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בהשכרהחייה

20

לראשונהמושךההשכרהבשוקהצפויהגידול

כהעדממנושנמנעווקרנותגדולותחברות

מלניצקיגילי

החדשיםהביתבעלי
נכסיםומציעותבישראל,ארוךלטווחהשכרהבמיזמיאחיזהמחזקותריסוקרנותגדולותחברות

מחיריעליותשלהכרחיתתולדהזוהאםהגג.עלוברבריכהעלחלומותלצדויציב,סבירדירהבשכר

הריבית?שיעורייעלוכאשרשתחלוףתופעהאוצרכנית,ומהפכההדיור

אפלבאנםתומרצילום:מלניצקייגילי

האר־עליוניבחודשלחתוםעמדוויונייאת

כת

$TS1$הארכת$TS1$

$DN2$הארכת$DN2$באחדששכרוהקטןבביתהשכירותחוזה

השלישית,לשנהולהיכנסהשרוןמיישובי
עש־מולהביתעלהתהרולכןקודםששנתייםלאהר

רות

$TS1$עשרות$TS1$

$DN2$עשרות$DN2$,הדירה,בעלימולהאודישניםאתצלהושוכרים
הקודם,מהשוכרוהמקררהספהאתלקנותהסכימו
הש־תלושיאתהדירהבעלישלהעו"דבפניוהציגו

כר

$TS1$השכר$TS1$

$DN2$השכר$DN2$עש־בגובהלערבויותהתחייבויותלצדשלהם

רות

$TS1$עשרות$TS1$

$DN2$עשרות$DN2$בצ׳קיםמצוידתליאתכשהגיעהשקלים.אלפי
היאההוזה,חידושלקראתהדירהבעלתאתלפגוש

עלקודמותלשיחותובניגודלהפתעתהלהבישרה
מה־יותרכ-%8שקל,ב-005הדירהשכרהעלאת

שנה

$TS1$מהשנה$TS1$

$DN2$מהשנה$DN2$.שעברה,בשנהגםלהעלות"יכולתיהקודמת
למ־ביקשהכשליאתלה.אמרההעליתי",לאאבל

תן

$TS1$למתן$TS1$

$DN2$למתן$DN2$הבתהנכס:בעלתלהאמרההמחירעלייתאת"

לאאתםאםככה.גםהזהלביתלהיכנסחושבתשלי
סוףעדהדירהאתתפנוהזההסכוםאתמשלמים

במקומכם".תיכנסכברהיאהחורש.

ביתמשקיאלףכ-057עבורהמציאותנראיתכך

משוק29%ומהוויםבישראלבשכירותהמתגוררים
תקופתאוהדירהשכרלגובהודאותאיןהדיור.

ותקלותתחזוקהבנושאלפניותהמענהההשכרה,
משות־ושטחיםהנכס,בעלשלרוחובמצבתלוי

פים

$TS1$משותפים$TS1$

$DN2$משותפים$DN2$השכירותשוקמוזנחים.שכירותמוטיבבניינים

המחזיקיםפרטייםנכסיםבעליידיעלברובונשלט
רואיםלאהםלהשקעה.המיועדותשתייםאודירה

שי־לספקשצריכיםדיורשירותיכנותניעצמםאת

רות

$TS1$שירות$TS1$

$DN2$שירות$DN2$להרוויח,שאמוריםכמיבעיקראלאאיכותי
ליורשיהם.ביטחוןולהבטיח

שב־הםהפרטיבשוקלמשכירשוכרבין"היחסים

ריריים

$TS1$שבריריים$TS1$

$DN2$שבריריים$DN2$ומייסדמנכ"לרב,מתימסבירשוויוניים",ולא

השקעהשתכליתההשקעות)קרןהריטקרןמגוריט
המחזי־בישראלהראשונהמניב(בנדל"ןבנאמנות

קה

$TS1$המחזיקה$TS1$

$DN2$המחזיקה$DN2$006,1-מאוכלסות.כ-005מהןלהשכרה,דירותכ
אתההנכס,בעלשלבגחמותלרובתלויאתה"כשוכר

אתהבאהבשנהלמכורהיאשלוהתוכניתאםיודעלא

הילד,שלהיקרהתואראתבעזרתהלממןאוהדירה
לטווחוביטחוןאופקלעצמךלייצרמצליחלאואתה

מקוםיהיהמהביתרחוקכמהיודעלאכשאתהארוך.

הילדאתלרשוםתוכלגןולאיזההבאהבשנההעבודה
כשמ־נפגעת.החייםואיכותרבהאי־ודאותנכנסת

דברים

$TS1$כשמדברים$TS1$

$DN2$כשמדברים$DN2$שהםשוכריםעלמדוברלאהשוכרים,שוקעל

להוריהם,לחזורשיכוליםצעיריםרווקיםאוסטודנטים
מודעתבצורהשהחליטוילדים,עםמשפחותעלאלא

אחריםבנתיביםלהשקעותשלהםהכספיםאתלנתב

לאהםאיכשהודירה.מרכישתהלחץאתולשחרר
לסמוךשאפשרראויהמגוריםחלופתלמצואמצליחים
השוק".מבנהבגללעליה,

נמצאבישראלהשוכריםששיעוראףעל

עלהב-5002מ-%5.91מתמדת,עלייהבמגמת
הל־נתונילפיב-9102,הביתממשקיל-%5.82

שכה

$TS1$הלשכה$TS1$

$DN2$הלשכה$DN2$בחמשרק)הלמ"ס(,לסטטיסטיקההמרכזית

שמב־שינוייםלהתחוללהחלוהאחרונותהשנים

שרים

$TS1$שמבשרים$TS1$

$DN2$שמבשרים$DN2$קר־הקמתהשכירות.בשוקחדשעידןעל
נות

$TS1$קרנות$TS1$
$DN2$קרנות$DN2$ליבינג,אזוריםריטמגוריט,בהןחדשותריט
ותי־חברותכניסתלצדאקונהוקרןריטמניבים

קות

$TS1$ותיקות$TS1$

$DN2$ותיקות$DN2$בעקבותטווהארוכתלהשכרהדיורלמכרזי

ומכירה,השכרההמשלביםלפרויקטיםשיווקים

צמחישראל,אפריקהובינוי,שיכוןאזורים,בהן

מהתנועהחלקהםואחרותפרשקובסקיהמרמן,

השינוי.עלהמבשרת

אלהוןעתיריממוסדיםגופיםשלכניסתם

הדירהאתלהפוךהאפשרותעלמבשרתהשוק

מנוריטמנכ"לאומריוניים",שוואינםומשכירשוכרבין"היחסיםאביב.בתלגבירולבאבןבנייןברירתלמעיןהנחשב"נחות",ממוצרהשכורה
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03־6959816

נדלןתיווך

III
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להשכרה

mm

לקו־גבוהותאיכויותלהביאשיכוללכזהמחדל,
מפלקסים

$TS1$לקומפלקסים$TS1$
$DN2$לקומפלקסים$DN2$למציאותולהתאיםויוקרתייםססגוניים

המילניאלס.דורבנישלולצרכים

עו־המשקלשיוויכימעריכיםבשוקשחקנים

מד

$TS1$עומד$TS1$

$DN2$עומד$DN2$המחזיקיםדירותבעליאלףכ-062להשתנות
יע־אודירותיהםאתימכרויותר,אודירותבשתי

בירו

$TS1$יעבירו$TS1$

$DN2$יעבירו$DN2$במקבילהבאות,בשניםיורשיהםלבעלותאותן
חברותידיעלהמנוהלהקונצרניהשוקלהתחזקות

נכסים.ניהולוגופינדל"ןוקרנות

בשי־נעוץהיזמיתהפעילותלהתחזקותהסיבות

נויים

$TS1$בשינויים$TS1$

$DN2$בשינויים$DN2$המילניאלס,דורבניובהעדפותהדיורבדפוסי
ומבקשיםחייםואיכותגמישותשלערכיםשמקדשים
ומוצר( ומוצר(living living asservice)שירותבדיורלראות

הדברלמשכנתה.והשתעבדותרכישהפניעלצריכה

בפ־גםאבלאביבתלבמטרופוליןבעיקרנכון

רויקטים

$TS1$בפרויקטים$TS1$

$DN2$בפרויקטים$DN2$שבע,בבארהאחרונותבשניםשמתפתחים
שפחותהםגםמוכיחיםהלמ"סנתוניוחיפה.ירושלים

דירהעלבבעלותמחזיקים34גילעדבישראלצעירים

2018בשנתולמעשההקודמים,לעשוריםבהשוואה

עדיין34-25בגילמהנשיםוכ-%81מהגבריםכ-%23
הוריהם.עםגרו

מגוריט:ומייסדמנכ"לדב,מתי

לרובתלויאתה"כשוכר

אתההנכס,בעלשלבנחמות

היאשלוהתוכניתאםיודעלא

הדירהאתהבאהבשנהלמכור

התואראתבעזרתהלממןאו

מצליחלאואתההילד,שלהיקר

וביטחוןאופקלעצמךלייצר
אי־ודאותנכנסתארוך.לטווח

נפגעת"החייםואיכותרבה

ארט,גולדןחברתמנכ"לג׳יני,שמעוןלדברי

ומ־בחיפהטווחארוכתלשכירותפרויקטהמפעילה

קימה

$TS1$ומקימה$TS1$

$DN2$ומקימה$DN2$לרכושאמורשהיה"הדורביפו,נוסףפרויקט
מח־הואאחר.במקוםנמצאשהואמוכיחדירותהיום

ליף
$TS1$מחליף$TS1$

$DN2$מחליף$DN2$אפשרויותלעצמולייצרמבקשעבודות,יותר

אלטרנטי־להשקעותועוברומוביליות,לגמישות
ביות

$TS1$אלטרנטיביות$TS1$
$DN2$אלטרנטיביות$DN2$למקוםעצמואתלקשוראותומחייבותשלא
איןאחרים.מניביםכליםאוביטקויןבורסה,אחד
חיים".איכותעלחלוםישבטאבו,ביתעלחלום

הפוטנציאלגדלהבין־דוריים,השינוייםלצד

הזולהכסףמחירבגללהממוסדהשכירותשוקשל
הנית־מסהטבותטיובלצדהנמוכות,והריביות

נות

$TS1$הניתנות$TS1$

$DN2$הניתנות$DN2$לקרנותוהתיקוןהוןהשקעותעידודחוקדרך
עללעלותימשיךהנכסיםששוויוההערכההריט,
והסיכוןהמיצויובשלקרקעותבשיווקיההאטהרקע

הקורונה.בגללוהמלונותהמשרדיםבשוקהעולה
ארוךלטווחהשכירותלשוקנכנסיםיזמים"יותר

3%עלעולותשלאנמוכותבתשואותומסתפקים

הנמוכים",והסיכוניםהנמוכההריביתסביבתבגלל
הנדל"ןייעוץחברתמבעליארז,פזדניאלהמסבירה
חוסרבארץשררשנים"לאודרוהנדסה.כלכלהפז

החלטות,ומקבלייזמיםמצדהשכירותבשוקאמון
בש־יבחרושאנשיםהאמינולאמוחלט.אנטיממש

כירות

$TS1$בשכירות$TS1$

$DN2$בשכירות$DN2$מבליזהעללדברקשהוהיהקבעכפתרון

שהילדרוצההיאתיתן,לאהיהודיה׳האמאלשמוע:

בית׳".יקנהשלה
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"עליותשונה.היוםהמצבארז,פזלדברי

יותרהיהודיהשהאמאלכךגורמותהדיורמחירי

ביטחוןלייצררוצההיאהמשכנתה.מנטלחוששת

משכנתהשלבמחירלאאבלשלההילדעבור

לנטהיכולתבעזרתאלאשקל,וחצימיליוןשל

מסבירה.היאפרטי",נכסבמשכירהתלותאתרל

יזמיםשללגיטימיתבחינהרואיםאנחנו"מכאן

ארוהשכירותלעולםוולנטריבאופןשנכנסים

מתוךאולהשכירדירהמכרזידרךאוהטווח,כת

וניסיונותהוןהשקעותעידודחוקעלהישענות

אפשבהןשישהעירייהבבעלותקרקעותלאתר

מיוחדים".לשימושיםרות

משווקתלהשכירדירההממשלתיתהדיורחברת

היזםשלמחוייבותתחתמוזלבמחירקרקעותמכרזי

לפנישנה02–51שללתקופההדירותאתלהשכיר

מפובמחירלשכירותמהןחלקולהקצותהמכירה

שראואחריענייןמגליםהמוסדיים"הגופיםקח.

מגיעותקידמהשהמדינהבפרויקטיםשהתפוסות

בפועלהמנכ"ליתדוד,ענבלאומרתל–%001",

רשימותגםיש"בחלקםלהשכיר,דירהשלהטרייה

רע,לאזהבשנה%5.3שלתשואהארוכות.המתנה

הוועדהשמסמנתהאופקגםלדבריה,עבורם".גם

המ(הוותמ"ל),מועדפיםדיורלמתחמיהלאומית

מהה%03שכמאשרתשהיאהתוכניותבכלחייבת

ודיורלהשכרהלדיורמיועדותיהיוהחדשותדירות

המגמה.אתמתניעברההשגה,

שהרכבתלכךערובההואהוותמ"לשל"המהלך

מצביעיםהיזמיםלכןבעתידגםלנסועתמשיך

הריטקרנותוגםלפרויקטים,ונכנסיםברגליים

שלביצועכזרוע"מטרתנודוד.מסבירהמתרבות",

רבותמדינותלצדישראלאתלהציבהיאהממשלה

קונלהשכרהדיורשלהמוצרשםהמערבי,בעולם

הפעיבהובלתהיום,רבות.שניםכברמושרשצרני

אתרואיםבארץהמוביליםהיזמיםמיטבשלנו,לות

הגבוהיםלביקושיםעריםבמוצר,הגדלהפוטנציאל

ששלפניכמונראהלאהשכירותשוקולנחיצותו.

וישתנה".יוסיףעודוהואשנים,

ממוסדיםיותרפרטיים,פחות
המתגוביןשהמאזןלהבטיחיכולהלאדוד

המתגורריםלביןל–%03)(קרובבשכירותררים

צופההיאאךישתנה,(כ–%07)שבבעלותםבנכס

השכירותבתחוםהפועליםהשחקניםשתמהיל

ממוסדות.יותרפרטיותידייםפחותישתנה:

מכוןראששחר,בןדניפרופ'גםשותףלסברה

אביב.תלבאוניברסיטתהנדל"ןלחקראלרוב

ואבאאמאעלהידימנוהל"השוקשחר,בןלדברי

ספורדיבאופןאותןומשכיריםדירותשקונים

מהבשונהרוחם,עלשעולהכפימקצועי,ולא

קנדהארה"ב,כמומערביותבמדינותמתרחש

לדיהנגישותבובמצבאירופה.ממדינותוחלק

הדיורמחיריבגללומתרחקתהולכתבבעלותרה

משקילרובהדירות,במחיריוהעליותהגואים

מספקראשוניעצמיהוןלגייסאפילוקשההבית

למוקדיובקרבההביקושבאזורידירהלרכושכדי

שיאפשרשינוילהיווצרחייבולכןהתעסוקה

לשכירות".מקצועישוק

רגוללכלולצריךכזהשוקשחר,בןלדברי

תחזוקהתנאיונאותה,הוגנתשכירותשתבטיחציה

שניסהמהבנכס,להישארשיאפשרואופקבסיסיים

הכנסתחברישקידמוהוגנתשכירותחוקלעשות

הקובממשלותפולקמןורועישפירסתיולשעבר

בשטח.יתרהבהצלחהולאדמות

והגבלתמחיריםפיקוחעללדברמבלי"אפילו

באזורידירהעלבעלותרבים,עבורדירה,שכר

להםלתתהמדינהואחריותאופציהלאהיאהביקוש

שחר.בןקובעאופק",עםיציבהגגלקורתמענה

רחוקותלפריפריותלהתרחקצריכיםכיום"צעירים

תשתיותבוובמצבנדל"ן,עלבעליםלהיותכדי

נעשיםהניתניםוהשירותיםבחסרלוקותהתחבורה

תלממטרופוליןשמתרחקיםככלטוביםופחותפחות

התעסוקתיוגורלםנעצרתשהמוביליותהריאביב,

מראש".למוכתבוהופךמוגבל

לדינגישותעלבפברוארשחרבןשערךממחקר

דילרכוששירצוהחמישיהעשירוןלבניכיעלהרות

בממוצעיידרשובישראלממוצעתחדריםארבעהרת

הביתמשקהכנסותכלאתינתבושבהןשנים6.01

אביבבתלאותהלרכושירצואילוהמטרה.לטובת

לארההמחקר,לפינוספות.שנים4.5להקדישיאלצו

לביןשנים9.21ביןייקחהנמוכיםהעשירוניםבעת

לרכוששיצליחועדההכנסהכלניתובשלשנים9.63

שניםוחציששביןועודממוצעת,חדריםארבעהדירת

אותהולרכושלנסותיתעקשואםשנים,וחציל–81

לאמשפחהאותהאםנכוןהזה"החישובאביב.בתל

לביתהילדיםאתשולחתלאמזון,עלשקלמוציאה

שחר.בןמדגישבגדים",קונהולאולחוגיםהספר

עומדאביבבתלהשכונותכלשבשכלולבעוד

לפיוחדשות)שנייה(ידחדריםארבעהדירתמחיר

נסיעהק"מ04מרחקשקל,מיליון80.3עלהמחקר

חדריםארבעהלדירתהממוצעהמחיריעמודמשם

שקל.מיליון4.1על

תואביבתלמטרופוליןכך,ימשךהמצב"אם

ובפריואליטיסטית,הומוגניתמאוכלוסייהרכב

מחברהלהימנע"כדימוסיף.הואהיתר",פריה

לפריפריה,מרכזביןאדירהשונותעםמקוטבת

ההזושוויוןחברתיתמוביליותאתלאפשרצריך

איכואלטרנטיבותלייצרחייבהמחוקקדמנויות.

יכולשלאלמיכלכליוביטחוןודאותועםתיות

דירה".עלבעלותלעצמולייצר

שמשקיעהמוסדישהשוקסיבה"איןלדבריו,

גםישקיעלאאמריקה,בצפוןבנדל"ןעתקסכומי

בובעולםבמיוחדבישראל,שכירותשוקבפיתוח

מגלמשכירותוהדיבידנדיםנמוכההריביתסביבת

הזהשהשוקכדיאבלנמוכה.סיכוןרמתהםגםמים

ממשלתית".התערבותעודנדרשתיתבסס

בשקליםנבחרים,בפרויקטיםחודשייםשכירותדמי עולה?זהכמה

הממשלתייםבפרויקטיםמפוקחתשכירותלזכאימחירשוקמחיר

להשכירדירהמקור:בהקמה*פרויקט

ארנונהחלומות
ירושלים

יםגלילסביוני
הרצליה

שליאביב
השרוןרמת

פרסנאות
חיפה

הגדנ"ע
אביב*תל

007,5

073,4

006,6

008,4

003,3

002,6

069,4
064,4

051,5

053,6

קידרנירצילום: ברזיליאבי אסףיובלצילום: ברדוגוליאור נחוםדרורצילום: ארזפזדניאלה

אפימנכ"לברזילי,אבי

פועלתלהשכיר"דירהנכסים:

לשוקשיחררהאךשניםחמש

הרשויותדירות.000,2בקושי

פוליטייםוכוחותהמקומיות

שלענייןזה,אתמונעים

והשריםהמדינהידיים.כיפופי

לקבלשצריכיםמיהם

הכנסותאובדןעלהחלטה

שידעוכמומהקרקע

למשתכן"במחירלעשות

סלמןאמילצילום: המגמהאתמתניעהוותמ"לשמסמנתהאופקבירושלים.ארנונהבשכונתמגוריטשלטווחארוכתלשכירותפרויקט
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חינםכושרוחדריג'ימבורי
אשטקבוצתהיאלתחוםשנכנסההחברותאחת

ארולשכירותפרויקטכיוםמפעילההקבוצהרום.

הקרובותבשנתייםלאכלסוצפויהבחיפהטווחכת

המשתבמתחמילשכירותדיוריחידותכאלףעוד

בירושליםהיובלובקרייתאביבבתלוהגדנ"עלה

שו"איןלהשכיר.דירהמכרזיבמסגרתכולם

שכירותפניעלפרטימאדםבשכירותשייבחרכר

גבריאלטועןהאפשרות",לותינתןאםממוסדת

והמ"החוזיםזכיינות.אשטרוםקבוצתמנכ"ללוי,

טולגמריחדשנכסלתמורהביחסשלנוחירים

מגויסיםאנחנוהפרטי.מהשוקמשמעותיבאופןבים

להשכירדירהמכרזימתוקףהמדינהשללסטנדרט

תפוסותעללשמוררוציםהשניומהצדאחד,מצד

להשביחכדיאופטימלינכסמצבועלמקסימליות

חבהזמן.כלבשיפורעסוקיםבאמתאנחנואזאותו,

לטווחלהשכרהדיורלמיזמישנכנסותגדולותרות

ומציובניהול,שלהםבפרויקטיםמשקיעותארוך

מטופחדייריםמועדוןואופניים,עגלותחדרעות

שהקמביניםאנחנולדיירים.חינמייםכושרוחדרי

ג'ימבורי,מציעיםולכןהמפתחהואהשוכריםעםשר

כמודייריםלצרכיציבורייםשטחיםשלוהתאמה

דיי002שלבפרויקטהרצאה.אומשותפתתפילה

ונותנים7/42שעובדיםצוותאנשיארבעהישרות

אומרזהאםגםתחזוקה,בעייתאותקלהלכלמענה

הדלתאתלפרוץאובאמבטיהשנתקעילדלחלץ

בלילה".ב–21שישיביוםלביתמחוץשננעללמי

לשכיאחריםפרויקטיםומפעילילוילדברי

הם"הישראליםאחיד.אינוהשוכריםפרופילרות,

מתפישותיהםאותםלנערוצריךסטיגמטיםטיפה

"בפרויקטלוי.מדגיששכירות",לגביהמיושנות

21לצד,WMBבעלימתגורריםבחיפהלהשכרה

מכפרדיורמצמצמיפנסיונריםמרמב"ם,רופאים

רוציםהשוכריםמהקריות.צעירותומשפחותורדים,

ויותר".שניםעשרבדירותלהישאר

ארט:גולדןמנכ"לג'יני,שמעון

היוםלרכושאמורשהיה"הדור

הואאחר.במקוםנמצאדירות

לייצרמבקשעבודות,מחליף

לגמישותאפשרויותלעצמו

להשקעותועוברומוביליות,

מחייבותשלאאלטרנטיביות

למקוםעצמואתלקשוראותו

בטאבו,ביתעלחלוםאיןאחד.

חיים"איכותעלחלוםיש

שפיר?סתיוהיוםאתאיפה

אביב".בתל"אני

החוף.עלרצהלפעמיםאותךרואהאני

גרה?"אתאיפהאותי?רואהאת"איך

התימנים.כרםבאזור

מחעדייןאניהאמת,זמן.הרבהדירהשםחיפשתילך.כיף"איזה

אותי?"תזכרישמתפנה,דירהעלמשהושומעתאתאםפשת.

צמחהשממנוברוטשילדוהאוהלהחברתיתהמחאהאחריעשור

דירה.מחפשתעדייןשפירסתיולשעברח"כהציבורית,פעילותה

המרכזיתהפעילההיתהבכנסת,השקיפותועדתאתשהקימהשפיר,

המשחקכלליאתשתשפרחקיקהלהסדרתפולקמןרועיח"כלצד

באייודאותאותםומותיריםהשוכריםאתהמקפחיםהשכירות,בשוק

שקידמההוגנתשכירותחוקהשכירות.ומחירההשכרהתקופתלגבי

לשויהמשכירביןהיחסיםאתוהסדיר7102אושראמנםשפיר

סעיפיאתהותיראךליקוייםותיקוןלמתווךהתשלוםבענייניכר

שוניםגורמיםשלהתנגדויותלאורזאתבחוץ.המחיריםעלהפיקוח

מתוכנו.הרבהשרוקןמהשקד,איילתדאזהמשפטיםשרתובראשם

בשוקהבעיהשורשומההגדולהכשלהיהאיפהאותהכששואלים

בכנכהונתיבמהלךשהבנתיהדברים"אחדמסבירה:היאהשכירות,

פשוטהשכירות.בשוקקורהמהלדעתלאמעדיפהשהמדינהזהסת,

אםבעיהשישמביניםכולם"הרישפיר.אומרתעיניים",לעצום

אדירוציבורמשנהישנתייםיותרבדירהנשאריםלאהשוכריםרוב

הגופיםאבלדירה,בשכרסיועמקבליםזכאיםאלףמ–571יותרשל

אותה".לפתורשיעזרונתוניםלאסוףמתנגדיםהנושאעלהאמונים

מתנגדים?אומרתזאתמה

הגורמיםכלאתזימנתיהשקיפותועדתשלמהישיבות"באחת

ביותר:הבסיסיהדבראתשיעשווביקשתיהשכירותבשוקשעוסקים

בפייסבוקסקר'עשינואמרה:דאזתקציביםאגףנציגתנתונים.יציגו

בדיבידיהםשאיןהסבירישראלבנקנציגשכירות';חוזיאורךעל

שלו,מהבנותמביןשהואאמראבלהשכירותמחירימגמותעלקה

נציגעולים;אכןהשכירותשמחיריאביב,בתלדירותששוכרות

עלעובדיםושהםטוביםמספיקלאהקיימיםשהנתוניםהודההלמ"ס

המסים,ורשותבו;נזפומידבאוצראבלטובהיותרלסקירהמודל

להגידידעהדירות,מהשכרתהכנסותעלמסעללגבותשאמורה

עובדלאומשהואכיפהאיןאבלמס,משלמיםלאמהנדרשיםשכ–%87

הבינוהנתונים,אתשיאסוףשכירותרשםלהקיםכשהצעתיגםשם.

נעצר".זהושםעבודה,הרבהשזה

חבאתולשרתהראשאתלטמוןמעדיפיםהפוליטיקאיםכלומר

והמשקיעים?הנדל"ןרות

לאובממשלהבכנסתההחלטותשמקבליהיאהתחתונה"השורה

מיליוןכשניעבורהשוקאתלשפרשתעזורהבעיהאתלפתורמנסים

זוהוגנתלשכירותבסיסיםלתנאיםהמאבקהרידירות.שוכריאזרחים

כולנו.שלמלחמהזודירותלבעלימפונקיםשוכריםביןמלחמהלא

המשכיריםלהרוויח:יוכלושניהםוככהלהגן,צריךהצדדיםשניעל

בטוחיםשוכריםלקבליוכלושלהםהפנסיההיאמהדירהשההכנסה

לבישיזכווהשוכריםזמן;לאורךבהונמצאיםבדירהשמשקיעים

להבטיחיכולמפוקחשוקמחירים.עליותאוהפינוימועדלגביטחון

בגרמניה,למשלשישכמוקיצונייםמודליםלאמץבליגםזה,את

לישראל.מתאימיםולא

הםמאוד.מיושניםוהפקידותההחלטותשמקבלילמדתי"לצערי

ושכירותפיקוחעלשומעיםשהםפעםבכלשדיםמינימכלמפחדים

בפרגינהעםביתזהשהחלוםחושבשעודבעבר,חייםהםהוגנת.

צורךעלמצביעההמילניאלסדורשלשהדינמיקהבעודמנומנם,בר

ישראלשבמדינתבוודאיטווחארוכתשכירותשלבמוצראדיר

רביםופקידיםפוליטיקאיםיותר.וצפופהעירוניתלבנייהשמכוונת

סיוטהיאטווחקצרתששכירותמזהומתעלמיםמהעתידמפחדים

שלם".דוראותושחווה

לפניהשכירותמחיריעליותעלוהגבלותהדירהשכרעלפיקוח

לגמרי?אחרתלהראותהדיורלשוקהיוםגורמיםהיושניםארבע

שכרעלמפיקוחהוליסטייותרהואהשכירותשוקשל"הפתרון

שימושיםעירובילהבטיחמעולה,ציבוריתתחבורהגםצריךהדירה.

מבוססולאאיכותיתכנוןלייצרעבודה,למקומותוקרבהבפריפריה

וסתמיכותלהפסיקכדיהציבוריהדיורמלאיאתלהגדילכמויות,

לזכאיםהמדינהשמחלקתשקליםמיליונימאותשלאדיריםבסודים

היתההאוצרמשרדשלהטענההשכירות.דמיאתלמעלהודוחקת

והדיורהשכירותבשוקהמדינהשלההתערבותאתלהפחיתשצריך

הנכונים.במקומותולארע,מתערבתפשוטמתערבת,המדינהאבל

וגםקאופרטיבי,ודיורשיתופידיורשלחדשיםמודליםקיימיםבעולם

כבררפאיםדירותעלהכפולההארנונהאכיפתכמוקלותאפשרויות

מיושמות".לאאבלחוקקו,

אחדאףמענייןלאשזהוגילתההשכירות,שוקאתלשנותכדילכנסתבאהשפירסתיו

צויגנברגאוהדצילום: השוכרים"ועלהמשכיריםעל"להגןשפיר.

ארטגולדןצילום: המפתח"הואהשוכריםעם"הקשרבחיפה.ארטגולדןשלטווחארוכתלשכירותבפרויקטדירה

וקניןעופרצילום:
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בשוקהיוםהקיימיםשהתנאיםסבורלוי

לפהקרקעותשיווקאתלהגבירישאךמספקים,

"לאהמגמה:המשךאתלהבטיחכדישכירותרויקטי

פוליטיאותקינהועודהוגנתשכירותחוקצריך

להתחרותליזמיםלתתצריךהבטחות,שיפזרוקאים

שהשוקככלסטנדרט.ויכתיביגיבבעצמווהשוק

ההטבותכךוקפטיליסטיתחרותייותרייעשה

יגדלו".לשוכרים

לשכירותהמיועדותהקרקעותשיווקשקצברק

האוצרשרהכריזב–5102בשיאו.ממשלאטווחארוכת

דירותאלף051שלשאפתנייעדעללפידיאירדאז

תוךהשכירותשוקאתשישנוטווחארוכתלהשכרה

קבראתואילצוהתאדוהאלוהמחויבויותאךעשור,

כדישנוסדהלהשכיר,דירההממשלתיתהחברהניטי

ביעשמדוברולהסבירלהתנצלהמשימה,אתלמלא

פרויקטיםכיוםמציגהלהשכירדירהמופרכים.דים

בלללהשכרהדירות007,9שלבהיקףיחסיתדלים

בהקמה.עדייןרובןבד,

הסמכויותאתלעצמושלקחפוליטיקאיאף

ליצמןיעקבאוכחלוןמשהמאזהדיורבתחום

להשקיעששווהכזההשכירותבשוקראהלא

מתקשיםה–03בנישדורהעובדהחרףמאמץ,בו

כחלוןראשונה.דירהלרכישתעצמיהוןלחסוך

קרקעותבחלוקתמיליארדיםלהשקיעהעדיף

אומוליצמןלמשתכן,מחירבמסגרתלרכישה

השכירותשוקבפיתוחהתעניינותואתהביענם

הדיורלמצוקתמידיומענהכפתרוןהטווחארוכת

מידימהרהתפרקההממשלהאבלהחרדי,בציבור

בשוק.לפעולזמןמספיקלונתנהולא

שיחררהאךשניםחמשפועלתלהשכיר"דירה

ברזילי,אביאומרדירות",אלפייםבקושילשוק

לההדיורמתחםאתהמפעילהנכסיםאפימנכ"ל

372שבוים,גלילבסביוניבארץהראשוןשכרה

בשוהם.להשכרהפרויקטגםכיוםומקימהדירות

כיאלאמסוגלת,לאאורוצהלאהיאכילא"זה

אתמונעיםפוליטייםוכוחותהמקומיותהרשויות

היאלהשכירדירהידיים.כיפופישלענייןזה.

והמדינהמבצע,אלאהחלטות,מקבלשלאגוף

אובעלהחלטהלקבלשצריכיםמיהםוהשרים

בעברלעשותשידעוכמומהקרקעהכנסותדן

אחרות".ובפעילויותלמשתכןמחירבפרויקטי

כמומשמעותייםצעדיםכאן"נעשולדבריו,

הבעיההון,השקעותעידודוחוקמסויהטבות

מחיעליותמולבקרבמפסידיםתמידשהםהיא

הדירה,אתלמכורעדיףתמידכמעטהדיור.רי

מגיעהלאלרובהשכירותעלהתשואהכאשר

להקיםמעדיףאנילמשל,ובצ'כיהבפוליןל–%3.

ואנינמוךהקרקעערךכילשכירותפרויקטים

הנכסשלשוויעליותאצבוראםשארוויחיודע

מתוןבקצבעולההדירהשכרבארץזמן.לאורך

היהזהאםלשוכריםאבויהדירותממחיריותר

שלבמצבהזמןכלנמצאכשהשוקאבלאחרת

למכוראפשרותלושישיזםיציבים,ביקושים

למכור".יעדיףתמיד

ציבוריתקרקעחשבוןעללבנות
בדירההמשווקותהקרקעותמיעוטרקעעל

ברדוגוובעלימנכ"לברדוגו,ליאורלהשכיר,

בעצמוולאתרלקופסהמחוץלחשובמנסהגרופ,

המצוהמכרזיםבמסגרתשלאמוזלותקרקעות

רכגרופברדוגוכךהמדינה.שמוציאהמצמים

ציבוריבייעודקרקעזכויותשנהכחצילפנישה

ומוסדותקהילהלשימושיהמיועדתחומה"("קרקע

עםקומבינציהעסקתבמסגרתסבאבכפרציבור)

מתכווןהואהקרקעעלעקיבא.בניישיבותמרכז

דירות,004,2שבולהשכרהדירותמתחםלהקים

הראשוןבשלבדונםשישהעלדירות004מהן

להקשמוכנההמקומיתהרשותבאישורבתוכנית

להשכרה.דיורלטובתזכויותנות

בפועלמנכ"ליתדוד,ענבל

"המוסדייםלהשכיר:דירהשל

שראואחריענייןמגלים

בפרויקטיםשהתפוסות

מגיעותקידמהשהמדינה

בשנהתשואה%5.3ל–%001.

מטרתנועבורם.גםרע,לאזה

לצדישראלאתלהציבהיא

דיורשבהןרבותמדינות

מושרש"כברקונצרנילהשכרה

ולקבלהדיורבשוקהאחיזהעללהילחםליצמןיעקבהשראתהובילההחרדיבציבורהדיורמצוקת

כלכליללפיתוחהרשותהוקמהגםבמסגרתההיוצאת,בממשלהוהשיכוןהבינויתיקאתלידיו

לאתגרפתרונותלייצראמוריםהאלוהגופיםהממשלה.ראשמשרדתחתהחרדיהמגזרשלחברתי

חדשותדירותכ–000,01או,0402עדלחרדיםדיוריחידותאלף002הקמתהבוער:החרדיהדיור

בהובלתמ–5102החרדיתלחברהלדיורהאסטרטגיתהתוכניתלפיכךהקרוב,וחציבעשורשנהמדי

מדיניות.למחקריהחרדיוהמכוןהשיכוןמשרד

חרדיות;אוכלוסיותלקלוטמעורבותעריםראשילשכנעליצמןשלהניסיונותשלמרותרק

מעולהבטיחושפיר;כסיףהחרדיותלעריםהתוכניותקידוםעלההחלטותמקבליעלללחוץ

החהעיראתלהרחיבדרעיאריההשרשלמאמציואףועלבפריפריה,שנייהידלדירותנקים

במחסנים,כיוםשמתגורריםזוגותלאלפיומיידיםזמיניםפתרונותחסריםעדייןאלעד,רדית

בעריםומאולתרלאלחוקיבאופןשנבנובדירותעגומיםובתנאיםגגעליותמרתפים,חניות,

ברק.ובניירושליםובראשן,החרדיות

"דירהשלבפעילותהליצמןהתעניין0202ביוניהפתרון?להיותיכוללהשכרהדיורהאם

גםהתורה.ליהדותהליכודביןהקואליציוניבהסכםסמכויותיותחתשתכללוהתעקשלהשכיר"

בשוקולהשקיעלפתחבכוונתוכיליצמןאמרהבחירות,לפנירגע,1202לשנתשלוהדיורבחזון

שלאנשיוהשיכון.ממשרדסיועלזכאיוכמענהדיורמחוסרותלמשפחותכמענההטווחארוךהדיור

החרדי,לציבורוהתאמתההחברהפעילותהרחבתלגביראשונייםדיוניםמקייםהואכיהודוליצמן

התפוגג.והרעיוןעומקתוכניותלהכיןזמןמספיקהיהלאהממשלהשלהקצרהכהונתהבתקופתאך

שבצפון,רכסיםהחרדיביישובמקודמים:החרדיתלחברהלהשכרהפרויקטיםשניזאת,בכל

בביתהמשקפייםובשכונתטווח;ארוכתלשכירותמיועדותכ–002שמתוכןדירותלכ–004

שניסונוספותיוזמותלהשכרה.66מתוכןדיור,יחידות231שלבנייהמתוכננתבושמש,

והתנגחששותבגללבעיקרנכשלוהאחרונהבשנהחרדיתלשכירותובלודברקבבנילקדם

המקומיות.הרשויותשלדויות

קבוצתשלובעליםיו"רגריידינגר,שמחההיזםהואבתחוםפעילותבוחןזאתשבכלמי

גריידינגרשמש.בביתדיוריחידותאלףשלשכונהכיוםובונהשמתכננתופיתוח,יזמותנתיב

דתילחרדי.לציבורלהשכרהדיורלטובתמוגןלדיורהמיועדותמהקרקעותחלקלהסבמבקש

מנגנוןלהתקייםחייבולשוכריםליזםכלכליתכדאיותלייצרשכדיסבורשהואאףעלזאת

משמעותי.ממשלתיסבסוד

אחדהיאבבעלותדירהאחד,"מצדגריידינגר,מסבירבמלכוד",נמצאהחרדי"הציבור

שקובעסףקריטריוןמהווהדירהרביםובמקריםצעירזוגכלעבורחשוביםהכיהמרכיבים

אדירים,במאמציםכספיםמגייסיםהדירהאתלהבטיחבשביללא.אושידוךסוגריםהאם

ההוריםאתלשעבדיידרשהצעירהחרדיהאברךאםאחרונה.כאופציהקיימיםכשהגמ"חים

יקרה".זהגםהדירהאתלאפשרכדישלו

להכנסהמתחתהרבההיאממוצעתחרדיתלמשפחה"ההכנסהגריידינגר,מסבירהשני","מהצד

יוצאיםכבררבותשבמשפחותנכוןזה.51אפילונפשותיותרישובמשפחהבמשקהממוצעת

בכואובישיבהללמודהגבראתמעודדתהאישהבהםמקריםשלמבוטללאאחוזישאבללעבוד,

מצמצמותמשפחותכזהבמצבמורה.אוכמתכנתתהפרנסה,נטלאתלבדעצמהעלונושאתלל,

במשפחותאולםובקצבאות.בקהילהבמשפחה,שיותרכמהונעזרותשלהןההוצאותאתלמינימום

להכלכליתיכולתאוזמיןעצמיהוןאיןעובדתהאישהאםגםאברכים,שלשלישידורישבהן

לקנותאפשרותאיןכאלהבמקריםההכנסות.להגדלתאופקהעדרלצדמשמעותי,עצמיהוןבטיח

במחירטווחארוכתשכירותשללמסלוליפנהברירהלושאיןמילכןשתהיה.ככלזולהדירה,

ובדירותבמחסניםמתגוררותובאלעדבירושליםמשפחותבוכיוםמהמצבטוביותרזהמפוקח.

שצפוף".מרובסליחהמבקשיםהזמןכלשבהןדירותלי''סלח

לקורתפתרונותלייצרבמנהיגיהםלדחוקאלאברירהאיןלחרדיםגריידינגר,שלדברימכאן

לכלבסיסיתגגקורתלהבטיחשחייביםמביניםוליצמן"דרעיעמוק.ממשלתיבסבסודבסיסיתגג

הקרקעותמרביתכבעלתאחריותלקחתויכולהשצריכהכמיהמדינהאתורואיםשמתחתן,זוג

לזוגותגישהלתתכדילמשתכןבמחירהפסדיםספגהשהמדינה"כשםגריידינגר.מסבירבישראל",

ולחברההחרדיתלחברהציבורידיוראושכירותשלבמודליםגגקורתלהבטיחיכולההיאצעירים,

ארוך,ולטווחמפוקחבמחיראםגםבשכירותדירהעדיין,לדירה.להגיעמצליחהשלאהכללית

בבעלות".דירהשמייצרתהכלכלילביטחוןבהשוואהנחותהאלטרנטיבהתהיה

המוצאלהיותעשוילהשכרהדיור
החרדיתהמצוקהלפתרוןהאחרון

חכםרמיצילום:

טואגאיילצילום: במחסנים"מתגוררותובאלעדבירושלים"משפחותגריידינגר.שמחה

אפלבאוםתומרצילום: נעצרתהמוביליותאביבתלממטרופוליןשמתרחקיםככלאביב.תל
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ג?דקי?מוו–41026102"–ב–בר?וגו,ל?–ברי

הקמהלאפשרכ?יצע?יםשלשורהוכחלוןסערעון

ייעו?עםקרקעותעללהשכרה?יורפרויקטישל

הרשותעםמשותפתו–בתוכנית–בהסכמהצי–בורי,

–בשוקשינוילייצרהצליחולאהםאולםהמקומית,

החוקכיוםלהיכנסיזמיםולעו??להשכרהה?יור

הקרקע,על–ב–בעלותשתחזיקאחתליישותמג–ביל

יותרו–בירוקרטיהח?שותשותפויותשמצריךמה

פועלאאישא–בלפרוצ?ורלית,–בעיהזומורכ–בת.

שמק–בלתאמיתיתמנהיגותהיע?ר–בגלללתיקונה

האלוהקרקעותכיג?ולפספוסנוצרכךהחלטות.

להשכרהפרויקטיםל–בנייתא?ירפוטנציאלמהוות

המוהרשויותהמ?ינהאםי–ב.א–בתל–במטרופולין

שלותמרוץרגולטורילתיקוןמאמץיעשוקומיות

אלפיעשרותשלהקמהתתאפשרהעריםראשי

א–בלא–בי–ב,תל–במטרופוליןלהשכרה?יוריחי?ות

העצליוםזמריםלה–ביאמע?יפיםעריםראשי

עללהסתכל–במקוםמופלטה,ער–ביולקייםמאות

גםמוכרים.שלאפתרונותולייצרהארוךהטווח

עםקרקעותלהפקיעיכולהישראלמקרקעירשות

שלהקמהולעו??פרטייםמ–בעליםצי–בוריייעו?

טומניםזה,אתעושהלאאח?אף–בלפרויקטים,

–בחול".הראשאת

ל–בנייההתמריץשהיום–בעו?כיטוען–בר?וגו

עלמסוימתמהנחהנו–בעלהשכיר?ירה–בפרויקטי

כ–51תוךה?ירותאתלמכורואפשרותהקרקע

הקנייתלצ?צי–בוריייעו?עםקרקעותשנה,

ליזמים,התשואהאתלהג?יליכולותמסחרזכויות

לאורךכאלהיישארולהשכרהש?ירותולה–בטיח

שנה.02–01אחרי–במהירותיימכרוולאעשורים,

ממוס?.שכירותשוקלהת–בססיוכלכך

–בשוקיותרג?וליםשחקניםגם–בר?וגו,כמו

צי–בו–בייעו?קרקעות–באיתורעסוקיםה?יור

–בהםטווח,ארוכישכירותלפרויקטישיתאימורי

–בינוי.ושיכוןעזריאליישראל,אפריקהאזורים,

ה?ישמחירי–באשליהחיים–בישראל"הצעירים

מפעיליםלאשהםלכךהס–בראיןאחרתיר?ו,רות

ארוכתשכירותמלאישתייצרהמנהיגותעללחץ

ייחה?ירותמחיריאם"גם–בר?וגו.אומרטווח",

מיחצילה–ביאצריךע?ייןממוצעזוג–בחצי,תכו

ל?ירהעצמיהוןלושיהיהכ?ימה–ביתשקלליון

א–בי–ב".מתלשעהחצי–במרחק

האקזיטעלרקחושבים
הגהקרקעמחירי–ביןהמסוכןשהשילו–במכאן

והשלטוןהמקומיותהרשויותמצ?שיתוק–בוהים;

שטחיםעלפרויקטיםשל–בנייה–בלנתהמרכזי

ומיזמיהמסויתמריצישלוהתוקףצי–בורי;–בייעו?

תוךמה?ירותלהיפטרשמעו??יםלהשכיר?ירה

הנוכחיתההתעוררותשגםמוכיחשנהכ–51

המו?לעו?כללהיעלם,עלולההשכירות–בשוק

–בכפוף–בסוף,המכירהתמריץעלמת–בססהכלכלי

המס.הט–בותלמימוש

ה–בסיסית"ה–בעיהכיס–בורהארזפז?ניאלה

והקרשהיזמיםהיאההשכרהשוקשלוהמהותית

שלהיוםעל–ביםחושהםכילפרויקטנכנסיםנות

פרויקטישלהמהותנפגמת–בכךהמכירה.האקזיט

אתגםלשיםשאמוריםהטווחארוכתהשכירות

שנהל–03להשכרהנכסשמחזיקמי–במרכז.השוכר

יכולאזרקכמטרה.ולאכאמצעיהנ?ל"ןאתרואה

?ימשותפים,חלליםעםאיכותי,פרויקטלהיווצר

–ב?ירהשמשקיעיםו?ייריםלשוכרים,מותאמותרות

לשמוררוציםשהםאמיתי–בית–בהםורואיםו–במרח–ב

ס–בי–בתו".אתולשפרעליו

ייעו?עםהחומיםהשטחיםארז,פזלטענת

פתלאהםשכירות–בתלטו–ביםהמוס–בוריםצי

עללוותרמקומיתלרשותשגורםעיוותאלארון,

עירונייםדקהילתיים.לשירותיםהמיוע?יםשטחים

המקרקעשימושי–ביצירתהואלטענתההפתרון

הת–ב"ע–ברמתלשכירות,מלכתחילהתוכננים

ייעו?שיש"כמוהעירוניות.המתארותוכניות

קרשיהיוצריךלמלונות,אוא–בותל–בתיתכנוני

יהיההשוכרואזלשכירותשמיוע?ותקעות

ו–ב–ביתהמרכז,הואהתייר–במלוןכמו–במרכז

הרגולטוריהצע?זה–במרכז.הואהזקן–בותהא

הנכסל–בעלאינטרסייווצרכךורקהמת–בקש,

מס–בירה.היאמרוצה"יהיההשוכרשהלקוח

הםכיוםהקיימיםשהצע?יםס–בורג'יניגם

קרקע,לס–בס?מוכנההמ?ינהלמה–ברור"לאטלאים.

עו?ליזםלחלקואזמכרז,–ב–בנייתמאמציםלהשקיע

שנה.51אחרימהמכירהלהרוויחלוולתתסוכריה

שוקולכןנ?ל"ן–במונחיזמןאפסזהשנה51הרי

זאתוישתכלל.יתרח–בלאהטווחארוכתהשכירות

להשכרההואהת–ב"עייעו?למשל,–בארה"–ב,תקלה.

ישהזה,הייעו?מתוךנגזרהקרקעמחירמלכתחילה,

להתמי?מיוע?תוהקרקעתמריצים,שלשורהעו?

ממושך".לזמןמלאיל–בססאפשרככהשכרה.

מוסףערךעםדירות
קרקעותשיצירתס–בוריםוא?ריכליםמתכננים

התוכ–במסגרתמלכתחילהלשכירותהמיוע?ות

והמחוזיות,המקומיותהווע?ותשמק?מותניות

המותאמיםאיכותייםפרויקטיםתכנוןתאפשר

להצריכיםהשכירות"פרויקטישוכרים.לצרכי

עו?כמולהיראותולאל–1202עצמםאתתאים

פיק,יוניאומרומר?ימה",פר–בריתשינהשכונת

–במתמחיהמתמק?א?ריכליםפיקמשר?מ–בעלי

?יור"מתחםסטו?נטים.ומעונותמעור–בים?יור

ע–בורמשותפיםחלליםלהכילצריךלהשכרה

ח?ר–בריכה,משותפות,וגינותחצרותה?יירים:

ע–בו?ה.ומתחםמשותףגגמוזיקה,?ריכ–ביסה,

פלייס".מלרוזאתשמ?מייניםכמו

קטנותלהיותויכולותצריכותהאלו"ה?ירות

–באםגנריותמ"ר021?ירותשלמהסטנ?רטיותר

04של?ירותגםלהיותצריכותוחלקןהמוש–בות,

מציעשהיזםותאורהריהוט–בחלקןושיהיהמ"ר

"כיום,–במשר?.שותפהפיק,ניצהמוסיפהל?ייר",

ה–במפרטאתמג?ירהממשלתיתח–ברה–בוהמצ–ב

אליו,שנצמ?יםמינימוםרףיוצרלפרויקטיםנייה

מהסוגפרויקטיםויצירתיות.התאמותמספיק–בלי

ותמריץחשו–בההז?מנותלייצרגםיכוליםהזה

ומתק?מותירוקותמערכותלשל–ביזמיםע–בור

ו–בכךאנרגיהוצריכתמיםמחזוראוויר,מיזוגשל

אלוהםכישניםלאורךעלויותלעצמםלחסוך

להשקיע".להםוכ?איה–בנייןאתשמתפעלים

לי–בינג,אזוריםהריטקרןמנכ"לענ–בים,ערן

מתומחרתלהיותתוכל–בשכירות"?ירהכי–בירמס

ערכים–בגללמפוקח,כשירותולאג–בוהים–במחירים

–בעתי?,להציעיוכלוכאלוש?ירותג–בוהיםיותר

–בי?ולייווצר–בעתי?הפורטפוליו.אתכשנרחי–ב

שירוסלויהיהוהצי–בוריםהפרטיים–בשטחיםוייחו?

שללערכים–בהתאםשוכרים,לקהילתשמותאםתים

אחסוןח?רמשותף,קורקינטמשותף,רכ–בהפרויקט:

מותאמות".תוכןופעילויותלמשלוחים

יצ–בכאלושפרויקטים"כ?יפיק,ניצהל?–ברי

כ?יירלךשגורםתכנוןלייצרחיי–ביםתאוצה,רו

איכויוקרתי,–ב,מגניאיתו:מזוההלהיותלרצות

משמעותימוסףערךעםמשהולייצרחיי–ביםתי.

שאיןופסיליטיסטו–ביםשירותיםחזקה,קהילה

המרוץעללוותרתמריץיהווואלו–בניין–בכל

–ב–בעלות".

ראששחר,בןדניפרופ'

הנדל"ןלחקראלרובמכון

אביב:תלבאוניברסיטת

אמאעל־ידימנוהל"השוק

ומשכיריםדירותשקוניםואבא

ולאספורדיבאופןאותן

רוחם,עלשעולהכפימקצועי,

במדינותמהמתרחשבשונה

קנדהארה"ב,כמומערביות

אירופה"ממדינותוחלק

וקניןעופרצילום:

אפלבאוםתומראדריכלים,פיקצילומים: פלייס"מלרוזכמומוזיקה.וחדריבריכהמשותפות,וגינותחצרותלהכילצריךלהשכרהדיור"מתחםוהקמפוס.(מימין)אילןברבאוניברסיטתהחדשיםהסטודנטיםמעונות

זנאתישלומיצילום: באשדודליבינגאזוריםבפרויקטכושרחדר
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