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להת־שממשיךשוכרכברבהןשיש
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$DN2$שמעבר$DN2$שמצ־קבועההכנסהשלליתרון

טרפת

$TS1$שמצטרפת$TS1$

$DN2$שמצטרפת$DN2$המש־שלהחודשילתזרים
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$TS1$ובמילים$TS1$

$DN2$ובמילים$DN2$עבוראחרות$TS1$עבור$TS1$$DN2$עבור$DN2$שנלק־המשכנתה
חת

$TS1$שנלקחת$TS1$
$DN2$שנלקחת$DN2$המינוף"אםהנכס.אתלרכושכדי
לינוצראזהשכירותמגובהקטןיותר
מהשכירות.מיידיתזרים

רביםמשקיעיםשלהתוכנית

הנכס,שוויערךלעלייתמכוונת
עצוםיתרוןיששנייהידובדירות

מחדשחלוקהידיעלמהדירותלחלק

מהס־גדולשלעתיםהדירה,שטחשל

טנדרט

$TS1$מהסטנדרט$TS1$

$DN2$מהסטנדרט$DN2$נוסףיתרוןהאחרונות.בשנים

עירו־להתחדשותבפוטנציאלטמון
נית.

$TS1$.עירונית$TS1$
$DN2$.עירונית$DN2$דירותלמצואאפשרותגםויש

מחייבהדברכיאםשוק,למחירמתחת

האזור.עםבמיוחדמעמיקההיכרות

שהז־כפיחדשות,בדירותמנגד

כיר

$TS1$שהזכיר$TS1$

$DN2$שהזכיר$DN2$,העיתוי.לאלמנטחשיבותישכהן
המוקד־המכירהבשלבידירהרכישת
מים

$TS1$המוקדמים$TS1$
$DN2$המוקדמים$DN2$מחיריםבסביבתלהתקייםעשויה

קבלתעםמהמחירכ־%03עדנמוכה
דירהלרכישתששקולדברהמפתח

ידבדירותכמושוק.למחירמתחת

פוטנ־ישחדשותלדירותגםשנייה

ציאל
$TS1$פוטנציאל$TS1$

$DN2$פוטנציאל$DN2$וזאתגבוהה,מחיריםעלייתשל

תשתיותאוהסביבה,התחדשותבשל

למהלךבחופףשנבנותרלוונטיות
תחבורה,שלפרויקטיםכמוהבנייה
בסו־כןעלחינוך.מוסדותאוגינות

גיה

$TS1$בסוגיה$TS1$

$DN2$בסוגיה$DN2$השוק.לחקרעצומהחשיבותישזו

לגנוונצהלאחי
חושה?בויוה

הביקושעלההאחרונותבשנים
"כללמסגרת(.)ראוחדשותלדירות

הדברהואשהמיקוםהואבנדל"ןידוע

מבוק־מקומותישאםביותר.החשוב
שים

$TS1$מבוקשים$TS1$
$DN2$מבוקשים$DN2$,אזאביב,תלמרכזכמובמיוחד

לכןישנות,הןשםהדירותמרבית
גבוה",לביקושתזכהחדשהדירה
עודכלזאת,לצדשניאורסון.אומרת
יששנים,10בנותעדבדירותמדובר

בדי־מדובריהיהעדייןשעבורםרבים

רה

$TS1$בדירה$TS1$

$DN2$בדירה$DN2$."חדשה"

מצבי־מגידוביץ׳והןמסילתיהן

עים

$TS1$מצביעים$TS1$

$DN2$מצביעים$DN2$למשקי־שישמובהקיתרוןעל
עים

$TS1$למשקיעים$TS1$
$DN2$למשקיעים$DN2$מוכ־מולומתןמשאבביצוע

רי

$TS1$מוכרי$TS1$

$DN2$מוכרי$DN2$אתמבודדים"אםשנייה.ידדירות

פחותהןחדשותדירותהמחיר,עניין

מחירשתמצאהסיכויכילמשקיעים

המכירותבמשרדהשוקממחירנמוך

עשוילמשקיעזאתלעומתקטן.הוא
מולומתןמשאלנהליותרקללהיות
"בדי־מסילתי.מסבירפרטי",גורם

רות

$TS1$בדירות"$TS1$

$DN2$בדירות"$DN2$יתבצעהמו"טניהולשנייהיד
ונו־רגיליםאנשיםעםהפעמיםברוב

רמטיביים.

$TS1$.ונורמטיביים$TS1$

$DN2$.ונורמטיביים$DN2$,המו"טקבלןבדירותמנגד

משקי־אתםאםמקצוענים.מולהוא

עים

$TS1$משקיעים$TS1$

$DN2$משקיעים$DN2$אפילולכםשישכנראהמנוסים

במו"ט".יתרון

להשקעהדירותשקוניםאנשים"יש
לאוהיאשלהםהעסקיתכשהתוכנית

יהיהזהאםהרבה.הכילהרוויחדווקא

אויותרשקלאלף100שלבמחיר

לכאןאולכאןאחוזשבריראופחות,
אנילהם.חשובפחותזהבתשואה,

הםכירגשייםמשקיעיםאותםמכנה

נכסלהחזיקכדיהדירהאתרוכשים

בתבן,רחוקהלאבעתידשישמשטוב

להםחשובלכןאחר.משפחהקרובאו
ושתהיהטוב,במיקוםתהיהשהדירה

יתרוןישוככזוגבוההוברמהמסודרת
כהן.אומרחדשות",לדירות

אחותזנוית

שחקיםמרקיעהביקושהחרשוח:הדירותשלהמהנו
שהתבררהנדל"ןנכסמהו

להשקעהביותרככדאי
2021ב־2 ביותרעלתהזוחדשה.דירהיד ?1? 

עלההכוללשהמרדבעודמ־%71,
שעלהכמיהתבררנכסאיזהב־%31.
השניםבארבעבמחירופחותהכי

עלהמחירהחדשה.דירההאחרונות?
202ב־2שעלהכפיבדיוק משוםוזאת1 ו

החדשותהדירותמחירי2021שעד

שוקעםשקורהמהזהירדו.דווקא

רקלאמאודגדולותתהפוכותשעבר
שעברוהמחיריםתנודותמבחינת

תמהילשינוימבחינתגםאלאעליו,

הביקושים.

ב־%32עלובישראלהדירותמחירי

האחרונה,בשנהוב־%31שניםבחמש
האח־השניםחמשאתנחלקאם

רונות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$,הרב־שעדהרילתקופות

עון

$TS1$הרבעון$TS1$

$DN2$הרבעון$DN2$הדירותמחירי2017שלהאחרון

האח־מהרבעוןאיטי;בקצבעלו

רון

$TS1$האחרון$TS1$

$DN2$האחרון$DN2$2018לסוףועדשנהאותהשל

למרץ2019ינוארביןירדו,המחירים
באפ־לעלותשבוהמחירים2020

ריל־מאי
$TS1$באפרילמאי$TS1$

$DN2$באפרילמאי$DN2$2020ירדו,הםהסגרחודשי
שנרא־תאוצהתפסוהם2020ומיוני

תה

$TS1$שנראתה$TS1$

$DN2$שנראתה$DN2$2009־2010בשניםרקבאחרונה,
המחיריםבעליותהשיאשנותשהיו

אותןבמשךהזיכרון:אתלרענן)רק

ב־%73(.עלוהדירותמחירישנתיים

כאר־קייםהחדשותהדירותמדד

בע

$TS1$כארבע$TS1$

$DN2$כארבע$DN2$,הדירותמחירישבמהלכןשנים

דומהעלייהמ־%31,יותרבקצתעלו

הסי־האחרונה.בשנהשנרשמהלזו

בה

$TS1$הסיבה$TS1$

$DN2$הסיבה$DN2$שלהאחרוןהרבעוןשעדהיאלכך
קרט־החדשותהדירותמחירי2019

עו

$TS1$קרטעו$TS1$

$DN2$קרטעו$DN2$רקלעלותהתחילוהםירדו.ואף
כללשמחיריאחרירבעוניםשלושה
בעליות.החלוהדירות

החד־הדירותמחירימדדואולם

שות

$TS1$החדשות$TS1$

$DN2$החדשות$DN2$המלאה,התמונהאתמתאראינו
שנמ־הדירותאתכוללשהואמשום

כרות

$TS1$שנמכרות$TS1$

$DN2$שנמכרות$DN2$כןועללמשתכן",ב"מחיר

בהרבהנמוכותמתארשהואהעליות

חדשותדירותשלהמחיריםמעליות

החופשי.בשוקשנמכרות

המרכ־הלשכההאחרוןמינואר

זית

$TS1$המרכזית$TS1$

$DN2$המרכזית$DN2$גםגישהמאפשרתלסטטיסטיקה

בני־החדשותהדירותמחירילמדד

כוי

$TS1$בניכוי$TS1$

$DN2$בניכוי$DN2$מתברר,ואכןלמשתכן,מחיר
הרירותמחיריחודשים,בתוךכי

בקצבמדוברבכ־%71.עלוהחדשות
אתשהקפיץ,19%כמעטשלשנתי

שדירותבעודלמעלה,הדירותמחירי

מתוןעלייהקצבעלשמרושנייהיד
ה־%9(.סביבהנראה)ככלבהרבה

שלביחסגדולבמהפךמדובר

ברורחדשות.דירותכלפיהציבור

לאמ־2018שביןהזמןשבפרק

צע

$TS1$לאמצע$TS1$

$DN2$לאמצע$DN2$2020,עליותאתשהכתיבמה
ידדירותבעיקרהיומאזהמחירים

הבי־2020יונימאזואולםשנייה.

קושים

$TS1$הביקושים$TS1$

$DN2$הביקושים$DN2$מרקי־ממשחדשותלדירות

עים

$TS1$מרקיעים$TS1$

$DN2$מרקיעים$DN2$.מרפסת,כמומושגיםשחקים
לימודיםשמאפשרתמרווחתדירה

הכרחייםורכיביםמהביתועבודה

)חיבורהקורונהשבעקבותבחיים

קיב־למשל(לאינטרנט,ואמיןמהיר
לו

$TS1$קיבלו$TS1$
$DN2$קיבלו$DN2$לידיבאוהדבראחרת,משמעות
ובמחירים.בביקושיםגםביטוי

נזירובסקיאריק

עמוד 2


