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ישראליםבעבורהגלים?אתולראותהחלון

מוכניםשהםנכסזההים״את״לראותרבים,

היכןלראותמספיקהרבה?כמהבעבורו.הרבהלשלם
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מגלימטריםמאותשלבמרחקנמצאיםפיתוחהרצליה
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כברישהשמיניתמהקומהשהחלאביב,בתלמפוארים

הים.אתמהםלראותרעלאסיכוי

דירהזהפעםאףבולפספסאפשרשאימשהויש״אם

לעשות,מהאבלקלישאהכמונשמעאוליזהלים.נוףעם

בה,מתחרהבישראלאחדנוףשרקמוחלטתבאמתמדובר
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שקיעים

$TS1$למשקיעים$TS1$

$DN2$למשקיעים$DN2$מצי־אנובביטחה,כספםאתלהשקיעיוכלוהיכן

עים

$TS1$מציעים$TS1$

$DN2$מציעים$DN2$נוףעםטוביותרועודהים,לידדירהלרכושלהם

״לאממשיך:יצחקלוילמים״.ראשוןקוטוב,והכילים,

שגילי־ועדלפנינו,זאתידעהעולםכלזה,אתהמצאנו

נו

$TS1$שגילינו$TS1$

$DN2$שגילינו$DN2$למקוםנחשבהיםואשקלון,אשדודחדרה,ים,בתאת

בו״.להשתזףכמקוםאוהביובנשפךשאליו

במיקוםהמצויותברעננהדירותאפילוכימצייןהוא

הגיאוגרפי.המרחקלמרותלים״,נוף״עםנמכרותגבוה

הערךעםנמכרותבגבעתייםמהדירותגדולחלקגם

שתחפשוכמהמשנהשלאלמרותלים״,״נוףשלהמוסף

גבעתיים.אתלחופותמצאולאבמפה,

כסףשלענייןהכל

צמרתשיכוןשלהיוקרהבמגדלייצחק,לוישללדבריו

הדירותביןויותראחוזים20שלפערקייםאביבבתל

אתהמזרחיות.לביןהתכלתמחלונןונשקףמערבההפונות

בימיםאבלזה,ממרחקלהריחאפשראיהיםשלניחוחו

הכחול.הצבעעליפהמשלמיםובהיריםיפים



יחסיהכלכזה?חלוםלממשריאליזהכמהעדאז

הנדל״ןבועתשבהאביב,תלבמדינתלתקציב.

נוףעםיוקרתיתדירהמדאיגים,לממדיםהתנפחה

שקליםאלף60שלמחיריםביןלנועיכולהלים

למחיריםוהגימוריםמהתצורותבחלקולהגיעלמ״ר,

מ״ר,100דירתכלומר,למ״ר.שקליםאלף100של

מערבהנאהנוףעםתעלהחדרים,כ־שמציעה

ויותר.שקליםמיליוןבסביבות

בארץ,המיליונריםשלמעוזםפיתוח,בהרצליה

הע־אישלמשלכךחשוב.פקטורהואליםהמרחק

סקים

$TS1$העסקים$TS1$

$DN2$העסקים$DN2$אתרכיבזכיהעסקיםמאישרכששגיאטדי

פי־בהרצליהשנמצאבישראל,ביותרהיקרהבית

תוח.

$TS1$.פיתוח$TS1$

$DN2$.פיתוח$DN2$בנוימפורסםביתשאותומקרילאכנראהזה

עלבנוימ״ר000,1שלביתלים.המשקיףצוקעל

הפונההצוקעלדונמיםארבעהשלבשטחמגרש

דולר.מיליון40כ־ומחירותכלת,גליברחובלים

כמובן,אךיוקרה,בבתימרושתתפיתוחהרצליה

תכלתגליברחובהבתיםהואקרםלהרההקרם

מש־כימצייןיצחקלוילמים.ראשוןבקושנמצאים

להי

$TS1$משלהי$TS1$

$DN2$משלהי$DN2$2008ב־הגלובליהמשברפרוץועד2004שנת

יותר.ואףשלושהפיוהמגרשיםהבתיםמחיריעלו

שווהשקליםמיליוןב־2005בשנתשנרכשמגרש

ראשוןבקובנכסיםכשמדובראךארבעה.פיהיום

ומתחילמסתיימיםהחוקיםהמיםקועלאולים

מגרשוכליחסית,קטןהחוףוביקוש.היצעשלשוק

מיליונים.בעשרותיימכר

טהרתעלכולןבשכונה,ישיוקרהדירותגם

מש־מיעוטשלבימיםשמדוברלמרותלים.הנוף

קיעי

$TS1$משקיעי$TS1$

$DN2$משקיעי$DN2$,שקליםמיליוןלוהטים.המחיריםעדייןחוץ

עםבבנייניםמדוברכמובןחדרים.לדירתויותר

וכוי.שומרשחייה,בריכות

שמת־ככלמתרבותיותרה״שפויות״האופציות

רחקים

$TS1$שמתרחקים$TS1$

$DN2$שמתרחקים$DN2$שלבמגדליםבייחודומהרצליה.אביבמתל

למצואכבראפשריםבבתוגםבנתניהימיםעיר

בה־העליוניםלעשירוניםשמתאימותכאלהדירות

שתכרות.

$TS1$.בהשתכרות$TS1$

$DN2$.בהשתכרות$DN2$ימיםבעירהיוקרתייםהפרויקטיםבאחר

עםמ״ר130בגודלחדריםדירתלמצואאפשר

במחירלים,מלאנוףוכמובןמ״ר12שלמרפסת

נשמעהמכירותאיששקלים.מיליון82.2שלמחירון

אתלהקפיאהבטיחלהתמקחות,מוכןוהיהגמיש

מחירון.במחירשמדוברוטעןהמע״מ

ללאכושר,וחדרלדייריםספאמציעהפרויקט

גלים,ודפהבת

הים,שו\ר

לציוןראשון

אשקלוןהמרינה,־•׳-,

יוסףיהושעקום,דוטמישלצילומים:

פרויקטנתניה,

LAGOON



יותרעשירהמפרטשני,מצדבריכה.

למש־״סטנדרטיות״בשכונותמרירות

פחות

$TS1$למשפחות$TS1$

$DN2$למשפחות$DN2$,למצואשאפשרמהכמוצעירות

המוש־באםאובנתניההשרוןבקריית

בות

$TS1$המושבות$TS1$

$DN2$המושבות$DN2$מציעהואהיתרביןתקווה.בפתח

הדחהמכלעםאסלותמחסן,בסטנדרט:

בלובי.ושומרסמוי

במ־ליםנוףלקבלעדייןשרוצהמי

חירים

$TS1$במחירים$TS1$

$DN2$במחירים$DN2$5.1מ־ובפחותנפש״לכל״שווים

קצת.עודלהצפיןיצטרךשקליםמיליון

חדריםדירותלמצואאפשר״בחדרה

יפהנוףעםשקליםמיליון52.1ב־החל

מס־פלצ׳ינסקינפתלימסבירלים״,

ניף

$TS1$מסניף$TS1$

$DN2$מסניף$DN2$חו־״בשכונתבעיר.סכסוןאנגלו

פים,

$TS1$,חופים$TS1$

$DN2$,חופים$DN2$חפציבה,שכונתבעברשנקראה

הניהולדמיהאלה.במחיריםדירותיש

250ל־להגיעיכוליםהקטניםבבניינים

בחודששקלים400ועדבחורש,שקלים

ויותר״.דירות60בבנייןאם

הים?לידלגוררוצהמי

״זהלים?הפונותדירותמחפשמיאז

ישרא־הרבהאבלמוזרקצתאולינשמע

לים

$TS1$ישראלים$TS1$

$DN2$ישראלים$DN2$קרובהדירהשלמהענייןנרתעים

מסבירבלבד״,המיםשלנוףעםלים

ושות׳.ברנעממשרדנרלראריאלעו״ר

מוכ־אושרוכשיםלקוחותמלווהברנע

רים

$TS1$מוכרים$TS1$

$DN2$מוכרים$DN2$,ומלווהמחו״ל,רבותפעמיםדירות

היקריםבתחומיםגםשוניםפרויקטים

ובהרצליה.אביבבתל

אוהביםפחותהישראלים״בהכללה,

כשא־בלילהכיים,שלנוףעםדירות

תה

$TS1$כשאתה$TS1$

$DN2$כשאתה$DN2$מהסלוןהמראהכלמהעבודהחוזר

היוקרה,דירותשלבפלחגםלכן,חשוך.

אורבנינוףמעדיפיםהאלההלקוחות

צדק,נווהאורוטשילדשדרותדוגמת

תושביםעבוראקירוב.כמומגדליםאו

ברירותכשהםשונים.השיקוליםזרים,

נהניםהםואזבנופש,כללבדרךהם

האור״.בשעותליםמהנוףיותר

לבדוק?מומלץמה

שלשהקורוזיהמזכירנדלרעו״ד

החוףלשפתמאורהקרוביםהבניינים

חשובהואהתחזוקה״ענייןעצומה.היא

דב־מהים.והרססהאבקבגללמאוד,

רים

$TS1$דברים$TS1$

$DN2$דברים$DN2$הקו־הלכלוך,החשיפה,דוגמת

רוזיה

$TS1$הקורוזיה$TS1$

$DN2$הקורוזיה$DN2$הקי־שלהחיצוניתוהתחזוקה

רות

$TS1$הקירות$TS1$

$DN2$הקירות$DN2$הםבפרויקטאחריםאלמנטיםאו

לפנילבאליהםלשיםשכדאידברים

שתהיהחשוביותרהרבהשמחליטים.

וישושוטפת,רציניתתחזוקהחברת

הרכי־לכןמאוד.גדולותעלויותלזה

שה

$TS1$הרכישה$TS1$

$DN2$הרכישה$DN2$האסטרונו־בתשלוםמסתיימתלא

מי

$TS1$האסטרונומי$TS1$

$DN2$האסטרונומי$DN2$תחזוקהעלויותשישמשוםלמ״ר

מאוד״.גבוהות

בפרויקטיםהתחזוקהעולהכמה

עו״דדן?גוששלהסופר־יוקרתיים

שב־משוםלרעתשקשהאומרנדלר

דרך

$TS1$שבדרך$TS1$

$DN2$שבדרך$DN2$לשלםמתחייביםהרוכשיםכלל

פלוס״.״קוסטבמודלתחזוקהעלויות

לס־ומוכניםהדירהעלמשלמיםהם

פוג

$TS1$לספוג$TS1$

$DN2$לספוג$DN2$השוטפותהתחזוקהעלויותאת

בלקוחותשמדוברמכיווןהמבנה.של

הםשקלים,במיליונינכסיםשקונים

מהעלויות.נלחציםפחות

שיממיליוןבפרוותים

האופ־האלה,החששותכלאחרי

ציה

$TS1$האופציה$TS1$

$DN2$האופציה$DN2$מעטבלאקיימתליםיפהנוףשל

צריךפשוטסבירים,ובמחיריםערים

חדרה־גדרה.מדינתמגבולותלהתרחק

באזוראובדרוםאשקלוןדוגמתבערים

הרבהאפשרויותישונהריהעכוחיפה,

הגיוניות.יותר

מע־לאחדריםדירותישבחיפה

טות

$TS1$מעטות$TS1$

$DN2$מעטות$DN2$מיליוןמחציפחותשלבמחיר

אחדמצדלים.נאהנוףעםשקלים

מדו־אךגדולה,והכמותיפהההיצע

בר

$TS1$מדובר$TS1$

$DN2$מדובר$DN2$במבניםולכןישנותבדירותלרוב

מעלית.בלי

משקלבעלגורםלהיותמתחיל״הים

מדרגותללאנגישהדירהלמשלאך

דירהמאשריותרמהרבחיפהתימכר

לים״,מרהיבונוףקשהנגישותבעלת

״מת־לדבריו,יצחק.לויהשמאימציין

ברר

$TS1$״מתברר$TS1$

$DN2$״מתברר$DN2$חשוביםוהנוחותהחייםשאיכות

בשכונהדווקאזאת,עםמהנוף״.יותר

בעיר,נחשבתפחותהכיפעםשהיתה

הים,חוףעלבנויהשכולהגלים,בת

והמחיריםהיםאתלאחרונהרק״גילו״

לטפס.מתחילים

זי־בעיר?הנדל״ןלמחיריקרהמה

נקו

$TS1$זינקו$TS1$

$DN2$זינקו$DN2$בשניםבענףהמגמהכמוכמובן

לפנישנמכרהחד׳דירתהאחרונות.

שק־אלף200סביבשניםשלוש־ארבע

לים

$TS1$שקלים$TS1$

$DN2$שקלים$DN2$550כ־שלבמחירכיוםנמכרת

ברציףחדריםדירותשקלים.אלף

מיליון3.1סביבנמכרותמרגוליןפנחס

במו־אסטרונומימחירויותרשקלים

שגי

$TS1$במושגי$TS1$

$DN2$במושגי$DN2$אפשרהיהעשורלפניגלים.בת

השכונה.כלאתלרכושהזהבמחיר

הציונותבשררותהדרבשכונת

הבעליםשעליושנייה,ידנכסמצאנו

שלרירהשקלים.אלף490דורשים

והג־אחדמצדליםנוףעםחדרים5.3

נים

$TS1$והגנים$TS1$

$DN2$והגנים$DN2$אביבבתלהאחר.מהצדהבהאיים

מחסןלקנותאוליאפשרהזהבמחיר

נמוךהיצעמצאנובעכויוקרה.בדירת

דומיםהיוהמחיריםאךהסתםמןיותר

שבחיפה.לאלה

המחיריםברמתיקרהנהריהדווקא

הצפוניתהעירשהיאלעובדהיחסית

מינימצאנוועדייןהחוף,קועלביותר

מי־8.1ה־באזורליםנוףעםפנטהאוז

ליון

$TS1$מיליון$TS1$

$DN2$מיליון$DN2$.למ־אפשראיהזהבמחירשקלים

צוא

$TS1$למצוא$TS1$

$DN2$למצוא$DN2$בעירנמוכהבקומהדירהאפילו

הדי־במחירון״מבדיקהבנתניה.ימים

רות

$TS1$הדירות$TS1$

$DN2$הדירות$DN2$לדירותהביקושבנהריה,שלנו

יצחק,לויהסבירבעיר״,גדולאינו

עםמשובחותבדירותכשמדובר״אך

שונה״.כברהסיפורלים,נוף

בעירליםביותרהסמוכההשכונה

בבנייניםדירותעםשרה,עיןהיא

וב־וחניהמעליתעםיחסית,חדישים

נייה

$TS1$ובנייה$TS1$

$DN2$ובנייה$DN2$.הואחד׳דירתמחיראיכותית

חד־דירתמחירשקלים,אלף650כ־

רים

$TS1$חדרים$TS1$

$DN2$חדרים$DN2$ודירתשקלים,אלף900כ־

שקלים.מיליון1.1בכ־נמכרתחדרים

ליםראשוןבקופנטהאוזשלמחירו

מיליון57.2הואז׳בוטינסקיברח׳

במיקומיםדירותשלמחירןשקלים.

אחו־15בכ־נמוךיםרואיםלאשמהן

זים,

$TS1$,אחוזים$TS1$

$DN2$,אחוזים$DN2$יותר.ולעיתים

חדשיםפרויקטים

עםחדשהדירהשמחפשמי

כמו־לשלםייאלץליםנוף

בן

$TS1$כמובן$TS1$

$DN2$כמובן$DN2$.לפ־דוגמאותכמהלהלןיותר

רויקטים

$TS1$לפרויקטים$TS1$
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