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ני˙וח ‰יˆע ˘ו˜ 
‰מ˘ר„ים - ˙ובנו˙

ני˙וח וס˜יר‰ זו נע˘˙‰ ב˘י˙וף פעול‰ ובעזר˙ם 
.ıל סט‡טוס יועˆי נ„לן ו‚ורמי חו˘

˘ל  ‰יחוס   ˙‡ מבט‡   – ‰מ˘ו˜לל  ‰‰יˆע 
ל מ‚„ל מפו‡ר  ‰מ‚„ל מ˙וך ‰‰יˆע ‰כללי (‰יˆע̆ 

‡ינו ˘וו‰ בערכו ל‰יˆע בניין י˘ן )

˙ל ‡ביב 
מ‚„לי  ס˜רנו  ‡ביב   ב˙ל  מזרח   ‡יילון  מ˙חם  
מ˘ר„ים ב˘טח ˘ל 370,000 מ"ר. ‰‰יˆע ‰מספרי 
‡חוז   – ‰מ˘ו˜לל  ‰‰יˆע   .12% ˘ל  ‰ינו  ˘נ„‚ם 

˙פוס‰ מ˘ו˜לל ˘ל 87%.
מ˘ר„ים  מ‚„לי  ס˜רנו  ‡ביב  ב˙ל  ‰סיטי  מ˙חם 

ב˘טח ˘ל כ  138000 מ"ר מ˘ר„ים. 
‰‰יˆע ‰מספרי ˘נ„‚ם ‰ינו 3.3%. 

‰‰יˆע ‰מ˘ו˜לל עם ‡חוזי ˙פוס‰ ˘ל 96%.
מ˘ר„ים  מ‚„לי  ס˜רנו  ‡ביב  ˙ל  מרכז  מ˙חם 

ב˘טח ˘ל כ  210,000 מ"ר מ˘ר„ים.
 ‰‰יˆע ‰מספרי ‰ינו 6.7%.

 ‰‰יˆע ‰מ˘ו˜לל – עם ‡חוזי ˙פוס‰ ˘ל 92%.
מ‚„לי  ס˜רנו  ˆפוני  ומע"ר  ‰מ˘פט  בי˙  מ˙חם 

מ˘ר„ים ב˘טח ˘ל כ  391,000 מ"ר. 
‰‰יˆע ‰מספרי ‰ינו 5.8%.

‰יˆע מ˘ו˜לל ‡חוזי ˙פוס‰ ˘ל 93%.

רמ˙ ‚ן - מ˙חם ‰בורס‰  
במ˙חם ‰בורס‰ ס˜רנו מ‚„לי מ˘ר„ים ב˘טח ˘ל 
כ  375,000 מ"ר מ˘ר„ים. ‰‰יˆע ‰מספרי ˘נ„‚ם 
‰‰יˆע   .5.8% ˘ל  מ˘ר„ים   מספרי   ‰יˆע  ‰ינו 
בבנייני   93% ˘ל  ˙פוס‰  ‡חוזי  מר‡‰  ‰מ˘ו˜לל  

ומ‚„לי ‰מ˘ר„ים.

  BBC בני בר˜ - מ˙חם
מ‚„לי  ס˜רנו  בסר,  ומ‚„לי  בר˜  בני  במ˙חם 

מ˘ר„ים ב˘טח ˘ל כ  273,000 מ"ר מ˘ר„ים. 
‰‰יˆע ‰מספרי ˘נ„‚ם ‰ינו  ‰יˆע מספרי ˘ל 7%. 

‰‰יˆע ‰מ˘ו˜לל ‡חוז ˙פוס‰ מ˘ו˜לל ˘ל 92.8%.

˜ור‡ים י˜רים, 
לחˆיון  ‰נ„לן  סט‡טוס  ל„וח  ב‰מ˘ך 

‰ר‡˘ון ˘ל ˘נ˙ 2018,

‡נו ˘מחים ומ˙כב„ים ל‰ˆי‚ לפניכם ‡˙ מס˜נו˙  
ז‰  „וח  מס˜נו˙  ‰מ˘ר„ים.  ˘ו˜  ‰יˆע  ני˙וח  „וח 
מˆי‚ו˙ מספרי˙ ‡˙ ‰‰יˆע ˘נבחן, ו‡˙  ‰˘וני בין 

‰‰יˆע ‰מספרי ובין ‰‰יˆע ‰מ˘ו˜לל.
ב‰פ˜˙   ıחו וב‚ורמי  מ˜ˆוע  ב‡נ˘י  נעזרים  ‡נו 
מונ‰ ח„‰ וברור‰ על  ‰„וח ,‰מ˜יף מרכז ומ˘לים̇ 
‰נע˘‰ ב˘ו˜ ‰מ˘ר„ים. ב„וח ז‰, ‰עיר ˙ל ‡ביב 
ולכל   , ב„וח  כמפורט  ל‡זורים  מבחינ˙ינו  נחל˜˙ 
˘לו  ‰‰יˆע  ‡זור  ,ולכל  ˘לו  ‰מ‡פיינים  ‡זור 
‰מורכב ממ‚„לי יו˜ר‰ ובנייני מ˘ר„ים וו˙י˜ים יו˙ר 
˙ל  ב˙וך  ‚ם  בי˜ו˘  ‡זורי  י˘נם   .class B ‰מו‚„רים 
 ˙‡ מ„ויי˜  ב‡ור  ל‰ˆי‚  כ„י  כיוונו,  ול˘ם  ‡ביב 
 ˙‡ ˘וב  ל‰„‚י˘  ‰מ˜ום  כ‡ן  ב˘ו˜.  ‰מ˙רח˘ 
בניין  בין  מבחין  ˘ל‡   – ‰מספרי  ‰‰יˆע  בין  ‰˘וני 
‡יכו˙   ˙‡ ˘„ו‚ם  ‰מ˘ו˜לל  ‰‰יˆע  ובין  למ‚„ל, 
‰מ‚„ל/‰בניין מכלל ‰‰יˆע ומ˙וך מ˘˜לו ‰ייחסי 
ב„וח – כי ‰רי ‰יˆע ˘ל 10,000 מר במ‚„לי ˘רונ‰ 
לעומ˙ 10,000 מר ב˙חנ‰ מרכזי˙ , כ‰יˆע מספרי 
ולכן  ‰˜ובע  ‰ו‡  ‰מ˘ו˜לל  ‰חי˘וב  ,‡ך  ˘ווים  ‰ם 

‰ם ˘ונים. 

נ˘מח לעמו„ לר˘ו˙כם למ˙ן מי„ע נוסף.
˜רי‡‰ נעימ‰

‚יל ור„י
מנכל


