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מגוריםאביבתל

במחיריםח־ספותיתעלייה

אביבבתלםהשבתותבתלק
2020לשמתבמחירועלייהלמ׳ירמחיר

מירובסק?אריק

ממוצעמחירהגיע2017בתחילת
עלאביב,בתלשנרכשהדירהשל
לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהפי
בחו־שקל;מיליוןל־8.2)למ"ם(,

דשים

$TS1$בחודשים$TS1$

$DN2$בחודשים$DN2$3.5עלעלההואהאחרונים

שנרכשוחדריםדירותמיליון.

שקלמיליוןב־2.3שניםארבעלפני
ממיליוןיותרמאזהוסיפובממוצע,
לשוויין.שקל

הקורו־בשיאשנה,לפני"אם

נה,

$TS1$,הקורונה$TS1$

$DN2$,הקורונה$DN2$אביבבתלמחיריםעצירתראינו

האחרו־בשנהבשוק,מסויםוקיפאון

נה

$TS1$האחרונה$TS1$

$DN2$האחרונה$DN2$זכר",הזהלקיפאוןנותרלאכבר
.madlanמנכ"לקופל,טלאומר

שלמהטראומהיצאהישראל"מדינת

עםנדל"נית,קדחתלתוךהקורונה

המחירים,רמותבכלגואיםביקושים
הקצהאתרואיםאנחנואביבובתל

אביב!ו₪

15.5%+
43,100

שנייהידויוה

חדשהדידה

+8.3%

התקחה

10.6%+
28,100

הדיוותבמחיריהזינוק

אביב:בחל

"המספוים
הזמוכרמשתנים

שבוע"כר
גםאלאאביב,בתלהמשרדיםשוקאתרקלאלמעלהדוחףההייטק

הדירות,בהיצעהעלייהלמרותהיחיד.לאוהואהמגורים,שוקאת
בחדותעוליםהמחיריםהקורונה,בתקופתמסויםקיפאוןואחרי

יחסיתבעירשההיצעבגללזהשל

אמצ־בעלימעטלאבהוישמוגבל

עים,

$TS1$,אמצעים$TS1$

$DN2$,אמצעים$DN2$אוהייטקמתעשריהםאםבין

ההון,בשוקמהעליותשנהניםכאלה
ממוצעתמחיריםעלייתהיאהתוצאה
האחרונה",השנהבחצי%6־%8של
במיוחדביצעהmadlanמציין.הוא

שלשכונתיתבדיקהגלובסעבור
האחרונות.בשנתייםהדירותמחירי

המחירהלמ"ס,נתונילפיכינזכיר

בתקופהב־%5עלהבארץהממוצע

שנבדקה.

,madlanשערכההבדיקהפיעל
במיוחדאביבבתלהדירותמחירי

מהשכונותבחלקחדשיםבפרויקטים

מסחרר.בקצבעולים

ובלבב־%62,עלוהםבבליבשכונת

במספ־האחרונה.בשנהב־%52העיר

רים

$TS1$במספרים$TS1$

$DN2$במספרים$DN2$אלף57שלמחיריםעלמדובר
בשכונתחדשותלדירותלמ"רשקל

מקרקעיןשמאיכהן,שמוליק

פרסיתתמונהצילום:

בגללאביבלתלמגיעיםלא"המשקיעים

מא1דשהיאמההשכרה,השנטפתהתשואה

שומתמסיבותדירות,כאןרוכשיםהםנמוכה.

ערך"עלייתהואשלהןהכלכלישהפןלגמרי,

ול־35העיר,בלבאלףוב־5.76בבלי,

ידדירותעלכשמדוברשקלאלף

למ"רשקלאלףו־65בבבלישנייה
העיר.בלב

אבלהשיא,בערכיאמנםמדובר
העלייהשיעוריאחריםבמקומותגם
נרשמושכונותבכמהזאת,עםגבוהים.

הנראהככלהדירות,במחיריירידות

שקשו־ספציפיות־מקומיותמסיבות
רות

$TS1$שקשורות$TS1$
$DN2$שקשורות$DN2$שנרכשו.ולדירותלפרויקטים

חרי־זיהינובהןשכונותכמה"יש

גות

$TS1$חריגות$TS1$

$DN2$חריגות$DN2$העסקאות",מתמהילכתוצאה
הוקמושםבבלי,"בשיכוןקופל.אומר
ובלבהשכונה,בדרוםחדשיםמגדלים
התחדשותמעטלאיששםאביב,תל

הרבההשנהבוצעולמשל,עירונית,

שדחףמהיוקרה,דירותשלעסקאות
למע־בשתיהןהממוצעהמחיראת
לה

$TS1$למעלה$TS1$
$DN2$למעלה$DN2$שלום,בקרייתמשמעותית.בצורה

מקור:

madlan
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טור־לאבכללמהםגדולחלקערך.

חים

$TS1$טורחים$TS1$

$DN2$טורחים$DN2$לאהםולכןאותן,להשכיר

שגרתיים".משקיעים

רוכשיםאנשיםרבות"פעמים

עבו־שנייהכדירהאביבבתלדירה

רם,

$TS1$,עבורם$TS1$

$DN2$,עבורם$DN2$המשקיעלאזהשלהם.לילדיםאו

דירהלקנותכדישבע,לבארשהולך

התשואה".עלולחיות

ההיצע

דירותאלףמ־03יותר

בעשורנעירנבנו

אמנםבעירהבנייההתחלותמספר

בכלכמוהקורונה,בתקופתירד

נוספואביבתללעיראולםהארץ,

ממשיותדיוריחידותהאחרוןבעשור

הפרי־מאווייכלאתלהגשיםשיכלו

פריה

$TS1$הפריפריה$TS1$

$DN2$הפריפריה$DN2$עודףולהותירהממשלתיים
נוספים.ליישובים

למע־לעירנוספוהאחרוןבעשור
לה

$TS1$למעלה$TS1$
$DN2$למעלה$DN2$03אתשהגדילמהדירות,אלףמ־

מעי־נובעהכול.20%בכמעטמספרן
רוב

$TS1$מעירוב$TS1$
$DN2$מעירוב$DN2$בנייהשלהישראליבנוףייחודי

ותמ"אפינוי־בינויעםבצוותאחדשה,

בתלהיאבישראלמהבנייהכ־%7.38

גבוה.בעירלדיורוהביקושאביב,

בעירלבקרששבשאדםפלאלא
ממראהנדהםשנים,כמהאחרי

המואצת.הבנייהלנוכחעיניו

למשר־בעיקרשמיועדתכזובין
דים

$TS1$למשרדים$TS1$
$DN2$למשרדים$DN2$ערא־חסןאלון,יגאלציר

פה,

$TS1$,עראפה$TS1$

$DN2$,עראפה$DN2$שכוללתכזוביןהארבעה,רחוב
צפוניתהחדשבמע"רמעורבתבנייה

tg;tg;בעמודהמשך

אביבבתלבנייהנהיתריהבנייההתחלות

בנייההתחלותבנייההיתרי
5000

4500

400G

2000

150[
20212011

למ"סמקור:השנהשלהראשתה*למחצית

במחי־גדולהשונותישזאת,לעומת

רים

$TS1$במחירים$TS1$

$DN2$במחירים$DN2$לפא־שצמודהמזרחיהחלקבין

רק

$TS1$לפארק$TS1$

$DN2$לפארק$DN2$וביןיותרלטובונחשבהחורשות

איילון.לנתיבישצמודהמערבי,החלק
מקבליםאנחנודברשלבסופולכן
בשכונה,יחסיתנמוךמחיריםממוצע
נכסיםביןמחיריםשהשוואתלמרות

גםמראההדירהובטיפוסבמיקוםזהים

מחירים".עליותעלהיא

ביןשעובדקמיל,אריההשמאי
ש"כלמספררבים,יזמיםעםהיתר

הדירותמחירוןאתמשניםהםשבוע

ויששומהלעשותצריךאנישלהם.

כלמשתניםהמספריםכיבעיה,לי

שבוע.כלחודשכלתגידלאהזמן.

שאנח־בעולםחייםהשמאיםאנחנו

נו

$TS1$שאנחנו$TS1$

$DN2$שאנחנו$DN2$משהוללקוחלהגידיכוליםלא

מלפניהםהדיווחיםכלכיאביב,בתל
חודשים".שלושה

האח־מהתקופהמדווחתתופעה

רונה

$TS1$האחרונה$TS1$

$DN2$האחרונה$DN2$קצבאתשמאטיםיזמיםהיא
ומשהיםבמכווןשלהםהמכירות

שלביותקביעתבאמצעותאותן

בטוחיםשהםמשוםלפרויקטים,

יותרגבוהיםמחיריםיקבלושבעתיד

הדירות.על

המשקיעים
שנייהדירהקונים"הרבה

לילדים"אולעצמם
סיפורהםאביבבתלהמשקיעיםגם

חלקייתרשלמזהלגמרישונה
אביבלתלמגיעיםלא"הםהמדינה.

מאודשהיאמהשכרה,התשואהבגלל

רוכ־"הםכהן.שמוליקאומרנמוכה",

שים

$TS1$רוכשים$TS1$

$DN2$רוכשים$DN2$לגמ־שונותמסיבותדירות,כאן

רי,

$TS1$,לגמרי$TS1$

$DN2$,לגמרי$DN2$עלייתהואשלהןהכלכלישהפן

מגוריםבית

"חלקאביב.בתל
לאמהמשקיעים

להשכיר"טורחים

צילום:

/Shutterstock
.פ.א.ס

קריא"סיב

מקרקעיןשמאיקמיל,אריה

יוסףשלומיצילום:

אקזיטעכשיושעשואיש200שיש"מספיק

כלקופצים.והמחיריםגדולבכסףשזכואו

קשיחלביקושזוכותברובעהבנייההתחלות
ויותרלנדרשקלאלף65שלברמותוהמחירים

madlanמנכ"לקופל,טל

אדלרשרוןצילום:

ובלבחדשים,מגדליםהוקמושםבבלי,"בשיכון

עירונית,התחדשותמעטלאיששםאביב,תל

יוקרה,דירותשלעסקאותהרבההשנהבוצעו
למעלה"הממוצעהמחיראתשדחףמה

עמוד 3
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שרונהשכונת

צילום:

/Shutterstock
.פ.א.ס

קריא"סיב

באזורבנייה

הרחובות

וסלמההרצל

לויכריהצילום:

שמיועדתכזווגםעזריאלי,למגדלי

הקריהבאזורילמגורים,כולהכמעט

הסיטונאי,השוקבבלי,ושרונה,
הנוכ־הבנייהוכוכבגווארדיה,ולה

חי

$TS1$הנוכחי$TS1$

$DN2$הנוכחי$DN2$עללדברשלאסומייל.מתחם
38תמ"אשלהרביםהפרויקטים

העיר.שלהוותיקהצפוןאתשהציפו

ביותרהנבניםהמקומותמהם

שצמחהאזורהאחרוןבעשורבעיר?

הגושאזורהיהביותרהרבהבמידה

וכו־החדשהאביברמתהגדול,

כב

$TS1$וכוכב$TS1$

$DN2$וכוכב$DN2$.באזורנרשמוהכולבסךהצפון

שרו־בנייה,התחלותכ־004,5זה

בן

$TS1$שרובן$TS1$

$DN2$שרובן$DN2$הגדולהגוששלמהפיתוחנבעו
שהוקמובודדיםמפרויקטיםוהיתר
עלמהםרביםהאחרות,בשכונות
רכישה.קבוצותידי

אזורמגיעגדולבפערמכןלאחר

אביב־תללגבולצדקנווהשביןהדרום

יפו

$TS1$אביביפו$TS1$

$DN2$אביביפו$DN2$אילתדרךסלמה,דרךאזור
בעברששימשזה,באזורוהסביבה.

ולמגוריםקטניםמלאכהלבתיבעיקר

מגדליםשלפרויקטיםהוקמוישנים,

יותרצנועיםפרויקטיםלצדיוקרתיים

נרשמוהכולבסךעירונית.והתחדשות

בנייה.התחלות2,600זהבאזור

בבנייהשהצטייןהשלישיהאזור

אזורהואהאחרוןבעשורלמגורים

היהשפעםהסיטונאי,שרונה־השוק

הסי־והשוקהשידוררשותמתחםבו

טונאי

$TS1$הסיטונאי$TS1$

$DN2$הסיטונאי$DN2$מבו־מגוריםלאזורהפךומאז

קש.

$TS1$.מבוקש$TS1$

$DN2$.מבוקש$DN2$דירות2,600נבנולבדוזהבאזור

האחרון.בעשור
שעוב־המהירההדינמיקהואולם

רת

$TS1$שעוברת$TS1$

$DN2$שעוברת$DN2$ביטוילידיבאהבעירהבנייהעל

הקריהאזורהבנייה;מפתבהשתנות
בארבעביותרהנבנההאזורהוא

האזורמגיעואחריוהאחרונותהשנים

גוואר־לההעיר,שלהדרום־מזרחי

דיה

$TS1$גווארדיה$TS1$

$DN2$גווארדיה$DN2$.שיכו־שלמקומםאתוהטייסים

ני

$TS1$שיכוני$TS1$

$DN2$שיכוני$DN2$בהדרגהתופסיםהישניםהרכבת

מהפרויקטיםכחלקמגורים,מגדלי
עירוניתהתחדשותשלהגדולים

התחלות1,800במקום.שמבוצעים

האחרו־השניםבשלושנרשמובנייה

נות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$.במקום

עירוניתהתחדשות

ביותוהפתילהוארובע

פרויקטים200בםתט
שיאהשנהרשםאביבתלמחוז

מהתחלות54%עירונית;בהתחדשות
בהת־מקורןבמחוזשנרשמוהבנייה

חדשות

$TS1$בהתחדשות$TS1$

$DN2$בהתחדשות$DN2$,בתמ"אהרובומהןעירונית

הלמ"ס.מנתוניעולהכך,38

בתחוםהפעילותעיקרמתבצעהיכן

היתרייזמים,שלבקשותמבחינתהזה,

שהסתיימו?ופרויקטיםבנייה

Madlanבמיוחדבדיקהערכה

המל־כיוהעלתהגלובס,לפניית

בן

$TS1$המלבן$TS1$

$DN2$המלבן$DN2$שדרותבצפון,הירקוןנחלשבין

במזרחנמירדרךבמערב,גבירולאבן

המהווהבדרום,המלךשאולושדרות

הפעילהמקוםהוא,4מרובעחלק
עםעירוניתבהתחדשותביותר

דירותו־000,4פרויקטים200כמעט

שונים.בשלביםבוומקודמותשנבנו

זהבאזורביותרהלוהטתהמשבצת

הוגשושבוהמדינה,כיכרסביבתהיא

בקשותהאחרונותהשניםבשלושרק
ב־48דירותל־003,1בנייהלהיתרי

שנמצאהגובל,ברובעפרויקטים.

המספריםמערבהגבירולאבןמציר

במאות.ומסתכמיםבהרבה,נמוכים

"ברובעמסביר:קמילאריההשמאי
זכויותיותרהרבהמקבליםהיזמים

שששלבנייהמקבלואתהבנייה

חלקיות,שתייםושלמלאותקומות
בעוד,38/2בתמ"ארבותפעמים

אםנופל.אתההיכןתלוישברובע

ב׳אזורארלוזורוב,לרחובדרומיתאתה

הלבנה,העירעלאונסקו)שלההכרזה׳
ובמ־קומות5.5עדמקבלאתהא"מ(

קומות

$TS1$ובמקומות$TS1$

$DN2$ובמקומות$DN2$באמ־כללבדרךיותר,אחרים

צעות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$38/1תמ"א.
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רואיםאנחנוברובע"לכן

בנייה".התחלותיותרהרבה

מחיריםמבחינתמוסיף,הואואולם,

לביקו־זוכהרובעהפוך.הואהמצב
שים

$TS1$לביקושים$TS1$
$DN2$לביקושים$DN2$הצנועלהיצעיחסיתמאודרבים

מחי־היאוהתוצאהמספק,שהואיותר

רים

$TS1$מחירים$TS1$

$DN2$מחירים$DN2$פחות"הצעיריםועולים.שעולים

לגוררוציםהם.4ברובעלגוראוהבים

להםיששםאביב,תללנמלסמוך

ומוכ־למשל,wix^עבודהמקומות

נים

$TS1$ומוכנים$TS1$

$DN2$ומוכנים$DN2$הקירבהגםגבוהים.מחיריםלשלם

הבי־פעילותהכושר,למועדונילים,

לוי
$TS1$הבילוי$TS1$

$DN2$הבילוי$DN2$ובנמלבדיזנגוף־ירמיהווהפאבים

שלהן.אתעושות
שקיבלואיש200לךשיש"מספיק
בכסףשזכואואקזיטאיזשהועכשיו
התח־כלקופצים.והמחיריםגדול

לות
$TS1$התחלות$TS1$

$DN2$התחלות$DN2$לביקו־זוכותברובעהבנייה
שים

$TS1$לביקושים$TS1$
$DN2$לביקושים$DN2$.שברובעהיאהתוצאהקשיחים

שקלאלף65שלרמותעלמדברים
אתהשברובעבעודויותר,למ"ר

למ"ר,שקלאלף60־55עלעומד
מאוד".גבוהיםבווהביקושים

להקפיץכדיהרבה,צריךלא"אתה
שבו־חדשמתחםלאזההמחיר.את

נים

$TS1$שבונים$TS1$

$DN2$שבונים$DN2$מאותשלהיצעעםהגדולבגוש

רוכ־עשרותלךשישדידירות.

שים

$TS1$רוכשים$TS1$

$DN2$רוכשים$DN2$,גםאנייעלו.שהמחיריםכאלה

והע־עיכוביםשבגלללהדגיש,רוצה

רמת

$TS1$והערמת$TS1$

$DN2$והערמת$DN2$התחלותהעירייה,מצדקשיים

תוצאותהןהיוםרואהשאתההבנייה

."22 09־2מ"810יזמויותשל

לטב־להיחשביכולזהאזורעוד

עי,

$TS1$,לטבעי$TS1$

$DN2$,לטבעי$DN2$בהתחד־המצטייןהשניהאזור

שות

$TS1$בהתחדשות$TS1$

$DN2$בהתחדשות$DN2$בתמ"א)בעיקרבעירעירונית

כישנראהשאנן,נווהשכונתהוא(38

אזורולשיקוםלהריסהנזקקהממש

להת־כדיהישנה,המרכזיתהתחנה
חיל

$TS1$להתחיל$TS1$
$DN2$להתחיל$DN2$פרויקטים61המפה.עללעלות
קודמודיוריחידותאלף1,200של
זה.באזורהאחרונותהשניםבחמש

הבנייההיתרי

לשיאשנטציאל
השש01ףעד

מספרקדימה.ממשיכהאביבתל

במחציתשהוצאוהבנייההיתרי

3,147ל"הגיעהשנהשלהראשונה
שגבוהעצום,מספרזהבמספר.

האח־בעשורמלאותשניםמכמה

רון,

$TS1$,האחרון$TS1$

$DN2$,האחרון$DN2$שלש־כךעלמעידוהוא
נה

$TS1$שלשנה$TS1$
$DN2$שלשנה$DN2$פוטנציאלבעירישהקרובה

בנייה.בהתחלותשיאלקביעת

שייבנוהפרויקטיםשניםכמהבעוד

המקו־השוקאתיכבשורבבשדה

מי,

$TS1$,המקומי$TS1$

$DN2$,המקומי$DN2$הדי־למחירייקרהמהיודעומי

רות

$TS1$הדירות$TS1$

$DN2$הדירות$DN2$העריכוהיזמיםבהם.הצפויים

ממוצעפחותשלארמ"י,מכרזיבעת
באםלדירה.שקלמיליון5־4.5של

יישמרהעליותשלהנוכחיהקצב

המחיריםגםסבירלאשנראהמה

נמוכים.בעתידייראוהללו

למישהו,טובזההאםוהשאלה
שובתועלהבוודאיליזמיםלמעט

לאוויר.ושוב

גינד,פרויקט

TLV.שיא

בנייהבהיתרי

במחצית

הראשונה

השנהשל

צילום:

/Shutterstock
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קריא"טיב

אחרתזווית

האורות"רובהיוקרה:שוק

בלירה"נבו"םסמואלבהרברט

שקלמיליוןב־43נמכרהקומהחציבבלי.פארק
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המגה־הנדל"ןשוקהרגילות,בדירותהמחיריםלעליותבמקביל

!^
$TS1$!^המגה$TS1$

$DN2$!^המגה$DN2$בימיםביצעכימספראליוףערןהמתווךמשתולל.בעיריוקרתי

במגדלמ"ר350של28בקומהקומהחצישלמכירהעסקתהאחרונים
שקל.מיליון34שלבסכוםקומות,44בןשיהיהבבבלי,"בראשית"

דווחוטרםהאחרוןוחציבחודששבוצעואחרותרבותכמוזו,עסקה

שבוצעועסקאות88המסיםרשותבאתרמופיעותכהעדהמסים.לרשות

לעומתומעלה,שקלמיליוןב־01השנהשלהראשוניםהחודשיםבתשעת
.2018בשנתו־28ב־2020,1009102בכלשבוצעוכאלהעסקאות107

העסקאותמספריחצההשנהבתוםבאםיופתעושלאאומריםבשוק
עסקאות120בוצעושבהב־5102,שנקבעהשיאאתיוקרתיותהמגה
אביב.בתלכאלה

מחדש,שומהבאחרונהעבראביבבתלגדוללאמגה־יוקרתיפרויקט
ב־09שבוהדירותשוויאתשהעריכהראשוניתששומהשהתברראחרי

אלףל־021להקפצתההביאמלוויםגורמיםשלומעקבלמ"רשקלאלף
חודש.בתוךלמ"ר,שקל

33בקומהמ"ר127דירת:2021סוףשלאביבבתלנדירלאכנראהזה

בעתנמכרהסומיילבמתחםקומות50בןלהיותשעתידבהקמהבמגדל
קטנותדירותלמ"ר;שקלאלףכ־501שקלמיליוןב־3.31האחרונה
יותר.ואףלמ"רשקלאלף110לפישםנמכרומ"ר,80חדרים,של

מגה־יוק־דירותבמציאות.אחיזהאיבדאביביהתלהיוקרהדירות"שוק
רתיות

$TS1$מגהיוקרתיות$TS1$
$DN2$מגהיוקרתיות$DN2$בתקופהיותררואיםאנחנווכאלהחוץ,לתושביבעיקרמיועדות

ותראהבלילהסמואלבהרברט"סעכהן.שמוליקהשמאיאומרהאחרונה",

כלל".שםגריםלאהבעליםרובכיכבויים,במגדליםהאורותשרוב
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