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נדל"ן

בבנייןמ"ר50בשטחמחסןמכרנובאחרונה
י'

ב-009ליםקרובאביבתלבמרכזמגורים

נדל"ןסוכןאביטבול,עומרימספרשקל",אלף
קרקעקומתיש"בבנייןאביב.בתלאושןברי/מקס
בעורףממוקםוהמחסןבחזית,חנותעםמסחרית

משכירוהואלדירההמחסןאתהסבהקונההבניין.

במקום8%שלתשואהלחודש.שקלב-000,6אותה
מח־"הסבתכימסביראביטבולבארץ".יקרהכי

סנים

$TS1$מחסנים$TS1$

$DN2$מחסנים$DN2$שכיחה.תופעההיאלדירותמגוריםבבנייני

נחשבולכןלדירה,בהשוואהזולנכסהואהמחסן

ההסבהשבהםמקריםישאטרקטיבית.להשקעה

המ־לוועדהבקשהמוגשתחוקי,באופןנעשית

קומית

$TS1$המקומית$TS1$

$DN2$המקומית$DN2$מקריםוישחורג,לשימושהיתרומתקבל
לוקחהקונהואזחוקי,לאבאופןנעשיתשההסבה
סיכון".עצמועל

בת־ירידהגםעמההביאההדירותמחיריעליית

שואה

$TS1$בתשואה$TS1$

$DN2$בתשואה$DN2$משוויהדירהשכר)שיעורהשוטפתהשנתית

לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהנתונילפיהנכס(.
בדצ־השלימוהדירותמחיריבפברואר,שהתפרסמו

מבר

$TS1$בדצמבר$TS1$

$DN2$בדצמבר$DN2$הגדילהההתייקרות.11.3%שלשנתיתעלייה

מורכבותהשקעותלחפשהמשקיעיםשלהפיתויאת

אלהבטאבו.הרשומותלמגוריםדירותמסתםיותר

ולעתיםיותר,מתוחכמותפחות,שכיחותהשקעות
לק־אפשרתמידלאסיכון.שלממדלהןנלווהאף
בל

$TS1$לקבל$TS1$
$DN2$לקבל$DN2$מדירתיותרזולותהןמהבנק.משכנתאעליהן

לתשואותפוטנציאלבהןטמוןולכןבטאבו,מגורים

יותר.גבוהות

מחוץגםמשתלמתלהיותיכולהבמחסןהשקעה
ולק־אחרלשימושאותולהסבבליוגםאביבלתל
חת

$TS1$ולקחת$TS1$
$DN2$ולקחת$DN2$.מסי־חייםהשמאים,לשכתיו"ראפילוסיכון

לתי,
$TS1$,מסילתי$TS1$

$DN2$,מסילתי$DN2$החדשהמשרדיםבפרויקטמחסןבעצמורכש

לאשהםנכסים"ישתקוה.בפתחב.ס.רקבוצתשל

מסיל־אומריפה"תשואהשמניביםמגורים,דירות

תי.

$TS1$.מסילתי$TS1$

$DN2$.מסילתי$DN2$חוקי.לאאבלנחמד,זהלדירהשמשמש"מחסן
תשואהלקבלוגםהחוקעללשמורהיאהחוכמה

בפתחב.ס.רשלהרכישהבקבוצתמשרדקניתייפה.

בד־אכלוס,טופסוקבלתהבנייהסיוםולקראתתקוה,

צמבר

$TS1$בדצמבר$TS1$

$DN2$בדצמבר$DN2$2021,מחסניםכמהשנשארוהקבוצהגילתה

הקבוצהלחברילמכירההוצעווהםהמרתף,בקומות

הבנייהמעלותיותרקצתשזהלמ"ר,שקלב-000,5

אלףב-081מ"ר36שלמחסןקניתיהזה.המוצרשל
להיותצפויותבפרויקטהמגדליםארבעתביןשקל.

שלסניףיהיהזהאםוביןהקרקעבקומתחנויות

למחסנים.יזדקקוהןקסטתשלחנותאוארומה,

תשואה,7%זהלחודש,שקל1,000אקבלאםגם

הרבהתשואה.13%כברזהלחודששקלו-000,2

עלעולםמלחמותוהיוכאלה,מחסניםקנואנשים
שנשארו".המחסנים

נכ־רקשמחפשיםמשקיעיםישאביטבול,לדברי

סים

$TS1$נכסים$TS1$

$DN2$נכסים$DN2$משקי־אותםפעמים"הרבהפגם.אובעיהעם

עים

$TS1$משקיעים$TS1$

$DN2$משקיעים$DN2$בנכסהבעיהאתלפתוריכוליםשהםמאמינים

כמהלפניערכו.אתשיעלהמהמסוים,זמןבטווח

בר־מ"ר50בשטחחדריםדירתמכרתיחודשים

חוב

$TS1$ברחוב$TS1$

$DN2$ברחוב$DN2$היהלאדירהלאותהפלורנטין.בשכונתהקישון

רשוםדירות,12שבווהבניין,בטאבו,מסודררישום

חלוקהללאהבניין,בכלשותפים)הבעליםבמושע
מש־נותןבנקכללאש"צ(.הדירות;עלבבעלות

rr

מחסןקניתי
אלףב-081
אםגםשקל.

1,500רקאקבל
זהלחודש,שקל

תשואה"10%
מפחיד,בקצבלדהורממשיכיםהדירותמחיריבעוד
לבצערביםדוחףאלטרנטיביותהשקעותאחרהחיפוש

ובלתי־חוקיותמסוכנותלעתיםאךיצירתיותיוזמות
יעלהרווחיתנדל"ןהשקעתאחרהנואשהמרדףהאם

צורשלומיתביוקר?ההרפתקניםלמשקיעים

אתלזהותהקושיבגללבמושע,הדיירכאשרכנתא

שבהםבמקריםגםההלוואה.לטובתהממושכןהנכס

הנכסמשוויל-%05מוגבלהמימוןמשכנתא,ניתנת

לרכישהבהשוואהגבוהעצמילהוןנזקקוהקונה

הדירה.משווי75%עדלממןאפשרשבהרגילה,

נזקקלאהקונהבמזומן.היתההעסקההזה,במקרה

אםשקל.מיליוןב-97.1נמכרהוהדירהלמשכנתא,

מיליון2.1היההמחירבטאבו,רשומההיתההדירה
הדי־אגב,היוםמ-%71.יותרשלפערלפחותשקל

רה

$TS1$הדירה$TS1$

$DN2$הדירה$DN2$עלייתבגללשקלמיליוןב-3.2נמכרתהיתהכבר
מקדמיםהיוםכיטובה,עסקהעשההקונההמחירים.

בטאבובבנייןהדירותרישוםפרצלציהבבניין

יעלה".הדירהמחיריושלם,וכשזה
כברשכיוםכךעלוהדירותמחירימסילתי,לדברי

כמובמקומותגםשקלאלףב-005דירותלמצואקשה

דירותשלהיצעהיהשפעםהעמק,מגדלאודימונה

להשקיעשרוצהמיכיוםהאלה.במחיריםלהשקעה
שלבמניותזאתלעשותיכולבנדל"ן,שקלאלף400

הישרא־בציבורישעדייןאבלנדל"ן,בקרןאונדל"ן

לי

$TS1$הישראלי$TS1$

$DN2$הישראלי$DN2$שלבבחירותכסףלהשקיעאוהבשלאניכרחלק

בעצמו.ההשקעהאתלבצעורוצהאחרים,

שע־חניהגםקניתיממחסן,חוץב.ס.ר,"בפרויקט

לתה
$TS1$שעלתה$TS1$

$DN2$שעלתה$DN2$מת־לא"אנימספר.הואשקל",אלף120לי

כוון

$TS1$מתכוון$TS1$

$DN2$מתכוון$DN2$אלאלחודש,שקלב-006אותהלהשכירסתם

עמדהחשמלית.למכוניתטעינהעמדתבהלהציב

מיכלמאוד,מהראבלשקל.אלף25עולהכזאת

להטעיןניתןהזאתשבחניהיידעהחניוןאתשיפקוד
ולשלםבחניהלהטעיןיהיהניתןחשמליות.מכוניות

יטעינוביוםטסלותששתיומספיקאשראיבכרטיס

יפהתשואהתהיהוזאתליום,שקל100-80ויניבושם

מהחניה".

יכולהרגילהמגוריםמדירתיותרזולהדירה

עלהערהוכוללתמוגןבדיורשמוגדרתדירהלהיות
בדירה.המתגוררגילאתמגבילהכןועלבטאבו,כך

פינתרש"יברחובגרונר","ביתהוקםלמשל,ב-7991

)תב"ע(העירבנייןתוכניתלפיגן.ברמתזבוטינסקי
ו-021קומות15בןמגדלנבנההמגרש,עלשחלה

מסחר.קומותשתימעלמוגןלדיורהמיועדותיחידות

יחדשתקבעניהול,חברתתוקםכיבתוכניתצויןעוד
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_;tlז.ץ

yw*
*3?לר"ir־

?-H- ?9S

Wig
L:

nU1־ fgiffBaga'Bgi-a zgS'stj.z•

ב7ומברנצילוםרגילותמגוריםמדירותיותרמורכבותהשקעותלחפשהמשקיעיםשלהפיתויאתהגדילהההתייקרותאביב.תל

עמוד 2



כדיבדידותלמגוריםקריטריוניםגןרמתעירייתעם

מוגן.כדיורהפרויקטשלייעודומימושאתלהבטיח
החו־בשוקהדירותאתשיווקוהיזמיםשבפועלאלא

פשי

$TS1$החופשי$TS1$

$DN2$החופשי$DN2$התכנוןבוועדותלאשרניסוואףמגבלה,ללא
ניסיונותבמגדל.רגיליםמגוריםשמכשירהתוכנית

ונכשלו.העליוןהמשפטביתעדהגיעואלה

בדייריםמאוכלסותבפרויקטהדירותבפועלאםבין

מוגר־בתוכניתכיהעובדהלאו,אםוביןכחוקמבוגרים

רו

$TS1$מוגררו$TS1$

$DN2$מוגררו$DN2$באהלמגוריםרגילותדירותשאינןככאלההדירות

ביןיששבובמגדללהיום,נכוןבמחיריהן.ביטוילידי

בי־שעות24ושמירהכושרחדרשחייה,בריכתהיתר,

ממה,

$TS1$,ביממה$TS1$

$DN2$,ביממה$DN2$חניה,עםמ"ר60-50שלדירותלמכירהמוצעות

מ-2פחותשלבסכומיםגבוהותבקומותומרפסתמחסן

במ־המתמחהמאירי,מיהעו"דלדברישקל.מיליון

קרקעין

$TS1$במקרקעין$TS1$

$DN2$במקרקעין$DN2$אלהבימיםשנסגרתבעסקהצדדיםומייצגת

רגילותמגוריםדירותהיוהדירותשאם"ברורבבניין,

המרכזי.המיקוםבגלליותר,גבוההיהשלהןהמחירתג

נמוכיםהמהיריםמוגן,לדיורמיועדותשהדירותמכיוון

במ־ממ"דעםחדריםדירותמחירייחסי.באופןיותר

רכז

$TS1$במרכז$TS1$

$DN2$במרכז$DN2$שקל".מיליוןל-3.2כיוםמגיעיםגןרמתובצפון
דירהרכישתהמשקיעים"מבחינתכימוסיפהמאירי

עלהגבלהשאיןמכיווןמשתלמת,עסקההיאבבניין
שמתגוררמישלגילועלרקאלאהנכסשלהרוכשגיל

ממחירנמוךבמחירדירהלרכושיכולמשקיעכך,בו.

מבוגר.לאדםאותהולהשכירדומה,מגוריםדירת

הביקושגןברמתותיקיםאזרחיםהרבהשישמכיוון
רב".כאלהלדירות

הקץ׳אתחפשו

"אחתמספר:להשקעה,דירותורוכשיזםמזור,עופר

היאהשוקממחירנמוךבמחירדירהלרכושהדרכים

דירותבנייה.חריגותכמובעיות,עםדירהלקנות

הרבהמרתיעותבנייהחריגותבהןישהרשויותשלפי

דירהעלמשכנתאמלתתנרתעיםהבנקיםגםאנשים.

הערכה,לתתמגיעהבנקמטעםשמאיכאשרכזאת.
אתומעריךהחריגותסוגייתאתבחשבוןהמביאהוא

כלוליםשאינםהשטחיםללאבהתאם,הדירהשווי
דווקאמחפשיםכמוניאנשיםזאת,לעומתבאישור.
הריגתכדיןאחתבנייהחריגתדיןאיןכאלה.דירות

שלםהדרלהיותיכולהבנייההריגתאחרת.בנייה
דלתסתםלהיותיכולהגםאבלהיתר,ללאשנבנה
לה־מתאיםלכולםלאקרקע.בקומתלדירהשנוספה

תמודד

$TS1$להתמודד$TS1$

$DN2$להתמודד$DN2$אםולכן,אותן.לפתוראובנייהחריגותעם

להכשירניתןאםהחריגה,סוגמההיטבבודקאתה
לקנותבהחלטיכולאתהכרוך,זהעלותובאיזואותה
השוק.ממחירנמוךבמחירדירה

רשותכיוםמסוכן.במבנהקורהדומה"תהליך

ליקויבגללכמסוכןמבנהעללהכריזיכולהמקומית
לפעמיםאבלתמיכה,בעמודרציניסדקכמומהותי,
צדדיבקירסדקבגללכמסוכןמבנהעלמכריזים

מתפורר.טיחאורופףמעקהבגללאותומך,שאינו

ומתקניםכסףשמיםיחד,שמתארגניםדירותבעלייש
לאהדירותבעליאחרים,במקריםהמסוכן.הליקויאת
נשא־המסוכןהמבנהעלההערהמהכיס,כסףמוציאים

רת,

$TS1$,נשארת$TS1$

$DN2$,נשארת$DN2$צפויבנייןבאותוהדירהאתלמכורשחייבומישהו

ונרת־נבהליםאנשיםהרבהבבעיה.עצמואתלמצוא

עים

$TS1$ונרתעים$TS1$

$DN2$ונרתעים$DN2$מסוכן.מבנהשלהערהעליהשישדירהמקניית
אבלחולה.למיטהבריאראשלהכניסרוציםלאהם

לבדוקהואהענייןסודקלה.שפעתרקזולפעמים,
דירהלקנותניתןוכךהתיקון,עלותומההליקוימה

משדוייה".ב-%02נמוךבמחיר

יותרנמודבסכוםהשקעהשמאפשרנוסףשוק

בהחלטההנופש.דירותהוארגילהמגוריםמדירת

יכולהנופשדירתכינקבעהעליוןהמשפטביתשל
בש־יום90עדשלרציפהלתקופהלמגוריםלשמש

נה,

$TS1$,בשנה$TS1$

$DN2$,בשנה$DN2$קצרתלהשכרהאותהלהעמידישהתקופהוביתר

בה.מהשהותייהנומשתמשיםשיותרשכמהכךטווח,

שלהשהשוויהיאהמגבלהשלהמיידיתהמשמעות

בטאבורשומההיתהשבומצבלעומתיותרנמוך

המוכריםהפרויקטיםאחדרגילה.מגוריםכדירת

קדהדירותמלוןהואנופשדירותהכוללוהוותיקים
די־374בושישים,בבתגוריוןבןברחובביץ׳לוני

רות.

$TS1$.דירות$TS1$

$DN2$.דירות$DN2$ברי/מקסבכירנדל"ןיועץרוזנברגרערןלדברי

אסלבאוםתוסרצילום:סביר"במחירהיםעלממטלגור"אופציהים.בבתביךקולוניהדירותמלון

ד*

הסצולםבאדיבותצילום:

נדל"ןסוכןאביטבול,עומרי
אביב:בתלאושןברי/מקס

משקיעיםפעמים"הרבה
נכסיםרקלרכושמחפשים

פגםאובעיהבהםשיש

לפתוריכוליםשהםומאמינים

זמןבטווחהזאתהבעיהאת
ערךאתשיעלהמהמסוים,
דבר"שלבסופוהנכס

1.5דירותשתיבבנייןמשווקות"כיוםפלטינום,

42חדרים,ו-2שקל,מיליוןב-3.1מ"ר,35חדרים,

ממשלגורבאופציהמדוברשקל.מיליוןב-5.1מ"ר,

עםקטנהדירהשמחפשלמיסבירבסכוםהיםעל

רווקים,למשל,כושרוהדרבריכהכמופסיליטיז,

עבוראותן,להשכירקלגםולכןומבוגריםגרושים,

חדרים1.5דירתאותהמשתלמת.עסקהזומשקיעים

ודי־מגורים,כדירתשקלמיליוןכ-54.1עולההיתה

רת

$TS1$ודירת$TS1$

$DN2$ודירת$DN2$שקל".מיליוןכ-7,1חדרים

בשנייה"נמחקודולראלף20"

בה־גםנתקליםלהשקעה,דירותשמחפשיםמשקיעים

צעות

$TS1$בהצעות$TS1$

$DN2$בהצעות$DN2$הנמוכיםהמחיריםלים.מעברדירותלרכישת

אלהלעומתהגבוהיםהתשואותושיעוריהדירותשל
כס־אתשםלשיםהמשקיעיםאתמפתיםשבישראל

פם.

$TS1$.כספם$TS1$

$DN2$.כספם$DN2$אךהציפיות,עלעונהההשקעהמהמקריםבחלק

מידעבפערישיסודהכטעותהמהלךמתבררבחלקם

בפיתוחשעוסקתיזמיתאור,נטעיתרה.ואופטימיות

שניםבמשךליוותהבטקסס,חדשהובנייהקרקעות

להשקעהדירהלקנותשביקשוישראליםמשקיעים
טוע־אורשבישראל.מאלהנמוכיםבמחיריםבארה"ב

נת

$TS1$טוענת$TS1$

$DN2$טוענת$DN2$בדרךפוגשותאינןהאופטימיותהאקסלשטבלאות

וקניןעופרצילום:

?fc.

לשכתיז"רמסילתי,תיים

שמשמש"מחסןהשמאים:

חוקי.לאאבלנחמד,זהלדירה

120לישעלתהחניהקניתי

בהלהציבמתכנןואנישקלאלף

חשמלית.למכוניתטעינהעמדת

יטעינוטסלותששתימספיק

ליום,שקל100-80ויניבושם
יפה"תשואהתהיהוזאת

ישראליםמשקיעיםהרבה"אצלהמציאות.אתכלל

היאבארה"במניבבנכסשהשקעהתפישהישעדיין

כלל",סולידיתלאשהיאפיעלאףסולידית,אופציה
שנמ־בנכסהשקעהשזולעוברה"מעבראור.מסבירה

צא

$TS1$שנמצא$TS1$

$DN2$שנמצא$DN2$תלוייםגםאנחנומישראל,קילומטריםאלפירחוק
הדייר,היתרביןבשליטתנולאשהםדבריםבהרבה
המ־ושערבארה"בהכלכלההתנהלותהניהול,חברת

טבע.

$TS1$.המטבע$TS1$

$DN2$.המטבע$DN2$עס־תוכניתלמשקיעיםמציגיםפעמיםהרבה

בלוסברגצילום:סקססבאנסטין,למכירהבית

Olympic

S3®

^tleRock

אזהרהסימני

נמוך?במחירנכסכשקוניםלבדוקמה

הנכסאםגםבטאבורשוםהואכיצד

אחרבייעודרשוםשהואייתכןכדירהנראה

מהבנקמימוןלקבלניתןהאם
הנכסלרכישת

לרשוםמאפשרותשאינןמגבלותישהאם
הקונהשםעלהנכסאתבטאבו

עדמשפטייםהליכיםמתנהליםהאם

שכניםאורשויותמצדבנכסהשימוש

סעיףאבל%01-%9,שלשנתיתתשואהשמשקפתקית

השכירות.מדמי5%רקהואלמשל,התחזוקה,הוצאות

מד־לאשלרובדולר,50זהשכירותדולרמ-5%000,1

גדגים

$TS1$מדגדגים$TS1$

$DN2$מדגדגים$DN2$בארה"בהבתיםהאמיתיות.התחזוקהעלויותאת

הנפוצההבנייהויותר.שנה100בניקרובותלעתיםהם

עלמשקלכבדותהשלכותישהאווירולמזגבעץ,היא
התחזוקה.ועלויותהבלאי

שבי־מזהמאודשונהבארה"בהשכירות"שוק

שראל.

$TS1$.שבישראל$TS1$

$DN2$.שבישראל$DN2$ערבותאוערביםאיןשונים,הביטחונות

השכירותדמימראש.צ׳קיםבכללואיןבנקאית,

לעמודמתקשיםרביםדיירםחודש.מדינגבים
המ־דייריםשלנפוצהתופעהוישהדירהבשכר

פסיקים

$TS1$המפסיקים$TS1$

$DN2$המפסיקים$DN2$לאהתשלום.לגבייתלפעולוישלשלם

בעיהוזאתשילם,לאכידיירלפנותצריךפעם

והכנתמדירהדיירפינויגבוהות.בעלויותהכרוכה

אתלמשקיעלמחוקיכולהלשכירותמחדשהדירה

באק־אוליאזהאחרונה.השנהשלהתשואהכל
סל

$TS1$באקסל$TS1$
$DN2$באקסל$DN2$9%עםנפגשיםאזאבלנוצצת,נראיתתשואה

משתנים".והמספריםהמציאות

47בעמודהסטן
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וקניןעופרצילום:טנשארו"המחסניםעלעולםמלחמות"היותקוה.בפתחב.0.רפרויקט

בטקסס:נדל"ןיזמיתאור,נטע
ישראליםמשקיעיםהרבה"אצל

מניבבנכסשהשקעהתפישהיש

סולידית,אופציההיאבארה"ב
סולידיתלאשהיאפיעלאף

בארה"בהשכירותשוקכלל.

שבישראל"מזהמאודשונה

49מעמודהמעוך

המכי־היאאורמתייחסתשאליהנוספתסוגיה

רה.

$TS1$.המכירה$TS1$

$DN2$.המכירה$DN2$100ששווהנכסשאםחושביםאנשים"הרבה

ב-08אותולקנותהצליחווהםבשוק,דולראלף

כשא־בארה"באבלאקזיט.עשוהםאזדולר,אלף

תה

$TS1$כשאתה$TS1$

$DN2$כשאתה$DN2$מס־6%תיווךמשלםהמוכררקנכס,מוכר

כום

$TS1$מסכום$TS1$

$DN2$מסכום$DN2$,הסכוםההסכםסגירתעלויותועםהעסקה

שהעסקהכךהעסקה,ממחירל-%01כברמגיע
דולר.אלף80ולאדולר,אלףל-09מגיעהכבר

ביתלצבוערקהוצאה.זאתלמכירהביתלהכיןגם

יכולהלמכירהביתהכנתרולר.3,000זהבארה"ב
אותםכלוהנהדולר, 10,0010,000-7,ב-סססלהסתכם

בשנייה.נמחקודולראלף20

כס־וגובותהנכסאתשמנהלותהניהול,"חברות

פים

$TS1$כספים$TS1$

$DN2$כספים$DN2$ניגורשלבמצבפעמיםהרבהנמצאותכך,על

לחסוךרוצההמשקיעבעודהמשקיע.עםאינטרסים

דירותורוכשיזםמזור,עופר

לרכושהדרכים"אחתלהשקעה:

השוקממחירנמוךבמחירדירה
חריגותעםדירהלקנותהיא

מרתיעותכאלהדירותבנייה.

מספראתומקטינותאנשיםהרבה

אותן"לקנותשמוכניםהרוכשים

דווקאהניהולחברותבנכס,יישארושהדיירבעלויות
וממציאתמתיקוניםשלהןהגדולהכסףאתמרוויחות

חדשים.שוכרים

דומהאינהבארה"בהמחיריםעליית"בנוסף,

בשוקמחזוריותישבישראל.המחיריםלעליית

ישעלו,שהמחיריםלאחרכיוםוגםהאמריקאי,

חשובלכן,יתמתנו.והםתיקוןיעשהשהשוקחשש

הנ־מהשכרתהשוטפתההכנסהעללהסתכליותר

כם,

$TS1$,הנכם$TS1$

$DN2$,הנכם$DN2$בדיורעסקותשלו.מהמכירההאקזיטעלולא

לעומתזאת,עםמזל.בהמוןתלויותלהשכרה
ההוןהשקעתהיאשלהןשהמהותיזמיות,השקעות
הררךהםהמניביםהנכסיםדווקאמכירה,לשם

הפסיביתההכנסהולהגדלתכלכליתלעצמאות

שלנו".בעבודהתלויהשאינה

הנז־ל"ןבמוסףתתפרסםמלאההכתבה
באפרילב-51אורשיראה
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