
זההרי

משובח
עלהשערכםנכסיםעל1המסנהפךכך
דדרךתכנוניות,מהחלסותכתוצאה
העיריותקופתאתלהעשירמקוממת

השמאיםכיסיאתולרפד

כהןעדימאת

שדרישתמאזחלפוחודשיםבעה

בתיבתהונחהמנומסתתשלום£\

אתא.קרייתתושבא׳,שלהדואר

השבחההיטלעליושהוטללובישרהההודעה

שבי־לאחרקצרזמןשקל,מיליוןכ־6.2בסך

קש

$TS1$שביקש$TS1$

$DN2$שביקש$DN2$הנכסשבבעלותו.נכסלמכירהלהעמיד

הממוקםקומות,שתיבןתעשייתימבנההוא
אזוראתהמקיףראשיתנועהעורקבשולי

הס־שלגובהואתהעיר.שלהוותיקהתעשייה

כום

$TS1$הסכום$TS1$

$DN2$הסכום$DN2$בהשבחתהעירייהנימקהתבוריחויבשבו

חדשהמקומיתתוכניתבגללהנכסשלערכו

למסחר.גםלשמשיכולשהמבנהשקובעת
התוכניתשמקנההזכויותשלמעשהאלא

שמאפייניוא׳שללנכסרלוונטיותאינה

אתלבצעמאפשריםאינםכללהתכנוניים

ארוכיםחודשיםלאחרהאמור.הייעודשינוי

הוועדהשקבעהבשומהעיקשתמלחמהשל

בעמדתו,אותהלשכנעהצליחהואהמקומית
לאפס.שקלמיליוןמ־6.2הופחתוהסכום

שבי־א׳,שלבכיסוהותיראמנםהניצחון

קש

$TS1$שביקש$TS1$

$DN2$שביקש$DN2$שקלים.מיליוניבשמו,להיחשףלא
בנו־מחיר.היהשניהלהממושךלהליךאולם,

סף

$TS1$בנוסף$TS1$

$DN2$בנוסף$DN2$לו,שהסבהמתמשךולתסכולהאבודלזמן

שק־אלפיעשרותשלבהיקףעלויותגםהיו
לים.

$TS1$.שקלים$TS1$
$DN2$.שקלים$DN2$היט־עלהמלחמהגםמלחמהכל"כמו

לי
$TS1$היטלי$TS1$

$DN2$היטלי$DN2$שמאיאומרכסף",עולהההשבחה

תבורי.אתשייצגפנחסיק,גרשוןהמקרקעין

והב־התכנוןחוקפי"עלכימסבירפנחסיק

נייה,

$TS1$,והבנייה$TS1$

$DN2$,והבנייה$DN2$שפו־המכריע,השמאישלטרחתושכר

סק

$TS1$שפוסק$TS1$

$DN2$שפוסק$DN2$המקומית,לוועדההאזרחביןבמחלוקת
שמחליטזההואואולם,התביעה.מגובהנגזר

הצדדים".ביןהתשלוםחלוקתאופןעל

יותרשגובהןהשבחההיטליבתביעות

טרחהשכרהחוקמגדירשקל,מיליוןמ־2

לנכסבנוגעשהכריעההשמאיתכ־%5.0.של
בשכרכיהחליטהפריאל,דוריתתבורי,של

"זוהצדדים.שנישווהבאופןיישאוהטרחה

הנכס,לבעלשקליםאלפיעשרותשלעלות

וצודק,ראויעליה.לערעראפשרותשאין

בתש־תישאהמקומיתשהרשותלתפישתי,

לום.
$TS1$.בתשלום$TS1$

$DN2$.בתשלום$DN2$שצריךהואהנכסבעללמהליברורלא
המקומית",הוועדהשל׳הזיה׳עללשלם
פנחסיק.אומר

אחתדוגמהרקהואתבורישלהסיפור

המבקשלאזרחשצפויותלתלאותרבותמיני
היטלעליו.המוטלתלשומהלהתנגד

מוטלהתעשרות","מסגםהמכונהההשבחה,

בערךעלייהשלמקרהבכלנכסיםבעליעל
המקנותתכנוניותבהחלטותשמקורההנכס
חד־תוכניותאוהקלותמתןבנייה,זכויות

שות.

$TS1$.חדשות$TS1$

$DN2$.חדשות$DN2$משווי50%שלסךעלנקבעהמסגובה

מטעםשמאישיקבעכפיהערךעליית

הר־רשאיתההשבחההיטליאתהעירייה.

שות

$TS1$הרשות$TS1$

$DN2$הרשות$DN2$הנכסמכירתבעתלגבותהמקומית

שמ־הבנייהזכויותמימושבעתאוהמושבח,

עניקה

$TS1$שמעניקה$TS1$

$DN2$שמעניקה$DN2$ההיתר.הוצאתבשלבהתוכנית

ההיטליםגובהעללערעררשאיהנישום

משתיבאחתמטעמו,נגדיתשומהבאמצעות

בווע־משפטילקרביציאההיאאחתדרכים:

דות

$TS1$בוועדות$TS1$

$DN2$בוועדות$DN2$,ממושךלהיותשעלולהליךהערר
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וע־גבוהותמשפטיותבעלויותכרוךמאוד,

לול

$TS1$ועלול$TS1$

$DN2$ועלול$DN2$ההיטל;גובהבהעלאתדווקאלהסתיים

פנייההיאיותר,השכיחההשנייה,הדרך

שלזמןבפרקהמכריעה.השמאותלמסלול

התשלוםדרישתקבלתמעתיום45עד

הכרעתואתלבקשהנכסבעלרשאילהיטל,

המש־משרדממנהשאותומכריע,שמאישל

פטים.

$TS1$.המשפטים$TS1$

$DN2$.המשפטים$DN2$הנישוםעלמעמיסזהמסלולגם

המכ־השמאישלטרחתושכרבהןעלויות,

ריע

$TS1$המכריע$TS1$

$DN2$המכריע$DN2$ממנו.חלקיםאו

מכריעיםימים45

לנהלנשימהאורךיששלרשויות"בעוד

הנכסיםמבעליגדולחלקזהמסוגהליכים

להםשנקבעוההיטליםאתלשלםמעדיפים

בו",שכרוכותומההוצאותמהמאבקולהימנע

כיו"רבעברשכיהנהבירן,ענתעו"דאומרת

אביב.תלובנייהלתכנוןהמחוזיתהוועדה

מו־דירותיהםאתלמכורשמבקשים"אנשים

ציאים

$TS1$מוציאים$TS1$

$DN2$מוציאים$DN2$שהש־כדירקשקליםאלפיעשרות

מאי

$TS1$שהשמאי$TS1$

$DN2$שהשמאי$DN2$לשלםצריכיםלאשהםיחליטהמכריע

שה־ממהפחותמשמעותיתלשלםאוכלום,

עירייה

$TS1$שהעירייה$TS1$

$DN2$שהעירייה$DN2$.המ־הוועדהאםכך,עליתרתבעה

קומית

$TS1$המקומית$TS1$

$DN2$המקומית$DN2$השמאיהחלטתעלעררמגישה

מש־למאבקגםהוויכוחאתוגוררתהמכריע

פטי

$TS1$משפטי$TS1$

$DN2$משפטי$DN2$וגםדיןלעורךלפנותצריךהנכםבעל

׳שיטתהיאהזוההתנהלותעלויות.ישלזה

נגדהתשהומלחמתהרשויותשלמצליח׳

אומ־שלהם",החולשהניצולתוךהתושבים,

רת

$TS1$אומרת$TS1$

$DN2$אומרת$DN2$.בירן

בע־הכרוכותוהעלויותהזמןבזבוזמלבד

רעור

$TS1$בערעור$TS1$

$DN2$בערעור$DN2$ההתנגדותהליךמכתיבהשומות,על

הנכ־בעליעלשחלנוקשהזמניםלוחגם

סים

$TS1$הנכסים$TS1$

$DN2$הנכסים$DN2$.הימיםמ־54הנישוםחרגאםבלבד

האפשרותאתלנצחשאיבדהרילו,שהוקצו

מה""בשונהעליו.שנגזרההיטלעללערער

יתרהבסלחנותנוהגיםשכלפיהןעיריות

שאםהריזמנים,ללוחותשקשורמהבכל

הואלוהמוגדריםבזמניםעומדלאהאזרח

כלללאאםגםשלו,ההזדמנותאתמפספס

בירן.אומרתהזמנים",ללוחמודעהיה

מחכותרקשהעיריותהיא"התחושה
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לערער",ההזדמנותאתיחמיץשהנישום??
בהליךהרשויותשל"כוחןפנחסיק.מוסיף
השמאות.גובהבקביעתלהטיהגםאחראי

שמאיהמשחק.כלליאתמכיריםכולנו

שכרו.אתממנהמקבלהמקומיתהוועדה

הח־מרוחההפרוסהשלצדבאיזהיודעהוא

מאה,

$TS1$,החמאה$TS1$

$DN2$,החמאה$DN2$אםבהתאם.שומההערכותמפיקוהוא

אתישביעושלאשמאויותיספקקבעבדרך

למ־עשויהואהעירייהשלהקופהתיאבון
צוא

$TS1$למצוא$TS1$
$DN2$למצוא$DN2$בחוץ".עצמואת

אינוהמקומיתהוועדהשל"השמאי

עו"דאומרתמטעם",שמאיהואאובייקטיבי,
במחלקתשותפההאושנר־רפאל,שרית
אם"אוליאמיר.ברנדסנשיץבמשרדהנדל"ן

השמאיההליךהוצאותכלאתמטיליםהיו

חושבתהיתההיאהמקומיתהוועדהעל

השומהאתמוציאהשהיתהלפניפעמיים

הבאה".

שקלאלףב־003טרחה
חייםהמקרקעין,שמאילשכתיו"ר

שללהתגבשותוהרקעאתמתארמסילתי,

שהיושמאים,2009"עדהקיים:המנגנון

מכריע,שמאיבעצמםבחרוביניהםחלוקים
מוסכמת.שומהשלבדרךהתפשרואו

התכנוןלחוק84תיקוןלתוקףנכנסב־9002

כיוקבעאלה,אפשרויותשחסםוהבנייה,

שמאיבאמצעותלפתורישהמחלוקותאת

המשפטים".משרדידיעלשימונהמכריע

עתבאותהמונומקרקעיןשמאיכעשרה

וקניןעופרצילום:

לשכתיו"רמסילתי,חיים
"יזמיםהמקרקעין:שמאי
לשאתבנוייםגדולים
התהליכיםבעלויות

לאאבלהביורוקרטיים,

הקטןשהאזרחייתכן
מוללהתמודדיצטרך
סיכוןנטילתתוךהרשות
בנוסףתעלה,גםששומתו
הטרחה"שכרלתשלום

מהשוםעל

בשומותהפרשיםשלדוגמאות

202,00025,20087.6%מ"ר336חויח
2019ינואר

1,570,50016799.9%מ"ר554אביבתל
2019יוני

3,5482,600,000100%קריתאתא
מ"ר2019אפריל

667,000100%מ"ר523אביבתל
2019יוני

וכיוםהמכריעה,השמאותמערכתלשורות

ל־52.מספרםהתרחב

שבהתדיינותלכךעדיםהיינו"בעבר

עלולותלנישוםהמקומיתהוועדהביןישירה
לשחי־גםפתחוזהבעיות,מעטלאלצוץ

תויות",

$TS1$,"לשחיתויות$TS1$

$DN2$,"לשחיתויות$DN2$אשכולראשיוליס,כרמיתמסבירה

המ־התערבותאתהמשפטים,במשרדנדל"ן

דינה.

$TS1$.המדינה$TS1$

$DN2$.המדינה$DN2$המכרי־השמאותמערכת"באמצעות

עה,

$TS1$,המכריעה$TS1$

$DN2$,המכריעה$DN2$כלאיןוכעתראויבאופןהוגדרהמקצוע
המקומית.והוועדההנישוםביןהתדיינות
עיסוקבשוםלעסוקאסורמכריעיםלשמאים

בכלמחמיריםהסדריםעליהםוחליםנוסף,

פנחסיזןגרשוןציליום:

ויי4*י•

שמאיפנחסיק,גרשון

"שמאימקרקעין:

יודעהמקומיתהוועדה

הפרוסהשלצדבאיזה

ומוציאהחמאה,מרוחה

בהתאם.שומההערכות

שלאהערכותיקבעאם
קופתתיאבוןאתישביעו
עלולהואהעירייה
בחוץ"עצמואתלמצוא

יוליס.אומרתעניינים",לניגודהנוגע

המקצועהמחמירים,ההסדריםאףעל
התכנוןבחוקהתקנותפיעלמאוד.רווחי
יהיההמכריעהשמאישלשכרווהבנייה,

כשהרףההשבחה,אוהתביעהמסכוםשיעור
המקסימליוהרףשקל,2,000הואהמינימלי
הרבעוניתהשכרתקרתשקל.אלף100הוא

אלף300היאהמכריעיםלשמאיםשנקבעה
המכ־השמאירשאימסוימים,במקריםשקל.

ריע

$TS1$המכריע$TS1$

$DN2$המכריע$DN2$תהיההרבעוניתשכרותקרתכילדרוש

שקל.אלף420
הגדירב־1102בתקנותשנעשהתיקון

אוהתביעהמסכוםבאחוזיםשכרמדרגות

שכרםאתלהגבילהיה"הרעיוןההשבחה.

שופטשללשכרהמכריעיםהשמאיםשל

הד־בתחילתהחשיבהאתשהניעמהמחוזי.

רך

$TS1$הדרך$TS1$

$DN2$הדרך$DN2$מספיקטובשכרמודללייצררצוןהיה
הפרטימהשוקמוביליםשמאיםלמשוךכדי

שי־מהותבעלספקללאשהואזהלתפקיד

פוטית",

$TS1$,"שיפוטית$TS1$

$DN2$,"שיפוטית$DN2$שכרםשבפועל,אלאיוליס.אומרת

לעתיםשמגיעהמכריעים,השמאיםשל
לשכריותרדומהבשנהשקלמיליוןל־6.1
אותו.לעבורגםועשויעליון,שופטשל

כלכ־סיכוניםליטולערוכיםגדולים"יזמים
ליים

$TS1$כלכליים$TS1$
$DN2$כלכליים$DN2$ההליכיםבעלויותלשאתובנויים

הקטןשהאזרחייתכןלאאבלהביורוקרטיים

סיכוןנטילתתוךהרשותמוללהתמודדיצטרך
הטר־שכרלתשלוםבנוסףתעלה,גםששומתו

חה",

$TS1$,"הטרחה$TS1$

$DN2$,"הטרחה$DN2$הצעתהלשכהיזמה"לכךמסילתיאומר

בגובההשבחההיטליבתביעותפיהשעלחוק

ושמאיהנישוםשמאישקל,אלף70עדשל

גו־בליעצמאית,לפשרהלהגיעיוכלוהוועדה

רם

$TS1$גורם$TS1$

$DN2$גורם$DN2$אתשמקדמתחוקהצעתמכריע.חיצוני

עברההרשותמולישירהלהתנהלותהרעיון

ממתינהועתהבכנסת,ראשונהבקריאה

44אומר.הואשתקום",הבאהלממשלה
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הפסקהללאשומה
שונותבעריםמכריעלשמאילמינויהפניותמספר

2014? 2015 2016? 2017? 2018 2019?

חיפהחולוןירושליםנתניהתקווהפתחאתאקרייתגןרמתאביבתל

 0 ס־סייא100־00
?4יוא s׳roUראיא;4lt?*4־ )סי

משרדהמשפסיםמקור:

מוסכ־"שומותהמכונהזה,מהלךלצד??

מות",

$TS1$,"מוסכמות$TS1$

$DN2$,"מוסכמות$DN2$לפניהמקרקעיןשמאימועצתאישרה

שעלחדשות,לתקנותהמלצהספוריםחודשים
תשלוםמתןמסוימיםבמקריםיאושרפיהן

המועצההמלצתהצלחה.בסיסעללשמאים

איילתהמשפטים,שרתשללאישורההועברה

הממשלהשולחןעלממתינההיאגםאךשקד,

תש־מתכונתתחולהתיקוןיאושראםהבאה.

לום
$TS1$תשלום$TS1$

$DN2$תשלום$DN2$שנתיים.שלניסיוןלתקופתזוטרחהשכר

האלההמהלכיםשנימסילתישללטענתו

מצי־שאנחנוהתיקון"לפילאזרחים.יסייעו

עים,

$TS1$,מציעים$TS1$

$DN2$,מציעים$DN2$שי־עמוולסכםלשמאילגשתיוכלאזרח

קבל
$TS1$שיקבל$TS1$

$DN2$שיקבל$DN2$20%מתביעתלהפחיתשהצליחמהסכום

לאהואהצליחלאהשמאיושאםהתשלום,

אדםבניצילום:

"עירייתבירן:ענתעו"ד
באופןמגישהאביבתל
היטלידרישותאוטומטי
בסכומיםגבוהות,השבחה

אלפילמאותגםשמגיעים

כשהשומותואולםשקלים.

לידימגיעותהאלה
המכריעיםהשמאים

אומבוטלות,מרביתן

אחוזיםבעשרותנחתכות

לשומותשאיןבטענה
בסיס"כלהעירייה

מסילתי.אומרתשלום",יקבל

מועצתשלהאתיקהכלליפיעלכיום,

מצדאובייקטיביותנדרשתהמקרקעין,שמאי

בסיסעלטרחהשכרקבלתונאסרתהשמאי

עלאלאהטיה,לייצרמחששההליך,תוצאות
שומותעלהשגותשלבמקריםהצלחהבסיס

מח־עלשומותישראל,מקרקעירשותמטעם

לוקות
$TS1$מחלוקות$TS1$

$DN2$מחלוקות$DN2$היטליעלבמחלוקותוכןהפקעה,של

הסבורלמסילתי,בניגודהרשויות.מולהשבחה

יוליםהציבוראתישרתוהללוהמהלכיםכי

האח־בשנים"החקיקהמפניהם.מזהירהדווקא

רונות,

$TS1$,האחרונות$TS1$

$DN2$,האחרונות$DN2$והבנייה,התכנוןלחוק84תיקוןובפרט

וסטנדרטמקצועיותמידהאמותלקבוענועדה

היתההשאיפההשמאות.למקצועאובייקטיבי

mm

שמאי:טרנשסקי,דני

נמכרודירות"כ־005

ברובעיםהאחרונהבשנה

העירייהאביב.בתלו־4

שלהיטליםעבורןדרשה
בממוצעשקלאלף300

המקריםבמרביתלדירה.
מופחתיםההיטלים

%07־%08,שלבשיעורים
בקשותגםישאבל
שנדחות"

ויד־מדויק,יהיההמקרקעיןשמאותשתחום

רוש

$TS1$וידרוש$TS1$

$DN2$וידרוש$DN2$שנישלהמשמעותמיוחדת.התמחות

תו־לתלויהשכרהפיכתהואהאלההמהלכים

צאות

$TS1$תוצאות$TS1$

$DN2$תוצאות$DN2$שלמעמדולביסוסהמאמץכלוזריקת

מש־של"הגישהיוליס.אומרתלפח",המקצוע

רד

$TS1$משרד$TS1$

$DN2$משרד$DN2$חוקאתלהעבירשניתןהיאהמשפטים
במנגנו־ילווההואאםרקהמוסכמותהשומות

ני

$TS1$במנגנוני$TS1$

$DN2$במנגנוני$DN2$לקבלתדרישהידיעללמשל,ובקרהאיזון
לשומההראשיהממשלתיהשמאישלאישור

המוסכמת".

עוקפתדרך
שה־נדמההשבחה,להיטליהקשור"בכל

רשויות

$TS1$שהרשויות$TS1$

$DN2$שהרשויות$DN2$איפהלאדמהמתחתמחפשות

'*

אשכולראשיוליס,כרמית

המשפטים:במשרדנדל"ן

ישירה"בהתדיינות

המקומיתהוועדהבין
לאלצוץעשויותלנישום
פתחוזהבעיות,מעט

באמצעותלשחיתויות.

השמאותמערכת

הוגדרהמקצועהמכריעה,

איןובמסגרתוראויבאופן
הנישוםביןהתדיינותשום

המקומית"והוועדה
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?•1"

הע־פיעלבירן.אומרתכסף",לגבותאפשר

רכות

$TS1$הערכות$TS1$

$DN2$הערכות$DN2$מהשומותכ־%04בענף,בכיריםשל

אתדברשלבסופומפחיתותהמכריעות

המ־הרשויותשמוציאותההיטליםדרישות

קומיות.

$TS1$.המקומיות$TS1$

$DN2$.המקומיות$DN2$הקואתמובילהאביבתל"עיריית

היטליעלבמלחמהוהלא־מתפשרהלוחמני

טרש־דניהמקרקעיןשמאיאומרההשבחה",

נסקי,

$TS1$,טרשנסקי$TS1$

$DN2$,טרשנסקי$DN2$הקורפאל.טרשנסקיקמילממשרד"

,38תמ"אבעקבותהחלהזההלוחמני

מכוחה.השבחההיטליגבייתעלוהאיסור

שללהפסדאחראיבתמ"אממיסויהפטור

לקופתשקליםמיליונימאותואףעשרות
החליטה,אביבתלשעירייתנראההעירייה.
אתלכופףשלה,הרובעיםתוכניתבאמצעות

באמצעותהקייםהכשלאתולתקןהחוק

טועןההשבחה",בהיטלייתרגביית

טרשנסקי.
ארבעמתוךשתייםהןהרובעיםתוכניות

שגי־עירוניתלהתחדשותמפורטותתוכניות

בשה

$TS1$שגיבשה$TS1$

$DN2$שגיבשה$DN2$ידיהעלואושרואביבתלעיריית

תכנוניתודאותלייצרהיאמטרתןב־8102.

העי־בעיר.והבנייההתכנוןהליכיעלשתקל

רייה

$TS1$העירייה$TS1$

$DN2$העירייה$DN2$מהיטליהפטוראתלמעשהעוקפת

בטע־,38תמ"אשלמכוחהשניתןההשבחה

נה

$TS1$בטענה$TS1$

$DN2$בטענה$DN2$תו־בגיןהשבחהעבורלגבותלהשמותר

ספת

$TS1$תוספת$TS1$

$DN2$תוספת$DN2$הנכסיםלבעליהמוענקותהזכויות

הרובעים.תוכניתמכוח

ו־4ברובעיםההשבחההיטלי"נושא

הקו־במצבהאםומשפטי:עקרוניויכוחהוא

דם,

$TS1$,הקודם$TS1$

$DN2$,הקודם$DN2$אפשרהרובעים,תוכניתשאושרהלפני

לזכויותכלכליערךשהיהלהניחהיה

שואלתבחשבון?",להילקחשצריךהתמ"א,

תלעירייתעמדתפיעלכיומפרשתבירן,

תוכניתלפניכאילוהיא"ההתייחסותאביב,

מכוחשנבעשוקשוויהיהלאהרובעים

שלמכוחהשנולדושהזכויותכך38תמ"א

עלכן,עלמאין.ישנוצרוהרובעיםתוכנית
השבחהמהוותהללוהזכויותהעירייהפי

העירייהעבורן".תשלוםנדרשולכןמלאה

היטלידרישותאוטומטיבאופןמגישה

גםשמגיעיםבסכומיםגבוהות,השבחה

אולםאומרת,היאשקלים,אלפילמאות

השמאיםלידימגיעותהאלהכשהשומות

נחתכותאומבוטלות,"מרביתןהמכריעים,

לשומותשאיןבטענהאחוזיםבעשרות

בסיס".כלהעירייה

להכנסותהאגףמנהלתשלמון,ברץפזית

אתדוחהאביב,תלבעירייתופיתוחמבנייה

הגישהאביבתלעירייתלדבריה,הביקורת.

לפסיק־מחכיםוכעתהערר,לוועדותעתירה
תן.

$TS1$.לפסיקתן$TS1$
$DN2$.לפסיקתן$DN2$המשפטיתההכרעהשתינתןעדאולם

להשתוללממשיךההיטליםמאבקבסוגיה,

שוקעלניכרתהשפעהלווישאביב,בתל

די־"כ־005כימספרטרשנסקיבעיר.הנדל"ן

רות

$TS1$דירות$TS1$

$DN2$דירות$DN2$ברוב־האחרונהבשנהאביבבתלנמכרו

עים

$TS1$ברובעים$TS1$

$DN2$ברובעים$DN2$4העירייהשדרשהההיטליםבעיר.ו־

בממוצעשקלאלף300היואלהדירותעבור

מופח־ההיטליםהמקריםבמרביתלדירה.

תים

$TS1$מופחתים$TS1$

$DN2$מופחתים$DN2$גםישאבל%07־%08,שלבשיעורים

שנדחות".בקשות

שלוהדירהאתימכורשאםיודע"כשאדם

10%לשלםיידרשהואשקלמיליוןב־3

ביןממושךלהליךוייגררהעירייה,לקופת

ואכן,לחכות.יעדיףהואודיוניםמשפטבתי

מל־שלהתוצאהפחות.היוםמוכריםאנשים

חמת

$TS1$מלחמת$TS1$

$DN2$מלחמת$DN2$מתבטאתהעיריותמצדהזוההתשה

גםדברשלבסופושמביאבשוקבקיפאון

לדב־בירן.אומרתהדירות",במחירילעלייה

רי

$TS1$לדברי$TS1$

$DN2$לדברי$DN2$,הרוב־תוכניתאישור"בעקבותטרשנסקי

עים

$TS1$הרובעים$TS1$

$DN2$הרובעים$DN2$הנדל"ןעסקותהיקףירדבעיר
שאנשיםנראהבכ־%01.ו־4ברובעים

למכור".מפחדיםפשוט

adi.cohen@themarker.com

גבוהמכווניםבמפרץ

2019־2014חיפה,בעירייתלמגוריםבנייההיתרילפיהשבחההיעלי

79.3% 87.7% 7,940,437 93 10,010,240 106 2014

86.6% 74.6% 13,433,068 97 15,510,916 130 2015

87.3% 78.3% 7,192,523 83 8,235,620 106 2016

2017879,225,830788,442,14589.7%91.5%

2018826,212,306604,385,16673.2%70.6%

20198125,171,4284811,425,07859.3%45.4%

59274,366,34045952,818,417סה"כ
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