
מהשטח מדברים
48החדרים למספר הדירה שטח בין היחסים

 נסמאוט־טאווום דירה
והדמיה). ברמת־גן(תוננית

 12 ונן מ״ו 125 השטח:
 7הח המחיר: מדפסת. מ״ר

״ו1לנ שקל 18,9607

מהחדר! 1צא  שלה? השטה 1א ההדרים מספר בעיניכם: ינתר חשנב מה דירה, לרכוש מעוניינים כשאתם הלב, על יד עם
 הפנימית, לחלוקה כל קודם מתייחסים מהישראלים רבים ופרקטיות היסטוריות פסיכולוגיות, מסיבנת

במ״ר מדבר פטרסבורג עופר לרווחה. לנשום במקום יותר!להצטופף לשלם עלולים הם בדרן אבל
מלו 65 בן יהודי מוזר, שג׳רמי

 בישראל דירה לרכוש רצה נדון,
 תיאר לא הוא השקעה, למטרת
 שוק מושגי כמה עד לעצמו
 מאלו שונים המקומי הנדל״ן

"נדהמ מגוריו. בעיר הנהוגים
בי "ראשית, מספר. הוא תי",

 את משמעותית שמייקר מה לחדר, נחשב הסלון שראל
 מדברים ולא חדרים, סופרים אצלכם ושנית, הדירה, מחיר
 הרי דירה? על הרבה כך כל משלמים שאתם פלא במ״ר.
 על בהרבה עולה שהוא כך הדירה גודל את מחשבים אתם

האמיתיות". מידותיה
 למשל, ובברלין, בניו־יורק בפריז, שבלונדון, מה ואכן,

 3 ״דירת בישראל נקרא שינה חדרי שני כדירת מתואר
 ניר פריז, בלונדון, פוטנציאלים קונים וכאשר חדרים".

 שהם האינפורמציה בדירה, מתעניינים ברלין או יורק
ומא לצפות גודל לאיזה בדיוק להם מגלה עליה מקבלים

ביש בה. שיחושו הרווחה מידת את לדמיין להם פשרת
 רוכשי כאשר יותר. עמומה התמונה זאת, לעומת ראל,

 השאלה המכירות, למשרד נכנסים פוטנציאליים דירות
מעוניינים, הם הדרים בכמה היא נשאלים שהם הראשונה

 גודלה על בהכרה מעידה אינה בדירה החדרים כמות אך
 בה. במגורים הכרוכה הרווחה תחושת של המידה על או

 ברור היה חדרים, 4 דירת על בישראל כשדיברו בעבר,
 5 דירת על וכשדיברו מ״ר, ל־סוו 100 בין נע ששטחה
 נע ששטחה ודאות של רבה במידה להניח היה ניתן חדרים

הג הדשות, בשכונות בעיקר היום, מ״ר. 125ל־ 120 בין
 של שטחה מגיע אחת, בשכונה התגמשה: המטראז׳ דרת

 מסתכם הוא אחרת ובשכונה מ״ר 100ל־ חדרים 4 דירת
 על בארץ לדבר מעדיפים כן, אם מדוע, בלבד. מ״ר 80ב־

 האם בכלל? אם מכך, ללמוד אפשר מה החדרים? כמות
למגו יותר מרווחת תהיה אכן יותר גדול ששטחה דירה
 הדיבור משרת באמת מי את יותר? תעלה היא האם רים?

מזה? מרוויח ומי שטח, על ולא הדרים על

יקר יותר מה
 יהיה מחירה כך יותר, גדולה שהדירה שככל אומר, ההיגיון

 למצוא ניתן כך. זה תמיד לא הפתעה, הפתעה יותר. גבוה
 עד עשרה של פערים הכוללים חדשה בנייה של פרויקטים

 הדירה, בתמחור מגולמים לא אשר הדירות בגדלי אחוז 15
שמ הדירה האם כך, אם חלקי. באופן רק בו מגולמים או

 שעולות מדירות יותר יקרה באמת ביותר הגבוה הוא חירה
 שבעומק מתברר הפתעה. לכם מצפה כאן גם ובכן, פחות?

 תמיד לא אחרות, במילים בהכרה. כך לא זה גם העניין,
 הרבה. הכי לכם שתעלה זו היא ביותר הגדולה הדירה

 בכפך שרונה בשכונת דוגמאות: כמה הנה הכוונה? למה
 שונים יזמים שלושה מציעים אלה, בימים נבנית אשר יונה

 מ״ר, 100 בשטח דירה גדלים: בשלושה חדרים 4 דירות
 דווקא זה, במקרה מ״ר. 110 בת ודירה מ״ר 106 בת דירה

 היא ביותר. הזולה היא השלוש מבין ביותר הגדולה הדירה
הק הדירה ואילו שקל. מיליון 1.530ב־ למכירה מוצעת

 שקל. מיליון 1.555 עולה מ״ר, 100 שגודלה ביותר, טנה
כשמדו משמעותי אינו המחירים בין ההפרש פניו, על
 אחוזים משני פחות הם שקל אלף 25 כאלה: בסכומים בר

 כי מגלה מדוקדקת יותר קצת בחינה אבל הדירה. ממחיר
בדי בהרבה. גדול הדירות בין האמיתי המחירים פער

 היא העלות מ״ר, 110 כאמור ששטחה יותר, הגדולה רה
 היא העלות יותר הקטנה שבדירה בעוד למ״ר, אלף 13.9

 ואחוז 1כ־ על שעומד פער כלומר למ״ר, שקל אלף 15.55
 של למ״ר המחיר את "כשמכפילים הרירות. שתי במחירי
 שווי מתקבל יותר, הקטנה הדירה בשטח הגדולה הדירה
מיליון 1.5557 לעומת שקל, מיליון 1.390 של דירה

עמוד 1



עמוד 2



עמוד 3



עמוד 4


