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אפפ1רבפריפריהאבללהתכווןאמורהווילותהיצע

ממוצעתדירהבמחירנינהעםביתלקנותעדיין

7y’מזן

אוהדצויגנברגצילום:מזה"נרתענולאגםאבלשחיפשנומשהוהיהלאמעולםהירוק,לקומעבר"לגורשבנוקדים.בביתםקילובואלעדעדי

למעליתשלום

נמוךבמחירוילהלרכושאפשרעדיין
ממוצעת,דירהממחיר

מהמרכזסבירבמרחקאפילו

כהןעדי

.ר

קטןבית
בפריפריה

עםפרטילביתהביקושאתהזניקההמגפה

ההיצע.צמצוםהיאהתכנוןמדיניותאבלגינה,

לפריפריה,מתפשטהחלומותביתאחרהמרדף
ולהתנחלויותלקיבוצים

כהןעדי

שליאמאאני,גרנושנהמ-02למעלהבמשך
שילמ־עליהבהרצליה,ישנהבדירה'/אחותי

נו

$TS1$שילמנו$TS1$
$DN2$שילמנו$DN2$5,000רכבתמבנההיההבנייןבחודש.שקל

סימפטיהיהשלאבשכונהה-05,משנותומוזנח,ישן

שנמאסהחלטנומסויםבשלבבלילות.בהלהסתובב

אומרזהאםגםשלנו,החייםאיכותאתלשפרובחרנו

גדלנו",בומהמקוםקילומטריםבעשרותלהתרחק
שלהחדשמשכנהממקום,(26)אלוןענברמספרת

חיים.קריתהאחרונותהשניםבארבעמשפחתה

ומצא־כלכליתואפשרינעים,חדש,מקום"חיפשנו

נו

$TS1$ומצאנו$TS1$

$DN2$ומצאנו$DN2$משפחהשורשים,פהלנואיןאמנםבקריות.זהאת

לקנותלעצמנולהרשותיכולנוכאןאבלחברים,או
גדו־וגינהחדריםחמישהעםמ"ר,120שלפרטיבית

לה.
$TS1$.גדולה$TS1$

$DN2$.גדולה$DN2$עלהבית.בתוךנפרדתיחידהמעיןעבוריסידרנו
שילמנומהרכבת,הליכהדקותכמהשממוקםהנכס,

הדירהאפילוהעניין,לצורךשקל.אלףו-05כמיליון

מזה".כפולשווהבהרצליההתגוררנובההישנה

לה־אלוןהספיקההחדש,בביתהשהתמקמהמאז

תמקצע

$TS1$להתמקצע$TS1$

$DN2$להתמקצע$DN2$כסוכנתכיוםפועלתוהיאהנדל"ן,בתחום

הקריות.באיזורפמילי""רימקסהתיווךחברתשל

בבחירהכיהתוודעהלתפקיד,שנכנסהמאזלדבריה,

היא"התחושהלבד:לאכללמשפחתהבנישעשו

יוקרבבועתלמאוסמתחיליםאנשיםויותרשיותר
ולח־והצפופות,היקרותובדירותהמרכז,שלהמחיה
פש

$TS1$ולחפש$TS1$
$DN2$ולחפש$DN2$לעשותאומרזהאםגםיותרטובהחייםאיכות
הביקוש.איזוריללבמחוץהנדרש,הרילוקיישןאת
האחרו־בשניםלקריותהגירהמעטלארואיםאנחנו

נות,

$TS1$,האחרונות$TS1$

$DN2$,האחרונות$DN2$הגי־מהמרכזגםאבלונהריה,מחיפהבעיקר

רה

$TS1$הגירה$TS1$

$DN2$הגירה$DN2$שאפשרהקרקעצמודישלההיצעעלשמתבססת

בעש־גםהנמוכיםץ,הנדלמחיריועלכאן,למצוא

רות

$TS1$בעשרות$TS1$

$DN2$בעשרות$DN2$הסמוכה".מחיפהאחוזים

הח־אתהגינהעםהפרטיהביתמהווהרביםעבור

לום

$TS1$החלום$TS1$

$DN2$החלום$DN2$,חייםלאיכותוסמלהמקומית,בגרסתוהאמריקאי

פרטייםלבתיםהביקושעלההמגפהבעקבותורווחה.

אש־מארסמאז,2ידאתרסקירתפיעלקרקע.צמודי

תקד

$TS1$אשתקד$TS1$

$DN2$אשתקד$DN2$אחו־בכ-%031קרקעצמודילבתיםהביקושעלה

זים.

$TS1$.אחוזים$TS1$

$DN2$.אחוזים$DN2$הדיורצרכיהמוגבל,הקרקעותהיצעבצלזאת,עם

התכנוןמוסדותשמנהיגיםהציפוףומדיניותהגואים,

ומחיריוהמקומי,הקרקעצמודישוקונעלםהולך

ומחפשיםהחלוםעללוותרמסרביםרביםמאמירים.

הביתי,המרתףמהשכרתהחליצירתיים:פתרונות

לה־ועדהקיבוציםולהרחבותלפריפריההתרחקות
תיישבות

$TS1$להתיישבות$TS1$
$DN2$להתיישבות$DN2$הירוק.לקומעבר

הישראלים?ירחיקולאןעד
שלבסכוםהפרטיהביתהלוםאתלהגשיםמנתעל

להרחיקהישראליםנדרשיםשקל,מיליוןכ-5.1עד
קריתרמון,מצפהירוחם,דוגמתהרחוקה,לפריפריה

שלבתוספתושדרות.דימונהאופקים,קצרין,שמונה,

שלממוצעלמחירהמתגבששקלוחציכמיליוןעד

משמעותיתהאפשרויותמנעדמתרחבדןבגושדירה

המרכז.מערילכמהואפילוהקרובה,לפריפריה

המ־שבע,בארהואבשוקהבולטיםהיעדיםאחד

ככבת

$TS1$המככבת$TS1$

$DN2$המככבת$DN2$יח־הנוחיםובמחיריםהפרטייםהבתיםבהיצע

סית.

$TS1$.יחסית$TS1$

$DN2$.יחסית$DN2$ולהבים,מיתרעומר,כוללבאזור,הווילות"שוק
זכייןבוחבוט,תומרטועןמתמשכת",בצמיחהנמצא
שלחזרהמגמתעלנשען"השוקבעיר.סכסוך"אנגלו

איכותאתשמשדרגיםהעירתושביפה,שגדלוצעירים

ממרכזומשפחותזוגותואפילושלהםהמגורים

לבתיםהביקושאתשהגדילההקורונה,מלבדהארץ.

המ־הוקיאתששינהמהשבעבבארכינראהפרטיים,

שחק

$TS1$המשחק$TS1$

$DN2$המשחק$DN2$משמעותית.שהשתפרוהתחבורהתשתיותהןאלו

במרכזהתעסוקהאזורימרביתוהרכבת,כבישעם

שמאפשרמהנסיעהשעהשלבמרחקנמצאיםהארץ

חייהםשלהתעסוקתיהמוקדאםגםכאןלגורלאנשים

בביתכאןלחיותשיוכלומביניםהםבמרכז.נשאר

דירהעלשישלמובמחירדונם,חצישלבמגרשפרטי

אביב".תלאולציוןבראשוןממוצעת

סכסוןאנגלוקונם,סיון

דיור"יחידותלציון:ראשון

לפתרוןלאחרונההפכובמרתף
מרביתאצלונפוץמקובל

שרוכשיםהצעיריםהזוגות

לציון,בראשוןפרסיים.בתים
ל-%09לפחותלהערכתי,

היוםישהפרסייםמהבתים

רובןכאשרכאלהיחידות
חוקי"באופןלאכנראהנבנו

הבי־עיקרשבעבאר"בתוךבוחבוט,לדברי

קוש

$TS1$הביקוש$TS1$

$DN2$הביקוש$DN2$חוזריםתושביםאוהעיר,תושבישלהוא

לרוביעדיפוהארץממרכזשמגיעיםאחריםואילו
יוקרתיים".ליותרשנחשביםולהבים,עומראת

נתוניפיעללמדי:שוליהמחיריםפערבפועל,

פרטיביתשלמחירומדלן,באתרהמסיםרשות

שגו־שבע,בבארהחדשותהשכונותבאחתהדש

דלו
$TS1$שגודלו$TS1$

$DN2$שגודלו$DN2$051-002-שקלמיליון2.7-2ביןינועמ"ר,כ
הש־באותןדומהגודלבסדרנכסעבורבממוצע.

כונות

$TS1$השכונות$TS1$

$DN2$השכונות$DN2$המחיריעמודהאחרון,מהעשורשנייהביד

שבצפוןרמות,בשכונתשקל.מיליון1.8כ-על

מצטמצםישניםפרטייםבתיםשלמחירםהעיר,

המחירועומר,בלהביםשקל.מיליוןלכ-5.1אף

מי־2.י-2.1כ-עלעומדפרטילביתהממוצע

ליון
$TS1$מיליון$TS1$

$DN2$מיליון$DN2$,הרוכשיםנהניםשםואילובהתאמהשקל

שבעשבבארמאלובהרבהגדוליםממגרשים

ליחידה.מ"ר600-200עלהעומדים

שבולטיםהנוספיםהיעדיםביןשבע,בארלצד

למכירההמוצעיםשלהםהפרטייםהבתיםבהיצע
גםבסקירהנמניםשקלמיליוןמ-3הנמוךבמחיר

בשלו־והקריות.חנה־כרכורפרדסחדרה,אשקלון,
שת

$TS1$בשלושת$TS1$
$DN2$בשלושת$DN2$מחירםכיהנתוניםמראיםהראשונים,היישובים

שלממוצעעלהיוםעומדקרקעצמודיבתיםשל

שלעלייההמשקףמהירשקלמיליוןכ-5.2-6.2
וקפיצהשעברה,השנהלעומתוחדרהבאשקלון5%
חנה־כרכור.בפרדס2%של

לקורונה.המתווכיםמיחסיםהמחיריםעליותאת
לא־נוהריםאנשיםיותרוהשני,הראשוןהגל"מאז
זור

$TS1$לאזור$TS1$
$DN2$לאזור$DN2$זכייןגודפריד,יניבאומרנחטפים",והנכסים
המשבר,לפני"גםחנה־כרכור.פרדססכסוןאנגלו
אט־שלסוגנהייתהחנהפרדסהאחרונות,בשנים

רקציה

$TS1$אטרקציה$TS1$

$DN2$אטרקציה$DN2$שלה,החזקההקהילהעםמהמרכזלקונים
המחיריםאבלוהמסעדותהקפהבתיהתרבות,היי

זאת,לעומתהאחרונים,בחודשיםסטטיים.דינשמרו

והמחיריםהידלדל,ההיצעמשמעותית,עלההביקוש

בהתאמה".עולים

זוליםפרטייםבתיםשלהיצע,2ידסקירתפיעל
שבמחוזהקריותבאיזורלמצואניתןשנייהמידיותר

כ-2עולהבנוימ"רכ-051שלישןנכסשםהיפה

ענברהמתווכתלדבריזאת,עםבממוצע.שקלמיליון

דו־משפחתייםבתיםבעיקרכיוםמשקףזה"מחיראלון,

כברבקריותשמחירםבודדיםפרטייםבתיםופחות

שקל".מיליוןב-5.2לרובהיוםמתחיל

עמוד 1



יישובלפיקרקעצמודי

ומחיריםהיצע

,0202ממוצעמחירב-0202מודעותהיצעיישוב
בשקלים

ב-0202במחירשינוי
9102לעומת

-914062,413,1%5דימונה

544007,414,1%0אופקים

3002956,568,1%0שבעבאר

-502656,919,1%6ביאליקקרית

867666,590,2%3אתאקרית

0301502,936,2%2כרכורחנהפרדס

768638,258,2%4לציוןראשון

405959,167,3%0אשדוד

726380,208,3%1תקוהפתח

4771233,391,4%3לציוןראשון

-7211651,762,4%2ירושלים

-459285,525,5%1רעננה

087887,138,5%2גןרמת

-309523,143,6%3השרוןרמת

8771426,673,6%2יפואביבתל

6141204,838,6%0הרצליה

יד2מקור:

וקניןעופרצילום: הקהילהלחייהנמשכיםלמצטרפיםשעריהםאתפותחיםמהקיבוציםחלקדוד.נירקיבוץ

עמוד 2



לחיפהזולהאלטרנטיבהמציעותהקריות

צמודיהיצעלחלוטיןכמעטהנעדרתהסמוכה,

חיפההיתהשחלפהבשנהנגישים.במחיריםקרקע

פרטייםלבתיםביותרהמבוקשותהעריםחמשבין

אלאבאתר.החיפושלמגמותבהתאםבישראל,

ורביםהדל,החיפאיבהיצענתקלושהביקושים

בהיצעמובילהאתאקריתלקריות.הוסטומהם

קריתמשכנותיהזוליםומחיריההפרטייםהבתים

ומוצקין.חייםביאליק,

אתלהגשיםיותרקלבצפוןצעירים"לזוגות

מנהאילין,שרהאומרתהגינה",עםהביתחלום

אלהבימיםהבונה"שרביב",חברתשלהשיווקלת

יחידות051מתוכןאתא,בקריתדיוריחידותכ–026

שמולפניהפרויקטאת"כשהתחלנוקרקע.צמודות

במחירהניירעלדו־משפחתייםכאןמכרנושניםנה

נכסשלהמחיראמנםהיוםשקל.מיליוןכ–5.1של

עדייןאבלשקל,מיליוןב–4.2מתחילבשכונהכזה

דיורמשפריגםשמושךאטרקטיבי,במחירמדובר

הקרובה".מהסביבהרוכשיםוגםהשכונה,מתוך

במרתףפתרונותמחפשים
סבירבמחירלווילהההזדמנויותמנעדאףעל

הביקושעיקרהכפריוהמרחבהפריפריהבערי

המלמרותהגדולות,בעריםהואפרטייםלבתים

שהובילהמייד2,סקירתלפיהגבוהים.חירים

ראהיאפרטייםלבתיםבביקושהאחרונהבשנה

שבע,באראביב,תלצועדותואחריהלציון,שון

וירורחובותאשקלון,חיפה,תקוה,פתחהרצליה,

פרטייםבתיםשלמחירםהערים,ברובשלים.

המחירורחובותתקוהבפתחמשמעותית:מטפס

שקל,מיליוןכ–7.3עלעומדלווילההממוצע

שקלמיליוןכ–2.4עלובירושליםלציוןבראשון

5.6לכדיאלהנכסיםעוליםוהרצליהאביבובתל

בממוצע.שקלמיליון

קרקעבצמודישמתענייניםהרוכשים"עיקר

ילשניים־שלושהעםמשפחותהםלציוןבראשון

שבבעלותםמדירותשעובריםדיור,משפרידים,

בשרואיםכןלהשתדרג.ומחפשיםהעיר,במרכז

צעירים,זוגותמצדגםענייןיותרהאחרונותנים

סניףמנהלתקונס,סיוןאומרתקטן",היקפםאבל

עללרובמדוברהעיר"במזרחבעיר.סכסוןאנגלו

הממוצעכשהמחירמ"ר,052שלבמגרשיםוילות

שנ־במערב,שקל.מיליון5.3–3עלעומדבאזור

דומה,בגודלהמגרשיםיותר,יוקרתיאזורחשב

ההתהמחירושםבריכהגםכולליםכשרובם

בבתיםשקל.מיליוןל–8.3–5.4מטפסכברחלתי

למשל,דקליםבנוהכמוהזה,באזוריותרהחדשים

גםומגיעמשמעותית,עולהכברהממוצעהמחיר

יותר".גדוליםבמגרשיםשקלמיליוןל–6–5.6

מבהפרטי,הביתחלוםאתלהגשיםמנתעל

הזוגותמחפשיםהיקר,המרכזמאזורלהרחיקלי

כותליביןגםיצירתיים,פתרונותאחרהצעירים

פיצולשלבדרךזאתמוצאיםמהםרביםהבית.

ומנפרדתכיחידההביתיהמרתףוהשכרתהנכס,

שיטההמשכנתה.מתשלומיחלקשמכסהניבה,

חוקי,לאבאופןנעשיתמהמקריםשברביםזו

חדאיננההמסרשויותשללאפןומתחת

צוברתבהחלטהיאהמתווכיםלדבריאולםשה,

האחבשניםהפכובמרתףדיור"יחידותתאוצה.

הזוגותמרביתאצלונפוץמקובללפתרוןרונות

הקאחדוזהפרטיים,בתיםשרוכשיםהצעירים

טוענתבכנס",יחפשושהםהראשוניםריטריונים

ל-%09לפחותלהערכתי,לציון,"בראשוןקונס.

כאשרכאלהיחידותהיוםישהפרטייםמהבתים

רקחוקי.באופןלאוכנראההסדרהבלינבנורובן

ענייןלגלותמתחילהשהעירייהנראהלאחרונה

היחידות".אותןאתלהכשירופועלתבנושא,

5.4–4שלנכסעלמשכנתהשמשלםצעיר,"לזוג

מאוד",משמעותיתבהכנסהמדוברשקלמיליון

דיוריחידותשתיישהבתים"במרביתמוסיפה.היא

שלביחידהמדוברכשלרובהמרתף,בקומתכאלה,

שירותיםמטבח,סלון,חדר,הכוללתמ"ר,05–04

הנכסלבעלימניבהכזויחידהבממוצע,ומקלחת.

בחודש".שקל005,3

מגמהעלהמתווכיםמעידיםבהרצליה,גם

עםפרטיביתלרכושבאצעירזוג"כאשרדומה.

מיחידתהכנסהלייצרהאפשרותמוגבל,תקציב

לגלהםעוזרתהמחסןאוהמרתףבקומתדיור

מסביריותר",גבוהמימוןולקחתהמחיר,עלשר

"אנחנוהרצליה.סכסוןאנגלוזכייןיוסף,נורי

העירשלהחיצוניתבטבעתבעיקרזהאתרואים

מגרעםישניםקרקעבצמודישמאופיינות

האלההיחידותאתבנוושברובםגדולים,שים

רגולציההכניסוהאחרונותבשניםרקמזמן.כבר

חוקיבאופןהאלההיחידותאתלפצלשמאפשרת

נעשהשזהלהסיקאפשרהמקריםשברובכך

משיחידותאותןאתהנדרשים.האישוריםבלי

צעיריםורווקיםלסטודנטיםבעיקרהיוםכירים

שלבממוצעעומדתהאלהליחידותכשהשכירות

בחודש".שקל000,5–005,3

אידאולוגייםגבולותחוצהחלום
חייםואיכותנגישבמחירוילותאחרבחיפוש

מתרח"פריפריה"שלההגדרהגםכינראהזולה,

מאודפריפריההיאושומרוןיהודהרבים,"עבורבת.

עשרבמרחקנמצאיםשםמהיישוביםוחלקקרובה,

אומרמסביב",הגדולותהעריםממרכזינסיעהדקות

דראחברתשלובעליםמנכ"לציון,אוהבדרור

הביקושיםעיקר"אתבאזור.הפועלתנדל"ן,שיווק

במרואיםאנחנוהאחרוןבעשורושומרוןביהודה

שקניל"יכמוהירוקלקויותרשקרוביםקומות

ירושלים,שבקרבתואפרתנוקדיםלמודיעין,רובה

העין.וראשתקוהפתחשלידזהבועליפדואלאו

משפחותהרבהמגיעותלקושסמוכיםליישובים

דישלבמחירגינה,עםפרטיביתשקונותצעירות

המחירלדבריו,הסמוכות".העריםבאחתקטנהרה

לב־שקלמיליון5.2–8.1עלעומדבאזורהממוצע

למצואאפשרבנוקדים,חדשה.בבנייהפרטייםתים

בניל"ישקל.מיליוןב–9.1מ"ר561שלבתיםהיום

יימכרגינה,עםמ"ר041שלבגודלמשפחתידו

מיליון.ב–51.2

המערביתהגדהבאזורהנדל"ניותההזדמנויותעל

לוביץ,ואלעדעדימספריםלקו,מעברבחייםוהבחירה

מעבר"לגורהאחרון:בקיץנוקדיםלהתנחלותשעברו

גםאבלשחיפשנומשהוהיהלאמעולםהירוקלקו

בירושמגוריםשלשניםשבעאחרימזה.נרתענולא

להשתמקוםחיפשנוהתוססקטמוניםבאזורלים,

שםלקנותאזיקרים,הנדל"ןמחיריהעירבתוךבו.קע

קהילתי,מקוםחיפשנורלוונטי.היהלאמבחינתנונכס

לעצמנולהרשותשנוכלבנוחבוושנרגישמעורב,

יישובבנוקדים:זהאתמצאנונדל"נית.מבחינהגם

מעווקהילהמדברינוףעםפרטיים,בתיםשלכפרי

קנינוירושלים.ממרכזשעהרבעשלבמרחקרבת

צנועה,גינהעםחדריםחמישהשלהנייר,עלביתפה

אנ־הבנייה,שתושלםעדשקל.מיליון7.1שלבמחיר

בשכירות".פהמתגורריםחנו

הזהבמקוםראינודברשל"בסופוכימוסיפיםהם

כללי,באופןאידאולוגית.בחירהופחותהזדמנות

מהשניאחדנבדליםמאודושומרוןביהודההיישובים

אנחנובדם.לאנשיםשזורמתהאידיאולוגיהבעוצמת

במלהיותאועימותים,מחפשיםולאגבעות,נערילא

ובאזורבמחלוקתכשנוייםתופסיםשאנחנוקומות

הזה".בהיבטשונהכמקוםנתפסעציוןגושלפחותהזה

הקיבוציםשלעלייתם
מסתכםאיננוהפרטיהביתחלוםרבים,עבור

שמהצומחתוהגדרשבחצרהנדנדההנכס,בקירות

גםעטופההזוהמגוריםלצורתהשאיפהאותו.קיפה

ושקירוקיםקהילתיים,חייםעלמקיפהבפנטזיה

משכונותאורשנותהרחוקיםנוחיםבמחיריםטים,

אלה,לכלהתשובהאתבערים.הצפופותהמגורים

ישראליםויותריותרכינראההאחרונות,בשנים

הקיבוצים.כותליביןמוצאים

למצטרשעריהםאתפותחיםמהקיבוציםחלק

בביתלמגוריםבנוסףהקהילה,לחייהנמשכיםפים

הצטרפנו"לקיבוץאטרקטיבי.במחירגינהעםפרטי

הקריותתושב,(73)רןמספרלשנתיים",קרובלפני

שבגלילמרדכינאותבקיבוץחברוהיוםלשעבר,

שלארוך,מיוןתהליךאחרילכאן"התקבלנוהעליון.

התהליךפה.התגוררנוכברשבמהלכהמשנה,יותר

והצבעהוכלכלי,חברתיאבחוןהיכרות,פגישותכלל

כ–031לשלםנדרשנוההליךבסוףהקיבוץ.חברישל

נמוךשנחשבמההצטרפותכדמילזוג,שקלאלף

שמתארהקליטהתהליךאתאחרים".לקיבוציםביחס

נבבמסגרתו,הקיבוצים.מרביתהיוםמאמציםרן,

החדשים,המצטרפיםשלהכלכליותהיכולותדקות

נכלליםוכןבקיבוץ,לחייםהתאמתהומידתאישיותם

והסברה.ליוויהליכיבו

הקצאה"קיבלנורן,ממשיךשהצטרפנו","אחרי

הקיבוץשלההרחבהבשכונתמ"ר,008שללקרקע

הבעלמלבדאפס.קרקעובערךממכרז,בפטור

רקלשלםנדרשנווההיטלים,האגרותעצמה,נייה

אלףכ–022–052שלסכוםבמגרשהתשתיותעל

לביתםומשפחתורןנכנסושנה,כחצילפנישקל".

גדולה.וחצרחדריםתשעההכוללבמגרשהחדש

עלעמדוהכל,כולללמ"ר,הבנייהעלויותלדבריהם,

הבנייהלסטנדרטבהתאםלמ"ר,שקלכ–005,6–005,7

גבוהים.שהיווהגימור

המלאזהנדל"ניתהשקעהשמחפש"מי

זוקיבוץכחבר"להצטרףרן.אומרבשבילו",קום

שלהקהילהעםלהתחתןזהואמירההתחייבות

מתאיםזהפה.שקורהלמהשותףלהיותהמקום,

להיותכזה,במקוםלגוררוציםשבאמתלאנשים

אינוהואזאתעםבאזור".ולהיטמעמהקהילהחלק

בחבילה.המגיעותהכלכליותלהזדמנויותמתכחש

הכלכלהממשרדהטבותפהעסקיםובעלי"ליזמים

%03–%02לקבלואפשרותמס,הטבותוהרשויות,

וכליציודשלהוניותהשקעותעלחזרהמענק

ברגעשלך.העסקשלהמבנהעלואפילועבודה,

הזההמרחבשלהיתרונותאתיכירויזמיםשיותר

יותר".עודיתפתחהזההמקוםלכאן,ויגיעו

בשמתרכזתבקיבוציםהחדשההבנייהמרבית

"הרחבות".המכונותלידם,שהתפתחומגוריםכונות

כחבריםבהצטרפותגםהעסקהכרוכההמקריםברוב

בלבדהבנייהעבורמשלמיםהמצטרפיםלקיבוץ.

המדינהבבעלותשנשארתהקרקעאתרוכשיםואינם

היוםהקיבוציםלהרחבותשמגיע"הקהלהקיבוץ.או

שטרנפלד,אביהאדריכלמסבירלשלושה",מתחלק

זההעיקרי,"הראשון,הכפרי.במגזרלבנייהמומחה

אלואחריהם,הקיבוץ.שלהממשיכיםוהבנותהבנים

שעובריםויותר,05בניהקיבוץמתוךדיורמשפרי

עםמהרצליהעברהאלוןענבר

"התחושהלקריות:משפחתה

אנשיםויותרשיותרהיא

יוקרבבועתלמאוסמתחילים

ובדירותהמרכז,שלהמחיה

ולחפשוהצפופות,היקרות

יותרטובהחייםאיכות

אתלעשותאומרזהאםגם

מחוץהנדרש,הרילוקיישן

הביקוש"איזוריללב

שלושרמיצילום: כלכלית"ואפשרינעים,חדש,מקום"חיפשנוחיים.בקריתבביתהאלוןענבר
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הזוגותהיאהשלישית,הקבוצהבהרחבה.חדשלבית

חופשיים,מקצועותבעליאלולרובמבחוץ.שמגיעים

אוראתלשנותומוכניםורוציםהעיר,בחיישמאסו

רשימותראינובושפעלתיקיבוץבכלהחיים.חות

להצשרוציםאנשיםמאותעדעשרותשלהמתנה

לקיבוציהםעריםהכיהביקושיםטבעיבאופןטרף.

מבחוץ,אנשיםמקבליםפחותשהםאלאהמרכז

שכןמיעצמם.שלההמשךלדורותדואגיםויותר

הםאותםומקבלהחדשים,המצטרפיםאתצריך

מהמרכז".יותרהמרוחקיםבמקומות

שטמסבירבקיבוץ,הבתיםשלהנמוךהמחיר

ולאהבנייהשלהנמוךהמחירבגללמושגרנפלד,

היחיהעלותהקרקע.עלתשלוםהיעדרבגללרק

פלוסהבית,בנייתהיאהרוכשיםעלשמושתתדה

לרובהסביבתי.הפיתוחעלותשלשקלאלףכ–052

בעלויותבממוצע,מ"ר081–061הםהבתיםבקיבוץ

שאומרמהבנוילמ"רשקלאלףכ–5.5שלבנייה

למיליוןשקלאלף009ביןלרובנעכזהנכסשמחיר

עצמןהבנייהעלויותגםזאת,לעומתבעירשקל.

למרשקלל–000,01גםומגיעותיותר,גבוהות

לבנייהפשוטיםמאודבתיםאלהכללבדרךויותר.

הבית.אתשמייקריםאלמנטיםנטוליםוהםבקיבוץ

צעירים,ממשיכים,בניםזהלהרחבותשבאמירוב

רתיגםישכזה.בגיליקרנכסעללשלםממוןבלי

חדשים".מתעשריםשלשכונותמלייצרעה

הווילות?עידןתםהאם
חצרעםפרטיבביתהמגוריםחלוםכינראה

הגידולתחזיותנוכחבקרקע.אחיזהומאבדהולך

בההבהולהצורךהקרובים,לעשוריםהדמוגרפי

זמינותבקרקעותוהמחסורהדירות,היצעגדלת

בישראלהבינוימגמתומתכנסתהולכתלפיתוח

הבנייה.ולציפוףהקרקעבמשאביותריעיללשימוש

הפרטייםהבתיםשוקעלזומגמהשלההשפעהאת

הלשכהנתונילפיהבנייה:בהתחלותכבררואים

התצנחוהאחרונהבשנהלסטטיסטיקה,המרכזית

לכ–005,5בישראלפרטייםלבתיםהבנייהחלות

,9102לעומתכ–%54שלירידהבלבדיחידות

נבנוהאחרונותשבשניםבזמןזאת,עשור.שלושפל

שנה.מדיבממוצעקרקעצמודותיחידותכ–005,21

באופןהצטמצםהקרקעצמודישוקהשנים"לאורך

הבנייהמסךכ–%04שניםחמשלפניעדאםדרמטי;

אנשהיוםהריקרקעוצמודיפרטייםבתיםשלהיה

כהןשמוליקהשמאיאומרבלבד",%52עלעומדיםחנו

מסתכלים"כשאנחנומקרקעין.שמאותKSממשרד

הרשבעבררואיםאנחנוהשנים,לאורךהזההשוקעל

קרקעמכרזיעלנשענהבישראלהפרטיתמהבנייהבה

מודליםשנולדומאזהאחרונות,בשניםהמדינה.של

מוסדותשלוהנטייהלמשתכן,מחירכמוותוכניות

פחתוצפופהרוויהבנייהשללכיווןהלכההתכנון

ככלבמקביל,האלו.מכרזיםשלמספרםמשמעותית

במדינההפרטיותהקרקעותהיצעגםהשנים,שעברו

קישלבהרחבותגםזאת,לצדטבעי.באופןהצטמצם

אנחנומאוד,נפוצההזוהבנייהשםומושבים,בוצים

צמצום".יותרהיוםרואים

כיאומרסולר,שחרהתכנון,מינהלסמנכ"ל

אםקרקעצמודתבנייתלאשרלאהיאהמגמה

עוצריםלאאבללכךחיוניתבאמתסיבהאין

שאיןכפרייםיישוביםישבסוףלחלוטין.זהאת

זאת,עםיחדשלהם.בפיתוחלפגועאינטרסלנו

הבנייהאופיאתלצמצםשצריךחושביםאנחנו

אגב,הכפריים,היישוביםלגביגםהניתן.ככלהזה

כפרייםלהישארצריכיםהםהאםהשאלהנשאלת

אניאבלקדימהשנהעשריםעודגםבאופיים

כרזהאתלקבועשלבמקוםשאנחנומרגישלא

הקרקעצמודתהבנייהמרביתזאת,מלבדגע.

בנייהזוהאחרונותובשניםהיוםרואיםשאנחנו

נראהשכןמאמיןאניישנות.תוכניותשלמתוקפן

הקרובות".בשניםמשמעותיתירידה

שלהמדיניותעקרוני,"באופןכימוסיףהוא

הקרקע.במשאבהשימושייעולהיאהתכנוןמינהל

הקרקהיצעוגדלה,הולכתבישראלהאוכלוסייה

שלהצרכיםאתלספקוכדימוגבלשלנועות

אחרות.ברירותלנואיןפשוטהעתידייםהדורות

הצפיהעלאתשלהיאהיוםהתכנוניתהתפיסה

שצריךאיפהלגובהעלייהשימושים,עירובפות,

שגםיותרונגישותאינטנסיביותסביבותויצירת

בנייההסתם,מןהפרטי.ברכבהשימושאתיפחיתו

בנייהבצורתמדוברכך.עלעונהלאקרקעצמודת

מדשאנחנוהשימושיםעירובאתמאפשרתשלא

שילרובמחייבתהיאהעירוני,במרחבעליוברים

צורכתוהיאגדולים,המרחקיםכיפרטי,ברכבמוש

ברכבמוגברשימוששטח.גםוכמובןתשתיות,יותר

זמן,לבזבוזשמוביליםתנועה,לעומסימובילפרטי

נוהזווהעלותעבודהשעותואובדןאווירזיהום

כולנו".

מינהלסמנכ"לסולר,שחר

לאהיאהמגמההתכנון:

קרקעצמודתבנייהלאשר

חיוניתבאמתסיבהאיןאם

אתעוצריםלאאבללכך

יישוביםישבסוףלחלוטין.זה

אינטרסלנושאיןכפריים

יחדשלהם.בפיתוחלפגוע

חושביםאנחנוזאת,עם

אופיאתלצמצםשצריך

הניתן"ככלהזההבנייה

וילהמחפשים

בשנהקרקעלצמודיביותרהמבוקשיםהיישובים
באלפים,2ידבאתרחיפושיםכמותלפיהאחרונה,

וילהמחפשים
קרקעלצמודיביותרהמבוקשיםהיישובים
האחרונהבשנה
יד2באתרהחיפושיםכמותיישוב
4.57לציוןראשון

8.95אביב-יפו
3.94שבע

2.74הרצליה
2.44חיפה
6.24תקוהפתח
5.24ירושלים
14אשקלון
6.04רחובות
2.04חדרה
7.83נתניה
9.63חולון
9.23אשדוד
8.23כרכורחנהפרדס

8.03גן
3.03ציונה

7.92סבא
9.72רעננה

72השרון

לציוןראשון

אביב־יפותל

שבעבאר

הרצליה

חיפה

תקוהפתח

ירושלים

אשקלון

רחובות

חדרה

נתניה

חולון

אשדוד

כרכורחנהפרדס

גןרמת

ציונהנס

סבאכפר

רעננה

השרוןרמת 72

9.72

7.92

3.03

8.03

8.23

9.23

9.63

7.83

2.04

6.04

14

5.24

6.24

2.44

2.74

3.94

8.95

4.57

יד2מקור:

בלילטי/אי־פיעודדצילומים: בצמיחה"נמצאבאזורהווילות"שוקהירדן.בבקעתאפריםמעלהההתנחלות
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