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קבועדירהבטנופרטיתוחניהז"ויםמועדוןנוטר,חדרלים,נוףטבחיפה.סאליבבוואדיבדירתהזרחיהו

ששעת
תשיילתים
נדל"ןלעסקאותלהתחייברבי?עלמקשההכלכליהמשבר

לה?שמאפשרארוךלטווחהשכירותלשוקאותםודוחף

שכרמקבלןאותהרכשוכאילוממשחדשהבדירהלגור

ניהולחברתהבית,בעלשלפתעגחמותבליקבועדירה

לצדיוקרהמיזמימביישיםהיושלאופסיליטיזזמינה

ויזמיםהריטקרנותבתחום,שפועלתהממשלתיתהחברה

מזמןכברשבחו"להמגמהאתלקד?מנסי?פרטיי?
ציאו!הילהלמגורי?הדיורשוקאתמובילה

חדשהבדירהגרה"אני

עםמרפסתמהניילונים.

מוע־כושר,חדרלים,נוף

דון

$TS1$מועדון$TS1$

$DN2$מועדון$DN2$,פרטית,חניהדיירים
קבועבאופןבחודששקל3,860ומשלמת

בגללעולהלאהדירהשכרהכל.כולל

שפ־חששליואיןהבית,בעלשלקריזות

תאום

$TS1$שפתאום$TS1$

$DN2$שפתאום$DN2$לטו־אותיויפנוהנכםאתימכרו
בת

$TS1$לטובת$TS1$
$DN2$לטובת$DN2$ישלשכונה.לעבורשהחליטהנכד

שאנימהבכלשמטפלתניהולחברתלי

שעהשלבמרחקעובדתשאניואףצריכה,

לדירהלחזורמעדיפהאניברכבנסיעה

כמונשמעבה".לגורלישכיףמעוצבת,

שמא־מגוריםשיטתהפחותלכלאוחלום

פיינת

$TS1$שמאפיינת$TS1$

$DN2$שמאפיינת$DN2$אתשואליםאםאירופה?אתיותר

העתידחיפה,תושבת,(42)זרחיהואיילת
מזמן.כאןכבר

טרנ־בחברתמכירותסמנכ"ליתזרחיהו,

זילה

$TS1$טרנזילה$TS1$

$DN2$טרנזילה$DN2$מתגוררתאשראי,כרטיסילסליקת

סאליבואדיבשכונת"הרובע"בפרויקט

גולדןחברתבבעלותהתחתיתשבעיר
ארוכתלהשכרהפרויקטיםהבונהארט,

המסובס־בפרויקטיםמדוברלאטווח.

דים

$TS1$המסובסדים$TS1$

$DN2$המסובסדים$DN2$החברהבאמצעותהמדינהידיעל

עלאלאלהשכיר,דירההממשלתית
פרטיותקרקעותעלשנבנודיורמיזמי

זו.למטרהומיועדים

לפ־שנכנסההראשונההדיירת"אני

רויקט",

$TS1$,"לפרויקט$TS1$

$DN2$,"לפרויקט$DN2$האח־"בעשורזרחיהו.ממשיכה

רון

$TS1$האחרון$TS1$

$DN2$האחרון$DN2$היפהבאזורבשכירותהתגוררתי

לדי־לעבורהזמןשהגיעוהחלטתיונשר,

רה

$TS1$לדירה$TS1$

$DN2$לדירה$DN2$היאסאליבואדישכונתיותר.גדולה

שופצההתחתיתהעירכליפו,כמוקצת

והמסעדותהפאביםאתפהישמחדש,

לקחתאפשרבקורונהגםשווים.הכי
נחשבהיהזהפעםליהולשבתאוויטייק

אטרק־הואהיוםאבלבעיר,מסוכןאזור
טיבי

$TS1$אטרקטיבי$TS1$
$DN2$אטרקטיבי$DN2$."מאוד

להשקיעומעדיפהבנתניהעובדתהיא
אומרת.היאלי",שווה"זהבנסיעה.

לע־קרובלעבורהרעיוןעם"פלרטטתי
בודה,

$TS1$,לעבודה$TS1$
$DN2$,לעבודה$DN2$עולותשםמקבילותדירותאבל
חדשהדירהמקבלתהייתיולא,1.5פי

בחיפהלהישארהחלטתיאזמהניילונים.

ליעושהולאאוהבתשאנילביתולחזור

שלכולםחושבתאניבכיס.חורמדייותר

ליישמהניילונים.בדירהלגורחלוםיש
משכירה,שאניבכרמיאלמשלידירה

עמוד 1



השחק!,??רב,?”ה,!?ארז:פז
ארוןלששההשכרהנש1ק
?על"תהתשואהאתרוא,?

חבלושבובח?הדירות?רן
אתבוו,?לאה?אותן.לסבור

לצתיתות"לשכירותהפרויקטים

מרגישהאניפהדווקאאליה,בניגוראבל

שווהבמחירמלוןבביתלגורכמובבית.

נפש".לכל

ההשנוהתרבותאתלשנות

ואתהנרל"ןענףאתטלטלהקורונהנגיף

מחירתוכניתביטולבפרט.השכירותשוק

וכמובן,בנייהבהתחלותהירידהלמשתכן,
אלהכלהאבטלהושיעורהכלכליהמשבר

ולהתחייבדירהלרכושצעיריםעלמקשים

חלקםאתורוחפיםגבוהות,למשכנתאות
האוצרשרשלההחלטהגםהשכירות.לשוק

למש־הרכישהמסאתלהפחיתכץ,ישראל

קיעים

$TS1$למשקיעים$TS1$

$DN2$למשקיעים$DN2$דירות,לרכושאותםלעודדבמטרה

להשכרההדירותמלאיאתלהגדילעשויה

מע־בענףראשונה.דירהרוכשיחשבוןעל
ריכים

$TS1$מעריכים$TS1$
$DN2$מעריכים$DN2$לדירותהביקושיםהקרובותשבשנים

לעלות.רקצפוייםלהשכרה
אתמלהותירלהימנעהזדמנותישלממשלה

פרטיים,דירותבעליבידיהשכירותשוק

השכירותלשוקלהיכנסיזמיםולעודד

עםשייטיבבאופןארוך,לטווחהמוסדית
תקופהלמשךקבוענשארהמחירהשוכרים:

בה־לפינויניתניםאינםהשוכריםארוכה;

תאם

$TS1$בהתאם$TS1$

$DN2$בהתאם$DN2$דואגוהיזםהדירה;בעלשללגחמותיו

ברמהכללבדרךוהבניין,הדירותלניהול

יכו־ארוךלטווחהשכרהפתרונותגבוהה.

לים

$TS1$יכולים$TS1$

$DN2$יכולים$DN2$קרקעותהפשרתבעזרתתאוצהלקבל

זכויותהגדלתבעזרתיזמיםתמרוץמהירה,

למ־להשכרהמשדריםשטחיהסבתבנייה,

גורים

$TS1$למגורים$TS1$

$DN2$למגורים$DN2$.וכרומה

כאלהפרויקטיםמקדמתהממשלהכיום

שבמכר־להשכירדירהחברתבאמצעות

זים

$TS1$שבמכרזים$TS1$

$DN2$שבמכרזים$DN2$אפריקהכמוגדולות,חברותזכושלה

אשטרום,ובינוי,שיכוןאזורים,ישראל,

שהביצו־כיווןזאת,עםועוד.פרשקובסקי

עים

$TS1$שהביצועים$TS1$

$DN2$שהביצועים$DN2$מס־היולאב־4102הוקמהמאזשלה

פקים,

$TS1$,מספקים$TS1$

$DN2$,מספקים$DN2$אותהלמזגאפשרותבוחנתהמדינה

לייעלבמטרהנוספתממשלתיתחברהעם
חברות,לענףנכנסוכןכמופעילותה.את
קר־שהקימוואאורה,אזוריםמגוריט,כמו
נות

$TS1$קרנות$TS1$
$DN2$קרנות$DN2$,אותןומציעותדירותהרוכשותריט
והןבפריפריההןטווח,ארוכתלשכירות
והפרויקטיםהדירותאתהביקוש.באזורי
שלשנים20לאחרלמכורהחברותיכולות

השכרה.

לתקו־הרשותדירותלהשכירהוא"הרעיון
פות

$TS1$לתקופות$TS1$
$DN2$לתקופות$DN2$לחמשראשוניםזכותעםשניםחמששל

בתוםשהיההשוקמחירלפינוספות,שנים

השיטהאתמסבירהראשונות",השניםחמש

מאוד,הוגן"החוזהמגוריט.מנכ"לרב,מתי
למשךהסביבהאתלשנותצריךלאוהדייר
משמעו־יתרוןעליהיחליטשהואתקופה
תי

$TS1$משמעותי$TS1$
$DN2$משמעותי$DN2$משקיעשלשכורהבדירהמגוריםמול
די־כ־005,1מגוריטמנהלתכיוםפרטי".

רות

$TS1$דירות$TS1$

$DN2$דירות$DN2$רמתאביב,תלכמומרכזיות,בערים

וירושלים.רמלההרצליה,שמואל,גבעתגן,

פרטייםמפרויקטיםרכשנומהדירות"חלק

להש־דירהשלפרויקטיםבמסגרתואחרות

ההשכ־תרבותאתלשנותהואהרעיוןכיר.

רה

$TS1$ההשכרה$TS1$

$DN2$ההשכרה$DN2$."בישראל

המבקשתחוקהצעתקורמהלאחרונה

ולהפ־הריטים,בחוקחקיקהשינוילבצע

חית

$TS1$ולהפחית$TS1$

$DN2$ולהפחית$DN2$החברהמחזיקהשבוהשניםמספראת

במטרהזאתשנים.ל־01מ־02בפרויקט

בקרביותרלאטרקטיביהענףאתלהפוך
בפרויקטיםהמשקיעיםמוסרייםגורמים
בממשלהעברהריטיםחוקהזה.מהסוג

שלבודדותמאותכמהמלבראךב־6102,

לאהואשכירות,למטרותשנרכשודירות

שהצ־הסיבותאחתממש.שלשינויחולל

ביעו

$TS1$שהצביעו$TS1$

$DN2$שהצביעו$DN2$הארוךהזמןמשךהייתההיזמיםעליה
אתלהחזיקנררשיםהםשבושנה(20)

תזריםמייצרתארוכהכהתקופההדירות.

ההוןשוקאנשיאתומרחיקהנמוךמזומנים
המוסדיים.ואת

הדי־היצעאתלהגדילמנסההחוקהצעת

רות

$TS1$הדירות$TS1$

$DN2$הדירות$DN2$שניבאמצעותטווחארוכתלהשכרה

ההחזקהמשךקיצורעיקריים:אמצעים

לקר־מדינהערבותהענקתלצרהנדרש,
נות

$TS1$לקרנות$TS1$
$DN2$לקרנות$DN2$,המיוערותברירותישקיעואשרריט
שבהםפרויקטיםעלבדגשזו,למטרה

בשכרלהשכרההמיוערותדירותכלולות

"המ־השוק.ממחיריובהנחהמפוקחדירה

דינה

$TS1$המדינה"$TS1$

$DN2$המדינה"$DN2$עללהקלהזה,בפתרוןלתמוךצריכה
להשקיעהמוסרייםהמשקיעיםאוהריטים

בחו"ל",במקוםבישראללהשכרהבדירות
רב.אומר

נתנ"ווהגורהנדרשת

הרחבההנראה,כפיצפויה,הקרובותבשנים

הקונצרניהשכירותשוקשלמשמעותית
ארז,פזדניאלהשללהערכתהבישראל.
כלכלהפזהייעוץחברתובעלימנכ"לית

להש־דירהחברתאתהמלווהוהנדסה

כיר,

$TS1$,להשכיר$TS1$

$DN2$,להשכיר$DN2$שלבקידוםויזמיםמקומיותרשויות

"בעשורטווח,ארוכתלהשכרהפרויקטים

דירותאלףכ־ססולשוקיתווספוהקרוב

מה־כ־%03כיוםטווח.ארוכתלהשכרת

דירות

$TS1$מהדירות$TS1$

$DN2$מהדירות$DN2$אנשיםידיעלמושכרותבישראל

עםהשקעה".לצורכיבהןהמחזיקיםפרטיים

שלבפתחועומרהשוקכימבהירההיאזאת,

עללהשכרהשיוצעוהדירותוהגדלתשינוי
מוסדיים.ידי

שלמשילובנובעתהזאת"ההתעוררות

קרנותלהשכיר,דירהחברתשלהפעילות
הארציתהווערהפעילותלמגורים,הריט

)ותמ"ל(לדיורמועדפיםמתחמיםלתכנון

עתידיותמתוכניותכ־%02שללהקצאה
פרויקטיםובנייתטווחארוכתלהשכרה
היאהון",השקעותלעידודהחוקבמסגרת

שוקליצורמנתעללדעתי,"אולםממשיכה.
נוספתבפעולהלנקוטישיציב,שכירות

בנייןבתוכניותהשכרהשלייעודהגדרת

שנכנ־השחקניםמרביתהיום)תב"ע(.עיר

סים

$TS1$שנכנסים$TS1$

$DN2$שנכנסים$DN2$לנגדרואיםארוךלטווחההשכרהלשוק

הדירותערךמעלייתהתשואהאתעיניהם

בוניםלאהםאותן.למכוריוכלושבוביום

לצמיתות".לשכירותהפרויקטיםאת

חוקבמסגרתהפועלים"יזמיםלרבריה,

הדירותאתלרובימכרוהשקעות,עידוד

וגםלשכירות,שיועמדולאחרשניםכחמש

יוכ־החברותלהשכירדירהשלבפרויקטים

לו

$TS1$יוכלו$TS1$

$DN2$יוכלו$DN2$הגדרתשנה.20לאחרהדירותאתלמכור

שייווצריבטיח,לצמיתותשכירותשליעוד

לה־דירותשלוצומחיציבשוקבישראל

שכרה,

$TS1$,להשכרה$TS1$

$DN2$,להשכרה$DN2$בעולם.רבותבמדינותשקייםכמו
דירותשליציבמלאילייצרשנצליחככל

לחי־גםיתרוםזהטווח,ארוכתלהשכרה

נוך

$TS1$לחינוך$TS1$

$DN2$לחינוך$DN2$היוםשנאלציםצעיריםוהרבההשוק

לעשרותלמשכנתהולהתחייברירהלרכוש
בשכי־ממגוריםליהנותיוכלוקדימה,שנים

רות

$TS1$בשכירות$TS1$

$DN2$בשכירות$DN2$חלופהשתהווהקונצרנית,טווחארוכת

כלכלית".מבחינהיותרומתאימהראויה

שלבעליםלהיותהואהיהודי"החלום

מת־בשוקמהדירותבשלישאבלדירה,

גוררים

$TS1$מתגוררים$TS1$

$DN2$מתגוררים$DN2$,"ערןהדבריםאתמחזקבשכירות

שלבתחברהליבינג,אזוריםמנכ"לענבים,

להשכ־דיורשלפרויקטיםהבונהאזורים

רה

$TS1$להשכרה$TS1$

$DN2$להשכרה$DN2$דירותשלהמכריע"רובןטווח.ארוכת

פרטיים,משקיעיםבידימוחזקותלהשכרה
כמהכוללקונצרניתלהשכרהדיורואילו

שונההזההמצבדירות.שלבודדיםאלפים

בארה"ב,המערבי.בעולםהמדינותממרבית
׳מולטישמכוניםשלמיםמתחמיםישלמשל,

המתחמיםשם.לגורמאודומקובלפמיליז',

אתשמשכירהחברהידיעלמנוהליםהאלה

הדירות".כל

חלופות",שתיישהממוצעלישראלי"כיום
פי־הוןעםדירה"לקנותענבים.ממשיך

ננסי

$TS1$פיננסי$TS1$

$DN2$פיננסי$DN2$משמעותי,נטלעבורולהוותשעלול

השנייהוהחלופהודאות;יששנימצדאך

ודאי.אינושלרובמצבדירהלשכורהיא

שמשלבפתרוןמציעהקונצרניתשכירות

למש־מתייחסענביםהחלופות".שתיבין

בר

$TS1$למשבר$TS1$

$DN2$למשבר$DN2$,בביקושיםלעלייהשהובילהקורונה
הש־ששוקספק"איןבשכירות.למגורים

כירות

$TS1$השכירות$TS1$

$DN2$השכירות$DN2$פתרונותלייצרהזדמנותוזאתיגדל

לקדםליזמיםשיאפשרבאופןעכשיו,דווקא
אומר.הואכאלה",פרויקטים

זכיינותאשטרוםחברתמנכ"ללוי,גביגם

"אנ־הרברים.עםמסכיםאשטרום,מקבוצת

חנו

$TS1$אנחנו"$TS1$

$DN2$אנחנו"$DN2$הממשלתית,החברהעםכעתפועלים

השקננוסגותלהשנוהשאושרופרויקטים
2020-2011הוןהשקעותלעידוד

פרוייקטיםמספר׳מספריח"ד

2020201920182017201620152014201320122011

2020מאיוהנדסה,כ7כ7הפזנתונים:סיבוד
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השכירותשוק

שלאפרויקטיםקידוםגםבוחניםאבל
"דיוראומר.הואלהשכיר"דירהבמסגרת
ברלדיורהנכוןהפתרוןזהלהשכרהמוסדי
גדוליםמאמיניםואנחנובישראלהשגה
בחברהלדבריוטווח".ארוכתבהשכרה

ארוכתהשכרהשללבנייהאפשרותחנים
למגובנייהעלות"כיוםלצמיתות.טווח
שמדוברמשוםדומהלהשכרהובנייהרים
הקרקעמחיריאםהקרקע.עלמחירבאותו
אתלהצדיקאפשריהיהיותרנמוכיםיהיו
הואלהשכרה"בבנייהשנוטליםהסיכונים
מסביר.

ברגולציה"להקלחייבת"המדינה

עלהמקודמיםפרויקטיםשלהיתרונותאחד
מהדירותשכרבעהעובדההואהמדינהידי
מסובסדות.הזהמהסוגבפרויקטיםשנבנות

כ02הנחהמשקףהמחירלמעשה
לזכאיםמושכרותאלהדירותהשוק.ממחיר

מקרקעיןשמאילדבריהגרלה.באמצעות
מקרשמאות KS ממשרדכהןשמוליק

עלפיננסיופיקוחבליוויהמתמחהקעין
"המדינההשוקאתלקדםכדינדל"ןמיזמי

ולהגדילברגולציהדרמטיתלהקלחייבת
בדירותשמתגוררתהיעדאוכלוסייתאת
להגדילעליהבנוסףמופחת.דירהשכרעם

שיכדיליזמיםהכלכליתהכדאיות
ארוכתלהשכרהדיורבמסלוללבנותבחרו
משמעותיתהגדלהבאמצעותוזאתטווח
התמריצים".של
כנהיאאותהשואליםלזרחיהו.בחזרה
שהיאהדירהאתלרכושפהמעדיהייתהראה

אתמבינההיאזאתובכלבהמתגוררת
טווח.ארוכתלהשכרהשבדיורהיתרונות
קהילתיות"מוסףערך"בפרויקט
מועאבללשמועתופתעי"אולימספרת.
לאחרואותנו.משמשבאמתהדייריםדון

ואתערבמהשכניםחלקהכנו
זהבמועדון.סנוקרבמשחקסיימנוהערב

הקורונה".לולאגםקורההיה
המיועדיםפרויקטיםשלוהתכנון"האופי

המיועדתמבנייהשוניםלהשכרהלדיור
ג'ינישמעוןאומרלמכירה"למגורים
פרויקטים"בארט.גולדןקבוצתמנכ"ל
דירותיותרלכלולחייבהתמהילכאלה
דיוריחידותשלגדולהכמותישקטנות
ושירוציבורייםשטחיםונדרשיםבקומה

ואיכותימגווןמענהשיתנונוספיםתים
באוכלוסייהמדוברלרובהשוכרים.לצורכי
שתורםמהצעיריםוזוגותרווקיםהכוללת
בפרויקט".קהילהלבניית
לדברילצעיריםפרויקטיםרקלאאבל
אאורהחברתובעלימנכ"לאטרקצ'ייעקב
למשפחותמעולהבפתרון"מדוברישראל

אומפינויחששללאיציבותשמחפשות
הזההתחוםהמשכנתה.נטלעםהתמודדות

כמובישראלשאתביתרלהשתרשצריך
משמעותיוהואהעולםובשארבאירופה

הדיור".במשברלטיפולמאוד
מסכים.פרשקובסקימנכ"לקראדיחיים
היאלבנייןואמא''אבאשיש"העובדה
מהסוגבפרויקטיםהגדוליםהיתרונותאחד
בפלוכאלהפרויקטיםבוניםאנחנוהזה.

שםעובדהזהוהמודלהבריתארצותרידה
מסכם.הואמצוין"

ובנייהלמגוריםבנייהעלות"כיוםלוי
מחירבאותושמדוברמשוםדומהלהשכרה
נמוכיםיהיוהקרקעמחיריאםהקרקע.על
הסיכוניםאתלהצדיקאפשריהיהיותר
להשכרה"בבנייהשנוטלים

הירוקהביבנהטווחארוכתלהשכרהודירותלמשתכןמחירדירותשלפרויקט

היזמים
צילום
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