עסקתהנדל״ן המשתלמתבישראל
מאז מבצע "עופרת יצוקה״עלו מחירי דירות קטנות בשדרות במאות אחוזים .משקיעינדל״ן נוהריםלעיר בשל
תשואות גבוהותוקהל יעדגדול של סטודנטים ממכללת ספיר .מומחים מעריכים כי
העליות עשויות להימשך

אריק

מיררבסקי
מירובסקי

 xreyב2007 -

כאשר

רקטות

קסאם

יומיומי ,שוקהנדל״ן בעיר

נחתו על

העיר

שררות באופן

רשםצלילה .בכל

השנה

הראשונה של  2007נסגרו בעיר  55עסקות
הממוצע,

מחצית

כמחצית מקצב העסקות

בפברואר אותה שנה נרשמו בעיר רק ארבע עסקות .גם מחירי

הדירות ירדו בחדות ,ומוכרי הדירות רק ביקשו להימלט לאתרים
לחלוטין.
בטוחים יותר.ואולם מאז ,המצב בעיר השתנה
לאחר מבצע״עופרתיצוקה״ בסוף  2008המצב הביטחוני בעיר הש־
$TS1$השתפר$TS1$
לעיר .קבוצהבולטת של
ר $DN2$במידה ניכרת ,ועם הזמן גם הרוכשים חזרו
תפר
רוכשים היו משקיעים שביקשו לנצל את ההזדמנויות בעקבות ירידות
המחירים החרות .מי שרכש נכס בעיר אכן עשה עסקה מצוינת:וילות
5.1מיליון שקל
אלףשקל ,נמכרות כיום ב-
008-009
שנמכרו ב 2008 -ב-
חדרים חדשות ,שב2008 -הגיעו לרמת מחיר
ואףביותר; מהירי דירות
של  550אלף שקל ,נמכרות כעת ב-
אלףשקל; דירות חד־
$TS1$חדרים$TS1$
058-009
שקל,
אלף
004-005
ם $DN2$חדשות,שעלולפני ארבע שנים
רים
מגיעות כעת
לרמות של  700אלףשקל.
אבל העסקות המשתלמות ביותר היו על דירות קטנות .דירות
אלףשקל ,נמכרות כיום ב300 -
021-051
חדרים ישנות ,שב2008 -עלו
 400אלףשקל .מי שרכש דירות כאלה ב 2008 -עשה כנראה את עסקת
הנדל״ן הטובה ביותר בארץ .הדירות בעיר נהנו גם מהטבה מיוחדת
הממשלה מימנה הקמת ממ״דים ברירות העיר ,וכך לכל דירה נוסף חדר

שהעלה

את שוויה.

פוטנציאל פיתוח ,לא
מומחים מעריכים כילעיר יש עוד
סטודנטים.לדברי הש־
$TS1$השמאי$TS1$
000,9
המכללההגדולהשלצדה ,שבהלומדים
י $DN2$חיים
מאי
מסילתי ,״מדובר באחת מהערים היחידות שנותרו עם עתודות
קרקעראויות ,במחירים שפויים .יש לה ייחודלעומת ערים סמוכות כמו
נתיבות ואופקים ,ויש לה לא מעט אפשרויותלהתפתח״.
מעט בזכות

הכתבה

המלאה

בעמי
05-15

נדי״ו עוז׳מי

חוזרתלחיים

שדרות
תוך ארבע

שניםעלו

מחירי הדירות

הדירות באמצעות ממירים

אריק

שמימנה

הקטנות בשדרות פי שלושהלעומת השפל של
הפוטנציאל של העירעדיין לא מוצהלאור
המדינה.

תקופת ההפגזות עלהעיר .המשקיעים במקום נהנו גם
המשך הפיתוח

במקוםואלפי הסטודנטים במכללה

מהרחבת
הסמוכה

נזירובסקי

לעומת הרבעון

ומספר העסקות ירד בכמעט%04

אחת מתקופות ההפגזות הקשות

בינואר 2007

? %ביותר שעברו על שררות ,סיפר המתווך אלכס
נרל״ני חדש
אבירם מתיווך אבירם ,כי בעיר יש דפוס
על כל קסאם שמתפוצץ מופיע שלט״למכירה״

חדש על

מרפסות הבתים.

המקביל ב 2010 -ל 47 -ברבעון הראשון של
לעליות כלל
עלייה מחודשת ,גם כןבמקביל
נרשמה
השנה

ארציות שנרשמו ובעיר בוצעו  55עסקות.

^יות

המצב היה נואש ,ואבירם

ביולי
עצמו שקללנטוש אתהעיר.
שוניםלגמרי :שוקהנדל״ן בשדרות בעיצומה של
התפתחות מהירה ,ונראה כי הואעדיין לא מיצה את
הגלומותבו.
כל האפשרויות
התכופות
ההפגזות
2007
בחזרה לתחילת
והריצות
למקלטים ,שנהפכו לחלק מהווי
המבוהלות

חדות

מחירים

 2012פני הדברים

החיים המעיקבעיר ,השפיעו

באופן מיידי על

שוק

הדירות.בעוד שבימים
רגיליםבוצעו במקום בממוצע

עסקות לדירות ברבעון ,בכל
05הראשונה של אותה שנה בוצעו  55עסקות,
פברואר  2007היה

מהממוצע.

המחצית
כמחצית

החודש הגרוע ביותר

רק ארבע דירות נמכרו בו .מוכרי הדירותהורידו
את המחירים,

אך לא

מצאוקונים .מי שקנה עשה זאת

במחירים מצחיקים .כך,

במארס אותה שנה

דירת חדרים ב 450 -אלף שקל
ממחירי השוק הקודמים של
במהלך  2008נרשמו כמה הפוגות

י%04

%03
ב-י

נמכרה
פחות

דירהכזו.

בהפגזות על

העיר ,ובשניהרבעונים הראשונים באותה שנה חצה
מספר העסקות את קו

של

2008

ה40 -ואולם

נרשמה הידרדרות

במחצית השנייה

קשה במצבהביטחוני,

העיר הופגזה ,ומספר העסקותהרבעוני

ירד ל30 -

ברבעון האחרון.
בדצמבר

יצוקה״,

״,

הקטנות יותר :דירות

2008

יצא

צה״ל למבצע

השיב את

והקפיץ בבת אחת את מספר העסקות

05-06
ב2009 -ל-
ובמקבילעלו
ברבעון,
העליות בשני
ב 2010 -המשיכו

גם המחירים.

הפרמטרים,והגיעו

מי

הנדל״ן
עסקת
להמראות

לשיאברבעון האחרון של אותה שנה ,שעה שבעיר
בוצעו 81עסקות.
ב201 -במקביל
לירידההכללית בנפח העסקות

בישראל,
המחאה
האחרון

ירד גם מספרן
החברתית,

של

56-07
בשררות ל-

שהקפיאה

אותה שנה,

את

השפיעה גם

על

שדרות,

כנראה

את

הטובה ביותר בארץ.
מהירי

בהרבה
מהעליות
יש

השוק ברבעון

אלףשקל.

שרכש דירות כאלה ב 2008 -עשה

המחירים

ברבעון;

חדרים ישנות,

שב2008 -עלו

003-004
עולות כיום
אלףשקל,

״עופרת021-051

שנמשך עד ינואר  2009המבצע

הביטחון
לעיר,

״מרגע שהחל מבצע׳עופרתיצוקה /שוקהנדל״ן
לזרום .מי שרצהלמכור מכר,
התעוררועסקותהחלו
ולעירהגיעו משקיעים שרכשו כמויות של דירות,
מספר אבירם.
02-03
החל בדירה־שתיים ועד
גדולים:וילות
השינויים בשוקלוו בשינויי מחיר
אלףשקל ,נמכרות כיום
008-009
שנמכרו ב 2008 -ב-
חדרים
ב-
5.1מיליון שקל ואףביותר; מחירי דירות
חדשות ,שב 2008 -הגיעו לרמת מחיר של  550אלף
אלףשקל; דירות
058-009
שקל ,נמכרות כעת ב-
004-005
חדרים חדשות,שעלולפני ארבע שנים
אלףשקל,מגיעות עתהלרמות של  700אלףשקל.
עם כל הנתוניםהחיוביים ,ההיצע של הדירות
החרשות
הגדולות בבנייהרוויה(מבניקומות)עדיין
לצמוד
מחיר
פשוטה.
״הסיבה
קטן.
לכך
קרקע
קרקע
אלףשקל,
004-005
בעיר הוא
והעלותהכוללת של
מיליון שקל .כך ,ההפרש בין
2.1-3.1
בית כזה היא
חדרים בבית דירות הוא 300
וילהלבין רירה של
אלף שקל,וחלקגדול מהאנשים מעדיפיםלהשקיע
מסילתי.
בווילהולאבבית״ ,סבור השמאי חיים
ואולםגולת הכותרת של השוק היא דווקא הדירות

הדירות

הישנות,

שהורגות

שנרשמו ביתר סוגי הדירותבעיר,
הראשונה היא,

כמה סיבות:
הנואשות

כאמור ,הורדות

על

7002-8002
שנרשמו ב-

ידי

רצולמצואלעצמם מקוםמקלט.

תושביהעיר ,שרק

לאחר הרגיעה הביטחונית המחירים שבו
לעלות.
הסיבה השנייה היא ביקוש גדול מצר משקיעים

זריזים,שניצלו

את

המצב ורכשו דירות.

״משקיעיםהגיעו ורכשו את
הדירות במחירים מצחיקים .היו

כאלה שרכשו בשיא השפל
אלףשקל ,ומכרו לא
שהשכירו
אלף שקל ,לאלפני
אותן וזכו לתשואות שחצו את
ב80 -

מזמן ב300 -

ה159 -

״,

וגם אלה

שממשיכיםלהגיעלעיר
לכיוון
מסתכלים
ספיר.
נדיר

בשדרות

אחר:

גורם

לחלקם לשכור

כיום,

מכללת

מתקיים

מצב

שבו לצרעיר של כ 21 -אלף
יש מכללה שבהלומדים

בקיבוצים

דירות

סמוכים

נפתחו גם מרכזים מסחריים ובתי קפה ,והם מהווים

ובערים קרובות,וחלקם נוסעים הביתה עם תום יום

הלימודים .כסטודנטלשעבר

אומר אבירם.

המשקיעים של אז,

מיטותלסטודנטים.

000,2
חסרות עדיין כ-

״זה

בעיר בעיה שלאבטלה עבור מי שרוצה
לעבור .בעיר

אני חושב שזה לא הווי

סטודנטיאלי,והיינו מעדיפים

אחרי

החדר

שהם יישארו כאן גם

הנוסף

אומר פרץ.

בערבים״,
אחר

מוקד

משיכה

גםלתושבים מחוץ
לעיר.

מגורמי

המשיכה

הלימודים
שעות

שמושך בין

של העירלסטודנטים

כיום הוא

הסינמטקהעירוני,

השאר סטודנטים מהחוג

הנחשב
לקולנוע

במכללה.ואולם יש מקוםלקשרים
איש
מבקשים
ראשון
בשלב
למכללה.
שהופך
מה
סטודנטים,
000,9
בעירייה
העיר
לשכנע את הסטודנטים לשכור דירה במהלך
פוטנציאללהיות
אותה
לעיר עם
העירהסטודנטיאלית מספר לימודיהם .השלב השני קשה הרבה יותר לגרום
להםלהישאר בעיר לאחר סיום
הלימודים.
אחת במרינה.
מנכ״ל העירייה ,שמעון
פרץ אומר כי הרחבת אפשרויות התעסוקה בעיר
פרץ,
לסייע להשארת הסטודנטים במקום בעיר
עשויה
מרבה לדבר על
פועל מפעל אמרוקס,ולפי פרץ ,באזור התעשייה
הסטודנטים כעל קהל היער
לדבריו,
המתפתח ״ספירים״ נמכרו כבר מרבית הקרקעות,
שאליו פונההעירייה.
וכעת הןבתהליכי תכנון .פרץ אומר כי אין כיום
נהירת
למרות
המשקיעים,
הדוקים יותר בין

היעד של משיכת הסטודנטים מהמכללה
לעיר מתייחסלטווח הקצר ,והשגתותלויה בהיצע
הנרל״ן.
הדירותלהשכרה,
ובמלים אחרות במשקיעי
הסמוכה

7002-8002
לעיר ב-
כאמור ,המשקיעיםשהגיעו

עשו

הנדל״ן הטובותבישראל
השקעות

באותה תקופה.

את

כיום ,עם מחירי

דירותשעלו

במאות אחוזים ועם

שקללחודשלדירות
008,1-000,2
רמי שכירות של
יש
96-%8
חדרים ,התשואות ירדו לרמות של
שותפים
2-3
משקיעים שמשכירים את הדירות ל-
ומגדילים במידה ניכרת את התשואות ,כךשעדיין
פוטנציאל השקעות לא ממומש.
קיים בשררות
עליות המחירים
אבל האם זה מה שמסביר את
הגדולות?ובכן ,לא רק .הנה הסיבה הראשית
לעליות

אלכס אבירם :״מרגע שהחל
יצוקה /שוק הנדל״ן התעורר ועסקות

מבצע 'עופרת

החלו לזרום.

ולעיר
של

שרצה למכור

מי

משקיעים

הגיעו

החל

דירות,

מכר,

שרכשו

כמויות

בדירה־שתיים ועד

דירות"

02-03

מסילתי:

חיים

"מדובר

באחת

שנותרו עם

היחידות

מהערים

עתודות

קרקע

ראויות ,במחירים שפויים -לעיר
פוטנציאל גדול ,יש לה ייחוד לעומת
ערים
ויש

סמוכות

לה לא

כמו

נתיבות

אפשרויות

מעט

ואופקים,

להתפתח"

הגדולות במחירי הדירות הקטנותבעיר :הממ״דים.
המרכזי של המפגיזים ,בעוד
בעקבות ההפגזות הבלתי פוסקות ,מימנה הממשלה ואשקלון נחשבולערימקלט,
הקמת ממ׳׳דים לכל אחת מהדירות שחסרו חדרי
שבטוחות מהפגזות,ולכן המצב בשדרות אינובעייתי
עור באופן מיוחד.
ביטחון ,ובכך הוסיפהלהן חרר חדש .״מי שקנהלפני
חדרים
חדרים ,מקבל כיום דירת
כמה שנים דירת
אשקלון ,גררה
"אין יותר ערימקלט ,ובאר שבע,
ונתיבות חשופותלטילים לא פחות משדרות״ ,אומר
וממ״ד .בעסקות אנחנו לא מציינים חדרים ,כי הוספת
החדרעדיין לא נרשמה בטאבו״ ,מספר אבירם.
ולדעתי
מסילתי.״על רקע זה צריךלבחון אתהעיר,
שמקומות כמו נתיבות

כיום אין ערים בסביבה

נכון ,הממ״דים נראים מבחוץ כגופים זרים שהודבקו

לבתי השיכונים,ובחלקגדול מהמקרים לאמשתלבים
היטב בתכנון

חדירתי.
״לפעמים

הם יוצאים

בסלון,
ולפעמים פוגמים
שינה אחר,
בתכנון מחודשבדירה״ ,אומר אבירם,״אבל

מחדר

וצריךלהשקיע

זה חרר מתנה גם

מבחינתבעלי

דירה

חרר מתנה

שמתגוררים בה

וגם מבחינת משקיעים,שיכוליםלהשכיר
ולהגדיל את התשואה״.
לדייר נוסף

את הדירה

כיצד יתפתח שוק הדירות בשדרות?על רקע

המצב

הנפיץבגבולעזה ,אין מישיערוב לכך
מהתקופה האחרונה יישמרלאורךזמן.ואולםלהבדיל
שהשקט היחסי

ממה

7002-8002
שהיה ב-

אז העיר היתה היעד

מדובר

באחת הערים היחידות שנותרו עם עתודות

קרקע ראויות,

גדול,

במחירים

יש לה ייחורלעומת

ואופקים,

שפויים.לעירפוטנציאל
ערים סמוכות כמו נתיבות

ויש לה לא מעט אפשרויותלהתפתח״.

בדיקה משווה מראה כי מחיר דירה

חדשה

בשררות

נמוך בכ 309 -ממחיר רירה רומהבאשקלון
ממחיר דירה דומה בבאר שבע; התשואה המתקבלת
על השכרת רירה קטנה בשררותגדולה משמעותית
לפיכך ,אם יימשך
הללו.
מזו שמתקבלת בשתי הערים
עליות מחירים,
השקט,לשדרות יש
פוטנציאל להמשך
אולם כמובן שלא בקצב שאיפיין את השוק שלה
ובכ209 -

בשנים האחרונות.

