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עמוד 1



תסריט,״בכל
יעלו״בישראלהדירותמחירי

מורןמירברנודר

2000בשנתהיותר""לכליהודיםלמיליוןמדינהתכנןגוריוןבןשדודזוכרפסיג,דודפרופ׳העתידן,

שנה40שבעודשחשבוןשלוקחמישהומכירלא״אניבנדל״ן;בועהעלכעתהדיבוריםלנוכחומגחך

יאיצורקאדמהרעידתחלילהאואזורישלוםשגםשמדגישפסיג,אומראיש'/מיליון15פהיהיו

מורןנמירבמרמורדרלפנינועדייןשנמצאהגדול,הביקושיםגלואתהמחיריםעליותאת

עללהכריזגוריוןבןכשהחליט

An
״■

אתאליוקראהואישראל,מדינת

האישבאקי,רוברטופרופ׳הדמוגרף,

*^^
המרכזיתהלשכהאתלימיםשהקים

הראשילסטטיסטיקאיוהיהלסטטיסטיקה

״כמהלחשבממנווביקשהמדינה,שלהראשון

׳אנחנולהחזיק״.ישראלארץיכולהיהודים

גוריון,בןהסבירמדינה׳,עללהכריזהולכים

מוכרחאניארוך,לטווחלתכנןשנוכל׳וכדי

באקיפרופסורפה׳.יהיויהודיםכמהלישתגיד

כמהואחריחישוביו,אתחישבלמשרדו,פנה

2000בשנתמספר:ובידוגוריוןלבןחזרימים

יהודים״.אישמיליוןהיותרלכלפהיהיו

אתלספראוהבפסיג,דודפרופ׳העתידן,

משחרטענתו:אתלהבהירבכדיהזההסיפור

ממשלאבישראלהמדיניותקובעיהמדינהימי

עשרותבישראלהמציאותאתנכוחהרואים

בישראלשיהיותכנןלאאחד״אףקדימה.שנים

2010בשנתאישמיליון5.7
״,

אומרהוא

שלוקחמישהומכירלאגם״ואניבהתרגשות,

מיליון״.15פהיהיושנה,40שבעודשחשבון

25גילעד°54/0

וכלכלידמוגרפירואיקוצרפסיג,דהאליבא

״הכזיבוהמומחיםשכללכךהסיבההוא־הואזה,

זובמדינה".הנדל״ןלגביבתחזיותיהםהיוםעד

גםיקלעולאהםלדעתו,שבגללה,הסיבהגם

בנדל״ן,בועהשיששאומריםמי״כלבעתיד:

והמציאות.השווקיםאתנכוןקוראיםלאפשוט

in -vut
־'

now" .Vnבלאגן"יהיהשם?שגרמיכלאתנשים

שלוההתפתחותהמבנהאתמביניםלא

בישראל".האוכלוסייה

המערביתהמדינה״אנחנומסביר:והוא

שלההאוכלוסייהשמבנההיחידההמתועשת

ושבניגודמתפתחות,מדינותשלכמוהוא

הגילקבוצתשבהןמתפתחות,למדינות

אצלנוונחשלת,חלשהענייה,היאהמתפתחת

אמצעים,ובעלתבריאהמשכילה,מפותחת,היא

שהואהנתוניםלפיעשירה״.לומרשלא

גילביןנעבישראלמהאוכלוסייה%54מציג,

נכנסתהבאותהשנהשבעשריםקבוצה25ל־

ילדיםהולדתנישואים,למהלכיבמרץוהולכת

יוצרתהזו,הגדולה״המאסהמוגברת.וצריכה

מסכם.הואכלום״,יעזורלאביקושיםותיצור

בראשצועקהואשנים10שמזהטועןפסיג

זה"אתיעשולאישראליםהסתדרו."הרוסיםמברהיימ.עולים

תהיה21ה־המאהשלהשנישבעשורחוצות

בהשוואהרגילהבלתיצמיחהישראלבמדינת

שוקעלוראשונהבראשישפיע״זהלעולם.

אתשיספקובנייההתחלותדיבושאיןהדיור,

הזו״.הגילקבוצתשלהצורך

כלבמדינה,ההחלטותמקבלי״כל

למסתלבשמולאבממשלה,הקברניטים

ניתחולאהםהשוק.לתוךהמתפרצתהאדירים

המחיריםובגללומתנשאשכברהגל,אתנכון

אפילוגבוהיותר,גבוהיתנשאוהואעולים,

שזכוריםגדוליםביקושיםלגליבהשוואה

כמהעירראשכללשאולאפשרמהעבר.

מהמראני2050ב־ישראלבמדינתיהיואנשים

40ש־לחשובואפשריודע.לאמהםאחדשאף

כלום״.זהזמן,הרבהזהשנה

קנייה,בודוציידביקוש,שישבמקרהגפ

והולד־יורדהנתוניבבללפיוזה

״מי

$TS1$והולד״מי$TS1$

$DN2$והולד״מי$DN2$אחדלאףקנייה?כוחשצריךאמר

ביותרהגדולהמוצראתקנייה.כוחאיןבעולם

דירתאותהשלהם,בחייםקוניםשאנשים

אנשיםבעולםמקוםבשוםראשונה,מגורים

ישזהבשביללהם.שישבכסףקוניםלא

בכלכלההשיטהזואחרים.וכליםמשכנתאות

%05הביאובישראלאנשיםפעםהמודרנית.

מביאיםוהיוםהדירה,מסכום%06ואפילו

לעלותימשיךהדיורמחירמספיק.וזה%03

יהיובדרךאםוגםישר.בקוהקרובבעשור

התמתנות,אוירידהעלייה,זעירים,רשרושים

שתמידמהאתבידויחזיקנכס,שיקנהמי

ההלוואה״.אתבולהחזיריוכל

ויעלה?ימשידשזההביטחוןמאיפה

אתתכפילישראלשמדינת״מכך

אנחנוכרגעהבאות.השנים40ב־האוכלוסייה

בואועכשיו2050ב־מיליון15ונהיהמיליון5.7

כמעטאיש,מיליון5.7פהישחישוב:נעשה

שצריכיםצעיריםחבר׳הזהמהםמיליון5.3

הרעעיןבליואצלנו,שנה.עשריםתוךלהתחתן

50בגילמתחתניםלאהאירופי,המודללאזה

גומריםמשפחתיים:עדייןאנחנואיטלקים.כמו

בגילתואר,איזהלומדיםקצת,מטייליםצבא,

שניישלכולם32ובגילמתחתניםכולם2627

ילדים.לעולםמביאזוגכלובממוצעילדים

יעלהלאשזהביקוש?ידחוףלאשזהדרךיש

שוםרואהלאוכהכהמסתכלאנימחירים?

כשמתחתנים,שהיום,גםמהאחרת.אפשרות

׳הזוגותוחצי,בחדרשהתחילובעבר,כמולאזה

חדרים״.רוציםמידהצעירים׳

זה?אתיעצורלאדברשוב

להתחוללצריךישתנו,הללושהמגמות״כדי

כמונורא,ביטחוניאסוןפרוע:ממשמהדבר

סביבתיתקטסטרופהאטום,פצצתעלינושיפילו

אבולוציוניסיכויגםישכן,חלילה.דליפה,כמו

ללדת.מנשיםשימנעוירוםיתפרץשפתאום

שמטאוריטכמוהיאזהשלההסתברותאבל

לקרות.יכולזהגםהארץ,בכדוריפגעענק

האלההבלת״מיםאתמכניסיםלאעתידנים

אליהלהתייחסשישהיחידההעובדהלנוסחאות.

והמתועשתהמערביתהמדינההיאשישראלהיא

אתתכפילהבאותהשנים40שב־היחידה

המערביותהמדינותלכלבניגודהאוכלוםיה,

יצטמקו״.שלהןשאוכלוסיותהמתועשות

עליהן?ישפיעזהואיד

במערב.המיתוןנולדמשםמשפיע.כבר״זה

בדרישהלגידולמביאבאוכלוסייהגידול

מעוררשהכיהגורםהיאלדיורודרישהלדיור,

התעשיותכלכמעטנעותהנדל״ןסביבצמיחה.

לבנייהגלםמחומריהצריכה:ומשקהיצרניות

המגורים,ביתסביבהכוללאלקטרוניקהועד

הכול״.היישובים,שלהתשתיותהמסחר,מבני

יציבות,שלאיותהיהתמשידישראל

מיתון?ישרורהמדינותשבבולבשעה

נכנםהעולםשכללפניכךוטענתי״כן,

כיישראל.מדינתמלבד2008ב־למיתון

אלינואחרים.הםתושביהומבנהישראלמדינת

להערכתיהבא.בעשורבהמשך,מיתון,יגיעגם

תהיה21ה־המאהשלהשלישיהעשורבאמצע

שבולעשורנכנסיםכרגענפילה.פהלנו

החייםרמתיעלו,המחיריםתגדל,האורגניזציה

רגילותבלתישנים10בפתחאנחנותעלה.

המפותחותהמדינות10ביןנהיהשבסופן

בעולם״.והחזקות

ותשתיות?תבנוןמבחינתהמשמעותמה

היאהבעיהוברורה.עצומה״המשמעות

עושותלאלכךלהתכונןשאמורותשהמערכות

והקבלניםהממשלהמשרדיאםאפילוכלום.

בכלדירותאלף100ייבנוומעכשיוישתגעו,

זההצורך.אתלספקיצליחלאזהשנים,

מבריתהגדולההעלייהבתקופתשקרהכמו

התכוננו,לאאזגם90ה־בשנותהמועצות,

היהלאמשםההגירהגלחלמאות.אותהזו

את״שלח80וה־70ה־בשנותמפתיע.דבר

היהודי,העםשללאומיפרויקטהיהעמי"

89ב־להתמוטטהתחילההמועצותברית

כלומר,׳.93ב־להגיעהתחילוהעלייהוגלי

לאאחדאףלהתכונן,שניםארבע־חמשהיו

המחיריםאחת,בבתשקרה,ומהזאתעשה
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מות100״בנושנה30ובעוד50יבנושנה20בעודקנמות,20בנימגדליםבישראלבוניםעכשיוהיחידההברירההם"מגדליםפםיג.

מהגריאז,שנים.באותןעצמםאתהכפילו

ל־אותןחילקודירות,לקחוהרוסיתהעלייה

בנוברירה,גרומשפחותארבעבהם.והתחלקו

זקנים.זוגעודוהכניסוקירותשניבמבואה

לאישראליםהמהגרים.הרוסים,זההסתדרו.

זה״.אתיעשו

מגדלים?פתרונות.עלנדברבוא

היחידה.האפשרותזושמגדלים,״ברור

מתוךהמדינות:בכלהמגמההיאאורבניזציה

חייםמיליארדכולו,בעולםאישמיליארד

שנים40ב־יוכפללפחותוהמספרבערים

תושבימספר2050שב־טועניםאףישהבאות,

אתלדמייןצריךמיליארד.ו־ל־יגיעהערים

רבותעריםוישבערים,מרוכזיםמיליוניםזה:

לגובה.לצמוחרקלהתפרש,לאןלהןשאין

קומות,20בנימגדליםבישראלבוניםעכשיו

100ייבנושנה30ובעוד50יבנושנה20בעוד

פה״.גםיקרהזההעולם,בכלקרהזהקומות.

בעלירקלחיותיבוליםבמגדליםבינתיים

מגדל.להחזקתמאדגבוההעלותישהון.

רקמספקיםלאהללו,העצומים״הבניינים

מסביב.ונוספיםרביםדבריםמספקיםהםדיור,

שמתחיל,דברכלתמורה.גםאךמחיר,לכךיש

הםמגדליםבלבד.לעשיריםמתאיםתמיד

תיעצר.ולאנעצרתשלאלאורבניזציההתשובה

מצומצמים,המחייהאזוריקטנה,ישראלמדינת

עולההחייםרמתגדלה,האוכלוסייה

יחידה״.ברירההםמגדליםברורה:המשמעות

גבוהה?בןבללבנייהמתבוננתמדינהאיד

לשוקשיאפשרורקלהתכונן,צריך״לא

לכלמאשרטוביםיותרחושיםלשוקלעבוד.

בנייתממשלתי.משרדבאיזהשיושבתפקידה

שמכריזיזםבאאםמשחקים.זהקומות,

לומרצריךקומות,50לבנותרוצהשהוא

הואהסיכון,אתשלוקחהואתעשה׳.׳קח.לו:

למרבההביקוש.עלוסומךההיצעאתמכין

׳רגולציה׳.דברלכלעושההמדינההצער,

התהליכים,אתמביניםשהםחושביםהפקידים

עשוהנה,ולטעות.לפספסגםיכוליםוהם

עשוקרקעות,מספיקשחררולארגולציות,

דירותממחיריסובליםוכולנולאט,הכול

אינטרסישלמדינהבינינולשמיים.שעולים

הקרקע,אתמייקרזההמציאות.תהיהשזו

דבריםזהמיסים.יותרנכנסיםהאוצרולקופת

עליהם".מדבריםשלא

צרבנימ.מרדמלמטה,מחאהתתעורראולי

דמוקרטית.מדינהאנחנומהפכה,תהיה״לא

ילכולאאנשיםאבלמפחידקשה,יקר,

המהפכהזה.בגללממשלהראשיעללהתפוצץ

ויהיובחירות,היאכאןלעשותשאפשרהיחידה

קבוצותפוליטיקאים,המצב:אתשינצלומי

בסופויקשקשו.ידברו,רעש,שיעשוחברתיות

וגםמכרז,יוצאפנויה,דירהישדבר,של

היוםדירהלקנותשיכולמימתנפלים.בירוחם

עושהירדו,שהמחיריםמחכההואכיקונהולא

במדינתהפרטיים.בחייואסטרטגיתטעות

הםהיותרלכליורדים,לאהמחיריםישראל

תקופהזוכרלאאנילשנתיים.לשנהעוצרים,

בנסיבותקרהזהכאן.ירדושהמחיריםממושכת

36בעמיהמשך

לשריתנשוימשפחתי:מצב

,81ילדיםארבעה 12,42,.)

בנתניה.פרטבית•מגורים:

בייחקרדזקטורטאקדמיה

מינסוטה,באוניברסיטתהעתיד"

חברפרופסורוכיוםארהייב

המגמהראשבר-אילן,באוניברסיטת

בחינוך,תקשורתלטכנולוגיות

מדומה.למציאותהמעבדהראש

במועצהחברציבורית:פעילות

ופיתוח.למחקרהלאומית

)יוליהעתיד""צופןספרים:

שבועות24ידיעות,הוצאת2008

הזהב;ספרפרסמכר,רביברשימות

הוצאת2010)יוני2048

ברשימותשבועות12ידיעות,

הזהב.ספרפרסמכר,רבי
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בעייתילהיותמתחילכברזהמיליון,מ־ושיותרתושביםמיליוןהואלעיר"מינימוםבמזרח.שינהמגירת

35המשךמעמ

בטוחשלאספציפיים,מאודבאזוריםספציפיות

פתאוםאםגםבהם.לגוררוציםהיינושאנחנו

היותרלכלהמחיריםקשה,כלכלימצביש

שוב״.קופציםקצר,זמןותוךעוצרים

דברלנו,מזרחיתמרעהעורתקוםואם

לגמרילאכאפשרותלחטתמןשמתחיל

יגדל.פחחפיכוןמחירים?יורידלאזחמופרכת.

עודיהיהמדינה,שםתקוםאם״ההיפך

שם.שגריםמישלנהירהתהיהכיביקוש,יותר

ביהודהישראלאזרחיאלף300שישאומרים

רקאםכאן,יקרהמהלשעראפשרושומרון,

אנשיםיותר.שיעזבווברוריעזבו,מהםחצי

ישלכתמרחיקותהשלכותאיזהמביניםלא

העיראתלהחזיררוציםפלשתינית.למדינה

מיכלאתנשיםאיפהלזה.דוחפיםאריאל,

שיצטרכואנשיםאלהבלאגן.יהיהשם?שגר

הםאחד,ילדעםיבואולאוהםעכשיודיור

דירותצריךבשבילםילדים.הרבהעםבאים

גניספר,בתידירות:רקולאגדולות,יותר

חולים״בתיכבישים,שעשועים,

בפריפריה,זוליפפתרונותעלמדכריפ

תשתיותבעזרתנגישהיותרהרבהשתהיה

למרגל.מירוחםשעהחצימתקדמות.

עתק.הוןעוליםוכולם׳אם׳ים׳הרבה״יש

מירוחםרכבתגםאפשרי,הכולטכנולוגית

בעשרלחדרהמת״אשתובילתחבורהגםלת״א,

תוךקורהכאלהדבריםשלהמימושאבלרקות,

עללבנותטעםאיןשנים.01-51זמן,המון

מחירים״.שיורידכמהלךהפריפריהפיתוח

מודרניהאדםקולנחתיבת

העיראתהתופסתלאסכולהשייךפסיג

הואכדבריו.המודרני״,האדםשלנחב״תיבת

פיזיבטחוןמספקתמודרניתשעירמסביר

כמוסיועלמרכזיסמוכיםיותרהרבהאנשים

מעניקהוגםבכפר,מאשרורפואה,משטרה

מבחינתפיננסיוביטחוןחברתיביטחון

כלכליתלהכנסהואפשרותתעסוקה,אפשרויות

צורך,רקלאהיאהאורבניזציהעסקים.ליזמי

שלדעתוהישובצורתהיאשכןשאיפהגםאלא

הזה.בעולםלאדםהחייםאיכותאתמספקת

ביתנחשבתעדייןחייםאיכותבישראל

הגדולה.לעירמחוץקרקעעל

אתבפריפריהלספקמאדיקרטעות."זו

בהתחלהעיר.שמציעההחייםורמתהאיכות

זולההקרקעכיזולה,נראיתלפריפריה

מאודלהיותהופךזהיוםשלבסופואבל

וגםתשתיות,להקיםשצריכהלמדינהקר,

וטובמגווןחינוךלילדיםלספקכדילתושבים.

לצרוךכדילמרחקים,אותםלשלוחצריך

דלקהרבהלבזבזצריךאיכותית/רבות

מתקדמיםבריאותמשירותיליהנותכדייזמן,

רחבביתישאזרחוק.לנסועצריךשוב

אנשיםיורדת.החייםאיכותאבלושקט,דיים

הזההזולאבלבפריפריה,הזוללמחירמתפתים

זולערים.נוהרים21ה־במאהכולםלכןקר.

עריםלהקיםשבמקוםישראלמדינתשלעות

הקמתמדיניותמיישמתהיאנפריפריה,

כפריים.ישובים

בשאלתדנה״האקדמיה

שלהאופטימליהמודל

הסכמהמידתיש^יר.

לעירשמינימוםמסוימת

ושיותרתושביםמיליוןהוא

rt,מתחילכברזהמיליון

קשהבעייתי.להיות

התושביםצרכיאתלספק

מגוריםביןלאזן'מסובך

ירוקים,אזורים;וחים,

דרכילנשימה,נקי*וויר

והזדמנויותמהירות,/חבורה

צפופה.כךכלבעירגסקיות

ערים550בעולםיהיו2050

מגה־וכמהאישמיליון:נות

»וליס.

$TS1$.מגה»וליס$TS1$

$DN2$.מגה»וליס$DN2$הגדולהפוליםהמגה

ביפן,טוקיולהיותצפויהגבולן

מיליון35בהשיגורומנבאים

זו.:שנה

מרגישיםכבר"בטוקיו

התשתיות,עלהעומס

מהמחיריםהלחץ

ולכוללדיורברקיעים

ישבטוקיועירוני.ירות

קופסאותגגירות־שינה,

אמנםבתוכןלילהעלשמשלמיםמרופדות,

שמחירובמלוןמחדרפחותקצתאבלכסף,הרבה

קשותבעיותישממוצע.לאדםמושגבלתי

תוכלטוקיורקאוליצפופות.כךכלבערים

כברבהמשתמשיםכיהאתגר,עםלהתמודד

בתחבורה״.בבנייה,מתאימותבטכנולוגיותהיום

כאן?דומיםקשייםצופהאתה

התנאיםכזו.סכנהאורבתשלנולערים״גם

בשילובבאוכלוסיותרגילבלתיגידולקיימים:

תשתית.לבעיותחממהזוהמצומצמת,הקרקע

בכבישיםכאןינועואנשיםאיךתשובהאיןלי

הגישהתשתנהלאאםשנה,02-03בעוד

לאאזלנסוע,אפשראיהיוםכברהנוכחית.

תגרוםמהלנחשכדימפותחדמיוןצריך

בהם.ותנועהלכבישיםאוכלוסייההכפלת

החלטהמקבלהייתיבת״א,עירראשאנילו

מפניבעירהכבישיםאתלסגוראסטרטגית,

הערים.אתיהרסוהמכוניותמכוניות.תנועת

עירונייםסלאמסלהתפתחותהאפשרות״גם

פיצוץהמשלבתבמציאותמופרכת,אינה

מתאימות.בינויתכניותוהעדראוכלוסין

זוקדימה.שנהלעשריםמתכנניםבעיריות

הממוצעתהחייםתוחלתרציני.לאזהבדיחה,

איןשנה100תהיההיוםשנולדיםאנשיםשל

המשמעותקצר.כךכללטווחלתכנןטעםשום

כמונהיהשנה40שבעודהיאזוגישהשל

בשדרותזהעלזהיעמדואנשיםמצרים,

זהאתכשאמרתיאביב.בתלרוטשילד

הביתה׳״.׳לךליואמרוממנינבהלו

מיליוןמינימוםצריףאם

להשיגבשבילתושבים

אזעירשלחייםאיכות

בעיהישגםבישראל

אילתטבריה,הפוכה.

למשל,שבע,ובאר

לשם.יגיעולא

250שכן.״בטח

יגיעו.שהםאחוז

כמהאזלא,ואם

לעיריתאגדוערים

תשתיות:וישתפואחת

ועדעסקיםשלמפארקים

עודבארץתרבות.מרכזי

בכיווןלחשובהתחילולא

עירייהכלעדייןהזה,

בשביללעצמה.עושה

פתחאתצריךמה

שמואלגבעתתקוה,

כעריםאונו,וקריית

אחדיוםנפרדות?

גםהאסימון,ירד

עםלהתחרותשכדייבינוהםפה.עריםלראשי

להתאחד״.צריכותהןהגדולותהערים

ישבזכותה,מדברשאתהלאורבניזציה,

גודלוהקטנתילודהצמצוםעםישירקשר

מחירים.עלייתלעצורשעלולהמשפחה,

ישדווקאהמשפחתי,החייםסגנון״במובן

מחירים:שמעלהלוואיתופעתלאורבניזציה

מהזוגות309»׳כיום,הגירושים.בשיעורעלייה

מתגרשים.אורבניים,בריכוזיםהחיים

ביקוששכלהיא,נדלנ״יתמבחינההמשמעות

שכלדירות,לשתילביקושהופךאחת,לדירה

ואתהמתגרש,הזוגבןאתלהכילצריכהאחת

בהכרח.קטנהדירהאיננהזוכלומרילדיו

כלעל%03עודלהוסיףשצריךאומרתזאת

עודיצטרךבערך,שלישיזוגכלכיצעיר',׳זוג

שנים״.כמהתוךדירה

2020ישראלעולהסטייה

מוסדיזם90ה־שנותשבתחילתמזכירפסיג

ערכושלפיו2020ישראלפרויקטאתנאמן

בנאמן״החבריה35תמ״אאתהממשלהמשרדי

18אורראו93ובשנתלמחקרכסףקצתאספו

המדינהמצבלגביאחר,בהיבטספרכלספרים,

שבשנתניבאהזההגדולהמחקר״.2020בשנת

זואיש.מיליון5.8ישראלבמדינתיהיו2020

5.8ש־הטועןפסיג,לדברישניםב־סטייה

שנתיים.בעודכברכאןיהיואישמיליון

אנשישלכם,לפיכן,היאהטעות

האקדמיה.

ולאעריםמתכנניכתבו2020׳ישראל״את

חישבוקיימים,נתוניםלקחוהםעתידנים.

מהאמרוכלומרלינארית.בשיטהועבדו

הםלהיות.שימשיךמההואעכשיועדשהיה

מרוסיה,ההגירהגלאתבחשבוןלקחולא

בגדול״.וטעואדירה,לקפיצהשגרם

נפילות.גםלהיותיכולותקפיצות,יש

למשל.אדמהרעידת

בכליעלו.המחיריםאדמהרעידתאחרי״גם

הוליוודיאימהמסרטמועתקשלאתסריט

יעלו.בישראלהמחיריםקרחעידןעל

אבליותר,גבוההסבירותישאדמהלרעידת

אםגםאבלהמגמה.אתתשנהלאהיאגם

ממלאישייגרעאלפים,עשרותשימותונניח

מספראלף,50ואפילואלף,20הדיירים

וזהיותר.גדוליהיהמהמלאישיגרעהדירות

מחירים״.עלייתשוב,אומר,

אזגםהתיכון,במזרחשלוםיפרוץואם

יעלו?המחירים

המדינהשלערכהאתיעלהזהאז.גם״כן,

זהלמשקיעים,המחיריםאתויעלהבעולם

עודלזרימתולכןאנטישמיות,לעוררעלול

אזרחינסיגתבעקבותכמובן,וגםלפה,יהודים

ושומרון.יהודההגולן,רמתמשטחים:ישראל

בתורהיוםכברשעומדיםלאלהיצטרפוכולם

ישראל״.מדינתשטחיבתורגגלקורת

דירהלקנותשיכול"מי

הואכיקונהולאהיום

ירדו,שהמחיריםמחכה

אסטרטגיתטעותעושה

במדינתהפרטיים.בחייו

לאהמחיריםישראל

הםהיותרלכליורדים,

לשנתיים"לשנהעוצרים,

בשוקשהמגמות"כדי

צריךישתנו,הנדל״ן

ממשמהדברלהתחולל

ביטחוניאסוןפרוע:

אטום,הפצצתכמונורא

אוסביבתית,קטסטרופה

וירוסיתפרץשפתאום

ללדת"מנשיםשימנע

כוחשצריךאמר"מי

לקנותבשבילקניה

מקוםבשוםדירה?

קוניםלאאנשיםבעולם

הראשונההדירהאת

להם,שישבכסףשלהם

משכנתאותישזהבשביל

אחרים"וכלים
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