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התחילי?
?אפס
בשני?בהשהיהביותרהקריטיתבנקודהאולינמצאהנדל"ןענף

הגואה?הביקושעלעוניםואיךהדיורמחיריאתימתןמההאחרונות

אתיקפיץמהעירונית?התחדשותאובנייההיתרילו"זמקצריםאיך

לפתח?בועריםהכיהנושאי?אתמציףהנדל"ן""ידיעותועודהפריפריה?

שדיא1חבשטחהענףאנשישלתובנותבליוויהרלוונטיים,השרי?של

מאיימתאבלהלכהשכברקורונההדשה,ממשלה

המגוריםבדירותחדותמחיריםעליותלחזור,

כלשנשבריםמשכנתאותושיאיהבנייהובמדדי
אוליקריטית,בנקודהנמצאהינדל"ןענףחודש.

האחרונות.בשניםבהשהיהביותרהקריטית

וצ־ממשלהתוכניותשלקצרהלאתקופהאחרי

עדי

$TS1$וצעדי$TS1$

$DN2$וצעדי$DN2$,המהירים,בעלייתולמיתוןלעצירהשהביאומדיניות
המשברבשלהאפסלנקודתהאחרונותבשנתייםהענףחזר

העו־ההחלטות.מקבליבקרבוהשיתוקהבריאותיהפוליטי,
בדה

$TS1$העובדה$TS1$
$DN2$העובדה$DN2$החברתיתלמחאהעשוראלהבימיםמצייניםשאנחנו

שה־ההבנהאתמחזקתרקרוטשילד,בשדרותולאוהלים

ממשלה
$TS1$שהממשלה$TS1$

$DN2$שהממשלה$DN2$לניווטהקשורבכלבנחישותלפעולצריכההחדשה

קדימה.הנדל"ןענף
הר־השריםשלולטובתםהחדשההקואליציהשללטובתה

לוונטיים
$TS1$הרלוונטיים$TS1$

$DN2$הרלוונטיים$DN2$מזויותרטובההפתיחהשנקודתנציין,הנכנסים

הןמופיעהדיורנושאהפעםלפחותהקודמת.הממשלהשל
זאתהממשלה,שלהיסודבקוויוהןהקואליציונייםבהסכמים

כייותראופחותוסיכמההכריזההקודמתשהממשלהלאחר

כזה,דברהיהאוישאםהדיור,ומשברהשתפרהדיורענף
להיפך.יותר.טובנהיהלאוהמצבחלפושנתייםחלף.כבר
מסוכן.אףולעיתיםמסובךמורכב,רחב,ענףהואהנדל"ן

מכירותלמשרדיאלפיםלשלוחיכולהנכונהלאאחתאמירה

אתייתןהיוםנכוןלאאחדומהלךמעלה,מחיריםולהטים

האוצרמשריאחדשנים.חמשבעודרקההרסנייםאותותיו

נושאתכמוהואהנדל"ןשענףאמר,בישראלהקודמים

האותאתנותןוהקברניטכיוון,לשנותרוציםאםמטוסים

שהפ־עדזמןהרבהלוקחשמאלה,אוימינהלפנותלהגאים

נייה

$TS1$שהפנייה$TS1$

$DN2$שהפנייה$DN2$מראש,להישקלצריכיםצעדיםכךבשלמושלמת.אכן
לתכנןחייבתוהממשלהבזהירות,להיעשותצריכיםמהלכים
כהונתה.לתקופתמעברולראותקדימה

החדשיםהשריםבפנימעמידהנדל"ןבענףהנוכחיהמצב

שיוכרעומשמעותיותסוגיותמספרהעריםראשיבפניוגם

פגי־מקיימתהפניםשרתאלושורותכתיבתבזמןבקרוב.

שות

$TS1$פגישות$TS1$

$DN2$פגישות$DN2$תמ"אתוכניתהאםלקבועועתידהשוניםגורמיםעם

הבינוישרהחלופית.התוכניתתיראהואיךלא,אותוארך38

למ־"מחירתוכניתהאםהמקצועגורמיעםמתייעץוהשיכון

שתכן"

$TS1$"למשתכן$TS1$

$DN2$"למשתכן$DN2$דיורלקדםאפשרוכיצדצורה,ובאיזולחזורצריכה

ההסדריםבהוקשוניםסעיפיםמקדםהאוצרשרהשגה.בר

החלטותבענף.שינוייםולקדםהחקיקההליכיאתלקצרכדי
ההתייעצויות,שלבזהבקרוב.ויתקבלומתקבלותחשובות
הציבורשנבחרילקוותישהתשתית.ובנייתהמדיניותגיבוש

יתפ־ולאהמקצועגורמיעםגםלהתייעץישכילוהחדשים

א׳לקיןוהביס,השיכוןושרשקדהפניםשרתליברמן,האוצרשרמימין:



שראינוכמופופוליסטיים,למהלכיםאוחדשותלתוכניותתו
קושעשומהכלמחיקתבעיקרהיאהיחידהשתכליתםבעבר,
בתפקיד.דמיהם
שלהשאלותמשאלות.מורכבהזההמוסףגםבשטח,המצבכמו
נסעשלאהצעירההייטק.אישאוהפנסיונרהמתחיל,המשקיע
דירהמחפששחסךהכסףועםהקורונהבגללצבאאחרילטיול

והעמבוטללאסכוםבחלקושנפלהייטקיסטאולהשקעה
שלוהיכולתהשגהברדיורמדיניות,עלשאלותלו.קורץנף
עירונית,התחדשותעלגםשאלותדירה.לרכושהצעירהדור
שלוההתמודדותמחוללותאלושתוכניותהחברתיהשינויעל
מתייחסותנוספותשאלותהחדשה.המציאותעםהעריםראשי

ראשה,אתשובמרימהאלושבימיםהקורונה,שללהשפעה
הסוהאםמהמגפה,הושפעהמגוריםבניינישלהתכנוןכיצד
כלשהובאופןישפיעותקיןעבודהמהלךלנהלוהקושיגרים
בליאפשראיבמקביל,בענף.העבריתהעבודהסוגייתעלגם

עסקנוהזהובמקרההענף,שלהשוטפתלפעילותלהיכנס
כללוקחבישראלמדועביניהןומסקרנות,מהותיותבשאלות
שמותבוחריםאיךואפילובנייה,היתרילהוציאזמןהרבהכך

מהכתבותבחלקבבדבדומדוע.מכיריםשכולנולפרויקטים
שילמחשבה","נקודההכותרתתחתדעהטורתמצאובמוסף
לנושא.המקצועאנשימצדמשליםאומוסףערךלהעניקכול

קואנקס
קובי
מועלם,
אבי
דודקביץ,
יואב
שאטרסטוק,
צילומים:



גםלהציגחובהבשאלות,מלאלמוסףכיאה
אתשחייםמימספקיםשאותןתשובות,כמה

הפנינוקורה.מהטובהכיויודעיםהשטח
בחברותשיווקלמנהליספציפיותשאלות
תוכלוהבאיםובעמודיםהשונות,הנדל"ן
אולקדםלעשות,נדרשלדעתםמהלראות
בענף.לפתח

מדיניות
ה?חשהשריםלפנירגע
תוכלנומביאיםדשים

אודשותדיורניות
וא?ריםכאלופתרונות
הגואים,הדיורלמ?ירי
ולהביןרגעל?זורשווה

כדאיואםהקודמותהתוכניותהועילומה
היאשבהןהבולטתיים.ל?זירןלה?אולי
הצהיאהאםלמשתכן""מ?ירתוכנית
גוףהואהדיורמטהוהאםנכשלה,אולי?
זפרני,אושרילתמונה.ל?זורשצריך
לוי,ודורוןגיאברתב?השיווקסמנכ"ל
משיב:

הצליחה.כחלוןמשהשלהדגל"תוכנית
במגווןכוללפתרוןנתנהלמשתכן'מחיר
ועוד.הנחותשיווקים,מסיבי,תכנוןתחומים:
מאודומשמעותימוסףערךהיההדיורלמטה
והפחתתחסמיםהסרתעםהתוכניתלהרצת
אתהגשימההתוכניתהבירוקרטיה.עוצמת
בתילאלפימענהלתתשהצליחהבכךחזונה
חלומםאתלממשהצליחוצעיריםוזוגותאב,
לגיטיזכותזוהישפוי.במחירדירהולרכוש
העובדתית,ברמהבמדינה.אזרחכלשלמית

מחיריעלייתאתלבלוםהצליחההתוכנית
קלהירידהראינואףסופהלקראתהנדל"ן.
נרחבהיצעהיהשבהםבאזוריםבמחירים
הייתההיאאםהתוכנית.במסגרתדירותשל
אותהעםהיקפים,באותםהיום,עדממשיכה
מגמהשינוירואיםהיינוהממשלה,שלפהדחי

המחינעצרה,שהתוכניתמרגעמשמעותי.

וישיורדת,השיווקיםכמותמטפסים,רים
לקדםליזמיםמאפשריםשלאחסמיםהמון
עללדעתי,לביקוש.שתענהמסיביתבנייה

לטומשמעותייםמהלכיםלקדםהממשלה
סבסודקרקעות,שלמסיביושיווקתכנוןבת
מטההחזרתלצדנרחב,עירוניופיתוחמקיף
נרחבות".סמכויותעםהדיור

מופח"מ?ירעםמהאבל
שה?ליהתוכנית?ת",
למשתיר"מ?אתפה

לאהיאהאםכן"?
קסטל,גלמענה?מעניקה
עיהת?דשותסמנכ"ל

עלמשיבנדל"ן,אורוןברתב?רונית
השאלה:
מול'מחירשהפכולמשתכן','מחיר"מיזמי

במקוםההפוכה.למטרהלצערי,הביאו,פחת'
להדווקאהביאוהדיורמחיריאתלהוזיל
המבשיטתנעוצהלכךהסיבהתייקרויות.
וקבעהלאזוריםהארץאתשחילקהכרזים,
הזהמהמחיראזור.בכללמ"רמינימוםמחיר
שלעיוותלתקןהיההרעיוןלרדת.אפשראי

המצבאתלשנותולנסותלמשתכן''מחיר
עריםביןגדולפערהיהשבמסגרתושנוצר,

עםלעריםבמחירמאודגדולההנחהעם
כאשרנוצרת,הגדולההבעיהמינורית.הנחה
מגישיםיזמיםמספרהקיימת,השיטהפיעל

ואזמינימלי,מחיראותועלהצעותיהםאת
הקרקע,עבורמציעשהיזםשהמחירככל

במכרז.לזכותסיכוייוגדוליםכךיותר,גבוה
המאתלזכאיםמעניקיםיזמיםאלהבמקרים
הקרקעשלהגבוהמחירהאבלהמינימלי,חיר

בפהחופשימהשוקהרוכשיםעלמתגלגל

לעבמחירהפעריםמגיעיםלעיתיםרויקט.
בהתייקרותמיידהמתבטאיםאחוזים,שרות
בבעייתלטפלרוציםאםובסביבתו.בפרויקט

אתלשנותתחילהחייביםהנדל"ן,מחירי
למשלאיזונים.שלמערכתולייצרהשיטה
מסוימתלרמההקרקעמחיראתגםלהגביל
שלאכדיליזמיםכלשהןהטבותלהעניקאו
מהרוכשיםהעלויותפעריאתלגבותיצטרכו
החופשי".בשוק

למשתכן""מ?ירלצד
א?דא?רות,ותוכניות
המרכזייםהטיעונים
ההיצעהגדלתכיגורס,
לפתורשיוכלהצעדהיא
הטובצורההבעיהאת

להגדלהביאיכולמהביותר.והנכונהבה
אורטלואיך?מהירהבצורהההיצעלת
רוטש?ברתשלהשיווקסמנכ"ליתליבר,
משיבה:טיין,

בענףביותרהמשמעותייםהמהלכים"את
פעושיתוףבאמצעותרקלהניעניתןהדיור
צורךיהיהכןועלוגופים,משרדיםחוצהלה
והשיהבינויהאוצר,שרישלפעולהבשיתוף
עליהםוהמשפטים.התחבורההפנים,כון,
להגדלתוכוללניתמשותפתתוכניתלקדם
יששבדרך.החסמיםולנטרולהדירותהיצע
לבנייה,זמינותבקרקעותהשוקאתלהציף

ביותר,מוגבלהיההאחרונותשבשניםמה
שהתהמכרזיםשכלהעובדהלאורבמיוחד
תוכניתעבורהיומדינה,קרקעותעלקיימו
שההראויהיהבמקביללמשתכן'.'מחיר
השבתחוםותטפללעשותתגדילממשלה
באוכלוסייה,גדולשחלקלזכורצריךכירות.

גםכןועלדירה,רכישתמשגתאינהידו
נאותהבצורהמטופללהיותצריךזהנושא
הממשלה".אחריותותחת

המשמחהמהלכיםא?ד
שרנקטשבועותיים,

היהכ?לון,משההאוצר
הרכישהמסאתלהעלות
מההנדל"ן,משקיעיעל
פעילוהיקףאתשהוריד

ישהאוצרשרה?ליטשעברהבשנהתם.
שהמהלך?זרה,המסאתלהורידכץראל
ישהאםדש.מ?במשקיעיםהשוקאתציף
אתלהעלותורנית?א?הגלגלאתזירלה?

החולפתבשנההדיורמחירימדד

פברואר
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דצמבר
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נובמבר
0202
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אוקטובר
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אוגוסט
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יולי
0202
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יוני
0202

%1

לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהנתונים:

%9.0

דירהלמגורים.בנייה
לגיטימיתזכותהיא
תושבכלשל

קופל
דנה
צילום:

יח"צ
כרמל,
שירן
מצפי,
תמר
ירמיהו,
רונן
קבלו,
גדי
מזור,
אפרת
נחושתן,
גיל
צילומים:



שיווקסמנכ"ליתשרון,טלימחדש?המס
משיבה:אדרת,רםבקבוצתומכירות
מסאםכילשוקחזרורקלא"המשקיעים

רבים,חדשיםמשקיעיםהצטרפוגדל,פרם
לתחביב.הפכהבנדל"ןהשקעהכיונראה
משלאהמשקיעיםבמספרהגידוללדעתי,
כיקשר,ללאעוליםהםהמחירים,עלפיע
מההיצע.יותרמהרלגדולמוסיףהביקוש
לאהמשקיעיםפעילותעלכלליתהגבלה

לחפשלהםלגרוםועלולהלשוקתתרום
פתגםישלישראל.מחוץהשקעהאפיקי

באופןהפעילותאתלהגבילבינייםרון
עלהמוטלהרכישהשמסלמשל,מודולרי.
שהמשקיענוסףנכסכלעםיעלהמשקיעים
שרשללתפקידשכניסתותקווהכוליקונה.
דברהענף,אתתייצבהחדשוהבינויהשיכון
הגהמשימההאחרונות.בשניםחסרשמאוד
הגדלתהיאהשרבפנישעומדתביותרדולה
לעצירהטבעיבאופןיביאוזההדירות,היצע
המחירים".בעלייתהאטהאו

הדירותמחירי
ממשיכיםהדירותמחירי
מהמשיואחתלעלות
שלהחשובותמות
היאהחדשההממשלה
ולנסותהעליותאתלמתן
מחוסרישגםלכךלהוביל

זה?אתעושיםאיךמענה.לקבליוכלוהדיור

משיב:באזורים,שיווקסמנכ"לגורביץ,גיל
הדיורשוקמתמודדשעימומהאתגרים"אחד

הרהמדינה,ביןפעולהשיתוףהיעדרהוא
האינרביםבמקריםוהיזמים.המקומיתשות
התאפיינההשוניםהגורמיםביןטראקציה
משברעלהאשמותובחילופיתפקודבחוסר
הפשיתוףאתלהגבירבמקוםזאתהדיור,
הבירוקרעלולהקלחסמיםלשחררעולה,
קידוםבאמצעותתהליכיםלייעלניתןטיה.
(מכרזובנה''תכנןבסגנוןומכרזיםתוכניות
שלמה),שכונהובונהמתכנןיזם/קבלןשבו
מולהזמניםלוחותאתהיזםעבורהמקצרים
יותרליזםלאפשרישהמקומית.הרשות
השוהמיזמיםבתכנוןואחריותפעולהחופש
פיתוחמגורים,ציבור,מוסדותהכולליםנים

להתקדםלולאפשרכךובתוךוכבישים,
הרשותלצורכיגםהתייחסותתוךבמהירות
להגשיכולמשמעותיפתרוןזהוהמקומית.
שלהיצעולהגדילהבנייההתחלותאתביר
שיתוףהגברתלכךמעברבשוק.דיוריחידות

בירוחסמיםהורדתהרשויות,עםהפעולה
הארוךבטווחהזמניםלוחותוקיצורקרטיים
הדיור".במחיריהעלייהאתלמתןיאפשרו

מעורביםרביםגורמים
הדירהיצירתבתהליך
אבלההיצע,והגדלת
לאאםמהמרכזיים,אחד
הרהיאביותר,החשוב

ישמההמקומית.שות
תהיההמקומיתהרשותשגםכדילעשות

מחירים?ולמתןמגוריםלקדםלרצוןשותפה
אפריבחברתשיווקסמנכ"לשרון,אופיר
משיב:דר,

תהליכים,לקדםהיוםקשהרבים"במקומות
לטיקריטיהכיהמקוםזההמקומיתוהרשות
שיבליאבליעיל,גורםהיההדיורמטהפול.
יעזור,לאזההמקומיתהרשותשלפעולהתוף
הבנייה.היתרישלהרגולציהבתחוםהיתרבין
ייקחמאושרתתב"עעםשלפרויקטסיבהאין

להשתמשצריךהיתר.לקבלוחצישנתיים
חשובלפעול.מקומיתרשותשיתמרצובכלים
תעהיאאםהמקומית.לרשותיעדיםלקבוע
חייביםמענקים.אותקציביםתקבלבהם,מוד

תחוםזההנדל"ן,בענףויצירתיותגמישות
קצתלהסתכלאפשרהיהואםומרובע,מקובע
הרבה".ללמודאפשרהיהלעולםהחוצה,

פריפריה
הגדומהשאלותאחת
לפתחהשעומדותלות
החדשההממשלהשל
ופיתוחבקידוםעוסקת
ארושניםהפריפריה.
לאעודניסיונותשלכות

לעשותישמההמיוחל.לשינויהביאו
סמנכ"ליתהיללי,סיוןלהצליח?כדיהפעם
משיבה:נדל"ן,קרדןחברתשלהשיווק
כדילעשותשישהראשוניםמהדברים"אחד

מהירההפשרההואפריההפריאתלקדם

תוכנית,אושרהכברשלגביהןקרקעות,של
בביצוע.המצויותלתשתיותסמוכותושהן
בפבעיקרהקרקעלמכרזיחשובפחותלא
שפויה.שמאיתהערכהלהיותצריכהריפריה
הקמתעידודהיאלנקוטשצריךנוספתדרך

מיוחדיםלימודמענקיעםחינוךמוסדות
לצידםכאשרפריפריאליים,באזוריםדווקא
גדולים.תעסוקהפארקיולתמרץלהקיםיש
המקוהצעיריםאתלהשאירעשויכזהמהלך

להשיגכדיאבלחיובית.הגירהולעודדמיים
הממשלהשמשרדיחשובהללו,היעדיםאת
ונכונה".טובהובהלימהביחדיעבדוהשונים

אתלתמרץיכולעודומה
לצאתהרחבהציבור
צפונהולנועהמרכזמלב
למקומותדרומהאו
הדירותמחירישבהם
רקפתיותר?שפויים

בקבוצתומכירותשיווקסמנכ"ליתלהב,
משיבה:אלמוג,
רוהצעיריםכללאהרווחת,לדעה"בניגוד
חולמיםכולםלאואפילואביבבתללגורצים

מחפשיםצעיריםזוגותהארץ.במרכזלגור
ובמובניםלצרכיםהעוניםדיורפתרונות

סביבתעבודה,למקוםקרבהכמוסיסיים,
בילויפתרונותהמספקתקהילתיתמגורים
סביציבוריתתחבורההמשפחה,לכלופנאי
בהם.לעמודשיוכלודירותמחיריוכמובן,רה

מחוץמוצלחותשכונותעלכשמסתכלים
מוצאיםהארץ,במרכזהביקושלמעגלי

תוכהייתהלרשויותשבהןשכונותשאלה
הקרקעותשיווקטרוםשעודסדורה,אבנית
היתר,ביןהעתידיים.הצרכיםכלאתשקללה

הכוציבורשטחישלנכוןבתכנוןמדובר
מועדוניפר,בתיילדים,גנימתנ"סים,ללים

פחותלאירוקים.שטחיםלצדוכיו"בנוער
שלמקדימהומחשבהמראשתכנוןגםחשוב
לתתשיוכלובשכונה,ותעסוקהמסחרשטחי

שכונותשיבנוככלהקהילה.לצורכימענה
בקרבהביקושיגדלכךכאלה,יישוביםאו
בפריפריה".ביישובמדובראםגםצעירים,

עירוניתהתחדשות
להגדלתמשמעותיפיק
הדיורבתחוםההיצע

עירוהתחדשותהוא
האסטרהתוכניתנית.
ענףמסמנתלדיורטגית
ביותר,כמשמעותיזה

דרךפריצתלהובילהחדשההממשלהועל
השאפתניים.ביעדיםלעמודכדיבתחום

גואיךהיאהזהבמקרההמרכזיתהשאלה
מהרלהתקדםובינויפינוילפרויקטרמים
רחליהיום.כמושנה51שלזמןפרקיולא
אשדרחברתשלהשיווקסמנכ"ליתבריזל,
משיבה:אשטרום,מקבוצת
פינוישלמהירלקידוםמהפתרונות"אחד
הזמניםלוחותשלמשמעותיקיצורהואבינוי

תכנוןהשונות.מהוועדותאישוריםלקבלת
שלושביןאורכתתבינויפינויבפרויקטתב"ע

לאשהתהליךסיבהשוםואיןשניםלחמש
הקודמתהממשלההזה.מהזמןבחצייסתיים
אישורבאמצעותהתכנוןתהליכיאתקיצרה

מתחמיםלתכנון(הוועדהבותמ"לתוכניות
להקיםמקוםישלדעתי,לדיור).מועדפים
כלאתלהקלוגםנוספותמיוחדותועדות

זמניםלוחותלקצובישהמקוון.הרישוינושא
צריכיםבתוכניותוהדיוניםבהם,ולעמוד
זאתלעשותהדרךומהירים.תכופיםלהיות

ידיעלהתשתיתובנייתהמדיניותגיבושההתייעצויות,שלבזה
להתייעץישכילוהרלוונטייםשהשריםלקוותישהחדשה.הממשלה
למהלכיםאוחדשותלתוכניותיתפתוולאהמקצועגורמיעםגם

בעיקרהיאהיחידהשתכליתםבעבר,שראינוכמופופוליסטיים,
בתפקידקודמיהםשעשומהכלמחיקת

במסגרתהריסה
ברחובעירוניתהתחדשות
לעגן"ישגן.ברמתשילה
הפינוי"נושאאתגםבחוק

חודי
אורי
צילום:



אדאדם,כוחשלתקניםתוספתידיעלהיא
יצירתבאמצעותוכןתוכניותובודקיריכלים
חייבהתחוםקידוםברורה.תכנוניתמדיניות

'חוקאתשחוקקוכפיבחקיקה.גםלעבור
נושאאתגםבחוקלעגןישהסרבן',הדייר

ליזםשניתניםהכליםמהלמשל,פינוי.
מהדילצאתהפינויבבואמסרבכשדייר

להביאהממשלהשעלנוסףחשובענייןרה?
עםהיטיבההמדינהכהשעדהואבחשבון,
לההקשורבכלהדירותבעליועםהיזמים
הןש'נשכחו'מיאולםהעירונית,תחדשות
להןיינתןלאעודכלהמקומיות.הרשויות
תקועים".יישארופרויקטיםראוי,פתרון

ההליכיםקיצורבעוד
ההתבעולםמשמעותי,

ישהעירוניתחדשות
גםמכרעתחשיבות

המקוהרשותביןליחס
הדירה.ובעלהיזםמית,

כדיהזהבמשולשלשנותאולעשותישמה
סמנכ"ליתדנינו,ליאתהתחום?אתלקדם

תוככ"כלמשיבהאלמוגים,ומכירותשיווק
צריכההממשלהידיעלשנקבעתחדשהנית
ולכדאיותהמבניםלחיזוקאמיתיפתרוןלתת

לטובתוהןהקבלניםמצדהןהכלכלית
תכנוגמישותלאפשרישהוותיקים.הדיירים
ככלולקצרשלםמתחםאואחדבנייןשלנית
להכדיוהאישורים,הרישויהליכיאתהניתן

הגוברולביקושהטבעיהגידוללקצבתאים
העירוניתההתחדשותקידוםבישראל.לדיור
תוכניתלהכיןצריךולכןברשויות,רבותתלוי
זכויותבנושאיודאותשתכלולכלליתמתאר
שממקדמיותהחלטותבנייה,מכפיליבנייה,
במציאותוכו'.המקומיותהוועדותאתחייבות
מקבליםהמקומית,לרשותניגשיםהיוםשל

דייריםמוללעבודמתחיליםמסוים,מידע
הרפתאוםהבשלהשלשנתייםשנהואחרי
כלאתלהתחילוצריךמדיניותמשנותשויות

ודאות,חוסרבירוקרטיה,מחדש.התהליך
ישתנהשמשהוהזמןהגיעזמניםלוחות

להובילשתדעעירייהכלהאלה.בפרמטרים
עםכוחותותשלבהעירוניתההתחדשותאת
להצליח".תוכלהיזם,

אחרתבוערתשאלה
83לתמ"אמתייחסת
שלהההפעלהולהמשך
לבטלההחלטהבשטח.
אולםפלה,כברהתמ"א
צורךישיקרה,שזהכדי

היאמהמספיק.טובהחלופיתבתוכנית
סמנכ"לאדלשטיין,אריאללכלול?צריכה

דרך,אבניבחברתושיווקעסקיפיתוח
משיב:
לכלולצריך83לתמ"אמשופר"פתרון
לבנייניםגםמענהמתןובראשונהבראש

איןאולםאדמה,לרעידותבתקןשעומדים
לתתצריכהחדשהתוכניתכלממ"דים.בהם
ולכדאיותהמבניםלחיזוקאמיתיפתרון

תכנונית.גמישותידיעלוזאתהכלכלית
לתכנוןלחזורצריךהנוכחיתהזמןבנקודת
הציבוריהאינטרסאתבחשבוןשלוקחראוי
וחידושהעירוניהמרקםחידושתוךהכולל,
בראייהרקלאוהתשתיותהציבוריהמרחב
התחדשותבאמצעותזאתוצרה.נקודתית
גדומתחמיםאוותיקותבשכונותעירונית
חרףלבסוף,פינויכבינוי.במסגרתבעירלים
הרישלפרויקטיםלקידוםהברורהההעדפה
וההעחיזוקשלפרויקטיםפניעלובנייהסה

שהפתרוןלוודאישמתחמי,לתכנוןדפה
תיתןאשרגמישות,שלמידהייתןשייקבע
ממשיפוטנציאללהםשאיןלבנייניםמענה
פוטנציאללהםשאיןאוממתחםחלקלהיות

צורךישזאת,לצדובנייה.להריסהממשי
עירוניתהתחדשותלמימושמיוחדבתקציב
כלככדאיותבהםשאיןהפריפריהבאזורי
הבירוקרטי".בתהליכיםוהקלהלית

ותעסוקהמסחר
והתעסווהמסחרתחום
שעלנוסףנושאהואקה
בולהשקיעהממשלה
הקורונהומחשבה.זמן

כמההשוקאתלימדה
חשובים,שיעורים

כדיגםלעשותנכוןמהלבחוןישוכעת
כדיוגםלהיצעהביקושאתלהתאים

פריומסחרתעסוקהמתחמיעודלפתח
הנכסיםמנהלתלוטן,גורחןאיך?פריה.
משיבה:לוינשטיין,בקבוצתהמניבים
שלהמשמעותייםמהאתגריםבאחד"מדובר
תעסוקהשלמתחמיידועהחדשה.הממשלה
חברותהמאכלסיםמשמעותייםבהיקפים
הערים.עלמיידיתהשפעהישנהמובילות
ומוצעיריםשלשליליתהגירהמונעיםהם

אתשמחזקתאיכותיתאוכלוסייהשכים
תעסוקהמתחמיהקמתאבלהערים.כלכלת
בנדרמטישיפורבמקבילדורשתחדשניים
עוישראלהאחרונותבשניםאליהם.גישות
נדרשתאךמרשימה,תחבורתיתפכהמהברת
לעריםלנגישותהקשורבכלנוספתהשקעה
למתחבורתיתנגישותבפריפריה.מרכזיות
להגיעהעובדיםשלוהיכולתהעבודהקומות

שלבהחלטהמרכזימרכיבהןובקלותמהר
ומבחינתמשרדים,שטחילשכורהיכןחברות
תנאימהווההמקומיות,והרשויותהמדינה
הגדווהחברותהתאגידיםלמשיכתהכרחי

המדינהכןכמופריה.פרימהמרכזלות
הטמענקים,בדמותתמריציםלייצרצריכה

עםגדולותחברותעבורוכו'במיסיםבות
איכומשפחותשימשכונחשקות,משרות
אקדמוסדותפתיחתגםהללו.לעריםתיות
אוכלוסייהמשיכתתבטיחמוביליםמיים
הפריפריה".לפיתוחוחזקהצעירה

הזמןהגיע
שיטתאתלשנות

המכרזים
החזירההאחרוןספטמברבחודש

שיטתאתישראלמקרקעימועצת

הארץבמרכזהקרקעותשיווק

במחיר".המרבה"כללשיטת

ולאמץהזוההחלטהאתלבטליש

יותר,מאוזנתשיווקשיטתבמקומה

מחירעלתהיהשהתחרותלמשל

תוךלמשתכן")"מחיר(כדוגמתהדירה

ההנחה.גובה"גידור"

מערךאתולרתוםלשובישכןכמו

ישראלמקרקעירשותשלהשיווקים

לפעולולחזורוהשיכוןהבינויומשרד

מואץ.במסלול

מדינתשיווקה6102-9102בשנים

יחידותאלףכ־76שנהמדיישראל

0202שנתבעודבממוצע,דיור

אלףכ־52שלבשיווקיםהסתיימה

החודשיםגםבלבד.דיוריחידות

אינםהנוכחיתהשנהשלהראשונים

שווקוכהעדכאשרטובות,מבשרים

דיוריחידותשלבודדיםאלפיםעוד

ביותרחדהבצניחהמדוברבלבד.

שמשפיעההשיווקים,בהיקף

התחלותעלדרמטיבאופןותשפיע

הקרובות.בשניםהבנייה

המדינהחזרתשלההרסניהשילוב

שיטתבאמצעותבקרקעותלספסרות

לצדבמחיר"המרבה"כלהשיווק

השיווקיםבהיקפיהתלולההירידה

כעתכברנותןהאחרונות,וחציבשנה

במחולופתחהשוקעלאותותיואת

מטורף.מחירים

שהסתיימוהספוריםהמכרזים

בהצעותנסגרוהארץבמרכזבהצלחה

המקוריתמהשומהמאודגבוהות

עלגםהמשפיעדברהקרקע,של

הפרטיותהקרקעותשלהמחירים

הארץ.במרכז

המחיריםעליותאתלזכור,חשוב

דברשלבסופוישלמוהללוהחדות

קורתאחרהתריםהצעירים,הזוגות

הארץ.במרכזגםגג

הדיורלמחאתעשורימלאהחודש

שהחלהמחאהאותההגדולה,

ברחובבודדיםאוהליםממספר

שללגלוגלשהאביבבתלרוטשילד

וקריאתהארץרחביבכלהפגנות

סדרילשינויאמיתיתזעקה

ישראל.במדינתהעדיפויות

החדשיםההחלטותמקבלייעשוטוב

בחודשהושבעהאשרה־63,בממשלה

התקווהלהחזרתיפעלואםשעבר,

בישראל.הצעיריםלזוגותגגלקורת

הדיורמטהסמנכלמסיקה,ניר
לשעברהלאומי

ולעיתיםמסובךמורכב,רחב,ענףהואהנדל"ן
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