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נוספותבודדותעסקאותעסקאות.נרשמו
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מאמינים?בלבד.שקלמיליון5.2עדלרכושתוכלושעודהאחרוניםהבתים

הפנרניצןצילום:

עמוד 1



כרמיאל,הגליל,נוףבשלומי,רמון,במצפהגםנרשמו
ועוד.מנשהאלפי

קוטג׳יםעלבודדותעסקאותנרשמוהארץבמרכז
נמכררמלהבעירלדוגמא,כךקטן.בשטחישנים

1.6תמורתבנוימ"ר81שלבשטחמשפחתידוקוטג׳

.1960בשנתנבנההביתשקל.מיליון

מסבירמאוד",גבוהיםקרקעלצמודי"הביקושים

אנחנו"ובהחלטמגורים,ארימנכ"לאסרף,אוהד

אתלהגשיםהארץממרכזמשפחותשלנכונותמזהים

שמצי־יותרמרוחקיםבאזוריםגםהקרקעצמודחלום

עים

$TS1$שמציעים$TS1$

$DN2$שמציעים$DN2$מספרמשווקיםאנחנוגבוהה.חייםאיכותלהם

העמק,מגדלהגליל,בנוףקרקעצמודישלפרויקטים
בעפו־מתקדםבתכנוןפרויקטיםושניאילתשבע,באר

לה
$TS1$בעפולה$TS1$

$DN2$בעפולה$DN2$.צמודיתמשך,בהיצעהירידהשמגמתככלוקצרין

לע־ימשיךוהמחירנדיריםויותריותריהפכוהקרקע
לות,

$TS1$,לעלות$TS1$
$DN2$,לעלות$DN2$לאוכלוסיותיהפוךוהמוצרפריפריה,באזוריגם

בלבד".מבוססות

נוציאותמחפשים
פרטיותשכונותהדיור,משבראתלפתורמנתעל

היוש־הצנועיםהסבתא"ו"בתיפניהןאתמשנותרבות,

בים

$TS1$היושבים$TS1$

$DN2$היושבים$DN2$המס־מגדליםצומחיםרבים,דונמיםעללעיתים

פקים

$TS1$המספקים$TS1$

$DN2$המספקים$DN2$יוקרבמקביל,זמנית.בומשפחותלמאותמענה
מאלציםבביקושיםוהעלייההריבית,עלייתהמחייה,

התרגלואליההחייםאיכותאתלנטושרביםישראלים

למשפחה.והקרבהבגינהשטופחוהפריעציעלולוותר

באילוהיום׳׳נדל"ןעבורומצאבדקmadianאתר

צמודינכסיםהאחרונהבשנהנרכשוזאתבכלערים

ספטמברמאזשקלמיליון2.5עדשלבמחירקרקע

מאזהשוקאתשפקדהמחיריםטירוףלמרות.2021

בפחותדירהלקנותאפשרישעדייןמסתברהקורונה,

שלעסקהאףנכון:ניחשתםכי,אםשקל,מיליוןמ־3

דן.בגושהתבצעהלאכזהבמחירקרקעצמוד
צמודביתשלחייםמאיכותליהנותשירצה"מי

החיפושאתלהרחיביצטרךמצומצם,בתקציבקרקע

שבעבארמטרופוליןביןולבחורהמרכזלאזורמעבר
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שנחשבותנדירותעסקאותלמצואניתןהיכןאז

כיעולהmadianעבורנושערךבסקירה"מציאה"?

מ־3פחותשלבמחירקרקעצמודינכסיםלמצואניתן

נרכששםיהודה.באבןיעקב׳׳עיןבשכונתשקלמיליון

כ-08שלבשטחיחסית,קטןמשפחתידוביתלאחרונה

כש־הוקמהיעקבעיןשכונתשקל.מיליוןתמורתמ"ר

כונה

$TS1$כשכונה$TS1$

$DN2$כשכונה$DN2$ה-04׳,בשנותמתימןמהגריםעל-ידיעצמאית

בקצהנמצאתהשכונהיהודה.לאבןסופחהולימים
אבןשלהתעסוקהלאזורקרובהיישוב,שלהצפוני
אונסיעהומרחקנתניה,שלהתעסוקהאזוריהודה,

בשכונהספיר׳.׳נתניההרכבתלתחנתקצרהרכיבה

הקרו־בשניםתוקםלהמצפוןאךקרקע,צמודירקיש
בות

$TS1$הקרובות$TS1$
$DN2$הקרובות$DN2$מתוכןדיור,יחידותכ-005שתכלולחדשהשכונה
שלבגובהרוויהבבנייהוהשארבקוטג׳יםיחידותכ-58

עלשתיבנהחדשהבשכונהלדוגמה,כךקומות.כ-4עד
weחברתידי buildבאבןהמושבהשלהצפוניבחלקה
החלמ"רכ-032שלבנויבשטחקוטג׳יםימכרויהודה

שקל.מיליון5.8מ-

׳שרביב'חברתשלפרויקטאתאקריתאלונים,גבעתשכונת

tmiamp;M

מגוריםמתחמי׳שובלשלפרויקטשבעבארבנגב,צהלהשכונת

®!.*י

--י

דו-משפחתיביתנמכרבחדרה׳האוצר׳בשכונתגם

DN2$$שכו|TS1$$DN2$$שכו|TS1$$שכו־שקל.מיליון2.255תמורתמ"ר142שלבשטח
השכונותאחתהיאב-7391,נוסדהבחדרההאוצרנת

ועל-מערבי,הצפוןבצדהעיר,מרכזבפאתיהוותיקות

DN2$$"הנןTS1$$DN2$$"הנןTS1$$"הנ־המסחרילרחובוקרבהמשקטתושביהנהניםכן
קרקעצמודיממבניםבעיקרמורכבתהשכונהשיא".

גםבמערבההתבצעההאחרוניםהעשוריםבשניאך

שכו־שלבנייהמתוכננתלשכונהממערבלגובה.בנייה

קומות.12עדשלבבנייניםדירותכ-086בתנוספתנה

גםלמצואניתןשקלמיליוןמ-5.2נמוכותעסקאות

שבעבבאר׳רמות׳בשכונתישראל.שלהדרומיבאזור

שלבשטחקוטג׳כאשרהאחרונהבשנהעסקהנרשמה

היארמותשקל.מיליון1.92תמורתנרכשמ"ר149

שהוקמהשבעבארמזרחבצפוןגדולהוילותשכונת
שנים.אותןשלהגדוליםהעלייהגליעםה-09׳בשנות

האוכלוסייהעזיבתאתלמנועמנתעלהוקמההשכונה

ולהבים.כעומרהלוויין,ליישוביהעירשלהמבוססת

השכונהגוריון,בןלאוניברסיטתהיחסיתקרבתהבזכות

מקרבהנהניתוהיאוסטודנטיםאקדמאיםאליהמשכה
הוקםהאחרונותבשניםצפון.שבעבאררכבתלתחנת
תוקםלוובצמודחדש,הייטקפארקלשכונהדרומית

צה"ל.שלהתקשובקריית

עסקיפיתוחסמננ"לווט,ישי

השנונהש7"שיווקשובל:בקבוצת

לעירלהחזירהצליחקרקעבצמוד׳

דיור"ומשפריוביםשבעים׳׳באו

:madianתגב"לקופל,טל

צמודננסהנוללתעסקה"אף

שקליםמיליון2.5עדקרקע
דן"בגושהתבצעהלא

עסקאותלמצואניתןשבעבארשלהלוויןביישובי
תחילהב-9491שהוקםעומר,ביישובנוספות.דומות

מי־בכ-3.2מ"ר600שלבשטחקוטג׳נמכרכקיבוץ,

ליון
$TS1$מיליון$TS1$

$DN2$מיליון$DN2$.הפךהקודמתהמאהשלה-06׳משנותהחלשקל
עשיריעברואליהשבע,בארשלל׳סביון׳עומרהישוב

גדולתעשיהמאזורנהניתעומרמועצתהנגב.בירת

שעו־עסקיםמארנונה.הכנסהלההמספק)ומתרחב(

ברים

$TS1$שעוברים$TS1$

$DN2$שעוברים$DN2$שהיישובלמרותרבותלהטבותזכאיםליישוב

כךהחברתי-כלכלי,במדדביותרהגבוהבדירוגנמצא
רמתאתולשמרלצמוחצפוייםמעסקיםשהכנסותיו

שכונתמתוכננתביישובהתושבים.שלהגבוהההחיים

דיוריחידותכ-000,2שתכלולממזרחנוספתמגורים

קרקע.צמודות
קוטג׳נמכרבולהבים,הואנוסףמבוססלוויןיישוב

להביםשקל.מיליון2.45תמורתמ"ר574שלבשטח

ה-08׳בשנותשהוקםשבעבארשללוויןיישובהוא

דומהאךעומר,אחרירבותשניםהקודמת,המאהשל

דרומיתמוקמתאלהבימיםהאוכלוסייה.בגודללה

דיוריחידותכ-086בתנוספתשכונההוותיקליישוב

יחי־כ-008שתכלולנוספתושכונהקרקע,צמודות

דות

$TS1$יחידות$TS1$

$DN2$יחידות$DN2$רכבתתחנתנמצאתליישובצמודמדרומה.דיור

ונה־חיפהאביב,לתלשעה,בכלשבעלבארהיוצאת

ריה.

$TS1$.ונהריה$TS1$

$DN2$.ונהריה$DN2$ואתהנגב׳׳עידןהתעשייהאזוראתחולקהיישוב

שמעוןבניהאזוריתהמועצהעםמהמתחםהכנסותיו
בנוי,לאעודהתעשייהאזוררובכיוםרהט.ועיריית

סטרים.סודהשלמצליחמפעלכברבוישאך

נמכרשבע,לבארמזרחיתשנמצאישובבמיתר,

מיתרהישובשקל.מיליוןב-51.2מ"ר174בגודלקוטג׳

שלהלוויןליישוביבניגודאךה-08׳,בשנותהוקם

יחסית׳עני׳נחשבהישובולהבים,כעומרשבע,באר

הכנסהלוואיןמאחרמבוססים(,שתושביו)למרות

להשתנותצפויזהמצבלעסקים.מארנונהמשמעותית

שמוקםחדשתעשייהפארקבזכותהקרובותבשנים
ומו־חורה,לקיה,למיתר,משותףשיהיהשוקתבצומת

עצות

$TS1$ומועצות$TS1$

$DN2$ומועצות$DN2$שמעון.ובניקסוםאלאזוריות

דומהעסקהלמצואאפשרשבהנוספתדרומיתעיר

דו-משפחתיביתשלרכישההתבצעהבהדימונה,היא

נווהבשכונתשקל,מיליון1.333תמורתמ"ר113בגודל

מבוקשתווילותקוטג׳יםשכונתהיאחורשנווהחורש.

השכונהה-12׳.המאהבתחילתשהוקמהדימונהבצפון

מגישהנהניםשתושביהכךהעיר,למרכזיחסיתקרובה

פארקישנולשכונהמערבמצפוןעירוניים.למוסדות

ובש־ספורטומתקנימדשאותאגם,ובוהענק,גוריוןבן

נים

$TS1$ובשנים$TS1$

$DN2$ובשנים$DN2$צפו־הפארק.שלמשמעותיפיתוחצפויהקרובות

נית

$TS1$צפונית$TS1$

$DN2$צפונית$DN2$בתיעםחינוךקרייתמתוכננתלשכונהמזרחית

חדשהמגוריםשכונתמהקמתכחלקומקיףיסודיספר

דיור.יחידותאלפיבת

הצפוןאזורגםישראל?שלהצפוניבצדמתרחשומה
ביישובמכושגבעתבשכונתמעניינות.להצעותפתוח

שלבשטחדו-משפחתיהאחרונהבשנהנמכרכרמיאל

היאמכושגבעתשקל.מיליון1.885תמורתמ"ר148

ה-08׳משנותהחלשהוקמהבכרמיאלוילותשכונת

בקצהגבעהעלנמצאתהשכונההקודמת.המאהשל
ממרכזמבידורנהניםשתושביהכךהעיר,שלהדרומי

כו־השכונהתושביהגליל.להריפתוחומנוףהיישוב,
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הייטק,עובדיהביטחוניות,התעשיותעובדיאתללים
קבע.צבאואנשי

דו־נרכשבוטבעון,קרייתהואנוסףצפונייישוב

משפחתי

$TS1$דומשפחתי$TS1$

$DN2$דומשפחתי$DN2$שקל.מיליון2.34במחירמ"ר140בגודל
בשנותגניםועירפועליםבשיכוןהוקמהטבעוןקריית

שאוחדוהקודמת,המאהשל)בהתאמה(וה-04׳ה-03׳

וישוביםמעברותליישובסופחוהשניםעם.1958בשנת

עצישלחורשותעםמאוד,ירוקהיישובמהאזור.קטנים

מחפשיבקרבפופולרישהואכךנוח,בווהאקליםאלון,

שת־מצאושוניםמחקריםהזה,הטובכללמרותדיור.

חלואת

$TS1$שתחלואת$TS1$

$DN2$שתחלואת$DN2$מהממוצע,גבוהההיישובתושביבקרבהסרטן

חיפה.מפרץממפעליהרוחבמורדמיקומועקב

הישובאתלמצואאפשרטבעוןלקרייתמזרחית

יזרעאל,עמקבצפוןשנהכמאהלפנישהוקםישירמת
שקל.מיליוןב-49.1מ"ר127בגודלקוטג׳נמכרובו
מקו־כמועצהב-06׳שנותבתחילתהוכרזאשרהישוב,
מית,

$TS1$,מקומית$TS1$
$DN2$,מקומית$DN2$דשדוששלשנהכמאהלאחרלאחרונה,הוכרז

לה־שמסוגלשוטףגירעוןללאאיתנהכרשותכלכלי,

תנהל

$TS1$להתנהל$TS1$

$DN2$להתנהל$DN2$מהמדינה.תמיכהללאעצמאיתבצורהכלכלית

משמעותיתהכנסההמושךגדולתעשייהאזורבישוב

הרחבותבמקוםמבוצעותכמו-כןלעסקים.מארנונה

הכוללתבצפונוקטנהפיתוחתוכניתוקיימתקטנות

הישן.הטורקיהחאןביתשלשימור
אתאקרייתלכיווןישי,מרמתצפונהק"מכ-02

קרקע.צמודינכסיםמחירילעליותאיתותיםישנם
׳גבעתפרויקטמוקםבעיראלוניםגבעתבשכונת

לאח־מכרהאשר׳שרביב׳חברתעל-ידיאלונים׳

רונה

$TS1$לאחרונה$TS1$

$DN2$לאחרונה$DN2$קומותבןמ"ר172שלבשטחקרקעצמוד

שקל.מיליוןב-20.3מ"ר250שלבשטחמגרשעל
ולאחרו־בשכונהיח"ד622כהעדבנתהשרביבחברת

נה

$TS1$ולאחרונה$TS1$

$DN2$ולאחרונה$DN2$מג־בתמהיליח"ד558שיכלולהבאהשלבעםיצאה

וון

$TS1$מגוון$TS1$

$DN2$מגוון$DN2$מגדלים$TS1$מגדלים$TS1$$DN2$מגדלים$DN2$קומות,10בניפלקסבנייניקומות,19בני
-משפחתיים.דוקרקעוצמודינמוכיםבוטיקבנייני

שר־חברתשלהשיווקסמנכ"ליתאילין,שרהלדברי

ביב:

$TS1$:שרביב$TS1$

$DN2$:שרביב$DN2$איןכברוכיוםאדיריםקרקעלצמודי"הביקושים

לנויששקל.מיליוןמ-3בפחותקרקעצמודיבפרויקט

לרוכשיםדיור.משפרישכוללתארוכההמתנהרשימת

תחילהרוכשיםהםנדל"ני:אופקישבשכונהרבים

גדו־לדירהמשדרגיםבהמשךבפרויקט,חדריםדירת

לה

$TS1$גדולה$TS1$

$DN2$גדולה$DN2$כאןנמצאהתמהילכלקרקע.לצמודכךואחריותר
מבלישלהםהחייםרמתאתמשפריםשהםכךבגבעה,
אוהבים".שהםהמגוריםסביבתעללוותר

השו־שבמערבמנשהאלפיבישובהירוקלקוסמוך

מרון

$TS1$השומרון$TS1$

$DN2$השומרון$DN2$ב-833.2בנוימ"ר146בשטחדו-משפחתינמכר

בשנותהוקםבהתנחלותהמוגדרהישובשקל.מיליון

דרומית-מזרחיתסמוךהואהקודמת,המאהשלה-08׳

היוצרתהפרדה,חומתמקיפההישובאתלקלקיליה.

שכונותתושבים.כ-000,8כוללוהואמובלעת,מעין

ואדיות.על-ידישמופרדותגבעותעלממוקמותהיישוב

מדרום.טל׳׳גבעתשכונתמוקמתאלהבימים

מסובסדים?קרקעצמוד?
הדוג־התכנוניתהמדיניותאתלעומקכשבוחנים

לת

$TS1$הדוגלת$TS1$

$DN2$הדוגלת$DN2$שלאאפשרואיהקרקעוניצולהבנייהבציפוף

להכפלתבצפיבהתחשבהמציאותכורחשזהלהסכים

ירי,
י-.:

Saw:

Cr
?'

fc.

למ־להסכיםכךאםקשההקרובות,בשניםהאוכלוסייה

דיניות

$TS1$למדיניות$TS1$

$DN2$למדיניות$DN2$לבנייתקרקעותלסבסודהממשלהשלאחרת

מחירתוכניותבמסגרתצעיריםלזוגותקרקעצמודי

נוכחרבותתמיהותעולותמטרה.מחיראולמשתכן

ברכי־יתחילצעירשזוגראויזההאיןשכןזו,מדיניות

שת

$TS1$ברכישת$TS1$

$DN2$ברכישת$DN2$המ־רוויהבבנייהחדריםבתוקטנהצנועהדירה

תאימה

$TS1$המתאימה$TS1$

$DN2$המתאימה$DN2$מסו־מכרזיםאותםשהריהכספיות?למידותיו

בסדים

$TS1$מסובסדים$TS1$

$DN2$מסובסדים$DN2$כולו.הציבורעל-ידימשולמיםקרקעלצמודי

רשותשלבמכרזזכתהמגורים׳מתחמי׳שובלחברת

הגרלהבמחיריקרקעצמודילבנייתישראלמקרקעי

חודשיםותוךאדירהיההביקושהשיכון.משרדלזכאי

פארקבשכונתבפרויקטשהוצעומהנכסים75%מכרה
בנגב׳׳צהלההקרקעצמודיפרויקטשבע.בבארהנחל

במסלול"דיה110)מתוכם153כללהחברהשזכתה

חודשיםותוךהחופשי(בשוקוהיתרלמשתכןמחיר

ו-6למשתכןפרויקטבמסלולהבתיםכלנמכרוכאמור

דונם.חציעדדונםרבעשלבשטחהחופשיבשוקבתים

מ"ר225-540שלבשטחמגרשיםעליושביםהבתים

בנוי.מ"ר160-200שלבשטחחדריםויכללו

שובל,בקבוצתעסקיפיתוחסמנכ"לרוט,ישילדברי
חד-משפחתייםלאשרשהצליחההיחידההחברה"אנו

למ07ה:

טבסוןקריית
ב-43.2בית

למטה:מ"ש.

כרמיאל

ב-88.1בית

vj"n

דרו:אבנישיווקמנהלתקורירויטל
מערילעבורבוחרותרבות"משפחות

צמוד׳ומרוחקים.קטניםליישוביםהמרכז

הכלח"עליואבדשלאמוצרהםקרקע

שתית:תבותתבטלישטרית,שלום

ולאפשרציונותמתוךגםלפעול"חייבים

במחירננסלרכישתהזדמנותצעיריםלזוגות

קרקע"בצמוד׳מדובראםגםמשגת,שידם

שלבמכרזשזכתהבישראלהיחידהוכמעטבשכונה
יחידות153שללבנייהלמשתכן,במחירקרקעצמודי

הפרויקטשיווקבשכונה.שיבנויחידות5,000מתוך

המת־רשימתלנושהיתהלכךהודותהצליחשיאבזמן

נה

$TS1$המתנה$TS1$

$DN2$המתנה$DN2$הייטק".אנשירובםרוכשים-שלארוכה
שנ־הקרקעצמודישלהממוצעהמחיררוט,לדברי

מכרו

$TS1$שנמכרו$TS1$

$DN2$שנמכרו$DN2$שקלים)!(מיליון1.7עלעמדלמשתכןבמחיר
6.3-7.2ביןדומיםנכסיםנמכריםהחופשיבשוקואילו

׳שובלזכתהההשואה,לצורך,2019בשנתשקל.מיליון

צמודילבנייתלמשתכןמחירבמכרזמגורים׳מתחמי

כ-1.1משמע:למ"ר,שקל7,200שלמחירלפיקרקע

שקלמיליוןו-4.1בנוימ"ר160שללנכסשקלמיליון
בנוי.מ"רכ-002שלבשטחלבית

מק־רשותבמכרזלאחרונהזכתה׳שתית׳חברתגם

רקעי

$TS1$מקרקעי$TS1$

$DN2$מקרקעי$DN2$בעלותבנהריהדיוריחידות117לבנייתישראל

צמודימתוכםשקל,מיליוןכ-32שלופיתוחקרקע

בחלקהסער,במתחםממוקםהמגרשלזכאים.קרקע
ולכבישהחוליםלביתסמוךנהריה,שלמזרחיהצפון

מכרזיובמסגרתקוטג׳ים48במתחםנהריה.עוקף

בשטחחדריםבןמפלסידוקוטג׳ימכרמטרהמחיר

שקל.מיליוןבכ-54.2מ"רכ-051של
אמי־ישראליכ׳ביתעצמהאתהמגדירה"כחברה

תי׳,

$TS1$,אמיתי׳$TS1$

$DN2$,אמיתי׳$DN2$ציונותמתוךגםלפעולחייביםשאנחנוחושבאני

אמיתיתהזדמנותצעיריםלזוגותולאפשראמיתית

מדובראםגםמשגת,שידםבמחירנכסלרכישת

מבעלישטריתשלוםטועןקרקע",צמודיבקוטג׳ים
והכבישיםמתפתחתעירהיא"נהריה׳שתית׳.חברת

אותההופכיםהאחרונות,בשניםבהשנסללוהחדשים

אל־יהווהשהפרויקטבטוחאניונגישה.לאטרקטיבית

טרנטיבה

$TS1$אלטרנטיבה$TS1$

$DN2$אלטרנטיבה$DN2$צעירים".לזוגותמצוינת

קונוותלרביקרקעהצמוד
הקר־צמודילהיותבקרוביהפכונדיריםכמהעד

קע?

$TS1$?הקרקע$TS1$

$DN2$?הקרקע$DN2$אישרהאביבתלובנייהלתכנוןהמחוזיתהוועדה

)תוכניתחולוןשלהכוללניתההתחדשותתוכניתאת

דיוריחידותאלףכ-03לעירלהוסיףשעתידהח/916(

קרקע.צמודיבמקוםבנייניםוכוללתהשניםלאורך
לתוקפהתיכנסחולון,עירייתעל-ידישקודמההתוכנית
פקיעתלאחרגםלחולותמשיךתוקףלמתןפרסומהעם
במגרשיםגםכיקובעתוהיא2023באוקטובר38תמ"א

בניינייוקמוקרקע,צמודיכמו38בתמ"אנכלליםשלא

ברחובותמעניקההתוכניתהזכויותעיקראתקומות.

בהםתתאפשרהתוכניתשעל-פיהעירשלהראשיים

חזיתעםקומות12עד10בניבנייניםשלאחידהבנייה

קיימים.קרקעצמודיעלכוללמסחרית,
הבונהדרך,אבניבחברתשיווקמנהלתקררי,רויטל

החלום,אתכופפה"המציאותבקצרין:קרקעצמודי
בא־בעיקרגינהעםבוילהלגורהישראליתוהשאיפה

זור

$TS1$באזור$TS1$

$DN2$באזור$DN2$שמחיריהעובדהבהדרגה.מתפוגגתהארץ,מרכז

הקרקערקכאשרגבוהים,הארץבמרכזהקרקעצמודי
שצ־לכךהביאהשקלים,מיליונילעלותיכולהלבדה

עירים

$TS1$שצעירים$TS1$

$DN2$שצעירים$DN2$פתוחיםומרחביםחייםבאיכותבוחריםרבים

מהומרוחקים.קטניםליישוביםהמרכזמעריועוברים

הםקרקעצמודיהכל,שלמרותלכך,עדותשמהווה

הכלח".עליואבדשלאמוצר
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