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לפניה? עתידה
 להוביל מבקשת גן רמת ויקרה: צפופה מבוקשת,

 כבד מחיר משלמת בינתיים אך - למגורים ענק תוכניות
נדל״נית שחיתות של שנים על

38 כהן עדי
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המפוקפק? צביונו את יעונו תדעוות דיור יחידות אלפי האם גן. ברמת הבורסה מתחם

אדירים, הבנייה "היקפי
בשטח תקנם שניים או עשור תון

נוספת" עיר גן רמת
 ענק תוכניות הקרובות בשנים להוביל מתכננת גן רמת - הצעירים ידי על ומבוקשת למדי יקרה אביב, לתל קרובה כשהיא

 והמחסור הצפיפות נזנח, הוותיק העיר מרכז הגדולות ההבטחות שמאחורי אלא • בתחומה חדשות דירות אלפי להוספת
 גן לרמת האם • העירייה של העירונית ההתחדשות במדיניות מלחמה מנהלים והקבלנים - גוברים המגורים בשכונות בתשתיות

אפלבאום תומר צילום: כהן עדי סיכוייה? את הרסו נדל״נית שחיתות של ששנים או זוהר, נדל״ני עתיד יש
מרכי מתקלפים מגורים בנייני של ורות 4 1 ■
 ומרזביהם עובש חושפים קירותיהם צהבהב, 1✓_ צבעם גן. רמת של העירוני המרכז את בים VJ ן

 שולטות הוותיק הרחוב במפלס חלודה. מצופים
ני לחומרי חלקן וסיטונות, סטוק חנויות עשרות

 גם רואים לבין בין בית. וכלי לצעצועים וחלקן קוי
ההנע חנויות של ומוחשכים נעולים ראווה חלונות

 עשורים, כבר באזור שפועלות הוותיקות והביגוד לה
 התנועה מרבית גם נעלמה ועמן פעילותן את שסגרו

 שני את המפגישה העירונית הכיכר גם האנושית.
 אך יונים הומה - וביאליק הרצל הראשיים, הרחובות
 של החן נטול סיפורו את מספרת - מאדם מרוקנת

להתחדשות. הזועק הוותיק, האזור
 הקורונה, מגפת מפרוץ חלפה שנה כמעט
גן רמת של הראשיים המסחר בעורקי והשיטוט

 בעיירת ישן מסחרי במרכז כביקור לעתים מרגיש
 קשה לעתים מלכת. קפא בה שהזמן רחוקה, פיתוח
 הערים אחת של הסואנים בצירים שמדובר לזכור

 אביב ושתל הארץ, במרכז והמבוקשות היקרות
קצרצר. נסיעה במרחק מצויה

ריזנגוף. כמו היה גן רמת של העיר מרכז "פעם
 כאן יש כיום ומי. המי כל פה והסתובבו זוהר, כאן היה

 מפסירים אנחנו רק ולא והזנחה, תסכול של תחושה
המ (השם ברכה מספרת עצמה", העיר גם אלא -

 ברחוב המתגוררת העיר תושבת במערכת), שמור לא
 תמ״א פרויקט שנים במשך קודם שבו בבניין הרצל,

 גם בשכונה, הבניינים רוב "כמו באחרונה. שנגנז 38
קיד 2012מ- ליפול. ומט מתפורר ישן, שלנו הבניין

 הריירים, הסכמות את אספנו הפרויקט, את בבניין מנו
ניסינו ואפילו אותנו שילווה דין ועורך יזם מצאנו

 הנוכחי, העירייה כשראש הסמוכים. לבניינים לחבור
 כל את עצרו - לתפקיד נכנם הכהן, שאמה כרמל

 טוב זה למה להבין יכולה אני הלך. והפרויקט הבנייה
 מאור הרבה אחורה החזיר זה אותנו אבל לעירייה,

פרויקט". פעם אי פה יהיה כבר אם ברור ולא שנים,
 אינו ברכה מתגוררת שבו המגורים בניין סיפור

 מאז שחלפו וחצי בשנתיים גני. הרמת בנוף חריג
 מעיר גן רמת נהפכה הכהן, שאמה לתפקיד נכנס
 הנדל״נית והשחיתות העירונית ההתחרשות שבה
 העירייה בין מלחמה לזירת - גבול ללא חגגו

 העיר תשתיות כי הודיע הכהן שאמה לקבלנים.
 נדל״נית התנהלות של שנים לאחר לקרוס עלולות

 לפי הבנייה היתרי את ועצר - אחריות חסרת
 את עורר הדרמטי המהלך בעיר. 38 תמ״א רויקטי

לכותלי והגיע הדירות ובעלי הקבלנים של זעמם

 כי וקבע העירייה עמרת את שרחה המשפט, בית
מירתית. איננה היא

 נראה אך משפטית, הפסיד אמנם הכהן שאמה
 בשבועות מריניותו. את שינתה לא ההחלטה כי

 חרש מריניות מסמך העירייה פירסמה האחרונים
 מספר את מצמצמת היא שלפיו במחלוקת, ושנוי

 פרויקט בכל להוסיף שניתן החרשות הריור יהירות
 המקומי בשוק השחקנים ידי על שנתפש מהלך -

פרויקטים. שמסכל ככזה
 מסר שיעביר חזק בום רעש. לעשות "רציתי

 אין - נגמרה שהחגיגה שיבינו וליזמים, לקבלנים
ות - רוצה שאתה כמה ׳תבקש של מריניות יותר

 על מבוסס הכל "כיום הכהן. שאמה מורה קבל׳",
 אחד, מצד אינטרסים. של ואיזון התשתיות בחינת
שרוצים לתושבים נחמדים להיות רוצים אנחנו
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צויגנברגאוהדצילום:יוניםידיעלבעיקרמאויטתגן.ברמתאורדעכיכר

עלייהמגמת

שקליםבמיליונילדירה,ממוצעמתיר

ישראלגןרמת

20202010

מדלןמקור:

הג־ותיקים,חרוזים,הראשונים,כמואביבלתל

פן,

$TS1$,הגפן$TS1$

$DN2$,הגפן$DN2$האלהבמקומותהעיר.מרכזואפילוהבורסה
ומרפסת,מעליתעםיחסית,חרשהחדריםדירת
לשכירותגםשקל.מיליון2.3שלבסכוםמתחילה

הםיחסיתוחרשהגדולהדירהועבורביקוש,יש

בממוצע".בחודששקל6,000לשלםמוכנים
פרויקטשגםטועןבעיר,ותיקמתווךאביטל,רם

"בה־והמחירים.הביקושאתמעלהדוחףהקלההרכבת

מש

$TS1$בהמש"$TS1$

$DN2$בהמש"$DN2$הסתכמהבעירהמחיריםעלייתהאחרונותהשנים

אתרואיםב-%02.גםמסוימיםובמקומותב-%51-%01,

ששקטמהכלשזהה׳נהשבות׳בשכונותבעיקרזה

זוגותהרבהאלינומגיעיםאביב.לתלמספיקוקרוב

מההרבהלהםאיןשקלמיליוןשב-3שהבינוצעירים

גדולהדירהלרכושיכוליםהםוכאןאביב,בתללקנות
כברמביאיםגםמהרוכשיםרביםפחות.ב-%01יחסית

תהיהשלאזהעלובוניםהקלה,הרכבתאתבחשבון

מעו־זהשגםכךיעלההנכסיםושערךניידותבעיית

דד

$TS1$מעודד$TS1$

$DN2$מעודד$DN2$המחירים".עליותאת

תב־מבחינהכינראהבביקושים,העלייהלמרות

נונית,

$TS1$,תבנונית$TS1$

$DN2$,תבנונית$DN2$עריםשמאפיינותבעיותמאותןסובלתגןרמת

מפיצול:לסבולעתידההיאהאחרונות.בשניםאחרות

ומתחמיחדשותדירותשלאינטנסיביפיתוחאהד,מצד

ומצדלה:שנותרוהפנויותהקרקעבעתודותמגורים

אתלהדשוקושיהוותיקהעירמרכזשלהזנחהשני,

קורסות.התשתיותשבחלקןהקיימות,המגוריםשכונות

מר־כמוגן,רמתהעירשמרכזלזכור"צריך

כזי

$TS1$מרכזי$TS1$

$DN2$מרכזי$DN2$מאודצריםברחובותמתאפייןאחרים,ערים

פיתוחשלמדיגדולהקיבולתמאפשריםשלא

אביב,תלהמחוזיתהוועדהיו"ראומרתובנייה",
והעומסיםקשה,היאבהם"הנגישותפוסק.דניאלה

מקוד־כןלהתחדשות.אמיתיקושימייצריםבהם
מות

$TS1$מקודמות$TS1$
$DN2$מקודמות$DN2$במרכזגםובינויפינויתוכניותכמהאצלנו

יותר".גדולהואהאתגרששםספקאיןאבלהעיר,

בהכרחאיננוגןרמתהעירמרכזשלסיפורה

המתיישן,העירמרכזהזנחתשלהתופעהלה.ייחודי

גןברמתעתידיותבנייהתוכניותבנייהתנופת

שלחשבונהעללאאבלולהתעשר,להתחדש

ילח־תמידהםוהיזמים?הבאים.והדורותהעיר
צו

$TS1$ילחצו$TS1$
$DN2$ילחצו$DN2$שלנוהתפקידשלהם.הביזנסזהיותר.וירצו
הרבהלמרותלעיר.נכוןמהלראותהפוך:הוא

האחרונות,בשנתייםשעברתינעימיםלארגעים
כלכלייםאינטרסיםאםגםעברשהמסרשמחאני

רישיוןמחזיקשאניהעובדהלמרותואפילונפגעו,

מקבלנים".איומיםבשללאקדה
עי־ראשישבההיחידההעיראיננהגןרמת

ריות

$TS1$עיריות$TS1$

$DN2$עיריות$DN2$עלעומסמשיקוליעירוניתהתחדשותעצרו
העירשלהמושחתשעברהייתכןאךהתשתיות,

בגיןב-5102הרשעתוסאגתהנדל"ניתבזירה

בר,צבילשעברהעירראששלשוחדעבירות

הזרז.היההשנה24במשךבתפקידשכיהן

סבלהגןרמתעשוריםכמהשבמשךסודלא"זה

הכהן.שאמהמסכםנקי",ולאמאוזןלאמתכנון

שהעירכבדמחירגםישהחוק,עללעבירה"מעבר

דורותעלשישפיעועיוותיםונוצרומאז,משלמת

במצו־בתשתיות,בהוסרזהאתרואיםקדימה.

קת

$TS1$במצוקת$TS1$

$DN2$במצוקת$DN2$באיכותצפופים,ילדיםבגניוחניה,תחבורה

פה".התושביםשלהחייםובאיכותהאוויר

המעור־והשחקניםהיזמיםהקלעים,מאחורי

בים

$TS1$המעורבים$TS1$

$DN2$המעורבים$DN2$זועמים.גןברמתהעירוניתההתחדשותבשוק

אומ־זבובים",כמונופליםגןברמת"הפרויקטים

רת

$TS1$אומרת$TS1$

$DN2$אומרת$DN2$בעיר.תמ"אפרויקטיהמלווהבירן,ענתעו"ר

פעםכלעצמנו,סביבבמעגליםמסתובבים"אנחנו

הרצלרחובתושבתברכה,

רמתהעירמרכז"פעםבעיר:

כאןהיהדיזנגוף.כמוהיהגן
ומי.המיכלפהוהסתובבוזוהר,

תסכולשלתחושהכאןישכיום

מפסידיםאנחנורקולאוהזנחה,

הבנייןעצמה.העירגםאלא
ליפול"ומסמתפוררישן,שלנו

אמנםבעירהעירוניתההתחדשותבענףהשחקנים

הל־מנתוניאךהמקומית,במדיניותמאבקמנהלים
שכה

$TS1$הלשכה$TS1$
$DN2$הלשכה$DN2$בכלכיעולה)הלמ"ס(לסטטיסטיקההמרכזית

העליונה.עלדווקאידםבעיר,דירותלמכירתהנוגע
מ-4102והחלגבוה,נחשבבעירלמגוריםהביקוש

ההגירהמאזןנהפךשליליתהגירהשלשניםלאחר

ההגירהמאזן,2016למעטלמעשה,היובי.העירשל

בהתמדה.עולהגןלרמת

שמובי־מיהנדל"ן,מתווכיאתשואליםאם

לים

$TS1$שמובילים$TS1$

$DN2$שמובילים$DN2$מתלשנפלטיםרביםצעיריםהםההגירהאת
האחרונות"בשניםהמחיה.יוקרבשלהשכנהאביב

ב-7102-2%ניכרתגןברמתהמחיריםעליית

עכ־ועדמ-9102בממוצע7%שלוקפיצה2018

שיו",

$TS1$,"עכשיו$TS1$

$DN2$,"עכשיו$DN2$רימקסזכייןפיין,גלעדאומרoriginal

הםלמעלההמחיריםאתשדחף"מהגן.ברמת

לרובלכאן,שהגיעוצעיריםזוגותהמוןבעיקר
מרפסתעםיותרגדולותדירותשמחפשיםזוגות

נכסלעצמםלהרשותיכוליםולאוחניהשמש

אביב.בתלכזה

אבלבגבעתיים,גםמעונייניםהאלה"הזוגות
הצ־"רובמוסיף.הואיותר",זולהעדייןגןרמת

עירים

$TS1$הצעירים$TS1$

$DN2$הצעירים$DN2$שקרובותבשכונותרוכשיםלפהשמגיעים

וצ־מתהפךהכלואזשמתקדמיםחושביםאנחנו

ריך

$TS1$וצריך$TS1$

$DN2$וצריך$DN2$הח־במדיניותהשינוייםמההתחלה.להתחיל

דשה

$TS1$החדשה$TS1$

$DN2$החדשה$DN2$הכיוונים,מכלבזכויותנוגסיםהעירייהשל
לפועל.אותםלהוציאהיכולתאתומצמצמים

אומרמטרופוליס,חברתמנכ"לבלום,אודי

ברמתקידמנוהאחרונות"בשניםדומים.דברים

יחי־150שלבהיקף38תמ"אפרויקטיחמישהגן

דות

$TS1$יחידות$TS1$

$DN2$יחידות$DN2$,מספר.הואובנייה",הריסהשלבמסלולדיור

ערבגםחלקםמתקדמים,דיבשלביםהיו"כולם

רקמתוכםאבלהמקומיתבוועדהלדיוןכניסה
לבש־שמגיעכזהפרויקטבכללפועל.יצאאחד
לות

$TS1$לבשלות$TS1$
$DN2$לבשלות$DN2$בערךשמחקנומעריךאניכספים.מושקעים

שנפלו".הפרויקטיםמכלשקלמיליון

נוהריםהצעירים

הירקוןפארק

צפוןהשומרתל
דיוריחידות2,000

הבורסהמתחם

דיוריחידות1,750

שלת"ראלף780

ומלונאותמסחרתעסוקה,

בני־ברק

אז"רנפר

דיוריחידות2,100

ומסחרתעסוקהמ"ראלף210

גבעתיים

החינוךקרית
דיוריחידות75cהרופאיםשיכון,י;.

ומסחרתעסוקהמ"ראלף34דיוריחידות1,700

טלםנפר

ספארי

רנות־גן
ומערבדרוםהשומרתל

דיוריחידות4,100

ומסחרתעסוקהת"ראלף400

הטומרתל

דרוםאפעלרמת

דיוריחידות2,800

ומסחרתעסוקהמ"ראלף280

בגיןפארק

גןרמתעירייתמקור:
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39 מעמוד המשך

 ערים מאפיינת העיר, במעטפת הפיתוח מיקוד לצד
לפ ולעירייה למדינה קל "הכי בישראל. נוספות רבות

 שחקנים, מדי יותר אין שם העיר, של השוליים את תח
 שם והפיתוח התכנון והליכי - מדינה קרקעות יותר יש

 אלפסי, נורית פרופ׳ אומרת יותר", ומהירים פשוטים
וח גוריון בן באוניברסיטת ערים לתכנון המגמה ראש
שהמ הנוסחה "זו בישראל. המתכננים איגוד ועד ברת
 במקומות מחדש. להקים טוב: הכי לעשות יודעת דינה
התעס דורש פרויקט כל זאת, לעומת העיר, מרכז כמו
 במרחב וטיפול זכויות ובעלי שחקנים אינספור עם קות

 בהרבה, וסבוכים ארוכים שהתהליכים כר - הציבורי
להת שדווקא היא הבעיה ליזם. כלכליים תמיד ולא

 נשארים רבים שבמקרים מקומות, אותם של חדשות
 הגדולה והחברתית הכלכלית החשיבות את יש מאחור,

 לעומת וכאפס כאין זה גן ברמת שקורה מה העיר. עבור
בפרי או ורעננה: לציון ראשון תקוה, בפתח שקורה מה

אפסיים". הם להתחדשות הסיכויים בכלל ששם פריה,
 מרכז של להזנחה מודע שהוא טוען הכהן שאמה

 המשבר דווקא פרדוקסלי, באופן כי סבור אך העיר,
 תהליך עושה "הקורונה לחידושו. לסייע יכול הנוכחי

 העסקים תמהיל את משנה שהיא בכך העיר, למרכז טוב
 בשנים עשתה שהעירייה פעולה "שום אומר. הוא שבו",

 הוותיקים העסקים את להוציא הצליחה לא האחרונות
הכנ אין פתאום עכשיו מטה. הרחוב את משך וזה משם,
 יותר. עדכניים עסקים ומגיעים - מתפנים עסקים סות,
 ובתי ברים מזון, ויותר וגרביים, מגבות של חנויות פחות
טוב". עושה זה קפה.

 לתלות כדאי לא כי נראה העירייה, למהלכי ביחס
אמי תחבורתיים פתרונות "בלי בעתיד. גדולות תקוות
 קשה יהיה - ציבורית ותחבורה אופניים שבילי - תיים

 "יש מודה. הוא העיר", במרכז בנייה ולהעצים לפתח
 שנות של התשתיות על להעמיס אפשר לכמה גבול

 יפה, זה .21ה- המאה של בנייה עוצמות עם 60וה- 50ה-
עו לא זה אבל האוכלוסייה, לתמהיל טוב ועושה חדש

 מהעבודה". וחוזרים כשהולכים - ובערבים בבקרים בד
 תת־ חניון של לבנייה תוכניות על מספר הוא בינתיים,

 קרית של והקמה העירייה לבניין סמוך מסיבי קרקעי
המרחב. את מעט יעוררו שאלה בתקווה ואמנות, תרבות

 ומלטשות צבאי בסיס במקום
דיור יחידות — יהלומים

 הדיור יחידות תוספת על מלין העירייה ראש בעוד
 רמת של הוותיקים באזורים עירונית בהתחדשות

של תוספת הקרובות בשנים להכיל צפויה העיר גן,

נוזני מנד צילוס:

 הוו/צדה יו״ר פוסק, דניאלה
 ה/ציר "מרכז אביב: תל המחוזית

 אחרים, מרכזי;צרים כמו גן, רמת
 — מאוד צרים ברחובות מתאפיין

 גדולה קיבולת מאפשרים שלא
 הנגישות ובנייה. פיתוח של מדי
 בהם והעומסים קשה, היא בהם

ההתחדשות" על מקשים

טואג אייל צילום: מר1הש תל החולים לבית סמוך חדשה בנייה
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 ענק. במתחמי חלקן - חדשות דיור יחידות אלפי
 ברמת הדיור שטחי הרחבת הוא מהפרויקטים אחד

 גן, רמת של המוניציפלי בשטחה הממוקמת אפעל,
חד דיור יחידות 2,800 מתוכננות הדרומי שבחלקה

 מצפון דונם 315 פני על המשתרעת התוכנית, שות.
 מ״ר אלף 270 כוללת ,4 לכביש וממזרח 461 לכביש

 כביש לאורך שימוקמו ומסחר, תעסוקה שטחי של
 של לשטחה שסופה אז״ר, כפר החקלאי ביישוב .461
 תוספת מתוכננת מעשור, יותר קצת לפני גן רמת
 מ״ר אלף 210 לצד הדשות, דיור יחידות 2,100 של
תוש ניהלו האחרונות בשנים ומסחר. תעסוקה של
 בסמוך המתוכננת המסיבית בבנייה מאבק האזור בי

 ותשנה חקלאיים שטחים תחסל שהיא בטענה להם,
 התוכניות כי נראה זה בשלב אך האזור, צביון את

כמתוכנן. מתקדמות
הרו שיכון הוא בנייה צפויה שבו נוסף מתחם

 השומר תל החולים לבית מצפון שיוקם פאים,
 יחידות 1,680 של הדשה מגורים שכונת ויכלול

 והחיילים האחיות הרופאים, מגורי במקום דיור,
 דיור יחידות 3,000 עוד במתחם. כיום הקיימים

 למרכז מדרום ,461 לדרך מצפון להיבנות צפויות
 - נוספות תוכניות שתי מקודמות ממזרחו הרפואי.

 1,000ו- גור מוטה לדרך ממערב דירות 2,000 של
הצבאי. למחנה ממערב נוספות דירות

לכ ומעבר גן רמת העיר מזרח באזור "התוכנית
 אולי שהוא החולים, בית את למעשה סובבת 4 ביש

 הזו "התוכנית פוסק. מסבירה במדינה" ביותר הגדול
 החולים בית אז עד - קדימה שנה 40-30 מסתכלת

 להיות ויהפוך העיר, בתוך מגודר קמפוס להיות יפסיק
 בית האלה המהלכים באמצעות שלה. מהמרקם חלק

מח מאוד הרבה אליו שימשוך לעוגן הופך החולים
 רואים ואנחנו - וביוטק מדיטק ותעשיות פיתוח קר,

 מה האלה. בתחומים לתעסוקה ביקוש יש כיום שכבר
 הצפוי החיבור הוא המתוכנן הפיתוח את שיאפשר

הת אחת שכן הקלה, הרכבת של הסגול ולקו למטרו
 לצד החולים. בית שטח בתוך תהיה המרכזיות חנות

 במרחב מאושרות תוכניות של שלמה סדרה ישנה זה,
 השומר. תל הצבאי הבסיס פינוי על שמבוססות הזה,

 תוך להפוך הולך הזה האזור היקפים, מבחינת למעשה,
משמעו שחלק - כמעט נוספת לעיר שניים או עשור

גן". רמת של בתחום נמצא ממנה תי
 שנים כבר לקדם מנסה שהעירייה נוסף פיתוח עוגן

 מהתרוקנות זה אזור סבל שנים במשך הבורסה. אזור הוא
 מפוקפקת לילית ומפעילות הערב בשעות המשרדים

האחרו בשנים בו שמקודמות התוכניות בעיר. שפגעה
 בתקווה לאזור, מגורים להכניס בראשונה מבקשות נות

 ולשינוי אנושית לתנועה האזור יזכה הערב שבשעות
בש שאושרה הבורסה, במתחם הענק תוכנית צביונו.

 בינוי מתכננת אביב, תל המחוזית בוועדה שעבר בוע
 דיור יחידות 1,750 הכוללים מ״ר מיליון 3.7 של בהיקף

למ דיור יחידות ומאות מלון חדרי 1,500 לצד חדשות,
 של הצפון־מערבי בחלקה מוגן. ודיור סטודנטים עונות

 להשכרה, דיור יחידות 400 גם לקום צפויות הבורסה
תעסוקה. מגדלי לצד

 עם בלבד, ומשרדים יהלומים מלטשות של "ממרחב
 התוכנית והלילה, הערב בשעות רצויה פחות פעילות

ולא־ שוקק עירוני למקום הבורסה את תהפוך שאושרה

שמנה גן רמת אל שהיגרו האנשים מספר מבוקש ;צד1 נהפכה

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה מקור:

נזילרוד מוטי צילום:

 "רציתי הכהן: שאמה כרמל
 מסר שי/צביר חזק בום לוצשות

 שיבינו וליזמים, לקבלנים
 יותר אין - נגמרה שהחגיגה
 שאתה כמה ׳תבקש של מדיניות

 ירצו תמיד הם ותקבל/ — רוצה
 התפקיד שלהם. הביזנס זה יותר,
לעיר" נכון מה לראות הוא שלנו

 ולמטרופולין לעיר חשיבות עם - פעיל דאונטאון זור
 לאורך החיות את שייצר "מה פוסק. מבטיחה כולו",

 בהיקפים שייכנס המגורים מרכיב זה היממה שעות כל
 יוקמו שבהם - ציבור שטחי לצד לבורסה, גדולים

 התוכנית לכר, מעבר ספורט. ומרכז חדש תיאטרון
 להולכי מוטים להיות הבורסה של הרחובות את תהפוך

 פעילות וחזיתות אופניים שבילי סלילת עם - רגל
 הדיור יחידות מרבית הרחוב". שלאורך הבניינים בכלל
שבמס המדינה, עם שנחתם גג בהסכם מגובות האלה
 מיליארד 1.4 של תקציבים לקבל גן רמת אמורה גרתו
תומכות. תשתיות פיתוח לטובת שקל

 לרמת הצפויה האינטנסיבית הבנייה תנופת חרף
 בתחומה, שתעבור הקלה הרכבת בשורת אף ועל גן

בעי - משמעותית יזנקו בעיר שהמחירים בטוח לא
 הדיור לשוק להיכנס שצפוי הגדול ההיצע בשל קר

 שמאי לשכת יו״ר מסילתי, חיים להערכת המקומי.
 מתונות יהיו גן ברמת המחירים עליות המקרקעין,

 המחירים שעליות מעריך "אני הקרובות. בשנים
 בדומה בשנה, 1%-2% על יישארו הקרובות בשנים

 האחרונות", בשנים בעיר שראינו המחירים לעליות
 עליות והמטרו, הקלה הרכבת חניכת "עם אומר. הוא

 כמו - אחרים במקומות יהיו המשמעותיות המחירים
ההמו הסעת מערכות ולוד. תקוה פתח לציון, ראשון

 את יקטינו והם יותר רחוק לגור לאנשים יאפשרו נים
 נהיית העיר זה, לצד גן. רמת כמו למקומות הביקוש

 שהופך מה - חמד פינות פחות עם צפופה ויותר יותר
• אטרקטיבית". לפחות אותה
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