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פרויקטיםהרבהעלרצים

אנחנופחות.הרבהונותנים
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יזמיםכייתרוןכאןישלדיירים

למכרזויגשוההצעותאתיבחנו
נבחןהדירותובעליאנחנואבל

ההצעות״.כלאת
כמובןהיאהגדולההשאלה

״בישולאותוהזה,השירותכמה
לדיירים.עולהרתיחה״,לנקודת

רביםמתווכיםכמוששון,בן

כימדגישבתחום,הפועלים

מקבליםאנחנוהתשלום״את
כךמהיזם״.אלאמהדיירים,לא

מתגלגלכמובןזהבסוףכך,או

ועלהפרויקטשלהעלויותעל
הדייר.שיקבלהתמורות
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הראשון,מהרגעטרחהושכר
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הכילדעתי,למכרז.כתנאיגם
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כסףיעבירווהםלדייריםמשלם
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קורה״.
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שישלהםאמרשכברהדיירים,שכרושירותיושאת

אתמצאושכברלהיותיכולואפילולפרויקטהיתכנות

ליזםחוסרהדברזה,במקרהגםלהם.שמתאיםהתמהיל
השלבאתעברוכברהדייריםבעצםרבים.משאבים

רקלהםנשארועכשיולעסקהרתומיםכברהםהטרומי,

לפועל״.הפרויקטאתלהוציאמיעםלהחליט
גםלהפוךיכוליםאלו״כלורוד:הכללאאבל

עסקהעלמקובעיםלהיותעלוליםהדייריםלחיסרון.

עשויהתכנוןלמשללהם,טובהשלאלהתגלותשעלולה
מסוימתלקבוצהשמתאיםכזהאויעיל,לאתכנוןלהיות

ובסוףהדיירים,ליתרתמתאיםלאאולםהדייריםשל

תסכול.ייווצרדברשל

עבודה,להצעתמגובשתקבוצהאלינו״כשמגיעה

להםשהובטחווהבטחותהצעותעםבאיםהםלעתים

בפועל,אולםאטרקטיביות,להםונראואחרים,ידיעל
כלל״.ישימותאינןפרקטית,מבחינה
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