
itiww*'*•!

?«יי

ין

Killין

J* -.m •*;tl-

48 .;tg:+;tg;tg.,.dR?

gt;"*w

!%!*•*
«ife+i

*יייוי1*!

mM
*®ר

*jjjk

I.amp;S:«י;pma

vmny man mvi

pPPI

ygy**

Mikeצילום:בחיפהארטגולדןחברתשלהרובעפרויקט Tat Photography

ונגישותנגישמחירעל

לאאבלמציואות,מחפשיםהמשקיעים
הנגישותעלמתפשרים

נגישההשקעה
שיק1להיאהנכסנגישות

־*
משקיעיםבקרבגסמכריע,

ונגישותנגישמחירמבוקשים:
עלייתעלהןרבה,השפעהלנגישותשגםמביניםכבררובםאבלכדאי,במחירדירותכמובןמחפשיםלהשקעהדירותרוכשי

צוראלעדהנכםהשכרתקלותעלוהןהשווי

בדרךהמייאשיםבפקקיםשעמדמי

בדרךהמתיש,היוםבסוףאולעבודה

נגישותשלהחשיבותאתמביןהביתה,

למקום,ממקוםובנוחותבמהירותלהגיעאפשרות
תשתיתאורחביםכבישיםחדשים,מחלפיםבזכות

זושהבנהנראהכעת,איכותית.ציבוריתתחבורה

הנ־ונושאהדירותרוכשישללמוחםגםמחלחלת

גישות

$TS1$הנגישות$TS1$

$DN2$הנגישות$DN2$עבורם.החשוביםלאחדהפך

היוםדווקא
תלמחוזהקבלניםארגוןמנכ"לרוזנטלאלי

שלזובתקופה"דווקאכיאומרוהמרכזאביב

בכ־חיינועלהקורונהנגיףהתפרצותהשפעת

לל

$TS1$בכלל$TS1$

$DN2$בכלל$DN2$עבודהשלהשילובבפרט,העבודהעולםועל

ובריאותלבריאותנווהדאגהמהביתחלקיבאופן

נגישותשלהחשיבותאתמגדיליםהמשפחה,

בקר־למגוריםמעברכוללהעבודה,ומקוםהבית

בת

$TS1$בקרבת$TS1$

$DN2$בקרבת$DN2$קבלתעלמדבריםכאשרלכן,העבודה.מקום
נגי־שלבהיבטלהשקעהנכסרכישתעלהחלטה

שות,

$TS1$,נגישות$TS1$

$DN2$,נגישות$DN2$למתחמינגישותכיעתה,דווקאלזכורחשוב

תנועהלצירימנגישותפחותלאחשובהתעסוקה

מהוויםאלהשניהמונים.הסעתותחנותמרכזיים

די־רוכשיבקרבנכסלרכישתמשמעותיתמריץ

רות

$TS1$דירות$TS1$

$DN2$דירות$DN2$,אחרים,מנכסיםגבוהבמחירגםלהשקעה

אתמגדיליםאלהשמיקומיםמביניםשהםכיוון

התע־למקומותלהגיעהשוכריםעבורהאופציה

סוקה

$TS1$התעסוקה$TS1$

$DN2$התעסוקה$DN2$,הק־פרטי.רכבכליוללאבמהירותבקלות

רבה

$TS1$הקרבה$TS1$

$DN2$הקרבה$DN2$עדיפותמייצרתלהשקעה,נכסשלוהנגישות

לציריקרבההפרמטריםששניכיווןלמשקיעים

תעסוקה,למתחמיקרבהוכן,תחבורהוכליתנועה

הנכסאתלהשכירדברשלבסופולהםיאפשרו

יותר".כדאיובמחיריותרגבוההבמהירות

נדל"ן,אורוןבחברתהשיווקמנהלקסטל,גל
כימעריךוהשקעותאחזקותאורוןמקבוצת

התשתיותתוואיעלנבונהשהשקעהלהניח"סביר

והמ־הקלההרכבתדוגמתהחדשות-הלאומיות

טרו,

$TS1$,והמטרו$TS1$

$DN2$,והמטרו$DN2$אםגםאחרים,ממקומותיותרלהניבצפויה

זמן.שייקחבשינוימדובר

ומע־הקלההרכבתשלהקמתםסיוםעם

רך

$TS1$ומערך$TS1$

$DN2$ומערך$DN2$,מנגישותייהנוהתוואישעלהאזוריםהמטרו

בעיקרהללולאזוריםשימשוךמהיותר,גבוהה

ומחו־העירבתוךהמהירהשהנגישותצעיר,קהל

צה

$TS1$ומחוצה$TS1$

$DN2$ומחוצה$DN2$ללאלהתניידמעדיףוהואלוחשובהמאודלה

הפרטי".הרכב

להיותחייב"שהשינוימסכם,הואלזכור,חשוב

אתלהכיליודעיםלאעודבישראלתודעתי.גם

לצי־שיגרוםבאופןוהמטרו,הקלההרכבתרעיון

בור

$TS1$לציבור$TS1$

$DN2$לציבור$DN2$התשתיותהשקתעםמידהרכביםאתלזנוח

שה־עדזמן,הנראהככלשידרוששינויוזההאלה

תשתיות

$TS1$שהתשתיות$TS1$

$DN2$שהתשתיות$DN2$מספיק.לאטרקטיביותיהפכוהמדוברות

יהפוךבתוואישהנדל"ןספקאיןיקרה,שזהברגע

כן".גםלאטרקטיבי

שוכריםמביאהלרכבתהקרבה
למבוקשתיעקבבארהפכההאחרונות"בשנים

הקרבהבשלהדירות,ושוכרירוכשיבקרבמאוד

הח־הפרויקטעמה.מביאהשהיאוהנוחותלרכבת

דש

$TS1$החדש$TS1$

$DN2$החדש$DN2$הרכבתמיתרונותייהנהבעיר,מקימיםשאנו

מסילתבהקמתההתקדמותשעםצופיםאנוולכן

יותרנוחהגישהשתאפשרבעיר,הקלההרכבת

בביקושיםנוספתעלייהנראההעומסים,עלותקל

סמנכ"ליתליבר,אורטלאומרתבפרויקט",לדירות

רוטשטיין.חברתשלהשיווק

ירוקיםבמרחביםמאופיין"הפרויקטלדבריה,

והפא־הבנייניםשביןהידייםרחבותהגינותבזכות

רק

$TS1$והפארק$TS1$

$DN2$והפארק$DN2$,ול־לצאתלילדיםהמאפשריםשלמרגלותיהם

שחק

$TS1$ולשחק$TS1$

$DN2$ולשחק$DN2$הבית".בקרבתובטוחהירוקהבסביבה

כ-005,3יכלולהירוקה""רוטשטייןפרויקט

הח־יעקבבארמשכונתחלקוהואדיוריחידות

דשה

$TS1$החדשה$TS1$

$DN2$החדשה$DN2$הרכבתלתחנתבסמוךאלובימיםהמוקמת

בלבדק"מכ-3.1שלובמרחקיעקב,בארשל

החללאחרונההעתידית.הקלההרכבתמתחנת

20בןוהואוהאחרון13ה-המגדלשלהשיווק

102+14שלבשטחחדריםדירותמחיריקומות.

דירותומחירישקלמיליוןמ-החלמרפסתמ"ר

מרפסת,מ"ר20מ"ר131שלבשטחחדרים

שקל.מיליון2.37מ-החל

ודינמיתצעירהאוכלוסיה
בחברתומכירותשיווקסמנכ"לגורביץ׳,גיל

רכ־אומטרוהעולם,"בכלכיכןגםקובעאזורים

בת

$TS1$רכבת$TS1$

$DN2$רכבת$DN2$,אוכלוסייההקרובהלסביבתםמושכיםקלה

מרעשנרתעיםשאינםודינמית,אורבניתצעירה,

המ־תוואיבאזורלקוםצפוייםבנוסף,ומתנועה.

שאמצ־כיווןרבים,ומסחרתעסוקהמקומותטרו

עי

$TS1$שאמצעי$TS1$

$DN2$שאמצעי$DN2$אתמשמעותיבאופןיקלוהחדשיםהתחבורה

המ־הקהלשני,מצדאליהם.העובדיםשלהגישה

בוגר

$TS1$המבוגר$TS1$

$DN2$המבוגר$DN2$סביבהראשוןמהמעגללהתרחקצפוייותר

עללשמורירצושהםכיווןהקלה,והרכבתהמטרו

יותר".ושקטהנינוחהמגוריםסביבת

להשתנותצפויהדירותתמהיל"גםלדבריו,

הקלההרכבתתוואיסביבאלו:שינוייםבעקבות
דירותהכוללותושיקיות,צעירותשכונותיוקמו

צעי־ידיעלביותרהמבוקשותשהןיחסית,קטנות

רים.

$TS1$.צעירים$TS1$

$DN2$.צעירים$DN2$,רחו־ים,בתסבא,כפרכמומקומותבנוסף

בות

$TS1$רחובות$TS1$

$DN2$רחובות$DN2$משמ־תגדלאליהםשהנגישותהשרון,ורמת

עותית,

$TS1$,משמעותית$TS1$

$DN2$,משמעותית$DN2$גםיותראטרקטיבייםיעדיםלהיותיהפכו

יותרהרבהנמוכיםשמחיריהםכיווןצעירים,עבור

יעלה,אלהבאזוריםכשהביקושאביבתללעומת
עשוייםואנובהתאם,לעלותצפוייםהמחיריםגם

בתלהקטנותהדירותמחיריביןהתקרבותלראות

תוואיעלהלוויןבערידירותשללמחיריםאביב,

המטרו".אוהקלההרכבת

המוניםהסעתצירלאורך
אדריכלים,שנהבכנעןשנהב,גילאדריכל

בשניםלאקוטינהפךהתחבורהנושאכיאומר

הח־בקבלתמשמעותיתסוגייהזוהיהאחרונות,

לטות

$TS1$החלטות$TS1$

$DN2$החלטות$DN2$רואיםורשותיזםוכלועבודה,מגוריםעל

ותוכניותאלהתוכניותבכלעיניהם.לנגדזאת

עמוד 1



פרג'סיוןצילום:מורדני

עמרםעופרצילום:רוזנטלאלי

כבראנווהמטרו,הקלההרכבתציריעלנוספות

שקדםהמדיניותמסמךאתבשטחמיישמים

הזכויותאתשואביםאחדמצדכלומר,70לתמ"א

ההיתכנותעצםשניומצדלתוואי,הקרבהמעצם

מתעצ־כתוצאהתנבעהפרויקטיםשלהכלכלית

מת

$TS1$מתעצמת$TS1$

$DN2$מתעצמת$DN2$."הזכויות

בפ־היזמיםשלהתמקדותמזההשנהב

רויקטים

$TS1$בפרויקטים$TS1$

$DN2$בפרויקטים$DN2$עלדגשעםגבוההמנגישותשנהנים

לפרויקטים"המשותףלדבריו,ומטרו.קלהרכבת
בימיםשלנוהתכנוןלשולחןשמגיעיםחדשים

המוניםהסעתצירילאורךמיקומםהואאלה

ים,בבתפרויקטיםהשארביןומטרו.קלהרכבת

מדוברתקוה.ופתחסבאכפרגבעתיים,גן,רמת

והקישוריות,הנגישותעלדגשהשמיםבפרויקטים

והמעסיקים".העובדיםהרוכשים,שלראייהמתוך
ישקשותבתקופותדווקאכימאמיןשנהב

ממשברלצאת"הדרךבתשתיות:יותרלהשקיע

תשתיותשלבפרויקטיםלהשקיעהיאכלכלי

ית־לבתשומתתינתןכימציעאנילכןלאומיות.

רה

$TS1$יתרה$TS1$

$DN2$יתרה$DN2$ומטרוקלותרכבותשללפרויקטיםומיוחדת

המשאביםמירביושקעושבופרויקטשלנו.בערים

להפוךחייביםרק.לאאךהפיננסייםוהמאמצים
למטרופו־שבע,ובארירושליםחיפה,דן,גושאת

לין

$TS1$למטרופולין$TS1$

$DN2$למטרופולין$DN2$בתחבו־תתרחשההתנהלותרובשבומערבי

רה

$TS1$בתחבורה$TS1$

$DN2$בתחבורה$DN2$.והשעותהפקקיםאתשכחנוכולנוציבורית

מערכתהואעבורםשהפתרוןבדרכיםהמבוזבזות

איכותית".המוניםהסעת

תשתיותמיקוםנגישות
כיום.הקריטייםהדבריםאחדהיא"נגישות

שלארוכשואיןבפקקיםשעותמעביריםאנשים

כךהחלטה",שמקבללפניהזאתהסוגיהאתבודק

גיאחברתשלהשיווקסמנכ"לזפתי,אושריאומר

ביאליק.בקריתאפקהשכונתאתהבונהלויודורון
גו־משנימורכבת"הנגישותכימסבירזפרני

ץ'

$TS1$'גוץ$TS1$

$DN2$'גוץ$DN2$

;fit.il!

יח"צהדמיה:אלמוגקבוצתשלביפוקנדהקהילתפרויקט

סיוןכפירצילום:שובצביעו"ד

כהןיהונתןנדבצילום:בירןענת

הנגישותשלההשפעהלביןוהיזמים,הקרקעות

הקונים".עלהזוהעתידית
צריכיםרוכשיםובעיקרבישראל"אנשים

מהמ־חלקשמיםאנחנואםלהאמין,כדילראות

שקיעים

$TS1$מהמשקיעים$TS1$

$DN2$מהמשקיעים$DN2$.בסמיכותהנגישותענייןכיוםלכןבצד

מקדםמהוויםהמטרואוהקלההרכבתלצירי

אחרים.מכירותמקדמילעומת"עדין"מכירות

בשכו־למשלמשווקיםאנואותו"בפרויקט

נת

$TS1$בשכונת$TS1$

$DN2$בשכונת$DN2$הרכבתלעבורצפויהשםים,בבתהיםפארק

ותוש־למשקיעיםבעיקרקורץזהאלמנטהקלה,

בי

$TS1$ותושבי$TS1$

$DN2$ותושבי$DN2$,תלמולהגבוהיםהמחיריםפעריעםיחדחוץ

הירו־השטחיםלים,הקרבהבעוד,הסמוכה.אביב

קים

$TS1$הירוקים$TS1$

$DN2$הירוקים$DN2$,והסט־אביבלתלהפיזיתהקרבהבפרויקט

נדרט

$TS1$והסטנדרט$TS1$

$DN2$והסטנדרט$DN2$זוגותמוליותרחזקיםמכירותמקדמישלו

פדלון.קובעדיור",ומשפריצעירותמשפחות
הק־שהרכבתברגעלהערכתו,ישתנה,הדבר

Sr

גליליחןצילום:הניגיעל

הואוהשנימיקוםהואDN2$$הראשוןTS1$$DN2$$הראשוןTS1$$הראשוןעיקרייםרמים

בתכ־בחשבוןאלהדבריםלקחתחייביםתשתיות.

נון

$TS1$בתכנון$TS1$

$DN2$בתכנון$DN2$חדשה".שכונה

אפקהאפקה.בשכונתגם"כךזפרני,לדברי

התחבורהלעורקבצמודמצויןבמיקוםנמצאת

חי־לצדולחיפה,למפרץהמובילבאזורהראשי

בור

$TS1$חיבור$TS1$

$DN2$חיבור$DN2$הגבוההלנגישותבנוסף.6לכבישצפויעתידי

שתספקהמטרוניתבהתעבורפרטי,ברכבשלה

שכבררוכשיםומהירה.נוחהציבוריתתחבורה

מהמיקוםמאודמרוציםכיוםבאזורמתגוררים

משמעותייתרוןוזהוהתחבורתיים,ומהפתרונות

עבורם".

נמצאתדיור,יחידותכ-005,4תכלולאפקה

בקיץהחלואכלוסהמתקדמיםבנייהבשלבי

שעבר.

שימושיםעירוב
בחב־השיווקסמנכ"לשלוש,בןמורן

רת

$TS1$בחברת$TS1$

$DN2$בחברת$DN2$הנגישותמשמעית"חדכיקובעבינויסלע

שעולםרואיםאנחנוהרוכשים.עלמשפיעה

משמעו־באופןשימושיםלעירובהולךהנדל"ן

תי.

$TS1$.משמעותי$TS1$

$DN2$.משמעותי$DN2$יר־אנשיםרחוקהלאשבעתידהיאהתחזית

צו

$TS1$ירצו$TS1$

$DN2$ירצו$DN2$שלהם,הפרטיברכבשפחותכמהלהשתמש

הסביבה,איכותמבחינתוהןהפקקיםמבחינתהן

לידיהיהלנושנחוץמהכלבהלבניהשמביאמה

מילתהיאהחייםאיכותהליכה.במרחקהבית

שלךהמשרד,Xבקומהגרכשאתהכאן.המפתח
מתחתנמצאיםהקפהוביתוהסופרבקומה

אנ־היוםכברמשמעותי.היתרוןנגיש,והכללבית

חנו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$זה".מסוגלבניהבביקושעלייהמזהים

להאמיןכדילראות
בקבוצתמשותףומנכ"לבעליםפדלון,רועי

ביןהבדליםעדיין"ישמציין:פדלוןשפונדר

פרויקטיםלקידוםופעילותהנגישותשלההשפעה

נוסעים(,עתירתעבורה)מרכזמתע"ןלצדשונים
בעליהערים,מתכנניעלומטרוקלהרכבתדוגמת

יח"צצילום:בדיזלרחלי

כברואפילודן,בגושלפעולמעשיתתתחיללה

עליותיגרור"הדברהמסילות:אתשיניחוברגע

דומהאלה.באזוריםחדשיםבפרויקטיםמחירים

וותיקבנייןעוברבווותיקה,בשכונהלרחובהדבר

לפתעשמעוררהעיקריהדברעירונית.התחדשות

ודייריםשכניםשלוהתאחדותחתימותומקדם

הפרויקטאכלוסהיאאליוהסמוכיםבבניינים

המתפו־הבנייניםמולאלשלווהנראותהחדש

ררים

$TS1$המתפוררים$TS1$

$DN2$המתפוררים$DN2$הראשוןלבנייןכזה,ברחובברחוב.האחרים

אבלשנים10אולייקח38תמ"אתהליכילסיים

פחות".הרבהברחובהבנייניםליתר

התוואיעלבינויפינוי
חישמולבקידוםישראלרכבתהחלהלאחרונה

יםבתדרךהעוברתאשקלון,אביבתלמסילת

הרכבתצפויההשנה,מסוףהחללציון.וראשון

לשי־שייכנסוחשמלייםקרונועיםלקלוטלהתחיל

מוש

$TS1$לשימוש$TS1$

$DN2$לשימוש$DN2$2021בשנת.

המתוכננותבגדולותהבינוימתכניותאחת

הקלההרכבתבתוואיבדיוקעוברתבעיר,היום
קצ־כבשניבשיאן,נמצאותשלההבניהשעבודות

וות

$TS1$קצוות$TS1$

$DN2$קצוות$DN2$,בפרויקטמדוברתחנות.מתוכננותהתכנית

לאחראושרלאחרונהשממשעירוניתהתחדשות

ב-61דיוריחידות1,728וכוללההתנגדויות,הסרת

תעסוקה,שטחיעבורמ"ר11,000מגורים,מבני

שטחיעבורדונםכ-5מסחר,שטחיעבור6,500

הח־המגדליםפתוחים.שטחיםדונםוכ-9ציבור

דשים

$TS1$החדשים$TS1$

$DN2$החדשים$DN2$הרכבתבבנייניהקיימותהדירותאתיחליפו

הישנים.

המקומיתהרשותשליוזמהפריהיאהתוכנית

יח"צצילום:אביסרוויורם
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יח"צהדמיה:אביבבתלאברהמייוסיחברתשלviewפרויקט

וח־להשקעותישראלאמריקההיזמיותעםביחד

ברת

$TS1$וחברת$TS1$

$DN2$וחברת$DN2$.המערביבחלקהממוקמתהתוכניתלהון.ע

הרבהרחובותבמתחםהנשיא,רמתשכונתשל

בצפון,ויוספטלבמערבניסנבויםבמזרח,לוי

בדרום.בנובמברוכ"טהמטרוקויעבורשלאורכו

בסמוךבתוכניתמוצעהאינטנסיבי"הבינוי

המוקםהקלה,הרכבתשלהאדוםהקולתוואי

ובסמוךויוספטל,ניסנבויםברחובותאלהבימים

אלמנטעודיוספטל.ברחובמתוכננתמטרולתחנת

הקיר־הינוהמתחםאלהגבוההלנגישותהמוסיף

בה

$TS1$הקירבה$TS1$

$DN2$הקירבה$DN2$דרוראומרישראל",רכבתשליוספטללתחנת

ישראל.אמריקהחברתמנכ"לתורן,

צי־וגינהספרביתגםיוקמו"באזורלדבריו,

בורית

$TS1$ציבורית$TS1$

$DN2$ציבורית$DN2$המורכבתהירוקה,הרשתלשימור.קיימת

תאפשרציבוריים,ושטחיםציבורייםמשבילים

ומזרח-מערבצפון־דרוםבצירירגלהולכימעבר

בת־מיטביתקישוריותותבטיחהתוכניתבתחום

חומה

$TS1$בתחומה$TS1$

$DN2$בתחומה$DN2$להגיעמשקיעיםשיעודדמהלה,ומחוץ

בו".ולהשתקעלאזור

הירושלמיתהדוגמה
הקוכיוםפועלבירושליםים,מבתלהבדיל

קילומטר,כ-8.31אורכוהקלה.הרכבתשלהאדום
והאחרו־זאבבפסגתהראשונהתחנות,23כולל

נה

$TS1$והאחרונה$TS1$

$DN2$והאחרונה$DN2$חברתשלבפסגה""צרפתיפרויקטהרצל.בהר

נמצאבניינים,ב-4יח"ד92כוללשמעון,צרפתי

ומ־דוכיפת""סיירתמתחנתבלבדמטר90מרחק

רחק

$TS1$ומרחק$TS1$

$DN2$ומרחק$DN2$300מרכז.זאבפסגתמתחנתמטר

שמ־צרפתיחברתסמנכ"לצרפתי,אבילדברי

עון

$TS1$שמעון$TS1$

$DN2$שמעון$DN2$סיסמארקלאזולוקיישןלוקיישן"לוקיישן

נגישותלצדהפרויקטשלהמיקוםנושאשיווקית.

לפרויקטיםקטליזטורהשניםלאורךהיווהמרבית
ומוסדותסביבתיפיתוחתשתיות,לצדלמגורים

מתעצמתהאחרונותבשניםופנאי.תרבותחינוך

ביציאותהעומסבשעותתנועהפקקישלהבעיה

הנגי־ופרמטרהעריםוממרכזימגוריםמשכונות

שות

$TS1$הנגישות$TS1$

$DN2$הנגישות$DN2$מו־הזוההבנהיותר.אףמרכזילשיקולהופך

בילה

$TS1$מובילה$TS1$

$DN2$מובילה$DN2$שבסמי־במקומותדירותלרכושמשקיעים

כות

$TS1$שבסמיכות$TS1$

$DN2$שבסמיכות$DN2$תחבורהשלתשתיתהיוםכברמתוכננתלהם

הבנהמתוךזאתהקלה,הרכבתדוגמתציבורית

לפעול".תתחילהרכבתשבוביוםיעלושהמחירים

הקלההרכבתעלבונים
יצ־נחלתסכסוןאנגלוסניףמנהלמור,אביחי

חק

$TS1$יצחק$TS1$

$DN2$יצחק$DN2$שלהמשמעותי"החלקכימעריךבתל-אביב

לחלקיםאביבתלמרכזאתינגישהקלההרכבת
אתיותרעודיגדילהדברהעיר.ומזרחדרוםשל

למרכזלהגיעעליהםויקלהתושביםשלהנגישות

חנייה.מקומותבמציאתתלוייםלהיותמבליהעיר

שפי־שכונתדוגמתאיילון,לנתיבישמזרחיבאזור

רא

$TS1$שפירא$TS1$

$DN2$שפירא$DN2$השפעותרואיםלאעדייןשאנן,נווהושכונת

ההגנה,רחובבאזוראבלהדירות.במחירימיידיות

מהמוכ־חלקנמוכים,יחסיתהיוםהמחיריםשם

רים

$TS1$מהמוכרים$TS1$

$DN2$מהמוכרים$DN2$המחיריםעלייתפוטנציאלאתמזהיםכבר

הדירה.במחירהעתידיהערךאתומגלמיםהצפוי

שלבמחירחדריםבנותדירותנמכרותזה,באזור

עו־ההגנהבאזורלמטרהמחירשקל.מיליוןכ-2.1

מד

$TS1$עומד$TS1$

$DN2$עומד$DN2$התק־בשכונתואילולמ"רשקלאלףכ-02על

ווה

$TS1$התקווה$TS1$

$DN2$התקווה$DN2$דווקאלמ"ר.שקלאלףלכ-22גםהמחירמגיע

נותרותהרכבתלתוואיהראשוןבקושיהיוהדירות

שה־מאחרהמחירים,ברמתשינויללאבינתיים

רוכשים

$TS1$שהרוכשים$TS1$

$DN2$שהרוכשים$DN2$הרעשוממטרדהבנייהמבלגןחוששים

לנסוע.תתחילכשהרכבתלהיותשעלולהסביבתי

במרחקהרכבת,לתוואיהשניבקוזאת,לעומת

ית־ברכבתרואיםכברבלבד,אחדמקבילרחוב

רון

$TS1$יתרון$TS1$

$DN2$יתרון$DN2$שלתוספתעםבהתאםהדירותאתומתמחרים

שנהלפניהדירותלמחיריבהשוואהלמחיר,5%כ-

ושנתיים".

משמעותישינוילעבורשצפוייםהאזוריםאחד

אביב.ברמתלבנוןוחייםאיינשטייןהרחובותהם

חנויות,עםעירונילרחובלהפוךאמוראיינשטיין

מזרחביןשיחברואופנייםושביליבילוימקומות

הרכבתגםבולעבורצפויהוב-4202לים,העיר

השנה.כבריתחילולהקמתהשהעבודותהקלה,

רגל,הולכישלדלהתנועהברחוביש"כיום
שלאורכווהעובדההמרכזימיקומולמרות

האוניברסיטהכמומשמעותייםמוקדיםממוקמים

ייצ־ומסחרחנויותעםרחובותאביב.רמתוקניון

רו

$TS1$ייצרו$TS1$

$DN2$ייצרו$DN2$ויהפכוהיוםשעותברוברגלהולכישלנוכחות

הקואביב.תלבמרכזכמועצמםבפניבילויליעד

איינשטייןציראתיחברהקלההרכבתשלהירוק

אומרתלציון",ולראשוןולהרצליה,החייללרמת

אשדרחברתשלהשיווקסמנכ"ליתבריזל,רחלי

הת־פרויקטישנישמקימהאשטרום,מקבוצת

חדשות

$TS1$התחדשות$TS1$

$DN2$התחדשות$DN2$שלכוללבהיקףאביבברמתבינויפינוי

טא־פרויקטהואמהם,אחדדיור.יחידותכ-053

גור

$TS1$טאגור$TS1$

$DN2$טאגור$DN2$מגו־מתחםאיינשטיין:דרךעלממששיושב

רים

$TS1$מגורים$TS1$

$DN2$מגורים$DN2$בניבנייניםב-ישנותשיכוןדירות60הכולל

ה06.בשנותשנבנועמודים,קומתמעלקומות

בניבנייניםשנייקומוובמקומןיהרסוהדירות

הכלובסךקומות18בןנוסףומגדלאחדכלקומות

היחידיהפרויקטלמעשהזהוחדשות.דירות144

כפ־מימושלכדישהגיעאיינשטייןרחובלאורך

רויקט

$TS1$כפרויקט$TS1$

$DN2$כפרויקט$DN2$בינוי.פינוי

האדוםלקומחכים
מהחיבורלהרוויחשעתידהלשכונהדוגמה

השכו־ד׳.יפוהיאהמוניתתחבורהלאמצעי

נה

$TS1$השכונה$TS1$

$DN2$השכונה$DN2$בהומתגורריםדונםכ-003פניעלמשתרעת

המתא־ותיקה,בשכונהמדוברתושבים.כ005,6

פיינת

$TS1$המתאפיינת$TS1$

$DN2$המתאפיינת$DN2$התחדשותלעבורשאמורהישנהבבנייה

שלהאדוםהקולעבורעתידבשכונהעירונית.

פינתירושליםשדרותעלתחנהעםהקלה,הרכבת

מחרוזת.רחוב

בש־אלהבימיםשמתוכנניםהפרויקטיםאחד

כונה

$TS1$בשכונה$TS1$

$DN2$בשכונה$DN2$אלמוג.קבוצתשלקנדהקהילתפרויקטהוא

כ-008שלבהיקףפינוי-בינויבפרויקטמדובר

בשמונהדיוריחידות208ייהרסובמסגרתויח"ד.

קו־29עדבניבניינים12ייבנוובקומםבניינים

מות

$TS1$קומות$TS1$

$DN2$קומות$DN2$דיור.יחידות800ובהם

קבוצתשלהשיווקסמנכ"לשרייבר,רזלדברי

מאותשלמציאותמשנהדגלפרויקט"זהואלמוג,

דרוםלאזורמשמעותישדרוגשיהווהדיור,יחידות

הפרויקטשלהגדולהיקפוכימאמיניםאנוהעיר.

שניםמספרובעודכולוהאזורפיתוחעלישליך

ישנהיםבתבואכהיפוובעיקרהעיר,דרוםאזור

המ־הציבוריתהתחבורהאמצעיהיכר.לבליפניו

תקדמים

$TS1$המתקדמים$TS1$

$DN2$המתקדמים$DN2$ושינויבביקושיםדרמטיתלעלייהיביאו

מאחור".שנותרושכונותשלבפניהןמהותי

בדןומכירותשיווקמנהלתאלרום,דוליגם

המשמעויותאתמביןרוכש"כלכיאומרתנדל"ן,

להגיעניתןהקלההרכבתתוואיעלדירהשל

הש־הרכבעללוותרובמהירות,בקלותלעבודה

ני

$TS1$השני$TS1$

$DN2$השני$DN2$,והבילויהתרבותלמוסדותלהגיעבמשפחה

הציבוריתבתחבורהכיוםשאיןבנוחותזהוכל

ובמקוםהחשבוןאתעשורביםרוכשיםהקיימת.

הגיעוהםאביב,בתלישנהחדריםדירתלקנות

במגדלחדריםדירתרכשוהסכוםובאותואלינו

נשימה,עוצרנוףעםגבוההבקומהויוקרתי,חדש

אביבמתלנסיעהדקותשלבמרחקיהיועדייןוהם
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שבה".היתרונותומכל

מגדלגן.ברמתדן""פסגתאתמקדמיםבחברה

שהחלז׳בוטינסקיצירעלהגפןבשכונתמגורים

הקלהלרכבתהקרבהכאשרלאחרונה,להתאכלס
בהחלטתמשמעותיפרמטראלרוםלדבריהיוותה

מהרוכשים.רביםשלהקנייה

אביבבתלהתוואילאורך
אלובימיםמאכלסתאברהמייוסיחברת

ת"אבדרוםעופרנווהבשכונתמגוריםפרויקט

.VIEWפרויקטהקלההרכבתלתוואיהסמוכה

פלות־לשכונתבקרבהממוקםVIEWפרויקט

טין

$TS1$פלותטין$TS1$

$DN2$פלותטין$DN2$והמכללה׳שבח׳ביה"סכמוחינוךולמוסדות

האקדמית.

בחברתומכירותשיווקסמנכ"ליתסדן,יפה

זו־אביבתלדרום"אזורכיציינהאברהמי׳,׳יוסי

כה

$TS1$זוכה$TS1$

$DN2$זוכה$DN2$מלאהבתמיכהאלה,בימיםמחודשתלעדנה

בשי־רביםמשאביםשמשקיעהת"א,עירייתשל

פור

$TS1$בשיפור$TS1$

$DN2$בשיפור$DN2$ציבורמוסדותתשתיות,מבחינתכולוהאזור

אסטרטגיבמיקוםממוקםVIEWפרויקטועוד.

ביחסאטרקטיבייםבוהדירותשמחיריוהעובדה

משדרגימצדמשיכהיצרובת"א,הדירותלמחירי

בסביבתהמעריםואףלהומחוצהמהשכונהדיור

אביב".תלשל

סמוךנוסףפרויקטבונהאברהמייוסיחברת

"הת־ממתחםרחוקלאהקלההרכבתלתוואי

חנה"

$TS1$"התחנה"$TS1$

$DN2$"התחנה"$DN2$מחוףפסיעהובמרחקצדקנווהושכונת

לגובהיבנה"1"נוגהפרויקטאביב.תלשלהים

בקו־ייבנהקומהבכלהמרכזיכשהחללקומות,10

נספט

$TS1$בקונספט$TS1$

$DN2$בקונספט$DN2$מאובזרכושרחדרעסקים,טרקליןשונה

התכ־פיעלקולנוע.חדרהכוללדייריםומועדון

נית,

$TS1$,התכנית$TS1$

$DN2$,התכנית$DN2$קומתמעליח"ד64יכלולהמגוריםבניין

חנייהמקומותכ-03עםתת-קרקעיומרתףמסחר

אדריכלותעלאוטומטי.מתקןידיעלשיופעלו

אדריכלים.אורייןברמשרדאחראיהפרויקט

תחבורתי?־!ומפלקס
הצפוניתבכניסהממוקמתהייןעירשכונת

ביותרהגדולההשכונהלהיותועתידהלאשקלון

יח"דכ-005,11עםתושביםמבחינתבאשקלון

בצי־מיקומהבשלגבוההנגישותלשכונהחדשות.

דה

$TS1$בצידה$TS1$

$DN2$בצידה$DN2$תקוםלשכונהבסמוךהעיר.שלמזרחיהצפון

מקומפלקסחלקשתהווהחדישהרכבתתחנת
מרכזיתאוטובוסיםתחנתגםשכוללתחבורתי

מסחר.ואזורי

אתהראשוניםהפרויקטיםקיבלולאחרונה

היין"בעיר"אפגדפרויקטבניהםהבניההיתר
ב-מגוריםדירות247הכוללאפגדחברתשל

כרבעכהעדשווקוהחברהנתוניפיעלבניינים.

הרוכ־מביןהחופשילשוקהוצאואשרמהדירות

שים

$TS1$הרוכשים$TS1$

$DN2$הרוכשים$DN2$והיתרמאשקלון,בעיקרדיורמשפריכהעד

הסביבה.ויישובימאשדוד

היוזמתבחברתשיווקסמנכ"לדקל-הניגיעל

היין":בעיר"אפגדהמגוריםפרויקטאתובונה

תה־בתשתיותמשמעותיתשהשקעהלכל"ידוע

בורתיות

$TS1$תהבורתיות$TS1$

$DN2$תהבורתיות$DN2$ומנגישהנסיעהזמנישמקצרתברמה

רמותגםאתהמביאההארץ,למרכזמגוריםאזורי

הדי־מחיריבעלייתביטוילידישבאיםביקושים

רות

$TS1$הדירות$TS1$

$DN2$הדירות$DN2$חוותהאשרהמחיריםעליותאזורים.באותם

מ-%06למעלהשלהחולףבעשוראשקלוןהעיר

בפיתוחהשקעהשלישירתוצרוהןבכדיאינם

בעיקרחיובית,מהגירהנהניתהעירובתשתיות.

גםאךהסביבה,תושבידיורומשפריצעיריםזוגות

מגוריםסביבתהמחפשיםדןוגושהשפלהמאזור

סבירים".במחיריםאיכותית

לפ־שנחתםהגגהסכםבמסגרתלדבריה,

ני

$TS1$לפני$TS1$

$DN2$לפני$DN2$הרכבתתחנתשבובשטחכינקבעשניםחמש

בכמיליארדהתחבורהמשרדיקיםכיום,שוכנת

כ־005בושיועסקולרכבת,תחזוקהמתחםשקל

בשכונותשנייהרכבתתחנתתוקםכןכמועובדים.

החדשות.הדרומיות

במחירמתבטאתנגישות
ונדל"ןובניהבתכנוןמומחהשוב,צביעו"ד

תחבורתיתנגישותכימוכיח"הניסיוןכיאומר

להבחיןישזאתעםמחירים,שוויעלייתגוררת
התחבו־התשתיתהקמתתקופתהתקופות,בין

רתית,

$TS1$,התחבורתית$TS1$

$DN2$,התחבורתית$DN2$הס־לנכסיםיוצרתשנים,לארוךשצפויה

מוכים

$TS1$הסמוכים$TS1$

$DN2$הסמוכים$DN2$כלפילהשפיעיכולהואףנוחותואיפגיעה

הנכסיםביןלהבחיןיהאגםההקמהאחרימטה,

קרובשבטווחלאלוהתוואיעלממשהמצויים

בעודפגיעהלהיותעלולההראשוניםלגבילו,

להב־ישלכך,מעברבלבד.מרוויחיםשהאחרונים

חין

$TS1$להבחין$TS1$

$DN2$להבחין$DN2$המ־לביןעיליתבעיקרשהיאהקלהרכבתבין

טרו

$TS1$המטרו$TS1$

$DN2$המטרו$DN2$כילהניחישולכןקרקעיתתבעיקרושהוא

והכליפגעו,לאבוהגובליםגםמהמקרים,בחלק

בנכסיהםהקרקעתתמנטילתנפגעיםשלאבתנאי

ממש".

לתוכ־בהקשרמציינתבירןענתעו"דזאת,עם

נית

$TS1$לתוכנית$TS1$

$DN2$לתוכנית$DN2$,השקעהלהיותיכולהלתוואישקירבההמטרו

שמדו־משוםבהימורגםמדוברמאידךאךטובה

בר

$TS1$שמדובר$TS1$

$DN2$שמדובר$DN2$10הפחותלכלשייקחוטווחארוכותבתוכניות

הע־בתקופתיבוצעו.שבכללבהנחהוזאתשנים,

בודות

$TS1$העבודות$TS1$

$DN2$העבודות$DN2$אוהדירותאתלהשכירבעיהלהיותעשויה

התנועהוחסימותהרביםהמטרדיםעקבבהןלגור

מבוצעותבהםברחובותהיוםרואיםשאנוכפי

הקלה.הרכבתעבודות

11%עדשווהלתחנהקרבה
העוסקתמגורים","סביבותחברתשלמחקר

שלההשפעהאתבדקכלכלי-אורבני,ייעוץבמתן

ומנכ"להעריםמתכנןהדיור.שוקעלרכבתתחנות

אומרהמחקר,אתערךאשרגרינברג,אלוןהחברה

כיהסיקובחו"לשנערכוהמחקרים"מרביתכי

עלקלהרכבתתחנתשלהחיוביתההשפעהטווח

50-500שלבמרחקלרובמתקייםהדירותמחירי

המצויותדירותשלמחירןלרובמהתחנה.מטרים

גבוהיהיהקלהרכבתתחנותשלההשפעהבטווח

אומחוץהמצויותלדירותביחס11%עדבכ-%5

התנועה,פקקיבגללכיוםההשפעה.טווחבקצה

משמעו־לגורםהפכהרכבתלתחנותטובהנגישות

תי

$TS1$משמעותי$TS1$

$DN2$משמעותי$DN2$דירה".ברכישת

הארץלמרכזנגישות
כימסבירפרשקובסקי,מנכ"לקראדי,חיים

הח־הפרמטריםאחדטווח,ארוכת"בהסתכלות

שובים

$TS1$החשובים$TS1$

$DN2$החשובים$DN2$למרכזשלההנגישותהיאלהשקעהבדירת

יעלואיכותייםתנועהציריעלדירותלכןהארץ.

שכונתלדוגמאמשמעותית.בצורהשווייןאת

מתלדקות15רקנמצאתאשרברמלה,דורוןנווה

בא־מתחבראשרהחדש200כבישבזכותאביב,

מצעות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$ובחל־431לכבישהדרומיבחלקומחלף

קו

$TS1$ובחלקו$TS1$

$DN2$ובחלקו$DN2$הראשיתהצפוניתבכניסה44לכבישהצפוני

כני־שתייאפשר200כבישהתכנון,פיעללעיר.

סות

$TS1$כניסות$TS1$

$DN2$כניסות$DN2$לכבישויתחברממערבלעירנוספותויציאות

בכניסותתנועהעומסיוישחררהזיתורחוב431

רמלהאתשמקרבהכבישגםזהמהעיר.וביציאות

אביב".לתל

מפקקיםולהמנעבמרכזלגור
ארט,גולדןחברתמנכ"לג׳יני,שמעוןלדברי

האומניםברובע"הרובע"פרויקטאתהבונה

נהנותעריםבמרכזיהממוקמות"שכונותבחיפה,

ונגי־תשתיותעםותיקהעירשלהיתרונותמכל

שות

$TS1$ונגישות$TS1$

$DN2$ונגישות$DN2$שלמהיתרונותוכמובןורגליתתחבורתית

בצמידותלרובנבנותהןחדשה.בשכונהמגורים

התחבורהאמצעיולכלראשייםתחבורהלצירי

עס־למרכזיקרובבעיר,קיימיםשכברהציבורית

קים

$TS1$עסקים$TS1$

$DN2$עסקים$DN2$ובילוי,אקדמיהמסחר,תעסוקה,שלגדולים
לכלבמיוחדלאטרקטיביותאותןהופכיםאלהוכל

בסביבתוענייןנוחותהמחפשיםהאוכלוסיהסוגי

מג־שלהאחרונההתקופהמזאת,יתרההמגורים.
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שתאפשרהעבודהתרבותעלתשפיעהקורונהפת

צרכיעליוצאוכפועלמהביתלעבודהגמישות

שמאפשריםחלליםבהןשישלדירותהמשפחה

לעבורהנכונותעלהשפעהלכךתהיהעבודה.

ולרכושהעבודהלמקוםשקרוביםהביקושמאזורי

מנגישותשנהנהמרוחקבאזוריותרמרווחתדירה

הזמןובזבוזהסבלאתלחסוךובכךתחבורתית,

בפקקים".

תשואהתגדילנגישות
בסטמקבוצתיזוםבסטחב׳מנכ"למורדני

בהחלטההמשמעותייםהשיקולים"אחדכיקובע

בכ־והעומסהנגישותהואכיוםדירהבחירתעל

בישים,

$TS1$,בכבישים$TS1$

$DN2$,בכבישים$DN2$פוגעתבפקקיםארוכותשעותשהיהשכן

מחפשיםהדירות,רוכשילכך,איהחיים.באיכות

הג־להםשיאפשרוונגישים,נוחיםמיקומיםאחר

עה

$TS1$הגעה$TS1$

$DN2$הגעה$DN2$המגורים".ממקוםנוחהויציאה

העתכלמחפשיםהמשקיעים,"גםלדבריו,

נגישים,לוקיישניםאחרותריםמוצלחותהשקעות

הדירהערךאתמעלהמקסימליתשנגישותמשום

הינהלמשליםאורשכונתהתשואות.אתגםוכך

מיטבית.נגישותבעלללוקיישןמצויינתדוגמה

עקיבא,אורשלהדרומיבחלקהנבניתהשכונה

ולכביש)ת"א-חיפה(לכבישהיטבמקושרת

נסי־דק׳כ-04שלבמרחקמצויההחוף(,)כביש

עה

$TS1$נסיעה$TS1$

$DN2$נסיעה$DN2$ממוקמתמחיפה,נסיעהדק׳ו־03אביבמתל

קיסריההעסקיםבפארקהרכבתלתחנתבסמיכות

הים".חוףובקרבת

ל-בתנאיםבניההיתריקיבלהיזוםבסטחב׳

השכו־במרכזקומותו-01בנימדורגיםבניינים

נה

$TS1$השכונה$TS1$

$DN2$השכונה$DN2$במסגרתיח"ד140יח"ד,232הכולליםהחדשה

לשוקמיועדותיח"ד92למשתכןמחירתוכנית
האדריכליםמשרדע"יתוכנןהפרויקטהחופשי

.MY Architects

למרכזנגישות
"מערבבשםחדשהשכונהנבניתברחובות

השכונהאתו-134.לכבישבסמיכותרחובות"

כ-069עלמדוברובניו.משהאביסרורחברתבונה

הס־ה-9הבנייןבנייתמגדלים.ב-21דיוריחידות

תיימה

$TS1$הסתיימה$TS1$

$DN2$הסתיימה$DN2$חד־דירותשלהשיווקהחלוכעתלאחרונה

שות

$TS1$חדשות$TS1$

$DN2$חדשות$DN2$4-דירות.24ובהםקומותבניבנייניםב

משהאביסרורבחברתסמנכ"לאביסרור,יורם

התחבורתיתשהנגישותספק"איןכיצייןובניו,

הרוכשים,בעבורמשמעותימאדפקטורהיא

דן.בגושהואעבודתןשמקוםלמשפחותבמיוחד

שתישלבמרחקנמצאו-134שכבישהעובדה

היציאהאתדרמטיתמקצרתמהשכונה,דקות

בבקריםיקרזמןוחוסכתדרוםאוצפוןלכיוון

אס־ומיקוםנגישותשלהשילובהערב.ובשעות

טרטגי

$TS1$אסטרטגי$TS1$

$DN2$אסטרטגי$DN2$וקרבהצפופהולאירוקהסביבהעםיחד

צעירהאוכלוסייהאלינומושכתחינוך,למוסדות

ואיכותית".

בגבעתייםהמסילהעל
דמ־יחחברתשלהשיווקסמנכ"לכהן,אמיר

רי

$TS1$דמרי$TS1$

$DN2$דמרי$DN2$וצירז׳בוטינסקיהללאבאצירגםכימספר

נמ־:"אנומהרכבתליהנותצפוייםארלוזורוב,

צאים

$TS1$נמצאים$TS1$

$DN2$נמצאים$DN2$א׳שלבשלוהמכירההבנייהשלבעיצומה

שיכלול", "I M G1VATI MG1VATAY1M"בינויפינויבפרויקט

במקומןשיבנומגדליםב-2דירות288הכלסך

ברחובממוקםהפרויקטשנהרסו.דירות72של

תלשביןבגבולהחדשהסיטימתחםנחל,ערבי

העתי־ארלוזרובלתחנתסמוךלגבעתיים,אביב

דית

$TS1$העתידית$TS1$

$DN2$העתידית$DN2$יוח־ישניםבנייניםשניהקלה".הרכבתשל

לפו

$TS1$יוחלפו$TS1$

$DN2$יוחלפו$DN2$דירותכולליםאשרקומות31בניבמגדלים

מחיריופנטהאוזים".מיני-פנטהאוזיםחדרים,4-5

למ"ר.שקלאלףמ-03החלהינםבפרויקטהדירות

לאכלוסהצפיא',בשלבנמכרוכברדירותעשרות

פעו־שיתוף"בזכות.22בדצמברהינוהפרויקט

לה

$TS1$פעולה$TS1$

$DN2$פעולה$DN2$הצלחנוהשכונה,ודייריגבעתייםעירייתשל

אחתעלומודרניחדשניפרויקטלפועללהוציא

גב־שלהחדשבסיטיהאחרונותהקרקעמעתודות

עתיים.

$TS1$.גבעתיים$TS1$

$DN2$.גבעתיים$DN2$שמדו־העובדהלצדהמבוקש,הלוקיישן

בר

$TS1$שמדובר$TS1$

$DN2$שמדובר$DN2$הממוקמתוותיקהשכונהבתוךחדשבפרויקט

התושביםעםיטיבהקלה,הרכבתלתוואיבסמוך

גםאלאומרווחותחדשותמדירותרקלאשייהנו

כהן.אומריותר",גבוההחייםמאיכות

ציבוריתתחבורהעלנשענים

המקימהיובלים,קבוצתבעליברוך,איציק

בסמוךעירוניתהתחדשותפרויקטיהודהבאור

"בימיםבעיר:המתוכנןהקלההרכבתלתוואי

פינויפרויקטהקמתלקראתעומדיםאנואלה

אורשלפניהאתלשנותשצפויהיקףרחבבינוי

מי־כ-008יושקעובוהפרויקט,במסגרתיהודה.

ליון

$TS1$מיליון$TS1$

$DN2$מיליון$DN2$,בנייניםב-8חדשותדירות656ייבנושקל

הכולליםישניםבנייניםבמקוםקומות,17בני

עלתקוםהחדשההשכונהשייהרסו.דירות114

הצמודבעירהכלניתבמתחםדונם,17שלשטח

מתוואיבלבדמטריםכ-052במרחקסביון,לצומת

בפרויקטמדוברהקלה.הרכבתשלהסגולהקו

האר־הוועדהידיעלשאושרהשניבינויהפינוי

צית

$TS1$הארצית$TS1$

$DN2$הארצית$DN2$לדיורמועדפיםמתחמיםשלובנייהלתכנון

מועד־בתוכניתשמדוברלכךראייה)הותמ"ל(,

פת

$TS1$מועדפת$TS1$

$DN2$מועדפת$DN2$לק־מעוניינתשהמדינהכזוחשיבות,ובעלת
דם

$TS1$לקדם$TS1$
$DN2$לקדם$DN2$צפויהכולהוהשכונהמאחרמהיר׳.ב׳מסלול

המתוכנןהציבוריתהתחבורהמערךעללהישען

נתיבאתגםהקלההרכבתמלבדשיכלולבאזור,

באופןצומצםהפרטיתהחניהתקןלעיר׳,׳מהיר

גםלכךבהתאםשאושרה.בתוכניתמשמעותי

קטנות,יהיובפרויקטמהדירות20%כיהוחלט

לרכושאוכלוסיותלמגווןלאפשרמנתעלוזאת

בפרויקט".דירה

הסגוללקועולים
צפויב-4202הקלההרכבתשלהסגולהקו

דרךאביב,תללמרכזויהודאונוקריתביןלקשר

ושוק"שיבא"החוליםביתאילן,בראוניברסיטת

קרייתבעירלעבורמתוכנןm3מטרוקוהכרמל.

כא־מסלולו,עלבדיוניםאלהבימיםונמצאאונו

שר

$TS1$כאשר$TS1$

$DN2$כאשר$DN2$הראשיהרח׳דרךשיעבורמעוניינתהעירייה

אשכול.לוי

הואבעירשיקומוהגדוליםהפרויקטיםאחד

התיכון.בוניחברתשמקימה, שמONO ONEפרויקט

ממסלולבלבדדק׳במרחקממוקםהפרויקט

הסגול.הקו

שלוהמכירותהשיווקסמנכ"ליתפרץ,סיון

בפרויקט"מדוברכימסרההתיכוןבוניחברת

בקרייתאשכוללויברחובהיקףרחבבינויפינוי

במסג־העיר.מרכזפניאתלשנותצפויאשראונו,

רת

$TS1$במסגרת$TS1$

$DN2$במסגרת$DN2$דירות328בהםשיכוןבנייני15יפונוהפרויקט

2,420וכ-חדשותדירות1,077כ-ייבנוובמקומם

קומות.20בניבנייניםב-מסחרשטחימ"ר

למצואניתןלמכירההמוצעותהדירותבין

ופ־פנטהאחיםמיניוכןחדרים,ו-5,4,36דירות

נטהאוזים.

$TS1$.ופנטהאוזים$TS1$

$DN2$.ופנטהאוזים$DN2$12שלמרפסתכוללותהדירות"כלל

יכלולהמתחםתת-קרקעית.וחניהומעלהמ"ר

אופ־ושבילישעשועיםגינותומסחר,ציבורמבני

ניים

$TS1$אופניים$TS1$

$DN2$אופניים$DN2$לרווחתציבורייםבשטחיםמשופעויהיה

שלצדמאמיניםאנוומבוגרים.ילדיםמשפחות,

הקלה,הרכבתבזכותשיחולבנגישותהשיפור

ONOפרויקט ONEתו־הבניין,דייריעבורייצור

שבי

$TS1$תושבי$TS1$

$DN2$תושבי$DN2$חדשהאורבניתמציאותכולהוהעירהרחוב

בפ־הדירותבמכירתהחלההחברהואיכותית.

רויקט

$TS1$בפרויקט$TS1$

$DN2$בפרויקט$DN2$למכירהמוצעותחדריםבנותכשדירות

שקל".מיליון2.28מ-החלשלבמחיר

ביתרוןמכירים
פרויקטיםשלבשיווקהמתמחהמרשל,נטלי

החברותשלבעליםונציגתהמניבהנדל"ןבתחום

פארקאינפיניטיבפרויקטזהבוסעןריט1היזמיות

לק־האוצרמשרדמנסההאחרון"בחודשרעננה:
דם

$TS1$לקדם$TS1$
$DN2$לקדם$DN2$בע־למגוריםמשרדיםשטחיהסבתשליוזמה

קבות

$TS1$בעקבות$TS1$

$DN2$בעקבות$DN2$המ־בענףהקורונהמשברשיצרהשינויים

שרדים.

$TS1$.המשרדים$TS1$

$DN2$.המשרדים$DN2$שכן,ישיםהדבראיךלראותמתקשהאני

הארנונהעללוותריסכימולאהמקומיותהרשויות

ומשרדיםמסחרמפרויקטימקבלותשהןהגבוהה

משטחימקבליםשהםההפסדיתהארנונהמולאל

מעורביםפרויקטיםתכנוןזאת,לעומתמגורים.

משו־אורבניבמתחםומגוריםמשרדיםמסחר,של

לב

$TS1$משולב$TS1$

$DN2$משולב$DN2$רכבתאומטרוקלה,לרכבתבסמיכותהנמצא

הרשויות,מצדרבהותמיכהעידודמקבליםכבדה,

מר־ישבובההארוכהשהתקופהמבינותהןשגם

בית

$TS1$מרבית$TS1$

$DN2$מרבית$DN2$הקו־נגיףהתפרצותבמהלךבביתהאזרחים

רונה,

$TS1$,הקורונה$TS1$

$DN2$,הקורונה$DN2$השינויהעבודה.בחייתפיסתילשינויגרמה

שהעדיפהצעירהאוכלוסייהבקרברקלאנצרב

ומ־המשרדמעלהמע"ר,בלבלגורלכןקודםגם

תחת

$TS1$ומתחת$TS1$

$DN2$ומתחת$DN2$משפחותבקרבגםאלאהשכונתי,לפאב

כאלהלמתחמיםהקורונהשלבעידןכישמבינות

שינהעריאושכונותמולאלהיתרונותכלאתיש

והפ־הקניותמאזוריהעבודה,ממקוםהמרוחקות

נאי.

$TS1$.והפנאי$TS1$

$DN2$.והפנאי$DN2$המשקיעיםעיניאתלמשוךצריךכזהתכנון

מבוק־שיהיובנכסיםשמדוברהבנהמתוךכעת

שים

$TS1$מבוקשים$TS1$

$DN2$מבוקשים$DN2$יעלה".שמחירםומכאןיותר
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