
והנכונים החמים
 הבאים האזורים את עבורינו בחרו בנייה וחברות יזמים

צור אלעד I נדל״נית מפריחה להערכתם ליהנות שצפויים

m"כשהמשק הקורונה, משבר שאחרי יום ״ 
 לפי יחזרו בפרט הנדל״ן ושוק הישראלי

 לקרום להמשיך צפויות מלאה, עילות
 כיום שנמצאות רבות בנייה תוכניות וגידים עור

שנ גג מהסכמי החל - תכנון של שונים בשלבים
מפו תוכניות וכן כוללניות, מתאר תוכניות חתמו,
 ולחברות ליזמים פנינו בארץ. רבים באזורים רטות

 והשכונות הפרויקטים בפני זרקור שיציבו כדי
 ביקושים וימשכו הטון את יתנו שלהערכתם שהם

הקרובות. בשנים

שבע באר הדרים, גאות שבתת
 צרפתי החברות ידי על המוקמת השכונה,

 בצידה ממוקמת ובניו, משה ואביסרור שמעון
 בכביש ליציאה מרבית בנגישות העיר של הדרומי

 ועיר אילת לכיוון הדרומית וליציאה ב״ש עוקף
.6 לכביש נגישות הבה״דים,
ולה לבנות מתכננת שמעון צרפתי חברת

 יח״ד 600 של פרויקט הדרים נאות בשכונת קים
מהש כמחצית ויהווה שלבים במספר שייבנה

 שונים, בגבהים בניינים יוקמו זו במסגרת כונה.
 דירות עם םנמוכים ובנייני מדורגים בניינים כולל

 קטנות דירות וכולל מגוון הדירות תמהיל וגג. גן
 פנטהאוזים לצד חדרים 4,5 ודירות חדרים 3 בנות

כפולות ענק מרפסות תוכננו בפרויקט מרווחים.

מהש חצי כאשר הרגיל, הבניה מסטנדרט בשונה
 לגינון. השני והחצי משותפת למרפסת יוקצה טח

תלויות. גינות שולבו הפרויקט בכל

ירושלים איחר
 ענק תוכניות לאישור הממשלה של הפעילות

 לבנייה תוביל ירושלים, באיזור למגורים לבנייה
 לביקוש לכך ובהתאם באזור, דירות של מאסיבית

 אלה בימים לבית. העיצוב תחום לכל מאוד גדול
 מרכז אדומים מעלה של התעשייה באזור נבנה

 - הבית עיצוב לתחום מוקדש שכולו ענק עסקים
 ידי על שנבנית ירושלים סיטי דיזיין העיצוב עיר

אדומים. במישור גרופ קס חברת הפרויקט יזמית
 סי- "דיזיין גרופ, קס מנכ״לית רווח, פנינה לדברי

 ירושלים תושבי מיליון 1.5מ- ליותר מענה תספק טי
 בפרויקט. תומכת שהממשלה שמחים ואנו והסביבה

שכ רבות חברות מצד גבוהים ביקושים מזהים אנו
 אדומים, למישור מירושלים פעילותן את העתיקו בר

 הפוטנציאל מתעניינות. הארץ ממרכז חברות וגם
 נעלם לא אדומים במישור הטמון הגדול העסקי

מתמי ליהנות צפוי והאזור ההחלטות מקבלי מעיני
גבוהה". ואסטרטגית כספית ממשלתית כה

הרצליה זוובבל, מתחם
בשנים חדשות יח״ד אלפי ניבנות בהרצליה

ית״צ הדמיה: | בהרצליה פארק" "פלינר פרויקט
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 "מתחם הוא החדשים האיזורים אחד האחרונות.
דיור. יחידות 600כ- הכולל זרובבל",

 הדיירים לכניסת ומוכן ערוך כבר כולו המתחם
 אותו האחרון, הפרויקט בניית גם תסתיים ובקרוב
בח פארק". "פלינר - פלינר אפרים חברת מקימה

לסבי ידידותי בפרויקט מדובר כי מתגאים ברה
 הרצליה של לפארק הראשון בקו למיקום זכה בה

תוכ הפרויקט כי בחברה מספרים עוד הירוקה.
 לובי בו ויש ביותר גבוהים בסטנדרטים ונבנה נן

 פנימית לחלוקה אפשרות אדריכלי, בעיצוב מפואר
 את לראות ניתן ממרביתן גדולות מרפסות גמישה,

ועוד. דירה לכל פרטי מחסן הים,
במי נמצאת השכונה כי בחברה מוסיפים עוד

 הראשיים לצירים נוחה נגישות עם מצוין, קום
 של הרכבת לתחנת ),531 וכביש 20 כביש (איילון,

 לפארק וכמובן הכוכבים שבעת לקניון הרצליה,
 יחובר ואף הליכה במרחק ממש שנמצא הרצליה
ואופניים. הליכה שבילי ע״י לשכונה

עקיבא אור
מקוד אביב, תל חיפה כביש על עקיבא, בעיר

ענק. פרויקטי מספר כיום מים
 לפיתוח הקרן ידי על המתוכננת ים אור שכונת

תו השכונה יח״ד. 3,500כ- לכלול צפויה קיסריה
 ומגוונת. איכותית מודרנית, מגורים כסביבת כננה
 דרכים ציבור, לצרכי מיועדים משטחיה 60%

 אורך לכל לינארי פארק כולל ירוקים: ושטחים
השכונה.

 אביב- (תל 4 לכביש היטב מקושרת השכונה
במ מצויה והיא החוף), (כביש 2 ולכביש חיפה)

מחיפה. דקות 30ו- אביב מתל דקות 40 של רחק
 23 בשכונה להקים עתידה MORE קבוצת

 החופשי בשוק יח״ד 279 הכוללים מגורים בנייני
למשתכן. תכנית במסגרת 434ו-

 באור "אלקטרה הוא בשכונה נוסף פרויקט
 כבר שבנייתו הפרויקט, מגורים. אלקטרה של ים"

 בניינים 8 פני על שיתפרסו יח״ד 328 כולל החלה,
 פישביין אור גל ידי על תוכנן הפרויקט מדורגים.

אדריכלים.
 מגורים, אלקטרה מנכ״ל שורק, ירון לדברי

 שכונת לתכנון מצוינת דוגמא היא ים אור "שכונת
חזקה. קהילה להקים שמאפשרת בישראל מגורים
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וביקושיםאדירפוטנציאלבעלתבשכונהמדובר

המוק־הסביבתיוהפיתוחהתכנוןבשלדופןיוצאי

פדים

$TS1$המוקפדים$TS1$

$DN2$המוקפדים$DN2$,האופ־ומיקומההתחבורתיתהנגישותשלה

טימלי

$TS1$האופטימלי$TS1$

$DN2$האופטימלי$DN2$ולקיסריה".הצומחתעקיבאלאורבסמוך
לעבורעתידהעקיבאבאורשזרשכונתגם

הגדוליםביןבינוי-פינויפרויקטבמסגרתמהפך

תדהר.וקבוצתובינוילשיכוןמשותףבישראל,

במר־עקיבא,אורבמערבממוקםהפרויקט

חק

$TS1$במרחק$TS1$

$DN2$במרחק$DN2$הריסתוכוללהיםמחוףבלבדק"מכ-6.1של

שכונתשלהרעועותוהתשתיותהישניםהבניינים

במסגרתדונם.118כ-שלשטחעלהפרוסיםשז"ר,

שכונהתוקםובמקומןדירות355יפונוהפרויקט

קומותכ-52בנימגוריםמגדלי12תמנהאשר

החדשההשכונהבסה"כ.דירותכ-057,1ותכלול

שלבשטחחדשופנאיבילויקניות,מתחםתכלול

חדשה.וטיילתמ"רכ-000,5

מפ־סדןדוריתובינוי,שיכוןשיווקסמנכ"לית

רטת:

$TS1$:מפרטת$TS1$

$DN2$:מפרטת$DN2$מוקפדהנובשז"רהחדשההשכונה"תכנון

שלמתקדמיםעקרונותומשלבביותרואיכותי

ציבורשרותיורמתירוקהסביבהקהילתי,תכנון

לעור־בסמיכותנמצאתעקיבאאורביותר.גבוהה

למטרופוליןמנגישותונהניתראשייםתחבורהקי
וגם2,כבישהרכבת,באמצעותאביבותלחיפה

משיכהמוקדהאחרונותבשניםמהווההעיר.6

איכותשמחפשיםצעיריםוזוגותלמשפחותנדל"ני

המה־אתהופכיםאלהכלמצויןבמיקוםחיים

פך

$TS1$המהפך$TS1$

$DN2$המהפך$DN2$החברהיותר.הרבהלמשמעותיעקיבאאורשל

בשכונתדיוריחידותמאותעקיבאבאורבונהכבר

טבעיהמשךשז"רבשכונתורואההחדשהיםאור

הצומחת".בעירלפעילותה

חריש
בצפוןאלהבימיםמוקמתהולכתחרישהעיר

100שליעד2010בשנתהציבההמדינההשרון.

הש־ובהתאם,2030שנתעדבחרישתושביםאלף

קיעה

$TS1$השקיעה$TS1$

$DN2$השקיעה$DN2$תשתיות,בפיתוחהעיר,בפיתוחעתקסכומי

כאלטרנ־אותהלמתגכדיותעסוקה,מסחראזורי

טיבה

$TS1$כאלטרנטיבה$TS1$

$DN2$כאלטרנטיבה$DN2$למרכז.ראויה

תוש־אלףמ-02יותרבחרישמתגורריםכיום

בים,

$TS1$,תושבים$TS1$

$DN2$,תושבים$DN2$עשרותעודתאכלסהקרובותבשניםאולם

.2020שנתסוףעדלכ-000,03עדתושבים,אלפי

כבישכמומרכזייםגישהלעורקיסמוכהחריש

וקהילתי,ירוקבתכנוןמאופיינתוהיא,6וכביש65
בנייהוכןציבור,ומוסדותפארקיםשלמגווןעם

ומרווחת.נמוכה

חריש,המקומיתהמועצהשערכהמפקדפיעל

צעירות,משפחותהינםהדירותמרוכשיכ-%87

המרכז.מאזורמחציתם

השכונהבעירהגדוליםהפרויקטיםאחדאת

מגוריםשפירחברהמובילהבצוותא,השיתופית

נפרדת(.כתבה)ראוובניין

"סביוניאתבעירמקימהישראלאפריקה

יחידות380הכוללהפרחים,שכונתבלבחריש",

בניינים.ב-31

אפריקהומכירותשיווקסמנכ"לגינגיסדן

כימסבירבחריש,היאאףשבונהמגוריםישראל

יותרלהקיםלאישראלממשלתשל"ההחלטה

הביאההקיימות,אתלעבותרקאלאחדשותערים

בישראלהיחידותהחדשותהעריםששתילכך

הגדו־הצמיחהכאשרוחריש.מודיעיןהןכיום

לה

$TS1$הגדולה$TS1$

$DN2$הגדולה$DN2$בשנתייםחריש.ביישובונמשכתהיתהביותר

שנתובסוףעצמהאתהכפילההעירהאחרונות

תושבים".כ-000,51העיראוכלוסייתמנתה2019

עםומתמודדתמהרצומחת"חרישלדבריו,

מרכזילתשתיות,חיבורכדוגמתמישוריםהרבה

ועודמהיראכלוסחינוך,מוסדותהקמתתעסוקה,

וח־תכנוןמבחינתמשודרגת,יותרהרבההיאאבל

שיבה

$TS1$וחשיבה$TS1$

$DN2$וחשיבה$DN2$בחרישהכלהנוכחית.לתקופההמתאימה

ביותר.מוקפדובאופןמראשמתוכנן

מחכה"עירבמודלנבניתהעירמזו,"יתרה

מה־נהניתלעירהמצטרפותוהמשפחותלתושב",

תמיכה

$TS1$מהתמיכה$TS1$

$DN2$מהתמיכה$DN2$שמכי־והתחבורההשיכוןמשרדשלהרבה

רים

$TS1$שמכירים$TS1$

$DN2$שמכירים$DN2$ומ־לתושביםהנדרשיםשלההיקפיםבצרכים

שקיעים

$TS1$ומשקיעים$TS1$

$DN2$ומשקיעים$DN2$שיסייעופתרונותבמתןעתיריםתקציבים

זאתופנאי,תעסוקהלמקומותחרישאתלחבר

שי־מהלעיר"לעבורתעסוקהמרכזיעידודלצד

קצר

$TS1$שיקצר$TS1$

$DN2$שיקצר$DN2$העיר.שלההרצה""תקופתשלהזמןפרקאת

ההצ־שסיפורמאמיןאניסיבותאותן"ומכל

לחה

$TS1$ההצלחה$TS1$

$DN2$ההצלחה$DN2$שלהגבוהותהמחיריםורמותמודיעיןשל

עללחזורעשויבהחלטבמודיעיןהדיורמחירי

"אניכיומוסיףגינגיסקובעבחריש",גםעצמו

הנ־בשוויגדולהקפיצהתרשוםשחרישמעריך

כסים

$TS1$הנכסים$TS1$

$DN2$הנכסים$DN2$כשכלהקרובות,השניםחמשתבמהלך

בפעילותתהיהוהעירלשכונותייכנסוהתושבים

בהשוואהבעירההשקעהאתנבחןבאםמלאה.

מולובוודאיבאזור,אחריםיישוביםשללמחירים

מצי־שחרישהרי,בישראלהממוצעהדיורמחיר

ולראיה,מאוד.אטרקטיביותנדל"ןעסקאותעה
בכמיליוןבעירחדריםדירותלמצואאפשרכיום
בלבד".שקל

כרמיאל
היא"כרמיאלייזום:בסטמנכ"למורדני

המישורים,בכלמואצתהתפתחותשחווהעיר

ממחישיםהלמ"סשלהבנייההתחלותונתוני

הערים,ברשימתמככבתכרמיאלהעירזאת.

.2019בשנתהבנייההתחלותמס׳אתשהגדילו

וגםלמגוריםבמיוחדלאטרקטיביתהפכההעיר

נב־ואקדמיה,בחינוךמתפתחתהיאלהשקעה,

נים

$TS1$נבנים$TS1$

$DN2$נבנים$DN2$והיי-טקתעשייהפארקיחדשות,שכונות

ופנאיבילוימשרדיםמסחר,מרכזימתקדמים,

התחתוןהגלילשביןהגבולבאזורמהגדולים

קהילה,מרכזיממשל,שירותיהעליון,לגליל
שמס־חדשהרכבתתחנתמטופחים,פארקים

פקת

$TS1$שמספקת$TS1$

$DN2$שמספקת$DN2$85לכבישסמיכותהבשלמצוינתנגישות

ועוד".עכו-צפתכביש

חד־בשכונהמגוריםקומפלקסבונהיזוםבסט

שה

$TS1$חדשה$TS1$

$DN2$חדשה$DN2$שתכלולשכונהלהיותהמתוכננתכרמי,הר

פנימיתכבישיםומערכתפנאיומתחמיפארקים

אתהמחבר85לכבישמהעירמהירהיציאהעם

לת־קרובההשכונהוחיפה.עכונהריה,עםהצפון

חנת

$TS1$לתחנת$TS1$

$DN2$לתחנת$DN2$,בראודהאורטהאקדמיתלמכללההרכבת

וקניות.בילוימרכזיולמגוון

אביבתלדרום
צבריםחברתשלהבעליםצברי,רונילדברי

עירו־התחדשותפרויקטיוביצועבייזוםהמתמחה

נית,

$TS1$,עירונית$TS1$

$DN2$,עירונית$DN2$הדיורבשוקפריחהראינוהאחרונות"בשנים

הפ־שוקאזורלדוגמאיפו.ובצפוןאביבתלבדרום

שפשים

$TS1$הפשפשים$TS1$

$DN2$הפשפשים$DN2$פרויקטיםנבנופיתוח,תנופתעברביפו

יקרים.מאודכברוהםעלווהמחיריםחדשים

לפעולתחללערךוחצישנהבעודכאשרכעת,

והפריחהשהביקושיםרואיםאנחנוהקלה,הרכבת

בעי־יפושלהדרומיותלשכונותמגיעההנדל"נית

רואיםאנחנוהקלה.הרכבתלתוואיהסמוכותקר

נותרושעדייןלדירותהביקושיםפיעלגםזאת

הרצוןפיעלוגםטוכולסקיברחוביאפאבפרויקט

התח־בתהליךלהתחילבאזוררביםמתחמיםשל

דשות

$TS1$התחדשות$TS1$

$DN2$התחדשות$DN2$.מציעותיפובדרוםהשכונותכיוםעירונית

ניתןהשבחה.פוטנציאלעםלכסףגבוההתמורה

ליםנוףעםידייםרחביודופלקסיםדירותלמצוא

שיסתו־מיאביב.לתליחסיתבוודאישפויבמחיר

בב

$TS1$שיסתובב$TS1$

$DN2$שיסתובב$DN2$אותן.יכירלאשנים5-6שעודיפושלבשכונות

לע־ניתןאחדשמצדמודרניותשכונותיגלההוא

לות

$TS1$לעלות$TS1$

$DN2$לעלות$DN2$ספורותדקותתוךולהגיעהקלההרכבתעל

היםלחוףלהגיעניתןשניומצדאביבתללמרכז

אנחנומשתנההאוכלוסייהגםקצרה.בהליכה

שמגיעיםוסטודנטיםצעיריםויותריותררואים

באזור".להתגורר

אונוקרית
הת־פרויקטימספרמקודמיםהותיקהבעיר

חדשות

$TS1$התחדשות$TS1$

$DN2$התחדשות$DN2$לויבמתחםהיתרביןגדולים.עירונית

רכבתבנייניעשרותקיימיםלאורכואשראשכול,

הפעילותהחברותאחתהיאכנעןקבוצתישנים.

שמא־התכנון,בועדותשינוייזמההחברהבמקום.

פשר

$TS1$שמאפשר$TS1$

$DN2$שמאפשר$DN2$הקרבהשיצרההגובה,מגבלתעללהתגבר

לנתב"ג.

שניםשמונהמזהאונובקריתפועלתהקבוצה

אשרבעירדרוםאשכוללוימתחםאתומקדמת

כברבינויפינויכמתחםהשיכוןמשרדע"יהוכרז

1999בשנת

פינויכוללתכנעןקבוצתשמקדמתהתוכנית

בניבנייניםב-11כעתהמתגוררותמשפחות,232

זוגיים()אי129-181אשכוללויברחובקומות

14-17בניבנייניםב-11יח"ד690יוקמוובמקומם,

הקרקע.בקומותמסחרשטחיגםהכולליםקומות,

"אנחנוכנען:קבוצתמנכ"לטלמאירלדברי

שמילמיהמסייעתקדים,שיצרנוכךעלשמחים

חיפהאלמוגי,רמת

הבו־החברותאחתפרויקטים.מספרמוקמיםבחיפה,הכרמלעלאלמוגירמתבשכונת

נות

$TS1$הבונות$TS1$

$DN2$הבונות$DN2$ובנייהייזוםשגראויחברתהיאבמקוםSBC,וביצועבייזוםהמתמחהותיקהחברה

התחדשותציבור,מבנימלונאות,עסקים,מסחר,מגורים,כוללהנדל"ן,בתחומיפרויקטים

רכישה.וקבוצותעירונית

ALMOGI SELECTEDפרויקטאתבונההחברה

יקי־רחובבלבמושלםבמיקוםגבוהובסטנדרטבקפידהתוכנןהפרויקטכימספריםבחברה

נטון.

$TS1$.יקינטון$TS1$

$DN2$.יקינטון$DN2$מר־חלליםייחודית,וארכיטקטורהאופיבעלימדורגיםבנייניםמתוכנניםבפרויקט

ווחים,

$TS1$,מרווחים$TS1$

$DN2$,מרווחים$DN2$4,דירותלבחירהמהדירות(.)בחלקאחוריתוגינהענקיתמרפסתגדול,אירוחסלון

הים.מולמפואריםופנטהאוזיםפנטהאוזיםמיניחדרים,

במחירמ"ר,90מ"רכ~041שלבשטחאחדכלפנטהאוזים,בפרויקטמכרהולאחרונה

.3כ-3של שקל.מיליון8 מ

יח"צהדמיה:! הדמיהALMOGI SELECTEDפרויקט

ggg?
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סטודיוAAהדמיה:הייןבעיראפגדפרויקטאפגדחברתשלפרויקט

י“?

־ליס

יי

מסביבלגובהבנייההמשלביםפרויקטיםקדם

נחי־מקצועיות,שבזכותההוכחהזאתלנתב"ג.

שות,

$TS1$,נחישות$TS1$

$DN2$,נחישות$DN2$,לשי־להביאניתןואמונה,רוחאורךסבלנות

נוי

$TS1$לשינוי$TS1$

$DN2$לשינוי$DN2$שה־ספק,איןציבוריים.בגופיםכשמדוברגם

תקדים

$TS1$שהתקדים$TS1$

$DN2$שהתקדים$DN2$,בינויפינויתכניותלקידוםסייעשיצרנו

פניהאתישנואשראונוקריתהעירבמרכזרבות

העיר.מהתחדשותחלקלהיותגאיםאנחנוכליל.

יהפוךאשכוללוירחובובפרטהעירמרכזבעתיד

הפועםהלבשתהיהואורבניתמודרניתלשדרה

בילוי,מקומותיפתחוהרחוב,אורךלכלשלה.
ועוד".משרדיםחנויות,

אשקלוןהיין,עיר
העירבצפון־מזרחממוקמתהייןעירשכונת

להיותועתידההציונותלשדרותממזרחאשקלון,

תו־מבחינתבאשקלוןביותרהגדולההשכונה

שבים

$TS1$תושבים$TS1$

$DN2$תושבים$DN2$קי־השכונהחדשות.יח"ד11,5000עם

בלה

$TS1$קיבלה$TS1$

$DN2$קיבלה$DN2$חדשעירוניפארקהיין,מפארקשמהאת

450שלשטחעלשלההמערביבחלקשייבנה

בנייניגםמתוכנניםמגורים,לבנייניבנוסףדונם.

ושטחיםמוגןדיורציבור,מבנימסחר,משרדים,

מש־מתקניציבוריות,גינותפתוחיםציבוריים

חקים

$TS1$משחקים$TS1$

$DN2$משחקים$DN2$חייםאורחשיאפשרואופנייםומסלולי

בד־ועסקיותכלכליותהזדמנויותלצדמתקדם

מות

$TS1$בדמות$TS1$

$DN2$בדמות$DN2$מת־חנויות,מדרחובידיים,רחביקניונים

חמי

$TS1$מתחמי$TS1$

$DN2$מתחמי$DN2$נגישותלשכונהקולנוע.בתיומתחםקניות

הצפוןבצידהמיקומהבשלוממנהאליהגבוהה

העיר.שלמזרחי

הראשו־הפרויקטיםקיבלוכחודשייםלפני

נים

$TS1$הראשונים$TS1$

$DN2$הראשונים$DN2$בעיר"אפגדפרויקטבניהםהבניההיתראת

מגוריםדירות247הכוללאפגדחברתשלהיין"

החברהנתוניפיעלקומות.13-15בניבניינים

לשוקהוצאואשרמהדירותכרבעכהעדשווקו
בעיקרדיורמשפריכהעדהרוכשיםמביןהחופשי

הסביבה.ויישובימאשדודוהיתרמאשקלון,

היוזמתבחברתשיווקסמנכ"לדקל-הניגיעל

היין":בעיר"אפגדהמגוריםפרויקטאתובונה

היין""עירולשכונתלאשקלוןהפיתוח"תכנית

הקרובבעשורהמפהעלהעיראתתשיםבפרט,

גוד־לאורבישראלהמשמעותיותהעריםכאחת

לה

$TS1$גודלה$TS1$

$DN2$גודלה$DN2$כחברהתושבים.אלףל-003מעלעםהעתידי

להקמההחולףבעשורשותפההייתהאשרותיקה
אנויח"ד,מאותעםבעירחדשותשכונותשלובניה

האח־בשניםבעירשהחלהבנייהלתנופתעדים

רונות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$חוותהאשרהמחיריםעליותעוצרת.ואינה

שלישירתוצרוהןבכדיאינםהחולףבעשורהעיר

מהגירהנהניתהעירובתשתיות.בפיתוחהשקעה

תושבידיורומשפריצעיריםזוגותבעיקרחיובית,

המחפשיםדןוגושהשפלהמאזורגםאךהסביבה,

סבירים".במחיריםאיכותיתמגוריםסביבת

נתיבותשרון,נווהשכונת
כוללניתמתארתוכניתלגיבושפועלתעיריית

מגו־לשימושימפורטותתוכניותגםכמולעיר,

רים,

$TS1$,מגורים$TS1$

$DN2$,מגורים$DN2$הכוללניתהמתארתוכניתותעסוקה.מסחר

יח"ד40,0000שלתוספתכוללת2040לשנת

במסגרתותעסוקה.במסחרמ"ר500,וכ-ססס

להיבנותצפוייםבנתיבותשרוןנווהבשכונתזו

קרקע,צמודיבתים5300חדשות,דירות2,6000

ציבו־ושטחיםותעסוקה,למסחרמ"ר35,0000

ריים

$TS1$ציבוריים$TS1$

$DN2$ציבוריים$DN2$בהלקוםמתוכנןמ"ר.50,0000שלבהיקף

דונם.900שלבשטחבוהונחלפארקגם

פרויקטאתבשכונהבונהצרפתירמיקבוצת
כש-%06דירות363שיכלולהנחל"על"צרפתי

רמילדברילמשתכן.מחירלזכאימיועדותמהן

"השכונההקבוצה,שלובעליםמנכ"לצרפתי,

במ־רקולאנוחים,במחיריםדירותמציעהעדיין

סגרת

$TS1$במסגרת$TS1$

$DN2$במסגרת$DN2$חדריםדירתשלמחירהלמשתכן.מחיר

כמי־עלופנטהאוזשקלכמיליוןעליעמודחדשה

שכונותשלדומיםבמקריםכמושקל.וחציליון

כךמתקדםבהןשהפיתוחככלגדולותחדשות

זאת.יודעיםוהמשקיעיםהמחירים,בהןעולים

משקיעיםממספרפניותקיבלנוהקורונהבתקופה

יותרבטוחאפיקחיפשובבורסההירידותשבגלל

להשקעה".
פרויקטלאחרונהאכלסהמאיגלעדחברתגם

יח"ד336ובונהמשווקתאלוובימיםבשכונהגדול

¥4\1נתיבות.פרויקטבמסגרתנוספות

"נתיבותמאי:גלעדמנכ"ליפרח,גלעדלדברי

בקרבגםלמבוקשתוהפכהמואץבפיתוחנמצאת

חיוביתמהגירהונהניתהסמוכותהעריםתושבי

שלישירהמשךספקללאהיאזומגמהואיכותית.

האחרונותהשניםבמהלךבעירשקורהמהכל

והתשתיותהפיתוחחדשות,שכונותשלהבנייה

שא־לנתיבותהרכבתחיבורוכמובןהעירברחבי

פשרה

$TS1$שאפשרה$TS1$

$DN2$שאפשרה$DN2$בישראלהתעסוקהמפתעםהעירחיבור

ועוד.

מורכבבשכונהוהמתענייניםהרוכשיםקהל

המבקשיםהעירתושבילצדהסביבהמתושבי

שפעהמציעהחדשהמגוריםבשכונתחייםאיכות

בוהופארקעכשווי.בתכנוןומתקניםפעילויות

מערכתוכןהמושקעותהמשחקיםגינותהסמוך,

ספקללאאלוכלבישראל,מהמתקדמותחינוך

שרוןנווהובשכונתבנתיבותהבחירהאתמחזקים

בפרט".

בפארק""שדרות
שדרות,שלבצפונהממוקמתבפארק""שדרות

הח־333לכבישובסמוךהכלניותלשכונתצפונית

!2י,
";tg£*!5 ~f*m
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I.
*S3*;sVvy'.

שמואלבגבעתהחדשההדררמת
בגבעתהדרומיכמשולשגםמוכרתהחדשההדררמתשכונת

להיבנותצפויותהכלבסךבפיתוח.אלובימיםנמצאתשמואל,

יחידותמספראתיגדילואשרדיוריחידות2,0500במקום

דונם3000פניעלמשתרעתהתכניתבכ-%52.בעירהדיור

דונם45וספתוחיםציבורייםשטחיםשלדונם700וכוללת

חדשתיכוןספרביתלרבותציבור,מבנילטובתהמיועדים

בשכונה.שייבנה

החדשההדררמתבשכונתהמחיריםזינקוהאחרונותהשנים40

2016בשנתאםיד2.אתרמנתוניעולהכךכ-%21,שלבשיעור

שקל,מיליון2.093עלעמדבשכונהחדריםלדירתממוצעמחיר
מיליון2.337עלועומדיםמשמעותיתעלוהמחירים2019בשנת
כאןגםשמואל.גבעתבכלהמחיריםאתבנוסףבדקהאתרשקל.

שלבעלייהמדובראךשנים,בתוךהדירותבמחיריעלייהנרשמה

בלבד.כ-%9

מקימתא.זיתוניחברתשלובעליםמנכ"לזיתוני,אבילדברי

רמת"שכונתבשכונההמקומםהחדשההדררמתECOפרויקט

בעיר.היוקרתיתהדרשכונתשלהמשכהלמעשההיאהחדשההדר

ECOיח"צהדמיה:שמואלבגבעתהחדשההדררמת

לכןשבהם.והמבוקשיםשמואלגבעתשלהמתפתחבאזורמדובר
שהש־גםמהעצמה.בפנישעומדתבשכונהמדוברטבעיבאופן

כונה

$TS1$שהשכונה$TS1$

$DN2$שהשכונה$DN2$מבודלתדישהיאכךתקווהפתחכמונוספתבעריםגובלת

יותר".וצעירחדשצביוןובעלתמהעיר

בנייניםפניעלהמתפרשותדיוריחידות228כוללECOפרויקט

ו-6חדריםבנותדירותהןבפרויקטהדירותעיקרקומות.21בני

בשבו־2020ביונילהתאכלסצפויבפרויקטהראשוןהבניןחדרים.

עות

$TS1$בשבועות$TS1$

$DN2$בשבועות$DN2$2021ביונילהתאכלסצפויהשניוהבנייןהקרובים.

זוכיםאנו"בפרויקטהפרויקט,משווקתחלימירונהלדברי

בק־גםלכךלבשמיםואנחנוגדולותלדירותרביםלביקושים

צב

$TS1$בקצב$TS1$

$DN2$בקצב$DN2$שעיקרמאחרזאתזה,מסוגדירותשלהמהירהמכירות

ילדים.עםמשפחותמהווההיאשמואלבגבעתהאוכלוסיה

ומר־גדולותדירותלמצואניתןמקימיםאנואותובפרויקט

ווחות

$TS1$ומרווחות$TS1$

$DN2$ומרווחות$DN2$משפרילכאןומביאותבאזורמאודהמבוקשותשמאוד

צי־ולידהארץ,במרכזטובבמיקוםלהתגוררהמבקשיםדיור

רי

$TS1$צירי$TS1$

$DN2$צירי$DN2$הדררמתבשכונתהרוכשיםאוכלוסייתמרכזיים.תנועה

איכותית,באוכלוסייהמאופיינתאלו,בימיםהנבניתהחדשה

משפריהםשבעיקרהגבוה,אקונומיסוציווממעמדמשכילה

הביקושכן,כמוצעירים.זוגותוכןהארץאזורימכלהדיור

בקוהממוקמתאילןברלאוניברסיטתהסמיכותעקבגםגובר

לפרויקט".ראשון
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יוז"צצילום:זיתוניאם,

עלותבנהלעיר,החדשההמתוכננתולכניסהדש

1,097תכלולהיאהכלסךדונם.650שלשטח

קרקע.צמודימתוכן120כאשריח"ד,

וח־"ירוקהכשכונהתוגדרבפארק""שדרות
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