
הפוטנציאלאתיששכונותאלו

בדיקהביותר?הגבוההנדל"ני

ביהמקרקעיןשמאיבלשכתשביצעו

מסממסילתי,חייםבהובלתשראל,

אתלעשותשעתידותהשכונותאתנת

ביותר.המשמעותיהנדל"ניהזינוק

וסהמחקרמחלקתמנהלבאמצעות

נאסףדרורי,יריבבלשכה,שוקקרי

ברחבישכונותעשרותאודותרבמידע

נבחהנתוניםכלשקלולולאחרהארץ,

המבטיחות.השכונותרו

אביבתל עופרנווה
ה-06שנותבסוףהוקמהעופרנווה

האחבשניםוזוכההקודמתהמאהשל

נדל"נית.והתעוררותלפריחהרונות

בבינוייח"ד000,3כיוםכוללתהשכונה

תכנוממדיניותנהניתהיאאךמיושן,

השכובאחתמדוברדופן.יוצאתנית

ביותרהנרחביםהציבורשטחיעםנות

נמולצפיפותשמביאמהאביב,בתל

יחסית.כה

העירייה,שלהמדיניותמסמךלפי

נרחבתעירוניתהתחדשותמתוכננת

הקיבולתסךהמסמך,פיעלבשכונה.

התשלפרויקטיםיישוםלאחרלשכונה

דירות009,8עלעומדעירוניתחדשות

לההשכונהצפויההכלובסךחדשות,

הדירותמחיריתושבים.אלףל-32גיע

שניםב-3דו-ספרתייםבמספריםקפצו

האחרונות.

בשכונהבונהאברהמייוסיחברת

001שכולל,WEIVפרויקטאתלדוגמה

קומות,ו-1141בניבניינים,בשנייח"ד

תת-וחניוןמסחרקומתמעלהמוצבים

ומאוכלסבנויהפרויקטפרטי.קרקעי

אחתדירותונותרוממש,אלהבימים

בנותלמכירה,רונות

החלחדרים,ו-5

שקל.מיליוןמ-93.3

סדן,יפהלדברי

השיווקסמנכ"לית

בחברתוהמכירות

"הפאברהמי:יוסי

בפניעומדרויקט

השיווקשנותובמהלךהאכלוס,סיום

מ-%52.ביותרעלוהדירותמחירישלו

ערכןאתלהעלותהקרובות,בשניםקפיצהלעשותצפויותשכונותאלו
הבאהדברלהיותשעשוייםהמקומותסקירתהחיים?איכותאתולשדרג

לשכונהענקזינוק

tniopweiV:הדמיה עופרבנווהאברהמייוסישלweiVפרויקט

המקרקעין:שמאילשכתיו"רמסילתי,חיים

אוכלוסייהומאפייניראשייםלכבישים"גישה

מחירים"עלייתמעודדיםצעירה
קופל
דנה
צילום:

לנדל"ן,קטןצעד

עופר,נווה

בסוףשהוקמה

ה-06,שנות

בשניםזוכה

האחרונות

לפריחה

והתעוררות

נדל"נית

פטרסבורגעופר
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אביבתל אליהו,יד
תלמזרחבדרוםממוקמתאליהויד

ופיתוחבנייהמתנופתונהניתאביב

עוברתהשכונההאחרונות.בשנים

התשתיותשדרוגהכוללתפניםמתיחת

תחכוללתהגבוהההנגישותוהדרכים.

אופנייםשביליזמינה,ציבוריתבורה

הראשיים.לכבישיםמהירהויציאה

הרכשלהסגולהקו

שהעבוהקלה,בת

בשנתהחלועליודות

בגבוויחלוף9102

דרךעלהדרומי,לה

ההגנה.

שראשיהשכונה,

כווה-02המאהשל04בשנותתה

אולםוישנים,רביםרכבתמבניללת

עשרותמקודמיםהאחרונותבשנים

המעירונית.התחדשותשלפרויקטים

שקל000,23כ-עלעומדהממוצעחיר

000,05כ-שלממוצעלעומתלמ"ר,

העירבלבלמ"רשקל

לשכתיו"רמסילתי,חייםלהערכת

עתידיםהמחיריםהמקרקעין,שמאי

הקרובה.בשנהב-%5לעלות

בפלהתחדשעתידהאליהויד

בולטות,חברותשליזמייםרויקטים

לאועוד.בסרהחזקות,גינדיביניהם

במכרזרוטשטייןחברתזכתהחרונה

דיו024בןפינוי-בינויפרויקטלהקמת

שפיאביב,בתלאליהוידבשכונתרות

וביצרוןעזרהעירוניתהחברהרסמה

למכוניגשוחברות691שנה.לפניכבר

התמוובסר.ישראלאפריקהבהןרז,

הצעתביןנעוהראשוניותבהצעותרות

מ"ר52תוספתשלהמינימליהבסיס

זכתהרוטשטייןלדירה.מ"ר05ועד

הדילבעלישתניבהצעהעםלבסוף

מ"ר.07שלתוספתרות

עליוקםנוסףחדשמגוריםמתחם

תקיםאשרהקנדית,ביוורהולידיחברת

יח"ד,78ובהםקומותבניבניינים

דינר,ארזחדרים.3-2בנותדירותרובן

שיווקבאלדרהמגוריםחטיבתמנהל

מסהמיזם,אתהמשווקתפרויקטים,

למשפחותלפנותהיאהמטרהכיביר

הפואתהמזהיםומשקיעים,צעירות

הששלהשפוייםוהמחיריםטנציאל

לאופיומתחבריםאביביתהתלכונה

שלה.המיוחד

גןרמת שקמה,רמת
בחממוקמתשקמהרמתשכונת

ניתןבסמוךגן.רמתשלהדרומילקה

הלאומי,הפארקהספארי,אתלמצוא

שרון.אריאלופארקהמכביהפארק

ומתגוודונם064עלמתפרסתהיא

כוללתהיאתושבים.כ-002,7בהררים

תיכוןיסודיים,ספרבתיילדים,גני

גמלאים.ומועדוןאחד

בעיקרוכולליםנמוכיםהבנייניםרוב

אליהויד

מתנופתנהנית

ופיתוח,בנייה

הכוללת

מתיחת

ושדרוגפנים

התשתיות

והדרכים
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קותבגובהכניסותאועםשיכונים

קות4-3בניטורייםשיכוןבנייניוכןמות

מגדליםנבנוהאחרונותבשניםמות.

הלאומי.הפארקלצד

באזורהממוצעותהמחיריםרמות

נעותחדריםלדירותהחופשיבשוק

מית8.1עד6.1סביב

לדירתשקלליון

מיליוןוכ-2חדרים

חדרים.ל-5שקל

מששנתיתתשואה

5.2עלעומדתכירות

פוטנציאל.%3עד

גבוה.העירוניתההתחדשות

עסקהעלמדווחיםישראלבאאורה

היוקבפרויקטלאחרונהשהתבצעה

דירתנמכרהבהחן,רמתאאורהרה

גבוההבקומהמרפסתמ"ר09חד',

והעיצובהתכנוןשקל.ב-000,034,3

הפאדריכלים.ישרמשרדידיעל

מסך,קירותעםמגדליםכוללרויקט

המתדיירישומר.ועמדתמפוארלובי

חללכושר,מחדרליהנותעתידיםחם

וחניוןלילדיםמשחקייהשיתופי,עבודה

חשמלמערכותלמגדליםתת-קרקעי.

בארץ.מהמתקדמותותשתיות

גדולהמחיריםעלייתצופיםבאאורה

שהומעריכיםהבאה,בשנהיותרעוד

מציאהלמחירתיחשבעודהזועסקה

שאותהמעלהשערכנובדיקהבעתיד.

שקל.ב-000,095,3היוםנמכרתדירה

מספרשישנםמצייןמסילתיחיים

בשכונה,עירוניתהתחדשותפרויקטי

מתקדמיםתכנוןבשלבימהםשניים

שלפרויקטביניהםבהתהוות.והיתר

בצמודהמרמןוצמחסרוגוהחברות

ייבנובמסגרתווהאגם,הלאומילפארק

יח"ד.081עםמגדלים

רמלה דורון,נווה
המערבחלקממוקמתדורוןנווה

דןגנילשכונותבחיבוררמלה,שלבי

המקומיתלמועצהובסמוךדןורמת

נמצאתהחדשההשכונהיעקב.באר

דרךהיאהגישהובנייה.פיתוחבשלבי

הוותימהשכונותהפנימייםהכבישים

לתנועה,שנפתח002מכבישוכןקות

לכבישממערבהשכונהאתהמחבר

44לכבישלהתחבראמורובעתיד134

מצפון.

בבנייהבעיקרמתאפיינתהשכונה

52עד51בנימגוריםמגדלישלרוויה

מהבחלקקומות.

שימושכולליםניינים

וממסחרשלמעורב

כוללהתכנוןשרדים.

למבנימגרשיםגם

ירוקיםושטחיםציבור

ופנאי.משחקיםלגני

העיקרייםהרוכשים

צעיריםהינםבשכונה

משוכןלמשתכןמחירשלבפרויקטים

החופשי.בשוקדיורפרי

לדירתהחופשיבשוקהמחירים

שקלמיליוןל-4.17.1ביןנעיםחדרים

ל-5שקלמיליוןו-58.1חדריםלדירת

חדרים.

לכהגישהמסילתי,חייםשללדעתו

האוכלוסייהמאפייניראשיים,בישים

יעודדויעקבלבארוהקרבההצעירה

הקרובות.בשניםמחיריםעליית

כוללדורוןבנווהפרשקובסקיפרויקט

עםקומות82עדבניבניינים42

בשטחחדריםדירתיח"ד.כ-008,1

נמתמרפסתמ"ר02עםמ"ר031

לשםשקל.מיליוןמ-030.2החלכרת

ב-7102השיווקתחילתעםהשוואה,

21עםמ"ר521חדריםדירתנמכרה

"אנושקל.מיליוןב-95.1מרפסתמ"ר

לעימשיכוהדירותמחיריכיסבורים

קראדי,חייםמצייןהשנים",לאורךלות

D3 הדמיה: אדרתרםשלהפארקאדרתפרויקט

דורוןנווה

מתאפיינת

רוויהבבנייה

מגדלישל

חלקםמגורים,

בשימוש

מעורב

מסחרשל

ומשרדים

הבנייניםרוב

שקמהברמת

בעיקרנמוכים,

שיכוןבנייני

בשניםטוריים.

נבנוהאחרונות

מגדליםגם
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פרשקובסקי.מנכל

פרויקטאתבונהאדרתרםקבוצת

ב-4דירות803הכוללהפארק,אדרת

הוצתדירות502קומות.61בניבניינים

ונלמשתכןמחירבמסגרתלמכירהעו

נמכרותוהיתרקצר,זמןתוךכולןמכרו

החופשי.בשוק

השיווקסמנכ"ליתשרון,טלילדברי

שכואדרת,רםבקבוצתוהמכירות

אוטוכשכונהמתנהלתדורוןנווהנת

השירותיםכלאתומרכזתנומית,

הבוהיתרונות"אחדהקהילתיים.

למרכזהגבוהההנגישותהואלטים

ציבוריתתחבורהבאמצעותהארץ,

הביקושיםהראשיים.לכבישיםוחיבור

הזמןכלוהמחיריםגבוהיםלפרויקט

המהאחרונהבשנהעלייה.במגמת

ב-%9".עלוחירים

גתקריית ישראל,בני
ממוקמתהוותיקהישראלבנישכונת

האזורגת.קרייתשלהראשיתבכניסה

מתאישראלשבטילרחובשמצפון

מדרוםפינוי-בינוי.שלבפרויקטיםפיין

עירונית.התחדשותכרגעאיןלרחוב

נמוכהבבנייהמתאפייןהמזרחיהאזור

טוריים).(קוטג'ים

אפיהיזמיתהחברה

תוקידמההירדןקי

827,2לבנייתכנית

273שלפינויתוךיח"ד

באזורבבנייניםיח"ד

מבנים71ייבנוהוותיק.

הראשוכאשרחדשים,

מיועדיםמביניהםנים

בקהוגשוהיוםעדהמפונים.לאכלוס

ראשונים.מבניםל-7להיתריםשות

שנמכתחדרים,3-2בנותשיפונוהדירות

000,006עד000,005תמורתבעבררו

בגבועסקאותלראותניתןכיוםשקל.

חדריםלדירותשקל000,056לות

מסילתחדרים.ל-3שקל000,057וכ

לפינוי-בינויהמיועדשהאזורמעריךתי

שסבירמחיריםעלייתבמגמתנמצא

שתימשך.

חריש בצוותא,
הקהילתיתהשכונההיאבצוותא

הושלשבנייתהבישראל,הראשונה

וחצי.כשנתייםשלשיאזמןבתוךמה

לאחרונה,החלשאכלוסההשכונה,

שטחימ"ר008,5יח"ד,045,1כוללת

מעוןילדים,גניספר,בתימסחר,

ו-41משולבספורטאולםמתנ"ס,יום,

ומושקעות.מאובזרותציבוריותגינות

וכןצעירותמשפחותנמשכותלמקום

בעינדל"ן,משקיעי

לקונספטהודותקר

קהילתיותהייחודי

האלביןושיתופיות.

השיתופיים:מנטים

חללמסחרי,מרכז

עבומרחביאירועים,

גיחנות,ופנאי,דה

ומצוינותהעשרהומרכזקהילתיותנות

לילדים.

חדריםדירתנמכרהלאחרונה

מ"ר41ומרפסתמ"ר511בשטח

חדריםדירתשקל.מיליוןב-23.1

נמכתמ"ר21ומרפסתמ"ר89בשטח

ממוצעהמחירשקל.מיליוןב-32.1רה

שקל.אלף31עלעומדלמ"ר

אלמוגרודיצילום: מגוריםשפירידיעלשנבנתהבחריש,בצוותאשכונת

hcrAziV הדמיה: גתבקרייתישראלשבטימתחם

שכונת

בצוותא

הושלמה

שלשיאבזמן

וחצישנתיים

מגווןוכוללת

אלמנטים

שיתוףשל

קהילתי

שכונת

ישראלבני

אזורכוללת

פינוי-עם

וחלקבינוי

זכהלאשעדיין

להתחדשות

עירונית
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