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58
לבונים

הנגב

האם

הקמת

הבה ״דים

עיר
באתת

את

תפרירו

השמתה

עיר

את
העברתם

לחבל

והקמתה המתוכננת של"עירהבה״דים" מעניקה זריקת מרץ

הארץ הכי פחות מיושב במדינה .בנגב מקווים
לאיזוריביאו איתם את

תושב זר מדנמרק ,אישנדל״ן
בחוזההגדול ביותרעליו
jpE^k
ותיק ,ח־פש שנה נגס לחשק־
$TS1$לחשק^^^$TS1$
טחון
$DN2$הביטחון$DN2$בישראל בתקציב שקלי מאז
ומעולם.
^^^
חשק^^^ $DN2$עהבישראל .גם הוא שמע על
הגירה שלילית מובהחת
כלכלי־ם
וקרא
בעולם
בעיתונים
הבועה,
על פריחת שוק
הנדל״ןבישראל ,אי בורר
עוד בשנות החמישים של המאה שעב־
$TS1$שעברה$TS1$
רה
הנדל״ן הקורס .אנשים מסוגו מש־
$TS1$משקיעים$TS1$
$DN2$שעברה $DN2$הכריז ראש הממשלה דוד בן גוריון כי
בעולם

mfcj

שלו מצאלבסוף בשיכון בירוחם ,לא
האיש

משם

הבין שבמרחקקילומטרים
עומדתלהיבנות עיר

״הנוסחה

צבא

המנצחת בכל

חדשה.

יכבושאותנו״,

אוכלוסייה איכותית
תוח
$TS1$ומהסור$TS1$
ומה־
$Dפיתוח $DN2$מאסיבי עם

סור
$Dומהסור $DN2$ברירות

מסביר לכל

שמוכן
לשמוע.

עכשיו זה כבר לאחזון :בימים אלה נמ־
$TS1$נמצאות$TS1$

צאות
$DNנמצאות $DN2$בשלב־

בנגב שתועתק

הקמה קריית

הדרכה צבאית

מהמרכז,בעלות

במשך הדורות הבאים.

ספורים

יוצרים אתהביקושים״ ,הוא
מי

הנגב יהיה היעד המרכזי

"אם אנחנו לא

$TS1$פיתוח$TS1$
פי־
מקוםבעולם

של5.8

מיליארדשקל ,וקריית
סיליקון
ידי
התקשוב
חיל
שתיבנה בבאר שבע על
מיליארד שקל נוספים.
בעלות של שבעה
בחוזה
אחדים
שנחתם לפני שבועות

של

בקרב

נכבוש
הדהרה

החזון הציוני

אמרתו

המפורסמת

שהפיתוח

עופר

כיום

פחות

מאשרלפני

תושבים

תהיה גם
ומצפה רמון התאפיינו אף

דימונה ,ירוחם
הן

אוכלוסיות
בהגירהשלילית של

למרכז

הארץ .נסיונות

להביא
אוכלוסיות

מהמרכז אל

חזקות

הטבות שונות ויצירת

באמצעות

במשך שנים רבות

מהנתונים

שונהבתכלית.

לאחר

כיבוש הנגב

חזקות

ממשלות ישראל

2102,
מתברר כי ב־

מאז 1962

רכבת

כמובן ,רק דוגמה אחת .ערים דוגמת ערד,

המדבר

את

הקמת

ערדוכרמיאל

בשנות השישים״.

 20שנה.וזוהי,

עבודהנכשלו

המדבר,

האיכותיות שיגיעו

פטרסבות

באר שבע ,בירת הנגב ,עם  20אחוז

ברוב המקרים.

ממשלות ישראל
לדורותיהן ,אולם

המציאות הייתה

שאוכלוסיות
המאסיבי

לנדל״ן
הביקושים

משרד הבי־
$TS1$הביטחון$TS1$
חתם

פחות.

יזם:

הדמיה:

Hremsri

של בסיסיצה״ל רביםלדרום

קיעים
$משקיעים $DN2$במרכז ,אבל הוא את דירת ההשקעה

הבה״דים,

מנרב

הנדסה,

קולקרקולקר

אפשטיין אדריכלים.

במלחמת

הנגב

ע־ר הבה״רים (בסיסי הדרכה).
מחנות

מרכזיים

ממרכז הארץ:

בראש וראשונה מוקדי
$TS1$התשתית$TS1$
הת־

64

שנה

החימוש ,הרפואה,

התקשוב (קשר) ,המש־
$TS1$המשטרה$TS1$

טרה
$DN2$המשטרה $DN2$צבאית,המודיעין,
העצמאות,

טירונים .בעיר

דוגמת עומר,
נתוני

שכת
$DN2$ולשכת$DN2$
היי-טקית

כל
גור־ון

מיתרולהב־ם.

יתרה מזה,

״מבחינהזו״,

הלשכה המרכזיתלסטטיסטיקהול־
$TS1$ולשכת$TS1$
$DN2$מנכ״ל$DN2$
כ״ל
שמא־

המקרקעין מלמדים

כ־לאורך

ששת העשורים שחלפו מאז עקר

מביתו הנוח בתל אביבלטובת

בן

צריף

דל בקיבוץ
נקבע כי הקבוצה
גירה
בראשות חברת מנרב,
$DN2$בהגירה$DN2$שלילית
הנמצאת
בבעלותו של אברהם קוזניצקי,
נדל״ן של חברת המחקר אם.אן.
ממחקרי
איי ,מתברר כי לולא
העלייה ההמונית
תבצע את הקמת קריית ההדרכה,התפעול
והתחזוקה לתקופה של  25שנה .מדובר
מארצות חבר העמים בשנות ה־  90הייתה

מרכז

את

גבוה ,חלקם

צבאי

ביוזמת

הנגב20 ,

$TS1$ירוחם$TS1$,
ירו־
מדרום לבאר שבע ,בואכה

ומצפהרמון,אלפי

משפחות

משרת־ צבא קבע .מדובר בבסיס

ראשון

המוקםבגודל של עיר,ועל

כןיכוללהיחשב

בתי

ילדים,
ספר ,גני

אומר קובי
$TS1$מנכ״ל$TS1$
מנ־
לנגלייב,

המעוותולהביא אל לבליבו של

חזקות של

קומפלקס

ספורט,

כבר בשלב הראשון להקמתה של עיר
הבה״דים יתגוררו סביבה יותר מ־  20אלף

הבה״דים הזדמנות בלתי חוזרת לתקן

קילומטרים

מרכז

מסחרי

מרפאהועור.

הבנ״ה
הישראלי ,״מהווה עיר

$DN2$ירוחם $DN2$,שרה בוקר
חם,
שדה בוקר ,התאפיין הנגב בה־
$TS1$בהגירה$TS1$

מובהקת.

מתחת
לממוצע.

החינוך וכן בסיסי

החדשה יהיו

$DN2$משטחה $DN2$שלישראל ,פחות מחמישה אחוז(!) גדול ,מלונית
השנה בה הוקמה העיר ערד ,לא הוקם בכל
טחה
מכללה
מרחבי הנגב יישובעירוני אהדלרפואה ,מאוכלוסיית המדינה ,חלקםהגדול משכ־
$TS1$משכבות$TS1$
טכנולוגית,
הלוויין
להוציא יישובי

וכן בסיסי

הלוגיסטיקה,
הדרכה שלחילותהשלישות,

נופש,

$DN2$משכבות $DN2$סוציו־אקונומיות
בות
שמצפון לבאר שבע

שמונה

של צה״ל יועתקו אליה

שתית
$DN2$התשתית$DN2$
מקומות
הטכנולוגית של צה״ל

המשתרע על פני  60אחוז מש־
$TS1$משטחה$TS1$

חיים בנגב,

השם

הלא

רשמי

של

הפרויקט הענק הוא

כעיר

הראשונה

ממשלת ישראל

שמוקמת

בפריפריה,

מאז

תושבים

הגדול

בחתך סוציו־אקונומי

תוספת

אקדמאים,

ביותר הן בכמות והן

משמעותית

באיכותליישוב

לשם השוואה ,בערד שהוקמהלפני
מתגורר סדר גודל רומה

הנגב.

 50שנה

אוכלוסייה,
של

ובחתך סוציו-אקונומי נמוך מזה

שיתגורר

בעיר הבה״דים.

העיר

החדשה

תשתרע על

פני

המשך

שטח

של
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עם בני הזוג
והילדים של

ומה

הבעלים של
הקבע?אדריכל אמנון רכטר,
״רכטר
לתכנון
אדריכלים״ ומומחה
עירוני,
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המשן

משרתי

אומר כי״ניסיון העבד מלמד
אוכלוסיות חזקות
רכים הניסיון ליישב
בפריפריה נכשל לא רקבגלל שהמקום לא
היה נגיש או לא היה עתיר מקומות עבודה
׳מיליה׳
איכותיים ,אלא גם בגלל היעדר
תרבות־.ועל כל אלה מקבלי ההחלטות
צריכים לתת את הדעתלפני שמבצעים
שבמקרים

דונם ,ותהיה

006,2
כ־

לצומת

ממוקמת

כ־ 20קילומטרים

הנגב,

מדרום

$TS1$ירוחם$TS1$,
ירו־
שבע ,ובסמוך לכביש  40בואכה

לבאר

שדה בוקר

חם,
רוחם$DN2$,

בסמיכות

אליה,

ומצפה רמון.

יצטרף .הנגישות הת־
$TS1$התחבורתית$TS1$

וגם כביש

חבורתית
$התחבורתית$DN2$

אמורה לקרב
דמוגרפי:

את

תצטרך

כדילעודד

$TS1$במרכז$TS1$,
במ־
משפחות יישארו

מהמרכז.

מגבשים

אלפי

משפחות מכור

העתקת

מחצבתן במרכז

אל

ברכבת.

לתת מענקים למשפחות

את המעבר

האוצר והביטחון

מורכב ומסועף של

פרויקט כה

הקבעיגיעולעבודה

במרכז $DN2$,ואנשי
רכז,

הממשלה

המרכזאליה.

שהרכבת דווקא תג־
$TS1$תגרום$TS1$

החשש ,עם זאת ,הוא

תגרום$DN2$לנזק
רום

רכבתתוביל

הנגבהרחוק״.

אבל לא כל

המומחים

תמימי דעים

במשרדי

כעת את חבילת

באשר לעתיד
המקרקעין

התימרוץ
למעבר.

מנסה

הנגב

הפורח.

והמשפטנ־ת

להתאים

את

שמאית

נחמה

בוגין

החלום למציאות:

כך או כך ,במתחם ישהו דרך קבעאלפ־
$TS1$אלפחיילים$TS1$
יילים $DN2$שידריכו מרי שנה עשרות אלפי
חיילים
בסיסי צה״ל לנגב יביא לשגשוג כלכ־
$TS1$כלכלי$TS1$
חוגרים וקצינים
חיילים
במקצועות
$DN2$כלכלי$DN2$לאזורכולו ובעקבות כך גם
תתפתח
לי
ולוגיסטיקה.
תומכי לחימה כמו רפואה
להערכתי הציפייה הזו
התיישבות חדשה.
עבודות ההקמההחלו בימיםאלו ,יימשכו
שהפיתוח יר־
$TS1$ירחיב$TS1$
תתממש .הסיבה היא
לא
וכשיושלמו ,ישרתו בקרייה
שלוש שנים
$DN2$ירחיב $DN2$עוד את
חיב
מטרופולין באר שבע שעו־
$TS1$שעושה$TS1$
חיילים ,בש־
$TS1$בשמונה$TS1$
החדשה בכל זמן נתון אלפי
$DN2$שעושה $DN2$בשנים האחרונות את פריצת הדרך
שה
בשמונה $DN2$בסיסי ההדרכה שיועתקו אל המקום
מונה
שלה ללא קשרלע־ר הבה״דים המתוכ־
$TS1$המתוכננת$TS1$
ממרכז הארץ.
ננת
$DN2$המתוכננת $DN2$באזור .מאירך ,ערי
הלוויין ועיירות
״קיימת

ומה יהיהעל

המרכז?
ממרכז

הבסיסים

התוכנית

גבוהה

ציפייה

מאוד

שמתפנים באיזור

הפיתוח

הסמוכות

כמו אופקים ,־רוחם,

לפינוי־בינר
הצבאית

הארץ מתאפיינת

שמעבר

קריית גת ,ערד ונתיבות ימשיכו

כברבלוח

זמנים

בגללשהאוכלוסייה

לדשדש

החדשה שתגיע תי־
$TS1$תישאר$TS1$

צפוף :עדלסוף דצמבר  2014יפונו מחנות
שאר
$DN2$תישאר$DN2$
הייחודיותלעיר מושכות אליה תושבים
גרת
בגבולות באר שבע .דוגמה לכך היא
$DN2$במסגרת $DN2$בנה ביתך גבוהים בהרבה מן ההיצע,
תל־ברוך ,ב־ת דגן ,מהנה
מרמת אביב,
רבים שרוצים
ליהנות מחיסכון משמעותי
כל מגרש שמוצעומוגדללבנייה על
להעביר
היוזמה הממשלתיתלפני כעשור
שלישות ר״ג ומתחם קרן הקריה .עדלסוף
ידי המנהל מוגשות כעשר הצעות .המ־
$TS1$המחירים$TS1$
אתאינטל ושארמפעלי היי טקלקריית
במס הכנסה.
גלילות,
דצמבר 2019יפונו מחנות סירקין,
אזורי הביקוש ,כמו שכונת נאות רבין
$DN2$המחירים $DN2$היום :מגרש  325מ״ר בשכונת בנה
חירים
גת ,מתוך מחשבה שהמהלך יביא פיתוח
תל השומר ,צריפין ושדה דב .הממשלה
ושגשוגלקריית גתולסביבה דבר שלא
ביתךעולה כ־  250אלףשקל .מגרש בבנה בחלקה הצפוני של העיר ,נהנומעלייה
הקצתה 19מיליארדלטובת השלמת מעבר
שנרכשה לפני כש־
$TS1$כשנתיים$TS1$
מרשימה .ד־רת גן
מעולה 325 :אלף
ביתך  425מ״ר במיקום
התממש .עיר הבה״דיםעלולה לגרום
מחנותצה״ללנגבמתקבולי שיווק הקרק־
$TS1$הקרקעות$TS1$
נתיים
שקל .צמוד קרקע ברחוב הנמר 150 ,מ״ר
אכזבה דומה״.
$DN2$כשנתיים $DN2$ב־  350אלף נמכרת כיום בכמעט
קעות $DN2$של המחנות המתפנים במרכז הארץ.
עות
$TS1$המרכזיות $TS1$בנוי 650 :אלף שקל.
700אלף .באזורים היותרזוליםהגידול
בגורלן של הערים המרכ־
בדקנו מהיעלה
לדברי אוהד דנוס ,יו״ר לשכת שמאי
חדרים יש־
$TS1$ישנות$TS1$
מתאפיינת גם
בביקושים
זיות
ה־ה חד עוד יותר .דירות
$DN2$המרכזיות $DN2$בדרוט שצפויות לשגות אתציביונן.
״העלייה
המקרקעין ,יתרונה של עיר הבה״דים הוא
$DN2$ישנות $DN2$בבניינים ללאמעלית שנמכרו סביב
נות
המבוק־
$TS1$המבוקשים$TS1$,
במחירים
דרמטית
בעלייה
לא רק בעצם הקמתה ,אלא בפינוי המאס־ב־
$TS1$המאסבשל$TS1$
המאה אלף שקל רקלפני שנתיים וחצי,
שים,
התקווה הגדולה של הנגב
ירוחם:
$DN2$המבוקשים $DN2$,שבמקרים רבים גורמתלעצירה
של $DN2$אלפ־ דונמים המחזיקים כ־ום מחנות
של
כשהמחיר
בעסקאות .כמו בכל מקום,
נמכרות היום ביותר מ־  300אלף שקל,
העיר שכוחת האל הופכת לתקווה
צה״ל במרכז הארץ ,ובמיוחד באיזור עוטף
חשוב
%003
מחיר המשקף תשואה של
המבוקש גבוה מדי ,מפסיקיםלקנות״,
מספר שנים ירוחם
הגדולה .עד לפני
גוש דן ,רנוס מדגיש כי פינוי הבסיסים במ־
$TS1$במרכז$TS1$
אומר עורך מחירון הדירות לוי יצחק .לציין כי לדירות אלו נוספולאחרונה
הייתה דוגמהלאזור מוכה עוני .נכסים
במרכז $DN2$יאפשר תכנון ובניית רבבות יחידות
רכז
ממ״ד־ם על חשבון המרינה ,ששידרגו את
כלל לא נמכרו בה ,מגרשים של מנהל
ליבו של איזור הבי־
$TS1$הביקוש$TS1$.
דיור בבנייה רוויה בלב
משתלם
הדירות והבנייניםבכלל .תוכניתהמנהל
שדרות :המיגון
מקרקעי ישראל שהוצעו למכירה לא
אלף יח״דעשויותלהתפנות
06-05
ביקוש $DN2$.כ־
קוש.
ל 488 -יחידות דיור הופקרהלפני מספר
העלייה המרשימה ביותר בת־
$TS1$בתחום$TS1$
נרמה שאת
כשהמחיר היה
לביקושים כלשהם גם
זכו
כתוצאה מפינוי המחנות.
ימים בוועדה המחוזית .התוכנית ויוצרת
שתחנת
הנדל״ן ביצעה העיר שדרות,
חום
$DN2$בתחום$DN2$
לחלוטין.לפני מספר חורשים אוש־
$TS1$אושרה$TS1$
אפסי
ובמילים אחרות ,עיר הבה״דים תתרום
המשכיות לשכונת רמת בגין ממזרח.
$DN2$אושרה $DN2$תוכנית
רה
המתאר החדשה של ירוחם,
הרכבת שלה תיחנך מוקרם מהצפוי ,ער
ליישוב הפריפריה ,ומאידך תתרום לא
מחד
סוף שנה הבאה ,ותהיה התחנה הממוגנת
000,3
והיא תוכללהוסיףלנפחה עוד כ־
פחות להקלה משמעותית של הלחץלקי־
$TS1$לקידום$TS1$
במערב העיר
נתיבות :סיפור הצלחה
הראשונה בהיסטוריה .מי שסבלה במשך
יחידות דיור ,יותר מהקיים היום ביישוב.
למגורים באיזור הביקוש
קידום $DN2$תכנון יחידות
דום
חד־
$TS1$חדרים$TS1$
בנתיבות נמכרות דירות בנות
שנים מירידת ערךהנדל״ן עקב המצב
רוב הבתים שייבנו יהיו צמודי קרקע על
הלוהט של גוש דן רבתי.
רים
$DN2$חדרים $DN2$במיקומים טובים בעיר ,עם חניה
האחרונות
בשנתיים
מגרשים
הביטחוני נהנית
גדולים בני חצ־ דונם
ומעלה.

ועל

הזדמנות

בלתי

בעברקבלנים לא התחרו על

חוזרת

מגרשים

מפריחה

$TS1$ובמחירים$TS1$.
ובמ־
בביקושים
משמעותית

$DN2$ובמחירים$DN2$.
חירים .השבועות
בירוחם,וכל בנייה שהייתה בישוב נעש־
$TS1$נעשתה$TS1$

האחרונים הבהירו ער

ומרפסת

שמש ,ב־  650עד 680

המחיריםעלו

אלף שקל.

בעשרות אחוזים

בשנתיים

לא

חרדיים.

תה
$DN2$נעשתה $DN2$ביוזמה של משרד השיכוןבלבד
($TS1$לצורך$TS1$
(לצו־
להערכת לשכת שמאי המקרקעין תתרום
רך
($DN2$לצורך $DN2$שיכון
עיר הבה״ד־ם באופן משמעותי ביותרלה־
$TS1$להרגעת$TS1$
עולים,למשל) .והפעם הפתעה:

$TS1$כפולים$TS1$
כפו־
נחטפים במחירים

במח־ר־ם גבוהים מאור

שכונת נתיבות

רגעת
הרגעת$DN2$

שוקהנדל״ן ותעניקלערים

שונות

במרחב גוש דן ,ובמיוחד תל
לציון ,הזדמנותבלתירגילהלייצר
וראשון
אביב,

רמת גן

המגרשים שהוצעו זכו
מתחרות ונמכרו

יחסית ,כ־  60אלף

30
עתודות מגורים משמעותיות .מבחינהזו,
30$2ND$פ $2ND$בערך

לדברי
ברור

דנוס,

מדובר

בהזדמנות

שאסורהלילהלהחמיץ.

של

פעם

במספר

הצעות

כמה העיר המזוהה עם

מכרזי המינהל
המפעלים והבתיםכולם
הספר ,העסקים,
לים
שוטפת
$DN2$כפולים$DN2$מלפני שנה.
ממוגנים
ומאפשריםפעילות
בעיר צפויהלהיבנות
לעומת אזורים כמו אשקלון ואשדוד.

שקלליחידת דיור
30$1ST$פ$1ST$פ־

מהמחירים

המבוקשים בעבר,

להיענותכלשהי.
שלא זכו
לבנייה במס־
$TS1$במסגרת$TS1$
גם הביקושיםלמגרשים

יר־

מתפקדת :בתי

האחרונות

גם

במיקומים

משפרי דיור וזוגות צעירים
כאן

זור
$DN2$באזור$DN2$

הזדמנות

להתחיל

את החיים בא־
$TS1$באזור$TS1$

בדירה גדולה יחסיתובלי

חונקת לעשרות

מוצאים

שנים .גם

1,700
מערב ,ובה

כונה
$DN2$השכונה $DN2$תהפוך
משכנתא

הטבות

המס

יחידות

דיור .לדברי

$TS1$השכונה$TS1$
הש־
ראש העיר,יחיאל זוהר ,לאחר בניית

בנגב.

נתיבותלעיר השנייהבגודלה

עמוד 3

עי

הבה״דים.

מבט

מלמעלה

יזם:

מנרב

הודסה.

הדמיה:

קול ]ר קולקר

אפשטיין

אדריכלים.

בדימונה.

מחיר־הנדל״ן עלו
לעיר .נכס
משקיעים

הגעת

בעקבות

בשכונת ניצחוןב׳,

קומה רביעית ללאמעליתועל עמודים,

אלף

 70מ״ר ,נמכר ע״י
שקל למשך
001,1
שקל ,הושכר ב־
נמכר שובלפני כחורש ב־  352אלף שקל
שקללחורש.
005,1
ומושכר כיום ב-
אופי
%02
כמות העסקאות גדלה בכ־
המשרד ב־ 125

שנה,

הקונים כיום מעורב .אם ב־  2009כ־ 809
מהרכישות

נעשו על

לעיר ו־
%02

%06
$DN2$כ$DN2$%06

ירי משקיעים מחוץ

$TS1$כ$TS1$%06
כ־
מהשוק המקומי ,ב־ 2011

רוכשים מקומיים.

מהקניות ביצעו

תשואה גבוהה על השכי־
$TS1$השכיקר״ת$TS1$

קריית גת:
רות

$DN2$השכיקר״ת $DN2$גת זינקה
קר״ת
 2011ואף
רוג
$DN2$בדירוג$DN2$

לות
$DN2$בהתהלות$DN2$

עולה

מדורגת

בשנת

כי העיר

842,1
של

$TS1$בדירוג$TS1$
בדי־
במקום הראשון

בהם חלהעלייה בהתה־
$TS1$בהתהלות$TS1$

היישובים
בנייה

למפתהנרל״ן

2011

מנתוני הלמ״ס

רשמהעלייה

בהתחלות

בנייה

970,1
חדשות ב־  1102עם

לעומת

בשנת

דרמטית

של

דירות

יחידות דיור,

 80דירות בלבד ב־ 2010
מקרקעי ישראל הוציא הש־
$TS1$השבוע$TS1$

מינהל
$DN2$השבוע$DN2$לשיווק את
בוע
הממשלה "רמת

מה

שמכנים

במסדרונות

אביב של הדרום",

שכונה

$TS1$למרות$TS1$
למ־
דירות בקרית גת.
7,000
חרשה בת
הארצי,שעלה בכ־^  42באותן שנים .בתל
במתחם הפארק על מגרשים רחבים בני
במכרז שפרסםמנהל מקרקע־ ישראל
$DN2$למרות $DN2$התחררותה שלהעיר ,מקווים למשוך
רות
0$1ST$כב$1ST$בכ־
אביב ,לשם השוואה,עלו המחירים
המשקיפות לנוף
שני דונם לאהוזות
למכירת  58מגרשים
לבנייה עצמית
אליה בעקבות מפעלאינטל צעירים חי־
$TS1$חילוניים$TS1$
שנים.
עלייה גבוהים
באותן
56
הר
אל
וצופות
אופקים
נחל
של
מדהים
בפרויקט ,נרשמו  924הצעות בתור כמה
שיעורי
לוניים
מעל  709היו גם בחררה ובפתח תקווה.
חברון.
$DN2$חילוניים $DN2$מהמרכז ,בעיקר כאלה הבונים על
שבועות.
העתקת בסיסי צה״ללנגב.
הרב
הביקוש
אורבאנית,
מבחינה
במש־
$TS1$במשרד$TS1$
מתכננים
2020
שנת
ער
הנרל״ן בדרום לא פסח
הזינוק במחירי
לדירות של משקיעים בבאר שבע ה־ה
רד
$DN2$במשרד $DN2$לפיתוח הנגב והגליל להרחיב
אחוזה מול הר חברון
אופקים:
גם על קריית גת ,שנהנית אף היא בש־
$TS1$בשנתיים$TS1$
יכוללהביא את היישוב לתנופת פיתוח
יחידות
000,5
את השכונה החדשה ל־
גם אופקים מתכננת להתחזק ממעבר
$DN2$בשנתיים $DN2$האחרונותמעליית מחירים מש־
$TS1$משמעותת$TS1$.
נתיים
דיור.אוכלוסיית העיר אמורה לה־
$TS1$להגיע $TS1$גדולה (וזאת גם ללא
חדשה לבניית
תוכנית
צה״ל דרומה.
תרומת המעבר
חדרים 75 ,מ״ר ,קומה
$DN2$משמעותת $DN2$.ד־רות
תקופה זו.
לאזור) .הרבה משקי בית הג־
$TS1$הגרים$TS1$
של צה״ל
יהירות דיור באופקים אושרהלא־
$TS1$לאחרונה$TS1$,
004,1
מעות־ת.
$DN2$להגיע $DN2$ל־  70אלף נפש עד
גיע
ראשונה באזור מרכזי בעיר ,עלתה בשנה
$DN2$הגרים $DN2$בעירקיבלו או מצפים לסכום גבוה
רים
$DN2$לאחרונה $DN2$,בתוםתהליך שארך כארבע שנים.
חרונה,
שעברה בסביבות  300אלף שקל .כיום
עבור דירתם ,דבר שיאפשר פריחה של
המהירה
באר שבע :מחכים לרכבת
בשכונת קריית
בתוכנית בנייה
מדובר
מחירה של רירה זההעולהמעל 450אלף.
משפרי דיור.
הפריחה בשוק הדיור בבאר שבע ,שיצרו
מנחם בררום העיר ,כאשר מחצית מיהי־
$TS1$מיהירות$TS1$
באזור המבוקש שער דרום ישנםמגדלים
אבל האופק החיובינבלם ,שוק הנר־
$TS1$הנרל״ן$TS1$
הביאהלשינויים אורבא־
$TS1$אורבאניים$TS1$
$DN2$מיהירות $DN2$הדיור המתוכננות הן בבנייה צמודת
רות
המשקיעים,
בנ־  10שנים הנחשביםלמגדלי יוקרה.
$DN2$הנרל״ן $DN2$בבאר שבע קפוא כיום ויש בריחה של
$DN2$אורבאניים $DN2$ניכרים בעיר .ייבנו שכונות חדשות ל״ן
ניים
קרקע והיתרה מתוכננתלבניית קומות.
תוכנית זו
רבות ,רמת
מצטרפתלתוכנית נוספת
בתחילת שנת  2010שמאי נתן הערכת
האוכלוסייה צפויהלעלות
משקיעים זרים .מספר העסקאות שבוצעו
חרר־ם בקומה 110 9,
מחיר לדירת5.3
של הקמת
ברבעון האחרון של שנת  201היה כ־ 550
תהיה
ורמת שירותי החינוךוהקהילה
יחידות דיור בררום מזרח
001,1
מ״ר ,כ־  610אלף שקל .היום נכסים מסוג
כ־
בלבד
להתאים
כרי
ניכר,
שינוי
חייבת
מינהל
ידי
המתוכננת
000,1
לעומת
לעבור
מקרקעי
על
העיר,
עסקאות ברבעון
זה נמכרים ב־  730ער  750אלף שקל.
את המבנה האורבאני החרשלצרכים הצ־
$TS1$הצפויים$TS1$
רמות המחירים מת־
$TS1$מתנדנדות$TS1$
הראשון של 2010
ישראל וחברת י.ח .רמרי .״אני שמח על
״כיום החל בעיר שיווק של
מספר
פויים
$DN2$מתנדנדות $DN2$סביב ה־
נדנדות
כךעולה ממחקר כלכלי
ההחלטה להפקיד את שתי התוכניות״,
אלף שקלים
007-056
$DN2$הצפויים$DN2$לעיר
פרויקטים חדשים אשר אמוריםלהוריד
באופקים,
הקרואה
רמות
בשכונת
חדשות
5.4-4
שערכה ד״ר רינה דגני ,מתכננת ערים לדירות
אמר ראש הוועדה
את מחירי הדירות יד שנייה.לדוגמה די־
$TS1$דירות$TS1$
צביקהגרינגולד .״בשנים
וסביב  550אלף שקלים בשכונות הפחות
האחרונות ומנכ״ל קבוצת גיאוקרטוגרפיה.
חדרים בפרויקטים חדשים נמכרות
רות
$DN2$דירות$DN2$
נהנית אופקיםמעלייה ביקושיהנדל״ן
שוקהנדל״ן בבאר שבע ,שהיה רדום
יוקרתיות .רוב העסקאות מתבצעות על
אלףשקל,תלוי מאיזהקבלן
אוכלוסיות חדשות.
ויש התעניינות מצד
058-057
בין
■ד־ אותו קהל של משדרגים מהעיר וכמ־
$TS1$וכמעט$TS1$
מאודלאורך שנים רבות ,התעורר מ־ 2008
קונים,ולכן מחירי ד־רות ־ד שנייהירדו",
במסגרת והגדיל את עצמו הן מבחינת היצעים והן
$DN2$וכמעט $DN2$ואין תנועהאליה פנימה.אולי ביוני,
אנחנו צופיםגידול משמעות־
עט
אזולאי,זכייני
מעבר צה״ללנגב ,אליו
מתווספת תו־
$TS1$תוכנית$TS1$
עם פתיחת הקו המהיר ברכבת לתל
מבחינת מחירים .רמות המחירים השתנו
מסבירים אבי סאייז ושמעון
כנית
רי/מקס בקריית גת.
רכבת
$DN2$תוכנית $DN2$שדרוג התשתיות במסילת
מאוד בעשור האחרון .ממחיר של כ־ 460
אביב  52דקות) ,העיר תתעורר מחרש.
עדיין ־ש ביקוש גבוהלדירות להשק־
$TS1$להשקעה$TS1$
אלף שקל לנכסלדירה ,ירד המחיר
מהירה שתחבר את העירלמרכז הארץ״.
403$1ST$ל$1ST$ל־
$DN2$להשקעה $DN2$בעיקר באזורים שקרוביםלקרייה הח־
$TS1$החרדית$TS1$.
403
בתוכנית :סלילת מסילת ברזל בין
403$2ND$ל $2ND$אלף שקל לנכס ב־ 2007
עה
דימונה :המקומיים חוזרים לחנות
$DN2$החרדית $DN2$.בשלב זה יש מחסור בדירותלשכי־
$TS1$לשכירות$TS1$
רדית.
קפיצה
הייתה
ב־
החלה
באר שבע לתל אביב דרך אופקים.
האחרונות
"בשנתיים
586
ל־
במחיר
2008
חווה דימונהעליית
אלף
$DN2$לשכירות $DN2$ומחירי השכירות גבוהים יחסית,לכן
רות
%54
שקל בממוצע,עלייה של כ־
מחירים מתמדת .בעקבות ההחלטה לה־
$TS1$להעביר$TS1$
בניית תחנת רכבת באופקים שתפעל
מסוף 2014
בתוך שנה ,ובסך הכל
אושרה בניית מרכז שחייה
%97
עלייה של כ־
משקיעים קונים דירותלהשקעה ,בעיקר
עביר
$DN2$להעביר $DN2$את מחלקת ההדרכהוחילמודיעין
ומרכז
לאימוני כושר
בתחומים שונים.
 5.5אחו־
$TS1$אחוזים$TS1$.
בשל תשואה גבוהה של מינימום
ער 2011
מתוכננים לעבור לדרום אלפי אנשי
0$2ND$כב$2ND$

האטרקציה:

בנייה

עצמית (בנה ביתך)

עלייה

זו

גבוהה

בהשוואהלממוצע

זים.
קבע״ ,אומרליאורבלול ,זכיין רי/מקס
$DN2$אחוזים $DN2$.ממוצע

כך,למשל,
000,2
$DN2$מושכרות $DN2$ב־
שכרות

5.6-6
התשואה הוא

אחוזים.

דירות של  380אלף שקל מו־
$TS1$מושכרות$TS1$

שקל.

