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לתשואהאקדמיה
גםבמעונותשמשקיעיםהיזמים

בסביבהאוניברסיטהכשאין

כהןעדי

לכלוםדואגלא"אני

לבנק"נכנסוהכסף
נמוכהההשקעההחדש:הנדל"ניכלהיטחקוחםאתתופסיםהסטודנטיםמגורי

עדייןההיצעמובטחת.כמעטהשוטפתוהתשואהנוחהההשכרהיחסית,
הכיווןאתאוהבותהמקומיותהרשויותאבלמצומצם,

הרשקוביךאליהוצילומים:כהןעדי

ביןשנבנהקומות17בןחדשמגוריםנייןן־־׳*
בקרבתשבע,בבארא׳בשכונההשיכונים
שמעון,סמילהנדסההאקדמיתהמכללה

הזההבניין"את.fהנדלבשוקחדשהמגמהעלמעיד

במהלךשהתאגדהרוכשים,כ-081שלקבוצההקמנו
בק־חברהנאווה,מספרת,"2015

בוצת

$TS1$בקבוצת$TS1$
$DN2$בקבוצת$DN2$.לפרויקט"הגעתיהרכישה
בעיתון.מודעהדרךבמקרה,די
שלאלהשקעההזדמנותחיפשתי

והתעס־ראשכאבהרבהתדרוש

קות,

$TS1$,והתעסקות$TS1$

$DN2$,והתעסקות$DN2$קבועההכנסהליושתספק

שלי".הקטנטונתהפנסיהבמקום

נאווההשקיעהבובמקום

מחסכונותיה,שקלמיליון1,7כ-
בנייןעומדשנים,כשבעלפני
למגוריהמשמשותהיחידות,180בןהחדשהמגורים
רכשנולפרויקטהקרקע"אתמהאזור.הסטודנטים

שמגבילהמאושרת,עירוניתתוכניתכברכשעליה
מס־בלבד",סטודנטיםלמגורישלההייעודאת

פר

$TS1$מספר$TS1$

$DN2$מספר$DN2$מנכ"לכהנר,אסףEwave Nadlanהחברה, החבר

"מגדלאתומנהלתהרכישהקבוצתאתשאירגנה

שלאכמעטהזמן,"באותוכהגדרתה.הסטודנטים",
והח־החדשבפורמטסטודנטיםמגוריקיימיםהיו

דשני

$TS1$והחדשני$TS1$

$DN2$והחדשני$DN2$,שלהמסורתייםהמעונותלאשהואשלהם
נקוד־פרויקטיםשנימלבדהאקדמיים.המוסדות
תיים

$TS1$נקודתיים$TS1$
$DN2$נקודתיים$DN2$אוניברסיטתלידנוסףואחדאביבבתלאחד

למשקי־לאובטחכזה,מוצרהיהלאעודרייכמן
עים

$TS1$למשקיעים$TS1$
$DN2$למשקיעים$DN2$.העסקהשלההזדמנותכשהגיעהאבלקטנים
הנושאאתלעודדהעירייהשלהנכונותאתוראינו

כאןשישוהבנוהשוקצורכיואתאותולמדנוהזה,
פוטנציאל".מעטלא

חד־ל-2-5.2שמתחלקותבפרויקט,הדירותאת

רים

$TS1$חדרים$TS1$

$DN2$חדרים$DN2$נפרדות,דיוריחידותשתישמהוויםנפרדים
שקלאלף750שלבממוצעהקבוצהחברירכשו
שמושכרתכזויחידהכלבגיןהשכירותליחידה.

הטלוויזיהכבלילרמתעדמלא,באבזורלסטודנטים
שקל1,600-1,200שלבטווחנעההמטבחוכלי
בגללבאולקבוצהשהגיעוהאנשים"רובבחודש.

עדייןאיןמהם"לרביםנאווה.מעריכההמחיר",

להחזיקיחסיתנגישההזדמנותזוומבחינתםדירה,
יותר,מבוגריםרוכשיםהםכמוני,אחרים,בנדל"ן.
שחיפשוברובם,המרכזומאזורבחלקםפנסיונרים

לולהשתעבדשיצטרכומבליהכסףעםלעשותמה

הזה".העסקאתולתפעלכךאחר

"אםכהן.ארזהשמאיהוארוכשיםמאותםאחד

באותושבע,בבארלהשקעהדירהמחפשהייתי

שדו־מאוד,ישנהדירהכנראההיתהזוהמחיר,

רשת

$TS1$שדורשת$TS1$

$DN2$שדורשת$DN2$בתחזוקהובעיקרבשיפוץ,להשקיעממני

חלקאניזאת,לעומת"כאן,אומר.הואשוטפת",
משותףבאופןומנוהלשמושכרדירות,ממאגר

הפרויקט.אתשאירגנההחברהידיעללגמרי,
לנסועצריךלאשכירות,בחוזימתעסקלאאני
מתקלקליםכשהםבדירהדבריםלתקןשבעלבאר

שלי.הדייריםמייודעלאאפילואניולמעשה,

במיילבניירותלהתעסקזהעושהשאנימהכל

ית־זהומבחינתילבנק.נכנסוהכסףכשצריך

רון".

$TS1$."יתרון$TS1$

$DN2$."יתרון$DN2$הסטודנטיםמגדלמנוהלשבוהמודלעל

שלשותפות"כמושהואכהןאומרשבעי,הבאר

לאורחיו".יחידותשמשכירבמלון,משקיעים

יחסיתנמוכההשקעהבאותהמודה,הואזאת,עם

הרווחגםדברשלבסופו"הרפתקאות"ונטולת

שלערךעלייתעלשבונים"למשקיעיםמוגבל:

השבחהפהתהיהאםגםהמקרה.לאזההנדל"ן

לאובטחמהותיתתהיהלאכנראההיאהנכס,של
מדו־בסוףלמגורים.בנדל"ןכמו

בר

$TS1$מדובר$TS1$

$DN2$מדובר$DN2$ייעודעםלהשכרה,במבנה

ביטוימקבלהסתםמןוזהמוגבל,

הת־היחידות.אותןשלבשוויגם

שואה

$TS1$התשואה$TS1$

$DN2$התשואה$DN2$רעה,לאהיאזאתלעומת
גםהאמתאתלומראםאבל

שציפיתי.מהלאבינתייםהיא

דיברולפרויקט,כשהצטרפתי

ההשקעה,עלתשואה%5-%4על

עםה-%3.לכיווןיותרזהובפועל

יותרקצתלפנירקשאוכלסבנייןזאתבכלזהוזאת,

שמבחינתמאמיןאניאזהקורונה,שלבשיאהמשנה,

יעלו".עודהמספריםהתשואה

מתארכתההמתנהרשימת

מסוימתסינרגיהכינראהבעולם,גםכמובארץ,

הסטודנטיםציבורביןומעולםמאזקיימתהיתה

זאת,הנדל"ן.משקיעילביןהאקדמיהומוסדות
מו־שלוצמיהתםהתבססותםעםובראשונה,בראש

קדי

$TS1$מוקדי$TS1$

$DN2$מוקדי$DN2$אוניברסיטאותשלבסביבתןנדל"ניים,השקעה

קהלבבטוןלמשקיעיםשסיפקוגדולותומכללות
בשו־שבארץ,אלאלמדי.ומובטחענףשוכרים

נה

$TS1$בשונה$TS1$

$DN2$בשונה$DN2$פתרוןדווקאלים,מעבראחריםרביםממוקדים
המעו־הסטודנטיםקהלשלהמוגדרהמגורים

נות

$TS1$המעונות$TS1$

$DN2$המעונות$DN2$המשקי־מקהלמנותקהשניםלאורךנותר

עים

$TS1$המשקיעים$TS1$

$DN2$המשקיעים$DN2$,השחקניםשלהבלעדיתוכנחלתםהישראלי
שלטפטופיםעםבאחרונה,ואולםבשוק.הגדולים

כינראהשבעשבבארזהכמונוספיםפרויקטים

להשתנות.מתחילההזוהמגמה
מי־אלףכ-32בישראלישאחרונים,"מנתונים

טות

$TS1$מיטות$TS1$

$DN2$מיטות$DN2$גלעדאומרהארץ",ברחביסטודנטיםבמעונות
הסטודנטים/בהתאחדותמחקרמחלקתראשטיש,

לטע־לפחות,)כ-%58המוחלטרובםהארצית.ות
נת

$TS1$לטענת$TS1$
$DN2$לטענת$DN2$,)האקדמייםלמוסדותהצמודיםמעונותהםטיש

הפחותלכלאושבבעלותם,קרקעותעלשנבנו

כיעולהTheMarkerמבדיקתואכן,ביוזמתם.

בישראלהסטודנטיםמעונותרובאלה,נתוניםמתוך
המוס־שלאוהמדינהשלביוזמתהשנבנוכאלההם

גלעד

$TS1$המוסגלעד$TS1$

$DN2$המוסגלעד$DN2$,התאחדותסיש

"רקהארצית:הסטודנסינז/ות
סטודנטיםאלף350מתוךכ-%6

זאת,בצדבמעונות.משתמשים

לפחותההתאחדות,נתונילפי

גריםאינםמהסטודנטיםכ-%04

בפתרונותצורךישבשכירות.

לסטודנטיםנוספיםדיור

הקיימיםלמעונותהביקושאבל
מוגבל"הכלבסךהוא

(Buildבעסקותכללבדרךהאקדמייםרות bot

Operate Transferגדוליםיזמיםעםשביצעו( שביצעו

ישראל,אפריקהאלקטרה,ובינוי,שיכוןבהםבשוק,
מתחייבזהמסוגבעסקותונוספים.אספןאשטרום,

25למשךהמעונותשלוהפעלהבנייהלתכנון,היזם

המניב,מהנכסהרווחיםאתיגרוףשבמהלכןשנה

אוהאקדמיהמוסדלבעלותהמעונותיוחזרוובסופן

ההסכם.שלהשנישבצדוהמדינה,

הגבוהיםהשכירותמחירילאורטיש,לטענת

הגי־ולאורהמרכז,באזורבעיקרהחופשי,בשוק

דול
$TS1$הגידול$TS1$

$DN2$הגידול$DN2$הארץ,ברחביהסטודנטיםבמספרהמתמשך

הזההנדל"נילמוצרהביקושהאחרונותבשניםהופך

יותרלגבוהלנתוניםביחסדלשלושההיצע

למתכונתבהכרחלאהואהזהשהביקושאלאויותר.
שיש"בהינתןהמעונות:שלוהמוכרתהמסורתית

מש־מהםכ-%6רקסטודנטים,אלףמ-053יותר

תמשים

$TS1$משתמשים$TS1$

$DN2$משתמשים$DN2$,"נתונישלפיומצייןטיש,אומרבמעונות

גריםאינםמהסטודנטים40%לפחותההתאחדות,

תל־אווחרדים,ערביםתלמידיםרובםבשכירות

מידי

$TS1$תלמידי$TS1$

$DN2$תלמידי$DN2$איןההורים.אצלשמתגורריםראשוןתואר"

לסטודנטים,נוספיםדיורבפתרונותצורךשישספק
מו־הכלבסךהואהקיימיםלמעונותהביקושאבל

גבל".

$TS1$."מוגבל$TS1$

$DN2$."מוגבל$DN2$ההמתנהרשימותעלבהתבססמעריך,טיש

במעו־נוספותלמיטותשהדרישהבאוניברסיטאות,

נות

$TS1$במעונות$TS1$

$DN2$במעונות$DN2$מהסטודנטים%21-%01עלעולהאינההקיימים

בלבד.נוספותמיטותאלף20-10כלומרבישראל,

הקטניםבממדיםנעוצההזוהמגבלה"ראשית,
אתמחייביםלאמהמקריםשבהרבהישראל,של

בעקבותמגוריהםמקוםאתלהעתיקהסטודנטים

המעונותמרבית"שנית,טיש.אומרהלימודים",

בןהטכניון,אביב,בתלכמומוסדצמודיהם

לאזומהסטודנטיםרביםעבורונוספים.גוריון
הר־כאשריחפשו,שהםהמגוריםחווייתבהכרח

בה

$TS1$הרבה$TS1$

$DN2$הרבה$DN2$כךבתוךבעיר".האורבניתהחוויהאתיעדיפו

באזורהואלמעונותהביקושעיקרכיטישטוען

בשלשם,הגבוההסטודנטיםמספר"בגללהמרכז,

להחזיקסטודנטיםשלוהקושיבמחירהפער
החופשי".בשוקבשכירותדירהעריםבאותן

והיזמיםהמשקיעים

הבוננזהלעברפוזלים

דיורבפתרונותהצורךשביןהזה,הפערעל

המ־שלארכאיהכמעטהמוצרלביןלסטודנטים

עונות

$TS1$המעונות$TS1$

$DN2$המעונות$DN2$,האחרו־בשניםלגשרמנסיםהמסורתיים

נות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$אלה.לפרויקטיםשנכנסיםהגדוליםהיזמים

המשו־התשתיותשדרוגבאמצעותבעיקרזאת,

תפות

$TS1$המשותפות$TS1$

$DN2$המשותפות$DN2$מוסףערךבעזרתושכלולןבהם,שמוצעות

הרגילההשכירותפניעליתרונותלהןשייתן

הסטודנ־"מעונותהצעיר.המסכיםלדורויותאם

טים

$TS1$הסטודנטים$TS1$

$DN2$הסטודנטים$DN2$גרתיאנישבוהמקוםלאכברזההיוםשל

לת־נכנסנוכשרקשהיהמהלאוגםכסטודנט,

הום",

$TS1$,"לתהום$TS1$

$DN2$,"לתהום$DN2$המניביםהנכסיםמנהלסירוטה,ניראומר

הסטודנטיםבמעונותשמחזיקהובינויבשיכון

תלהאקדמיתהמכללהאביב,תלאוניברסיטתשל

הכלכליתוהחברהבחולוןhitמכללתאביב־יפו,
קמ־שלסוגיותרהואכזהמתחם"כלברחובות.
פוס:

$TS1$:קמפוס$TS1$
$DN2$:קמפוס$DN2$כושרחדריירוקים,שטחיםהמוןאומרזה

מרכזמשותפים,לימודחדרימפגש,מרחביברמה,

האלההדבריםמסויםבאופןועוד.צמודמסחרי

השקוננת

2022

האחרונותשבשניםספקאיןאבלהיותמיד

וקהילתיאיכותילדיורהסטודנטיםשלהציפייה
למעשהוזהמשמעותי.וחיזוקדחיפהקיבלהיותר
השכרהבפרויקט,גםסטודנטים.במעונותרקלא

הדרישהאתרואיםצעיר,לקהלמשווקיםשאנחנו

ותוכןמוסףערךבהםשישלמגוריםהאנשיםמצד
וארון".מיטהקירות,מארבעהיותרשהוא
מתמיד,יותרמובניתלקהילתיותהדרישהמלבד

מצדשמורגשנוסףמהותישינויכיסירוטהמספר

הואהאחרונותבשניםזהבהקשרהסטודנטיםקהל

ופחותליחידים,עצמאיות,יחידותליותרהדרישה

שבתלהיא"המשמעותשותפים.לדירותנכונות
חדשותיחיד,בדירותאצלנוגריםסטודנטיםאביב

ומ־אומר,הואבחודש",שקלב-000,2ומאובזרות,

סביר

$TS1$ומסביר$TS1$

$DN2$ומסביר$DN2$הש־מוגבלתאלהפרויקטיםעלבמכרזיםכי

כירות

$TS1$השכירות$TS1$

$DN2$השכירות$DN2$השוק.ממחיריבהרבההנמורלסףמראש
גםהםסטודנטיםמעונותמבעבר,"בשונה

עמוד 1



פוטנציאל'מעטלאכאןטיטהבנומעונות,להקמתהעירייהטלהעידודאתוראינוהעסקהטלההזדמנות"כטהגיעהטבע.בבארטאואר""אוקספורדהסטודנטיםמעונות
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ביטראלסטודנטיםטלהמגוריםאופןההוריםאצלגריםאושוכריםהרוב

מעונותטכורהדירהמטפחהההורים/אצלבבעלותדירה

48% 7%

45% 7%

50% 7%

45% 6%

מכוןגיאוקרטוגרפיהמקור:

ואףלאוניברסיטאותצמודיםבהכרחלאכבר
פדלון,עידוגםאומראליהן׳/משויכיםתמידלא
פדלון,שפונדרבקבוצתמשותףומנכ"לבעלים
ובראשוןבנתניהסטודנטיםבמעונותשמחזיקה

שלוהעלותבדירותהמחסורבגלל"בסוף,לציון.
למצבהגיעוסטודנטיםהחופשי,בשוקהשכירות
שלהםהמגוריםאפשרויותשבוהאחרונותבשנים

בדירותלרובמסתכםבאיםהםשאיתובתקציב

וילות.שלבמרתפיםאוראויותולאמחולקות
השניםלאורךוהתפתחוהלכוהמעונותזה,ומול

רקשהסטודנטיםברמה,מלונאי,למוצרהאחרונות
ולפטופ".מזוודהעםאליולבואצריכים

היזמים,מצדהחדשותההתאמותשלצדאלא
באח־מתחיליםבטוחה,אךאטיתבמגמהכינראה

רונה

$TS1$באחרונה$TS1$

$DN2$באחרונה$DN2$בשוקהקייםוהפוטנציאלהפערלעברלפזול
מל־המשקיעים.ואיתםיותרקטניםיזמיםגםזה

בד

$TS1$מלבד$TS1$

$DN2$מלבד$DN2$בולטשבע,בבארהרכישהקבוצתשלהפרויקט

בקריתאלהבימיםשנבנהbeמתחםגםהזובזירה
מור,וגלעדברזיליקבוצתשלהזה,הפרויקטשמונה.
שנרכשולסטודנטיםמאובזרותדירות315כולל

מהבע־ברזילינדבקטנים.משקיעיםידיעלכולן

כולו"המתחםכיאומרהקבוצה,שללים־השותפים
יחידדירותכשרובןמ"ר,32-21שלמיחידותמורכב

וסטוד־תושביםעםשערכנובדיקותפיעלשהן,

נטים

$TS1$וסטודנטים$TS1$

$DN2$וסטודנטים$DN2$,לזוגדירותהןהיתרביותר.המבוקשותבאזור

כאשרושירותים,מטבחשחולקיםשותפיםלשניאו

האחרון".הפרטעדמאובזרותהדירותכל
ברזילי,שלההערכהפיעלהיחידות,אותן

כשהפרויקטאחת,כלשקלבכ-005,2יושכרו
דמיאתמגלםיד2,אתרפיעלזה,סכוםיאוכלס.

דירותעבורשמונהבקריתהמבוקשיםהשכירות

בא־למצואניתןשלאכמעטזאת,עםחדרים.

זור

$TS1$באזור$TS1$

$DN2$באזור$DN2$2-1בנותלהשכרה,קטנותדירותשלהיצע

בשוקהדירותעלשלהםהיתרוןאתאךחדרים.
לייצרמנסהלאברזיליהצפוןאזורשלהחופשי

"הפרויקטהמגורים:בחווייתאלאלדבריו,במחיר,
שהםה-0002,שנותילדי,z-nלדורמותאםהזה

שעםדורזההקרובות.השניםשלהסטודנטים

בדידותיותרהרבהחווההטכנולוגיתההתפתחות

מב־חברתיות.אינטראקציותלייצרקושיויותר

חינתנו,

$TS1$,מבחינתנו$TS1$

$DN2$,מבחינתנו$DN2$לזהלתתהיאהפרויקטשלמהמטרהחלק

הסטודנטים.שלהמגוריםחווייתבתוךמענה
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גדולשהואבשטחמשותפיםחלליםאומרזה??
לו־למשלשכולליםרגיל,מגוריםמפרויקט15פי

בי

$TS1$לובי$TS1$

$DN2$לובי$DN2$חדריורועשים,שקטיםלימודיםחלליבר,עם

ומ־קולנועעםחיצוניתרחבהכושר,יוגה,משחק,

ערכת

$TS1$ומערכת$TS1$

$DN2$ומערכת$DN2$,יציעשהמקוםפעילויותהרבהועודהגברה

המס־דורשללציפיותבהתאםבנוסף,לדיירים.

כים,

$TS1$,המסכים$TS1$

$DN2$,המסכים$DN2$נגישותיותרהרבהמחפשהקהילתיותשלצד

אפלי־דרךיתנהלכולוהמבנהמיידיתונוחות

קציה,

$TS1$,אפליקציה$TS1$

$DN2$,אפליקציה$DN2$חיתללמכללתמהמעונותשאטליםיהיו

יהיהשבמקוםוכמובןבאזור,מוקדיםכמהולעוד

."24/7ביתאב

סטור־דיוריחידותאותןשמונה,קריתשלבמקרה

נטיאליות
$TS1$סטורנטיאליות$TS1$

$DN2$סטורנטיאליות$DN2$התב"ע(העירוניתהבנייןבתוכניתהוגדרו(

לסטודנטים,מוגבלבייעודכמגוריםייחודיבאופן
היא"המשמעותברזילי,לדבריבמלונאות.המשולבים

מסוימתגמישותתהיהשםלגורשיבואושלסטודנטים

אותןלהשכירנוכלפנויותיהיוובשרירותבחוזים,

הפרויקטשלמעשה,כךלתיירים.קצרות,לתקופות
יחידותלהיצעמהשטחשעלההצורךעלגםיושבהזה

שבחופשותההבנהעלוגםהאזור,שללסטודנטיםדיור

עומדותדירותאותןבעיקר,הקיץובחודשיסמסטר

אתזיהוהעירייהוגםהתיירותמשרדגםריקות.לרוב

בנו".ותמכופהשישהאדירהההזדמנות

רח־מכלמשקיעיםרכשוכולןהיחידות316את

בי

$TS1$רחבי$TS1$

$DN2$רחבי$DN2$ליחידה.שקלאלף650-500שלבסכוםהארץ

לקריתכלשהוקשרעםכאלההםמהמשקיעים"חלק
לתלמידיםהוריםאובאזור,שלמדוחי,תלאושמונה
ואתפהלהשכרההדירותשלהמצוקהאתשהכירו

יש"לצדםברזילי.אומרהמקום",שלהפוטנציאל

להשקעהנכסשמחפשיםמהמרכזחבר׳המעטלא
בניהוללהתעסקצריךשלאנמוךכניסהסףעם

שלו".השוטפתובתחזוקה

במלו־המשולביםמעונותשלדומה,בקונספט
נאות

$TS1$במלונאות$TS1$
$DN2$במלונאות$DN2$בשםנוסףפרויקטמקודםלמשקיעים,הנמכרים

יהיוכולו"בפרויקטהחיפאית.הדרבשכונת"סטפס",

ובדרךבהיתרכברמתוכןכש-007יחידות,כ-003,1
יזםפיטוסי,ג׳פריאומרבתכנון"600ועודלבנייה

קטנה,מרפסתעםמ"ר21שליחידות"כולןהפרויקט.

מכבסה,פעילויות,חדריכושר,חדרגםישכשבבניין

בפרויקט,היחידותמתוךועוד.אוטומטיסופרבריכה,
בנ־לעצמי,משאיראניהיתרואתכ-%03מוכראני

כם

$TS1$בנכם$TS1$

$DN2$בנכם$DN2$,בינתייםהון.השקעותעידודלחוקבכפוףמניב

לקראתשכברהדיורמיחידותכ-052לשיווקהוצאתי
נמכרו".וכולןבנייה

היחידותאתפיטוסימשווקהפרסומייםבמצגים

הראשוןכשבשלבלאחתשקלאלף499שלבמחיר

שכרבלבד.מהסכוםכ-%7לשלםהרוכשיםמתבקשים

להיותצפויפיטוסי,פיעלהיחידות,אותןשלהדירה

באזורמהממוצעמעטהגבוהמחירשקלכ-001,2

בפרויקט"ההשקעהיד2.אתרפיעלחדרים,לדירות
הרו־לפרויקטלהיכנסכדיכאשרהמכר,לחוקכפופה

כשים

$TS1$הרוכשים$TS1$

$DN2$הרוכשים$DN2$עצמי,הוןשקלאלף35רקמראשלהביאצריכים
פסגותמקבוצתבילי,יוסימצטרףאזהרה",הערתכנגד

בחיפה.הפרויקטשיווקעלשאמונהבע"מ,

המ־במסירתישלמוהםהנוספיםה-%39כל"את

פתח".

$TS1$."המפתח$TS1$

$DN2$."המפתח$DN2$,עלבביטחוןוביליפיטוסימדבריםבשיחתנו
לפ־ביחסגםזובהשקעההמובטחתגבוההתשואה

רויקטים

$TS1$לפרויקטים$TS1$

$DN2$לפרויקטים$DN2$בנוסף,%11-%6.שלבשוקלהםדומים"
דירהלקנותמתכנניםשעודצעיריםחבר׳המבחינת

יותרקטןעצמיבהוןהשקעהמחפשיםאבלבהמשך

המיסוי",מבחינתגם׳שוס׳היאהזוהעסקהעכשיו
סטו־מגורימיוחד,דיורשלבנכם"הריבילי.אומר

מילרודמוטיצילום:

סטודיואנדוצילום:להשכרה"קטנותדירותבאזורלמצואניתןשלא"כמעטשכןליחידים,מיועדותבפרויקטהדירותרובשמונה.בקריתBEמתחםשלהדמיה

המעונותשלהמספרים

ממוצעארצימחירבמעונותגריםמהסטודנטיםהסטודנטיםבמעונותמיטותבישראלסטודנטים

במעונות*מיטהשלהאוניברסיטאותשלההשכלהמוסדותשל

הארציתהסטודנטיםהתאחדותמקור:ל־9102.*נכון

ובדירהדירהעלכבעלותלךייחשבולאדנטים

גדולה".משמעותלזהישצעירזוגאותושיקנההבאה

עלאלהבימיםמקודםדומהבמתכונתנוסףפרויקט
ל-006תכנוןמקדםהואשבהבנשרגםפיטוסיידי
ייעו־יחידות200לצדסטודנטים,מגורישליחידות

דיות

$TS1$ייעודיות$TS1$

$DN2$ייעודיות$DN2$אקדמיים.לסגלים

לאפרישלהרכישהקבוצת
במעונותמשקיעהשהיאידעה

הארץברחבימקודמיםזובמתכונתפרויקטיםעוד
ושמאיםהדיןעורכילדברירכישה,קבוצתשלבמודל

הרכישהמקבוצותאחתכך,בתוךאותם.שמלווים

בפרויקטהיאזובזירהשפעלווהגדולותהמפורסמות
אישבבעלותשהיתהנדל"ן,פריחברתשלהדגל

משרדפירון,תמיעו"ד

"סטודנטיםושות׳:פירוןמ.

אחריבמרדףהזמןכלנמצאים

ויציביםזוליםדיורפתרונות

עםנישהבעינייזולכן

גםאךמאוד.גבוהפוטנציאל

אלהסיכונים:שישכמובןכאן

משותף,כביתשנבניםפרויקטים
להיותיהיהחייבשתמיד

מוגבל"שהואובייעודלהשכרה

בספטמברשנרצחהרכישהקבוצותומארגןהעסקים

החברהשלהזההפרויקטבמסגרתפרי.אלדדהאחרון,

יחידות750שלבנייהתוכננהפליים,פריברחובות,

למסחרמ"ראלפיעשרותלצדלסטודנטים,מגורים

החברה,קריסתלאחרוחציכשנהבאחרונה,ותעסוקה.
אותושתוציאפרשקובסקיחברתהפרויקטאתרכשה

חבריהמקורי.התכנוןפיעלעדייןהנראהככללאור

כלשקליםאלפימאותשהשקיעוהרכישהקבוצת

לכךמודעיםהיולאכללמהםרביםכיושמעידיםאחד,
לקבלצפוייםרגילותמגוריםבדירותמדוברשאין
בחזרה.השקעתםמכספי60%עדכעת

חריגבמצבאמנםמדוברזוקבוצהשלבמקרה

כנאמניםשמונומיפיעלועדיין,נקלעו.הםשאליו

אהודהדיןעורכיקריסתה,עםנדל"ןפרילקבוצת

מג־זהפרויקטשלסיפורוקסטנבאום,וגונןגינדם

לם
$TS1$מגלם$TS1$

$DN2$מגלם$DN2$הפועלותנוספותלקבוצותאזהרהתמרוריבתוכו
כמתאיםהתברררכישהקבוצותשל"המודלבתחום.

אומרים.הםסטודנטים",למעונותשמיועדלנכספחות

הרכישהקבוצתחברימושלם,הבנייןכאשר"בסוף,

שנר־הנכסאתולהשכירבעליםלהיותמעוניינים

כש

$TS1$שנרכש$TS1$

$DN2$שנרכש$DN2$,זאת,לעומתעצמאי.באופןובו׳משרדדירה

התב"עפיעלכלל,בדרךמחייביםסטודנטיםמעונות
משו־ניהולחברתבאמצעותניהולתפעולית,ומבחינה

תפת

$TS1$משותפת$TS1$

$DN2$משותפת$DN2$ולאבלבד,לסטודנטיםוהשכרהלתחזוקהשתדאג

מדוברכן,כמועצמאי.באופןהנכםאתלהשכירניתן

יח־גדולכספיובהיקףיחידותמאותשלבפרויקטים

סית,

$TS1$,יחסית$TS1$

$DN2$,יחסית$DN2$רוכשישלהשקעות)הבטחתהמכרשחוקבשעה

בפועלשהםרכישה,קבוצתחבריעלחלאינודירות(,
חשופיםהקבוצהשחבריהיאהתוצאההפרויקט.יזמי

המארגן".ולקריסתגדוללפרויקטדה־פקטו

שבאח־נראהאבלבחיתוליושנמצאשוק"זה

רונה

$TS1$שבאחרונה$TS1$

$DN2$שבאחרונה$DN2$המ־שמאיאומרעניין",בומגליםויותריותר

קרקעין

$TS1$המקרקעין$TS1$

$DN2$המקרקעין$DN2$ממשרדכהןשמוליקsk.מבחינתשמאות"

שהואנכסעבוריחסיתנמוכההשקעהזוהמשקיעים,

מהביקושנהנהמינימלית,התעסקותשמצריךחדש,
%6-%5.שלתשואהגםלהניבויכולהזההשוקשל

האלההנכסיםשלההקמהעלויותגםזאת,ולצד
מפרויקטייותרזוליםהםקבועב׳שטנץ׳שבנויים
מסוגפרויקטיםכמהעלמספרכהןלמגורים".בנייה

רכי־קבוצותרובםהאחרונותבשנתייםשליווהזה

שה

$TS1$רכישה$TS1$

$DN2$רכישה$DN2$הרשויותמצדבהםגוברענייןעלגםומצביע

לעירייה,מייעץאנישםלמשל,ים"בבתהמקומיות:
סטודנטיםמעונותלהקיםהאפשרותאתבוחנים

מצייןהואאקדמי".מוסדלהםשאיןאפילובעיר

ואומרבנשר,גםאלהבימיםמתרחשדומהשתהליך

ולהשאירלהביאהעירייהשלאינטרסזה"בסוףכי
מבינותורשויותבתחומה,וחזקהצעירהאוכלוסייה

בקרבתלסטודנטים,אטרקטיבייםדיורשפתרונות
העתידיות,הקלההרכבתותחנותציבוריתתחבורה

לכך".מהמענהחלקהן
לנו־המקומיותהרשויותשלוהנכונותהמודעות

שא

$TS1$לנושא$TS1$
$DN2$לנושא$DN2$מקורות,כמהפיעלהסטודנטים,מעונותשל
שוקעלהמרכזייםההשפעהמגורמיאחדאתמהווה
תב"עמצריכהסטודנטיםמעונותשל"בנייהזה.
למוצרוייעודיתייחודיתע"סעיר;בניין)תוכנית
המרכז",באזורבטחלמצוא,מאודשקשהמההזה
למ־תב"עותשיאושרוביוםכיסבורהואכהן.אומר

עונות

$TS1$למעונות$TS1$

$DN2$למעונות$DN2$גדוליםיזמיםיותרגםנראההביקוש,באזורי
פרטיבאופןהזה,לתחוםנכנסיםמוסדייםוגופים

•mמהאוניברסיטאות.ומנותק
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וקניןעופרצילום:לאוראותופותוציאפרפוקובסקיחברתהפרויקטאתרכפוהנדל"ן,פריחברתקריסתלאחרוחציבפונהבאחרונה,ברחובות.פלייספריפרויקטלקוםתוכנןפועליוהפוטח

מדובר"בסוף. "בסוEwave Nadlanמנכ"לכהנר,אסף

רוגובסקירוצילום:ניפותי"במוצר

נכסיםאלההמקומיות,הרשויות"מבחינת??

מהןדורשיםשלאיותר,גבוההארנונהשמניבים

באותוציבוריושטחיעירונייםבשירותיםהשקעה

נותןזהובעיקררגילותמגוריםיחידותשלאופן

הצ־לאוכלוסייהמגוריםופיתרוןמענהמבחינתן

עירה

$TS1$הצעירה$TS1$

$DN2$הצעירה$DN2$,נוטיםמהעריםשבהרבהה-02-92,בנייותר

פי־סמנכ"לשפרן,איתילדבריםמצטרףלעזוב",

תוח

$TS1$פיתוח$TS1$

$DN2$פיתוח$DN2$הזו,התפיסה"מתוךבגיאוקרטוגרפיה.עסקי
בתחומןגבוהיםהשכלהמוסדותבלירשויותגם
פרויקטכדוגמהומצייןאומר,הואמעונות",בונות
ידיעלסבאבכפרהמקודםסטודנטיםמעונותשל

ברדוגו.קבוצת

הסטוד־מעונותשלבשוקשקרוהמגמות"אחת

נטים

$TS1$הסטודנטים$TS1$

$DN2$הסטודנטים$DN2$מתחוםשלהםהיציאההיאהאחרונות,בשנים

אח־לשטחיםבלבדוהאוניברסיטאותהמכללות

ניר

$TS1$אחניר$TS1$

$DN2$אחניר$DN2$,ובינוי:שיכוןסירוסה

הציפייההאחרונות"בשנים

איכותילדיורהסטודנטיםשל

חיזוקקיבלהיותרוקהילתי
במעונות,רקלאוזהמשמעותי.

השכרהבפרויקטיגםאלא

רואיםאנחנוצעירלקהל

בהםשישלמגוריםדרישה

יותרשהואותוכןמוסףערך

וארון"מיטהקירות,מארבעה

הסטטוסמהלדעתחייב"רוכפוכספי.זיועו"ד

סואבאיילצילום:הפרויקט"פולהמדויקהתכנוני

3*

תמיעו"דאומרתציבורי",בייעודשהםבעיר,רים

עורכיבמשרדותשתיותנדל"ןמחלקתראשפירון,

לנצלאפשרנכון,"בתכנוןושות׳.פירוןמ.הדין

מו־דיורלהשכרה,לדיורלמשלהזוהקרקעאת

גן

$TS1$מוגן$TS1$

$DN2$מוגן$DN2$עיריותשגםנראהסטודנטים.מעונותגםאו

מובילותמקומיותרשויותשלכלכליותוחברות

יזמים,פרטיות,חברותגםאךהאלה,המהלכיםאת
גםפרויקטיםבאותםרכישה.קבוצותגםובשוליים

יותר,זולההיאבייעודהשמוגבלתהקרקעעלות
מתפתחשוקשזהוכךומולהבנייהעלויותוגם

בהםרואיםשחקניםמעטלאיחסית,גדולקהלעם

וטובה.אטרקטיביתהשקעה

מחי־שלבמציאותובעיקר"בסוף,כיאומרתפירון

רי

$TS1$מחירי$TS1$

$DN2$מחירי$DN2$כלנמצאיםסטודנטיםוהולכיםשמתייקריםדיור

לאויציביםזוליםדיורפתרונותאחריבמרדףהזמן

אוהנכס,אתמתחזקיםשלאבתיםבעליאחרילרוץ

בעינייגםלכןהדירה.בשכרתכופותמעליותלפחד

בכלכמוזאת,עםמאוד.גבוהפוטנציאלעםנישהזו

הסיכונים".אתשישכמובןכאןגםהשקעה,

הלמידהתרבותשל"השינוי

התחום"עלישפיעבקורונה
גםבצמיחה,שוקוכבכלהשקעהכבכלואכן,

שצריךהסיכוניםהסטודנטיםמעונותשלבמקרה

סימניגםוכמותםמבוטלים,אינםבחשבוןלקחת

הנקודהפירון,לטענתאלה.השקעותסביבהשאלה
בפ־הפרטייםהרוכשיםשצריכיםביותרהחשובה

רויקטים

$TS1$בפרויקטים$TS1$

$DN2$בפרויקטים$DN2$יחידותאינןשאלההיאבחשבוןלקחתאלה

לצורךלהימכריוכלולאלעולםגםהןככאלה,דיור.
יותר.מוגבלתשלהםההשבחהיכולתוגםמגורים

שתמידמשותף,כביתשנבניםפרויקטיםאלה"בסוף

"לךהתקרקפין.פותאילפוכתיו"רמסילתי,חיים
וקניןעופרצילום:התעסקות"המוןיפוכמפוקיע

לס־מוגבלשהואובייעורלהשכרהלהיותיהיהחייב

טודנטים,

$TS1$,לסטודנטים$TS1$

$DN2$,לסטודנטים$DN2$מציינת.היאלתב"ע",בכפוף

אותהלבחוןמוכרחכזאתלעסקהשניגש"רוכש

שותף־מייסדכספי,זיועו"דאומרמישורים",בכמה
הקנייני:הוא"הראשוןושות׳.כספיגינדיבמשרד

אומניהחכירה,בעלות,קונהאתההאםלהבין

שלהמדויקהתכנוניהסטטוסזהשניתאחר.משהו

למגו־דיורהיאהנכסשלההגדרההאםהפרויקט:
רים

$TS1$למגורים$TS1$
$DN2$למגורים$DN2$האםאולסטודנטים,להשכרהבתב"עשמוגבל

ישזולנקודהמיוחד?ודיורכמעונותמוגדרהנכם

שלהמיסויעללמשלכמוהשלכותמעטלאהרי

לקודמתה,שמתחברתהשלישית,והנקודההעסקה.
אושהרשותוההגבלותהנכםשלהרישוימצבהיא

במכירהלמשלעליולהטילעשויההתכנוןועדת

ויתחזקינהלמישלבדרישותאושלו,בהשכרהאו
הזה".העסקאת

בתחוםמומחיםשמעליםנוספותנקודותכך,בתוך

וכןאלהנכסיםשלהמשותפתהתחזוקהמורכבותהן
הקו־משברנוכחזהשוקשלהמסתמנתשבריריותו
רונה.

$TS1$.הקורונה$TS1$
$DN2$.הקורונה$DN2$העבודהבעולםכמורואיםאנחנוהקורונה"מאז

דיבצורהעברשגםהאקדמיהבעולםשינוייםגם

חייםאומרומהזום",מרחוקלמידהליותרמשמעותית

יש"להערכתי,המקרקעין.שמאילשכתיו"רמסילתי,

אחריגםכנראהשיישארלמידה,תרבותשלשינוי

הסתםמןישהזהולדברמהעולם,תחלוףשהקורונה

הס־מעונותשלוהביקושהאטרקטיביותעלהשפעה

טודנטים.

$TS1$.הסטודנטים$TS1$

$DN2$.הסטודנטים$DN2$תפיסתיתמבחינהשבארץ,חושבאניבנוסף

מעו־שללקונספטפחותמתחבריםסטודנטיםלפחות,

נות.

$TS1$.מעונות$TS1$

$DN2$.מעונות$DN2$לסטודנטיםמגוריםכפתרוןנתפסזהרביםבעיני
דירות.לשכורמעדיפיםעדייןוהרובאמצעיםחסרי

המוןאוהתעסקותהמוןישכמשקיעלךזה,לצד

שמחידוביצילום:

המקרקעין:שמאיכהן,שמוליק
ההשקעההמשקיעים,"מבחינת

יחסיתנמוכההיאהזהבשוק

מצריךחדש,שהואנכסעבור

נהנהמינימלית,התעסקות

תשואהגםלהניבויכולמביקוש,

ההקמהעלויותגם%6-%5.של
שבנוייםהאלההנכסיםשל

יותרזוליםהםקבועב׳שסנך

למגורים"בנייהמפרויקסי

התשואהחשבוןעלניהול,בחברתשתשקיעכסף

מאחזקהשונהשהואכזה,מגוריםמתחםלתפעלכדי
שחקניםמולבתחרותזאת,ובכללהשקעה.דירהשל

הב־אתומנהליםסטודנטיםמעונותשמחזיקיםחזקים

ניין

$TS1$הבניין$TS1$

$DN2$הבניין$DN2$,להערכתינמצאותכאלהרוכשיםקבוצתכולו
יותר".נמוכהבפוזיציה

קטנה,בהשקעהנישתי,במוצרמדובר"בסוף
החו־בשוקלהשכרהשותפיםבדירותשמתחרה

פשי",

$TS1$,"החופשי$TS1$

$DN2$,"החופשי$DN2$החברהמנכ"לכאמורכהנר,אסףמספר

שמודהשבע,בבארהרכישהקבוצתאתשאירגנה

לדעתו,אךהזה.השוקשלחולשותיואתומכיר
כל"עםהכדאיות:אתמחלישותלאעדייןאלה

מו־למצואכיפשוטולמה?נחטף.הזההמוצרזה,

צר

$TS1$מוצר$TS1$

$DN2$מוצר$DN2$בישראלשקלממיליוןבפחותכזהנדל"ני

שקיים".דברלאזה
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