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השר הבא יידרש לחשוב על פתרון ארוך טווח, ולא רק על כזה שיירשם על שמו ויסתיים 
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 אליהו הרשקוביץ                   משה כחלון

מציבות תחרות גדולה בין המפלגות בהרבה מישורים, אך בפני שר האוצר שוב  2019בחירות 

אחרי שתי קדנציות לא מוצלחות במבחן התוצאה לפתרון בעיית יעמוד אתגר מרכזי אחד. 

 .השר הבא יהיה חייב לבוא עם בשורה, ומשימתו תהיה קשה בהרבה —מחירי הדיור 

להפך, הם הפכו דחופים יותר.  —הנושאים הבוערים לא השתנו בחמש השנים האחרונות 

אט־אט לעלות. עתה ברור מצוקת הדיור הולכת וגוברת, הביקושים מחריפים, והמחירים שבו 

תרד בקרוב מהמדף, וקיצורי הדרך יוחלפו לבסוף בדרך ארוכה,  חיר למשתכןלכולם שתוכנית מ

 .אך נכונה, כזו שתשקם ותייצר היצע אמיתי ויציב לביקושים הדרושים

ים לפעול בשיטת תחזוק הפעולות הקיימות, במקום לחשוב במשרד האוצר ובמטה הדיור בוחר

על תוכניות חדשות יצירתיות יותר, כאלה שיעניקו פתרון לענף הנדל"ן בטווח הארוך. כך, 

 .נקלענו למצב שבו אין באמת מי שירים את הכפפה ויביא את הבשורה שהענף כה משווע לה
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יפולטיבי המייצר קיפאון לא טבעי של ולמה? הרי הפתרון פשוט, וכל הליכה נוספת במסלול מנ

השוק בשל פעולות יזומות של הממשלה, רק ימשיך להעמיק את הבעיה. השר הבא יידרש 

לחשוב על הפתרון, ולא רק על כזה שיירשם על שמו ויסתיים במהלך הקדנציה שלו. התוכנית 

שיבה על הזו צריכה להיות בראש סדר העדיפויות הפנים־ארציות ברמה המדינאית, תוך ח

 .טובת האזרחים

הגדלת ההיצע דרך שחרור קרקעות למכרזים  —השקעת המדינה צריכה להיות אחת 

חופשיים, טיפול בקידום תוכניות מתאר ארציות ועירוניות, והקמת עיר אחת נוספת לפחות. 

מכלול נתוני הפעילות בשוק הדיור מצביע על כך שרמת האי־ודאות הגבוהה בו צפויה להימשך, 

ה כי מחסור בהיצע זמין, על רקע קצב הבנייה הנמוך, עשוי להביא בהמשך לעליית ונרא

בלעדיהם  —מחירים. במקביל, היזמים צריכים להרים את הראש. הם לא אויבי התחום, להפך 

אין שוק. חשוב לזכור כי ללא יזמים וקבלנים, השוק פשוט יחדל מלהתקיים; עליו להתנהל באופן 

 .כי הביורוקרטיהחופשי, תוך קיצור הלי

בנוסף, שר האוצר שיתמנה יצטרך לתמוך ולעודד משקיעים לחזור לשוק הדיור. אמנם קל 

למצוא בהם את האשמה לעליית המחירים, אך הם תורמים רבות להגדלת היצע הדירות 

 .להשכרה, משכללים ומקנים ורסטיליות שנחוצה לביקושי השוק

השוק יביא את עצמו לשם באופן טבעי. המדינה צריכה  — מחירי הדירות לא צריך להוריד את

מרבית הקרקעות בבעלותה, עליה  —לטפל בהיצע בלבד, וכל הכלים לשם כך מצויים בידיה 

 .להפשירן, והליכי הביורוקרטיה גם הם בשליטתה

ת, שיהפכו זמינות לבנייה, ניתן יהיה להביא לירידה רק באמצעות הגדלה של היצע הקרקעו

במחירי הדיור בטווח הארוך. זו השעה לתוכנית הבראה ארוכת טווח, כזו שתמשיך גם 

בממשלות הבאות. ללא פתרון אמיתי בשנים הקרובות, אנו עלולים למצוא את עצמנו באותה 

שתוציא שוב )ובצדק( את נקודה שבה אנו נמצאים כיום, אבל אז כבר תיווצר אנדרלמוסיה 

 .האזרחים לרחובות

 הכותב הוא מנכ"ל ברקת, חברת מימון העוסקת במתן הלוואות בתחום הנדל"ן
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