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אתלהספידכבראפשר
למשתכןמחירתוכנית

הדיורמטהיו"רבילסקיזאב

עקרונותפורסמו"אומנם היוצא

אישוריידרשאךליצמןשלהתוכנית

איתתימשךלמשתכןמחירממשלה.

כ-08זכוכהעדשכןרבותשניםעודנו

במחילדירהבזכותצעיריםזוגותאלף

בפאותםללוותוחייביםמופחתיםרים

עדאילתועדממטולההנבניםרויקטים

המפתח".אתיקבלהדייריםשאחרון

הדיורמטהסמנכלמסיקהניר

כל"על האוצרבמשרדהלאומי

למבמחירהשקיעהשהמדינהשקל

שקליםהרוויחהציבורשתכן

7-5מולאלשקלמיליארד22הכל

מדוהתוכנית.עלותשקלמיליארד

לתוכניתתקדיםחסרתבתשואהבר

כלאתלהרגיעליחשובממשלתית.

תמשיךהמדינההמאושריםהזוכים

לעמחויבתולהיותהתוכניתאתללוות

הגיעווטרםשזכוהזוגותאלפישרות

המפתח".קבלתשלהמיוחללשלב

ובעליםמנכליתהרלבדפנה

כקבוצההשתתפנו"לא גרופאביב

התוכלמשתכן.מחירבמכרזימובילה

הייתהלאההטבהנכונההייתהלאנית

דירהרקלרכושואיפשרהשיוויונית

מתאימיםתמידשלאבאזוריםחדשה

לממענהסיפקהלאהתוכניתלזוכים.

דיור".שפרי

שמאילשכתיו"רמסילתיחיים

למשתימחיר"לתוכנית מקרקעין

צעילזוגותבסיוערביםיתרונותהיוכן

לאגםהיומוחלשות.ולאוכלוסיותרים

המסהוסקוכינראהאךכשליםמעט

מהליקוייםוחלקהשניםבמהלךקנות

לתוכניתשהודותלשכוחאסורתוקנו.

הצליחודיורמחוסרותמשפחותאלפי

משמעובהנחהולזכותדירהלקנות

התוכניתאתלהמשיךהצדקהישתית.

בפריפריה".

הקבלניםלשכתנשיאמזרחירוני

נזק"נגרם ובניומזרחיקבוצתובעלי

הישראליולמשקהדיורלשוקעצום

התוכנית.אתהפסיקולאשמזמןוחבל

והכניסהרביםמיליארדיםעלתההיא

עמוק".לגירעוןהמדינהאת

הקבלניםארגויו"ריזםבריקרוני

התאחנשיאבמחוזוהבונים

משה"השר לשעברהארץבונידות

למשתכןמחירבתוכניתהתאהבכחלון

שהיאכשראהגםבהלדבוקוהתעקש

המהבעיהמטרותיה.אתמשיגהאינה

תוכניתאינההבנייהענףשלרכזית

הבאחר.אוזהשרשלאחרתאוכזאת

תוכניתרוצהשמגיעשרשכלהיאעיה

מהעלקחיםהפקתאיןשמועלחדשה

ודאות".שמייצרתהמשכיותואיןבר

אזוריםחברתמנכ"לאביד

היאעצמה.אתמיצתה"התוכנית

צדקוחסריסביריםלאפעריםיצרה

מעגליםלביןהמרכזבאזורזכאיםבין

הציבורהאחרונהבשנהיותר.רחוקים

יותרהיוםשישלראותוניתןאמוןאיבד

בילסקיזאב

מסיקהניר

אבידןרון

גרופמןשלמה

הדיורמטהסמנכלמסיקהניר
לזוכימחויבתלהיותתמשיך"המדינה
מפתח"קיבלושטרםלמשתכןמחיר

"בעלי פיירקרןיו"רגרופמןשלמה
הנחתאתיגלמווהקבלניםהדירות
המבוקש"הדירהבמחירהפריפריה

אזוריםחברתמנכ"לאבידןרון
מביניםאךטובבקצבמוכרים"היזמים
מחירים"להעלותהעתלאשזו
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שוממיםשעומדיםפרויקטיםויותר

הפריפריה".באזוריבעיקר

למגוריםהריטקרמנכ"לדבמתי

ארוכתבשכירותהמתמחהמגוריט

יעדה.אתהשיגהלא"התוכנית טווח

ביקושאיןבהםבאזוריםדירותנבנו

ריקותדירותהרבהנותרוולכןגבוה

והקריות.עפולהגתקרייתכמובערים

הביקוש.באזורימחסורנוצרבמקביל

בעלירוסנה.לאהדירותמחיריעליית

הביקושבאזורידירותשרכשויכולת

משמעותיתיותרהרבהמהנחהנהנו

בפריפריה".דירותרוכשימאשר

פרשחברתמנכ"לקראדיחיים

למשתימחירתוכנית"סיום קובסקי

מתבקשהיההנוכחיתבמתכונתהכן

לאמידתיתהייתהלאשהיאבגלל

הזוכיםשקיבלוההנחהבהיקףשווה

לפריפהמרכזביןלפעריםגרמהואף

008הרוויחוהמרכזבאזורזכאיםריה.

אלףכ-001בפריפריהואילושקלאלף

בלבד".שקל

ומשמקרקעישמאיתבוגי

פאריהייתההזאת"התוכנית פטנית

לשוק.נזקהמוןועשתהמראשיתהסה

והפכההבנייהבהתחלותפגעההיא

בעללמשקיעיםצעיריםשלשלםדור

אחפתרונותלמצואיהיהצריךכורחם.

גדוהשקעהכמוהצעיריםלזוגותרים

טווחארוכתלהשכרהבדיוריותרלה

מענקיםאומסובסדותמשכנתאות

ראשונה".לדירה

מואצתבנייההאם
מענהתיתןבפריפריה
הדיורלשוקאמיתי

נדל"חטיבתמנהלעובדיהליר

ירושליםבבנקבנקאייםומוצרים

מענהנותנתהמסתמנת"התוכנית

למרותלקודמתהביחסבלבדחלקי

להונידרשמפורטתלאעדייןשהיא

ליצמןהשרבמלואה.לפרסומהמתין

השוחוסרהעיוותאתמשפרבתוכניתו

לממחירתוכניתבמסגרתשניתנווויון

ללאלזכאיםההטבותבסכומישתכן

בפריאוביקושבאזורהדירהאםקשר

לפתורכדידיבהאיןלהערכתיפריה.

להגדילאובישראלהדיורמצוקתאת

אוכלוהדירות.היצעאתמשמעותית

גודלהאתלהכפילצפויההמדינהסיית

שנה".03בתוך

מידעאגףסמנכ"לשגבאפרת

"פיזורברדסטריטאנדומחקר

אסטרטגיתראייהמצריךהאוכלוסייה

בנויאינולפריפריההמעברכוללת.

כוללפתרוןעלדיורעל

ברמהובריאותחינוךתחבורהסוקה

בחסר".לוקיםשהיוםדבריםגבוהה

הקבלניםארגויו"רכתביהודה

נשיאוהמרכזאביבבמחוז

כתביהודה

דבמתי

שגבאפרת

בריקרוני

מויאליצחק

בתלהקבלניםארגוןיו"רכתביהודה
קרקעותמקצהלא"רמ"י והמרכזאביב

פרויקטים"תוקעתוכךמשלימות

עובדיהסתדרותיו"רמויאליצחק
הבנייהאתלהגביר"צריך הבניין

צעירים"לזוגותמענקיםולתתבפריפריה
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"חי הארץבוניהקבלניםהתאחדות

ונכוןחכםמהלךהואהפריפריהזוק

דיפרנציאציהשמייצרהשרעושהוטוב

זאתעםלזכאים.בהטבותגאוגרפית

המתייחסבתוכניתמשמעותיפרקחסר

למרותהעירונית.ההתחדשותלנושא

משליקרקעותהקצאתעלההחלטה

שמהווהישראלמקרקעירשותמות

לכךמקצהלאהשיכוןממשרדחלק

פרויקטים".קידוםתוקעתוכךקרקעות

עובהסתדרותיו"רמויאליצחק

"הפעויהנלוותוהתעשיותהבניי

הגברתאכןהןהיוםלעשותשצריךלות

לזוגותמענקיםומתןבפריפריההבנייה

דירהבבעלותושאיןמיולכלצעירים

משגת".אינהוידו

"מתי פיירקריו"רגרופמ

לרצעיריםלזוגותלעזורלנסותבקש

חוששאניאולםראשונהדירהכוש

העולמשתכןמחירשלבמקרהשכמו

בעייינתןהמשמעותישהמענקבדה

בפרידירהלרכוששיבחרולאלהקר

באזוריהבנייהבהתחלותיפגעפריה

הביקוש.

לעלייתלגרוםעלולאףזה"מהלך

שבעמכיווןבפריפריההדירותמחירי

ההנחהאתיגלמווהקבלניםהדירותלי

המהדירהבמחירזוגותאותםשיקבלו

הדיבמחיריירידהצופהלאאניבוקש.

הביקוש".באזוריהקרובותבשניםרות

גדנוהחברתמנכ"לרוזאבי

קרקעותלסבסדאמורהלא"המדינה

הקרבהםבמקומותהביקושבאזורי

וכלציוןראשוןהרצליהכמויקרהקע

צריכההייתההתוכניתמראשדומה.

לעודדמנתעלבפריפריה.להתמקד

חייבתהממשלהבפריפריהביקושים

כלובתשתיותטיפולשללאלהבין

זוגותוחינוךתעסוקהתחבורה

וימשיכושינוילעשותימהרולאצעירים

במרכז".לגור

ישראלאמריקהמנכ"לתורדרור

והריבפריפריה"ההתמקדות מגורים

ישמתבקש.דירותבהלסבסדעיון

אתמשחרריםשכאשרבחשבוןלקחת

במחירהמרבהלכלבמרכזהקרקעות

בצורהיעלושהמחיריםגבוההסבירות

בהיובילשהדברוכמובןמשמעותית

בפריפריה".מחיריםלעלייתגםמשך

"אני אשדרמנכ"לפרידמארנו

לרכישתגבוהשסבסודמשוכנעלא

במרכזחייושמרכזלציבוריגרוםדירה

תשבהיעדרלפריפריה.לעבורהארץ

הפריפריהאתשתקרבתחבורתיתתית

יישארלדירותהביקושעיקרלמרכז

הארץבמרכזסבסודבהיעדרבמרכז.

לדילהגיעהדירותחסרימאדיתקשו

משלהם".רה

גלעדחברתמנכ"ליפרחגלעד

בפריפיבעיקרשפעיל"כיזם מאי

יששלממשלהחושבאניהרחוקהריה

להוקבלניםליזמיםלעזורמחויבות

דווקאפרויקטיםולבנותלקדםמשיך

באזוריםמדוברהמרוחקים.באזורים

הרושולייותרגבוהיםהסיכוניםשבהם

קרקעמחירשלשילוביותרנמוכיםווח

זהסיכוןגבוהות.פיתוחועלויותנמוך

הוודאותמשבר.בעתותיותרעודגדל

ידועיםמענקיםמירביתלהיותצריכה

הפיתוחעלמקסימליוסבסודמראש

ליזכדאיתתהיהשהתוכניתמנתעל

וקבלנים".מים

ישראלRCIמנכ"לשבתמורדי

חברתלשעברמגוריםוראםקנדה

המרכזי"הרציונל פרויקטיםמנרב

אםהמוחלשות.לאוכלוסיותעזרההוא

התולפריפריהאמיתיערךיוצריםלא

מזרחירוני

שמולניר

שבתמורדי

תורןדרור

ישראלאמריקהמנכ"לתורןדרור
בטוחהנחשבתבנדל"ן"השקעה מגורים

כזו"להזדמנותחיכורביםומשקיעים

הקבלניםלשכתנשיאמזרחירוני
שיותרכמהביןהמכרזיםאתלפצל"יש
ובינוניים"קטניםכוללקבלנים
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חובההופכין.להשאיןכאבןתהיהכנית

הממשלתיותהזרועותכלאתלהפעיל

סדורהתוכניתקבלתלשםבמקביל

קדימה".שניםחמששלארוךלטווח

בפריפריה"הסיוע הרלבדפנה

מנתעליותרמשמעותילהיותצריך

ישכךלצורךההתיישבות.אתלעודד

לזתאפשרהתוכניתתעסוקה.לפתח

ומשנייהידדירותגםלרכושכאים

במחירכמומראשיוכתבהדירהחיר

למשתכן".

לכלקרקעות"שיווקמסיקהניר

פירושההמרכזבאזוריבמחירהמרבה

כלעלבקרקעהספסרותלשיטתחזרה

מרביתכילזכורחשובמכך.המשתמע

נמלשיווקהזמינותהמדינהקרקעות

בוצעאכןושםבפריפריהדווקאצאות

הצפוןמעריברבותתקדיםחסרשיווק

והדרום.

עלולהלפריפריהמרכזבין"ההבחנה

המתבציבורובראשונהבראשלפגוע

בלתיפערוליצורהפריפריהבעריגורר

למחיריבהשוואההדעתעלמתקבל

דילרכישתלמענקיםבמרכז.הדירות

עלולההמדינהמצדהבחנהללארות

הפריפריה".עלשליליתהשלכהלהיות

המשקיעיםמתי
לשוקיחזרו

פיסמנכ"לעמרםלויתי

"הורדתנדל"בחברתעסקי

קטניםמשקיעיםתעודדהרכישהמס

זאתעםהמגורים.שוקלהנעתותסייע

ההסדבחוקביותרהמענייןהנושא

03לשלבהאפשרותלדעתיהוארים

מניבים.בפרויקטיםמגורים

בזמןמגיבההמדינהמפתיע"באופן

לעויכולהמהלךבדיעבד.ולאאמת

לדרךולהוציאומשקיעיםחברותדד

יוזזוהמניב.בתחוםחדשיםפרויקטים

אורגבאופןלקדםשיכולהמצוינתמה

השקעות".וגםשימושיםעירובני

בריגהחברתבעליבריגה

הרימסהורדת יוקרהבמגוריתמחה

ישמספיק.לאאךחיוביצעדהיאכישה

מרגעתהליכיםצמצוםעםזאתלשלב

המוצרמסירתועדהפרויקטתכנון

הדיורמחירילהוזלתכמפתחהמוגמר

בעולםיהודיםמיליוןמתוךבארץ.

כולםולאלישראליעלוקטןלאחלק

חזרתםהנדל"ן.במחירילעמודיוכלו

הכלכלה".לחיזוקתתרוםלישראל

שנירחברתבעלישמול

העלאת"מאז נדל"בשיווקתמחה

כחיהשרידיעלהרכישהמס

הכסאתהוציאורביםישראליםלון

דירותליםמעברורכשולחו"לפים

יותרשלבשווינדל"ןונכסילהשקעה

מיוכ-81022בשנתדולרממיליארד

נתויפיעלזאת.9102דולרליארד

יחזורהשוקישראל.בנקשפרסםנים

שמבקשיםהמשקיעיםלטובתלנוע

עתידינכסולרכושלילדיהםלעזור

בעודםהירושהמתהליךכחלקעבורם

לשוקייכנסונוספותדירותאלפיבחיים.

יירדו".השכירותומחירי

הגיההשפעה"את גרופמשלמה

המשקיעיםהשבתשלביותרדולה

היוקרהדירותבשוקלדעתינראה

מסמהעלאתמשמעותיתמכהשספג

מיידיתתהיהלאההשפעההרכישה.

השפעותיושאתהקורונהמשברבשל

הקרובה".בשנהלפחותלראותנמשיך

בכיווןצעדבהחלט"זהומזרחירוני

אתלהקטיןישמספק.לאאולםהנכון

שוקלהתנעתל-5.2הרכישהמס

התקאתלאלתרלבטלישהדיור.

05להביאחייבהמשקיעשלפיהנה

מנעהזופעולהמהבית.לדירהמימון

עסקאות".שלרבותמאות

המשקיעיםשל"חזרתםאביד

תובילהמסהורדתבאמצעותלשוק

קראדיחיים

עמרםבןלויתיןאסי

בוגיןנחמה

פרשקובסקימנכ"לקראדיחיים
אלף008הרוויחוהארץבמרכז"זכאים
אלף"001רקבפריפריהואילושקל

מקרקעיןשמאיתבוגיןנחמה
למשתכןמחיר"פארסת ומשפטנית

כורחם"בעללמשקיעיםצעיריםהפכה
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למותעניקהעסקאותבמספרלעלייה

כךכלשהיאמשמעותיותהכנסותדינה

ייהנוהצעיריםהזוגותגםכרגע.צריכה

השלשוקיוציאשהואכיווןמהמהלך

ההיצעאתויגדילדירותהרבהכירות

משמעותי".באופן

בכלכימתקנא"אני שבתמורדי

בגללרכישה.מסאיןשבהןאחרותלות

ייטוהצעיריםהזוגותלפרנסההחשש

הקרובתקופהעסקאותלעשותפחות

המאתלעודדצריךעכשיודווקאבה.

הנדל"ןלשוקכסףלנתבכדישקיעים

בהפבמקוםהריאליתולכלכלה

צרכיאתמשרתיםשלאהוןרווחיקת

מוהייתיאוצרשרהייתילוהמשק.

מעלההרכישהמסאתיותרעודריד

תהליךאתוממסהההוןרווחימסאת

מיסויהשנייההידשוקשלהמכירה

מסומעלהשנייהמדירהמשקיעים

שבח".

לימדהאחרוןהמשבר תורדרור

השואפיקישהבורסותהמשקיעיםאת

השקעהכגוןנוספיםמוניטרייםקעה

ולאספקולטיבייםהםחוץבמטבע

לעומשקיע.לכלבאופייםמתאימים

לבנחשבתבנדל"ןהשקעהזאתמת

מאודהרבהישומוחשית.יותרטוחה

להזדשחיכונזילהוןבעלימשקיעים

זו".כמומנות

צורךיש"לצעיריםהרלבדפנה

לעודדישלפיכךלהשכרהבדירות

תוידיעללהשכרההדירותהיצעאת

השבחההיטלללאבנייהזכויותספת

מסהפחתתלהשכרה.דירותלבניית

הראתלעודדמנתעלנדרשתרכישה

חיונייםדירותשקוניםמשקיעיםכישה.

להשכרה".הדירותהיצעלהגדלת

והבעהמנכ"לאינצ'לינימרצלו

המתמנדל"פרנצ'יחברתשל

חדשיםועוליםחוץתושביבייצוגחה

הםהזריםשהמשקיעיםלהבין"צריך

שלמותמשפחותהכוללממעגלחלק

וחברים.שכניםגםכמווילדיםהורים

המסגאתלשמרהואשלהםהרצון

בסמיכותלגורולהמשיךהקהילתיתרת

דירותבכמהמדובראםגםלשניאחד

תמהילפרויקט.באותואובנייןבאותו

חדמשלושהמגווןהמבוקשהדירות

חדחמישהועדצעירותלמשפחותרים

ודופלקסיםפנטהאוזיםגןדירותרים

יותר".המבוגרלדור

משברישפיעאיך
הדיורשוקעלהקורונה

רי/מקסמנכ"לרסקיברנרדד"ר

הבנייהבהתחלותהאטהצופה"אני

לאאניהכלכלית.הוודאותאיעקב

שלהידרדרותאלאבהיצעשיפורצופה

המצב".

בטלינמצא"המשק בילסקיזאב

להמאודחשובהקורונה.עקבטלה

והנדל"ןהדיורשוקאתלהגדירמשיך

שלפרוייקטיםשניתןככלולקדםכחיוני

והריהתכנוןמוסדותותשתיות.דיור

נדרוהמקומיתהארציתברמהשוי

שוקגבוה.בהילוךלפעוללהמשיךשים

רסקיןברנרדד"ר

אינצ'לינימרצלו

בריחניסים

פרידמןארנון

"בהיעדר אשדרמנכ"לפרידמןארנון
לדירותהביקושעיקרתחבורתיתתשתית
הארץ"במרכזיישאר

יפרחגלעד
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המשקשלהצמיחהמנועהואהנדל"ן

מקבאחריותאלהקשיםבימיםודווקא

לקבלניםליזמיםלסייעההחלטותבלי

להוהתשתיותהדיורשוקמרכיביולכל

תוכניות".לקדםמשיך

נרשיהסגר"בחודשי פרידמן

הדירותבמכירתמשמעותיתירידהמה

לאלדירותהביקושהבנייה.ובהתחלות

ישראשלארצהחזרתםלהיפך.ירד

העולםיהודיבעלייתוהגידולרביםלים

המדינהאוכלוסייתאתלהגדילצפויה

לדירות".הביקושואת

שלמשותףמנכ"לבריחניסים

היזמיםשל"בצד העירנווהחברת

מוקדםעודשקט.אימורגשבהחלט

המגפה".נזקייהיומהלומר

לאהקורונה"משבר מסילתיחיים

נותרהשוקהנדל"ן.שוקאתטלטל

אומנםמחיריםעלייתגםורואיםיציב

שהלהמחישיכולההיאאבלמינורית

פעיל".שוק

מבילאעדיין"אנשים שבתמורדי

משברזהוהמשבר.עוצמתאתנים

נרשנהחציותוךכאחדופיננסיריאלי

חייביםהשוניםהסקטוריםאותו.גיש

ייעצר.לאשהקטרכדיכסףלהזרים

צעיריםזוגותשלהתעסוקתיתהיציבות

נפדירותלרכוששלהםהיכולתנפגעה

דירות".לקנותלהםלעזורצריךגעה.

בזויעקיפהפגיעהיש אבידן

משמעותיעיכובבשלהצעיריםגות

ובירישוםובתהליכימכרזיםבהוצאת

עםלמשברנכנסנוכךגםרוקרטיה.

מעמיקרקוהמשברנמוךדירותהיצע

פחותדירותפחותיהיוהמחסור.את

הצהזוגותדברשלובסופוהזדמנויות

במחיריגםבכיסזהאתירגישועירים

השכירות".במחיריוגםהדירות

הקורוישמשבר"נקווה בריגהיקי

משבראופןבכלבמהרה.יעבורנה

שוקעלמשפיעלאשנתיים-שלוששל

שליותרארוכיםבגליםשעובדהדיור

יחזורהישראליהמשקלפחות.עשור

גבוהים".ולמחיריםלאיתנו

הלאומיהדיור"מטה מסיקהניר

איפשרהמשברבתקופתרבותפעל

באמצהתכנוןמוסדותפעילותאתנו

למשתכןמחירתוכניתזוםישיבותעות

משרדמגבלותתחתלפעולהמשיכה

עםישירקשרעלשמרתיהבריאות.

עלהבנקיםהנהלותועםישראלבנק

יזמיםלליוויהאשראיכילהבטיחמנת

כסדרו".יימשךלזוכיםולמשכנתאות

בחסמנכ"ליתזבולוצרפתי

שריעשה"טוב שמעוצרפתיברת

הרמסלהפחתתיפעלאכןאםהאוצר

הממיציאתכתוצאהלמשקיעים.כישה

להשכרההדירותהיצעמהשוקשקיעים

אניבהתאמה.עלוהשכירותומחיריירד

מחילריסוןיתרוםזהשצעדמאמינה

הפהיקפילהגדלתויסייעהשכירותרי

אחדאתשמהווההנדל"ןבענףעילות

המשמעותיים".הצמיחהממנועי

יצרהקורונה"משבר עובדיהליר

קודם.הכרנושלאונסיבותאי-ודאות

עובדיםלצדבאבטלההמהותיהגידול

להשעלוליםבחל"תהנמצאיםרבים

לרכיהביקושעלמסוימתבמידהפיע

הקרקשיווקעצירתמנגדדירות.שת

למשתכןמחירתוכניתבמסגרתעות

עלהקרקעותשיווקלחידושוההמתנה

שלהמסתמנתהדיורמדיניותפי

זבולוןצרפתיורדעובדיהלירן

מסילתיחיים

שמאילשכתיו"רמסילתיחיים
מחיריםעלייתשנראה"ייתכן המקרקעין

01" לטפסשעשויהבשכירותכולל

הרלבדפנה

גרופאביבמנכ"להרלבדפנה
מנתעלבפריפריהנרחבסיוע"דרוש
ההתיישבות"אתולעודדתעסוקהלפתח
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פחותלייצרצפוייםהחדשההממשלה

הקרובות.בשנתיים-שלושלשיווקדירות

שאנוהנוכחיתהפעילותפי"על

ובמכירתהמשכנתאותבתחוםרואים

שבבנייהבפרויקטיםחדשותדירות

השגרהלנתוניחזרההפעילותכיניכר

ומוקיימיםאי-הוודאותתנאיעדייןאך

העתיד".עלמכךלהשליךמדיקדם

המחיריםהאם
לרדתצפויים

היצישמגמת"נראה מסילתיחיים

השנה.בהמשךגםאותנותלווהבות

ונראהשייתכןלומרלעצמימרשהאני

מחיבנושאגםכךבמחירים.עלייה

עדב-5לטפסשעלוליםהשכירותרי

הקרובה".בשנה01

חד-עלייהצופה"אני רסקיברנרד

ועלייהומכירהקנייהבמחיריספרתית

באזודו-ספרתיתואפילוספרתיתחד

היוםהשכירות.במחירימסוימיםרים

המדיעלהמחיראתמשלמיםאנחנו

שהרחיקההאחרונותהשניםשלניות

משקיעים".

לאאניהשנה"במהלך הרלבדפנה

לעומאודחשובמחירים.עלייתצופה

לאשבעתידכדיבנייההתחלותדד

בדירות".מחסוריהיה

צפוייםלאהדירות"מחירי רוזאבי

הבבהתחלותירידהשישהיותלרדת

לדרךחדשיםפרויקטיםוביציאתנייה

השכירותמחיריוקטן.הולךוההיצע

צריכיםאנשיםיציבים.הםגםיישארו

נעלם".לאוהביקושגגקורת

לעיימשיכו"המחירים מויאלאיציק

הצאתעושהלאהממשלהעודכללות

דירותהיצעוחסרהמתבקשיםעדים

גדולכךכלבדירותהמחסורביקוש.מול

מהמשברכתוצאההביקושירידתשגם

מחירים".להורדתמספיקהאינה

צפוייםהדיור"מחירי מזרחירוני

במיוחדמעלהכלפימתודלקיםלהיות

שכרבומצבלצערירואהאינניבמרכז.

יזנקאףהואלהערכתייירד.הדירה

הקרובותבשנה-שנתייםשאתביתר

הביקוש".באיזוריבעיקר

לשויניתנה"הנבואה שבמורדי

שישמרגישאניאופטימי.אניאבלטים

שצלמהאמביוולנטיגםאבלמכירות

שבתוךחושבאניהקרובה.בשנהפוי

זהייפגעפחותשהכימיהנדל"ןסקטור

המשקיעיםעדנהלותהיההדיור.עולם

גג".לקורתיזדקקותמידאנשיםיחזרו.

הקויעודשכלנראהכרגע אבידן

יציבים.יישארוהדיורמחיריאיתנורונה

אךטובבקצבמוכריםהיזמיםמרבית

הציבורשלהכלכליתלמצוקהעריםהם

מחירים.להעלותהעתלאשזוומבינים

העוברחוקיותרקצתמסתכליםאם

ובמקבילעמוקההיצעבעייתשישדה

עלולהנמוכהנותרתהריביתסביבת

מחירים".לעלייתלהוביל

שתהיהסבור"אני קראדיחיים

באבעיקרהדירותבמחיריעלייה

הולךהקרקעותמלאישםהמרכזזור

עליותיחווההשכירותשוקגםואוזל.

זה".בשוקכוללפתרוןאיןשכןמחירים

הכלכליהמצב"אם פרידמארנו

המקצבהקרובהבשנהישתפרלא

ירידהתהיהזהובצדאיטייהיהכירות

הכלכליכשהמצבהבנייה.בהתחלות

יתפלדירותהכבושהביקושיתאושש

נמוךיהיההזמינותהדירותהיצערץ

גבוה".יהיהמחיריםלעלייתוהלחץ

המצבאם"להערכתיבריחניסים

השנייהבמחציתגםזההיישאר

כיווןיעלוהדירותמחירי0202של

בשנההואטהקרקעותשיווקשקצב

יצטמהדירותומלאיהאחרונותוחצי

השכירותמחיריזאתעםבהתאם.צם

אי-הוודאותבעקבותיציביםיישארו

דירות".לקנותוהרצון

לקידוםטיפלכםיש
הבנייהענף

המכנעקבוצתיו"רהנדלר

העיההתחדשותבתחוםתמחה

ליצמןכהונתומתחילת"כבר רונית

שלמאסיביקידוםעלדגשלשיםצריך

בעיקרעירוניתהתחדשותתוכניות

יותרלנואיןפינוי-בינוי.שלמתחמים

והעתידלבנייהפנוייםשטחיםמדי

העבמרכזיהתחדשותבתהליכיהוא

המתיישנים"רים

"יש שיווקאלדרמנכ"לרוני

בהתלויהשלאזכאותתוכניתלגבש

בערהלוואותלזכאיםולהעניקגרלה

04-03שלגודלבסדרמדינהבות

הנדלראיל

רוזןאבי

ועלייהומכירהקנייהבמחיריספרתית

היוםהשכירות.במחירימסוימיםרים

"אין כנעןקבוצתיו"רהנדלראיל
אזלבנייהפנוייםשטחיםמדייותרלנו
הערים"מרכזיבהתחדשותהואהעתיד
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לשחררשמוכרחיםכמובןהנכס.משווי

באזומהירבאופןקרקעותשיותרכמה

הביקוש".רי

הבירוקריאת"לקצר קראדיחיים

תוכניתלקדםשמחליטיםמרגעטיה.

02חולפותלעתיםנבנהשהבנייןעד

שנה".

הורדת"ראשיתגרופמןשלמה

כיוםשמגיעהדיורשוקעלהמיסויאחוז

הסרתשניתהדירה.מערךלכ-06

למרותקרקעות.ושיווקלתכנוןחסמים

יעיל".מנגנוןאיןעדייןדיוניםשלשנים

תעודדשהמדינה"ברגע דבמתי

שלמכרזיםבאמצעותלהשכרהבנייה

וקרנותמשקיעיםעידודלהשכירדירה

התחלותאתתגדילהיאלמגוריםריט

התוצאההדירות.היצעואתהבנייה

במקומותלגוריוכלושאנשיםתהיה

תרוסןובמקביללצרכיהםשמתאימים

המחירים".עליית

באופןמגדיל"הייתי מזרחירוני

לקבלניםהבנייהזכויותאתמיידי

באיהחדשיםהפרויקטיםבכל03

שבס-כחהארץבמרכזהביקושזורי

מהדי03לשווקאותםומחייבלון

שלמצביהיהזהמוזלים.במחיריםרות

יותרהדירותהיצעהגדלת

דיור.פתרונותויותרלקבלניםאחוזים

כמהביןלפצלחשובהמכרזיםאת

קטניםקבלניםכוללקבלניםשיותר

בוהיוםהמצבלעומתזאתובינוניים

השתלענקחברותשלקטנהקבוצה

השוק".עלטה

שלוקחהזמן"משך אביד

התחשלמתחמיםלפועללהוציא

שנים.ל-01ביןנעעירוניתדשות

הבירוקרטייםבחסמיםיטפלואם

לפיהיהניתןבתחוםהיוםשקיימים

מדינתשלהדירותהיצעבעייתאתתור

ישראל".

שתוכניותעדרבזמןלוקח רוזאבי

הוצאתתהליכימאושרות.עירבניין

מאוד.ארוכיםהםגםהבנייההיתרי

הבירוקרטיהבחסמישיטפלוככל

הבנייהלענףאדםכוחובתוספתמחד

באלעמודיוכלהדיורשוקכךמאידך

בפניו".הניצביםתגרים

בנייןבכלציבורי"דיור שמולניר

ולהגדלתבנייההיתרלקבלתנאייהיה

חדש.בנייןבכלהדיוריחידותמספר

האוכביןמהמפגשהחברתיהרווח

שזקוקהלאוכלוסייההחזקהלוסייה

אמיתית".אינטגרציהיהיהציבורילדיור

מאודהרבה מסילתיחיים

ויכוחבשלבשוקמעוכביםפרויקטים

ההשהיטלגובהעללרשותהיזםבין

לילאפשרלליצמןמציעהייתיבחה.

הסכוםאתהראשוןבשלבלשלםזמים

יוכלשהיזםכדיבמחלוקתשנוישאינו

להתדייןלהמשיךבנייההיתרלקבל

ולשלםההיטלגובהעלהרשותמול

השמאישללהחלטהבהתאםבסוף

שפרויקטיםמצביימנעכךהמכריע.

ארוכות".תקופותנתקעים

ימשיךהדיור"שוק פרידמארנו

לביקושנמוךהיצעביןמפערלסבול

לטיפולהדרךהארץ.במרכזגבוה

מאואניארוכההפעריםבצמצום

בהתחדשותבעיקרנמצאתשהיאמין

תשכילהממשלהכאשרהעירונית.

עירוהתחדשותלעודדדרךלמצוא

תממתןידיעלהביקושבאזורינית

יהיהניתןהמקומיותלרשויותריצים

שהכיבמקוםההיצעאתלהגדיל

אותו".להגדילחשוב

"היזי נדל"ןפרימנכ"לפרילירון

הביצועיתהזרועהםוהקבלניםמים

המשאםוהשיכון.הבינוימשרדשל

ושיתוףבשוקודאותלייצריצליחרד

ויגדילויבנוהםהקבלניםעםפעולה

רגולטוריתפעילותהדירות.היצעאת

גזירותעליהםתטילביזמיםשתפגע

לירידהתגרוםרווחיהםאתותפחית

שלבסופוותפגעהבנייהבהתחלות

שתףליצמןהשרהדירות.ברוכשייום

היזמיםעםלקודמךבניגודפעולה

שהמהדירותאתיבנווהםוהקבלנים

צריך".

בריגהיקי

פרילירון

"רבים בריגהחברתבעליבריגהיקי
כולםולאלישראליעלוהעולםמיהודי
הנדל"ן"במחירילעמודיוכלו

כהןרוני
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