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פחד גבהים
המחסור בקרקע מאלץ הקמת
מגדלים ,אן תחזוקתס היא
אתגר לא פ/׳ו1ט

חדרנות אורבנית

מדינה
צומחת לגובה
כשהקרקא הפנויה בישראל אוזלת ,אך האוכלוסיה
גדלה ויש מחסור ביחידות דיור ,ההתחדשות הארונית
מתבטאת בעיקר בבניית מגדלי דירות ,שמסוגלים
להכיל דיירים רבים ,אך אחזקתם קולה מאות שקלים
בחודש ,ואף יותר אז איך הופכים חלק מהמגדלים
לדיור בר ה/צגהל  Iאלעד צור
תודות הקרקע במדינת ישראל
מוגבלות והאוכלוסיה צומחת
במהירות .על פי תחזיות האוב־
לוסיה ,שפורסמו לאחרונה על ידי
הלמ״ס ,תחצה אוכלוסיית ישראל את קו 10
מיליון התושבים בסוף  .2024בסוף  2047נגיע
ל 15-מיליון ישראלים ,ואילו ב־ 2065צפויה
אוכלוסיית המדינה להגיע ל 20-מיליון בני
אדם .הגידול המהיר מחייב חשיבה מחדש על
תכנון המגורים בישראל ובנייה לגובה שתא
פשר חיסכון בקרקע ,ושמירת עתודות קרקע
לדורות הבאים .ואולם לריבוי המגדלים יש גם
חסרונות שונים .כיצד מאזנים בין היתרונות
לחסרונות של בנייה לגובה?
את ההשראה לבנייה לגובה שואב כל העו
לם מניו יורק כמובן ,אבל איך בכלל התחיל
הסיפור של גורדי השחקים הניו יורקים? לד
בריה של אדריכלית רחל פללר ,שותפה בכירה
במשרד האדריכלים יסקי מור סיון" ,הכל החל
אי שם במחצית המאה ה .19-יזמי נדל״ן גדו
לים לטשו ,ובצדק ,את עיניהם לאזור הנידח
והביצתי של לב האי מנהטן ,ניו יורק ,שעד אז,
התאפיין בהרבה עליבות ופשע .עיריית ניו יורק
הסכימה למכור להם את השטח היקר מפז,
בתנאי שיקימו שם פארק גדול לטובת התוש
בים .היזמים הסכימו ,הקימו את סנטרל פארק
המוכר והידוע עד עצם היום הזה ,ובתמורה
קיבלו זכויות בנייה ללא תקדים ,מה שאיפשר
להם וליורשיהם ,תוך עשרות שנים ספורות,
להפוך את ניו יורק ,שעד אז התאפיינה בבנייה
מרקמית נמוכה ,לבירת גורדי השחקים של
העולם כולו".
כיום ניו יורק אינה העיר יחידה שאוחזת
בגורדי שחקים .בעקבותיה הלכו עוד עשרות
ערים ,מקצתן באמריקה הלטינית ,דוגמת מק
סיקו סיטי וסאו פאולו ,מקצתן באירופה ,מק
צתן באפריקה ובאסיה ,דוגמת דובאי ,קואלה
לומפור ,שנגחאי שבסין ועוד .ואולם בלבנט,
עם הקמתה של המדינה לא היה כלל צורך
בבניינים גבוהים ,שלא לדבר על מגדלים וגו־

רדי שחקים" .המדינה הקטנה והצנועה היתה
ריקה מאדם רובה ככולה ,ועל כן ,מסיבות
מובנות ,התאפיינה הבנייה בעיקר לרוחב ,הן
של שיכונים שנבנו בעיירות פיתוח ובשולי
הערים הוותיקות ,והן של בניינים למעמד
הביניים ,כולל בערים הגדולות.
"עד להקמת מגדל שלום מאיר ,שנחנך
ב 1965-על  30קומותיו ,הבניינים הגבוהים
ביותר בתל אביב היה בית אל על ,בית יכין
ובית כלל ,בניינים הנחשבים כיום במובנים
רבים לבנייה מרקמית נמוכה יחסית .ואולם
ב 20-השנים האחרונות חל שינוי דרמטי בתל
אביב כמובן וגם בערי הלוויין  -רמת גן ,פתח
תקוה ,חולון ,ראשון לציון ,נתניה ,ראש העין
ועוד  -עשרות רבות של מגדלים מקשטים את
קו הרקיע של ישראל".
אדריכל הראל ניר ,בעלי משרד אדריכלים
 ,hnaמציין כי עובדה זו מחייבת את ציבור
האדריכלים והמתכננים ,לנקוט במשנה זהירות,
שעה שמייעצים לעיריות ,ליזמים ,לוועדות
המקומיות לתכנון ובנייה ועוד" .נכון שלעתים
קרובות תוכנית הבנייה כבר גובשה ואושרה,
אבל למרות זאת אפשר בהחלט שניתן את
משקלנו באיזון נכון בין מגדלים לבין בנייה
מרקמית ,בין בנייה למגורים לבין מוסדות
ציבור ,בנייני משרדים ,שצפ״ים ,פארקים ,מד
רכות ,עם דגש משמעותי על תשתיות מותא
מות ומודרניות ,ותחבורה שתשרת את התכנון
העירוני המחודש .מעבר לכך ,יש משמעות
למי שמתגורר במגדל ,שיהיה מחובר לא רק
לדירתו ,אלא גם לרחוב ,לשכונה ,למוסדות
התרבות והפנאי ,להוויה האורבנית החובקת
את מגדלי המגורים".

החיים במגדל
עלולים להפוך לסיום
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לדברי יו״ר לשכת שמאי מקרקעין חיים
מסילתי" ,הקמת מגדלי מגורים היא הכרח
במדינה שבה עתודות הקרקע מוגבלות ובעיקר
יקרות מאוד .עם זאת צריך לשים את הדגש על
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ציפ1ף חכם

רחל פללר יסקי | צילום :מור סיון

דן מנחם | צילום :יח״צ

סמי מצלאוי | צילום :יח״צ

גלי דולב | צילום :יה״צ

עדי דנה | צילום :מור! ויזל

ישראל דוד | צילום :יח״צ

מאיר טל | צילום :הילה לוצקי

ליוון פרי | צילום :רונן פדידה

כמה בעיות מרכזיות ולמצוא את הפתרונות
שלהן .ראשית ,התחזוקה של מגדלים יקרה
לעומת בנייה של  5-10קומות .במגדלים ישנן
מערכות הכרחיות רבות ,שהתחזוקה שלהן לא
זולה .הסיכון הוא שבניית מגדלים באזורים,
שבהם אוכלוסיה מעוטת יכולת תהפוך אותם
ל׳סלאמס׳ ואף למסוכנים כעבור כמה שנים.
"דבר נוסף שצריך לשים לב אליו הוא
הקמת תשתיות ראויות .במגדל מגורים יכו־

לות להתגורר  130משפחות ואף יותר .כלומר
כ 260-מכוניות .כשמדובר בשכונה ללא תש
תית תחבורתית טובה ייווצר כאוס תחבורתי.
מעבר לתחבורה ציבורית טובה ,הפתרון לשתי
הבעיות הנ״ל הוא בניית מגדלים הכוללים שי
מושים מעורבים של מגורים ,משרדים ומסחר.
כך תושבי המגדלים יכולים לעבוד באותו בניין
או בבניין ליד ,ובכל נושא האחזקה ,השטחים
המניבים מקלים בנטל של עלויות האחזקה".

מאיר טל ,מנכ״ל קבוצת כנען ,היוזמת ומ
בצעת פרויקטים בתהליכי התחדשות עירונית,
מסביר כי "האיזון בין הבנייה למגורים לבין
השטחים הציבורים הנזקקים לרשות המקומית
תלוי ביכולת התכנון של הרשות ,ועד כמה היא
יכולה לשפר תשתיות תוך כדי תנועה .בניו יורק
ובהונג קונג הצליחו המתכננים להקים לאורך
שדרות שלמות מגדלים של  50קומות ויותר,
עם מספיק שטחים ירוקים וציבוריים ביניהם.
צריך לדעת איך לצופף באופן יעיל וחכם.
כשבונים בצורה יעילה ,דווקא הציפוף ייצר
מספיק שטח פנוי ,מאחר שככל שיבנו יותר
לגובה כך יהיה ניתן לפנות יותר שטחים לטובת
האוכלוסייה לצורך יצירת פארקים עירוניים או
שכונתיים ,גני שעשועים וגינות נוי".
לדברי האדריכל גיא מילוסלבסקי ,הבעלים
של משרד מילוסלבסקי אדריכלים" ,הבנייה
לגובה מחויבת המציאות בעיקר בשל מצוקת
הקרקעות בערים הגדולות .זו הדרך היחידה
להתמודד עם מצוקת הקרקעות ,ולאפשר
היצע של יחידות דיור ,שיענה על הביקו
שים שיהיו ,כך שהיתרון המשמעותי ביותר
של בנייה לגובה ברמה הלאומית הוא ניצול
יעיל של משאב הקרקע .מבחינת הדיירים
הרי שהמגורים במגדל מאפשרים להם ליהנות
מנוף שלא מתאפשר בבנייה רגילה ,וכן לקבל
שירותים ציבוריים במגדל ,כמו חדר כושר
המשמש את כל הדיירים .החיסרון העיקרי
בבנייה לגובה הוא עלויות התפעול והתחזוקה
היקרות יותר מאלו של בנייה רוויה נמוכה יותר
"לסוגיית העומס על תשתיות יש שני פנים:
מצד אחד הקמת מגדלים אכן יוצרת עומס על
התשתית הקיימת של מים/ביוב/חשמל מתוקף
הגידול במספר הדירות ,אך מצד שני מבחינת
הרשות יותר פשוט לטפל בתשתית אחת של
מגדל ,שבו כל התשתיות מרוכזות במקום אחד,
במקום לטפל בתשתית עם הרבה תאי שטח
למגורים .אין ספק שחידושים וטכנולוגיות
מתקדמות שנכנסות כל העת לענף הנדל״ן
מייעלות את הבנייה ותחזוקת המגדלים :מע
ליות ,מיזוג אוויר ,מערכות אשפה וכר ,והדבר
מגדיל את האטרקטיביות בעיני הדיירים".
גל קסטל ,מנהל השיווק של חברת אר
זים )ג.י.א( מקבוצת אורון אחזקות והשקעות,
מציין כי"מצוקת הקרקעות בישראל ,הרצון
לקבל זכויות בקרקע ולשמור על הרווחיות
של פרויקטים שונים ,כל אלה מעודדים את
הבנייה לגובה .כך למשל ,אפשר לראות את
ההתפתחות של תל אביב ,בת ים ,ראשון לציון
ורמת גן  -ערים שמעודדות ומאפשרות טיפוס
לגובה ,כדי לייצר יחידות דיור נוספות על קרק
עות קיימות .בפרויקטים שבמסגרת התחדשות
עירונית ,באזורים שבהם הטיפוס לגובה נתקל
בהתנגדויות וקשיים ,הפרויקטים ייהפכו ללא
כדאיים וייתקעו.
החשיבות של ניצול קרקעות קיימות משמ
עותית במיוחד בערים שאין להן לאן להתפתח
ולהתרחב ,והן נדרשות לבנות יותר על השטח

הקיים.
"בנוסף ,מגדלים יכולים להעניק היום לרו־
כשי הדירות מעין חוויה מושלמת ,שאינה נש
ענת רק על הדירה עצמה ,אלא כוללת בתוכה
את כל היתרונות שמגדל יכול לתת  -מרתפי
החנייה ,שטחים ציבוריים משותפים ,שטחי
מסחר שלעתים נמצאים בתחתית המגדל ועוד.
ככלל ,בתפיסת הרוכשים מעמדם של המגדלים
השתנה -אם בעבר בתי הקרקע נחשבו לסמל
של המעמד הגבוה ,היום מגורים בקומה גבוהה
במגדלים הם סמל סטטוס.
"לצד זאת ,חשוב לזכור שככל שנותנים יותר
יחידות דיור בבנייה לגובה ,נדרשת היערכות
משמעותית שתאפשר את החיים במגדל ובס
ביבתו בצורה הנוחה ביותר ,ולכן נדרשים יותר
תקני חנייה ,סלילת כבישים בגישה למגדל
וממנו ,מערכות ניקוז מתקדמות יותר ,הקמת
גני ילדים ומוסדות חינוך ועוד .ללא ההיער
כות ההכרחית הזו ,המגורים במגדל ובסביבתו
עלולים ליהפך לסיוט ,ובמקום להציע שיפור
באיכות החיים ,יתרחש ההפך הגמור.
"להבדיל מבנייה נמוכה ,בניית מגדלים
היא התמחות בפני עצמה .בעבר חברות הב
נייה לא ידעו לתת מענה להקמת מגדלים.
היום ,מדובר בהתמחות שלמה ,שרק חברות
מסוימות יודעות לתת לה מענה .לכן ,כשחברות
מחליטות לבנות מגדלים ,הן נדרשות להיעזר
בקבלני ביצוע שיש להם ידע והתמחות בהקמת
מגדלים .דבר זה מאפשר את פיתוח השוק
והעמקת הידע ,בכל הקשור להקמת פרויקטים
מורכבים" ,הוא מסכם.

חיים משותפים באפליקציה

תהליך הצמיחה של הערים לגובה מחייב
חשיבה לעומק על האופן שבו יחלקו תושבי
המגדלים את חייהם יחד .אם כיום ,בבניינים
של  9-12קומות ,יש לא מעט אתגרים והר
בה מאוד אי הסכמות ומאבקים בין השות
פים לבניין ,בשנים הבאות תיהפך התמונה
להרבה יותר קשה ,ללא כלים שינהלו את
השותפות הזו .עם תחילת בניית המגדלים
שמאכלסים כ 150-משפחות ,כמו יישוב קטן,
הצורך בניהול האחזקה ,במעקב ,ובשימת לב
למערכות קריטיות של הבניין נהפך לעניין
חשוב ,ולכן עלויות האחזקה עלו .בישראל יש
תקן אחזקה של מכון התקנים ,שבו כתוב מה
צריך לתחזק ומתי .בבנייני מגורים משותפים,
ההחלטה היא של כל הדיירים אם להשקיע
באחזקה או לחסוך.
 ,ConTechoמערך פיתוח הטכנולוגיות
לענף הבנייה של התאחדות בוני הארץ ומשרדי
השיכון והכלכלה הממשלתיים ,מקדמים סט־
רטאפים שהטכנולוגיות שלהם יטפלו בצרכים
של הענף כולו בעתיד :בנייה ,פיקוח וטיפול
בדירות הקיימות .כך למשל ,חברת ,darimpo
שהינה חלק ממערך  ,ConTechפיתחה פלטפו
רמה לניהול אחזקת בניין ,המיועדת לחברות
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האחזקה והדיירים.
לדברי אייל לביא ,מנכ״ל ומייסד ,darimpo
״אם בעבר שילמו  100שקל לוועד הבית או
סכום כפול לחברת אחזקה ,הרי שכיום הב
ניינים מורכבים יותר וכוללים אינטרקום ,שער
חשמלי ,חדר משאבות ,חניון ,מערכת מפוחים
לטיהור אוויר ,מערכת כיבוי אש ,והעלויות
החודשיות לדייר יכולות להגיע ל 500-שקל,
ובמגדלי יוקרה אף לאלפי שקלים בחודש".
לביא מדווח שכיום הפלטפורמה שלהם
פועלת באלפי בניינים ברחבי הארץ" .מרגע
קבלת דיווח מחברת האחזקה ,נפתחת פנייה
והפלטפורמה מנווטת אותה לאיש המקצוע,
עד שהנושא טופל והפנייה נסגרת .בשלב
הבא ,נשלחת התראה לדיירים בזמן אמת עם
פירוט על הנעשה בבניין ,וכך שביעות רצונם
עולה .בנוסף ,באפליקציה ניתן לשמור מידע,
כמו התוכניות של הבניין ,תעודות אחריות,
תוכנית חשמל ,תוכנית אינסטלציה וכר .מצב
זה חוסך זמן ועלויות לבעל המקצוע שמגיע
לטפל בליקוי .כמו כן ,ניתן לשלם באפליקציה
בכרטיס אשראי ,והתשלום מועבר ישירות
לחשבון ועד הבית".
לדברי גיל מעין ,מנכ״ל חברת הניהול
והאחזקה מיקדן" ,זה הזמן להגיד שלום לאופק
העירוני כפי שאנו מכירים אותו ,כי בעוד שנים
לא רבות כבר לא נראה בנייה נמוכה ,מרכזים
מסחריים בודדים ובניינים קטנים ומבודדים,
והדברים יקרו הרבה יותר מהר ממה שאנחנו
מצפים .מי שביקר בשנים האחרונות בשנגחאי
או בדובאי קיבל הצצה לעתיד שלנו :ערי המחר
שלנו עתידות להיות ערים ורטיקליות גבוהות,
קומפלקסי ענק המערבים מגורים ,עבודה
ובילוי אנשים יגורו ,יעבדו ,יבלו וילכו לסופר
וקופת חולים באותו מתחם .גם הילדים ילמדו
בבתי ספר וגנים שיהיו בתוך הקומפלקס.
"החדשנות האורבנית תבוא לידי ביטוי
בעירוב שימושים .מצוקת הקרקעות ,הגודש
בכבישים ,הצורך בסביבות חיים משלימות,
והדרישה המתמדת לאיכות חיים משופרת,
מביאות לכך שהבניינים שיאכלסו את ערי הע
תיד לא יוקצו רק למגורים או לתעסוקה ,אלא
יהיו משולבים זה בזה ורבי תכליות .הגישה
המובילה כיום בעולם הנדל״ן מכוונת לסבי
בות חיים משלימות ,שבהן ניתן להגיע בקלות
מהבית לעבודה ,מהעבודה למרכז הספורט
ומשם לקניון .מעגלי חיים משלימים מתנהלים
במהלך כל שעות היממה ,מאפשרים ביטחון,
נוחות מרבית וניצול זמן אופטימלי ,יחד עם
יצירת תחושת קהילתיות.
"מאמץ והשקעה יוקדשו כדי לאפשר שט
חים ירוקים ואזורים שיתופיים לבאי המגדלים:
נראה שילוב של שטחים נרחבים לשימושי
פנאי ורווחה ,המתפרשים על קומות שלמות
הפזורות לאורך המגדל ,שימוש בטכנולוגיות
לניצול אנרגטי יעיל לשימוש באור טבעי,
הקפדה על שילוב שטחים ירוקים כחלופה

בגובה  100קומות כבר נמצאים בחשיבה של
מתכנני הערים .הסיבות לצמיחת המגדלים
היא קודם כל הביקוש המתמיד לשטחי מגו
רים ומשרדים .הקרקע במרכז אוזלת וכולם
רוצים להתקרב לתל אביב ,גם בתעסוקה וגם
במגורים.
"הקמת מגדל היא אתגר תכנוני והנדסי לא
קטן .בתכנון וביצוע מגדלים כאלו יש צורך
במיומנויות מיוחדות .במגדלים האלו ישנן
תופעות הנדסיות מורכבות ,כגון השפעות רוח
על נוחות המשתמש ,יציבות לרעידות אדמה,
חומרים חדשים ,בנייה בת קיימא ,תנועות
ותזוזות של המבנה בגין השפעות אקלימיות
שונות ,תחזוקה ועוד .יחד עם זאת ,העתיד מב
טיח לנו מגדלים יותר גבוהים ,יותר אייקוניים
ויותר יוקרתיים .החסרונות של בניינים גבוהים
נובעים בעיקר מעלות תחזוקה יקרה ,ושיתוף
גדול עם אנשים רבים באיכות החיים במגדל".
דן מנחם ,מנהל פיתוח עסקי בקרן ריאליטי
להשבחת נדל״ן ,מסביר כי תל אביב-יפו בפרט
פרויקט גונד אביסווו בבאר שבע של חבות אביסרוו | הדמיה :וויופוינט

לפארקים העירוניים ,ומחשבה על שטחים
המאפשרים התכנסות ,מפגשים ספונטניים
ומרחב פתוח".

הגדלת המרחב הציבורי

רו״ח עדי דנה ,מנכ״ל אלדר השקעות מקבו
צת אלדר ,מסביר כי "הבנייה לגובה מאפשרת
להגדיל את ההיצע במרכזי ערים מבלי להגדיל
את התכסית ואולי אף להביא לצמצומה .במ
רכז הארץ יש מצוקת קרקעות והיא מחייבת
ניצול קרקע מקסימלי ולכן אנחנו רואים עלייה
לגובה .האתגר הוא במתן פתרונות לעומס
שנוצר על התשתיות בשל תוספות הבנייה.
"יש להבחין בין שני סוגי התשתיות והעומס
שנוצר להן .עומס על תשתיות שניתנות לפתרון
רק בשטחים הציבוריים כמו תחבורה ,לבין
תשתיות של מבני ציבור ,מוסדות חינוך ועוד.
המפתח לפתרון הוא בחשיבה יצירתית ומשו
תפת של היזמים והרשויות ,בהתאם לכל אזור
התחדשות אורבנית ותנאיו האובייקטיביים.
אחד הפתרונות להקצאת שטחים המיועדים
לציבור הוא שילוב של מוסדות חינוך ואזורי
בילוי בתוך המבנים עצמם.
"בנוסף ,השילוב של תחבורה ותשתית בש
טחים ציבוריים יכול להפוך את אותם אזורים
מתפתחים וצומחים מעלה למוצלחים ביותר.
במקומות שבהם נראה פתרון משולב של
הרשויות והיזמים ,יימצאו פתרונות לעומס
שנוצר ונראה התפתחות חיובית לבנייה לגו
בה .במקרים מוצלחים נראה השפעה גם על
איכות ניהול הבניינים ואיכות התחזוקה שלהם.
הדיירים ייהנו משירותים רחבים בתוך המתחם,
והביקוש לאותו מגדל יהיה גבוה ובהתאם לכך
גם התשואה בו".
לדברי צחי סופרין ,מנכ״ל קבוצת סופ־
רין העוסקת בייזום ,ניהול והקמת פרויקטים

נדל״ניים למגורים ,למשרדים ,למסחר
וללוגיסטיקה בהיקפים גדולים" ,בעבר נהגו
רשויות התכנון להקים ׳קמפוסים׳  -מספר
רב של בניינים נמוכים שנמתחו לרוחב .הדבר
הקטין מאוד את המרחב הציבורי ויצר צפיפות
רבה ,בעיקר על פני הרחוב ,המדרכות בקרבת
הבניינים והמעברים ביניהם .אבל היום נוקטים
בגישה שונה ומרכזים את זכויות הבנייה בצורה
צפופה יותר על פני אותו תא שטח ובמקום
לבנות לרוחב ,בונים לגובה ,וכך מגדילים את
המרחב הציבורי .הדבר מאפשר בראש וברא
שונה לייצר יותר שטחים ירוקים בין הבניינים
ולהגדיל את אזורי הפנאי והרווחה במרחב
הציבורי ,יש יותר שסח לגינון ,או הצבת פסלים
סביבתיים ,מזרקות ועוד.
"דרך נוספת לחיזוק החדשנות האורבנית
היא יצירת סינרגיה בין שימושים שונים באותו
מבנה וכך לייצר בפרויקטים בעירוב שימושים.
הקמת מגדלים בשימושים מעורבים מייצרת
אזור ׳חי ונושם׳ בכל שעות היממה ולא רק
בשעות העבודה .תהליך יצירת תמהיל לשי
מושים המעורבים הוא גם תהליך ירוק ,שכן
הוא מעודד את מי שמגיע לעבודה לבצע את
הסידורים שלו מתחת לבניין ,אם זה הקניות
לבית או ביצוע סידורים נוספים ,במקום לה
תמיד עם כלי הרכב לכמה מקומות בטרם הוא
חוזר הביתה".

ודל אביב :קן הרקיע
משתנה במהירות

ישראל דוד ,מ״מ יו״ר איגוד המהנדסים
לבנייה ותשתיות ,מציין כי "לאחרונה אנחנו
רואים שקו הרקיע של תל אביב והסביבה
משתנה בקצב מדהים .מגדלים של  40קומות
כבר לא מרגשים אותנו ,ובמהרה צצים בארץ
מגדלים של  60קומות ומעלה ,תוך שמגדלים

תעבור שינויים מסיביים בשנים הקרובות.
"ראשית ,אנו נראה את רחובות אבן גבירול
וקפלן מתרוממים לגובה ,עם בניינים של 8-10
קומות באבן גבירול וגורדי שחקים בקפלן ,וגם
מתחם הקריה הנוכחי יפונה ויקומו במקומו
מגדלי משרדים ,שיחזקו את האזור כולו כמ
תחם עסקים מרכזי בעיר .בשכונות הפנימיות
של הצפון הישן והחדש ,מרבית הבניינים יעברו
התחדשות עירונית משמעותית ,עם בנייה
מחדש או לכל הפחות שיפוץ של החזיתות.
לכל האורך של ציר איילון מצדו המערבי נראה
מגדלים ,וגם דרך השלום תיהפך לדרך של
גורדי שחקים בשימוש מעורב של מגורים
ומשרדים".
לדברי האדריכלית גלי דולב ,שותפה מנהלת
בחברת ניהול הפרויקטים וקסמן גוברין גבע,
"השינוי המשמעותי שנראה בתל אביב-יפו
בשנים הקרובות הוא ציפוף של דרום העיר,
ממזרח וממערב לאיילון ,ועל כן שינוי דרמטי
בפני העיר באזורים אלה וצמיחה משמעותית
לגובה .בכלל ,ציר איילון ,על הקירוי והפא
רקים שלו ,ועל מגדלי העסקים והמגורים
שיתרוממו סביבו ,יהפוך את קו הרקיע של
תל אביב למשהו שמזכיר מאוד את מרכזי
הערים הגדולות בעולם .יש לציין שלמרות
העובדה שציפוף מביא באופן טבעי לעומס על
התשתיות העירוניות ,הוא הכרחי ובלתי נמנע.
האתגר האמיתי של הרשות יהיה כיצד לנהל
בעיקר את תשתיות התחבורה ואת אפשרויות
החנייה באופן כזה שיאפשר לעיר להמשיך
לגדול ולהתפתח".

מרכז :מעבר מבורך למגדליס

חברת פרי נדל״ן בונה בימים אלא את אחד
המגדלים הגבוהים בבת ים  -פרויקט פרי
הורייזן .במסגרת הפרויקט תבנה פרי נדל״ן
מגדל על קו החוף של בת ים ,הכולל 206
דירות ב 43-קומות .לדברי לירון פרי ,משנה
למנכ״ל בקבוצת אלדד פרי" ,כיום כבר ברור
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לכל שאנחנו בשלבים אחרונים של ניצול עתו
דות הקרקע הטובות במרכז ,על קו החוף .תוך
כמה שנים כבר לא ניתן יהיה לראות חלקות
קרקע פנויות במיקומים אלה ,ולכן חשוב לנצל
אותן לבנייה שתיטיב עם העיר ועם קהל רוכשי
הדירות המעוניין לגור ליד הים .הדרך הנכונה
והחברתית ביותר של ניצול הקרקע הנדירה הזו
היא על ידי בנייה לגובה ,שמאפשרת לכמות
גדולה יותר של אנשים ליהנות מהמשאבים
הללו ,מהנוף ,וגם מהיתרונות בלגור במרכז
העיר ולא רק בשכונות מרוחקות".
סמי מצלאוי ,יו״ר חברת מצלאוי ובעלי הח
ברה שתקים ברחוב יוספטל בבת ים  6מגדלי
מגורים ,מציין כי "במהלך השנים עברה הבנייה
בישראל שינוי ומבנייה נמוכה של בניינים בני
קומות בודדות ,אנו רואים בנוף יותר ויותר
מגדלי מגורים .המעבר למגדלי המגורים הוא
מבורך ,שכן הוא מפתח את המדינה בכל התחו
מים  -תשתיות ,תחבורה ,מוסדות ציבור ,ניצול
נכון של שטחים ועוד .למעשה ,אם לוקחים 10
בניינים נמוכים שמתפרשים על פני כ 20-דונם,
ובונים במקומם על אותו שטח ארבעה מגדלי
מגורים בני  40קומות ,נשארים כ 60%-מה
שטח לפיתוח לכל מיני צרכים ,כמו תשתיות,
מוסדות ציבור ,חינוך ועוד .אמנם במגדלי מגו
רים יש את דמי האחזקה ,אבל איכות החיים
נשמרת ובסופו של דבר זה משתלם".
אבי זיתוני ,הבעלים של חברת א .זיתוני
המקימה בגבעת שמואל מגדלי מגורים בני
 20קומות ,מציין כי "בשנים האחרונות ניתן

לראות תנופת בנייה לגובה גם בערים שבעבר
היו מזוהות עם בנייה נמוכה .הסיבה העיקרית
לכך היא המחסור בקרקעות במרכז .היום מגדל
מגורים בן  20קומות נחשב גבוה ,אך במבט
קדימה בעוד  20שנה המחסור בקרקע באזור
המרכז והגידול באוכלוסייה יביא לבנייה לגו
בה ,כך שמגדלי המגורים יגדלו ל 40-קומות.
זה יהיה הממוצע בשוק וחדשנות אורבנית היא
חלק בלתי נפרד מהתהליך הזה".
לדברי חיים קראדי ,מנכ״ל פרשקובסקי,
"מדינת ישראל סוף סוף מבינה את ההכרח
לבנות מגדלי מגורים גבוהים ,מפני שעתודות
הקרקע בישראל אוזלות .קחו לדוגמה את
ראשון לציון שמדורגת בעשירייה ראשונה

כעיר עם בנייה לגובה :השכונה האחרונה שנ
בנתה בה ,נחלת יהודה ,כללה בנייה רוויה
של צמודי קרקע ומגדלים של  9קומות בלבד,
ואילו בשכונה החדשה ,רקפות ,שבה מיושמת
תוכנית מחיר למשתכן ,אנחנו רואים בנייה
לגובה .אנחנו מקימים בשכונה שני מגדלים
בני  27קומות .בעתיד לא יהיה מנוס מלבנות
קומפלקסים גבוהים בני  40-60קומות .ככל
שהבניין יותר גבוה ,תהיה אפשרות להקצות
שירותים קהילתיים ושטחים ציבוריים לרווחת
הדיירים".

באר שבע :מדיניות עירונית

יורם אביסרור ,סמנכ״ל השיווק בחברת

אביסרור משה ובניו המקימה בבאר שבע את
מגדלי המגורים גרנד אביסרור ופרויקט מגדלי
אביסרור ,מסביר כי"בנייה לגובה מתבצעת
לרוב כשיש ערכי קרקע גבוהים ורוצים למקסם
את אכלוס השטח בשל מיקומו .מדובר בפתרון
טוב על פני בנייה נמוכה .ככל שמתרחקים מה
מרכז ,ניתן לראות שהקמת מגדלים מצומצמת
ונקודתית ,ועלויות המגורים לא גבוהות כמו
במרכז הארץ.
"אם ניקח את באר שבע כדוגמה ,המדיניות
העירונית לאחרונה קובעת כי יהיו מגדלים
מרוכזים רק במקומות שתוכנית המתאר תקבע,
במרכז ולאורך .המגדלים נותנים לאנשים
האלה פתרון כפול ולחדשנות האורבנית חלק
בביקוש להתגורר במגדלים  -הם משמרים את
המעמד ,וגם מאפשרות חיים בנוחות .למעשה,
מי שבוחר להתגורר במגדל מגורים מקבל דירה
מפנקת עם כל השירותים ,קרובה לסופר מרקט
ולקופת חולים .יורדים למטה  -מצד ימין יש
תיאטרון ,מצד שמאל יש קניון".
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אילת :שדה התעופה
המתפנה יצר הזדמנות
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אחד היישובים שהולכים לצמוח לגובה הוא
אילת .אמנם נכון לעכשיו לא נראה מגדלים
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בני  40קומות בעיר הנופש הדרומית ,מכיוון
שהם עלולים לפגוע במרקם האורבני של העיר,
בעיקר במרכזה ,אבל הבנייה הרוויה בהח־

הדמיית פרויקט אקו רמת הדו החדשה בגבעת שמואל של חברת א .זיתוני | הדמיה :יח״צ

קלוד נממיאס מקימים מגדלים באשדוד
קבוצת ׳קלוד נחמיאס׳ בונה מגדלים במספר פרויקטים באש
דוד .החברה מגדירה את פרויקט  K-Towersבאשדוד כפרויקט
הדגל שלה בעיר .מדובר בצמד מגדלים ,עם דירות גדולות

באמצעות חברת "נוף עירוני יזמות" .קקון מספר כי זהו מתחם
מגורים המשלב מגדלי יוקרה ,תכנון אדריכלי מושלם ,מפרטי
פרמיום לצד מיקום נדיר בסמיכות לטיילת המתחדשת היורדת
אל הים.
לדבריו ,זהו פרויקט פינוי בינוי הראשון באשדוד במסגרתו
יהרסו  9בניינים ישנים בני  3-4קומות הכוללים  150דירות
ובמקומו ייבנו  5מגדלי יוקרה בני  29קומות כל אחד ובסה״כ
כ 850-יח״ד .בפרויקט יבנו דירות בנות  5,4,3,2ו 6-חדרים,

במיוחד.
חיים קקון ,סמנכ״ל השיווק של קבוצת ׳קלוד נחמיאס׳ מספר
כי ״הדירה הקטנה ביותר משתרעת על פני  209מ״ר ,כולל
מרפסת ענקית בגודל של  37מ״ר עם נוף פנורמי לים .דירות
ה״סטנדרט" מתחילות ב 230-מ״ר ,כולל מרפסת בגודל של
 29מ״ר עם נוף פנורמי לים וגולת הכותרת היא הפנטהאוז
 בשטח של מעל  1,000מ״ר הכולל בריכת שחיה ,סאונהיבשה ורטובה ,ג׳קוזי והכל מעוצב ומאובזר ברמה בינלאומית.
הרוכשים בפרויקט מגיעים מחתך סוציואקונומי גבוה הבוחרים
לעבור מווילות ,ממשקים חקלאיים ומדירות קטנות למגורים
במגדלי יוקרה".
הדיירים החדשים ,לדבריו" ,רוצים לגור בדירות גדולות במיוחד
ולהרגיש כמו בווילה בשמים במגדל מפואר ומפנק במרכז
העניינים בלב מרכזי התרבות הבילוי והפנאי ובמרחק הליכה
קצר לחוף הים ולמרינה .בנוסף ,יש במגדלים שמירה ,24/7
חניון מאובטח ומצולם המספק תחושת ביטחון ,בית כנסת
מפואר ,חדר כושר מהמשוכללים והמאובזרים ביותר בישראל,
ספא מפנק ועוד .המטרה היא לגרום לדיירים לגור בתחושה
של חופשה בבית מלון מפנק במיוחד .בשקלול התמורות שה
מגדלים נותנים ,המחירים מאד אטרקטיביים".
קבוצת קלוד נחמיאס מקימה באשדוד גם את מגדלי הדקל. .SM ,
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מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים המשתרעים על פני קומה שלמה.
"רצינו להתאים את הפרויקט לכל אפשרויות המגורים",
אומר קקון" .כעת ,כל מי שרוצה לרכוש דירה בקו ראשון לים
יכול להרשות לעצמו ,גם זוגות צעירים ,משפחות ויחידים".
המחירים עדיין מאד אטרקטיביים בהשוואה למגורים במגדלי
יוקרה בקו ראשון לים ,על חוף הים מהיפים ביותר בעולם .נכון
לפברואר  2019הבניין הראשון נמצא בשלבי גמר מתקדמים
ותחילת בניית הבניין השני.
לדברי קקון ,העיר אשדוד כולה בתנופה :בית החולים אסותא,
הנמל העתידי ,קריית-ספורט מפוארת ,לצד יוזמות תרבותיות
הופכים את אשדוד לעיר חזקה ומובילה בישראל ולכן הקבוצה,
הבונה ברחבי הארץ ,פעילה בה במיוחד.
החברה מקימה בעיר גם מגדל משרדים  ,K-Business -מגדל
הכולל  27קומות משרדים מעל קומת מסחר בגודל של כ-
 5,000מ״ר" .במסגרת המכירה המוקדמת ,לפני היתר בנייה,
נמכרו שטחי מסחר ומשרדים בהיקף של כ־ 40מיליון שקל.
מגדל העסקים יאכלס בין היתר סוכנויות שונות ,רופאים ,עורכי
דין ובעלי מקצועות חופשיים" ,מספר קקון.
המגדל ממוקם סמוך לנמל ולעורקי תחבורה ראשיים ,לכניסות
והיציאות לעיר ולמרכז העיר .הגישה ממרכז העיר אל הבניין
תיושם כחלק מתכנית  - Rewayאשדוד ,השמה דגש על מסלול
תחבורה ציבורית ונתיבי אופניים ,אשר יגיעו עד לפאתי הפ
רויקט" .בנייה של מגדל משרדים שכזה באשדוד" ,מסכם קקון,
"היא חלק בלתי נפרד מהאמונה שלנו בצמיחתה של אשדוד".
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חדשנות אורבנית
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היא בינוי של רבי קומות מודרניים עם כל
»

היתרונות הרבים שהם מעניקים ,על כל

rn1Mtm«*rwj1

לט גבוהה יותר ממה שיש כיום .לדברי היזם

המערכות החכמות והמתקדמות ,החניונים

האילתי אבי כראל" ,אחת המגבלות הידועות,

התת קרקעיים והגובה הרב שמאפשר נוף
פתוח ,לטובת יצירה של שטחים ירוקים

שמנעו קידום פרויקטים חדשים במרכז ,היתה
מגבלת הגובה שנבעה ממיקום שדה התעופה
העירוני.
"פינוי שדה התעופה הקרוב מאפשר כיום
מגוון הזדמנויות ,כמו פרויקטי פינוי בינוי
שאנחנו מקדמים בשכונת יעלים ,הכוללים

לרווחת הקהילה.
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העולמות  -מצד אחד מגורים במגדלים
בדירות עם מרפסות ונוף לים .מהצד השני
ריאות ירוקות ,גינה אקולוגית ,מתחם
פעילות וספורט ,גינת משחק עם מתקנים

בניינים בני  15קומות ,ופרויקטים חדשים
בתחום המלונאות ,כמו פרויקט בראון 48

אתגריים ,פינות ישיבה מוצלות ועוד .גם

הכולל מתחם מלונאות ומתחם מגורים שבו
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ייבנו דירות  2חדרים במתחם בני  9קומות.
הפינוי יצר הזדמנות היסטורית להתחדשות

השטחים הציבוריים הבנויים בתוך המגד 
לים ישרתו את הדיירים ויאפשרו להם חיי
קהילה תוססים".
שרייבר מוסיף כי "בעתיד נראה גם אצלנו

אורבנית .לא עוד מתחם שמחלק את העיר
לשתי חלקים ,ולא עוד הגבלות גובה שלא

"התוצאה היא שהדיירים נהנים מכל
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יותר ויותר מגדלים גבוהים של עשרות קומות.

איפשרו הקמת פרויקטים רבים בחלקים גדו 

הערים הגדולות לא יכולות להדביק את קצב

לים מדי של העיר".

הגידול של התושבים ,ולכן הן עולות לגובה.
החוכמה היא לנצל את הכורח ולהפוך אותו לי 

חיפה :שנזירה
על שטחים ירוקים

תרון .האזור שבו יוקם הפרויקט שלנו מתאפיין
כיום בבנייני רכבת ישנים ומוזנחים בני שלוש

אלמוג כרמל מערב  -טוטם| הדמיה :יח״צ

קומות המכסים קרקע יפהפייה ,במרחק כמה

בקרוב יחל שיווקו של פרויקט פינוי בינוי
"אלמוג כרמל מערב" בחיפה ,שיזמה ובונה

על כ 16-דונם ,יתאפשר פיתוח סביבתי בפ 

קבוצת אלמוג .המגדלים בפרויקט עתידים
להתנשא לגובה של  28קומות ,במרחק של

רויקט ויצירת שטחים מגוננים וריאות ירוקות.
סמנכ״ל השיווק של קבוצת אלמוג ,רז

בניינים צפופים ונמוכים יותר ,אבל המג 

מאות מטרים מקו החוף .בשל תכנון המגדלים

שרייבר ,מסביר כי "תא השטח שעליו ייבנה

מה הרווחת כיום בתכנון בערים הגדולות

הפרויקט הוא עצום .כמובן שניתן היה
לבנות בשטח כזה כמות גדולה יותר של

מאות מטרים מהים  -בעוד שנים בודדות,
תשנה השכונה כולה לחלוטין את פניה ,ותיהפך
לשכונה מודרנית עם אוכלוסייה צעירה ואיכות
חיים גבוהה".

