
יס1ד1תעד

רעועים
היתרבץשמתבטאתהגדולה,הבנייהתנופת

ענקהגרלתעלכחלוןהשרשלהטרייהבהכרזה
מעלהלמשתכן","מחירבמסגרתדיוריחידותשל

שבעודהחששאתעריםתכנוןמומחיבקרב

הקריטיותהתשתיותפיתוחחופרים,הדחפורים
גישה,דרכיהחדשההאוכלוסייהלקליטת

נזנחועודפארקיםספר,בתינגישה,תחבורה

שנעשושכונותעלכיוםיודעים"אנחנומאחור

היוםועדהמוקדמות,ה־09בשנותשגיאותבהן

מהםאחדמתריעשלהן",התוצאותאתרואים

רוזנברגעוז

04

רוזנברגעוז

ליביתיש"א?

u?אני,אבלגינה

בפקקיעומדת

שאניעדענק

לעבנדהמגיעה

זנבעיה".

כחלנן־כידנר
חןדודיצילום

החגיגיתההכרזה

₪JLמשההאוצרשרשל

K^₪רביעיביוםכחלון

שבק־כךעלשעבר
רוב

$TS1$שבקרוב$TS1$
$DN2$שבקרוב$DN2$לשיקיתווספו

חדשותדיוריחידותאלף15הנדלן

קי־למשתכן","מחירתוכניתבמסגרת
בלו

$TS1$קיבלו$TS1$
$DN2$קיבלו$DN2$מצדמעורבת.בתחושהיונהבכפר"

הדיור,עלמופקד׳אניאומר:כחלוןאחד
דירותשיותרכמהשיהיורוצהאני

אנשיםשיותרוכמהבבתים

אומ־בית"׳,לרכושיוכלו

רת

$TS1$אומרת$TS1$

$DN2$אומרת$DN2$כחלון־כידור,שושי
העיר.מועצתחברת

שזההיא"הבעיהי.

מהאותומענייןשלא

עו־המשרדיםשאר

שים,

$TS1$,עושים$TS1$

$DN2$,עושים$DN2$בעיהיוצרוזה

צריךשבהםבמקומות
ביתליישאםלבנות.

עומדתאניאבלגינה,עם

מגיעהשאניעדענקבפקקי

בעיה".זולעבודה

לראשיתבעברהתמודדהכחלון־כידור

שה־שניםבאותןיונה,כפרשלהמועצה

חלה

$TS1$שהחלה$TS1$

$DN2$שהחלה$DN2$המוליך57לכבישמעברלהיבנות
חדשהשכונהלידביתמצומתיונהלכפר

מולשחנה"."שכונתשנקראה:ובוהקת,

להתנ־החלויונהכפרשלהקטניםבתיה

שא

$TS1$להתנשא$TS1$

$DN2$להתנשא$DN2$יוקרתיים,ענקבניינילכבישמעבר
בשניםוכפרעירבכלפהשצציםמהסוג

רזין,ערןפר1פ׳₪₪
העברית:האוניברסיטה

היהוה־06ה־05שנותשל"התכנון

לתחבורהנדאגכךואחרבונים,׳קודם
בהחלטאבלמאז,התקדמנוולתשתיות׳.

הולכותששכונותכיוםמצבייתכן
בנמצא"אינןכשהתשתיותונבנות

אהבהלאשכחלון־כידוראלאהאחרונות.

הייתההזאת"השכונהשראתה.מהאת

שזהביצוע',ב׳שלביותלהיבנותצריכה

"שלבאומרת.היאאחת",בבתלאאומר

דיור,יהירות1,300להיותצריךהיהאחד
אבלל־001,2.להשליםצריךהיהוהשני

הבנייה,אתנשלים׳בואולחצו:הקבלנים
שלביותאתביטלואזלאומי',משבריש

הבתים"׳.כל׳אתנבנהואמרו:הביצוע

אחתבבתלבנייהכחלון־כידור,לדברי

פשוטותלאהשלכותלהיותעלולות

בעד"אנישצריך.כמונעשיתאינהאם

כשסוללים"אבלאומרת.היאבנייה",

שאמורהכביש,562בכבישאחדנתיב

קדימה־צורןעםהזאתהשכונהאתלחבר
ית־שב־9102אומרזהפרדסיה,בואכה

ווספו

$TS1$יתווספו$TS1$

$DN2$יתווספו$DN2$ואזבמכה,איש10,000יונהלכפר

קטסטרופה".פהתהיה
חבריוכמההיאהשנהפברוארבחודש

לענייניםהמשפטלביתעתרומועצה
הבי־שלביותביטולנגדבלודמנהליים

צוע

$TS1$הביצוע$TS1$

$DN2$הביצוע$DN2$חתמוהעתירהעלשרונה.לשכונת

שחששייונה,כפרמתושביכ־000,1גם

אםביןהחדשהבשכונההתשתיותכי

דרכיאומספיקיםחינוךמוסדותאלה

בצו־יעמדולאהולמותותחבורהגישה

רך

$TS1$בצורך$TS1$

$DN2$בצורך$DN2$תוש־10,000כאשרשיעלההאדיר

בים

$TS1$תושבים$TS1$

$DN2$תושבים$DN2$ביתאולםלעיר.אחתבבתייכנסו

שלו"הנימוקהעתירה.אתדחההמשפט

ישראל,נתיבישאומריםמהשלפיהיה
כחלון־אומרתבמקביל",ייבנוהכבישים
כידור.

$TS1$.כחלוןכידור$TS1$
$DN2$.כחלוןכידור$DN2$,57כביש2022שנתעדלדבריו

שומעיםכבראנחנוזהשאתייסללצפון

דיורמשברישובנוסף,שנה50בערך

דירות".לבנותוצריךלאומי

הוליסטית"ראייה"אין

נאמריםאינםכחלון־כידורשלדבריה

עריםותכנוןנדלןמומחיריק.בחלל

מבטאיםהמגזין""מעריבעםששוחחו

שללהצהרהבנוגעדומהחששהםאף

מצ־דירותשלמסיביתבנייהעלכחלון

פון

$TS1$מצפון$TS1$

$DN2$מצפון$DN2$אינןהתשתיותלדבריהם,דרום.ועד

אומספיק,אינוהפיננסיהחוזקמותאמות,

אדי־כנפייםמוטתעםתיאוםשיידרש

רה

$TS1$אדירה$TS1$

$DN2$אדירה$DN2$בעומס.שתעמודבטיחשלאכך,כל
הבעיהאתרואהאתהתשתיות,"מבחינת

מנהלאדלשטיין,אריאלאומרבשטח",
מטרופו־הנדלןבחברתעסקיפיתוח

ליס.

$TS1$.מטרופוליס$TS1$

$DN2$.מטרופוליס$DN2$ברעננה.זמרנווהשכונת"למשל
המוןחיושםשנבנוהראשוניםהבניינים

נווהבשכונתגםבנייה.אתרשלבסוגזמן

נחשבתשכונהתקווה,בפתחהירוקהעוז

אוכל־הראשוניםהבנייניםהדעות,לכל

סו

$TS1$אוכלסו$TS1$

$DN2$אוכלסו$DN2$התשתיותנושאאבלשנים,כמהלפני

פארקים,חינוך,אומרזהפותח.לאעדיין

בכלבעיהזאתחניות.כבישים,שבילים,

והיזמיםהעירייהכשהממשלה,שכונה,

התבעאתאישרובמקביל.עובדיםלא
המקו־הרשיתער(,ערים,בניין)תוכנית
מית

$TS1$המקומית$TS1$
$DN2$המקומית$DN2$אבלבנייה,אישורילהוציאמתחילה

לפיתוח".דואגלאאחדאף

יחי־אלףכחלון,שלתוכניתופיעל

דות

$TS1$יחידות$TS1$

$DN2$יחידות$DN2$,מחירשלבהגרלהשיוצעוהדיור"

יישובים.24פניעליתפרשולמשתכן,

יוג־השנהסוףעדכיהעריךהשרכן,כמו

רלו

$TS1$יוגרלו$TS1$

$DN2$יוגרלו$DN2$נוסףזאתדיור,יחידות10,000עוד

שע־ול־000,51הוגרלושכברל־000,01

ליהן
$TS1$שעליהן$TS1$

$DN2$שעליהן$DN2$מעברהעיתונאים.במסיבתהכריז

נחתםכיפורסםשעברבשבועלכך,

ישווקושבמסגרתויעקב,בבארגגהסכם
ההסכםדיור.יחידותכ־000,11ביישוב

ביישובהתושביםמספראתלהגדילצפוי

חמישה.פי

נותנתשהממשלהראינולאהיום"עד

לאאניאזהולם,מענההפיתוחלנושא

אדלשטיין.טועןישתנה",זהאיךרואה
הר־ביןשיחשלבעיהזהפעמים"הרבה

שות

$TS1$הרשות$TS1$

$DN2$הרשות$DN2$היאבעיהועודלארצית.המקומית

40עםבעירקרקעלךישאםהפיזור.

אםאבלמשמעות.פחותלזהישדירות,

ליישיבדיוריחידות2,000מוסיףאתה

לגרוםיכולאתהאנשים,5,000גריםשבו

מענהתיתןלאאםהיישובשללקריסה
הולם".

היתרביןנולדהשלנו"העתירה

אומרתבדיוק",האלהמהסיבות

התושביםמספר

לגדולצפויביישוב

יעקבבארחמישה.פי
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הייתה"לא

בבדלהיבנות

עולהדמיה

בכפרעורתה
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התעו!"נועוא

פותח".לא

ת׳בפתחעוז

ראובןץילום:

ראייהשאיןהיא"הבעיהכחלון־כידור.

כשהםהממשלה,משרדישלהוליסטית

דיור".לפרויקטמגיעים

להשת־החלהמתברר,הזאת,הגישה

רש

$TS1$להשתרש$TS1$

$DN2$להשתרש$DN2$רב,זמןלפניהישראליתבציבוריות
"התכנוןמאז.דרךכברתעשתהכיאם
׳קודםהיהבאמתוה־06ה־05שנותשל
ולתש־לתחבורהנדאגכךואחרבונים,

תיות,

$TS1$,ולתשתיות$TS1$

$DN2$,ולתשתיות$DN2$ערןפרופ׳מסבירבסדר"׳,יהיה

עירונייםללימודיםהמכוןמנהלחין,
בירוש־העבריתבאוניברסיטהואזוריים

לים.
$TS1$.בירושלים$TS1$

$DN2$.בירושלים$DN2$שנותמאזובוודאימאז,"התקדמנו

כללבדרךאבלפשלות,כמההיוה־09.
מראהשאתהאחריבנייהתראהאתה

כיום,קיים.וביובתחבורתיפתרוןשיש

במנהלהגישההחירות,אווירתרקעעל

צריכיםהזההחירוםשבמצבהיאהתכנון

שמאשריםלאזהאבלבמקביל.לעבוד

והתש־הגדולותהדיורתוכניותאתביחד

תיות

$TS1$והתשתיות$TS1$

$DN2$והתשתיות$DN2$כלעלעובדיםאלאשלהן,החיוניות
ודבריםמצב,ייתכןבהחלטבנפרד.דבר

ונב־הולכותששכונותקורים,כברכאלה

נות

$TS1$ונבנות$TS1$

$DN2$ונבנות$DN2$כשבוניםבנמצא.אינןכשהתשתיות

עודכשאיןמתאכלסותוהןענק,שכונות

זהוהביוב,התחבורהלנושאבאופקפתרון

הרשותאםהיאנוספתשאלהקטסטרופה.

לש־שירותיםלספקמסוגלתהמקומית
כונה

$TS1$לשכונה$TS1$
$DN2$לשכונה$DN2$במשאביה".הזאת

הדיורמטהשראשכן,אםפלא,לא

באותההודהיצחקיאביגדורהלאומי

הודיעכחלוןשבהעיתונאיםמסיבת

להגרלתהדיוריחידותאלפיהוספתעל
התחבורהתשתיותכילמשתכן""מחיר

במילו־אואידיאליות.מלהיותרחוקות

תיו,

$TS1$,במילותיו$TS1$

$DN2$,במילותיו$DN2$מאחורימפגרתעדיין"התחבורה

הבנייה".תנופת

נדירההזדמנות

שמחירהעובדהגםמומחים,לדברי

אוכלוסיהלפלחמוגדרלמשתכן"
להתממשעליויותרעודמקשהמסוים

התש־מענייןמושפעזהגםוכן,כהלכה.

תית.

$TS1$.התשתית$TS1$

$DN2$.התשתית$DN2$למס־להגיעשיצליחומקומות"יש

פר

$TS1$למספר$TS1$

$DN2$למספר$DN2$אתלאכלסכדישצריךהדיוריחידות

סילברמןאמילידראומרתהאנשים",
באוניברסיטהלגיאוגרפיהמהמחלקה

עשתהשלההדוקטורטשאתהעברית,
"המו־חברתי.ותכנוןציבוריתבמדיניות

פרך

$TS1$המופרך"$TS1$

$DN2$המופרך"$DN2$מס־חשיבהללאאותןלבנותהוא

פקת

$TS1$מספקת$TS1$

$DN2$מספקת$DN2$במסיביותבוניםהיוםהאיכות.על

לשכונותאחתבבתיחידותמאודהרבה
שהיאאוכלוסייהידיעלשמתאכלסות

מאודתופעהרואיםואזהומוגנית.יחסית

מספיקמופנמתלאעדייןאבלמוכרת,
צריךאחתבבתפתאוםתכנון:בתהליכי
שניםכמהואחריילדים,גנימאודהרבה

מאודהרבהצריךופתאוםגדלים,הילדים

ואחריריקים,נותריםוהגניםספרבתי

מתרוקנים.הספרבתישניםכמהעוד

מכלובוניםבפאזות,בוניםשאםבעוד

נכוןבקצבמתפתחיםהדבריםהסוגים,
יותר".

די־שלמסיבישיווקשמעוררהבעיה

רות

$TS1$דירות$TS1$

$DN2$דירות$DN2$שלהפיננסיתלאפשרותגםקשורה

לע־בפרט,קטנותורשויותככלל,המשק
מוד

$TS1$לעמוד$TS1$
$DN2$לעמוד$DN2$שכדי"נגידפיננסית.מבחינהבכך

היוםצריךלביקושההיצעביןלהשוות

"אבלאדלשטיין.אומרדירות",100,000
להםואומרבישראללבנקיםאלךאניאם

דירות,אלףל־001משכנתאותלהוציא
חושב.לאאנילזה?ערוכיםיהיוהםהאם

הפסי־שבנקיםבמקריםכברנתקלנוהרי

קו

$TS1$הפסיקו$TS1$

$DN2$הפסיקו$DN2$הכסף.להםנגמרכיליזמיםליווילתת
המ־בכליעמדושהבנקיםבטוחלאאז

שכנתאות

$TS1$המשכנתאות$TS1$

$DN2$המשכנתאות$DN2$.אתלזעזעגםיכולזההאלה

לאנ־נזקעושהאתהואזהריביות,שוק

שים.

$TS1$.לאנשים$TS1$

$DN2$.לאנשים$DN2$ובתדיעלו,שהריביותמצבייווצר

יותר.לשלםיצטרכואנשיםהחודשירים

נקודתאתלמצואצריךכנראהולכן

הנכונה".האיזון

אושמועצהכלקודםהם"הסיכונים

אוכ־שלגדולהמסהתקבלמסוימתעיר

לוסייה,
$TS1$,אוכלוסייה$TS1$

$DN2$,אוכלוסייה$DN2$בקופהגידוליששבמקבילבלי

TNI

שלה"הגידולרזין.פרופ׳מוסיףשלה",
לתושביהלתתרשותלאותהיאפשרלא
למשל,טובים,מוניציפלייםשירותים
ועוד.פארקיםמוכנים,ספרבתייהיולא
ולצע־פרבריות,הןמהשכונותחלקהרי
רי

$TS1$ולצערי$TS1$
$DN2$ולצערי$DN2$משכונותלחלקכאלהבמיקומיםהרב

בר־קטנהלאתלותתהיההאלההענק

כבים

$TS1$ברכבים$TS1$

$DN2$ברכבים$DN2$.פתרונות,שיימצאוייתכןפרטיים
שכונותעלהיוםגםיודעיםאנחנואבל

המו־ה־09בשנותשגיאותבהןשנעשו

קדמות,

$TS1$,המוקדמות$TS1$

$DN2$,המוקדמות$DN2$התוצאותאתרואיםהיוםשעד

צרי־היוםעדהמקומיותהרשויותשלהן.

כות

$TS1$צריכות$TS1$

$DN2$צריכות$DN2$שם".שעוליםהקשייםעםלהתמודד

העוסקיםהאנשיםאתשמדאיגמהאך

הב־איכותהואמכליותרעריםבתכנון

נייה.

$TS1$.הבנייה$TS1$

$DN2$.הבנייה$DN2$ליזמים,במכרזקרקע"כשמוציאים
שלפיתוחלגבישנדרשיםתנאיםיש

גםנכוןהזהשהדברמקווהואניתשתיות,

בןדנידראומרהבנייה",איכותלגבי
באוניברסיטתלניהולמהפקולטהשחר

נדלן.לחקראלרובמכוןוראשאביבתל
השוק,מחירלעומתנמוךהמחיר"אם
היווכברבחשבון,זהאתלוקחיםהיזמים

לאזהכימעליתבליבנייןשבנומקרים

שה־מקווהאניהמקדימים.בתנאיםהיה

דברים

$TS1$שהדברים$TS1$

$DN2$שהדברים$DN2$תוקנו".לפחותהאלה
אתלקבוענדירההזדמנותפה"יש

העיצובואתהמדינהשלהפיזיתהצורה

"צ׳רצ׳ילסילברמן.דרמסכמתשלה",
הבניינים,אתמעצביםאנחנוקודםאמר:
הצו־לצדאזאותנו.מעצביםהםכךואחר

רך

$TS1$הצורך$TS1$

$DN2$הצורך$DN2$ול־כמותיבאופןדיוריחידותלספק

תמוך

$TS1$ולתמוך$TS1$

$DN2$ולתמוך$DN2$צורךישתחבורה,בתשתיתבהן
השכונותאיכותבעיצובחשובפחותלא

לצע־בפועל,בתוכן.הציבוריוהמרחב
רי,

$TS1$,לצערי$TS1$
$DN2$,לצערי$DN2$שללשאלותהתייחסותמדימעטיש

איכות".

סילברמן,אמילידר
העברית:האוניברסיטה

ולתמוךדיוריחידותלספקהצורך"לצד
לאצורךישתחבורה,בתשתיתבהן
השכונותאיכותבעיצובחשובפחות

מעטישבפועל,בתוכן.הציבוריוהמרחב

איכות"שללשאלותהתייחסותמדי

הדיורמטהראש

הודההלאומי

"התחבורהכי

מפגרתעדיין

תנופתמאחורי

כחלוןהבנייה".
במסיבתוגלנט

העיתונאים,
שעברבשבוע

צילום:

ששוניאבשלום

עמוד 2


