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מניב נדל״ן

ctbuh באדיבות צילום: |

 נכנסת הטכנולוגיה
הנכסים ניהול לתחום

 תנועה, ניהול ונכסים. ערים ניהול בתחום העתיד את מתארת מ״ר מיליון 2כ- /על ניהול על האחראית מיקדן חברת
 ואת פנים לזיהוי בתוכנה יוחלף הבניין מנהל אדם מעורבות ללא אוטונומיות מערכות באמצעות ינוהלו חיים והצלת

גדז׳ טיח לאן? הנכסים ניהול עתיד מתאר מעין גיל מיקדן מנדל רובוט. יחליף הניקיון עובד

היוק שכונת היתה שנה 15כ- לפני ד
 בצפון הנמצאת צמרת" "שיכון רה

 ריקה קרקע פיסת אביב, תל מזרח
הפוטנ את הבינו שמעטים ברובה

 אחרים אזורים פותחו שנים במשך שלה. ציאל
 לגור שירצה מי שיהיה חשב לא אחד ואף בעיר,

 איילון. לנתיבי נמיר דרך בין ש״כלואה", בשכונה
 הזנוח באזור כאשר כמובן, אחרת מוכיח ההווה

 שמתגורר מי אשר נחשקים, יוקרה מגדלי נבנו
ולמר לעיר קרבה - העולמות מכל נהנה בהם
 במיוחד מהירה וגישה מחד, ותרבות בילוי כזי

מאידך. מהירים תחבורה לנתיבי
 חברת ומנכ״ל מקרקעין שמאי מעין, גיל
 שלנו "העתיד כי אומר מיקדן, והאחזקה הניהול

 צמרת לשיכון רבה במידה דומה להיות הולך
 ,קומפלקס גבוהות, ורטיקאליות בערים וטמון

 אנשים ובילוי עבודה מגורים, המערבים ענק
 חולים וקופת לסופר וילכו יבלו יעבדו, יגורו,

 ספר בבתי ילמדו הילדים גם מתחם. באותו
 להגיד הזמן זה הקומפלקס. בתוך שיהיו וגנים
 כי אותו, מכירים שאנו כפי העירוני לאופק שלום
 נמוכה, בנייה נראה לא כבר רבות לא שנים בעוד

ומ קטנים ובניינים בודדים מסחריים מרכזים
 שהדברים זה לדעת חשוב שבאמת מה בודדים.

 מצפים. שאנחנו ממה מהר יותר הרבה יקרו
 בשנים שביקר מי וכל במיוחד, גבוה העתיד

 הצצה". קיבל בדובאי או בשנגחאי האחרונות
 ניהול חברת מבחינת הדברים של המשמעות מה

מבנים? ואחזקת
 את בנו כאשר אדיר. באתגר מדובר "עבורנו

 בארץ, ביותר הגבוה היה הוא עזריאלי מגדל
 בן שיהיה ערים׳ ׳בין מגדל על מדברים כבר כיום
קי בגובה מגדל מתכננים ובעולם קומות מאה

 שימושים עירוב של אחרת ברמה מדובר לומטר
 או משרדים לבנייני מתחלקת הבנייה כיום אם -

למע מעורבב. יהיה הכל בעתיד מגורים, בנייני
 חיים האלה בקומפלקסים לנהל יהיה אפשר שה

 כמו ויתנהל יעבוד הזה הדבר שכל כדי שלמים.
מתוחכמים יותר הרבה בניינים נראה שצריך,

 הפרט". של לצרכים התייחסות עם ואיכותיים
שנראה? המרכזיים השינויים מה

 אלקטרו־ מערכות ע״י יתופעלו "הערים
 זיהוי אנרגיה, לניצול מתוחכמות מכאניות

 ותפעול חיים הצלת התנועה, ניהול ובקרה,
 ניהול ליכולות יזדקקו אלו מערכות שוטף.
 כדי מרחוק, ובשליטה מיידיות גבוהות, ובקרה
 ניהול ולצורך שוטפות, ותקלות בבעיות לטפל

אוטונו וניהול בקרה מערכות נראה משברים.
 קבלת ויכולת גבוהות, ודיוק שליטה ברמת מיות

אדם. מעורבות ללא גם עצמאית החלטות
 פתרון מציאת יהיה מכולם הגדול "האתגר

 מאפיינים בעלות באוכלוסיות לטיפול מוצלח
 לצד מגורים יהיו בניין באותו בתכלית. שונים

 גני ספורט, מרכז מסחר, מלונאות, משרדים,
 שבחלקם העתידיים הפתרונות ועוד. ילדים

 ללובאים מתייחסים בעולם, מיושמים כבר
 התמצאות במערכות מוגבר שימוש נפרדים,
יותר ונגישים יעילים והכוונה שילוט און־ליין,

ספירא אילן צילום: \ מעין גיל

 לכניסת נפרדים ופתרונות במרחב, לנווט כדי
אשפה". ופינוי לקוחות ספקים,

 בניינים לניהול הטכנולוגיים הפתרונות יהיו מה

עתידניים?
 מתקדמות טכנולוגיות קיימות היום "כבר
בישראל. גם בשימוש הנמצאות מגדלים לניהול

 המגדל מנהלי בין תקשורת לניהול אפליקציות
 מרחוק, ושליטה בקרה מערכות ניהול לדיירים,

 כלי זיהוי ומערכות באתר, פיזית נוכחות ללא
 ניפרד למגדלים, בכניסה לחניונים. לגישה רכב

 יקדמו זה ובמקום המודיעין ופקידי מדלפקי
 פנים לזיהוי מתקדמות טכנולוגיות פנינו את

ופר ממשלתיים מידע ממאגרי נתונים שישאבו
ותו תיפתח המעלית אותנו, יזהה הבניין טיים.

 קולית הנחיה עם הייעודית לקומה אותנו ביל
 המרכזיות המערכות ניהול אלקטרוני. ושילוט

 המערכת בניין, מנהל יהיה לא אוטונומי, יהיה
 השונים המקצוע בעלי אל עצמאי באופן תפנה

ני כמו המסורתיות המלאכות התקלה. לפתרון
 המגדלים רובוטים. נראה ובמקומם ייעלמו קיון

 על מרביים: אנרגטית וליעילות לניצול יתוכננו
 חשמל, לייצור טורבינות יותקנו הבניינים גגות

 אנרגיה לשמר כדי כפולים יהיו המסך קירות
 הרוחות ומשטר השמש קרני עם ולהתמודד

מים". של חוזר לניצול מערכות ויוטמעו

בארץ מ״ר מיליון 2כ־ של ניהול מיקדן:
והמ הוותיקים מהגורמים היא בע״מ ואחזקה" ניהול "מיקדן חברת

 נכסים 100כ- מנהלת החברה נדל״ן. נכסי בניהול במדינה שמעותיים
 ועוסקת באירופה, וכן ארצית בפריסה מ״ר מיליון 2כ- של בשטח

 משרדים ומגדלי מבני חטיבות: 3 ב- והשבחה אחזקה תפעול, בניהול,
 נמצאת החברה מגורים. ומגדלי וקניונים מסחריים מרכזים טק, והיי

 יוסי העסקים ואיש "קרדן" ובינוי, "שיכון הציבוריות החברות בבעלות
 "ביג" מרכזי כל נמצאים מנהלת שמיקדן הבולטים הנכסים בין קנטי.

 עלית, מגדל הסחר, מגדל הורד, מגדל קרדן, בית ובאירופה, בישראל
מנה החברה טויוטה. ובית התיכון מגדל ויקטוריה, בית הפלטינום, בית
 ומוסדיים. ממשלתיים פרטיים, - שונים מסוגים ופרויקטים בניינים לת

 Facility Management הינו ללקוחותיה נותנת שהחברה חדש שירות
 הדיירים של הפנימיים לשטחים ואחזקה ניהול שירותי מתן -

 חברת שבטיפול הציבוריים לשטחים (מעבר במבנים והמשתמשים
 - הנכס בחיי השוטפות הבעיות לכלל מענה מספק אשר הניהול),
ועוד. במערכות טיפול שיפוצים, אוויר, מיזוג חשמל, שוטפת, אחזקה

ובעולם
 סניפים ומרובות גדולות לחברות פתרון מהווים לרוב אלה שירותים

 בינלאומיות לפירמות וכן חולים, וקופות ביטוח חברות בנקים, כגון
 קטנות לפירמות גם מקבילים שירותים מפתחת מיקדן הייטק. וחברות

 ואחזקה. תפעול לצרכי כוללני מענה לתת כדי ובינוניות
 לפרויקטים מקצועי ליווי שירותי ללקוחותיה מאפשרת החברה
 צרכי נבחנים ובמסגרתם ביצוע, טרום לבנייה, המתוכננים חדשים
 צופה המפורט, התכנון לשלב עד הקונספט ברמת עוד העתידי הבניין

 כלכלי בניין של היתר בין תכנון מאפשרים אלו שירותים ביצוע. פני
 התייחסות תוך שנים, לאורך ויציב שוטף תפעול לצרכי ומותאם

 העתידיים. הצרכים ובראיית המעודכנות לטכנולוגיות
 באמצעותו כאשר ההשבחה, תחום היא החברה של נוספת התמחות

להש מנת על רגולציה שינויי לנצל כיצד ללקוחותיה מייעצת היא
 חדשה, תב״ע ואישור קידום באמצעות נדל״ן נכסי משמעותית ביח

 וחדשים קיימים לבניינים ומשרדים מסחר שטחי להוסיף שתאפשר
מהותי. באופן תשואתם את ולהגדיל
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ההשקעותבעולםהחדשטרנד

המר־להיותמסתמןמניבבנדל"ן

כז

$TS1$המרכז$TS1$

$DN2$המרכז$DN2$.האחרוניםבחודשיםהמסחרי

אשרנדל"ןעסקאותמספרבוצעו

לקדמתהמסחריהמרכזשלחשיבותואתהעלו
מסחרימרכזרכשהגלובגזיתחברתהמה.

מסחרימרכזשקל.מיליוןכ-811תמורתבסביון

רניידיעלהאחרוניםבחודשיםנרכשנוסף

נכנסואשרהשקעותומידאסקפלןיואבצים,

תמורתמסחרימרכזרכישתעםטירהלעיר

להקיםהשותפיםבכוונתשקל.מיליוןכ-03
מ"רכ-000,5שלבהיקףמסחרימרכזבמקום

בנוי.

הנדל"ןחברותמצביעותשנעשובהשקעות
המ־המרכזיםהנדל"ן:בתחוםהבאהיעדעל

סחריים.

$TS1$.המסחריים$TS1$

$DN2$.המסחריים$DN2$היום,הנדל"ןחברותלעבר,בניגוד

מרכזיםבפיתוחמתמקדותכקטנות,גדולות

מגו־שכונותבמרכזיהממוקמיםשכונתיים

רים.

$TS1$.מגורים$TS1$

$DN2$.מגורים$DN2$מהמובילותנכסים,נת"מחברתמנתוני

לענףמקיפיםנדל"ןלשירותיהנוגעבכלבארץ

מחיריכיעולהובחו"ל,בארץהעסקיהנדל"ן

6-6.5שלתשואהמשקפיםמסחרייםנכסים

ובמרכזיםמרכזייםעירונייםבמיקומיםאחוז

במיקומיםאחוז7-7.5שלותשואהשכונתיים

משניים.עירוניים

שלדעיכתםוהמודרנית,הרוויההבנייה

קניוניםהערים,במרכזיראשייםמסחררחובות

והרצוןהערים,בשוליכללבדרךשנמצאים

המידהעליתרמהביתלהתרחקשלאהתמידי

שללפריחתםהסיבותהנראהככלהןאלו

האחרונותבשניםהשכונתיים.המסחרמרכזי

רכישתלכיווןפוזלותהקניונים,ענקיותאפילו

בעסקה.הסתיימואךוחלקםשכאלו,מרכזים

נרכשברעננההפארקמולמרכזלדוגמא,כך

ביתעםיחדשניםכשלושלפניעזריאליידיעל

שקל.מיליון55בב-מוגןדיור
נובעיםהמסחרייםהמרכזיםשלפריחתם

בה־ושינוייםטכנולוגיותמתמורותהיתרבין

שללנסיגההביאואשרהמקוונתהצריכהרגלי

מרכזיםלטובתוהמוכרהגדולמהקניוןצרכנים

חוויתהמעניקיםלבית,קרוביםיותר,ממוקדים

נת"מחברתושירות.שהיה

גדוליםקניוניםעשרותישנםבישראל,

בח־ביניהםמשמעותיבידולללאומוכרים,

וויית

$TS1$בחוויית$TS1$

$DN2$בחוויית$DN2$מחפשיםרביםהחנויות.ובאופיהקניה

שתאפשרעצמהלקניהמעברחוויה,בשופינג

נכנסיםוכאןהשכונהאולעירוחיבורבילוי

השכונתיים.המרכזים

משותףובעליםמנכ"לחג׳ג׳,עידולדברי

אתשניםמספרלפני"זיהינוחג׳ג׳:קבוצתשל

בשדרותואיכותיפתוחרחובבקניוןהצורך

המרקםעםישתלבאשראביב,תלאיינשטיין

השכונותתושבילכלשירותיםויעניקהאורבני

התושביםוגדלות.הולכותאשרהסמוכות,

למקוםאותםשתקשרייחודיתחוויהמחפשים
שכו־ממכולתהחלאיכותיותוחנויותהמגורים

נתית,

$TS1$,שכונתית$TS1$

$DN2$,שכונתית$DN2$מסעדות,קפה,בתישף,מעדנייתדרך

מתחתזמיניםבנקיםסניפיועדאופנהחנויות

לבית".

פתוחכברהרחובשלהראשון"חלקו

איינשטיין,רחובשלהצפוניתבגדהומאוכלס

חג׳ג׳.מצייןבקרוב",להתאכלסצפויוהוא

בתב"עתכניותלאישורהפקדנואף"לאחרונה

להגדיליאפשרואשרהרחובחלקישאראת

כ-0001ועודמ"ראלף30לכדיבוהמסחראת

ממותגיםרבותפניותמקבליםאנודיור.יחידות

אתלבנותומקפידיםגדולותורשתותמובלים

ייכנסואיכותיותחנויותשרקכךברחובהמסחר

לקהלהמתאיםמגווןתמהילולהציעלרחוב

חוויתולמבקריםלתושביםנציעכךהלקוחות.

קניוןלאורךלחנויותויציבותאיכותיתקניה

בתנועההןגידולרואיםאנוהיוםכברהרחוב.

בעלימצדובפניותברחובהרגלהולכישל

ברחוב".חדשיםסניפיםלפתוחהרוציםעסקים

המ־המרכזיםמאמצת,moreקבוצתגם

סחריים

$TS1$המסחריים$TS1$

$DN2$המסחריים$DN2$הק־מובילהמכךוכיוצאהשכונתיים

בוצה

$TS1$הקבוצה$TS1$

$DN2$הקבוצה$DN2$הקמתmore centersקניותמרכזי, מרכ

מתוךהראשיים,והרחובותהעריםבמרכזי

הללוהקניותבמרכזיוהבילויהמסחרכיהבנה

הצרכניםשלהיומיומייםלצרכיםמענהנותן

למקוםוהקרובהנגישהמקוםאתהמחפשים
במ־ממשעבודתם,למקוםשלהם.המגורים
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 ללכת זה ואם אקמול לקנות זה אם היומיום,
 המרכז כך אחה״צ. גלידה לאכול הילדים עם

 המתגבשת לשכונה מוסף ערך יעניק החדש
הסובבים". למושבים וכן

גוונים נזרכז
 דמון מצפה גוונים, שכונת מיקום:

 קומות בשתי מ״ר 1,200כ- גודל:
 2019 יוני נפתח: מתי

 איתנים יסודות יזמית: חברה
 חולים קופת בו: להיכלל עתידות חנויות אילו
 קלי- ,מקומי סופרמרקט בריאות, שירותי מכבי
קפה ובית ניקות
יחי־ עומר הסביבה: על להשפיע עשוי למה

 איתנים: יסודות חברת ובעלי מנכ״ל מוביץ',
 פריחה חווה רמון מצפה האחרונות "בשנים

 המטיילים בכמות עלייה עם משמעותית,
 רבות צעירות משפחות של לעיר וכניסה

 למרכזי הביקוש גם לכך, אי מהסביבה;
 שיתאים באופן תוכנן המרכז גדל. מסחר
 את ויהווה העיר, של הכפרי-מדברי לאופי
 של האולטימטיבי והפנאי הבילויים מוקד

שפו הרבים והמטיילים רמון מצפה תושבי
אותה". קדים

תקווה גני לב
 תקווה גני צפון של החדשה השכונה מיקום:

 קומת (כולל קומות 3ב- מ״ר 5,900כ- גודל:
 משרדים)

2021 יוקם? מתי

 וצמח אשטרום מקבוצת אשדר יזמית: חברה
המרמן

ומ קפה בתי בו: להיכלל עתידות חנויות אילו
 קופות פארם, וסופרמרקט, חנויות סעדות,

חוגים חדרי חולים
 בריזל, רחלי הסביבה: על להשפיע עשוי למה

 מקבוצת אשדר בחברת שיווק סמנכ״לית
הכו תקווה׳ גני ׳לב "פרויקט אשטרום:

 דוגמא הינו ומסחר, משרדים מגורים, לל
הש של השימושים עירוב לטרנד מצוינת

 דיירי כל את ישמש המרכז האחרונות. נים
 הרכב עם לצאת נדרשים שהיום השכונה,

 התחבורה בעיית חלב. קרטון לקנות בשביל
 ליום מיום יותר קשה שנעשית והפקקים

 בטווחים להישאר אנשים מעודדת בהחלט
כשא לכן הרכב, עם נסיעה דורשים שלא

 או המרקחת לבית לקניות, לקפוץ פשר
 זה הליכה, במרחק שנמצאים הקפה לבית
גדול". יתרון

 המכללה במעונות מסחרי מרכז
ת״א-יפו אקדמית

 המכללה של הסטודנטים מעונות כתובת:
 ת״א ,2 הלאומים חבר ת״א, יפו האקדמית

מ״ר 2,950 גודל:
בספ להסתיים מתוכנן הפרויקט הוקם: מתי

2019 טמבר
 ובינוי שיכון מקבוצת בונה סולל יזמית? חברה
סטו מועדון בו? להיכלל עתידות חנויות אילו

 מסעדה, קפה, בית פיצרייה, מכבסה, דנטים,
 כתיבה/ מוצרי חנות בר, פארם, מרקט, סופר

ספרים
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 מציעים בקבוצת^וס^ג קצרה. הליכה רחק
 סבירה מעלות ליהנות ולרשתות עסקים לבעלי

 נמצאים שהם מהסיבה ואחזקה שכירות של
 שעלויות רחוב ובחנויות פתוחים במרכזים
 על ומנוהלות יותר זולות והתחזוקה השכירות

 מחשיפה, נהנים הם הזה באופן הקבוצה. ידי
 העסק לאופי המתאימה שכירות ורמת נגישות

מקי היתר בין הקניונים. לאלטרנטיבת ביחס
 שניים More מרכזי שלושה הקבוצה היום מה

חריש. בישוב ואחד במודיעין מהם
המגורים שכונות את יעטרו הבאות בשנים

 לספק שנועדו מסחר מרכזי מספר הארץ ברחבי
 כמה לתושבים, מירבית נוחות ברמת שירותים

מהם. כמה תציג הבאה הסקירה לבית. קרוב שיותר

שופס יורו
 מודיעין ,21 בגין מנחם שדרות כתובת:

 הינו המרכז מ״ר. 8,400כ- הכולל שטחו גודל:
 תת וחניון פתוח חניון גם וכולל קומות 2 בן

 תשלום ללא חניה, מקומות 230כ- בן קרקעי
 שנה לפני נפתח המרכז הוקם? מתי

 ישראל יורו יזמית: חברה
 סופר סופרמרקט, פועלים במרכז חנויות:
קפה בית פלדמן, גלידות בוכמנ׳ס, פיצה פארם,

 סלולר מעבדת ומספרה, יופי מכון בר, וופל

 תכשיטים, חנות כהן, שי מכבסת סמארט, פיקס
 סניף משחקייה, ומנגל, קפה טבק למוצרי חנות

 ספר בית (טסטים), בנהיגה מעשיות לבחינות
 חבילות קבלת שירות שיניים, מרפאת לנהיגה,

 חנויות רשת להיפתח: צפויים בעתיד דואר.
 בשרי בר סנדוויץ׳ פלאפל, גלורי, אופנה

 ישראל יורו חברת סמנכ״לית חדד, עפרה
הש לתושבי שירות נותן "המרכז כי מציינת

 כרבע ברכב לנסוע נאלצו שנפתח שעד כונה
 וקרוב נגיש הכל וכעת אחרים, למרכזים שעה

הש לילדי שואבת לאבן הופך המרכז לבית.
 הצגה כולל שוטפות, פעילויות בזכות כונה
בחופ מיוחדות ופעילויות לשבועיים אחת
 הקפה. בבית הרצאות עם ולמבוגרים שים,

 טוב קשר נוצר החנויות לבעלי התושבים בין
 מפגש לנקודת באמת המקום את שהופך ואישי

 יש הכביש של השני מצדו לכולם. חברתית
 ישרת שהמרכז חדשה לשכונה עתידית תב״ע

תושביה". את גם

h-blvd איינשטיין
 בשכונת אביב תל איינשטיין שדרות כתובת:

 אביב. תל בצפון הגדול הגוש
 ועד הרחוב מפלס בקומת מ״ר אלף 30 גודל:

קומות. שתי
 3700 של בהיקף בפרויקט א׳ שלב הוקם? מתי
 של בשטח ב׳ ושלב ומאוכלס הוקם מסחר מ״ר

 אכלוס. בשלבי ונמצא 4 טופס קיבל בנוי מ״ר 2300
חג׳ג׳ קבוצת יזמית: חברה

 פארם, סופר בו: להיכלל עתידות חנויות אילו
 מעדניית הבינלאומי, והבנק לאומי בנק סניפי

 לחמנינה סודוך, ביטון, אבי השף של סוליקה
 מכבי. של מומחים ומרפאת

 הפתוח הקניון הסביבה? על להשפיע עשוי למה
 וחנויות רשתות בה העסקית לסביבה מתאים

 הסגורים. מהקניונים יציאה בתהליך מובילות
 צמאות הרחוב קניון את הסובבות השכונות

 משיכה נקודת ומהווה איכותי מסחרי למוקד
 גשר יוקם השדרה מעל האזור. תושבי לכל

 הגוש שכונת חלקי שני בין שיחבר מעוצב,
 ויד איינשטיין רחוב של גדותיו משתי הגדול,

 צורך ללא הרגל, הולכי לכלל החנויות את גיש
ותוסס. חי לציר להופכה כדי כביש לחצות

Rotshtein's צורן קדימה
 צורן קדימה אמיר, רמת מיקום:

 קומות (שתי קומות 4 + מ״ר 5,000כ- גודל:
מרתף)

 2019 ינואר סוף יוקם: מתי
 נדל״ן רוטשטיין יזמית: חברה
 סופרמרקט, בו: להיכלל עתידות חנויות אילו

 משרדים, אופנה, פארם, אוכל, הכולל מסחר
 ומרפאות למחול סטודיו

 ליבר, אורטל הסביבה: על להשפיע עשוי למה
 "מאחר רוטשטיין: בחברת השיווק סמנכ״לית

 למשפחות חדשה, שכונה היא אמיר שרמת
לצרכי מענה היום אין שם הגרות הצעירות
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בש מדובר הסביבה? על להשפיע עשוי למה
 מכולת רק עכשיו עד קיימת בה מגורים כונת
 100 של במרחק מסעדות ומספר קטנה אחת
 עבור שיוקם החדש המסחרי המרכז מטר.

 גם ישרת האקדמי, המרכז של הסטודנטים
 יפו, מתחם באזור ואורחים האזור תושבי את

 ימשוך המרכז הפשפשים. שוק מתחם לרבות
 חיים ויפיח הסטודנטים אוכלוסיית את אליו

יפו. של הזה באזור

המושבה ביכר
ומ לרכבת סמוך ,531 פינת סוקולוב כתובת:

 השרון. הוד ,1200 תחם
המש משרדים מגדל - מ״ר 27,500כ- נתונים:

 מ״ר. 6,500כ- של בהיקף מסחר לב
ודיפון חפירה סטטוס:

 שנים 3 כ- בעוד משוער: סיום
 ישראל לפיתוח הכלכלית החברה יזמית: חברה

ותע משרדים שטחי יכלול המרכז החזון:
 עדיפות עם ובינוניים קטנים לעסקים סוקה

 לבית. קרוב לעבוד המעוניינים האזור לתושבי
 נפרד בלתי כחלק עצמה את רואה החברה

הקונ גיבוש מהליך כחלק ולכן מהקהילה,
 400מ- למעלה עם סקר נערך והתכנון ספט

 מיקוד קבוצות מספר והתבצעו משתתפים,
 לבדוק במטרה וזאת האזור, תושבי מקרב
הר תכנון, העדפות החסכים, הצרכים, מהם

 בראש שכן זה, מפרויקט והציפיות צונות
 התושבים. את לשרת צריך הוא ובראשנה

 שטחי של המחסור על לענות עתיד המרכז
 לתושבי ותעסוקה בילוי סידורים, מסחר,
והסביבה. 1200 שכונת

 מסעדות, פארם, חנות סופר, חנויות: תמהיל
 חנות גלידריה, שכונתי, בר ייחודיים, קפה בתי

 מעדניה, קצב, דואר, ספר, ביוטי/ צעצועים,
 וחדר מרפאות בנק, ספרים, חנות פיצריה,

כושר.
הח של והמנכ״ל הבעלים גרינברג, אופיר

 האזור, ותושב ישראל לפיתוח הכלכלית ברה
 כתושב שלי, הרצון עומד החזון "בבסיס אומר:
 מהקהילה, נפרד בלתי כחלק המרגיש האזור,

חיינו". איכות לשיפור

more חריש
 חריש. לעיר בכניסה ארץ דרך מדויקת: כתובת

 לחריש. בכניסה ארץ דרך רחוב שכונה: שם
מסח קומות שתי בן בנוי, מ״ר 9,000כ- גודל:
קרקעיים תת חניונים קומות 2 ריות,

 2019 במאי פתיחה הוקם: מתי
more קבוצת יזמים:
 שופרסל, בו? להיכלל עתידות חנויות אילו

 הפיראט מקדונלדס, פארם, סופר פוקס, קבוצת
 , kiwi , tub ,סטימצקי, גרג, קפה האדום,

 גרעיני יפים, מצעים גולדה, גלידה אלון, דור
בעיר, יין עפולה,

 במרכז מדובר הסביבה: על להשפיע עשוי למה
 בשל חריש. לעיר היחידי והמרכזי הראשי הקניות
 הופך הוא העיר של המרכזית השדרה על מיקומו
 אלא חריש העיר תושבי עבור רק לא למרכזי

 חריש, את שעוטפים היישובים תושבי עבור גם
 בשל המבקרים פוטנציאל את יכפיל אשר דבר

 בצורה האזור פני את משנה המרכז .נגישותו
 ופנאי תעסוקתי צרכני, מענה ויספק משמעותית

מסביב. ולישובים העיר לתושבי


