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מייעציםהענףבכירי

החדשהלממשלה

לעשותצריכהשהממשלהמהזה
הממשלהעלמלאהבטןישבענףלפעילים

שימושיותעיצותהרבהוגםוהרשויות,

מדינהבוניםככה
בעולםפופולרימאודנעשהשימושיםעירובהמונח

מגוריםבנייניעלדוברכהעדאםאבלהנדל"ן,

הריליהמשרדיםבנייןגםואולימסחרימרכזשמכילים

עירוליצורהמנעד,אתלהרחיבהיזמיםמבקשיםשהיום

גלנעםבלבדבמעליתמסיבישימוששמצריכהשלמה

מחירתוכניתעםלהמשיךאם

כדילעשותניתןמהלמשתכן?

איךעירונית?התחדשותלעודד

מההבירוקרטיה?עםלהתמודד

עםמתמודדיםואיךהתשתיות?לענףנחוץ

מייעציםהבנייהענףבכיריהעבודה?תאונות

שישהדחופיםהדבריםמההחדשהלממשלה

בהםלטפל

למשתכןמחירללא
גורפתלהסכמהשזוכיםהנושאיםאחד

מחירהואבמשאל,המשתתפיםכלביןכמעט

ידיעלנחשבלאהמעטה,שבלשוןלמשתכן,

להצלחה.בענףוהפעיליםהקבלנים

א.זיתוניחברתשלהבעליםזיתוני,אביכך,

חייבתהחדשההממשלהכל"קודםכי:מציין

שגויה,תכניתזולמשתכן.מחירתכניתאתלסיים

החופשיבשוקבלגןשעשתהלמשק,מאודיקרה

לאהתוצאהשבמבחןכלכליהיגיוןכלוחסרת

מחיריםלירידתהביאהלאהיאעצמה.הוכיחה

קיים".עדייןבדירותוהמחסורשהובטח,כמו

החדשהלממשלהממליץאני"במקביל

מבו־שתהיהחדשהממשלתיתתכניתליישם

ססת

$TS1$מבוססת$TS1$

$DN2$מבוססת$DN2$החופ־בשוקרמ"יקרקעותשיווקעל

שי

$TS1$החופשי$TS1$

$DN2$החופשי$DN2$להקלכדיהצעיריםלזוגותמענקיםלצד
המענקיםהראשונה.לדירההדרךאתעליהם

בגובהשונותהטבותמתןידיעללהיותיכולים

שירצו.היכןהדירהלרכישתאלף200כ-של

פריפריהלאזורירקאותםמגביליםלאגםבכך

למשתכן.מחירשעשתהכמוורחוקיםמנותקים
נשיאשהעלהברעיוןתומךלגמריאניכןכמו

לפיו,סרוגוראולהחדש,הארץבוניהתאחדות
שלבקונסטלציהלקבלניםקרקעותישווקרמ"י

יהיומהדירותשחלקכךקומבינציהעסקת

מהדירותוחלקהחופשיבשוקלמכירהלקבלן

להציעלהשכיר,תוכלהיאאותןלמדינהיועברו

וכו"׳.צעיריםלזוגותמוזלכדיור

החדשהלממשלהממליץאנילכך"מעבר

שהרישוימאזשכןהרישוינושאבכללטפל

להוציאזמןמאודהרבהלוקחלמקווןהפך

היתרים".

מצייןמשהבחברתמנכ"לערוסי,עזראגם

למש־מחירשתכניתמביניםכולם"היוםכי

תכן

$TS1$למשתכן$TS1$

$DN2$למשתכן$DN2$לירידהגרמההתכניתבמטרתה.נכשלה

המרכזיתבבעיהפגעהובכךבניהבהתחלות

כו־בעלבדירות.המחסורהדיור-שוקשל

ההתחדשותלתחוםפנורביםקבלניםרחם,

בבירוקרטיהנתקלוהםשםגםאךהעירונית,

לה־הרבההפעילותאתלתרגםאפשרהשלא

גדלת

$TS1$להגדלת$TS1$

$DN2$להגדלת$DN2$תכניותגםשכןבשוק,הדירותהיצע

4-5ביןלוקחות38תמ"אשללפרויקטים

ולהוציאלחזורצריכההבאההממשלהשנים.

מחירעידןשלפניבמתכונתרגיליםמכרזים

פרויקטיםלבנותלקבלניםולאפשרלמשתכן,

לבניהלחזורנוכלכךרקהשוק.לכללרגילים

לביקושים".מענהולתתמשמעותייםבהיקפים

משותפתמטרה

כימצייןנדל"ןפרימנכ"לפרילירון

יזמישאנחנו,להביןחייבתהבאה"הממשלה

משותפתמטרהלנווישאוייביםלאהנדל"ן

הממשלהעללכן,הדירות.היצעאתלהגדיל

ותוכניותרפורמותעלבדיוניםאותנולשתף

להציףשנוכלמנתעלהדיורבתחוםעתידיות
שבונים,אלהאנחנואותן.ולפתורהבעיותאת

ורוכשיהצעיריםהזוגותאתשרואיםאלהאנחנו

מכיריםאנחנוהמכירות.במשרדיבכללהדירות

אנ־שלהם.המצוקותואתהדירותרוכשיאת

חנו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$בעבר,שראינוכפיבשטח.שנמצאיםאלה

לאפוליטיקאיםרקיושביםבהןוועדותהקמת

הענף".סובלמהןהבעיותאתתפתור

בוניהתאחדותנשיאסגןינושבסקינירגם

קובעבהתאחדות,חוזיתבניהאגףויו"רהארץ

הממשלה.שלהביצועזרועהם"הקבלניםכי

שלבפועללבנייהאחראייםהקבלנים,אנו

בממשלה,אתם,ואילושסביבנו,הבנויהמרחב

בנולראותהפסיקוהמדיניות.אתקובעים

פוליטית.כמקפצהבנוולהשתמשאויבים

שלכם.העבודהככליאותנוראוזאתבמקום

ומגווניםטוביםעבודהכלילכםשיהיוככל

אתבפועללבצעקליותרלכםיהיהיותר

שלכם".המדיניות

להש־כשתרצוהעבודה,כליאתתזניחו"אם

תמש

$TS1$להשתמש$TS1$

$DN2$להשתמש$DN2$הואשלנוהאינטרסיתפקדו.לאהםבהם

ובטוח".מהיראיכותי,טוב,יותרלבנותמשותף

ההיצעהגדלת
ושות׳שובבמשרדשותפהשיף,נעמהעו"ד

ביצירתלהתמקדהחדשהלממשלהממליצה

"הממשלהלביקושים:בהתאםדירותשלהיצע

מחירשלמכרזיםולשחררלהמשיךצריכהלא

איןבהםבאזוריםדירותאלפילבנייתלמשתכן

יח"צצילום:בלנקיוון

רוקחאביצילום:צופתיורד

כיזמינותקרקעותשםשישבגללרקביקוש

וגורמתבשוקודאותאייוצרתהזוהשיטה

פריפריאלייםבאזוריםרקמחיריםלירידת

המחיריםהביקוששבאזוריבזמןנקודתיים

בעיקרפוגעתזומדיניותלעלות"ממשיכים

שערךאזוריםבאותםשנייהידדירותבבעלי

כולו".לשוקפתרוןמספקתולאיורדדירותיהם

אתוליעללשפרחייבתהמדינהבמקביל

הראשוןמישורים.בשניהתכנוןוועדותעבודת

והשנייה,עירבנייןתוכניתלאישורהזמןקיצור

שאחריייתכןלאשכןהיתרלקבלתהזמןקיצור

להמתיןישתב"עלאישורהמתנהשלשנים
כלמאושרת.מתוכניתהיתרלהוצאתשנתיים

למ־לבסוףמתגלגליםהתכנוןבוועדותהעיכובים

חיר

$TS1$למחיר$TS1$

$DN2$למחיר$DN2$והתכנוןהמימוןעלויותלאורהסופיהדירה

התהליך".כללאורךהקרקעותבעלישסופגים

לפריפריהפתרונות
ממליץלוינשטין,קבוצתמנכ"ללוטןשאולי

הפריפריה:אתולקדםלהמשיךלממשלה

ניישן,אפלסטארטנחשבתישראל"מדינת

האמי־הבעיהוחדשנית.חזקהצעירה,היא

תית

$TS1$האמיתית$TS1$

$DN2$האמיתית$DN2$עיקרהמפוארת,צמיחתהכדישתוךהיא

הארץמרכזאתלקדשכדיהופנומשאביה

הכפפהאתהריםלאבממשלהגורםואףבלבד

פריפריה".שנקראאפבסטארטוהשקיע

סלליצרצריכההבאה"הממשלהלדבריו,

צריךהחדשים.למתיישביםמשמעותיתמריצים

וצי־כבישיםסלילתידיעללמרכזפיזיתלקרבם

רי

$TS1$וצירי$TS1$

$DN2$וצירי$DN2$,תח־ועלהדלקעלותעלהנחותלתתתנועה

בורה

$TS1$תחבורה$TS1$

$DN2$תחבורה$DN2$,חדמעברמענקהענקתלבחוןציבורית

בהוצאותסובסידיותלהעניקלעוברים,פעמי

מוקדייצירתהרפואה,החינוך,תגבורחשמל,

תעסוקהאזורילפתחצריךבנוסףותרבות.בילוי

לכלמשמעותיותמסהקלותולתתאיכותיים

הןאםבמרכז,פיתוחמרכזישפותחותחברה

בפריפריות".גםכלשהו"סניף"בנוסףתצבנה

חברתשלוהבעליםהמנכ"לאברהמי,יוסי

קופלדנהצילום:מסילתיחיים

לייצרצריכההבאה"הממשלהאברהמי":"יוסי

בה־בפריפריהלבנייהאטרקטיבייםפתרונות

שוואה

$TS1$בהשוואה$TS1$

$DN2$בהשוואה$DN2$צריךהבאהממונההשרהארץ.למרכז

בראייהבישראלהבנייהענףעללהסתכל

להגדלתפתרונותולמצואיותר,סוציאלית

בפריפריהמרוחקיםבישוביםדווקאההיצע

ורמתאביבתללעומתשאןביתאואילתכמו

קרקעותלשחררצריכההמדינההיתר,ביןגן.

למ־מחירבאמצעותולאהמרוחקים-בישובים

שתכן,

$TS1$,למשתכן$TS1$

$DN2$,למשתכן$DN2$ותואמתאיכותיתבנייהלאפשרבמטרה

לעודדמנתעלוכןהאזור,תושבישללצרכים

אלה".באזוריםלגוראנשיםועודעוד

בפריפריהתעסזקהמרכזי

"מקו־הבנייה:מרכזיו"ררולסערןלדברי

מות

$TS1$מקומות"$TS1$

$DN2$מקומות"$DN2$האתגרהםתעסוקהמרכזיויצירתעבודה

הרלוונטייםוהגורמיםהחדשההממשלהשל

חד־משפחותובקליטתהפריפריהלהפרחת

שות,

$TS1$,חדשות$TS1$

$DN2$,חדשות$DN2$ובקיבוציםבישוביםבהרחבותבפרט

לקי־אסטרטגימהלךלהובילכדיבפריפריה.
דום

$TS1$לקידום$TS1$
$DN2$לקידום$DN2$בפריפריהישוביםוהרחבתההתיישבות

צורךישישראל,מדינתשלהכפריובמרחב

פיתרוןלמצואמנתעלהכוחותכלבשילוב

מעטלאעולהזהאתגרהתעסוקה,לאתגר

תושביבכירים,נציגיםמקצועיים,גורמיםע"י

בהם.הנקלטותהחדשותוהמשפחותהישובים

לייצרישזהאתגרעללענותמנת"על

הממשלתילמגזרהעסקיהמגזרביןדיאלוג

פריסתבמציאותלשינוילהובילכדיוהפרטי,

אק־באופןולהכניסבישראל,האוכלוסייה

טיבי

$TS1$אקטיבי$TS1$

$DN2$אקטיבי$DN2$בתחוםהמשמעותייםהגורמיםכלאת

שלההרחבותלתושבילתעסוקהבהתייחסות

מתחמיעםיחדוכךוהקיבוצים.הישובים

תעסוקהואזוריפרנסהמקורותייווצרומגורים

ביןשילובדורשכזהמהלךבבד.בדשיתפתחו

הישרא־ההייטקתעשייתשלמוביליםנציגים

לית

$TS1$הישראלית$TS1$

$DN2$הישראלית$DN2$גדולים,מעסיקיםוכןמוביליםותעשיינים
גםולשלבגדולים,עסקייםוגורמיםיזמים
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ברפזצילום:קאושנסקיגוא

אסףיובלצילום:ברדוגוליאור

מיזוגותשתיות,תחבורהכגוןוחסמיםאתגרים

העירוני".למרחבכפריתהתיישבותביןנכון

אטרקטיביתפריפריה
גרופברדוגוובעליםמנבלברדוגוליאור

כללעשותהבאההממשלה"עלכיקובע

שבצפוןהאזוריםאתלהפוךכדישביכולתה

הצעיריםעבורלאטרקטיבייםהמדינהובדרום

ממשלתיותבתכניותתקוותתוליםעדייןאשר

לדאוגעליההדיור.מחיריאתלכאורהשיוזילו

לעבורהצעיריםאותםאתשיניעושהסיבות

הנגישותגםאלאהמחיררקלאיהיולשם

והתעסוקה.האיכותיהחינוךהגבוהה,

אתלהשקיעלהתחייבהבאההממשלה"על

ארוכתחומשתכניתבמסגרתהמשאביםכל

בטחבמיידי,יראולאשתוצאותיהכזאתטווח,

עללהכריזעליהאחת.קדנציהבטווחשלא

לצדובצפוןבדרוםחדשותעריםשלהקמתן

אתולקרבמתקדמתתחבורתיתתשתיתבניית

עריםשלחזוןעלמדוברלמרכז.הפריפריה

חיים,איכותלתושביהןיציעואשרחדשות

פתוחה,בסביבהומגוריםותרבותחינוךקהילה,

אלו,כלהשגה.בריבמחיריםמרווחיםבבתים
מתקדמתהמוניםהסעתמערכתהקמתלצד

התפיסתיתברמההןהזאת,המהפכהומהירה.

צריכהההחלטותמקבליברמתוהןבציבור

אלובמקביל.התכניותשתישילובתוךלקרות

מחדהפריפריהשלושגשוגלצמיחהיביאו

ויתרכברשאוליהצעירלדורתקווהוליצירת

מאידך".הדירה,חלוםעל

מהשוקללמוד
מסילתיחייםמקרקעיןשמאילשכתיו"ר

ולהק־ללמודבעיקרהבאהלממשלהממליץ
שיב.

$TS1$.ולהקשיב$TS1$
$DN2$.ולהקשיב$DN2$,בהןממשלותהיוהכללית"ברמהלדבריו

קודמותרפורמותבטלוהגיעו,החדשיםהשרים

לאהדברמשלהן.חדשותברפורמותויצאו

יקר.זמןבהפסדמדוברפעםולאנכוןתמיד

כהןעדיצילום:בינישהילה

Sliilll

ברדסמריטאנדדןצילום:פויבני

הנושאיםאתללמודהחדשיםלשריםמציעאני

בייחודלעומקהפרקעלהעומדיםהקיימים

רביםוכספיםאנרגיותהושקעובהםכאלה

אנשיעםלהתייעץקודמות,ממשלותידיעל

החדשיםהשריםצריך.אםלשנותואזהמקצוע

לדאוגחייביםהנדל"ןענףעלמופקדיםשיהיו

חסמיםהתרתתוךהדירותהיצעאתלהגדיל

נוסףעירונית.התחדשותבפרוייקטיבעיקר

חדשותדירותהקמתולעודדלהמשיךכך,על

בתחוםסדרלעשותובכללארוךטווחלשכירות

אוליהגדולות,בעריםבעיקרהשכירותשוק

מהע־בנושאותקנותחוקיםלאמץאפילו

רים

$TS1$מהערים$TS1$

$DN2$מהערים$DN2$טווחארוכותתכניותבעולם.הגדולות

זמןפרקאחרירקפירותומניבותממוצות

לחלוףהזההזמןלפרקלתתהראויומןמסוים
אותםלקצירתתביאבתכניתשההשקעהכדי

פירות".

החופשיתבכלכלהלהתערבלא

דוניץאחיםחברתמנכ"לאחיעזראנסים

בכלכ־להתערב"לאהחדשהלממשלהממליץ

לה

$TS1$בכלכלה$TS1$

$DN2$בכלכלה$DN2$הקודמת,הממשלהשעשתהכפיהחופשית

לבניהקרקעותלהפשרתלפעולזאתובמקום

השוקהצפתכדיעדמאד,גדוליםבהיקפים

הממשלהעללבניה.בקרקעהקרובות,בשנים

אוהוגנים,במחיריםהקרקעותלפיתוחלדאוג

השוקהצפתהיזמים.עלהפיתוחאתלהטיל

בהכרחתביאהשוקלכלללבניהבקרקעות

באמצעותשתשווקהקרקעמחירילירידת

לרדתחייביהיההקרקעמחירמדינה.מכרזי

הדירותבמחיריירידהדברים:לשנישיביאדבר

לשוקהפוטנציאלייםהרוכשיםכלוהחזרת
הדיור".משפריוגםהזכאיםגם

רשויותלתגמל

התחדשותלעודד

עי־התחדשותמכלולחברתיו"רבלנקירון

רונית,

$TS1$,עירונית$TS1$

$DN2$,עירונית$DN2$בתחוםפרויקטיםוליוויבמימוןהעוסקת

דירהכל"כיוםכימצייןהעירוניתההתחדשות

התחדשותבמסגרתנבניתבישראלחמישית

לשניםבהשוואהבגידולמדובראמנםעירונית.

הארוךלטווחמסתכליםכאשרעדייןאךקודמות

באוכלוסייההצפויהגידולאתבחשבוןולוקחים

בעיקרלבנייהפנויותבקרקעותהמחסורואת

אתמשמעותיבאופןלהגדילישהביקושבאזורי

בתחום".הפרויקטיםהיקף

להג־"ישמפרט,הואזאת,לעשותמנתעל

דיל

$TS1$להגדיל$TS1$

$DN2$להגדיל$DN2$ליזםכיוםבתחום.התכנוניתהוודאותאת

מהלדעתאפשרותאיןביתועדעםשמתקשר

במה־המקומיתהרשותשלהמדיניותתהייה

לך

$TS1$במהלך$TS1$

$DN2$במהלך$DN2$יוםמדינתקליםואנופרויקטהתקדמות

חלקםקיימת,מדיניותלפנישתוכננופרויקטים
עירראשהתחלףואזעקרונית,אושרואף

ויזםהשתנתההמדיניותוכלעירמהנדסאו

לממשלההמלצתימחדש.מסלוללחשבנאלץ

שמק־מקומיותרשויותלתגמלהיאהחדשה

דמות

$TS1$שמקדמות$TS1$

$DN2$שמקדמות$DN2$לייצראותןלעודדעירונית,התחדשות

הזמניםלוחותלקיצורולפעולסדורהמדיניות

הרישוי".הליכישל

הרובאתלהקטין

להתחדשותהנדרש
אשליחברתשלובעליםמנכ"לאלוןאשר

ברעננה,עירוניתהתחדשותפרויקטיהמקימה

אתלהורידחייבתהבאה"הממשלהכיקובע

פרויקטישללפועללהוצאתםהדרושהרוב

נגדילכךרק65%ל-עירוניתהתחדשות

ובהתאםלדרךש/יצאוהפרויקטיםמספראת

הארץ.במרכזהדירותהיצעאתנגדיל

לתתהחדשהלממשלהממליץאניכן"כמו

לכךבטחוןרשתהעירוניתההתחדשותליזמי
מ-%21.יפחתלאמהפרויקטהיזמישהרווח

לפו־פרויקטלהוציאשניםכ-7לוקחבממוצע

על

$TS1$לפועל$TS1$

$DN2$לפועל$DN2$מאודבהרבהההסכם.עלהחתימהמיום

הר־הפרויקטשללפועלהוצאתוביוםמקרים

ווח

$TS1$הרווח$TS1$

$DN2$הרווח$DN2$בהשוואהמדייקרהוהעסקהנשחקהיזמי

לכןההסכם.עלהחתימהביוםשהיהלרווח
ולעודדהיזמיםעללהגןלממשלהממליץאני

זה,מסוגפרויקטיםלקדםלהמשיךאותם

הרווחשבומקרהבכלסבסודהענקתידיעל

.12%מ-פחותהיזמים

הח־לממשלהממליץאנילתב"עות,"באשר

דשה

$TS1$החדשה$TS1$

$DN2$החדשה$DN2$יישבושבהעליונהועדהעירבכללהקים

ובידיהםעירייהנציגועודממשלהנציגי

בכךהתב"עות.אתסטטוטוריתלאשרסמכות

ובירוקרטיהפרוצדורהזמן,מאודהרבהנחסוך

היום".שישכפי

והתקנותהחוקיםיישום
קובעמטרופוליס,מנכ"לבלום,אודירו"ח

הממשלהשלביותרהמשמעותי,הפתרוןכי

החוקים,אתליישםהיאהדיורלבעייתהבאה

בקדנציותקידמההיאאותןוהתכניותהתקנות

המ־הרשויותמולאלאותןולאכוףהקודמות

קומיות

$TS1$המקומיות$TS1$

$DN2$המקומיות$DN2$המעורבים.הגופיםשארוכל

וההב־התכניותביןמשמעותיפער"קיים

טחות

$TS1$וההבטחות$TS1$

$DN2$וההבטחות$DN2$העי־ההתחדשותבתחוםהממשלתיות

עדבשטח.היישוםמולאללמשל,רונית,

לרשויותלגרוםהצליחהלאהממשלההיום

ולכןזה,בתחוםקואיתהליישרהמקומיות
רקתכניותואישוררגלייםגרירתרואיםאנחנו

פיעללפעולבמקוםהתדיינותשלשניםלאחר

זמןלחסוךשיכולהוברורהמוצהרתמדיניות

גדולים".ומשאביםרב

התשתיותבענףבוודאותליצור

אגףומנהללמנכ"למשנהקאושנסקי,גרא

הארץבוניבהתאחדותחוזיתובניהתשתיות

וועדתהקימההיוצאת"הממשלהכימציין

אתולמפותלנתחשתפקידה2030תשתיות

ובתוםהתשתיותבענףוהחסמיםהצרכים

שלהזנחהלאחרבענף.הסדרהליצורהתהליך

ברא־מתקייםהתשתיותענףשלשניםעשרות

שות

$TS1$בראשות$TS1$

$DN2$בראשות$DN2$תהליךהכלליבחשבהמקצועייםהגורמים
מעמיקהעבודהידםעלונעשיתהיסטורי

להרחיבחייבתהנכנסתהממשלהומקצועית.

פעילותהואתהוועדהשלסמכויותיהאת

אחראישיהיהסטטוטוריגוףליצוראףואולי

עלהממשלהמטעםובקרהפיקוחהניהול,על

השקעותיהועלהתשתיותענףשלהתנהלותו

אתיחפשובעיקרבתשתיותהממשלהשל

אושיפורחיזוק,שצריכיםבענףהתחומים

אחידובעיקרמידימענהוייתןהתייעלות

הוגנתותחרותודאותיצירתשכןהענףלכל

למשק.ובריאה
מחדשלהתארגןצריכההממשלהכן,"כמו

בתחוםשלההמשימותלביצועהקשורבכל

חברותשלמצומצםמספרליצורהתשתיות.

והמשימותהפרויקטיםכלאתשיבצעוביצוע

לפיהשוניםהממשלהומשרדיהממשלהשל

מפו־הביצועמכרזיכיוםהתמקצעות.תחומי

זרים

$TS1$מפוזרים$TS1$

$DN2$מפוזרים$DN2$ממשלתיות,)חברותגופיםעשרותבין
פעילותםשעיקרממשלה(משרדיסמך,יחידות

מסויםתחוםעלאחריותאלאהביצועלאהם

לפעםמפעםשנדרשהתיירותמשרדלדוגמה:

והבניההתשתיותענףתשתיתפרויקטילבצע

וחייבוסבוךהנדסימורכב,ענףהואהחוזית

אתהמקצועית.הלבתשומתכלאתלקבל

המוני־בגופיםלהטמיעחייביםהכללאותו

ציפאליים".

$TS1$."המוניציפאליים$TS1$

$DN2$."המוניציפאליים$DN2$

בבירוקרטיהמלחמה
פרש־הבנייהחברתמנכ"לקראדיחיים

קובסקי

$TS1$פרשקובסקי$TS1$

$DN2$פרשקובסקי$DN2$להילחםהחדשה"לממשלהממליץ

מסירתזמןאתמאריכהאשרבבירוקרטיה

ומ־תמריציםמתןבאמצעותלרוכשיםהדירות

ענקים

$TS1$ומענקים$TS1$

$DN2$ומענקים$DN2$פרויקטיםמסירתשמקדימיםלקבלנים

הסביבתיהפיתוחהחזרתבעבר,שהיהכמו

וגםהבתיםאתיבנוגםשהםכךלקבלנים

מסי־ביןתאוםשיהיהמנתעלהתשתיותאת

רת

$TS1$מסירת$TS1$

$DN2$מסירת$DN2$והגדלתהפרוייקט,סביבתלביןהדירות

לעבודלפועליםמותרבהםהעבודהשעות

מאוכלסים".לאבאזורים,בפרויקטים

"הבירוקר־כיקובעשפיגלרוןהאדריכל

עמוד 2



הפ־האדריכליםאנושחקים.מרקיעהטיה

כנו

$TS1$הפכנו$TS1$

$DN2$הפכנו$DN2$לגורמיםמידעשמזיניםפקידיםלהיות

דברשלשבסופועיכוביםשמייצריםשונים,

שיוזםיזםהדירות.מתייקרותוכךכסףעולים

אתלממןצריךבמקבילפרוייקטיםמספר

בגללבנייההיתרשקיבלולפניהפרוייקטים

התחלותירדומכךכתוצאההבירוקרטיה.

הבירוקרטיהבגללבכ-%03למגוריםהבנייה

מתואמותשלאהמקומיות,ברשויותהמסועפת

מיישמותלאהןהשנייה,עםואחתעצמןבתוך

הממשלה.שלהחלטות

כלאתשמחייבאחידהליךליצורממליץ"אני

לשבתבנייה,היתרילאשרשאמוריםהגורמים

לתקופהאוליקיצוןבמצבואפילואחד,במקום
הבנייההיתרינושאאתלהפקיעשנים,מספרשל

שאמוריםגופיםלייצרהמקומיות.מהרשויות

הרשויותהרשות.נציגיעםבנייההיתרילתת

הרשותהממשלה.שלשוניםאינטרסיםבעלות

מאחרתמ"אאישוריבמתןחפצהלאלדוגמה

הארנונהככהגםיקר.הואלמגוריםוהשירות

להםאיןלמגורים.השירותאתמכסהאינה

כך,בתוךהאישורים.אתלקדםאינטרסשום

מורכביהיההבנייההיתריאתשיאשרגוףאותו

אש,כיבוירשויות,החשמל,חברתשלמנציגים

לתתמחוייביהיהזהגוףוכד.לנגישות,נציבות

שווים.קריטריוניםולפימסוייםזמןתוךמענה

הרוחמצבלפיהיאהתכניותשלהבדיקההיום

הרשות".שלהשבועי

חינוךעבודה:תאונות
קנסותבמקום

צרפתיחברתסמנכ"ליתזבולון,צרפתיורד

"בשנההעבודה:תאונותלנושאמתייחסתשמעון

שמטר־רבהלחקיקהעדיםהיינוהאחרונה

תה

$TS1$שמטרתה$TS1$

$DN2$שמטרתה$DN2$תקןאימוץהבניה:באתריהבטיחותלשפר

בכלבטיחותעוזרחובתחוקהאירופי,הפיגומים

יחידההקמתאתרים,סגירתחוקבניה,אתר

עבודהתאונותלחקירת433בלהבמשטרתית

כבדים.ועיצומיםכספייםקנסותוהטלתבבניה

למהלךהבניהחברותוהתגייסותהזוהחקיקה

אבלהבטיחות,בתחוםניכרלשיפורהובילואכן

ולכן,יורד.לאעדייןההרוגיםמספרזאתלמרות
שלבדרךלאהיאהנכונהשהדרךחושבתאני

הממשלהוהסברה.חינוךשלאלאוענישהקנסות

ימים,מספרבןבסיסיהדרכהקורסלממןצריכה

שמגיעיםהזריםהעובדיםעםשמבצעיםכפי

שמספרםהפלסטינאיםהעובדיםלכלמחו"ל,

אתלהםלתתמנתעלאיש,בכ-000,06נאמד

אתולהגבירחייהםעללשמורהנכוניםהכלים

הר־שלכוחותשילובללאכיבבניה.הבטיחות

גולטור,

$TS1$,הרגולטור$TS1$

$DN2$,הרגולטור$DN2$להורידנצליחלאוהעובדיםהקבלנים

הבניה"באתריוההרוגיםהנפגעיםשיעוראת

יורוחברתומבעליסמנכ"ליתחדד,עפרה

בתאונותמהמלחמהכחלקמציעה,ישראל

"לשנותהבטיחות,רמתובהגברתהבניהבענף

שללקורסלקבלההמוגזמותהסףדרישותאת

התק־לפיעבודהלמנהלעוזראועבודהמנהלי

נה

$TS1$התקנה$TS1$

$DN2$התקנה$DN2$.שנהשללניסיוןהיאהיוםהדרישההחדשה

ישראליםכמעטואיןבניה,באתרעבודהוחצי

וצעיריםמשוחרריםחייליםכךעליה.שעונים

להשתלבשרוציםהתעסוקתיתדרכםבתחילת

זאת.לעשותיכוליםאינםהבניהבענף

למחסורהסיבותאחתהואהניסיון"חוסר

אתמביאהזההמצבעבודה.במנהליהחמור

לה־אומבוגריםעובדיםלקחתהבניהחברות

כשיר

$TS1$להכשיר$TS1$

$DN2$להכשיר$DN2$זאתהקורס,במסגרתמחסנאי/מלגזן

שישנהלמערכתצעירדורלהכניסבמקום

הגורמיםעלהבניה.באתריהבטיחותפניאת

למידתולאפשרהתפיסהאתלשנותהאחראים

לבצעכדיתוךאומכןולאחראלו,מקצועות

עםלהתמודדהכליםאתלענףולתתסטאז;

הבטיחות".בעיית

ובנייהלתכנוןמשרדלהקים

המתמחהמשרדבעלתחמהענתעו"ד

ממליצהוהבנייהוהתכנוןהמקרקעיןבתחומי

התכנוןמשרדאתלהקיםהבאהלממשלה

הענףשלהחסמים"אחדלדבריה,והבנייה.

ביןהתכנוןבנושאסנכרוןחוסרהואכיום

עברהתכנוןמנהלאמנםהשונים.המשרדים

בק־גםעדייןאולםהאוצרמשרדלאחריות

דנציה

$TS1$בקדנציה$TS1$

$DN2$בקדנציה$DN2$ביןהלימהאיןכיצדראינוהנוכחית

לתכנוןהתחבורתילתכנוןהמגוריםהתכנון

וכיוצ"ב.האנרגיהמשק

שבראשוובנייהתכנוןמשרדבאמצעות"רק

התכנוןנושאלכלאחראישיהיהשריעמוד

תוכניותלייצריהיהניתןבישראלוהבנייה

לסדריבהתאםועריםשכונותלהקמתכוללות

משאביםהקצאתותוךבמדינההעדיפויות

ששכונהכךבתוכניתשנכללמהלכלמלאים

לכביש".אולמחלףתמתיןלא

חדשות"עריםלהקים
המרמןצמחחברתמנכ"לפייגלין,חיים

שוקעתידועלהשליטהאתלהעבירממליץ

הגדולותהעריםמראשיבישראלהמגורים

מחזי־האחרונותהשנה"בעשריםלממשלה.

קים

$TS1$מחזיקים$TS1$

$DN2$מחזיקים$DN2$במדינה,הדיורעתידאתהעריםראשי

תכניותבאישורשליטהבאמצעותערובהכבן

הערים.בתחומיהבניה

לגדולישראלאוכלוסייתצפויההבא"בדור

הקיימותהעריםנוספים.תושביםמיליוןבכ-9

העתידית,האוכלוסייהכלאתלקלוטיוכלולא

ככלמואצתעירוניתהתחדשותבמסגרתגם

מט־עריםמיידיתלתכנןישכןעלשתהיה.

רופוליניות

$TS1$מטרופוליניות$TS1$

$DN2$מטרופוליניות$DN2$ובשפלתהנגבבהרבגליל,חדשות

תושביםמיליוןלאכלסשיאפשרויהודה,

לפחות.

להקצותישחדשה,מטרופוליניתעיר"לכל
כדידונם,100,00עד50,000שלקרקעחטיבת

דיוריחידות700,000עד500,000בהלתכנן

ציבורמבנימסחר,לתעסוקה,מבניםובהתאם

לאפשרמנתעלפתוחים,ופנאינופשושטחי

תוססתעירוניתבסביבהגבוההחייםאיכות

וחכמה".מודרנית

החיזביתהמגמהעללשמור

פרי,בניהעריםובונההאדריכללדברי

הב־"ענףאדריכלים,V5במשרדבכירשותף

נייה

$TS1$הבנייה$TS1$

$DN2$הבנייה$DN2$לש־וראויפריחהשלבתקופהנמצא

מור

$TS1$לשמור$TS1$

$DN2$לשמור$DN2$בהורדתבעיותישאמנםזאת.מגמהעל

המחירבשיטתתקלותהרבהוישהמחירים,

לאבענףהפעילותאבלהנוכחית,למשתכן

מעולם".הואטה

לנושאניגשההיוצאתהממשלהזאת,"עם

מקווהואנישגויהבצורהלמשתכן׳׳מחיר

החד־"הממשלהמציין.הואשינוי"שנראה

שה

$TS1$החדשה$TS1$

$DN2$החדשה$DN2$מינימליבמחירקרקעותלהפשירצריכה

מנהלות.חברותדרךרכישהקבוצותולארגן

זהה,לאאםמאד,דומהלהיותצריךהמודל

הזכאים.רישוםצה"ל:שלהמגוריםלמינהלת

חדלימפניההגנותכלעםבנקאיליוויארגון

רכישה,קבוצתבכלכמובדיוקלמיניהם,פרעון

מהקצאתכחלקהמדינהשל"מטריה"עםאבל

בנייניםלהקמתמכרזיםוהוצאתהעצמיההון

מכרזיאלאיזמייםמכרזים]לאקבלניםע"י

אח־לשיטתומכר".מפרטילפיתכנון־ביצוע

ריות

$TS1$אחריות$TS1$

$DN2$אחריות$DN2$שלבמימוןהמינהלהעלתהיההמכרחוק
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זיתוניאבי

אחיעזראנסים

ובדק"אחריות"קרןיש,כלומרהמלווההבנק
פרוייקט.לכל

תנקוטחדשהממשלהשאם"ברורלדבריו,

התחרותובכךהקרקעות,מחיריאתתוריד

שירותיעלאלאהדירותמחיריעללאתהיה

גםאולםמחיריםלהורדתסיכויישהבניה,

זאת,עםיחדשנה-שנתיים.לפחותיארךזה

החדשההממשלהמניעיםמאילולבחוןצריך

אוהצעיריםאוכלוסייתלטובתהאםתפעל-

כמוכוחובעלותמבוססותאוכלוסיותעבור

הביטחון".מערכתאנשי

ארוךלטווחהשכרהלקדם
איילוןויו"רפיירקרןיו"רגרופמןשלמה

משנתנמשךהדיור"משברכיקובעאחזקות

מע"מתוכניתכמורבותותוכניות2008

לאלמשתכןומחירמטרהמחיראפס,

כיוםבמצבהבעיה.אתפתרוולאהואילו

נמ־הביקושיםרבות,דירותעדייןחסרות

שכים,

$TS1$,נמשכים$TS1$

$DN2$,נמשכים$DN2$הדירותומחירימאודנמוכההריבית

צעיריםלזוגותמאפשריםואינםגבוהים

דירה.לרכוש

משבראתלפתוריכולההחדשה"הממשלה

רבותבמדינותשמבוצעתתוכניתולאמץהדיור

ארוך".לטווחלהשכרה"דיורבעולם:
בש־לגורהצעיריםלזוגותיאפשר"הדבר

כירות

$TS1$בשכירות$TS1$

$DN2$בשכירות$DN2$להכנסצורךללאיחסיתנמוךבתקציב

כל־לעולולהפוךענקולמשכנתאותלחובות

כלי

$TS1$כלכלי$TS1$

$DN2$כלכלי$DN2$.ישתחררואףמהצעיריםחלקלהוריהם

לחובותולהכנסדירהלרכושמהרצוןלחלוטין

בש־ולגורלהמשיךויעדיפוחייהםכללאורך

כירות

$TS1$בשכירות$TS1$

$DN2$בשכירות$DN2$קבוע.באופן

מיליארדלחמישהמעלתחסוך"המדינה

מת־הוציאהשהמדינההסכוםשקליםוחצי

קציבה

$TS1$מתקציבה$TS1$

$DN2$מתקציבה$DN2$לצ־שיופנהלמשתכן,מחירתוכניתעל

רכים

$TS1$לצרכים$TS1$

$DN2$לצרכים$DN2$הנחותמתןהבנייה,סבסודכגוןאחרים

ליזמים".במיסויהנחהאוקרקעותעל

תומססטודיוצילום;שיףנעמהעו"ד

ינושבסקיניו

תכנוניתודאותדרושה

)ג.י.א(ארזיםחברתמנכ"לקופל,מריו

כיקובעוהשקעותאחזקותאורוןמקבוצת

וסיכונים.ודאותאיבחובהטומנת"יזמות

עבורהיוםביותרהמשמעותיתהחולההרעה

התכנונית.הוודאותאיהיאבישראליזמים

יודעאינולרובהואלפרויקט,נכנסכשיזם

צפויהואזמןכמההרשויות,ממנוידרשומה

הואתהליכיםואיזהבבירוקרטיהלכודלהיות

אולתב"עאישורלקבלתעדלעבוריצטרך

המיוחל.הבנייההיתר

צריכההמדינההוודאות,אתלהגדיל"כדי

התכנון,זמנישלמשמעותילקיצורלהביא

היתרלהוצאתשיביאורשויותלתגמלואפילו

לפ־שנכנסיזםבלבד.ספוריםבחודשיםבניה

רויקט

$TS1$לפרויקט$TS1$

$DN2$לפרויקט$DN2$וכברביותרהקצרבזמןלהקימומעוניין

ש"זמןככלהבא.לפרויקטכניסתואתלתכנן

ליזםיתאפשרכךיותרקצריהיההמחזור"

יותר.רביםפרויקטיםליזום

לקבלממשיכיםהרישויתהליכי"בנוסף,
ועלהשונותברשויותאישית""אינטרפרטציה

ובניה,תכנוןבנהליקבועסטנדרטליצורישכן

הבירוקרטי.ההיבטאתלצמצםכדי

חוסראתהמגדיליםהתהליכים"אחד

האיןהעיסוקהינםהתכנוןבשלביהוודאות

למוגדרמעברלקבלרוצהשהיזםבהקלותסופי

צריכותנוספותוהקלותכחלוןשבסבתב"ע

התב"עבזכויותמראשולהכילםמיסודלעבור

ומא־שמסרבלות"הקלות"תחתלכללםולא

ריכות

$TS1$ומאריכות$TS1$

$DN2$ומאריכות$DN2$ההיתרים.וקבלתהתכנוןתהליכיאת

הוודאותאתלהגדילשיכולנוסף"נושא

השפעתםצמצוםהואבישראל,התכנונית

מההיבטהמקומיותהפוליטיותהאג׳נדותשל

פרויקטשלתכנונילתהליךשנכנסיזםהתכנוני.

הרשותמדיניותעלרבותנשעןתב"עוהכנת

הרשות.ראששלהאג׳נדותלרבותהעירונית

יזםארוכים,התב"עהכנתותהליכיהיותאך

פדידהרונןצילום;פויליוון

יח"צצילומים;לוטןשאולי

בשוראילןצילום:קופלמויו

$TS1$,$TS1$

$DN2$,$DN2$ff§t

לגלותעלולהרשות,בברכתבתכניתהמשקיע

בהתאםהשתנההרוח""שכווןהבחירותלאחר

הרשותראששלושונותחדשותלאג׳נדות

החדש.

בהכ־השניםלאורךהיזםשל"השקעתו

נת

$TS1$בהכנת$TS1$

$DN2$בהכנת$DN2$כאןנדרשתלטמיון.ללכתעלולההתב"ע

בהכנתשהתחיליזםשלטוניתהמשכיות

זכאייהיהאחד,עירראששלבקדנציהתב"ע

גםתכנוניתמדיניותבאותהבתהליךלהמשיך

החדש".העירראשמינוילאחר

הענףעלהוליסטיתראיה
היש־המועצהמנכ"ליתבינישהילהלדברי

ראלית

$TS1$הישראלית$TS1$

$DN2$הישראלית$DN2$עםהקרובה,"הממשלהירוקה,לבניה

בראייהלהסתכלבעיקרתצטרךהשבעתה,

בישראלהבנייהענףעלורחבההוליסטית

עלהמשפיעמשמעותיכגורםאליוולהתייחס

לראותנרצהאנוישראל.במדינתהחייםאיכות

המ־באיכותשתתמקדתכנוניתמדיניותקידום

רחב

$TS1$המרחב$TS1$

$DN2$המרחב$DN2$,למלאירקמתייחסשאינובתכנוןהבנוי

מפותחתציבוריתלתחבורהגםאלאהדירות

מרקמיליצירתלשירותים,לנגישותויעילה,

תרבותהמקדמיםומשגשגיםמענייניםחיים

מקומית.וכלכלה

הט־המקדמתמדיניותלראותנרצה"אנו

מעת

$TS1$הטמעת$TS1$

$DN2$הטמעת$DN2$בכלסולארייםגגותובנייתירוקהבנייה

העירוניתההתחדשותאתלראותנרצההארץ.

וכהזדמנותבישראלהעריםלפיתוחכמנוף

אנוחיים.שוקקיציבורייםמרחביםלייצר

סוגייתבכלורחבשורשיטיפוללראותנרצה

ולבסוףכמדיניות.בישראלהבנייהפסולת
והבטיחותהאיכותנושאיאתלראותנרצה

בנייהשלהמכרזיםבכלבסיסיכמרכיבבבנייה

בישראל".ותשתיות

שיפוציםלעבודותאחריות

השיפוצים,קבלניהתאחדותיו"רסיב,ערן

הממשלהשעלביותרהחשוב"הצעדכיאומר

לשולחןלהחזירהואלדעתילעשותהבאה
שנהבתאחריותלחובתבנוגעהחקיקהאת

יחדקידמהשההתאחדותשיפוצים,לעבודות

מגלגלהשיפוציםענףפולקמן.הכנסתחברעם

מתוכםמיליארדבשנה,שקלמיליארדכ-51

סכומיםאלהפרטיים.ביתממשקימגיעים

עליותרתקיפהרגולציהשמחייביםעצומים

הצרכן.עללהגןמנת

פרויקטאתלבטלהממשלהעלכן"כמו
אתהשיגשלאלכךמעברלמשתכן.מחיר

הפרויקטהדירות,מחיריאתהורידולאמטרתו

לירידהוגרםהשיפוציםבשוקדרמטיתפגע

לאצעיריםזוגותהעבודות.בהיקףמשמעותית

אתלמכוריכוליםלאדיורמשפרידירות,קונים

נותרוהשיפוציםוקבלניקפואהשוקדירתם,

עבודה".ללא

המחוזיותלועדותסמכויות

המקדמתכנען,קבוצתמבעליהנדלר,אייל

אומרהעירוניתההתחדשותבתחוםפרויקטים

שק־מהבכלהיוםהמרכזיותהבעיות"אחתכי

שור

$TS1$שקשור$TS1$

$DN2$שקשור$DN2$המ־שהוועדההעובדההיאובניהלתכנון

קומית

$TS1$המקומית$TS1$

$DN2$המקומית$DN2$בעיןעיןרואותלאהמחוזיתוהוועדה

פרויקטיםשלהביצועאוהתכנוןענייניאת

עירונית.התחדשותבמסגרת

עלעובדיםהמחוזיתשבוועדה"בעוד

שמטר־לאומיותומתארעבודהתכניותפי

תן

$TS1$שמטרתן$TS1$

$DN2$שמטרתן$DN2$בסיסעלדיוריחידותשיותרכמהלאשר

מאינטרסיםמונעתהמקומיתהועדהשנתי,

התשתיותמצבעלההסתכלותמוניציפליים:

הנמצאיםלדייריםוהתייחסותהפרויקטבאזור

הפרויקט.באזור

עובדותולאמתואמותלאהועדות"שתי

מצדהמקומיתברמהוהתכנוןהקצבאותולפי

כאמורמייצגיםשנימצדהארציתוברמהאחד

הענייניםניגודישונות.עולםהשקפותשתי

שלפרויקטיםלמאותבפועלגורמיםהללו

להיתקע.עירוניתהתחדשות
לה־ולתמידאחתחייבתהבאה"הממשלה

פקיע

$TS1$להפקיע$TS1$

$DN2$להפקיע$DN2$המקומיתמהוועדההסמכויותכלאת

המחו־הוועדהבידירקולהותירןובניהלתכנון

זית,

$TS1$,המחוזית$TS1$

$DN2$,המחוזית$DN2$התכניות.אישורהליךאתבזמןלהגבילוכן

ידיעלקבועיםפרמטריםלייצרחשובכן,כמו
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פרויקטיםהוצאתלטובתאחת,מרכזתועדה

יהיוהפרמטריםלפועל.עירוניתלהתחדשות

המ־רחביבכלקבועיםעקרונותעלמבוססים

דינה,

$TS1$,המדינה$TS1$

$DN2$,המדינה$DN2$ערכייהיהבמשוואההיחידיוהמשתנה

הקרקע".

ההיצעלהגדלתפתת31ת
והבוניםהקבלניםארגוןיו"רכתב,יהודה

"הממשלהכיקובעוהמרכזאביבתלבמחוז

הסמכויותבידםאשרהמשרדיםוכלהבאה

אמתפתרונותבמתןלהתרכזחייביםבתחום,

שבשנתלכךלהיערךישהדיור.במשברלטיפול

חד־דירותמיליון2.5בעודצורךיהיה2040

שות

$TS1$חדשות$TS1$

$DN2$חדשות$DN2$רובבישראל.האוכלוסייהלגידולבהתאם

הנוכחית,בקדנציהשימשולבניההקרקעות

"מחירהאוצרשרשלהדגלתוכניתלטובת

לבניהזמינותבקרקעותמחסורונוצרלמשתכן"

למגורים.

קרק־מידיתלשחררהחדשההממשלה"על

עות

$TS1$קרקעות$TS1$

$DN2$קרקעות$DN2$למש־׳מחירהציבור.לכלללמגוריםלבניה

תכן׳

$TS1$למשתכן׳$TS1$

$DN2$למשתכן׳$DN2$לאהפרויקטיםרובעצמה,אתהוכיחהלא

נאלציםהצעיריםוהזוגותבזמן,לדרךיוצאים

מעונייניםלאבהםבמקומותדירותלרכוש

והש־היעדלקהלמתאימותלאהדירותלגור,

כונות

$TS1$והשכונות$TS1$

$DN2$והשכונות$DN2$התוכניתשלילית.מסטיגמהסובלות

אחדשאףרפאיםשכונותבפריפריהיצרה

לעזוררוצההממשלהאםבהן.לגוררוצהלא

זאתלעשותניתןלדירה,כזכאיםשהגדירהלמי

קבועסכוםמתןידעללמשל,אחרותבדרכים

בפריפריה,לגורשירצהלמירקבדיור,לעזרה

מיאתתסבסדשהמדינהסיבהאיןהריכי

הק־לשחרורבמקבילבמרכז.לגורשמתעקש

רקעות,

$TS1$,הקרקעות$TS1$

$DN2$,הקרקעות$DN2$עלכיוםשעומדהמיסויאתתוריד

רכיבשלחישובלפניוזאתדירה,ממחיר50%

היטלימע"מ,רכישה,מסשבח,מסהקרקע-

ועוד.מעסיקיםמסקניה,מיסיאגרות,פיתוח,

ולתמרץלהשקיעגםהממשלה"על

בפריפריה,עירוניתהתחדשותשלפרויקטים

כל־מבחינההןלהתחדשותהזקוקיםבאיזורים

כלית

$TS1$כלכלית$TS1$

$DN2$כלכלית$DN2$בנוסף,ביטחונית.מבחינהוהןוחברתית

מקצועיאדםבכוחהמחסוראתלפתורחייבים

עלהמחוזיותובוועדותהמקומיותברשויות

שללפועלוהוצאהרישויהליכילזרזמנת

מקצו־להכשרהלדאוגישבנוסף,פרויקטים.

עית

$TS1$מקצועית$TS1$

$DN2$מקצועית$DN2$בניהלעבודותהמגזריםמכלעובדיםשל

וגםלענף,מקצועיעבודהכוחלהכניסמנתעל

בניה.באתריבטיחותבנושאלהדרכה

להשכ־הבניהעידודחוקאתלקדם"יש

רה

$TS1$להשכרה$TS1$

$DN2$להשכרה$DN2$בגללהקודמתבכנסתשנפלטווחארוכת

למגו־פרויקטיםבניתפוליטיים.שיקולים

רים

$TS1$למגורים$TS1$

$DN2$למגורים$DN2$ארוכתבשכירותגבוההברמהדירותעם

הדירהאתלהשכירלאנשיםיאפשרטווח,

מקורבבאזורלמגוריםנכסולשכורשבבעלותם

הפסדיםללאיעבדובוהתעסוקהלמתחם

הקיימתהאוכלוסייהאתלחזקויאפשרכספיים

לאזוריםוחזקהחדשהאוכלוסייהולמשוך

הארץ".בצפוןאובדרוםמרוחקים

botמכרזילהסדיר
מסבירמנרבקבוצתיו"רקוזניצקי,אברהם

אבתכניתשיערוךמומחיםצוותלהקים"ישכי

היוםהמצבבמדינה.העיקריותהתשתיותלכל

שקשורותתשתיותאילוקובעשרשכלהוא

עדיפויותסדרילקבועצריךיוקמו.למשרדו

שאילהביןוחשובהנדל"ן,תשתיותלביצוע

צריכיםהעדיפויותסדריביחד.הכלאפשר

קודמתתשתיתמשרתתשתשתיתכךלהיות

גשרלמשלכמולבניםפיליםמקימיםולא

שימושללאשניםחמשכברשעומדלטרון

אתשבנולפניעודעת,בטרםאותובנוכי

הרכבת".מסילת

כשמדוברמצויןמודלהינוbot"לדבריו,

לכךמקוםישאולםגדולים,תשתיתבפרויקטי
שינוייםכמובןמלבדזהים,יהיוbotשחוזי

היוםהפרויקט.מאופיהמתבקשיםספציפיים

אחרעו"דbotמכרזבכלשכמעטהואהמצב

חדש.חוזהעםהגלגלאתלהמציאשמנסה

וכךהקבלניםשללתביעותגורם"הדבר

לפרויקט,מפרויקטהלקחשילמדבמקום
פרויקטשכללכךמובילההקיימת,ההתנהלות

המבצעיםשללתביעותחדשהתשתיתיוצר

הנגרמיםרביםמיליוניםשלכבדיםוהפסדים

העבודהלמזמיניוגםלקבלניםגםלצדדים,

הזמנים".לוחותעלמשפיעוכמובן

תב"עותבתכנוןלהתמקד
כיקובענדל"ןקרדןמנכ"לזיסמן,מיקי

קרק־שווקולמשתכןמחירתכנית"בזכות

עות

$TS1$קרקעות$TS1$

$DN2$קרקעות$DN2$מהבפריפריה,ובייחודהארץבכלרבות

היאהמשמעותרבות.בעריםלרוויהשהוביל

אמיתיצורךיהיהשנתיים-שלושבעודשרק

עללכןחדשות.קרקעותבהןולשווקלחזור

לעצורהבאהבממשלההדיורשוקקברניטי

מהןשרבותמבוקר,הלאהקרקעותשיווקאת

ו/אומיידיתלבנייהבשלותלאכשהןשווקו

כדירקהביקוש,ולאופילצרכיםמותאמותלא

זאתבמקוםולהתמקדהשיווק,ביעדלעמוד

צרכינואתתואמותשתהיינהתב"עותבתכנון

לממשיהיהושניתןהבאות,השניםבעשרות

ייאלצולאהקרקעשיווקשלאחרכךבמהירות,

לפניהתשתיותלפיתוחשניםלחכותהיזמים

בבנייה".להתחילשיוכלו

להגדלתלפעול
המהנדסיםמספר

לבנייההמהנדסיםאיגודיו"רגוברין,יגאל

הקרובותהשנה20"אתגריכימסבירותשתיות

תשתיותוהקמתבניהבתנופתהעצוםוהצורך

המ־בגללגדולקושיבפניעומדיםמתאימות

חסור

$TS1$המחסור$TS1$

$DN2$המחסור$DN2$אזרחיים.במהנדסים

מהנדסיםכ-000,02היוםפועלים"בישראל

תכניותכלאתלממשמנתעלאךאזרחיים,

בעלימהנדסיםכ-000,5עודנדרשיםהממשלה

זהמחסורשונים.בתחומיםוהשכלהמיומנות

הענף.עלרבלחץויוצרהאחרונותבשניםנוצר

הפערלצמצוםלפעוליכולה"הממשלה

בהגדלההמל"גמיקודדוגמתדרכים,במספר

חופיאביבצילום:גוופמןשלמה

פרגסיוןצילום:סיבעון

מהנ־הכשרתהסטודנטים,מספרשלמכוונת

דסים

$TS1$מהנדסים$TS1$

$DN2$מהנדסים$DN2$מכונות,הנדסתכמומשיקיםמתחומים

השלמתיאפשראשרלימודיםמסלוליצירת

האקד־עםפעולהשיתופילהנדסאים,לימוד

מיה

$TS1$האקדמיה$TS1$

$DN2$האקדמיה$DN2$במכרזיםסףתנאיהתאמתובחו"ל,בארץ

לצבורלמהנדסיםלאפשרמנתעלציבוריים

המהנדסיםבמעמדטיפוללצדזאתכלניסיון,

יחזירואשרכלכלייםתנאיםויצירתובשכרם

העבודה,למעגללגמלאותשפרשומהנדסים

ועוד".

אחידהרגויציה

נזקזחיותלרשויות
נדל"ןהרציגקבוצתבעליהרציג,יהודה

הואמסבירעירונית,בהתחדשותהמתמחה

"האחת,הדיור:בשוקתרופהנקודותרואה

ורשות,רשותכלביןאחידהרגולציההעדר

אישורבנושאהןומבולקהלבוקהשגורםמה

בפרט.עירוניתוהתחדשותבכללבנייהתכניות

להיותבפועלהפכהמקומיתרשותוכלעירכל

יתרהמשלה.מדיניותעםעצמה"בפני"מדינה

ומחליטרשותראשמתחלףשניםבכלמכך,

פיה.עלהמדיניותאתלהפוך

והשיכוןהאוצרשרישעלסבוראני"לכן

כלשתחייבאחידהרגולציהלייצרהחדשים

וביורוקראטיעסקיאקליםותייצרורשותרשות

והקבלנים.ליזמיםיותרהרבהנוח
והגדלתהקרקעותשחרורנושא"השנייה,

הקר־ביןעצוםפערקייםכאןגםהדיור,היצע

קע

$TS1$הקרקע$TS1$

$DN2$הקרקע$DN2$לביןהתכנוןומנהלרמ"יידיעלהמתוכננת
לתתוצריךבפועל,שמשווקותהיחידותמספר

לפערשגורםהפקק""שחרורעלהדעתאת

המקומיות,לרשויותפעילסיועתוךזאתזה,

ברמהוהןתשתיותלהשלמתתקציביתהן

הרשויותשמרביתמשוםזאתהביורוקרטית,

אלה.בנושאיםומבולבלותעצוםאובדות

לשוקמשקיעיםהחזרתהשלישית,והנקודה

אדםבניצילום:ביוןענתעו"ד

להבריחהצליחשכחלוןלאחרזאתהדיור,

בהאטהבמעלהראשוןלגורםשהפךמהאותם,

האחרונות".בשניםהשוקאתשאפיינה

קטניםלקבלניםמברזיםי1תר
ובניומזרחיקבוצתבעלימזרחירוני

כיקובעבישראלהקבלניםלשכתונשיא

לטעמיהענףשלביותרהגדולה"הבעיה

סופית.האיןוהרגולציההבירוקרטיההינה

מיוםשניםכ-3לוקחבניההיתרלקבלכיום

אינםוקבלניםיזמיםמשמעהמגרש,רכישת

המימוןכיבמזומןקרקעותלקנותמעוניינים

18%ב-הקרקעאתמייקרהבניהלהיתרעד

מת־זהכולועלרכישהמסל-%6בנוסףזאת

ווסף

$TS1$מתווסף$TS1$

$DN2$מתווסף$DN2$להימשךיכוללאזהמצב.17%מע"מ
בגיןרקב-%8הדירותאתמייקרוזהמאחר

ורגולציה".בירוקרטיה

הבי־קיצורהליכילקדם"חייביםלדבריו,

רוקרטיה

$TS1$הבירוקרטיה$TS1$

$DN2$הבירוקרטיה$DN2$אישורשעםהינוביניהםוהראשון

חניות,אש,כיבויהג"א,חתימתיתקבלותכנית

בניה.ותחילתהיתרקבלתאגרות,תשלום

נקצרכךלטופסעדיושלמוהדרישותיתר

מק־הבניההיתרהוצאתזמןממשךכשנתיים

דם

$TS1$מקדם$TS1$

$DN2$מקדם$DN2$נוספותדירותכ-000,05שלבניהתחילת

הזמן".לפנישנתיים

ביחסהמכרזיםאתלהנפיקגםמציעמזרחי

מהמכרזיםש-%08"כךהקבלניםוסיווגלגודל

ו-ג׳2ג׳1הקטניםלקבלניםקטנותבמנותייצאו

ע"יהבניהכמותלהגדלתמנוףיתווסףוכך

מהענף,80%מהוויםאשרהקטניםהקבלנים

מידיהבניהכמותלהגדלתכתףיתנואשר

שנה".

הרכישהמסאתלהורידמציעמזרחי

היצעשיוגדלכךל-%2-%5,שנייהלדירה

למנועכדילשכירותישמשואשרהדירות

המשךולמנועהשכירותבדמיהתייקרותהמשך

לחו"ל".המשקיעיםכספיבריחת
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