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$TS1$,ההיתרים$TS1$

$DN2$,ההיתרים$DN2$ופשוטים,קצריםלהיותשאמורים

ויקרים.ארוכיםלהליכים
ישהעירוניתההתחדשותבתחום

שכרמרשויותהדעתשיקולאתלשלול

התח־שלפרוייקטיםבמכווןכשילות

דשות

$TS1$התחדשות$TS1$

$DN2$התחדשות$DN2$ולה־הארציתלמדיניותבניגוד

קים

$TS1$ולהקים$TS1$

$DN2$ולהקים$DN2$לקדםשמוסמכת"חודיתועדה
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הקמתא׳לתקןשחובהטעות
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רת

$TS1$במסגרת$TS1$

$DN2$במסגרת$DN2$שהוקמוהרביםהממשלהמשרדי
שיהיהראויהאחרונות.הבחירותלאחר

הלי־כלאתשיתכללובנייה,לתכנוןשר

כי

$TS1$הליכי$TS1$

$DN2$הליכי$DN2$,תשתיות.לרבותהתכנון

עלישירותהמשפיעשתחום"תכןלא

פניהאתוקובעמאיתנו,אחדכלח"

ביןיפוזרהבאים,לדורותהמדינהשל

למש־יזכהולאשוניםממשלהמשרדי

רד

$TS1$למשרד$TS1$

$DN2$למשרד$DN2$,לט־כוללתראייהשירכזממשלתי

ווח

$TS1$לטווח$TS1$

$DN2$לטווח$DN2$והארוך.הקצר

שהפותניבו?
הדיורמטהסמנכ"למסיקה,ניר

לשעברהלאומי

שלאהיאהמרכזיותהטעויותאחת

הרפורמהאתמקיפהבצורהקידמנו

מחירתוכניתבמסגרתבנייה.ברישוי

היהתפקידושכלצוותניהלתילמשתכן

הבנייה.להיתר׳בדרךחסמיםלהתיר
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שכסיזיפיתבפעילותהיהמדובר

ראשיעםושיחותמפגשיםסוףאיןללה

ונועדותשליו"ריםמהנדסיםערים

חברתכגוןבארץהתשתיתגופיציגי

ועוד.ישראלרכבתהחשמל

לכלומקיףפרטניהיהשלנוהטיפול

אכןדברשלובסופוופרויקטפרויקט

חבלאךמשמעותיותתוצאותהביא

מהשורשהרישויבבעייתטיפלנושלא

שריפות.כיבינובעיקראלא

ומשרדהתכנוןשמינהלמקווהאני

שתוהרפורמהאתכעתיקדמוהפנים

הזמניםבלוחותמשמעותילקיצורביל

הבנייה.להיתרבדרך

השוקהתנעת
מייסדשותףכספיזיודיןעורך

ושות'כספיגינדיבמשרד

שעשתההקריטיותהטעויותאחת

המשהדרתהיאהיוצאתהממשלה

לאחרונהאומנםהדיור.משוקקיעים

למשהרכישהמסהפחתתעלהודיעו

מסילאהזההצעדאךקיעים

נוספים.צעדיםלשקולוישפיק

כדימסמשלמיםלאההוןבשוק

כשקוניםאבלהוניתלהשקעהלהיכנס

הרכישהבעתגםמסמשלמיםדירה

רווחיתהעסקההאםלשאלהקשרבלי

ביציאה.שבחמסוגםלאאו

יזמיםולעודדהשוקאתלהתניעכדי

בתוכניתלצאתישדירותיותרלבנות

התוכניתביקושים.שתייצרמשמעותית

שמשהמימוןשלהגדלהלכלולצריכה

מנתעלמהבנקיםלקבליוכלוקיעים

צריהםהיוםלהשקעהדירהלרכוש

עצמי.הון05לגייסכים

מסשלביטולאוהפחתהלשקוליש

שרולמישנייהדירהלרוכשירכישה

לפנדירהרוכשאולילדיםדירהכש

ישסדרתיים.למשקיעיםבניגודסיה

דימהשכרתהמסתקרתאתלהגדיל

לפחדלהפסיקוצריךאותוולקבערות

מחירילעלייתתביאהמיסיםשהפחתת

הדירותמחירילעלייתהסיבההדירות.

שלאהעובדהאלאהמשקיעיםלאהיא

דירות.מספיקבישראלבונים

הבנייהעידוד
שותפהשיףנעמהעו"ד

ושות'שובבמשרד

במשימתהכשלהישראלממשלת

הנהדיור.היצעהגדלתוהיאהמרכזית

מעידיםשהתפרסמוהאחרוניםתונים

המשךועלבנייהבהתחלותצניחהעל

טמוןהפתרוןהדירות.מחיריעליית

רקולאהביקושבאזוריהבנייהבעידוד

נמוכים.הביקושיםשבהבפריפריה

אתלהאיץצריכההממשלהכךלשם

עשישהתכנוןבצנרתהתכנון.הליכי

פרקרקעותעלדיוריחידותאלפירות

התוכניותאתלקדםישדן.בגושטיות

הפרטייםהקרקעותבעליאתולעודד

שברהקרקעותאתלמכוראולבנות

שייתןמיסויתמריץבאמצעותשותם

שבח.במסהנחהלהם

השעההוראתאתלהאריךמוצע

לשיהשבחמסשיעוראתהמפחיתה

במכי52שלבגובהמופחתעור

יח"דלבנייתהמיועדיםמקרקעיןרת

להשיתחייבשהקונהבתנאיומעלה

לתיובכפוףחודשים24תוךבנייהלים

אשרהשעהבהוראתהקבועיםנאים

פג.תוקפה

אשרקרקעותמכירתיעודדזהצעד

הדירותהיצעאתלהגדיליאפשרו

להביכולההמדינהזובדרךבשוק.

באיזוריקצרבזמןמהירהבנייהטיח

הביקוש.

בתחוםחסמיםלהסירישכןכמו

התואתולשפרהעירוניתההתחדשות

שתייצרכך83לתמ"אהחלופיתכנית

תהפוךולאליזמיםכלכליתכדאיות

הרשללשבוייםהדייריםואתאותם

המקומיות.שויות

חוגגהבלגן
נדלןמומחהאבןעופרעו"ד

עירוניתוהתחדשות

הבשנתהקורנהשנתתש"פשנת

תקציבהאיןשנתהמרובותחירות

ההבנהאתחדשלשיאשהביאההשנה

וחוסרוהכאוססדראיןמשילותאיןכי

המצבלשנהמשנהחוגגים.הוודאות

הואהיחידיהוודאיהדברכאשרמקצין

הוודאות.חוסר

כנושאתמתנהלאשרהנדל"ןבענף

שינויעלהחלטהכלגדולהמטוסים

רקותוצאהכיווןשינויבפועלמייצרת

אחרי.שנים

חשיבהוניהולמנהיגותהיעדר

בתחוםוכאוסודאותאיטווחקצרת

אםהםבורק

דיבמחירימתמדתעלייההמייצרים

מתוכלאבנייהפריסתמחסוררות

בטווחישראללכלכלתאדירונזקננת

והארוך.הקצר

עםמתקשראוקרקעהרוכשיזם

אועירוניתהתחדשותבהסכםדיירים
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למשתבמחירקרקעלמכרזיממתין

מהישראלבמדינתיידעלאלעולםכן

הקרוב.העתידצופן

הבבקיבולתהורדהתהיהזוהאם

והיטהמיסיםחישובבאופןשינוינייה

לדייריםתמורותההשבחה

ביטולבנייההיתריהוצאתהקפאת

תמ"אביטוללמשתכןמחירמסלול

שיפוטיותבהכרעותאחידותחוסר

עריםמהנדסיבדרישותאחידותחוסר

בחקיקהשינוייםהמקומיותוהרשויות

במסונזכהייתןמיתשפ"אלקראת

למאחרתממשלהאוזוממשלהגרת

לטווחהנדל"ןענףאתשרואהנהיגות

בנצחהדוגלהיהודילעםכיאהארוך

אסתוכניתהמתווהמנהיגותישראל.

תוכניותייגזרוממנהסדורהטרטגית

שכתבכפילביקורת.ניתנותעבודה

ביתנמללך"באיןסנקההפילוסוף

טובה".אינהרוחאף

הגברתאותה
הקבלניםלשכתנשיאמזרחירוני

ובניומזרחיקבוצתובעלי

ליבתקופתכוללהאחרונהבשנה

שובחזרההממשלהשיכוןכשרצמן

הקודמתבקדנציהשעשתההטעותעל

להבמקוםלמשתכןמחירתוכניתעם

חיעלהלכההיאהדיורהיצעאתגדיל

באמהביקושיםשלמלאכותייםזוקים

מסובסד.דיורצעות

הוחלפהלמשתכןמחירתוכנית

בפרישנייהידדירותלרכישתבסיוע

בשינויהגברתאותהזובפועלפריה.

אדרת.

כזההואהדיורבשוקכיוםהמצב

המתחזקיםהכבושיםשהביקושים

לתדלוקדברשלבסופויביאווהולכים

עליותשלמחודשתולהתפרצותהשוק

מחירים.

עלזהאימיםתרחישלמנועמנתעל

אתלהגדילהקרובהבשנההממשלה

01עדל-5שעההוראתדרושהההיצע.

התכנוןבוועדותמכרזיםלקידוםשנים

יותרהרבהישותפושבהםהמקומיות

הבנייהזכויותאתלהגדילישקבלנים.

לכלשבס-כחלוןמסלוללפיב-03

מהי03הביקוש.באיזורהפרויקטים

במחיריםלזכאיםיוקצוהללודירות

משלהגדיליהיהניתןכךמופחתים.

מוזלדיורולספקההיצעאתמעותית

המבוקשים.במקומות

התחדשותתקציבי
בשפירנדל"ןייזוםסמנכ"לגרשוןגד
לקידוםהיתרביןשאחראיומימגורים

אלפיעשרותשלבהיקףפרויקטים
עירוניתבהתחדשותדיוריחידות

בדחיסדרלעשותחייבתהמדינה

ולההעירוניתההתחדשותבנושאפות

אתשיעודדולרשויותתקציביםעמיד

התוכניות.אישור

היטליבתחוםחקיקהשינויידרושים

עלעררלפינוי-בינויבהתייחסהשבחה

התלותהפסקתועדותשמאיהחלטות

להכרזההנוגעבכלעירייהבאישור

וכו'.לותמ"להגעהמשלימהקרקע

תחתהוועדותהתערבותהפסקת

החוזיתבתמורההפניםמשרד

הציבוריהדיורעלמיסויביטוללדיירים.

עלשמועברמיסויהמדינהשבבעלות

היזמים.חשבון

לקמכרזיםלהזריםחייבתהמדינה

ביקושבאזוריבדחיפותרוויהרקע

מיעללחץמתוכננת.לאלקרקעכולל

יחידותצפיפותלקבועהתכנוןנהל

ולאהביקושבאזורייותררבהלדונם

יותר.גבוהבקצבתוכניותשר

מהאזרחיםסליחה
חברתבעלילויאיתןמיל
אגםאילההנדל"ןיזמות

הרביעיתהייתההחולפתהשנה

בשוקוהאטהפגיעהשלשניםברצף

הממשלהממדיניותכתוצאההנדל"ן

הניכחלון.הקודםהאוצרשרבהובלת

הדיורמחיריאתלהורידהנואשסיון

הדרתהביקושיםהקטנתבאמצעות

להשועידודםהשוקמןהמשקיעים

השקעותבחו"להנדל"ןבשוקיקיע

לממחירמאוזנתהלאבתוכניתענק

להגאפקטיביתפעילותהזנחתשתכן

אלהכלההיצעשלמשמעותיתדלה

הנדל"ןבשוקמתמשכתלפגיעההביאו

למגורים.

לאהדיורשמחירימראיםהנתונים

הגהתוצאותעלייה.נרשמהואףירדו

הוחרפוהממשלהפעולותשלרועות

הממאובדןכתוצאההאחרונהבשנה

עקבשנגרםהיציבותומחוסרשילות

החעלשנכפובחירותמערכותשלוש

שמלהקורונהוכמובןבישראלברה

לשיומביאהשנהחציכבראותנוווה

לבקשהמדינהעלמערכות.תוק

הצעימהזוגותמהאזרחיםסליחה

להםיימצאושלאהדיורוממשפרירים

פתרונות.

כימקוויםאנותשפאבשנת

הרעםכוחותלשלבתשכילהממשלה
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הנדל"ןיזמיאיתנוויחדהשונותשויות

הגשכוללתחדשהלדרךשנצאכדי

לבנייהקרקעותשלמשמעותיתדלה

בתהליכיובירוקרטיהחסמיםצמצום

ודיפרנציאלינכוןטיפולוהרישויהתכנון

מדיניותקידוםובמרכזבפריפריה

עירוניתהתחדשותבתוכניתברורה

נוכלכךבשוק.יציבותיצירתובעיקר

להגדלתולהביאפעולהשיתוףלייצר

הדיור.מחיריולריסוןהבנייההתחלות

להשכרהבנייה
לשעברנדלןמומחהדנוסאוהד

המקרקעיןשמאילשכתיור

בשנההממשלהשעשתההטעות

תיקאתשובשהפקידההיאהחולפת

מגזריתמפלגהבידיוהשיכוןהבינוי

שלהצריםלאינטרסיםבעיקרהדואגת

מצביעיה.

בשהזהבתיקטיפלולאידייםאלו

ענףשידעביותרהגדולהמשברנות

שסהמדינההקמתמיוםהבנייה

התורה.ויהדותכולנוהלאומיהאיחוד

כולןבעלילמגזריותכולןטובותכולן

אתבעיקרפינקואבלבכולםטיפלו

תומכיהן.

השלטוןמפלגתאחתמפלגהרק

בתיקהחזיקהלאויותרהאחרוןבעשור

שאמוהיארקאחת.לשנייהאפילו

בראייההנדלןמשקאתלראותרה

אחדלרגעולועסקהלאלאומית

שיאמרוישישראל.שלהבנייהבתהליך

ואניממשלושיטתקואליציהאילוצי

הישהציבורמולנוראיתטעותאומר

הישראלית.והכלכלהראלי

דפולשנותכרגעלעשותצריךומה

ולהביןמהקופסהלצאתחשיבהסי

לספקניתןואיךלאנשיםפהחסרמה

בנייהבקיצורבמהרה.פתרונותלהם

ביקושבאזוריבמהירותלהשכרה.

ובכמויות.

חירוםתקנות
לשכתיו"רמסילתיחיים

המקרקעיןשמאי

לטובהעלינוהבאההחדשהבשנה

ביוהשיכוןהבינויתיקאתלתתצריך

מקרוב.הענףאתשמכירמישלדיים

וטעייה.לניסוימקוםעודאין

בקולשנכנסיםמשריםשבעהציבור

מהללבצעבליויוצאיםרמהתרועה

כברתקועהענףבשוק.דרמטייםכים

שיצליחמישללבואוומייחלרבזמן

מחדש.אותולהניע

הליכיםקיצורעללהיותצריךהדגש

הגדלתאתשמעכביםבירוקרטיים

להלדאוגישבישראל.הדירותמלאי

מילהלאזובענף.חירוםתקנותפעלת

יקבעהנכנסשהשרלדעתיונכוןגסה

בהקדם.כאלו

תוכניותשליפת
מקרקעיןשמאיכהןשמוליק
המתמחהKSהשמאותממשרד

יזמיםשלפיננסיבליווי

האחרוהממשלותשלהפעילות

בחוסרהתאפיינההנדל"ןבתחוםנות

מהירותקסםתוכניותושליפתעשיה

פוליטיתאג'נדהעלהתבססואשר

טווח.וקצרתצרה

אסטרטתוכניתלקדםהעתהגיעה

סנכהכוללתלענףטווחארוכתגית

הממשלה.משרדיכללביןמערכתירון

קרקהקצאתתכלולכזותוכנית

בתחוםהוודאותהגברתחכמהעות

להנגשתבתשתיותוהשקעההנדל"ן

אפשרויותעלבדגשציבוריתתחבורה

איכותי.מקומיחינוךלצדתעסוקה

קרקעותאין
מחוזהקבלניםארגוןמנכ"לרוזנטלאלי

והמרכזאביבתל

והמאתגהקשההשנהשלבסיומה

צריישראלממשלתלהשחלפהרת

צעיריםאותםכלבפנילהתנצלכה

ובפעצמילשימושדירהלרכוששרצו

שהיאעלויותעללהשקעההרוכשיםני

גרירתבגללהדירותלמחיריהוסיפה

רגליים.

הפחעלרבותמדברתהממשלה

אינהבפועלאךהרגולציהוביטולתה

ומומחמירבשטחהמצבדבר.עושה

פרויקטיםלפועללהוציאמיזמיםנע

דברשלשבסופוהעלויותאתומייקר

הצרכנים.אלמגולגלות

מחירשתוכניתהבינהכשהממשלה

היאייעודהאתמשיגהאינהלמשתכן

תוכניתולייצרלבטלהצריכההייתה

החברהלצרכייותרשתתאיםחלופית

הישראלית.

בעישהתאפיינהשלמהשנהחלפה

קבוע.שלטוןהיעדרבשלרביםכובים

החובשנההממשלהשלההתנהלות
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רצוןשאיןיותרלנומוכיחהרקלפת

בפועלהדיור.משבראתלפתוראמיתי

לבנייהזמינותקרקעותללאנשארנו

צריהמדינהעליההעיקריתהטעותוזו

להתחרט.כה

הליכיםקיצור
נדל"ןמומחהשובצביעו"ד

ובנייהותכנון

נושאנותרהרישוישחלפהבשנהגם

ענייןקרקעותולבעליליזמיםכאוב

החשיאתלוולתתלבאליולשיםשיש

הראויה.בות

באייעולתהליךלבצערצובעבר

נראהאךזמיןרישוימערכתמצעות

מקדמיםכאשרלא.ממשהואשזמין

למהרצורךאיןונכונהיעילהמערכת

עלמעברלחשובאלאאותהלייצר

אתלזרזכדילכלולצריכההיאמה

שלבסופוולקדםהבנייההיתריהוצאת

הבנייה.התחלותאתדבר

הרישויהליךהשניםשעםנראה

התכנוניההליךכמואיטילהיותהפך

רבותבקשותאבסורד.כשלעצמודבר

לוועדותומתגלגלותעוברותלהיתרים

רבות.שניםבמשךהשונות

שהוועדההעובדההיאנוספתבעיה

יכולהיתרהבקשהתנאיאתשבודקת

עםלאחורולהחזירהאותהלתקועלה

שהפרויקטבמקרהטכניותדרישות

שלה.לאינטרסיםתואםלאשמקודם

עלינוהבאהלשנהקטנהתקווה

העהרישוימערכתאוליהיאלטובה

כחלקשהוצגההאדריכליםשלצמי

יוכשהאדריכליםכךההסדריםמחוק

המעצמאית.בנייההיתרילהוציאלו

שיוכלאלטרנטיבימסלולמהווהערכת

יוצאוכפועלהוועדותאתלהחליף

חשובדברהרישוי.הליכייקוצרומכך

היחידההאורכקרןנראהשכרגעזה

מהר.שיותרכמהולזרזלקדםיש

ויציבותעקביות
הישראליהבנייהמרכזמנכלרולסערן

ביותרהמשמעותיותהטעויותאחת

ההתחספקללאהיאהנדל"ןבשוק

האתאתשמהווההעירוניתדשות

הדיורמבחינתביותרהמשמעותיגר

היום.סדרעלהעומדהלאומי

מענהלתתיכולהעירוניתהתחדשות

המאתלצמצםהאוכלוסייהלגידול

אתלהגדיללבנייהבקרקעותחסור

מגוריםפתרונותוליצורהדירותמלאי

וכהגנההביטחונימההיבטבטיחותיים

אדמה.רעידותמפני

מרכליהינההעירוניתההתחדשות

עימהמביאההיאחברתי.לחיזוקכזי

העריםלמרכזיקהילתיתהתחדשות

לצדצעירותאוכלוסיותקליטתידיעל

המגאתמשמרתובכךהוותיקות

שנוצרופעריםעלומגשרתהאנושיוון

השנים.במשך

תבוצעעירוניתשהתחדשותכדי

הכנסתעלונכונהאפקטיביתבצורה

תנאיםלייצרחובהחלהוהממשלה

בכללשותפיםורווחשותפותשיבטיחו

המדינהעירוניתהתחדשותפרויקט

והיזמים.הדייריםהמקומיתהרשות

ההתלהצלחתבעיניביותרהחשוב

בתומתחמיבאופןלתכנןהואחדשות

תוכניותבמסגרתטווחארוכותכניות

סטטוטורי.בתהליךשילוומתאר

היזושלהתושביםשלהאמוןלחיזוק

עקלהיותמאודחשוביחדגםמים

עקרועלבשמירהזמןלאורךביים

עםיתייצבהשוקככהרקהתכנון.נות

הפתהריאליותהתמורותמהההבנה

תששלוהמענההפרוגרמתייםרונות

ותנועה.תחבורהמוניציפליותתיות

תכנוניתודאותשנדרשתכמובן

ליזמיםהדירותלבעלישתבטיחכזו

במדיניותאחידותשישולקבלנים

והמקומית.הממשלתית

אחריותחוסר
מומחהמלכהמושיקועוד

משפחהודינינדלן

עסקיםאצלנפתחהתשפשנת

תקעםהנדלןבתחוםובמיוחדרבים

אתשיחזירורביםלשינוייםגדולותוות

באקדימהאותוויניעולצמיחההמשק

אתשישנודרמטייםמהלכיםמצעות

הדברים.מצב

תועסקיותתוכניותנכתבותחזיות

הוצאוואףעסקייםצעדיםנעשוכננו

לצלהיערךכדיגדולותשיווקהוצאות

לנוהופיעהבהירביוםכרעםמיחה.

למשוהובילההדלתבפתחהקורונה

כמותו.ידעטרםשהעולםבר

לסחרור.נכנסורביםעסקיםבעלי

מיידיותהתאמותלבצענדרשוחלקם

ולההקורונהמשבראתלשרודכדי

לתקופה.שלהםהעסקיםאתתאים

לחלואיבדואחריםעסקיםבעלי

שלידהאוזלתלאורפרנסתםאתטין

בחולהתנהלבוחרתאשרהממשלה

רועמת.ובשתיקהאחריותסר

ממשיךהנדלןבענףהקיפאון
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ומתמהולכותהבנייההתחלותכאשר

שוקיגיעלאןיודעלאאחדאףעטות.

מתרוקנותאשרוהחנויותהמשרדים

משוכרים.אטאט

בחוסרמתנהלתישראלממשלת

לאזרודאותלייצרובמקוםאחריות

יותרעודגדולבלבוליוצרתהיאחים

בתקופהדווקאזאתכלהציבור.בקרב

ולהיוזמהלקחתצריכההממשלהבה

המשבר.עםלהתמודדותמהלכיםניע

יוםולקראתתשפאשנתבפתח

טובההזדמנותיששמגיעהכיפורים

חשבוןלעשותמכםואחתאחדלכל

מאהסגרשבהםבימיםבמיוחדנפש

הריהעתיד.עללמחשבהמקוםפשר

לצדהקודם.הסגרמאזמשהולמדנו

והזדמלשינוייםפתחישהמשברקשיי

להובילנוכלכךיחזרו.לאשוודאינויות

ברמתהןובריאהמחודשתלצמיחה

הציבורית.ברמהוהןהפרט

למונופולסוף
לשעברומשפטןשמאיכהןארז

המקרקעיןשמאילשכתיו"ר

המוהמונופולהינההבעיותבעיית

עלישראלמקרקעילרשותשישחלט

השניםכלגרםזהמצבהקרקע.שיווק

קרקעלשיווקהאחרונהבשנהכולל

למחסורשהביאוספקולטיבימדוד

מחירים.ולעליותבהיצע

הוותילקרייתרמ"יהפכהבפועל

מדיבתוךמדינההדיורשוקשלקן

משנהלאכבשלהבוהעושהנה

נמצאיםשיכוןשרואיזהממשלהאיזו

בתפקיד.

התפולאחרהקורונהבזמןדווקא

לאורפזהזדמנותזוהיליצמןטרות

מידיליטולהלאומיתהחירוםשעת

המיותרהמונופולאתסוףסוףרמ"י

שיווקנושאאתממנהלהפקיעהזה

משרדבידיאותוולהפקידהקרקע

ממשלתי.פיקוחתחתוהשיכוןהבינוי

מןהדיורשוקאתיוציאזהפתרוןרק

אתוירסןבהיצעלגידוליביאהמיצר

המחירים.עליות

מהעולםטכנולוגיות
אקסטלסמנכ"ליתיםדרור
אלומיניוםבפתרונותהמתמחה

ובעולםבארץמתקדמים

בנייהעלמבוססתבארץהבנייה

עובדיהעסקתשמצריכהרטובה

משמעותיבאופןומעכבתרביםכפיים

עברוהמפותחבעולםהבנייה.זמןאת

וטכנומתקדמותבנייהלשיטותכבר

אתלהקטיןהמאפשרותיותרלוגיות

זמןאתומקטינותהכפייםעובדיכמות

הבנייה.

בישגםכזומהפכהלייצרמנתעל

ממשלתיתהתערבותנדרשתראל

כוחשלבהכשרהבעיקרשתתמקד

הבנייה.לתחוםמקצועיאדם

הפעומשיתוףכחלקכדוגמהרק

האלומיניוםענקיתעםאקסטלשללה

המאטכנולוגיהארצהייבאנווויקונה

מפאנוהבנייה.זמןצמצוםאתפשרת

wodniw llawיוניטיםתחים

ביןהמשלביםחיצונייםבקירותמדובר

חומעלהמבוססיםאטומיםאלמנטים

מתקדוחלונותלסביבהידידותייםרים

ומגיעהמלאכהבביתמיוצרהכולמים.

להרכבה.מוכןלאתר

בעובדיחיסכוןמבטיחהזושיטה

בעולםהבנייה.זמןשלוקיצורכפיים

הבמטכנולוגיותחלקהינהזושיטה

בהטמהמדינהשלסיועהקיימות.נייה

טכנולוגייםופתרונותזהפיתרוןשלעה

מקעובדיםשלהכשרהלצדאחרים

משמעותיבאופןלקצרצפוייםצועיים

הפרויקטים.זמניאת

קדימהלחשוב
שנירחברתמנכלשמולניר

להלהפסיקחייבתישראלממשלת

פוליטינושאכאלהנדל"ןלנושאתייחס

יישארוהואכאןנוכחהנדל"ןחלוף.בר

לתמיד.כאן

בממוצעשנתייםשבכלאפשראי

ואוצרשיכוןשרייגיעוממשלהתתחלף

קודשעשומהכלאתוישנוחדשים

שעלבייביבנדל"ןיראהשרוכלמיהם

ופעםאותומשמידפעםהוארצונופי

אותו.מציל

להישוגמרנו.זבנגלאזהנדל"ן

שמכפיבדיוקהנדל"ןלתחוםתייחס

התשבתחוםלפרויקטיםתייחסים

לביצועיעדעםטווחארוכישהםתיות

וכו'.תקציבזמניםלוחות

בדיוקומשילותליציבותזקוקהענף

התבכלצריכהישראלשמדינתכפי

ומשייציבותבהיעדרהאחרים.חומים

דירותשלהתייקרותלראותנמשיךלות

הרגל.אתשפושטיםקבלניםלצד

ליציבותזקוקיםישראלמדינתאזרחי

זכאיםשהםכפיבדיוקהנדל"ןבתחום

לתכנןצריכיםהםביטחונית.ליציבות

הקבלולאהםלאקדימה.חייהםאת

התוכניותכאשרלהתנהליכוליםנים
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לבקרים.חדשיםמשתנות

לבנותשאורךהממוצעהזמןמשך

הוצאתשנים.כ-3הואבישראלבניין

כלומרכשנתייםעודבישראלהיתר

לפחותשנים6-5שנמשכיםתהליכים

חדשות.דירותלבנותכדי

קדיעשורשלגגבתוכניתצורךיש

צרכיאתברורהבצורהשתגדירמה

בהי0302בשנתבישראלהאוכלוסייה

כמותלרבותהאוכלוסייהלצפיתאם

מסחמרכזיםמחיריםיעדהדירות

ציבורלמבניהמיועדיםשטחיםריים

חדשות.עריםשלבנייהוכמובן

כ-51להכילצפויה0302ישראל

היותרלכללנוישוכרגעתושביםליון

הקיבעשורדירותאלף005תכנון

שהמדירותממיליוןיותרבמקוםרוב

הטבעיהריבויבקצבלהןזקוקהדינה

הנוכחי.

לבנייהתמריצים
יזמותבסטמנכלמורדני

משמירידהחלהשחלפהבשנה

ובשיווקיהבנייהבהתחלותעותית

מגמתהמדינה.ידיעלקרקעות

הדיורהיצעהגדלתשלהתנופה

נבלשקדמוהשניםאתשאפיינה

טובותמבשרושאינוחדבאופןמה

הנדלן.ומחיריהדיורלהיצעבאשר

הינהשבפתחהשנהלגביהשאיפה

מצדדומיננטיתהובלהשתהיה

כסמשאביםבהשקעתהממשלה

ומתןתשתיותלפיתוחניכריםפיים

שלפרויקטיםלהוצאתתמריצים

עיוהתחדשותבכלללמגוריםבנייה

מתןלצדלפועלמהכוחבפרטרונית

בירוקרטייםלעיכוביםמקצועימענה

ומטובהשנהשתהאמאחלמיותרים.

שלווההדדיתערבותבריאותתוקה

ושגשוג.

לצעיריםתקווה
כיורבהתנדבותאמרנישוקי

החברתיהחוסןלחיזוקהפועלתצאלה
הפניםמשרדמנכללשעבר

חשבוןלעריכתזמןהיאחדשהשנה

והמדינה.החברההפרטידיעלנפש

והכישההישגיםאתלבחוןנוהגיםאנו

שהשנהולצפותהחולפתבשנהלונות

יותר.טובהתהיההחדשה

משמהשנהמקבלזהחשובנוהג

הקורונהמגפתבגללמיוחדתעות

תחובכלעצוםהרסלזרועשממשיכה

בבריאותהעיסוקלצערנוהחיים.מי

המצוקהאתמאיתנוהשכיחובכלכלה

העדורהצעיריםנקלעואליההקשה

שלנו.תיד

בצעיריםלהתמקדהפעםבחרתי

חלומם.אתרגעבןאיבדומהםשרבים

במשךהכנסההיעדררביםבמקרים

כבודםלאיבודגרמהרביםחודשים

נוכלשלאספקאיןהעצמי.וביטחונם

לסייעכדיהנדרשאתשעשינולומר

האכהמציאותעםבהתמודדותלהם

באשמתם.שלאעליהםשנכפתהזרית

בהאחדכלהחדשההשנהבפרוס

שניכללעשותצריךליכולותיותאם

אתגםיאבדושלאכדילהםלעזורתן

בתחומיםלהינתןיכולהסיועהתקווה.

במסגאוכפרטיםאםומגווניםרבים

מוסדותוכמובןחברתיותעמותותרת

המדינה.

עוצממנוףלהיותיכולהנדל"ןתחום

ידיעללמשלמערכתימענהולתתתי

התהוזירוזלאומייםפרויקטיםקידום

ותלדיורבנייהתוכניותלאישורליכים

אחדשכלהתחתונהבשורהשתיות.

מתוךלנושאלתרוםהדרךאתיבחר

וצורךמוסריתבחובהשמדוברהבנה

המילה.מובןבמלואקיומי

האתגעללהתגברנצליחביחד

המגפהבפנינושמציבההקשיםרים

שלערכיםעםחברהונבנההאיומה

ערבותסולידריותסובלנותחמלה

ותורמת.טובהואזרחותהדדית

ברנדינגאקטיבגיאפדרתומרקופליצחקובסםעמרםצילומים

שמחידוביהישראליהבנייהמרכזמנדלליאתכהןיהונתןתומססטודיו
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