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גיסרי חל חי החדשים

בלי טובות ובלי לחכות לסתיו שפיר .הסטודנטים במכללת תל חי החליטו לפקח בעצמם על גובה דמי
השכירות ,פרסמו מחירון ,קבעו סטנדרטים ,והכניסו שפיות בשוק הנדל״! הצפוני  nעמיר ק!רץ

האריה המתעה־ר

!■ Uלסטודנטים במכללת תל חי נמאס ממחירי השכירות .אז הם הוציאו
מחירון מפוקח וכופפו את בעלי הבתים  //עמירקותי

כאן
גרים
בכיף.

שוק השכירות הפראי הרס
גם את חיי הסטודנטים באזור
מכללת תל חי הצפונית ,שבחרו
להתאחד ולסרב לשכור דירות
במחיר לא הוגן .התוצאה :בעל
הנכסים מתקפלים ,והיום הם
מוכנים לעשות הרבה כדי
לקבל את תו התקן של האגודה
עמיר קורץ  Iצילום :אפי שריר

ובפיקוח
V־׳ JV

וכרי הדירות באזור המרכז רגילים לה
תמרמר  -ויש להם לא מעט סיבות לכך.
לא פעם מסתובבים בפייסבוק פוסטים
המציגים "דירות" שהן למעשה חדר קטן,
עלוב ומתקלף ,שבעליהן דורשים תמורתן
סכום שערורייתי  -בידיעה שתמיד יימצא השוכר הלחוץ
שיסכים לעסקה המפוקפקת ,בהיעדר אלטרנטיבות .ואולם,
במקום אהד בישראל שוכרי הדירות  -לפחות הסטודנ
טים שבהם  -מנסים לשלוט בשוק ולהכתיב את הכללים
לבעליהן.
אלה הם הסטודנטים של מכללת תל חי הסמוכה לקריית
שמונה ,שייסדו את ״פרויקט הדיור  -תל חי" .הפרויקט
כולל מחירון שכירות מפוקח המופיע בחוברת קטנה ,קבוצת
פייסבוק ובה כ־ 12אלף חברים המפגישה בין שוכרים למ־
שכירים ,והתוספת מהשנה שעברה  -מעין תו תקן המעיד
על כך שהדירה המועמדת להשכרה היא "דירה מפוקחת
מטעם אגודת הסטודנטים של מכללת תל חי" .הציור שעל
התו מציג מגן אבירים ירוק בתוך מסגרת זהובה ,ובתחתי
תו אריה שעומר חבוק ידיים ,מחייך ומניף את אגודל ירו
הימנית ,מסמן שהכל בסדר.
תו התקן הזה נהפך למבוקש ביותר בקרב בעלי דירות
בקריית שמונה והיישובים שבסביבה ,ואבוי למי שיזכה
לתו השלילי  -המציג ציור דומה ,אך עם איקס אדום
שמסומן עליו לצד המילים הרות המשמעות "דירה לא
מפוקחת" ,כשה״לא" זועק בצבע אדום אף הוא .לת
ווים הללו אחראי צוות של סטודנטים מפקחים מטעם
האגודה ,הבודקים אם הדירה ובעליה עומדים בתנאי
מחירון השכירות המפוקח ,שנהפך לאורים וחתומים של
שוק השכירות בקריית שמונה והסביבה ,שם מתגוררים
כ־ 5,000הסטודנטים הלומדים במכללה.
"הרוב המוחלט של שוכרי הדירות בקריית שמונה הם
סטודנטים ,ולכן אנחנו עובדים רק לפי הלוח" ,אומר אילן
בוקאי ,זכיין אנגלו סכסון בקריית שמונה" .מי שקונה דירה
להשקעה בקריית שמונה מבטיח לעצמו השכרה בתנאי
שהוא עושה את זה לפני תחילת הלימודים ,ובתנאי שהוא
הולך לפי המחירון המפוקח" .וכך ,אפשר לראות בעלי די
רות שמציגים בגאווה בתמונת הפרופיל שלהם בפייסבוק
את התו הירוק שקיבלה הדירה ,כמעין הכשר .בכמה מקרים,
מספרים הסטודנטים ,בעלי דירות שהעלו את דירותיהם
ללוח המפוקח הסכימו ,לאחר מו״מ מול מפעילי הלוח,
להוריד במאות שקלים את שכר הדירה שהם דורשים ,כדי
לקבל את התו.
כדי להבטיח את שליטת השוכרים בשוק ולשפר את
תנאיהם ,האגודה מבקשת מהסטודנטים לשכור את —<

גיבורי תל חי

החדשים

עוז אלהרר)(29
ראש מדור רווחה באגודת הסטודנטים
במקור ממודיעין ,סטודנט שנה גי למדעי
המחשב ומדעי ההתנהגות בהל חי
פרטי הדירה :גר לבד ביחידת סטודיו
) 40מ״ר( בקיבוך מעיין ברוך  -מרוהטת,
משופצת ועם גינה
דמי שכירות 1,650 :שקל כולל חשמל,
מים ,גז ומסים

"בקריית שמונה
מבינים את הכוח
של הסטודנטים
ומעניקים להם הנחה
בארנונה ,בעוד
חלק מהקיבוצים
מנצלים את הביקוש
כדי לגבות מחירים
מרקיעי שחקים"

מפר ג׳ורג׳)(25
רכזת הדיור בקריית שמונה של האגודה

A

סטודנטית שנה אי לחינוך ,במקור מהוד השרון
פרטי הדירה :גרה עם שותפה בקריית שמונה
בדירת  3חדרים ,לא משופצת ולא מרוהטת

גיבורי תל חי

החדשים

דמי שכירות :משלמת קצת פחות מהמחירון,
שעומד על  1,700שקל

"יצאנו עם פרויקט המדבקה לאחרונה
ובינתיים נרשמו כמה עשרות בעלי
דירות .חשוב לנו שאותם משכירים
ידעו שהם עושים את הדבר הנכון,
ואנו רוצים שהם גם ימשיכו עם זה
הלאה .לכן למדבקה יש תוקף לשנה
אחת בלבד"

דירתם רק באמצעות לוח הרירות המפוקח שלה ,ולדלג
מעל שפע הלוחות האחרים הקיימים באינטרנט בכלל ובר
שת החברתית בפרט" .כך נצליח להוריד את מחירי הדיור",
הם מצהירים בקבוצת הפייסבוק ,שבה מנהלי העמוד מדר
בנים עור סטורנט חדש שמגיע לאזור" :שים לב למחירים
המפוקחים בסביבה ואל תתפשר!".
המחירון כולל טבלאות המפרטות את המחיר המומלץ
לשכירת דירה בקריית שמונה על פי מספר החררים והמ־
טראז' ,עם תוספת של  10%לדירה משופצת ו־ 6%לדירה
מרוהטת .נוסף על כך ,המחירון כולל את מחירי השכירות
ביהירות הריור  -היקרות יותר  -במושבים ובקיבוצים הס
מוכים .למחירון קדמה עבודת מחקר מקיפה של האגודה:
ושרווחיו מיועדים לפרויקטים קהילתיים בעיר.
"אחרי המחאה החברתית נוצר ואקום .מה עושים עכשיו?
הרי לא מספיק לשיר שירים ברוטשילד .צריך לעבור",
אומרת ליאת הלפרין) ,(24העומדת בראש מדור הריור
באגודה ,שתפקידו לוודא שהדירות באזור יושכרו לסטו
דנטים במחירים הוגנים ובתנאים ראויים למגורים" .בוגרי
המחאה  -ואני לא חלק מהם  -שחזרו לאקדמיה ,אמרו
שצריך לבחור נושא ולפעול בו ,וכך החלו להיווצר נקודות
של פעילות ,אחת מהן כאן בתל חי.

איסוף נתוני השוק ,התייעצות עם שמאים וסקר שנערך
בקרב כ־ 1,000סטודנטים.
מאחורי היוזמה עומדים סטודנטים צעירים ,בש
נות העשרים לחייהם ,חדורי רצון לפעול ולשנות.
בקיץ  2011הם עור היו בצבא או בתיכון ,צעירים
במעט מהדור שהקים עיר אוהלים בשדרות רוטשילד
התל־אביביות; אבל רוח המחאה ההיא נצרבה בתודעה
שלהם ,כפי שהיה אפשר לשמוע בשיחה שניהלנו בפאב
הקואופרטיבי "קשיו" ,שהוקם השנה בקריית שמונה,

"לפני כשלוש־ארבע שנים היתה קפיצה גרולה מאור
במחירי השכירות בקריית שמונה והסביבה .בכל שנה
אוכלוסיית הסטודנטים גרלה ,כך שהביקוש לדירות
עלה ,אבל היצע הדירות נשאר קבוע .וכך ,אם פעם הש
כירו בקריית שמונה דירת ארבעה הררים ב־ 1,000שקל,
כיום זה כבר  2,000שקל .גם במושבים ובקיבוצים ליד
המחירים קפצו .נבנו הרבה צימרים קטנים ,לא משהו
שמתאים לחיים רגילים ,וביקשו עליהם 2,000-1,500
שקל .אז התחלנו לחשוב מה עושים".
הלפרין ,במקור מהוד

הקריטריונים
לקביעת מחיר דירה
במחירון

כך כופפו הסטודנטים את בעלי הדירות

• שטח דירה
• מספר חדרים
• משופצת/לא משופצת
»>!%

• מרוהטת/לא מרוהטת
• סקר בקרב אלף
סטודנטים לגבי המחירים
באזור

צילום :נמרוד גליקמן

• התייעצות עם שמאי
• נתונים שונים על
הדירה ,לדוגמה :אם היא
מבנייה אקולוגית או
ללא בידוד

המחירון המפוקח לשכירות בקר״ת שמונה

בעתיד יתווספו עוד
קריטריונים כגון גיל הדירה

משופצת

30
1,300
שקל לחודש
נז״ר

60
1,700
שקל לחודש

35
1,500
שקל לחודש

מי׳ר

מ־׳ר

+10%

80
2,100
שקל לחודש
מ״ר

מרוהטת

+6%

מטולה
 3חדרים

70
2,200

מ״ר

זמן נסיעה למכללה:
 7דקות

הגושרים
 2חדרים

35
bS 1,850
מ״ר

זמן נסיעה' למכללה:
 11דקות

50
 2,500לחודש
מי׳ר

זמן נסיעה למכללה:
 12דקות

מדיניות ברמה הארצית כדי
להיטיב עם שוכרי הדירות.
הפעילות בפרקטיקה בתל
חי היתה אקטיביזם במיטבו:
הסטודנטים יצרו את קבו
צת הפייסבוק השוקקת ואת
הלוח המפוקח כדי לעשות
סדר בשוק הפרוץ ,שבו הם
הרגישו כקהל שבוי בידי
בעלי הדירות.
"המטרה שלנו היא לי

צור חיזוק חיובי ,כמו תו תקן
שניתן לבעלי מקצוע" ,אומרת הלפרין" .אנחנו משתפים
פעולה עם אתר מדלן כדי ליצור מעין  wazeשל מחירי
הרירות ,שיהיה שקוף לכולם .גם הנהלת המכללה משתפת
איתנו פעולה ,וכל סטודנט שנרשם ללימודים מקבל מייל
מהאגורה בנושא הדיור".

קיבוף טוב ,קיבוץ רע

המחירון המפוקח לשכירות ביישובים נבחרים בסביבה
דפנה
 3תדרים

השרון ,היא סטודנטית שנה
ב' בחוג לעבודה סוציאלית
בתל חי  -שבו פועלת
"הפרקטיקה לשינוי מדי
ניות" ,שהחלה לשתף פעו
לה עם ועד שוכרי הדירות
הארצי שקם לאחר המחאה,
ושם לו למטרה לקדם שינוי

שאר ישוב

1

חדר

25
 1,400לחודש
מי׳ר

זמן נסיעה למכללה:
 11דקות

"הסטודנטים היו מתוסכלים .הם אמרו שהמחירים פה
עלו מאוד והם כבר גבוהים מדי בשבילם" ,מתאר יו״ר אגו
דת הסטודנטים בתל חי ,רון־אל תשובה ) ,(27כיצד החלה
היוזמה לפני שלוש שנים ,בתקופת קודמיו בתפקיד" .אמרנו
שצריך לשקף את רמת המחירים לסטודנטים וליצור חוברת
שתאפשר לכולם לראות את סדר הגודל של המחירים בא
זור .אנחנו גם עורכים ימים פתוחים ומסבירים על הדיור,
איפה כדאי לשכור ואיפה לא .עם השנים זה הלך והתרחב
לפעילויות נוספות ,כולל הקמת מערך בשטח :לכל יישוב
ולכל קיבוץ יש רכז שנמצא בקשר מול הסטודנטים —<

השוכרים ומול מנהלי הקהילה והנציגים של אותו יישוב,
כך שהעסק מנוהל היטב".
ואמנם ,בגזרת הקיבוצים והמושבים נעשתה פעילות
רבה .האגודה ניסחה "אמנה חברתית" ,שעליה הסכי
מו לחתום עד כה שלושה קיבוצים באזור  -משגב עם,
שמיר ומנרה  -והיא כוללת התחייבות לא להעלות מחיר
במשך שלוש שנים ,סעיפים הנוגעים לחובת תיקון לי
קויים ואיסור להתנות כניסה לדירה ברכישת ריהוט .גם
הוגדר שדירה ראויה למגורים תהיה בשטח של  25מ״ר
לפחות ויהיו בה מטבח ,שירותים ומקלחת ,ולפחות שני
כיורים .במקביל יצרו הסטודנטים פרויקט חברתי ששמו
סל״ה)סטודנטים למען הקהילה( ,ובו סטודנטים מתנדבים
שלוש שעות שבועיות בקיבוץ תמורת הנחה בשכר הדירה.
עם זאת ,לאגודה הגיעו בשנה החולפת תלונות רבות
על התנהלותם של כמה קיבוצים בסביבה בתחום הדיור.
עוז אלהרר) ,(29ראש מדור הרווחה באגודה ,קידם לאח
רונה בעמוד הפייסבוק של הלוח המפוקח פוסט של האגודה,
המציין כי "למען השקיפות אלה שלושת הקיבוצים שה־
תלוננתם עליהם הכי הרבה :קיבוץ הגושרים ,קיבוץ נאות
מרדכי וקיבוץ דפנה".
אלהרר מספר כי "קיבוץ הגושרים החליט לא מזמן
להוציא את הסטודנטים השוכרים ביוני ,באמצע תקו
פת המבחנים ,כי הוא מתכנן לשייך את הדירות לבנים
ממשיכים .בעקבות זאת נאלצה האגודה להפעיל לחץ ,ורק
אחרי מגעים מול הקיבוץ הצלחנו להאריך את השהייה עד
ספטמבר .בקיבוץ דפנה הקפיצו פתאום את החיובים בחש
מל ובמים לסטודנטים".
כיאה לגישת החיזוק החיובי ,באותו פוסט כתבה האגו
דה כי הקיבוצים המומלצים הם שלושת אלה שחתמו על
האמנה החברתית" ,ואנו ממליצים בחום על קריית שמונה
וברגש על קהילת תוצרת הארץ" .תוצרת הארץ ואיילים
הן שתי קהילות סטודנטים בקריית שמונה .הסטודנטים
מתנדבים בעיר ובסביבתה כחלק מהשאיפה לחיות בה עם
התושבים המקומיים ,ומקבלים בתמורה מלגה מסוימת.
"אנו בהחלט מנסים למשוך לכיוון קריית שמונה ולה
פוך אותה ליותר סטודנטיאלית .בקריית שמונה מבינים את
הכוח של הסטודנטים" ,אומר אלהרר" .העירייה גם מגדילה
ראש ומעניקה להם הנחות של  50%בארנונה".
כאילו לא די בכך ,בשבועות האחרונים יצאו הסטוד
נטים ביוזמה אקטיביסטית חדשה :פרויקט המדבקות של
קריית שמונה ,הקורא לבעלי דירות העומדים בקריטריונים
לבקש מדבקה המעידה על תו התקן למחיר שכירות הוגן.

גיבורי תל חי

החדשים
ליאה־ דרנמי)(26
דוברת אגודת הסטודנטים
במקור מקיבוץ עמיעד ,סטודנטית שנה גי לעבודה
סוציאלית בתל חי
פרטי הדירה :נרה לבד בכפר יובל ,בדירת 2
חדרים משופצת 50 ,נדיר ,ללא ריהוט ,עם מרפסת
דמי שכירות 2,000 :שקל ,כולל כל התשלומים
למעט חשמל

"יש כאלה שלהורים שלהם יש כסף
והם יכולים להרשות לעצמם דירה
ב־ 2,500שקל .כך ,בעלי דירות
חושבים שהם יכולים להעלות
את המחיר ,וזה פוגע בכולם"
לפרויקט החדש אחראית נופר ג׳ורג׳) ,(25סטודנטית לחי
נוך ורכזת הדיור של קריית שמונה" .המדבקה על הדירה
מסמלת שזו דירה שמושכרת במחיר הוגן ,ושבעל הדירה
שומר על זכויות הסטודנט השוכר .כך אנחנו מעודדים את
בעל הדירה לשמור על המחיר ההוגן".

איך כעלי תדירות מגיכים ליוזמת תזאות?
"יצאנו עם זה רק עכשיו ובינתיים נרשמו עשרות בעלי
דירות .חשוב שאותם משכירים ידעו שהם עושים את הדבר
הנכון ,ואנו רוצים שהם גם ימשיכו עם זה .לכן למדבקה יש
תוקף לשנה אחת בלבד .היתה בעלת דירה שאמרה שזה
המחיר היום ,אבל היא שוקלת להעלות אותו .עניתי שרק
אם היא תישאר עם אותו מחיר נאריך את תוקף המדבקה".

ומת לגםי מדכקת עם איקס אדום ,כמו הלוגו כפייסכוק?
"אנו לא עושים את זה .רק בפייסבוק .וגם שם ,זה לא
שאנו עושים חרם על אותה דירה ,אבל זה מעין רמזור אדום

שאומר ׳תתיישרו׳ .לכן אנחנו גם לא מורידים מהלוח את
המודעות שלא עומדות בתקן .אנחנו רוצים לפתוח בפני
אותם בעלי דירות את האופציה לשנות  -כך שיוכלו לקבל
את התו שלנו".
"בהתחלה הורדנו מהלוח בפייסבוק מודעות שלא עמדו
בתנאים" ,מוסיף אלהרר" ,אבל החלטנו להשאיר אותן עם
סימן איקס ,כדי שכולם יראו .אנחנו רוצים ליצור אווירה
שבה אנשים ישפיעו זה על זה .כשסטודנטים מגיעים אלינו
ואנחנו אומרים להם ׳תתרחקו מפה ,זה מחיר לא נכון ,אל
תשכרו ממנו אלא מההוא' ,יש לזה השפעה מטורפת".

מנקודת מכם של כעלי דירות זת יכול לתיראות כמו
שימוש ככוח מוגזם ,לא?
"זה נשמע מרתיע .מי אנחנו שנקבע פה מדיניות מחי
רים ונסמן מודעות לחיוב ולשלילה .אבל רוב בעלי הדירות
לגמרי איתנו כי הם מזדהים עם הנושא .זה יוצר שיח ,והמ־
שכיר מבין את העניין ומחבק את הסטודנט ששוכר ממנו".
לדברי יו״ר האגודה תשובה ,בקרוב תשכלל האגודה את
המחירון המפוקח עוד יותר ,ותכניס בו פרמטרים נוספים,
כמו מיקום הדירות בעיר וגיל הנכם" .אנחנו מבינים שדמי
השכירות לדירה משנות השישים בשכונת שפרינצק לא
יכולים להיות זהים לאלה של דירה משנות התשעים בש
כונת הוורדים .אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו בנושא ,ויש
מה לשפר ולשדרג .מצד אחר ,פרויקט הפיקוח שלנו הגיע
לאוניברסיטת אריאל .נפגשנו עם אגודת הסטודנטים שם
והם למדו ושמעו ואימצו אותו ,וכל שנה אנו מציגים את
הפרויקט בסמינר של התאחדות הסטודנטים כדי לנסות
לפתח אותו בעוד מקומות".

"אם בעל בית יבקש יותק
יעשו עליו עליהום"
לא כל הסטודנטים בתל חי מבינים על מה המהומה.

רון־־אל תשובה,
ידיר אגודת
הסטודנטים בתל חי:

בקרוב תשכלל האגודה
את המחירון המפוקח
עוד יותר ,ותכניס בו
פרמטרים נוספים
כמו מיקום
הדירות בעיר
וגיל הנכס"
צילום :נמרוד גליקמן
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מדבקה על דלת של דירה)למעלה(.
בפייסבוק יש גם תוים עם איקס אדום
)מימין( שמתריעים על אי־עמידה בתקן

אחרי הכל ,רובם מגיעים מהמרכז ,ובהשוואה אליו ,המחי
רים בקריית שמונה וסביבתה אטרקטיביים במיוחד .לכן,
לאנשי האגודה חשוב מאוד להגביר מודעות אצל הסטודנ
טים ולגרום להם להבין כי מדובר בסוג של ערבות הדדית.
"יש סטודנטים שלהורים שלהם יש כסף והם יכולים לה
רשות לעצמם לשכור דירה בקיבוץ ,במושב או באזורים
היקרים יותר בקריית שמונה ,ב־סס  2,5שקל" ,אומרת ליאור
דרומי ,סטודנטית שנה ג׳ לעבודה סוציאלית ודוברת אגו
דת הסטודנטים" .כך ,בעלי דירות חושבים שהם יכולים
להעלות את המחיר ,וזה פוגע בכולם .אנו נלחמים בכך
ומנסים להנחיל שינוי".
"אנחנו עורכים כנסים ומסבירים לסטודנטים שמגי
עים לכאן'אל תהיו פראיירים ,בואו נילחם בזה׳" ,מוסיפה
ג׳ורג׳ בהתלהבות" .לצערי ,יש מי שאידיאלים לא נמצאים
במקום הראשון אצלם ,וחשובה להם יותר הנוחות .זו

