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התחזית:
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חדהיאהתשובהבענף,הגורמיםפיעלגן?בדירותגינותאוהמרפסותהגדלתכמולשינוייםתביאוהסגרהקורונההאם

ארנוןאוריתצילום:כרכוםדודשיבאדיבותמעוצבת.גגמרפסת

גלנעםכןמשמעית

בחודשיםבבתיםהסתגרות

חי־במרחבוהרצוןהאחרונים

)!
$TS1$)!חי$TS1$

$DN2$)!חי$DN2$השא־אתמעלההפתוחובאווירצוני

לה

$TS1$השאלה$TS1$

$DN2$השאלה$DN2$בתכנוןלשינוייםתביאהקורונההאם

העתידייםובמשרדיםהדיורביחידותהמרפסות

מדב־ושמאים,אדריכליםביניהםהמקצועאנשי

רים

$TS1$מדברים$TS1$

$DN2$מדברים$DN2$הצ־המגמותועלכיוםהמרפסותהמצבעל

פויות

$TS1$הצפויות$TS1$

$DN2$הצפויות$DN2$יתאפייןהקרובותבשניםהתכנוןכיוסבורים

החיצוניהמרחבוהגדלתיותרגדולהבוורסטיליות

בדירותהגינותאוהמרפסותהרחבתבאמצעות

ל"נשוםהדייריםשלהצורךבשלעלזאת,הגן.

המשרדים.במגדליוכן,הדיורביחידותאוויר"

"מאזכימסבירמילוסלבסקיגיאהאדריכל

מבו־למוצרנחשבומרפסותעםדירותומעולם

קש,

$TS1$,מבוקש$TS1$

$DN2$,מבוקש$DN2$קיבלההמרפסתהנוכחיתשבתקופהאלא
החי־לעולםאותנוחיברההיאאחרת,משמעות

צון,

$TS1$,החיצון$TS1$

$DN2$,החיצון$DN2$לחלוטיןמבודדיםשאיננולהרגישלנואפשרה
ספקאיןהסביבה.אתלחושלנואפשרהמהעולם,

מרפ־בתכנוןיותררבההשקעהתידרששמעתה

סות

$TS1$מרפסות$TS1$

$DN2$מרפסות$DN2$,למרפסותדרישהשתהיהמניהאניבבתים

עלגםידברשהתכנוןיתכןיותר,וגדולותרחבות

לתכנוןההתייחסותבדירה.אחתממרפסתיותר
תהיהיותר,ומשמעותיתשונהתהיההמרפסתשל

בדירההזההחלקשלהפונקציונאליותעלחשיבה

הדירה".במחירגםביטוילידייבואודאיוזה

בוגיןנחמהוהמשפטניתהמקרקעיןשמאית

מאידמוצרמלכתחילההיא"המרפסתכיאומרת

רקהאחרונהוהתקופההאחרונות,בשניםפופולרי

במ־העריםתושבישלהצורךאתוהגבירהחידדה

רפסות

$TS1$במרפסות$TS1$

$DN2$במרפסות$DN2$מרפסתוהנאה.מפלטאזורשיהוומרווחות

כמאפייןהפוטנציאליםהרוכשיםבקרבנתפסת

היאמרפסתכאשרכיוםבעיקרמאודאטרקטיבי

חדשהדירהשלובניהמתכנוןאינטגראליהלק

קלהבביתבהסגרהשהייהכישנוכחנוולאחר
פעילותולקייםאווירלשאוףלצאתכשניתןיותר

המרפסת"."עלמשפחתית

הקרובהבתקופהשנראהייתכןלהערכתה,

ותיקיםבבנייניםהוותיקותהדירותבכמותעלייה

להשק־אולמגוריםדירהרכשתם"באםלדבריה,
עה

$TS1$להשקעה$TS1$
$DN2$להשקעה$DN2$להוסיףתוכלומרפסות,במקורלושאיןבבניין
75%שלהסכמהצריךלכךאולםהמרפסתאת

במספרתלויההתוספתעלותהדירות.מבעלי

הגימורוברמתהמרפסתבשטחבבניין,הקומות

שקל".אלףבכ-07-05לרובותסתכםהנדרשת

המרפסת?שחהוכמה
לעצ־להרשותיכוליםכולם"לאבוגין,לדברי

מם

$TS1$לעצמם$TS1$

$DN2$לעצמם$DN2$לאתחליףמהווההמרפסתאבלחצר,עםבית

רביםבעיניערבההתגלההנוכחיתובתקופהרע,

בעלהדירהשלערכהבבתיהם.הסגוריםמאתנו

דירהשלמערכהיותר10%לפחותשווהמרפסת

מרפסת".נטולתזההובמיקוםבגודל

מקר־שמאותSKממשרדכהןשמוליקשמאי

קעין

$TS1$מקרקעין$TS1$

$DN2$מקרקעין$DN2$פרויקטיעלפיננסיופיקוחבליוויהמתמחה

דרמטיתברמההשפיע"הסגרכימצייןנדל"ן,

איכותבץלהשוותניתןולאהחייםאיכותעל

פתו־שמחיםללאמגוריםיחידתדיירישלהחיים

חים

$TS1$פתוחים$TS1$

$DN2$פתוחים$DN2$הקייםבמצבפתוחים.שטחיםעםליחידה

כנגזרתאלהלשטחיםשוויתוספתמגלםהשוק

מט־פרטיות,שמש,אור,כמוהייחודיותמההנאות

בח

$TS1$מטבח$TS1$

$DN2$מטבח$DN2$,ההשפעהלגביוכדומה,בריכהגינה,חיצוני

השטחיםששווימעריךאניהנכס.שוויעלבעתיד

יגדל".הפתוחים

נדלוהביקושים
שלזינוקהקורונהרקעעלמזהיםידבאתר

ובביקושיםהציבורבהתעניינותאחוזיםעשרות

גדולותמרפסותעםדופלקסלדירותגן,לדירות

גיליביןידמנכ"ללדבריקרקע.צמודיולבתים

המ־כמהממחישיםבאתרהחיפושים"נתונימור,

רפסות

$TS1$המרפסות$TS1$

$DN2$המרפסות$DN2$שלהעיקריתלדרךהפכובבתיםוהגינות

עםאמיתיקשרולחושליצורהישראליהציבור

למשפ־בעיקרמפלטולמקוםוהקהילה,השכנים

חות

$TS1$למשפחות$TS1$

$DN2$למשפחות$DN2$לנקודתגםהפכוהןרביםבמקריםילדיםעם
מתחתשעומדיםוסבתאסבאעםהיחידההמפגש

מרחוק".ומדבריםלבית
מו־כהןרונינדל"ןשיווקאלדרחברתמנכ"ל

סיף,

$TS1$,מוסיף$TS1$

$DN2$,מוסיף$DN2$רח־גינותאוגדולות,מרפסותעם"דירותכי

בות

$TS1$רחבות$TS1$

$DN2$רחבות$DN2$משמ־מוסףערךאלהבימיםמקבלותהיקף

עותי

$TS1$משמעותי$TS1$

$DN2$משמעותי$DN2$אחדיגםמשמעותיהיעלולהןוהביקושים

בדומהממשיעלה,ערכןשגםוסבירהמשבר,תום

מתקפותאחריממ"דעםדירותולערךלביקושים

הבאותהמגמותאחתלהערכתילכך,איטילים.

שט־הגדלתתהיתהחדשיםמהפרויקטיםבחלק

חי

$TS1$שטחי$TS1$

$DN2$שטחי$DN2$עלגםוזאתכה,עדמהמקובליותרהמרפסות

עצמןהדירותשטחישלמסוימתהקטנהחשבון

תופעתשלהתגברותנראהכיגםייתכןזה,לצד

הארץ".ברחביקיימותלדירותמרפסותתוספת

החייםבאורךחשובחלק
חברתשלהשיווקסמנכ"ליתבריזל,רחלי

ההסתגרות"בתקופתאשטרום:מקבוצתאשדר

הפ־שעיקרראינוואפרילמרץבחודשיםבבתים

עילות

$TS1$הפעילות$TS1$

$DN2$הפעילות$DN2$למיבמרפסתהתרכזההבתיםדיירישל

הספו־הפעילותבבוקר,מהקפהההלבזולושיש

רטיבית,

$TS1$,הספורטיבית$TS1$

$DN2$,הספורטיבית$DN2$ומחיאתהצדעההעבודה,עםזוםשיחות

להשתזףיציאהואפילוהרפואהלצוותיכפיים
בי־למרפסת"לצאת"האפשרותלמעשה,בשמש.

מי

$TS1$בימי$TS1$

$DN2$בימי$DN2$,רבים,אנשיםעבורפריבילגיההיוותההסגר

של־לומראפשרשכניהם.עםדרכהתקשרושגם

AAחדמייה:לוינשטיןמשולםקבוצתשלבשוהםלוינשטיןפרויקט studio
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$TS1$?$TS1$

$DN2$?$DN2$

שלהחייםבאורךחשובחלקישלגינהאומרפסת

ות־הגוףבריאותפנאי,שעותתרבותדרךכולנו,

רבות

$TS1$ותרבות$TS1$

$DN2$ותרבות$DN2$.חדשותדירותמתכנניםכשאנחנוהאירוח

הרוכשיםשלהאירוחחלליעלחושביםאנחנו

מקבלתוהסלון,המטבחעםיחדוהמרפסת,שלנו,
העתידייםבפרויקטיםהדירה.בעיצובחשובחלק

השולחן,עלהיוםלנומונחותשתכניותיהםשלנו
רבהחשיבותונותניםדגששמיםספקללאאנחנו

שאלוומביניםהגן,ודירותהמרפסתלתכנוןיותר

מהסלון,פחותלאללקוחותינושחשוביםחללים
העניין".לצורך

גדלותהמרפסות
קרדןחברתשלהשיווקסמנכ"לפישביין,מתי

מתוכ־אנחנוחודשיםמספר"תוךכימספרנדל"ן

ננים

$TS1$מתוכננים$TS1$

$DN2$מתוכננים$DN2$מו־בקרייתחדשפרויקטשללשיווקלצאת

צקין.

$TS1$.מוצקין$TS1$

$DN2$.מוצקין$DN2$תכנוןלשנותהחלטנוהאחרונים,בחודשים

הדירותכלגדולות.מרפסותזהבפרויקטולייצר

מטר!25-30בנותמרפסותיקבלוזהבפרויקט

פנטהאוזמינילדירותהדירותאתיהפוךזהדבר

ישיבהשלהחשיבותאתמביניםאנחנולמעשה.

בחוץ.מרווחת

להגדלתפועליםאברהמי׳׳יוסיבחברתגם

החברהשלה.העתידייםבפרויקטיםהמרפסות

בעירעירוניתהתחדשותשלפרויקטיםמתכננת

יח"ד400דוד,נווהבשכונתיח"דכ-077חיפה:

בשכונתנוסףופרויקטהעלייה,שערבשכונת

שיכלולאורבן׳׳נקסטחברתבשיתוףהעלייהשער

יח"ד.כ-008

בח־ומכירותשיווקסמנכ"ליתסדן,יפהלדברי

ברת

$TS1$בחברת$TS1$

$DN2$בחברת$DN2$הבינואנשיםהסגר"בתקופתאברהמי',׳יוסי

עדיםאנוולאחרונההמרפסת,גודלחשיבותאת

במשרדיזהנושאעלדגששמיםשרוכשיםלכך

שי־היההמרפסתשטחבעבראםשלנו.המכירות

קול

$TS1$שיקול$TS1$

$DN2$שיקול$DN2$בהחלטניתןשהיוםהריהרוכשים,בקרבשולי

השיקו־במערךכבודשלמקוםשלמרפסתלומר

לים

$TS1$השיקולים$TS1$

$DN2$השיקולים$DN2$השוקצרכישלהבנהמתוךדירה.בבחירת

היוםכברהחלטנוהקורונה,בעקבותהמשתנים

הרשויותמולבדיקהכוללתכנוןעבודתלבצע

הפרויקטיםבכלמרפסותלהגדיללאפשרותבנוגע

מ"ר".ל-81מ"רמ-21שלנוהחדשים

שרביבחברתשלהשיווקמנהלתאילין,שרה

אתאבקרייתאלוניםגבעתפרויקטאתהמקימה

לא־חידדהאחרוניםבשבועות"המצבכימסבירה

נשים

$TS1$לאנשים$TS1$

$DN2$לאנשים$DN2$הצו־ואתהחיצוניהמרחבשלהחשיבותאת

רך

$TS1$הצורך$TS1$

$DN2$הצורך$DN2$גםעצמם.בבתיםשיתופי׳׳שטחשלסוגלייצר

חשיבותבעלהואהמרפסותגודלשבשגרהבימים

מבע־גדולבמרפסתהשימוששכיוםמכיווןגדולה

בר.

$TS1$.מבעבר$TS1$

$DN2$.מבעבר$DN2$שד־קרקעצמודימשווקיםאנחנולכך,מעבר

רכם

$TS1$שדרכם$TS1$

$DN2$שדרכם$DN2$פרטית,לגינההחלוםאתאנשיםמגשימים

יותראףאולילביקושים,לזכותוימשיכושזוכים

בהמשך".גבוהים,

רוטש־בחברתהשיווקסמנכ"ליתליבר,אורטל

טיין

$TS1$רוטשטיין$TS1$

$DN2$רוטשטיין$DN2$בסגר,הקורונה,בתקופת"במיוחדכימוסיפה

וש־חייםהםבוהמקוםחשובכמההבינואנשים

דירה

$TS1$ושדירה$TS1$

$DN2$ושדירה$DN2$למרפסותחשיבותישקירות.רקלאהיא

שישלמרחבחשיבותוישנהלגינהחשיבותויש

בדירה.

יוקרה,כמוצרהגןדירותאתלהגדירקשה

ובראשמוגדר,יעדלקהליצירתידיורכפתרוןאלא

במ־הרוצותהבינונימהמעמדמשפחותוראשונה

חיר

$TS1$במחיר$TS1$

$DN2$במחיר$DN2$לה־מאוד,גדולהלאבתוספתאורגילה,דירה

גשים

$TS1$להגשים$TS1$

$DN2$להגשים$DN2$לכלב,מלונהפרי,עצידשא,שלהחלוםאת
אלהביתמסלוןהיישריציאהוכמובןמנגלעמדת

אלפילמאותרציניבונוסבהחלטזהופתוח.מרחב

הד־הקורונהבעתהסגרשלוהתקופהישראלים

גיש

$TS1$הדגיש$TS1$

$DN2$הדגיש$DN2$המ־משרדיבהםהסגר,שלבשבועותזה.את

כירות

$TS1$המכירות$TS1$

$DN2$המכירות$DN2$הפוטנציאליםהרוכשיםעיקרפעלו,שלנו

גדולות,מרפסותעםובדירותגןבדירותהתעניינו
גםלבשמנושלנו.ה"רגילות"הדירותלעומתזאת

כפ־באזוריםשנבניםהחברהשלשהפרויקטים

ריים

$TS1$כפריים$TS1$

$DN2$כפריים$DN2$לקבלזכוופרדסיה,יונהכפרדוגמתיותר
להעבירקשהלהםשהיהאנשיםבקרבפניותיותר

מכך".המשתמעכלעלבעיר,הזוהתקופהאת

כסטם־רטהמרפסת
העומדבישראלמהממוצעגדולות"מרפסות

שנחש־בדירותגםכיוםמקובלותמ"ר,כ-21על

בות

$TS1$שנחשבות$TS1$

$DN2$שנחשבות$DN2$חדרים",דירותכדוגמתיחסיתסטנדרטיות

בחברתשיווקסמנכ"ליתדקל-הניג,יעלטוענת

כמהעדהציבורהביןהקורונה,"בתקופתאפגד.

גםמשמשתלמעשהשהיאגדולהמרפסתחשובה

מאפשרתוגםהסלוןהמגורים,סביבתלהרחבת

ומעלהמ"ר20שלמרפסותלאירוח.נוסףשטח

הפכוויעיל,נוחבאופןולארגוןלסידורשניתנות

בכלהנבניםחדשיםבפרויקטיםלסטנדרטכמעט

יותרלשלםאףמוכןהרוכשיםוקהלהארץרחבי

מתוךגדולה,מרפסתברשותושתהיהמנתעל

ערךעםגםתיטיבזאתמחירתוספתכיההבנה

כיסבורהאניתכנונית,מבחינהגםבעתיד.הנכס

לאורגדולותיותרמרפסותלתכנןתהיההדרישה

החיים".בדפוסיהשינוי

הייןעירבשכונתהיין"בעיר"אפגדבפרויקט

בנייניםמגוריםדירות247הכוללבאשקלון

בגו־חדריםדירותמשווקותקומות,13-15בני

דל

$TS1$בגודל$TS1$

$DN2$בגודל$DN2$12322שלגדולהמרפסתהכוללתבנוימ"ר

יח"ד93הכוללאפגד,של"בריזה"בפרויקטמ"ר.

עםחדריםו-5דירותמשווקותאפרידר,בשכונת

מ"ר.41ו-מ"ר21שלגדולותמרפסות

בתכנוןהשקעה
קבוצתשיווקסמנכ"לפליישמן,אורילדברי

מעור־הבלתילכוכבתהפכה"המרפסתלוינשטין,

ערת

$TS1$מעורערת$TS1$

$DN2$מעורערת$DN2$כמקוםשימשההמרפסתהקורונה,משברשל

תכ־האחרוניםבעשוריםהסגר.בימישלנוהמפלט

נון

$TS1$תכנון$TS1$

$DN2$תכנון$DN2$סטנ־דיהיהחדשיםנדל"ןבפרויקטימרפסת

דרטי

$TS1$סטנדרטי$TS1$

$DN2$סטנדרטי$DN2$שבעידןמעריךאנימיוחדות.בדירותלמעט

יותרהרבהנראההקורונה,משברשלאחרהנוכחי

יש־גודלןהמרפסותתכנוןעלבחשיבההשקעה

תנה,

$TS1$,ישתנה$TS1$

$DN2$,ישתנה$DN2$והצי־יותר,ומרווחותגדולותמרפסותנראה

בור

$TS1$והציבור$TS1$

$DN2$והציבור$DN2$הזה.המוצרבעבורלשלםיסכיםגםלהערכתי

יששלנובפרויקטיםגן.בדירותגינותלגביגםכך

ואנוגןודירותגדולותמרפסותעםדירותמעטלא

הללו.בדירותדווקאבהתעניינות,עלייהמזהים

הק־צמודיבפרויקטדירותלמכירהמציעיםאנו

רקע

$TS1$הקרקע$TS1$

$DN2$הקרקע$DN2$קרקעצמודי52הכוללבחורש׳׳ביתשלנו

בשכונתגדולהאורניםחורשתנוףמולהממוקמים

כשבחלקםחדריםו-7בניבתיםוכוללהגיאשער
בממוצעמ"רכ-003מגרשכלשלשטחוגג.עליית

בנוסףשקל. 2,52,590,מ-סססהחלהדירותומחירי

האדריכליתע"ישתוכנןשוהם׳׳לוינשטיןבפרויקט

טכניבמפרטדיוריחידותכ-591וכוללבראזקיקה

מר־עםדירותשלרחבמגווןמציעיםאנחנוגבוה.

פסות

$TS1$מרפסות$TS1$

$DN2$מרפסות$DN2$מינידירותכדוגמתגינותעםודירותגדולות

Will
1m"?י
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משפחתיים".דווקוסג׳יםפנטהאוזפנטהאוז,

בחברתומכירותשיווקסמנכ"לאביסרור,יורם

שה־ספק"איןכיכןגםמסכיםובניומשהאביסרור

תקופה

$TS1$שהתקופה$TS1$

$DN2$שהתקופה$DN2$תובנותמעטלאגםאיתהתביאהנוכחית

המרפסתבישראל.הדירותשלהתכנוןנושאלגבי

היחידהשטחהבית,בנישלהמפלטלמקוםהפכה

רואיםאנוהסגר.בימיהחיצוןלעולםאותנושחיבר

בדירותהתעניינותשלנובפרויקטיםעכשיוכבר

פנ־במינימהסטנדרט,יותרגדולותמרפסותעם

טהאוזים

$TS1$פנטהאוזים$TS1$

$DN2$פנטהאוזים$DN2$ודירותענקיותמרפסותעםופנטהאוזים

מרפסות,העריךהישראליהציבורתמידאםגן.

שלשבתכנוןמשערואניוכמה,כמהפיזההיום

המרפ־תכנוןעלדגשנשיםעתידייםפרויקטים

סות

$TS1$המרפסות$TS1$

$DN2$המרפסות$DN2$מרפסותשלהנושאגםשאת.ביתרוהגינות

עםגינהשלשילובלהערכתיויתרחבילךתלויות

בבארהדריםנאותבשכונתשלנובפרויקטמרפסת.

בניבנייניםועודמגדלים10בוניםאנחנושבע

3-5שלבתמהיליח"ד650סה"בקומות,15ועד

תלויות".גןמרפסותעםפנטהאוזודירותחדרים

המרפסותחוקבזכות
ויו"ראדריכליםשנהבכנעןשנהב,גילאדריכל

CTBUH-1SRAELתכנוניתבראייהכימסביר

וכןלחוץהפניםביןתווךאזורהמרפסתמהווה

בש־המבנה.בחזיתחשובהנוכחותבעלאלמנט

נת

$TS1$בשנת$TS1$

$DN2$בשנת$DN2$2008,וכיוםהמרפסותחוקשונהמרחיב,הוא

מקורותמרפסותשלבנייהבישראלמאושרת

עיק־כשטחשתיחשבנהבליהשנייהמעלאחת

רי

$TS1$עיקרי$TS1$

$DN2$עיקרי$DN2$הותרוהחדשיםהמגוריםבבניינימגורים.של

מעלאחתהנבנותלדירהמ"ר14עדשלמרפסות

ומגמותחידושיםאחר"החיפושלדבריו,השנייה.

אתמגבירהלמגוריםהבנייהבתחוםמקוריות

לצ־הנוגעבכלואדריכליםיזמיםבקרבהמודעות

רכים

$TS1$לצרכים$TS1$

$DN2$לצרכים$DN2$אותםומאתגרתדירותרוכשישלולחלומות

מובה־דוגמהוחדשים.מקורייםפתרונותלמציאת

קת

$TS1$מובהקת$TS1$

$DN2$מובהקת$DN2$עדגדולות,למרפסותהדרישההיאזהלמצב

בולטתלמגמהשהפכההמקובל,מהסטנדרטפי

הקו־מגיפתפרוץתחילתמאזהאחרונות.בשנים

רונה

$TS1$הקורונה$TS1$

$DN2$הקורונה$DN2$כאל־עצמהמוכיחההמרפסתבבתים,והסגר

מנט

$TS1$כאלמנט$TS1$

$DN2$כאלמנט$DN2$שהריקלסטרופוביהותחושתלחציםמשחרר

אבלבבית""להישארעדייןנחשבלמרפסתלצאת

יעדיפורוכשיםלהערכתי,היוםבחוץ.להרגיש

מרפסת".עלויתורלפניחניהעללוותראפילו

במרכזרקלא

בקבוצתוהמכירותהשיווקמנהלבובליל,ירון

פא־אולהפרויקטאתומשווקתהבונהמגידו

רק

$TS1$פארק$TS1$

$DN2$פארק$DN2$,בהןשניםעשרות"אחריכימספרבאופקים

לפניהחלוחדשה,רוויהבנייההיתהולאכמעט

מהחדשות.שכונותלהבנותבאופקיםשנים

דירותאלואז,עדאופקיםתושבירובשהכירו

ובנייתלתכנוןלכן,מרפסות.נטולתכנוןאושיכון

באט־חשובמשקלהיההחדשהבבניהמרפסות

רקטיביות

$TS1$באטרקטיביות$TS1$

$DN2$באטרקטיביות$DN2$דירהלרכושובתמריץהפרויקטשל

לאפעריםלמרותשניהידדירהפניעלחדשה

הח־בעירשלנוהשלישיבפרויקטבמחיר.קטנים

לטנו

$TS1$החלטנו$TS1$

$DN2$החלטנו$DN2$מרפסותותיכננוהאטרקטיביותאתלמקסם

שימושהמאפשרמלבניבתכנוןמ"רכ-22בגודל

בגודל,מרפסתהמרכזבאיזורלהמחשה,אפקטיבי

היום,פנטהאוז.כמיניהדירהאתתגדירכברכזה

כיווןעצמואתמוכיחהגדולותהמרפסותתכנון

מייחסיםשאנשיםהערךהקורונהמשברשלאור

שמשברמעריךאנייותר.עודעלהלמרפסות

בכלללמרפסותשהדרישהלכךהביאהקורונה

•V V. "1י

מזוראפרתצילום:ליבואורטל

גלעדגיאצילום:שנהבגילאדריכל

גליליחןצילום:הניגיעל

*p**יי*

יח"צצילום:פליישמןאורי

מרפסותעם"דירות

גינותאוגדולות,

מקבלותהיקףרחבות
מוסףערךאלהבימים
והביקושיםמשמעותי
גםמשמעותיתיעלולהן

וסבירהמשבר,תוםאחרי

יעלה"ערכןשגם

שמחידוביצילום:כהןשמוליק

אנ־שכן,תגדלידייםרחבותלמרפסותובמיוחד

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$החוץאתלהרגישניתןהמרפסתדרךכיהבינו

שטחמספקותהןבבית.ממושךובילויסגרבזמני

ותקשו־להוריםהירגעותמקוםלילדים,משחק

רת

$TS1$ותקשורת$TS1$

$DN2$ותקשורת$DN2$פארקאולהפרויקטהחיצונית".הסביבהעם

בניהןדיוריחידות75עםבנייניםכוללבאופקים

והשארלמשתכן""מחירבמסגרתשווקו30%

החופשי".בשוקמשווקות

גןודירותמרפסות
אפריקהומכירותשיווקסמנכ"לגינגיס,דן

החברתיות"התמורותכימסבירמגוריםישראל

חלוםהאחרונותשבשניםלכךהובילווהכלכליות

הביקושלבבאזוריקטנהגינהעםהפרטיהבית

במ־המגוריםדירותמכך,כחלקוהתרחק.הלך

גדלים

$TS1$במגדלים$TS1$

$DN2$במגדלים$DN2$זאת,לצדביותר.מבוקשלמוצרהפכו

פרטיותומקסימוםצמודהגינהידיים,רחבשטח

לרביםקורציםעדייןוותיקה,שלווהבשכונה

מהישראלים.

בסגרהממושכתוהשהייההקורונהמשבר

רחבותבמרפסותהצורךאתמחדשהציףבבתים

די־שלקרנןאתוהעלתהבצמוד.בגינהאוידיים

רות

$TS1$דירות$TS1$

$DN2$דירות$DN2$החולמיםביננולאלוהאופטימליכפתרוןהגן

מגוריםשלוהנוחותמחדגינה,עםפרטיביתעל

מאידך".הביקוש,אזוריבלבעירוניים

הש־במהלךעברוהחדשות,הגן"דירותלדבריו,

נים

$TS1$השנים$TS1$

$DN2$השנים$DN2$הנדסילתכנוןהודותניכריםושדרוגיםשינויים

האת־מביןהתקופה.רוחאתהתואםוחדשנימוקפד

גרים

$TS1$האתגרים$TS1$

$DN2$האתגרים$DN2$למצואניתןהמודרניהתכנוןהתמודדעימם

מדורגתבניהידיעלבפרטיותלמחסורפתרונותכיום

רחבתפרגולהבנייתהסביבה,מיתרהגינהוהגבהת

עבורמוחלטתפרטיותלהשגתלגינהמעלידיים

משמעותיתגדלהגינהגודלבנוסף,ועוד.הדיירים

רחבותגינותהחדשיםבפרויקטיםמוצעותוכיום

ומעלה".מ"רל-50051ביןשלבשטחים

עדיםאנוהאחרונים"בימיםכימספרגינגיס

מגוריםישראלאפריקהשלהמכירותבמשרדי

המתומחרותהגןבדירותובהתעניינותבהתעוררות

בהשוואהומעלהבכ-%03יותרהזוליםבמחירים

לדוגמאערים.באותםהבנוייםפרטייםלבתים

האזוריםבאחדהממוקםים,גלילסביוניבפרויקט

בסמיכותשבהם,והמבוקשיםבישראלהיקרים

גןדירותלרכושניתןהרצליה,ובלביםגליללקיבוץ

ולהנותחדרים.ו-35,שלמגווןבתמהילגדולות,

מר־פרטיתגינההכוללתעשירהמגוריםמחוויית

ווחת,

$TS1$,מרווחת$TS1$

$DN2$,מרווחת$DN2$קהילתייםושירותיםפורייםחברתייםחיים
שקל".מיליוןמ-5.3החלשלבמחיריםענפים

במשרדיםגם
התכ־ומנהלתבכירהשותפהפללר,רחללדברי

נון

$TS1$התכנון$TS1$

$DN2$התכנון$DN2$אתתכנןאשרסיון,מוריסקיהאדריכליםבמשרד

חדשתעסוקהפארקרעננה,פארקאינפיניטיפרויקט

בצומתוריטזהבס.ע.ןביוזמתאלהבימיםהנבנה

"בת־קומות,30בןמשרדיםמגדלגםוכוללרעננה

כנון

$TS1$בתכנון"$TS1$

$DN2$בתכנון"$DN2$לתכנןחשיבותראינובפרויקטהמשרדיםמגדל

לגובה,וגדלותהולכותאשרוגמישותגדולותקומות

תפקידלמערב.שמפונותגדולותגןמרפסותובתווך

מש־במגדליסטנדרטימתכנוןחלקשאינןהמרפסות,

רדים,

$TS1$,משרדים$TS1$

$DN2$,משרדים$DN2$ולהגבירלחוץפניםביןהקשראתלייצרהינו

ולדייריםלקהלכאןשניתנתהוורסטיליותתחושתאת

אולעלותשלהם,העבודהבמרחבלהתגמשיכולת

לצרכיובהתאםהחברהגודלפיעלהקומותביןלרדת

והןלמזרחהןמשתנותהמרפסותזמן.באותוהחברה

המתא־השרוןלאזורמחובריםלהיותהכוונהלמערב

פיין

$TS1$המתאפיין$TS1$

$DN2$המתאפיין$DN2$וכמקוםהתרגעותכפינתהמרפסתבחוץ,בטבע

החברות".שלפורמאליתלפעילותנוסף

המחיהאיזודאתמכפילהחוץשטח

היוכולםכיקובעגינותוביצועעיצובבתכנון,המתמחהכרכוםחברתובעלנוףמתכנןדוד,שי

כמהלמרפסתשמחיםהיוכולםמחיר.שלענייןזהקטנה?"גדולה?מרפסת:עםלדירהשמחים

נפ־חיצונימחיהשטחליצוראפשרבפועל,אבלהמחיהשטחאתלמעשהשמכפילהגדולהשיותר

לא

$TS1$נפלא$TS1$

$DN2$נפלא$DN2$לכלהדירהבעלישלהנרטיבנגזרתהואהחיצוניהמרחבתכנוןיחסית.קטנותבמרפסותגם

המר־עודכלהכלכמעטלהגשיםלנומאפשרותהיוםהטכנולוגיותשונים.וצרכיםהעדפותאחד

פסת

$TS1$המרפסת$TS1$

$DN2$המרפסת$DN2$התאמתנדרשיםכךלשםלמשל.בריכהכמובנוייםאלמנטיםאוהגןמשקלאתלשאתתוכל

ואףלמ"רטוןחצישלחישובפיעלליצורניתןאמיתיגןקונסטרוקטיביים.וחיזוקיםהתשתיות

כעשורלפניעדשנבנובבנייניםבמרפסותהמקובלהעומסבריכה,התקנתשלבמקרהמזהיותר

דירהרכישתשלבמקרהקונסטרוקטור.אישורנדרשמקרה,ובכללמ"ר,ש"חכ-052היההחישוב

לתכנוןבמקביללהיעשותצריךהמרפסתתכנוןתחילה.במחשבהמעשהסוףהנייר","עלמקבלן
כנדרש".הנדרשיםהחיזוקיםאתלבצעמהמקריםבחלקלפחותלנותהיהכךהפנים,

הביתשטחאתמקטינהלחלופיןאוהסלוןאתחוסמתשהמרפסתהקלאסיתהמחשבהלדבריו,

בלתיבאופןוהחוץהפניםאתלחברהיאהאדריכליתהתכנוןתפישתהוא,"נהפוךהעולם.מןפסה

איפהמשנהממשלאוגםנגמרבאמתלאהסלוןוירטואלי,הוא"הניתוקדוד.מסביראמצעי",

כשניהמרחבאתקוראתלאשלוהעיןהסלוןלעברוצופהבחוץיושבכשאדםממוקמת.הוויטרינה

מקטינהאינההמרפסתהמחיה.אזוראתמכפילהחוץששטחמקריםרואיםאנחנונפרדים.חללים

מלכתחילהיוכללאהפרויקטאדריכלבניה.לאחוזינחשבתאינהשהיאמכיווןהביתחללאת

הרצפה".חללאתמגדילההמרפסתנכוןבתכנוןמכך,יתרהחשבונה.עלהדירהשטחאתלהגדיל
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