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הילה ציאון
Zיום רביעי, 01 באוגוסט 2018, 16:00

עפולה: כ-8,000 דירות חדשות ייבנו בדרום העיר
ועדות התכנון אישרו סופית את התוכנית, שכוללת בנוסף ליחידות הדיור גם סלילת כביש היקפי חדש.

בנתיבות הוחלט להפקיד תוכנית לשכונה חדשה עם 2,000 דירות
תגיות: עפולה, הותמ"ל, נתיבות, בנייה m

הוועדה לקידום מתחמים מועדפים לדיור (הותמ"ל), החליטה היום (רביעי) לקדם שתי תוכניות - בנתיבות
ובעפולה.

בעפולה אישרה הוועדה תוכנית ביוזמת רשות מקרקעי ישראל להקמת שכונת מגורים בדרום העיר
הכוללת כ-7,800 יחידות דיור שיוקמו במבני מגורים בני 11-14 קומות עם חזיתות מסחריות. מתוך כלל

יחידות הדיור, כ-1,500 יחידות דיור יוקצו עבור דירות קטנות ו-400 יחידות יוקצו לדיור מוגן. כמו כן,
התוכנית כוללת הקמת מתחם תעסוקה ומסחר בכניסה המערבית לעיר וכן הרחבת אזור התעשייה הקיים

שבמזרח העיר. עוד כוללת התוכנית, שטחים עבור מבני ציבור וכן פארק עירוני שיתפרס על שטח של 120
דונם.

בהיבט התחבורתי, כוללת התוכנית סלילת כביש היקפי נוסף לעיר אשר יחבר בין אזור התעסוקה העירוני
ובין שכונת המגורים ויהווה עוגן לתכנון עתידי של שכונות בדרום עפולה ולחיבורן כרחוב עירוני פעיל.

התוכנית נערכה על ידי אדריכל רפי לרמן.

Q

הדמיית התוכנית בעפולה (מקור: לרמן אדריכלים)
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לקריאה נוספת:
ההגרלה החמישית של מחיר למשתכן: 4,218 זוכים

מהי העיר המבוקשת ביותר לרכישת דירה? לא זו לה ציפיתם
תביעה: פלשו לקרקע וניסו למכור אותה ללא ידיעת הבעלים

נתיבות: 1,950 יחידות דיור והנגשת "תל בוהו" לציבור

במערבה גובלת התוכנית בפארק "נחל בוהו" שצפוי להפוך לפארק עירוני
מרכזי אשר יחבר את חלקי העיר וישרת את כלל תושבי העיר והאזור

בנתיבות החליטה הוועדה להפקיד תוכנית שקודמה על ידי עיריית נתיבות ונערכה על ידי משרד
אסיף-גוטמן. התוכנית הכוללת 1,950 יחידות דיור שייבנו במבני מגורים בגובה 7-9 קומות עם חזיתות

מסחריות בקומות הראשונות. מתוך כלל יחידות הדיור, 150 יוקצו עבור דירות קטנות ודיור מוגן.

בנוסף ליחידות הדיור, התוכנית כוללת כ-113 אלף מ"ר עבור מבני ציבור אשר ישמשו את תושבי השכונה
וכן גינות ציבוריות ושטחים פתוחים הכוללים את אתר העתיקות "תל בוהו" והנגשתו לציבור הרחב.

התוכנית מוסיפה רשת ירוקה של שבילי הולכי רגל ושבילי אופניים, המבטיחה המשכיות וגישה רציפה
לטיילת העירונית שתפותח לאורך נחל בוהו. במערבה גובלת התוכנית בפארק "נחל בוהו" שצפוי להפוך

לפארק עירוני מרכזי אשר יחבר את חלקי העיר וישרת את כלל תושבי העיר והאזור. תכנון ופיתוח הפארק
נעשה בשיתוף עם קק"ל ורשות הניקוז האזורית. בסמוך לפארק בוהו, התוכנית מקצה שטח עבור הקמת

מבני מלונאות שישרתו את באי הפארק ואת באי "מתחם הבאבא סאלי".

לקריאת כל התגובות
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הילה ציאון
Zיום ראשון, 29 באפריל 2018, 08:00

עפולה: שכונת ענק עם 1,500 דירות חדשות בעסקת
קומבינציה

החברות אזורים וגרין פארק רכשו חטיבת קרקע בדרום העיר מבעלים פרטיים, ומנהלות מו"מ לרכישת
קרקעות נוספות סמוכות. להערכת גורמים בשוק, היקף העסקה כמיליארד שקל

תגיות: עפולה, בנייה, אזורים m

צילום: ניב אהרונסון, עריכת וידאו: ניר חן

�בווידאו: ירידה של 20% במכירת דירות בשנה�
החברות אזורים וגרין פארק חתמו בשבוע שעבר על הסכם לרכישת קרקע ברובע הפעמון בעיר עפולה,

אשר תאפשר בניית שכונה חדשה עם כ-1,500 יחידות דיור. הקרקע נרכשה מבעלים פרטיים וחברות
במסגרת עסקת קומבינציה, כאשר להערכת גורמים בשוק, היקפה של העסקה הכוללת קרקע, פיתוח

סביבתי ובנייה עומד על כמיאלרד שקל.

על פי התב"ע (תוכנית בניין עיר) שקידמה חברת גרין פארק, בשיתוף עם עיריית עפולה, ניתן יהיה להקים
בשכונה לא פחות מ-6,000 דירות. מדובר ברובע הפעמון, שמתחיל ממרכז העיר הישן של העיר הצפונית

וממשיך לכיוון שטחי החקלאות הנמצאים בקצה הדרומי של העיר.
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הבינוי בדרום העיר צפוי לאזן את הצמיחה בצפונה ולשמור על מרכזה הישן של עפולה. הרובע הדרומי של
העיר מתוכנן, כך שבמרכזו יהיו בנייני מגורים גבוהים - וסביב להם בנייה נמוכה יותר. החברות מתכננות

להקים במקום פרויקט מגורים שיכלול בניינים רבי קומות עם תמהיל דירות בנות 3, 4 ו-5 חדרים וכן מבנים
צמודי קרקע.

לקריאה נוספת:
העיר המטרופולינית שבה דירת 3 חדרים עולה 650 אלף שקל

רוצים להגדיל את יעילות העובדים? בנו להם משרד ירוק
מגה-פרויקט התחדשות עירונית בנס ציונה: 1,400 דירות חדשות

מו"מ להקמת 700 יחידות דיור נוספות
יצוין כי החברות אף מנהלות בימים אלה מו"מ לרכישת שטח שיאפשר בנייה של כ-700 יחידות דיור
נוספות, בסמוך לקרקע שנרכשה. הליווי המשפטי לעסקה בוצע על ידי משרד עוה"ד אברהם ללום.

מנכ"ל חברת אזורים, דרור נגל, מסר כי "אנו מאמינים בהמשך ההתפתחות של עפולה, וצופים שהיא
תהווה עוגן מרכזי ומשמעותי ליישובי העמק. רובע הפעמון ממוקם במקום אסטרטגי בסמוך למרכז העיר

וכן לצירי התנועה. מעורבתנו בשיתוף עם גורמי התכנון בעירייה, תאפשר ליצור תמהיל נכון של בנייה
,שטחים ירוקים ומבני ציבור - על מנת להפוך אותו לרובע איכותי".

אורן גזית, מנכ"ל משותף בחברת גרין פארק יזמות ובנייה, הוסיף כי "אנו שמחים על התקדמות הפרויקט,
לאחר עבודה מאומצת לקידום התוכנית. כבר מתחילת הדרך ראינו והאמנו בפוטנציאל הגלום בעיר, ואנו

רואם את מאמצי העירייה בראשות ראש העיר לקדם אותה להיות המטרופולין של אזור הצפון. אנו שמחים
להיות כחלק מהתהליך התפתחותה של העיר".

עפולה (צילום: ד"ר אבישי טייכר, מתוך אתר פיקיויקי)
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שלחו להדפסה  

לחצו כאן
להגדיל הטקסט

הסכם הגג שכמעט יכפיל את גודלה של עפולה

תנופת בנייה שתכלול כ-10,500 דירות בשש שכונות חדשות, אלפי עסקים חדשים, ושדרוג
תשתיות שכבר החל במרכז הוותיק של העיר. בבדיקה שנערכה עבור ynet, בחן אתר מדלן

את השפעת הסכם הגג על בירת העמק. צפו במפה האינטראקטיבית
בילי פרנקל

הסכם הגג בעפולה, שנחתם בשנת 2016 בין משרד האוצר, רשות מקרקעי ישראל והרשות המקומית, כולל
בניית כ-10,500 דירות חדשות בתהליך מואץ בשש שכונות חדשות. שיווק הקרקע בכל השכונות מתוכנן

להתרחש עד 2020.

 

כפי שמראה המפה, הדירות החדשות יוקמו בכל רחבי העיר, אולם מרביתן ייבנו בשכונת ענק חדשה שתכיל
מתחמי מגורים, מסחר ותעשיה, ועתידה להיבנות על האדמות הסמוכות לכפר הנוער ניר העמק. התוכנית,

שמקודמת בימים אלה במסלול המהיר של הותמ"ל (ועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור), תכלול בנייה של
כ-7,000 דירות, כ-60% מכלל הדירות הנכללות בהסכם הגג.

 

לצפייה בגודל מלא לחצו כאן או על המפה. לצפייה בדירות החדשות בשכונות בבאר שבע לחצו על
האייקונים הצהובים. לצפייה במחירי הדירות בשכונות לחצו על האייקונים החומים: 

 

 

(נתונים: אתר מדלן)

על פי התכנון, במהלך העשור הקרוב צפויה העיר להכפיל את מספר הדירות בשטחה וכתוצאה מכך להוסיף
כ-35-30 אלף תושבים חדשים לעיר. לפי ההסכם, 30% מהדירות החדשות שייבנו תהיינה דירות קטנות, בשטח

של עד 90 מ"ר כולל ממ"ד, במטרה לאפשר לאוכלוסיות דוגמת זוגות צעירים, לרכוש דירה במחירים סבירים.

 

המטרה: חיבור בין חלקי העיר
אלעד ויסמן, חוקר שכונות באתר מדלן, מסביר כי עפולה מחולקת לשלושה אזורים: עפולה, עפולה עילית וגבעת

המורה. "חלוקה זו מייצרת ניתוק בין חלקי העיר וגורמת לבעיית נגישות לשירותים המוניציפאליים בקרב חלק
מהתושבים", הוא מפרט.

 

 

17:12 , 07.10.17פרסום ראשון:  
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השכונות המתוכננות להיבנות בעפולה (אתר מדלן)
 

  

"משכך, הרשות המקומית הציבה יעד ליצור חיבור פיזי בין חלקיה השונים במסגרת מדיניות ההתפתחות לשנים
הקרובות. כדי ליישם את המדיניות הוחלט, בין היתר, על הקמת שכונה חדשה בשטח אדמות בלפוריה".

 

ויסמן מספר כי הניסיון לחבר את העיר החל כבר עם הקמת שכונת רובע יזרעאל בשנת 2010 הממוקמת בין
עפולה (העיר התחתית), לבין השכונות עפולה עילית וגבעת המורה. נכון להיום השכונה נמצאת בבנייה ועתידה

לכלול כ-4,600 דירות.

 

(צילום באדיבות חברת רוטמן)

 

בנוסף, ההסכם כולל סעיף לפיו כ-30% מהדירות החדשות שייבנו ייועדו לבני המקום. ויסמן מציין כי אם העירייה
תאשר תוספת דירות במתחם במסגרת תקנת שבס-כחלון, יוקצו עד 45% מהיקף הדירות לבני המקום.
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התקנה מתירה לרשות המקומית להוסיף שטח לבניית דירות בשיעור של עד 20% מהמותר בתב"ע (תוכנית בניין
עיר) ובלבד שמחצית מהדירות שיתווספו יהיו דירות קטנות של עד 75 מ"ר.

 

פיתוח אזורי תעסוקה ומסחר
הסכם הגג קובע הקצאת של כ-290 אלף מ"ר בהדרגה לפיתוח תעסוקה ומסחר בעיר. ויסמן מציין כי ההתייחסות
המשמעותית לפיתוח תעסוקה בעיר היא חיונית, שכן שטחי התעסוקה הם השטחים המניבים, שמעניקים לעירייה

את מרבית ההכנסות מארנונה.

 

חתימת הסכם הגג לעופלה ב-2016

 

"אזור התעסוקה המשמעותי ביותר שצפוי להתרחב בשנים הקרובות הוא ניר העמק, שעתיד להתפרש על פני
שטח של כ-250 אלף מ"ר, שיפותח בהדרגה בשנים הבאות", מסביר ויסמן. "לשם השוואה, בכל הארץ נבנים

בשנה כ-650-600 אלף מ"ר לטובת מסחר ותעסוקה, חצי מכך בתל אביב".

 

פיתוח תשתיות עירוניות
ההסכם כולל התייחסות רחבה לפיתוח התשתיות בעיר, מהקמת גינות ופארקים בשכונות חדשות וותיקות, דרך

הקמת אזור בילויים ופנאי, עד לסלילת כבישים מרכזיים כדוגמת כביש עוקף עפולה (65) וכביש חוצה עפולה
(71). סך ההשקעה בתשתיות על פי ההערכות עומד על 847 מילון שקל, מתוכם תממן רשות מקרקעי ישראל

כ-500 מיליון שקל.
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(אתר מדלן)

 

ויסמן מציין כי שדרוג התשתיות כבר החל, בעיקר במרכז הוותיק של העיר, שעובר מתיחת פנים דוגמת שדרוג
רחוב ארלוזורוב וכיכר העצמאות המרכזית, הקמת מכללה טכנולוגית ושיפוץ היכל התרבות.

 

עוד הוא מספר כי בחודשים הבאים צפוי להסתיים פרויקט הקמת מתחם התחנה באזור, במסגרתו תשוחזר
תחנת הרכבת הישנה שהייתה חלק מקו רכבת העמק המקורי. המתחם יכלול מסעדות, פעילויות ספורט, שוק

איכרים, מלון בוטיק וחנויות.

 

"מרכז עירוני אטרקטיבי חי ופעיל עשוי להשפיע רבות על תושבי העיר, שיהנו מאספקת שירותים יעילה יותר וחיי
תרבות ורחוב מגוונים", הוא אומר. "בנוסף, מרכזים עירוניים מושכים אליהם בדרך כלל בתי מסחר ועסקים, מה

שיכול לתרום להגדלת היצע התעסוקה וחיזוק הבסיס הכלכלי של העיר".

 

 

עפולה עילית (צילום: עיריית עפולה)

 

באשר לתשתיות הכבישים, ההסכם קובע כי כביש 65 ייסלל לכיוון צפון, יעקוף את שכונות העיר ממערב ובכך
יאפשר נסיעה צפונה ודרומה ללא צורך להכנס לעיר. ויסמן מזהיר כי אף שהרחבת כביש 65 תקל על היציאה
והכניסה לעיר, הרי שדילול תנועת הרכבים בתוך העיר עלול לפגוע בעסקים שיפסידו קהל לקוחות פוטנציאלי.
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תוכנית נוספת, שנמצאת בשלבים מוקדמים יותר, קובעת כי כביש 71 יתחבר לכביש 60 (חוצה עפולה) ויקשר בין
עפולה לבית שאן במזרח וחיפה במערב.

 

ההסכם מתייחס גם לפיתוח השטחים הציבוריים בעיר. אחד המרכזיים שבהם כולל את פיתוח הפארק העירוני
של עפולה במתחם B1, שיכלול הרחבה לעבר השני של שדרות יצחק רבין. לפי התוכנית, יתווספו בסך הכל

כ-120 דונם לכ-150 הדונם הקיימים.

 

תגיות: הסכמי גג | עפולה | בנייה
חזרה
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עפולה מצטרפת למפת ההיי-טק,
אבן פינה לפארק הייטק

בעפולה הונחה אבן פינה לפארק תעשיות עתירות ידע לאחר שנחתם מזכר הבנות עם המכון
הוולקני על הקמת מכון מחקר לחקלאות ותעשיית התרופות בעיר ולאחר שהחממה הטכנולוגית

בעיר קלטה מספר חברות בעלות פוטנציאל התפתחות

אבי יוסף 18.07.2016

יצחק מירון, ראש עיריית עפולה מניח את אבן הפינה.
צילום: דוברות העירייה

השבוע הונחה אבן הפינה לפארק תעשיות
עתירות ידע בעפולה. כפי שדווח כאן
לאחרונה, שורה של משלחות מסין הגיעה
לעפולה במטרה ליצור שיתופי פעולה
טכנולוגיים. השבוע הונחה אבן הפינה להקמת

המבנה הראשון בפארק ההיי-טק בעיר.

הבניין הראשון שיוקם על שטח של כ-7.5
דונם, יכלול שטח בנוי של כ-9,500 מ”ר. ראש
עיריית עפולה, יצחק מירון, אמר במעמד
הנחת אבן הפינה: “אנחנו מניחים היום את
התשתית. פארק ההייטק הוא מנוף צמיחה

אדיר לעיר ותושביה”.

הפארק מתוכנן לקום על שטח של כ-400 דונם על ציר תחבורה ראשי סמוך לכבישי הגישה לעפולה,
צמוד למרכז החדשנות והיזמות הטכנולוגית בעיר, קרוב לתחנת הרכבת העתידית, קרוב למרכז
הרפואי “העמק”, קרוב לתחנה המרכזית החדשה ובמרחק של מאות מטרים ממרכזי המסחר

והשירותים.

שורה של הישגים שהושגו לאחרונה מהווים תשתית חשובה להבשלת מהלך שיביא להקמת פעילות
ענפה בפארק. בהם ניתן למנות את מזכר הבנות שנחתם מול המכון הוולקני במסגרתו יקים המכון
מרכז מחקר ופיתוח לתעשיות האגריטק (חקלאות) והפארמה (תרופות); יזמים החלו את פעילותם
בחממה הטכנולוגית; חברות נוספות נמצאות במשא ומתן מתקדם לחתימה על שיתופי פעולה, וישנן

חברות נוספות שמגלות עניין לאחר שזיהו את הפוטנציאל בעיר.
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הדמיית מבנה ההייטק הראשון בעפולה

בעירייה מסבירים כי מאחורי הרעיון להקמת פארק לתעשיות עתירות ידע, עומדת הכוונה שאותם
יזמים שהחלו את דרכם בחממה הטכנולוגית, יגדלו ויתפתחו אל מעבר לכביש, בפארק ההייטק. מרכז
החדשנות הטכנולוגית הוא מעין “מעבדת גידול” של חלק מהחברות שכבר נמצאות בעפולה בתהליך

של פיתוח מוצר כשרוב הפעילות נמצאת בממשק הדוק לחברות מחו”ל בדגש על סין.

עוד אומרים שם כי בטווח הרחוק הכוונה היא לייצור תעשייה איכותית שתשמר את ההון האנושי
בעפולה ובמקביל תמשוך אוכלוסייה ותייצר הגירה חיובית.

תגובה אחת ל: "עפולה מצטרפת למפת ההיי-טק, אבן פינה לפארק הייטק"

15:04 18/07/2016 חוקר

קוראים לו מכון וולקני, לא “המכון הוולקני”.

כתיבת תגובה
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צפו: כך ייראה מתחם
העסקים והבילוי הענק
שייבנה בעפולה
שצפוי להיפתח בעוד כ-A TECH 4 פארק
שנים יכלול מסחר, משרדים, מרכזי פנאי
ובילוי וכן שטחים ציבוריים ירוקים • המתחם
יורכב מחמישה בניינים הממוקמים בצמוד
לתחנת הרכבת
Leg!t מערכת:כתבים | 13:29 24/07/2018 :פורסם ב

מתחם עסקים ובילוי הגדול באזור הצפון ייבנה בעיר עפולה וצפוי
הוא מתחם עסקים A TECH להיפתח בעוד כ-4 שנים. פארק
רב-תחומי שייבנה ברובע יזרעאל החדש והמתפתח של עפולה

האחים חג'ג' רוצים
86 מיליון שקל על
הפנטהאוז במגדל
PORT TLV

מחיר למשתכן: 385
דירות בבאר יעקב,
זכרון יעקב, חדרה
ובנימינה

יד שנייה: בכמה
נמכר קוטג' 8
?חדרים ברעננה

אקרו ואשדר יבנו
343 דירות חדשות

 אונליין אופנה ולייפסטייל אוכל תרבות ובידור חדשות

 LIVE הורים וילדים סלבס

האחים חג

מחיר למשתכן: 385
דירות בבאר יעקב, זכרון
יעקב, חדרה ובנימינה

יד שנייה: בכמה נמכר
קוטג

אקרו ואשדר יבנו 343
דירות חדשות במתחם
"מכבי יפו" בת"א

Arc Deco הדמיה באדיבות גיא שחם , ATECH פארק
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בצפון-מזרח העיר, וצפוי לספק כ-10,000 מקומות תעסוקה לתושבי
.האזור

המתחם יורכב מחמישה בניינים הממוקמים בצמוד לתחנת הרכבת
ולצירי תנועה ראשיים. הפארק יכלול שימושי קרקע מעורבים, בהם
מסחר, משרדים, מרכזי פנאי ובילוי וכן שטחים ציבוריים ירוקים.
המתחם תוכנן ע"י א. פריאון אדריכלים ומתכנני ערים, וייבנה ע"י
.נדל"ן GRP חברת

ATECH פארק

(Arc Deco הדמיה באדיבות גיא שחם) ATECH פארק

 

חמשת מבני המתחם יכללו כ-130,000 מ"ר של שטחי מסחר
ומשרדים, מתוכם כ-65,000 מ"ר שטחי משרדים, כ-11,000 מ"ר
שטחי מסחר, וכ-46,000 מ"ר חניונים. כמו כן, המתחם יכלול שטחי
.ציבור גדולים ויכול להכיל בעת ובעונה אחת עד 7,000 איש

הפארק מציע להשכרה שטחים במגוון רב של גדלים - מ-18 ועד
108 מ"ר או בהתאמה אישית לפי צרכי הלקוח. המתחם עתיד
לשרת משרדי בוטיק קטנים, מטות של חברות גדולות, עסקים
מתחומי האופנה, המסעדנות והבילוי. בין המתחם ותחנת הרכבת
ייבנה שביל מסודר באורך של כ-600 מטר שיחבר ויספק קישור
 .מהיר ונוח לעובדים ולמבקרים
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בשנים האחרונות הופכת עפולה לפופולרית בקרב משקיעים וכן
בקרב תושבי האזור וחברות מסחריות. בעשור האחרון זינקו מחירי
הנדל"ן בעיר בעקבות גידול רציף בביקוש. בשנת 2019 תבנה קריית
ממשלה בסמוך למתחם המתוכנן בעפולה, וכן צפויה להיפתח

במתחם "מכבי יפו"
בת"א

מחיר למשתכן"
בפרפורי גסיסה;
בקרוב היא תיעלם -
"והמחירים יעלו

מחיר למשתכן בפרפורי"
סיסה; בקרוב היא תיעלם -
"והמחירים יעלו

https://13news.co.il/10news/legit-nadlan/171860
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מחלקה אונקולוגית בבי"ח העמק. התכנון הוא לכלול במתחם מספר
קומות של בתי רופאים פרטים שיהווה זרוע נוספת של בית החולים
 .וייתן מענה רחב של רפואה פרטית לתושבי האזור

בנוסף, כחלק מהתוכנית לעידוד העסקים בצפון בכלל ובמתחם
בפרט, יוכלו החברות שיתמקמו בפרויקט ליהנות משיעורי ארנונה
מופחתים במיוחד וכן עידוד השקעות הון מטעם המדינה. בנוסף,
הגדרת האזור כאזור פיתוח א' מאפשרת לחברות יצרניות ויצואניות
.ליהנות ממיסוי נמוך בשיעור של 7% בלבד

מעיריית עפולה נמסר: "מדובר בבשורה תעסוקתית אמיתית
ומשמעותית לתושבי האזור. אנו מאמינים כי המתחם יהווה מוקד
משיכה לצעירים מכל רחבי הארץ. צעירים רבים חוששים להעתיק
מגוריהם לאזור בגלל המחסור המוכר בתעסוקה, אך הבעיה הזו
 ."תיפתר בקרוב
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