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יונסנזריאןיקים מתחםתעסוקהומגוריםבצפוןגבעתשמואל
בסמוךלכביש

קומות,

מיליארדר מחזיק בעשרות דונמים
שאולי .הם יבנו על הקרקע  360דירותבמגדלים
איש העסקיםגיון
כני  26קומות וכןמגדלי משרדים בגובה  23קומות
גהה ,בשיתוף

התוכנית
מאת

ניא

ליברמן

שהוכנהעל

האדריכלים סלו

ידי

ממזרחלכביש

גהה.

פי התכנון ,הבניינים יהוו

אקוסטית לשטחים

משרד

הרשמן ,נדונה

שבהם עד

אלה

ייבנו

חסימה

שמאחוריהם,

שבהם ייבנו כמהמגדלי
בגובה מקסימלי של 26
360

על

מגורים
קומות

דירות מגורים.

במרחק

של
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מטר

לאחרונה בוועדה
שתאושר
$DN2$יעבדו $DN2$עוד2-4
בדו
ועברה להפקדה בוועדה המחו־
$TS1$המחוזית$TS1$
המי־
$TS1$המי""$TS1$
שנים עד
'' איש העסקים
$DN2$המחוזית $DN2$מרכז בהמלצת ראש העיר התוכנית סופיתוניתן יהיהלה־
$TS1$להתחיל$TS1$
זית
ליאדדר יונס נזריאן,
$DN2$להתחיל $DN2$בבניית המתחם.
תחיל
יוסן* ברודני.
אחד היהודים
הנחשב
העשי־
$TS1$העשירים$TS1$
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$DN2$העשירים$DN2$בעולם ,הגיש
רים
הפיתוח של האיזוד,
תוכניות
ללת  135אלף
צעות חברה שבבעלותו Am
תוכניות לבניית מאות ml
מיד שטחי בנייה המכונה על ידי עיריית גבעת
המקומית

מכביש גהה .על פי הערכות ,יע־
$TS1$יעבדו$TS1$
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שטחי תעסוקה

Marker

ומסחר במתחם מקרקעין
בשמח של  115דונם מגפון
גבעת שמואל ,בסמוך לכביש
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הסיליקון,לפחות
שמואל אצבע

עיקייים<

שלישים

מהם

שמונה

מגדלי

מגורים

נוספים

גבעת שמואל הם מתשלומי התר עסקיות",
שבים ודק%51

ממקורות אחרים.

מיוערים לבנייני
מי
גם
שישלבו
$DN2$יאפשרו$DN2$לגבעת שמואל עצמאות כל־
$TS1$כלכלית$TS1$.
רו
$DN2$הקרקעות $DN2$שלנזדיאןושותפיו.
משרדים
$TS1$בעיריית$TS1$
בעי־
רקעות
שייבנו בצד הדרום מזרחי של הק־
$TS1$הקרקעות$TS1$

גהה .שותפולבעלות בקרקע
$DN2$התוכנית $DN2$כוללת
נית
הוא איש עסקים אמריקאי ,ג׳ון
מקסימלי של
משרדים בגובה
שאולי ,שאינו מוכר בישראל.

ריית
$DN2$בעיריית$DN2$
מסחר בקומות הנמוכות .התוכ־
$TS1$התוכנית$TS1$
אדבעה־חמישה בנייני
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אזורי

מסחר

מעוניינים
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מאח־

בפיתוח האיזוד:
מההכנסות

של

המיקומים

והמתאימים

שכא־
$TS1$שכאמור$TS1$
תאושר התוכנית,

$DN2$שכאמור$DN2$כוללת זכויות לכ 90 -אלף
מור
מניבי ארנונה יאפש־
$TS1$יאפשרו$TS1$

$DN2$כלכלית $DN2$.גבעתשמואל
גבעתשמואל הדגישו כי הם כלית.
אחד

אם

מסביר ברודני.

מ"ד

משרדים ו-

רים,
מציעה את
$DN2$מגורים $DN2$,ההערכה
האטרקטיביים

ביותר עבור

אלף

מ״ד מגו־
$TS1$מגורים$TS1$,
45

בשוק
הנדל׳ן

כי שווי הקרקעות

חברות מיליוןשקל.

היא

יהיה כ600 -

