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תלבדרוםהשיווקאתגרימולמתמודדיםהנדל"ןמשווקיכיצדונרקומניםזונותזרים,אובדיםמסתננים,
מרוםרוניתלפינהמאברממשנמצאאביבתלדרוםשלהוורודהאתידתדמיתי?שינויאוהתחדשותאביבל

אביבתלבדרוםדירותשיווק

להתמודדצריכיםשיווקמנהלי

מולרבים.באתגריםולעמוד

בחסר,לוקותשעדייןהתשתיות

בד־הזרההאוכלוסייההחלשה,האוכלוסייה

מות

$TS1$בדמות$TS1$

$DN2$בדמות$DN2$והמסו־הזונותושאריותזרים,עובדים

ממים

$TS1$והמסוממים$TS1$

$DN2$והמסוממים$DN2$אלהכלבמקוםמשוטטיםשעדיין

בוולקבועלמקוםמלהתקרברביםמרתיעים

מושבם.מקוםאת

הםהרתיע.לאזההמשקיעיםקהלאת

להרוויחהצליחווגםהשקיעולאזור,נכנסו

הד־בשכונותשיווקמנהלישלהאתגרבגדול.

רומיות

$TS1$הדרומיות$TS1$

$DN2$הדרומיות$DN2$שמעוניינתהאוכלוסייהאתלהביאהוא

לרכוששמעוניינתזורקולאבמקום,להתיישב

עדיםאנוהאחרונותבשניםהשקעה.לצרכי

בדרוםהרוכשיםקהלבאופישינוישללתהליך

השקעהלצרכימרכישהממעבראביב,תל

יח"צצילום:מרוםרונית

לצר־רוכשיםויותרליותרהשוק,אתשאפיינה

כי

$TS1$לצרכי$TS1$

$DN2$לצרכי$DN2$.נתפראבלומדוד,איטיהואהתהליךמגורים

התכנוןמבחינתהעתידיותהמשפחותלצרכי

תמהיליצירתהתחבורה,שכלולארוך,לטווח

עירו־ויוזמותגדולותדירותגםהמציעדירות

ניות

$TS1$עירוניות$TS1$

$DN2$עירוניות$DN2$הדרום.אתלהקפיץשעיקרןמהפכניות

בדרוםפרוייקטיםשיווקביןההבדלעל

השיווקמנהליהעיר.וצפוןלמרכזאביבתל

עובד.זהאיךמסביריםהנדל"ןבחברות

:Ewave Nadlan

בדיונימדעכמו
Ewaveחברת Nadlanשלבמרחבפעילה

ומחזיקהמעשורלמעלהכבראביבתלדרום

עשרותהמונהמכובדנכסיםבפורטפורליו

חטיבתמנכ"למעורבת.היתהבהםפרויקטים

מסביר:כהנראסף, אסף Ewave Nadlanשלהשיווק

השתנותאתהשניםלאורךרואים"אנחנו

אביב.תלבדרוםפרויקטיםבשיווקהאתגרים

שכלוםנראההיהבהתקופהציינועשורלפני

תלדרוםשלהזהבמרחבלטובהישתנהלא

הרוכשיםלרעה.רקאזישתנהואםאביב,

עםכאלהמקצוענים,משקיעיםבעיקרהיו

אוקדימה,שנים10-20שלרוחואורךחזון

הפוטנציאלאתשזיהוהלהט"בקהילתבני

השינויאבלהשאר.לפניהרבההמקוםשל

תכניותהתממשוהאחרוןובעשורמתחולל

המכירהדוגמתבדיונימדעכמונראושבעבר

פרויקטהישנההמרכזיתהתחנהמתחםשל

עירוניתהתחדשותשלעוגןמציאות,משנה

דרוםפתאוםהסביבה.כלאתאחריושסוחף

זריםלעובדיםנרדףשםרקאינואביבתל

הופךאט-אטאלאמאפריקה,מסתנניםאו

מיליארדיבושמושקעיםמתחדש,למתחם

מוסדייםמשקיעיםציבורי,כסףשלשקלים

בשטח,נראההזההשינויפרטיים.ומשקיעים

עשרותבוצעו,שכברפרויקטיםעשרותעם

הנמ־עשרותועודלפועלהיוצאיםפרויקטים

הסטיגמהאתמנפצים
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הדרום־מזרחעתידהגיעו.ולאןהתחילהכל

מכך".שונהאינוהעירשל

בענייןטועיםרביםפוטנציאלים"רוכשים

תלשלל"סיטי"הדרוםאזורביןהפיזיהמרחק

בפועלהחייל.ורמתהבורסה,מתחםאביב,

מדויקאומדןלתתהינובמשווקיםתפקידנו

ולהציגועיקרכללמשמעותישאיננולמרחק

התחבורתיותהתוכניותאתהמתענייניםבפני

משמעו־יקצרספורותשניםשבעודהעתידיות

תית

$TS1$משמעותית$TS1$

$DN2$משמעותית$DN2$העיר".חלקיכלביןהמרחקיםאת

dara:השתנובדרוםהרכישות

חברתשלובעליםמנכ"לציון,אוהבדרור

שלנו"האתגר:(dara)נדל"ןשיווקדרא

הואהדרומיות,בשכונותבעיקרשיווק,כמנהלי

להתגוררשמעוניינתהאוכלוסייהאתלהביא

כדיהשקעה.לצרכילרכושרקולאבמקום

למ־אטרקטיבייםיהפכוהאזוראושהשכונה

גורים

$TS1$למגורים$TS1$

$DN2$למגורים$DN2$צריכיםאנויעלה,בהםהנכסיםושערך

ומשכילהכלכליתחזקהלאוכלוסייהלגרום

מתכנניםאנוכזהבמצבבמגורים.להתעניין

ול־לרוחבבהסתכלותלמגוריםשלםקונספט

עומק

$TS1$ולעומק$TS1$

$DN2$ולעומק$DN2$קהלאתבחשבוןשיביאהדבריםשל
חדשחייםסגנוןויצירתהדירותתמהילהיעד,

חדשה".בסביבה

גולןנווהבשכונתayaפרויקטשל"במקרה
קודםחשבנומלווים,אנואותוצ.פחברתשל

בזוגותשמדוברראינושלנו.היעדקהלעלכל

ויצרנואביבבתללגורשמעונייניםויחידים

למגוריםובינוניותקטנותדירותשלתמהיל

ולאמ"ר80-100שלבגדליםחדרים3-4של

בעיקרהמיועדותחדרים,שלקטנותדירות

הללוהאזוריםהזמן,שעוברככללמשקיעים.

ידר־זאתולאור"התברגנות"שלתהליךיעברו

שו

$TS1$ידרשו$TS1$

$DN2$ידרשו$DN2$צעיריםגםויחידיםזוגותפסיליטיזיותר

לים,הקרבהאתשרוציםיותרבוגריםוגם
פרויקטהנוחות".כלעםהקלההרכבתלציר

ayaפרויקטזהו.171יפתברחובלפועליצא

בשמונהיח"ד72שבולמתחםעיבוי-בינוי

בתוספתחדשותדירות39יצטרפוכניסות,

קומות.2.5של

הביקושיםצברים;
?ידרוסנודדים

והמכירותהשיווקמנהלאצ׳רקן,דניאל

העריםאחתהיאאביב"תלצברים:בחברת

והביקו־שבהןהיקרהלאאםבישראלהיקרות

שים

$TS1$והביקושים$TS1$

$DN2$והביקושים$DN2$אנחנוהאחרונותבשניםההיצע.עלעולים

בעיקרהעירלדרוםנודדיםשהביקושיםרואים

מדוברומשקיעים.צעיריםרוכשיםידיעל

יחסיתזוליםהדירותמחיריבהםבאזורים

אורבניתהתחדשותשלתהליךעובריםוהם

ברחוב"יאפא"בפרויקטתשתיות.ושדרוג

הדירות108מתוךדירות88ביפו,טוכולסקי

וכלוסטודנטיםצעיריםידיעלנרכשוהנבנות,

נוגהמתחםבפלורנטין,שקרותהליכיםאותם

שכונהשהייתההעירבצפוןשרתבנווהואפילו

יפו".בדרוםעכשיומתרחשיםמוזנחת,

תכנון".בשלביצאים

באסטרט־לנהוגצריכיםהיינובעבר"אם

גיית

$TS1$באסטרטגיית$TS1$

$DN2$באסטרטגיית$DN2$push",ליצור"שמטרתהכהנר,ממשיך

נמ־בפירושאנחנושכיוםהרילאזור,ביקושים

צאים

$TS1$נמצאים$TS1$

$DN2$נמצאים$DN2$באסטרטגייתpull,לספקשמטרתה
תללדרוםהקיימיםלביקושיםמדויקמענה

להיותהפכהאביבתלדרוםהזהבמובןאביב.

שלהתוססהחלקישראל,שלהמשקיעיםבירת

הלבתשומתאתאליושמנקזמקוםאביב,תל

אביבבתלהשקעהלבצעהמעונייניםאלושל

אנרגיותבעלבמקוםלהתגוררהמעונייניםואלו

דחיפהקיבלנוהזהבהיבטהפסקה.ללאעירשל

שלנושבראייההאירוויזיון,מקמפייןמשמעותית

ביותרהגדולהנדל"ןהשבחתקמפייןגםהיה

מידהבקנהחשיפהשנתןאביב,תלבתולדות

מתלשפורצותהמיוחדותלאנרגיותבינלאומי

בפרט".אביבתלודרוםכולהאביב

מתעגייניסהרוכשיםשניר:

החינוךבמערכת
לפיתוחוהחברהשנירמנכ"לשמול,ניר

אביבתלדרום"אזורעירונית:והתחדשות

לפניכיהאחרונותבשניםמהותישינויעבר

הד־תושביהיוהרוכשיםמרביתשנים10

רום

$TS1$הדרום$TS1$

$DN2$הדרום$DN2$שסובבהמעגלאתלשבורניתןהיהולא

בשכו־דירהשרכשמיכלומר,השכונה.את

משפריבעיקרהיוהעירבדרוםמסוימתנה

משתייכיםמהםשרביםהשכונהמתוךדיור

למכורשמעוניינתיותרמבוגרתלאוכלוסייה

האחרונותבשנים.5ולרכושחדריםדירת

הסיבהעצום.מהפךהעירבדרוםרואיםאנו

המתארתכניתשלאישורההיאלכךהעיקרית

כשנתיים.לפני5000תאאביבתלשלהחדשה

שמיםהעירלדרוםבהתייחסהתכניתעיקרי

הציבוריות,התשתיותשלניכרשיפורעלדגש

אופישינויעםיחדוהקהילתיותהחינוכיות

חדשהבנייהלעברהדרומיותבשכונותהבניה

תכניתיישוםשימושים.ובעירובומודרנית

אתומשנההדרוםאתמחדשבעצםהמתאר

השכונותכיוםכןעלשלו.האורבניהאופי

לאנשיםאלטרנטיבהמהוותאביבתלבדרום

הקצבאתאוהביםהםאביב,בתללגורשרוצים

והצפוןהמרכזאתלעזובומוכניםשלהוההווי

הביצה"."לבהאחרונותלשניםעדשנחשבו

מבוססתיותר,ומשכילהצעירהאוכלוסייהזוהי

החזרילשלםשמסוגלתכלכליתמבחינהיותר

שהיוהגבוההדירהלשכרבמקבילמשכנתא

שמגיעהקהלהעיר.וצפוןבמרכזמשלמים

במע־בעיקרכיוםמתענייןבדרוםלשכונות

רכת

$TS1$במערכת$TS1$

$DN2$במערכת$DN2$,הקהילתייםהשירותיםעלשואלהחינוך
שיפורגםגבוהה.ברמהותכנוןלמפרטומצפה

מביאיםאופניים,מסלוליוהוספתהתחבורה

שמשדניהדמיה:צ.פחבות,avaפרויקט

שבעבראיכותיתאוכלוסייהאביבתללדרום

גן,רמתאונו,בקרייתדירהמחפשתהייתה

מגיעיםהםכעתוגבעתיים.שמואלגבעת

כפרהארגזים,שכונתעופר,נווהכמולשכונות

מזרחבדרוםנוספותושכונותאליהוידשלם,

ומשנותפניםומתחייתחידוששעוברותהעיר

אופיין".אתלחלוטין

דוגמאנותניס?זמארם;9ייב

צדקונסהמ9לורנםין
סטארס,פייבמנכ"ליתגרתי-אלון,יפעת

הד־"לרובעיםפרוייקטים:שיווקאסטרטגיית

רומיים

$TS1$הדרומיים$TS1$

$DN2$הדרומיים$DN2$זאת,עםיחדעצום.פוטנציאלקיים

שב־מזהמאודשונהאביבתלבדרוםהשיווק

מרכז

$TS1$שבמרכז$TS1$

$DN2$שבמרכז$DN2$המטרהקהלימבחינתהןהעיר,וצפון

שלהתנגדויותעםההתמודדותמבחינתוהן

מכ־שללבשלהנובעותפוטנציאליםרוכשים

שולים

$TS1$מכשולים$TS1$

$DN2$מכשולים$DN2$הדרומיות.בשכונותהקיימיםפיזיים

ברובהמתאפיינתהדרומיותהשכונותחזות

נגועאףוחלקהבהרבהנמוכהתשתיותברמת

מסתננים,דוגמתומאיימתקשהבאוכלוסייה

"עולםשלמראהלשכונההמשוויםוסמיםזנות

מהכשליםחלקעלמתגבריםאנושלישי".

הפוטנ־לקוניםעורכיםשאנוסיורבאמצעות

ציאלים

$TS1$הפוטנציאלים$TS1$

$DN2$הפוטנציאלים$DN2$הפשפ־שוקפלורנטין,כמובשכונות

שים,

$TS1$,הפשפשים$TS1$

$DN2$,הפשפשים$DN2$מאיפהלהםמסביריםאנושםצדקנווה
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ישראלאלעדצילום:יוגגאסף

יח"צצילום:טירוגבאיאורית

אלטרנטיבהשיחק:אלדר
למשפחותגסהולמת

"המחי־שיווק:אלדרמנכ"לכהן,רוני

רים

$TS1$המחירים"$TS1$

$DN2$המחירים"$DN2$יצרואביבתלומרכזבצפוןשהאמירו

לפניכברשזוהתההזדמנותהעירלדרום

המחיריםעלוזאתבעקבותשנים.מספר

שלםכפרכמוגדולותדרומיותבשכונות

הרוכשיםעיקרבתחילההשלום.וקריית

די־שקנוומשקיעים,רווקיםצעירים,היו

רות

$TS1$דירות$TS1$

$DN2$דירות$DN2$2-3.אזוריםויותריותרכיום,חדרים

למ־ללגיטימייםהופכיםאביבתלבדרום

גורים

$TS1$למגורים$TS1$

$DN2$למגורים$DN2$בחלקןגידולוחללהשקעה,רקולא
בעודהדירות.רוכשיבקרבהמשפחותשל

מתא־שאנןונווהפלורנטיןכמוששכונות

פיינות

$TS1$מתאפיינות$TS1$

$DN2$מתאפיינות$DN2$שבפרויקטיםהריקטנותבדירות

שלוםקריתדרום,פארקבאזורשנבנים

די־שליותרגדולהכמותיששלםוכפר

רות

$TS1$דירות$TS1$

$DN2$דירות$DN2$אחתלמשפחות.המתאימותגדולות

הפוטנציאלעםאביבתלבדרוםהשכונות

צפויהאזורשאנן.נווההיאכיוםגדולהכי

פרויקטהמגהבזכותרציניתתנופהלקבל

המרכ־בתחנהובינויושיכוןלוינשטיןשל

זית,

$TS1$,המרכזית$TS1$

$DN2$,המרכזית$DN2$המרכזאתלהוותהולךהאזורולדעתי

אביב".תלשלהחדש

מגורים:ישראלאלעד

תדמיתשינויעלעובדים

אלעדחברתשלהשיווקמנהליוגב,אסף

עלמסבירתשובה,מקבוצתמגוריםישראל

תל׳פארקהענקפרויקטבשיווקהרוחהלך

יח"צצילום:נהנואסף

יח"צצילום:ציוןאוהדדוור

"ברגעבגין.מנחםפארקעלהממוקםאביב׳,

מהביןהידעפעריאתוצמצמנומידעשהנגשנו

לתכניותשהשתרשה,והתדמיתבשטחשרואים

אםאביבתלעירייתשלהמתוכננותוההשקעות

והחי־הציבורייםהמתקניםהתשתיות,מבחינת

נוכיים

$TS1$והחינוכיים$TS1$

$DN2$והחינוכיים$DN2$החששותהאזורבכללקוםהעתידים

הפ־בשיווקהראשוןבשבועלראייה,התפוגגו.

רויקט,

$TS1$,הפרויקט$TS1$

$DN2$,הפרויקט$DN2$כבראנחנוהיוםדירות.כ-001נמכרו

ועודמאוכלסותדירותו-002בנייניםעם

ובעתידמכורות,דירות200עםבהקמהבניינים

יח"ד1,600עודעםהצפוניהמתחםעםנתחדש

משקי־בחלקוהואהפרויקטשלהיעד"קהל

עים

$TS1$משקיעים$TS1$

$DN2$משקיעים$DN2$עםהאזור,שלהפוטנציאלאתהבינואשר

משפחותאביבי,תלקהלהואהאריחלקוזאת

ולהקיםאביבבתללגורלהמשיךשרוצותצעירות
ובמיקוםיותרנגישיםבמחיריםבעירמשפחה

משול־ירוקיםומרחביםפתוחיםשטחיםהכולל

בים

$TS1$משולבים$TS1$

$DN2$משולבים$DN2$מרכזייםתנועהלציריקירבהלצדומיםטבע

דיין(".משהוצירכבישאיילון,)נתיבי

עלנשעניםגבאי:קבזצת
אחרותשבונותשלהצלחות

בק־השיווקסמנכ"ליתגבאי-טירר,אורית

בוצת

$TS1$בקבוצת$TS1$

$DN2$בקבוצת$DN2$:בדרוםפרויקטיםשלהיעד"קהלגבאי

שהפרויקטיםככלומשתנהמגווןאביבתל

ארבעיששלםבכפרמשתנות.עצמןוהשכונות

לתלמחוץתושביםמרכזיות:רוכשיםקבוצות

להרשותיכוליםולאבעירלגורשרוציםאביב

בתלבשכירותשגריםצעיריםזוגותלעצמם,

דיורמצמצמיוכןבה,להישארורוציםאביב

לעבורורוציםשלםבכפרשגריםדיורומשפרי

לחלופין,אוהקרקע,מביתיותרקטנהלדירה
וחדשה".גדולהלדירהלעבור

הילשרוןצילום:אצ׳וקןדניאל

יח"צצילום:שמולניר

מולבעיקרהואשלנוהגדולהאתגר"כיום

האנשיםלרובשכןהראשונות,הקבוצותשתי

לשכו־שנים5-10בעודיקרהמהלדמייןקשה

נה.

$TS1$.לשכונה$TS1$

$DN2$.לשכונה$DN2$השכונהאיךבפלורנטין,קרהמהראוכולם

קשהומאודהיום,היאומהעשורלפניהייתה

שעובריםהתהליכיםשאלהלאנשיםלהסביר

מביניםכולםאביב.תלדרוםשכונותיתרעל

רואיםלאעודאבללהשתנות,הולךשהאזור

יותרשקצתהאזור,תושביהשינוייהיהמה

ומא־השכונהעלשעובריםלתהליכיםרגישים

מינים

$TS1$ומאמינים$TS1$

$DN2$ומאמינים$DN2$,הסברים.פחותשצריכיםאלההםבה

דו־הדמיות,מספקיםאנחנוהאחריםלרוכשים

גמאות

$TS1$דוגמאות$TS1$

$DN2$דוגמאות$DN2$מידעשיותרכמהאחרים,מקומותשל

פארקים".כבישים,שינויציבור,מבנילגבי

התכנוןמגמותהשקעות:אלדר
הדרוםאתשירימוהם

באל־השיווקסמנכ"ליתאוחיון,אודליה

דר

$TS1$באלדר$TS1$

$DN2$באלדר$DN2$האתג־"אחדאלדר:מקבוצתהשקעות

רים

$TS1$האתגרים$TS1$

$DN2$האתגרים$DN2$הואאביבתלבדרוםפרויקטיםבשיווק

המשקי־המקום.שלהפוטנציאלבהמחשת

עים

$TS1$המשקיעים$TS1$

$DN2$המשקיעים$DN2$אביב,תלבדרוםהשכונותאתמכירים

שלנוהמאמץולכןשםשישהמורכבויותאת

העתידיהפוטנציאלבהמחשתהואבשיווק

אתמפרסמיםרקלאאנומכךכחלקשלהן.

מנסיםגםאלאשלו,והיתרונותעצמוהפרויקט

העירוניותהתכניותעלהמידעאתלהעביר

שאנן,בנווההשכונה.אתלהריםשצפויות

הדירות,עלמספריםרקלאאנחנולמשל,

התכניתעלגםאלאהבנייה,ואיכותהגודל

סטודנ־למעברתמריציםליצירתהעירונית

טים

$TS1$סטודנטים$TS1$

$DN2$סטודנטים$DN2$.מסוימיםשלרוכשיםספקאיןלשכונה

איךולדמייןכיוםהמצבעללהסתכלקשה

כהןאוראלצילום:כרןמני

יח"צצילום:אוחיוןאודליה

2*-':

אתכשמביניםאבלשנים,מספרבעודייראה

אביבתלבדרוםבשכונותהגלוםהפוטנציאל

אזהמקומית,הרשותבסיועשדרוגשעוברות

המחוללהקתלמשלכךלהשקיע.נכונותיש

אתלהעתיקעומדתהיאכיהודיעהשבעבת

עירייתעםמשותפתביוזמהולהקיםפעילותה

שאנן.בנווהחדשאומנויותקמפוסאביבתל

להבחיןהיוםכברמאפשרותהאלוהתכניות
ובקהליםבשכונההאוכלוסייהתמהילבשינוי
הבא".החםהמתחםאתהמחפשיםחדשים

מעניקיםיובלים:קבוצת
לרוכשיםביטחון

יובלים:בקבוצתהשיווקסמנכ"לגרסון,טל

הגדו־השיווקייםהאתגריםאחדלהיום"נכון

לים

$TS1$הגדולים$TS1$

$DN2$הגדולים$DN2$אביבתלבדרוםיזמיםאיתםשמתמודדים

בהרבהמשופעעדייןשהאזורהעובדההוא

מחיריםשמבטיחותרכישה,קבוצותשלסוגים

היזמיםשיכוליםממהנמוכיםיותרהרבה

היעדשקהלמכיווןזאת,עםלהבטיח.באזור

רואיםאנחנויחסית,מבוססיםרוכשיםשלהוא

ויכו־וודאותשלהחשיבותאתמביניםשהם

לת

$TS1$ויכולת$TS1$

$DN2$ויכולת$DN2$אצלרקשקיימתרחוקלטווחהתחייבות

יותראוליהרכישהבקבוצותהמחיריםיזמים.

שה־להתחייביכוליםהיזמיםאךאטרקטיביים,

מחיר

$TS1$שהמחיר$TS1$

$DN2$שהמחיר$DN2$להת־יכוליםהסופי,המחירהואהמוצג

חייב

$TS1$להתחייב$TS1$

$DN2$להתחייב$DN2$ולאיכות,למפרטזמנים,בלוחותלעמידה

לערבויות.הקשורבכלכלכלילביטחוןוכמובן

ישוודאות,איהרבהבושישהנדל"ן,בתחום

אלה".לכללהתחייבליכולתרבהחשיבות

ועיצובלאדריכלותהמשרדבעלתמרוםרוניתהכותבת:

פנים

עמוד 3


