
שיטיצוננות

המאהתוכניתמשפיעהנונשטח:עונדות

הירוקלקושמענוהנדל"ןמיזמיעל

.מד-

sehq

תקוותתפיחותויגונותהתלתעלההנחות
מענושנשליםהנול"ןמיזמימלקנקוב

חושבימ"לאיותו:ספקניםאתויסהירוק

זtl;ננשמה,בינתייםתמטי"שינוישצפוי

והדיחו,הקוקעצמודיממיויהאמרתבעשור

"נגמרוברכישההוניתהחסמיםלמוות
ואינוקרקע.לביתשקליםמילית1.5של
בשומות"וקנתהלמוצשהתנקוהמישהי

?ע^בי־הנדזיסנזוהיא7,י

צעיריםזוגותשלדירתם

הידוק,לקומעברלגור

ושומרוןביהודהבשטחים,

המפהשלצדמאיזהתלוי

שכעתאלאכלל.חדשהאינהאתם-

ישפיעווכיצדהאםלבחוןיהיהמעניין

שאיןסיפוחעלהפומפוזיותההכרזות

המחיריםהאםשיתממשו.ערובהכל

שתלאושיגבר,ביקושבעקבותיאמירו

הבירהלהיותימשיכווגרורותיהאביב

ישראל?שלהנצחיתהנדל"נית

היאהירוקלקומעברשנייהדירהכל

בעשורהלמ"ס,נתונילפיקרקע.צמודת

17,645ושומרוןביהודהנבנוהאחרון

צמודיבתים8,706ומתוכןדיור,יחידות

הבנייה.מהתחלות49%,קרקע

העיק־הפקטורכמובןהואהמחיר

רי.

$TS1$.העיקרי$TS1$

$DN2$.העיקרי$DN2$הפוליטיקהיחסיתקטןכשהכסף
מזוההשיו"שהימיםנגמרוהצידה.זזה

ונשק,ב"דובון"חנוטיםמתנחליםעם

מעור־אוחילונייםהםרביםויישובים

בים.

$TS1$.מעורבים$TS1$

$DN2$.מעורבים$DN2$דומיםבשטחיםקרקעצמודימחירי

בירוש־חדריםארבעהדירתשללאלו

לים

$TS1$בירושלים$TS1$

$DN2$בירושלים$DN2$נוסףמושךאספקטבמודיעין.או

"מש־הבנקיםכיוסהמשכנתאות.הוא

חררים"

$TS1$"משחררים"$TS1$

$DN2$"משחררים"$DN2$שלישיוהיבטהזה,בענייןיותר

דווקא.להשכרהלבתיםהביקושיםהוא

חסמיםכמהקיימיםכאןגםועדיין,

ההיצעראשיתאליהם.להתייחםשצריך

כמובןשטחהיעדרבגלללאהמוגבל

מקרקעירשותמכרזיהיעדרבשלאלא
ועדותבצדהאחרונות,בשניםישראל

עלמגבלותשמערימותנוקשותקבלה
נוסףשיפורדרושמכך,לבדמשקיעים.

נוס־אזוריםהנגשתלטובתבתשתיות

פים

$TS1$נוספים$TS1$

$DN2$נוספים$DN2$שהיאנוספתוסיבההארץ,למרכז(

בתיםשלנרחבהיצעהיאיתרון(גם

עללכולם,מתאימיםשלאקרקעצמודי
רוויה.בנייההיעדרחשבון

שיווקדראמנכ"לאוהב־ציון,דרור

ביו"ש,פרויקטיםשמונההמשווקתנדל"ן
הדמוגרפיתהג׳נטריפיקציהאתמאשר

עוב־"אנחנושם.היישוביםשעוברים

דים

$TS1$עובדים$TS1$

$DN2$עובדים$DN2$רואיםואנחנוהאחרוןבעשורבאזור

כשמדוברבעיקרבביקושים,הגידולאת

לחשובנוטיםדווקאשלאובאוכלוסייה

כיפות.חובשירקלאכלומרשם,שגרה

גדלובשומרוןביהודההתושביםמספר

גדולחלקאלף.ל־054האחרונותבשנים

מסיבותשעובריםכאלההםמהרוכשים

עלדווקאולאוחיים,ואיכותכלכליות
צמודביתמחפשיםהםאידיאולוגי.בסיס

הביקושיםשפוי.במחירגינהעםקרקע

גםישאדהדתית,האוכלוסייהבקרבהם

עצמםאתשמגדיריםיישוביםמעטלא

חילוניים".

"סמולנים"גםכיטועןאוהב־ציון

לי"יצאושומרון.ביהודהבתיםרכשו

הת־להםהיתהשכביכולכאלהלראות

נגדות

$TS1$התנגדות$TS1$

$DN2$התנגדות$DN2$בשטחיםלבנייהאידיאולוגית

בתים.שםרכשוהםובסוףהכבושים,

השיקוליםאתעושהארםכלבסוף
קרקעצמודביתרוצההואאםשלו

ראיתיהאידיאולוגיה.עלמתפשרוקצת

וקנתהלמרצשהתפקדהמישהיאפילו

ההתלב־שלבאתזוכראניבית.שם

טות

$TS1$ההתלבטות$TS1$

$DN2$ההתלבטות$DN2$כמובןכסוף.קנתההיאאבלשלה

לבנייההתנגדותאיןשקונהמישלרוב

ושומרון".ביהודה

ש1זאינשנת1רו

"אניהחקרקעין??
אתוואהלא

תששהיוםשעדהישראלי

עכשיורץביוייש,לרכוש

החאהייתועיתבזכותלקנות

ביקושיש"שיוגםאזור,בכלכמו
"עיקרמסוימים.לאזוריםיותרגבוה
שעומדיםליישוביםמופנההביקושים

מאודחשובקריטריוןקריטריונים.בכמה

מדו־)הירוק(.לקווקרבהנגישותהוא

בר

$TS1$מדובר$TS1$

$DN2$מדובר$DN2$שלהמערביבחלקשהםביישובים

שישיישוביםישמזרחה.עמוקולאהגדה

יח־נוחיםתחבורתייסגישהציריבהם

בדר־ולאנוחיםבכבישיםמדוברסית.

כים

$TS1$בדרכים$TS1$

$DN2$בדרכים$DN2$.מפותלות

במר־וקרובהגדולהעירשיש"ברגע

חק

$TS1$במרחק$TS1$

$DN2$במרחק$DN2$טובהנגישותעםדקות,20-15של

הופךזהמרכזיים,תנועהלציריסמוך

היישוביםמאוד.למבוקשהיישובאת

הםקרקעלצמודיביותרהמבוקשים

שק־שקדלמודיעין;קרובשנמצאניל"י
רוב

$TS1$שקרוב$TS1$
$DN2$שקרוב$DN2$;שס־ואדםנוקדיםאפרת,לחריש

מוכים

$TS1$שסמוכים$TS1$

$DN2$שסמוכים$DN2$;שלאשומרוןקרנילירושלים

שנמצאזהבועליסבאמכפררחוק

היישוביםרובכן,במו.5לכבישקרוב

חי־שלמתשתיתנהניםושומרוןביהודה

נוך

$TS1$חינוך$TS1$

$DN2$חינוך$DN2$,מאוד".קהילתייםיישוביםוקהילה

מחי־פעריישעדייןהביקוש,חרף

רים

$TS1$מחירים$TS1$

$DN2$מחירים$DN2$שבערים.לאלוהללוהיישוביםבין

מנעדישעצמםהיישוביםבתוךוגם,

ושומ־יהודה"אזורסכומים.שלרחב

רון

$TS1$ושומרון$TS1$

$DN2$ושומרון$DN2$2.2-1ב־2קרקעצמודיבתיםמציע.

אוהב־מדגיםבניל"י",שקלים.מיליון

ציון,

$TS1$,אוהבציון$TS1$

$DN2$,אוהבציון$DN2$ממודיעין,דקותעשר"הממוקם
בשטחדו־משפחתיקוטג׳לקנותאפשר

מי־ב־40.2וגינהבנוימ"ר140של

ליון
$TS1$מיליון$TS1$

$DN2$מיליון$DN2$,דירתממחירפחותשזהשקלים

2.2שעולהבמודיעיןממוצעתחדרים

מי־דקות20בנוקדים,שקלים.מיליון

רושלים,
$TS1$,מירושלים$TS1$

$DN2$,מירושלים$DN2$מיליון,ב־2קוטג׳למצואאפשר
חדריםמדירתיותרנמוךמחירשזה

גםלמצואאפשרבירושלים.ממוצעת

אלדדככפרלדוגמה,זולים.יותרבתים

פרטיביתלמצואאפשרעציון,שבגוש

שקלים.מיליוןנ־5.1גינהעםדונםחצי
בזמנושהיהכמובודדים,בתיםאלה

ביהודההיחידותאתלשווקכשהתחילו

חציעםקרקעצמודביתזהושומרון.

חדרים4.5לדירתערךשווהשהואדונם

מיליון1.3שעולהבאריאל,רוויהבבנייה
ישהתמורה.מבחינת'וואו'זהשקלים.

הטווחושומרון,ביהודהגדולדימגוון

שקלים".מיליון2.5-1עלעומד

DN2$$הביטחוןTS1$$DN2$$הביטחוןTS1$$הביטחוןהחיסרון

כאןוגםיחסיענייןזהזולזאת,ובכל

בוננזהעשולומרשלאלבלבו,המחירים

שניםלפנירקפהלהשקיעשהשכיללמי

"ביתכך:עלמעידאוהב־ציוןבודדות.

שניםששלפניבניל"ישמכרנופרטי

מיליוןב־2.2יימכרהיוםמיליון,ב־2.1
לאשהואמשמעותיזינוקזהשקלים.

גםקורלציהישבמרכז.מהזינוקפחות

ושומ־ליהודהשקרוביםהיישוביםבין

רון,

$TS1$,ושומרון$TS1$

$DN2$,ושומרון$DN2$לגביכזו.בצורהעלתהמודיעיןגם

יחידהמכירלאאניהשכירות,מחירי

שם.עובדיםשאנחנוביישוביםפנויה

בתוךשנבנולהשכרההיחידותבניל"י,

כולן.מושכרותהקרקעצמודיהבתים
בק־מבמרכז.וגבוהותיפותהתשואות

ריית

$TS1$בקריית$TS1$

$DN2$בקריית$DN2$רוויה,בנייהישששםלמשל,ארבע

אחוזים".4.5-4התשואה

בעליםכהן,ושמוליקאוהב־ציון

עמוד 1
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מסינגועשוארכיון:צילוםהשומרוןבצפוןבנייה

לאמקרקעין,שמאותבחברתמשותף

שמ־נוסףקריטימאלמנטמתעלמים

שליך
$TS1$שמשליך$TS1$

$DN2$שמשליך$DN2$הקלי־והביקושים:המחיריםעל
שאה

$TS1$הקלישאה$TS1$
$DN2$הקלישאה$DN2$הבי־"המצבשנקראתהכה־נכונה

טחוני".

$TS1$."הביטחוני$TS1$

$DN2$."הביטחוני$DN2$סיפוחעלבוניםלאגםשניהם

הביטחוניהמצב"אםאוהב־ציון:שטחים.

מהדרמטיתמכהתהיהזויתערער,

הקורלציהדן.בגושלהיותיכולשלא
בעו־לגאותהיחסיהביטחוניהשקטבין

לם
$TS1$בעולם$TS1$

$DN2$בעולם$DN2$מעריכיםאנחנוצמודה.היאהנדל"ן

יב־הנדל"ןמשקיעיקטסטרופה,שבעת

רחו

$TS1$יברחו$TS1$

$DN2$יברחו$DN2$."משם

הק־הואהזמנייודעים,אתםבישראל,

בוע

$TS1$הקבוע$TS1$

$DN2$הקבוע$DN2$לאישוריבעיקרנכוןזהשיש.ביותר

בעלישלבשטחעובדותלקביעתבנייה,
שכ־לשטחיםוגםרישיון,ללאעסקים

בשה

$TS1$שכבשה$TS1$

$DN2$שכבשה$DN2$לאורךהיהונדמהב־7691ישראל
למעטשיוחזרו.פעמיםכמהההיסטוריה
שניםוכברקרה,ממשלאזהקטיף,גוש

לפישםמתנהליםנדל"ניתשמבחינה

לאמשוחרר"שטחשלפיוהימיןסלוגן

רקטראמפהכריזשעליוהסיפוחיוחזר".

אלאהזאת,הביטחוןתחושתאתחיזק

לנשיאותהבחירותייערכושהשנה

יום.יילדמהלדעתואיןבארה"ב

תו־שבומתרחישחוששיםלאאתם

כנית

$TS1$תוכנית$TS1$

$DN2$תוכנית$DN2$תמומשלאטראמםשלהשלום

כשטחים?לעימותדווקאותוביל

חייםהמקרקעין,שמאילשכתיו"ר

שינויצפוילאהקצר,"בטווחמסילתי:

ושומ־ביהודההנכסיםבמחירידרמטי

רון.

$TS1$.ושומרון$TS1$

$DN2$.ושומרון$DN2$בשורהמביאהלאהמאהתוכנית

רואהלאאניהתודעתי־חברתי.במישור

חששהיוםשעדהישראליהצרכןאת

נכסיםלקנותרץביו"ש,דירהלרכוש

שרכשמישני,מצדהתוכנית.בזכות

שהןתקווהמתוךבהתנחלויותנכסים

מכךלשכוחיכולפיצוי,יקבלוהואיפונו
שנים".עשרותלכמהלפחות

וסבורמסילתיעלחולקאוהב־ציון

15%עדשלמחיריםעלייתשתהיה

אםאבלהגדולים.ההתיישבות"בגושי

בארבעחדשיםנדל"ןמיזמיייבנולא

בתוכנית,שמוצעכפיהקרובותהשנים

לאפס".יירדהדירותהיצע

שמ־נוספתמשוכהעלמצביעהוא

פריעה

$TS1$שמפריעה$TS1$

$DN2$שמפריעה$DN2$אינהוהיאנדל"ן,כאנשילהם

שנמצאותהקליטה"ועדותפוליטית.

מחליטותהןמקשות.לפעמיםביישובים

עלאחרים,אוכאלהרוכשיםלקבלאם
בוד־הןקובעים.שהםקריטריוניםסמך

קות

$TS1$בודקות$TS1$

$DN2$בודקות$DN2$בד־מדובראםגיל,משפחתי,מצב

תיים,

$TS1$,בדתיים$TS1$

$DN2$,בדתיים$DN2$,שולחותתעסוקתי,רקעחילונים

אםובודקותבמכוניםחיצונייםלמבחנים

הןלמגורים.אולהשקעהבקנייהמדובר

החסםלהשקעה.קנייהאוהבותפחות

מינהלמכרזימספיקשאיןהואהשני

מקומותישישראל(.מקרקעי)רשות

מעלהאריאל,כמומדינהאדמותעם
מספיקרואיםלאואנחנוואפרת,אדומים

ני7"'יביישובבנייה

vu ?11

mm

גינתשאולצילום:חדריםשבעהשל"ביתנוקדים.היישוב

קוטג׳יםהרבהישהזה.מהסוגמכרזים
רוויה.לבנייהביקושוישנמוכהובנייה

חדריםאוחדריםדירותיותרהיואם

בק־נמכרשהיהמוצרהיהזהבבניינים,

לות
$TS1$בקלות$TS1$

$DN2$בקלות$DN2$.לקנותתקציבישלכולםלארבה
בתשתיותשיפורדרושבנוסף,קוטג׳.

למרכז".תחבורה

הקרקעותמעמדהיאאחרתמשוכה

למשכנתאותהבנקיםאמנםביו"ש.

כפיושומרון",ביהודהלעבוד"למדו

קר־לאאלה"אבלאוהב־ציון,שמתנסה

קעות

$TS1$קרקעות$TS1$

$DN2$קרקעות$DN2$הירוק.הקובתוךאובמרכזכמו
מח־שונהמשפטיתמשמעותלהןיש

כירה.

$TS1$.מחכירה$TS1$

$DN2$.מחכירה$DN2$חלשההקרקעעלהקנייןזכות

אמורלאעצמוהדיירמחכירה.יותר

בהת־שוני"ישכהן:בהבדל".להרגיש

נהלות

$TS1$בהתנהלות$TS1$

$DN2$בהתנהלות$DN2$המינהליים.המקרקעיןגופימול

ההתנהלותהירוק,הקומתחומילהבדיל

עלהממונהמולהיאומכירהקנייהשל
בעייתילאזההממשלתיים.הנכסים

צמו־משפטיתובקרהעיוןמצרידאבל

דה

$TS1$צמודה$TS1$

$DN2$צמודה$DN2$.שכרבחשבוןלהביאישמהרגיל

שכרמאשרנוסףאחוזבחציגבוהטרחה

רגיל".טרחה

ל!רכ1"ידמהלא”לעול!

שקליםמיליון1.5שלהימים"נגמרו
ההתלהבותאתכהןמצנןפרטי",לבית

פרויקטמלוויים"אנחנואוהב־ציון.של
במס־דיוריחידות57שכוללבאריאל

לול

$TS1$במסלול$TS1$

$DN2$במסלול$DN2$במחירייחידותו־33למשתכןמחיר

שלהםהשוקבמחיריהבתיםכלשוק.

במ־דונם,חצישלקרקע,צמודיבתים

חירים

$TS1$במחירים$TS1$

$DN2$במחירים$DN2$.משווקיםהאלההבתיםגבוהים

שקלים.מיליוןב־3-5.3החופשיבשוק
120בגודלבאריאלחדרים4.5דירת

שק־מיליון1.5בשוקכיוםעולהמ"ר

לים
$TS1$שקלים$TS1$

$DN2$שקלים$DN2$דירהלמשתכן.במחירמיליון1.1־־

אוהב־ציוןדרורכהןשמוזייק

העיר,ובאותההגודלבאותוממוצעת

זהשקלים.מיליוןחציב־8002עלתה

המרכזביןהפעריםגם.250%שלזינוק

ועו־דרמטיתהצטמצמובנדל"ןל־־"ש

מדים

$TS1$ועומדים$TS1$

$DN2$ועומדים$DN2$שופרההאטרקטיביות.40%על

לעבר".יחסית
מהומבוססת.ותיקהעיראריאל

מרו־ליישוביםגםתקףאומרשאתה

חקים

$TS1$מרוחקים$TS1$

$DN2$מרוחקים$DN2$?יותר

אבלהקטר,היאשאריאל"נכוןכהן:

המקומות.בכלזההמגמהמזהיםאנחנו

פע־צמצוםלהמשךהיאשלנוהתחזית

רים

$TS1$פערים$TS1$

$DN2$פערים$DN2$תקווה,פתחלעומתדרמטי,באופן

יהודהאזורוהפריפריה.לציוןראשון

שהנדל"ןמהלכלפתרונותנותןושומרון
אנחנולתת.יכוללאהביקושבאזורי

מחיריעלייתשלשהמגמהמעריכים

תשתפרשהנגישותככלתימשךהדיור

מוש־אריאלימשיך.הביטחוניוהשקט

כת

$TS1$מושכת$TS1$

$DN2$מושכת$DN2$האוניברסיטה.בגללנדל"ןמשקיעי

אחוזבמאהדומהיהיהלאפעםאףזה

לאהשינוי"אבלכהן,מודהלמרכז",

הדבריםששניבתנאימשמעותייהיה

להתקיים".ימשיכו
מתחםזהושומרון"יהודהלדבריו,

בארלפאתיועדבצפוןמעפולהענק,

אינסופי.שטחעלמתפרשוהואשבע,

50%אנשים.מיליוןכחציגריםבאזור

מתקבציםאלף,200כלומרמהתושבים,

עילית,ביתראריאל,הגדולותבערים

מאירייובלצילום:

25%אדומים.ומעלהעיליתמודיעין

במועצותוהיתרמקומיותבמועצותגרים

היההשיווקהשמוניםבשנותאזוריות.

מח־וקהילהפרטיביתדונםלקבל׳בואו

בקת׳.

$TS1$.מחבקת׳$TS1$

$DN2$.מחבקת׳$DN2$יהודהשלהשיווקהאחרונה,בשנה

התשתיותכלשונה.טיפההואושומרון

הסביבה.איכותעלדגשוישהדשותכאן

ושומרון".ביהודהמזהמיםמקורותאין

א"1"אתליישבבאתי"לא

התהליךעלמקרובלהעידשיכולהמי
יעלהיאושומרוןביהודהביתלקניית
בירושליםמשפחתהעםשגרהדניאל,

בפ־צמוד־קרקעביתלאחרונהורכשה

רויקט

$TS1$בפרויקט$TS1$

$DN2$בפרויקט$DN2$שבגושנוקדיםבהתנהלותחדש

וחצי.כשנתייםבעודמוכןשיהיהעציון,

מדי־עובדתאני.36בניואני"בעלי

נה

$TS1$מדינה$TS1$

$DN2$מדינה$DN2$שני־מספרת.היאבבנק",ובעלי"

נו

$TS1$שנינו"$TS1$

$DN2$שנינו"$DN2$׳נעוצים׳ולכןבירושליםעובדים

אתלעזובענייןלנוהיהלאבעיר.חזק

בדי־גרנוכזוגדרכנובתחילתהעיר.

רות

$TS1$בדירות$TS1$

$DN2$בדירות$DN2$לנוישהיוםמאוד.נמוכהברמה

שא־שבאזוריםוהבנוילדיםשלושה

נחנו

$TS1$שאנחנו$TS1$

$DN2$שאנחנו$DN2$היוםלקנותסיכוילנואיןאוהבים

לאשהואמיליון,שלבתקציבדירה.

וזהישנותדירותלקנותיכולנונמוך,

יש־הדירותבירושליםלנו.התאיםלא

נות

$TS1$ישנות$TS1$

$DN2$ישנות$DN2$,הןהגבוהיםהביקושיםובגללמאוד
מעברמטורפים.ובמחיריםקשהבמצב

קהילה".גםחיפשנוצמוד־קרקעלבית
המעבר?אתהקלוהאלהוהנסיבות
ובשבי־בירושלים,שנה18גרה"אני

לי

$TS1$ובשבילי$TS1$

$DN2$ובשבילי$DN2$משם.לצאתענקיתהחלטההיתהזו

והתח־נוקדיםעללנוסיפרחבריםזוג

לנו

$TS1$והתחלנו$TS1$

$DN2$והתחלנו$DN2$.חלוםהגשמתזומבחינתנולבדוק

גבוה".בסטנדרטצמוד־קרקע,ביתשל

גם?אידיאולוגיתהחלטהזו

כיפהעצמנואתמגדירים"אנחנו

הארץביישובערךרואהכןאניסרוגה.

לצאתשלנוהטריגרהיהלאזהאבל

הארץ.אתליישביצאתילאמירושלים.

שאניכךכדיתוךחייםאיכותמצאתי

KNA־toביתאנחנובירושלים.עובדת

לקנותלימתאפשרופהאירוח,זהשלו
דתייהיותראניחדרים.שבעהעםבית

עםקשהיותרהיהלבעליפחות.ובעלי

יותרמשהורצההואולכןדתיתכפייה

סביבהרוצהאניהילדיםבשבילפתוח.

שונות".יראושהםמעורבת,

מפיגועים?חוששתאת
איןלעצמנואומריםהיינו"בהתחלה

אתאשלםאניאבללשם,שניסעסיכוי

נעי־פחותבכבישיםנסיעהשלהמחיר

מים,

$TS1$,נעימים$TS1$

$DN2$,נעימים$DN2$אותי".יפצוהחייםואיכותוהבית

עמוד 2


