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מזלמשנהתמהיל,משנה

צורשלוחית

ואפילובגודלןהדירות,במספרשינוילפתעעובריםלהיבנותהתחילוואפילוהושלםשתכנונםמבנים

לצדו,רגיליםובנייניםאחדמגדלבמקוםמגוריםמגדלישניבראשל״צנולדוכךהבנייה.בסגנון

צורשלוחיתבהרבהגדולותבדירותבנתניהליםצופותחדריםשנידירותהחליפווכך

אךלדמיין,שה■■

קיבלחבסכשהרצל\\

רדיפרןחפירההיתר^^

YOOמגדלילפרויקט

לחפורוהחלצמרת,בשכונת

שלהחניהמרתפיאת

בטוחהיההואהמגדלים,

אחריםבנייניםבונהשהוא

התייחסההיתרלגמרי.

ישראלייםלבנייני

ונמוכיםוצנועים,טיפוסיים

שניצביםמהמגדליםבהרבה

שבאותה״אלאכיום.שם

דברים״,שניקרותקופה

רחלהאדריכליתמספרת

יסקיבמשרדשותפהפללר,

שתכננהאדריכלים,םיוןמור

YOOמגדליאת

התרוממואקירוב״מגדלי

תדמיתישינויויצרומול,

בתלהיוקרהבמגדליומהותי

התוכניתאושרהוגםאביב,

צמרתפארקשלהחדשה

משמעותיתהגדלהשכללה

האירועיםשניהבנייה.באחוזי

חרשה,מציאותהולידוהאלה

מחרש,בעצםתוכנןוהפרויקט

כברהחפירהשעבודותאף

פללר.אומרתהחלו״,

הולידהחדשהתכנון

אתהמיוחדת,הצורהאת

הראשוניםהעגוליםהמגדלים

כברכולםשהיוםבישראל

״אי״באותוהעומריםמכירים,

תנועהצירישניביןהכלוא

מאמינהזה,תכנוןראשיים.

פארקששכונתלכךגרםפלר,

שהיא,לשכונההפכהצמרת

מגוריםשכונתלעודולא

שסובלבמיקוםממוצעת

רבים.מחסרונותממילא

השינוייםאחדפללר,לדברי

החדשבתכנוןהמהותיים

בעודכיהיההקודםלעומת

ששכללהמקורישהתכנון

התכנוןלקומה,דיוריחידות

בהןאשרדירותיצרהחדש

ותקרותענקייםחללים

מהקומותובחלקגבוהות,

בלבד,דירותשתיהוקמו

יותר.ובאחרות

בעחםשאיומוצר

בנתניהפרויקט

המציאותמסתבר,היום,גם

לשנותהיזמיםאתמחייבת

אםגםהדירותתמהילאת

עלהחלו,החפירהעבודות

שלהמשתניםהצרכיםפי

בליהם,הדירות.רוכשי

למעשההופכיםזאת,לדעת

אישעםהשגרתיתבשיחה

המכירות,במשרדהשיווק

אשרקטנים״ל״ארריכלים

בתוכניותלשינוייםמביאים

לאפרויקטיםשלהמקוריות

מעטים.

LAGOONפרויקט

בשיווקכעתהנמצאבנתניה,

הואאףושתוכנןובהקמה,

מוריםקימשרדידיעל

דוגמההואאדריכלים,סיון

תמהיללשינויקלאסית

כדיתוךבפרויקט,הדירות

צרכיזיהוירקעעלהבנייה,

הפרויקטבשטח.הרוכשים

מלונאותשטחימלבדכולל,

מגוריםמגדלישניגםומסחר,

הכלובסךקומות37ו־34בני

דיור.יחידות320

דירותכללהמקוריהתכנון

בשניחדריםו־,3של

חמשהכולובסךהמגדלים

הראשוןהמגדלבקומה,דירות

לפיושווקבנייההיתרקיבל

מכלוף,דודולדבריזה.תכנון

המשווקנתניהרי/מקםזכיין

המערבי״בצרהפרויקט,את

שתישווקוהמגדלשל

ליםנוףעםחדריםדירות

דווקאזיהינוהשיווקובעת

יותרקטנותלדירותביקושים

״לכןאומר.הואלים״,שפונות

אתלשנותביקשההחברה

השני,במגדלהדירותתמהיל

בנייה,היתרקיבללאשעוד

חדרים.שנידירותלווהוסיפה

המגדלשלהמערביבצרכך,

תכנוןלאחראושרוהשני

חדריםדירותשתימחדש

חדרים,שניבתנוספתודירה

חדריםדירותשתיבמקום

המקורי.בתכנוןשהיהכפי

שבמקוםלכךהביאהשינוי

במגדלבקומהגדולותדירות

קטנותדירותיהיוהראשון,

במגדלהשני.במגדליותר

דירותהיולאבכללהראשון

במוצרומדוברחדרים,שני

חדשפרויקטבשוםשאין

שניבנותהדירותכלבנתניה.

נמכרוהשניבמגדלהחדרים

מ״ר60כוללותוהןמהר,הכי

שצופהמ״ר10מרפסתעם

4.1שלממוצעבמחירלים,

שקל״.מיליון

כזושדירהמגלהמכלוף

רופאיםזוגלמשל,רכשו

שקנורמב״םחוליםמבית

אדםנופש;כדירתאותה

קטנה,רירהשרצהמצרפת

בביקוריואותושתשרת

במלון,שהייהבמקוםבישראל

מוסיףהואמשקיעים.וגם

כדיתוךשנלמדנוסףדבר

היוהראשון:המגדלשיווק

40בעמיהמשך
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38מעמיהמשך

לחברשרצורוכשיםהרבה

בקומותבמיוחדדירות,שתי

תמידלאאבלהגבוהות,

בגללאותןלאחרניתןהיה

לאחדשרצוקומהשבאותה

אחתנמכרהכברדירות

בשיווקהיום,״לכןהדירות.

לאאנחנוהשני,המגדלשל

לחברשניתןדירהנמכור

שנמכורלפנילאחרת,אותה

אותהלחברניתןשלאדירה

מסכם.הואנוספת״,לדירה

יותרנמוך,יותר

דירותיותרזןטו,

רכשה2010מארסבחודש

שלהנדל״ןזרוע״נהור״,

בןמגרשדן,קואופרטיב

ז׳בוטינסקיברחובדונם

נסגריםשגבולותיוגן,ברמת

המבדילהרחובותביןגם

מיליון93תמורתוהמעפיל,

תכננההמגרשעלשקל.

הכוללפרויקטלהקיםנהור

44בןבמגדלדירות195

,3דירותובוקומות

שינויעבר״הפרויקטחדרים.

מספרתפעמים״,כמהתכנוני

הפרויקט.אתשתכננהפללר,

שאמורקומות44בןממגדל

הדירות,כלאתלהכילהיה

שבוקומות37בןלמגדל

לוובצמודדירות,165

קומותחמשבןמרקמימבנה

מעלהדירות30יתרשבו

לרחובהפונהמסחרישטח

התחלתלפניז׳בוטינםקי.

הדיורלמחאתסמוךהשיווק,

שהדירותהבינו2011בקיץ

בשינויצורךוישמדיגדולות

כךומספרן,הדירותגודל

יותריכלולשהפרויקט

חדרים,שלקטנותדירות

השוק.לצורכישמתאימות

החברהיצאהזאתבעקבות

עירבנייןתוכניתשללהליך

מקומית.ועדהבסמכותחדשה

ביקשההחדשההתוכנית

ממגדלמגוריםשטחילהעביר

בלינמוכים,לבנייניםגבוה

הבנייהאחוזיאתלהגדיל

ישלחברהוכעתבפרויקט,

והיאודיפוןחפירההיתר

היתרקבלתלקראתנמצאת

דיור.יחידות215ל־בנייה

לשיווק,כשיוצאים״תמיד

הצרכיםואתהשוקאתחשים

ובהתאםהרוכשים,של

אתמשניםהשוקלדרישות

דירותגםהדירות.תמהיל

הפכוחדריםמספראותועם

דירתאםיותר.קטנות

היתההקורםבתכנוןחדרים

החרשבתכנוןמ״ר,80בשטח

למ״רעלותואםמ״ר,72היא

אזלמ״ר,שקל7000היא

60ב־ירדהדירהמחירכבר

בהיתכנותהאיזוןשקל.אלף

ליזם,הפרויקטשלהכלכלית

דיור,יחידותשהתווספוהוא

המחירהכללי,שבתחשיבכך

פללר.מסכמתיורד״,למ״ר

מוסףערך

לפרויקט

Upperwestבפרויקטגם

אלהבימיםשמקימהלמשל,

ראשוןבמערביוזמהגלחברת

בנייניםשניהכולללציון,

דירות,130קומות18בני

הייתההמקוריתהתוכנית

זכתההחברהלגמרי.שונה

מקרקעירשותשלבמכרז

לרכישת2010בשנתישראל

המיועדדונם,בןמגרש

בןבמגדלדירות130להקמת

בנייניםשניועורקומות,18

5.39תמורתקומות,בני

שקל.מיליון

התוכניתעל״הסתכלנו

הבנייניםשאחדוראינו

למגדל,מאודצמודהנמוכים

מטרים10עדשלבמרחק

מנכ״לנוה,יוסימספרבלבד״,

פוגעהיההזה״הדברהחברה.

ופוגעהבנייניםשניבאיכות

מאחרהדיירים״.בפרטיות

בסמוךממוקםשהפרויקט

הלאום״״קריתלפרויקט

שבוהחזקות,גינרישמקימה

דירות,שלנכבדתכמות

ששיווקבחברההחליטו

יחייבהדירותשלמוצלח

לפרויקטמוסףערךמתן

ומיתוגותכנונית,מבחינת

חייבהדבריוקרתי.כפרויקט

לגשתהחזקותגינריאת

בנייןתוכניתשינוילהליך

ונעשההמקומית,ברמהעיר

מוריסקימשרדבאמצעות

אדריכלים.סיון

התוכנית,את״שינינו

בנייניםשנישבמקוםכך

שטחאותועליהיוומגדל,

קומות,18בנימגדליםשני

בנייה״,אחוזישינויללא

בנייןשל״ביטולנוה.מסביר

פנוי,שטחיותריצראחד

ולאירוקלשטחשהפכנו

כדילכך,נוסףעילית.לחניה

מרפסותכמויהודיותליצור

אלניירנוגדולות,יותר

ממחסניםזכויותהדירות

בקומותלהיותאמוריםשהיו

בסוףועברוהמרתף,

כברכך,המגורים.לקומות

מיניישנםחמישיתבקומה

מרפסותעםפנטהאוזים

גדולות״.

החלובפרויקטהדירות

שקל,מיליון4.2שלממחיר

שקלמיליון5.5ל־והגיעו

אתשרכשמילפנטהאוז.

תושביםבעיקרהםהדירות

צמודיבבתיםשגריםותיקים

ורוציםלציון,בראשוןקרקע

משותףבנייןלדירהלעבור

החיים.באיכותלרדתבלי

Upperהרחובלמרקםשיותאםבנייןהוסיפוגן,ברמת westירוקיםלשטחיםהחניהאתהפכולציון,בראשון

1/9בגללנגנזביותרהיפההמגדל

מבנים,בתכנוןביותרהאירונייםהשינוייםאחד

בתלבקריההאווירחילבבנייןשעשוהשינויהוא

היוםשניצביםהדי־גבוהיםהמבניםשניאביב.

היוהצבאי,המחנהשלמערביתהצפוןבפינה

ממשבהרבה,גבוהאחדבנייןהמקוריבתכנון

אלהמכליותרגבוהרב,לגובהשהתנשאמגדל

גבוההבבנייההמתאפיינתבסביבה,שמתנשאים

מתכנןשהאדריכלאלאאביב.תללעיריחסית

יסקישלהבכירשותפומור,עמיזהבמקרה

המגדלצוחק.והגורליםקי־מור־סיווןממשרד

ואז,יסודותיו,אתלחפורהתחילוואףתוכנן

התנגשו,יווני,במחזהמכינה״״אקססצנתכבאותה

בנייניםבשניגדוליםמטוסיםשניתחילה,בכוונה

הבוראלביגוןאותםוהורידובמנהטן,גבוהים

זיכרון.כפינתועוצבשםשנכרה

מפקדימיםבאותםשהיהחלוץ,דןאלוףרב

שרטוטיולעומקערבפרויקטומעורבהאווירחיל

עוףלהנמיךוביקשנבהל,ביותר,המפורטים

שמגדלקרהכךהמתוכנן.בבנייןגובהולהוריד

סרגלובמו)שתכנןמורועמילשניים,נהפךאחד

שהגדירמהעלויתרהוקם(,שלאהמגדלאת

ביותרהיפהכ״פרויקטלימים

ואשרתכננתיפעםשאי

שלבגינהלפועליצאלא

טרור״.פעולת

מורןמירב

אורענבלשלהנבואה

קבוצתידיעלאלהבימיםמוקםאביבבתלהצעיריםמגדליפרויקט

בנימגדליםשניוכוללחג׳ג׳וקבוצתנדל״ןסיטיאורשארגנורכישה

הצפוניבמע״רהראשוןהפרויקטהואהצעירים״מגדלידירות.486

פללררחלאדריכליתטוענתהדיור״,במצוקתשעסקבכללאביבובתל

קטנותבדירותצורךשישצפתהאור״ענבלהמבנים,אתשתכננה

ייאמרוזהפרצה,הדיורשמחאתלפניעודלצעירים

artדירות,מספרהגדירלאהמקוריהתכנוןלזכותה.

100שלממוצעבשטחלדירותהתייחסאבל

אור,שעשתההחשיבתימהשינויכתוצאהמ״ר.

הוצעווהןבממוצעמ״ר63ל־קטןהדירותשטח

טבעיבאופןשקל.ממיליוןפחותשלבמחירים

מבוגרתלאוכלוסיההתאימוגםהזהמסוגדירות

לצעירים״.רקולאדיור,מצמצמישל
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