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 באר־שבע פארק סנטרל פרויקט
 העיר בלב מנה־שכונה (הרמייה).
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 שבשנים הרי סנוסנסת, שינה עיר באר־שבע הייתה מעשור פחות לפני עד אם
 התואר"בירת שאת ברור כבר היום להתפתח. מפסיקה לא היא האחרונות

 אותה. אוהבים משקיעים לה, נאמנים המקום בני ביושר. הרוויחה היא הנגב"
 של ללהיט שהפכה בעיר למשתכן מחיר של משמעותי מכרז נכשל למה אז

הבאה בשנה שם הדירות למחירי יקרה ומה הנדל״ן, שוק

פטרסבורג עופר »
 המכרז של צאתו ם

 הנגב בבירת הראשון
I ■ מחיר תוכנית של 

r 9 M ,והעיריה הממשלה ציפיות למשתכן 
 מה הרי שחקים: הרקיעו להצלחתו

מסוב דירות להציע מאשר יותר טוב
 בעיר צעירים לזוגות סדות

 ציבור בעיני שלה שהאטרקטיביות
 בשנים וגדלה הולכת רק הרוכשים

 הציפיות, כגודל אבל האחרונות?
 הזה המשמעותי המכרז האכזבה. גודל
 ריור יחידות 744 צורב: כישלון נחל

- הקבלנים מצד ביקוש ללא נותרו

 מדובר עבורם. הוגשה לא הצעה ואף
 במכרז, הדיור מיחידות אחוז 70בכ־

למע מוזלות. דירות 1,100כ־ הכולל
 ששיווקה מתחמים ארבעה מתוך שה,

הוג אחד במתחם רק במכרז, המדינה
 חברת את שזיכתה - אחת הצעה שה

 360 לבניית במכרז בנייה רייסדור
המכר תנאי לכישלון: הסיבה דירות.

ולק ליזמים אטרקטיביים שאינם זים
 כדאיות חוסר אחרות: ובמילים בלנים,

כלכלית.
 מדרגה קפיצת ביצעה באר־שבע

 התהליך אבל האחרונות, בשנתיים
ציבורית להכרה זכה טרם הזה החיובי

 ההגירה שמגמת שנים כבר רחבה.
 בירידה, נמצאת מהעיר השלילית

 בבאר״שבע לבגרות הזכאות ממוצע
בה גבוה אחוז, 70כ־ על היום עומד
 הגיוס אחוז הארצי, מהממוצע רבה

 75כ־ לעומת אחוז 85 על עומד לצה״ל
 והביקושים הארץ, בכל בממוצע אחוז

ועולים. הולכים רק בעיר לדירות
 באר־ הייתה שנים שמונה לפני עד

 שינה, עיר אגב, נתניה כמו שבע,
הכי ורוד. עתיד ללא פיתוח, ללא

 העיר מהיותה נבע הנגב" "בירת נוי
 התחלות יותר. לא באזור, הגדולה
עמדו למשל, בבאר־שבע, הבנייה

 בשנה דיור יחידות 200-300 על אז
 דנילוביץ׳ רוביק נבחר מאז בלבד.
לרא הראשונה בפעם 2008 בשנת

 של בתהליך העיר החלה העיר, שות
 כך אחר שנתיים מואצת. התפתחות

 שקידם התוכניות להבשיל החלו
 דירות 929 בבניית והוחל העיר, ראש

לב החלו מכן לאחר שנה חדשות.
 דיור. יחידות 1,019 בבאר־שבע נות

התח קצב האחרונות השנים בשלוש
 550 -500לכ־ ירד בעיר הבנייה לות

 שעברה בשנה בשנה. חדשות דירות
 יחידות 650לכ־ הבנייה התחלות עלו

גג הסכם נחתם כשנה לפני אך דיור,

עמוד 2



די אלף 20 עוד לעיר להוסיף שצפוי
 חדשות. שכונות במספר חדשות רות

 אכן היא שבאר־שבע לומר ניתן כיום,
הנגב. בירת

עלהכחנת סייבר
 חזקה, אוכלוסיה לעיר להביא כדי

 היצע את להגדיל רק מספיק לא
 באר־שבע עיריית שלה. הדירות

 ושיפור התשתיות בשדרוג השקיעה
 והחלה לעיר, התחבורתית הנגישות

בתחו רבים פרויקטים הקמת לקדם
 כלל והתרבות. המסחר התעשייה, מי

 מוקדים של התפתחותם כי הוא ידוע
 פריחה עמה מביאה חזקים עסקיים

 בפתיחת החל העיר: לכל משמעותית
 לאנשי פרנסה דרך בילוי, מקומות
שירו במתן וכלה ושירותים, מקצוע

מש אלה כל נוספים. עירוניים תים
 החיים איכות על ישיר באופן פיעים
 בעיני שלה האטרקטיביות ועל בעיר

 כאחד. ומשקיעים תושבים
 בשלוש ובמיוחד החולף בעשור

 באר־שבע מפגינה האחרונות השנים
 של הקמתם עם מואצת התפתחות

 הבה״דים עיר והייטק, תעשייה פארקי
 מתחמי צה״ל, של המודיעין וקריית
 פלא־ ה״יס כמו ופנאי בילויים קניות,

 סיטי וסינמה לאחרונה שנפתח נט"
 בקרוב. להיפתח שצפויים ואיקאה

 מצומצם ומבחר וחצי קניון עם מעיר
 באד־ ,בילוי ומקומות מסעדות של

 הכל. בה שיש לעיר הפכה שבע
 בניית אמנם מספיק. לא אבל הכל,

 כבר מדברים עליה הבה״דים, עיר
 גם וכך הושלמה כבר ,90ה־ משנות

התח־ עורקי של ושדרוגם סלילתם

מיטלברג דיאגו צילום: | ובניו משה אביסרור יזם: קניון, לגרנד בסמוך אביסרור גרנד פרויקט
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 האחרון "בעשור ארזים: חברת קסטל, גל
 בעשרות עלו בבאר־שבע הדיור מחירי

 עולה הביקוש רמת אחוזים. במאות ואף * *
 שבעה של פרויקט כך, הנייר. על נמכר פרויקט וכל

בלבד" וחצי בחודש נמכר בניינים

למר באר־שבע את שמחברים בורה
 על מכל יותר שישפיע הדבר אבל כז,

 התחזקות הוא בעיר המגורים תחום
 הסייבר. בתחום עולמי כמוקד מעמדה

 מאמצים עושה דנילוביץ׳ העיר ראש
 הלאומית, הסייבר לקריית להביא

 עובדים, 10,000 לאכלס שעתידה
 בינלאומיות. חברות שיותר כמה

 בינלאומי מוקד בעיר ליצור הכוונה
 למשפחות גורמת הסייבר לתעשיית

מגו את להעתיק ואיכותיות צעירות
 ויותר יותר במקביל, לבאר־שבע. ריהן

 והחיילים בעיר, נשארים סטודנטים
 את בה רואים בבאר־שבע המשרתים

 ביקושים גל יוצרים אלה כל עתידם.
יציב.

 בשנים גדלה באר־שבע אוכלוסיית
 הנמוך אחוז, 0.7 של בקצב האחרונות

 היהודית האוכלוסיה של הגידול מקצב
 בעיר ההגירה "מאזן אחוזים). 1.7(

 האחרונות בשנים אך שלילי, אמנם
 מסבירה משמעותית", הואטה זו מגמה

 ומנכ״ל ערים מתכננת דגני, רינה ד״ר
 "היום גיאוקרטוגרפיה. המחקר מכון

שנכ התושבים מספר בין איזון יש
 שעוזבים אלו ובין בעיר לגור נסים

 יותר מעט העיר אוכלוסיית אותה.
צעי אך הארצי, מהממוצע מבוגרת

 בבאר־שבע יש לה. נאמנים העיר רי
 בעיר, שגדלו רבים צעירים זוגות

 התדמית למרות ביתם. את בה והקימו
 אוכלוסייה בעלת כעיר באר־שבע של

 האוכלוסייה נמוך, בינוני במעמד
 משכיל, קהל היא ברובה העירונית

ומ בינונית כלכלית חברתית ברמה
 החדשות". בשכונות המתרכז עלה,

השי ומשרד הלמ״ס נתוני מניתוח
שיווק אלדר חברת ידי על שנערך כון

 רוכשי מכלל אחוז 32כ־ כי עולה
 26.4 צעירים, זוגות הם בעיר הדירות

 29.1 דיור, משפרי הם מהרוכשים אחוז
 תושבי השאר וכל משקיעים, ־ אחוז
המ לשיעור המרכזיות הסיבות חוץ.

 של הפופולאריות הם הגבוה שקיעים
 הדירות ומחירי גוריון בן אוניברסיטת

בעיר. האטרקטיביים

ההשקעות בירת
 באר־ את מגדירים האוצר במשרד

 ברוב ההשקעות. כבירת שבע
 לפחות למצוא אפשר בעיר הבניינים

 וכיום להשקעה, שנקנתה אחת דירה
 להשכרה. עומדת או מושכרת היא
 שעברו התמורות את להמחיש כדי
 2006 בשנת כי לציין ניתן העיר, על

 שקלים 4,400 בבאר־שבע דרשו
 עומד המחיר שכיום בעוד למ״ר,

 מדובר למ״ר. שקלים אלף 11כ־ על
 בעוד אחוז, 300 כמעט של בעלייה

 הארץ ברחבי למ״ר הממוצע שהמחיר
 אחוז 70בכ־ המקבילה בתקופה עלה

בלבד.

 כמו גבוהות אינן אולי התשואות
 נכסים היום גם אבל השיא, בתקופת

 גבוהות תשואות מניבים בבאר־שבע
 בארץ אחרים בישובים מנכסים יותר

 עם בממוצע. לשנה אחוז 5.5־4.5 -
 באר־שבע של המואצת ההתפתחות

הצ והשינויים האחרונות בשנים
שה נראה הקרוב, בעתיד בה פויים

 להתעצם, צפוי בעיר לנדל״ן ביקוש
 יקרר השלישית הדירה חוק כי אם
 היום עד שראו המרכז, משקיעי את

וזמינה זולה אלטרנטיבה בבאר־שבע

לכספם.
 נתוני את לעומק בוחנים כאשר

המ כי לראות ניתן לעומק המכירות
יח הנמוכה רמתם על שמרו חירים

 4,500כ־ בארץ: הממוצע למחיר סית
 לעומת בבאר־שבע למ״ר שקלים
 שקלים 8,400כ־ של ארצי ממוצע
 משנת .2006-2008 בשנים למ״ר
 בעיר המחירים 2011 לשנת ועד 2008
 בממוצע, למ״ר שקל 7,600לכ־ קפצו

 ברחבי למ״ר שקל אלף 12כ־ לעומת
 שחלפו בשנים עלו המחירים הארץ.

 בעיר הבנייה בהתחלות הירידה בשל
המתגבר. הביקוש לעומת

 בבאר־שבע חדשות דירות של "מחירן
 של ממחירן אחוז 20בכ־ היום נמוך

אומ הארצי", בממוצע חדשות דירות
 גיאוקרטוגרפיה. ממכון דגני ד״ר רת

 באוכלוסייה, השיפור זאת, עם "יחד
 לכך גרם העיר, התפתחות עם יחד

בש מאוד הצטמצם במחירים שהפער
 הוא 2008 בשנת שהרי האחרונות, נים

אחוז". 50כ־ על עמד
 משה האוצר שר כאשר ,2015 בקיץ
הרכי מס את להעלות החליט כחלון

הרפו את ולהשיק שנייה לדירה שה
להר במטרה למשתכן במחיר רמה
 שוק הישראלי, הנדל״ן שוק את גיע

 מכך. הושפע לא בבאר־שבע הנדל״ן
 בעיר המחירים כי עולה מדל״ן מנתוני

 האחרונה, בשנה אחוזים בעשרה עלו
 בארבעה עלו הם הארץ שברחבי בעוד

בלבד. אחוזים
 של לתוכניות כי הוכיחה 2016 ״שנת
 השפעה כל הייתה לא האוצר משרד

 ויזל, מוטי מסביר השוק", על ממתנת
 והייעוץ המחקר מכון ,cell מנכ״ל
 אינה לכך "הסיבה הנדל״ן. בתחום
 גם אלא הגואים, בביקושים רק טמונה
בתו אמון איבדו שהצרכנים מכיוון
 על ישיבה כי והבינו השונות כניות
 באד־ שלהם. העצמי בהון נוגסת הגדר
 12ב־ לכך: קלאסית דוגמה היא שבע

 עת ,2015 יולי מאז שחלפו החודשים
 מספר הרכישה, מס את כחלון העלה

400כ״ על התייצב בעיר העסקאות

10 בעמוד המשך »
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 המכריע רובן כאשר בחודש, עסקאות
המשומשות". הדירות בשוק היה

חד 2 דירת לקנות אפשר היה פעם
 אלף 150מ־ בפחות בבאר־שבע רים

 יותר של תשואה בקלות ולהשיג שקל
 בלתי נראה זה היום אחוז. מעשרה
 מציעה באר־שבע עדיין אך אפשרי,

 תשואות המספקים נכסים של מגוון
משמעו נמוכים ובמחירים רעות לא

 בישובים דומים נכסים ממחירי תית
אחרים.
 דירות בבאר־שבע למצוא ניתן כיום

 בין הנע במחיר שנייה מיד חדרים 4
 אותן ולהשכיר שקל, אלף 780־960

 לחודש. שקל 3,600-3,000 תמורת
 600 בין נעים חדרים 3 דירות מחירי

במ מושכרות ואלו שקל אלף 700ל־
 לחודש. שקל 2,700-2,000 של חירים
 בין עולות בבאר־שבע חדרים 2 דירות

 תמורת ומושכרות שקל אלף 600־500
 בחודש. שקל 2,400-1,800

 כמה בעיר ייבנו הקרובות בשנים
יחי אלפי הכוללות חדשות שכונות

 לפני אישרו התכנון ועדות דיור. דות
 יחידות 4,010 בניית חודשים מספר
 באר־שבע, נחל פארק בשכונת דיור

 פי על דונם. 1,150 פני על שתשתרע
 רוויה בנייה תכלול השכונה התכנון,
בי העיר, מערב בצפון קרקע. וצמודי

 לעו־ בסמיכות אשקלון, לכיוון ציאה
העי האצטדיון כמו העירוניים גנים
 מוזיאון ה״קונכייה", היכל החדש, רוני

 למדע קרסו פארק ה״לונדע", הילדים
 מדובר כלניות. שכונת תוקם ועוד,

 הענק לשכונות יחסית קטנה בשכונה
 1,200כ־ תכלול היא כיום. המוקמות

 בשכונה קרקע. צמודות דיור יחידות
פאר איכותיים, חינוך מוסדות יוקמו

פנאי. ומתקני ציבוריים קים

גובה תופסים
 איכות מבטיחה כלניות שכונת

נשא לא באר־שבע אך כפרית, חיים
האחרו בשנים לקרקע. צמודה רת
 על לגובה. הבנייה העיר גילתה נות
 נדל״ן, שיווק אלדד חברת נתוני פי

 בעיר נבנו האחרונות השנים בשש
במג דיור יחידות 400מ־ למעלה

 חלק קומות. 16ל־ מעל מגורים דלי
 בשנים רק הוקמו מהמגדלים ניכר

 שהגיעה בתופעה מדובר האחרונות.
 ניכר חלק המרכז. מערי הנגב לבירת

 הם היוקרה במגדלי הדירות מרוכשי
ובי בעיר קרקע צמודי בתים בעלי

 למעבר הסיבות הסמוכים. שובים
 חלקם רבות: קרקע צמוד מבית לדירה

 חלקם מרוחק, באזור לגור רוצים לא
ואח בילוי, למוקדי להתקרב רוצים

 מרובי מבתים להימנע מעוניינים רים
 ומדרגות. מפלסים

 למגורים ביקוש יש "בבאר־שבע
 גבוהה", באיכות מיוחדים במגדלים

השיווק סמנכ״ל דבוש, עמוס אומר

W
 לקנות אפשר היה פעם
 חדרי□ 2 דירת

 בפחות בבאר־שבע
 שקל אלף 150מ־

 של תשואה ולהשיג
 היום אחוז. מעשרה יותר

 אפשרי, בלתי נראה זה
 נכסי□ העיר עדיין אך

 לא תשואות המספקים
 נמוכים ובמחירי□ רעות

 מאשר משמעותית
אחרים בישובים

 ברחוב שבנתה דמרי י.ח חברת של
הבי "לאור קרן. מגדלי את התקווה

 בתים שמכרו דיור משפרי של קוש
 להבים עומר, כגון בישובים פרטיים
 בעיר האחרונות בשנים קמו ומיתר,

ומע קומות עשר בני בניינים הרבה
 מגמה גם רואים אנחנו לאט ולאט לה,
קומות". 20-25 של בנייה של
לה יכול הדרומית לעיר שמגיע מי
בש הנבנים החדשים במגדלים בחין
 ידי על רגר ובשדרות טוביהו דרות
 נותנים "המגדלים אביסרור. חברת

 מציין כפול", פתרון האלה לאנשים
בחב השיווק סמנכ״ל אביסרור, יורם

 בעיר המקימה ובניו משה אביסרור רת
 גרנד ומגדלי אביסרור מגדלי את

 המעמד את משמרים "הם אביסרור.
 דירה זו - בנוחות חיים מאפשרות וגם

 קרובה הפאסיליטיס, כל עם מפנקת
 יורדים חולים. לקופת קרובה לסופר,
 מצד תיאטרון, יש ימין מצד - למטה
קניון". יש שמאל

המ את מייחסים אביסרור בחברת

 ידעתם שלא עובדות סו
 הנדל״ן שוק על

בבאר־שבע
O לבנות החלו שעברה בשנה 

 דיור יחידות 650כ־ בעיר
 יחסית מתונה עלייה חדשות,
הקודמות. השנים לשלוש

 הבנייה מהתחלות אחוז 90 מעל ©
 של הן ,2003 משנת החל בעיר

ויותר. חדרים 4 בנות דירות
 בעיר הקטנות הדירות שיעור ©

 בשנים אחוז 25כ־ על עמד
 האחרונות .בשנים1995-2002

פחת. שיעורן
 המגורים מבנייני כמחצית 0

 הם 1995 משנת בעיר שנבנו
קומות. 6-10 בני

 קומות 20(לגובה הבנייה ©
 בשש רק בעיר החלה ומעלה)
התח ורוב האחרונות, השנים

 בבניינים עדיין הן הבנייה לות
קומות. 3-10 בני

 חדרים 4 דירת של מחירה ©
 1.2כ־ על כיום עומד חדשה
 1.44כ־ לעומת שקל, מיליון
הארצי. בממוצע שקל מיליון

 עולה חדשה חדרים 5 דירת ©
 בממוצע, שקל מיליון 1.45כ־

 שקל מיליון 1.84כ־ לעומת
הארצי. בממוצע

 בסמוך הישנות הדירות מחירי ©
 יותר מעט לאוניברסיטה

 לאזורים בהשוואה גבוהים
הוותיקה. בעיר אחרים

 נבנו 2014 ועד 2009 משנת ©
 למשרדים מ״ר אלף 16בעירכ־

 באותה השוואה, לשם בלבד.
 מעל בתל־אביב נבנו תקופה

למשרדים. מ״ר אלף 650
 גג הסכם נחתם כשנה לפני ©

 20 עוד לעיר להוסיף שצפוי
חדשות. דירות אלף

 "רוב דיור. למצמצמי למגדלים עבר ג
 - הלוויין מיישובי מגיעה האוכלוסיה §
מהשמ וחלק - ומיתר להבים עומר, ה
 אביסרור. אומר ורמות", לון נאות נות ש
F מהבית, יצאו כבר הילדים רובם "אצל 

 צמודי הבתים של האחזקה ועלויות 5.
 לה־ רוצים גם הם גבוהות. הקרקע 2
 היוקרה. את ומחפשים למרכז תקרב £
 הצרכים כל על לענות מנסים אנחנו ^

הללו".
 הממוקם אביסרור, גרנד פרויקט

המ את ומהווה קניון לגרנד בסמוך
 450 כולל בעיר, ביותר הגבוה תחם

 מגדלים ארבעה פני על דיור יחידות
 פארק כולל הפרויקט קומות. 30 בני

 נפרד ספא ומועדון ומרווח גדול פרטי
ג׳קוזי, סאונות, עם הדיירים לשימוש

 בחזית ועוד. טיפולים חדר כושר, חדר
 120 של לאורך טיילת תוקם הפרויקט

 התחנה למתחם לקניון, שתתחבר מ״ר
הסקייט־פארק. ולמתחם

 הממוקם אביסרור, מגדלי פרויקט
 ריור יחידות 312 כולל רגר, בשדרות
 בני יוקרתיים מגורים מגדלי בארבעה

 מגורים בנייני ארבעה ועוד קומות 21
ומ חנויות שדרת עם קומות, שש בני

 לאוניברסיטה, קרוב הפרויקט שרדים.
המש ולבית לעירייה החולים, לבית

 רוכשי רוב כי מספר אביסרור פט.
 חופשיים מקצועות בעלי הם הדירות

האקד הסגל אנשי רופאים, כגון
 ים מפעלי עובדי האוניברסיטאי, מי

דין. ועורכי חשבון רואי המלח,
 בבאר־שבע ביותר הגבוה המגדל

 האחים חברת של Om Tower הוא
 5 פלח בשכונת מוקם המגדל אום.

 של לגובה כבר ומתנשא החדשה
שי הקומות 32 מתוך קומות כעשר
 קומה על עומד הבנייה (קצב כלול

 מיועד והאכלוס ימים), לכעשרה
 והרוכשים "המתעניינים .2019 למאי

 שבע באר תושבי הם כה עד בפרויקט
 סויסה, אלי ד״ר אומר דיור", משפרי
אום. האחים חברת מבעלי

 הסמוכים היישובים תושבי "לצידם,
ועז בגרו שילדיהם ומיתר, עומר כמו

לעיר לחזור מבקשים והם הבית את בו

14 בעמוד המשך »
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מלכה בירה
 4 דירות חוץ״. תושבי וכן הגדולה,

 מקומה החל במיוחד, גדולות חדרים
מי 1.37ב־ נמכרות במגדל, שביעית

 הפנטהאוזים ומחירי ומעלה, שקל ליון
 שקל מיליון 2.5 על עומדים במגדל
ויותר.

 אנג־ זכיין בוחבוט, תומר לדברי
 דירת מחיר בבאר־שבע, לו־סכסון

 הוא בעיר יוקרה בפרויקט חדרים 4
 מחיר ואילו שקל, מיליון 1.6-1.5 כ־

 1.150 בין נע בעיר סטנדרטית דירה
 שקל. מיליון 1.25ל־ שקל מיליון

 העיר של בצנטרום נבנים "המגדלים
 מרכזים מוקמים שלהם הרחוב ובקומת

 יוקרתי, חנויות תמהיל עם מסחריים,
וב מגדלי את במעט שמזכיר דבר
 נותני כל הארץ. במרכז היוקרה נייני

 קרובים התרבות ומרכזי השירותים
 שחשוב מה וזה קצרה, הליכה במרחק

בוחבוט. אומר לרוכשים",
 השונים השירותים את לרכז השאיפה

מקסי ביטוי לידי תבוא אחד, במתחם
 במרכז שמוקמת החדשה בשכונה מלי

 בן מאוניברסיטת קצר במרחק העיר,
 חורבות על סורוקה, וביה״ח גוריון

המיתולוגי. וסרמיל איצטדיון

 ידי על במשותף שתיבנה השכונה,
 תכלול ואזורים, דמרי י.ח החברות

 לא בה ויהיו דיור, יחידות 2300,
 קומות 31 בני מגדלים 17מ־ פחות

טר מפואר, כפול לובי עם אחד, כל
 "למעשה כושר. וחדר לדיירים קלין

 פארק המקיפה במגה־שכונה מדובר
 ופנאי, מגורים ותשלב דונם, 16 בן

 דונם. 200מ־ למעלה בן שטח פני על
עצ כשכונה תתפקד החדשה השכונה

 גני ספר, בתי קפה, בתי ותכלול מאית
 שבילי ספורט, מרכזי ילדים,מתנ״ס,

ועוד. היקפיים הליכה
שנבנה גדול הכי המתחם למעשה זהו

 בפאתי נבנות שלרוב החדשות, מנות
המ מנהל כהן, אמיר אומר הערים",

דמרי. י.ח חברת של הארצי כירות

הרסנית השפעה
 בבאר־שבע הקרקע עתודות בחינת
 אלף 20בכ־ מסתכמות הן כי מעידה
המ תוכנית לפי בלבד. דיור יחידות

 אמורות 2020 לשנת העיר של תאר
 יחידות אלף 46כ־ עוד בה להיבנות

שדו הממושך בזמן בהתחשב דיור.
סביר בישראל, תכנון .תהליכי רשים

 לא הזאת המתאר לתוכנית כי להניח
 וכי הקרוב, בזמן השפעה כל תהיה

 וכך .2020 לאחר הרבה יקרה יישומה
לנור שהפך למצב באר־שבע מגיעה

 וגדלים הולכים ביקושים בישראל: מה
לע להבטיח שרוצים משקיעים מצד
 הפרישה, בשנות סבירה הכנסה צמם

 לשפר שמעוניינות צעירות משפחות
 מחוסרי ורווקים צעירים וזוגות דיור,
מספק. ולא זעום היצע מול דיור,
 לקרות עשוי מה להבין מנת על

 לחזור כדאי בעיר, הדירות בשוק
 בבאר־ שהכזיב למשתכן מחיר למכרז
מה בכישלון הסתיים המכרז שבע.
הרס תהיה שלו ההשפעה אולם דהד,
 פרטיים קרקעות בעלי יותר. עוד נית
 שלהם הקרקעות את בקרוב ימכרו לא

שה יודעים הם שגם משום לקבלנים
 יקבלו הם וכי למעלה, בדרך שוק

שח לפני ימתינו אם יותר טוב מחיר
מקרק רשות עוד כל הקרקעות. רור
 לבנייה קרקעות תשווק לא ישראל עי

 יהיו לא המכרזים, במסגרת שאינה
בעיר. חדשות בנייה התחלות

 מאות בבאר־שבע למצוא ניתן כיום
למ חדשות דיור יחידות של בודדות

 עד ייבלע כנראה הזה ההיצע כירה.
 ללא תתחיל 2017ו־ ,2016 שנת לסוף
 חיסול חדשות. דירות של מספק היצע
לעלייה יביא החדשות הדירות מלאי

16 בעמוד המשך »

□1הצעיר האדריכלים
בעיר החדשות השכונות בתכנון להשתלב הממן הצעיר הדור

בעיר החדשות השכונות תכנון בישיבת ותלמידים העיר ראש

החד השכונות חמש מדיירי אחוז 40
 20 עם בבאר־שבע, המתוכננות שות
 פחות בני יהיו הכל, בסך דירות אלף

מתו חלק אחרות, במילים משלושים.
 של הילדים יהיו האלה השכונות שבי

 הראשונה הדירה את שם שיקנו היום,
 הצעיר שהדור הפלא מה אז שם. שלהם
 להגיד: יוכלו לילדיהם לדגל? נקרא

 בילדותנו". זה את תכננו "אנחנו
 יקחו ילדים לפיו המקורי, הרעיון את

והפאר החינוך מוסדות בתכנון חלק
והמ הנבנות החדשות בשכונות קים

 "קריית ביניהן הנגב, בבירת תוכננות
 הפארק", ו״שכונת "כלניות" גנים",

מח העיר, ראש וסגן מ״מ שניים: יזמו
וס ומ״מ על, אל טל ההנדסה, תיק זיק

 החינוך תיקי מחזיקת העיר, ראש גנית
בהמ מדובר זוהר. חפצי ד״ר והרווחה

 רוביק העיר ראש למדיניות ישיר שך
 ושיתוף לשקיפות באשר דנילוביץ׳

 מבטם מנקודת העיר בתכנון הציבור
 לפיה "תפיסה וצורכיהם, הילדים של
 ועבורו העתיד דור עם המתוכננת עיר

 אומר תושביה", כלל בעבור יותר טובה
דנילוביץ/

 מזהים חדשניים, יצירתיים, "ילדים
 להציע ומסוגלים אמיתיים צרכים
שגר לא תכנון פתרונות ולהציג
ילדים "שיתוף על. אל אומר תיים",

וב רק לא אך התכנוני בהיבט תורם
 ומעורבות הזדהות תחושת מפתח עיקר

 הגאווה תחושת את מחזק מכל וחשוב
העירונית".

בעי התקיימה ראשונה תכנון ישיבת
בי ילדים. עשרות בהשתתפות רייה

 צוותי עם ביחד הילדים דנו זו שיבה
 "קריית שכונת ויזמי חינוך ההנדסה,

 אזורים, וחברת דמרי י.ח. חברת גנים",
החי הציבור, מוסדות ותכנון בעיצוב

 בין בשכונות. הציבוריים והשטחים נוך
 הצעירים: החבר׳ה שהעלו הרעיונות

 במרכז תת־קרקעי נוער מועדון הקמת
 אזור והנגשת שכונתי קולנוע השכונה,
יצ שלא כך נוער ובני לילדים המסחר

 כביש. לחצות טרכו
 בלב מתחם היא גנים קריית שכונת
 במגדלי דיור יחידות 2,300 עם העיר,

מוס יוקמו בשכונה יוקרתיים. מגורים
 של דונמים ועשרות וציבור חינוך דות

הגו הפארק שכונת ירוקים. פארקים
 בדרום באר־שבע נחל פארק עם בלת

 יחידות 4,000כ־ תכלול העיר, מזרח
 בניינים של בתמהיל רוויה בבנייה דיור

 שתי יהיו בשכונה קרקע. צמודי ובתים
מכי המובילה מרכזית שדרה שדרות:

 ושדרה ולפארק, לאגם ועד הכניסה כר
למ ממזרח השכונה את לאורך החוצה

וס מרכזית כיכר תוקם במקום ערב.

 כן, כמו מסחר. ומבני ציבור מבני ביבה
 ואופניים, רגל להולכי פארק מתוכנן

מור ואתר ספר בתי יוקמו שלאורכו
 העיר, מערב בצפון כלניות שכונת שת.

 תכלול אשקלון, לכיוון ליציאה בסמוך
חי מוסרות קרקע, צמודי בתים 1,284

 ופארקים. ספורט מתקני וציבור, נוך
 רעיונות שפע העבודה לשולחן "הבאנו

 שלנו מהסביבה מהמשחקים, מהדמיון,
 רוני אומר נשמע׳", הילדים שקול וכיף

המ "אני אמי״ת. ישיבת תלמיד חניה,
 גבעות כמה יש שבו באזור לבנות לצתי
והשבים העוברים ממנה תצפית עמדת

לה והמלצתי העיר, של ביופייה יצפו
 וורקאאוט׳ ׳סטריט כושר מתחם קים

וב בארץ הנוער בני על מאוד שאהוב
עולם".

 י, מקיף תלמידת אבוטבול, ירין גם
 "איזה בפרויקט. חלק ליטול שמחה

 ולהציע האדריכל לנעלי להיכנס כייף
 היא ונוחים", מעשיים תכנון פתרונות
 מועדון לתכנן המלצתי "אני אומרת.

במו השכונה. בלב תת־קרקעי נוער
 שירה ערבי נארגן נבשל, ננגן, עדון

 חלק לקחת הכבוד לי היה יחד. ובילוי
וחדשני". מיוחד כך כל בפרויקט
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יח״צ צילום: | ארזים חברת יזם: שיא. בזמן הנייר על נמכרו הדירות כל ,5 פלח קונספט פרויקט

מלכה בירה
vv

 המשומשות הדירות במחירי נוספת
 שלוש היום, כבר מאוד. קצר זמן תוך

 הן בעיר נדל״ן עסקאות ארבע מתוך
שנייה. יד דירות של

 בבאר־ הדיור מחירי האחרון "בעשור
אחו במאות ואף בעשרות עלו שבע
 השיווק מנהל קסטל, גל מעיד זים",

 אורון מקבוצת ארזים(ג.י.א) חברת של
 הביקוש "רמת והשקעות. אחזקות

 נמכר פרויקט שכל כך כדי עד עולה
 כך הנייר. על התוכניות בשלב עוד

 עם בניינים שבעה של פרויקט למשל,
 נמכר 5 פלח בשכונת דיור יחידות 53

 שכונה, באותה בלבד. וחצי בחודש
 ארבע לפני עד נמכרו חדרים 3 דירות
 והיום, שקל, אלף 850־900ב־ שנים
 המכירה, תחילת לאחר וקצת כשנה

שקל". מיליון 1.1 ל־ עלה המחיר
המ עלו רמות החרשה בשכונה גם

 כחמש־ לפני הביקוש. בעקבות חירים
 5-6 בני גן דירת או קוטג׳ שנים, שש

 1.1-1.2בכ־ נמכרו ברמות חדרים
 זהות דיור יחידות וכיום שקל, מיליון

 שקל. מיליון 1.7מ־ פחות בלא נמכרות
 נמכר בשכונה משפחתי דו קוטג׳
 שקל, מיליון 1.5-1.6בכ־ 2012 בשנת
שקלים. מיליון 2.1כ־ עולה הוא והיום
 בשכונת יש פרטיים בתים לצד

 בקומות. רוויה בנייה גם רמות הווילות
 נכסים לקבוצת שייר המתחמים אחד

 לפרויקט הקרקע את שרכשה ובניין
כש לפני דיור יחידות 190 של בהיקף

 4 דירת מחירים: היעד: קהל שנים. לוש
 חדרים 5 דירת שקל, מיליון 1.4- חדרים

שקל. מיליון 1.6 -
 למצוא ניתן עדיין כי אומר קסטל
 הישנות, בשכונות נדל״ניות מציאות
 סו־ הרפואי למרכז הסמוכים באזורים

 רבים משקיעים ולאוניברסיטה. רוקה
בא דירות ולהשביח לרכוש מחפשים

 עשור ללפני יחסית אך הללו, זורים
להשקעה. הדירות במספר ירידה יש

 את גם באר־שבע מגלה בינתיים
 פרויקט העירונית. ההתחדשות

בר ממוקם בעיר הראשון 38 התמ״א

 ובסמוך ג', בשכונה ארלוזורוב, חוב
 ובית האוניברסיטה ההיי־טק, לפארק

 יזמי ע״י שינוהל הפרויקט, החולים.
מח חלבה ודורון קציר עדי הנדל״ן

המת נדל״ן, יזמות welcome ברת
 התחדשות של פרויקטים עוד כננים

בעיר. עירונית
 אלה בימים שקורם נוסף פרויקט

בקרוב, היתר לקבל וצפוי וגידים עור

 גוש ברחוב ג', בשכונה הוא גם ממוקם
עציון.

מא העירונית ההתחדשות "תחום
 ביותר הטובים לימים לחזור פשר
 ערים בישראל, הוותיקות הערים של

 טובות מגורים אפשרויות שמעניקות
 הסביבה בצרכי התחשבות תוך יותר

 חלבה. אומר הטבעית", וההתפתחות
לכך". מצוינת דוגמה היא "באר־שבע

 יהיה "כך מוסיף: שותפו, קציר, עדי
 לאוכלוסייה פתרון לספק גם אפשר

הע במרכזי אותה ולהשאיר הצעירה
 גם פתרון לספק פחות, לא וחשוב רים,

בפריפריה". להשקיע שרוצים ליזמים
הפוט את מיצתה באר־שבע האם
 "עליות הנדל״ן? בתחום שלה נציאל

הש במהלך הארץ ברחבי המחירים
 כי ושוב שוב הוכיחו האחרונות נים

 שמיצה בישראל האזור נמצא טרם
 כמה אחת על שלו, הפוטנציאל את

 - ויזל מוטי אומר בבאר־שבע״, וכמה
 תוכנית "יישום .cell מכון מנכ״ל
 יחד לנגב, הבה״דים עיר של המעבר

 אפיקי קריסת ועם לדירה הבהלה עם
 באופן השפיעה ההוניים, ההשקעה

 והרכישות הבנייה היקפי על ניכר
בעיר".

 מחד, והעסקית העירונית הפריחה
 לעומת הדירות מלאי והידלדלות

 ספק ללא יובילו מאמירים, ביקושים
ההע לפי העיר. של צמיחתה להמשך

 רק בבאר־שבע לנדל״ן הביקוש רכות,
 ואיתו הקרובות, בשנים ויגדל יילך

 עד השכירות. ודמי הנכסים מחירי גם
לה מדירות ליהנות אפשר עדיין אז,

 ומת־ ,אטרקטיביים במחירים שקעה
 למשל, בתל־אביב, שמשקיעים שואות
עליהן. לחלום רק יכולים

למטה מה למעלה, מה
 יותר תשואה מניבות להשכרה המיועדות ישנות דירות
במגדלים חדשות דירות מאשר גבוהה

 בעבר. מאוד השתלם בבאר־שבע שנייה היד דירות שוק
 הארץ. במרכז לשיעורן מתקרבות די התשואות כיום

 קצב באותו לא ממש אך עולים, אמנם השכירות מחירי
 3.5- של תשואה על מדובר ״היום הדירות. מחירי עם
אחו 7-9 על דיברנו פעם הטוב. במקרה אחוזים 4.5

 יצחק. לוי הדירות, מחירון עורך אומר זים",
 בעבר שרכש מי לחצי, נחתכה שהתשואה למרות אבל

ההש להתלונן, יכול אינו בבאר־שבע להשכרה דירה
 עלה הנכס ערך גדול. די הון לו הפיקה הקטנה קעה

עשור. תוך אחוזים במאות
 משקיעים, ידי על ביותר המבוקשות השכונות היום גם

ושכו ד׳ שכונה הן השכרה, למטרת דירות הרוכשים
 כמה הטון. את נותנת לאוניברסיטה הסמיכות ג/ נה

 בשדרות מ״ר, 80 בת ישנה, חדרים 4 דירת דוגמאות:
 ללא קומות ארבע מתוך ראשונה בקומה רגר, יצחק

 של מחירה שקל. אלף 870ב־ נמכרה וחניה, מעלית
לא להשכרה המתאימה מ״ר 100 בת חדרים 4 דירת
 כל אם שקל. מיליון 1.1־1.0 סביב נע שותפים רבעה
 4,800 על עומדת התשואה שקל, 1,200כ־ משלם שוכר
 אחוזים. חמישה לכמעט מגיעה כלומר לחודש, שקל

 שקל אלף 475ב־ שנתיים לפני שרכש מהמרכז משקיע
 תמורת אותה והשכיר סנהדרין ברחוב חדרים 4 דירת

 5.5מ־ למעלה של תשואה הרוויח לחודש, שקל 2,200
 אלף 660ב־ אלה בימים הדירה את מכר הוא אחוזים.

 רק תמורתה ששילם מהמחיר אחוז 38מכ־ יותר שקל,
 שקל 2,500ב־ מושכרת הדירה היום שנתיים. לפני

 אחוזים. 4.5 של תשואה ומיניבה לחודש,
המ בדרך למשל במגדל, חדרים 5 דירת זאת, לעומת

 מושכרת הדירה שקל. מיליון 1.48ב־ נמכרת שחררים,
 של תשואה מיניבה שהיא כך לחודש, שקלים 4,600ב־
 במרכז. המושגת לתשואה מאוד דומה אחוזים, 3.7כ־

דירות דווקא לרכוש מחפשים המשקיעים מרבית לכן

הרוכ משקיעים ישנם זאת, עם חדשות. ולא ישנות
 מחשבה מתוך החדשים, המגורים במגדלי דירות שים

 גם ייבנו מגדלים בעתיד. יעלו הללו הדירות שמחירי
 הרחובות בין פינוי־בנוי בפרויקט הוותיקה, ד׳ בשכונה

בי המתוכנן אבינו ויצחק אבינו יעקב המלך, שלמה
 1,200כ־ ייבנו ישנים, קרקע צמודי במקום אלה. מים

במגדלים. דיור יחידות
לבי זוכות קניון, לגרנד הסמוכות ו־ה׳ ט׳ שכונות גם

 ברחוב חדרים 4 דירת משקיעים. מצד גם מוגבר קוש
מי 1.08ב־ נמכרה ,14 מתוך ששית בקומה עגנון, שי

 חמשית בקומה יריחו ברחוב חדרים 4 דירת שקל. ליון
 3 דירת שקל. אלף 890ב־ נמכרה קומות, שמונה מתוך

ואח רביעית בקומה מגידו ברחוב מ״ר 60 בת חדרים
 שקל. אלף 600ב־ נמכרה וחניה מעלית ללא רונה

 שכונת היא רב, ביקוש בה נרשם שכעת נוספת שכונה
 המחודש לביקוש הביאה הבה״דים עיר הקמת רמות.
 להלן השנים. במשך עצמו את הכפיל הנכסים ומחיר
 לאחרונה: שנסגרו רמות בשכונת עסקאות מספר
 ראשונה בקומה גולדמן, נחום ברחוב חדרים 4 דירת
נמכ וממ״ד, חניה מעלית, עם קומות, שלוש מתוך

 מ״ר 115 בת חדרים 4 דירת שקל. מיליון 1.1ב־ רה
 קומות, חמש מתוך שנייה בקומה זאבי, רחבעם ברחוב

 1.16ב־ נמכרה וממ״ד, מרפסת חניה, מעלית, הכוללת
שקל. מיליון

 הורים של תופעה ניכרת בבאר־שבע משפחות, ואגב
 לתקופת ילדיהם עבור דירה שרוכשים לסטודנטים
הלימודים.

הדי את רוכשים הורים זוגות שניים־שלושה לעיתים
בת כשותפים בה מתגוררים וילדיהם במשותף, רה

 תקופת בתום נמכרות הדירות רוב הלימודים. קופת
 השקעה כדירת ההורים בידי נשאר מיעוטן הלימודים.
לסטודנטים. המושכרת
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