
נדל"ןקורונהימי

השפעה

מוגבלת
וזמנית
אתבאדוםצבעהנגיף

הנז־ד׳ן,חברותמניות
הנכסיםמחיריאך

חסינותמפגיניםדווקא

כהןעדימאת

,It, .«

ווווו!?!|3ו«!
$TS1$ווו$TS1$

$DN2$ווו$DN2$וווו

בק־אפוקליפטיתשממהשלודשיםןך^

ניונים

$TS1$בקניונים$TS1$

$DN2$בקניונים$DN2$בישראל,המסחרייםובמרכזים
הנ־המשרדיםמגדליהתרוקנותלצד

טועים

$TS1$הנטועים$TS1$

$DN2$הנטועים$DN2$הנדל"ןמדדיאתהרעידועברבכל
במ־אחוזיםעשרותשלחדותירידותבבורסה.

ניותיהן

$TS1$במניותיהן$TS1$

$DN2$במניותיהן$DN2$אתשיקפוהמניבהנדל"ןחברותשל

שסומןבתחוםדעיכהאולקריסההשוקציפיות

הנוכחית.המאהשלכזהבהאחרוןבעשור

והתח־הנגיףבחסותהחדותהטלטלותחרףאך

זיות

$TS1$והתחזיות$TS1$

$DN2$והתחזיות$DN2$לפיכינראהמגלמות,שהןהשחורות

מרשימה.חסינותמפגיןהנדל"ןשוקשעה,

ענקיותובראשןהנדל"ן,שחברותבשעה

הפסדיםהאחרונהבתקופהספגוהמניבים,

הנכסיםשוויבמניותיהן,דרמטיביטוישקיבלו

מעידיםבענףמומחיםנפגע.ולאכמעטבפועל

המשרדיםבנכסיהפגיעהעיקרלהיום,נכוןכי

השכירותבמחיריבירידהמתבטאתוהמסחר

המוש־הנכסיםבעלישלזמניהכנסותובאובדן

כרים,

$TS1$,המושכרים$TS1$

$DN2$,המושכרים$DN2$היקףשלמשמעותיתהתכווצותלצד

קדימהבמבטזאת,עםאלה.בזירותהעסקות

כפיאלה,בענפיםהפגיעהכיהמומחיםצופים

הבור־במדדיםהאחרוניםבחודשיםשהשתקפה

מאיים,

$TS1$,הבורמאיים$TS1$

$DN2$,הבורמאיים$DN2$הנכסיםאותםמחיריעלתדלגלא

פחותה.במידהכיאםהם,אףלרדתשצפויים

למשכיריםהשוכריםביןהידיים"כיפופי

המקרקעיןשמאיאומרהסתיימו",לאעוד

הכלכלי,המשברמבחינת"גםספקטור,ירון
ואבטלההתמוטטותחוויםלאעודאנחנו

מועסקיםשאינםהאנשיםכשמרביתגדולה,

היאהתחושהחל"ת.דמימקבליםעדיין

אירועבקורונהרואההמשקיעיםשציבור

נכסיםכיוםשמוכריםושמישיחלוף,זמני

שלחו־נכסיםבעליבעיקרהםבזולמניבים

צים

$TS1$שלחוצים$TS1$

$DN2$שלחוצים$DN2$מיידי".לכסףוזקוקיםכלכלית

ולאקדימהציפיותמשקפותתמיד"מניות

ברקוביץ׳,נדבמסבירהנוכחי",המצבאתרק

התנודותביןהפעראתבתש,נדל"ןאנליסט

האחרוניםבחודשיםהמניבהנדל"ןמניותשל

המשבר,"בתחילתבשטח.הנדל"ןמחירילבין

המ־שעולםציפוהמשקיעיםהחששות,כשעלו

שרדים

$TS1$המשרדים$TS1$

$DN2$המשרדים$DN2$מסיבימעברעםמשמעותישינוייעבור

גםייפגעהמסחריושהנדל"ןמהבית,לעבודה

לפ־היוהציפיותלאונליין.ההסתגלותבשלכן,

גיעה

$TS1$לפגיעה$TS1$

$DN2$לפגיעה$DN2$,חברותשלהמניותובהתאםממושכת

ב־%05ואפילוב־%04,ירדוהמניבהנדל"ן

המסחריבנדל"ןפעילותןשעיקרבחברות

נפג־שלאהמניבהנדל"ןענקיותמביןהיחידה

עה,

$TS1$,נפגעה$TS1$

$DN2$,נפגעה$DN2$,המשרדיםשמרביתגב־ים,היאכנראה

שפ־טכנולוגיותלחברותמושכריםשבבעלותה

חות

$TS1$שפחות$TS1$

$DN2$שפחות$DN2$מהמשבר".כתוצאהנפגעו

המניביםאתאוששוהחיסונים

המשרדים,בענףהגדולותהשחקניותלצד

טרנדוגב־ים,מבנהאמות,עזריאלי,קבוצתבהן

בסערהלחיקוגרףהאחרונותבשניםהמשרדים

הרכי־קבוצותואתהקטניםהמשקיעיםאתגם

שה.

$TS1$.הרכישה$TS1$

$DN2$.הרכישה$DN2$יחסיתהגבוהותלתשואותההבטחותמלבד

הגו־אחדהמשרדים,נכסיעלבעסקותשנכרכו

רמים

$TS1$הגורמים$TS1$

$DN2$הגורמים$DN2$הק־המשקיעיםשללכניסתםהמרכזיים

טנים

$TS1$הקטנים$TS1$

$DN2$הקטנים$DN2$הרחקתםהיתהאלובשניםזהלתחום

משההקודם,האוצרשרידיעלהדיורמשוק

כינראהכבד.מיסויעליהםשהטילכחלון,

אתבחשבוןהביאולאהללומהמשקיעיםרבים

וסי־במשרדיםבהשקעההכרוכיםהסיכונים

כונים

$TS1$וסיכונים$TS1$

$DN2$וסיכונים$DN2$הקיצוןבתרחישעתה,מתממשיםאלה

הקורונה.שיצרה
משר־שלמכירהעסקותואיןכמעט"כיום

דים,

$TS1$,משרדים$TS1$

$DN2$,משרדים$DN2$משמעותיותירידותרואיםבהחלטאבל

אומר%02־%03",שלגםהשכירותבדמי

"במגדלימסילתיחייםהשמאים,לשכתיו"ר

משקיעיםשלרכישהקבוצתשהקימהבסר,

השכרהעסקותהאחרונהבתקופההיוקטנים,

למ"רשקל70־60לעומתלמ"רשקל40של

משרדיםמגדלילגבינכוןזההקורונה.טרום

לק־כיוםמעדיפיםהנכסיםשבעלינראהרבים.
בל

$TS1$לקבל$TS1$
$DN2$לקבל$DN2$ושהםריק,שיעמודמאשרהנכסעלפחות

ודמיהגבוהההארנונהאתלשלםימשיכו

שבעלימעריךאניהקרובה,בתקופההניהול.
ב־%04גםימכרולמכורשייאלצומשרדים

הקורונה".טרוםממחיריפחות

לעומתהמסחר,המשקיעים,"מבחינת

אליולהיכנסשנרתעותחוםהואהמשרדים,

מסיל־מוסיףהקורונה",לפניעודמלכתחילה,

תי.

$TS1$.מסילתי$TS1$

$DN2$.מסילתי$DN2$המסחרשרובהןלכךהמרכזיות"הסיבות

למיניהםביגובמרכזיבקניוניםמתרכזכיום

ושבח־בענף,הגדוליםהשחקניםנמצאיםשם

נויות

$TS1$ושבחנויות$TS1$

$DN2$ושבחנויות$DN2$גדולהואלמשקיעיםהסיכוןהשכונתיות

כעוסקלהירשםהנכסיםמבעליודורשלמדי

היחידההכניסהבהתאם.מסיםולשלםמורשה

קניותבמרכזיהיאהזהלתחוםמשקיעיםשל

אובמרכז,לווייןבערישנבנוחדשיםשכונתיים

לפינוי־בינויפוטנציאלעםמגוריםבמתחמי

היושםבלבד.בשולייםהיתההיאוגם
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הרשקוביץאליהוצילום:שבעבבארעופרקניוןגרנד

י;

הרחוב.שבקומתהמסחרייםבנכסיםשהשקיעו

אנחנוהמסחרייםבנכסיםהמחיריםמבחינת

כרגעכיפשוטזהאבלירידהרואיםלאעוד

קפאה.הזהבשוקהתנועהעסקות.בכללאין

השכי־ובדמיבתשואותירידהקיימתזאת,עם

רות,

$TS1$,השכירות$TS1$

$DN2$,השכירות$DN2$הנכסיםבמחיריהירידהשגםצופהואני

."20%־10שלגודלבסדרלהערכתיתגיעעוד

אופפיםרביםשאלהסימנילעתיד,במבט

נכ־גורלואתוהמשרדים,המסחרעולמותאת

סיהם.

$TS1$.נכסיהם$TS1$

$DN2$.נכסיהם$DN2$המשר־שוקשלגורלועלשהאיוםאלא

מקרקעין:שמאיספקעור,ירון
המשקיעיםשציבורהיא"התחושה
שיחלוף.זמניאירועבקורונהרואה
בזולמניביםנכסיםכיוםשמוכריםמי
שלחוציםנכסיםבעליבעיקרהם
מיידי"לכסףוזקוקיםכלכלית

לפניהרבהעודלמעשההתחילהמקומידים

כשהואהשוקהגיעשאליההקורונה,התפרצות

מבחינתגםאדיר.תכנוניבעודףמאופייןכבר

המ־מהווההקורונהכינראההמסחריהנדל"ן

שכיות

$TS1$המשכיות$TS1$

$DN2$המשכיות$DN2$מקוונות,לקניותהמעברלמגמתוחיזוק

שחלהתיקוןכינראהואולםקודם.עודשהחלה

במקבילהמניב,הנדל"ןחברותשלבמניותיהן
הת־משקףלבואהעתידהחיסוןעללבשורה

מתנות

$TS1$התמתנות$TS1$

$DN2$התמתנות$DN2$המשר־לעתידהקודרותהתחזיותשל

דים

$TS1$המשרדים$TS1$

$DN2$המשרדים$DN2$המשבר.מתחילתוהמסחר

השת־המניבהנדל"ןמצבמסוימת,"במידה

נה

$TS1$השתנה$TS1$

$DN2$השתנה$DN2$עלומודרנהפייזרשלההודעותעם

"פתאוםברקוביץ׳.אומרשבדרך",החיסונים

לחזרהפוטנציאלידד־לייןרואיםהמשקיעים

תי־האחרוניםבשבועותשיצרמהוזהלשגרה

קון

$TS1$תיקון$TS1$

$DN2$תיקון$DN2$עםמשמעותית.שעלוהמניבים,במניות

מעריךלאהמשקיעים,כוללאחד,אףזאת,

ההערכותקודם.שהיהלמהב־%001שנחזור

אונלייןוהמסחרמהביתהעבודהשמגמותהן
המשרדיםמסוימת.במידהאיתנויישארו

אבליקרסו,לאאוליהמסחריהנדל"ןושטחי

התיקון,עםגםלכן,והתאמות.שינוייםיעברו

נמוכותעדייןהמניביםשלהמניות

הקורונה".טרוםממחיריהןב־%01־%02
"הציפייהמסילתי:מצטרףאלהלדברים

אםשגםהערכותאיתההביאהלשגרהלחזרה

תחליףתהיהלאהיאתימשךמהביתהעבודה
מס־מצדו,ספקטורמהמשרד".לעבודהמוחלט

כים

$TS1$מסכים$TS1$

$DN2$מסכים$DN2$מוגזמותכנראההענףלקריסתהתחזיותכי

הקורונה"אםבדרך.מחיריםירידותצופהאך

אזהארוךלטווחטעמיםשינויפהתייצראכן

כלפיהמניביםמחיריעלהשפעהגםנראה

התא־פהשנראהמאמיןאניכך,אוכךמטה.

מות,

$TS1$,התאמות$TS1$

$DN2$,התאמות$DN2$השכי־בדמיירידההיצע,עודףשיכללו

רות

$TS1$השכירות$TS1$

$DN2$השכירות$DN2$בנכסיםהדרגתיותשוויירידותוגם

ל־%01".עדלהערכתישיגיעו

המ־הנדל"ןבמניותהחדותהתנודותלעומת

ניב

$TS1$המניב$TS1$

$DN2$המניב$DN2$חברותשלבמדדיםהאחרוניםבחודשים

"למ־בהרבה.מתונההתמונהלמגוריםהנדל"ן

עשה,

$TS1$,למעשה"$TS1$

$DN2$,למעשה"$DN2$כמעטהקורונהפגיעתהמגוריםבמניות

אב־מצב"נוצרברקוביץ׳.אומרהורגשה",לא

סורדי,

$TS1$,אבסורדי$TS1$

$DN2$,אבסורדי$DN2$שלנגזרתהואגםהדיורשוקבסוף,כי

שבתקופהלהיותיכוללאלכאורההכלכלה.

הפרטית,בצריכהוירידהגבוההאבטלהשל
זהאבלשינוי,ללאיישארוהדירותמחירי

נקוד־היושראינוהירידותשקרה.מהבדיוק

תיות,

$TS1$,נקודתיות$TS1$

$DN2$,נקודתיות$DN2$שהיהאחראוכזהקבלןשלכללובדרך

הנחות".ועשההמשברבשיאתזרימיבלחץ

בתקופהלגבשהממשלהשלהיכולתחוסר
החזירהלמשתכןלמחירחלופיתתוכניתהזו

בר־מוסיףהחופשי,לשוקרביםדירותרוכשי

קובי?.

$TS1$.?ברקובי$TS1$

$DN2$.?ברקובי$DN2$הזובתקופהירדוהבנייההתחלות"גם

בהמשך",מחיריםלעלייתציפייהשיצרמה
שללעולםשחזרנוהיא"התוצאהאומר.הוא

במ־גםהמחיריםמבחינתהקורונהימיטרום

ניות

$TS1$במניות$TS1$

$DN2$במניות$DN2$הנכסים".במחיריוגם

לשעבר,המקרקעיןשמאילשכתנשיא
שוקעלפסחהלאהקורונהכיסבורדנוס,אוהד

בכ־ומאוחרתקלהמכהלונתנהאלאהדיור

נף.

$TS1$.בכנף$TS1$

$DN2$.בכנף$DN2$זמןשעוברכבדהספינההואהנדל"ן"שוק

מגיבהזההשוקכהרגלוולכןזזהשהיאעד

שוק,2020שלהשנילרבעוןנכוןבאיחור.

אמנםמהקורונה.נפגעלאלמגוריםהנדל"ן

אבלסגר,שלשבועותכמההיוהזהברבעון
באופןוחזקה,מהירההיתהממנוההתאוששות
במחיריםאפילוהעסקות.במספרתיקוןשיצר

לעו־0.5%שלעלייההזההרבעוןבמהלךחלה
מת

$TS1$לעומת$TS1$
$DN2$לעומת$DN2$שלק־השלישיברבעוןזאת,עםשלפניו.זה
ראת

$TS1$שלקראת$TS1$
$DN2$שלקראת$DN2$כברנוסףלסגרנכנסהישראלסופו

מובהקת,אךקטנהמחיריםירידתמגמתרואים

רואיםשערכתיבסקירהלמגורים.בנדל"ןגם

ירידותהיושנבחנויישובים16מתוךשבעשרה

וחי־בירושליםהקודם.לרבעוןביחסמחירים

פה,

$TS1$,וחיפה$TS1$

$DN2$,וחיפה$DN2$,היתהבאילת,1%שלירידההיתהלמשל

היתהורמלהנתניהובמודיעין,6%שלירידה

היתהזאת,לעומתאביב,בתל.2%שלירידה

מהר־הירידהלמרותהכל,בסךשל%1.עלייה,

בעון

$TS1$מהרבעון$TS1$

$DN2$מהרבעון$DN2$ב־9102רבעוןאותולעומתהקודם

יציבות".עלשמרושהמחיריםנראה

המרכזייםהגורמיםאחדדנוס,לטענת

הדיורבשוקהיחסיתהיציבותעלששומרים

המ־דחייתלגביישראלבנקשלההוראההוא

שכנתאות

$TS1$המשכנתאות$TS1$

$DN2$המשכנתאות$DN2$ככלהזו.בתקופההלוואותוהחזר"

לאהשוקהזו,הדחייהאתמאפשריםשהבנקים

וכמ־כינוסהליכישלהתחלהרואיםלאקורס,

עט

$TS1$וכמעט$TS1$

$DN2$וכמעט$DN2$הואנכסים",שלמצוקהמכירותרואיםולא

המשכנ־לשוקהבנקיםשל"החשיפהאומר.

תאות

$TS1$המשכנתאות$TS1$

$DN2$המשכנתאות$DN2$ומ־שקל,מיליארדמ־054יותרשלהיא

בחינתם

$TS1$ומבחינתם$TS1$

$DN2$ומבחינתם$DN2$לירותיהיהלקרוםהזהלשוקלתת

לראותשנמשיךצופהאניברגל.לעצמם

ב־1202,גםהדירותבמחיריאקראידשדוש

הרבהייפגעוהפריפריהביישוביכשדירות

בחו־גםשםהביקושאזוריבלבמדירותיותר

דשים

$TS1$בחודשים$TS1$

$DN2$בחודשים$DN2$ובמקריםיציבות,יותרישהאחרונים

עליות".גםמסוימים

חוזריםהקעניםהמשקיעים

הביקושגםלמגורים,הנדל"ןמניותכמו

בעק־נפגעלאהישראליהציבורבקרבלדירות

בות

$TS1$בעקבות$TS1$

$DN2$בעקבות$DN2$.המרכזיתהלשכהמנתוניעולהכךהמשבר

,2020שלהשלישימהרבעוןלסטטיסטיקה

tg;tg;ביחס19%שלקפיצהניכרתשמהם
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נדל"ןקורונהימי

ישראליצאהאזהשנה,שלהשנילרבעון??

ביש־נמכרווספטמברביוליהראשון.מהסגר

ראל

$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$10,14025%שלעלייהחדשות,דירות

נתו־ב־9102.המקבילברבעוןהמכירותלעומת

נים

$TS1$נתונים$TS1$

$DN2$נתונים$DN2$העק־ההתאוששותלמגמתמצטרפיםאלה

בית

$TS1$העקבית$TS1$

$DN2$העקבית$DN2$מהחודשיםהמקומיהנדל"ןשוקשל

ב־%82ירדאזמהסגר,היציאהעםמאי־יוני,

הרב־לעומתשנמכרו,החדשותהדירותמספר

עון

$TS1$הרבעון$TS1$

$DN2$הרבעון$DN2$שבוהאחרוניםבחודשיםב־9102.המקביל

שביצעוהעסקותשהיקףהמשקיעים,והתחזקו

המק־מהנתוןב־%55גדולהיהלבדובאוגוסט

ביל
$TS1$המקביל$TS1$

$DN2$המקביל$DN2$עומדתהזההזינוקברקעאשתקד.מאוגוסט

למ־הרכישהמסהפחתתעלהממשלההחלטת

שקיעי

$TS1$למשקיעי$TS1$

$DN2$למשקיעי$DN2$יולי.בסוףלתוקףשנכנסהנדל"ן

הטבעית,אךהמשמעותית,ההאטה"אחרי

האח־באפרילהנדל"ןעסקותבהיקףשראינו

רון,

$TS1$,האחרון$TS1$

$DN2$,האחרון$DN2$ראינוכברהשלישיברבעוןהסגרסביב

מנכ"לכהן,רוניאומרדירות",במכירתפיצוץ

במאי־"כברנדל"ן.שיווקאלדרבחברתושותף

יוני

$TS1$במאייוני$TS1$

$DN2$במאייוני$DN2$ללאאךלהתמלא,המכירותמשרדיחזרו

היתהכבראזביולי־אוגוסט,היההשיאספק

העסקות.במספרבהרבהמשמעותיתעלייה

הק־אתשיצרוהמרכזייםהגורמים"בין

פיצה

$TS1$הקפיצה$TS1$

$DN2$הקפיצה$DN2$אוכשפחותהנדל"ן,משקיעיהיוהזו

לתוקףנכנסההתקופהאותהסביביותר
לצדל־%5.שחזרהרכישה,במסההפחתה

המ־שמצאוהאלטרנטיבותגםהמס,הפחתת

שקיעים

$TS1$המשקיעים$TS1$

$DN2$המשקיעים$DN2$בתקופתדעכוהאחרונותבשנים

שבשנ־המשרדיםשוקלמשל,כךהמשבר.

תיים־שלוש

$TS1$שבשנתייםשלוש$TS1$

$DN2$שבשנתייםשלוש$DN2$הטרנדיםאחדהיההאחרונות

עבו־למרתיענהפךהמשקיעיםשלהחמים

רם

$TS1$עבורם$TS1$

$DN2$עבורם$DN2$בושהיוההון,שוקגםהקורונה.בתקופת

נעשההמשבר,סביבקיצוניותדיתנודות

אומנוסיםפחותלמשקיעיםיותרמאיים

חיזקהרקהקורונהמסויםבמובןמקצועיים.

בשוקלאנשיםשישהביטחוןתחושתאת

למגורים".הנדל"ן

יצ־ושהקורונהמשהו,פהשקרהספק"אין

רה

$TS1$יצרה$TS1$

$DN2$יצרה$DN2$מסויםהכנסותאובדןהאחרוניםבחודשים

מנהלפישר,גיאאומרהמניב",הנדל"ןבתחום

לד־מגדל.הביטוחחברתשלההשקעותחטיבת

בריו,

$TS1$,לדבריו$TS1$

$DN2$,לדבריו$DN2$נמצאיםשלנוהמשרדיםנכסי"מרבית

מצבואתמייצגיםבהכרחשלאפרייםבמיקומי

אנ־יותרחלשיםבמקומותאךהשוק,כללשל

חנו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$לנהללקוחותשלניסיונותיותררואים

חוזיבחידושמחירירידותוגםומתן,משא

שיעורזאת,עםיחד.5%עדשלשכירות

אםשגםכך,95%הואשלנובמשרדיםהאיוש

דרמהלאבהחלטזומסוים,הכנסותאובדןיש

האופציהלמרותקדימה,במבטלקורונה.ביחס

שנ־חושבלאאנימהבית,לעבודהשנפתחה

ראה

$TS1$שנראה$TS1$

$DN2$שנראה$DN2$מעריךואנינעלם,המשרדיםשוקאת

מינוריות".דייהיושנראההתנודותשגם

בקניוניםבמסחר,"גםכימוסיףפישר

מהירההתאוששות

שנרכשןחדשזתדירותמספר

מגמהעונתיותמותאמינתוניםמקורייםנתונים

°08׳3/204רבעון

4,300חדשותדירות$10,140$2NDכ$10,140$1ST$$2NDכ$10,140$1STכ־נמכרו נמכרו כ־ 041,01 

2/20רבעוןלעומת+19%

3/19רבעוןלעומת+25%
3,800

3,300

2,800

2,300

1,800י*—

1,300

1.2014 9.2020

ימ׳סמקור:

דירותמחיריהשוואת

עיי

-4%שינויללא1,010,000שבעבאר

־1%-1,390,0001%חיפה

ירושלים

$TS1$%1$ירושליםTS1$

$DN2$%1$ירושליםDN2$2,010,0001%1%־ $1ST$1%1%$1ST$$2ND$1%1%$2ND$

שינויללא-1,790,0001%פתחתקוה

־2%ללאשינוי1,840,000ראשל"צ

רחובות

$TS1$%2$רחובותTS1$

$DN2$%2$רחובותDN2$1,840,0001%6%

3,040,0001%10%אביבתל

דנוסאוהדהשמאיסקירתמקור:

לאלפחותקריסה,נראהלאהביגובמרכזי

כתוצאהלאגםוכנראההקרובה,בתקופה

כיוםהפגיעהעיקרהזהבתחוםמהקורונה.

קטניםעסקיםהרבהשםהרחוב,בחנויותהיא

ברמהנוראזההזו.בתקופהלמצוקהנקלעו

דרמהמייצרלאאבלוהעירוניתהאישית

הק־לסגירתיגרוםלאוגםכולה,בתעשייה

ניונים.

$TS1$.הקניונים$TS1$

$DN2$.הקניונים$DN2$במני־מהשקעותלסגתכוונהלנואין

בים

$TS1$במניבים$TS1$

$DN2$במניבים$DN2$שבעקבותספקאיןכיאםזה,בשלב

אופורטוניס־יותרהרבהאנחנוככללהמשבר

טים

$TS1$אופורטוניסטים$TS1$

$DN2$אופורטוניסטים$DN2$ומחפשיםהנדל"ןעלבהסתכלות

שגםבזהירותומצייןמספר,הואמציאות",

נבח־בישראללמגוריםהנדל"ןלתחוםכניסה

נת

$TS1$נבחנת$TS1$

$DN2$נבחנת$DN2$החברה.ידיעל

מבטחיםמנורההביטוחבחברתגם

השמאים:לשכתיו"רמסילתי,חיים

כיוםמעדיפיםמשרדים"בעלי

מאשרהנכסעלפחותלקבל

לשלםימשיכוושהםריק,שיעמוד
הניהול"ודמיהגבוהההארנונהאת

בנדל"ןההשקעותתיקהגדלתעלמאותתים
לע־כןגםופוזליםהנוכחיתבתקופהדווקא
בר

$TS1$לעבר$TS1$
$DN2$לעבר$DN2$השק־על"כשמסתכליםלמגורים.הנדל"ן

עות

$TS1$השקעות$TS1$

$DN2$השקעות$DN2$אםהשאלהנשאלתארוך,לטווח

שהםעדדרמטייםכהשינוייםיצרההקורונה

ואתשלנוהאנושיהטבעאתמחדשיעצבו

ההשקעותמערךמנהללוי,עוזיאומרהשוק",

החברהמנכ"לולשעברמבטחים,מנורהשל

אךשינויים,"יהיולהשכיר.דירההממשלתית

בטווחגבוהלהיותימשיךלנדל"ןהביקוש

הנכסים.וסוגיבאופיהתאמותויהיוהרחוק,

במידהנחזורהמשברשבתוםמעריךאני

אחרת.בעוצמהאםגםשהיה,למהמסוימת

קניותולעשותבמשרדלעבודירצואנשים

ליאיןהרופאים.במרכזיויבקרובקניונים

רחוקהענףאבלהתאמות,פהשיהיוספק

מחפשיםאנחנוהמגוריםבתחוםגםמקריסה.

להשכרההדיורבשוקבעיקרהזדמנויות,

בסוגימאודתלויזהשםאבלטווח,ארוכת

העסקות".ואופיהנכסים

adi.cohen@themarker.com
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