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הק־עתודותבערים,רקלאכולה,בישראל

רקע

$TS1$הקרקע$TS1$

$DN2$הקרקע$DN2$.צומחתהאוכלוסייהבנוסף,מוגבלות

לאחרונהשפרסמהתחזיותפיעלבמהירות.

אוכלוסייתלסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכה

התושביםמיליון10קואתתחצהישראל

15כאןיתגוררו2047בסוף.2024שנתבסוף

צפויה2065בשנתואילוישראלים,מיליון

בנימיליוןל־02להגיעהמדינהאוכלוסיית

כולם?יגורואיפהאדם.

חשיבהמחייבבאוכלוסייההמהירהגידול

בנייהומחייבבארץהמגוריםתכנוןעלמחדש

ושמירתבקרקעחיסכוןהמאפשרתלגובה

שלמר־אלאהבאים.לדורותקרקעעתודות

בית

$TS1$שלמרבית$TS1$

$DN2$שלמרבית$DN2$,ירידהדווקאחלה2018בשנתההפתעה

גבוהים,בבנייניםהנבנותהדירותבכמות

ובזבזנית.נמוכהבבנייהפריחהלעומת

הלמ"סשפרסמההנתוניםמניתוחזאת,עם

במגד־הבנייהבתחום:במהפךלהבחיןאפשר

לים

$TS1$במגדלים$TS1$

$DN2$במגדלים$DN2$הביקושמעגלשלנחלתורקכבראיננה

התפשטלגובההבנייהטרנדאלאהראשון,

מהמעגלליישוביםגםהאחרונותבשנתיים
והרביעי.השלישיהשני,

בראשצועדתעדייןאומנםתל־אביבכצפוי,

ב־8102אךלגובה,הצומחיםהיישוביםטבלת

במג־דירותואלפימאותשלבנייתןהחלה

דלי
$TS1$במגדלי$TS1$

$DN2$במגדלי$DN2$בעריםומעלה,קומות21בנימגורים

אובאר־שבעאשדוד,חדרה,רחובות,כמו

ויכולותקרקעעתודותלהןשישעריםעכו

לאשרבוחרותזאתובכלשטחן,אתלהרחיב

אתשמצופפותגבוהיםמגוריםמגדליהקמת

העירוני.המרקם
מס־סיבות",כמהלהיותיכולותזו"למגמה

בירה

$TS1$מסבירה$TS1$

$DN2$מסבירה$DN2$בוגין,נחמהוהמשפטניתהשמאית

מגוריםמגדליבבנייתהתועלת"ראשית,

היצעשלהמרביתההגדלהאתהמאפשרים

סביבתילפיתוחהאפשרותשנית,הדירות:

לגובהבוניםכאשרירוקיםשטחיםויצירת
פנוי:המגרששליותרגדולחלקומשאירים

היאביותרהחשובהואוליהשלישיתוהסיבה

הישראלי.הציבורבקרבההעדפותשינוי

לתושביםרלוונטיבמגדלהדירהחלוםכיום

מנ־טבעיבאופןוהקבלניםהארץ,רחביבכל

סים

$TS1$מנסים$TS1$

$DN2$מנסים$DN2$דירותולבנותהרוכשיםרצוןאתלספק

ביקוש".להןשיהיה

ברו7גו־נ7גויחסי

כיוםבונהנדל"ן,פרימנכ"לפרי,לירון

את"כשתכננובבת־ים.קומות43בןמגדל

יפו,בת־ים,אתהכוללתל־אביב,מטרופולין

כיהאמינולאותל־אביב,גבעתייםרמת־גן,

היום",שלהלממדיםתגיעישראלמדינת
אחדבמטרופולין,הבניינים"ברובאומר.הוא

לראותאפשרבישראל,הצפופיםהמקומות

אנוכיוםלקרקע.כמעטפזרניתהתייחסות

עתודותכמעטאיןשבמטרופוליןבמצב

בעלייהנמצאיםשהביקושיםבעודקרקע,

חוחימנדל
בין־עריםסבו

בנץ.רועוזבנרעות,ננתווס
pmnרנזח־בן

jBrwrt) (n»pn"inner

הגבוהיםי־מיינים
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לביקושיםמענהלתתהיחידההדרךמתמדת.
הקרקע,משאבשליותרחכםניצולהואאלה

קומות".רבימגדליםבאמצעותורקאך
מתארהיוקרה,מגדליאדריכלישר,אבנר

עצמו.המגדליםבשוקשחלוהשינוייםאת
נחשבהיהקומות20שלבנייןשנה,20"לפני

היהקומות30שלבנייןשנה15לפנימגדל,

שלמגדליםבוניםוהיוםגדול,מגדלנחשב

מאוד"בנייניםישר.מסבירקומות",50,60

100שלגבוהים, יק־מאודהםקומות90,80,

רים,

$TS1$,יקרים$TS1$

$DN2$,יקרים$DN2$כיטוביםלאשלהםהברוטו־נטוויחסי

בנייניםאלהולכןמעליות,המוןצריכיםהם

אסטרו־הקרקעכשערךרקכלכליים.פחות

נומי,

$TS1$,אסטרונומי$TS1$

$DN2$,אסטרונומי$DN2$מא־אניקונג(.בהונג)כמומשתלםזה

מין

$TS1$מאמין$TS1$

$DN2$מאמין$DN2$עללהתייצבעשויההבנייהשבתל־אביב
,80עלגםחריגיםובמקריםקומות,50,60

100 חמששלבנייניםיישארולאקומות.90,

קומות".
זיתוני,א.חברתשלהבעליםזיתוני,אבי

בנימגוריםמגדלישמואלבגבעתמקים

לראותניתןהאחרונות"בשניםקומות.20

היושבעברבעריםגםלגובהבנייהתנופת

האדריכל
ישו:אבנו

מאמין"אני
עשויההבנייהשבתל־אביב

60עללהתייצב קומות,50,
,80עלגםחריגיםובמקרים

יישארולאקומות.100,90

קומות"חמששלבניינים

"הסיבהאומר.הואנמוכה",בנייהעםמזוהות

במ־בקרקעותהמחסורהיאלכךהעיקרית

רכז

$TS1$במרכז$TS1$

$DN2$במרכז$DN2$.קו־20בןמגוריםמגדלהיום,הארץ
מות

$TS1$קומות$TS1$
$DN2$קומות$DN2$20שבעודמאמיןאניאךגבוהנחשב

והגידולהמרכזבאזורבקרקעהמחסורשנה

המגוריםשמגדלילכךיביאובאוכלוסייה

יהיהזהקומות.ל־04קומותמ־02יגדלו

חלקהיאאורבניתוחדשנותבשוק,הממוצע
הזה".מהתהליךנפרדבלתי

מילוס־ממשרדמילוסלבסקיגיאהאדריכל

לבסקי
$TS1$מילוסלבסקי$TS1$

$DN2$מילוסלבסקי$DN2$,הגבוההמגדלאתתכנןאדריכלים

גבעתיים,גבולעלגובהו,קומות100בארץ,

תובילהקרקעות"מצוקתותל־אביב.רמת־גן

בכלל,מגדליםשליותרמסיביתלבנייה
בפריפריה",גםשלהםיותרנרחבתוכניסה
המגדלים,להיקף"מעברמילוסלבסקי.צופה
מתקדמותטכנולוגיותשלכניסהגםנראה
מתקדמים.ויותריותרבחומריםושימוש
חו־שלשוניםסוגיםיערבוהמבניםחזיתות

מרים,

$TS1$,חומרים$TS1$

$DN2$,חומרים$DN2$ואלומי־זכוכיתהיום,שנהוגכפיולא

ניום

$TS1$ואלומיניום$TS1$

$DN2$ואלומיניום$DN2$.תשפיעהטכנולוגיתההתקדמותבלבד

ויהיהמגדלים,בתכנוןהמעוףרמתעלגם

סטנדר־לאמאודפרויקטיםלתכנןניסיון

טיים.

$TS1$.סטנדרטיים$TS1$

$DN2$.סטנדרטיים$DN2$סר־מתוךנלקחוכאילוייראוהמבנים

טים

$TS1$סרטים$TS1$

$DN2$סרטים$DN2$בדיוני".מדעשל

מסילתיחייםמקרקעיןשמאילשכתיו"ר

הכרחהיאמגוריםמגדליהקמתכימסכים

ובעיקרמוגבלותהקרקעעתודותבהבמדינה

הכרוכותמהבעיותמזהיראךמאוד,יקרות

"התחזו־לגובה:ולמגוריםלבנייהבמעבר

קה

$TS1$התחזוקה"$TS1$

$DN2$התחזוקה"$DN2$למגוריםיחסיתמאודיקרהמגדליםשל

במג־כיקומות,עשרעדחמשבניבבניינים

דלים

$TS1$במגדלים$TS1$

$DN2$במגדלים$DN2$שהתחזוקההכרחיותמערכותהרבהיש

"הסיכוןמסילתי.מסבירזולה",לאשלהן
TS1$$האוב«TS1$$האוב־שבהםבאזוריםמגדליםשבנייתהוא

$DN2$»האוב$DN2$86בעמודהמשך
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85מעמודהמשך

לסלאמס,אותםתהפוךיכולתמעוטתלוסייה
שנים.מספרכעבורלמסוכניםיותרוגרוע

הקמתהואאליולבלשיםשצריךנוסףדבר
לה־יכולותמגוריםבמגדלראויות.תשתיות
תגורר

$TS1$להתגורר$TS1$
$DN2$להתגורר$DN2$130מדוברכלומריותר,ואףמשפחות

ללאמגדליםשלבשכונהמכוניות.בכ־062

תחבו־כאוסיווצרטובהתחבורתיתתשתית

רתי".

$TS1$."תחבורתי$TS1$

$DN2$."תחבורתי$DN2$

עולםבתפיסתדוגל"אנימציע:ישראבנר
להיותצריכההממשלהלדעתיאחרת.קצת

פרויקטשבכללכךולדאוגמעורבתיותר

השגה,ברלדיוריוקצומהדירותחלקחדש,
שה־בדעהאניוניו־יורק.פריזבלונדון,כמו

ממשלה

$TS1$שהממשלה$TS1$

$DN2$שהממשלה$DN2$ול־במגדלשגרבמילתמוךצריכה

סבסד

$TS1$ולסבסד$TS1$

$DN2$ולסבסד$DN2$במגדל".המגוריםשלמהעלויותחלק

הפותחתהעשירייה

הלמ"ס,נתוניפיעלהאחרונות,השניםבחמש
במגדליםדירותהרבההכיבהןשנבנוהערים

נתניה,תל־אביב,כמתבקשהןקומות21מעל

הש־בחמישייהורמת־גן.פתח־תקווהבת־ים,

נייה

$TS1$השנייה$TS1$

$DN2$השנייה$DN2$ראשון־לציון,תקווה,גניאתלמצואניתן
וחולוןחדרהרחובות,
בבנייניםדירות1,482נבנולמשל,בבת־ים,

בחמישייהאותהשמציבמהקומות,21מעל

מתברר,במגדלים,שנבנוהדירותהראשונה.
בעיר.הבנייההתחלותמסךאחוז68מהוות
איןבישראל,הצפופותהעריםאחתהיאבת־ים
והעי־עתידיתלהתפתחותקרקעעתודותלה
ריה

$TS1$והעיריה$TS1$
$DN2$והעיריה$DN2$לנצלמנתעללגובהלבנותהחלטהקיבלה

ראשעכשיואבלהקיימות.הקרקעעתודותאת

עוצרשהואהחליטברוטצביקההחדשהעיר

העיראת"חנקותשתיות.איןכיהמגדלים,את

מוחה.הואודירות",מגדליםעםהזו

מציחברתיו"רמצלאוי,סמיהוותיקהקבלן

בבנייהלהמשיךאפשרזאתשבכלסבורלאוי,

נמו־בנייניםעשרהלוקחים"אםבעיר.לגובה

כים

$TS1$נמוכים$TS1$

$DN2$נמוכים$DN2$דונםכ־02פניעלשמתפרשיםבבת־ים

מגד־ארבעהשטחאותועלבמקומםובונים

מהשטחאחוזכ־06קומות,40בנימגוריםלי

תשתיות,כמוצרכיםמינילכללפיתוחנשאר
מצלאויאומרועוד",חינוךציבור,מוסדות

פחותלאבעיריוספטלברחובלהקיםהמתכנן

ישמגוריםבמגדלי"אומנםמגדלים.משישה

ובסופונשמרתהחייםאיכותאבלהאחזקהדמי

לגובההבנייהבינתיים,משתלם".זהדברשל

נעצרה.בבת־ים,
שלהפותחתבחמישייההתברגהנתניהגם

בנתניההמגדליםרובבישראל.המגדליםערי

הקרובותובשכונותימיםעירבשכונתנבנו

בעירנבנוהאחרונותהשניםבחמשהים.לחוף

אחוזכ־62המהוותבמגדלים,דירותכ־005,1

הבנייה.התחלותמסך

האחרונותהשניםבחמשנבנובראשון־לציון

המהוותקומות,21מעלבמגדליםדירות817

שעומדותבעירהבנייההתחלותמסךאחוז14

דירות.5,706על

פרויקטאתבעירמקימהדוניץאחיםחברת

עד19בנימגדלים14הכוללהאמניםקריית

העי־שלוהסכמהכוונהיש"היוםקומות.31

רייה

$TS1$העירייה$TS1$

$DN2$העירייה$DN2$אומרקומות",35שלמגדליםגםלאשר

עריבכלכמוכאן,גםאחיעזרא.נסיםהמנכ"ל
המובי־הכבישיםתשתיות.היאהבעיהדן,גוש

לים

$TS1$המובילים$TS1$

$DN2$המובילים$DN2$מספיקים.אינםלמגדלים

ברשימתהשישיבמקוםנמצאתגבעתיים

במגדליםדירותהרבההכינבנושבהןהערים

הבנייהלכללביחסויותר,קומות21מעלבני

בגבע־נבנוהאחרונותהשניםבחמשבעיר.

תיים

$TS1$בגבעתיים$TS1$

$DN2$בגבעתיים$DN2$39822המהוותכאלה,במגדליםדירות

חברתבעיר.בנייההתחלות1,775מסךאחוז

אופיר,ומבנידמריהחברותעםבשיתוףמשהב
31עד20בנימגדליםארבעהבגבעתייםבונה

פינוי־בינוי.במסגרתדירות528עםקומות,

Piהבניינים"ברובנדל"ן:פוימנכ"לפוי,ליוון

הצפופיםהמקומותאחדתל־אביב,במטוופולין

KK,כמעטפזוניתהתייחסותלואותאפשובישואל

עתודותכמעטאיןשבמטחפוליןבמצבאנוכיוםלקוקע.

מתמדת"בעלייהנמצאיםהביקושיםבעודקוקע
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פינוישלבפרויקטיםבמיוחדלגובה"הבנייה
עבורגםחדשותפיתוחאפשרויותיוצרתבינוי
כבישיםואףציבורייםגניםיצירתהעיריות
בנויים"היושבעברמגרשיםגביעלחדשים
העירראשמשהב.מנכ"לערוסיעזראאומר
מגדליםבנייתמאפשרקוניקרןגבעתיים
העיר.בשולירקאבל
הגבוהיםהמגדליםשלבנייתםהחלהבחיפה
בפרויקטהמגדליםבכלל.ובצפוןבעירביותר
אלמוגקבוצתובונהשיזמההזהפינויהבינוי
ולהוותקומות82שללגובהלהתנשאעתידים

בחיביותרהגבוהיםהמגוריםמגדלי
מטריםמאותשלבמרחקזאתכלוהצפוןפה
שטחעלהמגדליםמתכנוןכתוצאההחוף.מקו
סביבתיפיתוחיתאפשרדונםכ61עצום
מגונניםשטחיםויצירתבפרויקטדופןיוצא
לבנותהיהניתןכזה"בשטחירוקות.וריאות
ונמוכיםצפופיםבנייניםשליותרגדולהכמות
בעריםבתכנוןכיוםהרווחתהמגמהאבליותר
מודרנייםקומותרבישלבינויהיאהגדולות
שלהשיווקסמנכ"למסבירהקרקע"ושימור
שרייבר.רזאלמוגקבוצת
בחברתותכנוןהנדסהמנהלשמחהמאיר
התורעלהיוםמתגבריםכיצדמספראזורים
מתוחבאופןגדוליםבקומפלקסיםלמעליות

יחידות006בוניםאנו"בהרצליה
פניעלתתפרשהזאתהגדולהכשהכמותדיור
כךשוניםוצפיפויותבגבהיםבנייניםעשרה
בנילבנייניםמחובריםקומות81שלשבניינים
בנייותראינטימייםבנייניםלצדקומות11
הבחיבורהפעולהבלבד.קומותשלוש
אךבנייניםפחותשלעיןמראיתיוצרתניינים
כניסהמבואתבנייןלכלבפועל.הדברכךלא
מעונייניםאינםמהאנשיםחלקשכןנפרדת
עודעםוהמעליותהכניסהמבואתאתלחלוק
נפרדותלכניסותהחלוקהבנוסףשכנים.כ08
מרווחיםפנימייםחלליםלייצרלנועוזרת
מאמיניםאנובבניינים.הצפיפותעלולהתגבר
ככלהקרובותבשניםתאוצהתתפוסזוששיטה
בישראל".שנבניםהמגדליםמספרשיתגברו

בפריפריהומה

הפריפריהערימביןברשימההיחידההנציגה
בניבבנייניםדירות282עםעכוהיאבצפון

כלמסךאחוזהמהוויםומעלהקומות
מקימהאפגדחברתבעיר.הבנייההתחלות809
ביותרהגבוההמגוריםפרויקטאתאלהבימים
והואבויהיוקומות52בעכו.פעםאישנבנה
עלנבנההפרויקטמ'.כ58שללגובהיתנשא
בשדירות682וכוללדונםכשמונהשלשטח
מגדלים.לושה
הבנויהבעירשמדוברולמרותהפלא"למרבה
ולאבעכומגדליםלאחרונהעדנבנולאהיםעל
שהתב"עלמרותמלאבאופןהפוטנציאלמוצה
שיווקסמנכ"ליתדקליעלטוענתאפשרה"
שהקימההראשונההחברה"היינובאפגד.
לתופעה".הפךכברזהולאחרינובעירדלים
תוכניתלפילגובה.מתרוממתבארשבעגם
במרכזירוכזוהמגדליםהעירוניתהמתאר
במגדללהתגוררשבוחרמי"למעשההעיר.
עםתלאביבבמגדליכמומפנקתדירהמקבל

לקופתקרובהלסופרהפסיליטיס
תיאטרוןישימיןמצדלמטהיורדיםחולים.
אביסרוריורםקניון"שמאלמצד
ובניומשהאביסרורבחברתהשיווקסמנכ"ל
מגורים".מגדלימספרבבארשבעהמקימה
"אניבסיפוק.בכךמתבונןישראבנרהאדריכל
הארץבכללגובהמגדליםלבנותישכימאמין
מגדללהיותצריךמגדלכללאכילהביןוחשוב
"אפשרמדגיש.הואבלבד"לעשיריםיוקרה
שהדייריםמבלי'כלכליים'מגדליםלבנות
עלויותאסטרונומיביתועדלשלםיידרשו
דיירים.מועדוןספאבריכהשמירהאחזקה
הרבהעולההואחיסכוןטמוןמגדלשלבבנייה
בשכונהדירהאותהאתלבנותמאשרפחות
ובאנרגיהבתשתיותחוסכתהצפיפותחדשה.
הקיימותהעריםאתלצופףאינטרסישולכן
ומפוזרות".חדשותבעריםלבנותמאשר

צילוםבראשוןלציוןברקפותפרשקובסקילגובה.עוליםלמשתכןבמחירפרויקטים
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