
)עבודהיוצאתשמואלעעת
העירונייםהשירותיםלשיפורמארנונהבהכנסותלהשתמשמתכננתהעירייהשמואל.בגבעתמתוכנניםתעסוקהשטחימ״ראלפימאות

גבעתעיריית

שמואלפועלת

העירלשדרוג

אזוריבאמצעות

חדשיםתעסוקה

54

תעסוקהתננון

צורשלומית צורשלומיתמאת

שמואל,גבעת

כברשהצליחה

לפני

בעייתידימויעללהתגבר

העריםלאהתוליהפך

הארץ,במרכזהמבוקשות

אתלשחזרכעתמכמה

התעסוקה.בתחוםההצלחה

בחודשיםמקדמתהעיריה

שאמורהתובגית,האחרונים

המשרדיםשטחיאתלהגדיל

ביוםמ״ראלן?150מ-בעיר

מ״ר.מיליוןלחצי

שכוללתשמואל,גבעת

תושבים,אלף25כיום

שניםכעשרבעודתגדל

למדותתושבים.אלף40ל-

בשניםמאורהתפתחהשהעיד

מגוריםושמנותהאחרונות

צצוקומותרביבנייניםעם

409כ-עדייןעבר,מכלבה

גבעתשלהקרקעמעתודות

005,2מתוךפנויותשמואל

000,1העיר,שכוללתדונם

לבנייה.פנוייםעדייןדונם

החדשותהתוכניותבראש

שטחימ״ראלף400נמצאים

לקוםשעתידיםמשרדים

העיר,שלהמזרחייםבשוליים

בפתהגניםכפרלשכונתסמוך

שלהמערבייםובשולייםתקוה,

גהה.לכבישבסמוךהעיר

שלההתפתחות״עיקר

בשנותהיתהשמואלגבעת

עלרקדיברוואז90ה-

העיר,מהנדסאומרמגורים״,

התוכניות״רובאוז׳לבו,איציק

ומעטמשרדיםבכללכללולא

האחרונותבשניםמסחר.מאור

והבנוקדימה,הסתכלנו

1570מהוויםהמשרדיםששטחי

מעטוזההעיריהמהכנסות

הכנסותלמשלגןברמתמדי.

ל-מגיעותממשרדיםהעיריה

שטחילפתחהחלטנולכן5070

תעסוקה".

תכנוןבשלבינמצאותכיום

גדולותתוכניותשלושמתקדמים

הקרקעותתעסוקה.לשטחי

פרטית.בבעלותנמצאותברובן

נקראתביותרהגדולההתוכנית

וממוקמתהשלישית״״הרצועה

בעיר,הדררמתלשכונתמזרחית

גםהגובלרביןיצחקלצירעד

תקוה.בפתחגניםכפרבשכונת

גדולהקרקעבחטיבתמדובר

אלף250ל-המיועדתבמיוחד,

מסחרעםמשרדיםשטחימ״ר

נכללזהבשטחהקרקע.בקומת

סבא״.של״הבארהאירועיםגןגם

״התכנוןאוז׳לבו,לדברי

דומהתעסוקהלאזורהוא

בנייניהחיילשברמתלזה

הרבהעםמודרנייםמשרדים

מאחרבילוי.עלודגשמסחר

אילןברשאוניברסיטה

לשלבהחלטנובסמוך,נמצאת

מגוריםבנייניגםבתוכנית

לסטודנטיםמתאימיםשיהיו

הוצגהזותוכניתולצעירים״.

תובאובקרובהקרקע,לבעלי

המקומיתהוועדהלאישור

ובנייה.לתכנון

מכונהנוספתתוכנית

וממוקמתהסיליקון״,״אצבע

בקטעגהה,לכבישבסמוך

לנקודהועדגההשממחלף

העיר.מתחילהשבההצפונית

שדרתמתוכננתזוברצועה

120שלבשטחמשרדיםבנייני

יחידות350וכןמ״ר,אלף

בוועדהאושרההתוכניתדיור.

להפקדהוהומלצההמקומית

המחוזית.בוועדה

נמצאתמשםמזרחיתמעט

דונם60שלקרקעעתודת

דיור,יחידות320ל-המיועדת

אלהבימיםנאבקותשעליה

בהןגדולות,יזמיותחברות

הקרקעגד.ונרהנדל״ןקררן

העסקיםאישבבעלותהיתה

לחובותשנקלעאפל,דודי

מכירהבתהליךכיוםונמצאת

מטעםהנכסיםכונסידיעל

שאולעו״דטפחותמזרחיבנק

ברגרזון.

שכברנוספת,תוכנית

נמצאתלבנייה,מאושרת

קלאב,לקאנטריצפונית

מ״ראלף100ל-ומיועדת

התוכניתומסחר.משרדים

רצףותיצורלבנייה,מאושרת

מטלוןקרייתעםתעסוקתי

תקוה.בפתח

שקלמיזייון70

מארנונה

העירהכנסות״היום

מסתכמותלעסקיםמארנונה

אומרבשנה״,שקלמיליון12ב-

שמואלגבעתעירייתראש

אךהרבהלא״זהברודני,יוסי

לנושישהעובדהאתתואםזה

עסקיםשטחימ״ראלף150רק

אלף400ל-כשנגיעבעיר.

הארנונהמשרדים,שטחימ״ר

שקל.מיליון70ל-תגיעבשנה

הכסףאתלהשקיענוכלאז

לבצעלנוקשהשהיוםבדברים

ציבור.מבניבנייתכמו

ftmiunumחתומניםשייהתואזור

מתוכנןתעשייהאזור

״הרצועה

השלישית"

"אצבע

הסיליקון"

העירוניתהבריכה״את

botבשיטתהקמנולמשל,

ומפעיל,הקיםחיצונישיזם

כסףהיהלאלעיריהכי

הבריכהאתולהפעיללהקים

אנחנומכך,כתוצאהבעצמה.

היזםכייותר,מוגבלים

מחירייהיומהשקובעהוא

יינתנווהאםלבריכההכניסה

מסוימותלאוכלוסיותהנחות

שמואלשגבעתכדילא.או

גבוההברמהשירותיםתיתן

להכניסחובהלתושביה,

הכולליםתעסוקהאזוריאליה

עוגןשיהווומסחר,משרדים

לעיר״.חזק

מנכ״לרוטנברג,אילן

וניהולפיתוחעמיטקחברת

בבנייןהמחזיקהנדל״ן,נכסי

גוריוןבןברחובותיקמשרדים

גההלכבישבסמוךבעיר,

בניגודכימסבירעמיטקבית

המשרדיםשוקהמגורים,לשוק

לאידעשמואל,בגבעתוהמסחר

״מחירילדבריו,קשיים.מעט

ירדושמואלבגבעתהמשרדים

כיוםעומדיםוהםהשנים,עם

למ״רשקל04-05עלבממוצע

הסיבותאחתמלא.בגימור

עסקיםשלזליגההיאלכך

תעסוקהלפארקיוחברות

כמוסמוכותבעריםמודרניים

הברתאצלנוהיתהתקוה.פתח

לפארקשעזבהגדולה,היי־טק

שלאבגללתקוהבפתחאזורים

שירותיםשמואלבגבעתהיו

מסעדות.כמולמשרדנלווים

מספיקלאבורדמשרדיםבניין

מסהכשתהיהאטרקטיבי.

בגבעתמשרדיםשלקריטית

ישתנה״.הכלשמואל,

מחזיקהעמיטקחברת

הקיים,לבנייןסמוךבמגרש

מגדלעליולהקיםומתכננת

מ״ר,אלף50בשטחמשרדים

קומותשתימעלקומות20עם

הנהלתחתמהלאחרונהמסחר.

עםהסכםעללצרכןהמשכיר

005,3שלשטחלשכורהחברה

למ״ר.שקל80ב-בפרויקטמ״ר

האדריכלשתיכנןהפרויקט,

לבנייהאושרכברצור,משה

שנה.חציבעודלהיבנותויחל

תוכניותכימאמיןרוטנברג

אתיבלמוהרבותהמשרדים

עסקיםשלהזליגהתופעת

נוספותחברותויביאומהעיר

״גםשמואל.בגבעתלהתעניין

העסקיםמכלירוויחוהתושבים

רוטנברג,אומרלכאן",שיגיעו

כלכליתלהחזיקמאור״קשה

כיתעסוקה,שטחיללאעיר

מארנונהמגיעותההכנסותרוב

שיהיוככללכן,למשרדים.

התושביםגםכךמשרדים,יותר

שהעיריהשירותיםמיותרייהנו

לתת״.תוכל

וחילוניםדתיים

קיוםבדו

מהפךעברהשמואלגבעת

ממועצההמגורים.בתחום

עםבעיקרשזוהתהמקומית,

שהופיעותושביםשלשמות

בעיתונים,הפליליםבמדורי

מבוקשת,לעירנהפכההיא

גבוהים.בההדירותשמחירי

נרשמההחינוךבתחוםגם

משרדנתוניפיעלהצלחה

תלמידיהמעודכנים,החינוך

במקוםממוקמיםשמואלגבעת

הזכאותאחוזיבטבלתהשלישי

במדינה.לבגרות

מבוטלבלתיחלק

העירשלמהתפתחותה

אוכלוסייהשלבנהירהטמונה

שלאמידה,לאומיתדתית

חופשייםמקצועותבעלי

ברודני,זאת,עםואקדמאים.

מעונייןדתי,היותולמרות

״כיוםחילונית:באוכלוסייה

%04ו-בעיר,דתיים6070יש

סגירותאצלנואיןחילוניים.

למשפחותקוראאניכבישים.

ולראותלעירלבואחילוניות

לכולם,פתוחהמודרניתעיר

שלקלאבהקאנטריוהראיה

ביונישנפתחפלייסהולמס

והואבשבוע,ימיםשבעהפתוח

עםיחדהמרכז״.באזורהגדול

המסחרכיברודנימבהירזאת

בשבת.סגוריהיהבעיר

בגבעתסכסוןאנגלוזכיין

גוטפריד,עמירםשמואל,

שמואל״גבעתכימסביר

מצדבמיוחדמבוקשת

דתית־לאומית,אוכלוסייה

לצרבשלוםחיהזואך

שגםהחילוניתהאוכלוסייה
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הח״רמת"כמוהשלישית"."הרצועההתעסוקהאזורמתוכנןבוהשטח
'"

לדירותביקושיםישמצדה

שיפתחוככלבעיר.חדשות

עודוכלתעסוקהאזורייותר

יותרזוליםחדירותמחירי

היאשמואלגבעתאביב,מתל

למשפחותאטרקטיביתאופציה

צעירות".

דירתמחירגוטפריד,לדברי

בעירטוביםבאזוריםחדרים

ו-שקלמיליון2.2סביבנע

שקל.מיליון5.2סביבחדרים

ישניםבאזוריםחדריםדירת

5.1ב-גםלמצואניתןיותר

שקל.מיליון

בשכונתכימוסיףגוטפריר

רכבתשיכוניהכוללתגיורא,

שלבשטחדירותישישנים,

מצפיםשבעליהןמ״ר,05-56

לפינוי-רבותשניםכבר

וגידיםעורקורםשלאבינוי

עםיחדשונות.מסיבות

נהנותבמתחםהדירותזאת,

היתרביןגדולים,מביקושים

שמשכיריםמשקיעיםמצד

לסטודנטיםהדירותאת

תמורתאילןברבאוניברסיטת

דירתמחירלהדר.שקל000,1

450מ-עלהבמקוםחדרים

900ל-שנתייםלפנישקלאלף

כיום.שקלאלף

גבוהיםביקושים

החרשיםהפרויקטיםבין

אתלמצואניתןשמואלבגבעת

הזיתיםברחובאולימפיהמגדל

ברוחיוסי

7-004״כשנגיע

ףמ"רשסחי

הארנונהמשרדים,

7-07תגיעבשנה

אזשקיוומי

השקיעאת77נוכ

במבניהכסף

ציבור"

הדירות76שכלהעיר,שבצפון

מתאכלסוהואנמכרושבו

הפרויקט״רובאלה.בימים

בגללחדריםדירותכולל

לדירותהגבוהיםהביקושים

מנהלתאומרתגדולות״,

אולימפיה,חברתשלהשיווק

%05לדבריהאשכנזי.אורית

הםבפרויקטמהרוכשים

509ו-אמידיםדתיים־לאומיים

חילוניים.

שלג׳אביבברמת״מדובר

אומרתהסרוגות״,הכיפות

שלושלפני״התחלנואשכנזי,

נמוכהמחיריםרמתעםשנים

גניםוכפראונולקרייתיחסית

דומיםמחיריםעםוסיימנוג׳,

נמכרהחדריםדירתלהם.

52.1ב-שניםשלושלפני

השיווקובסוףשקל,מיליון

דירתשקל.מיליון6.1ב-

השיווקבתחילתנמכרהחדרים

ב-ובסופושקל,מיליון53.1ב-

הרוכשיםרובשקל.מיליון8.1

גבעתמתוךדיורמשפריהם

לעיר".מחוץ%52ו-שמואל

השקעותגינדיחברתגם

שמואל,בגבעתחותםהשאירה

הקניוןאתהקימהכאשר

קניוןבעירוהיחידהראשון

הדר,רמתבשכונתהגבעה

חברתבבעלותנמצאשכיום

הקימהבנוסףישראל.בריטיש

90שלמגוריםפרויקטגינדי

למעטכולושנמכרדירות,

אחד.פנטהאוז

אחדבנייןכבר״איכלסנו

שהקמנוהבנייניםשנימתוך

מנוראומרהזיתים״,ברחוב

השקעות,גינרימבעליגינדי

אוכלוסייהנכנסה״לפרויקט

ומסורתית.אקדמאיתאיכותית,

חייםהדתייםכיצדלראותיפה

רובבדו־קיום.החילונייםלצד

שלדירותהןשמכרנוהדירות

שקל.מיליוןב-חדרים

סביבנמכרוחדריםדירות

שקל.מיליון8.1

אומרהקניוןלהקמתבנוגע

הפוטנציאלאת״זיהינומנור:

למסחרהמיועדתבקרקעהקיים

שכונתבלבמ״ר000,8של

ידיעלשמוחזקתהדר,רמת

אנשיםעצרתיבעלים.עשרות

איפהאותםושאלתיברחוב

סיפרווהםקניות,עושיםהם

לצורךרחוקנוסעיםשהםלי

הקרקע,בעלילכלהגענוזה.

לימיםהמגרש.אתופיתחנו

הראללחברתהקניוןאתמכרנו

והראלשקלמיליון200ב-

ומליסרון.לבריטישאותומכרה

פתוח,קניוןשלהיההמודל

איןגדולהלהצלחהזכהוהוא

אהדפנוימ״ראפילוכיום

במקוםוהשכירויותבקניון,

עלייה״.במגמת
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