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קרית מוצקין:
דירת  4חדרים
משופצת עם
מרפסת ומחסן
ברחוב החשמונאים
נמכרה ב־1.145
מיליון שקל

ייי j.

מחת חיפה  //יעו מנוקש
בחודש ינואר חלה עלייה של  0.9אחוז במחירי הדירות במחוז
חיפה .הדבר ממשיך את המגמה שהחלה בשנה שעברה .עליית
המחירים חלה בעיקר בחיפה ,שעוברת תהליך של התחדשות
והפכה ליעד מבוקש הן לזוגות צעירים ומשפרי דיור והן למ
שקיעים .גם פרויקטים של פינוי־בינוי ששווקו בעיר בשנה
החולפת ופרויקט ענק לחידוש ואדי סאליב והעיר התחתית
תפסו תאוצה ,כך שיותר ויותר פרויקטים חדשים יצאו לשיווק
באזור.
בניגוד לחיפה ,ביישובי הצפון חלה בתחילת השנה הנוכחית
ירידה של  0.7אחוז במחירי הדיור .בשנתיים האחרונות אזור
הצפון ויישובים כמו עפולה נהנו מעלייה בהתחלות הבנייה
בשל מכרזי ׳מחיר למשתכן׳ .באזורים שבהם המדינה הוציאה
מכרזים למאות יחידות דיור במחיר למשתכן הצעד הוביל לי
רידת מחירים.

עויס נגגנת!  //וונרנהויהינווןיאל
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בקרית ים:
דירת  3.5חדרים
בקומה הראשונה,
קו ראשון לים,
נמכרה ב־ 750אלף
שקל

בשבע השנים הקודמות חלה עליית מחירים משמעותית בא
זור ,אולם המגמה יכולה להשתנות בעקבות מכרזים נוספים
שאמורים להתפרסם לבניית יחידות דיור ,היקפי בנייה משמ
עותיים שהחלו ופרויקט ׳מחיר למשתכן׳.
"במעלות ,למשל ,מרגישים עצירה בעיקר ברכישות של
דירות שעולות יותר ממיליון שקל .בעכו שוק המשקיעים
ירד ויש דשדוש מחירים בדירות הקטנות .בכרמיאל ,בשונה
מהאזורים האחרים ,רואים היצע של דירות חדשות בשכונות
חדשות כמו גבעת רם ,ולכן הרגישו פחות עסקאות אבל ללא
ירידת מחירים" ,מסבירה מיכל קורלנד ,זכיינית ׳רי\מקס
חלוצים׳ באזור נהריה עכו וכרמיאל.
מה התחזית עד לסוך השנה הנוכחית?
"המחירים ימשיכו לדשדש או אפילו יירדו מעט .אם מסתכ
לים על יישובים וערים באזורים האלה שחתמו על הסכמי גג,
כמו כפר ורדים ,נהריה ,מעלות ועכו ,המשמעות היא בנייה של
אלפי יחידות דיור חדשות .בנוסף ,הסכמי הגג יסייעו להביא
אוכלוסיות חזקות לאכלס את הדירות באזור .ועם זאת ,אם
התשתיות ,מוסדות החינוך והתעסוקה לא ייתפתחו בקצב של
הבנייה זה ייצור היצע גבוה יותר מהביקוש לדירות .במצב
כזה תהיה ירידת מחירים משמעותית".

אחו במבחן  //הקריות
"בשנת  2018נרשמה ירידה בכמות העסקאות בכל
הקריות בהשוואה לאשתקד" ,אומר אודי שמול מ׳רי\
מקס פמילי׳ בקרית ביאליק וקרית מוצקין" .אנחנו
רואים ירידה בביקוש לדירות בעלות יותר ממפלס
אחד .כמות גדולה מאוד של דירות ׳מחיר למשת
כן׳ הוציאה את הזוגות הצעירים מהשוק .המשקיעים
עדיין פה ,אבל רק בעסקאות ספציפיות ואטרקטיביות
במיוחד .בקריות רואים את כל סוגי העסקאות ,משפרי
דיור ,מחיר למשתכן ,דירות יוקרה ,בנייה חדשה נרח
בת ושכונות ישנות שמתפתחות)פינוי־בינוי(.
"בשכונת אפקה בקרית מוצקין המחירים ממשיכים
לרדת גם בתחילת  ,2019ולמרות הפרסום האגרסיבי
אי אפשר עדיין לראות את השכונה מתקדמת בקצב
שציפו .קבלני ׳מחיר למשתכן׳ שם ביקשו להפחית עוד
יותר את המחירים כדי למשוך למקום את הזוגות הצ
עירים ,ונראה שזה עדיין לא פוגע .השכונות הוותיקות
הן עדיין שחקן חזק בביקוש ואפשר ניתן לראות הרבה
עסקאות באזורים האלה".
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בהריה הירוקה:
דירת  5חדרים יד
שנייה נמכרה בשנה
שעברה ב־.35ו
מיליון; השנה
יימכרו דירות כאלה
ב־ 1.15מיליון
מעלות:

עכו:
בשכונת אברהם
דנינו נמכרה ב־2017
דירת  4חדרים
ב־ 1.1מיליון שקל;
ב־ 2018ירד המחיר
ל־ 1.03מיליון שקל
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כרמיאל:
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קרית ביאליק:
פנטהאוז דופלקס
עם  2מרפסות,
 4חדרי שירותים,
 3מקלחות ויחידת
הורים ברחוב
יקינטון בגבעת
הרקפות נמכר
ב־ 1.9מיליון שקל

קוטג׳דרמשפחתי
נמכרב־2017ב־.1.2
היום עלותו היא
 1.15מיליון שקל
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קרית אתא:
דירת  3.5חדרים
ברחוב בן עמי
נמכרה ב־ 530אלף
שקל
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דירת  4חדרים
נמכרה אשתקד
בשכונתרביןב־1.15
מיליון שקל והשנה
ב־ 1.2מיליון שקל
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פרויקט בנייה
בדרום תל אביב.
"תחושה של אי־
ודאות" | צילום:
דנה קופל
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I

נמכר
בתל אביב:
דירת  3חדרים
בשכונת אזורי
חן נמכרה ב־3.4
מיליוני שקלים
דירת  5חדרים
במגדלי נאמן
נמכרה ב־ 6מיליוני
שקלים

מתח תל אביב והמונז //
׳ויוה במספר המשקיעים
בשפלה ,השרון ,פתח תקווה ,ראש העין ,מודיעין וגוש דן ניכר
כי בשנה שעברה מחירי הדירות התייצבו ובערים מסוימות הם
אף עלו במקצת .אומנם על פי מדד מחירי הדיור חלה במחוז
תל אביב ירידה של  1.1אחוז ,אך הסיבה נעוצה בירידה במספר
המשקיעים ותושבי החוץ שרכשו דירות בעיר .במחוז המרכז
היתה ירידה קלה של  0.1אחוז .הסיבה היא בין השאר מיעוט
מכרזי ׳מחיר למשתכן׳ יחסית לביקוש והרבה פרויקטים של
התחדשות עירונית שיצאו לדרך בשנה החולפת.

תיו נמנש  //תל אביב
תל אביב ,יותר מכל עיר אחרת ,היא הסמל העיקרי של
שוק הנדל״ן בישראל .שוק הדיור בה השתולל בין שנת 2009
ל־ 2016והגיע לנקודת רתיחה שטרם נראתה כדוגמתה בעבר.
"היקף עסקאות הנדל״ן היה בלתי הגיוני .משקיעים מקומיים
נהרו לענף יחד עם לא מעט משקיעים מעבר לים" ,מסבירים
מיכל שגיב וצחי זוהר ממשרד ׳ואלור נכסים׳" .בשנת 2018
חלה האטה משמעותית יותר בשוק הנדל״ן בתל אביב ,והנפגע
העיקרי היה שוק מגורי היוקרה ושוק בתי הקרקע .חוק הלבנת
ההון העולמי והידוק הרגולציה הבנקאית נכנסו לתוקף ובנוסף
המיסוי הגבוה שהוטל הרחיק כמעט לחלוטין את תושבי החוץ
משוק הנדל״ן בארץ ,ובתל אביב בפרט .נכסים רבים נותרו
על המדף חודשים רבים ,דבר שהביא לירידת מחירים בעיקר
באותם נכסים שהיו חייבים להימכר .חלה עצירה משמעותית
הן בעסקאות יד שנייה והן בדירות חדשות מקבלנים .השוק
העיקרי למעשה שנותר פעיל הוא שוק הנכסים שמחירם נמוך
מ־ 2.5מיליון שקל.
"בנוסף חייבים לקחת בחשבון את תוכנית המתאר העירונית
)ת״א  (5000שנכנסה לתוקף בשנת  ,2017תוכנית הרובעים
של תל אביב ,תוכנית ׳מחיר למשתכן׳ ,הכבדת המיסוי על
משקיעים ותושבי חוץ שיזם שר האוצר משה כחלון ותחילת
עבודות הרכבת הקלה .כל אלה ,וגם משתנים נוספים ,היו הב
סיס לשינוי המגמה והשפיעו על ציבור הקונים .וכך ,לא מעט
קונים פוטנציאליים העדיפו לעצור את עצמם ולדחות את הר
כישות מתוך אמונה שהמחירים עומדים לרדת והשוק ישתנה.

"גם המשקיעים כבר לא התנפלו על הנכסים והחל להיווצר
מצב שבו כולם יושבים על הגדר .התופעה הזאת של רכי
שת נכסים בידי תושבי חוץ ,לא פעם במחירים גבוהים ממחיר
השוק ,היתה הגורם המשמעותי ביותר ששמר על מחירי הדי
רות הגבוהים ־ ולמרות מחסור ברוכשים מקומיים מנע ירידת
מחירים דרסטית" ,הם מסכמים.
ומה צפוי לנו בהמשך השנה?
"התחושה השרויה בשוק היא של אי־ודאות .לא ברור עדיין
אם השוק יישאר כפי שהוא או שתהיה התאוששות .יש כמה
גורמים שיכולים לגרום זעזוע נוסף בשוק ,למשל העלאת
הריבית על משכנתאות .מדובר בשנת בחירות ,דבר שכש
לעצמו גורם אי־ודאות ,אבל עם זאת גם מעורר אופטימיות
מסוימת שדווקא שינוי בהרכב הממשלה יביא עימו את השינוי
המיוחל ואת האור בקצה המנהרה .מתוך ניסיון אישי ,המבוסס
על שנים רבות של עשייה ,אנו סבורים ומקווים שהתאוששות
השוק היא רק שאלה של זמן".

עיר במבחן  //פתח תקווה
יו״ר לשכת מתווכי הנדל״ן בפתח תקווה וראש העין והמנכ״ל
והבעלים של רשת ׳שחף נכסים׳ ערן ניסים ,סבור שהביקושים
בעיר צפויים לעלות משמעותית בשנה הנוכחית ,אף על פי
שב־ 2018היו ירידות בביקושים ונעשו פחות עסקאות נדל״ן.
"השוק ספג קשיים ברמה המקומית והארצית מאחר שזו
גות צעירים מחכים להזדמנויות כמו ׳מחיר למשתכן׳ וירי
דות מחירים .בנוסף ,משפרי הדיור שמחזיקים נכס להשקעה
נמנעים מלרכוש נכס נוסף לעצמם בעיר בגלל מס הרכישה
הגבוה .אם לא די בזה ,משקיעים שמחפשים נכסים במחירים
סבירים ,ומחכים לירידת המחירים ,פנו לרכוש דירות בפרי
פריה ובחו״ל".

עיר במבחן  //מודיעין
בשנת  2017נמכרו במודיעין קרוב ל־ 600דירות יד שנייה
ומספר דומה של דירות יד ראשונה מקבלנים .בשנת ,2018
לעומת זאת ,נמכרו כ־ 630דירות מיד שנייה ,ואילו בגזרת
הדירות מיד ראשונה חלה ירידה משמעותית לכ־ 360דירות
בלבד .בשנה הזו אוכלסה שכונת ציפורים ,מרבית המע״ר
שווק ונותרו לשיווק רק דירות בשכונת נופים .זו היתה שנה
עם הרבה מאוד אתגרים ,כשנוספו לעיר מאות דירות במסג
רת מחיר למשתכן ,וקבלנים עדיין לא החלו לשווק פרויקטים
חדשים.
זאב שומכר ,מנכ״ל קבוצת שומכר נדל״ן ,שמכהן כיו״ר
לשכת מתווכי הנדל״ן במודיעין ,מסביר" :תופעה נדל״נית
ייחודית למודיעין היא שכל שכונות העיר דומות זו לזו.
יש שכונות חדשות וחדשות יותר)שהרי העיר הוקמה
 ,לפני כ־ 23שנה בלבד( .אומנם יש שכונות שהבתים

דירת  5חדרים
ברמת אביב
החדשה נמכרה
ב־ 4.6מיליוני
שקלים
דירת  4חדרים
ברמת אביב
החדשה נמכרה
ב־ 4.8מיליוני
שקלים
פנטהאוז ברמת
אביב ג׳ נמכר
ב־ 8.05מיליוני
שקלים
בפתח ת11;7ה:
דירת  5חדרים
חדשה ברחוב תבורי
)שכונת טין גנים(
נמכרה ב־ 1.9מיליון
שקל
דירת  4חדרים
חדשה ברחוב
רפפורט )קרול(
נמכרה ב־1.88
מיליון שקל
דירת  5חדרים
ברחוב יוני נתניהו
באם המושבות
החדשה נמכרה
ב־ 2.1מיליון שקל
דירת  3חדרים
חדשה באהרון
כצנלסון)נווה גן(
נמכרה ב־1.67
מיליון שקל
דירת  3חדרים
ישנה ברחוב לאה
גולדברג נמכרה
ב־ 1.2מיליון שקל
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הרצליה הצעירה.
עסקים כרגיל
צילום :אסף
פרידמן

עיר נהנהן  //התליה
מנתוני הלמ״ס עולה כי פער המחירים הממוצע בין מרכז
הרצליה לשכונת הרצליה הירוקה הוא כ 445-אלף שקל .המ
חיר הממוצע לדירות במרכז הרצליה הוא 2.256 :מיליון שקל
ואילו בהרצליה הירוקה המחיר מתחיל מ 2.7-מיליון שקל.
לדברי אבי דלה מלוטום נרל״ן בעיר ,השוק עובד טוב והפ
ערים במחירים הם בהחלט תלויי אזור" .בהרצליה הירוקה־
מערבית העסקים נמשכים כרגיל .גם מתחם זרובבל ממשיך
לעלות במכירות ויש קפיצות גדולות בחודשים האחרונים .זה
אמנם לא הטירוף שהיה לנו בשנת  ,2016אבל זה עדיין טוב".
לדברי דלה ,הרבה משקיעים שעבדו איתו בעבר עברו לר
כוש דירות בבת ים ובפריפריה .אם פעם היינו מוכרים דירה
קטנה בשווי  1.8מיליון שקל תוך שבועיים ,היום זה לוקח חו
דשיים .אפשר להגיד שבמכירת נכסים קטנים יש קצת האטה,
אבל בסך הכול השוק עובד די טוב בהרצליה".
משיחות עם מתווכים בעיר ,עולה כי העדפתם היא לכך
שהשוק קצת יירד" .מפגישות שאני עושה עם אנשים במס
גרת עבודתי אני מגלה שיש המון שלא
מודעים להוצאות הנלוות ולא יכולים
למעשה לעמוד בקניית דירה ,אם תהיה
קצת האטה ,הפער בין דירות  4לחמישה

חדרים למשל יירד משמעותית .אז אולי ארוויח פחות על
עסקה אבל אז יהיו לי הרבה יותר עסקאות" ,מסביר דלה.
עוד בהרצליה ,בשבוע שעבר אושרה בוועדת המשנה לתכ
נון ובנייה בהרצליה תוכנית דיור לזוגות צעירים ברחוב אמה
טאובר .התוכנית כוללת  40יחידות דיור ,שלושה חדרים)77
מטר(.
כן ,קבוצת אלמוג מדווחת על מכירות בסך של כ 13-מי
ליון שקל בפרויקט תמ״א ) 38/2הריסה ובנייה( ברחוב "יגאל
אלון" במרכז העיר .החברה מכרה בשבועות האחרונים שתי
דירות פנטהאוז בסכום של כ 4.6-מיליון שקל כל אחת ,ובנו
סף דירת  5חדרים בקומה החמישית בסכום של כ 3.2-מיליון
שקל.
הפרויקט נמצא בשלבי בנייה מתקדמים ואכלוסו צפוי בעוד
שנה בדיוק  -מרץ .2020
לדברי רז שרייבר סמנכ״ל השיווק של קבוצת אלמוג" ,משך
הזמן הקצר לאכלוס קורץ למשפרי דיור .רבים מהרוכשים
הם תושבי הרצליה והסביבה שמעוניינים לשמר ולשדרג את
איכות חייהם".

ג1ס;7א1ת:

סוקולוב,6דירת
 3חדרים 80 ,מטר
בקומה  ,9נמכרה
ב-ססס2,280,
מיליון שקל
ההגנה ,הרצליה
הירוקה ,דירת
 60מ"ר,קומה
ראשונה נמכרה
ב-ססס1,650,
מיליון שקל.
בן יהודה  ,39דירת
 4חדרים,קומה
ראשונה נמכרה
ב-ססס2,375,
מיליון שקל
פנטהאוז ברחוב
הר מירון 7
בשכונת נווה
ישראל 4 ,חדרים,
 100מ״רנמכר:
3,170,000
דירת חמישה
חדרים ברחוב
יגאל אלון קומה
חמישית ,נמכרה
ב 3.2-מיליון שקל

עמוד 6

עמוד 7

עמוד 8

