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כסףקטנה,דירה
מיקרו־דירותגדול:
משתלמתעסקההן
למשקיעיםבמיוחד

חורשהדר

קטנותלדירותמשקיעיםשמושכתהסיבה
יותרגדולותומרירותהארצימהממוצעגבוהותשוטפותתשואותמניבותהקטנותהרירותכימגלההמקרקעיןשמאילשכתשערכהסקירה

ביותרהגבוהההתשואהה nnyyבשבאר

חדרים2-1עםדירותעלהתשואה

3.15%2.60%10%12.7%אשדוד

-3.78%3.00%14.9%1%אשקלון

4.9%-4.44%3.05%4%שבעבאר

3.37%2.67%13.6%4.6%חיפה

2.65%2.53%23.9%3%ירושלים

-2.73%2.57%20%1.5%נתניה

3.43702.68%2.3%1.9%תקוהפתח

3.16702.67704706.370לציוןראשון

3.48702.557012.2707.270רמתנן

2.69702.367013705.970אביבתל

התשואהאתלהשיגניתןשבההעיר

בארהיאביותרהגבוהההשוטפת

מגיעההיאחדרים2-1שבדירותשבע,

בעירביותרהטובהל-%44.4
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אביבבתלגבירול,אבןליבינגנויקרופרויקט

העירוניתהת7ט3ורמה™r:7־nN/3DVlSlONהדמיה:

חורשהדר

וברשויותהתכנוןבוועדות

אתמאודאוהביבהמקומיות

בחלקהמשתלבהחדש,הטרנד
שלהחדשותמהתוכניותגדול

התעסוקהואזוריהעריבמרכזי

בנותקטנות,דירותהמתקדמים:

תחתהמשווקותשניים,אוחדר

ליבינג"."מיקרוהמותג
בדי־אוהבותשהרשויותמה

רות

$TS1$בדירות$TS1$

$DN2$בדירות$DN2$הרייריםאתהואהזעירות

זוגותאורווקיםלהם.המיוערים

שי־רורשיםשאינםילרים,בלי

רותים

$TS1$שירותים$TS1$

$DN2$שירותים$DN2$ומעיקיםיקריםעירוניים
גנילילדים,חינוךמוסרותכמו

למכוניתחניהאפילואושעשועים
לווראיקרובשתיים.אומשפחתית

הרירותבעלייהיהלאאפילושהם

משקיעיםיריעלשייחטפוהקטנות
והמחירהגבוההביקושעלשבונים

יותרגרולותלרירותיחסיתהנמוך

המבוקשים.באזורים

נפוצההזעירותהרירותאופנת

ובמק־הגדולות,העריםבמרכזי
ביל

$TS1$ובמקביל$TS1$
$DN2$ובמקביל$DN2$עיצובתעשייתגםהתפתחה

בח־נוחותחייהמאפשרתוריהוט

ללים
$TS1$בחללים$TS1$

$DN2$בחללים$DN2$,מערכותבאמצעותקטנים

ומותאמות.מתקפלות

החד־המגמההגיעהלישראל

שה

$TS1$החדשה$TS1$

$DN2$החדשה$DN2$מרביתבעורהרגיל,באיחור

עלמקפירותהמקומיותהרשויות
די־עםמגוריםשכונותתכנון

רות

$TS1$דירות$TS1$

$DN2$דירות$DN2$למשפחותשיתאימומרווחות

האפש־אתויצמצמוהישראלית,

רות

$TS1$האפשרות$TS1$

$DN2$האפשרות$DN2$החרשותהשכונותלהפיכת

קטנותרירותעםעונילאזורי

ובלתי־מבוקשות.
מזוהותהמרוחקתבפריפריה

העוליםשיכוניעםהקטנותהרירות
השניםעםשהפכוהמאה,מאמצע

מבי־כיוםואולםמצוקה.לשכונות

נים

$TS1$מבינים$TS1$

$DN2$מבינים$DN2$רירותבוניםשאםהמתכננים

הנ־ובאזוריםהנכוןבמינוןזעירות

כונים,

$TS1$,הנכונים$TS1$

$DN2$,הנכונים$DN2$יהפ־לאשהןגבוהסיכוייש

כו

$TS1$יהפכו$TS1$

$DN2$יהפכו$DN2$אלהזאת,במקוםעוני.לריכוזי
התושביםצורכיאתלספקיכולות

בשוקמענהלמצואהמתקשים
לאובווראיהערים,במרכזיהרירות

הממשיכיםהתעסוקהאזוריבקרבת

המ־תכנוניכשלבגלללקום

רוחקים

$TS1$המרוחקים$TS1$

$DN2$המרוחקים$DN2$קישורוללאמגוריםמאזורי
מתאים.תחבורתי

הן"התשואות
ביותר"הגבוהות

שי־התעסוקהאזורימרבית

קומו

$TS1$שיקומו$TS1$

$DN2$שיקומו$DN2$משו־יהיוהקרובותבשנים

לבים,
$TS1$,משולבים$TS1$

$DN2$,משולבים$DN2$,מגורים,ברירותכנראה

שלהחרשהבתוכניתקטנות.רובן
למשל,הרצליה,התעסוקהאזור
רירותכ-000,2להיבנותצפויות

מ"ר.50עריעלהלאששטחן

ישולבובתוכניתמהרירותחלק

והיזמיםהתעסוקה,מגרליבתוך

ישמשוהרירותאםלבחוריוכלו

צר־לפילמגורים,אולמלונאות

כים

$TS1$צרכים$TS1$

$DN2$צרכים$DN2$הרווחיות.ושיקולי

קטנות,רירותובעיקרמגורים,
הת־באזוריהקרובבעתירישולבו

עסוקה

$TS1$התעסוקה$TS1$

$DN2$התעסוקה$DN2$ברמתהמתוכנניםהחרשים

לציוןראשוןהבורסה(,)מתחםגן
)נווההשרוןהורהאלף(,)מתחם

ובמת־רג"מ()מתחםרמלהנאמן(,

המי

$TS1$ובמתהמי$TS1$

$DN2$ובמתהמי$DN2$מגמתנוספים.הרשיםמגורים

עלמקורמתהמעורביםהשימושים
מר־פשוטשבחשבוןיזמים,ירי

וויחים

$TS1$מרוויחים$TS1$

$DN2$מרוויחים$DN2$מה־כפולמגוריםבנייתעל

רווח

$TS1$מהרווח$TS1$

$DN2$מהרווח$DN2$היזמיםמסחריים.מבניםעל

החקיקהשינויאתגםבברכהקיבלו

מה־חלקשלהסבהלאפשרהצפוי

תכנון

$TS1$מהתכנון$TS1$

$DN2$מהתכנון$DN2$למגורים.תעסוקהלמבני

ההסרריםמחוקחלקהיאההצעה

עםלאישורלהגיעהיהשאמור

ל-1202.תקציב
לדי־ההשקעהפוטנציאל

רות

$TS1$לדירות$TS1$

$DN2$לדירות$DN2$,עו־הביקוש,גםכמוקטנות

לים
$TS1$עולים$TS1$

$DN2$עולים$DN2$ההשכרהאפליקציותבעירן

כל.AirBamp;Bרוגמתלתיירות
מיקרורירתאלאאיגומלוןחרר

הדי־שלהתכנוניוהמיקוםליבינג,

רות

$TS1$הדירות$TS1$

$DN2$הדירות$DN2$תעסוקהאזוריבלבהזעירות

מבוקשותמלוןלרירותאותןהופך

לה־שהביקושמפניזאת,יותר.אף
ררי

$TS1$להררי$TS1$
$DN2$להררי$DN2$עו־אינועסקיםבאזורימלון

נתי

$TS1$עונתי$TS1$

$DN2$עונתי$DN2$והביקושהתיירות,עסקיכמו
הר־מאותשנהמרימצמיחהגואה

רים

$TS1$הררים$TS1$

$DN2$הררים$DN2$באזו־הנבניםעסקיםבמלונות

רי

$TS1$באזורי$TS1$

$DN2$באזורי$DN2$.התעסוקה

הפרויקטאתשבונים"היזמים
יימכרוהרירותשכלבטוחים

הארריכליתאומרתלמשקיעים",

במשרההשותפהאביצור,רוני

פניםאתשתיכנן,xsסטוריו

קטנותרירותבפרויקטהרירות

חברתהיזמים,גבירול.באבן

אתלשווקהחליטונרל"ן,קרסו

הייחוריהפניםציורעםהרירות

הזעירה.לרירההמותאםשלו,

שהוקטנה.גרולהרירהלא"זו
שבהמגוריםמתכונתלמעשהזו

מתו־להיותצריךהפנימיהתכנון

כנן

$TS1$מתוכנן$TS1$

$DN2$מתוכנן$DN2$למ־ברירהאיןשונה.בצורה
של

$TS1$למשל$TS1$
$DN2$למשל$DN2$להרהאוכביסהלמכונתמקום

התפקוריםאתהעברנועבורה.
בבניין",המשותפיםלשטחיםהאלה
ת־עופרשותפה,אביצור.מסבירה

סמן,

$TS1$,תסמן$TS1$

$DN2$,תסמן$DN2$רומההפניםשתכנוןמורה

"עבודותלדבריו,מלון.לחדרייותר
שמתמחהבהברההוזמנוהנגרות

מלון".לבתיבריהוט
נדל"ן,קרסומנכ"לפרנס,דן

מצדלענייןזוכהשהפרויקטמאשר

דירותעל"התשואותמשקיעים:

בעי־ההביותרהגבוהותהןקטנות

קר

$TS1$בעיקר$TS1$

$DN2$בעיקר$DN2$המשקיעים.אתשמענייןמה
ביןשלהתוספתאומדיםאנחנו
מי־דירותעלבתשואה%02-%51

קרו

$TS1$מיקרו$TS1$

$DN2$מיקרו$DN2$לעומתשלנובפרויקטליבינג
זוהשטח.באותואחרותקבלןדירות

בת־0.7%שלגודלבסדרתוספת

שואה

$TS1$בתשואה$TS1$

$DN2$בתשואה$DN2$."השנתית

וסבלנותוירמוז
מגיעההקטנותהדירותאופנת

מסוגלדירותהביקושמשיאיבאחד

משקיעיםידיעלבעיקרהמונעזה,
גבוההלתשואהאמצעיבהןהרואים

פוטנציאליד.בהישגהשקעהעל

אלהדירותשלהמחיריםעליית
אהרות,לדירותכללבדרךדומה

שמאילשכתשערכהמסקירהאבל

מניבותהןכיעולההמקרקעין

מהממוצעגבוהותשוטפותתשואות

יותר.גדולותומהירותהארצי

השנתיתהתשואהממוצע

נתוניעלבהסתמךדירה,משכר

לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכה
דירהבשכר3.18%הוא)הלמ"ס(,

שקל.4,000שלממוצעהודשי
חד־2-1שללדירההדירהשכר

רים

$TS1$חדרים$TS1$

$DN2$חדרים$DN2$אבלבחודש,שקל3,233הוא
3.83%היאהממוצעתהתשואה

3.78%שללתשואהבהשוואה

לדירתו-%65.3חדרים2.5לדירת

הדרים.4-3.5

אתלהשיגניתןשבההעיר

ביותרהגבוהההשוטפתהתשואה

חד־2-1שבהירותשבע,בארהיא

רים

$TS1$חדרים$TS1$

$DN2$חדרים$DN2$וזול-%44.4מגיעההיאבה

במדדבעירביותרהטובהההשקעה

בעירחדרים4-3.5דירתעלזה.

בלבד.3.38%שלתשואהמקבלים

הממוצעתהתשואהבעלתהעיר

עםרחובות,היאביותרהנמוכה

3.17%שלותשואהבלבד2.39%

חדרים.2-1עםקטנותלדירות

לשכתיו"רמסילתי,חיים

"נתו־כימסרהמקרקעין,שמאי

ני

$TS1$נתוני"$TS1$

$DN2$נתוני"$DN2$שאשקלוןמעידיםהתשואות
טבלתאתמובילותשבעובאר

בעריםהגדולות.בעריםהתשואות

שנ־אחרותלעריםבהשוואהאלה,

בדקו,

$TS1$,שנבדקו$TS1$

$DN2$,שנבדקו$DN2$אטרק־עדייןהדירותמחירי
טיביים.

$TS1$.אטרקטיביים$TS1$
$DN2$.אטרקטיביים$DN2$שבעבארוגםאשקלוןגם

שמחפשיםהמאפייניםבעלותהן

בנייהבתנופתעריםהמשקיעים.

פיתוחתוכניותעםמשמעותית

שעודנדל"ניופוטנציאלנוספות

תום.עדמוצהלא

ביותרהטובות"התשואות

מדי־כללבדרךהןלמשקיעים

דות

$TS1$מדידות$TS1$

$DN2$מדידות$DN2$ניתןשכעתאלאקטנות

אפ־מסוימותשבעריםלראות

שר

$TS1$אפשר$TS1$

$DN2$אפשר$DN2$אתשחוצותתשואותלמצוא

כפיגדולות.בדירותגם3%רף

בעיקרקורהזהמהנתונים,שעולה

הביקוששבהןמשפחתיות,בערים
עירנותגבוה.הואגדולותלדירות

לאפ־יכולהרוכשיםשלוסבלנות
שר

$TS1$לאפשר$TS1$
$DN2$לאפשר$DN2$שהתשואהנכסיםלאתרלהם

אטרקטיבית".להיותיכולהבהם


