אדריכליםלהקמת
הרצליהמקיימת תחרות
יריית
אלפידירותבמקום שדההתעופהבצפוןהעיר
פדלון:
אלף יחידותדיור ,לצד שטחי מסחרותעסוקה .ראש העיר משה
21-51
דונם צפויות
לחיבנות
005,1
במתחםשגודלו
ייועדולתושבי העיר במחיר מופחת״ .המדינה הודיעה ששדה התעופה יפונה עדאפריל 2015
%52
מהדירות בשכונה החדשה

מאופיין בנגישות
שמתכננת
העיר ,וכן הסכם הגג
השטח ברובובלתיבנוי,למעט שתי
נמרוד בוסו
סמוך לכביש  531לכביש
שכונות מגורים :גן רש״ל ונחלת העירייהלחתום עם המדינה ,בהיקף
לתוואי הר־
$TS1$הרכבת$TS1$
ובעתיד סמוך
כביש
ושהמשא ומ־
$TS1$ומתן$TS1$
דירות,
005,8
של כ-
לעבור תה־
$TS1$תהליכי$TS1$
עיריית הרצליה תפרסם עדה ,.שגם הןתוכלנה
'<
$DN2$הרכבת $DN2$הקלה והכבדהולתחנת רכבת״.
כבת
$DN2$ומתן $DN2$להשלמתו מתנהל בימיםאלה.
תן
התחדשותעירונית עם פינוי
"" בימים הקרובים תחרות ליכי
$DN2$תהליכי$DN2$
בענייןפינוי שדה התעופה אמר
השרה ,שהיווה גורם שער כההגביל לדבריו ,תעמוד העירייה על כך
005,1
פומביתלתכנון שטח של
משמעותית את גובה הבנייה בהן.
רוכם בצפוןהעיר ,שבחלקו תפוס
שבשכונה החדשה שתתוכנןייועדו פדלון כי ״מדובר בשדהניסויים .כל
מכלל הדירותלתושבי העיר חודשיים־שלושה מתרסק פה מטוס,
%52
כ-
המשנה
ביוני  2013הודיעה
ביוםעל ידי שדה התעופההפועל
כשהפעם האחרונה היתה במרחק של
במחיר מופחת :״בשנים האחרונות
המשפטי לממשלה ,שרית
התחרות היא לקראת פי־
$TS1$פיכויו $TS1$ליועץ
בעיר.
כ 200 -מ׳ מכמהפעוטונים .אנחנו
$TS1$רשפון $TS1$עזבו את העיראלפיצעירים ,שלא
לעתירה של תושב רש־
כויו
ויו$DN2$
דנה ,במענה
המתקרב של שדה התעופה,
לא צריכים אתזה״.
מצאו בה פתרונותדיור,והעיר מזד־
$TS1$מזדקנת״$TS1$,
$DN2$רשפון$DN2$לבג״ץ נגד שר התחבורה ורשות
פון
שעל פי החלטת המועצה הארצית
מהנדס העיר ,אדריכל מייק
$DN2$מזדקנת״ $DN2$,אמר
קנת״,
שרותהתעופה ,כי הממשלה מחויבת
המשפטי
פרלון ^rheMarker -
לתבכון ובכייה והיועץ
בתחרות
םקה ,מדגיש כי מדובר
להגיעלתוספת של
פעילותולפינויו של שרה התעופהבהרצליה ״היער כיום הוא
לממשלה ,יחויבלסיים
אלף תושביםלעיר בתוך האדריכלים המשמעותית ביותר
עראפריל  2015בעירייתהרצליה
בעוד בשכה,באפריל 2015
08-58
לפינויבפועל עשור ,כשבמסגרתהמהלכיםשלנו
בשיתוף החליטו שלאלהמתין
בתחרות,
בתהום תכנון הערים בעשורים
שתיערך
האחרונים :״מאז
אנו מתעקשים כי תכנון הדירות
של השדה ,הנחשב כמפגע בטיחות
עמותתאדריכלים מאוחרים ,יתב־
$TS1$יתבקשו$TS1$
הקמת מודיעין
לא היתה תחרות בינוי ערים בסדר
לזוגות
ייעשה כך שיהיה נגיש גם
לאזור ,כרי
ורעש,ולקדם תוכנית
קשו
קשו $DN2$המתכנניםלתכנן רובעעירוני
לדבריו ,מדובר בקר־
$TS1$בקרקע$TS1$
ויכלול תמהיל של דירות גודל שכזה״.
אלף יחידות דיור ,לקבוע עוברות בשטח.
21-51
חדש ,בן
צעירים,
ממנה
%04
$DN2$בקרקע $DN2$פרטית ברובה ,שכ-
שלושהחדרים״.
וכן שטחי מסחר ,תעסוקה ומבני
משה
קע
לדברי ראש העירייה,
השטח אחד
שיתבקשו פדלון ,מהווה תכנון
$TS1$באחת $TS1$בבעלותמינהל .התחרות ,תהיה
פדלון כי ״מדובר בא־
עוד אומר
השטח
ציבור.גבולות
בעלי רי־
$TS1$רישיון$TS1$.
האדריכלים
פתוחה לכלל
חת
האדריכליםלתכנן הם כפר שמריהו
הצעדים להגדלת מספר יחידות
$DN2$באחת $DN2$מעתודות הקרקע המשמעותיות
$DN2$רישיון $DN2$.הפרויקטים שיגיעו לשלושת
שיון.
הפנויות האחרונות שנותרולפיתוח
הדיור שייבנו בעיר בשנים הקרו־
$TS1$הקרובות$TS1$,
במערב ,שדרותירושלים במזרח,
המקומות הראשונים יזכו בפרסים
לקדם
המאמצים
לצר
בות,
$DN2$הקרובות$DN2$,
בעיר .בנוסף ,האזור מהווה כני־
$TS1$כניסה$TS1$
דרך הבריגדה היהודית בדרום ,וכ־
$TS1$וכביש$TS1$
עשרות
כספיים .הפרויקט שייבחר במקום
$DN2$כניסה $DN2$ראשיתלעיר מכיוון צפון והוא
סה
התחדשותעירונית ברחבי
ביש 53 $DN2$הנסלל בימיםאלה,בצפון.
ביש
מתחמי
תחבורתית גבוהה
20

$DN2$בשיתןף$DN2$המינהל ׳ל 30
תןף
הראשון יזכה בפרס בגובה  50אלף
).
30
שקל ,הפרויקט במקום השני
אלף שקל ובמקוםהשלישי  20אלף האדריכל
שקל .את סכום הפרסים הכספיים
פדלון ,סקה,אדריכלית העיר הדס
האדריכלים אירית כוכבי,
נוחם ,וכן
 100אלף שקל בסךהכל ,מקצה אגף
נעמהמליס ואריהגונן.
ההנדסה בעיר מתקציבו  709בשי־
$TS1$בשיתןף$TS1$

בראש ועדת

התחרות עומד

עמי שנער ,וחבריה הם

