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ונדלןנכסיםואזוריםהמרמןצמחאשדרשלהחדשהקריניציבפרויקטלדוגמאגןדירת

קורונהבימיהשקעה
עלטווחארוכתהשפעהתהיהלקורונה

שליליתדווקאולאוהנדל"ן

קורונההפוסטבעידןהדיורשוק
גלשםרבזמןעודאותנוילוולהשקעה,הדירותכוללהדיור,שוקעלשהשפעותיהברורכברולכולםאירעועדייןהקורונה

שהקורונהברורהאחרוניםחודשים

הקצרבטווחלפחותחייםהרגלימשנה?;

mJLעובדיםיותר:הארוךבטווחשגםוייתכן

הג־מהחברותכמהמהבית,לעבודהעובריםרבים

דולות

$TS1$הגדולות$TS1$

$DN2$הגדולות$DN2$עודלעבודימשיכושהעובדיםהודיעוכבר

האםהשאלהנשאלתזאת.במתכונתחודשים

כיצדעלגםהשפעהתהיההחייםבהרגלילשינוי

להר־אפשרהאםכן,ואםבעתידהדירותשייראו

גיש

$TS1$להרגיש$TS1$

$DN2$להרגיש$DN2$להשקעה?הדיורבשוקהיוםכברהשינויאת
החזקות,גינדישלהשיווקסמנכליתלדברי

מח־היאממגיפה,יותר"הקורונה,טננבאום,רוני

לה

$TS1$מחלה$TS1$

$DN2$מחלה$DN2$,הש־אשרמרפא,חשוכתכרגעפסיכולוגית

פיעה

$TS1$השפיעה$TS1$

$DN2$השפיעה$DN2$יותרהרבהבאופןהאזרחיתהשנהבתחילת

שהעולםנדמהכרגע,כרגע.שמתרחשממהקיצוני

שוקכך,ועללתמידהקורונהעםיחיהשהואהבין

הגדולההבעיההמרץ,במלואלפעולחזרהנדלן

אםהכסףייגמרמהאוכלוסיותלחלקכאשרתהיה

ימשיך".הכלכליהקיפאון

המרפסותהגדלת
אש־חברתשלהשיווקסמנכ"ליתבריזל,רחלי

דר

$TS1$אשדר$TS1$

$DN2$אשדר$DN2$ההסת־"בתקופתכיקובעתאשטרוםמקבוצת

גרות

$TS1$ההסתגרות$TS1$

$DN2$ההסתגרות$DN2$שעיקרראינוואפרילמרץבחודשיםבבתים

למיבמרפסת,התרכזההבתיםדיירישלהפעילות

הספו־הפעילותבבוקר,מהקפההחלכזו.לושיש

רטיבית,

$TS1$,הספורטיבית$TS1$

$DN2$,הספורטיבית$DN2$ומחיאתהצדעההעבודה,עםזוםשיחות

העצ־ביוםבמטסצפייההרפואה,לצוותיכפיים

מאות

$TS1$העצמאות$TS1$

$DN2$העצמאות$DN2$בתקופהבשמשלהשתזףיציאהואפילו

"לצאת"האפשרותלמעשה,לים.ללכתניתןשלא

אנ־עבורפריבילגיההיוותההסגר,בימילמרפסת

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$,אפשרשכניהם.עםדרכהתקשרושגםרבים

באורךחשובחלקישלגינהאושלמרפסתלומר

בריאותפנאי,שעותתרבותדרךכולנו,שלהחיים

דירותמתכנניםכשאנחנוהאירוח.ותרבותהגוף

הרו־שלהאירוחחלליעלחושביםאנחנוחדשות

כשים

$TS1$הרוכשים$TS1$

$DN2$הרוכשים$DN2$,והסלון,המטבחעםיחדוהמרפסת,שלנו
בפרויקטיםהדירה.בעיצובחשובחלקמקבלת

היוםלנומונחותשתכניותיהםשלנוהעתידיים

ונותניםדגששמיםספקללאאנחנוהשולחן,על

הגן,ודירותהמרפסתלתכנוןיותררבהחשיבות

לאללקוחותינושחשוביםחלליםשאלוומבינים

העניין".לצורךמהסלון,פחות

עלההגןדירותערך
רו־בחברתהשיווקסמנכ"ליתליבר,אורטלגם

טשטיין

$TS1$רוטשטיין$TS1$

$DN2$רוטשטיין$DN2$בס־הקורונה,בתקופת"במיוחדכיקובעת

גר,

$TS1$,בסגר$TS1$

$DN2$,בסגר$DN2$חייםהםבוהמקוםחשובכמההבינואנשים

למר־חשיבותישקירות.רקלאהיאושדירה

פסות

$TS1$למרפסות$TS1$

$DN2$למרפסות$DN2$למרחבחשיבותוישנהלגינהחשיבותויש

כמוצרהגןדירותאתלהגדירקשהבדירה.שיש

מוג־יעדלקהליצירתידיורכפתרוןאלאיוקרה,

דר,

$TS1$,מוגדר$TS1$

$DN2$,מוגדר$DN2$הבינונימהמעמדמשפחותוראשונהובראש

גדו־לאבתוספתאורגילה,דירהבמחירהרוצות

לה

$TS1$גדולה$TS1$

$DN2$גדולה$DN2$,פרי,עצידשא,שלהחלוםאתלהגשיםמאוד

היישריציאהוכמובןמנגלעמדתלכלב,מלונה

בונוסבהחלטזהופתוח.מרחבאלהביתמסלון

הסגרשלוהתקופהישראליםאלפילמאותרציני

הסגר,שלבשבועותזה.אתהדגישהקורונהבעת

הרוכשיםעיקרפעלו,שלנוהמכירותמשרדיבהם

עםובדירותגןבדירותהתעניינוהפוטנציאלים

ה"רגילות"הדירותלעומתזאתגדולות,מרפסות

שנ־החברהשלשהפרויקטיםגםלבשמנושלנו.

ופ־יונהכפרדוגמתיותרכפרייםבאזוריםבנים

רדסיה,

$TS1$,ופרדסיה$TS1$

$DN2$,ופרדסיה$DN2$שהיהאנשיםבקרבפניותיותרלקבלזכו

כלעלבעיר,הזוהתקופהאתלהעבירקשהלהם

מכך".המשתמע
בחב־והמכירותהשיווקסמנכ"לגורביץ;גיל

רת

$TS1$בחברת$TS1$

$DN2$בחברת$DN2$אליהםשהביקושמוצרים"ישמחזק:אזורים

גםולכןהקורונה,משברבעקבותמשמעותיתעלה

ביותרהגדוליםהכוכביםמשמעותית.עלהערכם

צמודיובתיםהגןדירותהםהקורונה,פרוץמאז

עםרחבלביתמעברהיוםמחפשיםאנשיםקרקע.

להנותכדיבחוץ,פתוחיםשטחיםגםעבודהחדר

ובילוימשחקמקוםלאפשרכדיוגםגדולממרחב

אתנותניםקרקעצמודוביתהגןדירתהילדים.עם

עלהשערכונוסףמוצרלכך.ביותרהטובהפתרון

המורכבת,הכלכליתלתקופהביחסמפתיעבאופן

רכישותלכמותעדיםאנוהפנטהאוז.דירתהוא

בעי־מאי,מחודשפנטהאוזדירותשלדופןיוצאת

קר

$TS1$בעיקר$TS1$

$DN2$בעיקר$DN2$ביותרהמרווחתהדירהאתלרכושהרצוןבשל

בבניין".האפשריתביותרהגדולההמרפסתואת

ציבוריותעבודהפינות
לוינשטיןקבוצתשיווקסמנכ"לפליישמן,אורי

ביצועיחייבהקורונהשמשברספק"איןכיקובע

עלהנגיףעםבהתמודדותהחייםלאופןהתאמות

לכךגרםעלינושנכפההחברתיהריחוקהיבטיו.כל
חדרהיהלכולםולאמהבית,לעבודנאלצושרבים

לעבודהומותאמתשקטהפינהאומסודרעבודה

עתידייםפרויקטיםשבתכנוןספקאיןמרחוק.

התאמותויבוצעובחשבוןיילקחהזההשיקול

בפרויקטלוינשטיןבקבוצתאנחנוזה.לנושאגם

117עםקומות31שלמפוארמגדלהכוללהצוק

התא־ולבצעהכפפהאתלהריםהחלטנודירות,

מות

$TS1$התאמות$TS1$

$DN2$התאמות$DN2$שטחלהקצותהוחלטלכךאיהתקופה,ברוח

עבודהפינות8-9לטובתבבנייןהדייריםממועדון

שיתופיעבודהחללמעיןשיהווהדייריםלרווחת

לכוכ־הפכההמרפסתבנוסףהבניין.דיירילטובת

בת

$TS1$לכוכבת$TS1$

$DN2$לכוכבת$DN2$המרפ־הקורונה,משברשלמעורערתהבלתי

סת

$TS1$המרפסת$TS1$

$DN2$המרפסת$DN2$בע־הסגר.בימישלנוהמפלטכמקוםשימשה

שורים

$TS1$בעשורים$TS1$

$DN2$בעשורים$DN2$נדל"ןבפרויקטימרפסתתכנוןהאחרונים
מיוחדות.בדירותלמעטסטנדרטידיהיהחדשים,

הקורו־משברשלאחרהנוכחישבעידןמעריךאני

נה,

$TS1$,הקורונה$TS1$

$DN2$,הקורונה$DN2$תכנוןעלבחשיבההשקעהיותרהרבהנראה

גדולותמרפסותנראהישתנה,גודלןהמרפסות

לשלםיסכיםגםלהערכתיוהציבוריותרומרווחות

גן".בדירותגינותלגביגםכךהזה.המוצרבעבור

תכנוןשינוי
קר־חברתשלהשיווקסמנכ"לפישביין,מתי

דן

$TS1$קרדן$TS1$

$DN2$קרדן$DN2$:מתוכנניםאנחנוחודשיםמספר"תוךנדל"ן

מוצקין.בקרייתחדשפרויקטשללשיווקלצאת

ולייצרתכנוןלשנותהחלטנוהאחרונים,בחודשים

בפרויקטהדירותכלגדולות.מרפסותזהבפרויקט

יהפוךזהדברמטר.25-30בנותמרפסותיקבלוזה

אנחנולמעשה.פנטהאוזמינילדירותהדירותאת

בחוץ".מרווחתישיבהשלהחשיבותאתמבינים

תעסוקהלאיזוריסמיכות
פרויקטיםשלבשיווקהמתמחהמרשל,נטלי

החב־שלבעליםונציגתהמניבהנדל"ןבתחום

רות

$TS1$החברות$TS1$

$DN2$החברות$DN2$אינפיניטיבפרויקטזהבוסעןריט1היזמיות

16בעמ׳המשך
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כללבדרך"משקיעיםכיקובעתרעננהפארק

איכותייםשוכריםימצאובהםמקומותבוחרים

בסמוךפרויקטהקמתעלהמחשבהלכןויציבים.

מהווהחדש,אומתפתחומשרדיםתעסוקהלאזור

המש־עבורובהמשךיזםעבורלהשקעהטובכיוון

קיע

$TS1$המשקיע$TS1$

$DN2$המשקיע$DN2$הנכס".אתשקונה

בעקבותהשתנהלהיוםנכוןהעבודהמודל

"חברותאומרת.היאהקורונה,מגפתהתפרצות

מהביתלעבודשלהםהעובדיםאתשלחורבות

שמרביתמצבזהוזאת,עםמלא.אוחלקיבאופן

וחושביםיפהבעיןרואיםאינםהחברותמנהלי

והבטוחהביותרהטובהבדרךלהחזירכיצדכיום

תע־היאהתשובהלמשרד.העובדיםאתביותר

סוקה

$TS1$תעסוקה$TS1$

$DN2$תעסוקה$DN2$תעסוקהמתחמייצירתאוהבית,בקרבת

למ־מתחתשלם"אקו-סיסטם"לעובדהמספקים

שרד

$TS1$למשרד$TS1$

$DN2$למשרד$DN2$כושרחדרפארם,מרקט,סופרגםהכולל

בזמןלחסוךלולאפשרכדיהכולילדים.גןואפילו

להזמיןיוכלשהואבאופןשפחות,כמהולהתקהל
אלוהאלמנטיםצריך.שהואמהכלכמעטלמשרד

ולהוותחשיבותלקבלצריכיםלמשרד,וקרבתם

מש־שלהנכסרכישתבהחלטתמרכזייםגורמים

קיעים

$TS1$משקיעים$TS1$

$DN2$משקיעים$DN2$משרדים".השכרתאוכיום

המתגורריםהייטק"עובדיכימרשלקובעתכך,

השרון,הירוקה/רעננה/יישוביסבאבכפרלמשל

המתפתחהתעסוקהבאזורלעבודהיוםיעדיפו

מס־גבוהה,תחבורתיתנגישותשמציערעננהשל

פק

$TS1$מספק$TS1$

$DN2$מספק$DN2$בקרבתנמצאוכמובן,שלם,אקו-סיסטםלהם

מזוראפרתצילום:ליבואורטל

מתחנתכיהעובדהמתווספתלכךשלהם.הבית

לקמפוס,בכניסהשנמצאתדרום,רעננההרכבת
דוגמהאביב.לתלוישירחדשקולהיפתחעתיד

הפ־ברחובפארק,אינפיניטיהואכזהלפרויקט

נינה,

$TS1$,הפנינה$TS1$

$DN2$,הפנינה$DN2$הרכבת.לתחנתבסמוךהעירמזרחבצפון

יהיוהמשרדבקרבתוהמגוריםהפיזיתהקרבה

מאד".משמעותיים

הגמישותחשיבות
שנהבכנעןובעליםמנכ"לשנהב,גילאדריכל

שלבתקופהנמצאים"אנחנוכיאומראדריכלים,

לאשאנשיםהואשבטוחמהאבלודאות,חוסר

מהלדירות.להזדקקוימשיכובאינטרנטיגורו

בה־ולהתנהלהגמישות,היאהזובתקופהשחשוב

לויןשרוןצילום:מרשלנטלי

העת.כלשמתרחשיםולשינוייםלמציאותתאם

הכלכלי.המשברנוכחאחריותגםישלאדריכלים

פנטסטיותדירותלעצברקלאהואשלנוהתפקיד

שאפשרהשגהברבמחיראיכותיתדירותגםאלא

נמוךבתקציבלעשותיודעיםאנחנואליו.להגיע

לרו־הןשמתאימההשגה,בתאיכותיתאדריכלות

כשים

$TS1$לרוכשים$TS1$

$DN2$לרוכשים$DN2$לאדריכ־להשקעה.לרוכשיםוהןלמגורים

לים

$TS1$לאדריכלים$TS1$

$DN2$לאדריכלים$DN2$שצרי־היזמיםעםגורלושותפותמחויבותיש

כים

$TS1$שצריכים$TS1$

$DN2$שצריכים$DN2$האלה".הדירותאתלמכור

העיקריים:השינוייםמהמסבירשנהב

בישראלדירהשלפניםתכנוןמזמןלא"עד

בשטחיםמדוברפונקציונאליות,פינותכלל

מחיצהאוקירשבאמצעותהדירהחללבתוך

הביתחלקימשארהופרדוריהוט,אפילואו

פינתדוגמתנועדואליהםהשימושלטובת

טלוויזיהפינתמחשב,אועבודהפינתאוכל,

בסגנוןשינוייםחייבההקורונהמגפתועוד.

ותרבותיים.חברתייםשינוייםגםכמוהחיים

גמישתכנוןעלמחודשתבחשיבהצורךנוצר

מאפשרהגמישהתכנוןהבית.פניםשליותר

שלהםהמגוריםמרחבאתלהתאיםלאנשים

הרבהבבית,רבותשעותשוהיםהםבולמצב

כמ־דירותתכנוןבעבר.שהורגלולמהמעבר

עט

$TS1$כמעט$TS1$

$DN2$כמעט$DN2$שניתןפתוחיםחלליםעםתמך,עמודיללא

קליםשינוייםלערוךוכךהצורךבמידתלסגור
חדרשהואחלללמשלוליצורבדירהומהירים

וכ־ללימודיםחללאופינה(רק)ולאעבודה

דומה.

$TS1$.וכדומה$TS1$

$DN2$.וכדומה$DN2$שרוכשלמירלבנטייםהאלההשינויים

יצטרךאשרלהשקעהדירהאולמגוריםדירה

בע־אותהלמכורמעונייןויהיהאותהלהשכיר

תיד.

$TS1$.בעתיד$TS1$

$DN2$.בעתיד$DN2$שעומדתכנוןהואדירהשלטובתכנון

ובשי־בצרכיםלעמודויכולהגמישותבמבחן

נויים

$TS1$ובשינויים$TS1$

$DN2$ובשינויים$DN2$שנים".לאורך

בעליה:המרפסותמנייתכיכןגםמאשרשנהב

בשניםלמגוריםהנדל"ןבתחוםבולטת"מגמה

בשניםגםשתמשיךצופהאניאשרהאחרונות,

עדגדולות,למרפסותהדרישההיאהקרובות,

רוכ־להערכתי,היוםהמקובל.מהסטנדרטפי

שים

$TS1$רוכשים$TS1$

$DN2$רוכשים$DN2$עלויתורלפניחניהעללוותראפילויעדיפו

מרפסת".

טושארוכתהשפעה
SKממשרדכהןשמוליקהמקרקעיןשמאי

הקורונהממשבר"הטראומהכימסבירשמאות

תישכחלאישראלתושביהתבקשושלווהסגר

אתללוותימשיךהקורונהנגיףרבותשניםעוד

לטווחהדיורומחיריהתכנוןמשלבהנדל"ןשוקכל

תוספתמגלםהשוקכיוםהקייםבמצבגםהארוך.

הייחודיותמההנאותכנגזרתאלהלשטחיםשווי

ירוקאוגינהחיצוני,מטבחפרטיות,שמש,-אור,

עלבעתידההשפעהתהיהמהאךבזה.וכיוצא

גלעדגיאצילום:שנהבגילאדריכל

והנדסיפיננסיפיקוחהמפקחכמשרדהנכס?שווי

מתבקשיםהפרויקטשלדרכובתחילתכברואשר

השטחיםוהשפעתבכללהיחידותשוויאתלשקף

השטחיםששווימעריכיםאנובפרט,הפתוחים

בעולםלמעשההלכהבכמה?יגדל.הפתוחים

אקוויוולנ־׳שטחבמושגלהשתמשנהוגהשמאי
טי׳

$TS1$אקוויוולנטי׳$TS1$
$DN2$אקוויוולנטי׳$DN2$לשטחיםשווילתתמנתעלערך(שווה)שטח

אלה".פתוחים

ביטוי?לידיבאהדבראיך

אק־מקבלמקורהמרפסתשטח"לדוגמה

וויוולנט

$TS1$אקוויוולנט$TS1$

$DN2$אקוויוולנט$DN2$פלדלתמ"רלשווייחסיאחוזשהינו

הינופלדלתמ"רשוויאםכלומר.0.5ובד"כ

הינומרפסתמ"רשוויאזילמ"ר,שקל30,000

להשלכותובהמשךלהערכתילמ"ר.שקל15,000

והאקוויוול־יעלההפתוחיםהשטחיםערךהנגיף,
נט

$TS1$והאקוויוולנט$TS1$
$DN2$והאקוויוולנט$DN2$כללהערכתישלעילבדוגמהבהתאם.יעלה

שווילמ"רשקללכ-000,81יעלהמרפסתמ"ר

מרפסתלכלשקל50,000שלתוספתשמגלם

לאהגג.ומרפסותהגןחצרותובהתאמהממוצעת

אףאטרקטיביותיהפכואלהשיחידותהנמנעמן

יחידותבהןלראותיכוליםאשרלמשקיעיםיותר

חירום"׳.׳לשעתדיור

התחדדוהצרכים
כיסבוריעקבישראלהמקרקעיןשמאיגם

אתוחידדושינורבים"ישראליםהסגר,בעקבות

להתגו־רוציםהםבההדירהלגבישלהםהצרכים

רר.

$TS1$.להתגורר$TS1$

$DN2$.להתגורר$DN2$עכשיו,לראותמתחיליםאנחנוהתוצאותאת

בה־והןלמגוריםהדירותרוכשישלבהעדפותהן

עדפות

$TS1$בהעדפות$TS1$

$DN2$בהעדפות$DN2$להשקעה.דירההמחפשיםישראליםשל

ארוךבשינוימדובראםיודעיםלאאנחנועדיין

יחזרוההעדפותלקורונההחיסוןשאחריאוטווח

הקודם".למצב
להש־דירהמחפששעכשיולמיממליץ"אני

קעה

$TS1$להשקעה$TS1$

$DN2$להשקעה$DN2$לקנותלאמקצוע.באנשילהיעזרכלקודם
משוכללמאודהנדל"ןשוקבטן.תחושותפיעל

לקבלכדיהזאת.בתקופהבוודאימורכבומאוד
הב־כלאתולערוךבחוכמהלהשקיעמומלץערך

דיקות.

$TS1$.הבדיקות$TS1$

$DN2$.הבדיקות$DN2$ישנםחדשות.דירותלבדוקלמשלכדאי

לאכלוסמוכנותדירותהמציעיםפרויקטיםהרבה

עליהםהתשואהכלומרטוביםבתנאיםמיידי

בשלבנוסף,זאת.לשקולכדאיולכןמיידיתתהיה

לדירותגםביקושיםרואיםאנחנוהכלכליהמצב

ועדאביבתלמדרוםהחליותר.זוליםבאזורים

עובדיםהישראליםאביב.מתלרחוקיםמעגלים

הםלעבודה,קרובלהיותצריכיםלאהםמהבית,

מנתעליותרזולותלדירותועוזביםזהאתמבינים

מרפסתעלמוותריםלאהםשנימצדכסף.לחסוך

הדירותשוכריאצלחובהכמעטלמוצרשהפכה

מחפשיםכאשרבחשבוןזהאתלקחתכדיולכן

להשקעה".דירה

3ddesignהדמיה:פיתוחמגילוחברתלוינשטיןקבוצתשלבנתניההצוקבשבונתהצוקמגדלפרויקט

?*J
י׳

#ר

?%

|יייי
יי

ין

ר?€י
י?י־ $TS1$?יי$TS1$$DN2$?יי$DN2$

•"י

ן**י1 יי:1

יוי

jni fw

•,V׳׳

עמוד 2


