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כץ הריוס הדמיה: | הרצליה מטרופוליס במתחם פנטהאוז

 החדשים הפנטהצוזים
הערים מרכזי של

 אותן מאפיין מה שנה. מדי אחרות ייחודיות ודירות פנטהאוזים מאות מייצרים עירונית התחדשות פרויקטי
גל שם I ה״רגיל״ מהפנטהאוז שונות הן ובמה

 עירונית התחדשות במסגרת רויקטים
והקבל היזמים עבור מורכב אתגר הם

 באותם הנבנות הפנטהאוז דירות נים.
ועי חיזוק בפרויקטי מדובר אם בין פרויקטים,

 (תמ״א מחדש ובנייה פירוק או )38/1 (תמ״א בוי
זה. בשוק ליזם משמעותי רווח מקור הן ),38/2

הת בפרויקטי הפנטהאוז דירות האם אבל,
 בפרויקטים מפנטהאוזים שונות עירונית חדשות
 מאפיינים באילו כן, ואם החופשי? בשוק הנבנים
בדיוק?
 יזמות אגף ומנהלת סמנכ״לית פלדמן, ניצן
מסבי הארץ בוני הקבלנים בהתאחדות ובנייה

בה פרויקטים על מדברים כאשר "לרוב, כי רה
 של היא המצטיירת התמונה עירונית, תחדשות
 ופנימי חיצוני מהפך העוברים ישנים בניינים
הק הדיירים, לתועלת הדירות ערך את ומעלים

 עירונית התחדשות אולם העירונית. והרשות בלן
ופנטהאוז. יוקרה דירות גם כוללת

עי בהתחדשות יוקרה מגורי כי לזכור "חשוב
המקו ולרשות הבניין לערך רבות תורמים רונית
אקו סוציו משכבות דיירים מוסיפים הם . מית

 הרבות בשכונות אותם ומשלבים גבוהות נומיות
 גבוהה ומוביליות בריא תמהיל שיוצר מה בעיר,

 כולה המדינה צרכי את הרואה זו תוכנית בחברה.
 תשכיל לא אם להסתיים עלולה מאקרו במבט

הר את ולעודד בה לתמוך אותה, לפתח המדינה
 תושביהן. לטובת אותה לאמץ המקומיות שויות
רעי מפני הגנה של המתוכננות לתוצאות מעבר

פת ותוספת מוגנים מרחבים תוספת אדמה, דות
לחי גם אותם, חסר כך שכל במשק דיור רונות

 שהוא מאוד חשוב ערך יש החברתי-כלכלי זוק
 אסור וותיקות. בשכונות ההתחדשות של תוצאה
הקיימים העירונית ההתחדשות כלי על לוותר

 חליפיים כלים למציאת עד ,38 תמ״א ובראשם
קיימא". וברי יישימים

38/1 לתמ״א יחודיים מוצרים
עי התחדשות פרויקטי האחרונות בשנים

 במרכזי הפרימיום דירות היצע את העלו רונית
 ניתן לדוגמא אביב בתל מהיר בשיטוט הערים.
בא־ תמ״א שעברו ישנים בניינים מאות לראות
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34 מעמי המשך

 ענקיים פנטהאוזים עם בעיר צפופים הכי זורים
חדרים. 5 דירה כגודל שגודלן ומרפסות
 בעיר, נדל״ן קרסו מנכ״ל שאול, חמי לדברי
 יוצרות 38/1 תמ״א בפרויקטי התכנון ״מגבלות
 אונו קרסו בפרויקט לדוגמה, ייחודיים. מוצרים
הש בקומה ממוקמים הפנטהאוזים אונו בקרית
 2 בתוספת מ״ר 127 פני על ומשתרעים ביעית

נו מרפסת וכן אחת כל מ״ר 30כ- של מרפסות
שק מוצר - ההורים לחדר מ״ר 30כ- של ספת

 של במסלול מסורתיים. בפרויקטים למצוא שה
 מוקם ותחתיו נהרס הישן הבניין 38/2 תמ״א
שנו תיכנון אילוצי אין לכן לחלוטין חדש בניין
 מוצרי לייצר יותר וקל הישן הבניין מצורת בעים

חדש". פרויקט בכל שנהוג כפי שלמים יוקרה
 38/1 תמ״א כי הסבירו שוחחנו שאיתם יזמים

 חדש פרויקט לעומת לחלוטין שונה מוצר הינו
מא הוא משלו. חסרונות וגם רבים יתרונות עם

 לעומת מרווחות יותר הרבה מרפסות למשל פשר
 רו־ אליו שמושך קריטריון - חדשים פרויקטים

 שגיא לדברי הזאת. בתקופה בעיקר דירות כשי
 אופי "בשל ינוב, חברת של ובעלים מנכ״ל לנצ׳נר,
 הדירה לרוב ותוספת, בחיזוק כשמדובר הבינוי,
 שבה גג, דופלקס דירת תהיה העליונה בקומה

 קומה הכוללת קומות, חלוקת נראה כלל בדרך
 שהעלייה גג, מרפסת עם מגורים וקומת ציבורית

עצמו. הבית מתוך היא אליה
המ בנייני של הגובה הם נוספים "הבדלים

עירו התחדשות של בפרויקטים והחנייה. גורים
בפ כיום למקובל בניגוד מגדלים, בונים לא נית

 כן כמו ביקוש, באיזורי בעיקר רגילים רויקטים
 התחדשות בפרויקטי מפנטהאוזים הנשקף הנוף

 פרויקטים לעומת אורבני נוף בד״ב הוא עירונית
הערים". למרכזי מחוץ המוקמים

 העוסקת צברים חברת של בעלים צברי רוני
תכ "בכל כי מציין העירונית ההתחדשות בתחום

 מאוד להרבה נדרשים אנו תמ״א פרויקט של נון
המיוחדות הדירות גם יוצא וכפועל יצירתיות

יח״צ צילום: | שמול ניר

יח״צ צילום: | לנצ׳נר שגיא

 בניין רק לא לרוב כוללים עירונית התחדשות
 את שמאפשר מה בניינים, של מתחם אלא אחד,

 אלה ייחודיים מוצרים של של ההיצע הגדלת
מבוקשות. בשכונות או הערים במרכזי

 פנטהאוזים בין ביותר המהותיים "ההבדלים
 מסורתיים פנטהאוזים לבין עירונית בהתחדשות

 השכונה בלב מיקומם ובעיקר לגודל נוגעים יותר
שמע והפרטיות העיר, או השכונה בפאתי ולא
 נמוכים הניהול דמי בו דיירים מעט עם בניין ניק

 מגדלים "לעומת אדלשטיין, מדגיש משמעותית",
 רב מספר הכוללים קומות, עשרות בני חדשים

 מצטברים בהם הניהול דמי ואשר דיירים, של
ביותר". משמעותיים לסכומים זמן לאורך

 בפרויקט כשמדובר אדלשטיין של לדבריו
 המתאר קווי של אילוצים קיימים ,38/1 מסוג

 בתכנון. להתחשב צריכים בהם הישן הבניין של
אילו והריסה 38/2 בינוי פינוי פרויקט לעומת

 לכל בדומה הינו והתכנון קיימים לא אלה צים
חדש. נדל״ני פרויקט

ההתחד במסלולי הבוטיק בנייני "במרבית
 ליצור אפשרות ישנה למיניהם, העירונית שות

הטי פנטהאוז לדירות דומה שלא ייחודי מוצר
 "קהל אדלשטיין. מסביר קומות", ברבי פוסיות

 האלו, הדירות את לרכוש שמחפש הלקוחות,
 מתקנים או בבניין כושר חדר אחרי מחפש אינו

 את מחפש הוא .24/7 שומר ועמדת משותפים
 קטנים בוטיק בבנייני שיש והשקט הייחודיות

 אביב תל גונן ברחוב שלנו הפרויקט כדוגמת
 חדרים 5 בני ייחודיים פנטהאוזים הכולל ,10-16
מ״ר". 87 ומרפסת מר 137 של בשטח

תכנוניות מגבלות
 והתחדשות לפיתוח החברה מבעלי שמול, ניר

 של בפרויקטים דירות בעלי המלווה עירונית
מסביר שניר, חברת ומנכ״ל עירונית התחדשות

יח״צ צילום: | חילים אלי

כרמל צילום:שירן | צברי רוני

 זה מסוג בפרויקטים שמוקמים פנטהאוזים כמו
 בפרויקטים שקיימים מפנטהאוזים בתכנון שונים

 של מגמה יש וכיום מאחר לכך, מעבר חדשים.
לש ניתן 38/1 בתמ״א גם שלם מתחם הקמת

 הערים במרכזי פנטהאוזים של גדול מספר ווק
 לא וכבר שכמעט מוצר נחשקות, בשכונות או

 בפרויקט למשל כך חדשים. בפרויקטים קיים
 יובל בקרית עירונית התחדשות פרויקט ־ יובל

 בשטח פנטהאוזים 10 משווקים אנו בירושלים
במחיר מ״ר 120 של ומרפסות מ״ר 110כ- של

שקלים". מיליון 2.99 של התחלתי

ותיקות בשכונות חדשים מוצרים
 ומכירות שיווק סמנכ״ל אדלשטיין, אריאל

 בנייה בהתחלות "העלייה כי אומר דרך באבני
 ערים, במרכזי עירונית התחדשות פרויקטי של
 ,38/2 ובינוי פינוי מסוג והן 38/1 תמ״א מסוג הן

 ומיוחדים חדשים מוצרים של להיווצרותם תרמו
 פג־ - וותיקות בשכונות בעבר קיימים היו שלא

פרויקטי ועוד, זאת פנטהאוזים, ומיני טהאוזים

סיון כפיר צילום: | פלדמן ניצן

• ¥ 51&.

יח״צ הדמיה: | מנוס קבוצת של בירושלים 6 דידס פרויקט
38 בעמי המשך
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מהאיזוו רוכשים
 דוניץ פרויקט את בונה דוניץ אחים חברת

 פינוי, בינוי פרויקט בראשל״צ, האמנים בקריית
 פנטהאוז דירות. 1,400כ- עם מגדלים 14 הכולל

 112ו- מ״ר 183 של בשטח 23 בקומה חדרים 5
 נמכר מיידי, לאכלוס וחניה, מחסן כולל מרפסת,

שקל. מיליון 3.5ב-
הפרימיום דירות רוכשי כי מספרים בחברה

 בפרויקטי אתגר מהוות המיוחדות הדירות כי
 הדירות "מכירת לדבריו, עירונית. התחדשות
הג האתגר הם בפרט והפנטהאוזים המיוחדות

 החדשות הדירות שיווק מבחינת ביותר דול
המ הבעיה עירונית. התחדשות של בפרויקטים

ועי חיזוק של בפרויקטים בעיקר נמצאת רכזית
 לא הרי אלה בפרויקטים שכן 38/1 תמ״א - בוי

 יש לתכנון ולכן המתחם של התב״ע את משנים
מהן". לחרוג ניתן שלא מגבלות

הרי של בפרויקט שמול, מוסיף זאת, לעומת
 בינוי פינוי או 38/2 תמ״א - מחדש ובניה סה

 רגילה, קרקע עסקת כמו זה בהקשר שמתנהג
 מראש ולכן חדשה התב״ע שכן מוסרת זו "מגבלה

 הפ־ ובייחוד דירה סוג שלכל בניין את מתכננים
 מתואם תכנוני ביטוי לתת יהיה ניתן נטהאוזים,

 בבניינים השיווק. ולצרכי היעד לקהל לבניין,
 בפני ניצב 38/1 תמ״א ועיבוי חיזוק שעוברים

 הפנטהאוז דירות במכירת נוסף אתגר המשווקים
הפוטנ הרוכשים מצד שמתעוררות השאלות -

בבניין. הוותיקה לאוכלוסייה בנוגע ציאליים
 שיווקי אתגר שזהו לומר יכול אני "במשווק

 מפגישים אנחנו - שיווקי ליתרון להפוך שלמדתי
שמגי הפוטנציאליים הרוכשים בין להכרות

 לבין חששות, ואפילו סקרנות עם לעיתים עים
 את הכשירו שבעצם אלה הוותיקים, הדיירים
 הנ״ל והמפגשים הפרויקט, של לקיומו הקרקע
 ככאלה ומתגלים יפים אישיים חיבורים מייצרים

השיווק". את המקדמים

פנטהאוזים של גדול מספר
 פסגות, אלד קבוצת מנכ״ל אברמוב, ישראל
"בה כי אומר עירונית, בהתחדשות המתמחה
 גדול מספר יחסי באופן קיים עירונית תחדשות

הפ שרוב הפשוט מהטעם זאת פנטהאוזים, של
קומפק רוויה בנייה הינה התמ״א של רויקטים

 של רובם רוב כן כמו ענק. מגדלי ולא יחסית טית
 מקודמים עירונית, התחדשות של הפרויקטים

 איזור בלב יחסית צפופים אורבניים באזורים
הביקוש".

במרץ הקורונה, מגיפת פרוץ "מאז לדבריו,

2020 נדלן קרדן הדמיה: | יעקב בבאר בוטיק קרדן

וב לפנטהאוזים, מוגבר ביקוש מורגש ,2020
דוג יקרים פחות באזורים הנבנים לאלה מיוחד

 אגוז, מעפילי פרויקט אביב, תל דרום־מזרח מת
בחולון". גיבורים תל בשכונת הצעירים מתחם או

לשד הרצון של "המצרף כי מדגיש אברמוב
 עם יחד הקורונה, בזמן יותר מרווחת לדירה רג

 תל צפון של לאלה מתונות יחסית מחירים רמות
 או גן רמת דוגמת יחסית יקרות ערים או אביב

ביקו האחרונה השנה במחצית יצרה גבעתיים,
משפ גם אלא צעירים, זוגות בקרב רק לא שים,

 רצון עם אבל יחסית, מוגבל תקציב בעלי דיור ,ר
 בלב עדיין ולהישאר לפנטהאוז מדירה לשדרג
אביב". תל מדינת

פרטית כניסה
אשדר של ומכירות שיווק מנהל חילים, אלי

 "בפרויקטים כי מסביר אשטרום מקבוצת בוטיק,
 מתאפשר ובניה, הריסה או חיזוק 38 תמ״א של

 על אחת פנטהאוז דירת לתכנן בודדים במקרים
פר כניסה לפתוח מתאפשר גם ולעיתים הגג
 דבר הפנטהאוז, לתוך ישירות הלובי מתוך טית

משבי כמובן זו עובדה ייחודיותו, את הממקסם
 שבנינו בפרויקט לדוגמה, הדירה. ערך את חה

הפנ דירות אונו, בקריית המכבי יהודה ברחוב
 האירוח, למרפסת נפרדת מכניסה נהנות טהאוז

 הללו הדירות את שיווקנו מ״ר. 120 ששטחה
 ילדים להם שיש או לארח, שאוהבים לאנשים
 יחד מהמרפסת ליהנות שיכולים העשרה בגילאי

 הבית. דיירי יתר את להטריח מבלי חבריהם עם
 נסגרים הבילוי מקומות בה שבתקופה ספק אין

 חשיבות מקבל הבית להנחיות, בהתאם ונפתחים
לר קוסם פרטי, פנורמי נוף מול יותר, עוד גובה

הזה". הלוקסוס את המחפשים בים

יחודיים פנטהאוזים
בק ומכירות שיווק סמנכ״לית גבאי, אורית

 העירונית ההתחדשות "בפרויקטי גבאי: בוצת
 פנטהאוזים ליצור אפשרות ישנה למיניהם,
בפ המוכרות לשבלונות נופלים שלא ייחודיים,
 לרכוש המחפש הלקוחות קהל יזמיים. רויקטים

 הפסיליטיז אחרי תר אינו האלו, הדירות את
חד בפרויקטים קומות רבי בבניינים המוצעים

 הוא .24/7 שומר עמדת או כושר חדר כגון שים,
קט בבניינים שיש והשקט הייחודיות את מחפש

 את לעיתים מחפשים הרוכשים בוטיקיים. נים,
 שכבר החיים תשתיות ואת עבורם הנכון המיקום
 התחדשות בפרויקטי שמתאפשר מה קיימות,
הנב רגילה יזמות מפרויקטי יותר לרוב עירונית,

 העיר, של ההיקפיים בגבולות פעמים הרבה נים
 גם מכאן, לבניה. זמינים שטחים שישנם היכן

 הפנטהאוזים, ובייחוד זה, מסוג פרויקטים שיווק
שמצ מה חדש, פרויקט משיווק במהותו שונה

למ פניה למשל כמו לקופסה מחוץ חשיבה ריך
 הלקוחות עבור מחפשים אשר פנים, עיצוב שרדי

 אנחנו מסוימים. לצרכים התפורה דירה שלהם
 לקוחות להם שיש אדריכלים משרדי עם עובדים
 הרבה להם שיש או בנדל״ן שמשקיעים קבועים

 כל יקנו ולא ספציפיות דרישות בעלי והם כסף,
 לרוב לצרכיהם. בדיוק שיתאים אחד אלא נכס,

 לקהל ויפנה פרטני אישי, באופן יעשה השיווק
ייעודי".

דוניץ אחים צילום: | דוניץ אחים חברת של האמנים פינויבקריית בינוי
40 בענן׳ המשך
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מה־לציון,ראשוןתושביברובםהםבפרויקט

סביבה

$TS1$מהסביבה$TS1$

$DN2$מהסביבה$DN2$דיורמצמצמיחלקםלפרויקט.הקרובה

דופלקס.אופנטהאוזורכשוקרקעצמודשמכרו
סטנ־דירהשרכשודיורמשפריגםלמצואניתן

דרטית

$TS1$סטנדרטית$TS1$

$DN2$סטנדרטית$DN2$לפנ־ושדרגוהפרויקטשלדרכובתחילת

טהאוז

$TS1$לפנטהאוז$TS1$

$DN2$לפנטהאוז$DN2$החדשים.במגדלים

חב־יוזמתאותוהרצליהמטרופוליסבמתחם

רת

$TS1$חברת$TS1$

$DN2$חברת$DN2$,5-6בניפנטהאוזיםלמצואניתןמטרופוליס

מ׳׳ר,128-172ביןנעהפנטהאוזיםשטחחדרים.

במחירמ"ר,31-131ביןנעששטחןמרפסותעם

מספריםבחברהשקל.מיליון4.25שלהתחלתי

בפנטהאוזיםהמתענייניםהרוכשיםפרופילכי

מצמודיהעובריםדיורמצמצמיהינםבפרויקט

לצדדיור,משדרגיאוגבוהיםלבנייניםקרקע

השלישי.בגילזוגותאוצעירותמשפחות

לסביבההתייחסות
הפ־מנוסקבוצתמנכ"לראובן,חישמואל

עילה

$TS1$הפעילה$TS1$

$DN2$הפעילה$DN2$בירושליםהעירוניתההתחדשותבתחום

שוניםוביצועתכנוןבשלביפרויקטיםכ-03עם

עירו־התחדשותפרויקטיבכל"כמעטכיאומר

נית

$TS1$עירונית$TS1$

$DN2$עירונית$DN2$דירותמתוכננותבירושליםבוניםשאנחנו

פנטהאוזביןהעיקריההבדליוקרתיות.פנטהאוז

זהחדשבפרויקטלפנטהאוזהתחדשותבפרויקט

שאנ־הפרויקטיםשלבמקרההפרויקט.סביבת

חנו

$TS1$שאנחנו$TS1$

$DN2$שאנחנו$DN2$נמצאיםהפרויקטיםרובבירושליםבונים

והנוףהסביבההעיר.בתוךמגוריםשכונותבלב

הדי־בתכנוןבחשבוןנלקחיםבירושליםהעירוני

רה

$TS1$הדירה$TS1$

$DN2$הדירה$DN2$הק־להםשחשובההרוכשיםצרכיגםכמו

בדשאוהדצילום:פרשקובסקישלבחיפהשאנןנווהבפרוייקטלדוגמהפנטהאוז

כעת,ירושלים.שלהאותנטיתוהתחושהרבה

דידסברחובבפרויקטפנטהאוזבשיווקנמצא

בשכונהמדוברהגרמנית.המושבהבשכונת,6

בסטנדרטנבנהלכךבהתאםוהפרויקטיוקרתית

הקומהכלעלמשתרעהפנטהאוזיותר.גבוהה

העירוניהנוףעלמעלות360שלמבטומאפשר

במרפסת".בריכהלהקמתהכנהעם

בהתחדשותלגובהבניה
בינויפינויפרוייקטבונהפרשקובסקיחברת

הרסהכברהחברהבחיפה,שאנןנווהבשכונת

דיוריחידות486במקומםותבנהרכבתבנייני

קומות15בנימגדליםהכוללמתוכנןבמתחם

כוללהדירותתמהילקומות.בנימגדליועוד

פג־מינידופלקסים,גן,דירותחדרים,2-6דירות

טהאוזים

$TS1$פגטהאוזים$TS1$

$DN2$פגטהאוזים$DN2$.ופנטהאוזים

המסחרילמרכזבקרבהממוקםהפרויקט

הכרמל.ולמנהרותלטכניוןוהקרבהזיובצומת

פרשקובסקיאשימנכ"לקראדיחייםלדברי

לב־גרמועירוניתהתחדשותשל"הפרוייקטים

נייה

$TS1$לבנייה$TS1$

$DN2$לבנייה$DN2$רוויהבבנייההמאופיינתעירבחיפה,לגובה

יותרישמכך,כתוצאהבלבד.בודדותקומותשל

חיפהלמפרץהצופיםבעירפנטהאוזיםשלהיצע

צו־הםפרשקובסקישלהפרויקטשלבמקרהאו

פים

$TS1$צופים$TS1$

$DN2$צופים$DN2$המפרץ".צידילשני

עלהמשתרעחדריםפנטהאוזלמשל,כך

מיליוןכ-3.3יעלהמרפסתמ"ר+60מ"ר147
יקבלופנטהאוזדירתירכשואשרהדייריםשקל.

ומחסן.חניות

ההתחד־לפרויקטיהתודעהאתשהעלהמי

שות

$TS1$ההתחדשות$TS1$

$DN2$ההתחדשות$DN2$,תבו־אלבןהואבחברה,מספריםבחיפה

רי

$TS1$תבורי$TS1$

$DN2$תבורי$DN2$הפנטהאוזמדירותאחתאתלאחרונהשרכש

בפרויקט.
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