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השוק"ממחירהנחהב-%01כזודירהלקנות"אפשרלרוכשיםמשכנתאותלחלקממהריםלאבבנקיםאךליזמים,פוטנציאליזהבמכרההןהאלה

חיפהלדבריו,נפוצות".אינןכאלה

למשכנ־הבקשותבמספרמובילה
תא

$TS1$למשכנתא$TS1$
$DN2$למשכנתא$DN2$שה־משוםבקשייםשנתקלות

דירה

$TS1$שהדירה$TS1$

$DN2$שהדירה$DN2$מסוכן.במבנהנמצאת

הדירהעלההנחה

הסיכון?אתשווה
שי־חברתבעליכהן,שמוליק

רותי

$TS1$שירותי$TS1$

$DN2$שירותי$DN2$השמאותsk,נישתכימעיד

מציאותשמחפשיםהמשקיעים

קטנההיאמסוכניםבבניינים
משקיעיםדווקאומאפיינתמאוד
מקצועיותברמתוקטניםבינוניים
כהן,לדבריגבוהה.ומיומנות

עוסקיםלאגדולים"משקיעים

להם.משתלםפחותזהכיבכך,

הדירותאתשרוכשיםהמשקיעים

עצמיבהוןלרובמשתמשיםהאלה

בעתאותןלמשכןמנסיםואינם

שיעורכימאשרכהןהרכישה".

מסוכניםבמבניםדירותעלההנחה

בממוצע.10%הוא

חברתסמנכ"לוולפה,ירון

האופ־כיאומרפריים,הייעוץ

ציה

$TS1$האופציה$TS1$

$DN2$האופציה$DN2$משקיעיםעלהמועדפת
היאמסוכניםבמבניםבדירות

חוץ־בנקאית,הלוואהנטילת
להנ־כפופיםשאינםמגורמים

חיות

$TS1$להנחיות$TS1$

$DN2$להנחיות$DN2$לק־ומוכניםישראלבנק
חת

$TS1$לקחת$TS1$
$DN2$לקחת$DN2$גבוההבריביתהסיכוןאת

המ־בשוקהמקובלתמהריבית

שכנתאות.

$TS1$.המשכנתאות$TS1$

$DN2$.המשכנתאות$DN2$מקריםישזאת,עם
גםלשכנעניתןשבהםנדירים

להעניקרגילמשכנתאותינק
לרכישה.המשכנתאאת

שלמקדהלנוהיהים"בבת

נפילתבגללמסוכןשהוכרזבניין

מספרהחיצוני",מהציפויאריחים

בנקאתלשכנע"הצלחנווולפה.
למ־אינושהסיכוןטפחותמזרחי

בנה

$TS1$למבנה$TS1$

$DN2$למבנה$DN2$מש־לתתמניעהואיןעצמו

כנתא,

$TS1$,משכנתא$TS1$

$DN2$,משכנתא$DN2$מסוכןהוגדרשהמבנהאף

השמאי".בדו"ה

קרי־שלהאחרוניםהמקרים
סה

$TS1$קריסה$TS1$
$DN2$קריסה$DN2$שלמועדמבעודפינויאו
תשו־אתהסבומסוכניםמבנים

מת

$TS1$תשומת$TS1$

$DN2$תשומת$DN2$לסוגייתהציבוריתהלב
בנייניםשלהרופפתהבטיחות

שלהענייןאתומגביריםישנים

אחריםוגורמיםיזמיםדיירים,

עירונית.התחדשותבתוכניות

ההתח־תוכניותאישורואולם

דשות

$TS1$ההתחדשות$TS1$

$DN2$ההתחדשות$DN2$להדביקמספיקתמידלא
המבנים.התיישנותקצבאת

בנייןשלבמקרהלמשל,כך
בביתביאליקברחובהמגורים

מיושביואתמולשפונהשמש,

זמנייםתמיכהעמודילהצבתעד

חלקהואהבנייןהקרקע.בקומת
לפינוי־בינויהמיועדממתחם

בנייה.היתרקיבללאשעדיין

בע־גריידינגר,שמחההיזם

חורשהדר

מס־אנחנושבהלעסקהלהגיע

כימים

$TS1$מסכימים$TS1$

$DN2$מסכימים$DN2$במחירהדירהאתלקנות

ממחירבממוצעב-%01נמוך

הב־עםלהסכמהולהגיעהשוק,

עלים
$TS1$הבעלים$TS1$

$DN2$הבעלים$DN2$בבנייןהליקוייםתיקוןעל

יפה.להרוויחועדיין

עציעללוקחיםלא"אנחנו

7-6חורשהדר

סלסןאנוי׳לצילום:תלונה"התקבלהאםרקמסובניםלבנייניםמגיעות"העיריותבירושלים.נסושמבנה

חברתגילתהכשנתייםלפני

yg,וייעוץבהשקעותהעופקת

עס־הזדמנותבנדל׳ץ,להשקעות

קית;

$TS1$;עסקית$TS1$

$DN2$;עסקית$DN2$ישיםשבבתלנו"התברר

שהוגדרומבניםל-006קרוב

של־העירייהשבהםמסובנים,

חה

$TS1$שלחה$TS1$

$DN2$שלחה$DN2$הצורךעלהתראותלדיירים

יתדאדירמספרהמבנה",בחיזוק

בהברה.שותך־מייסדסי,

פתאוםנדרשו"הדיירים

אלפימאותאועשרותלהוציא

הליקוייםאתלתקןכדישקלים
יונסי.אומרבבניין",שהתגלו

אתלמכורשניסוכאלה"היו

ההוצאהאתלהעבירכדידירתם

זהבשלבאבללרוכשים,הזו

קשהנוספת:בבעיהנתקלוהם
האלההרירותאתלמכורמאוד

הנמוךהביקושבגללרקלא
אלאמסוכנים,בבנייניםלדירות

משכנ־נותניםלאהבנקיםכי

תא

$TS1$משכנתא$TS1$

$DN2$משכנתא$DN2$מסוכן.בבנייןדירהלקניית

לבטחובוודאילמשכןקשה

הערכתפיעלשעלולה,דירה

בתוךלהיעלםהעירוני,המהנדס

קצר".זמן
הדייריםשלהצרותואולם

כה־מסוימים,במקריםהתבררו,

זדמנות

$TS1$כהזדמנות$TS1$

$DN2$כהזדמנות$DN2$כחברהלמשקיעים.פז"

להשק־דירותבאיתורשמתמהה
עה

$TS1$להשקעה$TS1$
$DN2$להשקעה$DN2$,בהשקעהכיגילינוושיפוץ

לתקןיכוליםאנחנויחסיתקטנה
המב־שבגללםהליקוייםאת

נה

$TS1$המבנה$TS1$

$DN2$המבנה$DN2$יונסי.מסבירמסוכן",הוכרז

גדו־בהוצאהמדובר"לפעמים

לה

$TS1$גדולה$TS1$

$DN2$גדולה$DN2$,המק־במרביתאבלמאוד
רים

$TS1$המקרים$TS1$
$DN2$המקרים$DN2$למשל,יותר.קטנהההוצאה
ומחלידחשוףברזלשלליקוי

אפשראותו.לצבועשאפשר

יזמים"ישהליכיםזירת

עללעירייהשמודיעים
לגרוםכדימסוכןמבנה
הסכםעללחתוםלדיירים

עירונית"להתחדשות

התיקונים,עלותכלאתמנו
מס־הדירהעלההנחהאםאבל

פיק

$TS1$מספיק$TS1$

$DN2$מספיק$DN2$להציעיכוליםאנחנוגדולה
הב־במקוםהתיקוןעללשלם

עלים,
$TS1$,הבעלים$TS1$

$DN2$,הבעלים$DN2$רוציםאויכוליםשאינם

משתלמתעסקהזוזאת.לעשות

הצדדים".לכל

חברתיתיועצתארבוב,ג׳ני

בחברתעירוניתלהתחדשות

citywize,שמעהכימעידה

שמזמיניםתמ"איזמיעלגם

יש־למבניםביקורתבעצמם

נים,

$TS1$,ישנים$TS1$

$DN2$,ישנים$DN2$ולהאיץבהילותליצורכדי
מגיעות"העיריותפרויקטים:

הןאםרק׳מסוכנים׳למבנים

יז־מאזרחים.תלונותמקבלות

מים

$TS1$יזמים$TS1$

$DN2$יזמים$DN2$בושאושרהאזורמאתרים

עירונית,להתחדשותתוכנית
פוט־יששבהםבנייניםמוצאים

נציאל
$TS1$פוטנציאל$TS1$

$DN2$פוטנציאל$DN2$מסוכןמבנהעללהכרזה

להזמיןלעירייהומתקשרים
כשה־העיר.מהנדסשלביקורת

דיירים

$TS1$כשהדיירים$TS1$

$DN2$כשהדיירים$DN2$הםההודעה,אתמקבלים

ולחתוםלהשתכנעיותרנוחים

להתחדשותהסכםעלהיזםעם

ארבוב.אומרתעירונית",

שלקשריהבזכותיונסי,לדברי

מציהיאהבנקיםעםygחברת

:ygבחברתנזייסד־שותףיונסי,אדיר

אנחנויחסיתקטנהשבהשקעה"גילינו

לקנותבמבנה,הליקוייםאתלתקןיכולים
יפה"להרוויחועדייןבהנחההדירהאת

עלמשכנתאותגםלהשיגליחה
כיאםמסוכנים,במבניםדירות

ממשכנתאפחותטוביםבתנאים

בעקבותבאחרונה,ואולםרגילה.

ופינויבחולוןמגוריםבנייןקריסת

ההנ־הודקוגן,ברמתמסוכןבניין

חיות

$TS1$ההנחיות$TS1$

$DN2$ההנחיות$DN2$והוקפאוהבנקאיתבמערכת
משכנ־למתןהעוקפיםההסדרים

תאות

$TS1$משכנתאות$TS1$

$DN2$משכנתאות$DN2$מסו־בבנייניםדירותעל

כנים.

$TS1$.מסוכנים$TS1$

$DN2$.מסוכנים$DN2$עללהקשותעלולהדבר
הרואיםנוספים,ויזמיםygחברת

עס־הזדמנותהמסוכניםבמבנים

קית

$TS1$עסקית$TS1$

$DN2$עסקית$DN2$פרויקטים.לקידוםואפשרות
אנח־משכנתא,מתן"לפני

נו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$הנכסעלשמאידי"הדורשים

בר־כוכבא,דרוראומרהממושכן",
בבנקהמשכנתאותתהוםמנהל
שה־מצייןהשמאי"אםירושלים.

מבנה

$TS1$שהמבנה$TS1$

$DN2$שהמבנה$DN2$אתנאשרלאמסוכן,הוכרז

"אנחנומבהיר.הואהמשכנתא",

פייסשרוןצילום:

הלי־אתלתקןלדייריםמציעים

קויים

$TS1$הליקויים$TS1$

$DN2$הליקויים$DN2$חוותאתלתקןלנסותאו

ואזהעירמהנדסשלהדעת

למש־הבקשהאתשובלהגיש
כנתא.

$TS1$.למשכנתא$TS1$
$DN2$.למשכנתא$DN2$נותניםשבהםמקריםיש

תיקוןהואשלהןשהייעודהלוואות

הלוואותגםאבלבבניין,הליקויים

מסוכן,מבנהעללעירייהמודיעים"יזמים
להתחדשות"ומסכימיםנלחציםהדיירים
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"היזמים:CityWizeמחברתארברבג׳ני

מסוכןלהםשנראהבנייןמאתרים
הדייריםכזה,במצבלעירייה.ומתקשרים

הסכם"עלוחתימהלשכנועיותרנוחים

לבצעהמיועדתנתיבחברתלי
עללהגיבמיהרהתוכנית,את
לגו־קורא"אניהמבנה:פינוי

רמים

$TS1$לגורמים$TS1$

$DN2$לגורמים$DN2$ולקדםלזרזהרלוונטיים
ההתחדשותתהליכיאתלאלתר

הגיעאסון.שיקרהלפניבמקום,

דומיםממקריםלקחללמודהזמן

למכה.תרופהולהקדיםקודמים

היתרלנולהעניקמבקשיםאנו

במתחם,המבניםלהריסתמיידי
לפועל".הפרויקטאתולהוציא

בממשלהגובר,הלחן

לאוויררעיונותזורקים
לה־מנסיםהממשלהבמשרדי

רחיב

$TS1$להרחיב$TS1$

$DN2$להרחיב$DN2$להתמודדותהכליםארגזאת

למשל,כרמוזנחים.מבניםעם
אתלאשרצפויההממשלהבעוד

דייריםשלההסכמהרףהורדת

וקניןעו3רצי7ום:

מ-%08עירוניתלהתחדשות

השיכון,שרמקדםל-%66
הרףלהורדתתוכניתאלקין,זאב
שמדו־ובתנאימהדיירים,ל-%15

בר

$TS1$שמדובר$TS1$

$DN2$שמדובר$DN2$במשרדואולםמסוכן.במבנה

שללהצעהמתנגדיםהמשפטים

מיד־לאלפגיעהבטענהאלקין,

תית

$TS1$מידתית$TS1$

$DN2$מידתית$DN2$הדיירים.שלהקנייןבזכות

בימיםשנדונהאחרת,הצעה

לה־נוגעתהפנים,במשרדאלה

גדלה

$TS1$להגדלה$TS1$

$DN2$להגדלה$DN2$בזכויותאחוזיםמאותשל

עצמםעלשייקחוליזמיםהבנייה

מסוכניםבמבניםהטיפולאת

תצאלאהיאשגםלהניחסביראך

ובראשןשונות,מסיבותלפועל
העירונית.התכנוןמדיניותשיבוש

המופעלהלחץגוברכך,בתוך
פתרו־להציגהמקומיותהרשויות

נות,

$TS1$,פתרונות$TS1$

$DN2$,פתרונות$DN2$שתפסהלבעיהחלקיים,ולו

וללאסדורהמדיניותללאאותן

הבעיה.היקףעלבסיסימידע

הנחיותאיןהמקומיבשלטון

המבניםתקינותאחרלמעקב

מת־הנכסתחזוקתעלוהאחריות

גלגלת

$TS1$מתגלגלת$TS1$

$DN2$מתגלגלת$DN2$זאת,הבניינים.לדיירי

שלמר־מהעובדההתעלמותתוך

בית

$TS1$שלמרבית$TS1$

$DN2$שלמרבית$DN2$אתלדעתדרךאיןהדיירים

ובני־המבנה,שלהמסוכנותמידת

גוד

$TS1$ובניגוד$TS1$

$DN2$ובניגוד$DN2$נדרשתבהםאחריםלתחומים

ציוד)רכב,אסוןלמניעתתחזוקה

המדינהוכדומה(,מעליותמכני,

דייריםהמחייבתמחקיקהנמנעה

מגורים.מבניעלשוטפתבבקרה
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