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חללי עבו„‰ ˘י˙ופיים 
למכיר‰ ול‰˘כר‰

‰˙ופע‰  ˙‡וˆ‰.  ˆובר˙  ‰עבו„‰  חללי  ˙ופע˙ 
˘ח˜נים  ו‡חרי‰   WE WORK כניס˙  עם  ˘פרח‰ 
‚רר‰    ,LABS ו‚ם   BE ALL כמו  נוספים  בולטים 
פחו˙,  ,ו‚ם  ומפורסמים  י„ועים  ˘ח˜נים  ‡חרי‰ 
‡˘ר ‰חלו לחפ˘ ול‰ע˙י˜ ‡˙ ‰˜ונספט ˘ל חללי 

עבו„‰ ˘י˙ופיים .
יˆר‰  ‰עבו„‰  ‰חללי  ל˙חום  ‰‚ופים  כניס˙ 
במ˘ר„ים  מי˜ו„  ˙וך  מ˘ר„ים  ל˘טחי  בי˜ו˘ים 
ובעי˜ר  „ן  ‚ו˘  ‡זורי  י˘ר‡ל,  ˘ל  ‰יו˜ר‰  במ‚„לי 

ב˙ל ‡ביב.
בי˜ו˘ים  ˘ל  ‡ינפלˆי‰  ‡חרי‰  ‚רר‰  זו  ˙ופע‰ 

ל˜ומו˙ מ˘ר„ים.
 BE ALL ˙ˆל„ו‚מ‡ :  במ‚„לי ‡לון – י‚‡ל ‡לון, ˜בו

˘כר‰ מספר ˜ומו˙ וכמו כן במ‚„ל ‰˘חר .
 ,WE WORK ˘ל   ‰‰˙רחבו˙   ˙‡ רו‡ים  ‚ם  ‡נו 
 LABS וכמובן  ‡˘ר כבר פרוס‰ בכל רחבי ˙ל ‡ביב 

במ‚„לי ˘רונ‰ עזרי‡לי.
מכיוון ˘˙ופע˙ חללי ‰עבו„‰ זול‚˙ ‚ם למ˘˜יעים 
˘ל  ‰˘˜ע‰  כ„י  ˙וך  ז‰  ל˘ו˜  בל‰ט  נכנסו  ‡˘ר 
˘ל  ליבם  ˙˘ומ˙   ˙‡ מסיבים  ‡נו   , כספם  מיטב 
ז‰  ל˙חום  נו‰רים  ,‡˘ר  ‰˜טנים  ‰מ˘˜יעים 
‡מור  ‡˘ר  ב˜ומ‰  מסויים  בל˙י  חל˜  ,ברכי˘˙ 

ל˘מ˘ כחלל – מ˙חם עבו„‰ לנו˘‡ים ‰ב‡ים:
‰מנ‰ל  ‰‚וף  ˘ל  ‰ח˘יבו˙   ˙‡ ל‰„‚י˘  ח˘וב   .1

ו‰מ˙פעל ‡˙ ‰מ˙חם כי זו ‰י‡ נוסח˙ ‰‰ˆלח‰.
2. כמובן ובמ˜ביל, י˘ ל˘ים לב לסכנו˙ ול‰˙נ‰לו˙ 
עס˜  ל‡  ז‰   ֈ וב˜ˆר‰  ו‰˙יפעול-  ‰רכי˘‰  בזמן 
מ‰  ל‡   – עבו„‰  "חללי  מ‡מר  (ר‡ו   . לחובבנים 

˘ח˘ב˙ם" וכן מ‡מר "ז‰ירו˙! מ˘ר„ים ˜טנים").
˘ל  ‰‚„ולים  ל‚ופים  ‰ח˘יפ‰    - לבכם  ל˙˘ומ˙ 
בעיי˙י˙,  ‚ם  ל‰יו˙  עלול‰  ‰עבו„‰  חללי  מ˙חם 
 WE WORK ‰מ˙חמים  ענ˜י˙  כ‡˘ר  במיוח„ 
כ-1  ‰פסי„‰  ב‰   ,2017 ל˘נ˙  „וחו˙י‰  פרסמ‰ 

מילי‡ר„ „ולר.

‰נ‰ חלפ‰ ל‰ ‰מחˆי˙ ‰ר‡˘ונ‰ ˘ל ˘נ˙ 2018 
ובמ˜ביל  ‰מ˘ר„ים  ב˘ו˜  מחירים  ירי„ו˙  ,בˆל 

‡יכלוס ‡‚רסיבי ˘ל מ‚„לי ‰יו˜ר‰. 
‡נו כ‡ן, כ„י ל˙˙ ולספ˜ לכם מי„ע מ‰ימן ,ל‰‡יר 
‰מסחרי  ‰נ„לן  ב˘ו˜  ‰בולטים  ‰‡רועים   ˙‡

,‰נ„לן ‰מניב, ו˘ו˜ ‰מ˘ר„ים בפרט. 
ו‡מין  מרענן  מˆ‚   : ל‰כיר  "-נעים  ‰נ„לן  "סט‡טוס 
˙וכלו  בפרט,  ו‰מ˘ר„ים  ‰נ„לן  ב˘ו˜  מ‚מו˙  ˘ל 
‰מ˙רח˘ו˙  מ‚מו˙  על  ונ‚יע‰  ,ס˜יר‰  למˆו‡ 
ומ˘ליכו˙ על ˘ו˜ ‰נ„לן ‰מניב עם טעימו˙ ˜לו˙ 

˘ל ס˜יר‰ כלכלי˙ ב‡רı ובעולם. 
‰‡מין  ‰„וח  לל‡  ‡פ˘ר  ‡יך   – ‰נ„לן  סט‡טוס 
על  ס˜יר‰   -" נ„לן  יועˆי  "סט‡טוס  ˘ל  ו‰מ˜ˆועי 

‰נע˘‰ ב˘ו˜ ‰מ˘ר„ים. 
ריכזנו עבורכם ,מי„ע מ‰ימן ‡מין  ומ„ויי˜ ˘ל מחירי 
וכמובן   , ‰מ˘ר„ים  ˘ל  ‰מכיר‰  מחירי  ‰˘כירו˙, 
חיו˙  „ו‚מ‡ו˙  ‰מניב,עם  ‰נ„לן  ב˘ו˜  מ‚מו˙ 

‰ל˜וחו˙ מ˙וך ‰עיס˜‡ו˙ ˘ביˆענו.

" סט‡טוס ‰נ„לן " – ˜רי‡‰ מ‰נ‰.
‚יל ור„י 

מנכ"ל



פרוי˜טים ב˙כנון
ס˜יר˙ עיס˜‡ו˙

מ˘ר„ים בבני‰

ב„רך  ‚זי˙-פז  בי˙  רכי˘˙   ˙‡ לˆיין  לנכון  מˆ‡נו 
ל‡חר  עזרי‡לי.  ˜בוˆ˙  ע"י  ‡ביב  ב˙ל  ב‚ין  מנחם 
 ˙‡ בעזרי‡לי  ממ˘יכים   – ˘רונ‰  מ˙חם  ‰ˆלח˙ 
ביסוס מעמ„ם כעו˘י ˘ו˜ במ˙חם ‰מע"ר ‰ˆפוני. 
ל מ‚„לי עזרי‡לי יח„ עם מ˙חם  ‰רˆף ‰‚י‡ו‚רפי̆ 
מבני  ובי˙  חולים  ˜ופ˙  מ˙חם  ‡חרונו˙,  י„יעו˙ 
מ‚„לי  ˘ל  מר‰יב  טריטורי‡לי  רˆף  יוˆר  ‚זי˙, 
בˆיר   – ‡ביב  ˙ל  ˘ל  ‰ˆפוני  במע"ר  עזרי‡לי 
‰עס˜ים ‰מרכזי ב˙ל ‡ביב ‰נ‚י˘ ל‡יילון ולרכב˙. 
י˜בע ‡˙ מחירי ‰מ˘ר„ים במ˙חם  ‡ין ספ˜ כי מי̆ 
˘ל  ‰פרוי˜טים  מחירי  על  רבו˙  י˘ען   – לו  ובˆמו„ 

˜בוˆ˙ עזרי‡לי.

מ‚ר˘ „פי ז‰ב 
מ˙חם ‰בורס‰

חב'  ורו‚ובין.  ‡˜רו  ל˜בוˆ˙  נמכר  ז‰ב  „פי  בי˙ 
רו‚ובין, ‰פעיל‰ במ˙חם ‰בורס‰ ברמ˙ ‚ן, יח„ עם 
 45 בן  מ˘ר„ים  מ‚„ל  ‰˜מ˙  יוזמו˙  נ„ל"ן,  ‡˜רו 
רו‚ובין  במ‚„ל  רו‚ובין  ˘ל  ‰‰ˆלח‰  ל‡חר  ˜ומו˙. 
‰מפו‡ר,  ספיר  במ‚„ל  לע˘יי‰  ב‰מ˘ך  ˙„‰ר, 
‰מ‚„ל  ויו˜ר˙י.  מפו‡ר  מ˘ר„ים  מ‚„ל  מ˙כננים 
˘ימכר  ‡ו   / מניב  כנכס  וי˘מ˘  י‰‡  עˆמו 
‰חברו˙  ˘ל  ז‰  בˆע„  רו‡ים  ‡נו  ‡ך   , למ˘˜יעים 
‚ן.  ברמ˙  ‰בורס‰  במ˙חם  מל‡  ביטחון  ‰ייזמיו˙ 
בכלל, עיריי˙ רמ˙ ‚ן עו˘‰ רבו˙ בכ„י ל‰עˆים ‡˙ 
‡˘ר  מ˙חם   – ‚ן  ברמ˙  בבורס‰  ‰עס˜ים  מ˙חם 

מע˘יר ‡˙ ˜ופ˙ ‰עיריי‰ ב‡רנונ‰.

עו˘ים עס˜ים
במ‚„לי ‰מ˘ר„ים 

‡נו ע„ים לפריח˙ ‰פירמו˙ ‰‚„ולו˙ בי˘ר‡ל, ‡˘ר 
ומ˙רחבו˙  בו„„ים  ח„רים  ל‡כלס  מ˙˜˘ו˙ 
‰פריח‰  ל„ע˙ינו  ‰ח„˘ים.  ‰מ˘ר„ים  למ‚„לי 
מ‡מר  (ר‡ו  י˘ר‡ל  ˘ל  ‰כלכלי˙  ו‰ˆמיח‰ 
‰‚ופים  ˘ל  פריח˙ם   ˙‡ ˙מ˘יך   , ב‰מ˘ך) 
לעˆמן  למˆו‡  מ˙˜˘ו˙  ‡˘ר  ‰‚„ולו˙,  ו‰פירמו˙ 
מ˘ר„ים במרכז ‰עיר ו‰ן ˙חפ˘נ‰ פ˙רונו˙ ב˘ולי 

‰ערים ובפרויי˜טים ‰ח„˘ים .

ל‰לן מספר עיס˜‡ו˙ ˘ל 
‰‚ופים ו‰פירמו˙ ‰‚„ולו˙ 

ב˘נ‰ ‰‡חרונ‰ :

מחבר˙  מ‚„ל  חˆי  ˘כר‰  מל‡נו˜ס  חבר˙   ◆
רובינ˘טיין במ˙חם ‰עס˜ים יˆח˜ ˘„‰.

במ‚„ל  ˜ומו˙   5 רכ˘  ‚ורניˆ˜י  ‰„ין  עורכי  מ˘ר„   ◆
וי˙ני‰ – מ˙חם ל‰ ‚ר„י‰

 20 רכ˘ו  י‡נ‚  ‡נ„  ‡רנסט  רו"ח  פירמ˙   -   EY  ◆
˜ומו˙ במ‚„ל מי„ט‡ון.

מ˘ר„יו  יע˙י˜  חן  בכר  פי˘ר  „ין  עורכי  מ˘ר„   ◆
(מ˙חם  בבניי‰  ‰ח„˘  ט‡ון"  "עזרי‡לי  למ‚„לי 

י„יעו˙ ‡חרונו˙) וי˘כור 7 ˜ומו˙ ו- 150 מ˜ומו˙. 
בי˙   ˙‡ יעזוב  נ‡מן  פו˜ס  ‰רˆו‚  „ין  עורכי  מ˘ר„   ◆
מ"רובינ˘טיין"  מ‚„ל  חˆי  וי˘כור  ויˆמן  ברחוב  ‡סי‰ 
מ"ר   15000 כ-  ‰ח„˘,   ‰„˘ יˆח˜  במ˙חם 

מ˘ר„ים.



‰ו‡   בר˘˙  ‡ון-ליין  ו‰˜ניו˙  ‰מ˜וון  ‰מסחר  ˙חום 
לל‡ ספ˜, ‰כוכב ב˘נ˙ 2018, ל‡ור פ‚יע˙ו  ו˘חי˜˙ו 
‰˜מעונ‡י  ‰מסחר   .RETAIL  ‰ ב˙חום  ‰‚ובר˙ 
ל˘ו˜  עיניים  ‰לוט˘ו˙  ‰עולמיו˙  בענ˜יו˙  נלחם 
‰י˘ר‡לי – ו‡נו ע„ים ל‰˙חז˜ו˙ ר˘˙ו˙ זרו˙ ע"ח 

‰מ˜ומיו˙.
ו‰רכי˘ו˙  ‰מ˜וונ˙  ‰˙ע˘יי‰  ל‰  פורח˙  במ˜ביל 
ו‡מזון,  ‡˜ספרס  עלי   ,EBAY „רך  ‰‡ינטרנטיו˙  
 3 סביב  מוערך  ‰‡ינטרנטיו˙  ‰רכי˘ו˙  ‰י˜ף 
כ-  ˘ל  ל‚י„ול  ˆפי  עם   2017 ב˘נ˙  ˘˜ל  מילי‡ר„ 
25% ב˘נ‰. ‰‰ערכו˙ על ˘ו˜ ‰‰לב˘‰ ו‰‰נעל‰ 
כך  ‡ם  ב˘נ‰,  ˘ח  מילי‡ר„   19 ב  מס˙כמו˙ 

‰רכי˘ו˙ בר˘˙ ˙ופסו˙ נ˙ח ˘ל כ 15%.
‰מ˜ומיו˙,  בר˘˙ו˙  פו‚ע  כן,  ‡ם  ‡מזון,  ‡פ˜ט 

‰נ‡נ˜ו˙ ˙ח˙ לחı ‰˜ניונים – ˘כ"„ ו„מי ני‰ול.
‡נו ˆופים ‰˙חז˜ו˙ ˘ל חנויו˙ רחוב ופ‡וור סנטר – 
‚ם  וכך  יו˙ר  נמוכו˙  ‰ינן  ‰˙פעול  עלויו˙  ב‰ם 

‰מוˆרים ˘ימכרו י‰יו זולים יו˙ר.

‡פ˜ט ‡מזון
‡ם ענ˜יו˙ ‰מרכזים ‰מסחריים ו‰˜ניונים ˜בוˆ˙ 
˘ל  זע˜˙ם   ˙‡ יפנימו  ל‡  וכ„'  עזרי‡לי  מליסרון, 
‰מסחרי  ב˘ו˜  טלטל‰  ˆופים  ‡נו   – ‰˜מעונ‡ים 
וב˜ניונים, ו‰ן ˙˙מו„„נ‰ עם ‰‚יר‰ ופינוי ˘טחים 
וˆ'ופרים  ‰˘כירו˙  מחירי  ‰ור„˙  ˘˙‰יינ‰  ‡ו 

ל˘וכרים.

‡פ˜ט ‡מזון, ‡ם כן, פו‚ע 
בר˘˙ו˙ ‰מ˜ומיו˙, ‰נ‡נ˜ו˙ 

˙ח˙ לחı ‰˜ניונים – ˘כ"„ 
ו„מי ני‰ול.



ס˜יר‰ כלכלי˙ ב‡רı ובעולם

‰פוליטי  ‰‡˜לים  ל‰בנ˙  ח˘וב‰  כלכלי˙  ס˜יר‰ 
‰עולמי ו‰˘פע˙ו על י˘ר‡ל.

 2018 ב˘נ˙  כלכליים  מ˜רו   – כלכליים  נ˙ונים 
בי˘ר‡ל.   4% כ  ˘ל  כלכלי˙  ˆמיח‰  ‰מ˘ך  מˆי‚ים 
כ‡˘ר   ,3% כ  ‰ינו  ‰ˆפוי  ‰ˆמיח‰  ˜ˆב  ב‡ר‰"ב 
מˆב   ,1.25-1.5% על  כיום  עומ„˙  ב‡ר‰"ב  ‰ריבי˙ 

‡בסור„י ˘ל‡ י˙כן ל‡ורך זמן בכלכל‰.
‰ינ‰  ב‡ר‰"ב  ‰ריבי˙  סביב˙  כי  ‡ומרים  מומחים 
‰˜רוב  בטווח  ולכן,   ‰מ˘˜  ˘ל  ל˜יומו  ‡בסור„י˙ 
ריבי˙  ב‰על‡˙  „חוף  ˆורך  י˘  ˘לו˘  ˘נ˙יים  ˘ל 
ריבי˙  בין  י˘יר  ˜˘ר  רו‡ים  מומחים  ב‡ר‰"ב. 
ב‡ר‰"ב ו‰ריבי˙ ב‡רı. לכן, עליי‰ בריבי˙ ב‡ר‰"ב 

˙‚רור ‚ם ‡˙ י˘ר‡ל. 
ממ˘יך  ‰˘˜ל   – „ולר   / ˘˜ל  ‰מטבעו˙  בנו˘‡ 
ל˘מור על חוסנו מול ‰„ולר – ונו˘‡ ז‰ פו‚ע ˜˘ו˙ 
ביˆו‡נים וב‰˘˜עו˙ זרו˙. פ˘וט ל‡ רˆוי ל‰˘˜יע 
יˆור  ע"ח  יבו‡  ‰ינ‰  ‰‰ע„פ‰  ולכן  ולייˆר 
ו‰˘˜עו˙.‰מ˘ך ‰פ‚יע‰ ביˆו‡נים ˙˘ליך ו˙פ‚ע 

במ˘˜ ובי˙רו˙ ‰מטבע ˘ל י˘ר‡ל .
י˘ר‡ל  כלכל˙  כי  ˜ובע  י˘ר‡ל  על   OECD „וח 
נמˆ‡˙ ב˘יעור ‡בטל‰ ˘ל 4%, מ‰טובים בעולם. 
˙וˆר  עם  בעולם   17  ‰ במ˜ום  ממו˜מ˙  י˘ר‡ל 
לנפ˘  ˙וˆר   35,000$ לעומ˙   40,000$ ˘ל  לנפ˘ 

ב‡ר‰"ב, ו‡ם כן מˆבנו מ˘˙פר וטוב. 

נמוכ‰  ריבי˙  מ„יניו˙  ‰מ˘ך  כי  ˜ובע   OECD „וח 
בי˘ר‡ל מ‰וו‰ עיל‰ ל˘מיר˙ מחירי נ„ל"ן ‚בו‰ים 
ול‰מ˘ך עליי˙ם. בסביב˙ ריבי˙ נמוכ‰ ‡נו נמ˘יך 
לר‡ו˙ ‡˙ ‰מ˘˜יעים מחפ˘ים נ„לן ב˘ו˜ ‰נ„ל"ן 
לעולם  ‰נ‰יר‰  כי  מעריכים  ‡נו  ובעולם.   ıב‡ר

‰מסחרי  ˙ימ˘ך ו‡ף ˙י‚בר.
‡לטרנטיבו˙  וב‰ע„ר  ‰נוכחי˙  ‰ריבי˙  בסביב˙ 
למ˘˜יעים נמ˘יך ונר‡‰ ‰˘˜עו˙ נ„לניו˙ , ומכיוון 
כחלון  לחו˜י  ‰ו„ו˙  ב˜יפ‡ון  ‰מ‚ורים  ˘˘ו˜ 
ומלחמ˙ו במ˘˜יעים ˙וך ‰˜פˆ˙ ‰מיסים, וכמובן 
ממליˆים  ‡נו  למ˘˙כן.  מחיר  ע˜ב  ב˘ו˜  ‰˜יפ‡ון 
למכיר‰  ‰מ˘ר„ים  ˘ו˜   - ‰מניב  ‰נ„ל"ן  ˘ו˜  על 

ולמ˘˜יעים ב˙˘ו‡‰ ‚בו‰‰.

בנו˘‡ ‰מטבעו˙ 
˘˜ל / „ולר – ‰˘˜ל ממ˘יך 

ל˘מור על חוסנו מול ‰„ולר



˘ו˜ ‰מ˘ר„ים ס˜יר‰ 2018 חˆיון 1

‰˘ו˜ ‰˙ל ‡ביבי

˘ו˜ ‰מ˘ר„ים ב˘נ˙ 2018 ‰מ˘יך ‡˙ ‚ל ‡כלוס 
רונ‰ ומ‚„לי  ל ‡ביב – עזרי‡לי̆  ל̇  מ‚„לי ‰יו˜ר‰̆ 
‡לון ו‰‡רבע‰. ˘ו˜ ‰מ˘ר„ים ל‰˘כר‰ ב˙ל ‡ביב 
כ‡˘ר  ‰יו˜ר‰,  במ‚„לי  יˆיבו˙  על  ל˘מור  ממ˘יך 
בממוˆע,   ₪  100-120 סביב  נעים  ‰˘כירו˙  מחירי 
‡לון/מ‚„לי  במ‚„לי  מעול‰.כמו  ‚ימור  ברמ˙ 

‰‡רבע‰ ועזרי‡לי. 
מ"ר   400 בן  מ˘ר„  ‰˘כיר‰  חבר˙נו  ‡לון  במ‚„לי 
לחבר˙ ‰˘˜עו˙, ‡˘ר ˘ילמ‰ 90 ₪ ב‚ימור מל‡ 

לעומ˙ 100 ₪ מבו˜˘. ירי„‰ ˘ל 10%. 
במ‚„ל מי„ט‡ון ‰˘כרנו מ˘ר„ בן 160 מ"ר ב‚ימור 
מפו‡ר במחיר ˘ל 115 ₪ לעומ˙ מחיר ˘ל 120 ₪ 

מבו˜˘. ירי„‰ ˘ל כ 3.5%. 
מ"ר,   350 כ  מ˘ר„ים  ‰˘כרנו  ‰‡רבע‰  במ‚„לי 
 ₪  105 ˘ל  במחיר  ‰מ‚„ל,  ˘ל  ‰˙ח˙ון  בפל‚ 
 – מבו˜˘   ₪  115 ˘ל  מחיר  לעומ˙  מל‡  ב‚ימור 

סטיי‰ וירי„‰ ˘ל 10% בˆיפיו˙ ‰מחיר. 
ב‡‚ף  מ"ר,   300 ˘ל  מ˘ר„  ‰ו˘כר   28 ב˜ומ‰ 
‰מערבי, במחיר ˘ל 105 ₪ מעטפ˙ לעומ˙ מחיר 

מבו˜˘ ˘ל 115 ₪ - ו˘וב ירי„‰ וסטיי‰ ˘ל כ 10%.

Œ˘ו˜ ‰מ לעומ˙ מ‚„לי ‰יו˜ר‰ ‡נו ע„ים לחול˘˙̆ 
נ˘מרים  ‰מ˘ר„ים  מחירי  ב‰ם   ,CLASS B ר„ים 
Œסביב 60-70 ₪ בממוˆע – ‡ך חול˘˙ ‰˘ו˜ ו‰˘כי
רו˙ ‚וררו˙ לחı מבעלי נכסים ‚ם למחירים נמוכים 
מ‰ם במ˙חם רמ˙ ‰חייל / מ˙חם ‰רכב˙ / י‚‡ל 

‡לון / מנחם ב‚ין.

ל‰יו˙  ממ˘יך  ‡ביב  ב˙ל  ‰מניב  ‰נ„ל"ן  ˘ו˜ 
‰נ„ל"ן  מחירי  ‰נוכחי˙  ‰ריבי˙  ובסביב˙  מבו˜˘, 

מ˘˜פים ˙˘ו‡‰ למ˘˜יעים ˘ל כ 6%.
במ‚„לי ‡ל˜טר‰ סיטי ברחוב ‰רכב˙ מ˘˜יע רכ˘ 
מ˘ר„ים כ 140 מ"ר, ‡˘ר ‰ו˘כרו ב 80 ₪ - ˙˘ו‡‰ 

˘ל 6%.
מ"ר   370 רכ˘  ˘לנו  מ˘˜יע  ‰‡רבע‰  במ‚„לי 
ב˜ומ‰ עליונ‰ נוף לים – ‰מ˘ר„ים ‰ו˘כרו ב 130 

₪ למ"ר ומ˘˜פים ˙˘ו‡‰ ˘ל 6.5% למ˘˜יע.
בבי˙  ˜ליני˜‰   – מניב  נכס  מכרנו  ‰חייל  ברמ˙ 
˙˘ו‡‰  ומˆי‚‰   ₪  80 ב  ‰ו˘כר‰  ‡˘ר  ‰רופ‡ים, 

˘ל 5% למ˘˜יע.
מ"ר   400 ‡ביב  ב˙ל  בסיטי  רכ˘  ˘לנו  מ˘˜יע 
מ˘ר„ים לפי מחיר ˘ל 16,000 ₪, במ‚„ל מבו˜˘.      
˘נים.   3 ל  בחוז‰   ₪  90 ב  מו˘כרים  ‰מ˘ר„ים 

˙˘ו‡‰ ˘ל 6.75%.



˘ו˜ ‰מ˘ר„ים
ברמ˙ ‚ן ובני בר˜

‡ביב,  ˙ל  במ‚„לי  ‰מ˘ר„ים  ˘ו˜  ˘ל  ‰‚‡ו˙  לˆ„ 
‚ן.  ברמ˙  ‰בורס‰  במ˙חם  ל„˘„ו˘  ע„ים  ‡נו 
ברחוב ‰חילזון 5 ‰˘כרנו 300 מ"ר מ˘ר„ים במחיר 

˘ל 82 ₪ למ"ר לעומ˙ 90 ₪ מבו˜˘. ירי„‰ ˘ל 
 .10%

 90 לפי  מ"ר   500 בן  מ˘ר„  ‰ו˘כר  ‰חילזון  ברחוב 
 10% ˘ל  ירי„‰   – מבו˜˘  ˘"ח   100 לעומ˙  ˘"ח 
 280 בן  מ˘ר„  ‰ו˘כר  ‡ביב  מ˘‰  במ‚„ל  במחיר. 
מ"ר במחיר ˘ל 74 ₪ לעומ˙ 85 מבו˜˘ – ירי„‰ ˘ל 

 .15%

בן  מ˘ר„  ‰ו˘כר  בסר4   מ‚„לי  בר˜,  בני  במ˙חם 
260 מ"ר ב˜ומ‰ 30 במחיר ˘ל 60 ₪ לעומ˙ 70 ₪. 

ירי„‰ ˘ל 15%. 
‰פ‡ר˜  לכיוון  מ"ר   200 מ˘ר„ים  ‰ו˘כרו   2 בבסר 
 70 לעומ˙  בלב„   ₪  60 ˘ל  במחיר  נמוכ‰  ב˜ומ‰ 

מבו˜˘.
בבסר 4 מכרנו מ˘ר„ים, כ 150 מר ב˜ומ‰ מרכזי˙ 

במ‚„ל, במחיר ˘ל 12,000 ₪ (כולל ממ"„).
 בבסר 4 מכרנו ב˜ומ‰ עליונ‰ מ˘ר„ים, כ 200 מ"ר, 

לפי מחיר ˘ל 14,500 ₪. 
בבסר 1 נמכרו מ˘ר„ים טעונים ˘יפוı יסו„י במחיר 

˘ל 12000 ₪ למ"ר.
 

רו‡ים  ,‡נו  בר˜  בבני  לעיל  ‰עיס˜‡ו˙  „וח  לפי 
וע„ים ללחˆי ‰‰יˆע ‰‚„ולים ב‡זור בני בר˜. מחירי 

‰מ˘ר„ים במ‚„לי ‰יו˜ר‰ ˘ל בני בר˜ נ˘ח˜ים 

ומ‚למים כבר ירי„‰ ˘ל 40%.
‰˘כירו˙  מחירי   4 בסר  במ‚„לי  עליונו˙   ב˜ומו˙ 
נעים סביב 80-70- ₪ לעומ˙ 90 95- ₪ ב˙˜ופ‰ 

מ˜ביל‰ לפני ˘נ˙יים.
 

בר˜  בבני  ‰עס˜ים  ו‡זור  בסר  במ˙חם  רו‡ים  ‡נו 
כ‰ז„מנו˙ ˘וו‰ לרכי˘‰ וז‡˙ ב‚ין ‰בניי‰ ‰ח„˘‰ 
עם וב˘ילוב פ˙רונו˙ ˙חבור˙יים ˘ל רכבו˙. מחירי 
ל  מ˙ח˙  כבר  יר„ו  בר˜  בני  ב‡זורי  ‰מ˘ר„ים 

10,000 ₪ למ"ר במעטפ˙ בחל˜ מ‰מ‚„לים.
 

יˆיבו˙.  על  ל˘מור  ממ˘יכ‰  לעומ˙‰,  ‚ן,  רמ˙ 
‡ך   ,10-15% ב  נ˘ח˜ו  כ‡מור,  ‰מ˘ר„ים,  מחירי 
‰בי˜ו˘ לרכי˘ו˙ מ˘ר„ים מˆביע על מחיר מכיר‰ 
ˆפי  עם  ‰יו˜ר‰,  במ‚„לי   ₪  15-16,000 ˘ל 

ל˙˘ו‡ו˙ ˘ל כ 6% למ˘˙מ˘ ולמ˘˜יע.

ב"מחירון  ול‰יעזר  ל˜רו‡  לכם  ממליˆים  ‡נו 
מחירי  על  ס˜יר‰  ובו  י˘ר‡ל"  ˘ל  ‰מ˘ר„ים 

‰מ˘ר„ים ב‡זורי ‰בי˜ו˘.
 – עכ˘יו  ‰˙˜˘רו   – לר˘ו˙כם  לעמו„  נ˘מח   
 ıפ‰ עלינו ו‡נו כ‡ן לר˘ו˙כם - בכל נו˘‡ ולייעו˜‰
בנו˘‡ ‰˘כר˙ מ˘ר„ים ו/‡ו ‡י˙ור מ˘ר„ ל˘ימו˘ 

ול‰˘˜ע‰. 

בכבו„ רב
‚יל ור„י,מנכ"ל


