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עלינו בוני□
 הבניין הקמת כולל אדירה, בנייה תנופת אתד מצד

 עצומים פקקים שני, מצד • בארץ ביותר הגבוה
 גן? רמת הולכת לאן • הקלה הרכבת נגד ומאבקים

מיוווד פרויקס
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 הפסקה, בלי בונים
התחבורה? היכן אבל

 גן רמת תושר׳ □1חושש אדירה כנ״ה תנומת ראד
 הסגול, הקו לעבירת העתירה * תחבורת׳ מאסון

 ידי על נדחתה העיר, תושבי 3ם6 של בשמם שהוהשה
 י תחבורת׳ מפגע יהווה הקו טוענים: העותרים * בג״ץ

מזערית בסביבה הפגיעה מנגד: המדינה

כהן משה

 ימת מצויה האחרונים שבועות ^
 יותר בנייה. של אדירה בתנופה גן
 תתד זאת עם ד אבריי־ מנופים, יותר מגדלים,

 משפטיים. ומאבקים עתידות יותר פקקים
 הקלת. ררבכח תיואי סביב השאר כ־ן

 צו להוצאת הנקשה את דהה בגיל השבוע
 הסגול, הקו תכנית קידום לעצירת ביניים

 גן. רמת תושבי ג06 של כשמם שהוגשה
 נטע! כה עתירה, במסגרת הוגשה הנקשר

 רמת על העירונית כסביבה פוגעת שהתבנית
גן!בתושביה.

 הסגול שרקו היתד, בין טענו, העותרים
 מפגע ויהווה התושבים של בבריאותם יפגע

תי. תחבור
 צורכי שבשל המדיני, טענה מנגו,

 קיימת והצפויים הנוכחיים התחבורה
 מובהק ציבורי ואינטרס עליינה חשיבות
 המרינה, טענה עוד הקו. של מהיר ככיציע
 התוואי את שבחנו התכנון גורמי כל שלדעת
כסביבת שפגיעתה מיטבית, כחלופה מדובר

,מוערית
 ישוקם העבוה-. ביצוע בתום בנוסף,

 עולה ואף ניפלת שאינה פיתוח ברמת השטה
ר־ום. המצב על

 להוציא שלא כג״ץ החלטת בעקבות
 התכיון את לקרם תניטיך s'fjS חברת צו

 להתחיל במטרת הסגול. הקו של המפורט
 נת״ע ואת, ע□ תבאה. בשנה נכר כביצוע
 תעתיר־ תגשת בדכר המתכננים את תיידע
 אך חודשים, מספר בעוד צפוי בעתירה הדיון
מועד לו נקבע טרם

 בין יקשר ,2021 בשנת שיפעל הסגול, הקו
 ומרבו גבעתיים גן, לרמת שריאל גבעת יהוד

 באוניברסיטת היתר כין ויעבור אביב, תל
 השומר בתל שיבא הרפואי נמרכו אילן. נר

 צפוי הוא הפעלתו עם ההגנה. הבכת ובתקנת
יום. בכל נוסעים אלף 1S00 לשרת

 לחששות מודעות שקיימת תבהירו כנת״ע
 הסגול שתקו תוסיפו אך התושבים, של

 של החיי□ כאימת משמעותי לשיפור יכיא
 ככלל התוואי לאתרך המתגוררים התושבים

בפרט, שד־ אלוף ובציד
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1סג׳אתמעונהnתל

צולעים,התחבורתייםשהפתרונותבזמן

לרמתישהבנייהלתנופתשקשורמהבכל

תמ״אשלפרויקטיםלהתגאות.מההרבהגן

וצציםגןברמתחיתלרחובאתכובשי□38

הרחובשלפניוהגשם.לאחרכפטריות

עבודותיחלוובקרובהשתנוגםהוותיק

38תמ״אבמסגרתמגוריםפרויקטלהקמת

שללגובהויהנוססמהממוצעגבוהשיהיה

קומות.עשר
הודיעהרפאלימקבוצת38ראדקוחברת

בפרויקטהדירותמכירתתהילתעלהשבוע

ולרגלגן,ברמתנגבהבמתחם60חיתל

"פריסייל"במחירייוצאתהחברההחשקה

דירות.שלמצומצםלמספר

אתתהרוסהחברההתכניות,פיעל

יחידותוששקומותשלושובוהישןהבניין

קומות,עשרבןבנייןבמקומוותבנהדיור
קרקעיתתוחניוןדיוריחידות21הכולל

גדול.

עליקבלו.הישןבבנייןהוותיקיםהדיירים

הכוללתמוגדלותחדשותדירותההסכם,פי

תת־קרקעית.וחנייהמהסןמרפסת,ממ״ד,
נאור,אבי,38ראדקומנכ״ללדברי

מביקושיםנהנהגןברמתנגבה"מתחם

מאפשרחיבהלוהפרויקטמאוד,גבוהים

הביקוש".באזורההיצעאתלהגדיל

החלבפרויקטחדריםשלושהדירתמחיר

-חדריםארבעהדירהשקל,מיליון1.65-מ

יחידיופנטהאוושקלמיליון2ו.5מ-החל

שקל.מיליון3.9מ-החלשלבמחיר

להעבירגןרמתעירייתהחלטתכך,בתוך

שערלבנייןהבנייהעלהפיקוחמחלקתאת

רביםתושביםקשה.ביקורהמעוררתהעיר
סרבולמפניחששהביעול״המקומון"שפנו

חנייהמקוםלחפשיאלצוכאשרהשירות,

היהלומים.בורסתבמתחםיקר

כיעודכנתישעברחמישיביום"רק
אתלהעתיקמתוכננתהפיקוחמחלקת

כשבוע",בתוךהעיר,שערלבנייןמקומה

עלוהממונההעירמהנדססגניתכותבת

שהעתקיםבתכתובתחורש,סיגלהמחלקה,

המקומיתהוועדהלחברינשלחוממנה

ובנייה,לתכנון

הייתיולאלהחלטהשותפההייתי"לא

עלממונהשאנילמרותבהליך.מעורבת

ומהווהעליימקובלאינוהמעברהמחלקה.

עםבשיחהחורשמתריעהקשה".טעות

"דמקימוך.

לוועדהשייכתהפיקוח"מחלקתלדבריה,

בהליךיסודמאבניחלקומהווההמקומית

בנייה.להיתריבבקשותוהטיפולהתכנון

שארעםלהיותחייבהפיזימיקומהלכן

ניתוקעללדברשלאהוועדה,מחלקות

עובדיביןהמתחייבהפעולהשיתוף

דו-כגוןוהתכנון,הפיקוחהרישוי,מחלקות

עבודהבישיבותוהשתתפותמקצועישיח

משותפות".

המחלקהעובדישלומןבזבוזחוזה"אני

הממוקםההנדסהבנייןביןבהתרוצצות
עלהעיר,שערלמגרלהמעגלברחוב

בתיקיבעיוןצורךחנייה,במציאתהמשתמע
וקבלהצוויםעלחתימותישיבות,הבניין,

חורש.מזהירהקהל",

המעבר.שלהצעדאתמבינה"אינני

למגדלמלעבורילדותיתהתלהבותמלבד

העיר".שערכמויוקרתי

פגיעהתהיה'׳לאהעירייה:
לתוועבים"ירות1בע

"משרדיבתגובה:נמסרמהעירייה
למגדללעבורצפוייםהפיקוחמחלקת

האתוקצר,מוגבלזמןלפרקאביבמשה

לצורךעירוניתבבעלותבנייניםלשיפוץעד

זמני,במהלךמדוברהעירייה,משרדימעבר

המקוםלמצוקתבמענההצורךעקבשנולד

המשימותריבוילאורההנדסה,באגף

נוספיםמקצועאנשיבקליטתוההכרח

תמשיךהמחלקההאמורהבתקופהלאגף.

שברחובההנדסהאגףבמשרדישירותלתת

מעבהשתיתןנציגותבאמצעותהמעגל,

שהשירותכך-לנזשרדיםהקהלקבלתבזמן

וכלל!כללייפגעלאלתושביםכהעדשניתן

הזמניים".במשרדיםיינתןלקבלניםשירות

הזמנייםבמשרדיםכימצייניםבעירייה
לרווחתבתשלוםחנייההסדרנהוג

בנייןבסביבהבנמצאשאיןחנייההמבקרים,

ההנדסה.
מתןיאפשרהמעברהתחתונה:"בשורה

גן",כרמתלעירכראויגבוהה,ברמהשירות

מהעירייה.נמסר
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