
היונדל

ודירותפנטהאוזיםמרפסותעםלדירותביקוש

יצירתועבודה.ללמידהמותאמיםבתיםתכנוןגן.

לכיווןמהמרכזהתרחקותבבניינים.משותפיםחללים

השינוייםאתמשרטט פטרסבורגעופר הפריפריה.

המגוריםבהרגליחוללהשהמגפה

שאטרסטוקאיור
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שנ־והסגריםהקורונהשבר

כפו

$TS1$שנכפו$TS1$

$DN2$שנכפו$DN2$לרביםגרמוהציבורעל

מסלוללחשבמהישראלים

המגוריםסביבתלגבימחדש

חדהעלייהנרשמהשלהם.

פג־גן,לדירותבביקושים

טהאוזים

$TS1$פגטהאוזים$TS1$

$DN2$פגטהאוזים$DN2$לדירותוכןגדולות,מרפסותעםודירות

משותפיםעבודהחלליאועבודהחדרעםגדולות

בבניין.

ביתשלהכלכליתכשהיכולתאפשרי,זהכלאיך

כימתבררהנגיף?בשלמצטמצמתהממוצעהאב

הבינודןגושתושביהתרחב.הדירותחיפושירדיוס

היקרמהמרכזקצתמתרחקיםאםכלוםקורהשלא
יותר.הזוליםהמרחביםאל

מאנ־בחודשבקושיפניותל-002רגילים"אנחנו

שים

$TS1$מאנשים$TS1$

$DN2$מאנשים$DN2$רוקח,חייםמספרלאזור",לעבורשמתעניינים
הקורונה"בעקבותגולן.האזוריתהמועצהראש

שהבי־מאנשיםלחודשפניותכ-005,1מתקבלות

נו

$TS1$שהבינו$TS1$

$DN2$שהבינו$DN2$לנואיןירוקים.במרחביםנמדדתחייםשאיכות

העדרבגללסיוע.ללאלבקשותלהענותיכולת

הולךהפריפריהאתליישבהפוטנציאלממשלה,
לאבדון".

זובתקופהגילוהיזמיםגם

חוץתושביחדש-ישןשוקפלח
מתחסנתישראלאתשרואים

וחוזריםביותרהטובהבצורה

המשקי־חזרתלצדזאתארצה.
עים

$TS1$המשקיעים$TS1$
$DN2$המשקיעים$DN2$,מםהפחתתבעקבותלשוק

הרכישה.

עצמם:בעדמדבריםהמספרים

באוצר,הראשיתהכלכלניתלפי

בדצמבר,נרכשודירות13,400

מדובר.2015יונימאזהרבההכי

לדצמברביחס27%שלבגידול

לעומת15%שלוגידול,2019
מכרוהקבלניםהקודם.החודש

שלשיאזה,בחודשדירות5,400

המש־רכישותלפחות.שנה20

קיעים

$TS1$המשקיעים$TS1$

$DN2$המשקיעים$DN2$דירות,ב-005,2הסתכמו

מרץמאזביותרהגבוהההרמה
2016.

אוקטובר-נובמברבחודשים
מרפסת,עםלדירותחיפושיםאלףכ-72היו2020

מנ־עולהכךהקורונה.לפניבלבדאלףכ-51לעומת

תוני

$TS1$מנתוני$TS1$

$DN2$מנתוני$DN2$מהגולשים29%באוקטובר-נובמבריד2.אתר

הקורונה.לפני25%עד22%לעומתגן,דירותחיפשו
"הנתוניםיד2,אתרמנכ"למור,גיליביןלדברי

חשיבותאתחידדהקורונהשמשברבבירורמראים

החיצוני".המרחבואתבדירההמחיהמרחב

שקטהפינה
מתארמור,קבוצתשלהשיווקסמנכ"לקורן,יוסי

מסחרלמתחמיהעדפהמזהים"אנחנוהשינויים:את

תתאפשרשבהמשךויתכןאפפופחנויותפתוחים,

מגוריםמתחמיישנםלמגורים.משרדיםשלהסבה

לבית,מתחתהשירותיםכלאתהיוםכברשמציעים
וחיבורקהילתייםמאפייניםלצדתתחזק,זוומגמה

לטבע".
אביב,הבנייהקבוצתלמנכ"למשנהבילט,מירב

ובפינהבספייסהצורךאתחיזקההקורונהכימציינת

לרובמתבצעותהקורונהבתקופת"העסקאותשקטה.

בה־אובבורסהמימושלאחרלדירהפנויכסףעם

שקעה

$TS1$בהשקעה$TS1$

$DN2$בהשקעה$DN2$לאוריציבות,אחרבחיפושאחרת,תנודתית

מוסיפה.היאלרדת",צפוילאשהנדל"ןההבנה

הדירה.למיקוםנוגעהצריכהבהרגלינוסףשינוי

הדירות",רוכשיבקרבמגמהלהיפוךעדים"אנו

חברתשלובעליםמנכ"לאטרקצ׳י,יעקבמסביר

הלוקיישןאתבוחריםהיובעבר"אםישראל.אאורה
כיוםעצמה,הדירהאתבוחניםכךאחרורקהמועדף

מתאימהשהכיהדירהאתראשיתמאתריםהרוכשים

ממוקמת".היאאיפהשואליםמכןלאחרורקלהם,
נאל־ורביםהחיים,באורחלשינויהביאהמשבר

צים

$TS1$נאלצים$TS1$
$DN2$נאלצים$DN2$למטרהמתאימהדירהומחפשיםמהביתלעבוד

מעורע־הבלתילכוכבותהפכווהמרפסותהגינותזו.

רות

$TS1$מעורערות$TS1$

$DN2$מעורערות$DN2$הסגר.בימימפלטכמקוםהקורונה,משברשל

והכימהיר,לאיכלוסדירהמחפשים"אנשים

עבודה,פינתשתהיהלהםחשוב

אומרתגינה",אוגדולהמרפסת

השיווקסמנכ"ליתסדן,דורית
"בבנייןובינוי.שיכוןחברתשל
לרווחתחדררוציםהםעצמו

חללאוג׳ימבוריעםהדיירים

לילדים".הפעלה

חשובלדבריה,לבניין,מחוץ

פא־קטנות,ישיבהפינותשיהיו

רקים

$TS1$פארקים$TS1$

$DN2$פארקים$DN2$שמעו־קהילתיות,וגינות

דדים

$TS1$שמעודדים$TS1$

$DN2$שמעודדים$DN2$בגישהמשפחתיתחוויה

"גםהתקהלות.פחותעםקלה

מספיקלהיותחייבהמטבח
הפכווהאפייההבישולכיגדול,

המשותפתבעשייהמרכזילחלק

מציינת.היאבבית",

מהרדיעצמנואת"התאמנו

בדירותוביצענוהתקופהלרוח

עיצוביותתכנוניות,התאמות

פליישמן,אוריאומרושיווקיות",
"למשל,לוינשטין.בקבוצתומכירותשיווקסמנכ"ל

קו־31שלמגדלהכוללנתניה,הצוקמגדלבפרויקט
מות

$TS1$קומות$TS1$
$DN2$קומות$DN2$הדייריםממועדוןשטחהוקצהדירות,117עם

שיתופיחללשיהוועבודה,פינותלטובתבבניין

בראשוןבנחלהלוינשטיןבפרויקטהבניין.לדיירי

בעצ־לתכנןהדירותלרוכשילאפשרהחלטנולציון

מם

$TS1$בעצמם$TS1$

$DN2$בעצמם$DN2$המשפחה".לצרכיבהתאםהדירהאת

בגדולהולנים
לפיהקורונה.בעקבותזינקלפנטהאוזיםהביקוש

חיפושיםאלף60היוהמגפהפרוץלפנייד2,נתוני

ל־08זינקהביקושואחריהבאתר,כאלולדירות

ואשרוקח,וו"ם

האזוויתגולן:המועצה
נ־005,1מקבלים"אנו
מאנשיםפניותלחודש

שאיכותחייםשהבינו

ירוקים"נמדדתבמוחבים

סמנכ"דיתסדן,דורית

שלמברתשיבוןהשיווק
חייב"המטבחובינוי:

כיגדול,מספיקלהיות

מרכזילחלקהפוהבישול

המשותפת"בעשייה
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אלף.מ-001יותרהשניובגלהראשוןבגלאלף

למכירה.קשההכיהמוצרהיופנטהאוזיםבעבר

כ-09המשווקתשיווקאלדרמנכלכהןרוני

הואשפנטהאוזמסבירהארץברחביפרויקטים

שלוהמכירהזמןאבלבנייןבכלשבכתרהיהלום

שיאנשיםשלמוגבלתכמות"ישכלל.בדרךארוך

גםמצומצםהשוקפלחלעצמם.זאתלהרשותכולים

אומר.הואההיצע"ברמת

מאהיוקרהשוקהתאוששות

שניםלאחרהתקופהאתפיינת

יהודיםהוןבעליבזכותקיפאוןשל

בארץ.כספםאתלהשקיעשהחליטו

בתחילתשנערכהעסקהלדוגמה

למ"רשקלאלףכ-511לפיהשנה

ארלוזורובאביביתליוקרהבמגדל

הרוכשיםנדלן.דןחברתשל

ועלובארה"בשהתגוררוזוגבניהם

שקלמיליון48שילמוהםלישראל.

עלעומדהקומהשטחהתענוג.על

מרפסות.מ"ר021ובנוסףמ"ר037

סמנכ"ליתשרוןטלילדברי

אדרתרםבקבוצתומכירותשיווק

בהתעמשמעותיגידול"חל

גדולותדירותשלוברכישהניינות

הןהיוםולהפתעתנוומיוחדות

ברלדוגמהלהיחטף.הראשונות

פנטהאוזיםמתוךנמכרומלה

לשיווק.הראשוניםבחודשיםכבר

באשקאפרידרשכונתבמרכזהבוסתןבפרויקט

לאוזןמפהשקטלשיווקיצאהאפרידרחברתלון

לאשקלוןמחוץתושביםפנטהאוזים.ומכרה

מעדכןהחדשה"הייןעירבשכונתדירותרוכשים

שלהעסקיוהפיתוחהשיווקסמנכלשרוןאופיר

המרכזמאזורבאוכלוסייה"מדובראפרידר.חברת

יותר.מרווחותדירותשמחפשת

חדנהמונותלדירותהביקושגםנתוניעפ"י

מנכ"לזיתוניאבילדבריהאחרונה.בשנהעלהרים

OCE פרויקטאתא.זיתוניחברתובעלים

לדירות"ההעדפהשמואלבגבעתהחדשההדררמת

מהצישלנוהלקוחותבקרבבמיוחדבולטתגדולות

בצימאודגבוהיםהמשפחהערכיהדתי-לאומי.בור

אףהםהקורונהובתקופתכתיקונםבימיםגםזהבור

העבודהגםבבית.המשותפתהשהייהלאורהתחדדו

לשהחליטוורביםההעדפותעלהשפיעהמרחוק

ולקבלחדריםל-6דירתםאתדרג

עבודה".חדר

חזרוהמשקיעים
הינולמהפךחזקהכיהביטוי

הדיורלשוקהמשקיעיםשלשובם

ישראלהאוצרשרהחלטתבעקבות

חזרתהרכישה.מסאתלהפחיתכץ

המיגבייתאתמגדילההמשקיעים

המדינהלאוצרקשהבתקופהסים

המשק.בהנעתותסייע

ממשלתשלהקודמתהמדיניות

הנדל"ןבמשקיעיראתהישראל

אומרהאומהאויביסוג

בחברתהשיווקסמנכלכהנר

EVAWE. NALDANהתוצאה"

אלנשלחוישראליםשכספיהייתה

אירופהבירותאתלבנותליםמעבר

המדיניותבארה"ב.גדולותוערים

לגיטימיים.שותפיםבמשקיעיםרואההנוכחית

OUDleTהיוקרהפרויקט vivAסומיילבמתחם

ישראלאפריקהמחזיקהבוגבירולאבןברחוב

קומות05בנימגדליםצמדכוללמהזכויותכ-25

ואורליישראבנרהאדריכליםבתכנוןיח"ד866עם

772מתוךדירהלרכישתבקשות721נרשמושרם.

כ-256שלכוללכספיבהיקףהראשוןבמגדליח"ד

במחירבהתחשבדופןיוצאהישג"זהושקל.מיליון

כחודששלהקצרהשיווקובמשךהדירותשלהגבוה

סמנכ"ליתסדןיפה
יוסיחברתשלהשיווק
בפרויקטיםאברהמי

ובאילתאביבבתל
יותרהשנהנמכרו
מיוחדות"דירות

סמנכ"ליתשרוןטלי
בקבוצתומכירותשיווק

גידול"חל אדרתרם
בהתעניינותמשמעותי
דירותשלוברכישה
ומיוחדות"גדולות

ואזוריםהמרמןצמחאשדרשלגןברמתהחדשהקריניציפרויקטגן.לדירותביקוש

ואזורים
המרמן
צמח
אשדר
באדיבות
הדמיה
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אפריקההשיווקסמנכלגינגיסאומרוחצי"

מגורים.ישראל

בפלראותניתןמכירותלהאצתנוספתדוגמה

ומגדלאזוריםחברותשלEGNAHCXEרויקט

בחודשייםדירות451נמכרוגן.ברמתעליתבצומת

החנהפרויקטבזכותשקל.מיליון674שלבהיקף

שנמכנהדירותבמספר23שלזינוקרשמהברה

סמנכלגורביץגילמדווחהרביעיברבעון

אזורים.שלהשיווק

תחוםעלהקורונהמשברמהשלכותאחתעוד

מותרותממצרךהמרפסתשלהפיכתההיאהמגורים

חיים.איכותשלולמאפייןממששלחיונילמצרך

פרשקובמנכ"לקראדיחיים

המהשיקוליםאחד"בעברסקי

ממ"ד.היהדירהלרכישתרכזיים

גודלהואהנוסףהפרמטרהיום

בפרויקטיםאצלנוהמרפסת.

מרעםדירהלרכושאפילוניתן

שלנובפרויקטמ"ר.002עדפסת

92עד62שלמרפסותישברמלה

מ"ר02ובחיפהבהרצליהמ"ר

חדרים".לדירת

חברתשלומכירותשיווקסמנכ"לבריזלרחלי

למרלצאת"האפשרותאשטרוםמקבוצתאשדר

משפחותעבורפריבלגיההיוותההסגרבימיפסת

חואנחנוחדשותדירותמתכנניםכשאנחנורבות.

המרפסתהרוכשים.לטובתהאירוחחלליעלשבים

תשומתהקורונהבעקבותמקבליםוהסלוןהמטבח

הדירה".בעיצובמיוחדתלב

שלומכירותשיווקסמנכ"לכהןאמירלדברי

גמישותמציעותהמיוחדותהדירותדמריי.חחברת

פניםמרחבלצדעבודהחלליליצירתואפשרות

לעלייהעדיםאנחנותנועה.אפשרותיותרהמעניק

בפרויקטיםאלהמאפייניםבעלותלדירותבביקוש

הארץ.ברחביהחברהשלהשונים

חברתשלוהמכירותהשיווקסמנכ"ליתסדןיפה

תופעותשתימזהים"אנחנומציינתאברהמייוסי

היוקרהבפרויקטהאחרוניםבחודשיםשמתרחשות

רוכשיםישנםאביבתלבצפוןהפילהרמוניתשלנו

בעלתדירהלרכושמנתעלדירותלחברהמבקשים

אביבבתלשלנואחריםבפרויקטיםיותר.גדולשטח

פנכגוןמיוחדותדירותיותרהשנהנמכרוובאילת

קודמות".שניםלעומתגןודירותטהאוזים

קרדןשלומכירותשיווקסמנכ"ליתהילליסיוון

מרביןההבדלמהאותנולימדה"הקורונהנדל"ן

שללמרפסתמ"ר01בשטחפסת

הפכההמרפסתויותר.מ"ר02

עיקרי.לשטחשירותמשטח

הפכווהצפופותהקטנותהדירות

ולכןלחץלסירהסגרבמהלך

המרווחותלדירותהביקושים

נסקו.

שהקומשמעותיהכי"הדבר

הקשורבכלאותנולימדהרונה

מרחבשלהחשיבותהואלדיור

שיווקמנהלתפרידמןעדיתאומרתשלנוהמחיה

הביאההזוהמציאותמטרופוליס.בחברתומכירות

והפנהגןדירותהגדולותהדירותבמכירתלזינוק

טהאוזים".

הרדיוסהרחבת
ובריכתמרווחתחצרירוקיםמרחביםלטובת

הנומאזורלצאתכיוםמוכניםרביםלקוחותשחייה

הללעריאולפריפריהולעבורהארץמרכזשלחות

האוצרבמשרדהראשיתהכלכלניתנתונילפיווין.

דןדירותברכישתכ-01ירידהנרשמה

ומגדלאזוריםהחברותשלגןברמת EGNAHCXE פרויקטבמכירות.זינוק

noisivD3
הדמיה

סמנכ"ליתבריזלרחלי
אשדרחברתשלהשיווק

אשטרוםמקבוצת
המטבח"המרפסת
תשומתמקבליםוהסלון

מיוחדת"לב
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ובגליל.בנגבעלייהמול

דיאולפנטהאוזיםגוברלביקושעדים"אנחנו

אומריותרהמרוחקיםהביקושבמעגליגםרות

בחברתומכירותשיווקסמנכ"לאדלשטייןאריאל

באלדרךאבנישלבפרויקט"לדוגמהדרך.אבני

בתלוחציחדרדירתבמחירלרכושניתןמנשהפי

אטרקטיביבמחירמרווחדו-קומתיפנטהאוזאביב

בשטחחדריםלדירתשקלמיליוןמ-89.1החל

79שלכוללבשטחגדולהמרפסתעםמ"ר061

מ"ר".

אתלהניחממקוםיותרהרבההואשהביתההבנה

במהחיפושרדיוסאתלהרחיברביםעודדההראש

בעבר.עליומשחלמויותרהרבהלקבלטרה

רוטשטייןשלהשיווקסמנכ"ליתליבראורטל

שרוצותמשפחותקירות.רקלאהיא"דירהנדל"ן

עצידשאשלהחלוםאתלהגשים

מנגלעמדתלכלבמלונהפרי

הביתמסלוןהיישריציאהוכמובן

כיכיוםמבינותפתוחמרחבאל

תוספתאתשווההנפשיהשקט

הרוכשיםהסגרבתקופתהמחיר.

בדירותהתעניינוהפוטנציאליים

גדולות.מרפסותעםובדירותגן

דוגכפרייםבאזוריםפרויקטים

מאנשיםלפניותזכופרדסיהמת

בעיר".הזוהתקופהאתלהעבירשהתקשו

טיבמשרדושותףבעליםאומןיואבהאדריכל

שעבודההבינורבים"מעסיקיםאדריכליםטו-אומן

במשרד.מאשרפחותלאיעילהלהיותיכולהמהבית

המשרבשטחיצמצוםתהיההנראהככלהתוצאה

מרחיקינדל"נייםלשינוייםלהביאשעשוימהדים

הפריפריה".שלקרנהולעלייתלכת

מרחוקמכירה
ומשרדימחודשתעוצמהתפסמרחוקהשיווק

ולמפגשיםהאנושילמגעתחליפיםמצאוהמכירות

שלהשיווקסמנכ"ליתפרץסיוןפנים.אלפנים

אותנוחשפההקורונה"תקופתהתיכוןבוניחברת

עםבקשרלהיותלנושאפשרהטכנולוגיתלחדשנות

לשניובמשאביםבזמןחיסכוןתוךמרחוקהלקוחות

גםהללומהפלטפורמותחלקשנאמץנראההצדדים.

בעתיד".

אלמוגקבוצתהשיווקסמנכ"לשרייבר

התייעלותבוצעהכימצייןהארץברחביהבונה

אתללקוחות"הנגשנוהשיווק.ובדרכיבתקשורת

פלטפורמותיצרנודיגיטלייםבאמצעיםהמידע

ידידותית.סלולריתבאפליקציהגםמרחוקלמכירה

והגמישותהפיזיהמימדעםהדיגיטליהמימדשילוב

ונכוןאיכותיפתרוןמעניקיםלגלותמנסיםשאנחנו

אחריה.גםוכנראהזולתקופה

המשק.שלהמובילכקטרהכרהקיבלהנדלןענף

והקבלניםהעובדים"בקרביחידה.גאוותשלסוג

אומרבמקצועוגאווהרבההערכהמורגשתבענף

ענףהחזקות.גשםבחברתראשימהנדסלוי

מתואפילויציבנותרהנדל"ן

זהובהתמדה.עולההשכרפתח

איפהלנושהבהירחיוביערך

לאחרים".ביחסעומדהענף

רבותמשפחותשלהצרכים

והבילויהנגיףבעקבותהשתנו

להעדיםאנובבית.הממושך

דירותבנייתשלהמגמהתגברות

ורקמעטפתברמתומשרדים

אתמשליםהלקוחהקנייהלאחר

האדריכלמסבירצרכיופיהפניםתכנון

מילוסלבסקי.

משועבודהשטחישילובהואתכנוניפתרוןעוד

יכוליםהדייריםכךהבניין.דיירילשימושתפים

נההםשקט.באזורולעבודלביתקרוביםלהישאר

ובלימהילדיםשקטמתאימהמשרדיתמתשתיתנים

המשוהחלליםעבודה.בשיחותלמשפחהלהפריע

ותחושתחברתייםקשריםלפיתוחתורמיםתפים

לקהילה.שייכות

טננבאוםרוניעודמסכמתדברבסופו

אנשיםהחזקותגינדיהשיווקסמנכלית

בשילובעבודהמקוםלהיותיכולשלהםשהביתמים

בדירהלהשתדרגמחפשיםרביםהמגורים.סביבת

הסביבתילמרחבפתרוןשייתןמגוריםאזורולבחור

סמנכ"ליתליבראורטל
רוטשטייןשלהשיווק

הסגר"בתקופת נדל"ן
הפוטנציאלייםהרוכשים
ובדירותגןבדירותהתעניינו

גדולות"מרפסותעם

מגוריםישראלאפריקהשלאביבבתלouDפרויקטהביתה.חזרוהמשקיעים

NOISIVID3
הדמיה
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אזוראביבתלרום

בעברמיועדשהיה

ומלאכהלמוסכים

בתנופתכיוםנמצא

בדרךהתחדשות

מעודדתשבותוססלמתחםלהפוך

שימושים.עירובעםפרויקטיםהעירייה

פלובדרוםממוקםהחדשניהפרויקט

והואהמתחדשסלמהברחוברנטין

בןוחדשענקמגוריםממתחםחלק

הרחובותביןמוקםאשרדונםכ-71

חננאל.ורבנועטרבןאברבנאלסלמה

ויוקרתיחדשסטנדרטמציבהפרויקט

דירותומציעאביבתלדרוםבאזור

וחמישהארבעהשלושהשלמרווחות

ופנטהאוזים.פנטהאוזיםמיניחדרים

בוייבנודיוריחידות522יכלולהפרויקט

אחדכלקומות71בנייוקרהמגדלישני

חניוןשיכללוקומותששבנימבניםושני

הפרויקטבנייתמפואר.ולוביקרקעיתת

החלטתוהתקבלהבעיצומהנמצאת

בתנאים.בנייההיתרלמתןועדה

שלבמתווהלדרךשיצאהפרויקט

אישורקיבלהשכבררכישהקבוצת

קבלןובחרההפרויקטמימוןעבור

קבוצתשינוי.לאחרונהעברמבצע

לדיהזכויותיתרתאתכיציינהחג'ג'

יזמיבמתווהתשווקבפרויקטרות

משפחותביניהםשהרוכשיםכךמלא

ראשונהדירתןזוהיאשררבותצעירות

אשרהמכרלחוקבהתאםלרכושיוכלו

ברמהוודאותהתחייבותלהןמבטיח

מסיומועדלמחירבנוגעביותרגבוהה

הדירה.רת

ובוגרותצעירותמשפחות

ברמשרדבידישתוכנןהפרויקט

אותושיקיףכךנבנהאדריכליםאוריין

מדהכוללידייםרחבאורבניפארק

לרווחתהקרקעבקומותומסחרשאות

הבוטיקמבנייניאחתחזיתהדיירים.

שטחגםתכלולסלמהלרחובהפונה

כ-0005שלבהיקףומלונאותתעסוקה

התושביםלרווחתציבורימבנהוכןמ"ר

ליהיאהמטרהכאשרקרקעיתתוחניון

מתשימושיםעירובשלקומפלקסצור

אפשרויותמגווןלדייריםהמעניקקדם

מקסימלית.ובנוחותנגיעהבמרחק

AMOMייעודבשינוידרךאבןמהווה

שהופךכולווהאזורסלמהרחובשעובר

בזכותותעסוקהמסחרמגוריםלאזור

אביב.תלשלהחדשההמתארתוכנית

והמיהפרויקטשלהיוקרתיאופיובזכות

נמכרמהבנייניםאחדהאטרקטיביקום

אשרnworBהיוקרהמלונותלרשת

שירושייתןמלוןפרויקטלהקיםעתידה

הפרויקט.לדייריתים

בעשורמקדמתאביבתלעיריית

שלהאזורבכלמשמעותימהפךהאחרון

פלורנטיןשכונתביןסלמהרחובמערב

כברקיבלאשרהשינויליפו.הוותיקה

המתארתוכניתידיעלסטטוטוריתוקף

באתא/0005אביבתלשלהחדשה

חדשותמגוריםשכונותבתכנוןביטוילידי

ובוגרותצעירותלמשפחותמותאמות

ומוסדותציבורמבנייוקמולצידןאשר

בקלקוםשעתידילדיםגןכוללתרבות

התשתיותחידושמתוכנןבמקבילרוב.

תכנוןהרחובותהרחבתהאזורכל

לפגועמבליוהכלועודאופנייםשבילי

שימורותוךהאזורשלהמיוחדבאופיו

חלקמהוויםאשרהיסטורייםמבנים

השנים.במשךמהמקוםנפרדבלתי

הואהפרויקטשלהייחודימיקומו

בהומלאצעיראזורפלורנטיןבדרום

שלהביקושבעקבותזאתכלשראה

צעיומשפחותרווקיםשלאיכותיקהל

ואומקהילהבילויפנאילמקומותרות

שימושים""עירובמשלבהפרויקטנות.

ומסחרתעסוקהבמגוריםהמתבטא

והמהקלההרכבתלתחנותובסמיכות

ובבקלותלהגיעויאפשרהנבניםטרו

דן.גושולכלאביבתללמרכזמהירות

הפרויקטעלהאמונהחג'ג'קבוצת

מהפכמההשניםלאורךהקימה

אביבבתלביותרהמפואריםרויקטים

הפרטיתפעילותהבמסגרתדן.וגוש

מאיירמגדלבנייתעלאחראיתהייתה

שכונתאביבתלמגדליברוטשילד

ארלוזורובמגדליארסוףצוקיהיוקרה

החבד1102משנתהחלנאמן.ומגדלי

הקימהאשריציבהבורסאיתהיארה

המגוריםמפרויקטיםכמהומקימה

אביבבתלביותרהיוקרתייםוהמסחר

בגושDVLBאיינשטייןשדרותביניהם

שד"למגדלהארבעהמגדליהגדול

המשרדיםומגדלגורדוןחוותמגדלי

REWOTברחביפרויקטיםעשרותועוד

אביב.תל

חג'ג'קבוצתבשיתוף

בתייפונושבמהלכוהתחדשותתהליךעובראביבבתלפלורנטיןדרוםאזור

ומסחרתעסוקהמגוריםחדשניאורבנילאזוריהפוךוהואהמלאכה

אופנייםושביליהקלההרכבתלקוויחיבורעם

TNIOPWEIV
הדמיה

ומסחרתעסוקהמגוריםחדשניאורבנילאזוריהפוךוהואהמלאכה
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היונדל

ותיקהכשבעירקורהמה

חדשהשכונהקמה

אתלבדללעיתיםשרוצה

אפילוולפעמיםעצמה

השייכותאתלהסתיר

קפץפטרסבורגעופר

בולטותעריםבמינילביקור

שלהןהסיפורמהובירר

שייבנומתוךהראשונההיאהנרקיסיםשכונתהשכונות

יח"ד.כ-0004תכלולהיאצריפין.הוותיקהבסיסאדמותעל

מנדטורייםומבניםעציםחורשתגםישנוריותבשכונת

52מהןיחידות5753הכלבסךתכלוללשימור.

מגרצועתתוקםהשכונהשלהמזרחיבחלקהקטנות.דירות

יח"ד001בניכאלהגםבהםקומות42עדמבניםובהדלים

קומותעשרבנייהיונוריותבשכונתהבנייניםמרביתויותר.

היותר.לכל

ממובציבוריתתחבורהעלנשעןהשכונותתכנוןנגישות

המטרו.שלהחוםהקויעבוררכז

בהןומתוכננותלנרקיסיםצמודהנוריותוחינוךקהילה

ציבור.ומוסדותחינוךמוסדותמשותפיםירוקיםשטחים

מקבומנדל"ןאורוןמקימההנוריותבשכונתבונים

TSAE השםתחתענקפרויקטוהשקעותאחזקותאורוןצת

שטחלצדיח"ד093בניבנייניםשיכלול

ידיים.רחבמסחרי

בשהופךאבליחסיתנחותלאזורבעברנחשבהעירמזרח

מבוקשכונותכשבתוכוומתפתחצומחלאזורהאחרונותנים

והנוהרקפותהכלניותהנרקיסיםשכונתבמיוחד

נדל"ן.באורוןומכירותשיווקמנהלקסטלגלמסבירריות

יח"ד551לבנייתבקרקעזכתהנדלןובינוישיכוןחברת

עבורמהדירות84לרכושהתחייבההמדינהנוריות.בשכונת

יימכרוהדירותיתראליהו.ברמתפינוי-בינויבניינידיירי

שקל.מיליון5.2מ-החלחדריםדירותהחופשי.בשוק

אזופרויקטאתאזוריםחברתמקימההנרקיסיםבשכונת

מתחמב-4קומות72עדבנימגוריםבנייניהנרקיסרים

דירתנדל"ן.אורוןבביצועקומות02בןמגדלכוללמים

שקל.מיליוןב-584.2נמכרתחדרים

אפריקהשלהסביוניםמתחמיפרויקטבנרקיסיםעוד

בכלמגרשיםעםמתחמיםל-4המתחלקמגוריםישראל

כ-455חדשיםבניינים31מתחםבכלבנייניםעדאחד

שקל.מיליוןמ-8.2החלחדריםדירותהכל.סךדירות

נוריותבשכונתנדל"ןאורוןשלפרויקט

נרקיסיםבשכונתאזוריםשלפרויקט

נרקיסיםבשכונתישראלאפריקהשלפרויקט

ראשל"צמזרחונרקיסיםנוריות
יח"ד0067

חדריםדירתמחיר

ותיקהשכונה

הראשונים

חדשהשכונה

נרקיסים

שקל58.1
שקל32.2מיליון

מיליון

בסמוךהיישובשלהמערביתבכניסהממוקמתהשכונה

בארמועצתראשהגיששבועותמספרלפני134לכביש

בבארסוףסוףלהכירהפניםלשרבקשהגוזלןניסיםיעקב

כעיר.יעקב

המקומיתהרכבתתחנתלעיר.מתוכנןמטרוקונגישות

ברהנסיעהתארךאביבבתלהשלוםולתחנתמאודקרובה

דקות.52כבת

מספרישותיכון.גניםבשכונהנבניםוחינוךקהילה

בסביבה.ספרבתי

רוטשמחברתהירוקהרוטשטייןפרויקטבונים

צמודיבתיםוב-46מגדליםב-31דיוריחידות609כוללטיין

שקל.מיליוןמ-62.2החלנמכרותחדריםדירותקרקע.

לחייועידודבמרכזהאדםתפישתפיעלתוכנן"הפרויקט

פרטימרחבעלשמירהתוךוחמיםתוססיםוקהילהמשפחה

אורמציינתהבניינים"ביןהגינותבזכותאחדלכלואישי

רוטשטיין.חברתשלהשיווקסמנכ"ליתליברטל

יעקבבארהמושבהצמרות
יח"ד0033

בתוך

יעקבבארהירוקהרוטשטיין

חדריםדירתמחיר

ותיקהשכונה

הצעירהמנשהתלמי

חדשהשכונה

המושבהצמרות

שקל548.1
שקל921.2מיליון

מיליון

ארץ
סובב
פרויקט

קונספט
איסט
הדמיה

noisivD3
הדמיה

מריוס
neprahS,
הדמיה

naldam בסיועהדירותמחירימדד

יח"צ/רוטשטיין
צילום

עמוד 7



העיראוכלוסייתלהכפלתנערכתשמואלגבעתהשכונה

תוספתמתוכננתב-0402אלףל-55תושביםאלףמ-62

ומסחרתעסוקהשטחילצדחדשותיחידותכ-0065

דונם.584פתוחיםעירונייםושטחיםמ"ראלף739בהיקף

תושאליהמושכתהקודםהעשורבמהלךשהוקמההשכונה

יותר.מרוחקיםוממעגליםעצמהשמואלמגבעתבים

הקמובשנים174לכבישבסמוךיושבתהשכונהנגישות

היאומטרו.קלהרכבתקוגםבקרבתהלעבורעתידיםרובות

בין-עירוני.אופנייםשבילימערךאופנידןבפרויקטנכללת

אולפנותספרבתיגניםכאןנבניםוקהילהחינוך

נמצאתאילןבראוניברסיטתחדש.תיכוןכוללוישיבות

קצר.במרחק

העירוראשבמגדליםמתאפיינתהשכונהבוני

כניסתלפניעודהושלמוהתשתיותכימצייןברודנייוסי

מסחרימרכזידייםרחבפארקכיוםכשלרשותםהדיירים

להליייעודייםשביליםגםכמוואודיטוריוםספורטאולם

אופניים.ורכיבתברגלכה

חילוניםשללשילובייחודימודלכאןמקימהדמריי.ח

לדברייח"ד.ו-801קומות32שלבמגדללאומייםודתיים

עדיכללוהדירותבחברההשיווקסמנכלכהןאמיר

דירתרחב.אוכלוסייהלחתךמענהלספקבמטרהחדרים

שקל.מיליוןמ-69.1החלנמכרתחדרים

12בנימגדליםב-2יח"ד822כאןבונהא.זיתוניחברת

ולדירתשקלמיליון95.2חדריםלדירתהמחירקומות.

שקל.מיליון87.2חדרים

בשכונה.גדולפרויקטמקימהנדל"ןובינוישיכוןגם

לציבורגםהמיועדיםקומות42בנימגדליםבצמדמדובר

שמואלגבעתהדררמת
דירות0002

הגדומואחתבעירביותרהחדשההשכונהזוהיהשכונה

כ-00021למנותצפויההיאיח"ד.כ-0053שבהן

המהוויםרביםירוקיםמרחביםמשלבהמוקפדהתכנוןנפש.

מהשטח.כ-02

גיאחברתשלוהמכירותהשיווקסמנכ"לזפרניאושרי

כימצייןיח"דמ-004יותרבשכונהבנתהאשרלויודורון

הצרכיםעלרבדגשששמהוחדשהצעירהבשכונה"מדובר

מהשכונה.לצאתצורךללאהחשובים

העירבצפוןזמרנווהשלהאסטרטגימיקומהנגישות

מזרחמצדלכבישישירותלהתחברבעתידלהיאפשר

פתרוןיעניקובכךמדרום135ולכבישממערבאיילוןתיבי

והסביבה.דןלגושמהירוחיבורתחבורתי

גניםמ-01יותרבשכונהנבנוהקמתהמאזוקהילהחינוך

נוספיםחינוךמבנילהיבנותצפוייםבעתידיסודי.ספרובית

לילדיםספרוביתלמחונניםספרביתבינייםחטיבתדוגמת

מיוחדים.צרכיםעם

.4202בסביבותתסתייםהשכונההקמתבונים

llAהינוהבולטיםהפרויקטים eroMגיאחברתשל

הושוחלקןנמכרושרובןיח"דמאותכוללאשרודורון

ומחוצההשכונהבתוךנמשכתהבנייהארוך.לטווחכרו

ובניומזרחיקבוצתבונהשדהבנאותהצמודבמתחםלה.

דירתמחירמרץ.בחודשצפויהבנייהסיוםבניינים.

שקל.מיליון85.2חדרים

חדריםדירתמחיר

ותיקהשכונה

רמזדודקריית

חדשהשכונה

זמרנווה

שקל40.2
שקל724.2מיליון

מיליון

רעננהזמרנווה
דירות0053

חדריםדירתמחיר

ותיקהשכונה

יערגני

חדשהשכונה

שמןבןנופי

שקל73.1
שקל906.1מיליון

מיליון

לודשמןבןנופי
דירות0054

לכבישממזרחללודשמןבןמושבביןמוקמתהשכונה

יותרהעיר.שלהמוניציפאליהשיפוטלתחוםומשויכת04

העתידיהאכלוסלציבור.שווקוכברדיוריחידותמ-0001

כ-058עלנבניתהשכונה.3202-2202בשניםלהתרחשצפוי

במבנישיוקמודיוריחידותכ-0054הכלבסךותמנהדונם

דירותעבוריוקצויח"דכ-008קומות.92עד01בנימגורים

לדיורוכ-003להשכירדירהלפרויקט004ביניהןקטנות

אמפיתיאטרוןעםדונםכ-081שלענקפארקייבנהמוגן.

גזר.נחלגדותעלאקולוגיואגם

בןלמחלףישירהמגישהייהנוהשכונהתושבינגישות

כבישביןשיחבר002כבישתכנוןמושלםאלהבימיםשמן.

.134לכבישמס'

ילדיםגניעםחינוךקרייתתוקםבשכונהוקהילהחינוך

שיחברורביםואופנייםהליכהשביליבהייבנוספרובתי

הסמוך.שמןבןליעראותה

עםשימושיםעירובבגישתנעשההתכנוןבוני

אזוריםנרחביםציבורמבניבינויטיפוסיבמגווןמגורים

שלבנייניםבונהאאורהחברתותעסוקה.מסחרירוקים

חדמדירתמגוון.בתמהילדירות005עםקומות42עד

ישולבובפרויקטשקל.מיליוןב-528.1למכירהמוצעתרים

ציבור.ושטחימסחרמתחמי

נירקדמתבפרויקטאחרבאזורבונהדרךאבניקבוצת

צמודיל-27בנוסףיח"ד152עםבניינים31אביבבגניצבי

27מתוךקרקעצמודי05מכרההחברהדונם.רבעעלקרקע

שקל.מיליוןכ-9.2שלממוצעבמחיר

tniopweiVהדמיה שמןבןאאורהפרויקט

פרץאסףהדמיה בלודדרךאבנישלהפרויקט

רובינובמיכלצילום

חדריםדירתמחיר

ותיקהשכונה

הדררמת

חדשהשכונה

החדשההדררמת

שקל812.2
שקל473.2מיליון

מיליון

הדררמתדמריפרויקט

זיתוניא.חברתשלהחדשההדררמתאקופרויקט
זיתוני
א.
הדמיה

כעתנותרומסורתית.אוריינטציהבעליהחילוניאוהדתי

הגמבקומותמיוחדותדירותוכןחדריםו-6דירות04

שקל.מליוןב-7.2מתחילהממוצעתחדריםדירתבוהות.

דמרי
י.ח.
הדמיה
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אשקלון:ה"ן,עיר
דיווחאלף11

חדריםדירתמחיר

1gg1.429 gg 1.179

דונם,כ-000,4ששטחההעתידית,בשכונה

לפארקמסביבתושביםאלףלכ-04יח"דכ-000,11ייבנו
ארכיאולוגיים.שרידיםעלהבנויירוקפארקהיין,

שבחודשיםמצייןגלאםתומראשקלוןעירייתראש

המקומיותההיתריםבוועדותקידמההעירייההאחרונים
והת־התעשייהלמתחמיהסופיותהתוכניותאתוהמחוזיות

עסוקה

$TS1$והתעסוקה$TS1$

$DN2$והתעסוקה$DN2$.בנוימ"רמיליוןל-8.1קרובעלמדוברהחדשים

מקו־אלף20לספקשצפוייםותעסוקה,תעשייהשטחישל
מות

$TS1$מקומות$TS1$
$DN2$מקומות$DN2$יז־מולשיווקבמהלכיכבר"התחלנוחדשים.עבודה

מים

$TS1$יזמים$TS1$

$DN2$יזמים$DN2$,בסדרתעסוקהמתחמישלבהקמההמתמחיםגדולים

גלאם.דיווחכזה",גודל

ירוק,ציבורילפארקיחוברהשכונהשלהמערביחלקה

ממערב.ניצניםלשמורתויתחברדונם450עלשישתרע

למפעלבסמוךשייבנההיין,לתולדותמוזיאוןיוקםבפארק

היין.
ולרכבת.לכבישנוחהתחבורתיתגישה

מרכזתיכונים,ספר,בתיילדים,גני

ועוד.מרפאותמסחרי,מרכזקהילתי,

דיורלטובתקטנותדירותישולבוהייןבפארק

הדירותהדיור.יחידותכלמסךכ־%52יהוואשרהשגה,בר

נמוכהובבנייהקומות,18עדבגובהרוויהבבנייהייבנו

בדירותמשולבותחדרים,5-6שלגדולותדיוריחידותעם

גן.
לא־זכודמריוי.חאלעזראמקבוצתאפרידרחברות

חרונה

$TS1$לאחרונה$TS1$
$DN2$לאחרונה$DN2$היין.עירבשכונתמתחמיםמספרלבנייתבמכרז

במסלוליחידות354מתוכןרוויה,בבנייהדיוריחידות506

החופשי.בשוקוהיתרלמשתכןמחיר

במ־536מתוכןהיין,בעיריח"ד836לבדהלאפרידר

סגרת

$TS1$במסגרת$TS1$

$DN2$במסגרת$DN2$המתחמים,לכלהיתריםהתקבלולמשתכן.מחיר

חדריםדירותודיפון.חפירהאלהבימיםהחלהוהחברה

שקל.מיליוןמ-83.1החלנמכרות
בשכונה,גדולפרויקטלאחרונהרכשהגבאיקבוצת

מגו־בניינישלבפרויקטמדוברשקל.מיליון50תמורת

רים

$TS1$מגורים$TS1$

$DN2$מגורים$DN2$למשתכן.במחיר248מתוכןדיור,יחידות354עם
אחדבכלמגורים,מתחמימקימההתיכוןבוניחברת

פנימיתחצרסביבהממוקמיםקומות,בניבנייניםמהם

בניין.בכלדייריםמועדוןעםסגורה
מת־בשניאשכולפרויקטאתבונההחזקותגשםחברת

חמים,

$TS1$,מתחמים$TS1$

$DN2$,מתחמים$DN2$ו-531החופשיבשוק80יח"ד215יחדהכוללים

קומות.13עדשלבנייניםעלמדוברלמשתכן.במחיר
נמכ־חדריםדירותחדרים.ל-6ביןנעהדירותתמהיל

רות

$TS1$נמכרות$TS1$

$DN2$נמכרות$DN2$שקל.מיליוןמ-52.1החל
לעומת322%שלבנייהבהתחלותזינוקנרשםבאשקלון
השיווקסמנכ"ליתשרון,טלילדבריהמקבילה.התקופה

אשקלוןהייןעירהתיכוןבוני

הייןבעיראפרידרשלפרויקט

אדרתרםקבוצתשלאדרתכרמיפרויקט

ענוהכום,

דיווח1,500

חדריםדירתגזחיר

™ל"£1.053קיל914

144)בשכונההיאגםהבונהאדרת,רםבקבוצתוהמכירות

הב־בהתחלות"הגידולקומות(:בניבנייניםב-יח"ד

נייה

$TS1$הבנייה$TS1$

$DN2$הבנייה$DN2$השנה.באשקלוןשהיוהרביםהשיווקיםאתמשקף

שה־היותמחירים,לירידותלהערכתנויוביללאזהגידול

ביקושים

$TS1$שהביקושים$TS1$

$DN2$שהביקושים$DN2$מההיצע".גבוהיםלהיותמוסיפים

ולגניםהבוטנילגןבסמוךאלהבימיםנבנית

ותכ־אבבתיכ-005,1לעכולהוסיףצפויההיאהבהאים.

לול

$TS1$ותכלול$TS1$

$DN2$ותכלול$DN2$מרכזיםותרבות,ציבורמוסדותילדים,גניספר,בתי

הח־המתארמתוכניתחלקהיאהשכונהופארק.מסחריים

דשה

$TS1$החדשה$TS1$

$DN2$החדשה$DN2$,10בגובהמגוריםבניינילהקיםהמאפשרתלעיר

מ"ר95ביןינועהממוצעהדירהכשגודלקומות,25עד

מ"ר.ל-021

מי־העיר,בצפון־מערבממוקמתהכרםשכונת

קום

$TS1$מיקום$TS1$

$DN2$מיקום$DN2$פסישמייצריםההפרדהבזכותהיתרביןטובשנחשב

מבוקשות.פחותשכונותלביןבינההרכבת
וגנייסודיספרביתישהסמוךבאזור

ילדיםוגנייסודיספרביתייבנוהחדשהבשכונהילדים.

חדשים.

מטר300ממוקםשלישתיתטופפרויקט

קומות(,19)עדמגדליםב-3יח"ד216כוללהואמהים.

נמכרתחדריםדירתלמשתכן.מחירלזכאי126מתוכן

שקל.אלףמ-069החל
אתהשקדעץעםבשותפותבונהישראלאמריקה

unik ;pmaMoreפרויקט Boutiqueיח"ד255הכולל, הכו

שטרית,שלוםלדבריקומות.18עדבניבנייניםב-4

שזוגותהיאהבשורהשתית,חברתשלובעליםמנכ"ל

עםהיםחוףבקרבתמעוצבתדירהלקנותיוכלוצעירים

מהדירותגדולבחלקשקל.ממיליוןבפחותמרהיב,נוף

לים.נוףיש

דקלטלצילום:שתיתחברתשלפרויקט
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יהודהאוובפארק,בית

דיוות2,500

תו־אלפילקליטתנערכתיהודהאורעיריית

שבים

$TS1$תושבים$TS1$

$DN2$תושבים$DN2$בצ־שנבניתבפארק,ביתשכונתבמסגרתחדשים

פון

$TS1$בצפון$TS1$

$DN2$בצפון$DN2$בחודש"כברתושבים.כ-000,3לאכלסועתידההעיר

בתוךכאשרתושבים,מאותלזרוםיחלוהקרובאוקטובר
מהכ־)רבעחדשותמשפחות2,500העירתקלוטשנתיים

מות

$TS1$מהכמות$TS1$

$DN2$מהכמות$DN2$ליאתהעיר,ראשמציינתכיום(",יהודהבאורהקיימת

שוחט.

כבישעלהעבודותהחלוהאחרוןבשבוערק

תח־יכלולהקוהקלה.הרכבתשלהסגולהקושל461

נות

$TS1$תחנות$TS1$

$DN2$תחנות$DN2$המט־שלתחנותשתייהודה.אורלתושביהמיועדות

רו

$TS1$המטרו$TS1$

$DN2$המטרו$DN2$האחרונההתחנהתהיהמהןאחתכאשרבעיר,יעברו

התעסוקהלמתחםמקסימליתנגישותותאפשרנתב"גלפני
oparkבעיר.שיוקם

ו-6כיתות42עםמקיףספרביתיוקמו

כלכיתות24)יסודייםספרבתישנימיוחד,חינוךכיתות

אולמותקהילתי,מרכזמעון,כיתות18גן,כיתות25אחד(,

נשים.ומקווהכנסתבתישנינוער,מועדוןבריכה,ספורט,

מנהלתמובילההשכונההקמתפרויקטאת

הצי־מבנישלוהביצועהתכנוןעלשאחראיתהגגהסכם

בור

$TS1$הציבור$TS1$

$DN2$הציבור$DN2$.פארקנוספת,שכונהלשיווקנערכיםבמקבילוהחינוך
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הואאזוריםחברתשלנהריהצמרותפרויקטבוני

שלבנייניםוכוללשרוןאריאלבשכונתהראשוניםאחד

פרטיפארקיוקםהבנייניםביןדירות.451עםקומות01עד

בלבמוצלות.ישיבהופינותכושרמתקנימשחקיםגינתעם

ממוצעותחדריםדירותקהילתי.מועדוןיוקםהפרויקט

שקל.מיליוןבכ-2.1

החגשםבנייהבתנופתהנמצאתשמיריצחקבקריית

בעקבותמגורים.מתחמימתוךבמקבילמקימהזקות

שיווקיחלבקרובהזמנים.לוחותיוקדמוהעזיםהביקושים

בפמלמשתכןבמחירמהן812יח"ד403חדשיםבניינים

.ehTרויקט yellaVtseWבממוצענמכרותחדריםדירות

036עלעומדכהעדהמכירותהיקףשקל.מיליוןב-50.1

יח"ד.כ-006שקלמיליון

חדריםדירתמחיר

ותיקהשכונה

העירמרכז

חדשהשכונה

שמיריצחקשרוןאריאל

שקל60.1
שקל51.1מיליון

מיליון

נהריהוסערשמיריצחקקרייתשרוןאריאל
דירות0024

במקוםמדורגתשהיאברציפותשנתייםכברהשכונה

עלבישראלביותרהמבוקשותהשכונותבטבלתהראשון

השמאימהערכתפיגבוהכיוםהקרקעערךיד2.מדדפי

בגודלשכונהמגהזוהיהדרך.בתחילתשניתנההממשלתי

בישראל.בינוניתעירשל

כולהמרושתתהיאחכמה.עירבשיטתנבנתההשכונה

ומאפשריםמחושמליםהתאורהעמודיאופטייםבסיבים

מערכותאחרות.ותשתיותמצלמותסנסוריםשלחיבור

וחסכוניותחכמותהאווירוזיהוםהביובהמיםהתאורה

וכוללותחכמותהאוטובוסתחנותממוחשביםהחניונים

והשליטההבקרהלמערכתכולהמחוברתוהיאמגעמסכי

העיר.שלהמרכזית

ומספרגשריםבאמצעותכיוםמחוברתהשכונהנגישות

הדמשמעברוהעירלמרכז53לכבישומתחתמעלמנהרות

אחדהיאכאןהוקמהשלארכבתתחנת53כביששלרומי

הממשלה.שלהגדוליםהמחדלים

בראמרביםוציבורחינוךמוסדותבמקוםוקהילהחינוך

משלאחדשנחשבואינטלהטכניוןשלהמדעיםתיכוןשם

מוסדותציבורמוסדותבארץהמוביליםהתיכוניםלושת

ועוד.בריאות

נמצאיח"ד0057הכוללהשכונהשלא'שלבבוני

ממצעירהבאוכלוסייהמאוכלסותכבריח"ד0003בעיצומו.

בשנהויאוכלסומתקדמתבבנייהנמצאותיח"ד0053עורבת

שנמצאותיח"ד005מהןבהמשךנוספותו-0001הקרובה

הקבעומשרתילקציניהמיועדתהצבאיתבשכונהשיווקלפני

לדרך.יוצאיח"ד0055השכונהשלב'בצה"ל.

הכוללגתכרמידמריפרויקטאתמקימהדמריי.חחברת

דירתלמכירהמציעההחברהבניינים.ושנימגוריםמגדל

השיווקסמנכ"לכהןאמירשקל.מיליוןמ-31.1החלחדרים

אוכומושכתענקבצעדימתפתחת"השכונהדמריי.חשל

בארץ".שוניםמאזוריםאיכותיתלוסייה

גתקרייתגתכרמי
דירותאלף31

נעיםרמיצילום גתכרמיהחדשההשכונה

noisivD3הדמיהנהריהצמרות

חדריםדירתמחיר

ותיקהשכונה

השופטים

חדשהשכונה

גתכרמי

אלף889
שקל582.1שקל

מיליון
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עקיבאאווים,אוו
nil'T 3,480

חדריםדירתמחיר

QCOאלףEQמיליון
שקל!?U#שקל

קרןשלקיסריהלפיתוחלחברהבמקורשייכת
יחידותכ-084,3תכילהשכונההפיתוחבסוףרוטשילד.

רבין,אורותשכונתביןדונם1,060עלמשתרעתהיאדיור.
ישת־לינאריפארק.4וכבישפלי"םצומתהחוף,כביש

רע

$TS1$ישתרע$TS1$

$DN2$ישתרע$DN2$ייעודישבילאקולוגיים.אגמיםעםהשכונה,לאורך

לים.יוביל

ומרוחקתו-2לכבישיםהיטבמקושרתיםאור
מפ־נסיעהדקותמחיפה.דקותו-03אביבמתלדקות40

רידות

$TS1$מפרידות$TS1$

$DN2$מפרידות$DN2$עליופעלשאטלקיסריה.העסקיםפארקלביןבינה
לפארק.יםמאורקיסריהלפיתוחהחברהידי

עצ־חינוךקריותיוקמויםאורבשכונת

מאיות

$TS1$עצמאיות$TS1$

$DN2$עצמאיות$DN2$כךמתוכננתשביליםמערכתוגנים.ספרבתיעם

מטר350יהיההיסודייםהספרלבתיהמקסימלישהמרחק

בלבד.

החו־בשוקיח"ד279משווקתמורחנןקבוצת

פשי

$TS1$החופשי$TS1$

$DN2$החופשי$DN2$434-בוטיקבנייניב-12מדוברלמשתכן.במחיריח"דו
קומות.14עד10שלמגוריםמגדליו־2קומותעדבני
שקל.מיליוןמ-97.1החלנמכרותחדריםדירות

מתוכןבניינים,ב-8יח"ד232בשכונהבונהבסטחברת
מקבו־יזוםבסטמנכ"למור,דנילמשתכן.במחיריח"ד140

צת

$TS1$מקבוצת$TS1$
$DN2$מקבוצת$DN2$:שימושיביןאופטימלילשילובדוגמההיאים"אורבסט

מורקבוצתהדמיה:מורקבוצתשליםמורפרויקט

?3

(T1

־1ני]!׳

3Dvisionהדמיה:בסטשלפרויקט

וקהילתייםציבורייםושירותיםתעסוקהמסחר,מגורים,
לבית".בסמיכותהכל

ים,אורחלומותפרויקטאתכאןבונהנדל"ןובינוישיכון

הנמ־דירות,679בניינים,23שימנהחדשמגוריםמתחם

צא

$TS1$הנמצא$TS1$

$DN2$הנמצא$DN2$התקןפיעלמתוכנניםהבנייניםהחדשה.השכונהבלב
מועדוןלעמיתיאחדביוםמכרהכשנהלפניירוקה.לבנייה
דירות133עםב׳שלבאתמשיקיםעכשיודירות.520חבר

שקל.מיליוןמ־566.1החלחדריםדירותאחרונות.
במ־שיוקמויחידות,253בןפרויקטהואהיםאוראלמוג

תחם

$TS1$במתחם$TS1$

$DN2$במתחם$DN2$ירוקים.שטחיםלצדקומותעדבניבנייניםעם
באלמוגים,ומכירותשיווקסמנכ"ליתדנינו,ליאתלדברי
חדריםדירותשלאיכותיתאלטרנטיבהמציעההשכונה

שקל.מיליוןמ-2בפחות

מזוחויבנהשז"ו()נאותהתבשהיבנה

דיווחאלף12.5

ותנו־תושבים,אלףבכ-05לגדולצפויהיבנה

פת

$TS1$ותנופת$TS1$

$DN2$ותנופת$DN2$אלף12.5מזרחביבנהאישרההותמ"לבשיאה.הבנייה
תה־עוברתהעירבצפוןשז"רtg;)נאותהחדשהיבנהיח"ד.

ליכי

$TS1$תהליכי$TS1$

$DN2$תהליכי$DN2$החדשיםהמתחמיםרוויה.בבנייהעירוניתהתחדשות

דונם.כ־04עלמוקםהנחלפארקשימושים.בעירובתוכננו

ותיצורבעירהקייםלבינויתתחברמזרחיבנה

42מם׳מדרךמפלסיתהפרדהבאמצעותאורבני,רצף

לתחנתוקרובנגישהתעסוקתיהמרכזהברזל.וממסילת

הצפון־מז־הכניסהבקרבתממוקמתשז"רנאותהרכבת.
דחית

$TS1$הצפוןמזדחית$TS1$
$DN2$הצפוןמזדחית$DN2$הראשייםהתחבורהלצירימיידיתנגישותעםלעיר

431,4,4)כבישים בעיר.הרכבתתחנותלשתיוכןכו ,(42,

יום,מעונותספר,בתיילדים,גניכ-06

למוזיקהקונסרבטוריוןספורט,היכליקהילתיים,מרכזים
ומחול.

כוללישודרגו,שזרבנאותהתשתיותכלל

ועוד.אמפיתיאטרוןפארקים,חדשים,כבישיםסלילת

שימושיםעירובהכולליםמגוריםמגדלישלרוויהבנייה

שיזמהיבנה,אלמוגהואהמוביליםהפרויקטיםאחדנרחב.

חדריםדירתמחיר

1.915 1.54

י*1'*1'

"1W

הדמיותזיתוניהדמיה:אלמוגמגדלי

קו־20בנימגוריםמגדלישלקומפלקסאלמוג,קבוצת
מות,

$TS1$,קומות$TS1$
$DN2$,קומות$DN2$כוללהפרויקטהחרמון.רחובלאורךמרכזיבמיקום

לדירתממוצעמחירדיירים.ומועדוןכושרחדרדירות,487

ענקייםפנטהאוזיםשקל.מיליון1.72עלעומדחדרים
שקל.מיליוןמ-53.3החל

שבעבאוהפאוק,שנונת

דיווח4,318

חדריםדירתמחיר

1.166S 1.31.34

דנילו־רוביקהעיר,ראששלביוזמתוהוקמה

ביץ׳.

$TS1$.דנילוביץ׳$TS1$

$DN2$.דנילוביץ׳$DN2$סמוךשבע,בארשלמזרחיתהדרוםבכניסהממוקמת
התכנוןפיעלדונם.כ-051,1עלומשתרעתאיקאה,למתחם
קו־שלמבנייניםהחל"ד,יה4,318הקרובותבשניםייבנו
מות

$TS1$קומות$TS1$
$DN2$קומות$DN2$הש־ברחביייבנוהכלבסךקרקע.צמודיבבתיםוכלה

כונה

$TS1$השכונה$TS1$

$DN2$השכונה$DN2$31בהצלחהשווקוהיוםעדקומות.עדבניבניינים

יח"ד.3,097

היאראשיות.שדרותשתיעםלרובעיםתחולקהשכונה

ספורטקומתחםבארץהגדולהמלאכותיהאגםאתתכלול
פעילותאזורייהיובארץ.מסוגוהגדולהואגםרב-תכליתי,
בסירות.שיטכדוגמתספורטיבית

אלה,בימיםמוקמתחדשהחינוךקריית
עירוניתבהשקעהאמריקאיציונילנוערספרביתולצדה

ציבורמוסדותבשכונהמוקמיםכןכמודולר.מיליון150של

כבישים.מערכותוכןורווחה,בריאותמתחמיכמומגוונים

מכ־היישרכיווניםמכמהלשכונהלהגיעניתן

ביש

$TS1$מכביש$TS1$

$DN2$מכביש$DN2$40מד־להתחברהפרויקטמתוכנןבעתיד.6מכבישאו

רום

$TS1$מדרום$TS1$

$DN2$מדרום$DN2$המתוכנן.הטבעתכביש,30לדרך
הגגהסכמילפיבעיצומן.הבנייהעבודות

דוג־האיכלוס.לפניהבנייהאתלסייםאמוריםהיזמים

מה

$TS1$דוגמה$TS1$

$DN2$דוגמה$DN2$:אודםבפרויקטנבניםדירותו-861בנייניםלבנייה

נמכרתחדריםדירתדרך.אבניקבוצתשלהפארקעל

שקל. 1,41,430,ב-ססס
עדעםבנייניםמ-13מורכבטאצ׳שבעבארפרויקט

מרבי־כיעולההרוכשיםמאותנתונימניתוחכאשרקומות,

תם

$TS1$מרביתם$TS1$

$DN2$מרביתם$DN2$בשכונה.לחיותמתכווניםאשרוהאיזור,העירתושבי

הפארקבשכונתהאגם

luUft.:

וינרסקיאוקסנהצי7ום:
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