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 יצלה מה יוקרתיל פנטהאוז מתמחרים כיצד
 ואילו פרימיוסל אבזור מלבד /צלו, הצרף את

מסבירים המומחים צרכו? את יצלו נופים
I צור אלעד

 מגורים או לים, נוף תעדיפו? ה
 לא ידיים? רחב לפארק בסמיכות ,,
מחי־ על משפיע הדירה גודל רק י:
I ■J ,גובהה, שלה, המיקום גם אלא רה 

 האישית ההתאמה מידת ממנה, הנשקף הנוף
 את להשביח יכול מה אז המרפסת. ואיכות

ובכמה? שלנו הפנטהאוז

דומים לפרויקטים השוואה
 של השיווק מנהל שמש, אברהם לדברי

מתב התמחור "שיטת נדל״ן, קרדן חברת
 בודקים בעצם אנחנו קודם. תמחור על ססת

 קרובים שלנו, לפרויקטים דומים פרויקטים
 של והמיצוב המיקום מבחינת הניתן, ככל אלינו

 3-4 של לבניין מגדל נשווה לא לעולם הבניין.
נת להשוואה, רפרנס לקחנו אם ולהפך. קומות

 של השירותים וברמת ממנו, הנשקף בנוף מקד
 כאלו, דוגמאות מוצאים אנחנו כאשר הבניין.
 מוכרים מחירים רמות באילו בודקים אנחנו

 אם התאמה. עושים ואז הפנטהאוז דירות את
 פנטהאוז דירת מוכרים סמוך בפרויקט למשל
 אנחנו בנוי, למ״ר שקל אלף 25 של במחיר
 זהו המחיר. רמת לגבי מושג לקבל יכולים
 את לנו שיש לאחר התמחור. של הבסיס בעצם

 הפרויקט של לבידול מתייחסים אנחנו הבסיס,
מיוחדת. דירה אותה של וכמובן

אנ־ למשל אם לתמחור: גישות שתי "ישנן
54 בעמוד המשך
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 אפריקה של באגם סביון
חכם רמי צילום: | ישראל
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52 מעמוד המשך

 שיש או גדולה מרפסת עם דירה בונים חנו
 שצמוד הגג על בריכה להקים אפשרות לנו

 לבחון היא הראשונה הגישה מסוימת, לדירה
 כך ועל בידול, אותו את לבנות לנו יעלה כמה

הש הגישה מסוים. יזמי רווח שיעור להוסיף
 שמתמחים גורמים באמצעות הערכה היא נייה

 עד לדעתם ולשאול דירה, סוג אותו של בשיווק
 נוספת פרמיה לשלם מוכן יהיה הלקוח כמה
בידול". אותו בגין

מרפסת צריך בית כל
 סכסון אנגלו ובעלים מנכ״ל בלומברג איתן
 ממשרדו, כהן, רנסיה ומירה פיתוח הרצליה

מסבי היוקרה, בתחום ותיקה נדל״ן יועצת
 של בשווי משמעותי הכי "הפרמטר כי רים

 ראשון שקו תוך מיקום, כמובן הוא פנטהאוז
 למוקדי הקרבה שבקצפת, הדובדבן הוא לים

 כן שגם חשוב משיכה גורם היא ופנאי תרבות
המחיר. על משפיעה

יוק פנטהאוז לרכוש שבאפשרותו "הקהל
 קהל וספציפי, קטן מאוד שוק פלח הוא רתי,

 מתפשר שאינו וכמעט רוצה הוא מה שיודע
 לו חשוב מסוים, למיקום מכוון הוא דבר על

 המילייה. מאותו למעמדם, דומים שהשכנים
 והן מחירים מבחינת הן עניין שמבין קהל זהו

 עומדת לא האיכות אם בנייה. איכות מבחינת
 מחדש, ויבנה הכל יפרק הוא שלו, בסטנדרט

 אך האישי, ולסגנונו לצורכיו אדפטציה ויעשה
 לטעמו קשה) מאוד (וזה יקלע הפנטהאוז אם

 מוכן יהיה בהחלט הוא האישיות, ולדרישותיו
 להעריך יודע שבהחלט קהל זה כך. על לשלם
 ובפנטהאוז פרטיות, חשובה זה לקהל איכות.

 חופש מקסימום שכנים, ממינימום נהנה הוא
ודיסקרטיות.
 לבית שני סלון מהווה המרפסת "בישראל

המר גודל מהבית. נפרד בלתי אירוח ואגף
 שבה והפרטיות לאירוח שלה התכנון פסת,

 מאוד זאת, עם המחיר על משפיע בהחלט
 חלק רק הם היבשים שהפרטים להבין חשוב

 מי פנטהאוזים. כמו יוקרה בנכסי מהסיפור
 את החיים, איכות את מחפש פנטהאוז שקונה
 ביותר הטוב את מחפש שלו, האישי החותם

כך". על לשלם ומוכן

העירוני הקברות לבית נוף
 ארזים חברת של השיווק מנהל קסטל, גל
 מציין והשקעות, אחזקות אורון מקבוצת (גי.א)

 בראש הוא הביקושים על שמשפיע "מה כי
 שדרות באזור פנטהאוז המיקום. ובראשונה
 בו, לגור רוצים היו שכולם בית הוא רוטשילד

הפנ עם שבאות התוספות גבוה. מחירו אבל
 מכריע. באופן הביקוש על משפיעות גם טהאוז

 מאחד יותר שווה יהיה לים שפונה פנטהאוז
 או פתוח לנוף שפונה פנטהאוז לעיר שפונה
 לגגות שפונה מאחד יותר שווה יהיה לפארק

 קברות, לבתי שפונים פנטהאוזים ובנינים.
כאלה שניים יש למכירה. קשים הם לדוגמה,

 בין להימכר מצליחים שלא כיום, ברחובות
 נשקף הפנטהאוז של שמהמרפסת בגלל השאר

 העיר של הקברות בתי נוף
 לצירי שפונה פנטהאוז שאוהבים כאלה "יש
 צמרת בשכונת לדוגמה כמו ראשיים, תנועה

האורבני הנוף גם לאיילון, שפונה אביב, בתל

 ארצית במגמה "מדובר
 ־ הנדל״ן בענף ועולמית

 ככל לגובה, שעולים ככל
 והקו הנוף את שמחפשים

 המחיר כך לים, הישיר
 בצורה עולה למ״ר

משמעותית"

 ומשפיע מחיר תג בעל בהחלט הוא העיר של
 על שמשפיע נוסף גורם הביקושים. רמות על

 בקומה פנטהאוז הגובה: הוא הביקוש רמות
 פחות הרבה שווה יהיה העניין, לצורך ,רביעית
״.40 בקומה אחד מאשר

 חזית בשביל יותר 10%
מערבית

 בקבוצת השיווק מנהלת אלרום, דולי לדברי
 ערך על המשפיעים הפרמטרים "בין נדל״ן, דן

 וקרבה נגישות מפרט, מיקום, כמו הדירה,
 רבה. משמעות יש לנוף ופנאי, תעסוקה למרכזי
 החברה של השיווק מחלקת שערכה ממחקר

 70%כ- כי עולה פוטנציאליים רוכשים בקרב
הרכי בהחלטת רבה משמעות לנוף מייחסים

 לפארק או לים נוף מעדיפים רובם וכי שה,
 עם יוקרה לדירות הגדול הביקוש לאור ירוק.
 פארק לכיוון או לים הפונה מערב לכיוון חזית

 ואף 10%כ- של בשיעור יקר מחירם הירקון,
אחרים". כיוונים לעומת יותר,

כסף עולה הגלים רעש
 שיכון השיווק סמנכ״לית סדן, דורית לדברי

 שפנטהאוזים עשורים כמה "כבר נדל״ן, ובינוי
 נחשבים בפרט, לים נוף עם ופנטהאוזים בכלל

 מ״ר, כל עבור במחיריהם שעולים לנכסים
 מ״ר מבחינת זהה להיות שעשויה דירה לעומת
 מעל נמצאים השמיים רק כאשר הבניין. באותו

 בא זה הגלים, ורעש הנוף עם יחד לפנטהאוז,
הפנטהאוז. של בתמחור גם ביטוי לידי

 על מסתכלים אנו כאשר המחשה, "לצורך
 שיכון של היוקרתיים הדגל מפרויקטי אחד

 השמורה צוקי חלומות פרויקט נדל״ן, ובינוי
 השלישי בבניין בנתניה, ימים עיר בשכונת

 מיליון 18כ- של בשווי פנטהאוזים שלושה נבנו
 250כ- עם מ״ר 250ב- מדובר אחד. כל שקל
 בריכת פנטהאוז שלכל תוך מרפסות, של מ״ר

 נשימה. עוצר נוף עם שיזוף ודק פרטית שחייה
 23ה- בקומה נמצא בפרויקט נוסף פנטהאוז

 ותג מרפסות, מ״ר 130 מ״ר, 230 המגדל: של
שקל. מיליון 15.5 של מחיר
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גרפיקס קריסטל הרמייה: | שמש בבית נדלן פיתוח נתיב של האלה גני פרויקט

 הנמוכות לקומות שנרד ככל טבעי, "באופן
הס הדירות מחירי את ונסקור במגדלים יותר

 דירות שבין המחירים לפער נתוודע טנדרטיות,
 5ו- 4 בדירות הדירות. שאר לבין הפרימיום

 נראה אנו והבינוניות, הנמוכות בקומות חדרים
 ושוב, למ״ר שקל אלף 32 של מוערכים מחירים

 יעלה המרפסות ולגדלי לגובה שנעלה ככל
 ארצית במגמה מדובר למ״ר. המחיר בהתאם

 לגובה, שעולים ככל - הנדל״ן בענף ועולמית
 כך לים, הישיר והקו הנוף את שמחפשים ככל

משמעותית". בצורה עולה למ״ר המחיר

ליס גוף עס השנייה בטבעת
 שגר ומי דירות, מוכר לים נוף העולם, בכל

להש יכול לים נוף ובענק. מרוויח החוף ליד
 רק מכך למעלה ואף ,30%ב־ הנכס את ביח
 לים, רחבה נוף גזרת עם בדירה מדובר אם

 יו״ר לדברי לים. ראשון בקו שנמצא בפרויקט
"כשה מסילתי, חיים מקרקעין שמאי לשכת
מה והשלישית, השנייה בטבעת נמצאת דירה

 הקרבה. ולא עצמו הנוף בעיקר הוא שמשנה
 לים מנוף נהנית שלא השנייה בטבעת דירה

שצ דירה לגבי גם כך השוק. במחירי תימכר
 כחולה פיסה איזו לראות כדי להתאמץ ריך

 זאת, לעומת מגורים. בנייני מבין שמציצה
 שווה תהיה לים נוף עם השנייה בטבעת דירה
 30% הראשונה בטבעת ודירה יותר, 15%־25%
מכך למעלה ואף

אשדזד של הים חוף על
בש מקימה דוניץ אחים חברת למשל כך
 ,Up Town פרויקט את אשדוד מע״ר כונת

 בסופו יכלול הפרויקט מהים. מטר 450 הנמצא
 וב- יח״ד 500כ- עם מגדלים חמישה דבר של

 המגדל בשיווק נמצא כיום למסחר. מ״ר 1,000
 במגדל דירות. 78 הכולל קומות, 19 בן הראשון
 מיני ושלושה פנטהאוזים שני למכירה מוצעים

 פנטהאוז למכירה מציעה החברה פנטהאוזים.
 ומרפסת מ״ר, 171 של בשטח חדרים 5 בן

.19 בקומה בריכה, הכוללת מ״ר, 98 של בשטח

נתניה של הים חוף על
 אלטרנטיבה המהוות ערים שתי יש כיום

 נתניה, היא מהן אחת אביב". תל של לים"היקר
 טולדנו, אלון לדברי חוץ. תושבי על החביבה

קו את הבונה סחר, בדיזנגוף המכירות מנהל
 מקו מטר 300 רק הממוקם ,lagoon מפלקס

 בארץ, המעטות בין חוף עיר היא "נתניה החוף,
 בסמוך לבנייה פנויות קרקעות עדיין בה שיש
 רב ביקוש שיש היטב יודע משקיע כל לים.

 הקרקע שעתודות במיוחד הים, מול לנכסים
 למצרך שנים כמה בעוד ייהפכו החוף קו על

 שמחירי כעיר סומנה היא ולכן מאוד, ויקר נדיר
אביב. תל לעומת אטרקטיביים בה הדירות

 של לפער להגיע יכולים במחיר "ההבדלים
 כאשר בנוסף, הערים. בין למ״ר שקל אלף 70

 שיכולים לב לשים יש החוף, על דירה רוכשים
 מלונאיים, שירותים - נוסף מוסף ערך לקבל

המש lagoon בקומפלקס הניתנים אלו כמו
 37ו- 34 בני מפוארים מגורים מגדלי שני בין לב

west מלון לבין דירות, 320 שבהם קומות,

שיווק אלדר צילום: | גינגיס דן

קופל דנה צילום: | מסילתי חיים

lagoon, יוכלו למשל, כך חדרים. 270 הכולל 
 בשירותי להשתמש לגון בקומפלקס הדיירים

ישי חדרי ספא, בהם המלון(בתשלום), בית
ועוד". קפה בתי בות,

אשקלון של היס חוף על
 אשקלון של במרינה בונה ישראל יורו חברת

 100 במרחק הנמצא ,sea@sky פרויקט את
הקר עתודת על מוקם הפרויקט מהים. מטר

 מול במרינה, למגורים הזמינה האחרונה קע
 מגדלים בשני דירות 230 וכולל החוף, רצועת

 מיני למכירה מוצעים בדירות קומות. 25 בני
למ מציעה החברה ופנטהאוזים. פנטהאוזים

 25ה- בקומה חדרים חמישה בן פנטהאוז כירה
 100 בשטח מרפסת עם מ״ר, 150 של בשטח

 מיליון 4.45 ומחירו חניות, ושתי מחסן עם מ״ר,
 באשקלון לפנטהאוזים זאת נשווה אם שקל.

המ־ הים, ליד נמצאות שלא אחרות, בשכונות

עמוד 3
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 פנטהאוז שקל. וחצי בכמיליון נמוך יהיה חיר
 או נתניה אשדוד, כמו בערים הים, ליד דומה

יותר. שקל וחצי מיליון־מיליון יעלה ים, בת

הבתול הנוף
 אפריקה ומכירות שיווק סמנכ״ל גינגיס, דן

 להעריך יותר "קל כי מציין מגורים ישראל
 ובאופן ישירות הקשור מרכיב של שווי מספרית

 מעלית, עלות חנייה, מחיר כמו לדירה, ממשי
המ אחד אבל משודרג. מטבח או דירה שטח

 הוא אלה דירות לתמחור הבולטים רכיבים
 קשר לו אין שלכאורה חיצוני, מאפיין דווקא
 מהדירה. הנשקף הנוף הבית: בתוך לחיים ישיר

 על מסוים מסוג נופים להעדיף נוטים אדם בני
לנו העדפה בעיקר קיימת אחרים. נופים פני
 תפאורה ושימשו מהותי תפקיד שמילאו פים

 אינטגרלי חלק ושהיוו האדם, של באבולוציה
 שדות ים, חוף דוגמת שלו, החיים מסביבת
 באלה. וכיוצא נהרות, אגמים, עצים, ירוקים,

 ולמרפסת לחלון מבעד שנשקף שלמה ספק אין
 מוכנים שאנשים כך כדי עד לחיינו משמעות יש

ומכופל. כפול מחיר אף לשלם לעתים
בנ ביטוי לידי באים הנוף ואיכות "ערך
 דירות עבור יותר לשלם אנשים של כונותם
 הנוף, סוגי כל מבין לנוף. המשקיפות מגורים

 השפעתו מבחינת מאוד בולט הכחול' ה׳נוף
 במחקר מגורים. בתי של ערכם על החיובית
 שוויין על נוף של השפעתו על בארץ שנעשה

 ידי על ובוצע רוויה, בבנייה מגורים דירות של
 תרומתו כי עולה הראשי, הממשלתי השמאי

 הדירה לערך מוסיף לאגם המשקיף נוף של
 לערך מוסיף לים נוף בעוד ,3.4%ל- 1.7% בין

.12%ל- 4% בין הדירה
מא שלא הגבוהים, האחוזים פערי "לאור

 החלום את להגשים ואחת אחד לכל פשרים
בנ באגם סביון בפרויקט הכחול, הנוף של

מגורים, ישראל אפריקה חברת של תניה,

 החורף שלולית הטבע שמורת בתוך הנבנה
 וממרחק האירוסים לשמורת מקרבה ונהנה

 פתרון מציעים אנו מהים, מטר 900כ- של
 העולמות מכל ליהנות ללקוחותינו המאפשר

 פנטהאוזים מיני של מצומצם מספר בדמות
מאד". אטרקטיביים במחירים לים, הפונים

בעיניים ירוק
 לפארק שכונתי פארק בין להבדיל צריך

 ערך את שמעלה הירקון פארק דוגמת עצום,
למ אף מסוימים ובאזורים ,15%ב- הדירה

הפא בין הבדלים גם יש בנוסף, מכך. עלה
 שכונה לבנות נהוג "כיום השכונתיים. רקים

 "אם מסילתי. אומר לפארק", מסביב חדשה
 שווי בלילות, השקט את אוכפות הרשויות

 יעלה הראשון במעגל לפארק שפונות הדירות
".10%-8%בכ

 החדשה קריניצי פרויקט של המגדלים בין
 צמח אשדר, החברות ידי על הנבנה גן, ברמת

 ידיים רחב פארק משתרע ואזורים, המרמן
 הפארק אז״ר כפר לכיוון דונם 40כ- של בשטח
 שעשועים מתקן כיום בו ויש לאחרונה, נפתח

 פעוטות, ומתקני חבלים מתקני הכולל משולב
 הליכה מסלולי לילדים, נוספות משחק פינות

 גשרונים נוי, בריכות ספורט, מתקני ואופניים,
 צפויים בהמשך ומדשאות. הנחל ערוץ מעל

ועוד. תבלינים גינת טניס, מגרש להיפתח
בחב השיווק סמנכ״לית בדיזל, רחלי לדברי

 וכספים משאבים השקיעה "העירייה אשדר, רת
הש דיירי הזה. החדש הפארק בהקמת רבים
 מציע, שהפארק הפעילויות ממגוון נהנים כונה

 משפחות עם חיים, שוקק הוא הערב ובשעות
מעבר לקהילה. נהפכו וכבר בו שמבלות רבות

 לדוב־ ובמתקניו, בו השימוש ולזמינות לנוחות
 הנשקף שהנוף ביטחון יש בפרויקט הדירות שי

 שזה ספק ואין להשתנות, צפוי לא מדירתם
הדירות". ערך לעליית תורם

אטרקטיבי גורס
 פרויקט את בונה נדל״ן פיתוח נתיב קבוצת

 בנייני לצד קרקע צמודי הכולל האלה, גני
הצ ירמות פארק א׳. שמש בית ברמת בוטיק

 לדייריו. משמעותי יתרון מהווה לפרויקט מוד
 מתפרש להסתיים, עומדת שבנייתו הפארק,

 כמה אקולוגי, אגם וכולל דונם 200כ- על
מע גיל, קבוצות לפי משחקים מתקני מוקדי

 אופניים ושבילי הליכה שבילי של ענפה רכת
 מדשאות למע״ר, השכונות בין חיבור המהווים
 וגינה ומנגל לפיקניק מיוחדים אזורים גדולות,

 בנוסף, חי. פינת בו תשולב ובהמשך קהילתית,
 נדירים ארכיאולוגיים שרידים במקום יוצגו

 הצגה לצורך שימור, תהליך באזור שהתגלו
המבקרים. לציבור

 קבוצת של ובעלים יו״ר גרידינגר, שמחה
 בפרויקט ש״מדובר מספר נדל״ן, פיתוח נתיב

 האוכלוסיה שעיקר חדשה בשכונה הנמצא
 מעבר אנגלוסכסית. חלקה דתית, היא בה

 שמעדיפים האנגלוסכסית, הקהילה לחברי
המוכר הבנייה בסטנדרט לגור מובהק באופן

פער דירה למ״ר ממוצע סחיר פנטהאוז לס״ר ממוצע מחיר עיר
24% 14,832 18,374 חיפה

22% 11,402 13,937 נהריה

20% 34,578 41,438 יפו אביב 7ת

16% 12,402 14,407 אשקלון

16% 28,015 32,424 הרצליה

15% 17,721 20,438 נתניה

11% 14,993 16,573 אשדוד

10% 19,302 21,308 השרון הוד

10% 11,503 12,608 שבץ באר

5% 20,121 21,174 ים בת

3% 18,275 18,875 תקווה פתח

2% 17,811 18,122 רחובות

1% 13,385 13,583 חדרה

0% 22,671 22,778 ירושלים

0% 19,769 19,703 לציון ראשון

-4% 20,099 19,383 חולון

-5% 25,687 24,300 גן רמת
2יד נתוני
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יח״צ צילום: | ימים עיר השמורה צוקי פרויקט
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 משפרי גם מושך הפרויקט מהבית, להם
לצ לשדרג שמעוניינים שמש מבית דיור
 גורם מהווה לפארק והסמיכות קרקע, מוד

 עליו לשלם מוכנים שהרוכשים אטרקטיבי,
פרמיה".

15% יוסיף פרסי פארק
 לדיירי מותרת אליו שהכניסה פרטי, פארק
 גם אליו הצופות הדירות לערך יוסיף המתחם,

 בודדים פרויקטים יש כיום זאת, עם .15%
מהם אחד פרטי. פארק למצוא ניתן שבהם

L-STUD10 צילום: | נופיה בפרויקט פנטהאוז

 ככניסה המרמן צמח של נופיה בפרויקט הוא
 פארק עומד הפרויקט דיירי לרשות שמש. לבית
 פינות וכולל דונם 6כ- פני על המשתרע פרטי

משח ומתקני ריצה מסלולי צמחייה, ישיבה,
 המסחרי המרכז גג על ממוקם הפארק קים.

 הפארק, של גובהו שבשל כך לפרויקט שצמוד
 צרעה. לאזור נשימה עוצר נוף ממנו נצפה
 הדיירים את שמובילה מעלית יש הפארק בתוך

העיר. שער למרכז

לקדזשה ונוף הרים אוויר
העו צברים, חברת של הבעלים צברי, רוני

ומקימה העירונית, ההתחדשות בתחום סקת

 מציין יובל, בקריית היובל פרויקט את בירושלים
 והוא חשיבות יש מהפנטהאוז שלנוף "כמובן כי
 מלכתחילה מאוד. למבוקש אותו שהופך מה גם

 בגלל רק לא מבוקשת בבניין העליונה הדירה
 המרפסות גובהה, בגלל גם אלא הרחב, גודלה

 בניין כשמדובר המרהיב. והנוף שלה הפתוחות
 של־ הרי נחשקים, באזורים הממוקם מגורים

 יותר אף רבה חשיבות תהיה מהפנטהאוז נוף
 ולאזורים לירושלים המשקיפים פנטהאוזים

 10 נשווק בירושלים מאוד. מבוקשים קדושים
 באזור הממוקמת יובל, בשכונת פנטהאוזים

למ אותם שהופך מה כולה, לעיר הצופה גבוה
שקל". מיליון 2.9ב- יחל ומחירם ביותר בוקשים

יותר? משלמים פנטהאוז על
 לעתים להגיע יכול לדירה מפנק פנטהאוז של מחירו בין ההבדל
 משווים אם מנגד, מכך. למעלה ואף יוקרה, מכונית של למחיר
 המחיר מ״ר, לפי חדש לפנטהאוז חדשה רגילה דירה של מחירה

יותר. נמוך דווקא הפנטהאוז של
 שמש, לבית בכניסה המרמן צמח של נופיה בפרויקט למשל, כך

 מ״ר 12 בתוספת מ״ר, 132 פני על המשתרעת חדרים, 5 דירת
 מיליון 2.065 תמורת למכירה מוצעת שלישית, בקומה מרפסת,

 פנטהאוז למכירה מוצע מעליה קומות עשר זאת, לעומת שקל.
 42 של מרפסות בתוספת מ״ר, 150 פני על המשתרע חדרים, 5.5

 בלבד. שקל אלף 245 של הפרש - שקל מיליון 2.31 תמורת מ״ר,
 עולה חדרים 5 דירת כי עולה מ״ר, לפי המחיר את בודקים כאשר

 למ״ר. שקל 13,508 הפנטהאוז של ומחירו למ״ר שקל 14,963
 צמח בחברת והמכירות השיווק מנהלת כהן, רונית לדברי

 מדירה הסופי במחירו יותר יקר יהיה תמיד "הפנטהאוז המרמן,
 משודרג מפרט ובעל יותר גבוה יותר, גדול שהוא מכיוון רגילה
זולות הבנייה שעלויות מכיוון יותר נמוך למ״ר המחיר יותר.

 היינו מ״ר 150 של פנטהאוז במקום אם הדוגמה, לצורך יותר.
 שני רחצה, חדרי יותר לבנות צריכים היינו דירות, שתי בונים

 לעומת יותר יקרות היו הבנייה שעלויות כך וכדומה, מטבחים
 יותר, משתלם הפנטהאוז של שמחירו ספק אין אחד. פנטהאוז

 ומרפסות השירותים מבחינת והן טהורה כלכלית מבחינה הן
 צרעה". לאזור נוף נשקף שמהן הענק
 בין למ״ר "המחיר פרשקובסקי, אשי מנכל קראדי, חיים לדברי
 10%ב- זול פנטהאוז דירת לבין גבוהה בקומה חדרים 4 דירת
 נמוך במחיר גדולה דירה לקנות חשוב לרוכש אם לכן, מ״ר. לכל

 משמעותית גדולה דירה שהוא פנטהאוז, לקנות עדיף יותר,
יותר". גבוה אולי הכללי שהמחיר למרות חדרים, 4 מדירת

אחרים חוקים ־ שנייה יד
 המחיר שנייה מיד בפרויקטים חדשים, לפרויקטים בניגוד
 ,2יד נתוני פי על רגילות. מדירות יקר הפנטהאוזים של למ״ר

אף להגיע יכול רגילה לדירה פנטהאוז בין למ״ר במחיר ההפרש

 דירה של למ״ר הממוצע המחיר בחיפה לדוגמה, כך .24%ל-
 לפנטהאוז. שקל 18,374 לעומת שקל, 14,832 על עומד רגילה

 34,578 על עומד סטנדרטית דירה של למ״ר הממוצע אביב בתל
 .20% של פער - לפנטהאוז שקל 41,438 לעומת שקל, אלף
 מימין. בטבלה מלאה רשימה ראו

 שנייה יד דירות "שוק ,2יד באתר סמנכ״לית עופרים, גל לדברי
 תמחור החדשות. הדירות משוק לחלוטין שונה בצורה עובד

 עלויות למשל כמו כלכליים, משיקולים נגזר חדשות דירות של
 שנייה, יד דירות בשוק לבנק. המימון החזרת וקצב הבנייה
 באזור נמכרו דירות סוגי אילו מבררים המוכרים זאת, לעומת

מחיר. ובאיזה המגורים
 המוכרים מציעים שניה, יד פנטהאוז דירות תמחור של "במקרה

 של לעסקות בהשוואה משמעותית גבוהים מחירים כלל בדרך
 הייחודיים המאפיינים על פרמיה יבקשו לרוב רגילות. דירות

 סטטוס, בסמל שמדובר העובדה למשל כמו הפנטהאוז, של
משודרג". והמפרט הפתוח הנוף בעיצוב, ההשקעה על גם כמו
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