
בסדרההמזבח!

בכללמזהיםאיך

דיורמשבר

מחוייבתהפוליטיקה

טווחקצרילפתרונות

לאהקרקעשיחק
הטבעילביקושעונה

ולאמסורבלאיטי,התכנון

המציאותבקצבעומד

הסחבתהרישוי:משבר

אישוריםלקבלתעד

ביןהמתחפה?אחראימי

למקומיהמרכזיהשלטון

תקניםיעילה:לאבנייה
זולאדםוכחישנים

מתדלקוזולנדיבאשראי
מלאכותייםביקושים

הנדל"ןבשוקמידעפערי
הכשליםזיהוימונעים

10
מנציחהתחבורהמשבר

דיורמשבראת

דיורהישסדוטל
פתושתשציגהבשרהדיורלשוקצוללגלובס

9־4מחחד/שו׳פרויקט

קרקע:בהקצאתיעילותא׳

שלהבלעדיתמהשליטה
השותפיםריבויועדתג"׳

הנדטיותבקרקעות
תימרוץעליהן,נבנושלאפרטיותקרקעותעלמסיםההלתרמ"י,שלהמונופולפירוק

לנדל"ןמיוהדדיןביתשלהקמהואפילולמגורים,משרדיםלהסבמקומיותרשויות
לשוקלבנייהקרקעותשלמאסיביתכמותשהרוריאפשרומהלכיםאילו

ניסנייובל

עלסיפוריםהרבהסךכלאחרי
אתכםיפתיעכמהההיצע,מצוקת

בבעלותמהקרקעותשכ־%57לגלות
כ־%56פנויות,קרקעותהןהמדינה

מוגדרותבישראלהקרקעותמכלל

חפור׳ושטחשיחיםסלע,כ׳קרקע,

בנוי?שטהמהוותמהן5.6%ורק

קרקעותשחרורברורה:המסקנה
יעילובתכנוןשכלבשוםמאסיבי

משברלפתרוןמרכזימפתההוא

כיצדהיא,הנשאלתהשאלההדיור.

ובזריזות?ביעילותזאתעושים

הבעיה

אתתשתרויםאיו

הקוקשתפקק
המשימהעלמקשההנוכחיהמצב

לכךוישלבנייה,קרקעותשחרורשל
הואשבהםהמרכזייםאחדגורמים.כמה

מקרקעירשותשלהקרקעותמונופול
הקר־מסך93%שמנהלתכמיישראל.

קעות

$TS1$הקרקעות$TS1$

$DN2$הקרקעות$DN2$,המחליטההיארמ"יבישראל

תשחררברצותהגורלן:עלהבלעדית

אצלה,אותןתשאירברצותהקרקעות,
אתתקבעקרקעשתשחררפעםובכל

202ב־2לחבירתה.התנאיםואתמחירה

הקר־מונופולשלנוכחותוכיצדראינו

קעות

$TS1$הקרקעות$TS1$

$DN2$הקרקעות$DN2$הקרקעותמחיריאתמתדלק

עמדקרקעבשיווקהמדינההכנסותסך
שקל,מיליארדכ־03עלשעברהבשנה
שנהבלבדשקלמיליארד12לעומת

הקייםהמצבזהמקרה,יכללכן.קודם

מגיחתמידבכדיולאשניםבמשך

אתלשבורשמבטיחתורןפוליטיקאי

ומגלהנבחרשהואעדרמ"י,מונופול

שורשיות.בבעיותלטיפולזמןלושאין

קשייםגםלהוסיףראויזולמציאות

הקר־עלבעליםריבויכמואחרים,

קעות

$TS1$הקרקעות$TS1$

$DN2$הקרקעות$DN2$המרכזשבאזורהפרטיות

הפוטנציאלי.מההיצעכ־%05מהוות
השות־בעליםאלפיואפילומאות

פים

$TS1$השותפים$TS1$

$DN2$השותפים$DN2$תוק־ענקיתקרקעבחטיבת"
עים"

$TS1$"תוקעים"$TS1$
$DN2$"תוקעים"$DN2$קרק־שלשחרורשניםבמשך

עות

$TS1$קרקעות$TS1$

$DN2$קרקעות$DN2$תוכניותביצועלטובתפרטיות

הגדולהגושקרקעותע"עקיימות
קרק־אביב,בתלהמדינהוכיכר

עות

$TS1$קרקעות$TS1$

$DN2$קרקעות$DN2$גםועוד.בהרצליההתכלתחוף

כדוג־סבוכותמשפטיותמורכבויות

מת

$TS1$כדוגמת$TS1$

$DN2$כדוגמת$DN2$לכךתורמותשיתוףפירוקהליכי
עצוםפקקיוצריםיחדאלוכלרבות.

לבנייה,הקרקעותשחרורבשלבעוד
כולו.הענףאתומעכבים

הנהלעשות?ניתןזאתבכלמהאז

פתרונות:כמה

הפתרונות

ושחש:הפרדת.1

רמ"ישלהמונופולאתלפרק
גםרמ"י,כמואחדגוףישנוכאשר

שאחראיוזרועות,ראשיםמרובהאם

הקרקעות,הקצאתשרשרתכלעל
כיום.נראיםשהםכפינראיםהדברים

הגופיםביןומוחלטתאמיתיתהפרדה

הקר־פקקאתלשחרריכולההשונים

קעות,

$TS1$,הקרקעות$TS1$

$DN2$,הקרקעות$DN2$התנהלותנקבלשכךמשום
בעיקרשעניינםוגופיםיותרממודרת
הפרהשיקוליםולאהציבוריהאינטרס

ליטיים-ארגוניים־מומדיים.
יסו־שינויכאןלעשות"מוכרחים

די",

$TS1$,"יסודי$TS1$

$DN2$,"יסודי$DN2$אלפסי,נוריתפרופ׳אומרת
המגמהוראשעירוניתגאוגרפית

גוריוןבןבאוניברסיטתעריםלתכנון
בעלותעםמדינותהרבה"איןבנגב.
בישראל,כמוהקרקעעלציבורית
DN2$$מדוברTS1$$DN2$$מדוברTS1$$מדוברקייםזהשבהןבמדינותאבל

מאוד.בעייתיבענייןלרוב

מוח־רשויותהפרדתכאן"נדרשת

לטת:
$TS1$:מוחלטת$TS1$

$DN2$:מוחלטת$DN2$אחראיתרשותשאותההעובדה

פיתוחועלהתכנוןעלהקרקע,על

מסך93%שמנהלתכמי

היאונדיבישראל,הקרקעות

ברצותההבלעדית:המחליטה

ברצותהקרקשה,תשחרר

אצלה"וכשהשחררהשאיר

מחירהאתתקבעקרקע

בשמהתוכננורבותשכונות

לדפוסברובןומיועדותה־09,

הןמשפחות.שלאחד

התפתחות,מאפשרותאינן

בהיצעגדולחלקלהןויש

כיוםהנמוךהקרקעות

גוףשאותוהעובדההתכנון,ויישום
העיק־הבעיההיאהכול,אתמתכלל
רית.

$TS1$.העיקרית$TS1$
$DN2$.העיקרית$DN2$הואהציבור,שלשלנו,האינטרס

הקרקע,אתשמחזיקנפרדגורםשיהיה
החלטותומקבלשמתכנןנפרדגורם

רווחיםשעושהנפרדוגורםבתכנון

עצמההתכנוןבמערכתגםמהקרקע.

אחדשגוףכךהפרדה,להיותצריכה

כלליואתהתכנוןמדיניותאתיקבע

התוכניות.אתיגישאחרוגוףהתכנון,

כפיולאבריאה,מערכתפועלתכך

מקרקעירשותשבומצבכיום,שקורה
המש־ישראלמקרקעיומשרדישראל

משים

$TS1$המשמשים$TS1$

$DN2$המשמשים$DN2$על".כמתכנן

היטליםקוקשת:מס.2
בנוילאנשטההשקותטל

ביש־קייםהיה2000לשנתעד

ראל
$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$היתרביןשהוטלרכוש,מם

מוגדרתשאינהפנויהקרקעעל

הוהלט2000שנתמתחילתחקלאית.
כלו־,0%יהיההרכושמסשיעורכי
מר

$TS1$כלומר$TS1$
$DN2$כלומר$DN2$כיוםנגבהלאאךבוטללאהוא

בנויהלאקרקעעל"התשואהכלל.

שמאילשכתיו"רמציין,"6־5%היא

מס"הטלתמסילתי.חייםהמקרקעין,

יהיהאםגםכאלו,קרקעותעלרכוש

תהפוךבשנה,שנייםאואחדאחוזרק
משתלמתללאהקרקעהחזקתאת

להעלותצורךישלטעמילכןכלל,
בחזרה".הזההמסאת

האזר־שלנו,רווח"כללדבריו,

חים,

$TS1$,האזרחים$TS1$

$DN2$,האזרחים$DN2$אפשרולכןאחר,באופןממוסה

שבהןקרקעותעלמסגםלקבוע
להחליטאפשרעודמחזיקים.אנחנו
ארו־לתקופהבקרקעשמחזיקשמי

כה,

$TS1$,ארוכה$TS1$

$DN2$,ארוכה$DN2$ומכרויותר,שניםחמשנניח

הרכישהממחירויותרב־%03אותה

בדומהיותר,גבוהבשיעורימוסה

הרכישה.במםהיוםהקייםלמנגנון

לעיכול,יותרקליהיהשהענייןכדי
שיאפשרומעבר,הוראותגםייחקקו

הקרקעאתלמכורהקרקעותלבעלי
החוק".חקיקתשמרגעהשניםבשלוש

הקשיש:וששת.3
"שדשיטיעללתמרץ

איפ־האחרוןההסדריםחוק

שר

$TS1$איפשר$TS1$

$DN2$איפשר$DN2$ולר־נדל"ןלחברותלראשונה
שויות

$TS1$ולרשויות$TS1$
$DN2$ולרשויות$DN2$מייעוד30%לשנותפרטיות
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במימגורים.לייעודמשרדים
העריבהצעה,שתמךהתכנון,נהל
תכנוניעודףישנולהיוםנכוןכיכו
ברחמשרדיםמ“רמיליון081של
מאלףליותרערךשווההארץ,בי
בתלעזריאלימגדלישלושתפעמים
מאבגםאנחנומכך,כתוצאהאביב.
למגוריםלשמששיכלהקרקעדים
ימומשושלאתוכניותמייצריםוגם
משאלתבגללרקהארוך,בטווחגם
להקיםהמקומיותהרשויותשללב
ארנונה.מניביתעסוקהמתחמי

התנגדותאתלהפחיתכדי
שמוציאותהמקומיות,הרשויות
שהםממהלפחותפיתושביםעל
נקבעמשרדים,שוכריעלמוציאות
לבנותיהיהשאפשרההסדריםבחוק
דירות”מיוחדים“מגוריםרקשם
מעומ“ר(,05)עדלהשכרהקטנות
ועדיין,מוגן.דיוראוסטודנטיםנות
עלעומדותהמקומיותהרשויות
לאשזהכדיהאחוריותהרגליים
שהןהארנונהכיבעיקריקרה
מארפיגבוההממשרדמקבלות
מגורים.שלנונה

שטחישלעודףלהשיש”עירייה
מתוכמשרדיםשטחאומשרדים
להקיםתוכלצריכה,לאשהיאנן
שישאבלבמקום,מגוריםמתחם
משרדים“,עלכמוארנונהבולמו
פרשמנכ“לקראדי,חייםמציע

לפתוריכול”זהמניבים.קובסקי
קרקהרבהו‘לשחרר‘רבות,בעיות
מקומותהרבהישנםלמגורים.עות
אביבתלשלוהשלישיהשניבמעגל
שלרבועיםמטריםאלפימאותעם
מאכלסמירואהלאשאנימשרדים
שתסבעירייההקרוב.בעשוראותם
אתתפסידולאלמגורים,אותם
האלה,השטחיםעלהגבוהההארנונה
בשמחה“.זהאתתעשה

מתה“,חוקבהוראתמדובר”כיום
המצטאריאל,דורוןעו“דאומר
’השלבדברקראדישללדעתורף
היטליםדרךלעיריותהכנסה‘מת
לקבוע”ישיותר.גבוהיםמיסיםאו
היטלעםנעשיתהזאתשההמרה
לכסותכדילמשל,מוגבר,השבחה
חד–באופןבארנונה,הפגיעהאת
מתמשך“.אופעמי

המשפטי:הפלונטר.4
לנדל"ןמיוחדדיןביתלהקים

כאןהתנהלהעות‘מאניהשלטוןבימי
ביןהיהאשרלקרקעות,מיוחדדיןבית
המוכמהמושגיםלכמההאחראים
כמוהנדל“ןבענףהיוםעדלנורים
במציאותכיהטועניםישומושע.טאבו
צודקאיןבישראל,הסבוכההנדל“נית
מיוחדיםדיןבתיהקמתמאשריותר
לנדל“ן.

שנות03תוכנית:שלגלגולה
הירקוןנוףלמתחםהמתנה
הירקון,נוףתוכניתהיאבישראלבבנייהרב–שניםלפקקדוגמה
הביאזורבלבנמצאתהתוכניתהקודם.בשמההירקון“”הודאו

ו–4,5,04,135הכבישיםביןהשרון,הודהעירבתחומירובהקוש
השטחיםשבמקוראףעלהכול.בסךדונםאלף3.21בנימתחמיםבשני
בנייתמדוברכיוםדיור,יחידותל–000,7000,8ביןלהכילתוכננו
התוכנית.בתחומייח“דכ–000,02

הקודהמאהשלה–09משנותעודמקודמתבמקוםהבנייהבפועל,
רבות,גדולותתוכניותכמונובע,השניםלאורךבקידומההעיכובמת.
ריבוישונים,טבעערכיעללשמורהרצוןגורמים:כמהביןמשילוב
מולפרטיים,קרקעותבעליריבויבתחומן,נמצאתשהתוכניתרשויות
ועוד.ועודהמדינה,בבעלותקרקעות

להעבירהוחלטבנושא,התקדמותכלחלהשלאולאחרהשנים,עם
שבסובנייה,לתכנוןהארציתהמועצהשללידיההתוכניתקידוםאת
שגםאלאלמתחם.מפורטתתוכניתקידוםעלהורתהאף6102פטמבר
ארבעולאחרהפלונטר,אתלפתורבניסיונהכשלההארציתהמועצה
התכנון,אתמבטלתהיאכי0202בקיץהחליטהניסיונותשלשנים
היוםעדמרכז.ובנייהלתכנוןהמחוזיתהוועדהלידיאותוומעבירה
בנושא.התקדמותנרשמהטרם

בדרךהמתאר,לתוכניתתיקוןהמחוזיתהוועדהמגבשתאלובימים
זושהייתהלהשכיר“,”דירההממשלתיתהחברהבידימחדשלקידומה
שנים03להןחלפוכברכך,אוכךמלכתחילה.התוכניתאתשקידמה
התוכנית.בשטחהבנייהלקידוםניסיונותשל

דוגמה

אומרתמתבקש“,בעניין”מדובר
ענתמשרדבעליםבירן,ענתעו“ד
ובנייה.לתכנוןומומחיתושות‘בירן
כשהייתישנה,02לפניכברדובר”זה
היוםישנןהמחוזית.העררבוועדת
בתיבנדל“ן:שעוסקותשונותישויות
המשוהבתיםעלהמפקחהמשפט,
מהםאחדוכלהערר,ועדותתפים,
צרהמזוויתהזההעולםעלמסתכל
הנושאכלאתלקחתמוכרחיםמאוד.
אחת.גגקורתתחתאותוולהכניסהזה
גםלהציעלעיתיםיוכלכזהדיןבית
שמאיבתוכושיכלולמיוחדהרכב
שהואמאמינהואנילמשל,ואדריכל,
פירוקיכמורבות,סוגיותלפתוריוכל
אניועוד.בעליםמרובתקרקעשיתוף,
קרה“.לאזההיוםשעדמופתעת

עירו־התחדשותלהתקדם:.5
בזבזניותשכונותבמקוםנית

בהתחדהצורךעלנכתברבות
יותרעודגדלהואאךעירונית,שות
החדהשכונותעלמסתכליםכאשר
שרבותשכונותבישראל:שנבנותשות
ואשרה–09,בשנותעודתוכננומהן
משפשלאחדלדפוסברובןמיועדות
ילדים(.4–3עםצעירות)משפחותחות
התפתמאפשרותאינןהןכךבשל
אלוהעיר.שלוהשתנ?תדינמיותחות,
אנטי–אדפטיביות“,”שכונותנקראות
הקרקעותבהיצעגדולחלקלהןויש
כיום.הנמוך

עצמןאתלהתאיםצריכות”שכונות
המגוולצורכיהחברתייםלצרכים
אומרתהזמן“,לאורךהמשתניםרים
גוריוןבןמאוניברסיטתאלפסיפרופ‘
בצורהשמתקבעות”שכונותבנגב.
ומההוויהמהעירמנותקותמסוימת,
בהןדווקאמשקיעההמדינהאךשלה,

במקוםזה,אתלעשותיותרלהקלכי
שכונהשלובשיקוםבפיתוחלהשקיע
הוותיקותהשכונותבינתיים,קיימת.
לחדשבמקוםלאיטן,ומזדקנותנזנחות
למגונוספיםפתרונותולקבלאותן
העיר.שלליבהאתלחדשוגםרים,

בזבהואהיוםהקרקעניצול”לכן
חדשותשכונותבוניםלחלוטין:זני
ליצורבמקוםחדשות,קרקעותעל
איןהקיימות.בשכונותהפתרונותאת
הדבריםאתלעשותאינטרסאחדלאף
המאלמעןהתושבים,למעןהנכונים
לאאחדשאףמשוםהמחיה,ביוקרבק
המדינה“.שלאבטחמזהמרוויח

תפוסותהמדינהשבידימהקרקעות%2.9רקלבנות?איפהאין
דונמים()אלפיהמדינהבידיקרקעות

הכלליהחשבאגףהאוצרמשרדמקור:

אחרומשרדיםמסחרתעשייה,פתוחיםושטחיםחקלאותמגורים

פנויתפוס

17 693 431 982 470,1 039,41903 011

kcotsrettuhs יצהר,אילמצפי,תמרקרדיט:
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