכחי$DN2$מעדיפיםהרוכשיםודאות,חוסרשל

ראיהובעלותפיננסיחוזקבעלותחברות

טווח״.ארוכת

״המדינהדנומ:אוחי

תחומים,בהרבהטעתה

הגדולההטעותאך

ועדתהייתהביותר

שהכינהטרכטנברג,

שנגעאקדמידו״ה

ותחלואיהבעיותרבית

שמ־פתרונותהציעהאךהבנייה,ענף

רביתם

$TS1$שמרביתם$TS1$

$DN2$שמרביתם$DN2$הנ־מהמציאותניתוקביןנעו

דל״נית

$TS1$הנדל״נית$TS1$

$DN2$הנדל״נית$DN2$גרידא.לבלמשאלותהקיימת

ולהתחיללכיסעמוקידלהכניסבמקום

לטפללהשכרה,לבנותמייד־באופן

באמצעותהביקושבאזור־באגרסיביות

2/83ותמ״אבינויפינויתוכניותקידום

תו־אישורעלהמדברדו׳׳חעודקיבלנו

כניות

$TS1$תוכניות$TS1$

$DN2$תוכניות$DN2$בשנהנוספותיח׳׳ד000,54ל־

קרה״.שלאדברשחלפה,

קצבאתלהגדילניתןאיך

מתיריאתולהורידהבנייה

הצעירים?לטובתהדירות

״מגמתאטיאס:השר

הזמןכלהמחירים

מדורגשיפורבהליך

צעירים,זוגותלטובת

השיאמשנתבוודאי

אני2010 כליםמשלב￼

פוס־בלתיבמאבקיםשמלוויםנוספים

קים

$TS1$פוסקים$TS1$

$DN2$פוסקים$DN2$האוצר.משרדעם

%05ל־>שמגיעותהנחותלתת״אחר,

מכ־פרסוםבנוסף,הקרקעות.במחירי

רזים

$TS1$מכרזים$TS1$

$DN2$מכרזים$DN2$כמוטווח,ארוכתלהשכרהלדיור

עלפיקוחיהיהלראשונהבאירופה.

%02לפחותשלהנחהעםהמחירים

לפנותניתןלאכאשרהשוק,ממחירי

מחיריםלהעלותניתןולאהשוכראת

במכרז.לקבועמעבר

מואץושיווקתכנוןהואנוסף"צעד

היאשליהראייהקטנות.דירותשל

הר־אתרקלשרתנועדהלאשהקרקע

ווחים,

$TS1$,הרווחים$TS1$

$DN2$,הרווחים$DN2$האזרחים״.אתובעיקרגםאלא

ניתןלאלוי:דורון

הב־קצבאתלהגדיל

נייה

$TS1$הבנייה$TS1$

$DN2$הבנייה$DN2$שלהגדלהללא

קייםהקרקעותהיצע

מספרשלטבעיגידול

במרינההאבבתי

המדינההקיים.בהיצעמענהמקבלאינו

באזוריזמינותקרקעותלשווקחייבת

הנדר־המשאביםאתולהקצותביקוש

שים

$TS1$הנדרשים$TS1$

$DN2$הנדרשים$DN2$.עדיםהיינושחלפובשנתייםלכך

זמי־היושלאקרקעותשללשיווקם

נות

$TS1$זמינות$TS1$

$DN2$זמינות$DN2$לאבהםבאזוריםשיווקוכןלבנייה

ההיצעהגדלתלצדכלל.ביקושיםקיים

אתלאלתר,להגדילהממשלהחייבת

ניתןלאשכןהזריםהעובדיםכמות

הגדלתמיומנים.עובדיםללאלבנות

לוחותלקיצורתגרוםהעובריםכמות

להגרלתהפרויקטיםמשךשלהזמנים

אתמעטלהוזילאףובהמשךההיצע

הט־מתןהינונוסףפרמטרהמחירים.

בות

$TS1$הטבות$TS1$

$DN2$הטבות$DN2$האחרונהבשנהלראיהנוספות,מס

מבוטללאדירותלמספרעדיםהיינו

די־ושיחררולמכירה,שיצאולהשקעה

רות

$TS1$דירות$TS1$

$DN2$דירות$DN2$החופשי.בשוק

״אנוליברמן:בנצי

במו־הזמןכלעושים

עצת

$TS1$במועצת$TS1$

$DN2$במועצת$DN2$תיקוניםהמינהל

בתוכניתושיפורים

כמובר־השגה.ר־ור

מחשבתוכנת
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48מעמודהמשך

אותה.לתקןוישבאגעל

איךהמדוכהעל־ושביםהיום״כל

מנ־למשל,קרקע.ועודעודמשחררים

סים

$TS1$מנסים$TS1$

$DN2$מנסים$DN2$הכלואותהקרקעותכלאתלאתר

בצו־בנייהבהןלאשרבנויים,באזורים

רת

$TS1$בצורת$TS1$

$DN2$בצורת$DN2$.כךאחרבונים,קודםבינוי־פינוי

ההיפר״.ולאמפנים,

בישראלהמחייהי־וקרהאם

ראליהדירותומחירמוצדק

השכר?לגובה

המ־"יוקרדנופ:אוהד

חייה

$TS1$המחייה$TS1$

$DN2$המחייה$DN2$מו־שאינובוודאי

צדק.

$TS1$.מוצדק$TS1$

$DN2$.מוצדק$DN2$מש־145שלנתון

כורות

$TS1$משכורות$TS1$

$DN2$משכורות$DN2$עלמצביעלדירה

ריאלישאינודירותמחיר

השכר.לגובהביחס

כח־האחרונותבשניםמתנהלתישראלנת

ברה

$TS1$כחברה$TS1$

$DN2$כחברה$DN2$,ורווחית.יצרניתמאוד,מוצלחתבע״מ

תו־גבעלהםמהרווחיםשהלקהיאהבעיה

שביה,

$TS1$,תושביה$TS1$

$DN2$,תושביה$DN2$וגדלים,הולכיםתשלומיםשלבדרך

החיים״.תחומיובכלושעלצעדכלעל

״יוקראמפלמ:איציק

לאבהחלטהמחייה

כאןשקרהמהמוצדק.

האחרו־השניםבשלוש

נות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$הפיךבלתינזקגרם

שני,מצדלענף.

די־במחזיקיגםתפגעדרמטיתמחירים

רות,

$TS1$,דירות$TS1$

$DN2$,דירות$DN2$משמעותיתיורדהיהדירתםשערך

לאאנחנומשכנתא.משלמיםשהםבזמן

אחריישראלי.סאב־פר־יםפהרוצים

פו־דירותרוכשישהרבהחשבנוהמחאה

טנציאליים

$TS1$פוטנציאליים$TS1$

$DN2$פוטנציאליים$DN2$היוםאבלהגרר,עליושבים

יצאופשוטמהםגדולשחלקיודעיםאנחנו

זוגותמאורשלמעטלהביןצריךמהמגרש.

הנדרששקל,אלף500בסךעצמיהוןיש

המ־שלבמעגליםדירהלקנותכד־כיום

רכז.

$TS1$.המרכז$TS1$

$DN2$.המרכז$DN2$יעב־הזההסכוםאתיחסכושהםעד

רו

$TS1$יעברו$TS1$

$DN2$יעברו$DN2$,שכירותמשלמיםגםהםשבהןשנים

לחסוך.מאודעליהםיקשההמחייהויוקר

הדירהחלוםכךיעבורשהזמןשככלכך

מהם".ויתרחקיילך

הבי־כאזורילוי:דורון

קוש

$TS1$הביקוש$TS1$

$DN2$הביקוש$DN2$והס־אביבבתל

ביבה

$TS1$והסביבה$TS1$

$DN2$והסביבה$DN2$אכןהמהירים

לגובהביחסגבוהים

באזוריםמנגד,השכר.

יותרהמרוחקים

השכר,לגובהביחסיותרריאלייםחירים

ל״צרצריכההמדינההפריפריהבאזורי

ההיצעביןולאזןתחבורתייםפתרונות

דירהלרכושלזוגותלאפשרכדילביקוש

למשכורתם.ביחסריאליבמחיר

איךמעשיותהמלצותלכםיש

צעיריםלזוגותלעזוראפשר

בישראל?ביתלבנות)עובדיםן

"שתיקונן:ראובן

עומ־מרכזיותבעיות

דות

$TS1$עומדות$TS1$

$DN2$עומדות$DN2$בעתצעירזוגבפני

כיום.הדירהרכישת

כמובןהיאהראשונה

והשנייההמחיר,

שע־העצמיההוןהיקף

ליו

$TS1$שעליו$TS1$

$DN2$שעליו$DN2$משכנתא.לקבלמנתעללבנקלשלם

שוקופיתוחזמןדורשתעצמיהוןצבירת

אתלקחתיסייעארוךלטווחלהשכרה

כללדאוגשיצטרכומבליהנדרש,הזמן

המחיר,לענייןהחוזה.חידושלקראתשנה

הציפיותאתלהנמיךמקוםוישייתכן

בסיס־במוצרולהסתפקהראשונהמהדירה

יותר,

$TS1$,בסיסיותר$TS1$

$DN2$,בסיסיותר$DN2$שלנו,ההוריםבדורנהוגשהיהכפי

אוכלו־בקרבלראותאפשרשעדייןוכפי

סיות

$TS1$אוכלוסיות$TS1$

$DN2$אוכלוסיות$DN2$החרדית".האוכלוסייהכגוןשונות

ותשואהארוכהלתקופהשכירותסביר,

הפי־ולחברותליזמיםכלכליתהולמת

ננסיות״.

יגאל

$TS1$הפייגאל$TS1$

$DN2$הפייגאל$DN2$:רוצים״אםדימרי

לזוגותבאמתלסייע

לפטורניתןצעירים,

מע״ממתשלוםאותם

מוג־בסכוםדירותעל

בל,

$TS1$,מוגבל$TS1$

$DN2$,מוגבל$DN2$עדלדוגמה

מקצועי.אדםכוחשלמיידיייבואשקלים.

הת־תהליכינושאבכלעמוקשורשטיפול

כנון

$TS1$התכנון$TS1$

$DN2$התכנון$DN2$להרחיבכראיהביורוקרטיה.וקיצור

פרטיותלקרקעותגםהווד׳׳ליםנושאאת

וע״יהמדינה,בבעלותלקרקעותרקולא

יותר.גדולקרקעותלהיצעלגרוםכך

במ־הפיתוחעלויותבהטלתשינוילבצע

כרזי

$TS1$במכרזי$TS1$

$DN2$במכרזי$DN2$,משמעו־לעלייהשגורםדברהמנהל

תית

$TS1$משמעותית$TS1$

$DN2$משמעותית$DN2$הדירות".במחירי

לזוגותהאםמהיום,שנה

יותר?טוביהיההצעירים

״כחלקאמאס:השר

למעמרלעזורמהמגמה

שתורםולמיהביניים

עדיפותניתנהלמדינה,

ליוצאיבמכרזיםמובהקת

בימיםצבא.

מכרזיםשללדרךיציאתםעלהכרזנו

הבי־באזורידיוריהירותאלפיהכוללים

קוש

$TS1$הביקוש$TS1$

$DN2$הביקוש$DN2$מוותרתהמדינהכאשרביותר,החמים

לצדזאתהקרקעות.מכרהכנסותעלבהם

להשכ־דיורמכרזישלהאמיתיתהמהפכה

רה

$TS1$להשכרה$TS1$

$DN2$להשכרה$DN2$התו־ומוזל.מפוקחבמחירטווחארוכת

כניות

$TS1$התוכניות$TS1$

$DN2$התוכניות$DN2$הןבכמות.מוגבלותאינןהאמורות

ראשיעםהפעולהושיתוףבתכנוןתלויות

שמעניקהזו,בשיטהנמשיךאנוהרשויות.

שאםברורצעירים.לזוגותוהטבותהנחות

אניוישתפר.יילדהמצבזו,בדרךנמשיך

לפעולונתאמץנמשיךשאנחנומבטיח

הדירה״.וחסריהצעיריםלטובת

ארזים.יזם:באר-שבע.Conceptרמותפרוייקט
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