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הנגבלבונים

עירהקמתהאם

באתת״דיםהבה

השמתהאתתפרירו

Hremsriאת

אדריכלים.אפשטייןקולקרקולקרהדמיה:הנדסה,מנרביזם:הבה״דים,עיר

פטרסבותעופר

מרץזריקתמעניקההבה״דים""עירשלהמתוכננתוהקמתהלדרוםרביםצה״לבסיסישלהעברתם

שיגיעוהאיכותיותשאוכלוסיותהמאסיבישהפיתוחמקוויםבנגבבמדינה.מיושבפחותהכיהארץלחבל

פטרסבותעופרלנדל״ןהביקושיםאתאיתםיביאולאיזור

jpE^kנדל״ןאישמדנמרק,זרתושב

mfcj,לחשק־נגסשנהח־פשותיק

^^^

$TS1$^^^לחשק$TS1$

$DN2$^^^לחשק$DN2$
עלשמעהואגםבישראל.עה

בעולםכלכלי־םבעיתוניםוקראהבועה,

בורראיבישראל,הנדל״ןשוקפריחתעל

מש־מסוגואנשיםהקורס.הנדל״ןבעולם

קיעים

$TS1$משקיעים$TS1$

$DN2$משקיעים$DN2$,ההשקעהדירתאתהואאבלבמרכז

פחות.לאבירוחם,בשיכוןלבסוףמצאשלו

ספוריםקילומטריםשבמרחקהביןהאיש

חדשה.צבאעירלהיבנותעומדתמשם

פי־בעולםמקוםבכלהמנצחת״הנוסחה

תוח

$TS1$פיתוח$TS1$

$DN2$פיתוח$DN2$ומה־איכותיתאוכלוסייהעםמאסיבי

סור

$TS1$ומהסור$TS1$

$DN2$ומהסור$DN2$הואהביקושים״,אתיוצריםברירות

לשמוע.שמוכןמילכלמסביר

נמ־אלהבימיםחזון:לאכברזהעכשיו

צאות

$TS1$נמצאות$TS1$

$DN2$נמצאות$DN2$צבאיתהדרכהקרייתהקמהבשלב־

5.8שלבעלותמהמרכז,שתועתקבנגב

היי-טקיתסיליקוןוקרייתשקל,מיליארד

התקשובחילידיעלשבעבבארשתיבנה

נוספים.שקלמיליארדשבעהשלבעלות

אחדיםשבועותלפנישנחתםבחוזה

מנרב,חברתבראשותהקבוצהכינקבע

קוזניצקי,אברהםשלבבעלותוהנמצאת

התפעולההדרכה,קרייתהקמתאתתבצע

מדוברשנה.25שללתקופהוהתחזוקה

הבי־משרדחתםעליוביותרהגדולבחוזה

טחון

$TS1$הביטחון$TS1$

$DN2$הביטחון$DN2$ומעולם.מאזשקליבתקציבבישראל

מובהחתשליליתהגירה

שעב־המאהשלהחמישיםבשנותעוד

רה

$TS1$שעברה$TS1$

$DN2$שעברה$DN2$כיגוריוןבןדודהממשלהראשהכריז

הציוניהחזוןשלהמרכזיהיעדיהיההנגב

המפורסמתאמרתוהבאים.הדורותבמשך

המדברהמדבר,אתנכבושלאאנחנו"אם

רבותשניםבמשךהדהרהאותנו״,יכבוש

אולםלדורותיהן,ישראלממשלותבקרב

1962מאזבתכלית.שונההייתההמציאות

בכלהוקםלאערד,העירהוקמהבההשנה

לרפואה,אהדעירונייישובהנגבמרחבי

שבעלבארשמצפוןהלווייןיישובילהוציא

מזה,יתרהולהב־ם.מיתרעומר,דוגמת

ול־לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהנתוני

שכת

$TS1$ולשכת$TS1$

$DN2$ולשכת$DN2$לאורךכ־מלמדיםהמקרקעיןשמא־

בןעקרמאזשחלפוהעשוריםששתכל

צריףלטובתאביבבתלהנוחמביתוגור־ון

בה־הנגבהתאפייןבוקר,שדהבקיבוץדל

גירה

$TS1$בהגירה$TS1$

$DN2$בהגירה$DN2$מובהקת.שלילית

אם.אן.המחקרחברתשלנדל״ןממחקרי

ההמוניתהעלייהלולאכימתברראיי,

הייתה90ה־בשנותהעמיםחברמארצות

אחוז20עםהנגב,בירתשבע,בארכיום

וזוהי,שנה.20לפנימאשרתושביםפחות

ערד,דוגמתעריםאחת.דוגמהרקכמובן,

אףהתאפיינורמוןומצפהירוחםדימונה,

חזקותאוכלוסיותשלשליליתבהגירההן

ישראלממשלותנסיונותהארץ.למרכז

הנגבאלמהמרכזחזקותאוכלוסיותלהביא

מקומותויצירתשונותהטבותבאמצעות

המקרים.ברובנכשלועבודה

64ב־כימתבררמהנתונים שנה,2102

העצמאות,במלחמתהנגבכיבושלאחר

מש־אחוז60פניעלהמשתרעבנגב,חיים

טחה

$TS1$משטחה$TS1$

$DN2$משטחה$DN2$אחוזמחמישהפחותישראל,של)!(

משכ־הגדולחלקםהמדינה,מאוכלוסיית

בות

$TS1$משכבות$TS1$

$DN2$משכבות$DN2$לממוצע.מתחתסוציו־אקונומיות

מנ־לנגלייב,קוביאומרזו״,״מבחינה

כ״ל

$TS1$מנכ״ל$TS1$

$DN2$מנכ״ל$DN2$עיר״מהווההישראלי,הבנ״המרכז

אתלתקןחוזרתבלתיהזדמנותהבה״דים

20הנגב,שלליבולבאלולהביאהמעוות

ירו־בואכהשבע,לבארמדרוםקילומטרים

חם,

$TS1$,ירוחם$TS1$

$DN2$,ירוחם$DN2$משפחותאלפירמון,ומצפהבוקרשרה

בבסיסמדוברקבע.צבאמשרת־שלחזקות

ועלעיר,שלבגודלהמוקםראשוןצבאי

שמוקמתהראשונהכעירלהיחשביכולכן

מאזבפריפריה,ישראלממשלתביוזמת

השישים״.בשנותוכרמיאלערדהקמת

רכבתגםתהיה

הואהענקהפרויקטשלרשמיהלאהשם

שמונההדרכה(.)בסיסיהבה״ריםע־ר

אליהיועתקוצה״לשלמרכזייםמחנות

הת־מוקדיוראשונהבראשהארץ:ממרכז

שתית

$TS1$התשתית$TS1$

$DN2$התשתית$DN2$בסיסיוכןצה״לשלהטכנולוגית

הלוגיסטיקה,השלישות,חילותשלהדרכה

המש־)קשר(,התקשובהרפואה,החימוש,

טרה

$TS1$המשטרה$TS1$

$DN2$המשטרה$DN2$,בסיסיוכןהחינוךהמודיעין,צבאית

מסחרימרכזיהיוהחדשהבעירטירונים.

ספורט,קומפלקסנופש,מלוניתגדול,

ילדים,גניספר,בתיטכנולוגית,מכללה

ועור.מרפאה

עירשללהקמתההראשוןבשלבכבר

אלף20מ־יותרסביבהיתגוררוהבה״דים

חלקםגבוה,סוציו־אקונומיבחתךתושבים

משמעותיתתוספתאקדמאים,הגדול

הנגב.ליישובבאיכותוהןבכמותהןביותר

שנה50לפנישהוקמהבערדהשוואה,לשם

אוכלוסייה,שלרומהגודלסדרמתגורר

שיתגוררמזהנמוךסוציו-אקונומיובחתך

הבה״דים.בעיר

שלשטחפניעלתשתרעהחדשההעיר

62בעמודהמשך

עמוד 1



58מעמודהמשן

בסמיכותממוקמתותהיהדונם,006,2כ־

מדרוםקילומטרים20כ־הנגב,לצומת

ירו־בואכה40לכבישובסמוךשבע,לבאר

חם,

$TS1$,ירוחם$TS1$

$DN2$,ירוחם$DN2$תובילרכבתרמון.ומצפהבוקרשדה

הת־הנגישותיצטרף.כבישוגםאליה,

חבורתית

$TS1$התחבורתית$TS1$

$DN2$התחבורתית$DN2$אליה.המרכזאתלקרבאמורה

תג־דווקאשהרכבתהואזאת,עםהחשש,

רום

$TS1$תגרום$TS1$

$DN2$תגרום$DN2$במ־יישארומשפחותדמוגרפי:לנזק

רכז,

$TS1$,במרכז$TS1$

$DN2$,במרכז$DN2$ברכבת.לעבודהיגיעוהקבעואנשי

למשפחותמענקיםלתתתצטרךהממשלה

במשרדימהמרכז.המעבראתלעודדכדי

חבילתאתכעתמגבשיםוהביטחוןהאוצר

למעבר.התימרוץ

אלפ־קבעדרךישהובמתחםכך,אוכך

חיילים

$TS1$אלפחיילים$TS1$

$DN2$אלפחיילים$DN2$אלפיעשרותשנהמרישידריכו

במקצועותוקציניםחוגריםחיילים

ולוגיסטיקה.רפואהכמולחימהתומכי

יימשכואלו,בימיםהחלוההקמהעבודות

בקרייהישרתווכשיושלמו,שניםשלוש

בש־חיילים,אלפינתוןזמןבכלהחדשה

מונה

$TS1$בשמונה$TS1$

$DN2$בשמונה$DN2$המקוםאלשיועתקוההדרכהבסיסי

הארץ.ממרכז

באיזורשמתפניםהבסיסיםעליהיהומה

לפינוי־בינרהצבאיתהתוכניתהמרכז?

זמניםבלוחכברמתאפיינתהארץממרכז

מחנותיפונו2014דצמברלסוףעדצפוף:

מהנהדגן,ב־תתל־ברוך,אביב,מרמת

לסוףעדהקריה.קרןומתחםר״גשלישות

גלילות,סירקין,מחנותיפונו2019דצמבר

הממשלהדב.ושדהצריפיןהשומר,תל

מעברהשלמתלטובתמיליארד19הקצתה

הקרק־שיווקמתקבולילנגבצה״למחנות

עות

$TS1$הקרקעות$TS1$

$DN2$הקרקעות$DN2$הארץ.במרכזהמתפניםהמחנותשל

שמאילשכתיו״רדנוס,אוהדלדברי

הואהבה״דיםעירשליתרונההמקרקעין,

המאס־ב־בפינויאלאהקמתה,בעצםרקלא

של

$TS1$המאסבשל$TS1$

$DN2$המאסבשל$DN2$מחנותכ־וםהמחזיקיםדונמיםאלפ־

עוטףבאיזורובמיוחדהארץ,במרכזצה״ל

במ־הבסיסיםפינויכימדגישרנוסדן,גוש

רכז

$TS1$במרכז$TS1$

$DN2$במרכז$DN2$יחידותרבבותובנייתתכנוןיאפשר

הבי־איזורשלליבובלברוויהבבנייהדיור

קוש.

$TS1$.הביקוש$TS1$

$DN2$.הביקוש$DN2$להתפנותעשויותיח״דאלף06-05כ־

המחנות.מפינויכתוצאה

תתרוםהבה״דיםעיראחרות,ובמילים

לאתתרוםומאידךהפריפריה,ליישובמחד

לקי־הלחץשלמשמעותיתלהקלהפחות

דום

$TS1$לקידום$TS1$

$DN2$לקידום$DN2$הביקושבאיזורלמגוריםיחידותתכנון

רבתי.דןגוששלהלוהט

חוזרתבלתיהזדמנות

תתרוםהמקרקעיןשמאילשכתלהערכת

לה־ביותרמשמעותיבאופןהבה״ד־םעיר

רגעת

$TS1$להרגעת$TS1$

$DN2$להרגעת$DN2$שונותלעריםותעניקהנדל״ןשוק

גןרמתאביב,תלובמיוחדדן,גושבמרחב

לייצררגילהבלתיהזדמנותלציון,וראשון

זו,מבחינהמשמעותיות.מגוריםעתודות

פעםשלבהזדמנותמדוברדנוס,לדברי

להחמיץ.הלילהשאסורברור

משרתישלוהילדיםהזוגבניעםומה

שלהבעליםרכטר,אמנוןאדריכלהקבע?

עירוני,לתכנוןומומחהאדריכלים״״רכטר

שבמקריםמלמדהעבד״ניסיוןכיאומר

חזקותאוכלוסיותליישבהניסיוןרכים

לאשהמקוםבגללרקלאנכשלבפריפריה

עבודהמקומותעתירהיהלאאונגישהיה

׳מיליה׳היעדרבגללגםאלאאיכותיים,

ההחלטותמקבליאלהכלועלתרבות־.

שמבצעיםלפניהדעתאתלתתצריכים

העתקתשלומסועףמורכבכהפרויקט

אלבמרכזמחצבתןמכורמשפחותאלפי

הרחוק״.הנגב

דעיםתמימיהמומחיםכללאאבל

שמאיתהפורח.הנגבלעתידבאשר

בוגיןנחמהוהמשפטנ־תהמקרקעין

למציאות:החלוםאתלהתאיםמנסה

שמעברמאודגבוההציפייה״קיימת

כלכ־לשגשוגיביאלנגבצה״לבסיסי

לי

$TS1$כלכלי$TS1$

$DN2$כלכלי$DN2$תתפתחגםכךובעקבותכולולאזור

הזוהציפייהלהערכתיחדשה.התיישבות

יר־שהפיתוחהיאהסיבהתתממש.לא

חיב

$TS1$ירחיב$TS1$

$DN2$ירחיב$DN2$שעו־שבעבארמטרופוליןאתעוד

שה

$TS1$שעושה$TS1$

$DN2$שעושה$DN2$הדרךפריצתאתהאחרונותבשנים

המתוכ־הבה״דיםלע־רקשרללאשלה

ננת

$TS1$המתוכננת$TS1$

$DN2$המתוכננת$DN2$.ועיירותהלווייןערימאירך,באזור

־רוחם,אופקים,כמוהסמוכותהפיתוח

לדשדשימשיכוונתיבותערדגת,קריית

תי־שתגיעהחדשהשהאוכלוסייהבגלל

שאר

$TS1$תישאר$TS1$

$DN2$תישאר$DN2$היאלכךדוגמהשבע.בארבגבולות

להעבירכעשורלפניהממשלתיתהיוזמה

לקרייתטקהיימפעליושאראינטלאת

פיתוחיביאשהמהלךמחשבהמתוךגת,

שלאדברולסביבהגתלקרייתושגשוג

לגרוםעלולההבה״דיםעירהתממש.

דומה״.אכזבה

המרכ־העריםשלבגורלןיעלהמהבדקנו

זיות

$TS1$המרכזיות$TS1$

$DN2$המרכזיות$DN2$ציביונן.אתלשגותשצפויותבדרוט

הנגבשלהגדולההתקווהירוחם:

לתקווההופכתהאלשכוחתהעיר

ירוחםשניםמספרלפניעדהגדולה.

נכסיםעוני.מוכהלאזורדוגמההייתה

מנהלשלמגרשיםבה,נמכרולאכלל

לאלמכירהשהוצעוישראלמקרקעי

היהכשהמחירגםכלשהםלביקושיםזכו

אוש־חורשיםמספרלחלוטין.לפניאפסי

רה

$TS1$אושרה$TS1$

$DN2$אושרה$DN2$ירוחם,שלהחדשההמתארתוכנית

000,3כ־עודלנפחהלהוסיףתוכלוהיא

ביישוב.היוםמהקייםיותרדיור,יחידות

עלקרקעצמודייהיושייבנוהבתיםרוב

ומעלה.דונםחצ־בניגדוליםמגרשים

מגרשיםעלהתחרולאקבלניםבעבר

נעש־בישובשהייתהבנייהוכלבירוחם,

תה

$TS1$נעשתה$TS1$

$DN2$נעשתה$DN2$לצו־בלבדהשיכוןמשרדשלביוזמה(

רך

$TS1$לצורך($TS1$

$DN2$לצורך($DN2$עולים,שיכון.)הפתעה:והפעםלמשל

הצעותבמספרזכושהוצעוהמגרשים

מאורגבוהיםבמח־ר־םונמכרומתחרות

פ־דיורליחידתשקלאלף60כ־יחסית,

30

$1ST$30$1פST$

$2ND$30$2פND$בעבר,המבוקשיםמהמחיריםבערך

כלשהי.להיענותזכושלא

במס־לבנייהלמגרשיםהביקושיםגם

גרת

$TS1$במסגרת$TS1$

$DN2$במסגרת$DN2$ההיצע,מןבהרבהגבוהיםביתךבנה

עללבנייהומוגדלשמוצעמגרשכלועל

המ־הצעות.כעשרמוגשותהמנהלידי

חירים

$TS1$המחירים$TS1$

$DN2$המחירים$DN2$:בנהבשכונתמ״ר325מגרשהיום

בבנהמגרששקל.אלף250כ־עולהביתך

אלף325מעולה:במיקוםמ״ר425ביתך

מ״ר150הנמר,ברחובקרקעצמודשקל.

שקל.אלף650בנוי:

גםמתאפיינתבביקושים״העלייה

המבוק־במחיריםדרמטיתבעלייה

שים,

$TS1$,המבוקשים$TS1$

$DN2$,המבוקשים$DN2$לעצירהגורמתרביםשבמקרים

כשהמחירמקום,בכלכמובעסקאות.

לקנות״,מפסיקיםמדי,גבוההמבוקש

יצחק.לויהדירותמחירוןעורךאומר

משתלםהמיגוןשדרות:

בת־ביותרהמרשימההעלייהשאתנרמה

חום

$TS1$בתחום$TS1$

$DN2$בתחום$DN2$שתחנתשדרות,העירביצעההנדל״ן

ערמהצפוי,מוקרםתיחנךשלההרכבת

הממוגנתהתחנהותהיההבאה,שנהסוף

במשךשסבלהמיבהיסטוריה.הראשונה

המצבעקבהנדל״ןערךמירידתשנים

האחרונותבשנתייםנהניתהביטחוני

ובמ־בביקושיםמשמעותיתמפריחה

חירים.

$TS1$.ובמחירים$TS1$

$DN2$.ובמחירים$DN2$ערהבהירוהאחרוניםהשבועות

בתימתפקדת:יר־עםהמזוהההעירכמה

כולםוהבתיםהמפעליםהעסקים,הספר,

שוטפתפעילותומאפשריםממוגנים

ואשדוד.אשקלוןכמואזוריםלעומת

מוצאיםצעיריםוזוגותדיורמשפרי

בא־החייםאתלהתחילהזדמנותכאן

זור

$TS1$באזור$TS1$

$DN2$באזור$DN2$משכנתאובלייחסיתגדולהבדירה

המסהטבותגםשנים.לעשרותחונקת

תושביםאליהמושכותלעירהייחודיות

משמעותימחיסכוןליהנותשרוציםרבים

הכנסה.במס

רביןנאותשכונתכמוהביקוש,אזורי

מעלייהנהנוהעיר,שלהצפוניבחלקה

כש־לפנישנרכשהגןד־רתמרשימה.

נתיים

$TS1$כשנתיים$TS1$

$DN2$כשנתיים$DN2$בכמעטכיוםנמכרתאלף350ב־

הגידולזוליםהיותרבאזוריםאלף.700

יש־חדריםדירותיותר.עודחדה־ה

נות

$TS1$ישנות$TS1$

$DN2$ישנות$DN2$סביבשנמכרומעליתללאבבניינים

וחצי,שנתייםלפנירקשקלאלףהמאה

שקל,אלף300מ־ביותרהיוםנמכרות

חשוב%003שלתשואההמשקףמחיר

לאחרונהנוספואלולדירותכילציין

אתששידרגוהמרינה,חשבוןעלממ״ד־ם

המנהלתוכניתבכלל.והבנייניםהדירות

מספרלפניהופקרהדיוריחידות488ל-

ויוצרתהתוכניתהמחוזית.בוועדהימים

ממזרח.בגיןרמתלשכונתהמשכיות

העירבמערבהצלחהסיפורנתיבות:

חד־בנותדירותנמכרותבנתיבות

רים

$TS1$חדרים$TS1$

$DN2$חדרים$DN2$חניהעםבעיר,טוביםבמיקומים

שקל.אלף680עד650ב־שמש,ומרפסת

בשנתייםאחוזיםבעשרותעלוהמחירים

חרדיים.לאבמיקומיםגםהאחרונות

כפו־במחיריםנחטפיםהמינהלמכרזי

לים

$TS1$כפולים$TS1$

$DN2$כפולים$DN2$שנה.מלפני

נתיבותשכונתלהיבנותצפויהבעיר

לדברידיור.יחידות1,700ובהמערב,

הש־בנייתלאחרזוהר,יחיאלהעיר,ראש

כונה

$TS1$השכונה$TS1$

$DN2$השכונה$DN2$בגודלההשנייהלעירנתיבותתהפוך

בנגב.

עמוד 2



אדריכלים.אפשטייןקולקר[רקולהדמיה:הודסה.מנרביזם:מלמעלהמבטהבה״דים.עי

ישראלמקרקע־מנהלשפרסםבמכרז

עצמיתלבנייהמגרשים58למכירת

כמהבתורהצעות924נרשמובפרויקט,

שבועות.

חברוןהרמולאחוזהאופקים:

ממעברלהתחזקמתכננתאופקיםגם

לבנייתחדשהתוכניתדרומה.צה״ל

לא־אושרהבאופקיםדיוריהירות004,1

חרונה,

$TS1$,לאחרונה$TS1$

$DN2$,לאחרונה$DN2$שנים.כארבעשארךתהליךבתום

קרייתבשכונתבנייהבתוכניתמדובר

מיהי־מחציתכאשרהעיר,בררוםמנחם

רות

$TS1$מיהירות$TS1$

$DN2$מיהירות$DN2$צמודתבבנייההןהמתוכננותהדיור

קומות.לבנייתמתוכננתוהיתרהקרקע

נוספתלתוכניתמצטרפתזותוכנית

מזרחבררוםדיוריחידות001,1הקמתשל

מקרקעימינהלידיעלהמתוכננתהעיר,

עלשמח״אנירמרי.י.ח.וחברתישראל

התוכניות״,שתיאתלהפקידההחלטה

באופקים,הקרואההוועדהראשאמר

האחרונות״בשניםגרינגולד.צביקה

הנדל״ןביקושימעלייהאופקיםנהנית

חדשות.אוכלוסיותמצדהתעניינותויש

במסגרתמשמעות־גידולצופיםאנחנו

תו־מתווספתאליולנגב,צה״למעבר

כנית

$TS1$תוכנית$TS1$

$DN2$תוכנית$DN2$רכבתבמסילתהתשתיותשדרוג

הארץ״.למרכזהעיראתשתחברמהירה

ביןברזלמסילתסלילתבתוכנית:

החלהאופקים.דרךאביבלתלשבעבאר

שתפעלבאופקיםרכבתתחנתבניית

שחייהמרכזבנייתאושרה2014מסוף

שונים.בתחומיםכושרלאימוניומרכז

ביתך()בנהעצמיתבנייההאטרקציה:

בנירחביםמגרשיםעלהפארקבמתחם

לנוףהמשקיפותלאהוזותדונםשני

הראלוצופותאופקיםנחלשלמדהים

חברון.

במש־מתכננים2020שנתער

רד

$TS1$במשרד$TS1$

$DN2$במשרד$DN2$להרחיבוהגלילהנגבלפיתוח

יחידות000,5ל־החדשההשכונהאת

לה־אמורההעיראוכלוסייתדיור.

גיע

$TS1$להגיע$TS1$

$DN2$להגיע$DN2$זו.תקופהעדנפשאלף70ל־

המהירהלרכבתמחכיםשבע:באר

שיצרושבע,בבארהדיורבשוקהפריחה

אורבא־לשינוייםהביאההמשקיעים,

ניים

$TS1$אורבאניים$TS1$

$DN2$אורבאניים$DN2$חדשותשכונותייבנובעיר.ניכרים

לעלותצפויההאוכלוסייהרמתרבות,

תהיהוהקהילההחינוךשירותיורמת

להתאיםכריניכר,שינוילעבורחייבת

הצ־לצרכיםהחרשהאורבאניהמבנהאת

פויים

$TS1$הצפויים$TS1$

$DN2$הצפויים$DN2$כלכליממחקרעולהכךלעיר

עריםמתכננתדגני,רינהד״רשערכה

גיאוקרטוגרפיה.קבוצתומנכ״ל

רדוםשהיהשבע,בבארהנדל״ןשוק

2008מ־התעורררבות,שניםלאורךמאוד

והןהיצעיםמבחינתהןעצמואתוהגדיל

השתנוהמחיריםרמותמחירים.מבחינת

460כ־שלממחירהאחרון.בעשורמאוד

ל־המחירירדלדירה,לנכסשקלאלף

403

$1ST$403$1לST$

$2ND$403$2לND$2007ב־לנכסשקלאלף

586ל־במחירקפיצההייתה2008ב־

%54כ־שלעלייהבממוצע,שקלאלף

%97כ־שלעלייההכלובסךשנה,בתוך

2011ער

לממוצעבהשוואהגבוההזועלייה

בתלשנים.באותן42בכ־^שעלההארצי,

$0$1STכב$$1STבכ־המחיריםעלוהשוואה,לשםאביב,

$2ND$0$2כבND$56גבוהיםעלייהשיעורישנים.באותן

תקווה.ובפתחבחררהגםהיו709מעל

הרבהביקושאורבאנית,מבחינה

ה־השבעבבארמשקיעיםשללדירות

פיתוחלתנופתהיישובאתלהביאיכול

המעברתרומתללאגם)וזאתגדולה

הג־ביתמשקיהרבהלאזור(.צה״לשל

רים

$TS1$הגרים$TS1$

$DN2$הגרים$DN2$גבוהלסכוםמצפיםאוקיבלובעיר

שלפריחהשיאפשרדברדירתם,עבור

דיור.משפרי

הנר־שוקנבלם,החיוביהאופקאבל

ל״ן

$TS1$הנרל״ן$TS1$

$DN2$הנרל״ן$DN2$שלבריחהוישכיוםקפואשבעבבאר

שבוצעוהעסקאותמספרזרים.משקיעים

550כ־היה201שנתשלהאחרוןברבעון

ברבעוןעסקאות000,1כ־לעומתבלבד

מת־המחיריםרמות2010שלהראשון

נדנדות

$TS1$מתנדנדות$TS1$

$DN2$מתנדנדות$DN2$שקליםאלף007-056ה־סביב

רמותבשכונתחדשות5.4-4לדירות

הפחותבשכונותשקליםאלף550וסביב

עלמתבצעותהעסקאותרוביוקרתיות.

וכמ־מהעירמשדרגיםשלקהלאותו■ד־

עט

$TS1$וכמעט$TS1$

$DN2$וכמעט$DN2$ביוני,אוליפנימה.אליהתנועהואין

לתלברכבתהמהירהקופתיחתעם

מחרש.תתעוררהעירדקות(,52אביב

לחנותחוזריםהמקומייםדימונה:

עלייתדימונהחווההאחרונות"בשנתיים

לה־ההחלטהבעקבותמתמדת.מחירים

עביר

$TS1$להעביר$TS1$

$DN2$להעביר$DN2$מודיעיןוחילההדרכהמחלקתאת

אנשיאלפילדרוםלעבורמתוכננים

רי/מקסזכייןבלול,ליאוראומרקבע״,

בדימונה.

הגעתבעקבותעלוהנדל״ןמחיר־

ב׳,ניצחוןבשכונתנכסלעיר.משקיעים

עמודים,ועלמעליתללארביעיתקומה

אלף125ב־המשרדע״ינמכרמ״ר,70

שנה,למשךשקל001,1ב־הושכרשקל,

שקלאלף352ב־כחורשלפנישובנמכר

לחורש.שקל005,1ב-כיוםומושכר

אופי%02בכ־גדלההעסקאותכמות

809כ־2009ב־אםמעורב.כיוםהקונים

מחוץמשקיעיםיריעלנעשומהרכישות

כ־2011ב־המקומי,מהשוק%02ו־לעיר

%06

$TS1$%06כ$TS1$

$DN2$%06כ$DN2$מקומיים.רוכשיםביצעומהקניות

השכי־עלגבוההתשואהגת:קריית

רות

קר״ת

$TS1$השכיקר״ת$TS1$

$DN2$השכיקר״ת$DN2$בשנתהנרל״ןלמפתזינקהגת

בדי־הראשוןבמקוםמדורגתואף2011

רוג

$TS1$בדירוג$TS1$

$DN2$בדירוג$DN2$בהתה־עלייהחלהבהםהיישובים

לות

$TS1$בהתהלות$TS1$

$DN2$בהתהלות$DN2$הלמ״סמנתוני2011בשנתבנייה

דרמטיתעלייהרשמההעירכיעולה

דירותשלבנייהבהתחלות842,1של

דיור,יחידות970,1עם1102ב־חדשות

2010ב־בלבדדירות80לעומת

הש־הוציאישראלמקרקעימינהל

בוע

$TS1$השבוע$TS1$

$DN2$השבוע$DN2$במסדרונותשמכניםמהאתלשיווק

שכונההדרום",שלאביב"רמתהממשלה

למ־גת.בקריתדירות7,000בתחרשה

רות

$TS1$למרות$TS1$

$DN2$למרות$DN2$למשוךמקוויםהעיר,שלהתחררותה

חי־צעיריםאינטלמפעלבעקבותאליה

לוניים

$TS1$חילוניים$TS1$

$DN2$חילוניים$DN2$,עלהבוניםכאלהבעיקרמהמרכז

לנגב.צה״לבסיסיהעתקת

פסחלאבדרוםהנרל״ןבמחיריהזינוק

בש־היאאףשנהניתגת,קרייתעלגם

נתיים

$TS1$בשנתיים$TS1$

$DN2$בשנתיים$DN2$מש־מחיריםמעלייתהאחרונות

מעות־ת.

$TS1$.משמעותת$TS1$

$DN2$.משמעותת$DN2$קומהמ״ר,75חדרים,ד־רות

בשנהעלתהבעיר,מרכזיבאזורראשונה

כיוםשקל.אלף300בסביבותשעברה

אלף.450מעלעולהזההרירהשלמחירה

מגדליםישנםדרוםשערהמבוקשבאזור

יוקרה.למגדליהנחשביםשנים10בנ־

הערכתנתןשמאי2010שנתבתחילת

110בקומהחרר־ם5.3לדירתמחיר 9,

מסוגנכסיםהיוםשקל.אלף610כ־מ״ר,

שקל.אלף750ער730ב־נמכריםזה

מספרשלשיווקבעירהחל״כיום

להורידאמוריםאשרחדשיםפרויקטים

די־לדוגמהשנייה.ידהדירותמחיריאת

רות

$TS1$דירות$TS1$

$DN2$דירות$DN2$נמכרותחדשיםבפרויקטיםחדרים

קבלןמאיזהתלוישקל,אלף058-057בין

ירדו",שנייה־דד־רותמחיריולכןקונים,

זכייניאזולאי,ושמעוןסאייזאבימסבירים

גת.בקרייתרי/מקס

להשק־לדירותגבוהביקוש־שעדיין

עה

$TS1$להשקעה$TS1$

$DN2$להשקעה$DN2$הח־לקרייהשקרוביםבאזוריםבעיקר

רדית.

$TS1$.החרדית$TS1$

$DN2$.החרדית$DN2$לשכי־בדירותמחסורישזהבשלב

רות

$TS1$לשכירות$TS1$

$DN2$לשכירות$DN2$לכןיחסית,גבוהיםהשכירותומחירי

בעיקרלהשקעה,דירותקוניםמשקיעים

אחו־5.5מינימוםשלגבוההתשואהבשל

זים.

$TS1$.אחוזים$TS1$

$DN2$.אחוזים$DN2$אחוזים.5.6-6הואהתשואהממוצע

מו־שקלאלף380שלדירותלמשל,כך,

שכרות

$TS1$מושכרות$TS1$

$DN2$מושכרות$DN2$שקל.000,2ב־
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