נתתם

008,7
הסכם גג לבניית

דירות

בהרצליה
״דירות 80מ״ר
לון:
יימכרו 900אלףשקל״
007,1
המכרז הראשוןבמסלול מחיר למשתכן יהיהבגליל  twלהקמת
יחידות דיור עדיין לא נקבעו
כך שבהחלטיכוללהיות שמחירי הדירות יהיו גבוהים מהערכת שר האוצר
מחירי המקסימוםלדירות
רז

סמולסקי

משה כחלון,
האוצר,
שר
חתם אתמול על הפכם גגלבניית
008,7
כ-
יחידות דיורבהרצליה,
והתחייב כי יוקמו
דירות

קטכות

בשטח

במסגרתו גם

של

 80מ״ר

במכלול מחירלמשתכן,
לזכאים .הדירות ייבכו
אלן! שקל
בשלוש שכוכות:גליל ים ,אפו־
$TS1$אפולוכיה$TS1$
לוכיה
יה $DN2$וקרית השחקים שממערב
לקכיון שבעת הבובבים .הפרויקט
ככ900 -

לדבריו,
בהרצליה״.
$DN2$לחלום $DN2$על רירה
$TS1$להגרלת $TS1$לום
$DN2$בהערכה $DN2$זהירה ,ייקחלפחות שנה ערלה־
כה
ב 2015 -נמסרו  52אלף דירות,
לזכאים.
$DN2$להגרלת $DN2$הדירות הראשונות
גרלת
והשנה ייימסרו  60אלף דירות,לפי
כחלון העריך בטקס כי מחירי
הדירותיתחילו ב 900 -אלף שקל נתוני הזמנות של חברתהחשמל״.
תקבולי הקרקעות ורשות המ־
$TS1$המקרקעין$TS1$
בשטח של כ80 -
לדירות קטנות
$DN2$המקרקעין $DN2$יממנו הקמה של שני מח־
$TS1$מחלפים$TS1$,
שרשות
מ״ר ,אם כי חשובלציין
קרקעין
ז׳בוטינםקי,
$DN2$מחלפים $DN2$,הרחבה של רחוב
מקרקעי ישראל עדיין לא ערכה לפים,
ועדיין ויסייעו במימון הקמת פארק מט־
$TS1$מטרופוליני$TS1$
שומהלהערכת שווי הקרקע,
$DN2$מטרופוליני$DN2$בגליל ים.
$TS1$לדירות $TS1$.רופוליני
נקבעו מחירי המקסימוםלדי־

לא
הקבלנים,
$DN2$לדירות $DN2$.במכרז
רות.
היא תנאי לתוספת בנייה באזור
הפתיחה
מקסימלי ,וזאת נקודת
התעסוקה ממערב למחלף הסירה,
שממנההקבלנים יתחרו על מחיר
הדירה הנמוך ביותר כך שבהחלט ובמחלף
ממשיווק הקרקעות ותק־
$TS1$ותקציבים$TS1$
ימומן
אפולוניה.
שר הבינוי ,יואבגלנט:״גולת
ראש עיריית הרצליה ,יכוללהיות שמחירי הדירות יהיו
מטה
ציבים
יבים$DN2$
כחלון
אתמול.
החתימה
טקס
הממשלה.
משרדי
של
(מימין),
והטיכון ,יואב גלנט צילום :עיריית הרצליה
מטה דלון ,ושר הבינוי
פעילותנו היא מחיר
הכותרת של
כחלון.
גבוהים מההערכה של
שכו־
$TS1$שכונת$TS1$
שתיקרא
בגליל ים,
000,3
ת $DN2$שבעת הכוכבים ,ייבנו
נת
״שילמנובהרצליה הרבה יותר למשתכן .אנחנומחילים קרקעות,
וער סוף השנה
מקצריםתהליכים
$DN2$במסגרת $DN2$הסכם הגג יהיהבגליל ים.
סגרת
000,3
באפולוניה כ-
יחידות דיור,
חודשים .בשלב הבא ,רשות מקרקעי
בהסכם הגג ,אבל אנחנו יודעים
כל אזרח ירגישבזה״.
התושבים,
שהכל נעשה לטובת
ישראל צריכה לפרסם חוברת מכרז,
יחידות דיור,
007,1
מדובר בהקמת
בהן כ300 -לדיור מוגן
יחידות
משה
ראש עירייתהרצליה,
והצעירים״ ,אמר
כש 340 -מהן מיוערות בעדיפות לבחור אתהקבלנים הזוכים ,שנד־
$TS1$שנדרשים$TS1$
008,1
ובקרית השחקים מתוכננות
הזוגות הצעירים
$DN2$שנדרשים $DN2$לשלם בתוך שלושה חורשים כחלון .״אם לא היינו מחסלים את פרלון :״ההסכם ישנה אתהעיר.נו־
$TS1$נוכל$TS1$
רשים
דירות.עדיין לא נקבע מועדלהג־
$TS1$להגרלת $TS1$לבניהרצליה .התב״ע של גליל
$DN2$נוכל$DN2$להשאיר את הדור הצעיר ולתת
$TS1$הצעירים $TS1$כל
הספסרות בקרקעות מרינה ,הצ־
ורק אז הםיוכלו
ים נמצאת בשלב הפקרה ופרסום
ת $DN2$הדירותלזכאי מחירלמשתכן.
רלת
עבור הקרקע
האוכלוסיות״.
פתרונות דיור לכל
המכרז הראשון שיפורסם במ־
$DN2$הצעירים $DN2$לא היויכוליםאפילו לח־
$TS1$לחלום$TS1$
$TS1$במסגרת $TS1$להתנגדויות ,שעשוי להימשך כמה להתחיללמכור את הדירות .בהער־
$TS1$בהערכה $TS1$עירים
נקבע מחיר

הרב מכר

מדובר במחלף

בכביש מספר

שהקמתו

