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שפיראנחמן

שמאילשכתיו"רמסילתיחיים

מנתונימתרגשלאהמקרקעין

הנדל"ןבענףהמחיריםעליות

אתמכירהואלו.מראהשאני

שעלייהסבורהואהנתונים.

דברהיאאחוזים4-3שלשנתית

אבללואומרכשאנישבשגרה.

כברמדוברהאחרונהשבשנה

טועןהואאחוזיםשלבעלייה

שרישהציגוהתוכניותשאם

המצביתממשואכןהממשלה

ישתנה

כברבתפקידושמכהןמסילתי

עםלעבודזכהוכברשניםחמש

מאודשוניםאוצרשרישלושה

בגללזהאוליטובנואופטימי.

שלושרקישןשניםכברשהוא

לילהמדישעות

שלנתוניםפורסמוהשבוע

עלייהעודעלשמצביעיםהלמ"ס

האםבארץהדירותבמחירי

חמוריותרלמשברהולכיםאנחנו

שידענוממה

פהישככה.נראהלאזה"לא

הדיורשוקאתשלקחהממשלה

לממשלהבדומהברצינותמאוד

כחלוןשמשהבתקופהשהייתה

אזשעשתההאוצר.שרהיה

,)למשתכן)מחירלאומיתתוכנית

והקצתהלדרךאיתהיצאה

היויתרונותהיומשאבים

אבלנכון.לתוכניתחסרונות

כסףוגייסולטובהתכוונוהם

צעיריםזוגותמעטלאכךלשם

בעקבותדירהלרכושהצליחו

משרדנתונילפי)נזכיר."זאת

זכוישראליםאלף67-האוצר

למשתכן.מחירשלבהגרלות

שעדייןרביםפרויקטיםישאך

.)המוקדמיםבשלבים

שרתהפעםגםנראהזה"כך

מאודשקדאיילתהפנים

היאההיצעאתלהגדילנחושה

מקצועאנשיבאמצעותמאתרת

בשוקהתורפהנקודותאת

המהלךזהאםאותםומשפרת

אחדשזהזמיןרישוישל

בשוקרצינייםהיותרהפקקים

הענייןזהאםפותחתשהיא

"אבתמזכויותיותרהקצאתשל

פזילהשלהענייןזהאם,83

שלוקחיםונראהלפריפריה

יילךלאזהאםברצינותזהאת

חייםהמקרקעיןשמאילשכתיו"ר

לשרימאמיןהואאופטימי.מסילתי

המצבאתלשפרשרוציםהממשלה

להחזיררצוישהיהחושבהדיור,בענף

טועןלמשתכן','מחירתוכניתאת

להגבלתישראלבנקשלשהמהלך

הפערים.אתויגדילשגוי,המינוף

חדשה.חרדיתעירלהקמתקורא

עלהשריםשלהאמירהאתמבקר

מתרגשלאהדיור,מחיריעלייתהמשך

תוכניותאםכיוסבורהמחירים,מעליות

שנתיים-שלושבתוךיתממשו,הממשלה

טוב"יותרהרבהיהיההמצב

"אנשים
מוכנים
לעשות
כדיהכל
להשיג
גג"קורת
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רצינילמשברהולכיםאנחנוכןאז

איבסיסיצריכהמוצרזהדיורכי

והמשמעותבלילהסתדראפשר

יצטרכושאנשיםהיאהדברשל

דירהרכישתשלהחלוםעללוותר

שכירתבדמותאלטרנטיבותולמצוא

קרובההכיכשהאלטרנטיבהדירות

טווחארוכתשכירותזולבעלות

'דירהחברתאתמביאשבעצםמה

שחקןלדעתילהיותלהשכיר

ממשלתיתחברהזובשוקמרכזי

שהממשלהנכוןולכןקיימתפעילה

הראויהברצינותאליהתתייחס

אתתגדילמשאביםלהתקצה

הנראהככלכישלההפעילותנפח

אפשראיהדיורמחיריאתלהוריד

לטווחשכירותלספקלפחותאז

עדייןזהאפשריהיהשכןארוך

ידאגולאאםקייםעדייןאפשרי

יעלוהשכירותמחיריגםאזלזהגם

יצטרכודירהלהםשאיןאנשיםואז

מטורפיםבמחיריםדירותלשכור

מעמדותשניפהייצרשחלילהמה

שישאנשיםמשכיריםשלמעמד

שוכריםשלומעמדדירותלהם

החודשאתלגמורמנסיםהזמןשכל

."יקרהשזהואסור

"מתקשרים,

להבין,רוצים

לשפר"רוצים

המועצהיו"רשמחוןאביפרו

אתביקרהפורשלכלכלההלאומית

מנסיםששובהשבועואמרהממשלה

בהיצעולאבביקושלטפל

בהיצעמטפליםכןמדויקלא"זה

זמיןרישוי,83תמ"אלהשכירדירה

."בהיצעטיפולכןזה

אומתוכןריקותהצהרותלאזה

חיובייםכיווניםרואהכןשאתה

אםדיחיוביים.כיווניםרואה"אני

שדיברההפעמיםשכמותלךאגיד

שהיאבחודשייםהפניםשרתאיתי

היאמאוד.רבההיאבתפקידנמצאת

מתקשרים.שלההעוזריםמתקשרת

הצוותיםאלקיןזאבהבינוישר

להביןרוציםמתקשריםשסביבם

תחילתאתלימזכירזהלשפררוצים

גםרצון.פהניכרכחלוןשלהכהונה

הפוליטיתהקונסטלציהשבגללניכר

כליםלהיתנוכןאזאליהשנקלענו

רקאנישלההתוכניותאתלממש

איןכיבאמצעאותהיעצרושלאמקווה

לבחירהנתוןשהואמשהולאזהמנוס.

בישראלהאוכלוסייהכמותבכלל.

השנים03-עצמהאתלהכפילצפויה

הרבהפהלספקצריכיםהקרובות.

צריךיצירתיים.להיותוצריכיםדירות

לפחותמטרופוליניםכמהעודלייצר

בדרוםואחתבצפוןאחתשתיםעוד

."בזהלטפלחייבים

בתחילתהצהיראלקיןזאבהבינוישר

לבנייתתוכניתעלהממשלהכהונת

בתקשורתרושםהיהדירותאלף003

תוכניתעלשמדוברהוסבראח"כ

פהאיןשבשורההובןאזשניםלחמש

להיותאמורהשהייתההתוכניתגם

לאחרחודשייםלממשלהמוצגת

טרםהדיורבמשברלטיפולכהונתה

שמנסיםחושבלאאתההאםהוצגה

ללאאותםולמחזרתוכניותלקחת

כוללתתוכניתשום

ממשמצוילאאנישלא.מתפלל"אני

רקלהגידיכולאניהעניינים.בסוד

כןשהםנראהליחווה.שאנימה

לאזהחדשים.רעיונותלהגותמנסים

והיובעברשהיורעיונותלקחתבושה

למשתכןמחירתוכניתלדוגמאטובים

תוךשיפוריםבהנעשונהדרת.הייתה

אליהלחזוראפשראבלתנועהכדי

."שלההמשופרבפורמט

דווקאמטרהמחירעלמדוברעכשיו

כלישבסדר.מטרהמחירזה"עכשיו

אתלצנןמנסיםשבהםדרכיםמיני

חושבאניהיצע.הגדלת"יהשוק

זמןקצתעודלדבריםלתתשצריך

כמואבללעבוד.לממשלהולתת

לאשהציבורנראהאומרשאתה

הציבורחסדימימדייותרלהייתן

ארבעאחריכברהוארוחקצרשלנו

האחרונותבשנתייםבחירותמערכות

כבראנשיםמהבטחות.שבעהוא

שהממשלהמחכיםשנים-ארבעשלוש

רואהשאתההסיבהזומשהותעשה

ונכנסיםמהגדריורדיםהאנשיםאת

חלקהבינוחלקהבינוהםלשוק.

הממשלהשלמהיכולתהתייאשו

יורדיםוהםבשוקשינוילבצע

מחיר.בכללשוקונכנסיםמהגדר

שעולותהמשכנתאותלכמותלבשים

שקלמיליארד36(מטאוריתבצורה

מיליארד5.11השנהתחילתמאז

מוכניםאנשיםהאחרוןבחודששקל

גג.קורתלהשיגכדיהכללעשות

פעולה.זהעםמשתפיםהבנקיםגם

בקרהמנגנוןשישלקוותרוצהאני

שולטהדופקעלידעםושמישהו

משהופהמנפחיםלאשאנחנוורואה

זהבינתייםבפנים.לנויתפוצץשעוד

ככהלהימשךיכוללאזהאבלעובד

שללמצבלהגיעיהיהאפשראילנצח.

משכורותועשריםמאתייםאומאתיים

אפשרי.בלתיזהדירהלרכושבכדי

'דירהאלטרנטיבהזההפריפריהולכן

כווןוצריךאלטרנטיבהזהלהשכיר'

."לשם

ישראלשבנקהצעדיםעלדעתךמה

ולצנןלנסותבכדישעברבשבועעשה

המשקיעיםואתהשוקאת

משתייעזורשזהחושבלא"אני

דירהעלהמינוףהגבלתסיבות.

שירצהמיהבנקים.דרךראשונה

דרךפשוטזאתיעשהזהאתלעשות

זהאתיעשההואואזבנקאייםהחוץ

ישכירהואואזגבוההיותרבריבית

אתשיגלםדירהבשכרהדירהאת

בדרךולכןלקחשהואההלוואה

שוקמחיריאתפהנעלהאנחנועקיפה

שיששחקניםבנוסףשוב.השכירות

שניעודאחוזעודדירותכמהלהם

תפקיד.להםישחקלאבשנהאחוז

המשקיעעבורדירות.עודיקנוהם

קופלדנהצילוםמסילתיחיים

למגזרזמיןהיצע''אין
בנייה.''מפוצץהכלהחרדי
צילוםעיליתבמודיעין
09פלאש

0002-7002בין

עליותהיולא

היומחירים.

שלשניםגם

בשוקקיפאון

אנחנוהנדל"ן,

לשכוח.נוטים

זמןלאורךהגרף

שעלייתמראה

היאהמחירים

%4-3באמת

בשנה
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אוהשישיתהדירהרכישתלשםהחזק

בפרייםהיאההלוואהאםהשביעית

לויזיזלאזהחמשאוארבעפלוס

ולהתקדםהכסףאתלהשיגיידעהוא

במשקיעפגעוזהפהשעשומההלאה.

הבינייםממעמדמשקיעאותוהקטן.

ולקנותהכסףאתלארגןשהצליחאדם

לאוהואמשנהכןזהולונוספתדירה

חוץבהלוואההשניההדירהאתיקנה

זולה.בהלוואהאלאיקרהבנקאית

בנקשלהמהלךלאחרזהשיקרהומה

לקנותלויאפשרולאשהםישראל

אנחנוואזלהשקעההשניההדירהאת

לעשותמהיודעלאאותונראהשוב

נראהאנחנוואזונתקע.שלוהכסףעם

אותםאתמחדש.קורההקיטובאת

ולקנותכיתהלעלותשרוציםאנשים

מתקשיםלהשקעהדירהאיזושהי

מתחזקיםהחזקיםזה.אתלעשות

אניוחבל.למטהנשאריםוהחלשים

צריךשהיההמהלךלאשזהחושב

ישראלבבנקשגםמקווהואנילעשות

."זהאתיבינו

מתרגשלא

המחיריםמעליות

איתךמתייעצתהפניםששרתאמרת

תוכניתאתלאחרונההציגההיא

אתהאיך,83לתמ"אשקדחלופת

בשוקעובדזהאתרואה

לענייןפעולהשיתוףשישחושב"אני

המקומיהשלטוןלביןשקדביןהזה

האלטרנטיבהבמסגרתייצרואפילו

איזשהועוד,%52שלמסמדרגתעוד

המקומיותלוועדותשיאפשרשלב

עודכלהאלה.הפרויקטיםאתלבחון

השלטוןאצלנשאריםהתקבולים

המקומילשלטוןומאפשריםהמקומי

מחלוקת.רואהלאאנימהםליהנות

מהשלטוןלקחתינסהכשמישהו

ולווסתאליוהתקבוליםאתהמקומי

ואניהבעיהמתחילהפהאותם

בענייןהמקומיהשלטוןעםמסכים

לראשלתתשצריךחושבאניהזה.

אתלנהללושמגיעיםהכספיםאתעיר

מסכיםאניהיררכיהיששלו.העיר

המרכזילשלטוןחשיבותגםיש

שלבבאיזשהואבללשרים.לממשלה

בסמכותלהיותשחייבתניהולרמתיש

אותהמכירהואכילבד.העירראש

טוב".הכי

מעליותמתרגשלאשאתהזהאיך

המחירים

יורדיםמחיריםלעלות.נדל"ןשל"דינו

שמאותכשלומדיםגםאבלועולים

"ןנדלשלששוויזהאתלומדים

כדיתוךישריאלית.עולהזמןלאורך

הכלבסךאבלוירידותעליותתנועה

ריאליתבשנהאחוזים4-3שלעלייה

גמור.בסדרוהיאטבעיתעלייהזה

אנחנוהגבולאתלעבורמתחילכשזה

להיבהל".מתחילים

שלעלייהעלכברמדבריםאנחנואבל

%8

ללאשניםלנושהיולזכורגם"צריך

."מחיריםעליות

לכחלוןמתכווןאתה

עליותהיולא0002-7002ביןרק"לא

בשוקקיפאוןשלשניםגםהיומחירים.

אנחנולשכוח.נוטיםאנחנוהנדל"ן

החלקעללהסתכלאוהביםתמיד

לאורךהגרףאבלהגרף.שלהמסוים

לאורךהמחיריםשעלייתמראהזמן

וצריךבשנה.%4-3באמתהיאשנים

איתךמסכיםאניזה.אתלשמרלדעת

עליותשלשניםמספרלנויהיושאם

יוםשלבסופואזבשנה%9-8של

יותרגבוההממוצעתעלייהכאןתהיה

כחלוןשאמרתכמושיקרה.אסורוזה

שלוש.לשנתייםהשוקאתלצנןהצליח

ממנולהמשיךהשכילולאהרבלצערי

הואאיפהללמודפשוטהיהאפשר

."ולהמשיךלשפרטעה

חזרוהעליותשלוהאחרונהבשנה

'מחירתוכניתאתלהפסיקהחליטו"כי

התוכניתאתכשהפסיקולמשתכן'.

היהאפשרטעות.נכון.חזרוהעליות

וליהנותהתוכניתאתלהמשיךלדעתי

בה.שהיוהליקוייםאתלשפרממנה

להפסיקטעותהייתהזולדעתיאבל

ממשישמאוד.חבלהתוכנית.את

התוכניתבזכותשקמושלמותערים

להיותלךיצאמתייודעלאהזאת.

אוגתבכרמיאובאשקלוןהייןבעיר

יחידותאלפישפךהואהעין.בראש

תמידשלאנכוןמוזל.במחירדיור

מבחינתלזכותראויהיהשזכהמיכל

יששלואקונומיהסוציוהמעמד

."פספוסיםלפעמים

מאודהרבההיה

צריךמיתגידבטוח.לא"אני

הטועניםישלאומיליהנותהיה

מחירלעשותצריךהיהלאשבהרצליה

למשתכן".

שלאמיכלהיאלדעתיההגדרה

התוכניתללאדירהלקנותיכולהיה

בליגםלקנותיכולהיהשכןמילעומת

בממוצעזהאתלראותוניתןהתוכנית

הדירותרוכשישלהשכר

לפיגםלהגדירצריךהיהאולי"אז

שזהאומרלאאניההכנסהמבחן

טוב.היההרעיוןאבלמושלם.היה

דירהלרכושצעיריםלזוגותלתת

להיכנסלהםנתתםהון.אחוז01עם

שובלבדוקצריךהיהאוליאזלשוק.

הייתהזוהתוכניתאתלהפסיקאבל

השוקאלטרנטיביתתוכניתאיןטעות.

עולים".והמחיריםעצמועלמסתער

שהשריםטעותשזוחושבלאאתה

הדיורשמחיריואומריםחוזרים

בנזיןשופכיםלאהםלעלותימשיכו

המדורהעל

שכלכלהמכיווןמאודחמורה"טעות

שלולאמירהמפסיכולוגיהמונעת

איתךמסכיםואנימשמעותיששר

01-יעלושהמחיריםאומרשכששר

לרוץדעתברלכלגורםזההשנהאחוז

שכלהשראםאומרהואכיולקנות.

מצליחהואכיצדרואהלאבידוהכוח

אותםלהורידאוהמחיריםאתלייצב

"?אנימיאז

מראשבכישלוןמודים

שלהפוליטיהמהלךאתמבין"אני

אילמנועאוציפיותלמנועהרצון

זהבשביללאאבלבהבטחות.עמידה

לשנותבשבילנבחראתהנבחר.אתה

ליצרחבר'הלהגידבשביללאמצב

הבעיה?מה

מסאתשיעלו

ל-%03,הרכישה

טועניםהםאם

הסיבהשזו

במקוםלעלייה.

הלכועשו,מהזה

שלהראשעל

הקטן.המשקיע

המשקיעעללא

החזק

.''''אאובגבעתייםרקלגורצריך''לא
09פלאששוחטנתיצילוםאשדודהעיר
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עולםתפיסתזואבלשיהיה.מהזה

לאבטחלחנךיכוללאאתהפוליטית

מקווהאנישכך.חבלבממשלהשרים

להביןבשבילחכםמספיקשהציבור

אומרשאתהכמושבאהאמירהשזו

עתידי.לכישלוןחלילהגיבוילשריין

מספיקשהציבורחושבאניאבל

."אינטליגנטי

המשקיעים

אתמובילים

השוק

האוצרבמשרדהראשיתהכלכלנית

אתהשבועפרסמהגרינברגשירה

הנדל"ןבענףקרהמהשמסכםהדוח

לפי.1202שלהראשוןברבעון

אלף13נרכשוזהברבעוןהנתונים

שניהיד)דירותהחופשיבשוקדירות

,)למשתכןמחירללאחדשותודירות

מאזשנרשמהביותרהגבוהההרמה

.5102שלהשניברבעוןהשיא

בהשוואה%92שלבגידולמדובר

ועליה,9102-הראשוןלרבעון

הקודם.לרבעוןבהשוואה%8של

זובתקופהלמשתכןמחירעסקאות

במקרהוגםדירות002,3-בכהסתכמו

בהשוואה%43שלבגידולמדוברזה

בירידהאך,0202-המקביללרבעון

המקביללרבעוןבהשוואה%31של

-9102.

מכיריםכבראנואותםהנתוניםלפי

הראשוןברבעוןהובילוהמשקיעים

.%58שלחדהעלייהעםהשוקאת

השר"יהרכישהמסהורדתלאחר

רכשוהמשקיעיםשעברה.בשנה"ץ

שלביותרהגבוהההרמהדירות008,6

הרבעוןמאזלהשקעהדירותרכישת

.5102שלהשני

הרכישהמסשהורדתחושבאתה

האוצרשר"יהקודמתבממשלה

אחתאכןהיא"ץישראללשעבר

המחיריםלעליותהמרכזיותהסיבות

עכשיורואיםשאנו

בשישים".בטל"זה

חשבונותאיתוסוגריםסתם

אתשיעלוהבעיהמהחזרה."שיעלו

טועניםהםאם,%03-הרכישהמס

מהזהבמקוםלעלייה.הסיבהשזו

המשקיעשלהראשעלהלכועשו

שיעשוהחזק.המשקיעעללאהקטן.

מעלאודירותמעללושיששמי

שלמסשניהדירהדירוגיעשודירות

רביעית,%8שלמסשלישיתדירה,%5

."הלאהוכן

במיסויכחלוןשללכישלוןחוזראתה

שלישיתדירה

הבנאדםאתלעצוררוצהאתהמי"את

כשהואאותוקרעשניהדירהמלקנות

רוצהאתהשניה.דירהלקנותבא

דירהלקנותשבאמיאתלעצור

רוצהאתהאםאותוקרעשלישית

שהמשקיעיםחושבלאאנילעצור.

המחיריםלעלייתשגורמיםאלוהם

יגרוםלאבהםמשחקאבלחלקהם

באופימשקיעגםדרמטיות.לתנודות

סיכון.אוהבשיותרמישהוהואשלו

ישפיעלאשזהלאאומרשובאני

משקיעים.בקרבמדגםתעשהאבל

הלוואהלקחתמתכנניםשהםנניח

לקנותבשבילשקלאלף006של

שלבמחירתקווהפתחבמרכזדירה

תכננוהםשאותהשקלמיליון2.1

הםאםלחודש.שקל003,3-להשכיר

בריביתההלוואהאתלקחתיצטרכו

פרייםשלריביתבמקוםיותר.גבוהה

בחוץלקחתיצטרכוהםבבנקפלוס

האם,4פלוספרייםשלבריביתבנקאי

09הדירהאתמלקנותמהםימנעזה

שלאלךיגידואחוז

שזומשקיעזהאםימנעכןזהממי

הגבולעלוהואשלוהשניההדירה

אתלרכושבשבילשקלכלומחשב

אתלספוגיוכללאוהואהזוהדירה

ההלוואהבגובההעלייהשלהדלתא

והםבחודשהאלושקל003-של

לגביהדירה.אתמלרכושממנוימנעו

הזהההפרשהרצינייםהמשקיעים

והםיעצרולאאותםלהם.יפריעלא

הםהזוהעלייהואתדירות7-6ירכשו

."שלהםהשוכריםעליגלגלו

דירות193,5

יוניבחודשחדשות

לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכה

נמכרויוניבחודשכיהשבועפרסמה

חדשותדירות193,5הארץברחבי

בהשוואהמאי.לעומת%7.1שלעלייה

.%42שלבזינוקמדובר,0202ליוני

נמכרוהשנה-יוניאפרילבחודשים

שלעלייהחדשותדירות007,71

בהשוואהעונתיות)בניכוי%12-

)ינוארהקודמיםהחודשיםלשלושת

חדשות.דירות005,41נמכרואזמרץ

הזוגותאתבחשבוןתיקחאם

העוליםואתמתגרשיםשמתחתנים

דירותאלף07-שנהכלצריכיםאנחנו

חדשות

0202בשנתבשנה.אלף05-06-"כ

אלף02ייצרוובקושיבעיההייתהאכן

."גדלהפערולכןדירות

צריךשאתהלכמותמגיעאתהאיך

היוםעדשחסרמהאתנעזוב

דירותאלף05-06מהרייצרו"אם

המחיריםאתיעצרולפחותבשנה.

התחדשותשקדשעושהכמואיך

רישוילהשכירדירהבבוםעירונית

הוספתזריםעובדיםהבאתעצמי

היטליעודלהוסיףבתמ"אזכויות

הכיווןטובים.הרעיונותהשבחה.

יישמואםהיאהשאלהטובכיווןהוא

אזמהריישמואםזמןכמהותוך

אתלשפר1202-כבריכוליםאנחנו

נראהשזהשכמוהיאהבעיההמגמה.

הזמןכלנלחמתהממשלהבינתיים

מקווהאנימתקדמתופחותלשרוד

."לעבודלהשיתנו

לאעדייןאניעורךשאנימשיחות

לשטחיורדזהאתרואה

אתלהכירהגברתאתלהכיר"צריך

יקרה".זהלדעתיהרעיונות

הותמ"לעלדעתךמה

כליהואמצויןחוקשהואחושב"אני

המחוזיות.לוועדותמעולהחלופי

קייםשהואיודעותהמחוזיותהוועדות

ועדהשישיודעהותמ"למזדרזותולכן

כליזהמזדרזגםהואולכןמחוזית

ואגרסיבי.מצוין

מדיאגרסיבילא

אתהאםשואל.אתהמיאתתלוי

אזהסביבהלהגנתהשרהאתשואל

להתנהלשצריךחושבאניבוודאי.

משאבמחליףאתהכיבזהירותטיפה

עציםשלמשאבלךישבמשאב

09פלאששוחטנתיצילוםבירושליםבנייה.''שנהכלחדשותדירותאלף05-06בין''צריך

הפניםשרת

שקדאיילת

נחושהמאוד

אתלהגדיל

היאההיצע.

מאתרת

אנשיבאמצעות

אתמקצוע

התורפהנקודות

ומשפרתבשוק

אותם
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לטובתעליומוותראתהירוקים

לאאנילהיזהרצריךבנייה.שלמשאב

יערכללהפשירעכשיושצריךחושב

לעשותמהאיןשנימצדבנייה.בשביל

להשאיראפשראיגדלההאוכלוסייה

חשופיםדונמיםאלפיעשרות

אתישלהפשיר.איפהגםהיאהשאלה

שםלעשותואפשרהגלילואתהנגב

טובים".דברים

סיסמאותזה

עוררוקםהמטרואתרואהאני

גשריםחדשיםכבישיםרואהוגידים

אתרואהאנינהדרים.מחלפיםעם

חייביםולאומשתפרתהולכתהרכבת

בגבעתיים".לגור

שצריךבכמויותקורהזהאיפה

להתפתחשמתחילותערים"יש

אנשיםרמוןמצפהשדרותנתיבות

בנגב.הזדמנויותלזהותמתחילים

כלמתרחבתהגלילנוףגםבגליל

דודנווהחיפהשלהדרומיהחלק

חיפהמתפתח.וגםהולךשאנןנווה

בעינייתעלומהשהיאעירבכללהיא

כלאתלהישמתרוממתלאהיאאיך

מהכלבכלאביבתלשלהפרמטרים

שכונותליםקרבהנוףלהיות.שצריך

אורגםאחרותעריםישיוקרה.

קיסריהמינינהייתשעכשיועקיבא

החוףרצועתחדרהגםלים.נוףעם

לאטהציבורומתפתחתהולכתשלה

אביב.תלרקצריךשלאומביןהולך

לאטשלאטרחובותאתתראה

מחיריבאשדודציונהנסראשמרימה

ביותרגבוהבשיעורעלוהשכירות

עריםויותריותרישהשני.ברבעון

כעריםגוווזוקפותראששמרימות

ילךשזהמאמיןאניאלטרנטיביות

תראהלמשל.יבנהגןגםויתפתח

אתמרימההרכבתתקווהפתחאת

כיבתנופהמשרדיםישהמחירים

יהיהזהתעבודהקלהכשהרכבת

שנהתוךמעזריאלידקות8-7רק

הולכתהביקושעקומתיקרה.זה

."אופטימיואניומשתטחת

נוהריםהצעירים

הנדל"ןלשוק

במשרדהראשיתהכלכלניתנתונילפי

הזוגותהשנהשלהראשוןברבעוןהאוצר

רכשוראשונהדירהזושעבורםהצעירים

שלגידולהחופשיבשוקדירותאלף5.11

9102-המקביללרבעוןבהשוואה%51

בהיקףבירידהגםשמוסברנתון

למשתכן'.'מחירתוכניתשלהמכירות

שינוהצעיריםהזוגותכיעולהמהנתונים

דירותיותרכעתורוכשיםהעדפתםאת

הרבעוןלעומת%11של)גידולשנייהיד

.)9102-המקביל

הזוגותידיעלחדשותדירותרכישת

יותרמתונהעליהרשמההצעירים

הובילנתניהאזור.%3שלבשיעור

ברבעוןהצעיריםהזוגותרכישותאת

שלשיאשנרכשודירות002,1עם

משפריידיעלהדירותרכישתכעשור.

דירותאלף6.21עלעמדההדיור

בהשוואה%42שלגידולומהווה

והרמה,9102-המקביללרבעון

הנוכחיבעשורביותרהגבוהה

הצעיריםלזוגותאומראתהמה

לשוקעכשיושנוהרים

ברירהלהםאיןבשכלעושים"שהם

לחכותשיכולמישהוזהכןאםאלא

מישהוזהאםאבלשנים.חמש

חמתואצלוגרלקנותרוצהשעכשיו

ירדולאהמחיריםשיקנהילדעם

הקרובה.בשנה

עודיירדווהמחיריםיקנההואאםגם

זהכילהתבאסמהלואיןשניםחמש

ועלתהשירדהמניהכמוזושלךמשהו

מסתכלכשאתהוירטואלי.עושרזה

שאתהזמןכלשלךהמניותתיקעל

כסףכשתמכורוירטואלי.זהמוכרלא

במדרגות".סופרים

שלהצעדיםאםאופטימיאתה

השינוייהיהמתייצליחוהממשלה

המיוחל

השנהבחצילא-שלוש.שנתיים"עוד

אםאלאקשהמאודזההקרובהשנה

."מהכובעשפןאיזהישלפוכן

רציניתבעיהעםמגזריםשנייש

אצלוהערביהחרדיהדיורבשוק

לעשרותהבטחותעכשיוישהערבים

החרדיהמגזרעםמהמילארדים

זמיןחרדיהיצעאיןבעיהבאמת"זה

חריש.קצתאולירקלעיןנראה

בית"ראלעדברקבניבירושלים

הדרךומפהמפוצץהכלעילית

קצרהמחיריםלעליות

שנבנית.שכונהאומנםישברכסים

עירמלהקיםמנוסאיןלדעתיאבל

השכילושמשבביתחדשה.חרדית

אבלהחרדילמגזרשכונותלהרחיב

מתחיליםהמחיריםשםגםעדיין

מהירהטבעיהגידולגבוהים.להיות

שלאמהומהירזמיןהיצעצריךולכן

עולים.המחיריםולכןקורהתמיד

הואלהתפשרמוכןלאגםהזההמגזר

שלוהקהילהשירותיכלאתצריך

לספקדרךלמצואצריךולכןקרובים

הזהלמגזרהייחודיםהצרכיםאת

אתהואםמהרגדלהמגזרכיומהר

צריךשהואמהאתמהרלומספקלא

אניעולים.המחיריםהדיורמבחינת

."זאתלעשותשישכילומקווה

אתתראה

שלאט,רחובות,

מרימהלאט

ציונה,נסראש,

מחיריבאשדוד

עלוהשכירות

גבוהבשיעור

ברבעוןביותר

יותרישהשני.

עריםויותר

שמרימות

וזוקפותראש

כעריםגוו

אלטרנטיביות,

שזהמאמיןאני

ויתפתחילך

חייםהמקרקעיןשמאילשכת"ריו
בראיוןשפיראונחמןמסילתי
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