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רים(ומתכנניאדריכלים)אלרוד

פטרסבותעופר

התוכניותכלאתלמציאותמתרגמיםהיינואםמהירים:כבישיםתחתיות,רכבותמלאכותיים,איים

המערבי.בעולםביותרהמפותחתהמדינההיינושנה,64לאורךשתוכננונדל״נייםפרויקטיםלקידום

פטרסבותעופרהנדל״ן"״ידיעותשלהחלמאותבדוחנוסףפרקקורה?לאזהלמהאז
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כי

zrr.zהייתיtrnבד,י־,סאז-ל

אלילאה.נזנזרהקי^■^י

הרם״״עללנוחד׳כאכללן

גפן(.)יהונתן

נוס־למחצה:דמיוניבתרחישנתחיל

עים

$TS1$נוסעים$TS1$

$DN2$נוסעים$DN2$משםגלילות.עדצפוןאיילוןבנתיבי

חוציםהים.עדונוסעיםמערבהפונים

לרובעומגיעיםקילומטרבאורךגשר

הים.באמצעאביב,תלשלהחדש

כבראביבתלשלהמלאכותיהאיאם

יכולההייתהישראלמדינתנבנה,היה

עםמלחמותבליגבולותיהאתלהרחיב

דולרוהצימיליארדשכנה.מדינהאף

נבנה.היהרקאםלעלות,אמורהיההוא

קרקעומפנהאליו,עוברהיהדבשרה

שהיוקומות,50בנייוקרהלמגדלי

ויותר.האיכלאתמממנים

לפנירקבקרוב.יקרהלאזהאבל

בפעםהממשלהאימצהשבועותכמה

האייםתוכניתאתעשורתוךהשנייה

מיוחדתועדההקימהואףהמלאכותיים,

שוועדהלמרותזאתעליהם.שתמליץ

בממשלהכךעלהמליצהכברקודמת

קודמת.

אבלבדיוני,מדעאולינשמעזה

שיטתאתמזמןאימצוצפופותמדינות

טריטוריהשכובשתהמלאכותיים,האיים

קונג,בהונגביפאן,קורהזהבים.חרשה

ארצותביץ/במיאמיואפילובדובאי,

לא־סיימושבדנמרקבקופנהגןהברית.

כלס

$TS1$לאכלס$TS1$

$DN2$לאכלס$DN2$די־003,1שלשלמהשכונהעכשיו

רות

$TS1$דירות$TS1$

$DN2$דירות$DN2$בישראלגםשיובשה.יםרצועתעל

כששמעוןהמדוכה,עלוערהשקדהככר

בשיתוףאזורי,לפיתוחהשרהיהפרס

והגי־בתחום,הגדולהההולנדיתהחברה

שה

$TS1$והגישה$TS1$

$DN2$והגישה$DN2$אפ־מיקומיםכוללבחיוב,המלצות

שדיים

$TS1$אפשדיים$TS1$

$DN2$אפשדיים$DN2$,ומולפלמחיםחוףמול)לדוגמה

הופיעהתשתיות,שרכשהיהגלילות(.

והת־1996ב־קבלניםבכנסשרוןאריאל

חייב:

$TS1$:והתחייב$TS1$

$DN2$:והתחייב$DN2$שלי,ילדותחלוםזהבים,ירוק״אי

לפניקרהזהכללהקים״.מבטיחואני

מאז.ונשכחרבות,שנים

מככביםהאבודיםהאייםרקלא

אתבוחניםאםהעבר.מןבתוכניות

מצ־ישראלשמדינתרואיםהדוגמאות,

טיינת

$TS1$מצטיינת$TS1$

$DN2$מצטיינת$DN2$הוכרזשכברתוכניותעלבהכרזה

לפנימעולם.התרחשוולאבעבר,עליהן

הביטחוןמשרדהודיעואחדיםשבועות

פי־שתוכניתישראלמקרקעיומינהל

נוי

$TS1$פינוי$TS1$

$DN2$פינוי$DN2$ההסכםלדרך.יוצאתצה״לבסיס־

מחנותבשבעהדיוריח־דותאלף26על

סוףנחתםהארץ,במרכזגדוליםצה״ל

היה1995בשנתאבלרישמי.באופןסוף

רבץ,בממשלתהשיכוןמשרדמנכ״לזה

ממששבישרמזרחי,אריהכמיל׳תא״ל

עיתונאיםבמסיבתהבשורהאותהאת

חומש.תוכניתעלאזדיברומתוקשרת.

אח־שנים12להיותאמוריםהיינוהיום

ריה.

$TS1$.אחריה$TS1$

$DN2$.אחריה$DN2$שכחנו.אזשנים,לפניזהעלדיברו

הפ־משרדהודיעשבועותכמהלפני

נים

$TS1$הפנים$TS1$

$DN2$הפנים$DN2$2011האחרונה,השנהבמהלךכי

ב־דיוריחידות350,92לתכנןהצליח

549

$1ST$549$1בST$

$2ND$549$2בND$קודםוחצישנהלמגורים.תוכניות

המרכזיהיעדאתנתניהוממשלתהציבה

עד2011בשניםהדיור:מצוקתלפתרון

ל־תוכניותשנהככליתווספו2020

60

$1ST$60$1לST$

$2ND$60$2לND$התוכניותלמלאידיוריחידותאלף

בפועלאחרות,במיליםהמאושרות.

שה־התכנוןמיעדיבלבד%84ב־עמדו

ציבה

$TS1$שהציבה$TS1$

$DN2$שהציבה$DN2$.הממשלה

דיבו־שלמדינההיא2012ישראל

רים

$TS1$דיבורים$TS1$

$DN2$דיבורים$DN2$להאמיןאםלחוד.וביצועיםלחור

אמו־ישראלהיוםהעבר,תוכניותלכל

רה

$TS1$אמורה$TS1$

$DN2$אמורה$DN2$עליבעיותיהכלאתלפתורהייתה

הפקקים,מצוקתהחנייה,מצוקתאדמות.

השגה,בריהיוהפתרונותהדיור.מצוקת

אבלבקלות.לביצועניתניםאףחלקם

מוצדקת.סיבהאפילואיןהתמסמס.הכל

התירוץהקסם.מילתהיאביורוקורטיה

אםואפשר,האולטימטיבי.הישראלי

המ־אתגםנשימהבאותהלהזכירתרצו,

נדט

$TS1$המנדט$TS1$

$DN2$המנדט$DN2$מזיק.לאבטחזה1938מ־הבריטי

הכפולותהוועדותסחבת

אםכימגלההנרל״ן״״ידיעותתחקיר

התוכ־כלאתלמציאותמתרגמיםהיינו

ניות

$TS1$התוכניות$TS1$

$DN2$התוכניות$DN2$שתוכ־נדל״ני־םפרויקטיםלקידום

ננו

$TS1$שתוכננו$TS1$

$DN2$שתוכננו$DN2$מהירים,כבישיםבהןשנה,64לאורך

רכבותמלאכותיים,אייםאקספרס,רכבות

80בנישחקיםגורריענק,חניוניתחתיות,

יש־הייתהנטויה,עודוהידקומות100ו־

ראל

$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$ביותרהמפותחתהמדינהספקללא

אתגםעוקפתאפילוכן,המערבי.בעולם

למופת.המתוכננתסינגפור

כבדיםקיצוציםדורשת2013שנת

היומ־התוכניותרובהכבר.הגרעוןבגלל

רניות

$TS1$היומרניות$TS1$

$DN2$היומרניות$DN2$הפועלאלייצאולאהממשלהשל

הנצ־הסיבהאתגםכמובןוישממילא,

חית:

$TS1$:הנצחית$TS1$

$DN2$:הנצחית$DN2$,והבנייה,התכנוןחוק״הביורוקרטיה

קצריכלכלייםוחישוביםהמעוףהיעדר

יו״רדנוס,אוהדלדבריוצרים״,טווח

הםאלה"כלהמקרקעין.שמאילשכת

רובבטרפודמרכזייםגורמיםספקללא

22בעמודהמשך
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שיכלוגרנדיוזיות,ענקתוכניותשלרובן

בע־יתבדיור,המחסורבעייתאתלפתור

רכבתהיעדרבעייתוהחניות,הפקקים

המפותחות".במדינותכמקובלנורמלית

הצפופההמדינההיאהיוםישראל

בצפוןנהריהשביןבמרחבבעולם.ביותר

היוםכברמצטופפיםבדרוםשבעלבאר

יותראחוז50לקמ״ר,אנשים600מ־יותר

באירופה,ביותרהצפופההמרעהמהולנד,

באחו־הצפיפותעולהבשנהשנהכשמדי

זים

$TS1$באחוזים$TS1$

$DN2$באחוזים$DN2$.נכבדים

מיליארדיםעשרותהיאהתוצאה

טווח,ארוכתבראייהלטימיוןשיירדו

איכותהזיהום,בישראל.נהוגהשאינה

המשק,ותפוקתעבודהשעותבזבוזהחיים,

לא.ומההמתבזבזתהאנרגיה

התכ־בחוקונגמרתמתחילההבעיה

נון

$TS1$התכנון$TS1$

$DN2$התכנון$DN2$.שוקדתכברנתניהוממשלתוהבנייה

הזה,בחוקהרפורמהעלוהצישנתיים

לפ־אחד.ותכנוןאחתועדהתהיהלפיה

החוק

$TS1$לפהחוק$TS1$

$DN2$לפהחוק$DN2$תכנוניתועדהלקוםאמורההמוצע

הדוהמבנהבמקוםבתוכנית,שתדוןאחת

לסחבתדוגמההנהבינתיים,כיום.שלבי

תוכניותוהרשויות.הגופיםהוועדות,בין

הוועדהשלכיסאות:שתיביןנופלות

כיום,המחוזית.הוועדהושלהמקומית

לוועדהתחילהמועברתבנייהתוכנית

לה־ימים60בתוךצריכהאשרהמקומית

עביר

$TS1$להעביר$TS1$

$DN2$להעביר$DN2$היאהמחוזיתלוועדההמלצתהאת(

עללהמליץהתוכנית,עללהמליץיכולה

בתוכ־שינוייםעללהמליץאודחייתה,

נית(.

$TS1$.)בתוכנית$TS1$

$DN2$.)בתוכנית$DN2$נוסףשבועישהמקומיתלוועדה

מכן,לאחרליזם.התוכניתאתלהעביר

לוועדהעררלהגישימים15ישליזם

)אםהמקומיתהועדההמלצתעלהמחוזית

לרוחו(.לאהיא

שכןזמן,יותראוירההליר״בפועל

שהתוכניתדורשותהמקומיותהוועדות

הד־היועציםכללעללמחוזיתתועבר

רושים,

$TS1$,הדרושים$TS1$

$DN2$,הדרושים$DN2$אתמסביררב״,זמןהאורךהליך

גינד־-ממשרדכספיזיועו״דהסחבת

הב־מזו,׳"תרהבנרל״ן.המתמחהכספי

ריקה

$TS1$הבריקה$TS1$

$DN2$הבריקה$DN2$מיותר.זמןאורכתהאישוריםטרם

מתווספותשלעיתיםדרישותלכךהוסף

וראהפיתוח,הסכמיאושיפויכתביכגון

סביר״.אינוההליךכי

נתקעוהזהסבירהלאההליךבגלל

שינויתוכניתעםפרטייםקרקעבעלי

בראשוןדיוריחידות003,1שליעוד

עירו־לפיתוחהמיועדתבקרקעלציון,

ני

$TS1$עירוני$TS1$

$DN2$עירוני$DN2$עדייןהתוכנית12/3תמ״מפ־על

למרותהמחוזית,לוועדההועברהלא

סחבת.כשנה.לפניבמקומיתשאושרה

ת״אבאמצעלבופיל

בפניבעיההיאלפרויקטיםהתנגדויות

עלאמיתיתסנקציההיוםאיןעצמה.

בפרויקטקנטרנית.אוסרקהתנגדות

מונטיפיורילשכונתזכויותשהעביר

חריגבאופןפסקהעררועדתאביב,בתל

מת־עלשקל000,5שלהוצאותתשלום

נגר

$TS1$מתנגר$TS1$

$DN2$מתנגר$DN2$קנטרנית.הייתהשהתנגדותושנקבע

אומרמלהרתיע״,רחוקזהסכום״אבל

ול־לת־כנוןמומחהטויסטר,עופרעו״ד

בנייה.

והנה

$TS1$ולוהנה$TS1$

$DN2$ולוהנה$DN2$הליכיםלהתמשכותדוגמה

אביב,בתלהידועיםהמקומותבאחר

תושביםשנים:במשךמטרדשהיווה

יעודהלשינוילתוכניתמתנגדיםכיום

דיזנגוףמשטרתירקון,מרחבתחנתשל

שלמטעמיםומגוריםלמלונאותת״א,

ציבורמבניהיעדרוגםוחנייה,תחבורה

הש־לשכתיו״רכהן,ארזהשמאיבאזור.

מאים

$TS1$השמאים$TS1$

$DN2$השמאים$DN2$,לכ־שוויהערכתשנתןלשעבר

דאיות

$TS1$לכדאיות$TS1$

$DN2$לכדאיות$DN2$כיאומר,הפרויקטשלהכלכלית

מנדטריתתוכניתפיעלמיועדתהחלקה

שדווקא״האבסורדממשלה".ל׳׳אדמות

מטרדהיוותההמשטרהתחנתפעילות

סירנות,למשלהסביבה,לתושביקטןלא

אומר.הואוכיו״ב״,בחניותשימוש

הוציאההמינהלבאמצעותהמדינה

התחנהיושבתעליההקרקעאתלמכרז

במכרזיזםזכה2006וב־ד־זנגוף,ברחוב

הופ־שקל.מיליון30שלבמחירהמינהל

קדה

$TS1$הופקדה$TS1$

$DN2$הופקדה$DN2$ל׳׳אזורהחלקהייעודלשינויתוכנית

מלוןביתעבורותיירות״מסחרמגורים,

תתלחניוןושטההדרים160כ־הכולל

מתנ־התושביםזאתלמרותאךקרקעי,

גדים,

$TS1$,מתנגדים$TS1$

$DN2$,מתנגדים$DN2$שתמכההעירייה,מצטרפתואליהם

תצטרךהמחוזיתהוועדהבפרויקט.בעבר

התו־ביןהמנוגדיםבאינטרסיםלפסוק

שבים

$TS1$התושבים$TS1$

$DN2$התושבים$DN2$התוכניתהיזם.לעומתוהעירייה

עומדלבןופילשנים,חמשכברמעוכבת

והמתויירותהמרכזיותהנקודותבאחת

תפניתאירעהשעברבשבועאביב.בתל

להתנג־משנהשוועדתאחריבסיפור,

דויות

$TS1$להתנגדויות$TS1$

$DN2$להתנגדויות$DN2$למ־הפרויקטאתלאשרהחליטה

לונאות,

$TS1$,למלונאות$TS1$

$DN2$,למלונאות$DN2$הבנייההרבים.העיכוביםאחרי

שנים.ארבע־חמשעודלארוךעשויה

פונושלאהבסיסים

סוגייתהיאהלו״זלמחדלנוספתדוגמה

והמעברהמרכזבאזורצה״למחנותפינוי

המח־שלכוללמעברעלמדוברלנגב.

נות

$TS1$המחנות$TS1$

$DN2$המחנות$DN2$דוגמתדן,גושסביבהמשמעותיים

־עקב(,ובארמזרהלציון)ראשוןצריפין

)רמתשלישותאונו(,)קרייתהשומרתל

ושדהגלילותתקווה(,)פתחםירקיןגן(,

אביב(.)תלרב

עשרותלייצרה־ה־כולהזההמעבר

שיתפנוהקרקעותעלדיוריחידותאלפי

אתגםזהבתוךנכלולאםהארץ.במרכז

השרון/השרון/הודברמתתע״שמתחם

אתבנקלנעבורנוספים,ומחנותהרצליה

בסיסים,עשרותדיור.יחידותאלף100ה־

ברח־היוםמפוזריםשימוש,חסריחלקם

בי

$TS1$ברחבי$TS1$

$DN2$ברחבי$DN2$,לעין,נראיתסיבהשוםבליהמדינה

בינויבליפינויתוכניתאותהבגללרק

הב־לפינויהיסטוריהסכםיושמה.שלא

סיסים

$TS1$הבסיסים$TS1$

$DN2$הבסיסים$DN2$בפועל,אבלחודשיים,לפנינחתם

לשעברהצבאיבמחנהלדירהלמפתחות

במק־שניםשבע־שמונהלחכותנצטרך

רה

$TS1$במקרה$TS1$

$DN2$במקרה$DN2$.רקאופטימית.בהערכהגםוזההטוב

24בעמודהמשן

שכונתובנייתהיםייבושפרויקט

דנמרקבקופנהגן,מגורים
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הכלכליהפוטנציאלהוארךשבועלפני

מיליארד46ב־במרכזצה״לקרקעותשל

דולר.

עלתוכננונוספותדירותאלף12

אביב.ותלהשרוןברמתגלילותפישטח

ר״,אביב״רמתלכינויזכהשכברהשטח,

תושבישםסבלושניםלבנייה.מתבקש

וריב־הדלק,מיכלישלמזיהוםרןגוש

רו

$TS1$וריברו$TS1$

$DN2$וריברו$DN2$שלבסופוקרב.אקולוגיאסוןעלאף

כלום.ובמקומו...שוםפונה,השטחדבר

מג־היוםשםמוכריםלמיניהםמתווכים

רשים

$TS1$מגרשים$TS1$

$DN2$מגרשים$DN2$יבנומתייודעשמידונם,חצאישל

עליהם.

דירותאלף12ל־תוכניותשבטוח:מה

גםיששנים.כמהכברישגלילותבפי

הש־רמתעירייתשלרצונהעלדיבורים

רון

$TS1$השרון$TS1$

$DN2$השרון$DN2$חוףרצועתאביבמתללידיהלקבל

למהגלילות.בפיבנייהזכויותתמורתים

מאותישאחרת.שאלהכברזובונים?לא

לוועדות.ומחכיםהקרקעותעליורשים

ביורוקרטיה.

בנייהעלדוברדורשנותלפניכבר

שנותבראשיתמנוצלים,לאבשטחים

כפיהכרזותהקודמת.המאהשל90ה-

עללאחרונה,הכריזהישראלשממשלת

אז.כברהיולדוגמה,צה״ל,מחנותפינוי

הייתהכזו"שהחלטהדנוס,אומר"ברור״,

מאסהייצורמבחינתרקלאמשמעותרבת

כיוםשחסרותדיוריחידותשלקריטית

מסייעתגםהייתהאלאלנשימה,כאוויר

הצפיפותוהורדתהאוכלוסיןלפיזוררבות

במרכז״.

ירוקותשכונותרוצהמי

איכותעללשמירהקשורנוסףמחדל

עלמדבריםרביםקבלניםכיוםהחיים.

ירוקות״."שכונותועלירוקה״״בנייה

תוכניותקיים.לאאתהשם,לאאתהאם

הסביבה,לאיכותתורםגםואולייפה,זה

שנכת־למסמכיםהניירותשרקלמרות

בו

$TS1$שנכתבו$TS1$

$DN2$שנכתבו$DN2$אמזרחצימחסליםהזההנושאסביב

בשבילכברתקציבצריךבמציאות,נס.

יזמושהעיריותבליירוקה.אג׳נרהלממש

סבא,כפראוביבנהכמוירוקות,שכונות

אונים.חסריהיזמיםיעמדו

שלחדשמחקראין.ממשלת־תקציב

גיאוקרטוגרפיה,מנכ״לדגני,רינהד״ר

עירייהלירוק.המעברעלותעלמדבר

חייבתתהיהלירוקה,להפוךשמעונ״נת

שקל.מיליון50שלמינימוםלהשקיע

והג־קיימאבתתחבורהתוכניותתוסיפו

עתם

$TS1$והגעתם$TS1$

$DN2$והגעתם$DN2$שקל.מיליון220ל־כברנשימהבלי

אומרתיקרה״,לאזהמהמרינהסיוע"בלי

נקייה,סביבהעללדבר״נמשיךדגני.

עצמהתתאיםלאישראלבפועלאבל

האירופאי".oecdtiלתקני

מתרגשיםהמקומיהשלטוןבמרכז

השלטון״מרכזבתגובה:ואומריםפחות

שלבתחומיםפרויקטיםמספרמקרם

הסביבה׳,׳תגאנרגטית,כגוןהתייעלות

בצריכתוהתייעלותפסולת,מיחזור

מצריכיםשאינםרקשלארחוב,תאורת

כספיםחוסכיםאףאלאכספיתהשקעה

לרשויות״.

הפקקיםמצוקת

קשורהתחבורתית,הפעםשונה,דוגמה

מרכ־החלבישראל,הרכבותנושאלכל

בות

$TS1$מרכבות$TS1$

$DN2$מרכבות$DN2$,המקשריםרכבתקווידרךמהירות

ברכבתוכלההפריפריהעםהמרכזאת

בנבכישיפשפשמיקלה.ורכבתתחתית

במע־1955ב־עודכיימצאההיסטוריה,

רכת

$TS1$במערכת$TS1$

$DN2$במערכת$DN2$אביב,תלעירייתלראשותהבחירות

גולדהדאז,מפא״ישלהמועמדתהעלתה

)כלומר1962ב־הנושא.אתכן()כן,מאיר

תלעירייתראשניסהשנה(חמישיםלפני

תוכניתלקרםנמיר,מרדכידאז,אביב

יותרמאוחרשניםעשרתחתית.לרכבת

רבינריהושעבתפקידיורשוכךעשה

בשםבעולםמובילהצרפתיתחברהביץ׳.

להכין80ה־בשנותהוזמנה״םופרסטו״

עלכסףמבזבוזחוץאבלמקיפה,תוכנית

דבר.שוםמכךיצאלאהתוכניות

כ־לקצץכעתנדרשהתחבורהמשרד

50

$1ST$50$1כST$

$2ND$50$2כND$הקיצו־תוכניתבמסגרתשקלמיליון

צים

$TS1$הקיצוצים$TS1$

$DN2$הקיצוצים$DN2$.הםהקלההרכבתקוויהממשלתית

כמהשלדחייהקיבלולהיפגע.הראשונים

אתלהצילשאמורהלתוכניתטובותשנים

תחבורתית.משואההמרכז

שמסתובבנוסףבינעירוניכביש

חוצהכביש531הואשניםכברבוועדות

חוצהוערגההדרךהחוףמכבישהשרון,

הזההכבישרכבת.מסילתלצרישראל,

נתניה,עראיילוןנתיביאתלהביאאמור

לס־שנה.15כברתקועהפרויקטאבל

לילתו

$TS1$לסלילתו$TS1$

$DN2$לסלילתו$DN2$כברנבחרההכביששלהכוללת

ויצאממנההופקעהכביששפיר.חברת

להוציאהוחלטבוזבזו.שניםנוסף.מכרז

נות־העלותקטעים־קטעים.למכרזאותו

רה

$TS1$נותרה$TS1$

$DN2$נותרה$DN2$.הפקקיםזמן.רקהפסידההמדינהזהה

דראסטיתבצורהמופחתיםהיובשרון

זהאבלמתרומם,היההזהוהכבישבמידה

בקרוב.יקרהלא

פקקים,הפחתתעלמדבריםכאשר

תשתיתהרכבות.עלגםלדברחייבים

האמיתי.הפתרוןהיאהרכבותבתחום

בתעירבכלרכבתמתכנניםכאשראבל

לחשובגםחייביםדיור,יחידותאלף50

זהככהנקי.לחשמלמדיזלהעברתהעל

המע־העולםאחרמפגרתישראלבעולם.

רבי

$TS1$המערבי$TS1$

$DN2$המערבי$DN2$מעגלוכבישיבאוטוסטראדותרקלא

התו־תקוע.הרכבתחשמולאפילו)רינג(.

כנית

$TS1$התוכנית$TS1$

$DN2$התוכנית$DN2$והכ־שבועותמספרלפניפורסמה

ווגה

$TS1$והכווגה$TS1$

$DN2$והכווגה$DN2$הברזלמסילותרובאתלחשמלהיא

מדיזלהרכבותאתלהעבירבכדיבארץ

28בעמודהמשך

דבשדהלא?אויפונה

תונזריקוצילום
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כמועוברתהתוכניתבינתיים,לחשמל.

מע״צ.לאחריותהרכבתמאחריותכדור

צפוילאמתנגדקםהרכבתלחשמול

המתגורריםשמריהו,כפרתושבינוסף:

כפרתושביהעתידי.531כבישלאורך

בניצחוןרבותשניםלפניזכושמריהו

סמוך(,החוףכביששיקועבסוגיית

שלהם.היישובפניעלהחולףלמחלף

קרקעותבעלי225כוללהחדשהמאבק

שהגישווהרצליה,שמריהוכפרבאזור

ובנייהלתכנוןהארציתלוועדההשגה

מסי־מערךלחשמולתוכניתבעניין

לות

$TS1$מסילות$TS1$

$DN2$מסילות$DN2$פגיעההטענה:הארצי.הרכבת

שלאלקטרומגנטיתמקרינהבריאותית

שתוקם.החשמלתשתית

מו־ישראלי,עודדעו״דבאמצעות

מחה

$TS1$מומחה$TS1$

$DN2$מומחה$DN2$,הקרקעות,בעליטועניםלנדל״ן

בכלהרכבתמסילותחשמולתוכניתכ־

שמריהוכפרובאזורבכלל,הארץרחבי

בנייהמגבלותמטילהבפרט,והרצליה

שע־עובדהאלקטרומגנטית,וקרינה

לולה

$TS1$שעלולה$TS1$

$DN2$שעלולה$DN2$עתידיותבנייהבתוכניותלפגוע

החשמוללתוואיהסמוכיםבשטחיםאו

שמריהו,וכפרהרצליהלתושביהנוכחי.

למאבקיםממוןחסרלאלציין,מיותר

כדיוכך,דין.עורכיולםוללתמשפטיים

בעו־רבותכמדינותכמוחשמוללראות

לם,

$TS1$,בעולם$TS1$

$DN2$,בעולם$DN2$תהלי־מעטלאבדרךלעבורצריך

כים

$TS1$תהליכים$TS1$

$DN2$תהליכים$DN2$זמן.זוללי

אביבמתלפחותפקוחהלונדון

הכ־ואיכותהרכבותחשמולרקלאזה

כישים.

$TS1$.הככישים$TS1$

$DN2$.הככישים$DN2$הרבהומורכבתקשההבעיה

בתלהכבישעלהמכוניותמספריותר.

והשי־החמישיםשנותמאזעלהאביב

שים

$TS1$והשישים$TS1$

$DN2$והשישים$DN2$אחתכיוםוהיאמוניםבעשרות

המער־בעולםביותרהפקוקותהערים

בי.

$TS1$.המערבי$TS1$

$DN2$.המערבי$DN2$ופאריז,לונדוןדוגמתענקיותערים

תושביםמיליוןעשרהבהןשמתגוררים

מפקקיםסובלותהמטרופול־ני,במרחב

ימיפחותהרבהאביב.מתלפחותהרבה

למשקהנזקלאיבוד.בהןהולכיםעבודה

גבוהשנה,מידימיליארדיםהישראלי,

משקיעיםשהיוסכוםמכלשיעורלאין

ולכלמקוםלכלמגיעהשהייתהברכבת,

המורחב.דןבגושפינה

המקרקעיןשמאילשכתמבדיקת

כהלכתהרכבותרשתלהיעדרכיעולה,

הפרי־פיתוחבאיקריטיתמשמעותגם

פריה

$TS1$הפריפריה$TS1$

$DN2$הפריפריה$DN2$ימינוועדהחמישיםמשנותהחל

85השמאים,מדגישיםהכל,בסךאנו.

מיליוןוחצי)שישהישראלמתושביאחוז

המשתרעבמרחבמצטופפיםאדם(בני

המדינה,משטחבלבדכשלישפניעל

שבעמבארהרצועהאתבתוכוהכולל

ירושלים.פלוסנהריהועד

לכרבעמקבילהשוואה,לשםזה,שטח

סיציליה,האיטלק,האישלמשטחובלבד

ור־אוטוסטראדותברשתכולוהמרושת

כבות

$TS1$ורכבות$TS1$

$DN2$ורכבות$DN2$.עודסולליםהיואילומתקדמת

אביבמתלמהירהרכבתהשישיםבשנות

עצירה,תחנותעשרותעםשבע,לבאר

מחיפהלאשקלון,שבעמבאררכבת

נמצאיםהיינושכיוםספקאיןשאן,לבית

לחלוטין.שונהדמוגרפיבמצב

המרכזיםששניהעובדהבמיוחדצורמת

גושישראל,שלהראשייםהמטרופולינים

ברכבתמחובריםאינםהבירה,וירושליםדן

א־נסו־לידהחבליועםהיום,ורקכהלכתה,

פיים,

$TS1$,אנסופיים$TS1$

$DN2$,אנסופיים$DN2$שב־האוראתלראותאולימתחילים

קצה

$TS1$שבקצה$TS1$

$DN2$שבקצה$DN2$:שבעלבארהמהירההרכבתהמנהרה

וקולפעול,החלהרקות(55גתוקריית

יהלשעה()חצילירושליםהמהירהרכבת

שמונה()מתוךהאדוםהקו2016ב־לפעול

לפעוליחלאביבבתלהקלההרכבתשל

תחבו־רשתסופי(.לא)מועד2018ב־רק

רת

$TS1$תחבורת$TS1$

$DN2$תחבורת$DN2$קוויםובהדן,גוששלהקלההרכבת

מתו־המרכז,איזורשלולרוחבולאורכו

כננת

$TS1$מתוכננת$TS1$

$DN2$מתוכננת$DN2$התקנה(,חסרי)לאופטימים2025ל־

שקל.מיליארד50ב־המוערכתבעלות

למיהחיובי.הצדאתלראותגםאפשר

נדל״ניתהשבחהביןבקשרמפקפקשעוד

שלבסלילתומהצדלצפותדילנגישות,

ירושליםכבישביןהמחבר431כביש

שעשהוהסביבה,לציוןלראשוןאביבתל

חד־שכונות-להיטוהצמיחנדל״ני,מהפך

שות

$TS1$חדשות$TS1$

$DN2$חדשות$DN2$חד־שכונותאוברמלה,מצליחכמו

שות

$TS1$חדשות$TS1$

$DN2$חדשות$DN2$הצלחה.סיפורורחובות.ציונהבנס

החניהמצוחת

עלטייקון,עליאמןבלתיסיפורוהנה

כך.כלישראליתחלמאותועלאייקון

דווקאהתיכוןבמזרחחמורהכיהחלם

הסי־אביב.בתלעזריאליבמרכזנולד

פור

$TS1$הסיפור$TS1$

$DN2$הסיפור$DN2$המגדלים,עלחדשבספרמופיעהזה

אייקון״.שלסיפורועזריאלי,״מרכז

מקומות009,2תוכננומתברר,בהתחלה,

הת־משרדאבלעזריאלי,במתחםחניה

חבורה

$TS1$התחבורה$TS1$

$DN2$התחבורה$DN2$מקומות,006,3ל־להגדילדרש

לאדמה.מתחתרביעיתקומההוספתתוך

דרשכנדרש,קומותארבעשנבנואחרי

במסגרתשת״ם,לסגורהתחבורהמשרד

המרכז.לאכלוסהתנאים

למיאמסטרדם","תוכניתהסיבה:

לה־הציבוראתלאלץשמשמעהשזוכר,

שתמש

$TS1$להשתמש$TS1$

$DN2$להשתמש$DN2$משרדאנשיורכבות.באוטובוסים

למ־קומותשתילהפוךהציעוהתחבורה

חסנים,

$TS1$,למחסנים$TS1$

$DN2$,למחסנים$DN2$הסבירבעצמושעזריאליעזרולא

קבוצתנשיאמחסנים.צריךלאשהואלהם

לשינויבתוקףסירבעינן,מנחםעזריאלי,

לפיהקומותאתלסגורוהוחלטהייעוד,

נפתחוהקומותארבעתכלבסוףשעות.

בכללשצריךוהתבררהמרכז,פתיחתעם

עזריאלי:שמסכםכפיאוחמישית,קומה

דלרוזה״.לוויהחלםגורם"כך

כבראיננההחניותהיעדרבעיית

ספקללאהיאאיזוטרית.טכניתבעיה

המ־ביותר,משמעותיתכלכליתבעיה

עיקה

$TS1$המעיקה$TS1$

$DN2$המעיקה$DN2$הג־העריםתושביעלבעיקרמאוד

דולות,

$TS1$,הגדולות$TS1$

$DN2$,הגדולות$DN2$מחלחלתהאחרונותבשניםאולם

רחו־לציון,ראשוןדוגמתלווייןלער־גם

בות,

$TS1$,רחובות$TS1$

$DN2$,רחובות$DN2$נתניה,רעננה,הרצליה,תקווה,פתח

מקומותהיעדרנטויה.עודוהידיםבת

וגורםהחיים,באיכותקשותפוגעהחניה

דרמטיותמחיריםלעליותלצורךשלא

חניות.ישכןשבהןבדירות

רקלאהבעיההחמרתאתצופה״אני

בעריםגםאלאדן,גושועריאביבבתל

גדו־שכונותכיוםנבנותשבהןשמסביב,

לות

$TS1$גדולות$TS1$

$DN2$גדולות$DN2$שלקריטיתמאסההמוסיפותחדשות

מכוניות,לשתיברובןהנזקקותמשפחות

פלוסמגיעים,משפחהובניאורחיםפלוס

ערים",באותןוסחרעסקיםויותריותר

מנכ״ליתדנינו־ישראלי,ליאתאומרת

אמבסדור.השיווקחברת

החלטותלקבלישראלממשלתעל

תש־פיתוחעלמקיפותאסטרטגיות

תיות

$TS1$תשתיות$TS1$

$DN2$תשתיות$DN2$אלטרנטיבית,ציבוריתתחבורה

ועודעורהוספתהבעיה.עלמאורשתקל

כב־להוצאותתגרוםרקכמובן,חניונים,

דות

$TS1$כבדות$TS1$

$DN2$כבדות$DN2$תקללאאבלהמשפחתי,לכיסיותר

במאום.הזוהבעיהעל

בגללהואכאןשתוארהמצבהאם

כל־חישוביםבגללהאםהביורוקרטיה?

כליים

$TS1$כלכליים$TS1$

$DN2$כלכליים$DN2$לרגע?פוליטיקאיםשלטווחצרי

שילובואולימעוף?היעדרבגללהאם

שב־מהיחד.גםהגורמיםשלושתשל

טוח,

$TS1$,שבטוח$TS1$

$DN2$,שבטוח$DN2$המקרקעין,שמאיבלשכתאומרים

להימשך.יוכללאכזהמצבזמןלאורך

מיליון11כ־בישראליחיושנה20בעוד

מי־כתשעהיצטופפושמתוכםתושבים,

ליון

$TS1$מיליון$TS1$

$DN2$מיליון$DN2$שבע.בארבואכההחוףברצועת

יהיההממונעיםהרכבכלימספר

לעומתאחוזיםשלרבותבעשרותגבוה

הנ־זמןלהתייקר,ימשיכוהדירותהיום.

סיעה

$TS1$הנסיעה$TS1$

$DN2$הנסיעה$DN2$יעלוהחניותמחירילעלות,ימשיך

כן,אםאלאתרד.החייםואיכותלשחקים

לקחתיחליטלמעלהשםמישהוכמובן,

תו־אותןכלאתולקדםהמושכותאת

בניות

$TS1$תובניות$TS1$

$DN2$תובניות$DN2$,שולחןעלנותרוכהשעדיפות

11הופכין.להשאיןכאבןהמשרטטים

טזריאלי.מגדליצריך?חניוןכמה

גרנותערןצילום:

עמוד 4


