
evlovE
aideM
הדמיה:

יח"צ

רוטשטיין
הדמיה:

יעקבבבאראגםאילהמגדלי

יעקבבבארהירוקהרוטשטיין

שאיןאמרמי

קרקעותבמדינה

עםסיורזמינות?

התכנוןמינהל

שכונותאתמציג

הגדולותהמגורים

העתידשל

ממששהוכרזההחדשההעירלהכיר:נא

יעקבבארתושביםאלף82בתאלהבימים

בבארהשוכןצריפין,בסיסעצמה.תשלש

להתפנות.עתידהמנדט,מתקופתעודיעקב

דיור.יחידותכ-000,8יעקבבבארישכיום

ו-5.2דיוריחידות000,03עודבנייתבתכנון

הקרקעעלחלקםתעסוקה,מרמיליון

אושרוראשונהכסנוניתצריפין.מחנהשל

שטחעלבוותמ"לענקתוכניותשתיב-7102

דונם.כ-228שלכולל

058יח"ד,כ-054,7כוללותהתוכניות

כ-000,081שלותוספתמוגןדיוריחידות

פרויקטאתומסחר.תעסוקהשטחישלמ"ר

שבונהאגם,איילהחברתמובילההבכורה

משרדיםמגדליהחדשהתעסוקהבמתחם

במפלסמ"ר000,2עםמ"ראלף83בגודל

שקל.מיליון004בהיקףלמסחר,הרחוב

מגוריםמשלבהחדשבמתחם"התכנון

ושיבילויתרבות,ותעסוקה,מסחרלצד

האורבניהמרקםאתויוצרעירונייםרותים

אומריםהמתחם",להצלחתביותרהנכון

סויסה.וג'קילויאיתןהחברהבעלי

בתדנמצאותהחדשותהשכונותמיקום:

ומייצרותיעקבבארשלהמוניציפליחום

הרואסףהחוליםביתשבקצהועירוני,רצף

פא.

אושרוהתוכניותסטאטוטורי:מצב

בתחוםהמחנהמשטחכ-%08תוקף.למתן

שווקו.כבריח"דוכ-007,2פונההתוכניות

בפיתוחונמצאקרקעטיהורעברהשטח

לצאתעתידותהשנהבמהלךמתקדם.

יח"ד.כ-000,2עודלשיווק

תחבורהשירותיעלהתבססותתשתיות:

ושהליכהשבילירשתמתקדמת,ציבורית

דרכיםרשתמייצרתהתוכניתאופניים.בילי

מטרו.תחנתממוקמתובתחומהצפופה

יעקבבאר

יעקבבאר

054,7

צריפיןמחנה אךהשינוי,ממשלתהבטיחהדירותאלף

החזמינות.קרקעעתודותלמצואמתקשה

הגדוליםהרובעיםיהיואיפהלסייע.לטנו

אבללשחרר,מתקשהאוליהמדינההבאים?

התימינהלבסיועמפרך,למסעיצאנואנחנו

הנמישראל,שלהדירותבנקלאיתורכנון,

מתקדמים.אישורבהליכיהיוםצא

שממתינותדיוריחידותאין"כמעט

רשותמנכ"למתריעמשווקות,ולאלשיווק

מהקרקד%39קוינט.ינקיישראלמקרקעי

פרח.עורבאלטענתו,המדינה?בידיהםעות

מתוךבקרקעות.אפסיתשליטהלמדינהיש

רקהמדינהשטחישהםדונם,מיליון22

95.1רמ"יידיעללתכנוןמתאימיםכד%7

דונם.מיליון

נכנסיםאנחנוכאןמדאיג.מצבבהחלט

שלבסיועהזו,בכתבהוממחישיםלתמונה

אפשרכיצדזילבר,דליתהתכנוןמינהלראש

עשרותלבנייהלהוציאהקרובהבתקופהכבר

מבוקשים.באזוריםדירותאלפי
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ירושלים
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צפת
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אדריכלים
מולכו
הדמיה:

אדריכלים
כהן
ארי
הדמיה:

לוד
כלכלית
הדמיה:

בואנו
עדי
ארקאפקט,
הדמיה:

ירושלים

ירושלים.

בתלפיותמהפך

052,8

אשדוד

אשדוד.

פארקרובע

לכיש

867,2

לודרעננה

רעננה.

הרצףהשלמת

055,1

עירונילוד.רובע

005,11

תלפיות

אזורהבירהשלהדגלתוכניתלהכיר:נא

לשלהפוךצפויתלפיותהמוזנחהתעשייה

03שלמגדליםעםותעסוקהמגוריםכונת

מסחרציבור,שטחימגורים,בשילובקומות

יחידותכ-052,8כוללתהתוכניתותעסוקה.

שלתוספתקטנות,דירותמהןמחציתדיור

מ"ר306,158ציבור,לצרכימ"ר000,522

מלאדעבורמ"ר000,08ותעסוקה,מסחר

פתוחים.שטחיםדונםוכ-011כה

שלשטחעלהמשתרעמתחםמיקום:

אורניםוצומתרבקהרחובביןדונם,כ-002,1

חברוןומדרךמדרום,ברעםמשהעדמצפון

רחובממערב.הרכבתמסילתצירעדממזרח

ברחומאסיבי.פינוי-בינוייעבורקניגפייר

נמוכיםמגדליםיוקמווהאומןחרוציםידבות

קומות.ו-4241שליותר

ירושדהמחוזיתהוועדהסטאטוטורי:מצב

משההעירראשהתוכניות.אתאישרהלים

"בירושליםלדמוגרפיה:גםמתייחסליאון

רוציםואנחנוענקדמוגרפיפוטנציאליש

ההזדמנויותהזה.הפוטנציאלאתלהגדיל

תלבשכונתנמצאתמהןאחתרבות.שלנו

ענק".מהפךשתעבורפיות,

באמצעותתהיהברחובהתנועהתשתיות:

קלהרכבתקווימתוכנניםציבורית.תחבורה

ענק.וחניון

2102שכונת

כ-2102055,1שכונתרעננה,להכיר:נא

החדשהבשכונההדירותתמהילדירות.

לצדגגודירותגןדירותשלהקמתןיאפשר

מדיניותולפיקטנות.דיוריחידותכ-003

ייתנוהדירותברוידא,חייםהעירראששל

יחידותזהובכללאוכלוסיות,למגווןמענה

קטנות.דיור

מגרדדונם03לכלולמתוכננתהשכונה

צידלשטחיםדונם05וכציבורלמבנישים

שטחיגםכוללתהתוכניתפתוחים.בוריים

ובמבנימגוריםבמבניהמשולביםמסחר

הציבור.

תשדרעננה,שלהדרומיבחלקהמיקום:

דרומהבעיר,המגוריםשכונותרצףאתלים

תוכננה.135כבישועדמשותףפרדסמרחוב

עירוני.לפיתוחהמיועדחקלאישטחעל

מגוריםשלאורכומרכזירחוביעבורבשכונה

שכונתיות.וחנויותרוויהבבנייה

עלנערכההתוכניתסטאטוטורי:מצב

ההנדבאגףהמקומיתהתכנוןלשכתיד

שלהמקומיתהוועדהבסמכותוהינהסה

מספרלפניתוקףקיבלההתוכניתרעננה.

חודשים.

שיקשורחנוכיה,מחלףמתוכנןתשתיות:

קישודויאפשר135לכבישגוריוןבןדרךבין

ומערב.ממזרחהבנוייםלשטחיםריות

הבינלאומיהרובע

ממערבחדשעירונירובעלהכיר:נא

יחידותכ-005,11דונם.כ-006,1עללעיר,

עירוכיכרותציבור,מבניוכןחדשות,דיור

שטומגורים,תעסוקהמסחר,שטחיעםניות

הקיימת.הרכבתתחנתוהרחבתפתוחיםחים

מתוכןקומות,51עדבנימגוריםמבנייוקמו

ובחיבורהשכונהבמרכזקטנות.דירות002,2

גדולאקליפטוסיםפארקאביבגנישכונתעם

אופניים.ורוכבירגללהולכיושבילים

אדדעלהבינלאומיהרובעתוכניתמיקום

גניהרכבתתחנתובליבוצבינירהמושבמות

אביב.בתלההגנהלתחנתדקות21אביב,

התכדהליכיסיוםעםסטאטוטורי:מצב

הדיור.יחידותשיווקאלהבימיםמתחילנון,

התפרברובע,ראשוןמכרזסיוםאחרי

יח"ד004לבנייתנוסףמכרזלאחרונהסם

האכדותעסוקה.מסחרשלמ"ר000,02

הפרויקט.4202-2202השניםביןצפוילוס

שלצבינירקדמתהואלדרךשיצאהראשון

בבנייהבניינים31הכוללדרך,אבניקבוצת

בתים27וכןבלבד,קומותו-6בנינמוכה

נמכרו.כברשרובםקרקע,צמודי

רוחביכבישנסללאלהבימיםתשתיות:

לעירהחדשהרובעביןשיחבר002מספר

המרכדהתחבורהולעורקי44לכבישויקשר

.04וכבישמספרכביששלזיים

לכישרובע

כ-867,2יכלוללכישרובעלהכיר:נא

ברודתתבססהבנייהדונם.716עליחידות

ובשוליקומות,01עדבנימבניםעלבה

קומות.82עד51בנימגדליםהשכונה

ומסחרתעסוקהאזורהקמתגםמתוכננת

ל-042בנוסףמ"ר,כ-000,08שלבהיקף

מוגן.דיוריחידות

נחלביןלנמל,ממזרחהעיר,צפוןמיקום:

ממזרח.הרצללרחובממערבלכיש

פורסםראשוןמכרזסטאטוטורי:מצב

חברתבווזכתהדירותל-820,1אלהבימים

ד"ראשדוד,עירייתראשמשה.עמרם

יימכמהדירותמחציתכימסרלסרי,יחיאל

המסכומיפיעלמופחת.מחירבמסגרתרו

דירתמחירהקבלנים,ידיעלשהוגשוכרז

שקל.כמיליוןיהיהמ"ר57חדרים

הבנויהעירוניהשטחביןחיבורתשתיות:

באמיעשהלכישנחללפארקאשדודשל

נמצאהחדשהרובעירוקים.שביליםצעות

נחלבגדותמפותחאשרלפארקבסמיכות

(אוטובודTRBלנתיביובסמיכותלכיש,

פיבשלביהמצוייםקיבולת),עתיריסים

קרייתלהיבנותעתידההשכונהלצדתוח.

ספורט.

היונדל

הערה




היונדל

בע"מ
נוף
תכנון
האדריכלים
משרד
הדמיה:

שמואל
גבעת
עיריית
דוברות
צילום:

אפשטיין
קולקר
קולקר
הדמיה:

צפת
עיריית
והסברה
דוברות
הדמיה:

אביבתל

אביב.תל

חדשרובע

דבבשדה

000,61

צפת.

במרץעובדים

007,6

מסחרמגורים,

ברמתותעסוקה

אפעל

008,3

הימיםמצפה

אתכילהציג,הרבהצורךאיןלהכיר:נא

הימים.מצפהמלוןכברעשההעבודהעיקר

ענקיתשכונהלהיבנותעומדתלמרגלותיו

מתכרגעבצפתולחרמון.לכנרתהצופה

הכוללוהפרויקטתושבים,000,93גוררים

אוכלוסייתאתלהגדילצפוייח"ד007,6

העירראשמקדםבמקבילניכר.באופןהעיר

הדבשכונותנוספיםפרויקטיםאוחנהשוקי

להצפויהצפתאוכלוסייתהעיר.ומרכזרום

כעשור.בתוךעצמהכפיל

לכנרת,המשקיףנוףעםשכונהמיקום:

והחרמון.והגולןהגלילהרי

ללאשנים52לאחרסטאטוטורי:מצב

המקוהוועדהאישרהבעיר,מאסיביתבניה

להקמתראשונהתוכניתובנייהלתכנוןמית

בשכונתרוויהבבנייהדיוריחידותכ-052

קבוצתשלבפרויקטהחדשה,ימיםמצפה

חדיף.משה

שיווקהרמ"יבשיתוףהעירייהתשתיות:

ראשחדשים.מלוןבתילבנייתקרקעות

צמיחהמנועתהיהימיםמצפהכימצייןהעיר

ולגליל.לצפתאדיר

דבשדה

לבדמתחמיםב-3דירות619,1להכירנא

אתשסייםדב,התעופהשדהבתחומינייה

שנקהחדש,הרובעכשנתיים.לפניפעילותו

ושדיח"ד000,61יכלולאשכול,שכונתרא

התוכבשוליומסחר.מלונאותתעסוקה,טחי

מגווןייבנוקומות.14עדמגדליםגםיהיונית

יחידות%52ביניהןשונים,בגדליםדירות

יד.בהישגדיוריחידותומאותקטנותדיור

בצפוןדבשדהבאזורמתחמיםמיקום:

אביב.תל

ישדמקרקעירשותסטאטוטורי:מצב

ראשוןקרקעשיווקמכרזפרסמהכברראל

כ-043שלכוללבשטחדיור,יחידותל-619,1

ושטחילהשכרהיח"ד423גםהכוללדונם,

מסחר.

שלהירוקלקונושקתהתוכניתתשתיות:

לשימושרבמשקלומעניקההקלההרכבת

מרדגשובאופניים.ציבוריתבתחבורה

הצללות,כוללקיימא,ברפיתוחהואכזי

תשופתרונותהרוחותלמשטרהתייחסות

מים,השבתאשפה,לפינוימתקדמיםתית

ירוקה.ובנייהמתחדשתאנרגיהייצור

חדשהשכונה

מתוכננתגדולהמגוריםשכונתלהכיר:נא

בצמודדונם513בןשטחעלגן,רמתבמזרח

חברותיזמוהתוכניתאתמסובים.לצומת

יחדשמחזיקותואשדר,ובינוישיכוןהנדל"ן

ובידלשיכוןשייכים%09זהכשמתוך,%08

רמ"י.מחזיקההקרקעביתרנוי.

לכבישומצפוןלכבישמזרחיתמיקום:

164.

תלהמחוזיתהווועדהסטאטוטורי:מצב

רמתתוכניתאתשבועייםלפניאישרהאביב

דיור.יחידותכ-008,3בהיקףדרום,אפעל

הגדירובינוי,שיכוןומנכ"ליו"רכהן,תמיר

יחדלהובילגאיםשאנודגל"תוכניתאותה

גן".רמתעירייתעם

הרדשלהסגולוהקו2164כבישתשתיות:

אילןברצירשמואלגבעתבואכההקלהכבת

מסוביםועדואפעלקריניצישכונתדרך

גן.רמתהתנגדותבשלמריבהלכבישהפכו

וביןאז"רכפרביןעוברתאיתןרפאלדרך

משפטביתגן.ברמתהחדשהקרניצישכונת

לתוכניתהעבודותהמשךעללאחרונההכריע

(ות"ל).לאומיותלתשתיותבוועדהשאושרה

גןרמתאפעלרמתשמואלגבעתצפת

שמואל.גבעת

האוכלוסייההכפלת

ביישוב

006,5

דיוריחידותאלפי

יחידותכ-006,5שלתוספתלהכיר:נא

האוכלוסייהלהכפלתמענהשייתנודיור

שטחיכוללתהתוכניתתושבים.אלףל-55

מ"ר.אלף739שלבהיקףומסחרתעסוקה

הקיימיםהתעסוקהמרכזייורחבומיקום:

בסמוךהעירובמזרח,4כבישלאורךכיום

נוספים.תעסוקהשטחייוקצורביןלדרך

הנשיא,רחובסביביוקםחדשעירונימרכז

עםמיוחדצירשימושים.עירובהכולל

אוניבביןיחברומסחרטכנולוגיותחממות

סיברמתהתעסוקהלאזוראילןבררסיטת

תקווה.בפתח

לתכנוןהמחוזיתהוועדהסטאטוטורי:מצב

תוכניתאתתוקףלמתןאישרהמרכזובנייה

ומדיניותעקרונותהמתווהלעיר,המתאר

בשניםהעירופיתוחלתכנוןטווחארוכת

הבאות.

לדרךייסללוחדשיםחיבוריםתשתיות:

קלהרכבתקווי.4ולכבישממזרחרבין

והקובז׳בוטינסקיבביצועשנמצאאדום(קו

לצדהעיר,ובתוךבסמיכותעובריםסגול)

והמתוכננים.הקיימיםהרביםהאוטובוסקווי

הערה




היונדל

אדריכלים
זילברברג
צוף
דורון
הדמיה:

גת
קריית
עיריית
באדיבות
הדמיה:

ברנדייס
עמוס
אדריכל
הדמיה:

פקט
נדב
הדמיה:

נתניה

נתניה.

שטחעלשכונה

לשעברחקלאי

005,3

גתקריית

גת.קריית

העירשער

057

תקווהפתחיבנהגן

בוניםיבנה.גן

צעירים.לזוגות

פרויקטבתמונה:

סיירוסאסיהשל

בסיס226,1

פתח

שכונה

תקווה.

במקום

בסירקין

000,21
יח"ד

הבננהאזור

בשטחחדשהמגוריםשכונתלהכיר:נא

נתניה.במזרחהבננהאזורהמכונהחקלאי

יחידותכ-005,3כוללדונמים,578השטח

52עד02בנימגוריםבמגדלישיוקמודיור

קומות.עדמגוריםבמבניוחלקםקומות,

הםהחדשההשכונהשלגבולותיהמיקום:

עמליהגנים,נאותשכונותבצפון,75כביש

שלהעלמיןביתבמערב,השרוןוקריית

השרוןלבהאזוריתוהמועצהבדרוםנתניה

במזרח.

לתכדהמחוזיתהוועדהסטאטוטורימצב

תוקף.למתןאישרהמרכזולבנייהנון

בשטחיוקםאוטובוסיםמסוףתשתיות:

כבישמתוכנןהצפוני.בחלקדונם,11של

אתהמחברלשכונה,ממזרחנתניהעוקף

.165לכבישיצחקביתבצומת75כביש

שתואםניקוז,נספחמלווההתוכניתאת

וצפוינתניה,ועירייתשרוןניקוזרשותעם

המבשכונותהשטפונותבעייתאתלפתור

זרחיות.

סירקיןמחנה

המשלימהבתוכניתמדוברלהכיר:נא

הכוללתסירקיןמחנהלפינויהתכנוןאת

שטחישלבשילובדיור,יחידותכ-000,21

כעתשאושרההתוכניתומסחר.תעסוקה

יקצו548מתוכןדיור,יחידות422,4כוללת

מוגן.לדיוריוקצוו-052קטנותדירותעבור

ותעסוקה.למסחרמיועדיםמ"רכ-000,76

התחבורהצירלאורךקומות42עדמגדלים

שללבינויויורדוהולךבמרכז,הציבורית

לנחלהפונההצפוניבחלקקומותעד

ולשכונותסירקיןכפרלכיווןובדרוםשילה

הקיימות.

ממזרחדונם,כ-006שלכוללשטחמיקום:

הוותמ"ל.ע"ישאושרמערב,סירקיןלמתחם

הוועדהכחודשלפניסטאטוטורי:מצב

אתאישרהמרכזובנייהלתכנוןהמחוזית

החדש.המגוריםרובעלהקמתהתוכנית

תחדמערךעלנשענתהתוכניתתשתיות:

ציותחבורההעדפהנתיביעםציבוריתבורה

תחנת,2Mהמטרוקולתחנותוקירבהבורית

שלברזלמסילתצירעלוכןסגולההרכבת

שבביצוע.המזרחיתהמסילה

העירשער

507כוללתהעירשערתוכניתלהכיר:נא

התוכניתלהשכרה.כ-053מהןדיור,יחידות

ותעסוקה.מסחרשטחיגםכוללת

מדרוםתקוםהחדשההשכונהמיקום:

אתהמחבריםהרחובותבין,53מס'לדרך

גת.כרמישכונתעםהעיר

בוועדאושרההתוכניתסטאטוטורימצב

בשנתדרוםובנייהלתכנוןהמחוזיתדה

בנייה.היתרילהוציאוניתן,9102

היכרלבליתשנההתוכניתתשתיות:

יכלולהיישוםלעיר.הצפוניתהכניסהאת

לכיש,נחלפארקלשטחנופיתהתייחסות

דונם.מ-04יותרששטחו

במערבחדשהשכונה

בניינים32עםחדשהשכונהלהכיר:נא

954עלמתפרסתהתוכניתקומות.בני

דיוריחידות226,1בהומתוכננותדונם

צמודיובתיםקומותעדמרקמיתבנייה

"מדובראהרון:דרורהמועצה,ראשקרקע.

בעלפרויקטצעירים,לזוגותדירותבבניית

אדירה".לאומיתמשמעות

מערב.יבנהגןשכונתמיקום:

בימיםמתחילההבנייהסטאטוטורי:מצב

יחידות004בונהסיירוסאסיהחברתאלה.

ורדקוטג'ים09קומות,בניבבנייניםדיור

לגובה,הראשונההחדשההבנייהביעיות.

קרקע.בצמודיהמאופייןביישוב

המובילכבישסלילתמתבצעתתשתיות:

הקייםהתעשייהאזורוהרחבתלשכונה

תוקםהקרובבעתידדונם.כ-003שלבהיקף

הלוםעדלצומתסמוךנוספת,רכבתתחנת

מהפרויקט).קילומטר3)

הערה



