
המשרכששטחיקורונה,הפוסטבעידן

איפההשאלהנשאלתמצטמצמים,דים

סימןהציבשהנגיףנדמהאםגםנעבוד?

שתוכהמ"רמיליוניעשרותלגבישאלה

בסוכינדמההקרובות,בשניםלקוםננו

תנצח.השגרהדברשלפו

ולעבודלגוריעדיפואנשיםהאםהשאלהנשאלת

מתכללסדרו?יחזורכשהעולםגםאחת,גגקורתתחת

אפשראיחדשיםתעסוקהאזורישבלייודעעריםכנן

גםכמתוכנן.העריםאתולהגדילחדשותשכונותלתכנן

הארנונהגבייתשלהיחסיליתרוןמודעיםעריםראשי

מגורים.פניעלמעסקים

האםהמרכזייםהשיקוליםואחדייעצר,לאהעולם

יצאהתעסוקה.בשאלתגםנוגעחדשהלכתובתלעבור

החדשים,התעסוקהמעגליאתלבחוןלדרוםמצפוןנו

בעיקרתלויההביקושיםמעגלשהרחבתהבנהמתוך

שלהחדשבעולםאפילוהעבודה,למקוםהולםבמענה

העבודהמקומותאתעבורכםאיתרנוקורונה.פוסט

במקרהלעצמכםתחפשואםהקרובות,לשניםהבאים

חדש.המגוריםבמקוםתעסוקה

ואדיסיליקון ירושליםמזרח
לפיהעתידתוכניתקודמההקורונהבימידווקא

בנייתשתכלולואדי,סיליקוןירושלים,מזרחתוח

מ"ר000,05לצדתעסוקה,שטחימ"רכ-000,002

מלונאות.מ"רו-000,05מסחרשטחי

במזגשמקודמיםתעסוקהאזורי14מתוךאחדרקזהו

עיבשכונתג'וז.בוואדייוקםהסיליקוןעמקהעיר.רח

מתוכנניםא-טורובשכונתמ"ראלףכ-09ייבנוסוויא

מ"ר.אלףכ-09

המליצהבירושליםובנייהלתכנוןהמקומיתהוועדה

בשכונוסףגדולתעסוקהלאזורתוכניתהפקדתעל

התוכניתחומה.להרסמוךהעיר,במזרחטובאאוםנת

והקמתתושביםלמשיכתהמפתחהםעבודהמקומות
מרכזיאתסוקרפטרסבורגעופרחדשות.שכונות
פיתוחעלהשפעתםאתובוחןהמוביליםהתעסוקה

כמובןמהבית,לעבודשגמרנובהנחההערים.

עמק

הסיליקון

ג'וזבוואדי

עלטובא,ואוםבאהרסורשכונותבדרוםממוקמת

כ-09ייבנוכאןעציון.גושלצפוןהמוביל893כביש

ומקלהתעשייהתעסוקה,מסחר,לשימושימ"ראלף

לאכה.

דעיס
איסלאם
ואדר'
מנור
רוזנר
יערה
אדר'
הדמיה:

sotohptisoped:צילום

הערה




מרכזאתתפתחהרשות.%000,3עד%006שלזכויות

היהלומים.בורסתשלהמזרחימצדההבורסה,מתחם

המקומיתהוועדהידיעלשהוגשההתוכנית,במסגרת

המבניםגלור,דודיאדריכלידיעלונערכהגןרמת

בעיקרחדשהבנייהלטובתלהיהרסעתידיםהישנים

מצפוןקומות.51עדשלבבנייניםלמגורים,

ביאליקרחובשביןהבינויברצועתזה,למתחם

התוכניתמאפשרתוהבונים,החילזוןלרחובות

בבנייהעד%005%005,1שלנרחבותזכויות

קומות.53

אתגםכוללתשאושרההכוללניתהתוכנית

חברתביוזמתשקודםהבורסהמשולשמתחם

למתןואושרלהשכירדירההממשלתיתהדיור

בחגיוקמוומגוריםתעסוקהמגדלי.0202תוקף

נתיביביןהבורסה,מתחםשלמערביהצפוןלקו

להשכגדיוריחידות0014ייבנובגין.לרחובאיילון

סטודנטים.מעונות053לצדרה,

פרויקטעליתבצומתיוקםהמתחםשלהשנימצדו

EGNAHCXE,TAMARNAG האזורשלהדגל

משרדיםשלשימושיםבעירובקומות614בןאחדמגדל

בןמגוריםומגדלביטוח,מגדלחברתשמקימהומסחר,

אזורים.חברתשמקימהקומות,55

CBBטלוויזיהרקלאזו ברקבני
משתגCBBברקבבניהחדשהתעסוקהמתחם

בסגהעיר,שלהצפוניבחלקהדונם009עלרע

עתידהמתחםהירקון.ופארקאיילוןלקניוןמיכות

בנוגמ"ר,מיליון6.1בשטחתעסוקהשטחילכלול

חיגשחקניציבוריים.שטחיםמ"ראלף072סף

לאומי,בנקביניהםלמקום,עברומשמעותייםזוק

ועוד.ד"שמיטב,(XAM)קארדלאומי

מגדלאתאלהבימיםמקימההיישובהכשרתחברת

בתכהכוכבים,שבעתמגדלבאזור,הגבוההמשרדים

קומות25ימנההמגדלאדריכלים.ברעדןמשרדנון

מועגכולל,DEELירוקהבנייהתקןעםקלאסברמת

רפואיקומפלקסולצידושף,ומסעדתאיכותיכושרדון

קומות.02בן

מטרוגעבורחשובנדבךמהווהCBBשל"פיתוחו

להוסיףוצפויועסקיתכלכליתמבחינהאביבתלפולין

נראותאתולשפרהמרכזלתושבירביםעבודהמקומות

הפיתוחסמנכ"לסתר,עודדמדגישהעירוני",המרחב

היישוב.בהכשרתהעסקי

עסקי,ופיתוחשיווקסמנכ"ליתעמרם,בןלויתיןאסי

CBB EFYLבמתחם פרויקטאתהמקדמתנדל"ןדן

ציינהאשטרום,מקבוצתנכסיםאשטרוםעםבשיתוף

מסמתחםגםנבנההמשרדים,מגדלישלושתלצדכי

מסחר,ויכלולהעובדיםצרכיאתיספק"המתחםחרי.

לשכירותמשותפיםעבודהחלליוכןופנאיקולינריה

גמישה.

יחדיולהשחוברההעיר נתניה
שהתנתקובארץהבודדותהעריםאחתהיאנתניה

תחתיתנתניהאתהפךהמהירהכבישחלקים.לשני

יוקםשלישיתעסוקהאזורלמפוצלות.עליתונתניה

קירויבאמצעותהוותיקים,התעשייהאזורישניבין

ישולבושבהםחדשים,גשריםמספרובנייתכביששל

החדהתוכניתאופניים.ושבילימוצליםהליכהנתיבי

לבגפוטנציאלבעלתוהיאדונם,002,5עלחולשתשה

כיום.הבנוייםמיליון2.1לעומתמ"ר,מיליון5.8ניית

אדריכלים,צפרירפרחיידיעלשגובשההתוכנית,

לצדקומות,014עדשלומסחרמשרדיםמגדליתכיל

ופנאי.בילוימלונאות,מגורים,שימושי

ב-0202נרשםשיאמתמיד.אטרקטיביתנתניה

ומסחר.לתעסוקהמ"ר000,05ובתוכםהבנייה,בהיקף

כ-3לפניהצליחההמשרדים,בשוקהקיפאוןלמרות

למעסקהלהשליםשראלהתרופותחברתחודשים

התעשייהבאזורCBSבפרויקטמשרדיםקומתכירת

יו"רשקל.מיליון02תמורתסופרגז,לחברתפולג

התאזורשל"ההתפתחותאמר:גרופמןשלמהשראל

המיקוםבשלהיתרביןרב,ענייןמייצרתפולגעשייה

החוף".לכבישסמוךהאסטרטגי

אושרהלאחרונהרקהכיוונים.לכלמתרחבתנתניה

בנייהיאפשרוהתוכניתבמסגרתשישווקוהמגרשים

ועדבנייה)שלמ"ר14קרקעמ"רכל(על%0014עד

קומות.

פו"העירייהליאון:משהירושלים,עירייתראש

להרחיבבמטרהבעיר,תעסוקהמתחמילפיתוחעלת

המרהצמיחהגורםשהינוהתעסוקה,שוקאתולפתח

העיר".בכלכלתכזי

מעורבעסקיםפארק אביבתל
אביבתלעתידיםפארקביןהדמיוןאתשיחפשמי

אותוימצאשנה05כמעטלפנישהוקםלזההיוםשל

הסביבהשימושים.עירובמשותףמכנהבדמות

וגםהיכר,ללאהשתנתההפארקסביבהאורבנית

לעסקיםעצמואתולהתאיםלהשתנותמשכילהפארק

והאוניברסיהעירייהשבבעלותהפארק,בו.הפועלים

הביגהפיננסים,ההייטק,מחברות001מאכלסטה,

כ-08עלבישראל.המובילותוהביוטקהתחבורהטוח,

ירוקותשדרותגםלמצואניתןהמשרדיםלצדדונמים,

ידיים.רחביציבורייםומרחבים

כמוחדשות,שכונותכיוםנבנותהפארקסביב

ותכלולהתחדשותתהליךשעוברתשרת,נווהשכונת

עתידהמזרחשרתנווהדיור.יחידותכ-000,8בסופו

השרוןרמתוגםנוספות,דיוריחידותכ-000,5לכלול

דיור.יחידותכ-000,6הנופשבצירלהקיםמתכננת

להיבנותעתידאלה,בימיםהמקודםתכנוןבמסגרת

אזוריעםשימושיםמעורבמגדלעתידיםבפארק

ומתכליתי,רבואולםחכםחניוןעסקים,מלוןמסחר,

אלףכ-06פניעליתפרשאשראייקונימגדלעליהם

להתווסףצפוייםלמגדלפרטקומות.03כ-ויכלולמ"ר

נוספים.מ"ראלף0014כ-לפארק

שהיהמהלהביןחייביםלמשרדיםנדל"ן"מתחמי

יחפשהעובדיםהחוויהמבחינתשיהיהמהלאהוא

"האנשיםעתידים.פארקמנכ"לניב,שגיאאומרשו",

לחוויהוזקוקיםהחדשהבמציאותטרנספורמציהעברו

מתקנת".

באמצעותחווייתימרחבביצירתמשקיעיםבפארק

enoZytiC לדוגמה:וחברתיות.טכנולוגיותיוזמות

לאתגטכנולוגייםפתרונותלקידוםחדשנותמעבדת

דוכניםעםססגונישוקלה-שוקהמיזםעירוניים;רים

מתחלפים.

שיאיםשוברים גןרמתבורסה
למביותרהקרובואוליהוותיק,הבורסהמתחםגם

שלליבןעלבתחרותלהשתתףמתכווןאביב,תלרכז

להקחדשישראלישיאכוללאביביות,התלהחברות

כאןשמתכנןקומות,021בןבארץהגבוההמגדלמת

ישר.אבנרהאדריכל

מ"רמיליוןבעתידלאכלסשאיפהגןרמתלעיריית

אישרההאחרונהובשנהבמתחם,תעסוקהשטחישל

לתוכניתתוקףמתןובנייהלתכנוןהמחוזיתהוועדה

מלון,חדריו-005,1חדשותדיוריחידות057,1שלענק

מוגן.ודיורלסטודנטיםדיוריחידותמאותלצד

להיהרס,שאמורדימול,הדרקניוןשלשטחועל

בהיקףקומותלכ-06בעתידשיגיעומגדליםמתוכננים

לעובדיםחוויה

בפארק

עתידים
enozytiC:צילום

ניבשגיא
פארקמנכ"ל
ת"א:עתידים

נדל"ן"מתחמי
חייביםלמשרדים

שהיהמהלהבין
שיהיהמהלאהוא
החוויהמבחינת

יחפשושהעובדים
יח"צצילום:

קראדיחיים
חברתמנכ"ל
פרשקובסקי
מניבים:

עכשיו"כבר
ה-000,1מתחם
תשומתאליומושך

שרואותמחברותלב
אלטרנטיבהבו
אביב"לתל
משולמיטלצילום:

הכיהמגדל

בישראל,גבוה

בתכנון

האדריכל

ישראבנר
ישרהדמיה:

אדריכלים

CBB במתחםהיישובהכשרתשלמגדל
אדריכלים
לוי
בר
הדמיה:

הערה




KRAPO מתחםלגובה,שבנוייםוהתעסוקה,המסחרמי

לנתב"ג,הקרבהבשלקומות,6-5בנימבניםיכלול

פתוחים.ומרחביםפארקיםכשמסביבם

פרויקטומושלםהולךיהודהאורשלהשניבצידה

מקיהחזקותגשםחברתשימושים.עירובשלגדול

מסחרמגורים,הכוללשימושיםעירובמתחםמה

בשכונתהממוקםהפרויקט,במסגרתומשרדים.

יחידות791יוקמו,1614לכבישצמודבפארק,בית

14ו-אחד,כלקומות21בנימגוריםמגדלי14ב-דיור

מעלזאתכלאחד.כלקומותבנימשרדיםבנייני

תת-חניוןוכןמעוצבת,ושדרהמסחרקומות

מנהלפרלמן,מתןמ"ר.אלף514כ-ששטחוקרקעי

עלמבוססתההצלחהכימספרבפרויקט,המכירות

יצרכואשרחדשים,אבבתיאלףל-52הסמיכות

השימושים.מעירובכחלקמשרדים

ומגוריםתעסוקה אונוקריית
החגהמתארתוכניתלהפקדהאושרה0202בינואר

אוכאתלהכפילשעתידהאונו,קרייתשלדשה

לכ-000,08היוםתושבים000,014מ-העירלוסיית

עלבעיקרבוניםהמתכננים.5302עדתושבים

תלבסיסשטחיועלמערבבצפוןהפנוייםהשטחים

000,32עודלהתווסףצפוייםשםשיתפנו,השומר

000,81עודתוסיףעירוניתהתחדשותתושבים.

תושבים.

המסחרשטחיגםצפוייםהתוכניתפיעל

התעסוקהשטחיממוצעכיוםלגדול.והמשרדים

והתעסוקההמסחרשטחימ"ר.עלעומדלנפש

מ"ר000,065עלעומדיםוהבנוייםהמאושרים

עשור.בעודמ"ר000,063,1הואוהיעדבלבד,

מתשלהקטליזטורהםאיכותייםתעסוקהמתחמי

המגוריםחווייתאתשהופכיםלמגורים,הבנייהחמי

לשעותמהביתלהרחיקצורךאיןכאשריותר,לנעימה

העבודהלמקוםעדבפקקיםנסיעהשלארוכות

השיווקמנהלקסטל,גלאומרובחזרה,במרכז

והשאחזקותאורוןמקבוצתנדל"ן,אורוןבחברת

קעות.

בימיםהמוקמיםהגדוליםהתעסוקהמתחמי

כולוהמתחםאתלהפוךצפוייםסביוןבצומתאלה

בחשבוןלוקחיםאםבוודאיבמיוחד,לאטרקטיבי

בסמוךשיעבורהקלה,הרכבתשלהסגולהקואת

ופיותרלנוחהבאזורכולההתנועהאתויהפוך

פחות.קוקה

onoym אונוקרייתשלהחדשהתעסוקהאזור

בצפוןדירות003,3חבצלתשכונתלהקמתתוכנית

ציגומוסדותמבניםלתעסוקה,מ"ר000,06נתניה

מתוגכבישעלשייבנהמהמחלףשיתחילבכבישבור.

תעסוקהמגורים,מסחר,שתשלבעירוניתדרךכננת

מרקמיבינויהשכונהובשולייח"ד,005שלמוגןודיור

קומות.עד

ביזנסעושים קיסריה
ממוקדיאחדהואקיסריהשלהחכםהעסקיםפארק

לחיפה.אביבתלשביןבמרחבהמוביליםהתעסוקה

אורבנימינה,חנה,פרדסליישוביםסמוךהפארק

המתחםמוניציפאלי.שיוךלואיןאךוקיסריה,עקיבא

הסכםשבמסגרתקיסריה,לפיתוחהחברהע"ימנוהל

שקלמיליון52שנהמדימעבירההמדינהמולשערכה

מועסקיםבפארקהשכנות.לרשויותהפארקמהכנסות

בסגמתגורריםמהםכש-%06עובדים,000,01יותר

השגעםחיפה.אואביבתלמאזורמגיעים%014ביבה

קונבנציונליתמתעשייההעסקים,תמהילהשתנהנים

גםישכיוםביוטק.ובייחודהייטקשלבולטלמרכיב

בינלאומיים.תאגידיםשלומעבדותמטותמרלו"גים,

תוךהמתחם,הרחבתאתתאפשרחדשהתוכנית

שטחישלותוספתגדולותהייטקחברותשלקליטה

כ-002פועלותבפארקושירותים.מסחרלוגיסטיקה,

sidrawidEביניהן:חברות, secneicsefiLאמג(חברה

לייצורPHשלומפעלסיסקורפואי),למכשורריקאית

מרכזבפארקמקימהדקטלוןהספורטענקיתמדפסות.

דונם.כ-53עלשישתרעלוגיסטי,

תע"למתחמייזום,בסטמנכ"למור,דנילדברי

מוביחברותהמאכלסיםמשמעותיים,בהיקפיםסוקה

בשכוהביקושיםרמתעלמיידיתהשפעהישנהלות,

הקירבהכולה.העירועללהםבסמיכותשנבנותנות

הנבניתים,אורלשכונתקיסריההעסקיםפארקשל

לאטרקטיהשכונהאתהופכתבהחלטעקיבא,באור

במיוחד".בית

עסקיםמרכז יהודהאור
שווקואחדכלמרמ-000,8יותרשלמגרשיםשני

לאחגממשיהודהבאורKRAPבמכרזיבהצלחה

דונם,כ-076,1בהיקףכוללתמתוכניתחלקהםרונה.

ליאתיהודה.אורשלהנוכחימשטחהכרבעהמהווה

העסקיםלמרכזתהפוךיהודה"אורהעיר:ראששוחט,

דן.גוששלהבא

מצפון,1614ודרךפנקסרמתבשכונתגובלהשטח

אורשלהבנויההעירוניתהדופןמדרום,איילוןנחל

ממערבלבנייההמוצעוהשטחומצפוןממזרחיהודה

יעבורהקלההרכבתשלהסגולהקומסובים.צומת

מציגאליויתחברהמטרושל3Mוקוהאחד,בחלקו

שלבפתחותהיהמנתב"גהמאספתהתחנההשני.דו

הפארק.

מ"רמיליוןשכוללהמתחם,בשיווקא'שלבהחל

בהןשמבוצעותהקרקעות,ופנאי.תעסוקהמסחר,של

וקטנים,גדוליםלמגרשיםחולקועפר,עבודותכיום

הרשות,שערכהצרכיםמסקרשעלולדרישותבהתאם

מתחלמרביתבניגודשימושים.שלתמהילליצורכדי

הבוהתעסוקהמאזוריאחדלהיותצפויסביוןבצומת

ניהולבייזום,העוסקתסופרין,קבוצתדן.בגושלטים

משרדים,למגורים,נדל"נייםפרויקטיםשלוהקמה

השארביןהעוסקתוייסוקבוצתולוגיסטיקה,מסחר

ובעולם,בארץנדל"ןנכסישלוהשבחהייזוםבניהול,

פעוגבשיתוף,XYNOפרויקטאתזהבאזורמקדמות

אברהםשבבעלותעד,אושרהקמעונאותרשתעםלה

מתהרשתלניאדו.ויהודהבויםאריהמרגלית,משה

מ"ר,כ-000,8בשטחמרכולהמגרשעללהקיםכננת

000,83בשטחמשרדיםהמגרשעליקימוווייסוסופרין

מ"ר.

מיליוןב-08סביוןבצומתקרקערכשהנדל"ןאקרו

משרדיםבניינישלתעסוקהפרויקטלהקמתשקל

שטחיםהחברהתציעבנייניםב-2מ"ר.אלף514עם

להשכרה.שטחיםובשלישילמכירה

התעבאזורתפתחאונוקרייתהאקדמיתהמכללה

בקרייתהשלוחהאתלאחדשצפויקמפוס,החדשסוקה

תחלזופעילותיהודה.באורהחרדיהקמפוסעםאונו

.3202בשנת

סופרין:קבוצתשלהבעליםסופרין,צחילדברי

לאמושכתכיוםתעסוקהשטחישלהנמוכה"הכמות

משרשטחיכמעטאיןשכןרבים,מקומייםעסקיםזור

באזור".חדשיםדים

אךחדשות,שכונותמעטלאפיתחואונובקריית

לעיר,מחוצהמועסקהתעסוקהמכוחל-%08קרוב

מתהנסיעהגן.ורמתתקווהפתחאביב,בתלבעיקר

בפקקים.רבותשעותעםפרטיברכבבעיקרבצעת

משמישדרגוהרכבתשלהסגולוהקוהמטרוהפעלת

תשרתהנגישותהתושבים.שלהחייםאיכותאתעותית

מתכננתאונוקרייתשכןההפוך,בכיווןגםעובדים

תעסוקה.שלמ"ראלפיעודהקרובותבשניםלהוסיף

התעסוקהמעגל"הרחבתהעיר:ראשגל,ישראל

ביצירבהחשיבותישמתבקש.צורךהיאאונובקריית

בצדלבית,קרובלתושביםתעסוקהאלטרנטיבותרת

העסקית".הארנונהאתלהגדילהעירשלמיידיצורך

לוטןשאול
קבוצתמנכ"ל

לוינשטין:

תמשיךשבע"באר
ותהפוךלהתפתח

מטרופוליניתלעיר
יותרשתשרת
איש"ממיליון
יח"צצילום:

סופרין,צחי
שלבעלים
סופרין:קבוצת

הנמוכה"הכמות
תעסוקהשטחישל
מושכתכיום

עסקיםאונולקריית
רבים"מקומיים
צילום:

פינצ'וקאסף

ליבראורטל
סמנכ"לית
שלהשיווק
רוטשטיין:חברת

"ההתקדמות
מסילתבהקמת

תאפשרהמטרו
ותקלנוחהגישה
העומסים"על
מזוראפרתצילום:

פולגהתעשייהבאזורשראלבניין

אדריכליםאורייןברהדמיה: ומנורהוייססופריןשלאוניקספרויקטופנאיעסקיםמסחר,KRAPמתחם

noisivD3
הדמיה:

שראל
חברת
באדיבות
הדמיה:

הערה




ועובדיםלומדים לוד
לאחרונהאקדמית.לעירלהפוךמעוניינתלוד

העברית,האוניברסיטהעםמסוגוראשוןהסכםנחתם

ב-%52בעירהסטודנטיםמספראתלהגדילבמטרה

ורקטוררביבו,יאירעו"דלוד,עירייתראשלפחות.

עלחתמומדינה,ברקפרופ'העברית,האוניברסיטה

בבתימעמיקהעבודהשתכלולפעולה,שיתוףאמנת

סטוואיתורמשותפותחינוכיותתוכניותהפעלתספר,

פוטנציאליים.דנטים

התעשייהאזורשלמחדשתכנוןהיאהדגלתוכנית

מעושימושיםעםעירונילרובעוהפיכתוהעירבצפון

ומבנימלונאותמסחר,תעסוקה,מגורים,שלרבים

להשאמורהגג,הסכםממימושחלקעלמדוברציבור.

מעשור.פחותבתוךהאוכלוסייהאתכפיל

אדריכמנעדמשרדבאמצעותשנערכההתוכנית,

תעשטחיומוסיפההתעשייהייעודיאתמשנהלים,

072מתוכםמ"ר,מיליוןכ-7.2שלנרחבבהיקףסוקה

יתרתמלונאות.מ"ראלףו-91מסחרשטחימ"ראלף

הקמתמתוכננתכןכמולתעסוקה.מיועדיםהשטחים

בנייהוכןקומות,51עדבניבבנייניםדירות000,6

ו-סא.סחשכונותלהרחבתיותרנמוכה

ארציתרכבותלרשתלהתקרבשזכו"יישובים

אדלשטיין,אריאלאומרהמיידית",ברמהמכךנהנו

"התדרך.אבניבחברתושיווקעסקיפיתוחסמנכ"ל

אזוריפיתוחהדיור,יחידותמספרבהגדלתהיארומה

בחזיתבהצבתםחשובפחותולאומסחרתעסוקה

הישראלית".הנדל"ןמפת

הגדוהשכונותאחתהואבלודהבינלאומיהרובע

לעורנגישותבעלבמרכז,אלהבימיםשמוקמותלות

אביב,גניהרכבתלתחנתהקרבהמרכזיים.תנועהקי

בתוךאביבמתלהבינלאומילרובעהגעההמאפשרת

יהפכואלהכלהגבוהים.לביקושיםתורמתדקות,21

מגורים,שלחייםושוקקפעילעירונילמוקדהאזוראת

הפואתשזיהתהדרך,אבניקבוצתותעסוקה.מסחר

קדמתפרויקטאתאלהבימיםמקימההרב,טנציאל

קרקע,צמודי27יח"ד323תקיםבמסגרתוצבי,ניר

בניינים.ב-31יח"דו-152נמכרו,כברשמרביתם

מודיעיןוחבלגזררמלה,

מועסקים000,02
בקידוםמשמעותיתהתקדמותעלדווחלאחרונה

הרמשמותשנגזרזמני,(שםרג"מהתעסוקהפארק

ראשימודיעין).חבלגזר,רמלה,השותפותשויות

משותפתמנהלתהקמתעלרמ"יעםסיכמוהרשויות

שארכוהרשויותביןמאבקיםלאחרהפארק,להקמת

מרמ"יראשוניתקציבהעברתעלסוכםעשורים.כשני

והיציאההתכנוןבעבודותשתחלהמינהלת,להקמת

לביצוע.למכרז

הגבובמשולשלקוםצפויהחדשהתעסוקהפארק

תחבורתיתנגישותלפארקנשרים.למחלףבסמוךלות,

לנתב"ג.סמוךוהוא1314ו-6,014מהכבישיםמצוינת

ישראל.רכבתתחנתלקוםצפויהבמרכזו

לקבלשצפויההמחוזית,לוועדההוגשההתוכנית

החדשהמתחםההתנגדויות.הליךסיוםלאחרתוקף

בנייניבנייתבוויתאפשרודונם821,1פניעליתפרס

מלון,ביתלוגיסטיים,מחסניםקומות,עדמשרדים

במקייםהכלבסךסטודנטים.ומעונותאקדמיתקריה

הפארקהקמתמ"ר.מיליון6.1לבנייתפוטנציאלקום

איש.אלףלכ-02עבודהלספקצפויה

תעסוקהיותרתושבים,יותר יעקבבאר
המאתתזהולאשניםכמהבעודממש:שלמהפכה

צריפיןמתחםהמיתולוגי.צריפיןבסיסשכןבותחם

חדשיםתושביםאלףכ-02הקרובותבשניםיקלוט

יעקב,בארשלבשטחהתעסוקהמ"רמיליוןוכ-2

בארתגדלכעשורבתוךאוכלוסייתה.אתשתשלש

תיגהחדשההשכונהתושבים.אלף001לכיעקב

יח"דכ-000,31ותכלולהירוקהיעקבבארקרא

לוגיסטיקהתעסוקהמשרדים,שלמ"רמיליוןוכ-2

מסחרי.ומתחם

בעבודותאגםאילהחברתהחלהאלהבימים

שיבמתחם,הראשוניםהמשרדיםמגדלילהקמת

לביתצמודותעסוקהמשרדיםאזורלתושביםציעו

הראשון.מהיוםכבר

יעקבבבארצריפיןבמתחםהחדשההשכונה"תכנון

בעלילוי,איתןאומרבמרכז",התושביםאתשם

החדשותהמגה-שכונות"בנייתאגם.אילהחברת

בישהתעסוקהמפתעלגםישירבאופןמשפיעה

התעסוקהשטחישבוצריפין,במתחםבמיוחדראל,

המגורים.מגדלילבנייתבמקבילנבניםוהמסחר

התשתיותתאוכלס,שכאשרכךתוכננההשכונה

התושביםאלפיאתלקלוטמראשמוכנותיהיו

החדשים".

יעקב"בארגוזלן:נסיםיעקב,בארמועצתראש

אוכלועםהמרכז,עריביןמרכזיתלשחקניתתהפוך

והמשרהמסחרבתחוםמשמעותייםויזמיםחזקהסייה

אזורלקוםצפויהעירוניות,התשתיותפיתוחלצדדים.

אתשיהווהמגורים,עםהמשולבחדשומסחרתעסוקה

מגורים,שלשימושעירובויכלולהחדשהעירמרכז

ותעסוקה.ציבורמבנימסחר,

רוטשחברתשלהשיווקסמנכ"ליתליבר,אורטל

בהקמתההתקדמותשעםצופים"אנוהוסיפה:טיין,

עלוהקלהיותרנוחהגישהשיאפשרוהמטרו,קווי

יעקב".בבארבביקושיםנוספתעלייהנראההעומסים,

השראהמעוררמתחם אריהקריית
קרייתהתעסוקהלאזורהחדשההתוכניתבמסגרת

לפניהמחוזיתהוועדהאישרהתקווה,בפתחאריה

הבניהזכויותאתהמגדילהחדשהמתארתוכניתכשנה

כ-002,2פניעלהמשתרעלמתחםומוסיפה,6פיבו

מ"רמיליון2.2שלבהיקףנוספותבנייהזכויותדונם

ומסחר.תעסוקהשטחילבניית

עדייןובחלקונמוכה,בבנייהמאופייןשכיוםהאזור,

בשמהפכהלעבורצפויומוסכים,מלאכהבתימשמש

014עדמשרדיםמגדליבבנייתהיתרביןהקרובות,נים

הרכבתשלהאדוםהקולתוואיסמוךהאזורקומות.

המתוכננת.המטרוולתשתיתהקלה

מתחםמסמןלהתפתחהאזורעתידשאליוהכיווןאת

בחבגחודשיםמספרלפניאוכלסאשר,3אינטרגרין

מ"ר000,61בשטחבמבנהמדוברמובילות.הייטקרות

שלהמצומצמתברשימהלאחרונהנבחראשרבנוי,

הישראהמועצהשפרסמההשראה,מעורריפרויקטים

ירוקה.לבנייהלית

מיווייססופריןהחברותשאירגנורכישהקבוצת

מגדללהקמתמגרשלרכישתאופציהלאחרונהמשה

מיליון56תמורתאריהבקרייתבזלברחובמשרדים

ויכלולדונם,5.3בןמגרשעליוקםהפרויקטשקל.

שטחיעםמ"ראלף014וגקומות72בןמשרדיםמגדל

מוערכתהפרויקטהקמתעלותהקרקע.בקומתמסחר

שקל.מיליוןבג053

ומחקרמסחר רחובות
ת.מ.רפארקבזכותהתעסוקהבתחוםבולטתרחובות

תעסואזוראולםהמדע.קרייתכפארקיותרהמוכרא',

מכונההואגדול.פוטנציאלאלהבימיםמגלםנוסףקה

לעיר,הצפוניתלכניסהממזרחוממוקםב'תמרפארק

ציונה.נסשלהתעסוקהלפארקישירהמשך

תעסוגמבנישלמ"ראלף006עודיכלולב'תמר

אישורשלבשלבנמצאהפארקומשרדים.מסחרקה,

שלמורכבהליךשמתנהלמכיווןהקצאה,טבלאות

הקרקע.בעליביןזכויותחלוקת

מענדלן,אורוןבחברתהשיווקמנהלקסטל,גל

תעסוקה.לצדלמגוריםענקיתתב"עשמתוכננתדכן

חברותהרבהלאזורמשךהמדעפארקשלא'"שלב

התעסוקהמאזורילאחדוהפךאלביט,ביניהןגדולות,

שטחיםכמעטאין"כיוםקסטל.אמרהפופולאריים",

גםיהיהשכךמשערואניא',תמרבפארקלהשכרה

ב'".בתמר

טאוורסאיילה
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אדלשטיין
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יותרמתוכנניםדונם,616פניעלהמשתרעבשטח,

מסחרתעסוקה,שטחישלעיקרייםמ"רמיליוןמחצי

נקודתיהווהב'תמרשפארקספק"איןמחקר.ומכוני

מדעכעיררחובותשלמיתוגהלהמשךחשובהמפנה

דנוס.אוהדהנדלןמומחהמדגישותרבות",

שיוזמתגרופ,ברדוגוובעלייו"רברדוגו,ליאורהיזם

כיסבורברחובות,מגוריםמתחמיהיתרביןומקימה

לדותעסוקה.מסחרבשטחירוויההנוכחיתהתוכנית

מהניכרבחלקיעודשינוייאוהסבהלבצעישעתו,

שלכמודללמגורים,אולהשכרהדיורלטובתשטחים

באזור.למגוריםהרבלביקושופתרוןשימושיםעירוב

טובותסיבותאלף לציוןראשון
שלהבנייהכברהחלהלציוןראשוןמערבדיונותעל

הקרעתודותעלהחולשחדש,ומסחרתעסוקהמוקד

מהווהה-0001מתחםלאיילון.ממערבהעירשלקע

בגודלההשלישיתלעירלהפיכתהבתוכניתחשובחלק

תוגאלף053תאכלסהיאהעשורבסיוםבישראל.

שבים.

ביןשימזגשימושים,בעירובחדשמטרופוליןזהו

כ-001ויאכלסוקניות,בילויתעסוקה,מסחר,מגורים,

משתרעהשטחתושבים.אלףמ-22ויותרעובדיםאלף

לתעסוקהמ"רמיליון57.1ויכלולדונםכ-000,1פניעל

ו-021דירות006,5עובדים,אלףכ-001עבורומסחר,

פארקים.שלדונם

יותרלהקמתקרקעותבהצלחהשווקוכברכהעד

הגדולותמהחברותלכמהתעסוקהמ"ראלףמ-008

פרשקובסקי,רוגובין,דיסקונט,הפניקס,בהןבישראל,

נפתחהמתחםבקרבתנוספות.וחברות2vltJאמות,

בישראל.מהמודרנייםייחודימבקריםמרכז

עםחדשהמטרופוליניתעירכאןמוקמתלמעשה,

שיגוגאישאלףמ-22יותרבה,שיעבדואישאלף001

סטודנטיםמעונותכוללדיור,יחידותב-006,5בהרו

מוגן.ודיור

משרדיםמגדלבמתחםתקיםפרשקובסקיחברת

תת-קרקעי,וחניוןמסחררחבתעםקומות22בגובה

מיליון0814שלמוערכתבעלותדונםכ-9עלשייבנו

אלף14.35ויכלולקומותל-22יתנשאהמגדלשקל.

בהיקףמסחרושטחיבלבדלהשכרהמשרדיםמ"ר

נוספתבקרקעפרשקובסקיזכתהלאחרונהמ"ר.0014,1

מיליון661העסקההיקףדונם.142שלבהיקףבמתחם,

להשכרהמגוריםמתחםלהקיםהחברהבכוונתשקל.

ארוך.לטווח

עכשיו"כברפרשקובסקי:מנכ"לקראדי,חיים

רבות,מחברותלבתשומתאליומושךה-0001מתחם

בנקים,הנהלותאביב.לתלאלטרנטיבהבושרואות

מעברבוחניםישראלייםותאגידיםחוליםקופות

למתחם".

מודל"זהוקינסטליך:רזלציון,ראשוןעירייתראש

מסחרתעסוקה,ביןמתקדםשימושיםלעירובחלוצי

התושחייאיכותאתמשמעותיתישפרהואומגורים.

בעיר".התעסוקההיקףאתויגדילבים

והשכלהמדע שמואלגבעת
14כבישלאורךכיוםהקיימיםהתעסוקהמרכזי

גבעתשלהחדשההמתארתוכניתבמסגרתיורחבו

יוקצורבין,לדרךבסמוךהעיר,במזרחשמואל.

נוסףחדשעירונימרכזנוספים.תעסוקהשטחי

תעסומגורים,הכוללהנשיא,רחובסביביוקם

ומסחרתעסוקהמוקדיעםמיוחדוצירומסחר,קה

התעסוקהלאזוראילןבראוניברסיטתביןשמחבר

תקווה.בפתחסיברמת

פארקהקמתתקודםאילןברבאוניברסיטת

מ"ר.000,01עלשיתפרשהאוניברסיטה,בתחומימדע

לחומתחםמחקרמעבדותהוראה,כיתותיכלולהמרכז

טכנולוגיה.ברות

הקמתהבאים:הפרוייקטיםצוינוהעקרונותבמסמך

תחבוהשומר,תלבשיתוףורפואהלמדעביוטקפארק

פעולהשיתוףהשומר,לתלאילןברביןחכמהרה

הרחבתוטרינריה,ללימודיהספאריעםאקדמי

שיתוףמצטיינים,לתלמידיםהלימודיםתוכניות

צבי.בןלמשחקהספרביתעםפעולה

"האוניברודני:יוסישמואל,גבעתעירייתראש

וטבעי.אחדבנוירצףהינםשמואלוגבעתברסיטה

המתהתעסוקהלאזוריהאוניברסיטהשלהקרבה

להכניסבהםהבוניםליזמיםגורמתבעיר,פתחים

האוניבלחוגיזיקהלהןחברותולהביאשימושים

להעתיקעתידהמדיסוןחברתלמשלכךרסיטה.

מקדמת.היאאותוחדשלמבנההחברהמשרדיאת

במרחקדונםעשרותשלמתחםלהנוספתחברה

להקמתתכנוןמקדמתמהאוניברסיטה,הליכה

תחוםאתגםהכולליםשוניםמתחומיםמשרדיםמבני

הביוטכנולוגיה".

בדרוםהייטק אשקלון
החהדירותמכירתשיאניתבתוארמחזיקהאשקלון

בתוךשנמכרודיוריחידותכ-008עםבישראל,דשות

מעגיותר,0202לנובמברספטמברביןבלבד,חודשים

פיעלזאתוירושליםחיפהאביב,תלכמוגדולותרים

לסטטיסטיקה.המרכזיתהלשכהנתוני

ידיעלתושביםלמשוךמתכווניםהעירייהבהנהלת

מהמוביידעעתירותחברותעםהייטקפארקהקמת

החלטתעבודה.מקומותאלפישיציעובישראל,לות

לאומיתעדיפותכאזורהעיראתלהגדירהממשלה

לאטרקאשקלוןאתהופכתותעשייהכלכלהלקידום

טיבית.

השקלעידודבחוקהעירהכללתהיאנוספתבשורה

מפהתעשייה.לאזוריא'פיתוחאזורובמעמדהוןעות

יכואתולשפרייעודייםממענקיםליהנותיוכלועלים

וחברותמפעליםבינלאומיים.בשווקיםלהתמודדלתם

נמוכיםומשיעוריםמופחתחברותממסליהנותיוכלו

העירתוכלכךמואץ.פחתוניכויהכנסהמסשליותר

ובעיזמיםובינלאומיים,ישראלייםמשקיעיםלמשוך

פעילותםאתלהעתיקאולהקיםבתעשייהעסקיםלי

לתושבים.ואיכותייםחדשיםתעסוקהמקומותוליצור

ההייטקחזון המזרחיהנגב
המשרדהייטק?מפעליימשוךהמזרחיהנגבהאם

מזרחיגלילואשכולוהגלילהנגבהפריפריה,לפיתוח

הנגבלתושבישיעניקvegen;eidocמיזםאתמשיקים

ההייטק.בתחוםותעסוקהמקצועיתהכשרההמזרחי

אילות,חבלקסום,אלדימונה,לתושבייאפשרהמיזם

מדבר,נווהרמון,מצפהמיתר,כסיפה,ירוחם,חורה,

שלום,ושגבהנגברמתערערה,ערד,תיכונה,ערבה

בתעתוכנהכמפתחיולעבודמקצועיתהכשרהלקבל

בנגב.ההייטקשיית

למועלותוהכלכליהמיזםבמסגרתיסובסדהקורס

000,014כ-(במקוםבלבדשקל005עלעומדתשתתף

שקל).

לפיתוחהרשותויו"רדימונהעירייתראשביטון,בני

מטורףשאניליאמרוגג,הסכםעלכשחתמתיהנגב:

כשנכנסתיהקרוב.בעשורדימונהאתלשלשבכוונתי

%07היתההארנונהחלוקתב-3102העירראשלתפקיד

היאמהארנונה%56היוםמתעשייה.ו-%03ממגורים

הבאנוובמקבילהגג,להסכםהסכמתיאזמתעשייה.

מ-%61ירדנועבודה.מקומות005,1מפעלים,חמישה

חייביםלאהייטקמלואו-טק.לינמאסל-%5.6.אבטלה

ובקרייתבירוחםאצלנו,גםאפשרברעננה,לעשות

שמונה".

תעשייהפארק גתקריית
000,14כ-עלמשתרעגתבקרייתהתעשייהפארק

אינהחברותהשארביןממוקמותובוהעירבצפוןדונם

בשיגנעוץהפארקשלייחודו.PHאסם-נסטלהטל,

מהולואוטק,מידטקהייטק,ומפעליחברותביןלוב

העבודה.במקומותורסטיליותשמאפשר

מגוריםסביבתלהציעהצליחהלאגתקרייתבעבר

התרובםולכןההייטק,לעובדימספיקאטרקטיבית

שלהקמתועםהארץ.ובמרכזהסביבהביישוביגוררו

חלקםהוותיק,האזורשדרוגלצדבעיר,גתכרמירובע

ה-0001במתחםפרשקובסקישל AINNELLIMמגדל

ברודנייוסי
עירייתראש
שמואל:גבעת

של"הקירבה
האוניברסיטה

התעסוקהלאזורי
המתפתחים
גורמתבעיר,
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בפארקהמועסקיםמביןגתקרייתתושבישלהיחסי

וגדל.הולך

כ-52.1עלעומדגתבכרמיחדרים14דירותמחיר

מיג52.2בכנמכריםקרקעצמודיבתיםשקל.מיליון

057ביןנעיםהמחיריםהעירבשארבממוצע.שקלליון

חדרים.14דירתעבורשקלמיליוןל-2.1אלף

בקהגגהסכמימנהלתמנכ"ליחזקאל,אוהדלדברי

בקמשרדיםובניינימפעליםלהקים"כדאיגת,ריית

והנגישותהעירייהמצדהכלכליהעידודבשלגתריית

והמסחרהתעשייהאזורהקרובותבשנתייםהגבוהה.

שליגמפעלתקיםואינטלדונם,000,2לגדולצפוי

בפארקמועסקיםכיוםדונם.0514כ-בשטחבעירשי

כ-000,01שללתוספתהואוהצפיעובדים,כ-000,02

משרות".

הסייברבירת שבעבאר
הכדורחצישלהסייברבירתתהיהשבע"באר

סביבנתניהובנימיןהממשלהראשהצהירהמזרחי",

הצבא.שלהעיליותהטכנולוגיהיחידותשלהמעבר

ירדוכברגדולותבינלאומיותהייטקחברותמעטלא

שצנגב,יםגבההייטקבפארקפעילותוהקימולנגב

לבסיסיםהמיועדולאזורגוריוןבןלאוניברסיטתמוד

צה"ל.שלהטכנולוגיים

נוערבניכיסוכםלאחרונהבחינוך.מתחילהכל

משרדשלייחודיתתוכניתבמסגרתיוכשרושבעמבאר

ביחידותמשמעותילשירותהגיוסלקראתהמודיעין

תקציבהוקצההפרויקטלטובתוהטכנולוגיה.הסייבר

שקל.מיליוןבסךהראשונהלשנהייחודי

"בארדנילוביץ':רוביקשבע,בארעירייתראש

לחיזוקהבינלאומיוחדשנותידעלמרכזהופכתשבע

החילמערכתישראל.במדינתאיכותשלכמטרופולין

בארשלולחיזוקההמהלךבקידוםחשובתפקידנוך

והטכנולוגיה.הסייברבתחוםשבע

מהמרהטכנולוגיהאנשיאתלשכנעהואהאתגר

להםמציעותפרטיותחברותבעודהנגב,אללרדתכז

רכבתמסילתלהניחמתכננתהממשלהוגבעות.הרים

הטבותבדיור,מיוחדיםמענקיםהבסיס,לפאתיעד

הבאים.אתשיקלטואיכותייםיישוביםוהקמתמס

בירתהיאהנגבשבירתבישרכברטיימסהפייננשל

ישראל.שלהסייבר

מובילים.יזמיםבקרברבענייןמעוררתשבעבאר

ביטוחכללהביטוחחברתעםיחדלוינשטיןחברת

אחדמשרדים,מגדלישנילהקיםמתכננתופיננסים

ועודהחברות,שישכירוקומות91עד71שלבגובה

מוערךהפרויקטשבע.בארעירייתשללשימושהבניין

שקל.מיליוןכ-062שלכספיבהיקף

ותהלהתפתחתמשיךשבעבארכימאמינים"אנו

אוכלוסייהלשרתהמתוכננתמטרופוליניתלעירפוך

קבומנכ"ללוטן,שאולאמראיש",ממיליוןיותרשל

לוינשטין.צת

עובדים000,21 נתיבות
מהאחדהואלנתיבותהסמוךנ.ע.םתעשיותפארק

והאזור.העירשלוהתעשייתייםהתעסוקתייםעוגנים

אופגםנתיבותמלבדשותפותלולאומיפרויקטזהו

הנגב.ושדותמרחביםהאזוריותוהמועצותקים,

המרכזמאזורמפעליםהעתקתהיאהפרויקטמטרת

ידעעתירימפעליםעלבדגשחדשיםמפעליםובניית

יועכאןשיוקמובמפעליםטכנולוגית.חדשנותובעלי

התפקידים.בכללישיריםעובדיםכ-000,5סקו

ההטבותא'.לאומיתעדיפותבאזורממוקםהפארק

מסבתחוםמשמעותיותהנחותכוללותהאטרקטיביות

%03במקום%02דיבידנדעלמיסויהנחתהחברות,

ופילמבנים14פימואץבפחתהכרהמאושר,למפעל

חדשים.עובדיםלקליטתסיועומענקישניםל-5לציוד

תב"עתאושרבקרובדונם.כ-000,1הפארקשטח

בפארקפועליםכיוםד').(שלבדונםכ-009,1עודשל

להקיםהכוונההחלה.נוסףמפעלשלובנייתומפעלים,

מועסקיםכ-000,21עםמפעליםכ-001דברשלבסופו

המקצועות.בכלישירים

תעסימביוזהעלבפארקדגששמיםמהחזוןכחלק

בילידיבאהדברירוקות.באנרגיותושימוששייתית

הטבעיהגזלתשתיתמחוברתאשרטרה,במחלבתטוי

כמעטואינופק.מובילקמפעליחוברובהמשךבפארק

סולאריים.פאנליםמותקניםהגגותבכל

ירוקמסלול צפת
תעסוגמקומות006יותרנפתחוהאחרונהבשנה

מושקעיםאלהבימיםבצפת.חדשיםקה
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