
הציבוריבשטחמשקיעים

חשובy17Dמסביריםשיווקואנשיבכירים

כוללתמגוריםבחוויית

חווייתלרכושרוצים"הלקוחות

אתדירתם,אתהכוללתמגורים

הסביבה"כלואתהבניין
עריםתושביגםהבניין.במפרטלאוגםעצמההדיורביחידתרקלהתמקדמספיקלאבימינו,דירהלמכורכדי

ציבורייםחלליםשכוללתהחבילה,כלאתלהםלספקמנסיםוהקבלניםקהילתית,שכונהבחווייתמעוניינים

צוראלעדכוללתמגוריםחווייתמוכריםהםכיצדשיווקאנשיעםבדקנוחינוךומוסדותפארקיםבבניין,

להשקי

כייודעהיוםדירותשמשווקמי

יוקרתיבמפרטלהתפארמספיקלא

בדירהוייחודייםשוניםובמתקנים

הל־הדירהאתלמכורכדיעצמה

קוחות

$TS1$הלקוחות$TS1$

$DN2$הלקוחות$DN2$אלה,בימיםמזה.יותרהרבהדורשים
במגדלימתמלאישראלשלהרקיעבשקו

אווירהלחושדייריהםמבקשיםלרוב,מגורים

הפקוקמצבםלאורוקהילתיות.שכונהשל

לביתםלשובמבקשיםהםהארץ,כבישישל

שלהםהפנאיצורכיכלאתולקבלמהעבודה

לבית.מתחתממש

שמתחתבפארקכושרלעשותרוציםהם

השעשו־לגןילדיהםאתלקחתגםכמוהבית,

עים

$TS1$השעשועים$TS1$

$DN2$השעשועים$DN2$רוציםהםבדיוק.הפארקבאותושנמצא

בחלליםולבלותלביתמתחתקניותלעשות

ליצורכדיהבניין,דיירישארעםיחדציבוריים

הגניםוכמובן,טובה.ושכנותקרבהתחושת

במרחקממשנמצאיםילדיהםשלהספרובתי

עלומתחריםזאתמביניםהקבלניםהליכה.

מתקניםמגווןבאמצעותהלקוחותשלכיסם

ציבורייםשטחיםעםיחדבבניין,משותפים

שימושיים.מסחרייםומרכזים

חברתשלובעליםמנכ"לבריח,נדבעו"ד

מהעולם"כחלקכיאומרנדל"ן,בינדל"ןשיווק

חשופיםהיוםשלהדירותרוכשיהמודרני,

שלהםהציפייהגירויים.שלעצומהלכמות

מגוריםחווייתלחוותהיאדירהלרכושבבואם

להיותבניסיוןעצמה.מהדירהיותרגדולה

שלהלבתשומתאתולתפוסמשמעותיים

יצירתיתמאודבצורהלחשובצריךהצרכנים,

אונעשו,שטרםדבריםלבצעלקופסה,ומחוץ

נעשהשכברלמהחדשיםטוויסטיםלהוסיף

שללצרכיםפתרונותלייצרמטרהמתוךבעבר,

שלנו.החדשיםהלקוחות

היוםדירה,לרכושרצואנשיםבעבר"אם

אתהכוללתמגוריםחווייתלרכושרוציםהם

הס־הפיתוחהפרויקט,הבניין,אתדירתם,

ביבתי,

$TS1$,הסביבתי$TS1$

$DN2$,הסביבתי$DN2$שיאפשרולפרויקטמחוץהשטחים

צי־ישנהזאת,בעקבותועוד.קהילההקמת

פייה

$TS1$ציפייה$TS1$

$DN2$ציפייה$DN2$התכנוןורשויותוהמתכנניםשהיזמים

יח"צהדמיה:קלאבפמיליהשרון,ברמתבעירומות

mi

«aai»
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מגורים,חווייתביצירתומעברמעלישקיעו

שימושלעשותצריךהפרויקטששיווקתוך

בח־הרוכשים.אתלמשוךכדיאלובערכים

וויית

$TS1$בחוויית$TS1$

$DN2$בחוויית$DN2$חייםאיכותהרוכשיםמחפשיםהמגורים

בא־שלהםהצרכיםבמילויביטוילידישבאה

זורים

$TS1$באזורים$TS1$

$DN2$באזורים$DN2$בקר־הפרויקט,שטחבתוךהציבוריים

בת

$TS1$בקרבת$TS1$

$DN2$בקרבת$DN2$הילדים,עםלבילוימקוםכמוהמגורים
וכושרלספורטלקניות,הקהילה,עםלמפגש

הלאה.וכן

ורצוישחשובהבינוקבלניותוחברות"יזמים

הציבורייםבשטחיםמיוחדותאטרקציותלשלב

הפ־ושיווקמגורים,בפרויקטיוהפתוחים

רויקטים

$TS1$הפרויקטים$TS1$

$DN2$הפרויקטים$DN2$יחידתבמכירתרקלאמתמקדכיום

המגו־חווייתבמכלולאלאהספציפית,הדיור

רים

$TS1$המגורים$TS1$

$DN2$המגורים$DN2$בפרויקטלדוגמה,כךובשכונה.בפרויקט

משפרילמשפחותשמיועדבנתניההצוקמגדל

ברמהחייםאיכותשמחפשיםחוץותושבידיור

שומר,עמדתדיירים,מועדוןשולבוגבוהה,

אזוריםהכוללביותרמושקעסביבתיפיתוח

שביליישיבה,ספסליספורט,אזוריירוקים,

הירוקיםבשטחיםהפרויקטשילובתוךהליכה,

בניגודלפרויקט.הסמוכיםהענקוהפארק

בעברבסביבההוקמואשרדומיםלפרויקטים

בפרויקטעצמם,המגדליםעלהיההדגשבהם

הגדולהההשקעהאתבבירורלראותניתןהזה

במטרההציבוריים,והשטחיםהמגרשבפיתוח

הדירהמתחומיהיוצאתמגוריםחווייתליצור

עצמו.הבנייןמתחומיואף

האלמנטיםושילובהתכנוןזאת,עם"יחד

גםאלאהיזמיבפןרקמסתכמיםלאהנ"ל

רצףשיוצרכזהנכון,עירוניתכנוןשלבהיבט

תנו־ומאפשרבשכונה,השוניםהאזוריםבין

עה

$TS1$תנועה$TS1$

$DN2$תנועה$DN2$ובטוחהנוחהנסיעהבאמצעותאורגלית

כמוירוקים,טבעמרחבישלויצירהבאופניים,

תוךשתוכננהבשוהםהדריםבשכונתשנעשה

אופניים,שביליהירוקים,בשטחיםרצףיצירת

בנייתשמאפשריםרבים,ציבורומבניאגם

לדיירים".מושלמתקהילה

יצירתיים"להיות"משתדלים
ויו"רנדל"ןזנזוריקבוצתמנכ"לזנזורי,רפי

התח־כימספרנתניה,באזורהקבלניםארגון

רות

$TS1$התחרות$TS1$

$DN2$התחרות$DN2$ה-09שנותבסוףבעירשהיתההגדולה

שהקבלניםלכךהביאהה-0002,שנותותחילת
ומבואותציבורבשטחילהשקיעהתחילובעיר

ה-09בשנות"כברהמכירות.אתלקדםכדי

שע־גינותבבניינים,כושרחדריבנתניהבנינו

שועים

$TS1$שעשועים$TS1$

$DN2$שעשועים$DN2$בכמהבנינובמקביל,וכד.הבנייןלילדי

שלמרותלגלותוהופתענוהמרכז,באזורערים

בעריםגבוהיםיותרהרבההיוהדירותשמחירי

איכותיים.ציבורשטחיבהםהיולאאלה,

אלה,באזוריםגםכאלהחלליםלייצרהתחלנו
הפרויקטים.לשיווקמאודשתרםדבר

הערים,במרכזיבצפיפותהגידולעם"כיום,

שמ־העירונית,ההתחדשותתחוםוהתפתחות

חייב

$TS1$שמחייב$TS1$

$DN2$שמחייב$DN2$הפרויקטבתוךציבורייםחלליםיצירת

יצירתייםלהיותמשתדליםאנורבות,פעמים

לקו־שלהחייםאיכותאתלהעלותכדימאוד
חותינו:

$TS1$:לקוחותינו$TS1$
$DN2$:לקוחותינו$DN2$למש־ומיועדעתהשסיימנובפרויקט

פחות

$TS1$למשפחות$TS1$

$DN2$למשפחות$DN2$לשימושמאובזרג׳ימבוריבנינוצעירות

מסורתיתלאוכלוסיהשנבנהבפרויקטהילדים,

הר־במרכזשמתוכנןובאחר,כנסת,ביתבנינו

צליה,

$TS1$,הרצליה$TS1$

$DN2$,הרצליה$DN2$לאונג׳ומבוגרתמבוססתלאוכלוסיה

ועוד".כושרחדרהפינוקים,כלעםמפואר

בח־השיווקסמנכ"לאביסרור,יורםלדברי

ברת

$TS1$בחברת$TS1$

$DN2$בחברת$DN2$גרנד"בפרויקטובניו,משהאביסרור

ושירותיםמפרטלדייריםמציעיםאנואביסרור

והפתוחים.הציבורייםבשטחיםדופןיוצאי

ישיבהמתחמיעםמרווחפארקכוללהפרויקט

נפרדספאמתחםוכןהדייריםלרווחתשונים

כנסת,ביתג׳קוזי,סאונות,כושר,חדרהכולל

תוקםהפרויקטבחזיתועוד.שעשועיםפארק

בעירקניוןגראנדלקניוןשתתחברטיילת

טוביהו.שדרותכלולאורך

מקיףתיכוןספרביתשוכןלפרויקט"בצמוד

תחבורהציבור,מבנימסחר,מבניילדים,גניו;

לנוהיההנדרשים.השירותיםיתרוכלציבורית

חווייתהפרויקטלדיירילספקחשובמאוד

מענהלהםולתתכיום,מהנהוגשונהמגורים

להזיזומבלישלהםלביתמתחתצורכיהםלכל

האוטו".את

מחודשתלעדנהזוכההשכונה

)שלבעיררמותחברתמנכ"למימון,אליאב
רבים"מומחיםכיאומרלוי(,וישראליובלים

אךפעם,שלהשכונהמותאתהיום׳מבכים׳

הערה
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מחו־לעדנהזוכותהשכונותלהפך.סבוראני

דשת,

$TS1$,מחודשת$TS1$

$DN2$,מחודשת$DN2$חדשותשכונותהיוםמוקמותולמעשה

שונה.בנראותמאפיינים,אותםבעלותרבות

נבניםהיוםרביםמגוריםפרויקטילמעשה,

גרותהיוםממוצעמגדלבכלשכונה.שלבצורה

הזההמגדלאתמתכנניםאםמשפחות.כ-051

ולמגדליםלסביבהנכוןקשרעםנכונה,בצורה

ובפועלדייריםשלקהילהשנוצרתהריאחרים,

שכונה.נוצרת

חברתשלהשרוןרמותבפרויקט"לדוגמה,

פנאיפארקקלאבפמילינבנהבעיררמות

11פניעליתפרשהפארקייחודי.חווייתי

חלקוואופניים.ריצהשביליויכלולדונם,
פעילותחלליבופזוריםויהיומקורהיהיה

לילדים,ג׳ימבוריכמוהתושבים,לרווחתשונים

טניסמשחקעמדותחיצוניים,כושרמתקני

ועוד.דייריםמועדוןאופניים,חדרישולחן,

הבודד,לדיירמוסףערךרקאינוקלאבהפמילי

ולבנותלהיפגשהבנייןדיירילכלמאפשראלא

ותוססת".חיהקהילה

הש־אתלבנותהחלהמגוריםשפירחברת

כונה

$TS1$השכונה$TS1$

$DN2$השכונה$DN2$שקונספטבחריש,"בצוותא"החדשה

הראשונההשיתופית"השכונההואשלהשיווק

בשפירהשיווקסמנכ"ליתכהן,טליבישראל".

׳תכנןשלהמכרז"תצורתכימסבירהמגורים,

מתכנןהיזםשבוהזדמנותיצרבחרישובנה׳

לידיבאזהיתרוןת׳.עדמא׳השכונהאתובונה

ולאפשרשלמהשכונהלתכנןבאפשרותביטוי

המגו־לסביבתאמיתימתוכןליהנותלתושבים

רים

$TS1$המגורים$TS1$

$DN2$המגורים$DN2$שיתופיים".מתחמיםויצירתהתושביםשל

והע־מצוינותמרכזייבנהבצוותאבשכונת

שרה

$TS1$והעשרה$TS1$

$DN2$והעשרה$DN2$השכונהלילדישיספקהתושבים,לרווחת

פעילויות,חוגים,העשרה,שיעורילקיוםמקום
יוקםכן,כמומשותפים.לימודושטחיסדנאות

ברהולדת,ימילעריכתשיתופיאירועיםחלל

תעמידבנוסףהשכונה.לתושביועודמצווה

מגווןעםעבודהחללידייריהלרשותשפיר

אלחוטי,אינטרנטעבודה,עמדותשירותים:

ועוד.מטבחון

ראשונהשיתופיתחנותגםתוקםבשכונה

השכונהתושבייוכלושבההמסחרי,במרכז

כליהשכניםלרשותולהעמידמוצריםלהחליף

לגורייאלצוולאהראשון,מיומההשכונה

עצוםיתרוןזהרב.זמןלמשךבנייהבאתר

בשכונה".התושביםכללעלמאודשמקל

והמ־השיווקמנהלגורביץ',גיללדברי

כירות

$TS1$והמכירות$TS1$

$DN2$והמכירות$DN2$מהתפיסה"כחלקאזורים,חברתשל

בשנימענייןמודלבנינואזורים,שלהקהילתית

בתוכושכוללובנהריה,בחדרהשלנופרויקטים

ומ־הפרויקטבלבשנמצאפרטיקהילתימרכז

שרת

$TS1$ומשרת$TS1$

$DN2$ומשרת$DN2$בנוסףבמתחם.בבנייניםהדייריםכלאת

התושבים,לרווחתפארקבשכונהישלמרכז,

הציבוריהפארקאתלהחליףבאלאהואאך

זהאלאשלו,במהותולאשלובשימושים

חברויות.ומייצרתנפגשתהקהילהשבוהמקום

למתחמיםלהכניסלאמקפידים"אנחנו

למ־להזיקשיכוליםטכנולוגייםעזריםהאלה

פגשים

$TS1$למפגשים$TS1$

$DN2$למפגשים$DN2$,וליצירה.המתפתחלשיחהחברתיים

שיוכלוכדיהאלוהמתחמיםאתבוניםאנחנו

שיש־וכדיפעילויותשלרחבלמגווןלהתאים

משו

$TS1$שישמשו$TS1$

$DN2$שישמשו$DN2$לי־לסייעשיודעיםורסטילייםכמרחבים

לדים

$TS1$לילדים$TS1$

$DN2$לילדים$DN2$לשבתוכמקומותכספריותבית,בשיעורי

דוגמתהישיבה,צורתעלחשיבהוישנהוליצור,

כדילהוריםוגםלילדיםגםעגוליםשולחנות

אתקרבה.ולחזקביניהםהשיחאתלייצר

ואנחנושנהכחצילפניחנכנובחדרההמתחם

ניתןוכברמהדייריםחיוביםלפידבקיםזוכים

המתחם".בעקבותשנרקמותחברויותלזהות

ובינוישיכוןשיווקסמנכ"ליתסדן,דורית

מגו־חיזוקעל"כשמדבריםכימסבירהנדל"ן,

רים

$TS1$מגורים$TS1$

$DN2$מגורים$DN2$,שגיבושובטוחהסמוכהאניוהתיישבות

התשובההיאומגוונותתוססתקהילהויצירת

בנייתהפרויקט.להצלחתהאולטימטיבית

השקעהללאהארץברחבימגוריםמתחמי

כאשרפספוס.זהווהקהילתיהחברתיבהיבט

אזילמעשה,הלכהמתגבשהאנושיהחומר

ולכןנדל"ני,פרויקטשלהצלחהבסיפורמדובר
בכךורואיםרביםמשאביםלנושאמקציםאנו

החברה".עבורעצומהחשיבות

בישראללמגוריםפרויקטיםויותריותר

מקימהבחדרהחדשות.מגוריםבשכונותנבנים

אתובינוישיכון

שנהניתחדרה",פארק"חלומותשכונת

טו־ראשיים,תחבורהלעורקינוחהמגישה

בלת

$TS1$טובלת$TS1$

$DN2$טובלת$DN2$יחידותאלפיוכוללתירוקיםבשטחים

וב־עצוםפארקמקיפההחדשההשכונהדיור.

תוכו

$TS1$ובתוכו$TS1$

$DN2$ובתוכו$DN2$ומגוונים,עשיריםקהילתייםשירותים

שבילימדשאות,וכושר,משחקיםמתקניכמו

בסמוךועודאמפיתיאטרוןואופניים,הליכה

שכונ־מסחרימרכזאלהבימיםמוקםלפארק

תי,

$TS1$,שכונתי$TS1$

$DN2$,שכונתי$DN2$שירותשייתןובינוי,שיכוןידיעלהואגם

השכונה.לתושבי

כארב־מצוייםוהפרויקטהפארקבקרבת

עה

$TS1$כארבעה$TS1$

$DN2$כארבעה$DN2$בכלבנוסף,ילדים.גניושישהספרבתי

אזו־קיימיםהשכונהשלהציבורייםהחללים

רי

$TS1$אזורי$TS1$

$DN2$אזורי$DN2$פעילויותשמאפשריםלילדים,משחקים

בנייןבכלהשכונה.לדיירינוספותקהילתיות

לע־יכוליםהםשבוהדיירים,לרווחתחדריש

רוך

$TS1$לערוך$TS1$

$DN2$לערוך$DN2$הבנייןלילדיגיבושופעילויותהולדתימי

סדנאותגםכמובשכונה,המרחביםוהשכונה.

הש־ודייריםהבתיםלוועדישנעשומיוחדות

כונה,

$TS1$,השכונה$TS1$

$DN2$,השכונה$DN2$פעילויות,ושופעתתוססתקהילהייצרו

להורים.והןלילדיםהן

לפעוטותבינזבותשביל
בק־השיווקסמנכ"ליתגבאי-טירר,אורית

בוצת

$TS1$בקבוצת$TS1$

$DN2$בקבוצת$DN2$,מביניםאנחנו"היוםכימציינתגבאי

לב־הניתןככלמעדיפים,בנייניםשדיירי

ציוד,diyעצמיתלעבודהכליםגינון,עבודה,

בצ־שלהמסחריהמרכזלבסוף,ועוד.קמפינג

וותא

$TS1$בצוותא$TS1$

$DN2$בצוותא$DN2$חנותגםיכלולshare marketסופר

תאפשרהחנותהשכונה.תושבילרווחתקהילתי

בשכונה,נמוכיםממחיריםליהנותלתושבים

הסו־ערכיפיעליתנהלאשרקיימאברבעסק

לידריות,

$TS1$,הסולידריות$TS1$

$DN2$,הסולידריות$DN2$,והקיימות.השקיפותההוגנות

בה־נולדההשיתופית"השכונהכהן,לדברי

שראת

$TS1$בהשראת$TS1$

$DN2$בהשראת$DN2$והע־המגוריםבתחומיתופעותשתי

בודה:

$TS1$:והעבודה$TS1$

$DN2$:והעבודה$DN2$^Co WorCo Working-m CoLiving.לאזו. ז

שמאפשרתמגוריםתפיסתאלאשכונה,עוד

שכונהאיכותית.קהילהיחדלבנותלתושביה

ומס־השייכותתחושתאתשמעצימהחברתית

פקת

$TS1$ומספקת$TS1$

$DN2$ומספקת$DN2$מכיווןעניין.ומלאתעשירהמגוריםחווית

השכונה:מבנילכלבמקבילנעשיתשהבנייה

החלהדייריםכלומסחרי,ציבורימגורים,

שלהשירותיםמכללייהנוהראשוןכדייר

יח"צהדמיה:מערבכרמלאלמוגאקולוגיתגינה

הערה
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לבנייןבסמוךשלהםהפנאישעותאתלות
ראשית,טעמים:משנינובעהדברמגוריהם.

מעברלהתארךנסיעהלכלשגורמיםהפקקים

זוגותויותרשיותרהעובדהושנית,לצפוי,

קרקעבבתיגריםהיושבעברומשפחות,

באזו־מגוריםבבנייןלגורבוחריםביישובים,

רים

$TS1$באזורים$TS1$

$DN2$באזורים$DN2$,השטחאתלחפשלהםגורמתאורבניים

חשש.ללאלשחקיכוליםהילדיםשבוהפתוח

פרויקטיאתהיוםמתכנניםרביםיזמים"כך,

הציבורייםשהשטחיםכזהבאופןהמגורים

בהםלבלותלדייריםויאפשרושימושייםיהיו

תל׳גבאיבפרויקטלדוגמה,הפנאי.שעותאת

במ־מסחרשטחימתוכנניםשלם,בכפראביב׳

תחם

$TS1$במתחם$TS1$

$DN2$במתחם$DN2$בנוסףכמובןזאתכלאקולוגיות,וגינות

דיירים".ומועדוןג׳ימבוריחדרכושר,לחדרי

בחברתהשיווקסמנכ"ליתאילין,שרה

אלוניםגבעתפרויקטאתהמקימהשרביב,

תכנוןבשלב"כברכימציינתאתא,בקריית

הנדרשתההתאמהבחשבוןהובאההשכונה

המכריעהרובשהןילדים,עםמשפחותעבור

שטחיםעםכפרי,אופיבעלתהיאהשכונהבה.

מש־גןאופניים,שביליידיים,רחביירוקים

חקים

$TS1$משחקים$TS1$

$DN2$משחקים$DN2$,ומערכתאבןמרוצפירחובותלילדים

ייחודי,הואהמשחקיםגןבטוחה.כבישים

לגילאיםחלוקהפיעלשוניםמתחמיםעם

הפעילותמתקניולבוגרים.לילדיםלפעוטות,

אלונילירוןצילום:בדיהנדב

י־?־ $TS1$י?$TS1$$DN2$י?$DN2$

יח"צצילום:צובריירון
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באמצעותבריאהגופניתפעילותמעודדיםהגן

במיוחד.מהנהאינטראקטיבימשחק

כדורגלולוחענקטיפוסקירהמתקנים"בין

כוללמהםאחדשכלפאנלים,מ-61הבנוי

אתהקולטיםוחיישניםסאונדתאורה,מחשב,

המתק־הבעיטה.עוצמתאתומודדיםהכדור

נים

$TS1$המתקנים$TS1$

$DN2$המתקנים$DN2$נגדבמיוחדעמידחוץכמשחקמעוצבים

בגןהוקםבנוסף,האוויר.מזגונזקיונדליזם

הזהיםפעילותמתקניהוצבושבוכושר,מתחם

עלהמוביליםהכושרבמכוניהקיימיםלאלה

נעשתהבנוסף,חדשני.גומימשטחשלמצע

בקנהגדול,ציבורימרחביצירתעלחשיבה

הרבהשלהתכנסותלאפשרשיכולכזהמידה

כיכרעםמסחרימרכזתוכנןלמשל,כךאנשים.

הציבורי".לגןהמתחברת

יח"צצילום:קראדיחיים

זרנגררמיצילום:סדןדורית

בחברתהשיווקסמנכ"ליתבריזל,רחלי

המ־צמחהחברותעםביחדהמקימהאשדר,

רמן

$TS1$המרמן$TS1$

$DN2$המרמן$DN2$החדשה","קריניציפרויקטאתואזורים

הכותרתגולתאתשמהווה"הפארקכימציינת

בשטחידייםרחבפארקהואהפרויקטשל

שלהמגדליםביןהמשתרעדונם,כ-04של

פינותנבנוובואז"ר,כפרלכיווןהפרויקט

לטובתשהוקצוושטחיםייחודיותמשחקים

נפתחהפארקהשכונה.לדייריציבורמבני

משולב,שעשועיםמתקןכיוםבווישלאחרונה
פינותפעוטות,ומתקניחבליםמתקניהכולל

ואופ־הליכהמסלולילילדים,נוספותמשחק

ניים,

$TS1$,ואופניים$TS1$

$DN2$,ואופניים$DN2$מעלגשרוניםנוי,בריכותספורט,מתקני

להיפתחצפוייםבהמשךומדשאות.הנחלערוץ

ועוד.תבליניםגינתטניס,מגרש

כמובןשפתוחהציבורילשטח"מעבר

משחקיםפינתישמגדללכלבצמודלכולם,

נוסף.שעשועיםומתקןמגלשהובהלוייעודית

חשיבההושקעההציבורייםהשטחיםבתכנון

שלהחייםבאורךהתחשבותמתוךמעמיקה,

תרבותעלמחשבהמתוךבעיקר,התושבים

ולילדים".למשפחותלזוגות,הפנאישעות

mmnסביבת

מגוונתחייםסביבתכיוםמחפשים"לקוחות

ענייןשתציעעצמה,לדירתמעברומעשירה

סמנכ"לשרייבר,רזמסבירהמשפחה",בנילכל

אלמוג.קבוצתשלהשיווק

תוכננובחיפהמערבכרמלאלמוג"בפרויקט

בשטחיםרחבהבהשקעהואטרקציותמתקנים

מחו־והןהמגוריםמגדליבתוךהןהציבוריים,

צה

$TS1$מחוצה$TS1$

$DN2$מחוצה$DN2$.שתוכננוהחדשנייםהאלמנטיםביןלהם

אולםאלמוגקבוצתתקיםהמגורים,במתחם
גורעידןצילום:ואשדראזוריםהמרמןצמחהחברותשלהחדשהקריניציפרויקט
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gamingבקונסולותהמאובזרמסוגו,ראשון
שטחעלשישתרעומסכים,מתקדמותמשחק

מו־שלכסוגישמשזהאולםמ"ר.כ-001של

עדון

$TS1$מועדון$TS1$

$DN2$מועדון$DN2$גםלערוךיהיהניתןשבומשודרג,דיירים

מפואר,ללוביבנוסףזאתקהילתיים,אירועים

אופניים.וחדרעגלותחדר

הפ־שלהעשירהסביבתימהפיתוח"כחלק

רויקט,

$TS1$,הפרויקט$TS1$

$DN2$,הפרויקט$DN2$שלבשטחפרטיתאקולוגיתגינהתוקם

עםאקולוגיתבריכהתכלולהגינהדונם.כחצי

צמ־עץ,ספסלייותקנומסביבנוי,וצמחידגים

חייה,

$TS1$,צמחייה$TS1$

$DN2$,צמחייה$DN2$תאורה.ופנסישביליםהצללה,פרגולות

גינתמתוכננתהפרויקטשלבשצ"פבנוסף

אתגריים,משחקמתקניעםוספורט,פעילות

ועוד.מוצלותישיבהפינותמטופחים,שבילים

מענהמקבליםבפרויקטהדייריםלמעשה,כך

הגילאים.טווחוכלהפנאישעותלכלהוליסטי

הואהפרויקטייבנהשעליוהשטח"תא

שלושהלבנותוההחלטהדונם,כ-61עצום,

חלקמשאירהבמיוחדגבוהיםמגוריםמגדלי
לנושמאפשרמהפנוי,מהשטחמשמעותי

הגיימינגחדרנרחב.סביבתיפיתוחלקיים

נוער,ובניילדיםשלהביקושעללענותבא

המחשבמולרבותשעותכיוםשמעבירים

להמשיךלהםמאפשרוהואאחרים,ומסכים
בניעםובאינטראקציהבצוותאזאתלעשות

ובטוחה".קרובהבסביבהגילם,

A-LA-אלמוגקבוצתשלנוסףבפרויקט

parkהסביב־לפיתוחבשוהם,הדריםבשכונת

תי

$TS1$הסביבתי$TS1$

$DN2$הסביבתי$DN2$הדריםשכונתשקל.מיליארדכרבעהוקצבו

שלומפורטתמקיפהלתוכניתבהתאםמוקמת

אדריכליםמשרדיידיעלהמלווההמועצה,

מודליםעלומתבססתמובילים,נוףומתכנני

איכותעלדגשעםבסקנדינביהשכונותשל

הערה
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נוחה. ותנועה בטיחות חיים,
 מוגבל, המקום הערים "בתוך שרייבר, לדברי

 חיים ומוקפד. חכם להיות חייב התכנון לכן
 בשנים ביותר החזקים הטרנדים אחד בריאים

 מתחמי ביצירת התמקדה והחברה האחרונות,
ור הליכה לריצה, המיועדים שבילים כושר,
 שישמשו החלקה מתחמי אופניים, על כיבה

 אלה כל ופנאי. מנוחה ומתחמי נוער בני בעיקר

והופ מהבתים החוצה התושבים את מושכים
 אנשים ותוססת. לאורבנית השכונה את כים

 להגיע רוצים הם בפקקים, רב זמן כיום עומדים
 אנחנו אם האוטו. את שוב להזיז ולא הביתה

 וכל לרכוב, לרוץ, להתאמן, להם מאפשרים
 גדול ערך עבורם יוצר זה מהבית, ביציאה זה

כולו". החיים אורח על להשפיע ויכול מאוד,

 סמל את נזחפשיס
הנא הסטטוס

 משקיעים היוקרה בשוק הפועלים היזמים
 כדי הפרויקטים, של הציבוריים בשטחים רבות

 לדברי בכניסה. כבר יוקרתית אווירה להעניק
 "כשהחלטנו המרמן, צמח מנכ״ל פייגלין, חיים

 משהו לעשות רצינו יוקרה המגה לשוק להיכנס
 לרוכשי להעניק כדי בישראל, נראה שטרם

 במ־ יוקרה מגה למוצרי הדומה מוצר הדירות
 לשיתוף חברנו לכן במיאמי. או בלונדון נהטן

 ויצרנו מילאנו, קאזה ארמני חברת עם פעולה
ייחודי". מוצר

 הקימו בורנר, משפחת עם יחד המרמן, צמח
 אביב, בתל צדק בנווה סיטי ווייט פרויקט את

 חברת ידי על עוצבו הציבוריים שחלקיו מגדל
 הפרויקט דיירי בנוסף, מילאנו. קאזה ארמני
שחייה בריכת הכוללת ספא מקומת ייהנו

יח״צ צילום: | בריזל רחלי
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 ופילא־ התעמלות אולם כושר, חדר מחוממת,
 וסאונה טיפולים חדרי צמודות, מקלחות טיס,

ורטובה. יבשה
 את היום משווקת אברהמי" "יוסי חברת
 בשכונת הנבנה ׳פילהרמונית; היוקרה פרויקט

ההאר בית של במקומו אביב בתל הצפון כוכב
 הפילהרמונית התזמורת של ההיסטורי חה

.1966ב- שהוקם
בח והמכירות השיווק סמנכ״לית סדן, יפה

 פרויקט כי"כיום, מספרת אברהמי; ׳יוסי ברת
 במיוחד גבוה סטנדרט לכלול מוכרח יוקרה
 בריכת כושר, חדר כמו לדייר, פינוקים ומגוון

בפ יינות. ולמרתף לסאונה הנוספים שחייה,
 לאונג׳ בחדר הדיירים את פינקנו שלנו רויקט

 לקיים יוכלו הם שבו קולנוע, מסך עם משותף
 להבטיח כדי מסרטים. ליהנות וכמובן פגישות
 שמור יהיה הפרויקט - מרבית פרטיות תחושת

".24/7 ומאובטח
 המגורים שתרבות "ככל בריזל, רחלי לדברי

הרו היוקרתיים ובבניינים ומשתדרגת, הולכת
 דיירים חדר כמו למתקנים מצפים כבר כשים

 לחשוב מנסים תמיד אנחנו כושר, חדר אפילו או
 הדיירים, את לעניין שיכולה ה׳אטרקציה׳ מהי

בפ לדוגמה, הרוכשים. לפרופיל בהתאם כמובן
 סטייל לייף מתחם פתחנו בכרמל, trio רויקט
 בריכת הכולל מ״ר, 2,800 של בשטח וספא

 על שמופעל קפה בית אולימפית, חצי- שחייה
 וספא, כושר חדר לפגישות, לאונג׳ הדיירים, ידי

 בהשקעה אלה כל טיפולים, וחדרי חוגים חדרי
 בהשקעה מדובר שקל. ממיליון למעלה של

 הבידול את מייצר שכזה מתחם אך משמעותית,
אחרים". יוקרתיים פרויקטים מול

הארצי המכירות מנהל כהן, אמיר לדברי

יח״צ צילום: | קסטל גל

*!!דיי'־

שוקל איציק צילום: | שריינו רז

בשט וההשקעה "הפיתוח דמרי, י.ח בחברת
 ובקהל הפרויקט בסוג תלויים המשותפים חים

 מצמצמי את למשוך למשל כשרוצים היעד.
 מתקנים להם להעניק היא המטרה הדיור,

 בבית להם שהיתה החיים שרמת כדי משלימים
 דמרי ׳אשדוד בפרויקט תישמר. הקודם הקרקע
ומת אולימפית חצי בריכה בונים אנו טאוור׳

 שבניגוד כך השמינית, בקומה צמוד ספא חם
 של בפיתוח ממוקמת הבריכה שבהם למקרים
 ליהנות המתחם משתמשי יכולים כאן הקרקע,

 של הגבוה מיקומה לאור לים מהנוף עדיין
הבריכה". קומת

והמחי בישראל המגורים בתחום התחרות
 לחשיבה הקבלנים את מביאים הגבוהים רים

הציבו לשטחים הקשור בכל לקופסא מחוץ
 בימים מקימה נדל״ן קרסו למשל, כך ריים.
הקו אונו. בקריית אומאמי פרויקט את אלה

 הבישול בחוויית מתמקד הפרויקט של נספט
 חדר יוקם מהמגדלים אחד בכל לכן והאירוח.

 לכל פרטי תא עם יינות וקירור לאחסון יין

 אכסון וחדר תעשייתית קרח מכונת משפחה,
 דקורטיבי ריהוט הדיירים לרשות יעמדו בו

המתחם. לדיירי פארק יוקם בנוסף לאירוח.
המ חטיבת מנהל צוברי, ירון לדברי

 הוא "אומאמי נדל״ן, בקרסו גורים
 שרלוונטי ערך שייצר מגורים מתחם

 בפארק החל בישראל, הבית ממשקי 80%ל-
 בדירות. וכלה הציבוריים בשטחים עובר הפרטי,

 הפונקציונליים לצרכים בהתאם תוכנן המתחם
 כל ולארח. לבשל שאוהבים מי של והאסתטיים

 הבנייה. סטנדרט על להתפשר מבלי כמובן זאת
 של באמון לזכות הצלחנו אמיתי תוכן בעזרת
קצר". זמן בפרק לקוחות מאוד הרבה

יח״צ צילום: | לאניאדו חגית

 חברת של השיווק מנהל קסטל, גל לדברי
והש אחזקות אורון מקבוצת (ג.י.א) ארזים
מלו ומגוונים: רבים הגימיקים "היום קעות,

 מיוחד גינון כושר, חדרי דרך מושקע, בי
 לשילוב ועד שונות, אקולוגיות ומערכות

 אלה - הציבוריים בשטחים ואמנות פסלים

 בפרויקטים ויותר יותר רואים שאנחנו דברים
 את להתאים חייבים אבל שנבנים, החדשים
לחתן. החליפה

ויק רבה תחזוקה דורשים הללו "הגימיקים
 שמתגלגלות גבוהות מאוד עלויות ומייצרים רה

 בבניין, כושר חדר הדיירים. על דבר של בסופו
 כל - עסקי לאונג׳ או בר בלובי, שומר ג׳קוזי,

 נבנים כשהם אבל יוקרה, משדרים אמנם אלה
 יוצרים הם למשל, בפריפריה, פרויקט בתוך
בפ הדיירים על מאוד גבוה עלויות עומס

 יעדיפו שהרוכשים או ברורה: התוצאה רויקט.
הע הכרת מתוך בפרויקט דירה לקנות שלא
 ליותר להגיע שיכולות בהמשך, שיידרשו לויות

 או חודש, מדי הבית ועד בדמי שקל 1,000מ-
 תחזוקת על יוותרו הדיירים דבר של שבסופו

 על לנטל ייהפכו ואלה היקרים האלמנטים
 מחלוק הפרויקט את וירחיקו יוזנחו הפרויקט,
הדרך". בתחילת לו שהיה היוקרתי

 פרש־ מנכ״ל קראדי, חיים מסביר לעומתו,
 בנווה פרשקובסקי פרויקט את הבונה קובסקי

 מגורים בסביבת מאוד מאמינים "אנחנו כי דן,
משת אנחנו זאת, עם יחד ויוקרתית. איכותית

 אחזקת על הדיירים הוצאות את לצמצם דלים
 אחת פעם עושים ולכן בציבוריים, השטחים

 עמידים חומרים עם ומושקע יוקרתי לובי
 דיירים מועדון מקימים שנייה ופעם זמן, לאורך

 משפחתיים דרך ציוני לחגוג להם שיאפשר
השכנים". עם קהילה ולקיים

 מחוץ אל גם גולשים המשותפים המתחמים
 ביזנס פרי בפרויקט לדוגמה, המגורים. לעולם
 משותפים חללים התווספו נדל״ן פרי של פלייס

 חגית לדברי במתחם. המשרדים בעלי לשימוש
 זוהי הנדל״ן, בענף בכירה שיווק יועצת לאניאדו,

 קומה כל כך, ובישראל. בעולם הקיימת מגמה
 לצד משותף, עסקים טרקלין תכלול בפרויקט

 משותפים, ומטבחונים מרכזיים ישיבות חדרי
 וכן לצורך, בהתאם לשריין יהיה ניתן שאותם

לר יוכלו עסקים בעלי ברור. "היתרון כושר. חדר
ולה שלהם המשרד עבור יותר קטן שטח כוש

המשותפים". הישיבות וחדרי בטרקלין שתמש

הערה



