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להתחתן,החליטוסקעתוחןאברהםשאליאור,ס
המוש־הדירהאחריחיפושיםלמסעיצאוהם

»_/
$TS1$»_/המוש$TS1$

$DN2$»_/המוש$DN2$שכיוםהשניים,יחד.חייהםאתיבנושבהלמת

חדשיםפרויקטיםשלושהביןעברובאשדוד,גרים

בפרויקטחדריםחמישהדירתבחרוולבסוףבנתיבות,
קבלןדירתשנקנהברורלנו"היהמגידו.חברתשל
המ־כל,"קודםאברהם.מסבירשנייה",ידדירהולא

חיר

$TS1$המחיר$TS1$

$DN2$המחיר$DN2$בכךשקלאלףמאהחסכנומשמעותי.שיקולהיה
שנוכלדירהרצינולזה,מעברקבלן.דירתשבחרנו

יותרהרבהזהשינויים.בהולעשותכרצוננולתכנן

בנייה".בשלבינמצאתכשהדירהקל

ההחלטותואחתמורכב,תהליךהיאדירהקניית
אוקבלןדירתלקנותאםהיאלקבלשישהראשונות

וכדיוחסרונות,יתרונותישלשתיהןשנייה.ידדירה

רבים.מרכיביםבחשבוןלהביאצריךהחלטהלקבל

באמצעיםהקונה,שלבאופיומאודתלויהההחלטה

מהשיקוליםכמההנהחייו.ובנסיבותשלוהכספיים
אתכם.להנחותשצריכים

מזמןלאשנבנוקבלןדירותלכאורה,מתיר.
בנותהשכנות,מהדירותיותריקרותלהיותאמורות

נחמההמקרקעיןשמאיתשלבדיקהאבלשנים,כמה

די־מסוימיםבמקומותכך:זהתמידשלאמעלהבוגין

רות

$TS1$דירות$TS1$

$DN2$דירות$DN2$ראשונהידמדירותיותריקרותדווקאשנייהיד

שקלים.אלפיומאותלעשרותלעתיםמגיעוהפער
שדווחוהנדל"ןעסקותעלשהתבססהבוגין,

בארץ.שכונותכמהבחנהב-0202,המסיםברשות

חדריםארבעהדירותשתיהשוותההיאלדוגמה,כך

נמ־אליעזרבןברחובקבלןדירתגן:ברמתסמוכות

כרה

$TS1$נמכרה$TS1$

$DN2$נמכרה$DN2$91,2-דומהשנייהידדירתואילושקל,מיליוןב

שלפערשקלמיליוןב-59.2נמכרהפנקסברחוב

בו־המחירים.ביחסכ-%53המגלםשקלאלף760

גץ

$TS1$בוגץ$TS1$

$DN2$בוגץ$DN2$דירתבחדרה:הפארקבשכונתגםהשוואהערכה

שקלמיליוןב-534.1נמכרהחדריםארבעהבתקבלן
דירותשלהממוצעמהמחירשקלאלףבכ-02)גבוה
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למ"סמקור:

נמ־יותרותיקהשדירהבעודבשכונה(,ראשונהיד

כרה

$TS1$נמכרה$TS1$

$DN2$נמכרה$DN2$45.1-שקל.מיליוןב
מי־זהיםמאפייניםבעלותדירות"כשמשווים

קום,

$TS1$,מיקום$TS1$

$DN2$,מיקום$DN2$ידדירותלטובתמחירפערינמצאותכנוןגודל

הדירותשבהןיחסית,חדשותבשכונותבעיקרשנייה

"הבעליםבוגין.מסבירהבממוצע",שניםחמשבנותהן
והרוכשיםועדכניות,חדשותנתפשותהןבהן,השקיעו

יותר".גבוהמהירעליהןלשלםמוכנים

קבו־שלוהמכירותהשיווקמנהלבובליל,ירון
צת

$TS1$קבוצת$TS1$
$DN2$קבוצת$DN2$,הקבלןדירותמחיריביןהפערכיאומרמגידו
שבהםבמקומותבמיוחדבולטשנייהידלדירות

למשתכן.מחירפרויקטבזכותגדלהמקומיההיצע
רמותאתלמתןהמדינהניסתההאחרונות"בשנים

בעיקרדיור,יחידותאלפישלהזרמהעםהמחירים

גרמהלשוק"הזרמתןבובליל.מסבירבפריפריה",

החופ־בשוקראשונהידבדירותבמחיריםלירידה

שי,

$TS1$,החופשי$TS1$

$DN2$,החופשי$DN2$באותןכוחועלשמרשנייהידהדירותשוקאבל
למחירמתחתלמכורהסכימולאהמוכריםשכונות.

אנגלוהתיווךרשתמנכ"לית

"אפשרנחמן:ליליהסכסון,

שכוחבאזורחדשהדירהלקנות

שללתשואההבטחה/צםאל,

שהשוכריםלגלותואז%5-%4,

לשלםיכוליםלאהזהבאזור

בכמהקרהזההדירה.שכראת

שבהםבפריפריהמקומות

במחירדירותקנוצעירים

שוכרים"מוצאיםולאלמשתכן,

ירידתלפניהדירותאתרכשועצמםהםשבוהשוק

השקיעושהםמשוםבהפסד,לצאתלאכדיהמחירים
הרכישה".למחירמעברנוספיםכסףסכומיבדירה

הואהקבלןדירותלטובתשמשחקמרכיבנוינ11ן.

הפיבזמןנוחה.בצורההתשלוםאתלפרושהאפשרות

מציעיםהיזמיםבנייההיתרקבלתלפניריסייל

מעונייניםשהםמשוםיהסית,נמוכיםבמחיריםדירות

לשלםאפשררביםבפרויקטיםלבנייה.מימוןלהשיג
שאראתולהעבירהחוזה,חתימתבמועדקטןסכום

לע־מוכנהתהיהשהדירהעדפעימותבכמההכסף
תים

$TS1$לעתים$TS1$
$DN2$לעתים$DN2$לעומתשנייה,ידבדירותשנים.כמהשלעניין
רבים,לתשלומיםהסכוםאתלפרושאפשראיזאת,

שצ־אדםאלאמבוססיזםעומדלאהשנישבצדמשום

ריך

$TS1$שצריך$TS1$

$DN2$שצריך$DN2$הבאה.הדירהאתלקנותכדיהכסףאת

לרובשנים,שלושבעודמוכנהתהיההדירה"אם
התהליךכדיותוךבהתחלה20%רקלשלםאפשר
רונישיווק,אלדרמנכ"לאומרהכסף",אתלהעביר

גמישתשלומיםמסלולמאפשריםהיזמים"רובכהן.

קבלתלמועדסמוךעדכלוםלשלםצריךלאשבו
החוזה".בחתימתל-%02מעברהדירה

ניהולפרייםשלובעליםמנכ"לכרמון,שחר

די־שלנוסףיתרוןמזכירומשכנתאות,פיננסים

רת

$TS1$דירת$TS1$

$DN2$דירת$DN2$מבצ־לקוניםמציעיםהיזמיםלעתיםקבלן

עים

$TS1$מבצעים$TS1$

$DN2$מבצעים$DN2$,יותר.למשתלמתהקנייהאתשהופכיםשונים

האובייקטיביהקושיאתשמביניםיזמיםהרבה"יש

היאשמטרתםמבצעיםעורכיםולכןדירה,בקניית

לפרויקטיותרקלהבצורהלהיכנסלרוכשיםלסייע
מסבירשגדלות",תזרימיותמהוצאותלחשושבלי

ההל־שלהעלותאתמסבסדהיזם"לדוגמה,כרמון.
וואה

$TS1$ההלוואה$TS1$
$DN2$ההלוואה$DN2$קחלקונהאומרהואהפרויקט.חיילמשך
אתאשלםואנימהבנק,שקלמיליוןשלמשכנתה

שנתיים".במשךעליההריבית

סיכון:גםקייםהתשלומיםשלהנוחהבפריסה
העלויותאתשמבטאהבנייה,תשומותלמדדחשיפה
בעקביותועולהועוד(גלםחומרי)פועלים,הקבלןשל
הואאםלצרכן.המחיריםלמדדביחסהאחרונותבשנים

ליזםהבאיםהתשלומיםהבנייה,שנותבמהלךיעלה

מעלה.כלפיבהתאםיתעדכנו

מש־היזמיםלרא1ת.בלילקמת

קיעים

$TS1$משקיעים$TS1$

$DN2$משקיעים$DN2$פוטנציאליםקוניםלמשוךכדיכסףהרבה

משתמשיםהמכירותובמשרדישלהם,לפרויקטים

אבלהדירות.אתלתארכריובסרטוניםבהדמיות
די־קוניםאתםבסיסית:עובדהלשנותיכוללאזה

רה

$TS1$דירה$TS1$

$DN2$דירה$DN2$בר־ברברההפניםמעצבתאותה.לראותבלי

זין

$TS1$ברזין$TS1$

$DN2$ברזין$DN2$השרטוטביןקשראץרביםבמקריםכיאומרת

"הפרופורציותדבר.שלבסופושתקבלוהדירהלבין

באמתשהםמכפיגדוליםנראיםהחדריםשגויות,

מרווחיםשהחדריםשמצטיירכךקטנים,והרהיטים

אחיזהשוםהאלהלתוכניותאיןבדיעבדבמיוחד.

היאבנטושהדירהמספרהיזםלפעמיםבמציאות.

44טוב".ביום62היאכשבפועלמ"ר,80

הערה




אומרתבוגין עירונית.התחדשות
בינוי)(פינויב'83תמ"אשעברובבנייניםדירותכי

הדילרוב,חדשים.בפרויקטיםדירותכמומתנהגות

ידמדירותהשיווקבשלביותריקרותיהיוהאלהרות

דירותשבהםבמקריםאליהן.בסמוךהנמצאותשנייה

העירוניתההתחדשותלפרויקטהסמוכותהשנייההיד

לכן,קודםשניםלשבעחמשביןכזהתהליךעברו

בגללהחדשותמהדירותיותריקרותיהיושהןייתכן

הכספיתוההשקעההחדשבפרויקטהפריסיילמחירי

שנייה.הידבדירות

בישראלהחדשיםהפרויקטיםרוב המיקום.
במרכזיפשוטה:סיבהבגללהעריםבשולינבנים

קרוביםלהיותלכםחשובאםמקום.איןכברהערים

לכם,תתאיםלאקבלןשדירתכנראההעיר,למרכז

העולמות:משניליהנותדרךישותיקה.דירהאלא

בנייןכלומרב',83תמ"אשעברבבנייןדירהלקנות

העיר.במרכזישןבנייןבמקוםשנבנהחדש

לקקבדרךהראשוניםהצעדיםאחד השכני
נמצאתהיאשבוהאזוראתלבחוןהואדירהניית

עלדגשישימוצעיריםהוריםבו.ישמהולהבין

לדעתישמחוהשלישיהגילבניהחינוך,מסגרות

ירצוהגיליםכלובניקלאב,קאנטריישבשכונהאם

לדקשהזהכלאתכמוהם.אנשיםבשכונהלפגוש

נמצאהפרויקטאםבמיוחדקבלן,בדירתמראשעת

באמתלאקבלן,דירת"כשקוניםבלבד.תכנוןבשלבי

אומרתדבר",שלבסופותיראההשכונהאיךיודעים

ושות'.כספיגינדיבמשרדשותפהרוט,לירוןעו"ד

אתרואיםשנייה,ידבדירהכשמדוברזאת,"לעומת

הקהסופרנמצאהיכןבודקיםהשכנים,ואתהבניין

שמאודודאותזאתהספר.בתישלרמתםומהרוב

ישראלים".להרבהחשובה

יהיהמהלדעתדרךשום"איןמצטרפת:ברזין

פוגלאהרוכשיםיעמוד.כשזהבבנייןהתמהיל

להםואיןמאוחרמאודשלבעדהשכניםאתשים

להיכולהההחלטהטיבם.עללעמודדרךשום

עםבפרויקטיםבטחכבעייתית,בדיעבדתברר

שניםכמהשכעבורלהשכרהדירותשלגבוהאחוז

סלאמס".כמולהראותלבנייןגורמות

קבלןדירתשקוניםהאנשיםמעטים עיצוב.
עורךהמוחלטהרובשהיא.כמותאותהומשאירים

אוקירותבהזזתהחלדיירים:שינויישמכונהמהבה

אריחיםבבחירתוכלההמטבחבשדרוגעבורביטולם,

לקחתשפנוילמיבמיוחדמתאיםזההאמבטיה.לחדר

וגםספקיםביןלרוץמוכןעיצובי,פרויקטעצמועל

כרוךשינוישכלהיותכסף,מעטלאבכךלהשקיע

נוספת.בהוצאה

במרביתכיאומרשאוליוסיהפניםמעצב

כמובתשתיות,שינויכלהחדשיםהפרויקטים

נקודותמיקוםושינויחשמלנקודותתוספת

"הקבלקטנות.לאבעלויותכרוךאינסטלציה,

הגדולים,בפרויקטיםבפרטהביצוע,וחברותנים

שינויכלומבחינתםנעסרטבשיטתעובדים

להתארךלעבודהגורמיםמהשבלונהחריגהאו

מסבהתאם",והתמחוריותרמורכבתולהיות

עלויותאתגםבחשבוןלהביא"צריךשאול.ביר

הדירהבעליאםנדרשת,דעתםשחוותהיועצים

שליועציםמבנייםשינוייםלבצעמעוניינים

האשבטיחותהאינסטלציה,בתחומיהבנייהחברת

גדולההוצאהגוררהזהפונגהפינגהאוויר.ומיזוג

ליועץ".שקליםאלפישללתוספתלהגיעשיכולה

משנהולאדירהלמכירתחוזה המסירה.
מגשנייהידבדירהאוקבלןבדירתמדובראם

המידעלקונה.המסירהמועדאתהשארביןדיר

מהדירהלצאתבהתאם:להתארגןכדיקריטיהזה

בשהספרלביתהילדיםאתלהעבירהנוכחית,

היאקבלןדירתזו,מבחינהועוד.החדשהכונה

הבקרובותשלעתיםמשוםבטוחה,פחותקנייה

יהיה"זהבזמן.מושלםלאוהבנייןמתעכבת,נייה

התאריךמהמקריםשב-%08להגידאנדרסטייטמנט

הדירה",תימסרשבוהמועדלאהואבחוזהשכתוב

המוןהיולמשל,הקורונה,פרוץ"מאזרוט.אומרת

שמודיעיםנוחלאגםשני,מצדבבנייה.עיכובים

מוחודשיםכמהמוכנהתהיהשהדירהפתאוםלך

הכסףיתרתאתבמהרהלגייסצריךכייותר,קדם

אתולהעבירהנוכחיתהדירהאתלפנותלתשלום,

חדשה".למסגרתהילדים

בשקהקבלןלדירתשתעברוככל תשתיו
אתרבתוךשתגורוהסיכויגדלכךיותר,מוקדםלב

סבירות,תשתיותבליוהרעש,האבקכוללבנייה,

הבקיצונייםבמקריםוחנויות.חינוךמוסדותללא

לעבוראפשראיולחשמל,למיםמחוברלאאפילוניין

התשלוםלצדדירהשכרלשלםוממשיכיםאליו

המשכנתה.עבורהחודשי

ישראלברחבישנבנוהמגוריםמגדלי הבניין.
מועדוןמפואר,בלובימתהדריםהאחרונותבשנים

מורכבות.מבניותומערכותכושרחדרדיירים,

גבוהים,ניהולדמיהיאאלהכלשלהמשמעות

בחודש,שקליםאלפיואףלמאותלהגיעשיכולים

אלההארנונה,בשילוביוקרתי.הבנייןכמהתלוי

תמידשלאהדירות,בעליעלשמכבידותהוצאות

ידבדירההדירה.אתכשקנובחשבוןאותןהביאו

מצומצמותהביתועדהוצאותזאת,לעומתשנייה,

כמהבןיחסית,ישןבנייןזהאםבמיוחדמשמעותית,

מגדל.ולאקומות,

בטאבו,רשומהכברשנייהידדירה זכויות.
"הקבלןממושך.בתהליךמדוברקבלןבדירתואילו

הרושלשמועלבדירההזכויותאתלרשוםמחויב

בטאבורושםלבנות,מסיים"הוארוט.מסבירהכש",

התהליךליחידות.החלוקהואתהמשותףהביתאת

הריבקבלן.בהכרחתלוייםשאינםלעיכובים,חשוף

פרצלציהשלבעיותבגללשניםלקחתיכולשום

בינבבניין.דייריםשלחוקיתלאבנייהבגללאו

(הקבלן)המשכנתהחברהאצלרשומההדירהתיים

מחייבתמשכנתהנטילתאומכירהכמופעולהוכל

דרכו".לעבור

הקבלןראשונה,ידדירהכשקונים אחריות.
תקלתיקוןאחראיהואשבהבדק,לתקופתמחויב

הדירהבעלכזהביטחוןאיןשנייהידבדירהלות.

לאהואאבלבדירה,ליקוייםישאםבחוזהמצהיר

ישתמידחדשים"בפרויקטיםלכך.מעבראחראי

שלוהמכירותהשיווקסמנכ"לאומרלידה",חבלי

תקופת"לכןאדלשטיין.אריאלדרך,אבניחברת

היזמיםביןהבדליםישזאת,עםקריטית.הבדק

כמובבעיותמטפליםכולםשלאמשוםהשונים,

שלוהאבאהאמאשאנחנומאמיניםאנחנושמצופה.

שמתגלהמהאתלתקןמחויביםואנחנוהפרויקט,

הראשונה".בשנה

שמשחקמשמעותישיקול ערך.עליית
עתיערךלעלייתנוגעקבלןדירתקנייתלטובת

דבריםלכמהלבלשיםישזהבתחוםגםאבלדית,

הפריסייל,בשלבחדשהדירה"כשקוניםחשובים.

הפהשלמתעדיעלההדירהשערךלהניחסביר

שלבפרויקטיםאוחדשותבשכונותבעיקררויקט,

מקישזאת,"עםרוט.אומרתעירונית",התחדשות

בשכונה,דירותרוכשיםמשקיעיםהרבהשבהםרים

עצוםמבחרשישלגלותעשוייםהםהאכלוסובשלב

לרדווקאיכולהשכירותומחירלהשכרהדירותשל

הראשון".בשלבדת

בדילהחזיקשמעונייןמשקיעכיאומרכרמון

עלוללהרוויח,כדיאותהולמכורשניםכמהרה

כמוולמכירה,לקנייההנלוותשההוצאותלגלות

השבומסדיןלעורךטרחהשכררכישה,מס

אתשהופךיחסית,קטןרווחבידיומשאירותחה,

כדאית.ללאההשקעה

רווחהיאבנדל"ןשהשקעהחושביםאנשים"הרבה

מנכ"ליתאומרתמקצוע",זהמשקיעלהיותאבלקל,

לקנות"אפשרנחמן.ליליהסכסון,אנגלוהתיווךרשת

שללתשואההבטחהעםאל,שכוחבאזורחדשהדירה

יכוליםלאהזהבאזורשהשוכריםלגלותואז,%5–%4

בפרימקומותבכמהקרהזההדירה.שכראתלשלם

ולאלמשתכן,במחירדירותקנוצעיריםשבהםפריה

ועפולה".חרישמקרהראושוכרים

רוט:לירוןהדיןעורכת

לאקבלן,דירת"כשקונים

השכונהאיךיודעיםבאמת

לעומתדבר.שלבסופותיראה

ידבדירהכשמדוברזאת,

ואתהבנייןאתרואיםשנייה,

נמצאהיכןבודקיםהשכנים,

שלרמתםומההקרובהסופר

שמאודודאותזאתהספר.בתי

ישראלים"להרבהחשובה

בוגין:נחמההשמאית

בעלותדירות"כשמשווים

גודלמיקום,זהיםמאפיינים

מחירפערינמצאותכנון

בעיקרשנייהידדירותלטובת

יחסית,חדשותבשכונות

חמשבנותהןהדירותשבהן

הבעליםבממוצע.שנים

נתפשותוהןבהןהשקיעו

ועדכניות"חדשות

בלילתיתומרצילומים: גבוהיםהבנייןניהולדמיהמגוריםבמגדליברזין.ברברהשלבעיצובהדירה
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