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המגדלים מגיעים למדבר 4 :מגדלים אקולוגיים בני 450
דירות חדשות בבאר שבע
דירות לדוגמא  -רמת הנשיא
נפתחה קומה שלמה לדוגמא!  230משפחות כבר כאן  -הצטרפו להצלחה.

 19יוני 2012
אהבתי

/www.ramat-hanasi.co.il

תהיה הראשון מבין חבריך שאוהב את זה.
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לאחרונה ניתן לראות התעוררות גדולה בדרום ,שוק הנדל"ן גואה באיזור הדרום בכלל ובעיר ב"ש בפרט,
וההשקעות בתחום נמצאות במגמת צמיחה מתמדת

פרויקט המגדלים החדש בבאר שבע

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז דרום אישרה את התוכנית להקמת  4מגדלים אקולוגיים הגבוהים בבאר שבע .הם
יקומו בשדרות טוביהו ,ויהוו נוה מדבר משגשג בבירת הנגב.
במסגרת פרוייט חדשני ,בתכנונו של האדריכל אבנר ישר ושותפו יואב מיכאל ,ייבנו בבאר שבע  4מגדלי יוקרה בבניה
ירוקה ייחודית.
בפרויקט מתוכננים  4מגדלים ,בני  30קומות כל אחד שיכללו כ 450 -דירות חדשות .אלה למעשה יהיו הדירות
הראשונים שיבנו בהתאמה לבנייה מדברית אקולוגית ומותאמים לאקלים המדברי ולחזון הפיתוח של העיר.
 4המגדלים יוצרים מתחם פרטי סגור ,ממוקמים לאורך שדרות טוביהו ,ציר תנועה מרכזי החוצה את העיר ומסמן את קו
התפתחות העיר מהמרכז .הפרויקט ממוקם בצמוד לקניון חדש המשמש מוקד צריכה ובילוי בעבור תושבי העיר.
לאחרונה ניתן לראות התעוררות גדולה בדרום ,שוק הנדל"ן גואה באיזור הדרום בכלל ובעיר ב"ש בפרט ,וההשקעות
בתחום נמצאות במגמת צמיחה מתמדת .אוכלוסייה גדולה עוברת לאיזור ב"ש והדרום וזאת בזכות מעבר של בסיסי צה"ל
לאזור על קציניהם ובני משפחותיהם ,ובנוסף ב"ש נותנת מענה ראוי ואיכותי לצעירים רבים שמחפשים דיור מיוחד.
לדבריו של האדריכל אבנר ישר" :בבואינו לתכנן את הפרוייקט עמדה לנגד עיננו שבירת החזות המדברית הצחיחה ויצירת
מוקד מגורים חדשני התואם לחזון הפיתוח של העיר .בניה ירוקה מדברית דורשת ידע רב ומשפיעה על התכנון ,לא כל
שכן בניה מדברית במגדלים ,ולכן ההתמחות שלנו בתחום הזה סייעה לנו לתכנן פרוייקט בעל איכויות ירוקות וחסכון
באנרגיה .העמדת המגדלים נגזרת מכיוון השמש לא רק בקיץ אלא גם בחורף – העמדת המגדלים ב 4 -הפינות של החלקה
תוחמות את המגרש ומאפשרות להנות מקרני השמש החמימות בחורף ללא הטלת צל אחד על השני ,מחד ,ומהצללה בקיץ,
מאידך".
עוד הוסיף אבנר ישר" :למעשה ,אנו מביאים סטנדרט של מגדלים מת"א – לב"ש וברמת גימור גבוהה עם שיטת בניה
מתקדמת .מתחם המגורים הסגור יושב על ציר תנועה ראשי ,מהווה ריאה ירוקה ,ומתוכנן בסטנדרטים גבוהים שטרם נראו
בבירת הנגב".
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פרויקט המגדלים החדש בבאר שבע

על הפרויקט
בפרויקט מתוכננים  4מגדלים בני  30קומות הקשורים ביניהם בבניה מרקמית נמוכה אשר יחדיו יוצרים מתחם פרטי
סגור ,הכולל בתוכו מרכז ספא ,בריכת שחיה ומועדון דיירים הממוקמים בתוך גינה פנימית .הכניסה למתחם דרך מבנה
כניסה רישמי ומפואר מרחוב בית אל ,מאוייש בשומר .כניסת הרכבים לחניון תת קרקעי הממוקם מתחת למגדלי המגורים
נעשית בפינות המגרשים .בחניון מתוכננות חניות עבור הדירות ,מחסנים וחדרים טכניים.
הגינה הפנימית מהווה ריאה ירוקה אליו צופות הדירות מלמעלה .הגינה עשירה בצמחייה ,שבילים ופרגולות למעבר מוצל
בין הבניינים ובדרך למרכז הספא של המתחם .כמו כן ,שילוב תעלות מים המסמלות את מקור החיים כמעין נווה מדבר.

על הדירות
תכנון הדירות מתאפיין בחלוקה בין "אזור יום" – חדר המגורים בעל חזית שקופה ומאווררת ,ו"אזור לילה" – חדרי
השינה המבודדים תרמית בקירות בנויים בעלי מסה אטומה .בקומת הקרקע מתכונן לובי כניסה מפואר המחובר לגינה
הפנימית של הפרויקט ומקושר למרכז הספא ולבריכת השחיה.

על המגדל
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מגדל המגורים בן  30קומות .כל מגדל מצוייד ב  4מעליות 2 ,חדרי מדרגות ,שוט )שרוול/פיר( אשפה קומתי,
ומערכות מתקדמות על-פי הסטנדרטים המקובלים בתכנון מגדלים .תכנון הדירות נעשה על-פי עקרונות הבניה
הירוקה תוך התחשבות באקלים המדברי המאפיין את המקום.

מאפיינים ירוקים וחיסכון באנרגיה
אלמנטים מתוכננים המשולבים בפרוייקט בדגש לחסכון באנרגיה ובניה ירוקה:
 .1העמדת המבנים :חשיפה לשמש חורפית והצללה בקיץ .אופן העמדת המגדלים והמרחק ביניהם מאפשר להנות
משמש חורפית מחממת ומצל בקיץ המושג על-ידי בניית קרניזים מעל החלונות.
 .2הפנייה :הפניית המגדלים על-פי כיוון הרוח המאפיין את האזור – להקניית איוורור ולהחדרת בריזה וקרני
השמש בחורף לדירות .ההפנייה והעמדה יוצרת פתיחת הנוף המדברי לכל המגדלים ללא הסתרה וחסימת האופק.
 .3מסה תרמית :חדרי השינה בנויים בקירות מבודדים הקולטים את החום במשך שעות היום ופולטים אותו לפנים
החדר בשעות הערב והלילה הקרים.
 .4אוורור מפולש :הדירה נהנית מ  2כיווני אויר בחדרי המגורים בכדי ליצור תנועת אוויר ולנצל את גובה המגדל
והבריזה לאוורור הדירה.
 .5מיחזור והפרדת אשפה :כל מגדל מצויד בחדר אשפה הכולל פיר אשפה המפריד בין אשפה רטובה ליבשה ,מיון
ומתקני מחזור אשפה.
 .6הגינה – מיקרו אקלים :גינה פנימית הבנויה ממשטחים ירוקים וצמחיה מותאמת לאקלים המדברי ,חסכונית
במים ,היוצרת הגנה מסופות אבק .הגינה לשימוש הדיירים ,כוללת מעברים מוצללים ושבילים בשילוב אלמנט מים
להגברת הלחות והורדת הטמפרטורה ליצירת אווירה נעימה בתחום הגן .הגינה מונעת סינוור האור החזק בקיץ,
תעלות המים בגן כסמל למקור החיים במדבר והגינה כנווה מדבר משגשג .הגינה המשופלת בחלקה הצפוני יוצרת
הפרדה ויזואלית ואקוסטית בין הקניון למגורים.
 .7שרות :בפרויקט מתוכנן מרתף תת קרקעי לטובת חניות תת קרקעיות ומחסנים ובכך מפנה את הקרקע במפלס
הרחוב לטובת פיתוח הגינה .במפלס הקרקע מתוכנן בכל מגדל חדר אשפה מרכזי המחובר לשוט אשפה קומתי.
בשטח הגינה מתכונן כביש שרות אחורי המיועד לפינוי אשפה וגישה לטובת רכב שרות לאחזקה וטיפול בשטחי
הספא .מיקום הפרוייקט הינו על ציר תנועה ראשי הנשען על תחבורה ציבורית ומרכז קניות סמוך.
 .8קרינה :סינון קרינה יעשה על ידי זכוכית מרסנת קרינה והגנות על הפתחים על-ידי תריסים ,וקרניזים מעל
הפתחים בחדרי שינה.

חדשות נדל"ן נוספות בנושא:
•
•
•
•
•

באר יעקב :אלמוג כ.ד.א.י .תבנה שני מגדלים בני  140דירות חדשות
משה אביסרור יבנה  155דירות חדשות בשדרות רגר בבאר שבע
חברת רוטשטיין השלימה עסקת מקרקעין לבניית כ 800 -דירות חדשות ומרכז מסחרי בבאר יעקב
מאות נרשמו לקבוצת רכישה לבניית בניין מגורים בן  130דירות בבאר שבע
פתרון נדל"ני של יפנים :ערים צפות עם מגדלים בני כ 10,000 -דירות

הדפס | שלח במייל | שתפו כתבה
מחפש דירות להשקעה?
קרן הגשמה-להשקיע בקטן ולהרויח בגדול הצטרף עכשיו ללא תשלום או התחייבות!
KerenHagshama.co.il
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הוספת תגובה לכתבה
שם מלא) :חובה(

מייל ) :חובה(

תגובה:

אתר :

שליחה

Notify me of followup comments via e-mail

עדכוני חדשות נדל"ן ישירות למייל
הרשם למהדורות הניוזלטר של נדל"ן היום וקבל את כל העדכונים החמים ישירות למייל.
דוא"ל:

הרשמה

השקעות ,פרוייקטים ומפגשים
השקעות נדל"ן בברלין  -מפגש משקיעים
 ₪ 75לרכישת ג'ינס בקסטרו

 ₪ 75מתנה לרכישת ג'ינס ברשת קסטרו-
הצטרפו עכשיו למועדון לאומי באזזר!
LeumiBuzzer.co.il/Castro_Jeans

 95,000ש"ח ועתידך מובטח
קרקע להשקעה פרטית בטאבו מגרש מופשר
בשווי מיליון שקלים
karka2.binariot.com/indexTel.html

עג'י אלי דגן שירותי ביוב

שאיבת בורות שופכין ,ספיגה ורקב פתיחת
סתימות ,פינוי פסולת רעילה
aji.dpages.co.il/Tel-08-9924649
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מדריכי נדל"ן
המדריך השלם לקבוצות רכישה
מוכרים דירה? העצות שיעזרו להעלות את ערך הנכס
איזה מסלול משכנתא עדיף לבחור?
כל הדרכים לקנות דירה במחיר נמוך ממחיר השוק
לרשימה המלאה של מדריכי נדל"ן

נדל"ן היום
Like
נדל"ן היום763 people like .

Newage

קובי

ניסו-רם

סימה

תגיות
יוקרה דירות

איכות הסביבה אפריקה ישראל אשדוד באר שבע בת ים גינדי החזקות דיור בר השגה דירות יד שנייה דירות
להשכרה דירות להשקעה דירות למכירה זוגות צעירים חדרה חדשות משכנתא חיפה ירושלים מגורים מודיעין מחירי

דירות

מחירי הדירות מינהל מקרקעי ישראל משכנתאות משרד הבינוי והשיכון נתניה עיצוב הבית פינוי-בינוי פתח תקווה

קבוצות רכישה קבוצת רכישה

צמודי קרקע

ראשון לציון רהיטים רמת גן שיפוצים תמ"א 38
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• קישורי נדל"ן
• לימודי נדל"ן קבוצות רכישה תמ"א  38דירות חדשות נדל"ן בארה"ב נדל"ן בגרמניה
• משכנתא ומימון בנייה ירוקה רכילות נדל"ן מטבחים
• שירותים נוספים
•
• נדל"ן היום
• אודות צור קשר פרסמו אצלנו הגשת ידיעה תנאי שימוש מדיניות פרטיות
• כלים
• - RSSהרשם לעדכונים ב עדכונים במייל סרגל כלים נדל"ן
•
כל הזכויות שמורות נדל"ן היום חדשות נדל"ן של ישראל ,קבוצת ערוצי נדל"ן © 2009
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