
קלה,רכבת

תקופה

פשוטהלא

גלנעם

הקלההרכבתתוואילאורךהשוכריםוגםועסקיםנכסיםבעלי

יביאוהתשתיתעבודותהאםבשאלהעוסקיםאביב,בתל

והמשרדיםהמניבהנדלץשוקעליהיוהשפעותואילולנזקים

גלשםמאתסיומןועםהעבודותלהשלמתעד

הרכבתהוואיעלהעבודותהאםויכוחים"^

לשוקלנזקיםיגרמואביב,בתלהקלה

הת־לאורךבעיר,והתעסוקההמשרדים

וואי,

$TS1$,התוואי$TS1$

$DN2$,התוואי$DN2$הר־להקמתהתוכניותכמוכמעטעתיקים

ככת.

$TS1$.הרככת$TS1$

$DN2$.הרככת$DN2$וחייםהעובדיםאלומביןרביםשלהחשש

לחששהביאונסבלים,בלתימפקקיםאביב,כתל

ובהתאםשוכריםמבריחתהמניבהנדל״ןבשוק

השלמתושעםתקווהלצדמחירים,לירידתגם

למגמהדווקאתביאהמשופרתהנגישותבעתיד,

העיר.מרכזולחיזוקהפוכה

ככליימשכו,הקלההרכבתצירעלהעבודות

שלהבנייהעבודותשנים.לששחמשביןהנראה,

כשה־מוקדים,בכמהיתבצעואביבבתלהפרויקט

גדול

$TS1$כשהגדול$TS1$

$DN2$כשהגדול$DN2$לע־מתוכנניםשםקרליבך,תחנתהואבהם

בור

$TS1$לעבור$TS1$

$DN2$לעבור$DN2$הקמתלצורךוהירוק.האדוםרכבת,קווישני

כלפרטייםרכבכלילתנועתייחסםקרליבךתחנת

הרכ־רחובביןבגין,ודרךמעריבגשרסביבהאזור

כת

$TS1$הרככת$TS1$

$DN2$הרככת$DN2$שםותתאפשרמצפון,התעשייהלרחובמדרום

בלבד.אוטובוסיםשלתנועה

הע־עלהתנועהחסימתתשפיעכיצדההבנה

סקים

$TS1$העסקים$TS1$

$DN2$העסקים$DN2$,הר־הקמתעללהסתמךיכולהבסביבה

כבת

$TS1$הרכבת$TS1$

$DN2$הרכבת$DN2$רחובשנים.מספרלפניבירושלים,הקלה

מובילבעיר,העיקריהתנועהצירבירושלים,יפו

העתיקהלעירועדאליההמערביתמהכניסה

הרכבתוהקמתשוקק,רחובהוא"כיוםבמזרח.

מחיריולעלייתהמסחרלהגדלתתרמהבהחלט

המח־מנהלברק,צביאברהםאומרבו",הנדל״ן

לקה

$TS1$המחלקה$TS1$

$DN2$המחלקה$DN2$״יחדירושלים,סכסוןאנגלושלהמסחרית

שפעלומהעסקיםניכרחלקשלגורלםזאת,עם

מרהיההקלה,הרכבתעלהעבודותלפניברחוב

מיהשיפוץ.בתקופתששרדוהסוחריםבודדים

חנויות,בעליאומפתחבדמידייריםהיוששרד

לשלם״.יקריםשכירותדמילהםשאיןסוחרים

זמןלאורךלשרודיכוללא״עסקלדבריו,

בודדים,חודשיםאפילולמעשה,הכנסה,ללא

הנכ־בעלימבחינתעסק.לסגירתלגרוםעלולים

סים,

$TS1$,הנכסים$TS1$

$DN2$,הנכסים$DN2$יקיםלאאחדאףתחליף.איןשיוצאלשוכר

היההגדולהאסוןבנייה.אתרבתוךחדשעסק

הע־מבעליאכפתהיהלאירושליםשלעיריית

סקים.

$TS1$.העסקים$TS1$

$DN2$.העסקים$DN2$עשתהולאארנונה,לגבותהמשיכההיא

הסוחריםועדילשרוד.לאנשיםלסייעפעולהאף

אבלהקלות,לקבלכדילעירייהפנויפוברחוב

קיבלו״.לאהם

מבניבחברתשיווקסמנכ״למלכה,יוסילדברי

עלמשתרעאביבתלשלהצפוני״המע״רגזית,

דרךהשלום,דרךאיילון,נתיביביןדונם37פני

פרויקטייםכמע״רמוקמיםכיוםוארלוזורוב.בגין

מידטאוןכמוומגוריםמשרדיםהכולליםענקיים

שדייריוגזית,מבניביתממוקםלצידםועזריאלי.

המיקוםומיתרונותמקסימליתמנגישותנהנים

מיקוםאביב.תלשלוהמגוריםהעסקיםבלב

בשלאביבבתלהמבוקשיםלאחדנחשבהמתחם הספרישייגלזואוון



בגין,״בדרךגלזה

חניה,מקומותמבחינת

להיותעלוליםהשיפוצים

לעסקיםמוותדיןגזר

המשרדיםאבלבאזוק

זה״אתירגישופחות

תחנותוארלוזורוב,השלוםרכבתלתחנותהקרבה

המו־הקלההרכבתשלוארלוזורובהמלךשאול

קמת

$TS1$המוקמת$TS1$

$DN2$המוקמת$DN2$איילוןלנתיבינגישותובנוסףאלהבימים

שה־מאמיןהואזמן,שלאורךכך,״.מספרוכביש

רכבת

$TS1$שהרכבת$TS1$

$DN2$שהרכבת$DN2$הנכסים.ובעליהעסקיםעםתטיבהקלה

נגישותליצורכדימספר,הואהרכבת,לצד

אביבתלעירייתכשנתייםלפנילמע״ר,מירבית

המשמשתוולובסקילולאתפרויקטבביצועהחלה

מדובררגל.והולכירכבלכליקרקעיתתכמעבר

כניסהשיאפשרוהחשוביםהפרויקטיםבאחד

וללאמהירהבצורהלמע״ראיילוןמנתיבימהירה

רמזורים.

בגיןמשםדרך

בירוש־יפומרחובשונהאביבבתלבגיןדרך

לים,

$TS1$,בירושלים$TS1$

$DN2$,בירושלים$DN2$והמאפייןהיותשונה,במקוםהעסקיםאופי

בר־מפוארים.משרדיםמגדליהואשלוהמרכזי

חוב

$TS1$ברחוב$TS1$

$DN2$ברחוב$DN2$,פרטייםבעליםשלבעיקרהןהחנויותיפו

גבי־אבןרחובשבהן״בשניםקטנים.וקמעונאים

רול

$TS1$גבירול$TS1$

$DN2$גבירול$DN2$,ברחובההליכהיותר.קשיםהיוהחייםשופץ

גדרות,ביןמוגבלתאבלאפשרית,אמנםהייתה

העבודותאבלמסחרית,מבחינהחזקרחובזה

בח־°51/°01-0/0ב-השכירותמחיריאתהורידו

נויות

$TS1$בחנויות$TS1$

$DN2$בחנויות$DN2$,משו־מנכ״לגלזר,אורןאומרובמסעדות

תף

$TS1$משותף$TS1$

$DN2$משותף$DN2$תלסכסוןבאנגלוהמסחריתהחטיבהומנהל

שלשוכריםמצדבפניותמטפלים"אנחנואביב

שק־מבנייניםלצאתשמבקשיםבעיר,משרדים

רובים

$TS1$שקרובים$TS1$

$DN2$שקרובים$DN2$בגין״.דרךצירעלהקלההרכבתלתחנות

ייר־בגיןבדרךהשכירותשדמיהיא״הערכה

דו

$TS1$יירדו$TS1$

$DN2$יירדו$DN2$אוהחפירות,כעקבותמשמעותיתבצורה



ריקותיעמדובאזורוהמסעדותשהחנויות

לר־החשיפהמאוד.חשובהמיקוםובמסחרהיות

חוב,

$TS1$,לרחוב$TS1$

$DN2$,לרחוב$DN2$חשוביםהרגלהולכיותנועתהנוחהההגעה

דין,עורכילמשרדבמשרדים.מאשריותרהרבה

למיקוםלעבוריותרגדולהגמישותישלמשל,

המשרדיםמבחינתמסעדה.אוחנותמאשראחר

מקומותמבחינתמאיימות.פחותהחפירהעבודות

לע־מוותדיןגזרלהיותעלוליםהשיפוציםחניה,

סקים

$TS1$לעסקים$TS1$

$DN2$לעסקים$DN2$,זה״,אתירגישופחותהמשרדיםאבלבאזור

גלזר.אומר

הנוחותחוסראבלייסגרו,לאאולי״משרדים

בגין,דרךבציררקולאביותר,משמעותייהיה

עלהעבודותשלההשפעההעיר.בתוךגםאלא

ממנווהיציאהלמשרדההגעהועלהנגישות

כלללקוחות.וגםלעובדיםגםסיוט,זהעצומה.

לבקרנעיםיהיהשלושללקוחותרוצהמשרד

אצלו.

T1N:[חוזה"כאשר

jcrnrיפתחהשכירות

להאריכו,בואםבעת

איןישתנו.שדבריםברור

מתייחסיםשלאשוכרים

הזו״לסוגיה

פיתוחכתנופתנמצאדןוגושאביבתלאזור

אלפימאותבביצועוישהמשרדיםבתחםאדירה

בשלהקרובות.בשניםלהתאכלסשצפויותמ״ר

לראותצפוייםאנחנוהעבודותועובדתזועובדה

כעקבותהמשרדיםבמחירי%51-°02/0שלירידה

בגיןמנחםצירלאורךאזוריםוישבהיצע,הגידול

״.°05/0כ-שלגםירידותשייספגולמשל

רדחברתשלהשיווקסמנכ״ליתאבידן,תמר

משרדיםשלהדירהשכרכיאומרתנכסים,בינת

הקלההרכבתשלהעבודותתוואיעלשנמצאים

ובהק־בפתרונותתלוי°05/0כ-עדלרדתעלול

לות

$TS1$ובהקלות$TS1$

$DN2$ובהקלות$DN2$נגישות״קושיהמקומיות.הרשויותשיציעו

כערךקשותפוגעספקללאפרסייםרכבלכלי

הממוצעהדירהשכרבגין,מנחםצירעלהנכס.

ועלוללמ״ר,שקל001-58כ-עלעומדהיום

שעבורברורהעבודות.בתקופתבחצילהיחתך

חש־חוזהתקופתבאמצעשנמצאיםשוכרים

כיתת,

$TS1$,חשכיתת$TS1$

$DN2$,חשכיתת$DN2$השכירותחוזהכאשראבלישנהלאזה

שדבריםברורלהאריכו,בואםבעתלמו״מיפתח

לסוגיהמתייחסיםשלאשוכריםאיןישתנו.

הזו״.

ורוטשילדהלוייהודה

יהודהברחובהעבודותהחלו.האחרוניםבימים

זה,באזורכליל.לתנועהשנחסםאביבבתלהלוי

למשר־מובילהרחובאולםמשרדים,הרבהאין

דים

$TS1$למשרדים$TS1$

$DN2$למשרדים$DN2$וכאזוררוטשילדשדרותעלשנמצאיםהרבים

הרכבת.

מה־ניזוניםאנחנו״היוםכימספרגלזראורן

ערכות

$TS1$מהערכות$TS1$

$DN2$מהערכות$DN2$היאהשאלהלמיניהם.תנועהמומחישל

הש־מחיריקשה.יהיההעומסכמהעדבאמת

כירויות

$TS1$השכירויות$TS1$

$DN2$השכירויות$DN2$למ״ר.שקל021-08ביןנעיםברוטשילד

נמ־בהםבמגדליםשתלויוכמובןגדולטווחזה

צאים

$TS1$נמצאים$TS1$

$DN2$נמצאים$DN2$,פנים,כלעלישנים.אוחדשיםהמשרדים

והיוםמבוקש,מאודרחובהוארוטשילדשדרות

והביקושיםבו,פנוייםמשרדיםשטחיואיןכמעט

מחיריםלירידותצפישאיןלומרניתןלכןגדולים

שייווצר.ובעומסבהכבדהתלוימאודזהדרסטיות.

מסויימת,פגיעהתהיההעבודותשבמוקדיכמובן

כברזהוהשלישי,השניהמעגליפגעכמהעדאבל

תהיהאםלסיכוםבפועל.שיווצרבעומסתלוי

כא־מינוריתתהיההיאברוטשילדמחיריםירידת

חוזים

$TS1$כאחוזים$TS1$

$DN2$כאחוזים$DN2$.בודדים״

רוטשילדבעקבותו^נבי

לרו־יותרקרובשנמצאיםאלנבישל״באזורים

טשילד,

$TS1$,לרוטשילד$TS1$

$DN2$,לרוטשילד$DN2$המחיריםלמונטיפיורי,הלוייהודהבין

רוטשי־כרחובשנהוגיםהמחיריםשלנגזרתהם

לד.

$TS1$.רוטשילד$TS1$

$DN2$.רוטשילד$DN2$המחריםרמתאלנכישלבקצוותזאתלעומת

כשמדו־רבוע,למטרשקל06-05ביןהיאהיום

בר

$TS1$כשמדובר$TS1$

$DN2$כשמדובר$DN2$רחובהיוםגםהישנים.במבניםמשרדיםעל

התנועהעומסיבשליחסיתמנחיתותסובלאלנבי

ישנושהעבודותצפוישלאכךממילא,בוהקיימים

גלזראומרמשמעותית״,בצורההמחריםרמתאת

מס־בנכסיםהשתתפויותמנכ״לגמבשושרון

הספרי:

$TS1$:מסהספרי$TS1$

$DN2$:מסהספרי$DN2$הכרח״קיים

הנגישות,אתלהפוך

והחניותהשאטלים

מרכזי״לנושא

אפ־השווקים,כלעלמקרינהאביב״תלכיביר

שר

$TS1$אפשר$TS1$

$DN2$אפשר$DN2$וגםשאנחנומחקרייםבנתוניםזהאתלראות

מש־סיפוריםהיומגמה.וקובעתריכזואחרים

מעותיים

$TS1$משמעותיים$TS1$

$DN2$משמעותיים$DN2$:בשוקהיצעמעודףחששותלאחרונה

אותנומלוויםהחששותאביבבתלהמשרדים

ירידהאומחיריםנפילתראיתיולאשנים4-3

בסךנקודתיים.מקריםלמעטבתפוסות,דרמטית

אתלקרואיודעיםהיזמיםיציבות,רואהאניהכל

שאיןעדפרויקטהפועלאליוציאולאוהםהשוק

ביקושיםיששבשוקמשוכנעיםשהםאופריסייל

האשראי״.נותנילגביכנ״ל

הרכבתכמובןהיאלדבריו,השניה,הסוגיה

האזה־למרותהזה,במקרה״גםאביב;בתלהקלה

רות,

$TS1$,האזהרות$TS1$

$DN2$,האזהרות$DN2$מח־אנחנויציבות.נשמרתשעדייןחושבאני

זיקים

$TS1$מחזיקים$TS1$

$DN2$מחזיקים$DN2$ציריםעלכוללאביב,בתלנכסיםמעטלא

להיותשאמוריםהמסגראוגוארדיהלהקפלן,כמו

להורדתגדוללחץמורגשלאוכרגע,מושפעים

בודדים,למעטשוכרים,שלעזיבהאודירהשכר

בעתיד״.גםיהיהשכךתקווהוכולי

הרכבתלפליטימחכים

עזיבה,כמובןתהיהאםלהרוויח,שיכוליםמי

לתלמסביבהממוקמיםופרויקטיםאיזוריםהיא

אוברקבניתקוה,פתחחולון,כמובעריםאביב,

עריםלמיתוגמומחיתהספרישירכך,הרצליה.

ברקבניBBCה-״מתחםכימציינתתדמית,וסרטי

בכ־בישראללמוביללהפוךפוטנציאלבעלהינו

לל

$TS1$בכלל$TS1$

$DN2$בכלל$DN2$ממיליוןיותרכיוםבומוקמיםבפרט.דןובגוש

תוךלהיותעתידוהואומסחרמשרדיםבניינימ״ר

ובמי־בארץביותרהגדוליםלאחדספורותשנים

קום

$TS1$ובמיקום$TS1$

$DN2$ובמיקום$DN2$,דן״.גושבטבורבדיוקאסטרטגי

בעודבנייתו,סיוםעםשיכלולבמתחםמדובר

שלבהיקףומשרדיםמסחרשטחישניםכ-

מגדליבמתחםנבנוכהעדמ״ר.000,056כ-

שני)ב.ס.רקומות40עדהמתנשאיםמשרדים

מוטורצ׳מפיוןומגדלקונקורדאפימגדלמגדלים,

ו-ועודבנייהכתהליךהנמצאיםבנייניםוכן

כתכנון.

לנ־צריכיםוהיזמיםהעירייההספרי,לדברי

צל

$TS1$לנצל$TS1$

$DN2$לנצל$DN2$גורמותהקלההרכבתשעבודותהעובדהאת

פירמותולעודדסביריםבלתילפקקיםאביבבתל

הפוטנ־אתלמצותשיוכלמנתעללמתחם.לעבור

ציאל

$TS1$הפוטנציאל$TS1$

$DN2$הפוטנציאל$DN2$,אתלהפוךהכרח״קייםהספרי,אומרתשלו

ולצ־מרכזילנושאוהחניותהשאטליםהנגישות,

ערי

$TS1$ולצערי$TS1$

$DN2$ולצערי$DN2$שישתורפהנקודותדווקאמהוויםהםכיום

מהאזורקבועיםשאטליםעלממליצההננילפתור.

עצי־עלישראלרכבתעםסידורהרכבת,לתחנת

רות

$TS1$עצירות$TS1$

$DN2$עצירות$DN2$לעבודהההגעהבשעותדקות10כלקבועות

הןוזמיניםגדוליםוסעחנההניוניממנה,והחזרה

במחי־הסעדהמתחמיאליו,בסמיכותוהןכאזור

רים

$TS1$במחירים$TS1$

$DN2$במחירים$DN2$,מעי־שיקבלומופחתותארנונותמסובסדים

ריית

$TS1$מעיריית$TS1$

$DN2$מעיריית$DN2$לעקורששוקלותגדולותחברותברקבני

למקום״.

evolvemediaצילום:נדווחבותסופריןקבוצתטלהייטובהכשותמגדל


