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U4לקנות"ר1ציםשלאאיפה"משתקים
בהווההשמאיםלשכתשליו"ריםארבעה

הממשלהכהונתבסוףהשיחמצבעלובעבר

מיר1בסקיאריק

במחירי"המלחמה
עלבנתההדיור
רסידמיםשלהייאוש

נכשל"וזה
ארבעאתלסכםכדיהתכנסוובהווהבעברמקרקעיןשמאילשכתראשיארבעה

העתידייראהכיצדלהעריךוניסוהקודמת,הממשלהנבחרהמאזשחלפוהשנים

אבלהמשתתפים,ביןקולנייםדעותחילוקיהיומהנושאיםבחלקהשוקשל

הואבוהצטיינההיוצאתשהממשלההיחידהדברמסכימים:כולםאחדדברעל

מירנבסקיאריחבהםלגוררוציםלאשאנשיםבמקומותקרקעותלשווק

הפעילותבמרכזהיההדיורושא
האוצרשרהיוצאת:הממשלהשל

אתדגלועלחרתכחלוןמשה

ונטלהדיורמחיריבעלייתהמלחמה

לפעילותהכליםארגזאתלעצמו
כחלוןשנקטמהפעולותחלקבתחום.
פחות.ואחרוהיותרעצמןאתהוכיחו

ארבעה"גל־בס"כינסהבהירותלקראת

המקרקעיןשמאילשכתשליו"רים

שכיהנוושלושהמסילתיחייםהנוכחי,

אוהדצביקל,עדיבעבר:בתפקיד

הישגיאתלסכםכדיכהןוארודנוס

שלמצבואתולבדוקהיוצאתהממשלה

הסוערת,המשמרתתוםלקראתהשוק

עמדהלאשעדייןכךעלמילהואף
השמאים.לשכתבראשותאישה

הממשלההישגי

השניםאתמסכמיםאתםכיצד

הדירות?בשוקהאחרונות

מסילתיחייםהשמאיםלשכתיו"ר
בהתחלה,לפחות"הממשלה,כיאומר
באמצעותהדיורבבעיותלטפלניסתה

חשבובהתחלהטווח.ארוכתתוכנית

מחירים,להורדתתביאהזושהתוכנית
שלהורידשלבבאיזשהווכשהבינו
ענייןלאזההנדל"ןבתהוםמחירים
המחירים.בייצובהסתפקובכך,מהשל

הושקעשבאמתרואיםדברשלבסופו
עלייתאתלעצורבניסיוןגדולכסףפה
נעצרו.והםהמחירים

היההמחירהאםהיא"השאלה

שזושקל,מיליארדב־8.7מוצדק.

למשתכן׳׳מחירשלהמוערכתהעלות
למשלדברים.הרבהלעשותהיהניתן
למשלעירונית,התחדשותלהגדיל
באמצעותלזכאיםהכסףאתלתת

באופןהדבריםאתולארגןואוצ׳רים,
הייתהבפריפריההזכייהכישווה,יותר

דן".בגושמאשרפחותשווה
אחד"דברכימוסיףצביקלעדי

הואעשהכחלוןהאוצרשרטוב

וגםהכלים,ארגזכלאתלעצמולקח

חשובאקטזהלהתמסמס.הולךזה

וחבלדברים,המוןלעשותשמאפשר
כלום,זהעםעשהלאשהוא

גםלפח.נזרקושקלמיליארד"ה־8.7

לואיןהזובתקופההשפיעהכסףאם
כאןיצרולאארוך.לטווחהשפעהשום

בנקודהטיפלומציאות.שמשנהמערך

והכינכונהולאמלאכותיתבצורה

ישכיצודקת.לאגםלדעתיחמור

להם".לעזורשצריךאנשים
מציע?ארנהמה
בצדולאההיצעבצד"לטפל

בעיהישבתכנון.היאהבעיההביקוש.

בכסףלאט.עובדותשהוועדותרצינית

ולהכפילאדםכוחלהוסיףניתןקטן
במקוםהמחוזיותהוועדותמספראת

בעיהשתיים.שיהיולמחוזאחתועדה

פשוט:להוהפתרוןהרישויהיאאחרת

גםזהבארה"ב.כמועצמירישוי

אחראי.וגםטוביהיהגםמהר,יעבוד

בקרה.עליעבדוהמקומיותושהוועדות

ישהיוםההיצע:להגדלתדברועוד

קרקעעללשבתליזמיםמצויןתמריץ
אפקטיבירכושמםעליה.לבנותולא
לבנות".אותםלתמרץהיהיכול

שלהפריזמהאתמרהיבדנוסאוהד

מ־1102הממשלותכלכיוטועןהדיון

שקלאיפהקרקעותלשחררהעדיפו
שאנשיםאיפהולאזהאתלעשות

לשטח"מגיעיםלדבריו,לגור.רוצים
אותומתכנניםוחולות,טרשים

יחידותאלפישלגרנדיוזיותבתוכניות

המכרזיםלצאתמתחיליםואזדיור

נכשלים.והם
שלהייאושעלבנו"בממשלה

לאשהקבלניםזהעלבנוהיזמים.
מחירים,ויורידויתייאשודירות,ימכרו
בזולוימכרויצליחולאדיורושמשפרי
ישלקבלניםהלך.לאזהאבליותר

בדיאטהלהיותיכוליםוהםשומןהרבה

לגביפחות.הרבהולאכולזמןהרבה
מחיריםהורידולאהםדיור,משפרי

דירה,מכירתעלויתרואלא

לאהתכנוןשמערכת"רואים
קודםשעבדהבקצבלעבודמסוגלת

תכנוני,מלאיסוגקיבלנוכלומרלכן,
שטחיםלעומקאותותבדוקשאם

לבנייה.ניתניםלארבים
שלוששלהגדולהפספוס"אבל
שוקשלזההואהאחרונותהממשלות

אחתרגליים,גררוהןשבוהשכירות,

ובלבוליסיפוריםעםהשנייה,אחרי
עכשיורקלהשכיר׳׳דירהחברתמוח.

פהיותר.רציניתבצורהלזוזהתחילה

הרעותבכללטפלהממשלותיכלו
היוםהיינוואזהנדל"ןשוקשלהחולות

אחר.במקום

כלאתשלהכניסחשבנו"כולנו

הפתרון,זהכליםלארגזהכלים
עבד.לאזהדברשלבסופואבל

לאמזה,חוץנשארה.הביורוקרטיה
משרדלמשלהכלים:כללכחלוןהיו

שאםנראההפנים.ומשרדהתחבורה

לפעוללומדיםהיוהממשלהמשרדי
אגופחותקצתעםפעולהבשיתוף

עדיף".היהזה

למשתכןמחיר

האוצרשרשנקטהפעולותלכלמעל

אתלעצורלפחותאולהורידכדי

למשתכן.מחירבולטתהדיור,מחירי
בתוכניתהחניתלחודנחשבההתוכנית

לאכינראהכעתאךכחלון,של
מחיריעלרוחביתהשפעהלההייתה

ביקושיצרהשאףהאומריםוישהדיור,
הבאהבקדנציהלהתפרץשצפויכבוש

לעלות,באשרהמחירים.אתולהעלות
באוצרהכלליהחשבהעריךלאחרונה

כ־8.7למשלכהעדעלתההתוכניתכי

הכנסות.באובדןרובםשקל,מיליארד

מחירתוכניתעלדעתכםמח

וחכיצוע?חרעיוןלמשתכן
לעלותלהתייחסבוחרכהן

שלהעלויות"להערכתי,התוכנית:
בסופולעלות,ימשיכולמשתכןמחיר

ומחיריהושגה,לאהמטרהדברשל

הכוהבכלההליכהצנחו.לאהדירות

לכלהיסודהייתהאחתתוכניתעל

אתמפזרהיההואאםכיהכישלון.

התוצאהביניהםמאזןוקצתהפתרונות

יותר".טובההייתה

היאלמשתכןשמחירחושבצביקל

"איןשלו:במיליםאומאוד,רערעיון
כלכלי,דברשוםהגיוני,דברשוםבה
נכון,רבדושוםצודקדברשום

יתרוןנותנתלאלמשתכן"מהיר
רקמענהנותנתהיאדיורלמחוסרי
חלקבהגרלה.שזוכיםדיורלמחוסרי
וחלקשקלמיליוןשלמתנהמקבלים
לושאיןוחלקשקל,אלף100של
הרבההכיהסיועאתוצריךהוןבכלל

תבואשמדינההרעיוןאפס.מקבל

רעיוןהואהגרלותלפיהטבותותחלק
תורםלאוגםמידהקנהבכלפסול

לבלגןתורםהואדירות.מחירילירידת
רגיל".בלתי

תוכניתהיאלמשתכן"מהידדנום:

סגרהשהיאבזהאבללגיטימית,

דנוסא1הד

עופילושבה"הקטנוניות

השכיחההנדל"ןמשקיעי

שמקייםשמיהעובדהאת

הםהשכירותשוקאתפה

כשאתההנדל"ן.משקיעי

גםמורידאתהבהם,פוגע

שואלקבלןכיהבנייה,את

מוכר"הואלמיעצמואת

להשתתףהאופציהאתמהשוקלחלקים
מדינתלגיטימית.ללאאותההפכו

עוזרתשהיאלהחליטיכולהישראל
מיניכליששלההצעיריםלזוגות

שלהזולשיטהזאת.לעשותשיטות
ומגרעותיתרונותישלמשתכןמחיר

לאהיאהאחרות,השיטותכמו
הביצועברמתאבלבמיוחד,מצטיינת

ביקורת".לכלמתחתנעשתההיא
גקדנציהאותהלבטלצריךאז

הבאה?

טובההייתה"התוכניתמסילתי:

הצליחהפחותאךמהדברים,בחלק

אחרים.במקומות

היכןללמודשצריךחושב"אני
נפסיקאםלוותר.ולאהצליחה,היא
לאהלאה,ונמשיךהתוכניתאת
הכספיםואזשקרהממהכלוםנלמד

לחלוטין.אבדובתוכניתשהושקעו
העררועדותאתונרבענשלשאם

ומהרהיתריםיותרהרבהויצאושידונו

אתיותרטובלנצליהיהניתןיותר,

המדף".עלהתוכניות
היולאאםקורההיהלדעתכםמה

כלום?עושים
שלהפתיחהנקודתכימצייןדנוס
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החלהכשהתוכניתהדירותמחירי
היולאאם"לדעתיגבוההמאודהייתה
היולאהמחיריםאזגםכלוםעושים
כךכלבציבוראיןכברהרבה.עולים
כסף".הרבה

הדבריםעםמסכיםלאמסילתי
שהמחיריםאמרוב0102"גםכיוטוען
וגםלעלותיוסיפוושלאגבוהים
זהאתאמרוזה.אתאמרוב4102
היוובממשלהבמשקמאודבכירים
אפשראיטעו.והםירדושהםבטוחים
כזו".הנחהעללבנות

לאאנחנודילנעשה"בואדנוס
לאוהפוליטיקאיםפוליטיקהעלנדבר
משהוהוכיחוהםאםנדל"ן.עלידברו
אפס".היאשלהםשההבנהזה

שהפוליטיקאיםלי"כואבצביקל
המקצוע.אנשיעםדימתייעציםלא
האחרוניםהראשיושבישכלבטוחאני

נרתמיםבהתנדבותהלשכה
חשיבה".לצוותומגיעיםלעזור

היו"ריםהייתםאתםוחייםאוהד
האםהאוצר.שרשלהזובקדנציה
האוצרבמשרדלהתייעצותנקראתם

השרלהתייעצות.נקראתי"לאדנוס
נחוצה".שהיאחשבלאכנראה

להתייעצות"נקראתימסילתי
תמידלאזואבלעמדתיאתוהבעתי
התקבלה".

משקיעים

ניסההדיורבמחירימהמלחמהכחלק
המשקיעיםשלהמינוןאתלהורידכחלון
עלהרכישהמסאתהעלההואבתחום.
מסלהחילניסהואףומעלהשנייהדירה
ומעלהדירותשלושבעלישלמיוחד
בבג"ץנפסלהחוקדברשלבסופואך
כחלוןהחוק.חקיקתבהליךפגםבגלל
שעשההצעדיםעלרבהלביקורתזכה
שהמשקיעיםבטענהזהבתחום
השכירותשוקלכלהבסיסהםהפרטיים
שוניםלסוגיםהובילושהצעדים
דירותרישוםכמועקיפותשלומשונים
פשוטושהמשקיעיםהילדיםשםעל
בחו"ל.להשקיעעברו

הצליחהואזהבענייןאופןבכל
משמעותית.ירדאכןהמשקיעיםושיעור
האוצרשלהראשיתהכלכלניתדוח
ממשיךשהשיעורהראהשעברמהשבוע
שלירידהנרשמהמאיבחודשוכילרדת

אשתקד.מאילעומת

להוציאהמאמציםעלדעתכםמה
מהשוקהמשקיעיםאת

מהצעדיםחלקעםמסכיםמסילתי
הרכישהמסהעלאתעםובעיקר
"אםלדבריוקצובה.לתקופהלפחות
אולמשקיעלהימכרשצריכהדירהיש
לזוגתימכרשהיאנכוןצעירלזוג
שנעשתההרכישהמסהעלאתהצעיר.
אתדרמטיתוהורידההראשוןבשלב
צעדהיאבשוקהמשקיעיםכמות
תהליךלהתחילכדינכוןשהיהקיצוני
אתלאזןצריךהיהמסויםבשלבאבל
הרכישהמסהחזרתשלבצורההדברים
תמריציםמתןאויותרנמוכותלרמות
לעשותצריךלשוק.לחזורלמשקיעים
נגיעשלאובזהירותנכוןבמינוןזאת
מהוויםמשקיעיםשבולמצבחלילה
במשק".מהרוכשים0353

דווקאהנושאעלמסתכלצביקל
שכירות"שוקהשוכרים.שלמהזווית
דירהוכלמאודחשובשוקהוא
לשוכרימעלההזהמהשוקשנגרעת
הטיפולהדירה.שכראתהדירות
מסעםביחדהרכישהמסבהעלאת
כיגדולהטעותהואשהטילוהשבח
להשקיעקטניםמשקיעיםהבריחו

בחו"להשקעותשלהזהוהענףבחו"ל
אומר.הואפורח"ישראליבכסף

שבה"הקטנוניותכימוסיףדנוס
השכיחההנדל"ןמשקיעיטופלו
אתפהשמקייםשמיהעובדהאת
הנדל"ן.משקיעיהםהשכירותשוק
גםמורידאתהבהםפוגעכשאתה
עצמואתשואלקבלןכיהבנייהאת
חשבובממשלהוכמה.בונההואלמי
משנהלאלבנותימשיכושהקבלנים
עובד".לאזהמה.

בנושאהטיפולכיבדעתונחרץכהן
טעותבטעות"מדוברנכון.היה
שהמשקיעיםבטוחלאאניטעות.
הזוגותעםמתחריםהדירותבשוק
ישדירות.אותןעלבדיוקהצעירים
יוקרהדירותשרוכשיםמשקיעיםגם
שוקכאןעצרוהעולם.מיהדותכולל
אותו.לעצורמראשהתכוונושלא
פגעתהזההשוקאתשעצרתברגע
היצעאתמצמצםגםואתההשוקבכל
לעצמםאומריםקבלניםכיהדירות
אתמוכריםהםלמייבחנושקודם
אותן".יבנומכןלאחרורקהדירות

בעמודהמשך

כהןעדי

שכרהגבלתבעד"אני

השוקמצבאגבהדירה.

אישיתאותידחף

ששםבברליןלהשקיע

חייבואניכזוהגנהיש

הזושההגנהלהדגיש

גםחיובידברהיא

הדירה"למשכיר

צביקלעדי

מחירבתוכניתשטוב"מה

אבללשמרישלמשתכן

טובדברשוםבהאין

אותה.לבטלצריךולכן

קשהשיהיהחוששאני

ההמשלהאתלהרכיב

מערכותייצרושזההבאה

ומסורבלות"מסובכות

מסילתיחיים

יודעתהמדינה"אם

שקלמיליארדלהוציא

למשתכןמחירעל

גםלהוציאתוכלהיא

תמ"אעלשקלמיליארד

היתכנותבליבמקומות83

אתלקבלאוכלכלית

אחרים"במקומותהזכויות

ראיון
גלובס

יצהראילצילומים
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83תמ"א

מינהלמנכ"ליתהודיעהלאחרונה
לחיזוקהתוכניתכיזילברדליתהתכנון
הגיעהאדמהרעידותמפנימבנים
מייצרתאינה83"תמ"אסופהאל
שלהתחדשותאלאעירשלהתחדשות
בספקמוטלתהתוכניתספציפי.בניין
זילברעתידה".אתבוחניםואנחנו
המשכהעלההחלטהכילצייןשכחה
אלאבמינהלתלויהלאהתוכניתשל
סוערויכוחפתחהאבלהפוליטיבדרג
התוכניתשלנחיצותהועלהישגיהעל
ודאותחוסרשלעידןפתחהמקרהובכל
ההמשך.לגבי

מינהלהכרזתעלדעתכםמה
83תמ"אשלסיומהבדברתכנון
0202במאי

זילברשלההצהרותנגדיוצאכהן
זו83תמ"אאת"למחוקכיוטוען
אתלשכללצריךטרגית.טעות
היטליגבייתשלבצורההתוכנית
התאגדותלתמרץגםצריךהשבחה.
אבלמגרשים.שלושהחמישהשל
בכייהתהיה83תמ"אאתלחסל
לדורות".

לא"אניכידנוסאומראליובניגוד
מבניםחיזוק1/83תמ"אאתאוהב
נותנתלאא.מ.הגגעלובנייה
הקיימיםלדייריםלאטוביםפתרונות
2/83תמ"אלעיר.לאוגםלחדשיםלא
תפנהא.ממחדשובנייההריסה
כרגעלפינויבינוי.בהדרגהמקומה
לאהיאאםגםאבלאחרתחלופהאין
בעתיד.תיעלםהיאעכשיותיעלם
אותה".תעליםהמציאות

היא83"תמ"אכיטועןצביקל
רקלאשעוזרתישימהטובהתוכנית
במרכזיעירוניתלהתחדשותגםבחיזוק
מבניםשאיגודחושבלאאניערים.
להגיעשקשהמשוםיועילומתחמים
בודד.בבנייןכשמדוברגםלהסכמות
ברמת83תמ"אעלעובדיםאנחנו
שאניתמריציםיקבלואנשיםשםאביב
אותםולהביאשקלבמיליוןמעריך
סוף".יםקריעתזהלהסכמות

הייעודאתדווקאמזכירמסילתי

לדבריוהתוכנית.שלהמקורי
לאחייםלהצילאושרה"התמ"א
כיצדלחשובצריךיזמים.להעשיר
אפריקאיהסוריבשבראותהליישם
המדינהאםמסוכנים.ובמקומות
עלשקלמיליארדלהוציאיודעת
להוציאתוכלהיאלמשתכןמחיר
83תמ"אעלשקלמיליארדגם
אוכלכליתהיתכנותבליבמקומות
במקומותהתמורהאתלקבללנסות
ערים".באותןלפעמיםאחרים

השכירותשוק

בעקבותלכותרותשעלהנוסףנושא
השכירות.הואהדיורמשבר
לאביטוילידיבאההשוכריםמצוקת
הדירהשכרשלהמתמדתבעלייהרק
הלמ"סבנתוניבמלואהמתגלהשאינה
המשכירים.שדורשיםבתנאיםגםאלא

חוקבכנסתעברהנוכחיתבקדנציה
עברהואשלבסופואךהוגנתשכירות
היחסיםאתשמסדירהמרוככתבגרסה
ללאאךוהמשכיריםהשוכריםבין
שכרעלפיקוחמרכזייםסעיפיםשני
שיהווהשכירויותרשםויצירתדירה
בתחום.ראשוןמידעמאגר

החוקהצעתעלדעתכםמה
מנתעלהיתרביןהוגנתלשכירות
ארוךלטווחדירותהשכרתלעודד
שוכריםאצלודאותליצורמנתועל
מחיריםלגבי

מסכיםגםאךבחוקתומךמסילתי
אושרשבאשהגרסההביקורתעם
"חבלמספקת.לאהיאדברשלבסופו
חושבאניחלקית.רקהתקבלשהחוק
צעירלזוגולייצרמצויןחוקשזה
ולגביהשכירותזמןלאורךודאות
שכירותמבורך.דברזההמחירים
לרכישתראויתחליףהיאטווחארוכת
אומר.הואדירה"

בעד"אניבחוקמצדדצביקלגם
עלדיברנוואםהוגנת.שכירותחוק
שאםלהםלומרגםאפשרהמשקיעים
שיתחייבולהשכרהבדירותישקיעו
פטורויקבלושניםלחמשלהשכרה
למדדהצמדתועלדובררכישה.ממס

בעדאותולהעלותאפשרותעם
פעםמדיצריךונכון.הוגןלינראהוזה
זה".אתלבחון

הדירה.שכרהגבלתבעד"אניכהן
אישיתאותידחףהשוקמצבאגב
כזוהגנהישששםבברליןלהשקיע
היאהזושההגנהלהדגישחייבואני
כיהדירהלמשכירגםחיובידבר
לטובתרקלאצדדיםשניישלחוק
המשכיר.לטובתגםאלאהשוכר
אסון".כזהלאהיאההגבלה

הגדירודבריםכמהעשה"החוקדנוס
הערבותתיראהדירההיא

אבלדברים.מיניכללמתווךישלם
זהכלאחרישנהבערךכשאנחנוהיום
הכול".עלמצפצפיםכולםאכיפה.אין

הקרובהעתיד

פוזרהעתהאחרוןדצמברמאז
לתקופתנכנסהוישראלהכנסת
המתנהבמצבהנדל"ןשוקבחירות

אחריעדממנהלצאתצפוילאוהוא
שרשללזהותוהבאות.הבחירות
ישאיראםלשאלהוכןהבאהאוצר
הכלים""ארגזכלאתברשותו
מקרקעירשותאתהכוללהנדל"ני
הוותמ"להתכנוןמינהלישראל
ארוכותהשלכותלהיותיכולותועוד
הענף.עלטווח

בטווחלשוקלדעתכםיקרהמה
לשוקהקרוב

אתשייקחשמיחושב"אנימסילתי
יוכללאהנדל"ןעלהאחראיתפקיד
מיליארדמ7שיותרמזהלהתעלם
חייביהיהוהואבנדל"ןהושקעושקל
במחירשטובמהאתלקחתלדעתי
בצירוףהלאהולהמשיךלמשתכן
המדף.עלנמצאותשכיוםתוכניות
למעלה.יזנקשהשוקחושבלאאני
פתרוןלמצואיצליחווהממשלההשוק
יציבות".שניםיהיוו02021202

מהחייםעםמסכים"אניצביקל
בהאיןאבללשמר.ישבתוכניתשטוב
אותה.לבטלצריךולכןטובדברשום
אתלהרכיבקשהשיהיהחוששאני
מערכותייצרושזההבאהההמשלה
ומסורבלות".מסובכות

אךיעלו"המחיריםכימעריךכהן
נראהואולםלשחקיםירקיעולא
הוודאות.חוסרבגללעסקאותפחות
במדיניות.לשינוימצפההייתיאני
מחיראתלגמרילמחוקלאאולי
רואיםאנחנופעםבכלכילמשתכן
ענייןזהחדשרעיוןשמיישמיםשעד
לקחתאוליאזפלוס.קדנציהשל
ולשכללהתוכניתשלהיתרונותאת
אותם".

השוקאםלדעת"קשהכיטועןדנוס
בצורהשלאבטחכןאםוגםיעלה
ישאחד.נדל"ןשוקאיןגםדרמטית.
ורוכשישוניםשוקיםביןמהותישוני
הרוכשיםלאהםאביבבתלהדירות
יששבע.בבארלאוגםבעפולה
עודפייששבהםבפריפריהשוקים
עליותיהיושלאבטחששםהיצע
שבהםביקושאזוריישומולםמחירים
ודאותהאילטפל.מתקשההממשלה
טוב".שלאמהזההיא

"הממשלהכיואומרמסכםכהן
במשהולהצליחרוצההיאאםהבאה
עלחזקמאודדגשלשיםצריכההיא
פתרונותפלוסהעירוניתההתחדשות
כמוציבוריתתחבורהעלנוספים
מאשררכבותיותרהרבהשצריך
ומחלפים".

"הפיקוחברלין.
שכרעל
גםטובהדירה
למשכירים"
צילום
kcotsrettuhS/kcotsrettuhS
קריאייטיבא.ס.א.פ

משההאוצרשר
שרתכחלון
והשיכוןהבינוי
יפעתד"ר
שאשאביטון
עירייתראש
אלוןשדרות
בחנוכתדוידי
מחירפרויקט
בעירלמשתכן
צילום
מלכהדביר
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