
חיפה " במטרופולין  מייצרים  לא  אנו 
מספיק מקורות תעסוקה שיצדיקו גידול 
במספר התושבים", אומר מנכ"ל חברת 
הייעוץ הכלכלי "צ’מנסקי בן שחר", תמיר 
מהבולטים  ערים  לתכנון  מומחה  שחר,  בן 
בישראל, הינו תושב חיפה, המכיר כל מטר 
"הרצון של המדינה  באיזור. תרתי משמע. 
מביא  דיור,  יחידות  הקמת  ולזרז  לעודד 
והעברת  הגג’  ‘הסכמי  כדוגמת  למהלכים 
כספים לרשויות מקומיות לפיתוח מערכות 
תשתית", אומר בן שחר, "לכאורה, זהו המצע 
נוספות  מגורים  שכונות  הקמת  שיאפשר 
ודירות חדשות. בחיפה במיוחד, יש מוטיבציה 
גבוהים  שהם  במספרים  תושבים  לקליטת 

יותר מאלה העוזבים אותה.
"אלא שבתוך הסיפור הזה, קיימת בעיה 
להתקיים  תוכלנה  בכדי שערים  מתמטית. 
כעסק כלכלי - כל תושב חדש צריך ‘להביא 
אתו’ תוספת של בין 10 ל-15 מ"ר של נדלן 
לעיר,  שכניסתו  לכך  לגרום  דהיינו,  מניב. 
תייצר תנובה של הכנסה לעיר. ללא הכסף 
על  לנטל  יהיה  הזה, התושב החדש  הנוסף 

שאר התושבים הקיימים.
הכלל קובע, שעל מנת שניתן יהיה להחזיק 
עלות של תושב בעיר, אנו זקוקים להכנסה 
לעירייה של סכום שהוא בין 3000 ל-5000 
שקל עבור אדם בודד. קח למשל את הסכום 
ארנונה  באמצעות  משלם  דירה  בעל  שכל 
למגורים. זוהי הכנסה לעירייה, המכסה רק 
חלק מהעלויות. בממוצע, אדם יחיד משלם 
לעירייה סכום שהוא בין 1000 ל-1500 שקל 
לשנה. כלומר, קיים פער בין ההכנסות לעיר 
שקל  ל-4000   1500 בין  שהוא  וההוצאות, 
כיצד העיר  נשאלת השאלה,  כן  על  לאדם. 
מממנת את ההפרש? התשובה היא, באמצעות 

נדלן מניב.
כסף  פחות  לעיר  עולה  המניב  הנדלן 
בדירת  שגרה  משפחה  כדוגמת  ממקבילה 
מגורים. ההוצאה העירונית עבור משרדים, 
כללי  באופן  מסתכמת  ועסקים,  תעשייה 
בענייני נקיון ובמיעוט הוצאות עבור תאורה. 

אין כאן הוצאות משמעותיות לתושב, כדוגמת 
העלויות הגבוהות של שירותי רווחה, בריאות 

או חינוך.
יוצא שכל תושב חדש המגיע  "מכל אלה 
לעיר, צריך להביא אתו לעיר נדלן מניב בהיקף 
שהוא בין 10 ל-15 מ"ר. הנתון הזה תלוי גם 
בתמהיל של העסק. קח כדוגמא את תחום 
הלוגיסטיקה, המשלמת ארנונה בסכום שהוא 
משרדים  לעומת  למטר.  שקל  ל-50   30 בין 

ומסחר, המשלמים קרוב ל-300 שקל למטר.
מרכזי  מעט  לא  צצו  האחרונות  בשנים 
מסחר מהצ’ק פוסט צפונה. הם מספקים 

לא מעט פרנסה לחיפה והקריות.
וחיפה משרתים את  עיר הקריות  בן שחר: 
עצמם. חיפאי קונה בחיפה וקרייתי קונה בקריות. 
מרחבי הביקוש בארץ הולכים ומצטמצמים עם 
השנים. לאנשים אין סיבה לנסוע רחוק, אלא אם 

תייצר עבורם משהו מיוחד.
ומסתבר גם שסיפור הצפון, הוא כמו זה של 
הדרום, בכל הקשור לבנייה מועטה מדי של 
נדלן מניב. נסה לבדוק היכן בנו משרדים בעיר 
הקריות בהיקף משמעותי בעשור האחרון, 

מעבר לבניין אחד-שניים, לצד הקריון.
ביום ראשון האחרון )28.5.2017( הונחה 
אבן פינה למרכז "רהדיזיין". שהוקם בחזית 
חנות איקאה בקריית אתא. במקום נפתח 
מרכז בשטח של 22 אלף מ"ר לעיצוב הבית, 
 70-80% ואלקטרוניקה.  חשמל  ריהוט, 
מהשטחים כבר אוכלסו. ביום שהם נפתחו, 
לקניות...  שקל   1000 עוד  עלינו  נפלו  לא 
וחנויות  חדשים  שחקנים  של  כניסה  זו 
המבצעות מעבר בתוך המטרופולין ממקום 

ישן למקום חדש.
הקריות עושות הסכמי גג וצומחות בעשרות 
אלפי יחידות דיור. אבל בסוף, אנשים בוחרים 
היכן לגור, משתי סיבות עיקריות. הראשונה, 
זה חינוך והשנייה תעסוקה. אלא שלערים 
לא  טוב. אם  חינוך  לתת  יהיה קשה  עניות 
ייצרו מקורות תעסוקה, נמשיך לראות ילדים 
של  הקושי  זהו  אביב.  בתל  לגור  שעוברים 
הפריפריה. מעגל העוני. אם עסקים לא באים 
אליך. אתה משרת פחות טוב את האוכלוסייה. 

ואז האוכלוסייה עוברת למקום אחר.
תן דוגמא הפוכה.

בן שחר: יקנעם, בה הקימו פארק תעשייה 
שלהם  העצומה  וההכנסה  לתפארת.  גדול 
על  בפירוש  בא  זה  קטנה.  עיירה  משרתת 
חשבון עיר הקריות וחיפה. בהם גרים יותר 

אנשים.
המדינה ערה לכך?

בן שחר: גופי התכנון ברמה הכי גבוהה, הן 
המחוזית וההן של הערים – מייצרים היצע. 
אבל אין קשר בין הכלכלה לבין התכנון. הם 
מייצרים על הנייר כתמים של שטחי תעשייה. 
קורה  גם  זה  לפעמים  קורה.  לא  זה  אבל 

במקומות שהם לא הכי מתאימים.
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כמה כסף 
הבאתם?
ספק גדול אם קיימת מספיק פרנסה בחיפה 
ובערים סביבה, במענה לגידול במספר יחידות 
הדיור והתושבים בחיפה. תמיר בן שחר, מומחה 
לתכנון ערים: כל תושב חדש העובר לחיפה, צריך 
להביא עמו ‘סל הכנסות’ נדלני למימון העלות 
האישית, אחרת אנו בדרך לגרעון ענק

תושבים יקרים
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יזרעאליה

שורפים את המחר
המירוץ אחר הדירה החדשה והגידול ברמת החיים, הם לדברי בן שחר, ציון משמעותי לזכותה של 

מדינת ישראל, שההוצאה השנתית בה גדלה בשיעור של כ-5% לשנה. "אנשים מבזבזים משנה 
לשנה יותר כסף", הוא אומר, "אנשים ‘שורפים’ את המחר. מנצלים את במצב שבו הרבית נמוכה. זה 

כאילו כולם חיים במבצע. הכסף עולה מעט ואנשים חיים על בסיס הלוואות.

רואים את זה על בסיס החובות של משקי הבית במדינת ישראל. אנשים חיים מעבר לצרכים 
האמיתיים שלהם. כאשר משפחה, שהיא משק בית, נכנסת לגור בעיר או בשכונה מסויימת, היא 

מאפשרת בניית עוד 4 מ"ר של נדלן מניב.

המשמעות היא שתוספת אוכלוסייה מאפשרת תוספת של יותר שטחים. אבל מטרים חדשים 
של נדלן מסחרי עדיין לא אומרים כלום. מה שקובע לבסוף, זה כמות המבקרים והפדיון. כשאתה 

בוחן את חלק מהמרכזים בין חיפה לנהריה, אתה מגלה שחלקם מצליחים מאוד. כמו הגרנד קניון, 
או הקריון, או ביג קריית אתא. אבל באחרים, אתה יכול להסתובב במרחב ולראות את הסממן 

המובהק שהמצב לא וורוד. אלה הם שלטי COMING SOON. זה שלטים על חנויות ריקות. אם 
תבוא בעוד שבוע ועוד חודש, תראה את אותו השלט. בחלק מהמקומות, נניח בביג צ’ק פוסט, זה 

על חשבון מרכזים שכונתיים ומרכזי הערים שדועכים.

אז מה הפתרון?
לראות  צריכים  הזמן  כל  אנחנו  בן שחר: 
יתרון  מייצרים  אנו  איך  שלנו,  במרחב 
שיש  קשים  הכי  הדברים  ששני  תחרותי. 
למקבלי החלטות במרחב – איך לייצר תולדה 
של עסקים. וזה קשור לאיך משאירים את 

הצעירים כאן.
התופעה של מחסור במקורות תעסוקה 
חיפה,  לאיזור  רק  שייכת  אינה  חדשים 

כמובן.
בן שחר: "כשאנו מתרחקים ממטרופולין 
של  הרחבה  התמונה  את  ובוחנים  חיפה 
מדינת ישראל, אנו רואים שיש בארץ מעט 

בהיקף  מניב  נדלן  המייצרות  ערים  מאוד 
גדול. בראייה כלל ארצית, על מנת שהמדינה 
תהיה מאוזנת, היא צריכה לקלוט בהצלחה 
את יעדי הממשלה בשנים האחרונות, בסדר 
גודל של 45-50 אלף משקי בית חדשים בכל 
שנה )בשנת 2017, היעד הוגדל ל-65 אלף משקי 

בית, א"ש(.
בשנה  לבנות  צריכה  המדינה  זה,  לצורך 
בפועל,  אבל  מניב.  נדלן  של  מ"ר  מיליון   2
בונים בארץ בין 1 מיליון ל-1.2 מיליון מ"ר. 
תהיינה  ערים  בקרוב,  ברורה.  המשמעות 
גרעוניות. הסכמי הגג נותנים פתרון למצוקת 

הדיור לטווח הקצר בלבד.
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