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שינוילשםבאילתוגםבשרוןביו"ש,בצפון,שינהבעריבעיקררעות,לא
mm

קצבספי

שספגהמהלומותלערפיליבעד

האחרונות,בשניםהנדל"ןענף

שרואהמיישהיום,עדלמעשה

I?שלבדמותםהמשכנתא,בקצהאור

שחוזרים.המשקיעים

הבחירותמערכותשלושהפוליטית,הטרפת

הציבו־הקופהאתודיללושלמהמדינהשהקפיאו

רית,

$TS1$,הציבורית$TS1$

$DN2$,הציבורית$DN2$לה־לכולםגרמוהקורונהמגיפתוכמובן

תכנס

$TS1$להתכנס$TS1$

$DN2$להתכנס$DN2$קרובהשטרותאתולשמורהבחינותמכל
כחלוןמשההאוצרשראתהזכרנולאועודלחזה.
בועתאתלצנןלומרישהכנים,וניסיונותיו

המשקיעים.עלהמיסויאתולהכבידהנדל"ן

למשתכן""מחירנולדהמאזשניםחמשכמעט
שגרםהחםהנדל"ניהבלוןאתלדקורוהצליחה

המ־שוקפלחאתולכווץהדירותבמחירילזינוק

שקיעים

$TS1$המשקיעים$TS1$

$DN2$המשקיעים$DN2$לגשששבוהאחרוניםאלהמ־%05.ביותר

ממושכתחורףשנתבתום,2019במהלךבזהירות

ביש־דירהעלהממוצעתהתשואהאמנםבמיוחד.

ראל

$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$,המש־ההשקעהאפשרויותגםאבלהתכווצה

תלמות

$TS1$המשתלמות$TS1$

$DN2$המשתלמות$DN2$הבורסהכגוןהתכווצואחריםבתחומים

בבנק.רגילחיסכוןעללדברשלאיציבה,הלא

מהל־"משקיעים"שהמילהלזכורצריךועדיין,

כת

$TS1$מהלכת$TS1$

$DN2$מהלכת$DN2$שתכףהנמרצתוהאופטימיותקבלנים,עלקסם

ול־למכורהשאר,ביןמטרתה,עליהתקראו

עודד

$TS1$ולעודד$TS1$

$DN2$ולעודד$DN2$וישהגדר.עליושביםשעדייןישראלים

כמותם.רבים

יודעיםבענףשעוסקמיוכלבישראלהקבלנים

במדי־להשקיעמעדיפיםישראליםויותרשיותר

נות

$TS1$במדינות$TS1$

$DN2$במדינות$DN2$,פורטוגל,יוון,כגוןבאירופה,בעיקראחרות
שכאן,בזמןואנגליה.אוקראינהרומניה,גרמניה,

לאח־פרסמהבנגבשבונהנדל"ןחברתבישראל,

רונה

$TS1$לאחרונה$TS1$

$DN2$לאחרונה$DN2$על4.6%שלמובטחתתשואהחוצותבשלטי
אירו־בעריםבדרום,העריםבאחתבדירההשקעה

פיות

$TS1$אירופיות$TS1$

$DN2$אירופיות$DN2$מ־%6,פחותעלאיתךלדברמתחיליםלא
מהשקעההפסיכולוגיהחששאתאיבדורביםויותר.

זאת.מביניםפהוהקבלניםלים,מעבר

הדיסטו־במציאותהמשוכותאחתרקכמובן,זו,

פית

$TS1$הדיסטופית$TS1$

$DN2$הדיסטופית$DN2$שתנופתכךהאלה,בימיםישראלאתשאופפת

מתחדשת.בועהלאבוודאיפה,איןעדייןנדל"ן

מגמה.שינויהיותרלכל

כיעולההאוצרבמשרדהראשיהכלכלןמסקירת

ב־005,1הסתכמו2019בסוףהמשקיעיםרכישות
לתקופהבהשוואהבלבד2%שלעלייהדירות
אלאמגמה.היפוךזאתובכלב־8102,המקבילה

כלומראביב,תלבאזורככולהרובהמתרכזתשהיא

יותר.יקרותעסקותשביצעובמשקיעים

הואהזההקאמבקהאםלמטה?יותרקורהמה

מיאתתלויותאיץ?תלךשרקמוגמרתעובדה

מעו־עובדההיאלשוקהמשקיעים"חזרתשואלים.

דדת",

$TS1$,"מעודדת$TS1$

$DN2$,"מעודדת$DN2$המ־שמאילשכתיו"רמסילתי,חייםפוסק

קרקעין,

$TS1$,המקרקעין$TS1$

$DN2$,המקרקעין$DN2$משפריגורמיםכמהכוללבריא"שוק

בשניםחוץ.ותושבימשקיעיםצעירים,זוגותדיור,

בשוקפעילותםאתהקטינוהמשקיעיםהאחרונות

מיסוי.הגדלתכמוממשלתייםמהלכיםבעקבות

להיכנסצעיריםלזוגותהממשלהאפשרהבכך

ידיעלנרכשותהיושאולידירותולרכושלשוק

כעת,יותר.נזילכסףישלרובלהםכימשקיעים,
מהזדמנותנהנוצעיריםזוגותאלףמ־02כשיותר

מקוםישלמשתכן,מחירבמסגרתדירהלרכוש
הנדל"ן".לענףהמשקיעיםאתלהחזירלאפשר

צע־ואתכחלוןהשראתמגבהלמעשהמסילתי

דיו.

$TS1$.צעדיו$TS1$

$DN2$.צעדיו$DN2$כיולהפניםלהתפשרנאלצוהמשקיעים"גם

בח־מביאיםהםיותר.משמעותייםהמיסוישיעורי

שבון

$TS1$בחשבון$TS1$

$DN2$בחשבון$DN2$אתלכלולצריךשהמחירדירהרכישתבעת

לחזורלהםמאפשרתזוועובדהבמיסוי,העלייה

אל־עדייןנמצאהלאמכך,יתרהדירות.לרכוש

טרנטיבה

$TS1$אלטרנטיבה$TS1$

$DN2$אלטרנטיבה$DN2$בתחוםלהשקעהיחסיתוסולידיתמניבה

דירות.לרכושלחזורבוחריםהמשקיעיםולכןאחר,

עלעמדההממוצעתהארציתהתשואהבעבראם
מדו־ועדיין,3%עלעומדתהיאכיוםכ־%5.3

בר

$TS1$מדובר$TS1$

$DN2$מדובר$DN2$בריביתפק"ממכלמשמעותיתגבוהבשיעור

אפסית".

לז־"חשובנדל"ן:שיווקאלדרמנכ"לכהן,רוני

כור

$TS1$לזכור$TS1$

$DN2$לזכור$DN2$ולאחרמשקיעיםעלהמיסויהכבדתשלמרות

לכ־%41ירדהמשקיעיםידיעלהרכישותשהיקף

אלףבכ־51מדוברעדייןב־9102,העסקאותמסך
שרו־׳רשמיים׳משקיעיםידיעלשנרכשותדירות

כשים

$TS1$שרוכשים$TS1$

$DN2$שרוכשים$DN2$הרבהישכך,עלנוסףהארץ.במרכזבעיקר

הוריםהרשויותידיעלנספריםשלאמשקיעים

למ־למחירהזכאותבטווחשנמצאיםילדיםשל

שתכן

$TS1$למשתכן$TS1$

$DN2$למשתכן$DN2$בעיקרהילדיםשםעלדירותרוכשים
היושלאדירותאלהההורים.בכספיבפריפריה

המו־הדיורבתוכניתשישההטבהלולאנרכשות

זל,
$TS1$,המוזל$TS1$

$DN2$,המוזל$DN2$למשקי־אנשיםהופכתבעצמההמדינהוכך

מראשמיועדותמהדירותגדולשחלקגםמהעים;

הטבעיהמחיהבאזורלאהןכימושכרותלהיות

הרוכש".של

להתעוררות?בדרך
עודבטבריה,משם,צפונהקילומטריםמאות

הנ־שהיפהפייהשיגידוישישנונית,מחוזיתבירה

רדמת

$TS1$הנרדמת$TS1$

$DN2$הנרדמת$DN2$נמ־לחיזוריםמושאהפכההכינרתלחופי

רצים

$TS1$נמרצים$TS1$

$DN2$נמרצים$DN2$הגואה.המפלסבגללולאמשקיעיםמצד

יציבההיתהכאןהבנייהשניםמעשריותר"במשך

שלובעליםמנכ"לעמיר,איילמאשרוקבועה",

האחרונות"בשניםאנטרפרייזס,פידמונטחברת

אתתריםרביםויזמיםמואצת,בנייהמתקיימת

מש־גידולישלפיתוח.מגרשיםלרכישתהשוק

מעותי

$TS1$משמעותי$TS1$

$DN2$משמעותי$DN2$תחוםוגםבמלונות,האירוחחדריבתפוסת

האח־בשנתייםבעירפורחקצרלטווחההשכרה

רונות.

$TS1$.האחרונות$TS1$

$DN2$.האחרונות$DN2$לטובתבעירדירותשרוכשיםהמשקיעים

Airbnbהנכס.עלהתשואהאתלשלשמצליחים

יו"רמסילתיחיים

השמאים:איגוד

"המשקיעים
אתהקסינו

בשוקפעילותם

מהלכיםבעקבות
כמוממשלתיים

מיסוי"הגדלת

מורתעיציילום:בנתיבות"צרפתי"פרויקט

השכונהמיכלאנג׳לו,שכונתהתאכלסהלאחרונה

שנה.20אחרישנבנתההראשונההחדשההחילונית

האחרונותהדירותשיווקאתמסיימיםאלהבימים

מלונותשלהקמהגםמתוכננתהאחרון.ג׳בשלב

גדולים.ומסחרתעסוקהמרכזיחדשים,

לצאתמתכנניםאנחנוהקרובים"בחודשים

ושחזורשיקוםבעיר,ייחודיפרויקטעםלדרך

מורשת.כאתרשהוכרזההיסטורי,אליזבתמלון

מגו־ומגדלבוטיקמלוןיאכלםהאייקוניהמבנה

רים

$TS1$מגורים$TS1$

$DN2$מגורים$DN2$משהמשרדשלבתכנונודופן,יוצאיוקרתי

מעיניהםנעלמתלאהזאתהתנופהאדריכלים.צור

חדשיםלוקיישניםשמחפשיםהנדל"ן,משקיעישל

סבירים,נכסיםמחיריעםלפיתוח,פוטנציאלעם

נאות".תשואותעםוכמובן

מירושלים,חמישהפלוסנשוי,(54)עמדייובל
מיליוןב־3.1חדריםחמישהדירתעמיראצלרכש
עםקצת"דיברתיהרווחים:היקףאתוחושףשקלים

ביקוששישאמרווהםבנדל"ן,שמביניםאנשים
היאושהתשואהלהשכרהחדשותלדירותגדול

השכר־רבהבקלותזה.עלללכתוהחלטתינאה,

תי

$TS1$השכרתי$TS1$

$DN2$השכרתי$DN2$עומדתהיוםמקבלשאניהתשואההנכס.את

כ־%4".על

מכללרבעכמעטמהוויםהמשקיעים"אצלי

שמשלבבנתיבות,שלנובפרויקטהמתעניינים

צרפתי,רמימגלהלמשתכן",מחירעםחופשישוק
רוכ־"הםצרפתי,רמיקבוצתשלובעליםמנכ"ל

שים

$TS1$רוכשים$TS1$

$DN2$רוכשים$DN2$חדרים.וחמישהארבעהבנותדירותבעיקר

רובםוהמרכז,הדרוםמאזורהםהללוהמשקיעים

הסיבהבגירים.ילדיםעם45גילמעלנשואים
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שומן
עמי
צילום

נמוכהריביתסביבתהיאלשוקחוזריםשהמשקיעים

הזהובפרויקטלהשקעהאחרתאלטרנטיבהללא

עלשעומדהדירותשלהמחירבזכותספציפית

שקלים".אלף089

בקרבשניםזהידועהשבעבארמדרוםהשכנה

אתשמיצתהרוויההשקעהכאפשרותמשקיעים

דירהבהקניתםאםויותרשניםעשרלפניעצמה.

דילאתעשיתםלאוניברסיטהקרובהמתפוררת

בחבסמנכ"לאביסרוריורםפחות.כיוםחייכם.

לאעדיין"ישכיסבורבעירפופולריתנדל"ןרת

עדייןבהםשהמחיריםהנגבבבירתאזוריםמעט

נכסיםבהםלמצואושאפשרשחקיםהרקיעולא

נאות".תשואותשמניבים

אביבושהשתמששחקים"הרקיעו"לאהביטוי

אבלעלולומרושיווקיתעדינהדרךהואסרור

מונההואזאתבצדאביב.בתלכמובטירוףלא

לההסיכויאתלשפרשביכולתןתמורותכמה

"רואיםהרחוקבעתידגםרעלאלדעתורוויח

אליה.חוזריםשעזבוצעיריםלעירחיוביתהגירה

משכילהאוכלוסייהלעירמושכתהאוניברסיטה

הלימודיםבתוםבהלהישארבוחרתפעםשלא

הממשלההמקומייםהעסקיםבשללושתומכת

מגווןבעירישקלהרכבתשלבנייהמתכננת

נמללקוםמתוכנןלעירובסמוךבילוימקומות

בינלאומיות".לטיסותתעופה

ההתנחלויותשלהלהיט

הצרכנותבמדורפורסמההאחרוןבפברואר

לנדל"ןהערהביקושעלכתבההיום"ב"ישראל

החלתעלההכרזותרקעעלובשומרוןביהודה

וממשלהבחירותהיואמנםמאזבשטחים.ריבונות

בביתכפלקטנותרוהללווההכרזותאיןעדיין

באזוריםהקבלניםדבריזאתובכליסודיספר

ולאמוצקותבעובדותמגוביםביקושיםעלהללו

לשכנע.בניסיונותרק

בחומכירותשיווקסמנכ"לאדלשטייןאריאל

"אחדמפתיעדרך""אבניהנכסיםניהולברת

משיכהמוקדשמהווהביותרהבולטיםהיישובים

היישובאל.ביתהואולמשפחותצעיריםלזוגות

ירושליםמאזורלמשקיעיםיעדלהיותצפויהזה

שבועשורלאחרהארץ.ממרכזואפילווהסביבה

בשנהביישובחדשותבנייההתחלותנרשמולא

יחידותל056פינהאבןהניחההממשלההאחרונה

דרוםמזרחבאזורחדשהבשכונהשייבנוהדיור

אל".ביתהיישובשל

ברמתהואאגבמושבהשמקוםהחברהלראיה

עלבלבדשעות42שלזמןבפרקחתמההשרון

מתוךאל"בביתדרך"אבניבפרויקטחוזיםכ07

למשתכן.מחירתוכניתלזכאיהמיועדותיח"ד19

התושביםכלאתשמאפייןמהאדלשטייןלדברי

חינוךמוסדותאחרהחיפושהואבשטחיםהחדשים

פארקיםציבורשטחיפיתוחביותרגבוההברמה

ועוד.מסחרייםמרכזיםירוקיםושטחים

להתוצפויהרבותבהדוברשכברנוספתעיר

חרישהיאמשתלמתכהשקעהבעתידברר

לעכשיו.נכוןבהלהסתדראפשריבלתירכבשבלי

שניםלאחרשנבניתהראשונההעירהיא"חריש

אומרבישראל"חדשהעירהוקמהלאשבהןרבות

הקהצפוןשלהמודיעיןהיא"חרישאדלשטיין

ראשונייםאכלוסבשלביהמצויהבהקמהעיררוב.

ומשתלמיםיחסיתנמוכיםכיוםבההדיורשמחירי

אחרים".ביישוביםהדיורלמחיריבהשוואה

חברתשלומכירותשיווקסמנכ"ליתכהןטלי

בחרישבצוותאשכונתאתהבונההנדסהשפיר

הקאמנםהאחרונותבשנים"המשקיעיםכימודה
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