תשתיות,

כנס

ונדל״ן

תחבורה

אצלנואיאפשר?״
בלבמנהטן ישדירותבפיקוח אז
סגן החשבתהכללית באוצר אמר כי מטרת מכרזי הדיור להשכרהלטווח
את חלופת השכירות
ח״כ סתיו שפיר :״צריך לתתלשוכרים מענהעכשיו,

ארוך

רזסמולסקי

חלק

מתנאי

שכירות

המכרז

שמייצר

הוא

הסכם

יתרונותלשוכר,

כמו וראותלגבי
״חשובלכולייצרעכן? של
"" שכירות קוכצרכית ,שלאועלייתו לאורך
ושמירה על רמת תחזוקה״.
המטרה המרכזית
קיים בישראל.
שפיר
סתיו
ח״כ
לטווח
להשכרה
הדיור
של מכרזי
(העבודה),
מתחה
בירכה על המהלך ,אך
את מהי־
$TS1$מהירי$TS1$
ארוך איכה להוריד
הכדל״ן ,שכן מהיריהכדל״ן עליו ביקורת .שפיר אמרה בפא־
$TS1$בפאנל$TS1$
רי
$DN2
$DN2$בפאנל $DN2$כי ״בהצעה של משרד האוצר
כך נל
הם פונקציה של ההיצע״
בכמה
השכירות
יש הסדרה של
החשבת
אמר אושיק בן עטר ,כגן
פרויקטים ,וזה ייקח זמן ער שזה
הכללית כאוצר ,אתמול כפאכל
ככושא פרויקטי תשתיתלמימון
יקרה .צריך לתת לשוכרים מע־
$TS1$מענה$TS1$
$DN2$מענה $DN2$עכשיו בפרויקטים קיימים״.
נה
התשתיות.
דיור להשכרה ככככ
$TS1$שימוך $TS1$,לדברי שפיר ,הצעת החוק שלה
מכהה הפאכל היה שאול כן שי־
 $DN2$,שותח מכהל מחלקת מימון ושל ח״כ אורלילוי־אבוקסיס
מוך,
את
מסדירה
כ-
תאגידי
וחוכ
פרויקטים
(הליכוד)
מערכת
מחיר

השכירות

תקופת

השכירות

שמפרסם

אינהלהוריד

המשרד

את

הנדל״ן ,אלא לשפר
מחירי

בפרויקטים קיימים״
יחידות

דיור

המטרות שלי

בגליל
היא

ים,

ואחת

התחיל גלגדול של מכרזים לפ־
$TS1$לפרויקטים$TS1$

רויקטים
$DN2$לפרויקטים$DN2$
שבעשר השנים

בתחום

התשתיות

אבל

כמו

ואחרים
כביש
הקרובות נוסיףלהרצליה  20אלף
נגמרה ונכוןלהיום
יחידות דיור,כולל  12אלף יחידות
לדבריו ,״המכרזים להשכ־
$TS1$להשכרה$TS1$
בכלל.
דיור בשרה התעופה שיתפנה״.
$DN2$להשכרה$DN2$בהרצליה ,ברמת השרון ובחי־
$TS1$ובחיפה$TS1$
רה
קובישלום,סמנכ״ל בכיר ומ־
$TS1$ומנהל$TS1$
$DN2$ובחיפה $DN2$הם רקההתחלה .זו לא בשורה.
$DN2$ומנהל $DN2$תחום אשראי והשקעות לא
נהל
פה
000,3
משרד האוצר צריךלהבטיח
סחירות בקבוצתכלל ,שייצג את
יחידות חדשות מרי שנה,וכל המ־
$TS1$המכרזים$TS1$
המוסרייםבפאנל ,התייחסלבעיה
$DN2$המכרזים $DN2$העתידיים צריכים להיות
כרזים
שער היום מוסריים לא מיהרו
מתכונת .אנחנו צריכים
באותה
של דיור
במכרזים
להשתתף
שוק יציב וצנרת שלפרויקטים״.
להשכרה :״אתם תראו את השוק
עמית בירמן ,םמנכ״ל כס־
$TS1$כספים$TS1$
המוסדי במימון לצר הבנקים .זה
אין

בדיוק

הפרויקטים

פים
$DN2$כספים$DN2$
שהחוםכים

בחרת

שפיר

הפריחה

פרויקטים

הנדסה ,צייר

אתהפרופיל של חברותהנרל״ן
של השוק המוסרי צריכיםלטווח
תשתית למימון דיור
פאנל
להשכרה צילום :חיים טרגן
פרויקטי
שפרויקטים מהסוג הזהיכולים
הארוך .הבעיה היא שאם לא יהיה
להתאיםלהן :״צריך יזמים חזקים
פה שוק ותרבות של שכירות ופ־
$TS1$ופרויקטים$TS1$
והארנונה
הגבוהות
השירותים
שום כשל שוק שמפניו כולם
המשכיר
החוזית בין
היחסים
זיו האפט.
עם חוסן כלכלי שמנוסים בבנייה,
$DN2$ופרויקטים $DN2$ארוכי טווח במסות לא
רויקטים
משרדים
שטחי
מתריעים .בלב מנהטן יש דירות
הסדרה ביש־
$TS1$בישראל$TS1$,
$TS1$שמתפרסמים $TS1$לשוכר .״יש אפס
לדברי בן עטר ,המכרזים שמ־
הנמוכה לעומת
במימון ובתחזוקה של פרויקטים.
יקרהכלום״.
השנים
אז אצלנו אי אפשר?״
בפיקוח
$DN2$בישראל $DN2$,לא על רמי השכירות ,לא
$TS1$לטווח $TS1$ראל,
פרסמים $DN2$לריור להשכרה לט־
תפרסמים
ומסחר.לדבריו ,״בעשר
רשת
מהצד השני צריכהלהיות
החשש שלו הוא
שלום אמר כי
005,1
האחרונותעזבו אתהרצליה
משה
ראש עיריית הרצליה,
 $DN2$ארוךבהרצליה ,רמת השרון על רמת האחזקה ולא עלכלום.
ווח
ההשכרה
שגורלם של פרויקטי
מזדקנת ,וצריך
ביטחוןגדולהשיגדילו את שיעו־
$TS1$שיעורי$TS1$
שראשי צעירים .העיר
וחיפה ,נועדו ״לשפר את חלופת עשינו מחקר משווהבינלאומי ,פרלון ,התייחס לטענה
$DN2$שיעורי $DN2$המימון של היזמים ואת הת־
$TS1$התשואה$TS1$
רי
יהיה רומה לזה של פרויקטי הת־
$TS1$התשתיות$TS1$,
להביא צעירים .חתמנו על הסכם
ערים לא אוהבים לפתח שכונות
ובצרפת יש
שבגרמניה
ומצאנו
השכירות ,שנמצאת בנחיתות מול
$DN2$התשואה $DN2$שלהם מהפרויקטיםהאלה״.
שואה
$DN2$התשתיות $DN2$,כאשרלפני כעשר שנים
שתיות,
בשכירות ל270 -
מגורים
השוק שלא יצרה
הסדרה של
חלופתהבעלות על רירה.לכן,
חדשות ,בגללעלויות לשיווק קרקע

