לתופעה:
יך

שנייה

עוקפות

דירות יד שנייה
בסיבוב

מחירי

יקרות יותר מיד
חדרים

דירות

ראשונה (עמי
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שקלים

חדשות לעומת דירות יד שנייה,במיליוני

רחובות

ההולנדית

תל

אביב
שוק

מתחם

בצלאל

ירושלים
פסגת זאב

זכרוו
חלומות

יעקב
זכרון

ראשון לציון
מתחם צוריאל

מודיעין
כרמים

שכונת

ירושלים
ארנונה

שכונת

נתניה

השרון

קריית

ירושלים
שרת

רמת

השרון

הוד

רמתיים
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"ר

אזור

הקתים

רמתיים

בהוד

השרון.

גם

מעדיפים

דירות

בבניינים

ישנים
(מימין)

נמכרות

לשלם יותר על

במחיר

גבוה

דירה

מהפרויקטים

שייבנו

ישנה

בשכונה ,כמו זה של

nnn

חברת

פריזט

חסון

(משמאל)

לחדשה

שנוניים־של

דירות יד שנייה
מחדשות
יקרות
שוק הנדל״ן

מקצץ

מגמה

שהחלה

בשנים

פה
$DN2$מוסיפה$DN2$

האחרונות :דירות

שגם

הדייר

התוספות

והשררוגים שביצע

מתורגמיםלכסף .״סיבה

יד שנייה הופכות ליקרות יותר מדירות חדשות סמוכות אליהן
במאות אלפי שקלים .רחובות ,ת״א וי־ם מובילות את התופעה
$DN2$במודיעין $DN2$,בעוד
עין,

לתוספת המחיר לדירת
שאין היצע של

נוספת

יד שנייה היא

$TS1$במודיעין$TS1$,
במודי־
דירות חדשות

שרירות יד שנייה הן זמינות

ופנויותלכניסה
לרוכש את
ממתיןלהיכנסלדירה החדשה״.
לציון ,לעומת זאת,
בראשון

מיידית ,וכך חוסכות

תקופת

או קומפלקס

השכירות

כשהוא

עשרות אלפי שקלים ולא
פאוזנר
1w
ההפרשיםמתחילים ב־  100אלף שקל
מוכרת כבר שנים ארוכות
$DN2$המתקנים $DN2$והתוספות שנמצאים בו כיום לא
תקנים
ומגיעיםליותר מ־  300אלף שקל בין
טלטלה שעברה בשלוש
התופעה
במערב העיר ,ניכר כי היא ״גולשת״
חדשהלישנה .עניין בולט נוסף
דירה
היו קיימים כלל בדירות פעם .מעבר
השנים האחרונות על
להימנעמהבלאי״.
לכך מדובר בהבטחה
גם לצד המזרחי שלה בשנים האחרונות.
שוק הדיור הישראלי
שעלה מהבדיקה הוא כי בעוד שבעבר
התופעה היתה קיימת בעיקר בשכונות
אבי ביתן ,סמנכ״ל השיווק של חברת
המשומשת?
אז מתי יבחרהלקוח בדירה
ניפצה בו לא מעט מי־
$TS1$מיתוסים$TS1$.
מנרב ,מספר כי
בוגין אומרת שיש סיבות שונות שגור־
$TS1$שגורמות$TS1$
תוסים.
בתקופת המחאה הח־
$TS1$החברתית$TS1$
חדשות ומבוססותכלכלית ,כיום היא
$DN2$מיתוסים $DN2$.כך למשל ,הת־
$TS1$התברר$TS1$
ברתית
$DN2$שגורמות$DN2$לרוכשים לחפש דירות ישנות במ־
$TS1$במקום$TS1$
מות
מתרחבת גםלשכונות ותיקות שבהן
ברר
ר $DN2$שזוגות צעירים מהמרכזיכולים
$DN2$החברתית $DN2$בשנה שעברה התופעה הגיעה
לציון .״באזור שבו
לשיא במזרח ראשון
$DN2$במקום $DN2$חדשות ,וכי הערך המוסף המרכזי
קום
דירותזולות יחסית.
בהחלטלהיות קהל יעדלדירות בערי
במתחםצוריאל שבו יש
אנחנו בונים,
הוא המיקום .״מדובר במצב שבו נכס
המעגל החמישי מתל אביב
חדרה
דירות יד שנייהלמכירה ודירות רבות
את
התשואות
ורחובות ,או למשל,
יד שנייה ממוקם במיקום עדיףעבורו.
קונים״
׳׳רואים מה
שנבנות כיום,
המרשימות ביותר
במצבים כאלההלקוח יהיה מוכן להת־
$TS1$להתפשר$TS1$
מהשקעה בדירות
ההפרש בקיץ שעבר
לטובת הדירות הישנות.
%51
ואפילו יהיה מוכן
פשר
משקיעים דווקא
רושמים
הגיע ל־
$DN2$להתפשר $DN2$על היד שנייה,
חדשה
להשכרה
בחלק מהיישובים התופעה
מאז ההפרש קטן ,ונע כיום סביב  %7״.
לשלם על זהיותר״.
בדירות קטנות בפריפריה הרחוקה ולא ובחלקם מדובר על תופעה שהחלה
המצב דומה גם ברוב שכונת קריית
אומרת בוגין,
במודיעין למשל,
כברלפני כמה שנים ,אך התגברה מאוד
בלב תל אביב .מיתוס נוסף שהגיעה
במזרח נתניה .סמנכ״לית
השרון
החרשות
״הפערים בין מחירי הדירות
והמשפט־
$TS1$והמשפטנית$TS1$
העת לנפץ הוא זה שלפיו דירות חד־
$TS1$חדשות$TS1$
אשתקד .שמאית המקרקעין
השיווק של חברת אשדר ,רחלי בדי־
$TS1$בדיזל$TS1$,
$DN2$והמשפטנית $DN2$נחמה בוגין ,שלקחה חלק בבדיקה לדירות יד שנייה עמדו ב־  2009על כ־
$TS1$כ$TS1$%51
נית
ות $DN2$יקרות בהכרח מדירות יד שנייה
שות
שומרת כיום
אומרת כי
$TS1$כשבודקים $TS1$זל,
$DN2$בדיזל$DN2$,
הנתונים לא השתנו גם כשבוד־
הזהות
החברה
$TS1$חוזרת%51 $TS1$
$DN2$כ$DN2$%51
״כלכליסט״ ,אומרת שהתופעה חו־
להן ,גם אם הן נמכרות על הנייר
עם
קים
$DN2$חוזרת $DN2$בתקופות מסוימות במקומות ספ־
$TS1$ספציפיים$TS1$,
זרת
ממחירי
על מחיר ממוצע הנמוך ב־%5
$DN2$כשבודקים $DN2$את מחירי הדירות כיום״.לדברי
לפני שהבנייההחלה .בשנתיים האח־
$TS1$האחרונות$TS1$,
הדירות הקיימות בסמוך לפרויקט
אווהפיקל ,משווקת דירות של חברת
שהשנים האחרונות
$DN2$ספציפיים $DN2$,אך מודה
ציפיים,
רונות,
נות $DN2$,כךעולה מבדיקת״כלכליסט״
גרמו לה להתרחב בשל מצוקת פתרו־
$TS1$פתרונות$TS1$
התרחבה מאוד
והשמאית נחמה בוגין,
שלה בשכונה .״רוכשי הדירות מחפ־
$TS1$מחפשים$TS1$
פרץ בוני הנגב בעיר ,״הסיבות להב־
$TS1$להבדלים$TS1$
שים
נות
התופעה של דירות יד שנייה יקרות
$DN2$מחפשים $DN2$כיום כליםלהוזיל את ההוצאה
$DN2$להבדלים $DN2$במודיעין נובעות בעיקר מכך
$DN2$פתרונות $DN2$הדיור .״הבחירה בדירה יד ראשונה דלים
ברכישת הדירה .הם
המיידית שלהם
שכאשר קונים דירה יד שנייה הרכי־
$TS1$הרכישה$TS1$
משומש רוצים
במקום
יותר מדירות חדשות שנמכרות לפני
ברורה מאור
$DN2$הרכישה $DN2$אינה מבוצעת על הנייר ,אלא ניתן מסתכלים על המחירשעליהםלהוסיף
שה
לפתוח מוצר חדש ישר מהעטיפה ומה־
$TS1$ומהניילונים״$TS1$.
שבהם
במקומות
תחילת הבנייה .גם
לדירה חדשה כרי לקבל תוספות שאין
לראות בדיוק מה קונים״ .היא מוסי־
$TS1$מוסיפה$TS1$
$DN2$ומהניילונים״ $DN2$.מעברלכך,לדבריה ,״הדירה
היו הפרשיםכאלה ,הם נעו בעבר ביןניילונים״.
יותר ,וכיום

החדשה והבניין

שבו היא

המגורים

נמצאת הוא מודרני ורוב
$TS1$המתקנים$TS1$
המ־

שבה

שלאלחכותולשלם

שכירות .זהבולט

דמי

בזכרון יעקב בשוק הבנייה
הרוויה״.

״בהוד השרון ,שבה בנייה חדשה בהיקף

גדול כיום ,התופעה בולטת מאוד .עדנה

סמנכ״לית
חסון,

השיווק

חסוןהפועלת בעיר,

הבנייה בעירעלו
שנייה ,מפני

אומרת

כי״על

אף

מאוד מחירי דירות היד

שבשנים האחרונות  ppמאוד

מספר הדירות

מיידי בעיר.

של

חברת פריזט

שמוכנותלאכלוס

החדשות

רוכשים מעדיפים דירת יד

מושקעת שכמותן יש בשוקלמכי־
$TS1$למכירה$TS1$.

שנייה

זאת ,על

אף שדירות היד השנייה

עברו׳שדרוגים׳

שונים בארונות
$TS1$המטבח$TS1$,
המט־

רה.
$DN2$למכירה $DN2$.עם

$DN2$המטבח $DN2$,במזגניםוכר',האלמנטים לא
בח,
מתאימיםלטעמם של הרוכשים החדשים,
תמיד

לעומת

דירת יד ראשונה שאותה הרוכשים

$TS1$והלוטם$TS1$.
והלו־
יכוליםלעצב מראש על פי טעמם
טם.
$DN2$והלוטם $DN2$.אם יש באפשרות הרוכשיםלהמתין
בתקופת
האכלוס ,דירת יד ראשונה בהוד
השרוןזולה יותר מיד שנייה ,ואת ההפרש
החלומות״.
ניתןלהשקיע בעיצוב
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מקור :נתוני

חברות

הבנייה

והשמאית

צילומים:

נחמה בוגין

עמית

היוקרה

בשוק

מור דגן

j\ivj
השוק שבו ניתן למצוא
גדולים בין מחירי דירות
רבות הפרשים
חדשותלישנות הוא דווקא שוק דירות
פעילים בו,
היוקרה .הסיבהלכך ,אומרים
אפשרות למצוא את התוספות
בה ,מול
היד שנייה .הוא מאשר כי יש שינויבעניין
היא העובדה שמדובר בשוק של קניות
האלה בדירות יד שנייה ,אף שלרוב זו
זה בשנה־שנתיים האחרונות ,וההסבר המ־
$TS1$המרכזי$TS1$
רכזי
$TS1$שהעלה$TS1$אימפולסיביות שבו קשה יותר למכור
$DN2$המרכזי $DN2$שלו
אלטרנטיבהבעלותגבוהה״.
לעניין הוא מחנק האשראי שהע־
שנים.
3-4
הקבלנים
$DN2$שהעלה $DN2$מאוד את הוצאות המימון של
לה
דירות שיהיו מוכנות בעוד
הדבר בולטבירושלים ובתל אביב מן
לדבריו ,הקבלן שמוכר דירות
והיזמים.
הסתם ,אך גם בערים נוספות .כך ,במ־
$TS1$במגדלי$TS1$
נמצאבעיצומו של מהלך פיננסי בין הפ־
$TS1$הפטיש$TS1$
$DN2$במגדלי $DN2$יוקרה בשכונות כמו עיר ימים בנ־
$TS1$בנתניה$TS1$
טיש
אחת הערים שבהן תופעה זו לא היתה
$DN2$הפטיש $DN2$הבנק,לסדן השוק הקשההנוכחי .גדלי
$DN2$בנתניה $DN2$למשל ,ההפרשים עומדים על בין
תניה
״מצב זה גורם בכל חודש שעובר שבו לא
כמעט קיימת ער לשנים האחרונות היא
חדרים החדשות
 %61בין דירות
נמכרות הדירותלחיתוך של הרווח היזמי  %21ל־<
המש־
$TS1$המשווק$TS1$
ירושלים .לדברי איציק כהן,
הקבלן ,והוא צרך
ווק
להחליט אם הוא מוכן לדירות ישנות כאלה בבניינים סמוכים.
של
$Dהמשווק$DN2$נדל״ןלמגורים מכל הסוגים בעיר,
דוגמה מובהקת להפרשים אלה ניתן
״לפני חמש שנים המחירים השתוו ואף להפחית מחירים אולהסתכן בכך שהרווח
למצוא במרכז תל אביב .כך למשל ,בפ־
$TS1$בפרויקט$TS1$
שעליו לשלם
יקטן עוד יותרלאור הריבית
היו יקרים יותר ברירות חדשות .המצב
רויקט
$DN2$בפרויקט $DN2$הדיור שמוקם במקום שוק בצלאל
לבנק״.
על תקופת ההמתנה
הפוך כיום :דירות יד שנייה יקרות יותר,

גם בזכרון יעקב

וזה נובע בעיקר מהיעדר היצעבעיר״.
$DN2$השנים$DN2$
נים
התופעה קיימת גם באזור השרון הצפר
ני

בפרדס חנה־כרכור ובחדרה בשכונות

ותיקות .ברנרד רסקין,מנכ״ל
רי/מקס ,אומר שבחלק השני של העשור
עלייהבולטת במכי־
$TS1$במכירת$TS1$
הקודם נרשמה דווקא
רת
$Dבמכירת $DN2$דירות חדשות על ידיקבלניםלעומת

רשת התיווך

כבר

נרשמים בחמש הש־
$TS1$השנים$TS1$

האחרונות מחירי

שנים

דירות יד

שנייה

בין הרחובות המכבי,

לחם,

נמכרות

טשרניחובסקי ובית

בחודשים האחרונים די־
$TS1$דירות$TS1$

 35אלף שקל

$DN2$דירות $DN2$במחירים שנעים סביב
רות
הגבוהים מהותית מהדירות החדשות .גדי
כוכבי ,המשווק דירות של חברת אמירי גן למ״ר .הפרויקט של החברות צמח המרמז

בכרכורובזכרוןיעקב ,אומר שהשינוי בהם
נובע בעיקר מזמן

חדשה.״לעתים

ההמתנה
קרובות

שבבעלות

המשפחות בן

הארוךלדירה

ומנור
(מבעלות אי.די.בי אחזקות ,בנק

הרוכש מעדיף

וקבוצת
לובינסקי),ואלעד מגו־
$TS1$מגורים$TS1$

איגוד

רים
$DN2$מגורים$DN2$

ישראל שבבעלות

כולל

2-4
בעיקר דירות

״כלכליסט״ מעלה

 nnruבוגין:

הלקוח

מעדיף

המיקום,
מוכן

חדרים.

בדיקת

$TS1$לפרויקט$TS1$
לפ־
ישנות בבתים שברחובות הסמוכים
רויקט
$DN2$לפרויקט $DN2$נמכרות ברמות מחיר של  40אלף
שקללמ״ר .נכסים יוקרתיים בשכונהזו,
״כאשר
בבתים שעברו

שימור או במבנים
$TS1$חדישים$TS1$
חדי־

שים
$DN2$חדישים $DN2$עם חניה,

$TS1$שמגיעים$TS1$
שמ־
נמכרים במחירים

את

הוא יהיה

להתפשר על
על

יצחק

תשובה,

כי דירות יד שנייה

$DN2$שמגיעים $DN2$גם ל־  50ו־ 60
גיעים

שנייה ,ואפילו

פייגלין
אברהם,

היד

רן בן

אברהם,מבעלי חברת צמח המ־
$TS1$המרמז$TS1$,

$DN2$המרמז $DN2$,אומר :״אני
רמז,
לשלם

זה יותר״

אלף שקללמ״ר.

שמחלשמוע

שמדובר

בהפרשיםכאלה.
שבו אנייכוללהעלות את המחירים של
הדירות שלנולאורך חיי הפרויקט".
זה אומר

שישלי

טווח

