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שנשקףהמראהמשפיע

הדירה?ערךעלמהחלון

־־׳«

בש1קדירהערךלקביעתביותרהמשמעות"?מהגורמיםהואמיקום

התמחורמושפעכיצדבדקיצחק,לויהדירותמחירוןעורךשלמחקר

למרכזלים,לפארק,ציבורית,לתחבורהראשיים,לציריםמהקרבה

ציאו!הילהועודעלמיןלבתיחינוך,למוסדותמסחרי,

HSU׳1

לבתיחולים,לבתיקרבההאם

לכבישאוילדיםוגניספר

אתמורידהאומעלהמהיר

הצמוריםהנדל"ןנכסיערך

מחירהעלמשפיעיםגורמיםאילולהם?

שבגינםגורמיםישוהאםהרירה,שלהסופי

ואח־קצר,זמןבתוךיירכשומסוימותדירות

רות

$TS1$ואחרות$TS1$

$DN2$ואחרות$DN2$ויימכרוממושכתתקופהבשוקייוותרו

מטהכלפייתפשרהדירהשבעללאחררק

במחיר?

לויהנדל"ן""יריעותעבורשערךבדיקה

אילובחנההרירות,מחירוןעורךיצחק,
תוךהדירות,מחיריעלמשפיעיםפרמטרים
האוכלוסייה.פלחיביןלפעריםהתייחסות

מע־למשל,ילדים,עם"משפחותלדבריו,

דיפות

$TS1$מעדיפות$TS1$

$DN2$מעדיפות$DN2$הג־המשפחהבקרבתדירהלרכוש

רעינית

$TS1$הגרעינית$TS1$

$DN2$הגרעינית$DN2$בסמוךבגידולם;סיועלקבלכדי
אולהם;שמתאימהברמהחינוךלמוסדות

תחברנגישותלצורךתחבורהציריבקרבת

ציבורית".תחבורהכוללרתית,

פחותמושפעיםזאת,לעומת"משקיעים,

"הםיצחק,ממשיךסביבתיים",ממטרדים

אםגםאטרקטיבי,במחירדירהיעדיפו

זוגותעלמין.בביתגובלתאורועשתהיא

יעדי־רובםראשונה,דירהרוכשיצעירים,

פו

$TS1$יעדיפו$TS1$

$DN2$יעדיפו$DN2$להתגורריעברותמידולאזולה,דירה
כמשקיעים.בהינהגוקרובותולעיתיםבה

בשירו־מאודמתחשביםהזהבגילבניואילו

תים

$TS1$בשירותים$TS1$

$DN2$בשירותים$DN2$בי־תרבות,מוסדותטובים,קהילתיים

דור

$TS1$בידור$TS1$

$DN2$בידור$DN2$שסמוכהדירהוירכשובסביבה,ומסחר

אלה".כגוןלמוסדות

באלמ־מדוברכייצחק,מבהירכךאוכך

נט

$TS1$באלמנט$TS1$

$DN2$באלמנט$DN2$פחות"לפניהשנים:עםשמשתנהדינמי

אוראשיכבישעלדירותעשוריםמשני

מדירותפחותאחוזיםבעשרותנמכרוסואן

כביש,מאותוקצרבמרחקשמצויותזהות
מגדלימרביתהיוםאולםלמפגע.שנחשב

והמ־ראשיים,כבישיםעלשוכניםהיוקרה

חירים

$TS1$והמחירים$TS1$

$DN2$והמחירים$DN2$גבוהים".נותריםבהם

בס־השוכניםצמרתפארקמגדלילמשל,כך

מוך

$TS1$בסמוך$TS1$

$DN2$בסמוך$DN2$שוסטרמגדלאביב,בתלאיילוןלנתיבי

בג־רביןודרךגוריוןבןצומתעלהממוקם

בעתיים,

$TS1$,בגבעתיים$TS1$

$DN2$,בגבעתיים$DN2$ז׳בוטינסקידרךעליוקרהמגדלי
שמגדלי"נכוןועוד.ברקובבניגןברמת

מת־הדייריםולרובבועה,מעיןהםיוקרה

גוררים

$TS1$מתגוררים$TS1$

$DN2$מתגוררים$DN2$לחוץ,נחשפיםואינםחכמיםבבתים
המצוייםותיקים,בבנייניםדירותגםאבל

סובלותאינןכמעטראשיים,צמתיםעל
פוטנציאלבזכותבעיקרערך,מירידתכיום
העתידית".ההשבחה

הא1שב1ספוחקס

הצמודהנכסערךמטפסאויורדבכמהאז

שלמהבדיקהוכדומה?מוסדותלכבישים,

עלמיןביתמולהממוקםנכסשלערךיצחק,
כך%02-%01,ביןשלבשיעורלרדתיכול

לא־נמכרהבגבעתייםהל"הברחובלמשל,
חרונה

$TS1$לאחרונה$TS1$
$DN2$לאחרונה$DN2$העלמיןלביתהצמודהחדריםדירת
רחוב,באותושקל.מיליוןב־38.1העירוני
דומהדירהנמכרההכביש,שלהשניבצירו

כ־%02.שלפערשקלמיליון2.21תמורת

עלמיןלביתצמודנכסערךהבדיקה,על־פי
לביתנוףעםנכסערךואילוב־%51יירה

ב־%01.יירהעלמין

ספר,בביתאובמתנ"סהגובלתלדירהאשר
סובלכזהנכסאולםברורים,היתרונות
בבוקרתנועהפקקיהמולה,רעש,ממטרדי

מרביתכןכמוועוד.צלצוליםובצהריים,

לצהרוניםהצהרייםאחרהופכיםהספרבתי

לאורךממשיךשהמטרדכךולמתנ"סים,
ללאספר,לבית"קרבההיום.שעותמרבית

מבוקשתבהחלטכבישים,לחצותהצורך
לעומתילדים.עםמשפחותידיעלמאוד
דירהאוחינוכימוסדעםמשותפתגדרזאת

ילדיםלגןאפילואוספרלביתשנושקת
מסביר%01-%8",שלערךמירידתתסבול

יצחק.
ור־הדירה,ערךאתמורידאינוקניותמרכז

בים

$TS1$ורבים$TS1$

$DN2$ורבים$DN2$היתרביןבסמוך,להתגוררמעוניינים

משופעיםכאלהשמרכזיםהעובדהבזכות

עתידייםפרויקטיםישנםכןכמובחניה.

רבותהדשותבשכונותשימושיםעירובשל

במרכזיםשמדוברככלזאת,למרותבהקמה.

בבנייניםהבנויותדירותותיקים,מסחריים

רבים.ממטרדיםסובלותכאלהמרכזיםמעל

ביןנתקקייםומודרנייםחדישיםבבניינים
גםאךלמגורים,המסחריהמרכזשטחי

מצרתלונותלעיתיםישכאלהבמקרים

ערכיותיקיםבמרכזיםבעיקרלכןהדיירים.
ב־%8.לרדתעלוליםמעליהםהנכסים

מצדאוטובוס?תחנתלידלגורכדאיהאם

מק־תחבורתיתנגישותיצחק,אומראחד,
פיצה

$TS1$מקפיצה$TS1$
$DN2$מקפיצה$DN2$מצדלדבריו,הנדל"ן.ערכיאת"

מייצרתהביתליהאוטובוסתחנתשני

שהאוטובוספעםבכלאווירוזיהוםרעש

בנסיעה.ממשיךכךואחרבתחנהעוצר
אףולעיתים%02-%01יפחיתכזהמטרד
הגעתבתכיפותתלויהנכס,מערךיותר

אוטובוסכילצייןישזאת,עםהאוטובוס.

שמגיעיםואוטובוסיםבשעהפעםשמגיע

עלשונהבמירהמשפיעיםרקותמספרכל
חדריםדירתהבדיקה,על־פיהנכס".ערכי

אוטובוסתחנתלידגןברמתעוזיאלברחוב

באותושקל.מיליוןב־19.1לאחרונהנמכרה

מתחנתבלבדמטרים200במרחקהרחוב,

פרמ־עםחדריםדירתנמכרההאוטובוס,

טרים

$TS1$פרמטרים$TS1$

$DN2$פרמטרים$DN2$שקל.מיליון2.25תמורתדומים

הערה




שלערכהכימעלההבדיקההתחתונה,בשורה
ב־%5.יורדמהירלכבישחזיתעםישנהדירה

יורדתעשייהלאזורהפונהבבנייןנכסערך
(מוללבנייןחסוםנוףעםעורפיתדירהב־%21
הצמודהדירהפחות.כ־%5שווהאחר)בניין
עולהעודפחות.%5שווהמשחקיםלמגרש
הביתמולצלהמטילגבוהמגדלכימהבדיקה,

מולגבוהמתחקוויב־%6ערכואתמוריד
דומה.בשיעורהנכסערךאתיצמצמוהבית

הרשויותבאכיפתתלוי

נוףעםדירהערךעולה?הנכסיםערךמתיאז
ליםראשוןבקודירהערךב־%51יטפסלים
לשטחאולפארקהפונהודירהב־%03יקפוץ

מסילתי,חייםלדבריב־%01-%51.תעלהירוק
להבדילצריךהמקרקעין,שמאילשכתיו"ר
פארקכדוגמתעצוםלפארקשכונתיפארקבין
ובאזו־%51הדירהערךאתשמעלההירקון,
גםהבדליםישנםמכך.למעלהאףשוניםרים
לבנותנהוג"כיוםהשכונתיים.הפארקיםבין
"אםאומר.הואלפארק",מסביבחדשהשכונה
שוויבלילות,השקטאתאוכפותהרשויות
יעלההראשוןבמעגללפארקשפונותהדירות
בכ־%8-%01".
בהרצהחדשהיםגלילבשכונתהנכסים"ערך
שמהעובדהבזכותרקלאטיפסלמשל,ליה,
ריבויבזכותבעיקראלאחדשה,בשכונהדובר
שמאפשרדברובקרבתה,בשכונההפארקים
מולעיר",טבעביןהמשלבתמגוריםחוויית

מיקוםמחירון
%5מהירלכבישחזיתעםישנהדירה

%21תעשייהלאזורהפונהבניין

%8מסחרימרכזמעלדירה

%5לבנייןחסוםנוףעםעורפיתדירה

%51עלמיןלביתצמודהדירה

%01עלמיןלביתנוףעםדירה

%8ספרלביתצמודהדירה

%6הביתמולצלומטילגבוהמגדל

%5משחקיםלמגרשצמודהדירה

%6הביתמולגבוהמתחקווי

%01הביתלידאוטובוסתחנת

%7-%5מעליתעםבבנייןבקומהדירה

%21במגדל1-3בקומהדירה

%51ליםנוףעםדירה

%03ליםראשוןבקודירה

%01-51ירוקשטחאולפארקהפונהדירה

%51-02הקלה/המטרולרכבתהשניבקודירה

%8-%5קלה/מטרורכבתמתחנתמ'כ־03-05במרחקדירה

הדירות
מחירון
עורך
יצחק,
לוי
נתונים: דירותעשוריםמשניפחות"לפנייצחק:

אחוזיםבעשרותנמכרוראשיכבישעל
מרחקשמצויותזהותמדירותפחות
מגדלימרביתהיוםכביש.מאותוקצר
ראשיים,כבישיםעלשוכניםהיוקרה
גבוהים"נותריםבהםוהמחירים

ורשבסקי
אייל
צילום:

הערה




הבונהפרשקובסקימנכ"לקראדי,חייםסיף
לדבריו,ים.בגלילפרשקובסקיפרויקטאת
מרכזייםתחבורהלציריהשכונהנגישותגם
הרכבת,ותחנתכבישאיילון,נתיביכמו

ערךאתמעלההעירוני,לקניוןהקרבהוכן
הנכסים.
משותמנכ"ליתיוכלמן,סרוגוסופילדברי
בעריםהירוקות"הריאותסרוגו:בחברתפת
ולפילמגוריםשואבתאבןמהוותהגדולות
פרויקטיםהקמתמאפשרוהדברהאזור,תוח

השטחיםעלשמירהתוךהפארקים,לצד
הירוקים".
מציין,מסילתילים,נוףעםלנכסיםבאשר
ומידירות,מוכרכזהנוףהעולם"בכלכי
להשיכולליםנוףמרוויח.החוףלידשגר

עםבדירהמדובראםב־%03,הנכסאתביח
לים".ראשוןבקורחבהנוףגזרת

כימוסיףבריגה,חברתמנכ"לבריגה,יקי
והשליהשנייהבטבעתנמצאתכשהדירה
ולאעצמוהנוףבעיקרהואשמשנהמהשית,

נהניתשלאהשנייה,בטבעתדירההקרבה.
ולעומתה,השוקבמחיריתימכרלים,מנוף
שווהתהיהליםנוףעםדומהבמיקוםדירה
יותר.כ־%51

גישהשלעניין

הואהנכסיםערךאתשמקפיץנוסףפרמטר
בדיקהדן.בגושהמתוכנןהמטרופרויקט

ובעלימנכ"ליתארז,פזדניאלהשערכה

והנדסה,כלכלהפזהנדל"ןייעוץחברת
לקוםשצפויהפרויקטהשפעתאתבחנה

ב־42קילומטרכ־541לאורךהקרובבעשור
המשבתוואי"הנכסיםהארץ.במרכזערים
%02שלערךמעלייתליהנותצפוייםטרו
הערךעליותלמגוריםבנדל"ןכאשרויותר,
ויותר%42שלבשיעורביותרהגבוהות
העבטבעתאביב,מתלהרחקדווקאצפויות

יעקב,בארכמובמטרופוליןהשנייהרים
רמלה,רחובות,לציון,ראשוןשמואל,גבעת
ועריםתקווהפתחהשרון,הודציונה,נסלוד,
אומרת.היאנוספות",
להפחיתעשויהסואניםלציריםקרבהבעוד
ולמחדשיםלכבישיםקרבההנכס,ערכיאת
להעשויהדווקאחדשיםבפרויקטיםחלפים
ויצמן,אלילדבריהדירות.מחיריאתקפיץ

בשהמשווקתנדל"ןאינביוחברתמנכ"ל
בשכונההדירותערךבחדרה,הפארקכונת
המח־החדשכבישמפתיחתכתוצאהטיפס
על־ישראל).(חוצהלכבישהשכונהאתבר
בשכונתלדירהממוצעמחירבעודויצמן,פי
,4102ביוליכבישפתיחתבטרםהפארק,
שלאחרהרישקל,מיליוןכ־803.1עלעמד
בשלדירההממוצעהמחירהכבישפתיחת
המחירכיוםשקל.מיליוןלכ־253.1עלהכונה

המטרובתוואי"הנכסיםארז:פז
%02שלערךמעלייתליהנותצפויים
העליותלמגוריםכשבנדל"ןויותר,
צפויותויותר%42ביותרהגבוהות
במטרופולין"השנייהבטבעתדווקא

לאור
עמי
צילום:
נדל"ן
ובינוי
שיכון
יזם:

קבינטדרוש
מתכללדיור

שאנחנוסוגיההואבישראלהדיורמשבר

מאזמעשור.למעלהכבראליהנדרשים

עםלהתמודדניסוהיוםועד9002שנת

בדרכיםואוצרשיכוןשרימספרהמשבר

עלעולהלדירותהביקושועדייןשונות,

בהתאמה.עוליםוהמחיריםההיצע

הנושאהאחרונותהבחירותבמערכות

המפלגותרחבה.התייחסותקיבללא

צריךבתחום,שינוילבצעשכדיהבינו

עלשלהםשההשפעהצעדיםלנקוט

לכן,הרחוק.בטווחרקתהיההשוק

הבוחרים,עבורחשובשהנושאאףעל

דירה,בבעלותםשאיןאלהעבורבוודאי

הכפפה".את"הריםלאאחדשאףנראה

בקרקעותמחסורהעיקרית,הבעיהאת

זיהוהביקוש,באזורילבנייהזמינות

מטהבהובלתהאחרונות,בשניםכולם.

נעשוהאוצר,במשרדשהוקםהדיור

הותמ"להקמתכמוחשובות,פעולות

התכנוןועדותתגבורסמכויותיו,והרחבת

לפינויפעילותהערר,וועדותהמחוזיות

שדהפינויהארץ,ממרכזצה"לבסיסי

עירונית,להתחדשותהרשותהקמתדב,

מקומיותרשויותעםגגהסכמיחתימת

הציבורומבניהפיתוחעבודותלקידום

ועוד.
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