רוסק" :אשראי חוץ בנקאי התפתח בזכות התחדשות עירונית"  -גלובס

נדל"ן ותשתיות

▾

09:50

ועידת ישראל לנדל ן

פרסמו אצלנו

היכן כדאי
לחברות גדולות
להתמקם?

ראשי הערים
מורדים" :לא
ניתן היתרי בנייה
עד שיפתרו
הבעיות"

 33אלף שקל
בחודש בממוצע:
אלה שיאני
השכר במגזר
הציבורי

כך אמרה היום איילת רוסק ,מנכ"ל ובעלים מכלול התחדשות עירונית ,בפאנל
"מדינת התחדשות עירונית :מאיפה יגיע הכסף" בוועידת ישראל לנדל"ן של
"גלובס" שהתקיים היום בהנחיית הלית ינאי-לויזון ועירית אבישר
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מינוי לגלובס

הערכים שלנו
ללא אג'נדה פוליטית וכלכלית מובהקתמקודם

"שוק האשראי החוץ בנקאי
התפתח בעיקר בזכות
ההתחדשות העירונית"
אריק מירובסקי

EN

התחברות
למנויים
שירותים
פורת נבחר לנשיא ,טענות ל"מחטף"
אביב :אריאל
באונ' תל
דרמה

הנקראות
ביותר

עמוד הבית < נדל"ן ותשתיות

3/19/2019

הירקון הוסטל
תל אביב
הזמינו עכשיו

₪ 385
אכסנית יפו העתיקה
תל אביב

הזמינו עכשיו

₪ 90

: ,

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001278398

רוסק" :אשראי חוץ בנקאי התפתח בזכות התחדשות עירונית"  -גלובס

נדל"ן ותשתיות

▾

09:50

3/19/2019

מורדים" :לא ניתן היתרי
ראשי הערים
דרמה באונ' תל אביב :אריאל פורת נבחר לנשיא ,טענות ל"מחטף"
בנייה עד שיפתרו הבעיות"

מינוי לגלובס

נדל"ן ותשתיות

הנקראות
ביותר

מקודם

פרסמו אצלנו

היכן כדאי
הקמת גדולות
מה מעכב אתלחברות
פארקי ההייטק ביישובי
להתמקם?
החברה הערבית
ראשי הערים
מורדים" :לא
ניתן היתרי בנייה
עד שיפתרו
הבעיות"

 33אלף שקל
בחודש בממוצע:
אלה שיאני
השכר במגזר
הציבורי

נדל"ן ותשתיות

הוצגה התוכנית ל100-
אלף דירות במקום
המפעלים במפרץ חיפה
נדל"ן ותשתיות

אלה ,רו"ח עו"ד גוטסדינר ,עומר ,פרידמן ,רוסק ,ועידת ישראל לנדלן  /צילום :איל יצהר

בפני יזמי פינוי-בינוי ותמ"א  38קיימות אפשרויות מימון גדולות מאי פעם,
ואולם עקב האכילס של הענף היה ונותר האיטיות בקידום הפרוייקטים,
שעשוי לארוך  10שנים ויותר .כך עולה מפאנל "מדינת התחדשות עירונית:
מאיפה יגיע הכסף" בוועידת ישראל לנדל"ן של "גלובס" שהתקיים היום
בהנחיית הלית ינאי-לויזון ועירית אבישר.
דן אטיאס שותף וראש אשכול נדל"ן בפירמת רואי החשבון  ,BDOהיה
אופטימי ודיווח כי בשנים האחרונות השוק עבר משלב של תכנון והרבה
מאוד דיבורים לשלב של ביצוע .כך למשל ,השיעור של התחלות בנייה של
התחדשות עירונית מכלל הבנייה עלה מ 10.5%-ב 2017-ל21%-
ב" .2018-גם במסגרת הפינוי-בינוי ב 2018-נרשמו התחלות בנייה
מרשימות בזמן שברוב השנים הוא פיגר אחרי התמ"א  ,"38אמר אטיאס.
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איך לשפץ משרדים
ולהישאר בחיים?
תוכן מקודם

שיאני השכר בגופים
הציבוריים נחשפים

"שקד הפכה את הD9-
על ביהמ"ש לתוכנית
עבודה מסודרת ,ובנט
וידאו

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001278398

רוסק" :אשראי חוץ בנקאי התפתח בזכות התחדשות עירונית"  -גלובס

ותשתיותנדל"ן
נדל"ןחברת ים סוף
צחי עומר ,מנכ"ל
▾

09:50

3/19/2019

דרמה באונ' תל אביב :אריאל פורת נבחר לנשיא ,טענות ל"מחטף"

התלונן על הימשכות ההליכים
בהתחדשות עירונית" :בפרויקט שלנו
בגבעתיים לוקח  15שנים לקדם פרויקט.
דייר נכנס לפרוייקט בגיל  30וייכנס
לדירה בגיל  .45זה לא צריך להיות כל כך
 33אלף שקל
הערים
ראשי
בשנה,
ממושך .ניתן לבצע את התב"ע
בחודש בממוצע:
מורדים" :לא
שנה נוספת לשכנע ולהחתים את
אלה שיאני
ניתן היתרי בנייה
עדולעלות
הדיירים ועוד שנה לקבל היתר
השכר במגזר
שיפתרו
הציבורי
הבעיות"
לנושא
על השטח" .עומר התייחס גם
המימון ואמר כי "צריך לזכור שהמימון
נכנס כשיש היתר בנייה .ועדיין ב 15-השנים שתיארתי קודם לכן צריך לממן
את הפעילות במימון עצמי .כשיקוצרו הזמנים  -הפרוייקטים ייראו אחרת".

הנקראות
ביותר

מינוי לגלובס

תל אביב הקטנה
תל אביב
הזמינו עכשיו

₪ 473

מקודם

פרסמו אצלנו

היכן כדאי
לחברות גדולות
להתמקם?

אכסנית יפו העתיקה
תל אביב
הזמינו עכשיו

₪ 90
לאתר וואלה!

קרן פלס על יאיר נתניהו" :בריון"
תחפושות הסלבס הכי שוות של 2019
מצאנו את המעדן הגרוזיני המושלם

פרויקט שכן יצא לפועל בשבוע שעבר הוא פרויקט הפינוי בינוי שיזמה
חברת אשדר במתחם רקנאטי ברמת אביב" .אנחנו בפרוייקט מ 2002-ורק
בשבוע שעבר הגענו לשלב ההריסה" אמר מנכ"ל חברת אשדר ארנון
פרידמן" .אנחנו צריכים ודאות .זה הדבר הכי חשוב ליזם .והענף של
התחדשות עירונית סובל מחוסר ודאות .לפעמים במהלך קדנציה מחליפים
מדיניות .איך אפשר לסכם מול הדיירים על עקרונות ,כשמשנים בלי סוף
את המדיניות?"
איילת רוסק  ,מנכ"ל ובעלים מכלול התחדשות עירונית ,התייחסה לנושא
המימון של פרויקטים להתחדשות עירונית" :שוק האשראי החוץ בנקאי
התפתח בעיקר בזכות ההתחדשות העירונית ,והתפתחו גופים שחלקם
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 33אלף שקל בחודש
בממוצע :אלה שיאני
השכר במגזר הציבורי
בארץ

עשר הערים היקרות
בעולם :לאיזה מקום תל
אביב הגיעה הפעם?
נתח שוק וצרכנות

אבי באי" :מתחייב
להעלות את שכר
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001278398

רוסק" :אשראי חוץ בנקאי התפתח בזכות התחדשות עירונית"  -גלובס

אלטרנטיבי לבנקים
נותנים מוצר
ותשתיות
נדל"ן

3/19/2019

אמרה
הפריפריה
תחרותיות".
אריאל
עלתל אביב:
באונ'
וריביות 09:50דרמה
▾
פורת נבחר לנשיא ,טענות ל"מחטף"בארץ

רוסק כי "כל עוד לא יטפלו בנושא זכויות הבנייה וההיתכנות הכלכלית
לפרויקטים בפריפריה ,לא נראה אותם יוצאים אל הפועל".

מקודם

הנקראות
ביותר
צפו :ערב מעורר השראה באירוע גלובס ליום האשה
הבינלאומי

ל 7000

ל"

מינוי לגלובס
פרסמו אצלנו

היכן כדאי
לחברות גדולות
להתמקם?
ראש עיריית טבריה:
"אעשה מה שאני יכול
כדי שדרעי לא ייבחר

מקודם

 33אלף שקל
ראשי הערים
בחודש בממוצע:
מורדים" :לא
אלה שיאני
עוד על ועידת ישראל לנדל"ןניתן היתרי בנייה
השכר במגזר
עד שיפתרו
הציבורי
הבעיות" הדירות ומי יהיה שר האוצר
מצביעים נדל"ן :מה יקרה למחירי

וידאו

עולם התיירות מתכונן
לפלישה הסינית

"חשבתי לקרוא לדוח על שוק התחבורה ' 100שנים של בדידות'"

תוכן מקודם

"הותמ"ל הוקם ככורח המציאות כדי לטפל במשבר הדיור"
אל תספידו את הביטקוין :מה מלמדות המגמות על עתיד המטבע

מקודם

סקיי הוסטל
תל אביב
הזמינו עכשיו

פנינה אלה מנהלת סקטור הנדל"ן בבנק מזרחי טפחות ,התייחסה לתחרות
המתפתחת בשוק החוץ בנקאי" :זה נכון שיש אלטרנטיבה נוספת ,וזה
בסדר כגמור ,ועדיין הבנקים הם המממנים העיקריים של הפעילות .אנחנו
כבנק פחות מחפשים עיסקה חד פעמית ,ואוהבים להתפתח עם הלקוח
ולא נותנים לו פתרון נקודתי למענה ספציפי .נכון שהבנקים הם גופים
גדולים ,אבל היחידות שפועלות בתחום זה הן יחידות קטנות ומקצועיות
ובסך הכל הבנקים נותנים את התגובה המהירה הנדרשת .קבוצות רכישה
מחפשות היום אלטרנטיבות ,ואנחנו רואים אותן הולכות גם לעולם של
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₪ 240
הוסטל
פרונטהוסטל
ביץ'פרונט
ביץ'
אביב אביב
תל תל

עכשיו
הזמינו עכשיו
הזמינו

₪ 447
₪ 447
דרמה באונ' ת"א :פורת
בחר לנשיא ,טענות
ל"מחטף"
בארץ

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001278398

3/19/2019

רוסק" :אשראי חוץ בנקאי התפתח בזכות התחדשות עירונית"  -גלובס

פורת נבחר לנשיא ,טענות ל"מחטף"מה באמת מסתתר
הגדול
הדבר
בחיתולים אבל
עדיין
עירונית .זה נמצא
אריאל
זהאביב:
בעיניתל
דרמה באונ'
▾ 09:50
ותשתיות
התחדשותנדל"ן
מאחורי ה"הישגים" של
הבא .גם פינוי-בינוי אבל גם בתמ"א  ."38על מצב השוק אמרה אלה כי
ליצמן בבריאות?
מקודם

מינוי לגלובס

הנקראות
ביותר

פרסמו אצלנו

"אנחנו מרגישים האטה בקצב מכירת הדירות .זה קורה בעיקר באזורים
מסויימים ,אבל בסך הכל ענף הנדל"ן הוא ענף צומח כבר הרבה שנים.
רמות הסיכון בו סבירות והתשואה בו סבירה".

בארץ
היכן כדאי
לחברות גדולות
להתמקם?
איך משתלב הקריפטו
בעולם הספורט?

שקל
 ,33אלף
מגזרהערים
ראשי
אמרה כי
נדל"ן והנפקות חו"ל BDO
חופית גוטסדינר שותפה וראש
בחודש בממוצע:
מורדים" :לא
"הציבור יכול להשתתף בפרוייקטים הללו באמצעות שוק ההון ובשנים
אלה שיאני
ניתן היתרי בנייה
שיפתרו של התחדשות עירונית ואני
פרוייקטים
השכר במגזר
האחרונות היו הנפקות כנגד עד
נעות בין  4.5-5.5%וזה מאודהציבורי
הבעיות"
אטרקטיבי
חושבת שזה ילך ויגבר .הריביות

תוכן מקודם

דורס הנער אילון שלו
אמסלם מעיד" :אמרתי
בצחוק ששתיתי וודקה"

למשלימי הון"
תמ"א 38

תמ"א 35

קבוצת ים סוף נדל"ן

"אנחנו ב'גלובס' נחושים
להיות אלטרנטיבה
אמיתית עבור קוראינו אל

איילת רוסק

ועידת ישראל לנדל"ן

עקבו אחרינו ברשתות
 פייסבוק

וידאו



טוויטר



אינסטגרם



טלגרם

 פלטנברג בייסי
תל אביב  -אכסניית קראון
Lookout Lodge
הזמינו עכשיו

כ בות נוספות עבורך
מנכ"ל שו"ב נדל"ן" :רווחיות מחיר למשתכן לא מצדיקה שנסתכן"
נדל"ן ותשתיות
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הזמינו עכשיו ₪ 91

תל אביב -
אכסניית קראון סי
הזמינו עכשיו ₪ 91
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001278398

