
תגלהלדרוםמצפוןמהירהנסיעה
ואתרימנופיםשלעצוםמספר
בהתחלותהצניחההאםבנייה.
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התחלותהמציאותבמבחןעומדתטטיסטיקה
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להתרומם.מצליחותולא
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עריםאילולנבאבניסיוןמושקעיםרביםצים
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בעזרתנעשתההבדיקהבישראל.הצומחות
המקרקעיןשמאילשכתשלהמנופים""מדד
בישראלהפעילההבנייהנתוניאתהמנתח
ביחסעריםלפיהאחרונותהשניםבשלוש
בדקהמנופים""מדדהעיר.אותהלאוכלוסיית
אלףכלעלבבנייהנמצאותדירותכמהעבורנו
ביהעריםהתפתחותמצביעוהואתושבים
שראל.
והמשפהמקרקעיןשמאיתניתחהבמקביל
הבנייההתחלותנתוניאתבוגיןנחמהטנית
המרכזיתהלשכהשפרסמההאחרונהבשנה
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שצפויהביותרהענפההבנייהבפועלכיוםעת
מפתיעות.התוצאותהעיר.שלפניהאתלשנות
הכללייםהנתוניםכימתבררהתחתונהבשורה

המאאףעלמאכזביםהבנייההתחלות
מהנבשוקההיצעלהגדילהרביםמצים
התחלותכיעולההלמ"סשלהאחרוניםתונים
אבללאשתקדביחס8.6בעלייההבנייה
.5.8שלבירידההןקודםלרבעוןביחס
דירותאלף05כאןלייצרממשיכיםבפועל
שנועדהממשלתימהיעדרחוק02בשנה
האחרונותהדיור."השנתייםמצוקתאתלפתור
לענותכדימספיקותבנייההתחלותייצרולא
06שלהרצויליעדהגיעוולאהביקושיםעל
בוגין.אומרתבשנה"בנייההתחלותאלף
בנילגלותמענייןהלמ"סנתונימניתוח
הפריפריההפרחתעלפומביותלהכרזותגוד
הכרמלוטירתמוצקיןקרייתנתיבותלמעט
האחרונהבשנההגדליםהיישוביםשאר
כוללחדרהגדרהבטווחהארץבמרכזצאים
הרשימהלחדרה.צפוניתמעטשהיאחריש
מתלוהשלישיהשניבקומרכזיישוביכוללת

ויביונהאונוהרצליהכמו
ההחמקבלישלהניסיוןמראההדבר

והיזמיםצלחלאהפריפריהאתלשווקלטות

בישראל
בונים
בממוצע
דירות32
אלףלכל
תושבים
התחלותלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהנתונילפי
בשנהדירות00005סביבמדשדשותבישראלהבנייה

העריםרשימתבראשלהתרומםמצליחותולא
יהודהואורהכרמלטירתחרישנמצאותהצומחות
פטרסבורגעופרואילתרמלהירושליםבתחתית
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ואישורחדשיםפרויקטים

איילתחדשה,שנונההקמת

הכרמל.בטירתהכרמל

גליאשדרפרויקטבתמונה:
חברתיזם:בעירכרמל

גורעידןצילום:אשדר

במ־שלאגםהביקוש,באזורילבנותמעדיפים

סגרת

$TS1$במסגרת$TS1$

$DN2$במסגרת$DN2$לרכושהקושיאףועללמשתכן""מחיר

לבנייה.זמינותקרקעות

מסי־חייםמקרקעיןשמאילשכתיו"רלדברי

לתי,
$TS1$,מסילתי$TS1$

$DN2$,מסילתי$DN2$מספיקלאהפריפריהאתלחזק"כדי

ברמהלהתגייסחייבתהמדינהלבנות.רק

ברכבות,בכבישים,גםולהשקיעהלאומית
עלנוסףובתרבות.בחינוךתעסוקה,במרכזי
גםמחייבחדהכהבצורהשצומחיישובכך

תקרוסלאהמקומיתשהרשותכדיתקציבים,
כלכלית".

הגדולות:הערים

בראש,גןרמת
בשפלירושלים

והמבוקשות.הגדולותבעריםדווקאנתחיל
האחרו־השניםבשלושנבנובירושליםאומנם

נות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$9,175,הנתוניםאתכשבוחניםאךדירות

מס־צומחתאינההעירלאוכלוסייה,ביחס

פיק

$TS1$מספיק$TS1$

$DN2$מספיק$DN2$תושבים.אלףלכלבלבדדירותתשע

הבנייהחברתמנכ"לאביב,אסףבהחלט.עגום

מח־קייםכולהבישראל"אםמ.אביב:הוותיקה

סור

$TS1$מחסור$TS1$

$DN2$מחסור$DN2$אלףכ־54בנייההתחלותבהיצעגדול
לשנה,ביקושיםאלףכ־07-06לעומתבלבד
וכמה,כמהפיחריפההבעיהשבירושליםהרי
מצ־אינןיחסיתהמועטותהבנייהוהתחלות

ליחות

$TS1$מצליחות$TS1$

$DN2$מצליחות$DN2$מההמתגברים,הביקושיםאתלהשיג

מחי־לעליותלהביאהבאהבשנהכברשעלול

המבוקשיםבאזוריםובמיוחדמשמעותיותרים

רקלאהיאירושליםלדבריו,העיר".שבמערב

תושביםאלףכ־059בישראל,הגדולההעיר

שלי־הגירהשלהמגמההתהפכותעםבקירוב,

לית

$TS1$שלילית$TS1$

$DN2$שלילית$DN2$,הנבח־הממשלהאתשיחייבמהלחיובית

רת

$TS1$הנבחרת$TS1$

$DN2$הנבחרת$DN2$מכרזיםלהוצאתובדחיפותבמקביללדאוג

תוכ־ולייצרחדשיםומתחמיםשכונותלבניית

נית

$TS1$תוכנית$TS1$

$DN2$תוכנית$DN2$בבירה.עירוניתלהתחדשותכוללת

21מוקמותהארצי,לממוצעבדומהאביב,בתל

עלמדוברבגבעתייםתושבים,אלףלכלדירות
דירות.28גןוברמתדירות22

לכלדירות22נבנותשםהנגב?בירתעםומה

למגדלים.הואהחדכשהמעברתושבים,אלף

הצומחות:10

מרביתעםהערים

הבנייההתחלות

למספרביחסבארץהרבההכיבוניםאיפה

התושבים?

נמ־בישראלוהנבנההראשוןבמקוםכצפוי,

צאת

$TS1$נמצאת$TS1$

$DN2$נמצאת$DN2$,האחרונהבשנהדירות345עםחריש

החדש,היישובטבעי,באופןתושבים.אלףלכל
גדולה,בווהבנייהקטנהעדייןשאוכלוסייתו
ככלבנייה.התחלותשלעצוםממספרנהנה

התחלותשיעורויתאכלס,יגדלשהיישוב

TS1$$הק«TS1$$הק־בשניםאךיקטן,תושביםלאלףהבנייה

$DN2$»הק$DN2$38בעמודהמשך

בנייה:התחלות

המובילההעשירייה

344.78 1,235 13.58

46.29 984 21.26

39.18 1,438 36.71

29.43 994 33.78

28.56 1,441 50.45

27.46 755 27.50

21.77 990 45.48

21.19 835 39.40

20.72 467 22.54

19.97 1,877 93.99

הלמ"ס*מקור:
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הביקושים.עלעונותלאהמועטותהבנייההתחלות
שאטרטטוקצילום:ירושלים

בישראל
בווים

37מעמודהמשך

לח־חדשיםיישוביםיוקמושלאוככלרובות,

לוטין
$TS1$לחלוטין$TS1$

$DN2$לחלוטין$DN2$להמשיךצפויהחרישהזה,הגודלבסדר
הטבלה.אתלהוביל

הצומ־הוותיקההעירנמצאתהשניבמקום

חת

$TS1$הצומחת$TS1$

$DN2$הצומחת$DN2$,מעלייהשנהניתהכרמל,טירתבישראל
מ־64למעלההבנייהבהתחלותמשמעותית

ביישובתושבים.אלףלכלחדשותדיוריחידות

אושרהוכןחדשים,פרויקטיםמספרנבנים

הואילהכרמל.איילתחדשהשכונההקמת

שלבנייההתחלתיחסית,קטןביישובומדובר

להר־להביאיכולהבמקבילפרויקטיםמספר

חבה

$TS1$להרחבה$TS1$

$DN2$להרחבה$DN2$בבנייהמדובראםודאישלו,משמעותית

הואיתחזק,שהיישובככלשלמה.שכונהשל

לחיפה.אלטרנטיבהלשמשיוכל

בעיקרהשלישיבמקוםמפתיעהיהודהאור
שעתידהבפארק,ביתהחדשה,השכונהבשל

עלתההשכונהדיור.יחידותכ־000,3לכלול
דירותכ־082בהשנמכרולאחרלכותרות

לכבישבסמוךמיקומהאחד.יוםבתוך

קרייתכמוחזקים,ליישוביםובסמוךוכביש
חיים.איכותלרוכשיםמספקוסביוןאונו

וראשנתיבותאתמוצאיםאנוהבאיםבמקומות

מגידולהאחרונותבשניםשנהנויישוביםהעין,

קפי־האחרונהבשנהרשמהנתיבותמשמעותי.
צה

$TS1$קפיצה$TS1$
$DN2$קפיצה$DN2$2015ב־2בעירהרכבתתחנתפתיחתלאחר

לעלייהוהביאהלמרכזהיישובאתחיברהאשר
מוצקין,קרייתגםזהבהקשרתצויןבביקוש.
האחרונה,בשנהנעצרובההבנייהשהתחלות
המנו־"מדדלפישנים,בשלושהשלימהאבל

עלהחדשותהשבתות

לגובהקופצותהחוף

אביב,בתלנסודים?נוףעםחדשהדירהמחפשים

יםוקרייתחדרהים,בתהרצדיה,

לים?נוףעםלבנותצפוייםעודאיפה

בואכהאביבבתלובראשונה,בראש

מתו־כאן"3,700ב"תוכניתהרצליה,

כננות

$TS1$מתוכננות$TS1$

$DN2$מתוכננות$DN2$אלףכ־5.21שלבנייההתחלות
תע־שלמ"ראלפיעשרותופיתוחיח"ד

סוקה,

$TS1$,תעסוקה$TS1$

$DN2$,תעסוקה$DN2$מעתודותבאחתומסחרתיירות

לחוף.סמוךלמימושהאחרונותהקרקע
בחוףגםמתוכננתדירותאלף11בניית
לשבעהיחולקהשטחבהרצליה.התכלת
נרחבחופיפארקשכולליםמתחמים,

הס־המערביבחלקמלונאיותויחידות

מוך

$TS1$הסמוך$TS1$

$DN2$הסמוך$DN2$.ל־000,61רבשדהתוכניתגםלים
פירוט)ראוסוףסוףלדרךיוצאתדירות

אביב(.תלעלבכתבה

בעי־היםפארקבשכונתהבנייהיםבבת

צומה.

$TS1$.בעיצומה$TS1$

$DN2$.בעיצומה$DN2$די־10,000לכלולצפויהפרויקט

רות

$TS1$דירות$TS1$

$DN2$דירות$DN2$פארק,וקניות,בילוימרכזולצידן
האמורתעסוקה,ומרכזספורטמרכז

לצדאקדמיומרכזהייטקחברותלכלול

יוקרה.מלונותמתחם

עלפיתוחשלעצירהישלציוןבראשון
הקרקעעלהיושבהמטווחבשלהחוף

לאחרונהדונם.1,300ביותר,היקרה

בי־זאבהדיורמטהראשהחוףעלסיירו

לסקי
$TS1$בילסקי$TS1$

$DN2$בילסקי$DN2$קינסטליךרזהחדשהעירוראש
לציבור.החוףפתיחתלקדםכדי

בחד־מסתתרביותרהגדולהפוטנציאל

רה

$TS1$בחדרה$TS1$

$DN2$בחדרה$DN2$מהעדלה,ודרומהאולגהבגבעת

המתארבתוכניתהלבן"."החוףשנקרא

24מתוכנניםב־4102שאושרהלעיר

דירות.אלףכ־51ובהםמתחמים

שלצורמשהפרופ׳בתכנוןהלבןהחוף

17פניעלמשתרעגרופאסיהחברת

קומות25בנימגדליםשניעםדונם,
נמ־כברשרובןיח"ד261בהםאחד,כל

כרו.

$TS1$.נמכרו$TS1$

$DN2$.נמכרו$DN2$אול־גבעתעומדתלשםצפונית

גה

$TS1$אולגה$TS1$

$DN2$אולגה$DN2$פרויקטלחלוטין.פניהאתלשנות
לפניאושרראשוןעירוניתהתחדשות

תקיםובמסגרתוחודשים,כשלושה
מגד־שניאורוןמקבוצתארזיםחברת

לים

$TS1$מגדלים$TS1$

$DN2$מגדלים$DN2$דירות,274עםקומות,ו־3352בני
המחוזיתהוועדההעברי.הגדודברחוב

ל־001,1פינוי־בינויתוכניתאישרהגם
שלהתוכניתבמסגרתבשכונה.יח"ד

וייב־יח"ד198יפונובחדרה,ענבחברת

נו

$TS1$וייבנו$TS1$

$DN2$וייבנו$DN2$התוכניתקומות;34-11בניבניינים

מסחרשטחישלמ"רכ־003,4גםתכלול

ותעסוקה.

לא־אישרההמתארתוכניתיםבקריית

חרונה

$TS1$לאחרונה$TS1$

$DN2$לאחרונה$DN2$שמו־חדשהתוכניתתוקףלמתן

סיפה

$TS1$שמוסיפה$TS1$

$DN2$שמוסיפה$DN2$13פי־עלבדגשלעיר,יח"דאלף

תוח

$TS1$פיתוח$TS1$

$DN2$פיתוח$DN2$הודעתלפיהחוף.שבקרבתאזורים

להפוךהתוכנית"מטרתהתכנון,מינהל
הקריות',שלהחוףל׳עיריםקרייתאת
בדגשהיםחוףפיתוחחיזוקידיעלזאת

ברמההןונופש,תיירותתרבות,על

התוכניתהאזורית.ברמהוהןהמקומית

ונופש,פנאימוקדיכךלשםמייעדת
ביתתיירותי,ומסחרלמלונאותשטחים

ועוד.ימיספר

התוכניתהחוף,רצועתלפיתוחבאשר

לציבור,פתוחכמרחבלהותירהמציעה
תינ־שבהםפיתוח,מוקדישילובתוך

תן

$TS1$תינתן$TS1$

$DN2$תינתן$DN2$לחוף.זיקהבעלילשימושיםעדיפות
שלמרביתנגישותהבטחתתוךזאתכל

רציפהחזיתמיצירתהימנעותהציבור,

בעו־הקייםהבינויביןושימורבינוישל

רף

$TS1$בעורף$TS1$

$DN2$בעורף$DN2$לים".היםחוף

נחשקותהמיםקושעל"השכונות

לשיווקהמומחיתאומרתבמיוחד",
היאלכך"דוגמהלאניאדו,חגיתנדל"ן

בק־שתחגוגבשכונהבנתניה.ימיםעיר
רוב

$TS1$בקרוב$TS1$
$DN2$בקרוב$DN2$הדירותמחיריעלולהיווסדה,עשור

ובקריותיםבבתבחדרה,גםבכ־%07.

בע־דומהמגמהמומחים,לדעתיחוו,

תיד".

$TS1$."בעתיד$TS1$

$DN2$."בעתיד$DN2$

נדל"ן:לשיווקמומחיתלאניאדו,חגית
נחשקותהמיםקושעל"השכונות
ימיםעירבשכונתלדוגמה,במיוחד.

להיווסדה,עשורבקרובשושגוגבנתניה,
אחוז"בכ־07הדירותמחיריעלו

40בעמודהמשך
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לכלדירות76עםעצומהבנייהתנופתפים"

תושבים.אלף

היאשלמהעירמיניעצמהבתוךשבונההעיר

פס־החדשההענקשכונתבשלזאתהעין.ראש

גות

$TS1$פסגות$TS1$

$DN2$פסגות$DN2$,במסגרתענפהבנייהנעשיתשבהאפק

מדביקאינוהתשתיותוקצבלמשתכן׳/"מחיר
פעי־בבנייהדירות4,508עםהבנייה,קצבאת
לה

$TS1$פעילה$TS1$
$DN2$פעילה$DN2$אוש־תושבים.אלףלכלדירות89כלומר

רי

$TS1$אושרי$TS1$

$DN2$אושרי$DN2$,חברתשלוהמכירותהשיווקסמנכ"לזפרני

בראשדיוריחידותאלפישבנתהלויודורוןגיא

למשתכן",ו"מחירהחופשיהשוקבמסגרתהעין
חדשהבנייהלקדםניתןהעין"בראשכי:אומר

הזמינות,הקרקעעתודותבשלדופןיוצאת
אחת".בשכונהדיוריחידותאלף14הכוללות

דר־עלייהעםגדרהממוקמתהשישיבמקום

מטית

$TS1$דרמטית$TS1$

$DN2$דרמטית$DN2$שלבפועלובגידולהבנייהבהתחלות

בנייתהתחילהב־5102-7102אםהיישוב

בשנהבעיר,בודדותדיוריחידותעשרות

כלומרל־557,הבנייההתחלותזינקוהאחרונה

תושבים.אלףלכלחדשותדיוריחידות27.5

הת־990עםיבנה,היאנוספתממריאהעיר

חלות

$TS1$התחלות$TS1$

$DN2$התחלות$DN2$בנייההתחלותו־11318לעומתבנייה

שחלקהואביבנההמענייןכן.שלפניבשנתיים
מפרויקטיםנובעהבנייההתחלותשלהארי
בשכונותעירוניתהתחדשותשלהיקףרחבי

מאזורצעיריםמושכיםאלהבעיר.הוותיקות

רכבתתחנותשתיבעירכיהעובדההמרכז.

בעקבותזה.במובןמועדףליעדאותההופכת
הוותיקותבשכונותהמחיריםאלהתהליכים
משמעותי.באופןעוליםוהמתחדשות

o:?
"*p

r'י?

?;"*י

פינוי-בינו׳פרויקטעירונית.התחדשותבמסגרתהיאגןברמתהבנייהרוב

נדל"ןfreshצילום:מעןקבוצתיזם:החולהנוח׳טאוווסמאוט

שקיפי־לאט׳מורצילום:חרישהצומחותהסריםושימתנואש

:י.י־־־

27שמואלגבעתהיאנוספתמפתיעהעיר

זיתוניאבילדבריתושבים.אלףלכלדירות

הב־התחלות"עיקרשמואל:בגבעתהבונה

נייה

$TS1$הבנייה$TS1$

$DN2$הבנייה$DN2$החדשה,הדררמתבשכונתמתמקדות
שמ־מסורתיותבמשפחותבעיקרהמאופיינת

בקשות

$TS1$שמבקשות$TS1$

$DN2$שמבקשות$DN2$גדולות".בדירותלהתגורר

קרייתנמצאתהאחרונהבשנההשמיניבמקום
הע־שרףבמרכז,ויוקרתימבוססיישובאונו,

סקה

$TS1$העסקה$TS1$

$DN2$העסקה$DN2$מיליוןשניאתמזמןעברבוהממוצעת
הת־לצדחדשהבנייהקיימתבעירהשקלים.

חדשות

$TS1$התחדשות$TS1$

$DN2$התחדשות$DN2$הוותיקים.ברחובותנרחבתעירונית
האידיאלימיקומולצדהיישובשלאיכותו

חדשים.רוכשיםאליומושכים

במתחםהמקימהכנען,קבוצתמבעלירום,ניב

במסגרתדירותכ־007שלפרויקטאשכוללוי

אפיינואונוקריית"אתמסביר:פינוי־בינוי,

היוק־הפרטייםוהבתיםהקרקעצמודיבעבר
רתיים

$TS1$היוקרתיים$TS1$
$DN2$היוקרתיים$DN2$כיישובמאודגבוהאותהמיתגואשר

ובקעתדןגושבאזוריוקרתיוביישובבכלל
בנייהבהתחלותהצורךזאתעםבפרט.אונו

האחרונותובשניםשלו,אתעשההמרכזבאזור

מאוד".השתנהביישובהבנייהאופי

במ־היאגםנמצאתתשיעימקוםיונתכפר

גמת

$TS1$במגמת$TS1$

$DN2$במגמת$DN2$דירות20עםשנים,מספרכברהתרחבות

"מדדאבלהאחרונה,בשנהתושביםאלףלכל

ממקםהאחרונותהשניםבשלושהמנופים"
אלףלכלדירות79עםהרביעיבמקוםאותה
מיוחסתהגבוהיםלביקושיםהסיבהתושבים.

במחיריםדירותמציעהעדייןשהיאלעובדה

נתניה,כמוסמוכיםליישוביםביחסהשגהברי
וכ־כבישהחוף,לכבישבקרבהנמצאתהיא

ביש

$TS1$וכביש$TS1$

$DN2$וכביש$DN2$6,לאצעירים.לזוגותמצויןפתרוןומהווה

בנייהבהנעשיתהאחרונותבשניםכימפתיע

גדולים.בהיקפיםחדשה

ל־02קרובעםהרצליההעשירייהאתסוגרת

בעירתושבים.אלףלכלחדשותדיוריחידות

לצדיםגלילבשכונתחדשהבנייהמתבצעת

המ־בשניהעיר.במרכזעירוניתהתחדשות

קרים

$TS1$המקרים$TS1$

$DN2$המקרים$DN2$יםבגליללמדי:יקרותבדירותמדובר

מיליוןל־3מתקרבלעסקההממוצעהמחיר
יש־בנייניםנהרסיםהעירבמרכזואילושקל,

נים

$TS1$ישנים$TS1$

$DN2$ישנים$DN2$הכולליםפרימיוםבנייניבמקומםונבנים

יוקרה.דירותבעיקר

שיפור:סע1נ1ת

מיע17געםהערים

בנייההתחלות

נמצאתהבנייההיעדרשלהרשימהבתחתית

כיאםתושבים,אלףלכלדירות1.69עםרמלה

בנייההחלההקרובהבשנהרמלהשלבמקרה

ול־לשובצפויהוהיאבעיר,חדשותבשכונות

צמוח.

$TS1$.ולצמוח$TS1$

$DN2$.ולצמוח$DN2$פרשקובסקי,חברתמנכ"לקראדי,חיים
מספיקלאהלמ"סנתוניהנראהככלכימסביר

השנה.בהמשךויעודכנורמלהבעירמעודכנים

מת־ורקגדולה,בנייהבתנופתנמצאתרמלה

חילת

$TS1$מתחילת$TS1$

$DN2$מתחילת$DN2$יח"ד800שלבנייההתחלותישהשנה

נווההעירבמערבחדשהשכונהעםלפחות,

דיור.יחידותכ־000,4תכלולאשרדורון

ביותר,הדרומיתהעירחותמתהרשימהאת

תו־אלףלכלדירותחמשרקבוניםשםאילת,

שבים.

$TS1$.תושבים$TS1$

$DN2$.תושבים$DN2$
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