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 המקרקעין שמאית I ו1־א1?ןי 1111319,111א קריית
 פרויקטים לדרך יצאו אונו בקריית קיראון "בשכונת בוגין: נחמה

 הפרויקטים רוב חדשות. דיור יחידות 2,500 שיניבו בינוי, פינוי של
השכונה" את שחוצה אשכול, לוי רחוב בקרבת או על ממוקמים

*יי1ג
 בישראל לדירות הביקוש • ציבוריים ושטחים חינוך מערכת משמעותיים, תנועה לצירי קרבה של החשיבות

חודי אורי • הנדל״ן בענף השנה שצפויות הבעיות וגם: • נוסקים שהמחירים למרות וגדל הולך רק

נדל"!
 כמשמעותית תיזכר 2021 שנת

למגורים, הנדל״ן בענף מאוד
 היה שנראה אחרי לטובה. ולא

הענף, את תקפיא הקורונה כי
 למגורים -הנדל״ן שקרה הוא ההפך

 נסקו. הדירות ומחירי ביקוש, שיאי שבר
 של שנתית עלייה רשמו הדירות מחירי

 לא שזה להיות ויכול ,10%מ־ למעלה
 צופה ליברמן, אביגדור האוצר, שר הסוף.

 5% עוד של עלייה לראות שנמשיך
 שדירה אומר זה .10% גם ואולי ,2022ב־

תע שקל מיליון השנה בתחילת שעלתה
הבאה השנה בסוף יותר שקל אלף 200 לה

 היא עירונית "התחדשות
השעה" צו

 כלים ארגז עם להיפתח עתידה 2022
 ענפה בחקיקה מדובר לנדל״ן. חדש

 על שנמצאת נוספת וחקיקה שאושרה
 עירונית להתחדשות הקשור בכל הפרק

 כמותם. נראו שטרם תקציבים וגם למשל,
הדיור לתחום משמעותית תוכנית בנוסף,

 הפנים והשיכון, הבינוי שרי ע״י פורסמה
להת נוכל חודשים מספר ובעוד והאוצר,

 מעודד נתון השפעותיה. את ולראות חיל
הג מאמצי כי מעיד לאחרונה שפורסם

 שיווק והיקפי פרי נושאים ההיצע דלת
 שנסגרים המכרזים היקף גם כמו הקרקע

 התחלות אולם בעלייה. נמצאים בהצלחה,
 להאמיר בינתיים מצליחות לא הבנייה
שיעור. באותו

 השעה, צו היא עירונית "התחדשות
 בפעילות משמעותי נדבך להוות ותמשיך

 המינהל, מנכ״לית סבורה התכנון", מינהל
 היצע בהרחבת רואים "אנו זילבר, דלית
 העירוני המרחב ציפוף של באופן הדיור

 יחידות לתוספת תכנוני אופק הקיים,
 המרחב של והשבחה ולשיפור מגורים
לצו המענה והרחבת הקיים, העירוני

 העירוני במרחב וקהילות תושבים רכי
מאידך".

שהש שכדאי שסבור מי יש זאת, עם
 הבאה "השנה מהלכים. בעוד ינקוט לטון

לבצע הממשלה ביכולת כל קודם תלויה

 לייצר יש שלפיהן קיבלה, שכבר החלטות
 למשק", דירות של גדול היצע תוספת

 בוני הקבלנים התאחדות נשיא אומר
סרוגו. ראול הארץ,

 הביורוקרטיים החעמים
מפריעים

המ שמאי לשכת יו״ר מסילתי, חיים
 "תוכנית דעתו: חוות את נותן קרקעין,

מבור השנה שהוצגה הממשלתית הדיור
 לטיפול משמעותיים מהלכים ומציעה כת

 מבינים השרים כי נראה הנדל״ן. בשוק
 השוק כי להבין עליהם אך השעה, צו את

 חירום תוכנית תהיה לא ואם חירום, במצב
 בעוד הדירות, היצע להגדלת נקודתית

 בעייתי למצב נתעורר שנה-שנתיים
 צריכה החירום תוכנית קטסטרופלי. עד

 בירוקרטיים, בחסמים השאר בין לטפל
 הגברת ברמ״י, המכרזים שיטת שינוי
 המשך לצד וזאת הבנייה, היתרי מתן קצב

תש שיפור עירונית, התחדשות עידוד
עבודה, מקומות יצירת התחבורה, תיות

הטווח". ארוכת השכירות תחום והגדלת

 בלי שכונות בונים
תשתיות

ומה ערים מהנדסי איגוד יו״ר כץ, צחי
 חושב מודיעין־מכבים־רעות, העיר נדס

 משמעותיות כך כל 2021 של שהבעיות
 "אחת :2022ב- נפתרות אותן נראה שלא

 מתמודד הנדל״ן שענף הגדולות הבעיות
 החדשה בבנייה התשתיות. אלו היום איתן

 מספיק מבוצעות ולא מתוכננות לא הן
 דבר של בסופו שגורם מה מראש, זמן

 בשכונות בנייה היתרי במתן לעיקובים
בו בעולם מקום בכל באיכלוסים. וגם
 מתחילים ואז התשתיות את קודם נים

 אי־אפשר לא. בישראל מגורים, שכונת
 רק עסוקים הזמן כל אם טוב תכנון לקבל

 לבנות "רוצים כץ: אומר עוד במהירות".
 אין מנופים, מספיק אין אבל והרבה, עוד

 הקבלנים ומתכננים. מהנדסים מספיק
 קבלנים אותם הם חדשות שכונות שבונים
המדינה עירונית. בהתחדשות גם שבונים

מקרקעיו: שמאי דנוס, אוהד I !13צ גנים נת1319ה,11!7ת גני
 מתאפיינת משמעותיים, תנועה לצירי מקרבה נהנית שפויה, מחירים "רמת

 מערכת ציבוריים. שטחים של גדולה כמות לצד מגדלים של חדשה בבנייה
Iגבוה" סוציו-אקונומי מחתך ואוכלוסייה מובילה חינוך 1י*

 כלכלה פד חברת ומנכ״ל בעלים ארד, פד דניאלה א3פר־ס3
 נמוך שקל, מיליון 2.2 על היום עומד חדרים ארבעה דירת "מחיר והנדסה:

 ע״י מבוקשים בעיר התעסוקה אזורי בשרון. הסמוכות מהערים משמעותית
לכפ״ס" הנגישות את שיפרה 531 וכביש 4 כביש והרחבת היי-טק, חברות
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IP-JOמבעליכהן,שמנליקSK:לזהור.שמתחילה"עירשמאות

הבנייה.במוקדהעירומרכזבת-יםמערבבדרוםהיםפארקשכונת

היםלידהדירותמחיריאתכשמשוויםבטחלהתממש,מתחילהפוטנציאל

בעיר"לפעוללהתחילאמורההקלההרכבתהבאהבשנהבת"א.לאלה
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ודרומה,צפונהלפריפריה,ללכתחייבת

ות־תעסוקהשלרחבותתשתיותלספק

חבורה

$TS1$ותחבורה$TS1$

$DN2$ותחבורה$DN2$.שנה20היוםלחשובציבורית

בפריפריה,תעסוקהאזוריעלקדימה
פיתרון".יהיהלאאחרת

הנדל"ןמומחיהמלצות
מהי־עליותצפויותעריםבאילואז

רים

$TS1$מהירים$TS1$

$DN2$מהירים$DN2$?מספרכינסנוכךלשםמשמעותיות

יו"רלשעברדנוס,אהודנדל"ן.מומחי

גניםשכונתעלממליץהשמאים,לשכת

מתאפיינת"השכונהתקווה:בגניצפון,

22־16בנימגדליםשלחדישהבבנייה

עלשמירהתוךגבוה,בסטנדרטקומות
גדולהכמותלצדגדולים,בנייהמרווחי
המחיריםרמתציבוריים.שטחיםשל

ולשכונותלאזוריםביחסשפויהנחשבת
שמג־היאשהציפייהכךבמרכז,אחרות

מת

$TS1$שמגמת$TS1$

$DN2$שמגמת$DN2$תימשך".העלייה

SKחברתמבעליכהן,שמוליק

שמחיריכעירבת־יםאתמסמןשמאות,

שניםמעטלא"אחרייעלו:בההדירות

נבנותבצמיחה.נמצאתהעירהזנחה,של

ומתוכננותבמגדליםדירותמאותבה

ישכן,כמונוספות.דירותאלפיעוד

פרויקטיםמספרעםעירוניתהתחדשות
בינוי".פינוישלגדולים

ומנכ"ליתבעליםארז,פזדניאלה
עיןלשיםממליצהוהנדסה,כלכלהפז

עתידיותתוכניות"לעירייהכפ"ס:על

דיוריחידותולתוספתהעירלפיתוח

התחדשותבמסגרתוגםפתוחיםבשטחים

התעסוקהאיזוריהעיר.במרכזעירונית

הרחבתובנוסףלמבוקשים,הופכיםבעיר

הצפיהנגישות.אתשיפרהו־135כביש

המהירים".גםואיתויעלהשהביקושהוא

מסמנתבוגיןנחמההמקרקעיןשמאית

ב־2202:יפרחושלהערכתהמיקומיםשני

לרדאר,מתחתשנמצאיישובהוא"אזור
הפו־אתמימשלאעדייןשהואוהסיבה

טנציאל
$TS1$הפוטנציאל$TS1$

$DN2$הפוטנציאל$DN2$בושהייתהמהעובדהנובעת

נהנהלאוהואחדשה,בנייהמאודמעט

שמצופהכפימשמעותיתמהתחדשות

מרכזי.כךכלבמיקוםהנמצאמיישוב

לשיווקלצאתעתידיםהקרובהבשנה
התחד־שלמשמעותייםפרויקטיםמספר

שות

$TS1$התחדשות$TS1$

$DN2$התחדשות$DN2$,דיוריחידותמאותשיכללועירונית

חדשותדירותשלנחוץמלאיויספקו

הואהשניהמקוםבנמצא.היולאכהשעד

מדוברברחובות.המושבההצרותשכונת

בשלביהנמצאתיחסיתחדשהבשכונה
חינוךמרכזיבהמוקמיםמתקדמים.בנייה

ובעתידותעסוקהמסהראזוריוקהילה,

חדשה".רכבתתחנתבהתיפתחהקרוב

ארבעלפחותיש"באזורסביו:נחמההמקרקעיןשמאיתאד11"

הקרובבעשורכאשרעירונית,התחדשותשלמשמעותיותתוכניות
אתלהכפילשעתידדברדיור,יחידותכ-008,2להיבנותצפויים

היישוב"אוכלוסיית
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