
צילום:
יונתן

בלום

נגדיתחקירת
מסילתיחייםע1"דעם
בלוםיונתוצילום:לוי־וינריבאלה

דירה?לרכוש"קשה
יקנופחות,שיטוסו
חדשותמכוניותפחות

זולות"לדירותויפזלו
במשפחההילדותעלאישיבראיוןהמקרקעין,שמאילשכתראשמסילתי,חייםערד

הגעתי)"במקרהבשמאותהבחירהעלורחוב"(,חייםחוכמת)"ספגתימלאכיבקריתענייה

עליציבות"(,)"הושגהכחלוןשללמשתכן""מחירהתוכניתעלאוהב"(,שאנילמקצוע
תוכניתאתשהקפיאועריםראשיועללשכור"()"עדיףדירהלרכושהישראליהרצון

תבוטל"לאהתמ"אאדם?חייעלאחריותלקבלשמכם"מיהעירונית:ההתחדשות

מסילתיחייםערד
שהצעיריםהושב

מטנקיםקצת
16עמילוי־וינריב,אלה

הבית

הפתח־ברחוברכביאתכשהחניתי

תקוואי

$TS1$הפתחתקוואי$TS1$

$DN2$הפתחתקוואי$DN2$עו"דמתגוררשבוהוותיק
שטעיתילרגעחשבתימסילתי,חיים
קרובהממוקםהצנוע,ברחובבכתובת.
בנייניםבעיקרעומדיםהעיר,למרכז

סממניאווילותללאמהוהים,ישנים,

בבנייןגרהמסילתימשפחתסטטוס.
צנועהבדירהברחוב,היחידהחדש
ומשפחתיות.חוםשמשדרת

אוהבהכישאניהאזוריםאחד"זה

כשאניהבית,בעלליאומרבעיר",

משכונותבאחתגריםאינםמדועשואלת

מקום,בכללגור"יכולתיבעיר.הווילות
וישטוב,הואכיהזה,באזורבחרתיאבל

שניומצדטוב,סוציו־אקונומיחתךבו

צנוע,אזורזהיוקרה.משדרלאהוא
לחנךרוצהאניהזההבסיסעלפשוט.
מגווןעםלחיותרוצהאניבנותיי.את
הרכביםשבחנייתסביבי.אנשיםשל

וגםמרצדםגםיחנוהוריםבאסיפות

ילדעםילמדוושבנותייקורולה,טויוטה

עםילדמרוסיה,עולהמאתיופיה,עולה
אשכנזייה".ואמאמרוקאיתאמא

במהרה,ליהתבררהזה,ההסבר
שעשההחייםלמסלולהיטבמתחבר
השכונותבאחתמילדותומסילתי

יו"רהיותוועדמלאכי,בקריתהעניות

ובעלבארץהמקרקעיןשמאילשכת
דין.ועריכתשמאותמשרד

מלאכיבקריתהילדות

בקריתוהתהנכתיגדלתי"נולדתי,

ואחיות.אחיםלשישהבכוראחמלאכי,

ואמיבניין,פועלהיהעמוס,אבי,

היההביתבית.עקרתהייתהשולמית

סוציו־במעמדפשוטה,בשכונהפשוט,

אקונומי

$TS1$סוציואקונומי$TS1$

$DN2$סוציואקונומי$DN2$,לשכונותבהשוואהאפילונמוך
שגדלתישמחאנימלאכי.בקריתאחרות
סופגכך,שגדלמיכיהזאת,בשכונה

מכיריםתמידשלאורחובחייםחוכמת

סטקיבלתיאחרים.במקומותכשגדלים

תעודותמרכישתאחרשהואנכון,כלים
אותישלימדהילדותליהייתהותארים.

החיים,עםלהתמודד

נפשות,שמונהמטר,60בדירת"גרנו
אבישלהמינימוםממשכורתוחיינו

ילדיםארבעההיינוכפועל.מעבודתו
סייםאבי20שבגילעדבחדר,יחד

שלנו.הראשוןהפרטיהביתאתלבנות
שניםששלולקחבידיו.אותובנההוא

בבוקרעובדהיההואאותו.לבנות

ב־00:61מסייםשכיר,בנייןכפועל

תהוכולםשלנו.הביתאתלבנותוהולך

והואלבדו,ביתיבנהאחדאדםאיך

בחופשים,לועזרתיקצתאניזאת.עשה
שליהעזרהאבל,15־14בןכשהייתי
לרווחההגענו20בגילמזערית.הייתה
היהפתאוםכימגורים,מבחינתיחסית

בחיים.הראשונהבפעםמשליחדרלי

כזה,דברהיהלאובנעורייבילדותי
מותרות,זהמהיודעאניהיוםמותרות.
לנודומהשהייתהבסביבהגדלתיאבל
שחסרידענושלאכךכלכלית,מבחינה

מותרות.לנושאיןידענולאמשהו.לנו

מהכלאתלנולספקמאמץעשוהוריי

חפציםבמקוםזה.עםוחיינושיכלו,

בטורנירלנצחרצינוחוויות.הערכנו

שחקניהערצנוהשכונתי,הכדורגל

הם".להיותוחלמנוקולנוע

מחוספסותידיזם

פשוטלאהשראה.מקורהוא"אבי

משכורתעםילדיםשישהלגדל

שלהביתאתלבנותלוותר,לאמינימום,
לקחתשנים;במשךידיךבמוהמשפחה
הזמןוכלמקוםלכלהילדאתאיתך

קדימה.ולחתורללמודשצריךלולהטיף
הביתהמגיעהיהאבישישייום"כל

הידעםהפניםאתליומלטףמהעבודה

מעבודתמחוספסותידייםלוהיושלו.

שהואומהדבריםמהסירנסדקוהןכפיים.

הידעםאותימלטףוהיהאיתם,עבד

׳אתהליואומרהלחי,עלהחספוסעם

תהיהשלךשהידרוצהלאאנימרגיש?

עדרכה.תהיהשלךשהידרוצהאניכך׳.

פעםמדילבדוקכזהקטעליישהיום
מחוספסות.לאשלישהידיים

עםשעבדתיפעםלעולםאשכח"לא
למשפחה,בנהשהואבווילהיחדאבי
הגיעהקיץמימיאחדשלכשבעיצומו
מזיעים,עמדנוהבנייה.לאתרהמהנדס

בוולבו,הגיעוהמהנדסחול,ערימתעל
לבנהבחולצהלבושהממוזגמהרכביצא
תוכניותאתביקשובעניבה,מחויטת

באתרהסתובבבהן,הסתכלהבנייה,

הואונסע.הכסףאתלקחמעטות,דקות

הרכב.אתלכבותטרחלאאפילו

׳אתהליואמרלצדאותילקח"אבי

לאתרישתגיערוצהאניכךאותו?רואה
עלבשמש,מזיע,תעבודאלבנייה.
וולבועםתגיעכמוני.החולערימות
התוכניות,אתקחלבנה,וחולצהממוזגת
ולך׳.הכסףאתקחדקות,כמהתסתכל
רגעיבכלשניםאיתישהלךמשפטזה

שואבאניהיוםעדבהמשך.שליהקושי

אבי".שלמהמשפטכוח

ניו־יורק
עבודהבכללעבודהתחלתי15"בגיל

אפרסקיםבקטיףעבדתישמצאתי.

בהעברתחשמל,בעבודותוענבים,

בנייתבאתריחולשקיבהעברתכבלים,

ביחידהבקבע,שירתיבצבאועוד.וילות

לימודים.למימוןכסףוחסכתיקרבית,
מהבגרות.תעודתבליתיכוןסיימתי

ההתנדבותהיהבתיכוןאותישעניין

15בגילמד"אאתגיליתיבמד"א.

לאמבולנסים,מכורהייתיוהתמכרתי.
וגםביממה,שעות24ולאקשןלזמינות

הפרה־רפואיהענייןהחברתי.לקטע

החלטתימסויםובשלבאותי,משךמאוד
פיזיותרפיסט.להיותרוצהשאני

בגרויות,השלמתיהצבא"אחרי

ללימודיונרשמתיפסיכומטרי,עשיתי
חסרוכיהתקבלתילאאבלפיזיותרפיה.

בסדרלאשזההחלטתינקודות.שתילי

קרביתביחידהוחצישניםארבעשאחרי

רוצהשאנימהמללמודמנועאניבצבא,

oneone׳קניתיאזנקודות,שתיבגלל

ticketלניו־יורק.׳
עםבניו־יורקנחתי.23בן"הייתי

ובקווינםבמנהטןגרתידולר.1,500

בהובלות,עבדתישנתיים.במשך
הרווחתיובאבטחה.מכוניות,בשטיפת

שהייתיהרגעהגיעואזמאוד,יפהשם

ללימודיםלהירשםהחלטה:לקבלצריך
כשנרשמתיארץ.ללמודאובארה"ב

ללמודרציתילאכברשם,ללימודים
ולמינהללכלכלהנרשמתיפיזיותרפיה.

מרכזשהיאבמנהטן,השנתייםעסקים.

אתלישינועולמי,וכלכלהעסקים

בניו־בשגרירותעשיתיבחיים.הכיוון

יורק

$TS1$בניויורק$TS1$

$DN2$בניויורק$DN2$לכמהוהתקבלתינוסף,פסיכומטרי
ובארץ.שםאוניברסיטאות

ומימנתילארץ,לחזורהחלטתי"בסוף

בבוקרשונות,מעבודותהלימודיםאת
מרפאתאתפתחתיחובש.הייתי

ללמודוהלכתיבשבע,האוניברסיטה
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,*יי

בביתומסילתי,

"המנטליותבפ"ת.

הישראלית

ברצוןמאופיינת
נכס"לקנות

למשתכן׳׳מחיר
לעצירתלגרוםהצליחה

המסורפותהעליות

שראינוהדירותבמחירי

תוךהקודם.בעשור

התוכניתתנועהכדי

יותרלעובההפכה

הציפייהדאת,עםויותר.

תורידשהתוכנית

התממשה"לאמחירים

נכשללאכחלון.משה

הייתיבשלוששלוש.עדמתשע

עדחשמל׳ב׳מחסנימשמרתמתחיל

לדירה,חוזרהייתיבעשרבלילה.עשר
בביתחוליםעללשמורוהולךמתקלח,

ואזבבוקר;ארבעעדמחצותחולים,

שניםארבעחייתיכךעיתונים.מחלק

הרגל,פיתחתיהאלהבשניםטובות.
לכלישןאניבלילה.כמעטישןלאשאני
הרבהכברבלילהשעותשלושהיותר

מזה".יותרלישוןמסוגללאשנים.מאוד

למיצועתת^רבאל
הראשוןהתוארלימודיבתום"מיד
מרכנתיל־דיסקונטבבנקלעבודהתחלתי
שניתוארללימודיונרשמתיבת"א,

שוכבאניאחדערבת"א.באוניברסיטת

ידשולחלהירדם,מצליחלאבמיטה,

ומוציאלקרוא,משהומהמגירהלקחת

שםהיובאוניברסיטה.החוגיםעםחוברת

שאליהיוקרתיתתוכניתעלשורותכמה

לאחרורק,80ממוצעבעלייתקבלו

לשמאות.החוגשזההתבררקבלה.ראיון
המקצוע,עליותרלדעת"רציתי

שהיאלשמאיאותיקישרהוחברה

׳תשמע,מיד,ליאמרהשמאיהכירה.
אלגילדה,מקצועזהאותך,עזוב

תמצאאםהתמחות;תמצאלאתתקרב

אםהבחינות;אתתעבורלאהתמחות,

עבודה;תמצאלאהבחינות,אתתעבור
מלמטהכל־כךתתחילעבודה,תמצאאם
רצתירגעבאותולך׳.שווהלאשזה

הגעתיבמקרה,כך,לשמאות.ונרשמתי

אוהב.שאנילמקצוע

רציתיהשמאותלענף"כשהגעתי

,2000בשנתשלו.ל׳טופ׳להגיע
במשרדעבדתידרכי,בתחילת

לשכתיו"רשהיהצביקל,עדישל
וביוםשנה,כחצישמאיהייתיהשמאים.

20לי׳תןלואמרתינבחר,שצביקל

כשנבחרתיאותך'.מחליףואנישנה

זה.אתליהזכירהואב־7102,לתפקיד

נפשחשבוןלעשותנוימן.אדם

׳3יהי

שליוהכניסהסוערות,היוהבחירות

הבאתיאבלחלקה,הייתהלאלתפקיד

בלילבטןאגרופיםקיבלתיבחשבון.הכל

להישבר".ובלילהתקפל

50%שלתשואה

ואחרי,2000בשנתלשמאי"הפכתי

שמשהוקלטתיעבודהשנותשש־שבע

נושאיםכמהשישראיתיבסדר.לאפה

העבודהרובאתעושההשמאישבהם

הדיןעורךנכנםשלבובאיזשהוהקשה,

שכר־הטרחה.מעוגתעבהפרוסהולוקה

שבהםבמקריםפעמים,כמהליקרהזה

שליהייתהבתביעהמהעבודה99%

פוסקיםאםדבר,שלובסופוכשמאי,

שלההתרסקות

מזכירה׳WeWork׳

שלנוההתנהלותאת

אתהדירותבשוק

שלי׳שיהיההרצון

המתחרותבסאבו׳.

׳WeWork׳של

מהלנתחצריכות

שכשל"במודלקרה

צילום:
סיטוט
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כחלוןמשההאוצרשרשללמשתכן
המחיריםעלייתעםלהתמודדשנועדה
יתרונותישהדיורבשוקהמטורפת
הלכההיאתנועהכדיתוךוחסרונות.
ויותר.יותרלטובהוהפכהוהשתפרה

תורידשהתוכניתהציפייהזאת"עם
במלואההתממשהלאהדירותמחיריאת
ממשלאאבלנעצרוהמחיריםשכן
לעצירתלגרוםהצליחההתוכניתירדו.
בעשורשראינוהמטורפותהעליות
60026102בשניםשקרההקודם.

קרהלאשנהכל89שלהעליות
איזושהיהייתהבציבורב71028102.
אךמחיריםתורידשהתוכניתציפייה
וזהיציבותהיאשהושגההמטרה
מרשים".הישגבהחלט

משכורותכ061שצריךצעירזוג
איתך.יסכיםלאדירהלקנותכדי

אחריםלדבריםציפההציבור"כי
ולהתאמץמשכורותהמוןצריךועדיין
בישראלדירהלקנותכדימאודמאוד
במיליוןדירותפ"תהעירבמרכזישאבל
08שלישנותדירותמיליון1.1שקל
זוגמעלית.בליראשונהקומהמ"ר
יכולילדיםראשוןילדצעיר
.07שלמימוןעםדירהכזאתלקנות
חדריםארבעהדירתלקנותחייביםלא
שקל.מיליון2.2שעולהגניםבכפר

לארגןוגםבמדינהדירהלקנות"קשה
במיליוןדירהלקנייתשקלאלף003
צריךצעירזוגזאתעםקשה.זהשקל
רכישתשלהאפשרותלעברלפזול
מדירותפשוטותיותרקצתדירות
מעליתשמשמרפסתעםחדריםארבעה
אחרת.טיפהגםאפשרוחניה.

שהיוםלהגידשאפשרהאחרון"הדבר
ממשזהבקלותדירהקונהצעירזוג
להביאונכוןאפשרעדייןאבלככהלא
זולותיותרקצתדירותרכישתבחשבון
בפ"תלגורחייביםלאוגםוצנועות
לגורגםאפשרבת"א.אובגבעתיים
לאכמעטאחדואףובנתניה.באשדוד
בארץ".לשכורשלהאופציהעלמדבר

מפונקים.שהישראליםאומראתה
שלהלוואותפהלוקחים"אנשים

חדשיםרכביםקוניםאוטולקנות
גםמלאוהואבחגיםמפוצץהיהנתב"ג
יהודהברחובהקפהובתיחגיםכשאין
לאאניהיום.כלמפוצציםבת"אמכבי
הכספיםאתמנהליםאנשיםאיךיודע
ניסעשאםתחושהליישאבלשלהם
חדשיםרכביםפחותנקנהלחו"לפחות
אוליאזזולותיותרקצתלדירותונפזול
במשהו.יצטמצםדירותלרכישתהקושי
הצעיריםהזוגותשכלאומרלאאני
במנטליותמשהואוליישאבלמפונקים
להשתנות".שיכולשלנו

לאהממשלהגםהשנימהצד
הנדל"ןבשוקלטפלהצליחהממש

נעשונכשלה.לאהממשלה"לטעמי
לטפלהצליחושבחלקםמאמצים
גםהמרץ.במלואהנדל"ןבבעיית
דיהממריאיםהדירותבמחיריהטיפול
מצוישנתייםכמעטכברוהשוקהצליח
לזכורצריךזאתעםמחירים.ביציבות
כבוש.אףוחלקונעצרשהביקוש
לייצרוחובהבשמירהלהירדםאסור
במהירות".יגדלהדירותהיצעשבומצב

83תמ"אביטול
תוכניותסביבכיום"הבלגן
מיותרהתמ"אהעירוניתההתחדשות
זהתבוטל.לא83תמ"אלגמרי.
תוכניתימציאוכןואםיקרהלא
להפסיקאיאפשרבמקומה.אחרת

ושכרהטרחהשקלמיליוןשלפיצוי
אלף002לוקחהדיןעורךאז01הוא
עלשקלאלף04מקבלוהשמאישקל
חוותדעת.

מולהעלותשלמהירחישוב"עשיתי
במקרהמשפטיםלימודישלהתועלת
שקלאלף052שלבהשקעההגרוע
ואובדןשקלאלף001שללימודשכר
אניעו"דנעשהאניעבודהשעות
כעו"ד.תיקיםבשניההשקעהאתמחזיר
חוזהבחודשפעםאעשהאניאםבנוסף
ממוצעתהכידירהלקנייתאולמכירה
ולוקחבפ"תשקלמיליוןשל
שקלאלף021עודזהאזצדמכלאחוז
זושבמינימום.המינימוםוזהבשנה.
שהשקעתיהכסףעל05שלתשואה
אזכאלה.השקעותאיןבשנה.בלימודים
בהמשךמשפטים.גםללמודהחלטתי
ללימודיבנוגעגםחישובאותועשיתי
שני".תוארועשיתיעריםתכנון

הדיורמחירי
שנובעקיפאוןכיוםקייםהדיור"בשוק
שמשפיעההפוליטיתמאיהוודאות
אנשיםכיקפואהשוקהשוק.עלישירות
91בעמודהמשךמחירלתוכניתיהיה.מהיודעיםלא

מסילתיחיים

קיבוץבשכונתוגדלנולד05

ומתגוררמלאכיבקריתגלויות

בפתחגניםעיןבשכונתכיום

ואבלמיכלנשוי תקווה

הללשיראלבנותלשלוש

ראשמקצועי ומעייןהודיה

המקרקעיןשמאילשכת

לשמאותמשרדובעל

שלודיןולעריכתמקרקעין

בפתחהאחדסניפיםשני

מלאכי.בקריתוהשניתקווה

מטעםמוסמךכמגשרמשמש

נמצאהמשפטבתיהנהלת

שלהמומחיםהעדיםברשימת

כגורםוחברהמשפטיםמשרד

חשוביםנדל"ןבגופימייעץ

למיפויהמרכזהנהלתכגון

תיכוןסיים השכלה ישראל

בעלהואוכיוםבגרותללא

אקדמייםתאריםחמישה

ובמינהלבכלכלהתוארבהם

חיפהמאוניברסיטתעסקים

במכללהבמשפטיםתואר

תוכניתבוגראונוהאקדמית

מקרקעיןוניהוללשמאות

תואראביבתלבאוניברסיטת

באוניברסיטתבגאוגרפיהשני

סיוםולקראתאביבתל

נדל"ןבמימוןשניתוארלימודי

העבריתבאוניברסיטה

3002בשנתהפוליטיהחיידק

במועצתכיהן92בןכשהיה

מלאכיקריתשלהעיר

בראשלעמודנבחרב7102

לאחרמקרקעיןשמאילשכת

כיוםסוערתבחירותמערכת

בלשכהשמוביללמינחשב

אופיבעלותרבותמהפכות

התיקיםבין חברתיציבורי

גבעתתיק טיפלבהם

מולברוךתלבחוףהאנטנות

דמיהשגת הביטחוןמשרד

אתערךלמפוניםראוייםפינוי

תביעהביססושעליההשומה

אביבבתלאסותאמתחםנגד
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איןהערים.במרכזיההתחדשותאת
הערים,במרכזילהיצעאלטרנטיבה
אםעירונית.התחדשותדרךאלא

דירותיביאומאיפההתמ"א,אתיבטלו

לר"גקרקעעתודותאיןהארץ?במרכז

יחליטעירראשאםגםאזולגבעתיים;
יתפוס.לאזההתמ"אאתמקפיאשהוא

צריכהשההתחדשותשגורסים"אלה

שוגים.מתחמית,התחדשותרקלהיות

שלםמתחםלהריםאפשרתמידלאכי

שלבבנייןלמהלך.ויסכיםאיתר,שיילך

אתהאזמתנגד,ישתמידדייריםעשרה

להיותצריךשלם?מתחםלהשיגרוצה

גבוהה־גבוהה.לדברולאריאליים,

הקבלניברווחמתעסקים"כולם
מתעשר,שהקבלןלהםומפריעוהיזמי,
קודםבאהשהתמ"אלזכורצריךאבל
להיותרוצההייתיולאחיים,להצילכל

החלטות,מקבלאועירראשאותובמקום
כשתהיההיום,התמ"אביטולעלשיודיע

אדמהרעידתאוטיליםמתקפתחלילה

עלאחריותלקבלשמךמיבישראל.
אחריות.חוסרשזהחושבאניאדם?חיי

נפלהאחרוןכשהטילקרהמהקצתשכחו
התל־אביביםוכלאזעקההייתהבת"א.
באשדודללובי.ורצובפאניקההיו

פחות.קצתבת"אמתורגלים,ובשדרות

מתמ"אמתעשריםשהיזמיםנכון"אז

70ביןכבשההיאשלנוהמדינהאבל,38

חייםלהצילמטרתה38ותמ"אזאבים,

יכולטילגםאדמה.מרעידותרקולא
מהלחשוברוצהלאאניאנשים.להרוג

תמ"אאתלבטלשהחליטלאדםיקרה

בגללפצועיהיהוחלילהחסאם,38
חוסרזהבחדר.ישירותלושיפגעטיל

ראשונה".ממדרגהאחריות

המדינהמולעריםראש,

שלביחסיםחדשאיזוןלמצוא"צריך
שקשורמהבכלערים,ממשלה־ראשי
ולנושאבכלל,התכנוניתלהתנהלות

שראשילהיותיכוללאבפרט.התמ"א

שצריכותהחלטותמקבליםהערים

המדינה.ברמתלהתקבל

היוםמנצליםהערים"ראשי

הארציתברמהאי־ודאותישסיטואציה.

כיבית,בעלבאמתאיןהפוליטית,

עודהראשזמןכמהיודעלאאיש

מקבללאאחדאףולכןבתפקיד,יהיה
ועודבחירותטווח.ארוכותהחלטות

תהיהאםיודעיםלאואנחנובחירות,

בחירות;שיהיואוחודשעודממשלה

ביטחוןהעריםלראשינתןהזהוהמצב

היוהםאםספקשלטעמיהחלטות,לקבל

בינוישרמעליהםכשישאותןמקבלים

שמקבלדעה,בעלתקיף,אוצרשראו
כמוארצית.למדיניותומובילהחלטות

.38תמ"אלהקפאתההחלטהלמשל,

להשכירדירה
מאופיינתהישראלית"המנטליות

מודליםגםלכן,נכס.לקנותברצון
)גםשכירותהכולליםטוביםכלכליים

זאת,להתרומם.מתקשיםטווח(ארוכת

בהם.הגלומההרבההכדאיותאףעל

לקנותכדאישלאמראיםמודליםהרבה
לאורךדירהלשכורנכוןושיותרדירה,
הואשלו,אתרוצההישראליאבלשנים.

רוצהטאבו','נסחעםדירה,לקנותרוצה

ולאפסיכולוגיה,גםהיאכלכלהבעלות.
למהפסיכולוגיה.להסביראפשרתמיד

לקנותרוציםכולםולמהדירה?קניתי
שכמעטעובדהאבליודע,לאדירה?

כך.עושיםכולם
כל־לאלהשכיר׳׳דירהשל"המודל

בך

$TS1$כלבך$TS1$

$DN2$כלבך$DN2$שלהפסיכולוגיהבגללמתרומם

כשאתההכלכלה.בגלללאהנדל"ן,שוק

לישוןמסוגללאשנים.מאודהרבהכברבלילהשעותשלושהיותרלכלשןובתומסילתי

במודלמדוברהמודלעלמסתכל

בניין,בונהמגרש,קונהיזםקלאסי.

אותןאתאחר־כךבבנייה,הטבותמקבל
חלקבהשכרתבחלקןמחזירהואהטבות
עוזרוזהמוזל,דירהבשכרמהדירות
כשהחששדירה,לשכורהצעיריםלזוגות

אפשרכיקיים,לאשניםכמהכללעבור

אחרישנה.25־10למשךדירהלשכור

אתלמכוריכוליזםאותושנה,25

כלאתלמכוראוהחופשי,בשוקהדירות
מחברותלאחתפיננסיכמוצרהמוצר

%5־%6.שליפהתשואהעםהביטוח,

דירה".לקנותשלבראשכולנואבל

WeWork
שייסד׳WeWork׳של"המודל

כמוכיבישראל,עבדלאנוימן,אדם

גםהםמשלהם,דירהרוציםשהישראלים

לנומתאיםלאשלהם.המשרדאתרוצים
וללכת.לשעתייםחדרלקחתלבוא

המשרדיםב׳שוקדניםהזמן"כל

מטראלף100עכשיובוניםלאן?׳

אםקונים.וכולםבפ"ת,פהמשרדים

משרדיםפינוהםאזחדש,קוניםאנשים

הישנים?המשרדיםאתלקחמיישנים.

הזמן?כלהזאתהצנרתאתממלאמי

ביקוששלעצומהכמותלספקצריך

בבנייה.הזמןכלהזההשוקכילמשרדים,

עדיף׳מההשאלהאתניתחתי"בעבר
משרד?׳לקנותאומשרדלשכור

שיותרהיא,החד־משמעיתוהתשובה

יותרהרבהזהמשרד.לשכורכלכלי

במשרדיםכימגורים,מדירותקיצוני

היאמהמשכירמקבלשאתההחשבונית

הכסףמוכרת,הוצאהשוטפת,הוצאה
קונהכשאתהאבלאון־ליין,לךנכנס

ההוצאה,עלמזדכהשאתהעדמשרד,

זמן.הרבהלוקח

מזכירה׳WeWork׳של"ההתרסקות

הדירות,בשוקשלנוההתנהלותאת
בטאבו׳.שלי׳שיהיההזההרצוןאת

צריכות׳WeWork׳שלהמתחרות

אי־אפשרשכשל.במודלקרהמהלנתח

היוםהייתיאנילואדישים.להישאר

יושבהייתיהזה,בתחוםפרטיתבחברה

טוב".נפשחשבוןועושהעצמיעם

אופיינייוםסדר

ובששבוקר,כלוחציבחמשקם"אני

הביתה,חוזראניבשבעכנסת.בביתאני

אישישאלון

הצעירהדורשל"העתיד

קצת"אות׳תטריד
אותך?תכעיסתה
וצביעות".צדק"חוסר
תתחרט?אתהתהעל

אחורה.ולאקדימהלהסתכלצריךשבן־אדםחושבאניחרטות.לי"אין

לאאניטעיתי,אםגםאבלבחיים,טעויותעשיתישלאאומרלאזה
כך".עלמתחרט

רוחך?אתלשבורעלולתה
"כלום".
תתגעגע?אתהלת׳

שנים,הרבהילדיםחשוךהיההואשנים.מספרלפנישנפטרשלי"לדוד

חלקלקחהואוכנער.כילדשליהדרךבמהלךומורלעידודהמוןליונתן
שלי".האישיותבבנייתגדול

מאמין?אתהטפלהאתונהבאיזו
לעולם,אחדבוראשישספקליאיןטפלות.באמונותמאמין"לא

טפלות".באמונותמאמיןלאאתהבומאמיןוכשאתה
ילדותך?גיבורהיהו
סטלונה"."סילבסטר
השראה?בךתעודדת׳

אתקיבלוולאויתרו,שלאאנשיםיוסף;עובדיהוהרבבגיןמנחם"אבי,

נלחמואותו,לתקןצריךבסדרלאמשהושאםהבינוהםשהם.כמוהחיים
יהיהמהאוייראהזהאיךהסביבה,שתגידממהפחדבליהסוף,עדבו

ישלמו".שהםהמחיר
בבוקר?לקוםאותךתניעתה
ושלבנותיישלוהעתידשליהמשפחהדברים,לקדםהרצון"העשייה,

אפילו".אותימטרידשקצתמשהוזהבכלל.הזההדור
להיוולד?רוצהה"תת׳ההדש,להיוולדיכולה"תלו

בכלל?"מחדשלהיוולדלמה"אני.
עצתך?עםטובלהדגישלךגודםתה
יותר".טובהההרגשהכךיותרקשהשהיאוככלמטרה,"השגת

בחיים?לךחסדתה

המשפחה".עם"זמן

שלעולםיודעהייתלותבצע,ה"תחטאאיזה

תחיר?שוםתשלםולאתיתפסלא

שאניהדבריםעללכולםמספרהייתיהיוהרה.חטאהגאווה."חטא

עליהם".יודעיםשלאוההישגיםהעשייהעלהשטח,לפנימתחתעושה
עליך?האהובהתאכלתהו
טוב".יותרעושההייתהסבתיאבללי,מכינהשאמיטריפוליטאי"מפרום

עליך?האהובהצלילתהו
שישי".יוםשל"קידוש

לתות?רוצהה"תאיך

לקום".ולא"לישון

בתמ"אמפריעלכולם

מתעשר,שהקבלן
לזכורצריךאבל

קודםבאהשהתמ"א

לאחיים.להצילכול

להיותרוצההייתי

עירראשבמקום

תמ"א,היוםשביעל
מלחמהכשתהיה

אדמה"רעידתאו

וברבעכשצריך,לבנותסנדוויצ׳יםמכין

החיילברמתלמשרדיוצאאנילשמונה
אניבערבשמונהעדמשמונהבת"א.

ורוויגדושעמוס,היוםסדרבמשרד.

וגםעו"דגםשמאי,גםאניכיעשייה,

היוםמסדר%05־%06ביןהלשכה.יו"ר

לשכתית.לעשייהמוקדש
בערב,בשמונהמהמשרדיוצא"כשאני

תשע,שמונה,בשעותפגישותקובעאני

אניחצותבאזורואזבלילה;וגםעשר

המיילים,כלאתקוראאניהביתה.נכנס
שעליידבריםשלרישומיםמיניכלמכין
יוםאתמסייםסדר,קצתעושהלעשות,

ב׳נשיונלבתוכניותצופהואזהעבודה,

כדורגלאוטניסבמשחקיאוג׳יאוגרפיק׳

וחוזרלישון.הולךואזבלילה;שתייםעד

שעותשלוש־ארבעישןאניחלילה.

יותר".לישוןיכוללאבלילה.

לעבודה.משועבדאתה
מישהוזהמשועבדמשועבד.לא"אני

מאודאנימרצון.שלאזהאתשעושה

אתהעשייה,אתשלי,העבודהאתאוהב

עלייכופהלאאחדאףהמטרות.השגת
המשרדאתלסגוריכולאנילעבוד.

לנוח".וללכתבשמונה,

לעצמך?וזמןמשפחהזמןעםומה
ולבנותלאשתישליהלבתשומת"רוב

שבת,שומריאנחנובסופי־שבוע.מופנית
מאודמשפחהזמןזהשישי־שבתאז

אתגיליתישניםחמשלפניאיכותי.

בהחלטוזונפטר,שדודילאחרהשבת,
בהםוישאחרת,נראיםהחייםיפה.מתנה

שבת.בכלומשפחתיותשקטרוגע,הרבה

עובדת,לאהטלוויזיהמכובה,הטלפון
עובדים.ולאמקוםלשוםנוסעיםלא

שוחהאנישישיבימיעצמי,"ובשביל

משחקאנישלישייוםוכלוחצי,שעה
הנפש".בשבילזהטניס.

חלופיתקריירה
בחינוךמורהלהיותרוצה"הייתי

גדולותהכיהעבודותאחתזוהמיוחד.

בהרבהעסוקיםכולםבישראל.שנעשות

העוולותאחתאבלבארץ,עוולות
המיוחד.החינוךבתחוםהיאהגדולות

מיוחד,חינוךלימודיהתחילהבתי
בחינוךקורהמהלחקורקצתוהתחלתי
קשה.תמונהוגיליתיבמדינה,מיוחד
בחינוךמהפכהלחוללרוצההייתי

מסוים".בשלבלשםאגיעואניהמיוחד,

עליייודעיםלא
ביןבלילה,חמישייום"שבכל

נוסעאניבוקר,לפנותלשלושחצות
ואנחנואברך,עםויושבלירושלים

שעות,במשךותלמודתורהיחדלומדים

לישנותנתמטורפתהתפלפלותתוך

אנרגיות".המון
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