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צפונה.הביקושאזוריאתשתמתח

מרפאתיירות,עירגםלהקיםיש
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קטנותדירות
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צירלאורךשיתוכננוהדירותאופי
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גדליםפערים
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והחיפושבמרכזהדירותמחירי
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המונחלהתרחק.הצעיריםגות

שליוצאכפועלישתנה,פריפריה

וחיבתשתיותמשמעותישיפור

נוח.תחבורתיבור
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ומעברשחקיםגורדיעםנהטן,
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המגורים.בשוקטי

עריםאיחוד
תורןדרור
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מקוגרשויות002יותריהיו

הציבוריתשהתחבורהככלמיות.

ההבדליםישתפרו,והתשתיות
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למטעריםלאחדניתןויתמעטו.
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פדלוןרועי
משותףומנכ"לבעלים
שפונדר-פדלוןבקבוצת

יהיהבבעלותהמגוריםמודל

היום,מאשרנפוץפחותהרבה

ירכשובציבורבודדיםואחוזים
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להגדלתהוליסטיפתרוןעכשיו

בענף.העובדיםסוגיכל

ההתיישבותחיזוק
שטריתשלום
שתיתחברתמבעלי

הקרקעותלעלות,ימשיכוהמחירים

יופשרולחקלאותמיועדותשהיו

ההתחדשלחיזוקנחווהלמגורים,

חדשותעריםוהקמתהעירוניתשות

בנגב.כמורחוקים,במקומותגם
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מיגלפחותהמתאריתברמהפות

התכנוןכלשלאמאחרדירות,ליון

בנגבחטיבותלהגדירישמתממש.

חדשות.עריםלהקמתובגליל,

שימושיםעירוב
גורמיכל
אלמוגיםחברתמנכ"לית

המוכרתהקלאסיתהמגוריםצורת

מתחמיםיצירתלטובתתשתנה

תעסוקהמסחר,מגורים,המשלבים
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מגוריםמתחםכיוםאיןרחוק:
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שימושים.עירובעלבומדברים
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חברתמנכ"לקראדיחיים
מניביםפרשקובסקי

יחיגמיליון6.2היוםכברלתכנןיש

כךהתהליך,אתולייעלדיורדות
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תלסביבוהשלישי,השניעגלים

בתחבורהשינוייםבעקבותאביב,

סמוךלעבודאנשיםשלוהרצון

חייהם.איכותאתולשפרלבית

עריםמיני
מנכ"לנמרודדורון
אדרתרםבקבוצתמשותף

שכונותיותרהרבהכאןנראה

ערים,כמינישיתפקדוחדשות,

בצפיפותלגובהרוויהבנייהעם

העיההתחדשותמגמתגבוהה.

התשתיותתאוצה.תתפוסרונית

בביקושיםלגידולויביאוישתפרו
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זיתוניאבי
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התבנושאתתפתחישראלמדינת

באזורבמיוחדוהתחבורה,שתיות

הקלההרכבתהפעלתעםהמרכז,

לתחבורהיעברואנשיםוהמטרו.

יוקל.בכבישיםוהעומסציבורית,

למגדליםהתמזגות
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ישראליםעובדים
יו"רמויאליצחק
הבנייןעובדיהסתדרות
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ופיתוחלעידודהקרןנשיא
הבניהענף

הקשהבדרךתלמדישראלמדינת

עבודהעללהסתמךלהשאסור

לנואיןבהםבמקריםאלאזרה,

המאתלעצמנולספקהיכולת
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הליכיםפישוט
שמאיתבוגיןנחמה
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יגדלו.ואףיצטמצמולאהפערים

לכת,מרחיקתברפורמותצורךיש
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היתרים.קבלתוהאצתטיים

ההתחדשותהאצת
סמנכ"לזעפרניאושרי
לויודורוןגיאבחברתשיווק

הביקושיםמצטמצמים,ההיצעים

מחילעליותיתורגםוהמצבעולים,

מעברכגוןבשוק,ולתמורותרים

טווח.ארוכתוהשכרהלפריפריה

יקבלהעירוניתהתחדשותתחום

הארץ.ברחבימשמעותיתהאצה

רחוקחלום
מנכ"לבלוםאודירוח
מטרופוליסחברת

הביקושים,ברמותלעמודמנתעל

לשחררצריכיםהמדינהקברניטי

הבירוקרטיה.אתולפשטחסמים

בפריפריה,עירוניתהתחדשות

חלוםבגדרהיאלעכשיו,נכון

משלימה.קרקעדורשאשררחוק,

משפחתייםשינויים
חברתמנכ"לעקביהרונן
וגגבית

התגבהמשפחתי,בתאשינויים

ותחבורההמטרופוליןמרכזישות

לעלייהיביאומשוכללתציבורית

קטלדירותבביקושמשמעותית

ציחלליםעםיוניטס,מיקרונות,

משותפים.בוריים

במגדליםספרבתי
סמנכ"לגרשוןגד
שפירבחברתנדל"ןלייזום
ובנייןמגורים

מהותיבאופןתצומצםהבירוקרטיה

בתבעיקרחקיקה,לתיקוניהודות

הבנייההעירונית.ההתחדשותחום

כגוןציבורומבניתעצים,לגובה

במגדלים.ייבנוספרובתיגנים

הארוךלטווח
מגוריטמנכ"לדבמתי

לטווחהשכירותמגמתתתגבר

לראיכותיתכאלטרנטיבהארוך

צעירותמשפחותדירה.כישת

משתלםכייפנימודיורומשפרי

ומתוחזקת,חדשהדירהלשכור

למשכנתא.להשתעבדבמקום

הידעהכפלת
פיבקואילןהאדריכל

שלבקצבלרוץמתחילהפיתוח

זמןבפרקיבעולםהידעהכפלת

מתאימהשישראלנראהקצרצרים.

ליד.ככפפההחדשלעידן

אורבניתקהילה
אדריכלמילוסלבסקיגיא
מגדלים:

עליינתןבעריםלצפיפותהמענה

גדולים.ומתחמיםמגדליםידי

שיעירובהכוללתורטיקליתעיר

אינטראריבוימאפשרתמושים,

תחושתונותנתחברתיותקציות

לצדאורבנית,לקהילהשייכות

נעיםעירונימרקםעלשמירה

הרחוב.במפלס

בחוץפרטייםרכבים
סינירויתדיןעורכת
המדריךהספרמחברת
ופינוי-בינוילתמא

מגדלים,שלאדירהתנופהנראה

מסחרישימושמעורביםשבהם

עקביעלםהחניהתקןומשרדים.

רובהקלה.הרכבתשלהנגישות

באמצעותיהיוהקרקעעתודות

עירונית.התחדשות

לגובהשכונות
RCI מנכ"לשבתמורדי

מגורים):מנרב(לשעבר

פתרונותולייצרעריםלצופףיש

עלשיענויח"ד,מיליונישלדיור

העתיהמגמההאוכלוסין.גידול

לגובה.בנייההיאהמצטיירתדית

צביוןשינוי
ובעליםיו"רברדוגוליאור
גרופברדוגוחברת

והביקושיםהטבעיהריבוילאור

בקהתמעטותלצדהארץ,במרכז

מגוריםמתחמילבנייה,רקעות

אתישנוטווחארוכתלהשכרה

הוותיקותהעריםמרכזישלהצביון

ודינמית.צעירהאוכלוסייהעם

מוכפליםחניונים
חברתמנכ"לדרזנראודי
חניהמתקניפרומוט

העבעקבותיילכוישראלערי

מערכותעםבעולם,הגדולותרים

אומכפילותאשרחכמות,חניה

החמקומותמספראתמשלשות

בנייה.נפחבאותוניה

הערה



