איש הנדל"ן החרדי יקי רייסנר בשיחה פתוחה על עתיד ענף הנדל"ן בישראל" :לא לחכות לפתרון קסם – כי אין"

העתיד נמצא

את עלויות השיווק והפרסום ויש לו גם את השקט הנפשי של ציבור
קונים מובטח .הקונים ,מצידם ,מקבלים הוזלה של  6-8אחוז ביחס
למחיר של אותה דירה לו הייתה נרכשת באופן בודד ולא קבוצתי.
אתה מקבל מוצר סופי מוגדר עם לוח זמנים מוגדר".
כל זה בהנחה שקיימת בניה מרוכזת באזורים הרלוונטיים לחרדים.
בפועל ,בניה כזאת כמעט ולא מתרחשת .פרט לבית שמש בשום מקום
בארץ לא מתקיימת בניה בהיקפים שיש בהם כדי לתת מענה לצורכי
הציבור החרדי" .הבעיה איננה בהעדר היצע של דירות ,אלא בהעדר
היצע דירות במחירים רלונטיים ",מסביר רייסנר" .מבחינת הציבור
החרדי דירה בעלות של מיליון  ₪ומעלה אינה פתרון .הציבור החרדי
מחכה לדירות בטווח מחירים של שש מאות אלף  ,₪אבל צריך לומר
את האמת  -זה לא יקרה".

בקבוצות
רוכשים

האשם :מינהל מקרקעי ישראל

שיטת קבוצות הרכישה סיימה את תפקידה ,סבור איש הנדל"ן
החרדי יקי רייסנר .לדבריו קבוצות רוכשים מאפשרות לקבלן
לבנות ב'ראש שקט' ולרוכשים לקבל מחיר זול > האם צפויה
ירידה במחירי בדיור בישראל? לרייסנר יש תשובה מפתיעה
אליהו אקרמן

חלום הדירה החדשה מתרחק מהישג ידם של רוב הזוגות החרדים
הצעירים .התחלות בניה חדשות יש מעט מאוד והמכירות מתנהלות
בעצלתיים .עבור רוב הציבור המחירים פשוט גבוהים מדי .את
איש הנדל"ן החרדי יקי רייסנר אין צורך להציג .כמי שהיה מעורב
בפרויקטים רבים עבור הציבור החרדי הוא מכיר את התחום היטב,
למרות שהיום הוא מביט עליו מבחוץ .לחברת רייסדור שבבעלותו אין
כרגע שום פרויקט בניה המשווק לציבור החרדי .הריחוק הזה מאפשר
לו להתבטא בחופשיות ,בלי להיחשד באינטרסנטיות.
"מצוקת הדיור משותפת לכל הציבורים בארץ ",הוא אומר" .אבל
לציבור החילוני יש אלטרנטיבות זמינות שהוא יכול להתפשר עליהן.
אם אין לו כסף לקנות ברמלה ,הוא ילך למצליח .אם האמצעים שלו
עוד פחותים מאלה – הוא יקנה בעפולה .לציבור החרדי אין מגוון.
יש כללים נוקשים לגבי אופי מקום המגורים ,צביונו ,מוסדות וכו' ,וזה
מצמצם את האפשרויות".
"עד פרשת חריש החרדים נחשבו לציבור בלתי מנוצח .יכולת
ההתארגנות החרדית נחשבה לנכס ששום דבר אינו יכול לעמוד בפניו.
אבל מתברר שבכללים של שנת  2015זה כבר לא עובד כך .היום על פי
חוק אי אפשר עוד להגדיר עיר כ'חרדית' .כשמדובר בעיר חדשה אין
דרך לקבוע מראש את צביון האוכלוסיה .הטעות של הציבור החרדי
שהוא לא ידעו איך להתמודד נכון בתנאים של שוק חופשי".
כשלון חריש הוא בעיניו של רייסנר מחדל של ממש ,מהסוג שאילו
היה מתרחש במגזר אחר כבר היו מקימים עליו וועדת חקירה" .במשך
חמש שנים כל גורמי התכנון ישבו ותכננו עיר התפורה בדיוק לפי
צורכי האוכלוסיה החרדית .עוד לא היה דבר כזה .חשבו על כל פרט".
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רייסנר מפרט" :הציבור החרדי מתנגד לקניונים אז תכננו את כל הרחוב
הראשי החוצה את העיר בסגנון 'רחוב רבי עקיבא' – חנויות למטה
ומעליהן קומות מגורים .הרחוב עצמו רחב מאוד כדי למנוע עומסי
תנועה – שלושה נתיבים בכל צד ועוד נתיב תחבורה ציבורי באמצע.
בכל הדירות היו מרפסות סוכה .כמות ה'שטחים החומים' הייתה כזו
שניתן להקים בית כנסת על כל  45משפחות – אלה דברים שעוד לא
נראו במחוזותינו עד כה".

חריש :ציפיות מופרזות
הצרימה הראשונה בחלום חריש היו המחירים הבלתי מציאותיים
שהובטחו לרוכשים .לזכותו של רייסנר ייאמר שהוא לא רק דיבר אלא
גם עשה .בשעה שדיברו על מחירים בסדרי גודל של חמש מאות עד
חמש מאות וחמישים אלף  ₪לדירה ,הוא פרסם בעיתונות החרדית
תחשיב מפורט המלמד שהמחיר המציאותי אינו יכול להיות נמוך יותר
מ" .₪ 638,00-האשימו אותי שאני מצנן את התלהבות הרוכשים ,אבל
הכוונה הייתה למנוע ציפיות מופרזות ובלתי מציאותיות".
לאחר מכן באה פסילת קבוצות הרכישה החרדית על ידי בית
המשפט שמצא כי התנהלו כקרטל .גם בשלב זה ,טוען רייסנר ,עוד
אפשר היה להציל את חריש" .אספנו 'קואליציה' של קבלנים והגענו
להסכמה בדבר שיווק מרוכז של הדירות לציבור החרד .בניתי לגורמים
בציבוריות החרדית וביקשתי שיתוף פעולה לארגן את הקונים לרכוש
במאורגן גושים של מאות דירות .בשיטה זו היינו יכולים למכור
לחרדים  3,000יח"ד וממילא חריש הייתה נשארת עיר חרדית .אף
אחד לא הסכים להרים את הכפפה .המחירים שדרשו הקבלנים עמדו

על סביבות  770,000ש"ח לדירה ,ואחרי שהבטיחו לו דירות בחצי
מיליון  ₪היה קשה לציבור לעכל את הזינוק במחיר .האבסורד",
מוסיף רייסנר" ,שהיום אותן הדירות נחטפות בידי וכשים חילונים כמו
לחמניות חמות במחירים של מיליון עד  1.2מיליון ."₪
לאחר קריסת חריש ,הצפי לעיר חרדית חדשה נראה רחוק" .באופן
תיאורטי המדינה עשויה להחליט על הקמת עיר חדשה לחרדים
בדרום .אולי בהרכב הממשלה הנוכחי זה גם יקרה .אבל צצה בעיה
חדשה שלא הייתה קיימת בעבר :בית המשפט קבע שאי אפשר לייעד
ישוב לאוכלוסיה מסוימת .הווה אומר ,כל תוכנית חרדית עתידית
תצטרך לפעול בתנאים של שוק חופשי הפתוח בפני כל אחד .כל
חברת בניה תוכל לרכוש דירות ולשווק אותן כאוות נפשה .גורמים
חרדים שיתמודדו מולם יעשו זאת בתנאים של שוק חופשי".

 100רוכשים יחד
לטעמו ,שיטת קבוצות הרכישה סיימה את תפקידה" .קבוצת רכישה
בנויה על הרעיון שבדרך זו ניתן לחסוך את עלויות הקבלן העומדות
על סביבות  15אחוז .קבוצת רכישה זה לא בהכרח מתכון לכשלון,
אבל זו רולטה .במקרים רבים מנהלי הקבוצות נעדרים ניסיון ממשי
בתחום הבניה והטעויות שהם עושים מקזזות את רוב החיסכון הצפוי.
בשנים האחרונות לא הייתה אף קבוצת רכישה חרדית שעמדה במחיר
המקורי שהובטח לרוכשים".
"הדבר לא תמיד בולט לעין בגלל העליה התלולה שחלה במקביל
במחירי הדירות .אפילו אם קבוצת הרכישה חרגה ב₪ 150,000-
מהמחיר המקורי שהובטח לרוכשים ,המחיר הסופי עדיין עשוי להיות
זול יותר מדירה שנרכשה בשוק הרגיל והתייקרה בינתיים עוד יותר .זה
גורם לאנשים להרגיש שהם חסכו כסף ,אבל הם לא .לו היו קונים את
הדירה מקבלן מסתבר שהיו משלמים את אותו המחיר שממילא שלמו
בסוף ,וחוסכים לעצמם המתנה של  4-5שנים עד לקבלת הדירה".
במקום קבוצות רכישה ,ריסנר מאמין שהעתיד נמצא ב"קבוצות
רוכשים"" .נניח  100-200רוכשים מתארגנים יחד וקונים בבלוק אחד
מאתיים דירות .בדיוק בשיטה שבה פועלים ת"תים של ישיבות כשהם
קונים סחורה בכמות גדולה במחיר מוזל .בדרך זו הקבלן חוסך לעצמו

בכנס שנערך לאחרונה נשאל רייסנר מה לדעתו הפתרון למצוקת
הדיור החרדית .הוא השיב בחצי-הומור" :צריך לארגן קורסים נגד
פחד מכלבים"...
"בכל פעם שמדברים על אופציה של קניה או מגורים בעיר מעורבת
עולה החשש מפני הכלבים המשוטטים ברחובות ...אין ספק שיותר נוח
ונעים לגור בסביבה חרדית כמו שהורגלנו תמיד ,אבל למצוקת הדיור
החרדית יש כרגע רק פתרון אחד פשוט :להתחיל לקנות דירות קיימות
בשכונות ישנות וזולות בפאתי הערים.
"לצערי לא אומרים לציבור את האמת הפשוטה שהמצב אינו פתיר.
לכן אני אומר לאנשים לא לחכות לפתרון קסם – כי אין .כל דירה
שאתה מוצא בארץ בשש מאות אלף – תקנה .לא תמצא יותר זול.
תקנה בצפת ב 550-אלף .המחירים יעלו? תוכל למכור ולקנות יותר
קרוב למרכז .המחירים לא יעלו? תשאר לפחות עם הדירה הזאת.
העיקר תקנה במקום שיש לו פוטנציאל עליה יותר גבוה מהמרכז".
כמו יזמים רבים ,רייסנר רואה במנהל מקרקעי ישראל את האחראי
האולטימטיבי למחירי הדיור הבלתי אפשריים" .בישראל קיים מצב
ייחודי שאין לו אח ורע בעולם והוא שמעל תשעים אחוז מהקרקע
בבעלות המדינה .למדינה יש שליטה אבסולוטית במחירי הקרקע אבל
תראה מה הם עושים בשליטה הזו .על פי הנתונים העדכניים כרגע יש
מכרזים על פחות מ 3,000-דירות ,זאת במדינה שצורכי הדיור שלה
עומדים על  60,000דירות חדשות לשנה .פלא שהמחירים נמצאים
בנסיקה מטורפת? לו הייתה המדינה מעונינת בכך ניתן היה למצוא
דרכים להוזלת מחירים .למשל ,במקום להוציא מגרשים מתוכננים
לשחרר קרקעות לא מתוכננת ולייתר את כל האופרציה של אלפי
אנשים שהמדינה מעסיקה במינהל התכנון .המדינה מייצרת את עליית
המחירים כי היא רוצה הכנסות".
רייסנר לא חושב שצפויה הוזלת מחירים בעתיד הנראה לעין.
"בשונה מהמצב במדינות אחרות שנקלעו לבועת נדל"ן ,בישראל
המחירים הגבוהים מעוגנים בביקושים אמיתיים .אנחנו מדינה בעלת
אוכלוסיה צעירה וצרכים מרובים".
"סיכוי לשינוי יש בכל זאת משום שהשר כחלון שם את נושא הבניה
בראש מעייניו .אין לו ברירה .עתידו הפוליטי תלוי בכך שמחירי הדיור
ייעצרו או ירדו .זו הפעם הראשונה שמישהו ישלם מחיר פוליטי
על חוסר תזוזה בתחום הדיור .בנוסף ,שרי השיכון החזקים ביותר
היו אנשי צבא .אולי השילוב הנדיר בין ראש מפלגה שעתידו תלוי
בביצועים בתחום הדיור ושר שיכון יוצא צבא יביא לתזוזה .זה לא
אומר שיהיו שינויים דרסטיים אבל גם הורדה של חמש אחוז במחירי
הדיור יהיה הישג".
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