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ובפבעירהחדשיםלמגדלים

מרכיביםכמהאיילוןבאזוררט

הדורשלמהמגדליםששונים

מעלמתרוממיםכולםהקודם.

ציבואומסחריותמסדלקומות

ובהמגורים,מגדלירובריות;

נבניםלאהמשרדיים,מיוחד

זההטיפוסיתקומהשלבשיטה

ניסיוןישאלאזו,עלזושבנויה

ולבלמגדל;מובחנתצורהליצור

קועלגבוהים.יותרהםסוף

(בשונהאביבבתלהרקיע

ובבמטרופוליןאחריםממקומות

שחקכמההשתלטוהארץ)רחבי

ובהםאותושמעצביםמרכזייםנים

יסקימשרדצור,משההאדריכל

אדריכלים.וישרסיווןמור

המבוהקרקעמחתיכותאחת

המע"רהיאהזהבהקשרקשות

הצפוניראשי)עסקים(מרכז

מחלףביןשתחומיםדונמים751

דרךאיילון,לנתיביארלוזורוב

גבעתוכבישבגיןדרךהשלום,

הקרקעחטיבתבקצההתחמושת.

מסתיימתמוזסלרחובהצפונית

"מגצמדשלבנייתםאלהבימים

שזכהפרויקטזהוהצעירים".דלי

שלהמעורבותבשלרבלפרסום

המגדליםשניאור.ענבלהיזמית

מתנוהםאליפסה,בצורתהם

קומותו–0464שללגובהשאים

העבקומותביניהםומחוברים

שיאכלסווהתחתונות,ליונות

בצמודומסחר.משרדיםשטחי

כבראוכלסהצעיריםלמגדלי

צרהחזיתשלורסיטל","מגדל

מתשלוהקומות13ועמוקה,

שבוכניסהלקומתמעלרוממות

בהמשךעמודים.שלושהעםלטת

וגםיותרותיקיםמגדליםעוד

בנוףמשתלבותשלאדלקתחנות

המתהווה.הזכוכיות

מתנשאדרומההצירבהמשך

בנייןכוללהואטאון"."עזריאלי

נמצאשעדייןקומות,05בןמגורים

שמתנשאמשרדיםובנייןבבנייה,

הושלמה.ובנייתוקומות04לרום

בעיצובומרענןהמשרדיםמגדל

איילון.נתיביעלבנוסעיםומתעתע

שהרעמגליםאליו,כשמתקרבים

באמצעותנוצרההעיצוביתננות

הזכומעטפתגביעלפשוט:טריק

אלומיניוםרפפותנתלוכית,

בהמאלה,אלהשוניםבעומקים

למשל,כךהשמש.לכיווניתאם

קצרותהרפפותהצפוניתבחזית

ומשתארוכותהדרומיתובחזית

שמשרדוצור,משההאדריכלנות.

"זוכימסבירהמבנים,אתתיכנן

עזריאלידנהעםמשותפתעבודה

ביקשההיאנ"ר).הפרויקט,(יזמית

עשינוטריוויאלי.לאמסךקיר

ובחרנושונותקומפוזיציותכמה

הזו".החלופהאת

תהיהלאצורשללהערכתו

המשרדיםבנייתבהיקףהאטה

רואהשאני"ממההארוך.בטווח

אנשיםשינוי.יהיהלאושומע

עםיותר.גדולשטחרוציםאפילו

מהביתעבודהישלבוכןזאת,

עזבחברתשונים".וממקומות

שלמרותמדווחיםעצמהריאלי

אתלאכלסהצליחוהםהקורונה,

שמאימלשכתזאת,עםהבניין.

ירידהשחלהנמסרהמקרקעין

9102ביןלמ"רהשכירותבמחירי

לאורךהקורונה:בגללל–0202

קת721ירדהמחיראלוןיגאל

בגיןבצירל–911,למ"רלים

ובמע"רל–411למ"רשקלמ–711

שקלמ–701המחירירדהצפוני

ל–89.למ"ר

נמצאטאון"ל"עזריאליבצמוד

תיאותושגם"מידטאון",פרויקט

מגדליםשניכוללוהואצורכנן

שניביןומשרדים.מגוריםשל

נמוכיםמבניםעומדיםהפרויקטים

כמוציבורייםלצרכיםחלקםיותר,

פתוחיםושטחיםספורטאולם

בימיגםרבה.בהשקעהשפותחו

יורדיםהמשרדיםעובדיהקורונה,

סיגריהולעשןקפהבהםלשתות

נעימהסביבהמייצריםוהם

שמקימהכבישיםמאודששונה

האזור.אתפים

הצפוניבמע"רכילצייןיש

היוקרהמקומותכאחדשמוגדר

בתלתעסוקהלשטחיביותרתיים

פועמספרבחייהםשילמואביב,

פועלנהרגבמידטאוןלים.

בונהסוללבהבתקופהב–3102,

שנתייםהפרויקט.אתביצעה

ביצעהכשאלקטרהיותר,מאוחר

פועליםשנינהרגוהפרויקטאת

נהרגרסיטלבפרויקטנוספים.

שחברתבזמןב–8102,נוסףפועל

הבנייה.אתניהלהבסט

הצפובמע"רהמגדליםמלבד

עודנבניםאיילוןצירלאורךני,

"סוזוקי"מגדלובהםרביםמגדלים

לפנישעומדאלוןיגאלברחוב

מהמגדליםיותרנמוךהואאכלוס.

ומתנשאהראשילכביששקרובים

גתאתומזכירבלבדקומות12

באזורשהוקםאטריום""אמותדל

להמחלףמעלגן.ברמתהבורסה

"ויתניהמגדלמתרומםגווארדיה

אדריכישרבתכנוןמוטורס"דלק

למראה;אלגנטיהמגדללים.

תצוגהחללהןהתחתונותקומותיו

בנויהשלווהמעטפתלמכוניות,

תריסיםשמכילהכפולהמזכוכית

נשבשלוהמונוליטיותפנימיים.

מרפסות.באמצעותרת

בנייהבאתרלגור

זנדאסתרכתבהכעשורלפני

התכנוןשרשויותזהבעיתוןברג

הרקיעבקולהתעסקמעדיפות

הרשקומכיווןהרחוב,בקוולא

עוהרחובוקוכסףלהןמביאקיע

הרשויות,מבחינתכסף.להןלה

אתלהשיתהואזולבעיההפתרון

שיפוץכלומרהפיתוח,עבודת

שזהאלאהיזמים.עלהמדרכות,

המדרפיתוחאחרת.בעיהיוצר

הענטיעתהאופניים,שביליכות,

כללאורךספסליםוהנחתצים

הקמתבהתקדמותתלוייםרחוב

כעתשמשוטטשמיכךהמגדלים.

ארלוזמחלףלידהעסקיםבמרכז

עגלתללאזאתשיעשהעדיףרוב

קורשרוכבלכךושיתכונןילדים

שבילאותו.לדרוסעלולקינט

פימגדלולכלמקוטעהאופניים

אדניותכוללשלעתיםמשלו,תוח

להליכה.שמפריעותגדולות

להיווצרשאמורההטיילתגם

בחלקלאיילוןבמקביללבסוף

מקוטעת,מגדלכלשלהמזרחי

מרפישמהמגדליםלחלקוכרגע

נמצאתממששלאעצמאיתסת

הצבמע"רהפרויקטיםבשימוש.

האופןעלשאלותמעורריםפוני

מתמבנייהאתרלנהלצריךשבו

בשותגברשתלךסיטואציהשך.

עבודותהרחבתעםהקרובותנים

והמטרו.הקלההרכבת

כמוהםבפרויקט"המגורים

אומרתבנייה",באתרמגורים

מידטאון.בפרויקטהדיירותאחת

הסדר,אתאוכפתלא"העירייה

לאבאופןמחניםאנשיםובשטח

במרחביםמעשניםעובדיםחוקי,

אופנייםעלורוכביםהציבוריים

עודהפתוח".ובשטחמדרכותעל

שביקשההדיירת,מציינת

שהשטחשם,בעילוםלהישאר

מתאיםשהואכךמעוצבהפתוח

לבנייניולאמשרדיםלמגדלי

עצים"שמולמשפחות.מגורים

מיקטנטן.שטחזהאבלבוגרים,

ללכתצריךלמשל,כלב,לושיש

שקירוימקווהאניאחר.לאזור

הכל".וישנהלדרךייצאאיילון

שלהגרנדיוזיהפרויקטזאת,עם

איילוןנתיביאתלקרותהעירייה

עודלפארקהמרחבאתולהפוך

מביצוע.רחוק

מרקמיתשערורייה

המרעתידעלחושביםכאשר

אפשראיילוןלאורךהמגדליחב

אחריםאזוריםשניעללהתבונן

קומגדליםבהםשנבנובעיר

האזוריםשנירוטשילד.ואזורהחוף

לחלוטיןאחרתהתפתחוהללו

סביבתבעודרבות.שניםלאורך

לשונהפכהברוטשילדהמגדלים

הריהשדרה,בזכותוחיוניתקקת

מנותהחוףקולאורךשהמגדלים

אותםשמקיפהמהמדרכהקים

אלאלצדםמסתובבלאואיש

יעלהמהלחוף.שסמוכהבטיילת

איילון?לאורךהמגדליםבגורל

רכבלייכר,מיכלהאדריכלית

בעימרכזבצוותבאזורהתכנוןזת

שהצדמסבירהאביב,תלריית

והצדלאיילוןשמשיקהמזרחי

עומבגיןלדרךשמשיקהמערבי

"לולדבריה,שינוי.לעבורדים

חלקשהיאולובלסקי,לאת

בימושלמתארלוזורוב,ממחלף

תקרקעיתהתתהלולאהאלה.מים

המזרחילחלקבמקבילממשיכה

כ–053שלבאורךהמגדליםשל

לכבישהופכתשהיאעדמטר,

בחלקהקרקע.במפלסהשירות

יהיההשירותדרךשלהצפוני

טיילת,מעיןפתוח,ציבורישטח

דונם.כחמישהשלכוללבשטח

אתמבצעמגדלכלהיום"כבר

יתחברו.הםולבסוףשלו,החתיכה

גשרגםמתוכנןזומטיילתכחלק

נחלתלשכונתשמתחברברכה,

ודרךאופנייםשבילוכולליצחק

בדרךהמערבי,בצדרגל.להולכי

זהוהקריה,שדרתמתוכננתבגין,

המע"רלידגםשעוברארוךציר

לדרךייצאשלווהביצועהצפוני

הקלה.הרכבתעבודותסיוםעם

פרטילרכבהתנועהנתיבי

מעמ'המשך

מגדלעזריאלי,מגדלימימין:
מגדלרסיטל,מגדלהצעירים,

טאוןעזריאלי,EWמגדלקרדן,

מידטאון.השער),(תמונת
רוטשילד.שדרותמגדלילמטה:
גושר,עמיתאפלבאום,תומרצילומים:

טואגאייל

בפרויקטדיירת

לא"העירייהמידטאון:
ובפועל,הסדראתאוכפת
לאבאופןמחניםאנשים
מעשניםעובדיםחוקי,
הציבורייםבמרחבים
עלאופנייםעלונוסעים

הפתוח"ובשטחמדרכות

"אםמור:עמיהאדריכל

הייתיהגבלההיתהלא
מגדליאתלתכנןיכול
06שלבגובההצעירים
מקבליםוהיינוקומות
הייתיפתוח.שטחיותר
באוויר"גניםלשיםיכול
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שבילייהיולהצטמצם.עומדים

ציבולתחבורהנתיביםאופניים,

רחבות".יותרמדרכותרית,

ושטחיהדלקלתחנותבאשר

המגדלצדהמשתניםהמדרכות

אומבמע"ר,יותרהוותיקיםלים

התחנותאחתשטחכיבלייכררת

יהפוךוהואעזריאליידיעלנרכש

שוקליםהםוכיתעסוקה,לאזור

הפרויקטיםחזיתותאתלפתח

כךבמע"ר,יותרהוותיקים

מקרה,"בכלהאחדה.שתיווצר

יתפורהקריהשדרתשלהפרויקט

אתישמגדללכלאםגםהכל,את

שלו".הפיתוחשפת

במשותףמור,עמיהאדריכל

כיטועןסיווןמוריסקישרד

ממלכתי".צורךהם"המגדלים

תכעלהיתרביןאחראימשרדו

אקימגדליעזריאלי,מגדלינון

הצפוובמע"רסוזוקי,ומגדלרוב

EW מגדלהצעירים,מגדליעלני

רסיטל.ומגדל

השערוריות"אחתלדבריו,

מספיקשלאזההיוםשמתרחשות

והתשתיותהמרקמיםאתמעצימים

אלףעודלהפשירבמקוםהקיימות,

אחתהמטרופולין.בפאתידונם

הגובה.אתמגבילשנתב"גהבעיות

הגבלה,היתהלאשאםתחשבי

הצמגדליאתלתכנןיכולהייתי

והיינוקומות06שלבגובהעירים

הייתיפתוח.שטחיותרמקבלים

הפתוחהשטחאתלשיםיכול

לאזהאבלבאוויר,גניםעםבגובה,

זהאתלעשותליזמיםמשתלם

בנייה".אחוזיחישובשיטתבגלל

הצעיריםמגדללידהאזור

במיוחד.מסודרלאעדיין

פרויקטים08בערךלנו"יש

תלעירייתשלולזכותהבעיר,

הקשייםכלשעםלומרצריךאביב

הזכלהעיראיתה,להתמודדשל

כמוכוללת.בראייהמתוכננתמן

בקטעים.נבנהוהואפאזלשבונים

הזוהעיראתתופריםלאטלאט

המרחבשלהחשיבותאתומעלים

שלמההתעסקותהרבההציבורי.

להולכיקשורההעירייהעםנו

בהםשישאזוריםכשבוניםרגל.

לחצריךמועצמותבנייהזכויות

הציבורילמרחבפתרונותעלשוב

לעשותהיאהעירוניתהמגמהוכל

ובהרבהאספלט''דיאטת

לזהנדרשיםאנחנופרויקטים

המאתוהופכיםנתיביםמורידים

למדרכות".רחב

למבעיר,אזוריםרואהאתה

ביןהקשרבהםהחוף,קושל

טוב.עובדלאלרחובהמגדלים

אחרת?יהיהזהשבאיילוןלמה

הרטיילתשלהמזרחי"באזור

כוראייההיתהלאסמואלברט

עלשמיםהדגשיםאתללת.

הולכים,אנשיםשבהםהמקומות

רובתנועה.הרבהאיןושם

מאואניבמערבהולכיםהאנשים

בתליפתרו.הדבריםשםשגםמין

הפעלחושבתלאהעיראביב

עלחושבתהיאהבא,רויקט

עללמשלתסתכליהבא.האופק

שניםעליועבדוהמסילהפארק

האזור".אתמשנההואוהנה

יותרהמגדליםשלהזההדור

שהיזמיםמשהוזהצורני.

מבקשים?

מאודבתקופה"אנחנו

בוניםבעולםמנייריסטית.

כלקופצים,מסתובבים,בניינים

אתמייקרזהמטורף.הכירעיון

הפונקציהבסוףאבלהבנייה,

ערךלייצרמצליחההאדריכלית

להשקיע,יזמיםשלנכונותויש

אתיהפוךשזהמאמיניםהםכי

ומאטרקטיביליותרהפרויקט

לראותרוציםהיינוולאבוקש

אחידות.ומנסרותקוביותעםעיר

יקריםליותרהופכיםהמגדלים

במחלףעזריאליגםוגבוהים.

גמד".להיראותמתחילהשלום

המגדעיצובהליךעובדאיך

במשרד?לים

שלצוותבמשרד"יש

להיותיכולשזהבריינסטורמינג.

מנסיםואנחנוצעיר,ואדריכלאני

ביותר.הנכוןהרעיוןאתלגבש

אלמהכללהיאשלנוהראייה

להשתלברוציםאנחנוהפרט.

שמדבמגדליםכתפיסה,במרקם.

הרמוניהיוצריםזהעםזהרים

לעשותכשמתחיליםעירונית.

פעהרבהלייצרמתחילזהיותר,

רוציםואנחנושקטחוסרמים

יותר".שקטיםלהיות

מבלבנותשואףלאאתהאז

איקוניים?נים

עדייןהםעזריאלי"מגדלי

ניקיוןעםבארץחזקהכיהאייקון

על־זמשהםצורניתוראשוניות

מתחלפתבאדריכלותאופנהניים.

חייםאורךאבלשנים,51–01כל

תכנוןשנה.מאההואבנייןשל

על־הואאבלבתקופתומדברטוב

למלהיכנעלאמנסהוהואזמני

סיןעלמסתכליםאנחנוניירות.

מישהוכאלולפעמיםנראהוזה

לאאניהשליטה.אתשםאיבד

אייקוניםלהיותשצריכיםחושב

בעיר".פינהבכל

שביליהמדרכות,פיתוח
העציםונטיעתהאופניים
בהתקדמותתלויים

מיהמגדלים.בניית
מחלףלידכעתשמשוטט
לכךשיתכונןארלוזרוב
עלולקורקינטשרוכב
אותולדרוס
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