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פלאפלא1בליםבולם08

לאנעשיתמתריםבדירותכשההשקעה

לקרוץמתחילותחנויותמשתלמת,
1וג1הדס

לקניות:יוצאים
יהיוחנויותהאם

בקרבהבאהלהיט
המשקיעים
הממשלהמהלכיאךמשמעותית,בצורהירדולאאומנםהדירותמחירי

מחפששהתפנהוהכסףהצליחומהשוקהמשקיעיםאתלהוציא

המסחריהנדל׳ץשוקשלהאסרקסיביותהתשואותחדשהכתובת

אתבחשבוןמביאיםשהםבסוחלאאךרבים,משקיעיםמפתות

מגןהדסבשוקהעזהומהתחרותאונלייןבקניותמהעלייההסיכונים

בשניםשהוטלוגזירות

ההשקעהתחוםעלהאחרונות
מטרהמתוךלמגורים,בדירות

בסופוולהביאהמשקיעיםאתלהבריח

אוליהדירות,מהירילירידתדברשל
במחירימשמעותיתלירידתהביאולא

אתהבריחוספקללאהןאךהדירות,

ההשקעהאתנטשוחלקםהמשקיעים.

חלקםאךלגמרי,הנדל"ןבשוק
למגוריםבנדל"ןמהשקעהנדדהאחר

משרדיםכמומסחרי,בנדללהשקעה

בחו"ל.להשקיעעברחלקםוחנויות,
כמהכברשבולטתמגמה"יש

מנהלגלזר,אורןאומרשנים",
משותףומנכ"להמסחריתהחטיבה
משקיעיםמעבר"שלסכסון.באנגלו

המסחרי־הנדל"ןלשוקהמגוריםמשוק

עסקי.

$TS1$.המסחריעסקי$TS1$

$DN2$.המסחריעסקי$DN2$שהשחקניםשוקהיהזהבעבר
מתוחכמים,משקיעיםבעיקרהיובו

לייצרכדיהשתכללהשוקכיוםאך
הקטנים".למשקיעיםגםפתרונות

למשל?מה,במו
שרוכשותרכישהקבוצות"למשל

אתהשלמה.משרדיםקומתיחד

מיליוןלדוגמהלשיםיכולכמשקיע
מקבוצהחלקאתהאבלשקל,

במקוםמשרדיםשלקומהכיגדולה,

וישיותר.הרבהעולהאטרקטיבי

שדואגהקבוצהמארגןגורם

למכורהתחילוהיזמיםבהמשך,להכל.
ללקוחותיותרקטניםשטחיםישירות
מ"ר.15־10שלחדריםומכרוקצה,

הנדרשתההשקעהכזה,"במקרה

הוןשמצריךמהאלף,כ־004־005היא

בלבדשקלאלףכ־051שלעצמי
מעטלאשלבידיהםהמצויסכוםשזה

קטנים".משקיעים
גלזר,אומרלחנויות,באשר
למשל,"כךגדול.אינושההיצע

כלוםלעשותלאטוב"הכיאטקין.וז"ם

המסדיםמשוקיוצאיםהנדל"!משקיעי

משקיעיםידיעלשנרכשוהדירותמספר

ם00,6

ם0ם,3

1,000

האוצרמשרדהראשי,הכלכלןמקור:

30־20שלחדשים,משרדיםבבנייני

קומותשתייהיוהטובבמקרהקומות,
גםשנייה,ידעלמדבריםואםמסחר.

שמחזיקמיכיגדול,אינוההיצעשם

הכנסהזולמכור.ממהרלאבחנות,

שהביקושכךנוחה,מאודפסיבית
מההיצע".גדולתמידלחנויות

ברחוב,הולךאתהשנימצד
בהםורואהשוקקים,ברחובותאפילו

ריקות.חנויותהמון
איןעקרוני,באופןאיפה."תלוי

אותןשמוציאיםחנויותבעליהרבה
משקיעיםמעטלאישלמכירה.

והםהזה,השוקאתשחייםמקצועיים,

עליושביםהםראשונים.באיםתמיד
מכיריםהםהפרסומים,ועלהמכרזים

אותם.מכיריםואנשיםהמתווכים,את

המסחרבתחוםעסקאותמעט"לא

בשטחיםנעשותהאחרונותבשנים

בנקים.ידיעלשנמכרומסחריים
המקוון,השירותהתרחבותבגלל
ומאחרשטחים,שלעודףלהםנוצר

להחזיקלבנקאסורהחוקשלפי

גדול"ההשבווה“פוטנציאלמסילתי.וז"ם

אותםמוציאיםהםמניבים,נכסים

בדרךמכרזים,עושיםהםלמכירה.
לרשימתופוניםהתמחרויות,כלל

מגיעפחותזהמכירים.שהםמשקיעים

המשרדים,שוקלעומתהקטן,למשקיע
יותר".ונגישיותרזמיןשהוא

הראעוחמהעיחלנוס
כדאימהלעומקלבחוןננסהאם

אומגוריםבדירתהשקעהיותר

נגיעשלאנראהבחנות,השקעה

התשואהאחד,מצדברורות.למסקנות

בחנותהשקעהעללהשיגשניתן

%6־%8עלעומדתיותרגבוהה

מגורים,בדירתתשואהכ־%5.2לעומת

שני,מצדבשוק.כיוםשמקובלמהלפי
הראשוןמהשקלמיסויחלחנותעל

4,500לגובהעדדירהששכרבעוד

לזה,שמעברמהוכלממס,פטורשקל
מהסיבהזאתבלבד.10%שלבמםחייב

חשבוניתלהוציאהחנותבעלשעל

עלבהוצאותהכרהשמבקשלשוכר,
השכירות.דמי

קטנים“למשקיעים"פתרונותגלזר.אורן

גן.ברמתז׳בוטינסק׳רחוב
תנודתי“פחותהמסחר"שוק

hb®ימי*:

ברכישתגלזר,מצייןזאת,עם

לצרכיהמוכרותהוצאותישחנות
וריביתהנכסשוויעלפחתכמומס

לרכושכדיהלוואהולקהתבמידה
התחתונהשבשורהסבור,גלזראותו.

כיאםיותרמשתלמתבחנותהשקעה

קונה"כשאתהיותר.גדולבההסיכון

מושכרתשתהיההיאהציפייהדירה,

שנוגעמהבכלזאת,לעומתהזמן.כל
קצתהסיכוןמשרד()וגםלחנות

הואהשוכרמולהחוזהזה,בצדעולה.

בהחלפתהוצאותוישיותרמורכב

אומר.הואשוכר",

מסילתי,חייםהשמאיםלשכתיו"ר
השקעהכיאומרנשמעשבעבר
ומסוכנת,ספקולטיביתהיאבחנות
בשללדבריווזאתאחרת,היוםמדבר
האחרונות.בשניםשחלוהשינויים

שיכוללמיאומר,הואכיום,
הכרוכיםהחסרונותעםלהתמודד

עליהםנדברשתכףחנותברכישת
עלהזוההשקעהעלממליץהוא
מגורים,דירתברכישתההשקעהפני
פוטנציאלשלהערכתומהסיבהוזאת
מסחרינדל"ןאובחנויותההשבחה

יותר.גדולבכלל,

"כרטיסמסילתי,אומראחד","מצד

יותר,זולהמסחרילשוקהכניסה
זאת,לעומתבהרבה.זוללאכיאם
וכמוארנונהכמוהנלווים,התשלומים

בהשוואהיותרגבוהיםניהול,דמי

החנותשאםכךמגורים.לדירת

התשלומיםמה,זמןריקהעומדת

מאלהגבוהיםהבעליםעלשחלים
שאינהדירהשלהבעליםעלהחלים

שלהצורךהואנוסף,חיסרוןמושכרת.

שמחייבמהחשבונית,להוציאהבעלים

מורשה.כעוסקלהירשםאותו

לאיתרונותגםיששני,"מצד
תנודתיפחותהמסחרשוקמבוטלים:

טובהחנותקניתאםהמגורים.משוק

לרעהעליהההשפעותטוב,במקום
הזמן,לאורךחקיקהלדוגמהכמו

הדברבטחבמגורים.מאשרקטנות

העומדבמקוםחנותמוצאיםאםנכון
בחיפה.הנמלאזורלמשלפיתוח,בפני

השינוימשמעותית,מתפתההאזורכל

מאוד,גדוללהיותצפוישםבמסחר
עליו.מהמרשהייתיאזורלמשלוזה

לרכישתהמתאימיםנוספים"אזורים
במרכזיםהםלהשקעה,חנויות

חדשות,בעריםשכונתייםמסחריים

כאלה,במרכזיםהדשות.בשכונותאו
ביתכתיבה,לכליאחתחנותיש

איןבאזורשלדייריםכךאחד,קפה
שכולןוסבירנוחה,אלטרנטיבה
חנויותדבראותומאוד.יצליחו

הקריות.למשתכן,מחירבמתחמי

האלהבמקומותשישכילמילהערכתי,

קפה,ביתאומכולתחנותלקנות

יפה".סיבובשםיעשה

מעדיףהייתהתחתונה,בשורהאז
בדירה.ולאבחנותלהשקיע

עלומגוריםדירותשמחיריספק"אין
אךמסחרי,נדל"ןמחירמאשריותר

פוטנציאללכןעוד.יעלוהםאםספק
יותר.גבוהמסחרינכסשלההשבחה

בבנייניישנותחנויותהמוןגםישאגב

פינוי־כשיהיהשבהםישניםמגורים

בינוי,

$TS1$,פינויבינוי$TS1$

$DN2$,פינויבינוי$DN2$יותר2־1.5פייקבלהחנותבעל

בבניין".דירהבעלמאשר

עמוד 2



TV.

«S9
־־

**J

$1ST$**J$1ST$

$2ND$**J$2ND$Is*•

?a/o/׳9ל7ק^9'

3552

""Pnpnr,

aUU

iliSL^fi1

miii

הכניסה"כרטיסבחיפה.התחתיתבעירחנויות

שאסרססוקצילום:בהרבה"לאאבלזול,המסחרילשוק

הרצלרח1בנתניה,

מ"ר31בשטחחנות

שקלאלף690

4,100
לחודששקלהשכרה

סיחנלנברחנבהשרח,רמת
נז"ר36בשטחחנות

7זנייה}יי׳

שקלמיליון

6,000־4,000
לחודששקלהשכרה

חנ1י1ת!השכרתחנייהמחירי

האחרוניםהחודשיםמ־21עסקאות

אגריפסרחובירושלים,

מ"ר12בשטחחנות

קנייח

אלףשקל580

מ"ר24בשטחחנות

8,000־5,500
לחודששקלהשכרה

בירושלים.יפורחוב

מסוכן"במצבהנדל"ן"כל
שאטרססוקצילום:

סנטרבדיזנגוףאביב,תל

מ"ר43בשטחחנות

שקלאלף96

קטנהחנות

9,000
השכרה

לחודששקל

קלאוזנררחוברעננה,

מ"ר30בשטחחנות

שקלאלף570

8,000־6,000
לחודששקלהשכרה

£®b
ידהמסים,רשותמקור:

מזכיר,מסילתיאלה,כללמרות

עםמתמודדדירהשבעלשבעוד

סטודנטים,לכאורה:תמימיםשוכרים

חנותשבעלהריובו',משפחות,

במיליםאועסק,בעליעםמתמורה
ממולחים.סוחריםאחרות

נדל"ן,שיווקשנירמנכ"לשמול,ניר
מהשקעההמעבראתהואגםרואה

בנדל"ןלהשקעהלמגורים,בנדל"ן
החלורביםיזמיםכימצייןהואמסחרי.

קטנות.ובחנויותבמשרריםלהשקיע
ומשקיעיםהביטוחחברותבעבר"אם
נכסיםשרוכשיםאלוהיופרטיים

קטנותליהירותאותםמחלקיםמניבים,

מניבנכסלקנותלאנשיםומציעים

רואיםאנוהיוםגבוהות,יחסיתברמות

נכסיםשמציעיםפרויקטיםעשרות

הרירות.אתלהחליףשבאולמשקיעים,

עסקאותמאורהרבהרואיםאנו

רכישהלצרוזאתהזה,בתחוםשנעשות

אומר.הואבחו"ל",נכסיםשל

ערךלעלייתפוטנציאל
לקנייהאינטרנטילוחהואמונופול,
שלהיזםמסחרי.נרל"ןשלומכירה

הנרסאימקם,קלורז׳אןמונופול,,

שבשנהאומרבהכשרתו,ארריכלות

בנרל"ןההתעניינותגרלההאחרונה
לרגיעהמייחסהואשאותהמסחרי,
זאתלמגורים.הנרל"ןבשוקהמסוימת

שבנרל"ןמעריכיםשהמשקיעיםמאחר
יותרגורלפוטנציאלישהמסחרי

אומרלרעתי",כי"אםערך.לעליית

יותר,הטובותהעסקאות"אתמקם,
הנרל"ןבשוקרווקאלמצואאפשר
יותר,גרולשםההיצעכילמגורים,

שלטובהעסקהלמצואשכריבעור

הרבהלעשותצריךמסחרי,נרל"ן

קיימותהטובותהעסקאותבריקות.

חרשיםבפרויקטיםהנייר,עלבעיקר

חנותקונהכשאתאבלשבתכנון.

יקרהמהיורעתלאאתכזה,בפרויקט

בפועל".
עלדגראותולומריכולאתה

בפרויקטדירהקונהאתהשבומצב
מהיודעלאאתהשבגבהנייר.על

יהיה.בדיוק

שמוצעיםהשטחיםכיבהכרח,"לא

כללובררךיותר,גרוליםהםלמגורים
הערים.במרכזיהםהטוביםהשטחים

מזל".שלענייןהרבהגםזהבסוף
עלמדבריםהזמןבלשנימצד

השבונתיים.המרבזיםשלההייפ

רובעסקים,בליווישעוסקמי"בתור

באזוריםשנפתחיםהחרשיםהעסקים

פוטנציאל.בעלירווקאלאוהםהאלה,
גרולמרכזישמקוםבקרבתאםכי

לשם".ללכתיעריפואחתלאיותר,

להתרחק.המלצתבעבראבל
העצמי".ההוןאתלושאין"למי

מס1כו"במצב"העח7ן
תופסתאניאטקין,חייםהשמאיאת

ערסל,עלמתנרנרבחולון,בבריכה
העוברהציוןמשררו.אתמשםומנהל
כריזאתמצייןאטקיןמקרי:אינוהזו

רביםשמשדריםטענתואתלהוכיח

משרדיםשלהמ"ראלפימאותמבין

לכןמיותמים.יישארוכעת,הנבנים
דירתמשרד,לרכושממליץלאהוא

הנכונה"ההשקעהחנות.אומגורים

"כיאומר,הואכלום",לעשותלאהיא

מסוכן".במצבהשוק
תבביר.

התנתקוהנכסיםשל"המחירים

וזהשלהם,האמיתימהשווילחלוטין

הייתיאםכלכליות.ממגמותחלק

מהשזהשניםעשרלפנילךאומר

שיישארישראל,אפריקהעםשייקרה

לאשווה,הייתהשהיאממה5%ממנה
שבהפיק,בנקודתאנומאמינה.היית

כסף.מאודהרבהאנשיםלהרבהיש

לאוזהמסוכןמאודבמצבהנדל"ן
הרבהכברבשיאהמחיריםטוב.ייגמר

שוכרים".למצואוקשהזמן

למצואקשהנבון?שמעתי
שובריב?

גאולהרחובעלמדוברלא"אני
בשעהתגידיאםששםאביב,בתל

דירהלהראותבאהשאת16:00

עשרותלךיהיוב־50:61להשכרה,

%05־%06להוציאשמעונייניםאנשים

משהושזהזה,עלשלהםמהמשכורת

שרכשדירהבעללחלוטין.נתפסבלתי

עליהומקבלשקל,מיליוןב־3דירה
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