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עמוד 1



פורסמוהאחרוןיוניבחודש
גת.בקריתמכרזשלתוצאות

גת,כרמישכונתהמיקום
מגרשים.שניכללוהמכרז

והשנידיוריחידות682לבנייתהראשון
שומתהראשוןבמגרשדיור.יחידותל־642
ישמקרקעירשותידיעלשנקבעההקרקע

שקלמיליוןכ־6.75עלעמדה(רמ"י)ראל
מגרשלכלשקל.מיליוןכ־9.83עלובשני
ההצולבסוףשונותהצעותעשרותהוגשו
כ־6.59עלעמדההראשוןלמגרשהזוכהעה

השנילמגרשהזוכהוההצעהשקלמיליון
מדוברלאכן,שקל.מיליוןכ־5.09עלעמדה
למכרזים,שניגשווהיזמיםהקבלניםבטעות,
מרמ"ייותרהרבהגבוהשווילקרקעהעניקו

שאותוסכוםהפיתוחדמיעםיחדעצמה.
שהשכונהמנתעלבקרקעזוכהכלמשלם

למספרמגיעיםייבנוותשתיותתפותח
מחירנדל"ניפרויקטלכלהבסיסשהוא

שממנוסכוםפיתוח,כולללדירהקרקע
ככלהסופי.הדירהמחיריותרמאוחרנגזר
שתימכרהדירהמחיריותר,גבוהיהיהשהוא
הראבמגרשיותר.גבוהיהיההקצהלרוכש
שקלאלףבכ־3.005מדוברגתבכרמישון

הפיתוח,דמיכוללדיורליחידתלקרקע
ליחידתלקרקעשקלאלףכ־4.625ובשני
כשלעהזההמספרהפיתוח.דמיכוללדיור
תהיהמהאבללרובכם,הרבהאומרלאצמו
ליחיקרקעלשוויאותונשווהאםהתוצאה
במקוםשנסגרבמכרזפיתוחכוללדיורדת
גודלבסדרמכרזבדקנושנים?מספרלפני
שעל-פימתברר,עצמה.בשכונהדומה

מחירב־5102,שנסגרמכרז,אותותוצאות
אזעמדפיתוחכוללדיורליחידתקרקע

אחד,במגרשבלבדשקלאלףכ־2.791על
לקרקעשקלאלףכ־912עלאחרובמגרש
בתוךכלומרפיתוח.כוללדיורליחידת
הקבמחירמשמעותיזינוקחלשניםשש
בולטתדוגמהבפריפריה.במרכז,לארקע.
מחיריהארץבמרכזשגםשמעידהאחרת,
למאפשרבוערים,אורועדיםהקרקעות
קרקעמכרזינסגרושםהשרון,ברמתצוא
לקרקעשקלמיליוןכ־3.2שלשיאברמות
גבוהיםהיוהמחיריםכאןגםדיור.ליחידת
המכאןוגםרמ"י,שלמהשומהמשמעותית
משמעותיתהתייקרותתהיהבפועלשמעות
הדירות.שלהמכירהבמחירגם
בחודשיםהיחידות.הדוגמאותלאואלו

קרקע,מכרזימעטלאנסגרוהאחרונים
ויזמים,קבלניםעשרותניגשושאליהם

דברשלבסופושזכואלוהסופיות,וההצעות
שהולךכסףזהומחדשיאים.שברובמכרז,
מדוברקורונהשנתולאחרהמדינה,לקופת
אבלוזהאבל,הגירעון.לכיסויחשובבתזרים

הקרקעבמחירהמשמעותיהזינוקגדול,
באזוריםלקרקעשווישלחדשהרמהמבסס
ישברוהדירותשמחירילמצבומובילהללו
חדשים.שיאים

בונחמהוהמשפטניתהמקרקעיןשמאית
ניתןשערכה,בדיקהעל־פיכימציינת,גין
הקבמחיריומשמעותיברורהבדללראות
"מבדיקההאחרונה:בתקופהבמכרזיםרקע

רמ"ימכרזילתוצאותשערכתימדגמית
הזו־ההצעותמרביתכינמצא,9102בשנת

רמ"ימנהלעמדת
הפרטי"היזםולאשתרוויחזותהיהשהמדינהמעדיף"אני

ישראלמקרקעירשותממכרזיבעיקרמשתקפתהקרקעבמחיריהעלייה

להגיעשקלובנתוניםפתוחיםבמכרזיםמדוברפשוטהלכךהסיבה(רמ"י).

בהמאמיריםהפרטיותהקרקעותשמחיריכךעלמדבריםבענףולנתח.אליהם

כךאש,סופגיםרמ"ישלהקרקעשמכרזיככלוכך,לאתר.יותרקשהאלואתאולםתאם,

קרקעות,ספספריתהיתר,ביןהרשות,אתשמכניםהגורמיםמכלאשסופגתעצמהרמ"י

הקרקע.עלהמחיראתלמקסםהואשלההיחידשהאינטרס

כךנאותה",לתמורהודואגיםהמדינהקרקעותאתמשווקים"אנחנואחרת.סבוריםברמ"י

כנגדשעולותהטענותלשללבהתייחסותקוינטינקיישראלמקרקעירשותמנהלאומר

היוכולםקרקע,גםהמדינה,שלנכסמוכראניואםציבורי,משאבהיא"הקרקעהרשות.

משאבעלירוויחפרטישמישהולמההרינכונה.תמורהיקבלהציבורישהמשאברוצים

לפריפריההטבותמועצה,בהחלטותשנקבעומוצדקות,הנחותישאםציבורי?שהוא

הנכונה".בדרךומאושרומוצדקנכוןהכולזהמילואים,לאנשיהטבותדיור,תוכניותלמשל,

דברהגירעון,לכיסויגםהולכתמהקרקעותשהתמורהלהבין"צריךכי:קוינט,מדגישעוד

אסלמהלכיםמשמעותימימוןאמצעיהםהללוהכספיםזאתלצדאבלעצמו,בפניחשוב

דברשלבסופוהקרקעעלהתמורהלמשל.צבאבסיסישלקרקעותפינויכמוטרטגיים

הפיתוח".אתגםרבותופעמיםהבאההזמינההקרקעאתמייצרת

הקרמשיווקיהאמירורמ"יהכנסותהאחרונהשבתקופהלעובדהגםמתייחסקוינט

בהפסקתוגםיותרגדולשיווקיםבהיקףאלאהגבוהים,במחיריםרקלאזאתותולהקע

עצמהברמ"יכיחושף,הואבמקבילמופחתות.דיורתוכניותבמסגרתנרחביםשיווקים

שרפתרוןשוללתשנעשתה,רחבהובדיקהמכרזים,לפרסוםנוספותדרכיםובוחניםבחנו

אםיקרהמהבדיקה"עשינובמכרזים:הקרקעמחירילריסוןכאפשרותעליומצביעיםבים

מקוםכיאםיזכהביותרהגבוההההצעהאתשהציעהמציעולאהמכרזשיטתאתנשנה

הואהשוקהסופי.הדירותבמחירלהפחתהמוביללאשזהברורהבצורההראהזה.4או

זהמלאכותיתבצורההקרקעמחיראתלהנמיךהמוצר.אתמתמחרהואוכךחופשישוק

שתרוויח".זותהיהשהמדינהמעדיףאניהיזם.אוהקבלןיהיהבסוףשירוויחומייעזור,לא

למחיריגםשמוביליםהגואיםהקרקעותלמחיריהפתרוןלדעתומההמתבקשת,לשאלה

מחוסרילאוכלוסייתיסייעוממשלתיותדיורתוכניותכל"קודםמשיב:הואגבוהים,דירות

העירוההתחדשותמוגבל,המרכזההיצע.הגדלתרקהואהאפשריהפתרוןשניתהדיור.

ההיצע".ולהגדילהביקושאזוריאתלמתוחחייביםאזלאט,לצערנועובדתנית
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רמ"י.שלהקרקעלשומתמתחתהיורוויהלבנייהכות
אךגבוה,היהלקרקעותהביקושאלובשניםאומנם
שנתבמהלךזאתלעומתבשוק.ודאותיותרהייתה

גבוהותהיוהזוכותההצעותכיראינו,ו־02021202
הנוכחיתהמגמהרמ"י.שלהקרקעמשומתמשמעותית
לבנייה".בקרקעותהמחסורחומרתאתממחישה
נתפהקרקעבמחיריהזושהעלייהשחושבמיבמקביל
טועה.בענףהיזמיםאוהקבלניםבקרבטובכדברשת

שלמסיביבשיווקממחסורהנובעתהגדולההתחרות
גםגורמותבמכרזיםהגבוהותוההצעותלמגוריםקרקע

הקיים.המצבעלולהתלונןגבהלהריםהענףלאנשי
פיםמשקהקרקעשלהיוםהמחיריםחולה.הנדל"ן"ענף

זוגותמאיפהלהביןמצליחלאואני%02שלעלייה
דירות",ככהלקנותהכסףאתלהביאיוכלוצעירים
שמיואשונתיבים,מבניםחברתמנכ"לעטיה,יובלכך

האלוהקרקעשמחירילהבין"צריךהנוכחי.מהמצב
הפרויקטשלוהרווחהדירות,מחיריהעלאתמחייבים
הפרטיתהקרקעגםרמ"י,במכרזירקלאוזהנשחק.רק

בממשלההיגיון.איןפשוטסחורה.ואיןבהתאם,עולה
התקבלהשבעיקרחושבאניהעניין.גודלאתמביניםלא

הקרקעמחיריהריהמדינה,קופתאתלהעשירהחלטה
במשברעכשיונמצאיםאנחנואליה.נכנסיםבמכרזים
איךהבא,הדורעםיהיהמהלהגידיודעלאואניעמוק,

החדשההממשלהדירות.כאןירכשוכולנושלהילדים
הפתרון".מהולחשובקדימהלהסתכלצריכה

בתמחור""'הימור'

מציין,אשטרום,מקבוצתאשדרמנכ"לפרידמן,ארנון
התהחופשיבשוקדירותלשיווקקרקעות"במכירתכי
ביןשהפעררואיםאנחנוחדשים.שיאיםשוברתמורה
שהכמובקרקעות.גםקייםלדירותלביקושההיצע
מחיריםעלייתגוררהמכירותלמשרדיבנהירהציבור
נאבקיםוהיזמיםהקבלניםכךהגדול,מהביקוששנובעת

הקרקעותשמחיריהיאוהתוצאהקרקע,מכרזכלעל
הקרקעותבעליהםמזהשמרוויחשמימובןעולים.
הקרקעותבעלתשהיאהמדינה,ובראשונהובראש
"ניגשנומהשטח:מדגיםגםפרידמןביותר".הגדולה

שלחדשהבשכונהמדוברבלוד.שמןבןבמתחםלמכרז
מחירימשקפותהמכרזיםותוצאותדירות,כ־000,4
יעקבבבארהיוםשנמכרותלדירותהשקוליםדירות

לעלייתצפימשקפיםהקרקעמחיריאונו.ובבקעת
מחירילעומתכ־%02-%52שלבשיעורהדירותמחירי
האחרונה".בשנהבשכונהשנמכרודירות
מסאפרידר,חברתמנכ"ליתהררי,אלעזראשרוןגם
"בתקופההסביר:הגבולאתחצההקרקעשמחירכימה

שמןבןבמתחםלמכרז"ניגשנופרידמן:ארנון
דירותמחירימשקפותהמכרזיםותוצאותבלוד,
יעקבבבארהיוםשנמכרותלדירותהשקולים
צפימשקפיםהקרקעמחיריאונו.ובבקעת
כ־%52-%02"שלבשיעורהדירותלהתייקרות

פעולהתוכנית
שבחמסהפחתתועדהמחיריםמגידור
פרטיתקרקעבמכירת

הממשלהועלוידועותברורותהענףשלהמרכזיות"הבעיות

להגדלתנמרצותשיפעלדיורקבינטלהקמתמיידיתלפעול

כךהמדינה",שבבעלותאלוובמיוחדהזמינותהקרקעותהיצע

פינוי-תוכניותלקדם"ישומוסיפה:אלמוגים,מנכ"ליתגור,מיכלסבורה

עדולקצרהבירוקרטיהאתלהפחיתבערים,הדירותמספרלהגדלתבינוי

חיונימהלךעודשנה.עליעלהשלאכךהיתריםלמתןהזמןמשךאתשנה

מקומיותרשויותולתמרץהתכנוןבוועדותהאדםכוחאתלתגברהוא

משולביםכוחותבעזרתרקבתחומן.דירותלהקמתתוכניותשמקדמות

מעשיים".פתרונותלייצרנוכלוהיזמים,הרשויותהרגולטור,של

לפהואאףמתייחסהארץ,בוניהקבלניםהתאחדותמנכ"למרחב,אמנון

חייבתהמדינה,בשליטתהקרקעמונופולשהיא"רמ"י,אפשריים:תרונות

כמוהביקושים.בקצבלעמודכדיבשנהדיוריחידותאלף001לשווק

הב-מהתחלות%04היוושפעםהפרטיותהקרקעותאתלהחזירצריךכן

שלשעההוראתבאמצעותאותןלמכורהקרקעותבעליעידודידיעלנייה,

הקלתהיאשלישיתפעולהתנאים.בלישימכורלמישבח,במסהפחתה

מערביותבמדינותהנהוגעצמי,לרישוימעברלצדורגולציהבירוקרטיה

יחתוךהתהליךשנתיים.לפנימשרדיתביןועדההמליצהגםועליורבות

שלממוצעובמקוםבנייה,היתריהוצאתשלהבירוקרטיהאתשלישבשני

היאהרביעיהדברהיתר.הוצאתעדחודשיםלכשישהנגיעחודשים03

ושינויממשלתיתמרוץידיעללמגוריםלבנותמקומיותרשויותעידוד

הבנייהעידודהואהדיורלמצוקתוחשובמשליםפתרוןהארנונה.תחשיבי

הון".השקעותלעידודבחוקתיקוןלערוךישכךולשםלהשכרה,

מקיף:להיותהפתרוןעלכימצייןאלמוג,קבוצתלמנכ"למשנההלר,אמיר

צריךהממשלתיהטיפולכולל.טיפוללושנדרשמערכתיבחולי"מדובר

שלוהתב"עיהתכנוןבשלביהחלהבנייה:שלהמזון''שרשרתבכללהיות

פתרושמספקתהעירוניתההתחדשותבתחוםובעיקררבות,שניםקח

מסיביקרקעותבשיווקעבורערים,במרכזיביקושבאזורילמגוריםנות

ממחסורשסובלהבירוקרטי,הרישויהליךבכלוכלהרמ"י,שליותרהרבה

אחריםמאשריםובגורמיםהמקומיותברשויותמקצועאנשישלחמור

מנגד".ולהקללפשטשחייביםמיותרתומבירוקרטיהמחד,

האחהמכרזיםאתבחנהערים,ומתכננתמקרקעיןשמאיתעסיס,דליה

הואעיקרי"גורםלעבר.ביחסגבוהיםמחיריםכיומאשרת,שנסגרורונים

שיטתהואנוסף"גורםעסיס,כךהקרקע",עלרמ"ישלהמונופולכמובן

מקסימחירבמקוםמינימוםמחירהקובעתהקרקע,אותהשלהשיווק

לדפומביות.למכירותבדומהבמחירהמרבהלכלמשווקתוהקרקעמום,

קריטריוניםעל-פיתהיהבמכרזוהזכייהמקסימום,מחירלקבועישעתי,

קריפניות.נטולצוותידיעלמכרזבכלשייבדקואובייקטיבים,מקצועיים

ככלהזוכות.החברותגיווןהואהבחירהבשיקולילהכניסשישחשובטריון

עלגםתחרותתהיהכךהאלו,במכרזיםלהתחרותמסוגלותחברותשיותר

הרוכשים".הםשירוויחומיהדירה,שלהסופיהמחיר

מסוכןבענףשהמצבסבורהורביץ,בקבוצתראשימהנדסמנדיל,אביב

להתפוצץ.טבעהובועהלבועה,הופךהנדל"ן"שוקמשלו:פתרוןומציע

מעבריהיוהיזמיםאוהקבלניםידיעלשיילקחוהפיננסיותההתחייבויות

יגהמחיריםנסיקתבשלהדירותבמכירתקשייםכןכמוהאמיתית.ליכולת

נדל"נילמשבריביאמכך,שייגרםהדומינוואפקטחברות,שללקריסהרמו

רמ"יבידינמצאהקרקעותמחירישלהפרועהשוקלבלימתהמפתחקשה.

שלהמקסימוםמחיריאתלמסגרהואמנדילפיעלהפתרוןוהממשלה".

הביצועממכרזיהשיטהאתלהשאילהיאלכךמהדרכים"אחתהקרקעות.

אויחידהממחיריהנחהאחוזיגידורעלהחלטהוהשיכון,הבינוימשרדשל

באותההפוך,רקלהנחה,עליוןסףלקבועמנתעלהפרויקט,ביצועמעלות

מחירעםמציעיםמספריהיואםהקרקע.למחירעליוןסףייקבעטכניקה

חסרימחיריםשיינתנומבליהזוכה,לקביעתמנגנוניםמספרישנםזהה,

המותוכניותהבינויהנחיותשלמחודשתבחינהגםמסחרי.והיגיוןבסיס

ואחוזיתמהיליםשלאפשרויותמספריינתנובמסגרתןאשרעיר,ובנייןתאר

יחידותשליותרגדולהכמותפניעלהקרקעעלותאתלחלקתאפשרבנייה,

הקהקרקעותמכרזיאתלהשהותישוכדומה.ומסחרעסקיםמ"ראודיור

אתלהשליםישזהזמןבפרקבלבד.חודשיםשלושהשלזמןלפרקרובים

חיצוועדההקמתקרקע:מכרזיולהפיץלחזוראזורקהבאות,הפעולות

שלנציגיםאליהיצורפושכמובן,הבנייהמענףמקצועייםגורמיםשלנית

יקיימושלאחריהניסיון,לתקופתמחייבותיהיוהמלצותיהוהשיכון.האוצר

בתוכניתוייושמולקחיםיופקוועל-פיהםהתוצאותשלובחינהתחקירים

בהתאםותעודכןתקופתייםבמודוליםתיבחןמראש,שתוחלטלתקופה

העדכני".השוקלמצב

ישראלמקרקעירשותשלמכרז:1202יוני
בהצלחה.נסגרהשרוןברמתדירותל־709
עומדהקרקעעלהזוכיםשישלמוהמחיר
שקל.מיליארדכ־88.1על

ב־5102שקלאלףמ־293
יעקבבבארקרקעב־1202.אלףל־096

לאור
עמי
צילום:

עמרני
יוגב
צילום:
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הראשונה,ברורות:מגמותשתיעלמצביעות
במחירימשמעותיתעלייהצופיםרביםיזמים
מצדיקיםובכך,%51שלאףלעיתיםהמכירה,
יזוהשנייהגבוה.קרקעשוויבהצעותיהם

ככלמוכנים,בנייהחברותבעלישהםמים
כולועלאוגבוהיזמירווחעללוותרהנראה,

הבחברותשלהתעסוקהאתלהמשיךכדי
לעמובילותהמגמותשתישבבעלותם.נייה
רמ"י,במכרזיםרקלאהדירותבמחירילייה

גםאלאגבוה,במחירנרכשההקרקעשבהם
פרטיםבעליםידיעלהמוחזקותקרקעותשל
במכרזים".השוויאת'מאמצים'אשר

רמיקבוצתשלובעליםמנכ"לצרפתי,רמי
תורקהנוכחיתשהמציאותמסכיםצרפתי,
"במכרזיםהקרקע:התייקרותלהמשךביל

שדורשתהמינימוםמחיררמ"ישמוציאה
המכרזשלהזכייהמחירלרובהואהמדינה
אתומעלהמעלההמדינהיותר.ואףהקודם
שבהכרחהזויים,למחיריםהקרקעמחיר
לעלייהובכךדירותמחירילעלייתמביאים
המדינה.קרקעותבכלמחיריםשלרוחבית

כן".מהיודעלאאניספסרות,לאזאתאם

הבלמים"אתאיבדהדיור"שוק

מזנקיםהקרקעמחירימדועהשאלהנשאלת
תשובותכמהבענףלפעיליםעכשיו.דווקא
האחרוניםבחודשיםרואים"אנואפשריות.
שנסגריםהמדינהשמשווקתקרקעמכרזי
מהשווייותרב־%001-%07הגבוהיםבמחירים

המדינהמהלכישלישירהתוצאהזובפועל.
כעתשבאיםהאחרונות,בשניםהדיורבשוק
הובילההקודמתהממשלהבשטח.ביטוילידי

למלמחיררקקרקעותשיווקשלמדיניות
לפלחרקמענהנתנהמופחת,מחיראושתכן
אתוהדירההזכאים,מאוכלוסייתמצומצם

עפרהסבורהכךמהשוק",הנדל"ןמשקיעי
ישראל.יורוחברתומבעליסמנכ"ליתחדד,
ומהצליחו,לאממשאלהמהלכים"בפועל,

כיוםכלל.הצעותללאנסגרורביםכרזים
קרקעותמשווקתהיאהפוךעושההממשלה
מציוקבלניםומינורית,איטיתכךכלבצורה

ב'פירורים'לזכותכדימטורפיםמחיריםעים
משווקתהייתההממשלהלוהמדינה.שנותנת
במירקעוסקתולאקרקעותשלגדולהכמות

התופעהגבוהים,מיסיםוגריפתרווחיםקסום
מתרחשת".הייתהלאכיוםרואיםשאנו

דוניץ,אחיםחברתמנכ"לאחיעזרא,נסים
האחרוניםבמכרזיםהקרקעות"מחירימוסיף:
אתאיבדהדיורשוקכימצביעיםהמדינהשל

קרקמספיקמשווקתלאהמדינההבלמים.
איןשלקבלניםשניםכמהוכברלבנייה,עות
מכרזיםבמסגרתשיוצאותחדשותקרקעות
עליהן.להתמודדרגילים

סבורנדל"ן,שיווקאלדרמנכ"לכהן,רוני
האחרונותבשנים'הרעיבה'"הממשלהכי:

במכרזילהשתתףרצהשלאמיהיזמיםאת
לבנייה,קרקעותלוהיולאלמשתכן,מחיר
אםעכשיו.מתפרץהזההעצורהביקושוכל
יזמים,01ממוצעלמכרזניגשיםהיובעבר
הסתעיוצרשמשווקקרקעמכרזכלהיום
במודיעין,זהאתראינויזמים.כ־04שלרות
ובלוד".שמשבביתואפילושרוןברמת

שיקפוהאחרונהבשנההמכרזים"תוצאותאדלשטיין:אריאל
בתמחור'הימור'בתוכםהמגלמיםקרקעותמחירירמות
לדבריו,כיום".השוקממחיר%02עדשלעלייההכוללהקרקע,
ספקאיןאולםגורפת,במגמהמדוברהאםלקבועמוקדם
בהמשךמחיריםלעלייתהקשורבכלאזהרהבנורתשמדובר

שדהבמתחםדירותל־475,1רמ"ישלמכרז:1202אוגוסט
עלהזוכיםשישלמוהמחירבהצלחה.נסגראביב־יפובתלדב
כולללאזהסכוםשקל.מיליארדכ־734.4עלעומדהקרקע
שקל.מיליוןכ־6.881עלשעומדותפיתוחהוצאותאת

ב־5102שקלאלףמ־126
במודיעיןקרקעב־1202.שקלמיליון202.1

כרם
רונן
צילום:
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