
לכאןמגיעותלאכברצעירותמשפחות
פרטייםלבתיםהעצוםהביקוטואולםהארץ.במרכזממוצעתדירהטלבמחירוילותהגלילהציעבעבר

מנטואקטהטהתחרותבמהרהיביןהחלוםאתלהגטיםטינסהומיההיצערובאתהעלים
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יתןקמינסקיצילום:חריג"הואבאזורכיוםהמתענייניםהקונים"מספרורדים.כפר

היהאביב,בתלשנה30אחרילכאן,המעבר

קלד־נועהמספרתמעלות",180שללשינוי
רון

$TS1$קלדרון$TS1$
$DN2$קלדרון$DN2$(46),כשנתייםלפנימשפחתהעםשעברה

הנוףאתוהמירההמזרחי,שבגלילחוקוקלקיבוץ
השלו.הכנרתבמראההעירשלהכאוטי

זמןליולוקחלעיכולקשהאמנםהמעבר"לי

מהרגעפורחיםוהילדיםזוגיבןאבללהתרגל,

שליהגדולהבןלכאן.שהגענו
מרגישהואשפההזמןכלאומר

יכוליםהילדיםחופש.הזמןכל
למקוםממקוםעצמאיתללכת
הואהקצבשעה,בכלכמעט

שלאקהילתיותפהישאחר,
כמהשלבמרחקוהטבעהכרתי

ריפויבזהישמהבית.צעדים

ולגוף".לנפש
בגליל,ביתשלהחלוםאת

הגשי־הםקלדרון,שלזוגהבןשלבעיקרשהיה

מו

$TS1$הגשימו$TS1$

$DN2$הגשימו$DN2$מתפ־לתופעההיההרבשהביקושלפניקצת

שטת:

$TS1$:מתפשטת$TS1$

$DN2$:מתפשטת$DN2$קנינוהביתאתבנינושעליוהמגרש"את

דירותלרכושאיפשרועודכשהקיבוציםב-9102,

אחדהיההואכחברים.להצטרףמבליבהרחבות

דונםחציבהרחבה;שנותרוהאחרוניםהמגרשים

שעלהלבנייה,מוכנהקרקעעםפרטיתבבעלות
העלותהבנייה,עלויותעםשקל.אלף600לנו

שקל".מיליוןלכ-3.1הגיעההסופית
מש־חייהםרמתאתשדרגוומשפחתהקלדרון

מעותית:

$TS1$:משמעותית$TS1$

$DN2$:משמעותית$DN2$עםבנוי,מ"ר170כמומשהוהוא"הבית

היאגדולה",וחצראירוחחדרסלון,שינה,חדרי

ששילמוהמחירשלבזיכרוןומשתעשעתמספרת,

בקומהמ"ר85דירתעלבלבדכשנתייםלפניעד

אביב.בתלמעלית,בלישלישית,

משם,נסיעהשעהבמרחק

מרחבאותושלהשניבחלקו

גםדומהחלוםהגשיםצפוני,

במע־שמורהמלא)שמועמרי

רכת(,

$TS1$,)במערכת$TS1$

$DN2$,)במערכת$DN2$לא־משפחתועםשעבר
חד

$TS1$לאחד$TS1$
$DN2$לאחד$DN2$המערבי.שבגלילהקיבוצים

מה־ויציאהמעברעל"המחשבה

עיר

$TS1$מהעיר$TS1$

$DN2$מהעיר$DN2$כבראצלנושרץמשהוזה

היווהחלוםהמוטיבציהתקופה.

וחייטובחינוךעםבמושב,בית

התהליך;אתשהאיצההקורונה,הגיעהואזקהילה.
מ"ר80שלקטנהבדירהתקועיםכשהיינובעיקר

מס־הואנשימה",מרחבלנוחסרוהיהסבאבכפר

פר.

$TS1$.מספר$TS1$

$DN2$.מספר$DN2$עמרי,משתףהתעסוקתיים,החששותאתגם
וזוגתוהואבעקבותיה,העולמית.המגפההפיגה

עברווהנדסהדיןעריכתבמקצועותשעוסקים

פיזיתלהיותוהצורךמהבית,חלקיבאופןלעבוד

בשבוע.ליומיים־שלושההצטמצםבמרכז

שקלבמיליוןעלההמחיר2019מאז
בגליל,קרקעצמודביתטלהחציוניהמחיר
טקליםבמיליוני

2021 7.20221.2019

יד2מקור:

למי־החלוםהיווצרותביןשחלףהזמןואולם
מושו

$TS1$למימושו$TS1$
$DN2$למימושו$DN2$עםלהתבשלהתחלנו"כשרקמחיר.גבה

לגמריאחריםהיובשוקהמחיריםהזה,הרעיון

בעי־הסתכלנו"קודםעמרי.מספרהיום",לעומת

קר

$TS1$בעיקר$TS1$

$DN2$בעיקר$DN2$בתחי־לבנייהשזמיניםריקיםמגרשיםעל

לה

$TS1$בתחילה$TS1$

$DN2$בתחילה$DN2$קנינו.שבובאזורכךואחרהכנרת,בסביבת
כאלהמגרשיםלמצואהיהאפשרהקורונהלפני
אםקיימים,בתיםבלבד.שקלאלףב-003-005

הוצעותקופהבאותהשראינומקבלן,חדשיםכי

הפרסייםלבתיםהביקושעיקר

ובמעלות,בצפתמתרכזבגליל

גםעריםביקושיםכשאחריהן

ליבנאל,ורדים,לכפרתבור,לכפר
לכחללאמירים,אבני,לגבעת

נתונימראיםבמקביל,וללבון.

ינוארשביןבתקופהכייד2

מספרהצטמצם2022ליולי2019

פרטייםבתיםשלהשיווקמודעות

ב-%86-%32אלהבמקומות

בינוארקנינוהביתאתשקל.מיליוןמ-2בפחות

שרכ־שמהליברורשעשינושוקומסקרהאחרון,

שנו

$TS1$שרכשנו$TS1$

$DN2$שרכשנו$DN2$אבלבהתחלה,שראינוממהבהרבהיקראולי
15בןהבית,עלעמרי.אומרהיום",מציאהנחשב

2.6הזוגבנישילמומ"ר,260עלשמתפרששנה

המ־במשגבשהסתכלנו"במקומותשקל.מיליון

חירים

$TS1$המחירים$TS1$

$DN2$המחירים$DN2$בא־וגםשקל,מיליוןב-3התחילוכבר

זור

$TS1$באזור$TS1$

$DN2$באזור$DN2$מגיעיםכברהנכסיםרובשלהמחיריםשלנו

•mשקל".מיליוןל-5.3-4

ן!נוזגה
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אליהוגילצילומים:בהרחבה"שנותרומהאחרוניםהיהשקנינו"המגרשחוקוק.קיבוץ

י•."•י.־,•

וע־קלדרוןעמדושמולוהזההמחיריםבפער??

מדי

$TS1$ועמדי$TS1$

$DN2$ועמדי$DN2$בהפרשלגלילמושבםאתלהעתיקכשהחליטו

התעוררותמגמה.שלסיפורהמסתתרכשנתייםשל

הווילותבשוקבעיקרשניכרההררי,הארץחבלשל

והולך.שנעלםמבוקשלמוצרשהפךהצפוני,
הקפי־היוםועדהקורונהשלהראשוןהסגר"מאז

צה

$TS1$הקפיצה$TS1$
$DN2$הקפיצה$DN2$מטורפת.היאבגלילהפרטייםהבתיםשוקשחווה

שיינפלד,נתימספראי־פעם",פהשראינומשהולא
הקונים"מספרהמערבי.בגלילאנגלו־סכסוןזכיין

חריג".הואהמתעניינים

שלהמוחלטרובןהמגפה,עדכימספרשיינפלד
מעריהיופוטנציאלייםרוכשיםמצדשקיבלהפניות

ונהריה.כרמיאלחיפה,בראשןהצפון,שלהפריפריה

ערים,אותןמתושביהיו%07-%06תקופה"באותה
ואוכ־הגלילשלהכפרימהמרחבמקוםבניכשלצדם

לוסייה

$TS1$ואוכלוסייה$TS1$

$DN2$ואוכלוסייה$DN2$הארץ.חלקימשארלפהשעברהמעטהדי
מאזורממתענייניםמקבלשאניהפניותכמותכיום

ביישוביםבעיקרזהאתרואהאניאדירה.היאהמרכז

שלובהרחבותהאזורשליותרהמפותחיםהקהילתיים

וגושזיונווהורדים,כפרכמוממקומותהקיבוצים.

היאהקפיצהויחיעם.הנקרהראשגעתון,ועדמשגב

זוליםלאהנכסיםאמנםמקום.בכלכמעטמטורפת

עלשישלמושבמחירמבינותמשפחותאבלבכלל,
לקנותיכולותהןהארץבמרכזישנהחדרים5-4דירת
מרחב".מהרבהוליהנותגינהעםוילהפה

הואהאחרונותבשנה־שנתייםבגלילשקורה"מה

קר־לצמודיביקוששלגורפתעלייהממגמתחלק

קע

$TS1$קרקע$TS1$

$DN2$קרקע$DN2$השמאילדבריםמצטרףההיצע",עםנפגששלא

המק־שמאיבלשכתמחקרועדתיו"רדרורי,יריב

רקעין.

$TS1$.המקרקעין$TS1$

$DN2$.המקרקעין$DN2$שמובילההברורהלמדיניותמתייחםדרורי
במ־השימושייעולשלהאחרונות,בשניםהמדינה

שאב

$TS1$במשאב$TS1$

$DN2$במשאב$DN2$והולכיםמתמעטיםשבצלהוהיקר,הדלהקרקע
בזב־שנחשביםפרטייםלבתיםתוכניותאישורי

זניים

$TS1$בזבזניים$TS1$

$DN2$בזבזניים$DN2$.הואנכסיםאותםשלההידללותאתבמיוחד

כיסבורכיאםהקורונה,מגפתלטרוםעודמייחס

לעובדה"מעברזה.שוקעלהלחץאתשהאיצההיא
שבתקופהנראהמהבית,לעבודעברורביםשאנשים
מגרשיםזה,מולומכבישים.מבטוןמיאוסנהיהזאת

ואין,כמעטכברהזההמוצרשלחדשהובנייהפנויים
רקשלהםשהערךמביניםבנכסיםשמחזיקיםואלה

עלהתחרותאזלמכירה.מוציאיםולאועולהעולה
בהתאמה".קופציםוהמחיריםגוברת,האלההנכסים

המ־הוועדהיו"רלאחרונהעדשהיהאילן,אורי

חוזית

$TS1$המחוזית$TS1$

$DN2$המחוזית$DN2$,הבי־באזוריכיוםשקורה"מהכימצייןצפון

קוש

$TS1$הביקוש$TS1$

$DN2$הביקוש$DN2$לפניבמרכזשקרותופעותאותןהןהצפוןשל
חלקהקורונה.בגללרקלאוזהעשור,אושניםחמש
בכ־חדשיםקרקעצמודיבתיםלמצואהקושיזהמזה

לל,
$TS1$,בכלל$TS1$

$DN2$,בכלל$DN2$מתכנניםולאכמעטוגםיותראיןהארץ.בכל

מוכ־ואנשיםוהולךגובראליהםהביקושאזכאלה,

נים

$TS1$מוכנים$TS1$

$DN2$מוכנים$DN2$יותר".עבורםלשלם

מתארשאותההרוכשים,מצדהזאתהמוכנותעל

יד2שלסקירהלפיהנתונים.גםמצביעיםאילן,

יוליועד2019מינוארכיעולה,TheMarkerעבור

וקניןעופרצילום:

מבוקש?הכייישובאיזה
יישובלפיבגליל,לרכישהלדירההחיפושיםמספר

השינוישיעור)ינואר־יולי(2022)ינואר־יולי(2019

88,800

124,300

8,300
180%

23,200

46,500
תרשיחאמעלות

66,600

20,000
תבורכפר

35,900

74%
°07׳2

4,700

4,700
אבנגבעת

7,700

3,000

4,700

3,400

4,700

31,200

42,300
ורדיםכפר

3,800

3,500

יד2מקור:

עםשעברהקלדרון,נועה

לקיבוץכשנתייםלפנימשפחה
קשההמעבר"ליחוקוק:

והילדיםזוגיבןאבללעיכול,

הבןשהגענו.מהרגעפורחים
מרגיששהואאומרשליהגדול

אחר,הואהקצבחופש.הזמןכל

הכרתישלאקהילתיותפהיש

צעדים.כמהשלבמרחקוהטבע

ולגוף"לנפשריפויבזהיש

בג־קרקעצמודישלהחציונימחירםעלההאחרון

ליל
$TS1$בגליל$TS1$

$DN2$בגליל$DN2$59.1-שקל.מיליוןל-3בממוצעשקלמיליוןמ
החיפושיםבמספר78%שלקפיצהחלהאלהבשנים

הגלי־במרחבמוביליםביעדיםקרקע,צמודילבתים
לי.

$TS1$.הגלילי$TS1$
$DN2$.הגלילי$DN2$מתר־זהבמרחבהפרטייםלבתיםהביקושעיקר

כז

$TS1$מתרכז$TS1$

$DN2$מתרכז$DN2$ומעלות,צפתבאזור,הבודדותמהעריםבשתיים
תבור,לכפרגםוגובריםעריםביקושיםכשאחריהן
לב־לאמידיםאבני,לגבעתליבנאל,ורדים,לכפר
חל

$TS1$לבחל$TS1$
$DN2$לבחל$DN2$.זובתקופהכיהנתוניםמראיםבמקביל,וללבון

פרטייםבתיםשלהשיווקמודעותמספרהצטמצם

%86-%32.שלדרמטיבטווחאלהבמקומות

בתיםפהקונים"אנשים

לעסק"אותםוהופכים
המ־פרופילכימפתיעזהאיןהנתונים,לאור

תיישבים

$TS1$המתיישבים$TS1$

$DN2$המתיישבים$DN2$האחרונות.בשניםלחלוטיןהשתנהבגליל

החלוםעםמבוססיםאנשיםברובםהםכיום"הקונים

בת־ומשפחותצעיריםזוגותופחותשינוי,לעשות

חילת

$TS1$בתחילת$TS1$

$DN2$בתחילת$DN2$איריסמספרתבעבר",לפהמגיעיםשהיודרכן

גםהמערבי.בגלילחלוציםרי/מקסמסוכנותביטון,

המוחלטרובםשנתיים־שלושלפניעדכימספרתהיא

שהתחלפוהגליל,מערידיורמשפריהיולקוחותיהשל

מבוססתאוכלוסייה"מגיעהמהמרכז.באנשיםבעיקר

שהמ־אףעלהמדףעלשישמהכלאתשקונהיותר,

חירים

$TS1$שהמחירים$TS1$

$DN2$שהמחירים$DN2$אתמזהיםהדירותבעליגםלאזור.ביחסגבוהים

יותר".עודהמחיריםאתדוחףוזהזה

המתווכיםשמתאריםזרםאותושבתוךאלא

למרחביההמופניםהמרכזמכיווןביקושיםשל
בח־אוחזיםכולםלאהגלילשלהירוקשטופי

לום
$TS1$בחלום$TS1$

$DN2$בחלום$DN2$בעליהםפהשקוניםממי"הרבהבה.המגורים
זכייןשפירא,ראובןמספרנופש",בתישרוציםממון

סירהלהםשיש"אנשיםכנרת.סובבאנגלו־סכסון

לפהובאיםהמיםלידביתעלחלמואובכנרת,

בפוריהאובמגדלמהבתיםגדולחלקשבוע.בסופי

יותרהרבהרואיםהקורונהמאזזאת,עםכאלה.הם

בתיעדייןאבלפה.החייםאתגםשמחפשיםאנשים

??מבוקש".מוצרנשארוהנופש
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משפחתועםשעברעמרי,

בגלילליישובבאחרונה

מגיעיםכברהנכסיםרוב

שקל"מיליון.4-3ל-

התחלנו"כשרקהמערבי:

הזההרעיוןעםלהתבשל

היוהמחיריםהקורונה,לפני

היום.לעומתלגמריאחרים

מיליוןב-6.2רכשנובסוף
מציאה,מחירנחשבזהשקל.

שלהמחיריםשלנובאזורכי

הגלילבאזורויותרדונםחצישלקרקעחטיבות

כש־לפנישקלאלף500-400עולותשהיוהמערבי,

נתיים

$TS1$כשנתיים$TS1$

$DN2$כשנתיים$DN2$אתלפחות.שקלמיליון1.4-1.3כיוםעולות

בהר־בעיקרלמצואהיהאפשרהאלההשטחיםרוב

חבות

$TS1$בהרחבות$TS1$

$DN2$בהרחבות$DN2$,נשארוולאכמעטכברשהיוםאלאהקיבוצים

אתרואיםשמוכרים,המעטיםפנויים.כאלהמגרשים

בהתאם".מחיריםומעליםהביקושיםואתהתחרות

במ־קפיצהאותהמהאזור,ומתווכיםאייללפי

חירי

$TS1$במחירי$TS1$

$DN2$במחירי$DN2$את"ניקחהשוכרים.עלגםדילגהלאהעסקות

הקורונה"לפניאייל.אומרכדוגמה",העליוןהגליל
חדריםבןביתעלשקל4,000כאןשילמואנשים

שנהתוךמ"ר.160שלבשטחהקיבוצים,בהרחבות

צמו־גםויששקל, 9,0009,000-8,ל-סססעלונכסיםאותם

די

$TS1$צמודי$TS1$

$DN2$צמודי$DN2$הכנרת,בסובבבחודש".שקלאלףב-21-51קרקע
10,000-8,000שלמחיריםממוצעעלשפיראמספר

כבר"צעיריםכיומודהפרטי,לביתלחודששקל

להם".יקרהאלה.הנכסיםאתכאןמחפשיםפחות

מצטרףמשגב,האזוריתהמועצהראשעברי,דני

האחרונותבשנתייםהמחירים"עלייתכיואומרלטענה

לגוררוצותשבאמתמשפחותשלהקליטהעלמקשה

פהלבנותאביבמתלעשירותמשפחותומעודדתפה

הביטחוניותהבעיותאתכמובןישזה,לצדקיץ.בתי

פרי־שזואףשעלוהעובדההאזור,שלוהתחבורתיות

פריה

$TS1$פריפריה$TS1$

$DN2$פריפריה$DN2$לאהזההמצבלתושבים.מםהטבותכאןאין
שלבדנ"אהקהילתי,בחוסןפוגעזהפה.ליישוביםטוב

שלוילותיישובילהיותמעונייניםלאאנחנוהמקום.

אתשימלאוילדיםעםקהילהורוציםעשירים,אנשים

והולך".נסדקהזההדברוהגנים.הספרבתי
אוליהגלילמרחבשלהפניםמתיחתאילן,לפי

אךהאחרונות,בשנתייםמשמעותיתדחיפהקיבלה
עב־ואני"כשאשתילכן:קודםהרבהעודהתחילה

רנו

$TS1$עברנו$TS1$

$DN2$עברנו$DN2$מורכ־שהייתהבדירהיראוןבקיבוץגרנולאזור

בת

$TS1$מורכבת$TS1$

$DN2$מורכבת$DN2$ולאוילהלאמ"ר.35שלצמודותדירותמשתי
בשבילליראוןבאולאאנשיםתקופהבאותהשמילה.
המשוואהאזצנועים.היוהמייסדיםבתיגםוילות.

חיים?איכותשווהוילהשווההכפריביישובלגורשל

מרכיבים,הרבהישחייםלאיכותהזה.בדברכופראני
נמצאתהזאתהאיכותואמפיריתסטטיסטיתואגב

חוש־שאנשיםלמהבניגודבכפר,ולאבעירכנראה

בים.

$TS1$.חושבים$TS1$

$DN2$.חושבים$DN2$כמהבמשךנחלש.הכפריהמרחבקרה?מהאז

היישוביםממרביתשליליתהגירההייתהעשורים

ובהר־שינה,בפרברינבנוהשונותההרחבותבאזור.

בה

$TS1$ובהרבה$TS1$

$DN2$ובהרבה$DN2$האוכלוסייהאתלקלוטאיךידעולאגםמקומות
הרבהשלהאופיוחיכוכים.סכסוכיםנוצרוהחדשה.

אותם".החלישוזההשתנההאלהמהמקומות שלושרמיצילום:באזור"היישוביםממרביתשליליתהגירההיתהעשוריםכמה"במשךלבנון.לגבולהנקרהמראשתצפית

לב־הסמוכיםוהקיבוציםהיישוביםמבין??

נרת,

$TS1$,לבנרת$TS1$

$DN2$,לבנרת$DN2$כנ־למושבהעריםביקושיםשפיראמייחס

רת,

$TS1$,כנרת$TS1$

$DN2$,כנרת$DN2$כברלהערכתושםעיליתופוריהמגדל"

מיליוןמ-4בפחותבתיםלמצואאי־אפשרכמעט
והקרבההנוףועלאחת,רקלנוישכנרתשקל.
הסקירהלנתונילשלם".מוכניםאנשיםאליה
ויב־אבניגבעתדווקאזהבמרחבכישמראים

נאל
$TS1$ויבנאל$TS1$

$DN2$ויבנאל$DN2$ומצייןשפיראמתייחםביותרהמבוקשות
נחשבותיותרהיקרותשכנותיהןלעומתאלהכי

יותר.נגישות

מתייחםשאליההנופשבתינישתבאותה

בניכרונוכחתפזורההמתווכיםשלפישפירא,

אנשיםמעטלאגםנכנסיםכולו,הגלילבמרחבי

האחרו־"בשניםהעסקי.הפוטנציאלאתהמזהים

נות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$ומשמעותיתמתחזקתתנועהרואיםאנחנו

לע־אותםוהופכיםבתיםפהשקוניםאנשיםשל
סק;

$TS1$;לעסק$TS1$
$DN2$;לעסק$DN2$טווחקצרותלהשכרותהמוצעותמיחידות

^Airbnb,שקלב-005,1שמושכרותוילותועד
במש־שותףאייל,רוןהאדריכלמספרללילה",

רד

$TS1$במשרד$TS1$

$DN2$במשרד$DN2$נחמיה.שדהשבקיבוץאדריכליםאיילגלעדי

סובבשלנחלתהאינההמדוברתהתופעהלדבריו,

בגליל,מקוםבכלזהאת"רואיםבלבד.הכנרת
כפרהמערבי,"בגלילאומר.הואבכלל",ובצפון

וגםהקהילתייםביישוביםכורזים;אמנון,חנניה,

הקיבוצים".בהרחבות
"ראשית,כפולה:היאהענייןמשמעותלדבריו,

הש־חייאתשחיפשולשכנים,מטרדמייצרהדבר

קט

$TS1$השקט$TS1$

$DN2$השקט$DN2$וילתלידעצמםאתומוצאיםבגלילוהקהילה

\ut1v)רמיצילום:יכולים"ולאפהלחיותשרוציםאנשיםהרבהמאבד"הגלילתרשיחא.מעלות

רביםגםמתחלפים.דייריםעםרועשתאירוח

עםאלהבמיוחדלכאן,שמגיעיםהדיורממשפרי

מחפשיםבהכרחלאהגבוהות,הכלכליותהיכולות

במטרהובאיםובמושבים,בקיבוציםהקהילתיותאת

מייצרהזההדברפרטי.בביתלגורהזדמנותלנצל

ואנשיםהמקומיתהאוכלוסייהביןמתחיםפעםלא

לב־כדישבאולאלהוהקיבוץהקהילהלחיישבאים
נות

$TS1$לבנות$TS1$
$DN2$לבנות$DN2$עסקיים.ממניעיםאואחוזות,פה

שרוציםאנשיםהרבהמאבדהגליל"שנית,

אולגור,איפהלהםאיןכייכולים,ולאפהלחיות

שמימצבנוצרבמחירים.עומדיםלאכברהםכי

היאבגליללגוראולקנותלעצמולהרשותשיכול

מבחינתמבעבר.יותרהרבהמצומצמתאוכלוסייה

וגדלושנולדואנשיםכוללצעירות,ומשפחותזוגות

מושג".בלתיכמעטלחלוםהופכיםפההמגוריםפה,

יישובילהיותמעוניינים"לא

עשירים"לאנשיםוילות
30%שלקפיצהנעשתההראשוןהסגר"מאז

האזור",שלהקהילתייםהיישוביםבכלבממוצע

הקורונהבתחילתשעלה"ביתשיינפלד.מעריך

במ־לפחות.שקלמיליוןכיוםעולהשקלמיליון

גרשים

$TS1$במגרשים$TS1$

$DN2$במגרשים$DN2$ביותרהמבוקשהמוצרשהםלבנייה,ריקים

יותר.אפילומשמעותיתהייתההקפיצהבאזור,

עמוד 3


