
עיר על תילה
ב"ה          מגזין התחדשות עירונית מבית 'מגה בית פרויקטים'            ניסן תשע"ז

הטבעית בסביבה  חדשה  בדירה  מגורים  באשדוד:  החרדית  הדיור  למצוקת  הפתרון 

אחרי שעתודות הקרקע למגורים באשדוד אזלו, מוביל מהנדס 
העיר דורון חזן מהפך בעירייה בכל הקשור לאישורי פרויקטים 
של  התלהבותם   I  38 תמ"א  במסגרת  עירונית  התחדשות  של 
הפתרון  זהו  בבירור:  מצביעים  אשדוד  בעיריית  התכנון  גורמי 

הזמין והטוב ביותר לבנייה בריכוזים החרדיים באשדוד  

עליית  המשך  על  מעידים  ישראל  בנק  נתוני 
פלוג  קרנית  ד"ר  הבנק  ונגידת  הדיור  מחירי 

מבהירה כי הוזלה אינה נראית באופק 
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כאן גרים
ר' דוד א. ור' שמחה בונם 
את  בפנינו  מציגים  ש. 
דירותיהם החדשות שנבנו 
בפרויקט  גבוה  בסטנדרט 
 'GOLD בית  'מגה 
אלו,   בימים  שמתאכלס 
בחרו  מדוע  מסבירים  הם 
דווקא  ביתם  את  לקבוע 

כאן 

כאן בונים
וממוני  בית'  'מגה  מנהלי חברת 
הבנייה והפיתוח בחברה מספרים 
פרויקט  לביצוע  הדרך  על 
גבוהה  גימור  ברמת   38 תמ"א 
הדיירים  של  רצונם  ולשביעות 
וגם:   I והוותיקים   החדשים 
עצמה  על  שהחמירה  הנהלים 
ובעקבותיהם  בית'  'מגה  חברת 
לכל  אשדוד  עיריית  הורתה 

היזמים לנהוג כך.
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מהם
ם  ההדגשי
ם  י ב ו ש ח ה
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ה  ר י ד
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 38 תמ"א 
ניתן  וכיצד 
ש  ו כ ר ל
דירה חדשה 
ם  מו י נ י מ ב

הון עצמי 
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חכם מתי הוא קונה? 
כך מחירי הדירות באשדוד ימשיכו לזנק

הניסיון שלנו - ההצלחה שלכם!

מגה בית



הגג  קורת  להם  שזו  צעיר  בזוג  מדובר  אם  בין 
המשפרות  במשפחות  מדובר  אם  ובין  הראשונה 
דיור, רכישת דירה היא הצעד הכלכלי המשמעותי 
ביותר בחיים והיא מלווה בציפיות רבות ובתחושות 

של הגשמת חלום.

אנו  הנדל"ן,  בענף  שנים  רב  עשיר  ניסיון  מתוך 
בעלת  דירה  רק  אינו  שבית  מבינים  בית"  ב"מגה 
רמת  או  טכני  מפרט  ותקרה,  רצפה  קירות,  ארבע 
גימור. בית הוא הרבה מעבר לכך. זהו הנכס החשוב 
שהוא  חשוב  ולכן  מאתנו,  אחד  לכל  שיש  ביותר 
הגבוהים  בסטנדרטים  ובנוי  מכובד,  מושקע,  יהיה 

ביותר.

אומרים  אדם",  של  דעתו  מרחיבה  נאה  "דירה 
ב"מגה  אותנו  שמוביל  המרכזי  המוטו  וזהו  חז"ל, 
טיב  על  מתפשרים  איננו  זו  תפיסה  מתוך  בית". 
כולו,  ובבניין  הבית  בתוך   – ומחוץ  מבית  ואיכות, 

בחדר המדרגות ובחזית החיצונית. 

משאבים רבים אנו משקיעים משאבים רבים במה 
שאחרים יגדירו כ'פרטים הקטנים'. אם זה לדוגמה 
תריס גלילה חשמלי בסלון, כלים סניטריים תלויים 
ונסתרים שאנו מציעים כסטנדרט, או אדריכל מיוחד 
המדרגות  וחדר  הלובי  עיצוב  עבור  שוכרים  שאנו 

של הבניין המתחדש וכהנה רבות.

התפיסה העסקית שלנו רואה בדייר כבן טיפוחים 
והדבר החשוב ביותר מבחינתנו הוא שהדייר יהיה 
מתאימים  הלקוחות,  צרכי  את  רואים  אנו  מרוצה. 
את פתרונות הדיור האיכותיים עבורו, ולא פועלים 
מתוך מחשבה שהדייר 'יסתדר' עם מה שנבנה לו. 
בנוסף, אנו מקפידים על קשר אישי עם הדיירים, 
הבנייה,  תהליך  אורך  לכל  והוותיקים,  החדשים 

ונותנים מענה 24 שעות ביממה לכל פניותיהם.

שורה  על  מושתת  החברה  של  מאמין'  ה'אני 
קשובים  אנו  ובראשונה  בראש  כאשר  יעדים,  של 
לשביעות רצון הלקוחות, תוך שימת דגש על ניהול 
ואיכותי,  קבוע  עובדים  צוות  ותק,  ובעל  מקצועי 
בקרת איכות, נוהלי פיקוח ובקרה קפדניים ובכלל 
זה מפקח מטעמנו בכל פרויקט, האחראי על תפעול 
תקין מול הקבלן המבצע., והחשוב ביותר - עמידה 

בלוחות זמנים.

שביעות רצונו של הלקוח מובטחת רק כאשר אנו, 
כיזמים, בטוחים מבחינה כלכלית ומכלול הפרויקט 
עבר את בחינת הכדאיות שתאפשר לנו את ביצוע 
הפרויקט בסטנדרטים הגבוהים והמחמירים ביותר, 

תוך מתן שירות ראוי לדיירים.

בהודיה להשי"ת

ובברכת 'יישוב טוב' לדיירים החדשים,

ישראל אירנשטיין

מנכ"ל

קניית דירה הינה אחד התהליכים הכלכליים החשובים 
ביותר שרובנו עושים בימי חיינו, אם לא החשוב שבהם. 
יותר על התהליך, נוכל לרכוש דירה  ונבין  ככל שנדע 
ועם מינימום תקלות. חשוב לדעת  יותר  בצורה חלקה 
הפסד  לבין  דירה  של  מוצלחת  קנייה  שבין  הפער  כי 
של אלפי ועשרות אלפי שקלים כתוצאה מכשלים בדרך 
קניית הדירה – הוא מזערי ביותר, היות ומדובר בסכומי 

כסף גדולים.

אחרי שבחרתם את המקום שבו תרצו לגור, כעת נותר 
הכללים.  כל  פי  על  מתבצעת  הדירה  שרכישת  לבדוק 
הרכישה,  תהליך  על  מוקדם  ידע  יותר  שתרכשו  ככל 
את  עליכם  תקלו  המימון,  ואפשרויות  הרכישה  אופן 
המלאכה. זכרו: צבירת ידע מוקדם שווה כסף, והרבה.

בקרקע  שמדובר  כיוון   ,38 תמ"א  של  בפרויקטים 
בעלת זכויות חדשות על גבי זכויות קיימות, יש להבחין 

בכמה דגשים:

ותנאי  יותר  נוחים  המכר  חוק  לפי  התשלום  תנאי   I
התשלום הם כדלהלן: 7% בלבד בעת חתימת החוזה וכל 
היתר כמופיע בחוק המכר ולפי התקדמות בנייה בפועל.

הזכויות.  את  המבטחת   – בטאבו  רישומית  יחידה   I
על  הזכויות  כל   38 תמ"א  במסגרת  בנייה  בתוספות 
הקרקע מרוכזות במקום אחד עליו חל הרישום בטאבו, 
השטח.  בכל  הזכויות  חלות  הבנייה  סיום   עם  כאשר 
חשוב לדעת שהבנקים למשכנתאות  נותנים משכנתא 
לדירה בפרויקט של תמ"א 38 רק בתנאי שישנה יחידה 

רישומית!

I חברה אמינה ומנוסה: חשוב שהחברה הבונה תהיה 
ושלא  גבוה  עצמי  הון  ועם  פיננסית  מבחינה  איתנה 
תתבסס על אשראי בלבד, כך שהיא יכולה לתת מענה 
הניסיון  גם  הבנייה.  במהלך  שתידרש  מה  לכל  מידי 
בביצוע פרויקטים דומים של תמ"א 38 הוא קריטי, שכן 
זו בנייה שונה לחלוטין מבנייה רגילה ודורשים מיומנות 
מיוחדת להתמודדות עם סוגיות שונות שעולות במהלך 

הבנייה.

כאשר אתם באים עם הון עצמי מוגבל, בייחוד לשלב 
שלפני אישור המשכנתא בבנק, הדרך לדירה בפרויקט 
של תמ"א 38 במגה בית מהירה הרבה יותר וזאת מכמה 
סיבות: ראשית, על פי חוק המכר יש לשלם טיפין טיפין 
קיימת שדורשת  דירה  לעומת  הבנייה,  לפי התקדמות 
בהרבה.  לחוצים  זמן  ובפרקי  יותר  גדולים  תשלומים 
אנו  גבוהה,  הונית  יכולת  בית"  "מגה  שלחברת  כיון 
מאפשרים לדיירים לשלם סכום נמוך בהרבה בתחילת 
באמצעות  משלימים  אנו  הפער  את  כאשר   – העסקה 

הלוואת יזם במסלול גמ"ח ללא עמלות.

יועצי  עם  פעולה  בשיתוף  עובדים  אנו  במקביל 
גישור  הלוואות  עם  לרוכשים  שמסייעים  משכנתאות 
בכדי להישאר בדירה הקיימת שלהם עד למעבר לדירה 
מיותרת.  כספית  טרחה  להם  שתהיה  מבלי  החדשה, 
משכנתא  להוציא  אופציה  ישנה  למשקיעים  כן,  כמו 
על דירתם הקיימת וזו החדשה, כך שהם יוכלו לרכוש 

דירה להשקעה ללא הון עצמי כלל!

I הטור נכתב על מנת לסייע במתן ידע ואין בו משום 
תחליף לייעוץ מקצועי

ר' ישראל זייברטר' ישראל אירנשטיין
סמנכ"ל 'מגה בית'

לגור על בטוחבין דירה לבית

23

הדיירים שיאכלסו בימים הקרובים את בתיהם החדשיםסיור בדירות היוקרה של 'מגה בית GOLD' יחד עם

ברכת הבית
'מגה בית GOLD' ברחוב מבוא החמציץ 3 באשדוד הוא פרויקט המגורים היוקרתי של חברת 'מגה בית' שמאוכלס בימים 
האחרונים ב-14 משפחות חדשות שלא התפשרו על דירה בסטנדרטים הגבוהים ביותר ובסביבה הטבעית והמוכרת להם I ר' 
אליהו ש. אירח אותנו בביתו החדש והמרווח ועם ר' דוד א. ור' שמחה בונם ש. סיירנו בביתם רגע לפני האכלוס  I הופתענו 
מאוד כשהבנו שהסטנדרט ב'מגה בית' הוא מה שהלקוח רוצה!" הם אומרים מול הנוף המרהיב הנשקף מביתם החדש ומציינים 

בסיפוק כי I "עברנו על המפרט כמה פעמים ולשמחנו לא היה מה לשדרג. זו הרמה הגבוהה ביותר" I ש. הלוי

את בניין המגורים ברחוב מבוא החמציץ 
ולפנים.  זמן, לפני  3 באשדוד הכרנו מזה 
זהו הפרויקט הראשון שחברת 'מגה בית', 
ההתחדשות  בתחום  המובילה  החברה 
החוזה  בחתימת  מאכלסת.  העירונית, 
 24 בתוך  לאכלוס  הבטחה  הדיירים  קיבלו 
חודשים. בפועל, הם יקבלו את המפתחות 
וקצת  חודשים  –עשרים  האחרונים  בימים 

אחרי.

הבנייה  שנת  אבל  להאמין,  קשה  קצת 
 .1955 הוא  הזה  הבניין  של  המקורית 
את  השלימה  בית'  ש'מגה  אחרי  כעת, 
מלאכת החידוש, הבניין כולו נראה חדש. 
החדשות  הדירות  רק  לא  מהניילונים. 
העליונות  בקומותיו  לבניין  שהתווספו 
חיצונית  למעטפת  זכו  הכניסה  ובקומת 

מרשימה, אלא הבניין כולו חודש.

"על פי הנהלים שהיו עד שהוקם 'מגה 
חייב  הרשויות  שקבעו  התקן  גולד',  בית 
החדשה  בתוספת  חיצוני  צבע  חידוש  רק 
הייתה  לא  הבניין  שאר  ולגבי   לבניין, 
היה  עצמו  היזם  לעיתים  אחרת.  הוראה 
אבל  הקשר,  בקורות  אבן  ציפוי  'מפרגן' 
שהצבנו  המחמירים  בסטנדרטים  אנחנו, 
לעצמו ב'מגה בית', החלטנו על חיפוי אבן 
בחזית הבניין כולו, כדי ליצור מראה אחיד 
אירנשטיין,  ישראל  ר'  לנו  אומר  וחדש", 
יישום  בעקבות  בית'.  'מגה  חברת  מנכ"ל 
אגב,  בית',  'מגה  של  בפרויקטים  החלטה 
את  לאמץ  אשדוד  עיריית  גם  החליטה 
דרישת חיפוי האבן לכלל הפרויקטים של 
38 המבוצעים בעיר. עכשיו הבניין  תמ"א 

נראה כאילו נבנה מחדש.

כשנכנסים אל הבניין עצמו, אכן פוגשים 
מחדש  הוקם  הכניסה  לובי  חדש.  בניין 
נבנה  המדרגות  חדר  גבוהים,  בסטנדרטים 
במעלית  גם  כיום  מתהדר  והבניין  מחדש 
בחדרי  הארונות  כל  ותקנית.  מהירה 
תקניים,  מתכת  בארונות  הוחלפו  החשמל 
מסביבת  נהנים  הוותיקים  הדיירים  וגם 

מגורים מתקדמת.

כמובן  מסתיימת  אינה  הבנייה  איכות 
בחדר המדרגות, וכלל 14 הדירות החדשות 
בפרויקט – מהם שני פנטהאוזים מרווחים 
שנבנו  מדירות  נהנים  גן,  דירות  וארבעה 
ביותר.  הגבוהים  בסטנדרטים  ואובזרו 
המטבחים כולם נבנו בשיטת 'בילד-אין' עם 
דלתות בטריקה שקטה וקלאפות כסטנדרט, 

הכלים הסניטרים הם המתקדמים ביותר, 
וגם דלתות הפנים וחלונות האלומיניום 

הם מהדגמים המפוארים ביותר בשוק.

 

סביבה טבעית ומוכרת

שעת  למרות  כן.  לפני  חודשים  כמה 
אנו  בה  זו  שקטה  מוקדמת  צהרים 
נמצאים, כמה דיירי הבניין ברחוב מבוא 
לסידורים.  מבתיהם  יוצאים   3 החמציץ 
דירותיהם  אל  במדרגות  עולים  כשאנו 
ההולכות ונבנות של ר' דוד א. ור' שמחה 
פניהם  את  מקבלים  הדיירים  ש.  בונם 
בשלום, והשניים משיבים להם בברכה. 
מתברר  ביניהם  המתנהלת  השיחה  לפי 
את  מכירים  כבר  הוותיקים  הדיירים  כי 
הדיירים החדשים היטב, וזאת לא הפעם 

הראשונה שבה הם נפגשים.

במקום  המרכזיות  המעלות  אחת  "זו 
הזה ואחד הסיבות שהובילו אותי לרכוש 
'מגה בית  דירת פנטהאוז בפרויקט של 
גולד'", מסביר לנו ר' דוד א. "כשבאתי 
ברכישת  והתעניינתי  הראשונה  בפעם 
ויכולתי  השכנים  את  פגשתי  הדירה, 
שלי,  השכנים  מי  ידעתי  אותם.  להכיר 
המקום  האם  כללי  ובאופן  הסביבה  איך 
שלא.  או  משפחתי  למגורי  נוח  יהיה 
מושג  לך  אין  חדש,  בנין  של  בפרויקט 
לך את  יש  יגיבו. פה  ואיך  מי השכנים 
מהשלב  כבר  השאלות  לכל  התשובות 

הראשון".

הוא מתגורר  כיום  דיור.  הוא משפר  א. 
ב"ה,  שגדלה  משפחתו  עם  ז'  ברובע 
למידותיהם.  קטנה  כבר  הנוכחית  ודירתם 
ביתו  את  מכר  הוא  אחדים  חודשים  לפני 
הישן ורכש את דירת הפנטהאוז היוקרתית 
הוא  משפחתו  מבחינת  גולד'.  בית  ב'מגה 
לא שינה להם דבר, הם נשארים בסביבה 
הטבעית והמוכרת שלהם - הבנים באותם 
באותן  הבנות  וישיבות,  תורה  תלמודי 
מוסדות לימוד, הוא  נשאר באותו הכולל 
ורעייתו אף נותרה גננת באותו הגן בו היא 

עובדת מזה שנים ארוכות.

להתחיל  צריך  לא  החדש  שכנו  גם 
ר'  של  הראשונה  הדירה  אמנם  זו  מאפס. 
שמחה בונם ש., אך כבר היום הוא מתגורר 
במרחק של כמה בניינים מכאן, בשכירות. 
רעייתו גדלה בצעירותה ברובע ח' הסמוך 
יתגוררו  הם  נישואיה  שלאחר  טבעי  ואך 
בסמוך להוריה ובני משפחתה. גם הוא לא 
היה נדרש לשנות דבר בסביבתו. הוא נותר 
יוכל  קצרה  ובהליכה  הכולל  באותו  ללמוד 
גם להמשיך ולהתפלל בכל שבת בשטיבל 

בו הוא מתפלל בשנים האחרונות.

כמה  לפני  נישאתי  שכאשר  זוכר  "אני 
בכל  לגור.  ללכת  היכן  התלבטנו  שנים 
הזה  החשש  את  יש  מתפתחת  קהילה 
מפני העתיד, אבל כאן באשדוד – גם אם 
לא התגוררנו בעיבורו של רובע ח', מרכז 
הקהילה שלנו הוא שם. כיום, לנוכח מצוקת 
הדיור קשה למצוא דירה חדשה ובמחירים 

סבירים, ולכן הדירה כאן בפרויקט שהייתה 
מאז  אגב,  עבורנו.  מציאה  הייתה  בבנייה 
מחירה  כשנה  לפני  הדירה  את  שרכשנו 
בשוק עלה ומחירה מוערך כיום בשווי גבוה 

באופן משמעותי", הוא מספר.

   מפרט יוקרתי כסטנדרט

כשמדברים עם ר' דוד א. ו' שמחה בונם 
ש. כמו גם עם דיירים אחרים שרכשו דירה 
בפרויקט 'מגה בית גולד' ובפרויקטים נוספים 
של  הייחודיות  מתחדדת  בית',  'מגה  של 
רכישת דירה בסטנדרטים גבוהים ומודרניים 
המוכרת  הטבעית  בסביבה   – חדשה  בבנייה 
דיור שנשארים  משפרי  הם  אם  בין  שלהם, 
באותה סביבה בה הם חיים ובין אם הם זוגות 
צעירים שזה להם הפתרון הטוב ביותר סמוך 
במקום  וכמובן  משפחותיהם,  ובני  להוריהם 
חדשה  בוטיק  דירת  בקהילה.  היטב  שנטוע 
של 'מגה בית' מאפשרת להם ליהנות מדירה 

חדשה שנבנתה מהיסוד.

שלו  לפנטהאוז  א.  עם  כשמטפסים  ואכן, 
ראשית  להתפעל.  שלא  קשה  הגג,  בקומת 
אוויר,  כיווני  ארבעה  עם  דירה  זו  מהנוף. 
ומרפסות גדולות שעוטפות את הבית וצופות 
אל עבר מרחבי אשדוד והים שנפרס באופק. 
איכות  את  מגלה  סביב  קל  מבט  שנית, 
גובה  הוא  כשהשיא  עצמו  בבית  הבנייה 
והחלונות  יוקרתית  אווירה  שמשרה  הסלון 
ומאפשרים  הסלון  את  המקיפים  הפנורמיים 

להיחשף לנוף המרהיב מסלון הבית עצמו.

אדם  של  דעתו  מרחיבה  נאה  "דירה 
אומרים חז"ל, וכאן אני זוכה לפירוש מוחשי 
על  כשחיוך  א.  דוד  ר'  לנו  אומר  לדברים", 
הבית  חדרי  בין  אותנו  מדריך  הוא  שפתיו. 
כבר  שכעת  המטבח  ליד  ונעצר  הרבים 

מתקינים בו את הווילונות.

הוא  שחלון  ידעתי  לכאן  שבאתי  "עד 
חלון, אבל מאז שרכשתי את הדירה ב'מגה 
בית' למדתי שיש עשרות סוגים של חלונות 

ולכל אחד את המעלה שלו", הוא מסביר. 
"כאשר חתמתי על החוזה לא חשבתי לרגע 
שצריך להשקיע מחשבה מעבר לחלונות 
ולכן  מציע,  קבלן  שכל  הסטנדרטים 
שהסטנדרט  כשהבנתי  מאוד  הופתעתי 
רוצה! הם  הוא מה שהלקוח  בית'  ב'מגה 
מלכתחילה  אלא  להתפשר  חיפשו  לא 

דרשו את הטוב ביותר עבורנו..

"במקום לומר לי מה סטנדרט החלונות 
שמוצע לי ואם ארצה משהו אחר אני יכול 
בית'  ב'מגה  נוסף,  בתשלום  זאת  לקבל 
מגוון  הראשונה  בהצעה  כבר  לי  הציעו 
של חלונות שנחשבים אצל יזמים אחרים 
לתוספת. אני מדבר על חלונות אטומים, 
של  ופרופילים  הרמטית  סגירה  בעלי 

אלומיניום בלגי יוקרתי", הוא מסביר.

לא'  העבודה  מנהל  מסביר  בינתיים 
המותקנים  החלונות  של  הייחודיות  את 
אל  מהם  מביטים  ואנו  הבית,  במטבח 
הבא,  הסוכות  בחג  הסמוכה.  המרפסת 
כאשר א' יקים כאן את סוכתו, הוא ובני 
למטבח  להיטלטל  יצטרכו  לא  משפחתו 
כדי ליטול את ידיהם לסעודה. כבר בתכנון 
לנטילת  כיור  המתכננים  הציבו  הראשוני 
ידיים בסוכה. עד לרגע זה גם א' לא הבחין 

בכך, כעת הוא מרוצה מהחידוש שגילה.

גלילה  תריסי  מותקנים  הבית  בסלון 
חשמליים עם התקן מכני מיוחד שמאפשר 
בשבתות  גם  התריס  של  והורדה  הרמה 
הם  גם   – שבת  חילול  חשש  ללא  וחגים 
ולא  בית'  'מגה  של  כסטנדרט  מגיעים 
שקל  שילם  לא  מבחינתו  א.  כשדרוג. 
נוסף על התריסים הללו. הסטנדרט הגבוה 
מותקנים  שם  השירות  בחדרי  גם  נמשך 
מלכתחילה אסלות תלויות, ומטבח הבית 
מודרני  בילד-אין  מטבח  הוא  הסטנדרטי 
עם קלאפות וטריקה שקטה. "עברתי על 
היה  לא  ולשמחתי  פעמיים  כמה  המפרט 
ביותר",  הגבוהה  הרמה  זו  לשדרג.  מה 
מפרט א. כשסיפוק ניכר על פניו. "ב'מגה 
הדיירים  שאנו  כדי  הכל  עושים  בית' 

החדשים נהיה שבעי רצון. כל שאלה ובקשה 
שהעליתי בנוגע לבנייה נענתה במהירות על 
ידי מפקח הבניה. יתירה מכך, בחברה הקימו 
שירות דיירים מיוחד וכל פנייה שלנו הדיירים 
החברה  ידי  על  ומיושמות  נענית  החדשים 
דואגים  החברה  ומנהלי  קצר  ובזמן  ברצון 

באופן אישי לכך שנהיה מרוצים".

של  הביצוע  זרוע  מנהל  נמצא  עמנו  יחד 
התריס  על  שמסמן  מהצרי,  יאיר  החברה, 
יש משהו  "גם שם  המטבח.  בחלון  שמותקן 
להסביר:  ממהר  ויאיר  תוהה  הוא  מיוחד", 
בתריסי  משתמשים  הסטנדרטית  "בבנייה 
לכמה  מעמד  שמחזיקים  פשוטים  פלסטיק 
לחרוק.  ומתחילים  נשברים  שהם  עד  שנים 
בתריסים  מלכתחילה  בחרנו  שלנו,  במקרה 
מעמד  שמחזיקים  מוקצף  מאלומיניום 
הרגע  על  לחשוב  יכולנו  שנים.  לעשרות 
ולחסוך, אבל מבחינתנו הדבר החשוב ביותר 
הוא הדייר והתחושה הטובה שתהיה לו לאורך 

שנים".

הדירות נמסרו לפני הזמן

אכלוס הדירות החדשות, כאמור, מתבצע 
מהמתוכנן.  מוקדם   – אלו  בימים  ממש 
הצבנו  הפרויקט  בקידום  "כשהתחלנו 
לעצמנו טווח יעד של 24 חודשים לאכלוס 
שיטת  בפועל,  אך  החדשות,  הדירות 
כיעילה  עצמה  את  הוכיחה  שלנו  העבודה 
והבאנו לכך שהבנייה בדירות הסתיימה כבר 
לפני מספר חודשים ובחודשיים האחרונים 
הלובי  השלמת  הוא  לנו  שנותר  מה  כל 
בבניין ופיתוח כללי של חזית הבניין. אנחנו 
שמחים על כך שהצלחנו להקדים במסירת 
את  ומברך  אירנשטיין  מסכם  המפתחות", 

הדיירים החדשים בברכת "יישוב טוב".

אמרת חז"ל על כך ש"דירה נאה מרחיבה 
הדירות  על  נאמרה  כמו  אדם"  של  דעתו 
החדשות ב'מגה בית גולד'. בדירות הללו, 
כפי שהם נראים, אכן צפוי לדיירים בעז"ה 

יישוב טוב.

"דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם". ר' דוד א' ור' שמחה בונם ש. במרפסת הבית בזמן הבנייה

סטנדרט גבוה



חכם מתי הוא קונה: כך זינקו מחירי הדיור באשדוד בשנים האחרונות ומדוע כדאי לרכוש כעת דירה חדשה בסביבה הטבעית והמוכרת"

מאז תחילת ההתיישבות החרדית באשדוד 
בעיר  החרדי  הריכוז  גדל  תשמ"ב  בשנת 
זינקו  הדיור  ומחירי  משמעותי  בשיעור 
אזלו  האחרונות  בשנים   I אחוזים  במאות 
עתודות הקרקע לבנייה חדשה וכדי לענות 
אשדוד  בעיריית  מקדמים  הצרכים  על 
החרדיות  בשכונות   38 תמ"א  של  הליכים 
  I חזן   דורון  העיר  מהנדס  בעידוד  בעיר 

בונים את אשדוד מחדש – סקירה מקיפה

ב. גרנביץ
הריכוזים החרדיים המרכזיים ברחבי הארץ נראים 
כיום 'מובנים מאליהם', אך בהתייחס לימי הבראשית 
הרי שהם צמחו והתרחבו בצורה ניכרת ומחירי הדירות 
בהן הכפילו את ערכם בשיעור ניכר. כך היה בערים 
הוותיקות ירושלים ובני ברק, וגם בערים החדשות – 
לא  זו  ותופעה  ואלעד.  עילית  מודיעין  עילית,  ביתר 

פסחה גם על אשדוד.

מאוד  רחוקה  הייתה  יובל שנים  לפני  אשדוד של 
הרוחני  השיממון  למרות  היום.  נראית  שהיא  מכפי 
את  חנך  זצוק"ל  מפוניבז'  הרב  בה,  שהיה  החלקי 
ישיבת 'גרודנא' והניח את אבן הפינה לקריה העתידה 
 -200 בקריה  התגוררו  הקמתה  עם  בעיר.  להיבנות 
משפחות בלבד, ואיש לא האמין שבתוך כמה עשורים 
החרדיים  הריכוזים  אחד  בעלת  לעיר  אשדוד  תהפוך 
להתגורר  הגיע  תש"ל  בשנת  בישראל.  הגדולים 
זצוק"ל  מפיטסבורג  האדמו"ר  כ"ק  גם  בשכונה 

והקהילה גדלה במעט.

בשנת  התרחש  המשמעותי  המפנה  זאת,  עם 
תשל"ט תשמ"ב, כאשר כ"ק מרן ה'לב שמחה' מגור 
מאוחר  שהפכה  הקרקע  על  מקלו  את  הניח  זצוק"ל 
יותר לאזור החרדי של רובע ג' באשדוד. ועדת הדיור 
בניינים  כמה  ימים  באותם  רכשה  גור  חסידות  של 
במחיר של 11-15 אלף דולר לכל דירה בת שלושה 
ועדת  גם  לנוכח ההצלחה, הצטרפה בהמשך  חדרים. 

הדיור של חסידות בעלזא להצלחה.

להתפתח  אשדוד  החלה  ה-90  שנות  בתחילת 
בתאוצה רבה, בעיקר בדרומה ובמזרחה של העיר - 
לכיוון גשר הד עד הלום וכביש 4, באזור שלא היה 
מיושב עד אז. בהמשך אף הוכנה תב"ע חדשה לעיר, 
שכללה בניית רובעי מגורים חדשים. התפתחותה של 
אשדוד באותם שנים נזקפה בין היתר לזכות הקמת 

ואכלוס רובע ז' בעיר בבני הקהילות החרדיות.

במשך השנים גדלה האוכלוסייה החרדית באזורים 
הוותיקים ברובע ג' ו' ו-ח' לצד רובע ז' שנבנה לצידם, 
כך שמשפחות חרדיות רבות החלו להתגורר ברחובות 
השתנה.  האזור  ואופי  החרדיים  לריכוזים  הסמוכים 
תרמו  וח'  ו'  ג'  ברובעים  החרדי  הציבור  להתפתחות 
הללו,  באזורים  יחסית  זולים  הדיור שהיו  מחירי  גם 

לעומת מחירי הדירות בלב הריכוזים החרדיים. 

בשנים  להתפתח  שהחלה  הדיור  מצוקת  רקע  על 
אשדוד  בעיריית  גורמים  החלו  באשדוד,  האחרונות 
עירונית  התחדשות  של  פרויקטים  ביצוע  לקדם 
התנופה  את   .38 תמ"א  במסגרת  הללו  ברובעים 
ליוזמות אלו הביא מהנדס העיר דורון  המשמעותית 
של  לפרויקטים  האישור  הליכי  את  שמקדם  חזן 
התחדשות עירונית, יחד עם אדריכל העיר רם אהרוני, 
זו הדרך להגדיל את העיר בהיעדר  כי  מתוך אמונה 
הפרויקטים,  מימוש  לנוכח  אחרות.  קרקע  עתודות 
ישודרג  העיר  מראה  כעשור  שבתוך  היא  ההערכה 

והרובעים יזכו לתחושה של רובע חדש.

רבות  מעלות   38 תמ"א  של  פרויקטים  לביצוע 
הוותיקים  לדיירים  החדשים,  לדיירים  הקשור  בכל 
ולסביבת המגורים. בכל הקשור למלאי הדירות עצמן, 
הבניין  כאשר  דירות,  כ-14  להוסיף  ניתן  בניין  בכל 
יותר.  מודרני  ומראה  לחידוש  זוכים  כולה  והסביבה 
לתוספת  וזוכים  הם  אף  נהנים  הוותיקים  הדיירים 
בפרויקט  החדשים  הדיירים  ומרפסת.  ממ"ד  של 

עדכניים  בסטנדרטיים  חדשה שנבנתה  לדירה  זוכים 
וגבוהים, בעוד הם נהנים במקביל מסביבת המגורים 
אשדוד,  של  החרדי  האזור  בלב  שלהם  הטבעית 
סמוך לבתי הכנסת, למוסדות וקרוב אל כל מה שהם 
זקוקים לו. כיום אשדוד היא אחת הערים הוותיקות 
מתגוררים  בה  ביותר,  הגבוה  החרדי  הריכוז  בעלות 
בתי  עשרות  בה  וקיימים  חרדיות  משפחות  אלפי 

כנסת, ישיבות, תלמודי תורה, מוסדות ציבור.

קרקע  עתודות  כמעט  אין  עצמה  שלעיר  כיוון 
הוא  לעין  הנראה  היחיד  העתידי  והגידול  לבנייה 
בהתחשב   .38 תמ"א  של  במיזמים  דירות  בתוספת 
האחרונים  בעשורים  באשדוד  הדיור  במחירי  בזינוק 
ומתוך הבנה שעליית המחירים תימשך, הרי שרכישת 
נבונה  כיום באשדוד היא גם השקעה כלכלית  דירה 
שצפויה להניב תשואה מכובדת בתוך שנים אחדות. 
כיוון שפרויקטים של תמ"א 38 אפשריים רק במבנים 
ז'  שרובע  כך   –  )1980( תשמ"א  שנת  אחרי  שנבנו 
פופולריים  כה  הפרויקטים  ולכן  בבתמונה  אינה 
וח'. בנוסף, תמ"א  ו'  ג',  – רובע  ברובעים הסמוכים 
38 מוגדרת כ"הוראת שעה" כך שמדובר בפתרון זמני 

ומוגבל.

לפניכם נתוני הרובעים השונים 
באזוריים החרדיים של אשדוד:

רובע ז'
שנת הקמה:   תשנ"ג

דירת 4 חדרים ממוצעת

מחיר בתשנ"ג: כ-55,000 $ 

מחיר בתשס"ז: כ-580,000 ₪ 

מחיר בתשע"ז: כ-1,650,000 ₪
רובע ז' הוא לא רק הרובע החרדי האחרון שנבנה 
התיישבות  פני  את  ששינה  זה  גם  הוא  באשדוד, 
החרדית בעיר. השכונה הפכה למרכז החיים החרדיים 
באשדוד וניתן למצוא בה את כל השירותים הנדרשים 
לציבור החרדי – החל מבתי כנסת, שטיבלך, מקוואות, 
את  גם  וכמובן  תורה  תלמודי  ספר,  בתי  ילדים,  גני 
מסחריים  מרכזים  הכולל  בעיר  החרדי  המסחרי  הלב 
גדולים, חנויות ועסקים בתחומים רבים. כשמדברים 
על אשדוד החרדית, מדברים על רובע ז'. השירותים 
לכל  תמיכה  זרוע  גם  מהווים  ז'  ברובע  השונים 
המתחרדים  ברובעים  המתגורר  החרדי  הציבור  צרכי 

הסמוכים.

ניתן  עשורים  כשלושה  לפני  ז'  רובע  הקמת  עם 
היה למצוא בה דירת ארבעה חדרים חדשה מהקבלן 
במחיר של כמה עשרות אלפי דולרים. המחירים אז 
ננקבו בדולרים, אך כדי לסבר את האוזן כיום המרנו 
 – ימים  באותם  השקלי  בסכום  המדובר  השווי  את 

 200-250,000 על  עמד  כזו  דירה  של  שמחירה  כך 
יותר  כזו  דירה  של  מחירה  מכן  לאחר  עשור  ש"ח. 
משהכפילה את עצמה לכ-580,000 ₪, כאשר העלייה 
במחירים לא הפסיקה ובימים אלו ניתן למצוא דירת 
פחות ממיליון  לא  ברובע במחיר של  ארבעה חדרים 
ושבע מאות וחמישים אלף שקלים – זינוק של יותר 

מ- 325% )!( מאז הקמתה.

רובע ו'
איכלוס חרדי ראשון   תשס"ג

דירת 3-4 חדרים ממוצעת

מחיר בתשס"ג: כ-260,000 ₪

מחיר בתשס"ז:  כ-500,000 ₪ 

מחיר בתשע"ז:  כ-1,150,000 ₪
היה  טבעי  אך  ז',  לרובע  ביותר  הסמוך  כרובע 
כבר  ימים  באותם  ו'.  ברובע  יחל  ההתחרדות  שתהליך 
החלו המשפחות הצעירות מרובע ז' להשיא את צאציהם 
זרם  ובמקביל  בסמוך,  להתגורר  להמשיך  שביקשו 
התושבים החרדים לא פסק להגיע לאשדוד. התהליכים 
ושם  ופה  ז'  ברובע  הדירות  מחירי  את  כצפוי  הזניקו 
הרובעים  התחרדות  על  שדיברו  קולות  נשמעו  כבר 
הסמוכים. אלא שלמרות הדיבורים, דבר לא השתנה – 
וקבעה  לעבור את הכביש  עד שמשפחה אחת החליטה 
את דירתם ברחוב אברהם שפירא ברובע ו'. מחיר הדירה 
אותה רכשה המשפחה באותם ימים עמד על כ-62 אלף 

דולר, כ-250,000 ₪ בערך של אותם הימים.

מבחינתם הקושי היחיד בהתאקלמות בשכונה החדשה 
היה הצורך להמתין לרמזור הירוק כדי להתקדם לרובע 
ז'. הילדים נשלחו ללמוד ברובע ז', האב התפלל בבתי 
הכנסת של הרובע הוותיק וגם אם הבית ערכה שם את 
קניותה. כשהם נשענים על התשתית הוותיקה והטובה 
מבחינת  מהירה.  הייתה  ברובע  החרדית  ההתאקלמות 
רק בשנים האחרונות  אגב,  החרדי,  למגזר  ציבור  מבני 
החלה הקצאת מבנים למוסדות החרדים ברובע ו' – אך 
האיחור לא העיב על התפתחות החרדית ברובע שכן כל 

השירותים הנדרשים נמצאו במרחק קצר.

ו', מרגע שציבור החרדי החל  רובע  גם במקרה של 
להתגורר בשכונה, מחירי הדירות האמירו במהירות. אם 
לפני כעשור נמכרה דירת ארבעה חדרים ברובע במחיר 
של כחצי מיליון שקל, בעוד שלוש-ארבע שנים קודם 
דירה  מחיר  שכיום  הרי   – כמחצית  היה  הדירה  מחיר 
ארבעה  דירת  ועל  עצמו  את  משהכפיל  יותר  ברובע 
 – שקלים  אלף  וחמישים  מאה  כמיליון  תשלמו  חדרים 

זינוק של כ-300% )!( מאז תחילת ההתחרדות.

כיום, מיותר לציין, הרובע מאוכלס רובו ככולו בציבור 
חרדי.

רובע ג'

איכלוס חרדי משמעותי ראשון   תשל"ט

כמה מעלות טובות למקום

4

דירת 4 חדרים ממוצעת

מחיר בתשל"ט: כ-11,000 $ 

מחיר בתשס"ז:  כ-395,000 ₪

מחיר בתשע"ז:  כ-1,250,000 ₪
עם  הרובע  הוא  ג'  רובע  ה'מתחרדים',  לרובעים  בניגוד 
הבראשית  ימי  באשדוד.  ביותר  הוותיקה  החרדית  ההתיישבות 
של הקהילה החרדית ברובע נעוצים לפני למעלה מיובל שנים, 
וקריית  גרודנא  ישיבת  זצוק"ל את  אז הקים בה הרב מפוניבז' 
הישיבה. עם זאת האוכלוסייה החרדית בשכונה הייתה מוגבלת 
במשפחות הקהילה והישיבה שמנו כמה עשרות. גם כאשר הגיע 
זצוק"ל בשנת תש"ל, הגיעו  לרובע כ"ק האדמו"ר מפיטסבורג 

עמו מספר מועט של משפחות חרדיות.

ועדות  כאשר  תשמ"ב,  בשנת  היה  ברובע  המשמעותי  המפנה 
ברובע  בניינים  מספר  רכשו  ובעלזא  גור  חסידויות  של  הדיור 
הכיר  באופן משמעותי ממה שהציבור החרדי  נמוכים  במחירים 
עד אז בערים הגדולות. גם כאן ההתיישבות הייתה נקודתית ולא 
התרחבה באופן משמעותי מעבר לכך – בייחוד משום שבשנים 

שלאחר מכן החלה בניית רובע ז' המרכזי.

התושבים  התרחבות  החלה  כאשר  שנה,  כ-15  לפני  זאת,  עם 
אל מעבר לרובע ז', הפכה רובע ג' ליעד אטרקטיבי למשפחות 
כבר  חרדיות  משפחות  מאות  שכמה  העובדה  בשל  החרדית. 
למגזר  ייעודים  שונים  שירותים  בה  ניתנו  ברובע,  התגוררו 
ז'.  החרדי, כשאת השירותים המשלמים קיבלו התושבים ברוב 
כיוון שכאן הייתה תשתית חרדית גדולה יותר, הרי שהמחירים 
היו גבוהים קמעא מאשר דירות ברובע ו' – אך עדיין ניתן היה 
במחירים  ג'  ברובע  חדרים  ארבעה  דירת  ימים  באותם  להשיג 
ב-600  דירה  נמכרה  כעשור  לפני  שקל.  אלף   300 סביב  שנעו 
אלף, וכיום לא תוכלו למצוא דירה שכזו בפחות מ-1.25 מיליון 

שקל – פי ארבעה )!( מאז תחילת התחרדות הרובע.

רובע ח'
איכלוס חרדי ראשון   תשמ"ב

דירת 4 חדרים ממוצעת

מחיר בתשמ"ב: כ-27,000 $ 

מחיר בתשס"ז:  כ-470,000 ₪

מחיר בתשע"ז:  כ-1,350,000 ₪
שנים מועטות אחרי האכלוס החרדי ברובעים ו' וג', החלה גם 
תנופה של התיישבות חרדית בצד האחר של רובע ז' – ברובע 
ח' שמעבר לשדרות ירושלים שמפרידה בין הרובעים. ברובע 
השירותים  כל  שכן  החרדיים,  הרוכשים  חששו  לא  כבר  ח' 
המחירים  הסמוכים.  ברובעים  היו  להם  זקוקים  היו  שהם 
החלו  האחרים שכבר  ברובעים  מעט מאשר  נמוכים  היו  כאן 

להאמיר, ולכן רובע ח' הפכה לאטרקטיבית אף היא. 

דירת ארבעה חדרים ממוצעת ברובע לפני כעשור עמדה על 
בכ-1.1  תימכר  כיום  דירה  אותה  כאשר  כ-470,000 שקלים, 
מיליון שקלים. ההליך שעבר על הרובע זהה לרובעים האחרים 

– וכמובן גם מחירי הדירות שהתייקרו בהתאם.

'DIAMOND תחושה של רובע חדש. רחוב מיכקשווילי בו יוקם פרויקט "מגה בית

CAHש

הצטרפו להצלחה!

הבטיחו לעצמכם איכות חיים עם דירה חדשה בסביבה הטבעית!

בס"ד

GOLD מגה בית

חוק מכר

2 דיירים בקומה 

מרפסת סוכה לכל דייר

מפרט עשיר ויוקרתי

הערת אזהרה בטאבו 

פיקוח בניה צמוד

VIP שירות דיירים

חניה לכל דירה

הניסיון

עושה את 

ההבדל

   

הבניה בעיצומה
הרותם 10

בואו להתרשם
החמציץ 3

החמציץ 3
באיכלוס

הרותם 10
בבניה

התקשרו עכשיו:

08-8000-100
צולם בתאריך 15/02/17 צולם בתאריך 10/02/17

נותרו
דירות

אחרונות

החל מ-

1,399,000

5
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CAHש

בונים את אשדוד מחדש

עירונית,  התחדשות  של  למודל  הפכו  בית'  'מגה  של  הגבוהים  "הסטנדרטים 

ויזמים מכל הארץ מגיעים ללמוד משיטות העבודה של החברה. 'מגה בית' זו 

בהחלט חברה מובילה בתחום ההתחדשות העירונית, שאפשר לבנות עליה".

ינואר 2017, 'מגזין התחדשות עירונית' גלובס

ההבדלעושה את הניסיון
STAR מגה בית
מבוא הפרחים 3
שיווק 2019

GOLD מגה בית
מבוא הדגנית 4

בהיתר

BLUE מגה בית
בן אליעזר 11

בבניה מתקדמת

SKY מגדלי
בן אליעזר 23
שיווק 2020

SKY מגדלי
בן אליעזר 27
שיווק 2019

GOLD מגה בית
הרותם 10

בבניה מתקדמת
נותרו דירות אחרונות

GOLD מגה בית
מבוא החמציץ 3

באיכלוס

STAR מגה בית
מבוא הדודאים 2

שיווק 2019

PLATINUM מגה בית
 הדודאים 3 / הרותם 4 / הכרכום 6 

שיווק 2020

DIAMOND מגה בית
מיכקשווילי 24-26-28

הרשמה מוקדמת

SKY מגה בית
מיכקשווילי 15
שיווק 2019

GREEN מגה בית
אברהם שפירא 17
בבניה מתקדמת

נותרו דירות אחרונות

GREEN מגה בית
אברהם שפירא 13

שיווק 2018

GREEN מגה בית
אברהם שפירא 7

שיווק 2018

SKY מגה בית
אברהם שפירא 3

שיווק 2019

SILVER מגה בית
בן דנן 1

שיווק 2018

SILVER מגה בית
אבוחצירא 16
לקראת היתר

רובע ז'

רובע ט'

רובע ג'

רובע ו'

רובע ד'

רובע ח'

מגה בית פרוייקטים

הצטרפו להצלחה: 08-8000-100
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"שדרגנו הרבה מהתקנות שאנו מחויבים להם על פי חוק ובעקבות כך העירייה החלה לדרוש מיזמים אחרים לבצע חלק מההנחיות שאנו קיבלנו על עצמנו"

בונים על איכות
חברת 'מגה בית' פרויקטים בניהולו של ר' ישראל אירנשטיין והסמנכ"ל ר' ישראל זייברט, מתמחה בייזום וביצוע פרויקטים של 
התחדשות עירונית במסגרת תמ"א 38 ובונה בימים אלו שורת פרויקטים באשדוד  I כדי לדעת איך זה עובד התכנסנו עמם ועם מנהל 
זרוע הביצוע של החברה יאיר מהצרי, ומנהל הפיתוח העסקי ירון אסייג I בסיור בפרויקט 'מגה בית גולד' ברחובות מבוא החמציץ, 
הרותם והדגנית ברובע ח' באשדוד הם מספרים על סטנדרט הבנייה הגבוה, נהלי הבנייה המחמירים, ההשקעה בשטחים הציבוריים 

I בבניינים ועל המענה הזמין בכל שעה לדיירים הקיימים והחדשים

חירום", הוא מפרט. "על פי התקנות לבנייה 
חדשה, אם גרם המדרגות אינו רחב דיו, הרי 
אורכו.  לכל  אחד  בכיוון  להיות  צריך  שהוא 
הבניינים  את  מחייבים  אינם  הללו  התקנים 
שנבנו לפני שנת 1990 ולכן הם אינם נדרשים 
לביצוע בפרויקטים של תמ"א 38. אבל אנחנו 
ב'מגה בית' החלטנו שלא לחסוך, ולכן תכננו 
את חדר המדרגות כולו מחדש כשהוא מרווח 
הבנייה  בתוספת  להשתמש  במקום  ומפואר. 
לצורך המעלית, השתמשנו בו לצורך שדרוג 
לבנות  הצלחנו  הבניין  ולצד  המדרגות  חדר 
מעלית חדשה, צמודה לדירות, שתוכל לעצור 

בכל קומה וקומה.

אי  החדש  הלובי  תוך  אל  נכנסים  כשאנו 

אפשר להישאר אדישים אל מול הפאר וההדר 
המתנשא אל מול עינינו: חיפוי שיש מרשים 
על הקירות, תקרת גבס מעוצבת, מעקה חדש 
במדרגות  חדשניות  לד  ונורות  ודקורטיבי 
אלו  כל  יוקרה.  בנין  של  תחושה  שנותנות 
וכך  ומזמין  מעניקים מראה מרשים, אלגנטי 
הקומות  אל  קלילים  בצעדים  מדלגים  אנו 

ב. גרנביץ 

המרכזי  הבנייה  אתר  נבחר  בכדי  לא 
מבוא  ברחובות   'GOLD בית  'מגה  של 
החמציץ, הרותם והדגנית ברובע ח' באשדוד 
איכות הפרויקטים  לארח אותנו לשיחה על 
רמת  פרויקטים'.  בית  'מגה  של  למגורים 
הקפדני  התכנון  הגבוהה,  והגימור  הבנייה 
לדיירים.  והמסירות  השירות  לכל  ומעל   –
בשיחתנו  נחשפנו  אליהן  התיאוריות  כל 
הראשונה במשרדים הראשיים של החברה, 

מקבלים כאן ביטוי מוחשי.

בית'  'מגה  בונה  חדשות  דירות   42
בשני   38 תמ"א  של  פרויקט  במסגרת 
שבולט  הראשון  הדבר  הסמוכים.  הבניינים 
לו  החדש  והלובי  המדרגות  חדר  הוא  בעין 
ועד  זוכה הבניין, מקומת הכניסה הוותיקה 
סטנדרט  "זה  החדשה.  השביעית  הקומה 
תמ"א  של  הפרויקטים  במרבית  קיים  שלא 
להצלחה  הדרך  כי  מבינים  אצלנו  אבל   ,38
מעניקים  שאנו  השדרוג  בתחושת  עוברת 
שכרנו  לכן  בבניין.  הוותיקים  לדיירים  גם 
כך  וללובי,  המדרגות  לחדר  מיוחד  אדריכל 
שמראה חדש יקבל את הדיירים הוותיקים", 
מסביר לנו מנכ"ל 'מגה בית פרויקטים', ר' 
נכנסים  שאנחנו  בעת  אירנשטיין,  ישראל 
הפינישים  בסיום  כעת  שנמצא  הבניין  אל 

האחרונים של חדר המדרגות והלובי.

שדרוג הלובי וחדר המדרגות מהיסוד, כך 
נובע  במדרגות,  עולים  כשאנו  לנו  מתברר 
הגישה  את  המשלבת  נוספת  מסיבה  גם 
גם  בית'  'מגה  של  והשירותית  ההנדסית 
בבניינים  המדרגות  בניית  "שיטת  יחד. 
ישנים נעשתה בצורה כזו שיש שני גרמים, 
כאשר כל גרם עולה בחצי קומה. במסגרת 
ביצוע פרויקט תמ"א 38 אנו נדרשים להוסיף 
בונים  היזמים  כלל,  בדרך  מעלית.  לבניין 
מעלית שתעצור בנקודת התפצלות הגרמים, 
זה  קומות.  בחצאי  עוצרת  בעצם  שהיא  כך 
חוק",  לפי  לו  מחויבים  שהם  המינימום 
כמנהל  גם  שמשמש  מהצרי,  יאיר  מסביר 

פיקוח הבנייה הראשי של 'מגה בית'.

"מעבר לחוסר הנוחות במעלית כזו שבעצם 
מכריחה כל דייר לרדת או לעלות חצי קומה 
ברגל, היא גם מקשה על מעבר כוחות בשעת 

הבאות.

     ערך גבוה יותר

ביצוע פרויקט של תמ"א 38 בבניין מגורים 
הרבה  אבל  שנים.  כמה  אורך  סטנדרטי, 
ביצוע,  ומגיע לשלב  לפני שהתכנון מתקדם 
מתרחש הליך בחינת הכדאיות שבעצם מכריע 
האם הבניין נכנס לביצוע פרויקט תמ"א 38 או 
שלא. במסגרת ביצוע פרויקט של תמ"א 38 
זוכים הדיירים הוותיקים לתוספת של ממ"ד 
ומרפסת בדירתם ולמעלית בבניין. ב'מגה בית 
פרויקטים' לא מסתפקים רק בהוראות החוק, 
ומשקיעים ברמת גימור גבוהה יותר לשטחים 

המשותפים בבניינים.

אבל לפני הכל חשוב שנכיר כיצד מתבצע 
"לרוב  מגורים.  בבניין   38 תמ"א  של  הליך 

אלינו  פונים  דיירים  נציגויות  או  בתים  ועדי 
וכך  אליהם  מגיעים  אנו  ולעיתים  בהצעה, 
מסביר  הראשונה",  ההתקשרות  את  יוצרים 
בית  ב'מגה  עסקי  פיתוח  מנהל  אסייג,  ירון 

פרויקטים'.

בית'  ב'מגה  אנחנו  הצעה,  "כשמגיעה 
עורכים בחינת עומק בבניין. ראשית בדיקת 

איכות הקרקע ופיתוח סביבתי, איכות הבנייה 
המקורית, בדיקת הסביבה ואפשרות פתרונות 
קיומם  גם  כמו  'בדיעבד',  יהיו  שלא  החנייה 
של גינות משחקים, בתי כנסת ומרכזי קניות 
כ'אזור  הבניין  על  להעיד  שיכולים  בסביבה 
בשביל  הללו,  הבדיקות  כל  בתום  ביקוש'. 
מבצעים  אנו  החברה  של  הפיננסי  הביטחון 
שקלול כדאיות כללית האם להיכנס לביצוע או 
לא. איננו מציבים שלט ליד בניין ואז מנהלים 
מו"מ עם הדיירים, אלא להיפך. אני יכול לומר 

שמרבית הפניות אלינו נענות בשלילה.

ולמה דיירים מעדיפים שאתם תבצעו אצלם 
פרויקט של תמ"א 38? 

"אנחנו רואים סייעתא  ישראל אירנשטיין: 
דשמיא בכל צעד ושעל וזה בראש ובראשונה 
לנו:  אומרים  הדיירים  לימיננו.  שעומד  מה 
הפרויקטים  בכל  ההבדל.  את  עושה  הניסיון 
שלנו באשדוד ניתן לראות את רמת המקצועיות 
והגימור שביצענו, לצד מהירות התגובה שלנו 
וקצב התקדמות הפרויקט. אנחנו לא חוסכים 
הבנייה  וטיב  לאיכות  הקשור  בכל  בדבר 
והגימור, ועובדים עם אנשי המקצוע הטובים 
ביותר בתחומם – אם זה מהנדסים, אדריכלים, 
אינסטלציה,  פיתוח,  תשתיות,  תנועה,  יועצי 
קבלנים ועוד. לצד זאת, החברה אינה ממונפת 
כך שהכל נשען על יסודות כלכליים איתנים. 
גם השמאים שמעניקים חוות דעת מקצועיות 
לבנקים למשכנתאות נותנים ערך גבוה יותר 
בבניינים של 'מגה בית' לעומת בנייני תמ"א 

מקבילים".

והגעתם  הבדיקות  את  שערכתם  ואחרי 
למסקנה       שהפרויקט כדאי. כיצד מתבצע 

התכנון?

"השלב הראשון זה בדיקות פיזיות לבניין, 
דו"חות  אל-הרס,  בדיקות  שיקוף,  כמו 
את  לתכנן  מנת  על  ניסיון  וקידוחי  קרקע 
הקונסטרוקציה בדרך הטובה ביותר. אחרי זה 
אנו מקיימים ישיבת סיעור מוחות עם למעלה 
מ-15 אנשי מקצוע, בהם אדריכלים, מהנדסים, 
שמתקבלת  אחרי  ורק  ומתכננים,  יועצים 
אנו   – הפרויקט  הצלחת  לגבי  דעים  תמימות 
והבנייה  התכנון  למוסדות  אותו  מגישים 
כמובן  אנו  בתכון  ושלב  שלב  בכל  בעירייה. 
את  שומעים  הדיירים,  נציגות  את  משתפים 
ליישום  אותם  מטמיעים  וכמובן  הערותיהם 
לשביעות רצונם. במקביל, גם העירייה נותנת 
לאחר  ורק  בתכנון,  שונות  ודרישות  הערות 
מכן מופקדת התוכנית להליך האישור בוועדה 

המקומית.

הצבנו  מקימים  שאנו  בפרויקטים  "אגב, 
רף חדש לבנייה במסגרת תמ"א 38", מוסיף 
יש  הרשויות  "מבחינת  אירנשטיין.  ישראל 
בחוק,  אליהם  מחויבים  התקנים שיזמים  את 
אך אנחנו שדרגנו הרבה מהתקנות ובעקבות 
אחרים  מיזמים  לדרוש  החלה  העירייה  כך 
על  קיבלנו  שאנו  מההנחיות  חלק  לבצע 
עצמו. מהנדס העיר דורון חזן, יחד עם צוות 

מחלקת ההנדסה בעירייה בהם אדריכל העיר 
יפרח,  עדן  הגב'  הרישוי  ובודקת  אהרוני  רם 
שמעו מאתנו את ערכי החברה למען הדיירים 
קיבלנו  שאנחנו  מההנחיות  חלק  אימצו  ולכן 

על עצמנו ברצון ולא כהוראה חוקית".

 כמה זמן אורכת הבנייה בפועל?

לנקוט  אוהבים  לא  "אנחנו  מהצרי:  יאיר 
'יצטלם'  שהדבר  כדי  מועט  חודשים  במספר 
הזמן  פרק  את  לעצמנו  מגדירים  אלא  טוב, 
לוח  פי  על  עובדים  אנחנו  לעמוד.  נוכל  שבו 

הוא  כאשר  ומוגדר,  מסודר  מאוד  זמנים 
אני  לנקודה.  ימים   3-5 של  לשלבים  מחולק 
בכלל  שלנו  ההתקדמות  שקצב  להעיד  יכול 
הזמנים  מלוחות  יותר  מהיר  הפרויקטים 
ביצוע,  קבלני  מבחינת  לעצמנו.  שהגדרנו 
שביצענו  אחרי  רק  מתבצעת  הקבלן  בחירת 
בדיקה מעמיקה של פרויקטים שביצע בעבר, 
כולל בדיקת נאותות העבודה ועמידה בלוחות 

הזמנים".

     השקעה לטווח רחוק

את שיטת העבודה בחלוקה מסודרת לימים 
שהטמיע יאיר מהצרי, ראינו בפועל גם באחת 
אכלוס  אליהם.  שנכנסו  החדשות  הדירות 
ימים.  מספר  בעוד  ממש  כבר  יהיה  הדירה 
נתונים  לטבלת  לב  שמנו  מהדירה  ביציאתנו 
מצוינות  ובה  הכניסה.   דלת  על  שנתלתה 
מסוימת,  בדירה  פינישים  תיקון  כמו  מטלות 
עבודות  לצד שורה של  המדרגות,  ניקוי של 
גמר אחרות – כאשר מצד שמאל מופיע הסימן 
V . כאשר שאלנו לפשר הדבר נענינו כי כל 
פועל, בתום פרק עבודתו, מסמן 'וי' בטבלה וכך 

ניכר שהדרך למסירת הדירה לדייר מתקרבת.

הפרויקטים  ובכל  כאן  הבנייה  חומרי  "כל 
ועוד  ישראלי,  תקן  תו  עם  מגיעים  שלנו 
עוברים  הם  לשימוש  נכנסים  שהם  לפני 
לא  אנחנו  הבנייה.  מפקח  של  איכות  בדיקת 
ובממ"דים,  החומרים  איכות  על  מתפשרים 

אקוסטית  מבודדים  לא  שהם  בגלל  לדוגמה, 
כמו שצריך, החברה משתמשת בבידוד טרמי 
מעולה וכמובן דורשת תעודת אחריות בתוקף 

על כל החומרים שאנו עובדים איתם", מסביר 
מתוך  משקיעה  "החברה  כי  ומציין  מהצרי 
רצון שהחומרים יחזיקו מעמד לאורך השנים. 
מוקצף  באלומיניום  משקיעים  אנו  זו  מסיבה 
בתריסים, והבניין כולנו מצופה בחומרי איטום 
מחמירים. גם בתוך הבית כל הבלוקים בשורה 

בעיות  למנוע  כדי  איטום,  עוברים  הראשונה 
של רטיבות בעתיד".

נוספות  לדירות  עם תשתיות  מתמודדים  כיצד 

בבניין  ותיק?

"כיון שמדובר בבניין קיים וגובה תקרה קיים 
של  בפרויקטים  קבלנים  לשנות,  ניתן  שלא 
של  הביוב  בקו  משאבות  מתקינים   38 תמ"א 
לתקלות  פתח  להוות  יכול  כמובן  זה  הבניין. 
נוטלים  לא  בית'  ב'מגה  ולכן  בעתיד,  מסוימות 
אנו  משאבות.  עם  בכלל  עובדים  ולא  סיכונים 
ביוב חדש, שמתחבר  קו  כולו  לבניין  מתקינים 
לקו הביוב הראשי  של תאגיד המים 'יובלים'. 
היא  אבל  אלפי שקלים,  מאות  השקעה של  זו 
חוסכת את התקלות האפשריות של המשאבות.

"לגבי מים, אנו גם בונים קו חדש לבניין מהקו 

משקיעים בפיתוח הסביבתי

כך פועלת 'מגה בית' למען התושבים עוד לפני שהם מגיעים להתגורר בביתם החדש

במהלך בניית הדירות החדשות בפרויקטים השונים של 'מגה בית', בחברה כבר עמלים על קידום פתרונות לרווחתם של הדיירים העתידיים. כך למשל בפרויקט 'מגה בית 
גולד' בו אנו נמצאים כרגע, קיימה הנהלת החברה סיור עם מנהל מחלקת הנטיעות בעיריית אשדוד, יוסי לרר, והיא תשתתף עם העירייה בשדרוג השטח הצמוד לפרויקט 
שם תוכשר גינת משחקים ויוצבו ספסלים. תוכנית זו נמצאת כעת בגיבוש עם יו"ר מנהלת הרובע, וב'מגה בית' מבטיחים לדאוג לפיתוח הסביבתי של כל פרויקט שיושלם 

עם האכלוס.

בנוגע לתחבורה הציבורית פנתה החברה למשרד התחבורה בבקשה לתת מענה לדיירים הקיימים והחדשים בכל הקשור לקווי התחבורה הציבורית העובדים ברחוב ירושלים 
הסמוך לפרויקט. עד כה אישר משרד התחבורה לקווים 350 ו-85 לעצור בתחנה הסמוכה, כאשר בעתיד מקווים ב'מגה בית' יוכלו גם קווים נוספים לעצור בתחנה.

בכל הפרויקטים של החברה פנתה 'מגה בית' לתאגיד המים העירוני 'יובלים' ועמדה על כך שהדירות החדשות לא יכבידו על תשתיות המים והביוב הקיימות, ולכן היא 
מימנה מכספה הקמת קו תשתית חדש ונפרד לבניינים. העבודות עצמן בוצעו על ידי תאגיד המים העירוני ששיבחו את הירתמותם של יזמי 'מגה בית' וציינו כי לא בכל 

פרויקט ניתנת הדעת על העומס הקיים על התשתיות.

כמו כן, בימים אלו מול הפרויקט של 'מגה בית Diamond' הנבנה ברחוב מיכשווילי, משדרגים ב'מגה בית' את גינת המשחקים הסמוכה - כחלק מתפיסת 
השדרוג הסביבתי של החברה לפיתוח סביבתי עוד הרבה לפני מועד האכלוס המתוכנן. בנוסף, סמוך לגינה עתיד להיבנות מעון חדש שישרת גם את תושבי 

הדירות החדשות.

 38 ירון אסייג: "בתום בדיקות קרקע ונאותות אנו מבצעים שקלול כדאיות האם להיכנס לביצוע פרויקט תמ"א 
או לא. איננו מציבים שלט ליד בניין ואז מנהלים מו"מ עם הדיירים, אלא להיפך. אני יכול לומר שמרבית הפניות 

אלינו נענות בשלילה"

יאיר מהצרי: "כיוון שמדובר בשילוב של חדש עם ישן, אנו נדרשים למצוא פתרונות קונסטרוקטיביים כדי למנוע עומס יתר על התשתיות. לתפיסתנו, 
אסור שהדירות החדשות יעמיסו על התשתית הקיימת. איננו מתפשרים על האיכות ולכן אנחנו נוקטים בפעולות רבות למרות שאיננו מחויבים לכך 

בהיתרי הבנייה"

רף חדש לפרויקטים של תמ"א 38. ישיבת עבודה של הנהלת 'מגה בית', בהשתתפות ר' ישראל אירנשטיין, ר' ישראל זייברט, יאיר מהצרי וירון אסייג

עומדים בלוחות הזמנים. פרויקט 'מגה בית GOLD' ערב האכלוס 



תמ"א  של  שבפרויקטים  הקונסטרוקציה 
ההנדסית- מהבחינה  רק  לא  מורכבת,   38
תכנונית, אלא גם מהזווית המשפטית. בכל 
התחייבות  יש  אמנם  חדשה  דירה  רכישת 
אך  המכר,  חוק  לפי  לערבות  היזם  של 
בנוגע  הן   – המסתעפים  הדינים  שאר  בכל 
לזכויות הדיירים והן בכל הקשור לסוגיות 
התכנוניות, לתמ"א 38 ישנה מערכת חוקים 
ולכן בפרויקטים  אחרת שרלוונטית עבורה 

אלו נדרשת מומחיות רבה ונקודתית.

המשפטיים  הצרכים  כל  על  לענות  בכדי 
הנדרשים פועלת בחברת 'מגה בית' מחלקה 
הסוגיות  בכל  לדיון  מורחבת  משפטית 
וייצוג  תביעות  כמו  הפרק  על  העולות 
רישום  ואישורים,  תכנון  הרשויות,  מול 
הזכויות בטאבו והדאגה לכל זכויותיהם של 

הדיירים, החדשים כוותיקים.

נציגי המחלקה המשפטית של 'מגה בית' 
הם עו"ד רפאל שיוביץ מרמת גן  ועו"ד טל 
מקרקעין  בדיני  המתמחים  מאשדוד  אזוגי 
רב  ניסיון  המשפטית  למחלקה  ונדל"ן. 
הרשויות  כל  מול  להתנהלות  הקשור  בכל 

המוסמכות והגורמים הרלוונטיים.

מחלקה  גם  מפעילה  בית'  'מגה  חברת 
רפאל  עו"ד  בראשות  מיוחדת  משפטית 
המטפלים  אזוגי  טל  ועו"ד  שיוביץ 
הקשורים  המשפטיים  הנושאים  בכל 
היזמים  התכנון,  ועדות  לרשויוית, 

והדיירים  I ב. גרנביץ

מענה משפטי כולל

יכול לעבות את   38 "פוטנציאל הבינוי בפרויקטים של תמ"א 
הריכוזים החרדיים באלפי דירות"

כשהעיר מתרחבת לגובה
בזמן שגופי התכנון מחפשים פתרונות למצוקת הדיור הגוברת במגזר החרדי, מתברר כי אחד הפתרונות מצוי ממש מתחת לפנס – הוספת אלפי דירות חדשות בפרויקטים של תמ"א 38 
בריכוזים החרדיים I "במקום לבחון כיצד להרחיב את הערים הקיימות לצדדים – אפשר פשוט להרחיב אותן לגובה. אלפי דירות חדשות שייכנסו לשוק באמצעות פרויקטים של תמ"א 
38 יקלו בוודאות על מצוקת הדיור", אומר מנכ"ל חברת 'מגה בית' ר' ישראל אירנשטיין ומנתח את השוני בין שכונה חדשה לדירה בסביבה הטבעית הוותיקה I וכיצד התפעלו ב'גלובס' 

מהפרויקטים של 'מגה בית'  ש. הלוי

משרד  של  המרכזיים  התכנון  שגופי  בזמן 
על  עמלים  האוצר  במשרד  הדיור  וקבינט  השיכון 
וגדלה,  ההולכת  הדיור  למצוקת  פתרונות  מציאת 
מתברר כי אחד הפתרונות מצוי ממש מתחת לפנס 

והוא מיושם בפועל.

הבנייה בפועל בריכוזים החרדיים מגלה כי ביצוע 
עשרות  להוסיף  יכולים   38 תמ"א  של  פרויקטים 
על  החרדיות.  הערים  בריכוזי  דיור  יחידות  אלפי 
הדירות  שיעור  ב'גלובס',  שפורסמו  נתונים  פי 
של  בפרויקטים   2015 בשנת  שנמכרו  החדשות 
הדירות  כלל  מסך  כ-8.9%  על  עמד   38 תמ"א 
שנמכרו בישראל באותה שנה, מה שמעיד על כוחן 

בשוק.

יוזמות  של  ארוכה  היסטוריה  הנדל"ן  לענף 
ורעיונות שונים שבכל פעם שעלו על הפרק הביאו 
להקפאה מסוימת בהיקף העסקאות. כולם חששו אז 
ממחירי הנדל"ן שעלולים לרדת, אך בפועל בכל פעם 
שמחירי הנדל"ן נעצרו – אם זה בשל ה"סופרטנקר" 
כמה  לפני  הממשלה  ראש  הכריז  עליו  דירות  של 
שנים או הרעיון של מע"מ אפס בקדנציה הקודמת – 

תמיד המחירים המשיכו לזנק ביום שאחרי.

של  השנתי  הדו"ח  פורסם  האחרונים  בימים  רק 
כי  מפורשות  נקבע  בו   ,2016 לשנת  ישראל  בנק 
תכנית "מחיר למשתכן" – שהיא תוכנית הדגל של 
הביקוש  את  הגדילה  רק   – כחלון  האוצר משה  שר 
לדירות -לא הפחיתה את מספר רכישות הדירה של 
זוגות צעירים. בנוסף קובע הדו"ח כי הזמן הדרוש 
מכרזי  ופרסום  תכנון  כולל  בישראל,  דירה  לייצור 
חברות   - הנדל"ן  יזמי  וכי   - התקצר  לא  מינהל, 
שאינם  למשקיעים  למעשה  הופכים   - הבנייה 
ממהרים להשלים את בניית הדירות ונהנים מהמשך 

העלייה במחיריהן.

ישראל,  בנק  נגידת  הסבירה  הדו"ח  פרסום  עם 
של  יותר  קצרות  כהונות  כי  פלוג,  קרנית  ד"ר 
של  היסודיות  בבעיות  טיפול  על  מקשות  ממשלות 
פתרון  כל  אין  הדיור  למחירי  למעשה  ולכן  המשק, 
באופק. במילים אחרות, אין שום צפי לירידת מחירים 
בקרוב. כחושבים על זה, אמירתו הקבועה של ראש 
מקבלת  דירות",  "תקנו  נתניהו  בנימין  הממשלה 

משמעות חזקה מכל הגורמים הרלוונטיים.

"זוגות צעירים רבים שומעים על תוכניות כאלה 
זה מביא אותם  יירדו.  ובטוחים שהמחירים  ואחרות 
את  להשקיע  כיצד  לחשוב  או  הגדר'  על  'לשבת 
כמו שהוכיח  כזו,  גישה  בית.  לרכוש  כספם במקום 
בית'.  'מגה  קובעים מומחי  ניסיון העבר, מוטעית", 
הדיור  מחירי  מחירים  עצירת  כל  "אחרי  לדבריהם, 

המשיכו לזנק".

לאוכלוסייה  חדשות  דירות  בהיעדר  כך,  או  כך 
החרדית, הפתרון של תמ"א 38 הוא מהפכני. ברובעים 
הכללים בעיר אשדוד נבנו בשנים האחרונות כ-2,000 
יחידות דיור חדשות בממוצע בכל שנה, אך ברובעים 
החרדים כמעט ולא נבנו דירות חדשות. עם ההקלות 
שמובילה כעת עיריית אשדוד בכל הקשור לפרויקטים 
של תמ"א 38 בעיר, מעריכים הכלכלנים כי ניתן יהיה 
לבנות עוד כ-1,000 דירות חדשות ברובעים ו', ג' וח'.

של  פרויקטים  ריבוי  כי  שטוען  מי  יש  במקביל 
למכירה  דירות  של  בהיצע  השוק  והצפת   38 תמ"א 
עשוי לתרום לירידת מחירים. גישה זו שגויה ביסודה, 
על  עומד  הציבור החרדי באשדוד  הביקוש של  שכן 
 38 מאות דירות בכל שנה, כך שהפתרון של תמ"א 
– גם אם יבוצע בכל הבניינים בעיר בשנים הקרובות, 
יספק פתרון חלקי ולא ישפיע כלל על מחירי הדיור. 
קובעים  להחמיץ",  שאסור  הזדמנויות  חלון  "זהו 

ב'מגה בית'.

בשורה  דיור  יחידות  מאות  בית'  'מגה  בונה  כיום 
חלקם  בקרוב,  יאוכלסו  חלקם  אשר  פרויקטים,  של 
חלק  של  ושיווק  הבנייה  של  בעיצומו  נמצאים 

מהדירות יחל בחודשים הקרובים.

ברחוב   'GOLD בית  'מגה  פרויקט  של  א'  שלב 
ב'  כששלב  הקרובים,  בימים  יאוכלס  החמציץ  מבוא 
מתקדמת.  בבנייה  נמצא  הסמוך   10 הרותם  ברחוב 
פרויקט נוסף שמצוי בעיצומו של הבנייה הוא פרויקט 
כאשר  שפירא,  אברהם  ברחוב   'GREEN בית  'מגה 
במסגרת  הפרויקט.  של  ב'  שלב  שיווק  יחל  בקרוב 
המתחם  כל  את  בית'  'מגה  משדרגת  אף  הפרויקט 
 'BLUE והפיתוח הסביבתי שבו. גם פרויקט 'מגה בית
ברחוב בן אליעזר נמצא בימים אלו בשלבי בנייה, לצד 

שורה של פרויקטים שייצאו לשיווק בקרוב.
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המרכזי של 'יובלים', על מנת להגביר את הלחץ לכלל הבניין 
ושהוא יהיה תקני. באופן כללי, את כל התשתיות המשותפות 
בבניין כמו גז, חשמל ושעוני מים, אנו מציבים מחדש בקו של 
160 צול, שהוא מעל הסטנדרט הנדרש, אך אנו עושים זאת 
מתוך הסתכלות לטווח הרחוק. בנוסף, למרות שהתקן בתמ"א 
מוני  כל  את  חדשה,  בבנייה  התקן  זהו  אך  זאת  מחייב  אינו 
החשמל אנו מורידים לחדר צדדי בתחתית חדר המדרגות, כדי 

למנוע קרינה.

והביוב עוברות בקו  "בדירות החדשות, כל תשתיות המים 
חדש והם אינן נופלות על התשתיות הקיימות ואינן מעמיסות 
בבניין  החשמל  תשתיות  כל  את  מחליפים  אנו  בנוסף  עליו. 

לתלת פאזי כסטנדרט.

"באופן כללי, כיוון שמדובר בשילוב של חדש עם ישן, אנו 
עומס  למנוע  כדי  קונסטרוקטיביים  פתרונות  למצוא  נדרשים 
החדשות  שהדירות  אסור  לתפיסתנו,  התשתיות.  על  יתר 
את  לשדרג  אפשרו  הדיירים  הקיימת.  התשתית  על  יעמיסו 
הבניין לא כדי שהם ייפגעו", מסביר יאיר מהצרי את מדיניותה 

של 'מגה בית פרויקטים'.

דמיטרי שמוקלר
מהנדס ראשי 'מגה בית'

אפשר לבנות עלינו

איכות, חוזק, לא לקחת סיכונים 

בנייה  או  עסקית  יוזמה  כתבה,  משפט,  בכל 
את  לצקת  צריך  קודם  זהה:  השיטה   – בניין  של 
ורק  איתנים,  שיהיו  בכדי  אותם  לבסס  היסודות, 
של  נדבכים-נדבכים  עליהם  ולהוסיף  להתחיל  אז 
קומות.  או  עסקיות  תוכניות  מילים,  משפטים, 
כשהיסודות יציבים ומוצקים, ניתן להישען עליהם 

בהמשך. ניתן לבנות עליהם.

מהמסד  בונים  אנו  כאשר  נכון  כמובן  זה  כל 
התכנון  חדש,  פרויקט  כשבונים  הטפחות.  ועד 
לתוכנית  בהתאם   – ומאסיבי  תקני,  עדכני,  הוא 
המורכבות   ,38 תמ"א  של  בפרויקטים  המקורית. 
היא פי כמה וכמה, כיוון שלבניין הקיים מתווספת 
קונסטרוקציה חדשה של יחידות דיור חדשות מעל 

לבניין הקיים כמו גם תוספת בצידי הבניין.

תמ"א  מכוח  פרויקטים  בתכנון  שכך,  כיוון 
38/ב, התכנון ההנדסי מורכב יותר. ראשית עלינו 
לשאת  שיוכלו  כדי  הקיימים  היסודות  את  לחזק 
עלינו  ובמקביל  הרצויות,  הבנייה  תוספות  את 
הקיים  לבניין  לתוספות  חדשים  יסודות  להקים 
יסודות  מעל.  שנבנות  החדשות  לדירות  וכמובן 
אלו צריכים להיות חזקים לא רק בכדי לשאת את 
ולחזק את  כדי לשאת  גם  הדירות החדשות, אלא 

הקונסטרוקציה המחוזקת בבניין הקיים.

בתכנון  הנדסי  ניסיון  עם  קבלנית  חברה  בחירת 
למניעת  שלכם  המפתח  היא   38 תמ"א  וביצוע 
תקלות ומפח נפש כתוצאה מאי אישור התכניות או 
לביצועו  בדרך  להיות  שיכולים  אחרים,  מעיכובים 

של שיפוץ על פי תמ"א 38 בנכס שלכם.

האיכות  בית',  'מגה  העבודה של  תפיסת  פי  על 
והאמינות הם מעל לכל. לכן גם כאשר אני ושאר 
תוכניות  מציגים  החברה  עם  העובדים  המהנדסים 
לבנייה וקונסטרוקציה, בהנהלת החברה מתעקשים 

לעבות את היסודות כדי שלא לקחת כל סיכון.

הנדסיות  תוכניות  הצגנו  כאשר  אחת,  לא 
נתקלנו  התכנון,  ולגורמי  ההנדסה  לוועדות 
בתוכניות  כך  כל  השקענו  למה  התוהות  בתגובות 
ובאי נטילת הסיכונים. כמי שמכיר היטב את עולם 
רבים  שיזמים  להעיד  יכול  אני  והבנייה,  ההנדסה 
מעדיפים לצמצם את התוכנית למינימום משיקולים 
שלא  רק  לא  זאת  לעומת  בית'  ב'מגה  כלכליים. 
אלא   – בעלויות  תוכניות  לצמצם  כיצד  מחפשים 
הביטחון  מרווח  ואת  אותם  להגדיל  כיצד  בוחנים 

של היזמים.

מרווח הביטחון הזה מעניק כמובן תחושת ביטחון 
החברה  אמינות  את  שמבסס  זה  והוא  לדיירים, 
ב'מגה  מתפשרים  לא  אמינות  ועל  ומקצועיותה. 

בית'. מניסיון, אפשר בהחלט לבנות עליהם!

חלון הראווה של הבניינים
מנהל הפיתוח העסקי ב'מגה בית', ירון אסייג, מסביר למה חשוב להשקיע בדיירים הוותיקים

כשאנחנו יורדים במדרגות בסיומו של הביקור ב'מגה בית GOLD' ופוגשים את אחד מדיירי הבניין הוותיקים, אנחנו שמים לב לדבר מפתיע: 
לדיירים אין תלונות. למרות הרעש והלכלוך. את ירון אסייג, מנהל הפיתוח העסקי של 'מגה בית', זה לא מפתיע.

"כמי שנמצא בקשר קבוע עם הדיירים הקיימים", הוא מפתיע ומספר כי ציפה לתלונות רבות יותר. "ההערכה שלי היא שהתושבים מרגישים 
חלק מהליך השדרוג כולו. כשאדם עושה משהו בעצמו, הוא גאה בכך. תלינו כאן שילוט המסביר על השלבים הלא נוחים בעבודה בחדר 

המדרגות ובפיגומים, שאגב נמשכים שבועות ספורים. בנינו כמובן גם שבילי גישה נוחים לבניין ואין כמעט הפרעה לתושבים".

כבר עכשיו, מסביר אסייג, התושבים הוותיקים לא מזהים את הדרך לביתם, אותה דרך שהכירו תמיד, הכל נראה להם חדש. "אני לא מדבר 
מיוחד  אדריכל  ובלובי שאנו שוכרים  המדרגות  בחדר  אלא  חדישים,  בארונות  הוותיקות שהוחלפו  והתשתיות  ארונות החשמל  על  כמובן 
עבורם. מדובר באדריכל עם ניסיון עשיר בבתי מלון ובמרכזי קניות, והוא יודע לתכנן את לובי הבניין וחדר המדרגות תוך שילוב באלמנטים 
דקורטיביים ובתאורה נסתרת. המטרה היא שלתושבים ולאורחים יהיה נעים לעלות במדרגות, בדיוק כמו שהם נהנים במדרגות של המרכז 

המסחרי או המלון.

"התקנו גם דלת כניסה מפוארת ומזמינה, תיבות דואר חדשות ומעלית נאה, הפרטים הללו הם בסופו של דבר 'חלון הראווה' של הבניין, כל 
מי שמגיע לכאן רואה את זה", מוסיף אסייג.

ב'מגה בית' משקיעים רבות בבטיחות ובשירות גם לדיירים הוותיקים, וזמינים במוקד מיוחד 24 שעות ביממה לדיווח על תקלות. "אם נוצרה 
בעיה לדייר ותיק בבניין בזמן הבנייה, אנחנו נפתור את זה גם בשעה 12 בלילה. יש לנו דו"ח מעקב על תקלות כשנפתחות וכשנסגרות. 

מעולם לא נתקלתי בחברה שמעסיקה צוות כה גדול בשטח כדי למנוע תקלות", אומר יאיר מהצרי.

"בסופו של דבר הדיירים מעוניינים לשדרג את רמת החיים שלהם בכמה רמות וגם הם מבינים כי המטרד שיש להם כעת הוא זמני, כאשר 
התועלת היא לכל החיים", מסכם ירון אסייג.

לדגש  לה  שמה  בית'  'מגה  הגימור,  לרמת  הקשור  בכל 
פורצלן,  גרניט  "ריצוף  איכותיים.  במוצרים  רק  להשתמש 
אסלות תלויות, ארונות מטבח בטריקה שקטה וקלאפות ותריס 
גלילה חשמלי בסלון, למשל, הפכו אצלנו לסטנדרט. ללקוח 
כי מדובר ברמה  לו  אין מה לשדרג במטבח שאנחנו מביאים 

גבוהה ביותר", מוסיף מנהל הפיתוח העסקי ירון אסייג.

עם  בקשר  עסוקים  אתם  פרויקטים,  של  רשימה  פה  יש 
מי  נוספים.  דברים  המון  ובעוד  בבנייה  הקיימים,  הדיירים 

מטפל בכל המתעניינים והדיירים החדשים?

עם  יחד  ויזל  הגב'  בידי  רמה  ביד  מנוהל  המשרד  ירון: 
ויודע לתת שירות לכל אחד ואחד משלב  צוות שלם שערוך 
ההתעניינות והבירורים, הרכישה בפועל, ההתאמות הנדרשות 

ועד הכניסה לדירה החדשה.

ופתרונות  מענה  שנותנת  במקום,  אדריכלית  גם  לנו  יש 
מותאמים אישית כפי דרישת הרוכשים.

טובות  בידיים  נמצא  שהוא  מרגיש  לכאן  שמגיע  אחד  כל 
והמון  ארוכות  שעות  משקיע  המשרד  צוות  ומקצועיות, 
מרוצים  בלקוחות  מתבטאות  התוצאות  השם  וברוך  אנרגיה, 

שאף ממליצים לאחרים.

"רשויות התכנון והמערכת הפוליטית עוסקים רבות 
במציאת פתרונות לבניית דירות חדשות, אך בד בבד 
עם הקמת ערים חדשות, במקום לבחון כיצד להרחיב 
את הערים הקיימות לצדדים – אפשר פשוט להרחיב 
לשוק  שייכנסו  חדשות  דירות  אלפי  לגובה.  אותן 
באמצעות פרויקטים של תמ"א 38 יקלו בוודאות על 
מצוקת הדיור", מסביר ר' ישראל אירנשטיין, מנכ"ל 
'מגה בית' פרויקטים המתמחה בביצוע פרויקטים של 

תמ"א 38, בין היתר ברובעים החרדיים של אשדוד.

38 יכול  "פוטנציאל הבינוי בפרויקטים של תמ"א 
לעבות את הריכוזים החרדיים הקיימים כיום בערים 
דירות  אלפי  שהם   - כ-5%  של  בשיעור  הוותיקות 
בכל עיר חרדית. זו תוספת שתשנה משמעותית את 
מפת הנדל"ן בערים החרדיות", מנתח אירנשטיין את 

הפתרון הזמין ביותר למצוקת הדיור החריפה.

לדירה בפרויקט של תמ"א 38 מעלות רבות נוספות 
בסוגיה החשובה ביותר עבור המשפחה החרדית, בעת 
שהיא בוחרת מקום מגורים – מוסדות הציבור. "דירה 
ליהנות  מאפשרת   38 תמ"א  של  בפרויקט  חדשה 
סביבת  לצד  גבוה  עכשווי  בסטנדרט  חדשה  מבנייה 
פתרון  מאפשרת  שהיא  כך  ותיקה,  וקהילה  מגורים 
מושלם עבור משפרי דיור שאינם מעוניינים לשנות 
את סביבת המגורים הוותיקה שלהם ומוסדות החינוך 

של בני המשפחה", מוסיף אירנשטיין.

חדשה  ועיר  חדשה  בקהילה  להתיישבות  בניגוד 
שזה עתה הוקמה ותושביה נאלצים למצוא פתרונות 
במכולת  לקניות  גם  כמו  הציבור  למבני  יצירתיים 
 38 תמ"א  של  בפרויקטים  דיירים   – ירקות  ושאר 
אינם נדרשים להמתין לבניית בתי כנסת, גני ילדים, 
בלב  היא  החדשה  דירתם  ספר.  ובתי  תורה  תלמודי 
סביבת המגורים הוותיקה, עם מוסדות ציבור ועם חיי 
מסחר תוססים, מה שמבטיח השתלבות קלה ומהירה 

בחיים הקהילתיים.

כמה יחידות דיור יתווספו באשדוד בעקבות 
יישום פרויקטים של תמ"א 38 – ומדוע גם ההיצע 

הרחב לא יוביל לעצירת מחירי הדיור

התחדשות  מגזין  שנה  מידי  מפרסם  'גלובס'  הכלכלי  העיתון 
חודשים  לפני  שיצא  האחרון  במגזין   .38 תמ"א  שכולו  עירונית, 
של  פרויקטים  אודות  נרחבת  יריעה  העורכים  הקדישו  אחדים, 
תמ"א באשדוד – כשהכתבת ע. לוי בחנה את הפרויקטים."הבנייה 
הוותיק,  המגורים  בניין  מול  אל  הגבוהים  והסטנדרטים  העדכנית 
מציב בפני היזמים אתגר תכנוני יוצא דופן – שילוב החדש עם הישן. 
גם שיטות הבנייה והתשתיות שיושמו בעבר, לרוב אינן רלוונטיות 
כיום, ובמרבית המקרים גם לא ניתן להגדיל את התשתיות הקיימות 
בית"  "מגה  של  הגבוהים  הסטנדרטים  החדשות.  הדירות  לטובת 
מגיעים  הארץ  מכל  ויזמים  עירונית,  התחדשות  של  למודל  הפכו 
ללמוד משיטות העבודה של החברה – והיא מצדה שמחה לסייע לכל 

יזם באשר הוא", נכתב בעיתון הכלכלי הנחשב.

אל מול כל הדוגמאות שהוצגו בפניהם, התרשמו ב'גלובס' מהחלטה 
תכנונית יוצאת דופן של 'מגה בית': "שהתקנות המקוריות מחייבות 
חיפוי אבן רק בתוספת החדשה ובקורות הקשר הכלליות של הבניין. 
בחברת מגה בית, המבצעת פרויקטים רבים של התחדשות עירונית 
כיוון שחיפוי  נתקלו במצב הביניים שנוצר בעקבות קביעת החוק. 

בבניין,  לישן  החדש  החלק  בין  ההבדל  את  להעצים  עלול  חלקי 
החליטה החברה לנקוט גישה מחמירה, ולהציב רף חדש בבנייה. 
אף על פי שלא חויבה בכך, ולמרות העלויות הכרוכה בצעד, היא 
החליטה לעבות את קירות הבניין גם בקומות הישנות, ולחפות את 
כלל המבנה בחיפוי אחיד, כדי שמראה הבניין יהיה אחיד ועכשווי".

"באופן כללי, מכיוון שבנייה במסגרת תמ"א היא בשילוב של 
קונסטרוקטיביים  פתרונות  למצוא  נדרשים  אנו  ישן,  עם  חדש 
רבים, ומבחינתו המטרה המרכזית היא יצירת סביבת מגורים חדשה 
החדשים,  הדיירים  עבור  כמובן,  ביותר,  הגבוהים  בסטנדרטים 
לכן  משודרג.  לבניין  שזוכים  הוותיקים,  הדיירים  עבור  גם  אבל 
'מאסט'  הן  והתשתיות המשופרות לכלל הדיירים  המראה האחיד 

מבחינתנו", מסביר מנכ"ל מגה בית, ישראל אירנשטיין.

ועם התקנות המחמירות הללו הולכות ונבנות עוד לא מעט דירות 
חדשות בפרויקטים של תמ"א 8, ואין ספק כי מיצוי הפוטנציאל של 
הפרויקטים הללו ישנה לחלוטין את תמונת הנדל"ן בערי ישראל 

ובמגזר החרדי בכלל ובאשדוד בפרט.

ה'תקנות' של 'מגה בית'
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כל הדרכים
מובילות ל'מגה בית'

'מגה בית פרויקטים' מעניקה לכם
את הדרך הנוחה והמתאימה ביותר בשבילכם, עד הבית.

 - מגוון מסלולי מימון משתלמים ומותאמים אישית - 

תוכנית 'מתחתנים'
• הון עצמי - חצי מכל צד

• הלוואת גמ"ח
• משכנתא סבירה לזוג הצעיר

תוכנית 'זוגות צעירים'
• השלמה להון עצמי
• תנאי תשלום נוחים

• דירה גדולה שמתאימה לכל החיים 

תוכנית משקיעים 'חסוך לילד'
• ללא הון עצמי 

• הוספה של 999 ש"ח בחודש על השכירות
• נשארים עם דירה לילד

תוכנית 'משפרי דיור'
• עוברים ורק אח"כ מוכרים
• אופציה להשארת 2 נכסים

• סיוע מיוחד לאורך תקופת המעבר

office@ibait.co.il      www.ibait.co.il     08-8000-200      08-8000-100 מגה בית פרוייקטים
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בהיתרבבניה לקראת היתרלקראת היתרבבניהבאיכלוס

ההדמיות הינן לצורכי המחשה בלבד ואינן מהוות כל מצג מחייב מצד החברה ט.ל.ח.

לפגישה אישית חייגו עכשיו:

08-8000-100


