הסלבריטאים נטשו והמחירים
מדשדשים :מה קרה לשכונת היוקרה
של תל אביב?
לפני  11שנה הוקם בעיר פארק צמרת ,מתחם מגורים יוקרתי
שמשך אליו ידוענים ,אנשי עסקים ובכירים במשק  -בהם בר
רפאלי ,בני שטיינמץ ואייל גולן ■ אולם עם השנים הביקוש דעך,
הבניינים הוזנחו והמחירים קפאו ■ "אנשים עם תקציב פוזלים
לשכונות ממול"

פארק צמרת .הזמן שחלף מאז בניית המגדלים השפיע על
האטרקטיביות של הנכסים בשכונה צילום :עופר וקנין
עדי כהן
פורסם ב18.12.20-
חלפו  11שנה מאז הוקם מתחם המגורים היוקרתי פארק צמרת בצפון
תל אביב  -במקומם של צריפי הפליטים היהודים של גבעת עמל ב',

ששוכנו באזור עם קום המדינה .הראשונים להיבנות במתחם היו צמד
מגדלי יו ,שהקימה קבוצת חבס ,חמושה במעצב העל פיליפס סטארק,
שגויס לטובת הפרויקט .הידוענים שמיהרו לרכוש בו דירות סייעו
בהפיכת צמד גורדי השחקים ללהיט נדל"ני ולמותג מקומי בולט בשוק
היוקרה התל אביבי ,שהקרין גם על סביבתו ועל המשך פיתוח
המתחם .תוך שנים ספורות נוספו למגדלי יו עשרה מגדלי מגורים
נוספים שנבנו בשכונה ,וכיום היא מכילה כ– 1,500דירות יוקרה.
תחילה נראה היה שהקונספט מוכיח את עצמו :תוך שנים בודדות
מחירי הדירות בצמרת הכפילו ואף שילשו את עצמם ,וכמה מהעסקות
היקרות בישראל נחתמו בגבולות המתחם .לתדמית הזוהרת הוסיפו
שמותיהם של סלבריטאים ובכירים במשק הישראלי שנקשרו בו  -כמו
בר רפאלי ,אייל גולן )שניהם עזבו את השכונה( אלי יצפאן ,הכדורסלן
לשעבר ניקולה וויצ'יץ' ,מיקי בוגנים ,איש העסקים יצחק דנקנר ,מנכ"ל
סלקום לשעבר ,יצחק פטרבורג; היהלומן והמיליארדר בני שטיינמץ
ורבים נוספים.
ואולם בשנים האחרונות נראה כי הזוהר היוקרתי של השכונה הולך
ומתרחק ממנה .מגדלי יוקרה חדשים שהוקמו בזה אחר זה ברחבי העיר
רוקנו את צמרת מעשירי הביצה ,הביקוש דעך  -והמחירים הושוו ואף
ירדו מתחת למחירי הדירות בשכונות ותיקות הסמוכות לה .במקביל,
גם הבנייה החדשה בפארק בבלי  -מתחם מגדלי המגורים שנבנה
מעבר לכביש בשכונת בבלי  -נגסה בביקושים למתחם.
נכון להיום ,על פי נתוני אתר מדלן ,המחיר הממוצע למ"ר בצמרת
מסתכם ב– 38אלף שקל .בסמוך לה ,בשכונת בבלי הוותיקה ,למשל,
המחירים מסתכמים ב– 43.4אלף שקל למ"ר ,ובבנייה החדשה של
מגדלי המגורים החדשים בשכונה  -המחירים מזנקים גם לטווחים של
 60–55אלף שקל למ"ר .גם בבתים הישנים בכיכר המדינה ,שכנתה
מהעבר השני ,ממוצע המחירים למ"ר הוא  47.9אלף שקל .כך,
במובלעת שבין איילון לנמיר ,נראית צמרת כאייקון מרוקן מתוכן
ומנותק מהעיר .סמל הסטטוס שלה אולי עוד נשאר  -אך אחיזתו
במציאות הולכת ומתרופפת.
האדריכלית נעמה מליס" :מתחם צמרת הוא דוגמה מובהקת
לאנטי־אורבניות .אין שם שום רקמה עירונית או רחוב ,אלא
בניינים שנטועים על משטח אספלט אחד גדול .התחושה היא
של ניכור וניתוק מההוויה התל אביבית"

•

הכניסה למיליונרים בלבד :השכונה החדשה שנבנית בלב
תל אביב כבר מושכת אש

•

"איזו סיבה יש לאנשים עם כל כך הרבה כסף לגור בין דרך
נמיר לנתיבי איילון"?

"רבים מהלקוחות של פארק צמרת הם כאלה שרצו בהתחלה לגור
בפרויקט 'ארלוזורוב  '17או בשדרות רוטשילד ,אבל הם ראו את
המחירים שם  -וחזרו לכאן" ,אומר בן בן דהן מחברת התיווך הומלנד
בית ממכר נכסים ,המשווקת נכסים באזור" .בסופו של דבר ,מבחינת
המחירים והמיקום ,צמרת נמצאית כיום בתחתית של שוק היוקרה
המקומי .בשונה מהמספרים של מדלן ורשות המסים ,אני מעריך
מהשטח שממוצע המחירים כאן בפועל הוא  45–42אלף שקל למ"ר.
יש גם עסקות ב– 38–35אלף שקל למ"ר  -אבל הן בדרך כלל בקומות
נמוכות או דירות עם בלאי.

בן בן דהן צילום :ללא קרדיט
"ועדיין ,כשכונה המרוחקת יותר ממרכז העיר והים ,המחירים בצמרת
באופן טבעי נמוכים יותר .העובדה שהמחירים נגישים יותר מושכת
בשנים האחרונות יותר משפחות צעירות למתחם .לצדן ,יש את
הפנסיונרים והקהל המבוגר יותר ,שמאז ומתמיד היו הבסיס של
השכונה אנשים שבאו לכאן מווילות בסביון או הרצליה ,אחרי שהילדים
עזבו את הבית .בשבילם צמרת זה כמו דיור מוגן יוקרתי .רוב בני

המעמד הסוציו־אקונומי הגבוה שמספרים שהם גרים פה לא באמת
חיים פה ,אלא מחזיקים נכסים ומשכירים אותם".
לטענת בן דהן" ,מתחילת האכלוס של השכונה ועד  2017המחירים
בפארק צמרת לא הפסיקו לעלות .אחרי שנים שאנשים פיקפקו בחזון
של המתחם הזה הם פתאום ראו אותו מתממש ,והוא הפך לאזור חם
מאוד להשקעה .אלא שב– 2017זה נפסק .המחירים אמנם לא ירדו,
אבל השכונה נשארה סטטית .אחת הסיבות לכך היא ההרחקה של
המשקיעים ותושבי החוץ  -בעקבות המיסוי המוגבר של שר האוצר
לשעבר ,משה כחלון ,והקשיים שהבנקים הערימו באותן שנים  -שעד
אז היוו לפחות  70%מהרכישות במתחם.
לאחר מכן התחיל השיווק של הבנייה החדשה בפארק בבלי ,שנגסה
בחלק נכבד מהביקושים לצמרת .הבניינים חדשים יותר ,והסטנדרט
ורמת הגימור שם גבוהים יותר .גם מבחינת התדמית ,ניכר שתל אביבים
ותיקים מתייחסים לבבלי כשכונה איכותית שיושבת על הפארק
ומחוברת לעיר ,בזמן שצמרת נאבקה שנים בתדמית של שכונה
מנוכרת ,שהיא לא עד הסוף תל אביב .אני חושב שהיום זה עבר,
ובפועל גם זו שכונה קהילתית וצעירה בהרבה ממה שמסיקים
כשמסתכלים על המגדלים מאיילון  -אבל עדיין פוגשים את התדמית
הזאת בקרב הרוכשים התל אביבים".
לדברי בן דהן ,הזמן שחלף מאז בניית המגדלים השפיע על
האטרקטיביות של הנכסים בשכונה" .המגדלים של צמרת נבנו אמנם
כמגדלי יוקרה ,אבל הם בסטנדרט של  ,"2009הוא אומר" .הפגיעה
הגדולה היא שהרבה מבעלי הנכסים פה לא עיכלו את המציאות
המשתנה ,ולאורך השנים לא השקיעו בדירות ,שיפצו או תיחזקו אותן.
זה נכון לגבי  50%מהדירות בשכונה לפחות  -שהן כבר לא נתפשות
כדירות יוקרה  -אלא דירות בסיסיות בפרויקטי יוקרה .התוצאה היא
שאנשים עם תקציב יפה שמחפשים מגורים יוקרתיים באזור יפזלו
כנראה לסטנדרט של הפרויקטים בשכונות ממול".
בן בן דהן ,תיווך הומלנד 50%" :מהדירות בשכונה לפחות כבר
לא נתפשות כדירות יוקרה ,אלא דירות בסיסיות בפרויקטי
יוקרה"

"שכונת צמרת מנותקת ומבודדת מהעיר  -פיזית וסימבולית"
צילום :עופר וקנין
"המתחם נשאר כמו אי בודד"
בדעיכה המתמשכת של מתחם צמרת יש מי שמוצאים שיעור חשוב
בעירוניות" .מתחם צמרת הוא דוגמה מובהקת לאנטי־אורבניות .אין שם
שום רקמה עירונית או רחוב ,אלא בניינים שנטועים על משטח אספלט
אחד גדול" ,טוענת האדריכלית נעמה מליס" .בסופו של דבר ,אנשים
שבוחרים לגור בעיר מחפשים את האנרגיה המשותפת ברחוב ,את
החברתיות ,את הפסיפס והמגוון .זה נכון גם כשאתה גר במגדל שן.
בצמרת ,לעומת זאת ,התחושה היא של ניכור וניתוק מההוויה התל
אביבית ומהעיר .אני חושבת שעם השנים אנשים הבינו את החיסרון
הזה ,והמחירים שם מצביעים על כך".

נעמה מליס צילום :דוד סקורי

מעבר לתכנון עתיר הבטון והאספלט ,גם הניתוק מהעיר פגע להערכת
רבים בסיכויי המתחם" .בסופו של דבר ,שכונת צמרת מנותקת
ומבודדת מהעיר  -פיזית וסימבולית" ,אומר האדריכל יוסי סיון ,שותף
ביסקי מור סיון אדריכלים ומי שהופקד על תכנונם של ארבעה ממגדלי
היוקרה בשכונה" .היא מוקפת צירי תחבורה ראשיים ,ולא טבעי ללכת
ממנה ברגל לשכונות אחרות .למעשה ,גם בתוך השכונה עצמה לא
נעים להסתובב  -וגם אין הרבה למה .כדי להוסיף על זה ,בנו עוד
גבעה אקוסטית שמקיפה את השכונה לאורך נמיר ,מה שמנתק אותה
עוד יותר ומייצר בה תחושה של מבצר .ייתכן שגם הבנייה החדשה
בבבלי מנותקת מהעיר ,אבל היא מתחברת לשכונה גדולה ,הומוגנית
וחיה  -עם אנשים ,מסחר ועניין .אם היו משלבים ,למשל ,מסחר
בקומות הקרקע של המגדלים בצמרת; או מרחיבים את הפיתוח של
השכונה לכיוון תחנת הרכבת הסמוכה  -אולי אפשר היה להציל
אותה".
לטענת סיון ,אין מדובר בתכנון לקוי או שגוי  -אלא בשינוי גישה.
"התזה התכנונית שרווחה בתקופה שבה נבנה פארק צמרת היתה שונה
מאוד מזו של היום" ,הוא אומר" .בזמנו ,הבסיס התכנוני היה של
הפרדת שימושים בין מגורים ,תעסוקה ומסחר  -ועל הבסיס הזה
השכונה נבנתה .רק בשנים האחרונות התחילו להבין את החשיבות של
עירוב שימושים ליצירת מרחבים שהם עירוניים יותר ,פחות מנוכרים
ויותר חיים".

יוסי סיון צילום :אייל טואג
לגישתו של סיון מצטרפת גם מתכננת הערים תמי גבריאלי ,לשעבר
ראש אגף לתכנון אסטרטגי בעיריית תל אביב" .אין לי ספק שאם היו
מתחילים לתכנן את מתחם צמרת מחדש היום  -הוא לא היה נראה כך.
המתחם הנוכחי הוא תוצאה של תפישות תכנוניות של שנות ה– 80וה–
 ,90שכבר פחות מקובלות או רלוונטיות כיום" ,היא אומרת ,ומודה

שלמעשה ,התכנון המקורי למתחם היה אחר לגמרי .המונחים
"מגדלים" או "יוקרה" נעדרו ממנו כליל  -ותוצאתו הסופית הוכתבה
בעיקר כתוצאה מהלחץ שהפעילו היזמים.
"גם מבחינת העירייה ,אפשר לומר שמה שיש שם כיום לא היה בדיוק
החזון של המקום" ,מוסיפה גבריאלי" .הדחיפה היתה של היזמים,
ובעירייה זה נתפש כפתרון סביר למקום שמראש היה בעייתי  -ולכן
איפשרו את הזכויות המוגדלות .ככלל ,באותן שנים קודמו גם תוכניות
נוספות לפיתוח בדופן הדרומית של צמרת ,עד תחנת הרכבת ,שכללו
בנייה גבוהה בעירוב שימושים אינטנסיבי  -מה שהיה אולי הופך את
המתחם לנכון יותר מבחינה עירונית .מסיבות שונות זה לא נבנה,
וכתוצאה המתחם נשאר כמו אי בודד.

תמי גבריאלי צילום :מגד גוזני
"במשך שנים ניסתה העירייה לקדם במתחם הזה תוכניות בנייה שונות,
שייעדו לו אופי דומה לבינוי הנמוך של מרכז העיר והאזורים הסמוכים",
מוסיפה גבריאלי" .עם זאת ,היה ברור לכולם שמדובר במתחם בעייתי,
שכלוא בין נמיר לאיילון ,כך שהיה קושי למשוך לשם עניין .במשך זמן
רב התוכנית לא יצאה לפועל .רק בשנות ה– 90יזמים התחילו לקלוט
את הפוטנציאל החבוי במתחם וקידמו בו תוכנית חדשה ,עם זכויות
בנייה מוגדלות לטובת מגדלים".
"עדיין נחשב סמל סטטוס"
גם הצלחתם המסחררת של מגדלי היוקרה שהתווספו לגבולות תל
אביב בשנים האחרונות וננטעו בלב רחובותיה משקפת במידת מה את
העדפות השוק" .בשונה ממתחם צמרת ,מי שבוחר ביוקרה והולך
לרוטשילד ,ארלוזורוב או נווה צדק  -לא מתפשר על החוויה העירונית.
הוא עדיין ייהנה מהרחוב ,הכיכרות והעניין" ,טוענת מליס" .מדובר

בסוף בצורך בסיסי שלנו כאנשים ,וזה שלאנשים יש כסף לקנות דירות
יוקרה זה לא הופך אותם ליצור אחר או משנה את הצורך הזה".

פארק צמרת צילום :עופר וקנין
סיון מוסיף כי מגזר היוקרה בשנים האחרונות עבר שינויים ,שהשפיעו
גם על האופן שבו נתפשים הנכסים בפארק צמרת" .בזמן שהוקם
מתחם צמרת אלה היו הבניינים המובילים בעיר ,או במדינה כולה" ,הוא
מזכיר" .אך מאז קמו להם לא מעט תחרויות ,וככלל  -מרכז העיר תמיד
היה ויהיה יקר יותר .אנשים אוהבים לגור במרכז העניינים .כמי שתיכנן
הרבה מגדלי מגורים גם במקומות נוספים בתל אביב  -כמו למשל
מגדלי אקירוב או פרישמן־דיזנגוף  -אני יכול לומר שמבחינת רמת
הדירות ,אלה שבצמרת ממש לא ברמה פחותה .יש להן גם יתרון כי הן
יותר גדולות ממה שנהוג לבנות כיום ,והן נהנות מיותר תקני חניה.
הדבר היחיד שהשתנה אולי זה שנוספו טרנדים חדשים בעיצוב או
בקונספט של בתים חכמים ,שהיה פחות מקובל לפני עשור ויותר .גם
בשוק היוקרה הישראלי המצומצם יש הרבה עניין של טרנדים .וגם הם
חולפים".
ומה אומרים הדיירים? "דיירי המתחם הם אנשים שקמים בבוקר ורצים
קדימה" ,אומר עו"ד אלדן דנינו ) ,(33מומחה לדיני בטיחות בעבודה,
מדירתו באחד המגדלים של פארק צמרת" .אלה הבכירים ביותר
במשק ,והמצליחנים של המחר .מי שבא לפה רק בשביל הנראות
והשופוני  -יעזוב די מהר .בכל זאת ,נטל השכירות ודמי הניהול פה
כבד .כדי לעמוד בזה אתה צריך באמת להיות במקום יציב ומצליח.
האווירה פה היא עסקית  -ומשהו בסביבה הזו מדבק ודוחף קדימה .אני
לא חושב שאפשר לומר את זה על אף שכונה אחרת בתל אביב או
בישראל .זה נכון גם לגבי מגדלי יוקרה אחרים בעיר ,שהם בבחינת
'זאב בודד' במרחב ,ואין בהם את המעטפת והתמהיל שיש פה
בשכונה".

עו"ד אלדן דנינו צילום :ללא קרדיט
דנינו מציין כי הניתוק של המתחם הוא דווקא חלק מהיתרונות שלו.
"לפני שהגעתי לצמרת גרתי כמה שנים בשכונת הצפון הישן .שם אולי
באמת מרגישים את החיים התל אביביים והכל במרחק הליכה ,אבל
בסופו של דבר הייתי מוקף בסטודנטים ,דירות שותפים ואנשים שבאו
לחוות את העיר .בצמרת האווירה אחרת ,ומבחינתי הניתוק מהעיר הוא
חלק מהיופי של השכונה .כמו מובלעת קסומה בשום מקום ,אבל
קרובה להכל .איכות החיים פה טובה ,המיקום נוח ,ואין ספק שזה
עושה רושם טוב להביא לפה לקוחות .בסופו של דבר ,אף שבפועל
המחירים פה נמוכים ממגדלי יוקרה אחרים בעיר  -משהו במתחם הזה
עדיין נתפש כסמל סטטוס".
בניגוד לבן דהן ,המתווכת שירה מלכס ,בעלים של חברת יהונתן נכסי
יוקרה ,טוענת שפארק צמרת מעולם לא איבד מהיוקרה שבו.
"המחירים של הדירות בפארק צמרת רק עולים ,וזאת בועה שלא
מתפוצצת" ,היא אומרת" .נכון שהבניינים פה לא חדשים כמו במתחם
פארק בבלי הסמוך ,שם הביקוש גבוה מאוד בין היתר בזכות הפארק

)הירקון; ע"כ( ,בתי הספר וגני הילדים .יחד עם זאת ,לצמרת יש את
היתרונות שלה .יש פה את קניון  G,חיי חברה עשירים ,שירותים מצוינים
וגני שעשועים  -כך שהכל נוח ,זמין ושירותי .לצד זה יש את הנוחות של
המיקום של המתחם ,שנמצא דקה מאיילון ,וכמה דקות הליכה
מהשכונות של צפון תל אביב או כיכר המדינה .כתושבת השכונה
בעצמי ,אני מאוד אוהבת את החיים פה .הסגנון הניו יורקי של
המגדלים ,הנגישות של הכל ,התחושה שלא צריך לצאת מהשכונה -
אני מרגישה פה באמריקה".
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