
באיזוריםחדשותשכונות
$TS1$באיזורים$TS1$

$DN2$באיזורים$DN2$ותיקים
כמהשלסקירהעירונית.התחדשותבמסגרתיהיההקרובות,בשניםהדיוריחידותמהוספתמשמעותיח7קכיברורכברכיום

ציראלעדוהיזמיםהמתכנניםבפניהעומדיםהאתגריםלצדהבולטיםמהאיזורים

TS1$$למעןTS1$$למע־שלבנייתןהחלה2019שנת

$DN2$למען$DN2$שלבפרויקטיםדירותמ-000,01לה

X??הארץברחביעירוניתהתחדשות

רו־איילתהבנייה.התחלותמכללכ-%02

סק,

$TS1$,רוסק$TS1$

$DN2$,רוסק$DN2$למימוןמכלולחברתשלובעליםמנכ"לית
ספקאיןכימציינתלמגורים,פרויקטיםוליווי

הב־בענףעוגןמהווההעירוניתשההתחדשות

נייה

$TS1$הבנייה$TS1$

$DN2$הבנייה$DN2$שכונותמאודהרבההיוםוישהישראלי

פינוישלפרויקטיםבאמצעותאםמתחדשות,

זאת,עם.38תמ"אפרויקטיבמסגרתאובינוי

ירידהחלה2020שלהראשוןברבעוןלדבריה

פיועלעירוניתבהתחדשותהבנייהבהתחלות

לעו־דירות2,359שלבנייתןהחלההלמ"סנתוני

מת

$TS1$לעומת$TS1$

$DN2$לעומת$DN2$2,9122019שלהאחרוןברבעון.

התחדשותבקידוםהחסמיםאחדבעבר"אם

נושאשכיוםהריהפרויקטים,מימוןהיהעירונית

מבחרליזמיםהיוםוישחסםמהווהאינוהמימון

הרואיםבנקאייםוחוץבנקאייםמימוןגופישל

פוטנ־בעלצומחתחוםההתחדשותשלבתחום

ציאל

$TS1$פוטנציאל$TS1$

$DN2$פוטנציאל$DN2$.ומולהרשויותמולהםלרובהחסמיםרב

ההית־וקבלתהתוכניותואישורהתכנוןועדות

רים

$TS1$ההיתרים$TS1$

$DN2$ההיתרים$DN2$עי־התחדשותשלהפוטנציאלרב.זמןלוקח

רונית

$TS1$עירונית$TS1$

$DN2$עירונית$DN2$הנכנסתשבממשלהמקווהואניעצוםהוא

ועי־תכנונייםחסמיםהסרתעלדגשלתתימשיכו

דוד

$TS1$ועידוד$TS1$

$DN2$ועידוד$DN2$בנייה".התחלותיותרהרבהשייצרכךהענף

פרויקטיםהארץברחבימקודמיםבינתיים,

הותיקותמהשכונותבכמהבינויפינויבמסגרת

מהע־כמהשלסקירההנהבישראל.והגדולות

רים

$TS1$מהערים$TS1$

$DN2$מהערים$DN2$הבולטות.והשכונות

עירו־התחדשותמחלקתמנהלתמאור,סימה

נית

$TS1$עירונית$TS1$

$DN2$עירונית$DN2$אחזקותאורוןמקבוצתנדל"ן,אורוןבחברת

עלכעתנמצאותרבותעריםכיקובעתוהשקעות

שי־וביצועעירוניתלהתחדשותהמהירהמסלול

נויים

$TS1$שינויים$TS1$

$DN2$שינויים$DN2$היתר,ביןכך,רבות.בשכונותמשמעותיים

שלמיםמתחמיםבהים,בתהעיראתלצייןיש

ותע־מסחרמגורים,למרכזיוהופכיםמתחדשים

סוקה.

$TS1$.ותעסוקה$TS1$

$DN2$.ותעסוקה$DN2$מנ־ליהנותגםיוכלורחוקהלאובעתיד

גישות

$TS1$מנגישות$TS1$

$DN2$מנגישות$DN2$והסביבה,ת"אלאזורנפלאהתחבורתית

המשמעותיהשדרוגהקלה.הרכבתבאמצעות

רחו־מתחמיבהןבעיר,שונותשכונותשעוברות

בות

$TS1$רחובות$TS1$

$DN2$רחובות$DN2$,העצמאותרוטשילד,יוספטל,החשמונאים

סביבתויעניקוכולההעיראתישדרגוונוספים,

בעיר.הוותיקיםלדייריםוהולמתחדישהמגורים

ושי־פניםמתיחתלעבורשצפוינוסףאזור

נוי

$TS1$ושינוי$TS1$

$DN2$ושינוי$DN2$דרךרצועתהיאהקרובותבשניםמשמעותי

פניהלשנותצפויהכולההרצועהבת"א.השלום

מגד־למתחםקומהנמוכיישניםבנייניםמאזור

לים

$TS1$מגדלים$TS1$

$DN2$מגדלים$DN2$,משולבתסביבהלדייריםשיציעויוקרתיים

מגוריםחוויתלהםשיאפשרוומסחרמגוריםשל

כולההשכונהכילצייןחשובואיכותית.נוחה

ציבורשיתוףשלהליךעברההעירייהביוזמת

לכלמלאמענהלהעניקמחשבהמתוךנרחב,

חיים.הםבהבסביבהוצרכיהםהדייריםדרישות

חיפה^נןנווהשכונת
בתחוםהבולטותהעריםאחתהיאחיפה

בחיפהשאנןנווהשכונתהעירונית.ההתחדשות

עי־החדשותעוברתתושביםאלףכ-04שמונה

רונית

$TS1$עירונית$TS1$

$DN2$עירונית$DN2$נבנתההשכונהבינוי.פינוישלבפרויקט

בס־מתאפיינתולכןרבות,שניםפניעלבהדרגה

גנונות

$TS1$בסגנונות$TS1$

$DN2$בסגנונות$DN2$קומהבנימבניםישברובעשונים:בנייה

שלהעיקרוןפיעלגדולמגרשעלהבנוייםאחת

ושתיקומותשתיבעלימבניםישנםגנים,עיר

האדו־"הגגותלכינוישזכוקומהבכלדירות

מים",

$TS1$,"האדומים$TS1$

$DN2$,"האדומים$DN2$בשנותשנבנוהשיכוניםמבניאתויש

ה-05.

בינויפינויפרויקטהחלהפרשקובסקיחברת

נהר־במסגרתוכשנתיים,לפניכצנלסוןברחוב

סו

$TS1$נהרסו$TS1$

$DN2$נהרסו$DN2$בש־שנבנודירות126בהםרכבת,בנייני

נות

$TS1$בשנות$TS1$

$DN2$בשנות$DN2$05-הבנייניםבמקוםהקודמת.המאהשלה

דיוריחידותכ-005פרשקובסקיתבנההישנים,

בניבנייניםועודקומות15בנימגדליםב-

קומות.

ברלרחובבתשתיות,גםתתחדשהשכונה

חדשרחובונוסףסיטרי,לדויהפוךכצנלסון

לבנייניםהנגישראם׳׳פנחסבשםלשכונה

בשוראילןצילום:מאורסימה

mm

מצפיתמרצילום:קורןמשה

מה־אינטגרליכחלקכןכמוהגבעה,במורד

פרויקט

$TS1$מהפרויקט$TS1$

$DN2$מהפרויקט$DN2$מתוכנןהטבעית,בסביבהושילובו

שיחוברומפלסיםבשניייחודינופיפיתוח

יפותחובנוסףאחת.מרכזיתירוקהלריאה

פארקשלמ"רכ-005,1הפרויקטדיירילטובת

השבש־לגבעתבסמוךחיפהעירייתע"יירוק

בת,

$TS1$,השבשבת$TS1$

$DN2$,השבשבת$DN2$באמצעותזיו,לוואדיישירחיבורויבוצע

ראם.רחובבקצההליכהשבילי

מונוסוןיהודעירייתצילום:לרנרענתאדריכלית

־**"־׳"-

יח"צצילום:רוסקאיילת

חיפההעי"ה,שערשכונת
ההתחדשותוחברתאברהמי""יוסיחברת

פעו־ישתפואורבן׳׳נקסטהחיפאיתהעירונית

לה

$TS1$פעולה$TS1$

$DN2$פעולה$DN2$פז,הכהן־סעדיהאצ"ל-אנקוה-ברוךבמתחם

ישניםרכבתבבניינידירות184הריסתהכולל

פיעלבעיר.החוףקועלהעלייהשערבשכונת

מתחםיוקםהישניםהבנייניםבמקוםהתכנון,

לפיחדשות,יח"דמ-008למעלההכולליוקרתי

בנייההכוללחיפהעירייתשמקדמתהמדיניות

מרקמית.בניהבשילובגבוהה

החיפאיהאדריכליםמשרדאמוןהתכנוןעל

איריתאדריכליתמולבתיאוםבסנוסוףשורץ

הש־שלהאבתכניתאתהמכינהנתניהו,צרף

כונה.

$TS1$.השכונה$TS1$

$DN2$.השכונה$DN2$החתמתלקראתהחברותמתקדמותכיום

הפרויקט.ותכנוןמהדיירים80%

בחיפהדודנווה
מט־מאותבמרחקנמצאתדודנווהשכונת

רים

$TS1$מטרים$TS1$

$DN2$מטרים$DN2$רכ־בנייניכיוםבשכונההים.מחוףבודדים

בת

$TS1$רכבת$TS1$

$DN2$רכבת$DN2$אלהובימיםשנים,עשרותלפנישנבנוישנים

ההתח־פרויקטבמסגרתהראשוןהמגוריםמגדל

דשות

$TS1$ההתחדשות$TS1$

$DN2$ההתחדשות$DN2$הפרויקט,אתבשכונה.הראשוןהעירונית

ומובילהחיפהעירייתיזמהבחיפה,מהגדולים

אלמוג.קבוצת

מע־כרמלאלמוגהחדשהמיזםבמסגרת

רב

$TS1$מערב$TS1$

$DN2$מערב$DN2$3-2שלישניםרכבתמבנישמונה-ייהרסו

ית־מקומםואתדיור,יחידות72הכולליםקומות

פסו

$TS1$יתפסו$TS1$

$DN2$יתפסו$DN2$קומות,28-31בנימגוריםמגדליםשלושה

עמוד 1
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הקבו־שלהשיווקסמנכ"לשרייבר,רזלדברי

צה.

$TS1$.הקבוצה$TS1$

$DN2$.הקבוצה$DN2$עליושעמלנופרויקטמערב,כרמל"אלמוג

למציאות.והופךלהתקדםממשיךשנים,לאורך

דייריעםוביחדחיפהעירייתעםפעולהבשיתוף

כלכליהוליסטי,פרויקטמיישמיםאנוהמתחם,

בכלדופןיוצאהואהזההמיזםלשכונה.ונכון

ואיןחייםואיכותנוףמיקום,פרספקטיבה

חיפהשלהעוגניםאחדיהיהשהואספקלנו

המתחדשת".

פרויקטיבהןשיששכונותהרבה"ישלדבריו,

אחד,עודזהואחרימתחדשאחדבנייןתמ"א,

בעיר,אחריםמאזוריםמגיעיםחדשיםדיירים

השכונהאתמשניםלאהאלההדבריםאבל

התושביםשלחייהםעלמשפיעיםולאמהיסוד

התשתיות.עלהנוסףהעומסלמעטהאחרים,

שלמהשכונהשלצביוןלשנותכיזםהאפשרות

מאותשלגדוליםפרויקטיםבאמצעותרקהיא

מושכיםכאלהפרויקטיםחדשות.דיוריחידות

הפ־אתאחריהםמושכיםכולה,השכונהאת

רויקטים

$TS1$הפרויקטים$TS1$

$DN2$הפרויקטים$DN2$עולה".הנכסיםוערךהבאים

מבינותבארץעיריות"גםכימסבירשרייבר

אתהבוחניםגדוליםפרויקטיםומעדיפותזהאת

מספרמפניםכאשרהוליסטית.מבחינההסביבה

תאמקבליםלגובהבוניםובמקומםרכבתמבני

ריאותהציבור,צרכיאתגםשמספקגדולשטח

הש־תושבישאראתגםמשרתזהועוד.ירוקות

כונה

$TS1$השכונה$TS1$

$DN2$השכונה$DN2$בוין-מדוברבפרויקט.חלקלוקחיםשלא

וליזם".לעירייהלתושבים,לכולםוין־וין

אמניםכרובעסאליבוואדי
האחרונותבשניםהפכהסאליבואדישכונת

שמ־לשכונהריקיםמבניםעםנטושהמשכונה

תעוררת

$TS1$שמתעוררת$TS1$

$DN2$שמתעוררת$DN2$.חברתעומדתהמהלךמאחורילחיים

חב־מייסדינמניםמייסדיהשביןארט,גולדן

רת

$TS1$חברת$TS1$

$DN2$חברת$DN2$ממובילותשהינההאמריקאיתארטימוס

בשכונתהמסיביתוההתחדשותהנדלנ"יהמהפך

יורק.בניוהארלם

תחילתאתלראותניתןהאחרונותבשנים

האורבניתוההתעוררותהעירוניתההתחדשות

בפ־ובסביבתהבשכונהביטוילידיבאיםשכבר

רויקטים

$TS1$בפרויקטים$TS1$

$DN2$בפרויקטים$DN2$ולקראתמתקדמתבבניהשנמצאים

משפחותל-001מעלכברבהגרותוכיוםאכלוס,

צפוייםהקרובותבשניםשונים.פרויקטיםבשני

מ-002למעלה)מתוכןיח"דכ-006בהלהבנות

וש־מתקדמים(ואכלוסבניהבשלביכבריח"ד

טחי

$TS1$ושטחי$TS1$

$DN2$ושטחי$DN2$גולדןחברתמ"ר2,000שלבהיקףמסחר
בנייניםהכוללהרובעפרויקטאתמקימהארט

להשכרההמיועדבניןלצדלמכירהדירותבהם

ארו־להשכרההבנייןשלהאכלוסארוך.לטווח

כת

$TS1$ארוכת$TS1$

$DN2$ארוכת$DN2$הראשוןהבנייןואכלוסבעיצומו,נמצאטווח

שניישהרובעפרויקטלצדבקרוב.צפוילמכירה

הקרו־בתקופהלדרךשייצאולשימורפרויקטים

בה

$TS1$הקרובה$TS1$

$DN2$הקרובה$DN2$שב־בפארקוהביתעגלוןבמדרגותהבית

תהליך

$TS1$שבתהליך$TS1$

$DN2$שבתהליך$DN2$בניה.להיתרמתקדם

ארט,גולדןחברתמנכ"לג׳ינישמעוןלדברי

התחד־תהליכיבהובלתשלנווהניסיון"הרצון

שות

$TS1$התחדשות$TS1$

$DN2$התחדשות$DN2$בנייתאורבני,פיתוחהמשלביםעירונית

עםבשכונותלקהילההשירותיםופתוחקהילה

בפ־גםביטוילידיבאגבוההשבחהפוטנציאל

עילות

$TS1$בפעילות$TS1$

$DN2$בפעילות$DN2$התחתיתבעירהאומנים"ב"רובעהקבוצה

הדו־העירייהפעילותאתזיהינואנחנובחיפה.

חפת

$TS1$הדוחפת$TS1$

$DN2$הדוחפת$DN2$הטמוןהפוטנציאלואתהשכונהלפיתוח

לפיתוחהמישוריםבמספרלפעולוהחלטנובה

ובאמצעותחדשיםפרויקטיםייזוםבאמצעות

המנחההקוהקיימים.מהמבניםחלקשלשימור

ויצירתקהילהבנייתהואהשכונהבפיתוחאותנו

אתלקבועהחדשיםלדייריםוהזדמנותאפשרות

אותנטיותייחודי,אופיעםבאזורשלההצביון

בארץ".דומותשכונותמאודלמעטשישונוף

לשכונתסלעמשיכון
$TS1$לשכונת$TS1$

$DN2$לשכונת$DN2$קריית
בראשל"צהאמנים

עלהמוקםהאמנים"בקרית"דוניץפרויקט

אחדהואלציוןבראשוןדוניץאחיםחברתידי

תב"עעםפינויבינוימסוגהגדוליםהפרויקטים

סלעשכונתשלהתחדשותעלמדוברמאושרת.

רכבתבנייניחמישהנהרסיםבמסגרתההותיקה,

שניב־יח"ד276הכולליםנמוכיםבנייניםומספר

נו

$TS1$שניבנו$TS1$

$DN2$שניבנו$DN2$הקודמת.המאהשלוה-06ה-05בשנות

משרדידיעלשתוכנןהפרויקט,במסגרת

יח"דכ-0041מקימההחברהאדריכלים,פייגין

48בעם׳המשך

יח"צהדמיה:מונוסוןביהודאשדרשל"מונוסוף
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קומות.19-31בנימגדלים14ב-

אמ־ביתאתהחברההקימהמהשכונהכחלק

ני

$TS1$אמני$TS1$

$DN2$אמני$DN2$יצירותבוומוצגותלאמנות,המיועדראשל"צ

קומותבןבמבנהמדוברותערוכות.אמנות

הכוללמ"רכ-002שלבנוישטחעלהמשתרע

ור־לטובתוהוקםציבורית,לחניהמקומותגם

ווחת

$TS1$ורווחת$TS1$

$DN2$ורווחת$DN2$והעירהשכונהתושבי

חמישהובוהפרויקטשלהראשוןהשלב

ואוב־הושלםמגדלכלקומות25שלמגדלים

לס.

$TS1$.ואובלס$TS1$

$DN2$.ואובלס$DN2$שלהשניהשלבבנייתהחלהאלובימים

המגדלשלהשלדבנייתקומות.33בנימגדלים

החלהכברוהחברהה-02בקומהנמצאתהשישי

הח־עלהעבודותכאשרהגמר,עבודותבביצוע

לוקה

$TS1$החלוקה$TS1$

$DN2$החלוקה$DN2$העשירית.בקומהנמצאותהפנימית

כשדירותהשישי,המגדלבשיווקנמצאכיום

ודי־שקלמיליוןמ-79.1החלנמכרותחדרים

רות

$TS1$ודירות$TS1$

$DN2$ודירות$DN2$שקל.מיליוןמ-3.2החלחדרים
אחיםחברתמנכ"לאחיעזרא,נסיםלדברי

בי־בשיטתהמתבצעפרויקטוזה"מאחרדוניץ,

נוי

$TS1$בינוי$TS1$

$DN2$בינוי$DN2$באףייפונהלאהדייריםשלגדולחלקפינוי

עובריםהםזהבפרויקטחלופית.לדירהשלב

החדשהדירתםאלהישנהמדירתםישירות

מוסרכלומרמפתח.כנגדמפתחמקבלהמפונה

נכ־מעמדובאותוהישנהדירתושלהמפתחאת

נס

$TS1$נכנס$TS1$

$DN2$נכנס$DN2$שאיןהואזהבמצבהיתרוןהחדשה.לדירתו

חלו־מגוריםלחפשנאלציםהדייריםשבושלב

פיים

$TS1$חלופיים$TS1$

$DN2$חלופיים$DN2$חייםהדייריםחייהם.שגרתאתולשנות

הםמוכנההחדשההדירהוכאשרשלהםבבתים

לדייריםבמיוחדחשובזהאליה.עובריםפשוט

והחולים".המבוגריםעלבדגשהוותיקים,

ראשוןאליהורמת
$TS1$ראשון$TS1$

$DN2$ראשון$DN2$לציון
והבוניםהקבלניםארגוןיו"רכתב,יהודה

התאחדותנשיאסגןוהמרכז,אביבתלמחוז

השכו־"אחתכימספרהארץבוניהקבלנים

נות

$TS1$השכונות$TS1$

$DN2$השכונות$DN2$שכונתהיאבישראלהבולטותהמתחדשות

מתחמיםובהשכונהלציון.בראשוןאליהורמת

בעתידלשנותהצפוייםבינוילפינויהמיועדים

מש־שכונהלהיותלהולאפשרפניהאתכליל

מעותית

$TS1$משמעותית$TS1$

$DN2$משמעותית$DN2$שלהחדשותהשכונותלצדהעירעבור

שקמה,נאותים,נווהכמולציוןראשוןמערב

אליהורמתשלהמתארתכניתנוספות.ושכונות

וב־לתכנוןהמחוזיתבוועדהמכברלאהופקדה

ניה

$TS1$ובניה$TS1$

$DN2$ובניה$DN2$.דיוריחידות5,397כוללתהתכניתמרכז

קו־30-9שלמגוריםבמבנימטרוקולצדשייבנו

מות,

$TS1$,קומות$TS1$

$DN2$,קומות$DN2$במבניישנותדיוריחידותכ-009,2במקום

קומות".3-4שלרכבת

יםבבתהנשיארמת
אמ־החברותשלהנשיארמתבינויפינויפרויקט

ריקה

$TS1$אמריקה$TS1$

$DN2$אמריקה$DN2$דירות424הריסתכולללוזון,ועמוסישראל

דירות1,728והקמתהנשיארמתבשכונתישנות

תוקףהתכניתקיבלההאחרונים,בחודשיםבמקומן.

זאתאביב,תלובנייהלתכנוןהמחוזיתהועדהידיעל

17,500עודתכלולהתכניתתכנון.שלעשורלאחר

משרדשערןהתוכניתותעסוקה.מסחרשטחינדר

במערבממוקמתערים,ומתכנניאדריכליםצפור

במ־לויהרבהרחובותביןבעיר,הנשיארמהשכונת

זרח,

$TS1$,במזרח$TS1$

$DN2$,במזרח$DN2$בנובמברוכ"טבצפוןיוספטלבמערב,ייסנבויס

בדרום.

ייהר־הישנותהדירותשאושרה,התוכניתפיעל

סו

$TS1$ייהרסו$TS1$

$DN2$ייהרסו$DN2$בניבנייניםב-6החדשותהדירותיוקמוובמקומן

40בנימגדליםו-01לוי,הרברחובלאורךקומות10

מלבדיכללוהמגדליםניסנבוים.צירלאורךקומות

שלכוללבהיקףתעסוקה,שטחיגםהמגוריםדירות

מ"ר6,500שלבהיקףמסחרושטחימ"ראלף11

האינט־והבינויהשכונה,בפניםמצויהנמוךהבינוי

נסיבי

$TS1$האינטנסיבי$TS1$

$DN2$האינטנסיבי$DN2$מעורבים,בשימושיםקומותל-04עדשמגיע

הקלה.הרכבתשלהאדוםהקולתוואיבסמוךיוקם

הדירותבעליאתומלווהחברתימתכנןקושניר,דן

אמריקההחברותמטעםהתהליכיםבכלהקיימים

התכנית"התקדמותלהון:וע.להשקעותישראל

שלמאומצתעבודהשלתוצאההואהנוכחי,לשלב

עםמידכעשורשלתקופהמשךהיזמיותהחברות

תכניותלקדםנתחילתוקף,למתןהתכניתפרסום

בפרויקט.הבנייניםשלמפורטותכנוןוחלוקהאיחוד

מאוד,גבוההנגישותבעללהיותצפויהפרויקט

ויעב־שעובריםהציבוריתהתחבורהלקוויהודות

רו

$TS1$ויעברו$TS1$

$DN2$ויעברו$DN2$קלהרכבתתחנותלשתיהודותוכןשלו,בתוואי
המתחם".שלוהדרומיהצפוניבצידושעוברות

אונוקריית
הממשלתיתהרשותשלאחרוניםדו"חותפיעל

העריםביןהיאאונוקרייתעירונית,להתחדשות

בש־בינוי.לפינויבנייההיתריבהוצאתהמובילות

נת

$TS1$בשנת$TS1$

$DN2$בשנת$DN2$2017הדיוריחידותמספרפיעלהעירהובילה

האוכלו־לכמותביחסעירוניתבהתחדשותשאושרו

סייה

$TS1$האוכלוסייה$TS1$

$DN2$האוכלוסייה$DN2$אביב.תללפניגםאותהשהציבנתון

להתחדשותפרויקטיםמספרבאישורהעלייה

טרםהאחרונותבשנתייםבפועלובבנייהעירונית

מותגהשכברבעירהדירותבמחירינוספתלעלייה

רשותפיעלדן.וגושאונובקעתבלביוקרתיכישוב

השניםבארבעביישובהדירותמחיריעלוהמיסים

וההתחד־471כבישפתיחתעםבכ-%01.האחרונות

שות

$TS1$וההתחדשות$TS1$

$DN2$וההתחדשות$DN2$בש־היישובאליומושךבמרכזוהרבההעירונית

נים

$TS1$בשנים$TS1$

$DN2$בשנים$DN2$כמוממקומותמבוססתאוכלוסייההאחרונות

וסביון.גןרמתגבעתיים,

העירמרכזבאזורמתרכזהתוכניותעיקר

קיימיםלאורכואשראשכול,לויבמתחםהוותיק,

קבוצתליפול.ונוטיםישניםרכבתבנייניעשרות

המרחבאתלחדשהצפויותהחברותאחתהיאכנען

שמקדמתהתוכניתאונו.קריתהעירבמרכזהעירוני

המתגוררותמשפחות,232פינויכוללתכנען,קבוצת

743בנייתובמקומם,קומותבניבנייניםב-11כעת

מסחרשטחימ"רכ-000,5ובנוסףבניינים10יח"ד

ציבורשטחימ"רו-005,1

גםכמואונו,בקריתקיימתהייתהבעבר

גוריוןבןהתעופהלשדהבסמוךנוספיםביישובים

קבוצתאבללשדה.הקרבהבשללגובהבניהמגבלת

לסלולהצליחהכאשרתכנוניתקדיםהשיגהכנען

היכו־נוספותבינויפינוילתכניותבאזורהדרךאת

לות

$TS1$היכולות$TS1$

$DN2$היכולות$DN2$המרחבוחידושעירוניתהתחדשותלקדםכעת

30עודשלבניהולאפשראונו,קריתבמרכזהעירוני

המגבלות.הסרתלפנישהותרהגובהמעלמטרים

התחד־כנעןומנכ"לכנעןקבוצתמבעלירום,ניב

שות

$TS1$התחדשות$TS1$

$DN2$התחדשות$DN2$הארץבמרכזלדירות"הביקושיםאומרעירונית

צפוייםולאקשיחיםהביקושיםביותרהגבוהיםהם

דגשלשיםחשובולכןמשמעותיתבצורהלהשתנות

אונובקריתלדירותהביקושהערים.מרכזיחיזוקעל

סוגיכלידיעלמבוקשותבעירודירותגבוההוא

מש־דיור,משפריידיעלבעיקראךהאוכלוסייה

פחות

$TS1$משפחות$TS1$

$DN2$משפחות$DN2$רשויותשגםלבלשיםאפשרצעיריםוזוגות

יותרהרבההחשיבותאתלאחרונהרואותהתכנון

דגש".כךעלושמותהעריםמרכזיוציפוףחיזוקשל

העירמרכזיהוד־
שי־לעבורעתידהמונוסוןיהודהעירמרכז

נוי

$TS1$שינוי$TS1$

$DN2$שינוי$DN2$להתח־הרשותשלהשנתיבדו"חמשמעותי

דשות

$TS1$להתחדשות$TS1$

$DN2$להתחדשות$DN2$בארץהשניבמקוםיהודדורגהעירונית

פינוי-בי־שלבפרויקטיםהבנייההיתריבכמות
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מ-000,2למעלהעםהיחידותמשתיואחתנוי

התחדשותשלבפרויקטיםמאושריםהיתרים

במרכזלמתחמיםהםההיתריםכלעירונית.

אותושמקיפותהשכונותכאשרהוותיק,העיר

התחדשותבפניעומדיםהכלבסךיותר.חדשות

שלרביםאלפיםיכללואשרמתחמיםכ-71

הגבוההההיתריםכמותחדשות.דיוריחידות

העירייהמצדמתמשכתעבודהשלתוצאההיא

ראשסגןמקליס,יעלההעירראשבראשות

בו־שימיעירוניתהתחדשותתיקמחזיקהעיר

נפיל

$TS1$בונפיל$TS1$

$DN2$בונפיל$DN2$בראשותעירוניתלהתחדשותוהמינהלת

לרנדענתהאדריכלית

למסלולהמתחמיםהועברומהמקריםבחלק

המינהלתבאמצעותהרשותכלומררשויות,

שלוקחתזוהיאעירוניתלהתחדשותהמקומית
תוקףמתןלאחרורקהכוללהתכנוןעלאחריות

אתשמוציאיםהגורמיםשאראתמערביםלתכנית

העתידיהעירונילחזוןבהתאםלפועלהתוכנית

אור־וחייםעירוניתעלדגשמודרני,תכנוןלעיר:

בניים

$TS1$אורבניים$TS1$

$DN2$אורבניים$DN2$שימושים,עירובהעתיד,לצרכיהמותאמים

ציבורית.ותחבורהאופנייםרגל,להולכיעדיפות

מר־"חידושכיאומרתלרנרענתהאדריכלית

כז

$TS1$מרכז$TS1$

$DN2$מרכז$DN2$מז־ודרום,צפוןהעירקצוותביןיחברהעיר

רח

$TS1$מזרח$TS1$

$DN2$מזרח$DN2$,השכונות,ביןופיזיחברתימארגייצורמערב

שיפ־חדשיםתעסוקהמתחמיקידוםלצדוזאת

תחו

$TS1$שיפתחו$TS1$

$DN2$שיפתחו$DN2$הקלההרכבתלתושבים.רבותאפשרויות
שלאעריםהעיר.להתפתחותרבותהיאגםתסייע

מאחור".יישארולהתחדשישכילו

אדריכ־שנהבכנעןשנהב,גילאדריכל

לים

$TS1$אדריכלים$TS1$

$DN2$אדריכלים$DN2$היקףרחבבינויפינויפרויקטהמתכנן

יחי־1,500שלבניההכולליהודהעירבמרכז

דות

$TS1$יחידות$TS1$

$DN2$יחידות$DN2$ברחובות"הפרויקטכיאומרחדשות,דיור

יהודהעירבמרכזמצריםבייקובסקי-קדושי

חדשותדיוריחידותכ-005,1יכלולמונוסון

מתוכנןהפרויקטשיהרסו.דירותכ-003במקום

בניהבשילובומודרניחדשנישימושיםבעירוב

מלווהמסחרמגורים,שלומגדליםמרקמית

שטחיפנאי,רפואיים,מרכזיםתעסוקה,רחוב,

לדרךיוצאתהתוכניתפתוחים.ושטחיםציבור
יעלההעירראשחתמהעליוהגגהסכםבזכות

מתןהכוללתראשונהבתוכניתמדוברמקלים,

נעשההפרויקטתכנוןלפרויקט.משלימהקרקע

העירוניתההתחדשותמנהלתעםמלאבשיתוף

לרנר.ענתאדריכליתבראשותמונוסוןיהודשל

לתחבורהאבתוכניתגםמראשהוכנהכןכמו

פתרונותלעירותביאהעירתושביעלשתקל

הקיימיםהתושביםלטובתומודרנייםיעילים

הג־בעקבותלעירשתגיעהחדשהוהאוכלוסייה

דלת

$TS1$הגדלת$TS1$

$DN2$הגדלת$DN2$הדיור.יחידותכמות

הר־הואהזההפרויקטשתפקידמאמין"אני

בה

$TS1$הרבה$TS1$

$DN2$הרבה$DN2$תפקידודיור,יחידותהוספתאולבניהמעבר

העירמרכזוריענוןלחידושבוחןמקרהלשמש

אתלחלוטיןשישנהבפרויקטמדוברשכןיהוד

עירוניותליצירתדוגמאתשמשהצלחתוהעיר.פני

ותקדםהקרובותהשניםל-05העירשלחדשה

העיר".מרכזשלהמחודשתפריחתואת

אשדרשל"מונוסוףפרויקט
ליהוד,מנהליתמבחינההמשויךמונוסון,נווה

ביש־ביותרהמבוקשיםהאזוריםבאחדנמצא

ראל

$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$השכנותהעריםביןבולטאךאונובקעת

לתושבימאפשרתלמרכזהקרבהכפרי.כיישוב

לעריםברכבספורותדקותתוךלהגיעהיישוב

כשתלומסחר,בילויתעסוקה,למרכזיהשכנות,

בלבד.נסיעהדקות15במרחקנמצאתאביב

הנבנה"מונוסון",אתמקימהאשדרחברת

עירוניתהתחדשותשלמקיףתהליךבמסגרת

פונו.אשרדיוריחידות200שלבמקומןונבנה

מרפ־חדרתוספתחדשות,דירותקיבלוהדיירים

סת

$TS1$מרפסת$TS1$

$DN2$מרפסת$DN2$וחניה.מעלית

16בניבניינים10דירות620כוללהפרויקט

קומות.

בשיווקכרגעבניינים,אוכלסוכה,עד

בש־בבניהמצוייםוהם10מתוךאחרוניםבניינים

לבים

$TS1$בשלבים$TS1$

$DN2$בשלבים$DN2$,מתקדמת.בבניהחלקםשונים

לדירתשקלמיליון2.56מ-החלהםהמחירים

מרפסת.מ"ר12מ"ר115שלבשטחחדרים

המוקםמונוסון,פרויקטכיקובעיםבאשדר

מש־ביישוב,לבנייההאחרונההקרקעעתודתעל

נה

$TS1$משנה$TS1$

$DN2$משנה$DN2$רקשכללביישוברוויהבניהומוסיףפניואת

הבנייניםבחזיתפרטיים.ובתיםקומהנמוכיבתים

כ-02שלבשטחציבוריפארקהעירייהמקימה

והסביבה.הפרויקטתושביאתשישרתדונם,

חודשים.מעודהחלצפויאיכלוס

בהרצליהויצמןשיכון
והתחד־עסקיפיתוחסמנכ"לקורן,משה

שות

$TS1$והתחדשות$TS1$

$DN2$והתחדשות$DN2$אזורים"חברתכימספרבאזוריםעירונית

העירונית:ההתחדשותבתחוםשוקמובילתהיא

צפוייםבהםבבעלותנו,פרויקטים28ישנםכיום

בשנהרקחדשות.יח"דאלף11מעללהיבנות

עםאנחנושבכולםתב"עותאישרנוהאחרונה

עםגםובחלקמהדיירים80%מעלשלהסכמה

לצאתמתוכנניםאשרפרויקטיםהסכמה100%

הקרובות.השנתייםבמהלךלביצוע

שלבפרויקטיםהגדוליםשלהבנייההיקפי

לדייריםלתתפעםלאלנומאפשריםאזורים

תנאיםהמקומיותולרשויותוהחדשיםהקיימים

באיכותמהותישדרוגשמבטיחיםייחודיים

חייהם".

בתחוםאזוריםשלביותרהגדולהפרויקט

בהרצ־ויצמןבשיכוןהואהעירוניתההתחדשות

ליה.

$TS1$.בהרצליה$TS1$

$DN2$.בהרצליה$DN2$שבודונם,80שלבגודלמתחםעלמדובר

תיבנהבמתחם,הקיימותהדירות576במקום

דירות1,830שתכלוללחלוטין,חדשהשכונה

מודרניות.

הורסיםשאנחנוהשכונהשלגודלה"בזכות

איכותיתשכונהלתכנןהצלחנומחדש,ובונים

במ־גדולופארקנכוניםתנועהמפתרונותשנהנית

רכזה

$TS1$במרכזה$TS1$

$DN2$במרכזה$DN2$לטו־גבוההחייםאיכותיוצריםיחדאשר

בת

$TS1$לטובת$TS1$

$DN2$לטובת$DN2$חלקבנוסף,והחדשים.הקיימיםהתושבים
מוסדותלטובתיוסבהשכונהמשטחימשמעותי

בגו־לחלוטיןחדשהחינוךקריתביניהםציבור,

דל

$TS1$בגודל$TS1$

$DN2$בגודל$DN2$ומתנ"סילדיםגניספר,ביתשתכלולדונם

להרצליההכניסהכבישיורחבכן,כמומודרניים.

תח־נתיבלסלולבמטרהמטר,ב-51קוקהרב

בורה

$TS1$תחבורה$TS1$

$DN2$תחבורה$DN2$50למכורהזכותלעירייהניתנתוכןציבורית

פרויקטזהמופחת.במחירהרצליהלתושבידירות

בהיקףפרויקטאיךמשמעיחדבאופןשמבהיר

הגורמיםלכללנכוןמענהלתתלנומאפשרגדול

והרשויותלדייריםובעיקרבתהליך,שמעורבים

קורן.מספרהמקומיות",

ברמתבעיררמות
$TS1$ברמת$TS1$

$DN2$ברמת$DN2$השרון
ויש־יובליםקבוצת"שלבעיר"רמותפרויקט

ראל

$TS1$וישראל$TS1$

$DN2$וישראל$DN2$בר־מורשהבשכונתהחלוץברחובממוקםלוי

מת

$TS1$ברמת$TS1$

$DN2$ברמת$DN2$.הכו־עירוניתהתחדשותבמתחםמדוברהשרון

לל

$TS1$הכולל$TS1$

$DN2$הכולל$DN2$הכל,בסךקומות.23-26בנימגוריםמגדלי

168במקוםחדשותדיוריחידות588במתחםיוקמו

ישנות.דיוריחידות

כוללוהואדונםכ-31הפרויקטשלשטחו

Familyשלייחודיתבמתכונתפעילותאולמות
Club,ועוד.דייריםמועדוןכושר,מכון

מג־.2015במאילבנותהחלוהפרויקטאת

דל

$TS1$מגדל$TS1$

$DN2$מגדל$DN2$להתאכלסצפוינוסףומגדלאוכלס,כבראחד

הש־יהרסחודשיםכמהבתוךהקרובים.בחודשים

לב

$TS1$השלב$TS1$

$DN2$השלב$DN2$המגדלהקמתתחלואזהפרויקטשלהשלישי

השלישי.

ו-21מ"ר100גבוהות,בקומותחדריםדירות

מיליוןמ-6.2החלבפרויקטמוצעותמרפסת,מ"ר
מרפסת,מ"ר12מ"ר115חדרים,דירותשקל.

שקל.מיליוןמ-9.2החל
בעיר":"רמותמנכ"למימון,אליאבלדברי

בנייהבסטנדרטמתאפייןהשרון""רמות"פרויקט

לאטרק־אותושהופךמהנגיש,מיקוםלצדגבוה
טיבי

$TS1$לאטרקטיבי$TS1$
$DN2$לאטרקטיבי$DN2$השרוןרמתלתושביובפרטהסביבה,לתושבי

מתכניתחלקהינוהפרויקטמוגבל.בהשההיצע

המהווההשרון,ברמתעירוניתלהתחדשותרחבה

מגוריםשכונותלהקמתבקרקעותלמחסורפתרון

רמתעירייתעםפורהפעולהשיתוףבזכותחדשות.

כעתמקימיםאנחנוהשכונה,דייריועםהשרון

והישובהמקוםדיירילטובתומודרניחדשפרויקט

כולו".

השרוןרמתהדרשכונת
הדרושכונתהשרוןרמתשלהוותיקהמרכזגם

בפ־בעיקררבים,התחדשותהליכיחווהבפרט,

רויקטים

$TS1$בפרויקטים$TS1$

$DN2$בפרויקטים$DN2$תכניתפיעל.38תמ"אתוכניותבמסגרת

לשכונתיח"דכ-004שלתוספתצפויה3838רש

שלהוותיקלמרכזהכלבסךיח"דוכ-005,1הדר

הצירים)ביןעיקרייםמתחמיםבשלושההעיר

וויצמן(.אוסישקיןביאליק,סוקולוב,
הבנייהמקבוצתוסביבה,בנייןאפגדחברת

בנייןלהריסתהיתרלאחרונההיאגםקבלהאפגד,

בתחי־שניבנההשרון,ברמתרמב"םברחובוותיק

לת

$TS1$בתחילת$TS1$

$DN2$בתחילת$DN2$במקו־דירות.12כיוםוכוללהשבעיםשנות

מו

$TS1$במקומו$TS1$

$DN2$במקומו$DN2$עלדירות32ובוקומותבןחדשבנייןייבנה

חניות.67עםקרקעייםתתחנייהמפלסישלושה

הדר,בשכונתממוקם׳10׳רמב"םהמגוריםפרויקט

הראשייםהרחובותמשלושתהליכהדקותמרחק

ושדרותואוסישקיןסוקולוברחובותהעירשל

ביאליק.
זה"פרויקטוסביבה:בנייןאפגדמנכ"לבר,צורי

החברהאשרנוספיםפרויקטיםשללשורהמצטרף

והוותיקההשקטההדרבשכונתכולםבעיר,מקדמת

שעשו־גנימוקפתאשרבשכונהמדוברהעיר.במרכז

עים

$TS1$שעשועים$TS1$

$DN2$שעשועים$DN2$המתאימהספר,ובתיילדיםגניירוקים,ופארקים

מאפשרהעירבלבמיקומהצעירות.למשפחותמאוד

הרא־ולרחובותהעירונייםהשירותיםלכלנוחהגישה

שיים

$TS1$הראשיים$TS1$

$DN2$הראשיים$DN2$קצר".הליכהבמרחקכולםשנמצאים

עמוד 4


