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שאטרסטוקאיור:

היונדל

זמן.מכונתשלסוגישהדיורשוק

הדומיליוןשאלתעלשתענהמכונה

הדירותלמחירייקרהמהוהיאלר,

מסתברמהיום.כשנה-שנתייםבעוד

אתהיום.כברניתנותשהתשובות

מחיריםעליותשמגלמיםהמחירים

כברהיזמיםמשלמיםדו-ספרתיות

מקרקעירשותבמכרזיאוהמגרשיםבעלימולהיום

עלהקטןהצרכןישלםכמהלצפותקשהלאישראל.

אליו.מתגלגלותבסוףהעלויותכלכיבעתיד,דירתו

השריםשניבהחלט!מרוסן?ובלתימשתוללשוק

מעבקולםהזהירואלקין,וזאבשקדאיילתהממונים,

האחרוניםבחודשיםנמנעות.הבלתיהמחיריםליות

כיהיום,בנדלןשפורסמהכתבותשלבסדרההתרענו

ספטמברמחודשישראלמקרקעימועצתשלההחלטה

בשיטתהארץבמרכזקרקעותולשווקלחזורהאחרון

מירוץשללפתיחתוהאותאתנתנהבמחירהמרבהכל

הצעירים.בזוגותובראשונהבראשופגעהמחירים

תושרובכמומעוניינתנדמה,כךעצמה,הממשלה

יתפח.והמיסוייעלורקשהמחיריםהדירותבעליביה

טובלהם,טובזהיציב.בשוקמעונייניםהםוהקבלנים?

לעסקים.וטובלרוכשים

בכיריםמנהליםלמספרגרםהמירוץ

להדירמתכווניםהםכילהכריזבענף

עדבמכרזים,מהשתתפותרגליהםאת

בשיטה.מהותישינוייחולשלא

דילרכישתכסףלציבורישמאיפה

המשכנתאהנה,אזשואלים?אתםרות,

829שללשיאהגיעהביוניהממוצעת

המשככלעומת%41גבוההשקל,אלף

הקודמים.החודשיםב-21הממוצעתנתא

דרךוזולזמיןכסףישמהציבורגדוללחלק

הבנקים.

שפרסמהאומנם,המעטיםהמכרזים,

הסהחולפתבשנהישראלמקרקעירשות

משמעותיתבמידהגבוהותבתוצאותתיימו

גםוהובילוהקרקעשלהמקוריתמהשומה

הקרקעותבמחיריתלולהמחיריםלעליית

אזורים.באותםהפרטיות

החדבמכרזיםהמחיריםהשרוןברמת

אביב.תלצפוןלמחיריכברמתקרביםשים

והפיתוחהקרקעעלותמטשטשים.הגבולות

תעמודגןבנווההאחרוןבמכרזדיורליחידת

בהכמע"מ.לפנישקלמיליון9.1יותרעל

מ-3.1פחותלאתהיהדירהבנייתשעלותנחה

ומע"מ%51שליזמירווחבתוספתשקל,מיליון

שקלמיליוןמ-3.4נמוךלמחירתצפואל,%71

לדירה.

כיוםנמכרותבשכונהיחסיתחדשותדירות

מבכשהזכייהכךבממוצע,שקלמיליון5.3בכ

בפועל,.%32שלמטאוריתמחיריםעלייתטאת

צפוןלמחירייגיעוגםכאןשהמחיריםמעריכים

היזמיםכמהעדלמר.שקלאלף06אביב,תל

יותררוכשיםרקהםלא.ממשממשנרתעים?

ויותר.יותרגבוהיםבמחיריםויותר

הקרקעותמצוקתחדשים.לשיאיםמטפסהדיורשוק

המשךאחד:כיווןמסמניםבמחירהמרבהכלומכרזי

החלוםאיךרואיםצעיריםזוגותהמחירים.עליות

והמדינההיציבותמחוסרמודאגיםנדל"ןיזמימתרחק,

קופהלעשותממשיכה

פחד
גבהים

cipeerf:איור

הערה




שיאנשברהמושבההדרבשכונתתקווהבפתח

ליח"ד,לקרקעשקלאלףמ-069פחותלאכששולמו

מיליוןכ-3שללמכירהדירהלשוויאותנושמביאמה

4.2בכ-היוםנמכרתבשכונהיחסיתחדשהדירהשקל.

.%52שלבעלייהשמדוברכךשקל,מיליון

עלשקלאלףמ-538פחותלאשילמואזורביישוב

שקלמיליוןכ-9.2הואהמיידיהתרגוםליח"ד.קרקע

מיד2.2עלעומדבעירהממוצעהמחירכיוםלדירה.

!%13שלעלייהשקל.ליון

זה,בשלבלעצמםיאמרואלושורותשקוראייתכן

לאשםהמצברעות,חדשותלפריפריה.לעבורשעדיף

פחותלאשולמובנימיןגבעאדםביישובטוב.יותר

שלמחירהמשקפיםליח"ד,לקרקעשקלאלףמ-005

.%33שלעלייהבנויה,לדירהשקלמיליוןכ-2

שקלאלף223שלמחירהמדינההשיגהבנתיבות

יביאובנויהלדירהשקלמיליון4.1ליח"ד.לקרקע

למחירביחסכ-%04,שלמחיריםלעלייתאותנו

שקל.מיליוןכ-1שלכיוםממוצע

תוצאותבמחיריה.למרכזמתקרבתגתקרייתגם

רשותבמכרזיופיתוחקרקעעלהאחרוניםהמכרזים

במחירים%52שלעליהמשקפותישראלמקרקעי

יחזאוהדלדבריהמחיר,הבאות.בשנתיים-שלוש

עדייןגת,בקרייתהגגהסכמימנהלתמנכ"לקאל,

ונבההולכתהחדשניתלשכונהביחסביותרסביר

והמבוקשותמהמתקדמותשהיאבשכונה"מדוברנית:

בישראל.ביותר

במכרזלאחרונהזכוקפיטלואפיאדרתרםהחברות

מחירהגת.בקרייתגתכרמיבשכונתיח"ד642להקמת

שקל.מיליון34.1מ-החלבפרויקט:חדריםדירתשל

דולדבריבהמשך.נוספתעלייהמעריכים,כךצפויה,

"כרמיאדרת:רםבקבוצתמשותףמנכ"לנמרוד,רון

חזקהאוכלוסייההאחרונותבשניםאליהמושכתגת

העובכאלוביניהםדיור,ומשפריצעיריםזוגותשל

04שלבמרחקבעיר.הגדולהתעסוקהבפארקדים

משכוליהנותאפשראביב,מתלברכבתנסיעהדקות

סבירותמחיריםברמותדירהולרכושגבוההברמהנה

ביותר".

לביצועתכנוןבין
הרדארעלהמעידותקטנותנקודתיותדוגמאותאלו

במהמחירים.עליותעלשמצביעהנדלן,עולםשל

סדרתהיוםבנדלןפרסמנוהאחרוניםהחודשיםלך

שלהקרקעותשיווקימדיניותבשינוישעסקוכתבות

הקרקכספסרשניםשהצטיירישראל,מקרקעירשות

ברחביהמכרזיםתוצאותאתניתחנוהמדינה.שלעות

השיווקלשיטתשהחזרההזהרנו,ובעקבותיהןהארץ,

אתלהזניקצפויההארץבמרכזבמחירהמרבהכל

מכוונתממשלתיתבמדיניותמדוברהדירות.מחירי

בזוגותדברשלבסופושתפגעבקרקע,ספסרותשל

הצעירים.

ומבינמוךקרקעותמשיחרורנובעהמשתוללהשוק

משלהפקתאלהבימיםעדיםאנומספקים.לאקושים

לחודש,שקלמיליארדה-11אתשחצהבהיקףכנתאות

בערךשאלהבחודשו,חודשמדינפרציםחדשיםשיאים

האלומהמשכנתאותומעלה%06משכנתאות.כ-002,1

משכנתאותולאשנייה,ידדירותשלרכישהעבורהן

מהחדשה.מבנייההמדינהמקרקעיעלחדשותלדירות

העלייהאתשמזינההקרקעיתשהספקולציהשמצביע

נובעתישראל,במדינתלדיורכמקרקעיןהמסחררת

רמי.שלמהמדיניות

לשכתנשיא מזרחירוני
קבוצתובעליהקבלנים
"הציבורובניו:מזרחי
הדירות"מלאיעלמתנפל

לוי
עזרא
צילום:

סדןיפהסמנכ"לית
בחברתומכירותשיווק
מחיר"שברנואברהמי:יוסי
ביפו"לדירהשיא

יח"צ
צילום:

מאירוביץאלהצילום: שקלמיליוןמ-34.1החלחדריםגת.בקרייתגתכרמישכונת

הערה




בפריפריהדיוריחידותאלףמ-11יותרשלשיווקן

עלויותלסבסודתקציביםמהעדרכתוצאהתקועעדיין

רשותשהציגההשאפתניתהתוכניתאףעלפיתוח.

סוףעדדיוריחידותאלף07לשיווקישראלמקרקעי

לעמודוהסיכויאיטי,כהעדהשיווקיםקצבהשנה,

התשכברכפיאפשרי,בלתיכמעטנראההנ"לביעד

בעבר.רענו

הופקדואדירים.לביצועהתכנוןיעדיביןהפערים

תכנוני,פקקהשנתי.מהיעדרבעדירות,אלף71רק

החדשההממשלהשלהיסודבקוויההבטחהתרצו.אם

מדוברדיור".יחידות000,003שלשיווק"תוכניתהיא

יח"ד000,06הקרובות.השניםל-5חומשתוכניתעל

786,07רמ"ישיווקהאגב,ב-8102,בשנה.בממוצע

יח"ד.

שלוהןהמינהלשלהןהקרקע,במכרזילהתבונןדי

כברהחדההמחיריםשעלייתלהביןכדיהפרטי,השוק

מזויינת.לאבעיןשנראתהלפניעודכאן,

במודיחודשיםמספרלפנישפורסםאחר,במכרז

מע"מ)(לפנישקלמיליוןכ-2.1היזמיםישלמועין,

גבוהההייתההזוכהההצעהכאןגםדיור.יחידתלכל

מהשומה.

ב-5דיוריחידות466לבנייתבמכרזיהודה,באור

יזמיםהתמודדומסחר,ושטחירוויהבבנייהמתחמים

משומשמעותיתגבוהיםמחיריםישלמוהזוכיםרבים.

ישראל.מקרקעירשותידיעלשהוערכההקרקעמת

החזקות.וגינדישקדועץחברא.הזוכותבין

ישלמוהיזמיםכיעולההנ"לבמכרזמהתוצאות

מיליוןמ-3.1יותרשלבסכוםמפותחתקרקעעלות

לעציפיותהמגלםדברדיור,ליחידתבממוצעשקל

הדירותלמחיריבהשוואהמשמעותיתמחיריםליית

באזור.כיום

מתדב-8דיוריחידות116לבנייתבמכרזשמש,בבית

חודשבסוףהתפרסמושתוצאותיורוויה,בבנייהחמים

שהוצעוהמגרשיםעליזמיםעשרותהתמודדואפריל,

בהשוואהדופןיוצאתבהתנפלותמדוברלשיווק.

האחרונות.בשניםבעירשהתקיימוקודמים,לשיווקים

רשותשמאימהערכותבהרבהגבוהותהזוכותההצעות

מפותחתקרקעבעלותומסתכמותישראלמקרקעי

דיור.ליחידתשקלאלףכ-077שלממוצעת

יחיד001לבנייתיותרמצומצםבמכרזיעקב,בבאר

בממוצעשקלאלףכ-096הזוכההיזםישלםדיור,דות

תקחסרתעלייהמפותחת.קרקעעלותדיורליחידת

לעיר.בקרובשיהפוךליישובדים

חדרה.בפאתיאליכיןהואמוכרפחותיישובעוד

בשבועותנסגרבאליכיןרמ"ישלהראשוןהמכרז

השוקמצבעלשובהמעידיםשיאבמחיריהאחרונים

דימחיריועלהדירותלמחיריהקשורבכלהמופרע

לפניבמקוםפרטייםמבתיםיותריקריםשיהיורות

שנתיים-שלוש.

בהרדגן-גגשלבמבניםדיוריחידות25המכרז

8.63שלבמחירנסגראליכיןבמערבהחדשהחבה

אלףכ-828כלומרופיתוח,מע"מלפנישקלמיליון

המוערכתפיתוחעלותבתוספתליחידה,קרקעשקל

שקלמיליוןכ-1הכלבסךליחידה.שקלאלףבכ-071

יהיוהדירותמחיריכיהואהצפידיור.ליחידתקרקע

ממוצעת.לדירהשקלמיליוןכ-3.2

יחידותכ-051עודלהיסגרצפוייםהבאבחודש

כאשרעכשיו,כיהואוהצפירמ"י,שהוציאהמכרזים

יור בירן,שרגאעוד
מבניות:לרפורמותהמכון
מודריםקבלנים"אלפי
במכרזים"מהשתתפות

כהנא
ורדי
צילום:

מטהסמנכ"ל מסיקהניר
לשעבר:הלאומיהדיור
שללסחרורנכנס"השוק
מחירים"עליות בלינסקי

אלכס
צילום:

tniopweiV:הדמיה שקלמיליוןב-34.3חדריםחן.רמתאאורההיוקרהמגדלי

הערה
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vnnn׳D,עולים
nnאתם?onniN

ממשלת?אישות
למנכ"למשנהבילטנוירב

אביבקבוצת

הנדל"ןאתרואההמדינהאם
בגיר־נמצאתובמקבילכהכנסה

עון

$TS1$בגירעון$TS1$

$DN2$בגירעון$DN2$לנ־להלמהאזתקדים,חסר
סות

$TS1$לנסות$TS1$
$DN2$לנסות$DN2$הדירות?מחיריאתלהוריד

אולשמוראינטרסלהישהרי

מנתעלהמחירים,אתלהעלות

ולייצבהכנסותיהאתלהגדיל

הגדולהמצטברהגירעוןאת

האחרונותהשניםב-53ביותר

שקל(".160,000,000,000)

גבוהווליום
סמנכ"ליתסדןיפה

בחברתוהמכירותהשיווק

אברהמי:יוסי

גבוה,בווליוםעובדכולוהשוק

בפ־והןעממייםבפרויקטיםהן

רויקטים

$TS1$בפרויקטים$TS1$

$DN2$בפרויקטים$DN2$עלוהמחיריםיוקרה.של
לעלות,וימשיכוהאחרונהבשנה
הענףהואהנדל"ןסיבות:מכמה
וההשקעהבמשקביותרהיציב
ובטו־כמשתלמתנתפסתבנדל"

חה.

$TS1$.ובטוחה$TS1$

$DN2$.ובטוחה$DN2$וכמובןעלו,הקרקעותמחירי
שה־וברגעהשוק,כוחותאתיש

ביקוש

$TS1$שהביקוש$TS1$

$DN2$שהביקוש$DN2$המחיריםההיצעעלעולה

בהתאם.עולים

נקודתיתפאניקה
שיחקסמנכ"לגורביץגיל

אזורים

לקפיצתהנוגעיםרביםרעיונות
עוליםההיצעובעייתהדיורמחירי
מדי־לשקףבליהתקשורתילשיח

ניות

$TS1$מדיניות$TS1$

$DN2$מדיניות$DN2$,ליצורשעלולמהאמיתית

כשעו־למשל,נקודתית.פאניקה

לות
$TS1$כשעולות$TS1$

$DN2$כשעולות$DN2$לעלייההיתכנותעלאמירות
רביםמעודדהדברהרכישה,במס

אזכורבמהירות.דירותלרכוש

למשתכןמחירתוכניתהמשך
המ־בעמדתצעיריםלהותירעלול

תנה.

$TS1$.המתנה$TS1$

$DN2$.המתנה$DN2$ממשלתיתתוכניתנדרשת

להתמו־טווחארוכתאסטרטגית
דדות

$TS1$להתמודדות$TS1$
$DN2$להתמודדות$DN2$הדיור".משברעם

קדימהלהוביל
שיווקסמנכ"לגינגיסד!

מגוריםישראלאפריקה

במדי־בעיקרתלויהנדל"ןשוק

ניות

$TS1$במדיניות$TS1$

$DN2$במדיניות$DN2$המדי־שלהקרקעותהיצע

נה.

$TS1$.המדינה$TS1$

$DN2$.המדינה$DN2$אלאלמצב,קסםפתרוןאין

שי־פעולותשלברצףצורךיש

ביאו

$TS1$שיביאו$TS1$

$DN2$שיביאו$DN2$זמן.לאורךכולללמענה
המשמעותייםהנושאיםשני

באופןבהםלטפלשישביותר
המ־שלסדורהתוכניתהםמיידי

דינה

$TS1$המדינה$TS1$

$DN2$המדינה$DN2$בטווחקרקעותלשחרור

תכ־גוףהקמתוכןוהארוך,הקצר

נוני

$TS1$תכנוני$TS1$

$DN2$תכנוני$DN2$אסטרטגיהעלאמוןשיהיה

שקברני־מקווהאניטווח.ארוכת
טי

$TS1$שקברניטי$TS1$
$DN2$שקברניטי$DN2$אותנולהובילישכילוהמדינה

הקבועהמחסוראחרתקדימה,

ויחמיריילךרקבדיורוהמתמשך

לנסוק.ימשיכווהמחירים

ברירהשהידלא
שיווקסמ1כ"ליתע1ר11טלי

אדרתרםבקבוצתומכירות

המ־המחיר־םהאחרונהבשנה

שיכו

$TS1$המשיכו$TS1$

$DN2$המשיכו$DN2$באשקלון,הזמן.כללעלות
דירותשנהלפנישיווקנולמשל,

המחירוהיוםשקל,מיליוןב־2.1

מיליוןה־4.1סביבכברשלהן
המכירותוקצבהביקושיםשקל.

גםכמוהאחרונה,בשנהשחווינו

מחירישבהםהאחרוניםהמכרזים

ברי־משאיריםלאנסקו,הקרקע

רה

$TS1$ברירה$TS1$

$DN2$ברירה$DN2$מחירי
$TS1$מחירי$TS1$

$DN2$מחירי$DN2$לעלות.ימשיכוהדיור

העלייהאתלמתןהיחידההדרך
קרקעותשלשיווקהיאהזאת
להגדילחייביםנוספות.רבות

להגיעכדיההיצעאתמשמעותית

האפשר.ככללאיזון

ביקושיםדינו?
שיווקסמנכ"לבהןאמיר

דמרי:בחברתומכירות

אתגרהיאהדירותמחיריהורדת

מצליחהלאהממשלהשאפתני.

אפקטי־תוכניתלפועללהוציא
בית,

$TS1$,אפקטיבית$TS1$
$DN2$,אפקטיבית$DN2$שניםכברמתמקדתולצערי

בגידולבמקוםהביקושבדיכוי

קודםלסמוךזוגלכלכדאיההיצע.
אםלדירה.ולחסוךעצמועלכל

חדש־תוכניתעםתצאהממשלה

נית,

$TS1$,חדשנית$TS1$

$DN2$,חדשנית$DN2$שרקלטובההפתעהתהיהזו
המצב.אתתשפר

אחוותחוות
טננבאו?רוניעו"ד

שלהשיווקסמנכ"לית

החזקות:גינדי

עליותבפניעומדהנדלןשוק
רבים,חודשיםמזהמחירים

הואהאחרוניםבחודשיםאולם

רואהאניאחרות.לרמותמגיע

וגדליםשהולכיםהביקושיםאת

עונהשלאהדירותהיצעואת

בע־שגםוצופההביקושיםעל

תיד

$TS1$בעתיד$TS1$

$DN2$בעתיד$DN2$,מדיניותעודוכלהקרוב

נמשיךתשתנה,לאהממשלה
מחירים.עליותלחוות

בוערשוק
זפרני/סמנכ"לאנעורי

גיאבחברתומכירותשיווק

לוי:ודורון

האחרונהבשנהבוער.השוק

ולכןמכרזים,מאודמעטיצאו
לעו־והביקושהצטמצם,ההיצע
מת

$TS1$לעומת$TS1$
$DN2$לעומת$DN2$רואיםאנשיםקשיח.זאת

המחיריםדירהיקנולאהםשאם

מק־הםאזלעלות,ימשיכורק
דימים

$TS1$מקדימים$TS1$
$DN2$מקדימים$DN2$עלומתנפליםהקנייהאת

תשווקלאהמדינהאםהשוק.

ההיצעשבומצבותייצרקרקעות

המצבלביקוש,ביחססביריהיה

לה־צריכההממשלהיחמיר.רק

קים

$TS1$להקים$TS1$

$DN2$להקים$DN2$דיורפתרוןשייתןמנגנון

הדיורולמשפריהצעיריםלזוגות

מסודרתקרקעותהוצאתידיעל

מחדשהקמהלשיווק,ומאסיבית

רגולציהומניעתהדיורמטהשל

מוגזמת.

מפוופווצית?צאו
סמנכ"לאדלשטייואריאל

קבנצתושיווקעסקיפיתוח

דרך:אבני

האח־הקרקעותמכרזיתוצאות

רונים

$TS1$האחרונים$TS1$

$DN2$האחרונים$DN2$משקפותרמ"יששיווקה
פרופור־מכללשיצאומחירים

ציה,

$TS1$,פרופורציה$TS1$

$DN2$,פרופורציה$DN2$תלבמטרופוליןרקולא

באופןהארץבכלאלאאביב,

המ־יימשךזהשמצבככלגורף.

חירים

$TS1$המחירים$TS1$

$DN2$המחירים$DN2$מחירילטפס.ימשיכו

במ־מגלמיםטרםכיוםהדיור

מחיריעלייתשיעוראתלואם

האחרונה.מהתקופההקרקעות

הצנשוולא
סמנכ"ליתאורטלליבר/

רוטשטיין:חברתשלהשיווק

מחי־שנהשבעודמעריכה"אני

רי

$TS1$מחירי$TS1$

$DN2$מחירי$DN2$אח־בשנהוגםיעלו,הדירות

ריה.

$TS1$.אחריה$TS1$

$DN2$.אחריה$DN2$החדשההממשלהאםגם

להורדתחדשיםמהלכיםתקדם
לוותמ"ל,חזרהכמוהמחירים,

שהמהלכיםעדשניםכמהייקח

פגשתילאעודפרי.ישאוהאלה

קנושהםכךעלשהצטערוזוגות
דירה.

לנ1זזגידור
סמנכ"לשר11אופיר

בחברתעסקיופיתוחשיווק

אפרידר:

לביקושיםמגיבהנדל"ןשוק
ברובמחיריםבעלייתהרבים

לזהמוסיףלאהביקוש.אזורי

שעולההבנייה,תשומותמדד
למצואניתןאומנםאלה.בימים

מחברותבחלקלמדדגידורגם

פתרונותשמציעותהנדל"ן,

בדי־אדירמחסוריששיווקיים.

רות

$TS1$בדירות$TS1$

$DN2$בדירות$DN2$למתןוכדיהביקוש,באזורי
יותרלשחררהמדינהעלזאת

תב"עותולקדםלשוקמכרזים

די־עודכניסתמיידית.והיתרים

רות

$TS1$דירות$TS1$

$DN2$דירות$DN2$הביקושיםביןתאזןלשוק
הנמוך.וההיצעהאדירים

u!7nn7והפסיק
סמנכ"לקסטלגל

ומנהלעירוניתהתחדשות

בחברתוהמכירותהשיווק

אורוןמקבוצתנדל"ן,אורון

והשקעות:אחזקות

שרוצהמילכלהגורפתההמלצה

להתלבטלהפסיקלרכושויכול
המחי־הזמןצירלאורךולרכוש.

רים

$TS1$המחירים$TS1$

$DN2$המחירים$DN2$גםלעלות,ימשיכוכנראה

תשומותבעלותמזינוקכתוצאה

שמשפי־ברזל(,)בטון,הבנייה

עה

$TS1$שמשפיעה$TS1$

$DN2$שמשפיעה$DN2$בע־גםהנדל"ן,מחיריעל

קבות

$TS1$בעקבות$TS1$

$DN2$בעקבות$DN2$הגבוהותהביקושיםרמות

יחסיתהנמוךההיצעלעומת

וגםהבנייה,בהתחלותוהירידה

כולםהעדרמעיקרוןכתוצאה

לק־ורציםחםשהשוקשומעים
נות,

$TS1$,לקנות$TS1$
$DN2$,לקנות$DN2$נוספתעלייהנוצרתוכך

במחירים.

הערה




n1וי.!?קווי
מסופק7א
חברתמנכ"לבהנראסף

Ewave Nadi an

עלהשוקאתלהרגיעמנתעל
תוכניתלהציגישראלממשלת

חסמיםשללשחרורהוליסטית

הבנייה.תהליכיאתהמאטים

הת־אתלייצרנדרשתהממשלה

שתית

$TS1$התשתית$TS1$

$DN2$התשתית$DN2$להג־יהיהשניתןמנתעל

דיל

$TS1$להגדיל$TS1$

$DN2$להגדיל$DN2$כמותואתהדירותהיצעאת

ביןכוללזההבנייה.התחלות
ההתחדשותבתחוםודאותהשאר:

מאסי־קרקעותשיווקהעירונית,

בי,

$TS1$,מאסיבי$TS1$

$DN2$,מאסיבי$DN2$בתהליכיבירוקרטיותקיצור

הגג,הסכמישליישוםהתכנון,

בענף,האדםכוחהיצעהגדלת
טכנולוגיתבחדשנותתמיכה

הגדלתלהיותצריךהיעדועוד.

די־אלףמכ-05הבנייההתחלות

רות

$TS1$דירות$TS1$

$DN2$דירות$DN2$ולהתמידאלף,לכ־06כיום

זמן.לאורךבכך

מושבועירוב
מנהלתלויאסנת

יזמותבחברתשיווק

אגם:אילההנדל"ן

בתחילתשספגהמשרדים,שוק

מגמהלאיתנו,שבהאטה,הקורונה

היאהקורונהבעקבותשהתגברה

לביתקרובלעבודאנשיםשלרצון

תעסוקהמתחמיבנייתובמקביל
לתלמחוץחדשותבמגה-שכונות

סכומיחוסכותהחברותכךאביב.

מבוז־עבודהוזמןבשכירותעתק

בז,

$TS1$,מבוזבז$TS1$

$DN2$,מבוזבז$DN2$חייםמאיכותנהניםוהעובדים

האינסופיתהעמידהאתוחוסכים

שימושיםעירוביום.מדיבפקקים

שלבראייהמושכל,באופןשנבנה

לתושביםהפניםועםקדימהשנים

משיכה.מקורמהווה

זמיןנסף
7!nnunp /שיווקסמנכ"לית

בסט:קבוצת

שלמרותמכךלהתעלםאפשראי

הישראליההייטקענףהקורונה

בשוקדופן.יוצאתצמיחהחווה

הרבההיוםמסתובביםהנדל"ן

והםזמין,כסףעםהייטקיסטים

להשק־מיוחדיםנכסיםמחפשים
עה

$TS1$להשקעה$TS1$
$DN2$להשקעה$DN2$הוןבעליאותםלמגורים.או
מסמניםספציפי,נכסמאתרים

למחירמעללשלםומוכניםאותו

שלבלפניעודלפעמיםהשוק

מסויימתבמידההרשמי.השיווק

שלהמחיריםרףאתמעליםהם

דירותושלבפרויקטהדירותכל

אחרות.סמוכות

קרימהוחשוב
שיווקסמנכ"לר1ג1ישי

שובל:בקבוצתופיתוח

התחדשותקדימה.לחשובחייבים

בבחינתלהיותצריכהעירונית

צריךפחות.לאלאומי,פרויקט
לחדשולהתחילחסמיםלשחרר

ממ"דיםלבנותהשכונות,את

מי־יאפשרגםזהלגובה.ולעלות

גון

$TS1$מיגון$TS1$

$DN2$מיגון$DN2$יאפשרגםלאזרחים,וביטחון

ישנותושכונותתשתיותחידוש

שט־עלישמורחשוב,פחותולא

חים

$TS1$שטחים$TS1$

$DN2$שטחים$DN2$.קטנהאדמהרעידתירוקים

אסוןתהיהאזרחיםפהשתקטול
ידענו.שלאגודלבסדרלאומי

לפירוריםלא
לקבלניג;
השיווקסמנכ"ליתכהןטלי

מגורים:שפירבחברת

רותחלהיוםנכוןהנדל"ןשוק

האחרוניםהקרקעמכרזי

במחיריםנסגרורמ"יששיווקה

ב־%001־%07הגבוהיםמטורפים

כיונראהבפועל,הקרקעמשווי

אגרסיבייםצעדיםיינקטולאאם

תתגבר.המגמהבשוק,לטיפול

בשיווקלהתחילחייבתהמדינה
ולאלבנייהקרקעותשלמסיבי

לקבלנים,’פירורים׳רקלספק
לקי־בנחישותלפעולחייבתהיא
צור

$TS1$לקיצור$TS1$
$DN2$לקיצור$DN2$משמ־ולצמצםהרישויהליכי

עותית

$TS1$משמעותית$TS1$

$DN2$משמעותית$DN2$בסופוכיהבירוקרטיה,את

המחיראתשישלםמידברשל

לס־שייאלצוהדירותרוכשיהם

פוג

$TS1$לספוג$TS1$

$DN2$לספוג$DN2$הדירותבמחיריניכרתעלייה

החדשות".

בלימהתוכנית
סמנכ"ליתדנינוליאת

אלמוגים:ומכירותשיווק

ברו־הענףשלהמרכזיותהבעיות

רות

$TS1$ברורות$TS1$

$DN2$ברורות$DN2$,הממשלהעלולכןוידועות

וביתרמיידיתלפעולהחדשה

הגדלתהבאים:ליעדיםשאת

ובמיוחדהזמינותהקרקעותהיצע

קידוםהמדינה;שבבעלותאלו
הת־ידיעלבינויפינויתוכניות

חדשות

$TS1$התחדשות$TS1$

$DN2$התחדשות$DN2$מספרלהגדלתעירונית

הבירו־הפחתתבערים:הדירות

למתןהזמןמשךוקיצורקרטיה
שנה;עליעלהשלאכךהיתרים

ידיעלהניתנתלזכאיםהלוואה

גםביקושיםשתפזרהבנקים,

בהיצערקולאשנייה,ידבדירות

יחדאלהכלחדשות.דירותשל

מחיריהשתוללותלבלימתיביאו

בישראל.הדיור

מ7ו9האין
אפישיווקמנהלתכהןטינב

קפיטל:
הקרובהשבשנהמעריכהאני
לאורלעלות,ימשיכוהמחירים

למשת־מחירתוכניתכיהעובדה

כן

$TS1$למשתכן$TS1$

$DN2$למשתכן$DN2$ואיןהסופייםבשלביהנמצאת
לע־נכוןממשלתיתחלופהשום
כשיו.

$TS1$.לעכשיו$TS1$
$DN2$.לעכשיו$DN2$עומדותלאהתכנוןועדות

מצי־שהןהקרקעותתכנוןביעדי

בות

$TS1$מציבות$TS1$

$DN2$מציבות$DN2$,חוסרשלמצבונוצרלעצמן

הסיבותלבנייה.זמינהקרקע

הריביתלסביבתבתוספתהללו,

שה־לכךגורמיםנמוכה,שעודנה

מחירים

$TS1$שהמחירים$TS1$

$DN2$שהמחירים$DN2$בעודהקצר.בטווחיעלו

תחי־לראותשנתחיליתכןכשנה

לת

$TS1$תחילת$TS1$

$DN2$תחילת$DN2$המחירים,בעלייתהתמתנות

בהליכירפורמהשיערכובהנחה

לבנות.ליזמיםויאפשרוהתכנון

והמריםחייבים
שיווקסמנכ"ליתפרץסי1ן

התיכון:בוניומכירות

מולאלהגוברתהביקושסביבת

לעלייתתורמתהנמוךההיצע
להפריטחייביםכןעלהמחירים.

לתכנןשיאפשרפתרוןלמצואאו
לצדמזורזת,בצורההיתרולקבל

יחידותושחרורהחסמיםהסרת

הצמא.לשוקדיור

מניוות9יק
שיווקסמנכ"ללהבר7ןפת

אלמוג:בקבוצתומכירות

האח־ברבעוןהמכירותשלהפיק

רון

$TS1$האחרון$TS1$

$DN2$האחרון$DN2$עללאחורפיצוילמעשההוא

הר־המגיפה.בשנתמדשדששוק

תיחה

$TS1$הרתיחה$TS1$

$DN2$הרתיחה$DN2$לדעתיתמשיךהשוקשל
ובעקבו־הקרובים,בחודשיםגם
תיה

$TS1$ובעקבותיה$TS1$
$DN2$ובעקבותיה$DN2$ימ־הבנייהתשומותמדדגם

שיך

$TS1$ימשיך$TS1$

$DN2$ימשיך$DN2$.ביותרהחשובהדברלטפס

לזי־להגיעלאכדילעשותשניתן

נוק

$TS1$לזינוק$TS1$

$DN2$לזינוק$DN2$הדירותבמחיריתקדיםחסר

רישויהליכיבמהירותלקדםהוא

לאפשרמנתעלבנייה,והיתרי

דירותשיותרבמהלבנותליזמים

באמצ־גםההיצע,אתולהגדיל

עות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$ותוכניותהוותמ"לחידוש

תכ־כלישהן,38תמ"אבמסגרת

נוני

$TS1$תכנוני$TS1$

$DN2$תכנוני$DN2$ליצירתיחסיתומהיריעיל

ובעריםהביקושבאזורידירות

המרכזיות.

בשחההשקעה
פזרחי-אלדדבתי

גשם:קבוצתשיווקסמנכ"לית

הדי־מחיריבעלייתלהבחיןניתן

רות

$TS1$הדירות$TS1$

$DN2$הדירות$DN2$בעקבותהמשכנתאומחירי
והע־הבנייהבהתחלותהירידה

לייה
$TS1$והעלייה$TS1$

$DN2$והעלייה$DN2$שנותרו.הקרקעותבמחירי

באפיקבוחריםרביםמשקיעים

ביותרוהיציבהבטוחהנדל"ן

ההוןשוקלעומתלהשקעה,

ודאות.וחוסרבתנודותהמאופיין

והצטערשנתיים
סמנכ"ליתהילליסיח

נדל"ן:קרדןחברתשלהשיווק
לק־ממליצהאניהדירותלרוכשי
נות

$TS1$לקנות$TS1$
$DN2$לקנות$DN2$,להשק־דירהזואםגםדירה
עה,

$TS1$,להשקעה$TS1$
$DN2$,להשקעה$DN2$לעלות.ימשיכוהמחיריםכי
לק־אםשהתלבטושאנשיםכמו
נות

$TS1$לקנות$TS1$
$DN2$לקנות$DN2$והצ־קנוולאב־1102דירה

טערו

$TS1$והצטערו$TS1$

$DN2$והצטערו$DN2$אנשיםכךב־3102,כךעל

בעודיצטערוהיוםקוניםשלא

שנתיים.

מבורוייעורשיוו?
יועצתלאניאד1חגית

ושיווק:אסטרטגיה

עדכ-%6שלעלייהצופהאני

הק־בשנההביקושבאזורי10%
רובה.

$TS1$.הקרובה$TS1$
$DN2$.הקרובה$DN2$שישפיעמענייןנוסףנתון

המבורךהצעדהנדל"ןשוקעל
אביגדורהחדש,האוצרשרשל

שלייעודלשנותהמבקשליברמן,

מגמהלמגורים,לדירותמשרדים

עריםסביבבטבעותרואיםשאנו

בעולם.מרכזיות

79רע?ממוסרי
ייזוםסמנכ"לראנבניטדי

אזוריםהריטקרןושיווק

:Living
ישראלשמדינתככלמאמיןאני

שוקאתולהגדיללפתחתשכיל
ארוך,לטווחהמוסדיהשכירות
סט־גםנוצרתזמןשלאורךנראה

נדרטיזציה

$TS1$סטנדרטיזציה$TS1$

$DN2$סטנדרטיזציה$DN2$השכירותבשוקדומה

הפרטי.

הערה



