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נכונהלהקמההדרך

חדשהשכונהשל

מרשהדמיה:בדימונהצמרותשכונת

אדריכלים

םצעתתתקלותכמהגםהתרחשומוצלחות,שכונותלצדבישראל.המציאותכורךהיאחדשותשכונותהקמת

גלנעםהצלחהלהבטיחכדיחדשה,שכונהלהקמתלגשתישכיצדמסביריםהמומחיםהשנים.במהלך

כיוםשכונותשלהחדשניתכנון

חייאיכותעלבחשיבהעוסק

צפיפותעלהקפדהתוךהתושבים

התושביםכמותביןואיזוןהגיונית

ישנהבנוסף,בשכונה.והתשתיותדונםלכל

הבסיסיותהתשתיותהכנתסיוםעלהקפדה

סביבהלייצרבמטרההשכונהאכלוסבטרם

לרוכ־אותהולשווקהשכונהלחלוצינעימה

שים

$TS1$לרוכשים$TS1$

$DN2$לרוכשים$DN2$שבאנוסףמאפייןנוספים.פוטנציאלים

שיתוףהואכיוםהשכונותבתכנוןביטוילידי

משתפיםכיום,בעברקרהשלאדברהציבור,

מצלי־ובכךההחלטותבקבלתהציבוראת

חים

$TS1$מצליחים$TS1$

$DN2$מצליחים$DN2$לצרכישמתאימותחדשותשכונותלייצר

התושבים.

מוקפדותכנוןאסטרטגימיקום
משות־מנכ"ליתזליגכספייוניתלדברי

פת

$TS1$משותפת$TS1$

$DN2$משותפת$DN2$להצלחת"המפתחזליג":"שמשוןבחברת

מיקוםהמשלבבתמהילטמוןחדשהשכונה

מוקפד.אדריכליותכנוןאסטרטגיגיאוגרפי

הח־שיכתיבויתרונותמהוויםאלו"גורמים

לטת

$TS1$החלטת$TS1$

$DN2$החלטת$DN2$בהבדליביטוילידייבואווגםרכישה

אלהבימיםלשנייה.אחתשכונהביןמחירים

ברחובהמגדליםפרויקטאתמקימיםאנו

בראשוןהחדשההאירוסבשכונתזליג,שמשון

עבוראידיאליבמיקוםנמצאתהשכונהלציון.

הרכבתלתחנתסמוכההיאשכןהרוכשים

מהירהגישההמאפשר431ולכבישהחדשה

זאת,לצדהמרכזיים.התחבורהעורקילכל

ספר,ביתחדשים,ילדיםגניבשכונההוקמו

למשפחותכךכלוחשוביםשחיונייםפארקים

השכונהאתהמחבררגל,הולכיגשרולצעירים.

ראשוניםעזריאליוקניוןהרכבתתחנתעם

עבורובטוחהנוחהסביבהמייצרהפופולארי,

שלקלאסיתשכונהזוהיילדים.עםמשפחות

לב־העכשוויהקונספטשהואשימושים,ערוב

ניית

$TS1$לבניית$TS1$

$DN2$לבניית$DN2$אוטונומיהלייצרמנתעלמגוריםשכונות

כממלאתשלהולתפקודלשכונהמלאהכמעט

מגדליגםתורמיםלכךהתושבצרכיאת

ראשוניםמתחםמעלהממוקמיםהתעסוקה

רבותפעמיםלגשרמעברלשכונה,בסמוך

עריםתושביגםהחדשהבשכונהענייןימצאו

המעונייניםומשפחות,צעיריםלרובסמוכות,

להשתדרג".

דיוריחידות$1,200$2NDכ$1,200$1ST$$2NDכ$1,200$1STכ־תכלולהאירוסשכונת

המגד־פרויקטקומות.21עדשלבנייניםב־42

לים

$TS1$המגדלים$TS1$

$DN2$המגדלים$DN2$שמשוןברחובממוקםזליג,שמשוןברחוב

בנימגורים,מגדליב-4יח"ד260יכלולזליג

2020בקיץצפויא׳שלבאכלוסקומות.17-20

ב׳.שלבשיווקיחלובקרוב

גישהשביליריבוי

נוחותומדרכות

אד־כנען־שנהבשנהב,גילאדריכללדברי

ריכלים

$TS1$אדריכלים$TS1$

$DN2$אדריכלים$DN2$ויו"רctbuh-israel,שכונות"תכנון

פתרוןמתןעםלרובמתקשרחדשותמגורים

ומשפחות,צעיריםזוגותעבורלמגוריםומענה

ואיתהתתפתחשהשכונהכךעלחשיבהתוך

שה־קטניםוילדיםפעוטותעםמשפחותגם

גיעו

$TS1$שהגיעו$TS1$

$DN2$שהגיעו$DN2$הצרכיםכאשרצעירבגילבהלהתגורר

וצרכיהםבגרוומאזספיציפייםמאודשלהם

לתתצריךחדשהשכונהשלתכנוןהשתנו.

עלבדגשהחדשיםהתושביםלצרכימענה

חינוך,למוסדותנגישותבה.שיגדלהצעירהדור

ריבויומנגדלחצותשישכבישיםמספרצמצום

להליכהורחבותנוחותומדרכותגישהשבילי

ובטיחותביטחוןאופניים.עלרכיבהאורגלית

המשחק.שםהםהילדים

לצרכימענהעלדגשישיםשהתכנון"חשוב

כאשרותעסוקהמסחרפנאי,בנושאיהתושבים

השכונותשימושים.עירובהינומנחההמודל

שירותיםלהציעשיוכלוכךמתוכננותהחדשות

זהובכללהעירבמרכזלשירותיםמקבילים

כגוןפנאימתחמימקומיים,מחסרמתחמי

בהםובילויספורטמרכזימשחקים,מגרשי

ואירועיםהעשרהמחוגילהינותיכוליםילדים

העירלמרכזהוריםבהסעתצורךללאחברתיים

והרמו־התאמהשילוב,ליצורחשובהמרוחק.

ניה

$TS1$והרמוניה$TS1$

$DN2$והרמוניה$DN2$שכשתהליךכזובצורההוותיקהיישובעם
בנוייהיהוהכליסתייםהחדשההשכונהבניית

אחת".כעירתתפקדנההן

הקיימתמהעירנתקלמנזע
קולקר-קול־ממשרדקולקרעופראדריכל

חדשותשכונותבתכנוןהעוסקיםקר-אפשטיין

חשוב,שהכי"מהכיקובעהארץ,ברחבירבות

החדשותהשכונותביןנתקייוצרשלאזה

ונצרתעיליתנצרתלמשלהקיימת,העירלבין

לאהחדשיםאחדות.שתהיהאלאתחתית,

מקופחים".יהיולאוהוותיקיםמנותקיםיהיו

מזרח,יבנהשכונתשלבתכנוןלדוגמה,

ומסילת42כבישאתלקרותהמשרדמציע

לעירהחדשההשכונהביןהחוציםהרכבת

המש־להבטיחכדימעליהם,ולבנותהותיקה,

כיות

$TS1$המשכיות$TS1$

$DN2$המשכיות$DN2$השכונות.שביןהנתקאתולמנועהעיר

רחובתכננוקולקר,מוסיףיעקב,בבאר

הש־עםהוותיקההעיראתהמחברעירוני

כונות

$TS1$השכונות$TS1$

$DN2$השכונות$DN2$צריפיןמחנהבשטחישייבנוהחדשות

העירחלקיכלאתמקשרזהרחובהמתפנה.

אזוריבצפוןהרופא""אסףהחוליםמביתברצף

אזרחימרכזהחדשות,השכונותהתעסוקה,

תחנתועדבינעירונירחובעםבהצטלבותחדש

כדיזאתהוותיקות,והשכונותהדרומיתהרכבת

אחד".למקוםהעירחלקיכלאתולקשרלגשר

עירובמתכנניםאנחנושלנוהשכונות"בכל

תע־שלהראשייםהרחובותלאורךשימושים

סוקה

$TS1$תעסוקה$TS1$

$DN2$תעסוקה$DN2$תוכנןיעקבבבארגםומגורים,מסחר

מסחר,הןהקרקעקומותכאשרהראשיהרחוב

קט־לעסקיםתעסוקההןמעליההקומות2-3

נים

$TS1$קטנים$TS1$

$DN2$קטנים$DN2$בנייניםמתכנניםאנחנומגורים.זהומעל

שלמה׳׳עירהואמהםאחדשכלמשולבים

אנפץ".בזעיר

עמוד 1



גסהיאהצפיסזת

הוועדותמגבלתבשל
עלמדברשותפו,קולקר,אמיראדריכל

בישראלכיוםשנהוגמהמעלבציפוףהחובה

צפופותבאירופההמוצלחותשהעריםומזכיר

אתלדוגמה"קחלמשל:אביבמתליותרהרבה

אבלקומות,10עדמוגבלתהבניהשםפריז,

להגיענכונהמרקמיתבניהבעזרתמצליחים

הצפיפות,אביבבתלואילולדונםיח"ד40עד

בלבד".לדונםיח"ד7.8היאהמגדלים,למרות

היכו־בעלילמעטיםשייכתגבוהה,"בנייה

לת.

$TS1$.היכולת$TS1$

$DN2$.היכולת$DN2$כיגבוהה,בניהבוניםקפיטליסטיתבשיטה

ומגדילההאדריכלואתהיזםאתממתגתהיא

אתלעיר.תורמתלאאבלהיזם,רווחיאת

היאהרחוב,פניעללפרוסשאפשרהמסה

בעצמה".מרכזת

חלליםסוגימ-2בנויהקולקר,פיעלהעיר,

ומ־תהלוכהשלמרחביםלתושבים:ציבוריים

רחבים

$TS1$ומרחבים$TS1$

$DN2$ומרחבים$DN2$המגווןאתלייצר"צריךשהייה.של

יוכלוששוהיםשאלהכדיביניהם,השילובואת

לעצוריוכלושהולכים,ואלהבתהלוכהלצפות

העיר.שלהתרבותיהתוכןלמעשהזהולשהות,

מהמגדלים,להבדילהמרקמית,הבניהלכן,
אתליצורבאהאלאעצמה,לשםבאהלא

כמונכוןזהאתעושיםאםוהמבנההתוכן

בתוךשיהיוהגגות,אתגםמשלימיםבפירנצה,

העיר".מסגרת

הועדותשלהציפוף"מגבלותקולקר:אמיר

להיותצריכהעירוניותומשתנות.הולכות

שתח־מזההחלסיבות.מאודמהרבהצפופה,

בורה

$TS1$שתחבורה$TS1$

$DN2$שתחבורה$DN2$צפופה.בעיררקמצליחהלמשלציבורית

הצפיפות.אתמצדיקהגםהציבוריתהתחבורה

בארצותההפוכההדוגמהאתלראותאפשר

ראששהרימההפרטיתהמכוניתשםהברית,

והרסלפגיעהממשהביאהה-05,משנות

רבות".ערים

הדירהעלרקמסתכליםלא

אפריקהומכירותשיווקסמנכ"לגינגיס,דן

ובקרקעותבדירות"המחסורמגורים:ישראל

את־עםלהתמודדההחלטותמקבליאתמאלץ

גרי

$TS1$אתגרי$TS1$

$DN2$אתגרי$DN2$לקבלתתורמיםפעםשלאמורכביםתכנון
בישראל.התכנוןמפתאתהמשנותהחלטות

הג־השכונותהאםהשאלהנשאלתפעםלא

דולות

$TS1$הגדולות$TS1$

$DN2$הגדולות$DN2$ההווהצורכיאתלספקביכולתןשקמות

וכיצדקמיםבנוייםמרחביםאילווהעתיד?

בעתיד"?ילדנוחייועלחיינועלישפיעוהם

עלאדירההשפעהישהשכונות"לתכנון

האפשרותועליוםהיוםבחייהאדםהתנהלות

התוש־חיילאיכותהקשורבכלעמולהיטיב

בים",

$TS1$,"התושבים$TS1$

$DN2$,"התושבים$DN2$להפחתתפתרונות"מתןגינגיס.מציין

אמציהספקתהפרטי,ברכבוהתלותהשימוש

במרחבעירוניותקידוםציבוריים,תחבורה

הליכה,שמעודדיםרחובותשלתכנוןהשכונתי,
שימושיביןועירובהמגוריםצפיפותהעלאת

אלהכלעצמן,בשכונותאףומגוריםמסחר

שלכישלונןאולהצלחתןהמפתחאתמהווים

משיכהכוחמהווהאשרוהואחדשות.שכונות

לכן,לעיר.חדשותאוכלוסיותשללכניסתן

שיווקאלדרצילום:גינגיסדן

יח"צצילום:שנוחהמאיו

יעילניצולעלדגשבמתןרבהחשיבותקיימת

איכותייםשירותיםובהספקתהמשאבים,של

מביתם".הליכהבמרחקלתושביםיותר

הביתמותגהסביונים,מותגגינגיס,לדברי

פעי־עםהמזוההמגוריםישראלאפריקהשל

לות

$TS1$פעילות$TS1$

$DN2$פעילות$DN2$,הצרכןכי,ההבנהמתוךנולדהחברה

אטרקטיביבמחיריפהדירהרקמחפשאינו

וחווייתחייםאיכותבדמותמוסףערךאלא

עשירה.מגורים

"סביונישכונתאתמקימיםאנואלה"בימים

שמואל,בגבעתדקליםברמתשמואל"גבעת
4,5,6בנותיח"דוכ-007בנייניםשתכלול

לה־עתידההשכונהמפוארים.ופנטהאוזים

פוך

$TS1$להפוך$TS1$

$DN2$להפוך$DN2$והמבוקשותהגדולותהשכונותלאחת

שלהגבוהיםהסטנדרטיםעל-פיבעיר,ביותר

המושתתיםהארץ.ברחביהסביוניםמשפחת

יפהדירהרקלאמחפשהאדםכי,ההבנהעל

הוליסטיחייםטיבאלאאטרקטיבי,במחיר

מענהוביניהם:מוספיםלערכיםהמתייחסים

מערכותותעסוקהמסחרופנאי,תרבותלחינוך,

המונים".להסעות

המגוריםמאזור40%כיאומרהואבנוסף,

השטחיםדרךהציבורלרווחתיוקדשהחדש

גי־בדמותירוקותריאותשיכללוהציבוריים,

נות

$TS1$גינות$TS1$

$DN2$גינות$DN2$,ספורטומתקניםשעשועיםגניציבוריות

מתקדםושביליםדרכיםמערךלצדמתקדמים

תכ־בכך,ובטוחה.נוחהמגוריםסביבתהמייצר

נון

$TS1$תכנון$TS1$

$DN2$תכנון$DN2$הצרכיםמכלולאתבחשבוןלוקחהשכונה

השלימה.התמונהאתומייצר

הקצהמשתמשעלדגש
התייחסותמחייבחדשהשכונהשל"תכנון

התהליךכללאורךאולםהמיקרו,אלמהמקרו

כהןגליתצילום:מילוסלבסקיגיאאדריכל

יח"צצילום:קסטלגל

אתהעדיפויותסדרבראשלהעמידחייבים

בשכונה",העתידיהדיירהקצהמשתמש

בטיטו־שותףאומן,יואבהאדריכלמסביר

אומן

$TS1$בטיטואומן$TS1$

$DN2$בטיטואומן$DN2$הגדולההשכונהאתשתכננואדריכלים

יח"ד.4,000הכוללתמלאכיבקריתהחדשה

חייבחדשותשכונותשלנכוןתכנוןלדבריו,

בדגשאופניים,ורוכבירגלהולכימוטהלהיות

ציבורית.לתחבורהמעולהשרותרמתעל

הצ־הגדלתמחייבחדשותשכונות"תכנון

פיפות

$TS1$הצפיפות$TS1$

$DN2$הצפיפות$DN2$לר־ירוקיםפתוחיםשטחיםוהגדלת

ווחת

$TS1$לרווחת$TS1$

$DN2$לרווחת$DN2$,"עלומוסיף:אומןמדגישהתושבים"

אתלקצרחייביםרלוונטי,יהיהשהתכנוןמנת

גדולותלתכניותעדיפותולתתהבירוקרטיה

אומן.מוסיףעירונית",ולהתחדשות

חצרניםביןלאזן
שלהבעליםמרש,רםהאדריכללדברי

לה־חשובהדיוןלפניאדריכלים,מרשמשרד

גדיר

$TS1$להגדיר$TS1$

$DN2$להגדיר$DN2$שכונההיאגדולהשכונהמדובר?מהעל

כלבהקיימיםהרלוונטיהעירונימידהשבקנה

שכונתית,כיישותקיומההמאפשריםהנתונים

סףלהכילצריכההיאכןעלמרכיביה.כלעל

ציבור"מוסדותשיצרוךמינימליאוכלוסיה

בהוישספר,בתי"כמוומדגים:מרשמסביר

במסגרתנוספיםאלמנטיםלהכילפוטנציאל

מסחרמקומית,תעסוקהכמושימושיםעירוב

לא־ועוסקעסקתיבהןדוגמאותועוד.נלווה

חרונה

$TS1$לאחרונה$TS1$

$DN2$לאחרונה$DN2$שבעבבארנוירובעדימונה,כיתן

וכדומה".

קובעשכונה,בתכנוןביותרהגדולהאתגר

ביןהנכוניםהאיזוניםעללשמורהואמרש,

היכולתשלה,העצמאותהשכונה,שלהקיימות

שלהוהייחודתושביהצרכיאתלספקשלה

גרשברגיוריצילום:אומןיואבאדריכל

יח"צצילום:כהןארז

לקחתחשובזאתעםיחדקהילה.כיוצרת
המ־כלעםההדוקהקשראתגםבחשבון

ערכות

$TS1$המערכות$TS1$

$DN2$המערכות$DN2$שכנות,שכונותהאחרות:העירוניות

מרכזתרבות,תעסוקה,צירים,הירוקות,ריאות

משליםחלקהיותהבמסגרתוזאתוכר,העיר

העירוני.במרקם

משמעותיתחדשהשכונהלתכנן"בבואנו

שכלהכללעשותצריךראשיתעיר,בתוך

היאאליהלעירהמשכייהיהבהשקורהמה

שקורהמה"כלומוסיף:מרשאומרשייכת",

השכניםבמרקמיםולהמשיךלהתחילצריךבה

שלנכוניםוהבנהניתוחתוךלצמוח,זהומתוך

שלהוהייחודיותמחדהעירעםשלההקשר

עצמאית.כיישות

שדרותתתפתחנהיקרה,כשזה"מאידך.

תעסוקהעםרחובמלוותמרקמיותמגורים

נכון,ציבורימרחבהתפתחותתוךמקומית,

עםוגםהשכונהחלקיעםלהתקשרניתןדרכו

עדיפותלתתחשובחלופות.באינסוףהעיר

בתנאירגלוהולכירכבייםלאתחבורהלדרכי

קולו־רחוב,מלוויבנייניםידיעלשיגרםצל,
נדות

$TS1$קולונדות$TS1$
$DN2$קולונדות$DN2$,ופארקים,גינותישזרולאורכםועצים

גםיארחושבייחודםשכונתייםציבורמבני

לאתרחשוב:פחותלאהאחרים.העירתושבי

שיכולעירוניתברמהציבורמבנהשכונהבכל

ספריה,כמושואבתאבןאומחולללהוות

וכר".מיוחדפארקמוזיאון,

הקרקעאתלנצל
אותולנצלוחשוביקרמשאבהואקרקע

מילוסלבסקיגיאהאדריכלאומרבחוכמה,
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"משמעותאדריכליםמילוסלבסקיממשרד

יותרגבוהותבינויצפיפויותיצירתהיאהדבר

מחובתנוזאתעםיחדפעם.נהוגשהיהממה

איכותיותמגוריםסביבותלייצרהאדריכלית

הרשויותשלוהציפייההצפיפות,אףעל

לייצרשמצליחותתכניותלקבלהיאהשונות

עונהרחוב,חתכיהמקיימתעירוניתסביבה

ציבורלבנייניוהשטחהשצ"פדרישותעל

רגלהולכימתעדפותוכמובןהפרוגרמטיות,

ממונעים".כליםפניעלואופניים

יצי־חשיבה"נדרשתמילוסלבסקי,לדברי

רתית

$TS1$יצירתית$TS1$

$DN2$יצירתית$DN2$שלפתרונותלמשלהמשאבים,למיצוי

ציבור,מבנישלמסדבקומותציבורמבנייצירת

יותר,גבוהלמיצויציבורלמבנימגרשיםעיבוי

שטחיםמגווןיצירתשימושים,ועירובשילוב

ובגדליםשונותבהיררכיותפתוחיםציבוריים

ועוד".משתנים

המ־קרקעותאחר"החיפושכימצייןהוא

תאימות

$TS1$המתאימות$TS1$

$DN2$המתאימות$DN2$מתארלתכניותבהתאםנעשהלפיתוח

האפש־למיצוישאיפהתוךומחוזיותארציות

רויות

$TS1$האפשרויות$TS1$

$DN2$האפשרויות$DN2$הבדליםשישנםכמובןמייצרות.שהן

יוזמתמולפרטיתביוזמהתכנוןביןגדולים

ביןמהותייםהבדליםוכןממשלתיים,גופים

העריםבלבעירוניתהתחדשותבמסגרתתכנון

חדשהקרקעעלתכנוןלמולקיימתברקמה

העריםמתכנניהמקריםבכלהערים.בשולי

יצי־דרכיםלמצואמנסיםעצמםאתמוצאים

מגוריםמרקמייצירתלתכנון:וחדשותרתיות

מרקמית,ובניהגבוההבניהביןהמשלבים

תלולה,בטופוגרפיהבינויפתרונותיצירת

אףלעיתיםיישובים,אועריםבקצוותתכנון

מגבלותעםתכנוןשלמורכביםבמפגשים

כללמצואלנסותעריםמתכנניעלואילוצים.

ישנות".לבעיותחדשיםפתרונותלמצואהעת

צוותראשברש,ברנדסאסנתהאדריכלית

ש"כתוצאהמוסיפהאדריכליםבמילוסלבסקי

להפוךאיךלרובהיאהתכנוניתהגישהמכך,
למשלוליתרון.לנכסהקיימיםהאילוציםאת

חק־קרקעותעלכעתמתכנניםשאנובשכונה

לאיות

$TS1$חקלאיות$TS1$

$DN2$חקלאיות$DN2$פרדסן;׳ביתנמצאפרדסיםהיועליהן

השכונהלמרכזולהפכולשחזרמציעיםשאנו

בסיסעלחדשהזהותלייצרובכךהחדשה

אחרתבשכונההמקום.שלההיסטוריהרקע

המו־התכנוןעקרוןאתביססנומתכנניםשאנו

ביל

$TS1$המוביל$TS1$

$DN2$המוביל$DN2$ליצירתקיימתבינויטיפולוגיתשימורעל

להגדירהיאכשהמטרהייחודי,אורבנימרקם

הערךבסיסעלהשכונהשלהחדשאופיהאת

הלאה"וכןשלה,ההיסטורי

לתכנון"עקרונותכימסכםמילוסלבסקי
בתלותומגווניםשוניםלהיותיכוליםשכונה

ול־מצטרפתהשכונהאליההמגוריםברקמת

צרכים

$TS1$ולצרכים$TS1$

$DN2$ולצרכים$DN2$נדרשתלעיתיםהקיימת.הרקמהשל

יישו־ולעיתיםהקייםברוחיישובשלהרחבה

בים

$TS1$יישובים$TS1$

$DN2$יישובים$DN2$חדשיםמסוגיםלמרחביםזקוקיםדווקא

להציע".יכוללאהקייםשהיישובושונים,

לתשתיותלחנותלא

בקבוצתהשיווקסמנכ"ליתצביבןשרון

לעירכדוגמהיקנעםאתמציינתלוינשטין

"הש־חדשה:מגוריםשכונתנכוןשמתכננת

כונה

$TS1$השכונה"$TS1$

$DN2$השכונה"$DN2$בחורשביתפרויקטמוקםבההחדשה

ועדייןבעירקיימותתשתיותעלמתבססת

מכלהנהניתעצמהבפניכשכונהעומדתהיא

היאכיולמה?הוותיקה.העירשלהיתרונות

נגישותבסיסיםעקרונותעלמתבססת

התעשיהפארקשזהתעסוקה,6כביששזה

שכנותשזוומגוריםבעירהגדולטקוההיי

לכללשונותדירותמגווןהמציעההגיאשער

נוספתכדוגמהנותנתצביבןהשוק".פלחי

בי־המוקמתיונהבכפרשרונהשכונתאת

מים

$TS1$בימים$TS1$

$DN2$בימים$DN2$:בסה"כלהיבנותצפויים"בשכונהאלו

וצמודתרוויהבבנייהדיוריחידות2,100כ-

קניוןמעלמוגןדיורשליחידות50ועודקרקע

הואבשכונההעיקריהחידושלהבנות.שאמור

מוסדותהציבור,מבניכלאתלהקיםההחלטה

והמסחרהחניההתשתיות,הנדרשים,החינוך

שנכנסשמיכךהדיורליחידותבמקבילבאזור

שה־השירותיםשרובמכךנהנהבשוכנהלגור

שכונה

$TS1$שהשכונה$TS1$

$DN2$שהשכונה$DN2$הראשון,מהיוםנמצאיםכברמספקת

ילידים,גנישלאשקולישכברבשכונה
ספורט,מגרשייסודיספרביתלחוגים,מתנ"ס

562חדשעוקףכבידהושלםהשכונהסביב

ציבורמתקניועודדונם17שלפארקובתכנון

אתהשכונהלתושביויספקוישלימואשר

ביותר".הרחבהשירותיםמכלול

דיורפתרונותשלנכוןתמהיל

מסבירפרשקובסקימנכ"לקראדיחיים

כוללתנבנותאשרהחדשותהשכונותרובכי

ומשרדים.מסחרמגורים,שלנכוןתמהיל

רמלה:במערבדורוןנווהשכונתלמשלכך

מחירתוכניתבמסגרתדיורכוללת"השכונה

להשכרהדיורחופשי,בשוקדיורלמשתכן,

מסחרשטחימקימיםובמקבילארוךלטווח

גישהודרכיילדיםגביספרבתיומשרדים,

עצמאיתלהיותלשכונהגורםזהלעיר.חדשות

שהשכונהלאחרישנות.בתשתיותתלויהובלתי

ות־העירוניבמרחבלפעולתוכלהיאתאוכלס,

עניק

$TS1$ותעניק$TS1$

$DN2$ותעניק$DN2$בליהחדשיםלדייריםגבוההחייםאיכות

העיר".שלהישנותהשתשתיותעללהעמיס

עירוניגיוון
תב"עהמתכננתאמר,דינההאדריכלית

בקרייתאלוניםגבעתבשכונתיח"דלכ-002,1

"עיק־כיסבורהשרביב,חברתבונהשםאתא,

רון

$TS1$עיקרון"$TS1$

$DN2$עיקרון"$DN2$עירוניגיווןיצירתהיההתכנוןאתשהנחה

תתאיםשהשכונהמנתעלהמבניםואופיבסוגי

כוללת"השכונהמשפחות:שלרחבלמגוון

בנייניםמשפחתיים,דומבניםקרקע,צמודי

קומות9-10בגובהבנייניםקומות,5-6בגובה

כשניגשיםהמוכרים.הבניהסוגיכלומגדלים

אתולשלבלמקםחשובשלמה,שכונהלתכנן

מבטיהקרקע,לתוואיבהתאםהמבניםסוגי

לה־היאהמטרהכאשרהכבישים,ציריהנוף,

עניק

$TS1$להעניק$TS1$

$DN2$להעניק$DN2$ולדירות".למבניםאישיחותם

יח"צהדמיה:אדריכליםטיטו-אומןבתכנוןמלאכיבקריתחדשהשכונה
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יח"צצילום:צביבןשרון

שמתו־רבותשכונותישהיוםאמר,לדברי

כננות

$TS1$שמתוכננות$TS1$

$DN2$שמתוכננות$DN2$דומהאחדבנייןכאשראחידה,בצורה

לאנונימייםהמבניםאתשהופךמהלמשנהו,

ביותרהחשוביםהדברים"אחדייחוד:וחסרי

מקוםליצורזהשכונה,לתכנןבבואימבחינתי

לאכלסשיוכלמנתעלוזאתייחוד,בושיש

שכונהותכנוןהיותמגוונים.אוכלוסיהחתכי

דגשלשיםחשובציבור,מבניגםכוללתשלמה

שיפועיםללאאליהם,מקסימליתנגישותעל

המוביליםבשביליםאובכבישיםמדיחריפים

חשיבהנעשתהאלוניםגבעתבתכנוןאליהם.

כזהמידהבקנהגדול,ציבורימרחביצירתעל

כךאנשים.הרבהשלהתכנסותלאפשרשיכול

המתחברתכיכרעםמסחרימרכזתוכנןלמשל,

הציבורי".לגן

אמרמציינתטופוגרפייםלאילוציםבנוגע

חשובהרריתטופוגרפיהעםשכונה"בתכנוןכי

התומכים,הקירותשלהנראותאתלהקטין

גובהםפיעלהמבניםהעמדתאתלתכנןוכן

הנבנותלדירותהנוףאתלמקסםמנתעל

בשכונה".

מהפרזגרנזהלצאת

כלכלהפזומנכ"ליתבעליםארז,פזדניאלה

שכונותשלנכונההקמהכימציינתוהנדסה

התוש־צרכילכלמענהבמתןכרוכהחדשות

בים

$TS1$התושבים$TS1$

$DN2$התושבים$DN2$תכנוןאתהמתאימהפרוגרמהבאמצעות

הנפשותלמספרבהתאםלתושביםהשירותים

עלכיתותלתכנןנהוגכיוםלדוגמה,בשכונה.

התכנוןכאשרעתידיות,דיוריחידות1,000כל

כאשרתיכון.ועדמגןכיתותלמעשהכולל

העירוניתהתחדשותבמסגרתשכונהמתכננים

יותר.יצירתילהיותצריךהתכנון

ופרוגר־פרויקטיםהיוםמנהלתכלכלהפז

מות

$TS1$ופרוגרמות$TS1$

$DN2$ופרוגרמות$DN2$והאתגר,עירוניתבהתחדשותתבע"ותשל

לטו־הקיימיםהמוסדותבניצול"הואלדבריה,

בת

$TS1$לטובת$TS1$

$DN2$לטובת$DN2$בשכונותספרבתיכמוהחדשיםהקושבים

החדשה.לאוכלוסייהשמותאמיםמתבגרות

בהתאםמוסדותלתכנןצורךיששנימצד

חד־אבותבתילדוגמההקיימת,לאוכלוסייה

שים.

$TS1$.חדשים$TS1$

$DN2$.חדשים$DN2$

הד־באופןהצרכיםעללענותהוא"האתגר

רגתי

$TS1$הדרגתי$TS1$

$DN2$הדרגתי$DN2$הפנויה.בקרקעבמיעוטהתחשבותותוך

גניםהקמתהואהפתרונותאחדלדוגמאכך

דושטחיםתכנוןאובנייניםשלקרקעבקומות

טובהדוגמהמשולבים.בנייניםשלתכליתיים

יח"צצילום:לשםערן
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בתלגינדיבשכונתגבעוןספרביתהואלכך

עלשהוקםוכיתותגניםאשכולשכוללאביב

."tlvקניוןגג

במקבילעבודה
המשווקתאינביוחברתמנכ"לויצמןאלי

חברתשלחדרה"פארק"אמיריפרויקטאת

לרובמאופיינתחדשה"שכונהאומרגןאמירי

בורביםפרויקטיםובנייתמאסיביתבהקמה

בתיתשתיות,פתוחשלכמובןבשילובזמנית,

כאשרועוד.ופנאימסחרמרכזיוגנים,ספר

בשנילעבודצריךחדשותשכונותמתכננים

שת־שכונהלייצראחדמצדמקבילים.קווים

ציע

$TS1$שתציע$TS1$

$DN2$שתציע$DN2$ומצדלמגוריםבנייניםרקולאתשתיות

להייחודיתכנוניקונספטשתציעשכונהשני,

התכנוניהקונספטאיתו.מזוההתהיהשהיא

וקהילתיותלכידותשייכות,תחושתמייצר
העירשמרכזדברהשכונה,תושביבקרבחזקה

החישובאתיעשוכשאנשיםלייצר.יכוללא

מוטיבאותואחרת,אוזובשכונהלבחורהאם

ויכריעהשכונהשלהמיתוגאתיובילתכנוני

שלא.אובהלגוריבחרואם

בוחרותהאחרונותבשניםרבות"שכונות

שכו־שלבמקרהפארק,סביבשיהיהבמיתוג

נת

$TS1$שכונת$TS1$

$DN2$שכונת$DN2$כ-09שלשטחעלמדוברבחדרההפארק

ובליבוהידייםרחבהפארקמשתרעעליודונם

שמבדלתכנוניקונספטהינוהאגםגםאגם.

שאנשיםמשיכהמוקדומהווההשכונהאת

לרכושהאםבהחלטהקטליזטורבורואים

אחדבהמשך,באחרת.אוזובשכונהדירה

סיטואציהלייצרהואחשוביםהכיהדברים

במקביליבשילהתכנוניהקונספטדווקאשבה
חשובזהסנכרוןהשכונה.שלהראשוןלאכלוס

החלוציםהלקוחותמולציפיותתיאוםומבטיח

מסייעוכן,הראשוניםבימיהכברהשכונהשל

ולהביאבשכונההנוספיםהשלביםבשיווק

ורלוונטיים".חזקיםקהליםאליה

השימושיםעירובאתלחזק
מת־אדריכלים,hna^ניר,הראלאדריכל

כנן

$TS1$מתכנן$TS1$

$DN2$מתכנן$DN2$פרויקטאתmyגלעדחברתשלנתיבות

מאודלחזקמציענירשרון.נווהבשכונתמאי

אוקמהבכך"כיהשימושים,עירובנושאאת

שמתרחבתעירשכלחשובטובה.עירנופלת

הןבתוכהלייצרתשכילחדשות,שכונותעם

טכנולו־עתירותחברותכוללעבודה,מקומות

יח"צצילום:שקדערן

לאמהתושביםגדולשאחוזמנתעלזאתגיה,

מכוניותבשתילעיתיםבוקר,מידילסועיצטרך

במרכזהעבודהמקוםאלנפרדות,משפחתיות

הארץ.

הניסיוןמצפיפות.לחשושלאמציע"אני

לו־יורק,ניודוגמתמוצלחותבעריםבעולם,

נדון,

$TS1$,לונדון$TS1$

$DN2$,לונדון$DN2$,צפיפותכילימדורומא,ברצלונהפריז

אתהמקריםברובומהווהגסהמילהאיננה

אצלנו,גםכךטובות.עריםשלהצלחתןסוד
שתיהןוגבעתיים,אביבתלדוגמתבערים

עלהדעות.לכלומוצלחזתבמיוחדצפופות

ומ־מודרניתחדישה,להיותהמגוריםסביבת

פנקת

$TS1$ומפנקת$TS1$

$DN2$ומפנקת$DN2$וקהילתיתחמימהגםאולםגיסא,מחד
לפתחישהחדשים,הבנייניםלצדגיסא.מאידך

ושצפ"ים,נויגינותהתושביםציבורלרשות

יחדהעבודהלאחרורגיעהישיבהמקומות

ואופניים,הליכהשביליהמשפחה,כלעם

שירותיםשכונתי,פאבאוקפהביתפיאצות,

במרחקוכו׳מרקחתביתבנק,דוגמתזמינים

צורךללאספרובתיילדיםגניגםוכנ"להליכה

סואנים.ראשייםכבישיםלחצות

לייצרצריךוהאדריכליהעירוני"בתכנון

עירוכלושכונהשכונהלכלייחודית""שפה

"עריתופעתאתלמנועמנתעלזאתועיר,

כולן.אתראיתאחת,ראיתבבחינתלגולנד",
העירעםזהותתהיהשלתושביםמאודחשוב

אדגיש,חשוב,וכו׳.יחידהגאוותגרים,הםבה

מחוב־יהיוהחדשים,ובמיוחדשהתושבים

רים

$TS1$מחוברים$TS1$

$DN2$מחוברים$DN2$תופעה,תהיהולאהחדשהלעירםחזק

אוכלוסיותנדידתשלבעבר,רווחתשהייתה

הארץ".למרכזבחזרהחזקות

הסביבהבצtl;סלבנות

urbanפרויקטאתהמשווקתפיקל,אווה

gardenנווהבשכונתיובליםקבוצתשל"

לת־הנכונה"הדרךכי:קובעתברעננהזמר"

כנן

$TS1$לתכנן$TS1$

$DN2$לתכנן$DN2$מנוכרתתהיהשלאחדשהשכונהולבנות

אותהלבנותהיאמוקמת,היאבהמהעיר

שכו־אותה.המקיפההאורבניתהסביבהבצלם

נת

$TS1$שכונת$TS1$

$DN2$שכונת$DN2$משודרג,מודלהינהברעננהזמר""נווה

מולההוותיקההשכונהשלועדכניעכשווי

איתהומתכתבת2003-שכונתממוקמתהיא

השכונהכמוזמר""נווהתכנונית.מבחינה

שכונההינהלכביש,שמעבריותרהוותיקה

ספורטקרבים,ירוקיםאזוריםהכוללתמרווחת

מגרשיאופניים,שביליכושר,מתקניובורחב

ועוד".וכדורגלכדורסל

אחדיזםשליתרון

כולהשמוקמתהשכונההיאבצוותאשכונת

אחראיתכיזםהנדסהשפיראחד.יזםידיעל

הציבורים,המבניםבנייתהמגורים,מבנילכל

צי־גניםהשכונה,תשתיותכללהספר,בתי

בוריים

$TS1$ציבוריים$TS1$

$DN2$ציבוריים$DN2$.מגוריםבנייני86ייבנובשכונהועוד

כן,כמובלבד.משפחותכ-005,1שישמשו

ספר,בתיקהילתיות,גינותתכלולהשכונה

ומתחמימסחרימרכזספורט,אולםמתנ"ס,

סמנכ"ליתכהן,טלילדברימשותפים.עבודה

מש־"להבדילשפיר,בחברתומכירותשיווק

כונות

$TS1$משכונות$TS1$

$DN2$משכונות$DN2$יזמיםובהםבישראלשנבנותגדולות

השכונהותשתיותבבנייתםחלקלוקחיםרבים

בצוותאלשכונתאחרים,מבצעיםידיעלנבנות

שפירחברתבלבד.אחדיזםאחראיבחריש

וזות׳.עדמא׳השכונהכלללבנייתאחראית

בישראל".שכונהלבנותביותרהנכונההדרך

הגישות,שתיבין"ההבדלכימוסיפהכהן

אחתבשכונהפרויקטיםשבוניםיזמיםריבוי

מהותי.הואשלמה,שכונהשבונהאחדליזם

בשכונהשוניםפרויקטיםהבוניםיזמיםריבוי

התשתיותלפיתוחהמקומיתהרשותואחריות

לה־יכוליזםסנכרון.חוסרלרובמייצרמסביב

שלים

$TS1$להשלים$TS1$

$DN2$להשלים$DN2$אוהמדרכהאבלשלוהפרויקטבנייתאת

בצוותאלשכונתמוכן.טרםהסמוךהילדיםגן

שישהסיבהגםזוהיזם.אחדגורםאחראי

היל־מגניבשכונההבנייהלכלמלאסנכרון

דים,

$TS1$,הילדים$TS1$

$DN2$,הילדים$DN2$הרחוב.לתאורתועדהמגוריםבניינידרך

למודלתהפךבחרישבצוותאששכונתספקאין

בישראל".בעתידייבנוחדשותשכונותכיצד

עתידיתהתפתחותעלמחשבה
משרדבעלישקד,וערןלשםערןהאדריכלים

יח"דכ-000,3תכננואשרcitybeeהאדריכלות

"בצ־שכונתואתבחריששוניםבפרויקטים

וותא",

$TS1$,"בצוותא"$TS1$

$DN2$,"בצוותא"$DN2$החשוביםהדבריםאחדכיגורסים

הואעיר,ובוודאיגדולהשכונהשלבתכנון

עתי־והתפתחותגדילהשיאפשרעתידימבט

דית:

$TS1$:עתידית$TS1$

$DN2$:עתידית$DN2$,שיאפשרבאופןתוכננהחריש"לדוגמה

בהישתכנוניתמבחינהלצמוח.להמשיךלה

ושטחיםציבורשטחישלמאודגדולהכמות

נועדואשרהמגורים,לשטחיביחסירוקים

בשניםהעירשלההתפתחותבהמשךלתמוך

מחרלבנותמנתעלכיוםשמתכנןמיהבאות.

בעודתצטרךהעירבדיוקמהלדעתיכוללא

שטחיםלהשאירהואהנכוןהדברשנים,עשר

בהתאםנוספתבנייהיאפשרואשרואזורים

באופןנעשהזהובחרישהספציפיים,לצרכים

חריששללזכותהשיעמודנוסףדברמיטבי.

מוקפתחרישהקרקעעתודותנושאהוא

ויאפשרובעתידלנצליהיהשניתןבקרקעות

שלה".הפיתוחהמשךאת

דופןיוצאתמסבירים,הם"בצוותא",שכונת

השיתופי,לממדבנוסףהמקומי:התכנוןבנוף

במקבילנעשיתהציבורמוסדותשלהבנייה

עמוד 4
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כיקובעלשכונה"המכרזהמגורים:לבניית

לרובאחת.ובעונהבעתיימסרוהמבניםכל

מכןלאחרורקהמגוריםבנייניתחילהנבנים

ומוסדותמסחרימרכזספר,בתיהציבור,מבני

נבנהתוכנן,הכל׳בצוותא׳בשכונתתרבות.

שבהחלטדופןויוצאחריגדברזהיחד,ויימסר

מוגמרתלשכונהשייכנסוהתושבים,אתמשרת

אוהמכולתשתיפתחעדלחכותיצטרכוולא

לפעול".יתחילשהגןעד

החשובהדברהיאהתחבורתיתהנגישות

להכריעויכולהפרקעלכיוםשעומדביותר

ומו־ושקדלשםקובעיםהעיר,שלעתידהאת

סיפים:

$TS1$:ומוסיפים$TS1$

$DN2$:ומוסיפים$DN2$ובמרחקמצויןבמיקוםנמצאת"חריש

ביותרהדחוףהדברהשכנות.מהעריםנכון

אתלפתחהואהעיראתלקדםמנתעלכרגע

לכבישחיבורבאמצעותוהתחבורההנגישות

ישראל.רכבתשלהמזרחיתלמסילהוחיבור

הטבעיתההתפתחותועםיקרהשזהלאחר

איהתעסוקה.מקומותגםיגיעוהעירשל

ואזהעבודהמקומותאתקודםליצוראפשר

אנוהטבעי.הדבריםסדרלאזההמגורים,את

יפה,עירתהיהחרישהקרובשבעתידצופים

אתרקלאתשרתאשרועובדת,מתפקדת

אבןותהיההסביבהתושביאתאלאתושביה

יקרהשזהבשבילאבלכולוהאזורשלשואבת

קדימות".לקבלצריךהתחבורהנושא

בתכנון?1פרטיתירידה
הדרךהםלפרטיםוהירידההמוקדםהתכנון

שלהחייםאיכותאתלהבטיחביותרהטובה

בשוהםלפעולניסוכךהעתידיים.התושבים

עלנבניתאשרהחדשה,"הדרים"בשכונת

תו־הכפרי,ביישובהאחרונההקרקעעתודת

כננה

$TS1$תוכננה$TS1$

$DN2$תוכננה$DN2$הטרקטורעלהבטרםעודפרטיםלפרטי

השטח.עלהראשון

משרדיעםיחדשוהם,שלהכלכליתהחברה

השכונהפרטיאתהתווונוף,פיתוחאדריכלות,

והתוכניותהפיתוחהנחיותכאשרהחדשה

האופנייםשביללרמתעדמפורטותהשונות

הספציפיים.הציבורומבני

a-la-פרויקטאתבונהאשראלמוג,קבוצת

park,והיאהקרקעעללאחרונהעלתהבשכונה

והחלהבנייההיתרשקיבלההראשונההחברה

הפרויקטאתבונהאלמוגקבוצתבעבודות.

החברה,פיעלנמצאאשרהחופשי,בשוקהיחיד

לפא־הראשוןבקובשכונה,ביותרהטובבמיקום

רק

$TS1$לפארק$TS1$

$DN2$לפארק$DN2$תוךמכרההחברההמתוכנן.העצוםהירוק

בפרויקט,ראשונותדירותכ08ספוריםחודשים

מעונייניםאשרוהסביבהשוהםלתושבירובן

תציע.החדשהשהשכונההחייםבאיכות

כךתוכננההשכונהכימסביריםבחברה

במרחקנמצאלויזדקקושהתושביםדברשכל

ופנאימסחרחינוך,ונעימהקלההליכה

לתושביםלאפשרונועדידבהישגנמצאהכל

הצרכיםכלעלולענותהשירותיםכלאתלקבל

השכונה.במסגרת

החשוביםהעקרונותכישםמוסיפיםעוד

בטוחה:שכונההיותההיאבשכונהביותר

ושביליםגשריםבמערכתמרושתתהשכונה

מתאימיםאשרכבישיםחצייתללארגללהולכי

הואנוסףדופןיוצאמאפייןלילדים.במיוחד

וגםלגובהבנייהמבחינתגםהנמוכה,הצפיפות

גדוליםמרחקיםישלבניין,בנייןביןברווחים

המרפסות,וביןהבנייניםביןסטנדרטייםולא

מלאביטוילידייבואהיישובשלהכפריוהאופי

עשירתכנוןהיאהתוצאההחדשה.בשכונה

מודליםעלהשארביןהתבססאשרבמיוחד

הידועהבסקנדינביה,שונותמשכונותשנלקחו

מגורים.ואיכותחייםאיכותשלבתחום

העירייהעם9עולהשיתוף
בח־ותכנוןהנדסהמנהלשמחהמאיר

ברת

$TS1$בחברת$TS1$

$DN2$בחברת$DN2$:גםשתהיהגדולה"שכונהאזורים

העירוניתברמהומוצלחתלדייריהנעימה

מהשלבכברלפרטיםמתוכננתלהיותחייבת

עםהדוקפעולהבשיתוףוזאתהראשון

זהפעולהשיתוףשוכנת.היאבההעירייה

השכונהבבנייתהדדיתהתקדמותמאפשר

הכרחייםשירותיםתשתיותהקמתלצד

לתושביה.

׳סנטרלשכונתאתכדוגמאלהביא"אוכל

שבע,בבארהעירבמרכזהשוכנת׳17פארק

כ-002שלשטחעליח"דכ-003,2שתכלול

פגישותקיימנוהשכונהתכנוןבעתדונם.

הת־מחלקותעםפרטיםלפרטיוירדנורבות

כנון

$TS1$התכנון$TS1$

$DN2$התכנון$DN2$להביןבמטרהוזאתבעירייהוהביצוע
הש־לצדאותווליישםשלהםהחזוןאת

כונה

$TS1$השכונה$TS1$

$DN2$השכונה$DN2$שיוכלוכךלבנותשרצינוהמתקדמת

מרכזיוקהילה,חינוךמוסדותבהלהיבנות

ירוקיםומרחביםכנסתבתימרפאות,מסחר,

משמעותיים.

ערךעלרבדגששמיםבאזורים"אנו

זהבפרויקטשלנו.בפרויקטיםהקהילתיות

גדולהקהילהלקייםהפוטנציאלאתזיהינו

החלטנוולכןהתכנוןשולחןעלעודומגובשת

שתעודדאדריכליתבצורההשכונהאתלתכנן

שיותרכמהותאפשרהקהילתיותערךאת

תושביה.ביןאינטראקציות

שכונהביצירתבשטח,ביטוילידיבא"זה

תבו־ההתנהלותשבהפנימייםכבישיםללא

צע

$TS1$תבוצע$TS1$

$DN2$תבוצע$DN2$מקומותעלחשבנובנוסףרגלית.בצורה

במרכזההגדולהפארקמלבדלתושביהמפגש

יוכלובודייריםמרכזילהקיםהחלטנוולכן

שונותפעילויותלקייםבשכונההתושבים

מועדיאתיחדלחגוגיום,ביוםמפגשיםכמו

עםבשיתוףופנאיתרבותאירועיקיוםהשנה

ועוד".העירוניםהקהילתייםהגורמים

בשכונה"כשמדוברשמחה,מסבירבנוסף,

משוםהאכלוסשלביותעללחשובחשובגדולה

וח־שניםמספרלאורךתתאכלסכזוששכונה

שוב

$TS1$וחשוב$TS1$

$DN2$וחשוב$DN2$הראשוניםבשלביםשיתאכלסושהדיירים

לניהולהדרושותהתשתיותמכללליהנותיוכלו

מתבצעותשעדייןלמרותבשכונה,החיים

השכונה,שלאחריםבחלקיםבניהעבודות

בטוחשיהיהירוקים,אזוריםגישהדרכישיהיו

ועוד.להסתובב

שניםמביטההשכונהבתכנוןשלנו"הראייה

צעירותלמשפחותלאפשררוציםואנוקדימה

השניםלאורךנוחההתנהלותבהלגורשיבחרו

לגןללכתצריכיםהילדיםבומהשלבהחל
ובניתתבגרהמשפחהבהןלזמניםועדולחוגים

בקלות."מהשכונהולצאתלהיכנסיוכלוהנוער

הציבורמוסדותחשיבות

ארזיםבחברתהשיווקמנהלקסטל,גל

מס־והשקעותאחזקותאורוןמקבוצת)ג.י.א(

ביר

$TS1$מסביר$TS1$

$DN2$מסביר$DN2$בדירההסתפקורוכשיםבעבר"אםכי

מהשכונהיוצאיםוהיוסביר,באזורשנמצאת

המ־היוםשונים,שירותיםלצרוךכדישלהם

ציאות

$TS1$המציאות$TS1$

$DN2$המציאות$DN2$.עודיבדקוהרוכשיםמרביתהשתנתה

ציבורמוסדותשלהסטטוסאתהרכישהלפני

ועוד,מתנ"סיםילדים,גניספר,בתיבשכונה

מאודלהםחשוביהיההסביבתיהפיתוח

נראותאתשמשפרלגינוןועדמכבישיםהחל

בתוךהתנועהמצבאתיבדקווכמובןהרחובות,

שהנתוניםלוודאכדיממנה,וביציאותהשכונה

רצונותיהם".אתתואמיםהללו

האלההתשתיותשכלמבלישמוקמתשכונה

מק־לסבול"עלולהקסטל,קובעקיימות,כבר

שיים

$TS1$מקשיים$TS1$

$DN2$מקשיים$DN2$היוםהציבורמשמעותיים.שיווקיים

שלאמעדיפיםונוח,קרוביהיהשהכלדורש

אפשרואםממנה,להרחיקאומהשכונהלצאת

חד־שכונותלכן,DN2$$עדיף.TS1$$DN2$$עדיף.TS1$$עדיף.הרכבאתלהזיזבלי

שות

$TS1$חדשות$TS1$

$DN2$חדשות$DN2$במקביללהיבנותחייבותהיוםהמוקמות

בדגשוהתשתיותהציבורמוסדותכללהקמת

הפרויקטיםאכלוסטרםעודהפעלתםעל

החדשה".בשכונה

העברמשגיאות?1המנץ
לשע־כהן,ארזוהמשפטןהמקרקעיןשמאי

בר

$TS1$לשעבר$TS1$

$DN2$לשעבר$DN2$שאתגרקובעהמקרקעין.שמאילשכתיו"ר

מקבליכלאתמחייבחדשה,שכונההקמתשל
שכונות,אותןשלמדוקדקבתכנוןההחלטות

העברשגיאותעללחזורשלאמנתעלזאת

עודלהשקיעבעתידצורךיהיהשלאמנתועל

ולשדרג.לתןמנתעלעתקסכומי

שכונות/עריםשלהחולותהרעות"אחת

מו־הדירותשרוכשיהעובדההינהחדשות,

צאים

$TS1$מוצאים$TS1$

$DN2$מוצאים$DN2$בתוךמתגורריםארוכותשניםעצמםאת

למנועכמובן,ניתן,לאענק.אחדבנייהאתר

רצויאולםמתחמים,שלסימולטניתבנייה

במי־הןמירבית,הפרדהליצורומראש,מאוד,

קום

$TS1$במיקום$TS1$

$DN2$במיקום$DN2$השונים.המתחמיםביןהבנייה,בזמןוהן

הראשונה,שלנגזרתשהינהבעיה"שנית,

החדשיםהמשתכניםנכנסיםקרובותלעיתים

הןמהתשתיות,נכבדשחלקבשעהלדירות,

והןוכד,שצ"פיםמדרכות,כבישים,תחבורה,

מוכנים.אינםעדייןבסיסייםציבורמוסדות

החדשיםשהדייריםמצבלייצר"שלישית,

לחנותסביריםבלתימרחקיםללכתיצטרכולא

שהשכונות/העובדהוכד.דוארסניףמכולת,

שטחעלכללבדרךמשתרעותחדשותערים

וצריךפיפיות,לחרבזזומבחינההופכתנרחב,

בחשבון".זועובדהלקחתכמובן
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