
צומת 
אשדוד
העיר החמישית בגודלה בישראל 

עומדת בפני מהפך היסטורי ומשנה את 
פניה לבלי הכר | עופר פטרסבורג

בשטח  

אשדוד

חזקה יותר
עוד 100 אלף איש בשבע שנים:  הסכם-הגג הגדול במדינה

גבוהה יותר
עיר החוף הדרומית מגלה את המגדלים ומחירי הדירות מטפסים

מהירה יותר
האם בירת האוטובוסים הארצית תהפוך למודל תחבורה ירוקה

 ספטמבר 2017



3  

ז ' באלול תשע" 01.09.17 יום שישי, י

תוכן
הפקה: 

מנהלת מחלקת המוספים: ליאת שרון
מנהל המגזין: עמי לאור

מכירות: מושיק בטינגר, חיים וינטה
מנהל תפעול ולוגיסטיקה: אלי שריד

הפקה: טל רצון וזוהרה זולברג
מנהלת מדיה: בטי כספי

טראפיק ובקרה: משה אוחיון
מנהל מח' גרפיקה: שלום חכמון

עיצוב ועריכה גרפית: יעל מנשה

עורכת המגזין: עפרה מזרחי
כתב: עופר פטרסבורג

 ליצירת קשר חייגו 03-6929233

כתובת המערכת: נח מוזס 1 ראשון לציון

shutterstock :צילום שער

אין המערכת אחראית על תוכן המודעות
כל הזכויות שמורות ללוח ידיעות בע"מ

אין לשכפל, להעתיק, לפרסם או להפיץ בכל דרך שהיא את 
המוסף, תוכנו או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור מפורט 

בכתב מלוח ידיעות אחרונות בע"מ.

צילום: מייק אדרי

חזון לסרי
 ראש העיר שואב 

השראה מאמסטרדם

בונים עליו 
כל ההבטחות של הסכם־הגג החדש

רפואה שלמה
 סוף סוף יש בעיר עכשיו

גם בית חולים

פנינת הים
 כך תהפוך אשדוד

לאטרקציית תיירות

מתיחת פנים
 ההתחדשות העירונית

תופסת תאוצה

14

20

26

36
6

32

 נסיעה טובה
המודל התחבורתי המתקדם של אשדוד

מדד העושר
 למה מחירי הדיור בעיר

40עולים כל הזמן



4  

ז ' באלול תשע" 01.09.17 יום שישי, י

עיר החמישית בגודלה בישראל, ה
עם רבע מיליון תושבים, מכילה 
בתוכה פסיפס של מדינה שלמה. 
כעיר קולטת עלייה אין כמעט 
לאורך  בה  נטמעה  שלא  עדה 
מאוכלוסייתה  כשליש  ביטוי.  לידי  ובאה  השנים 
חרדית, מה שעלול לאיים על מגזרים מסוימים. אך 
למרות שאשדוד היא אולי העיר המסודרת ביותר 
17 רובעיה – נדמה שפיתוחה עצר לתקופה  על 

ממושכת.
ואשדוד נמצאת בצומת דרכים. המגורים בה הול

כים ומתייקרים, וצעיריה אינם יכולים להרשות 
לעצמם לרכוש בה דירה. היא העיר השנייה בארץ 
5,640 מתוו  מבחינת מאזן הגירה פנימית שלילי –

שביה עזבו אותה השנה לטובת ערים אחרות.
שינויים  מצריכה  למדי  העגומה  המצב  תמונת 

ומהפיכות, ואשדוד מצויה בלהט השינויים.
לתושבי העיר לא תמיד קל להפנים את השינוי 

והזה. כך, למשל, מתפתח מאבק ברובע ט"ו היוק
רתי, המשובץ בווילות ובבתים פרטיים לרוב. על 
שטחו של פארק ציבורי ברובע מתוכננת הקמתה 
של שכונת מגדלים, שעשויה להסתיר את הנוף 
ולהקשות על התשתיות במקום. 750 דירות ייבנו 
ב-11 בנייני מגורים המתנשאים לגובה של עד 27 

קומות, בתוספת 4,000 מ"ר מסחר. כדי להקל על 
הצעירים להישאר בעיר, החליט ראש העיר יחיאל 

ייוע בשכונה  המתוכננים  הבניינים  שכל  ולסרי 
כלומר  למשתכן,  מחיר  במסגרת  לפרויקטים  דו 
יימכרו במחירים הזולים על פי רוב בכו30 אחוז 

וממחיר השוק, כאשר שליש מהפרויקט יופנה לצ
עירי העיר.

העירייה המקומית לא עוצרת את התנופה. בעוד 
רמתוגן מאבדת את בכורתה כבירת התמ״א 38, 
אשדוד הולכת ותופסת את מקומה באופן מובהק. 
230 בקשות לתוכניות של התחו  בעירייה מציגים

דשות עירונית, אשר עתידות להוסיף לעיר 3,504 
ויחידות דיור. המבנים הישנים, המטים ליפול, ישו

דרגו באמצעות פרויקטים של התחדשות עירונית 
תחבורה,  מבחינת  קומות.  רבי  לבניינים  ויהפכו 

ולרוכ ציבורית  לתחבורה  מיוחד  נתיב  וייסלל 
בי אופניים. חיבור לרוחב שדרות הרצל יאפשר 
מעבר נוח בין רובע א' לרובע ב' וכן לקניון לב 

אשדוד.
השנה מתעתדת העירייה לקדם גם 15 פרויקטים 
של פינויובינוי ברחבי העיר, אשר יגדילו את מלאי 
20 אלף יחידות דיור. לצורך כך העיו והדירות ב

רייה משלימה תסקיר חברתי בשיתוף התושבים 
שכונת  השונים.  ברובעים  ההתחדשות  לקידום 

והדקל היא דוגמה לשיכונים שפונו סמוך לים ומג
דלי יוקרה תופסים את מקומם.

יוקרה? באשדוד? בהחלט. העיר תופסת את דרום 
שדרת הים הארצית שמתחילה בהרצליה, עוברת 
דרך תלואביב ויפו, בתוים וראשוןולציון. פנטהאוז 

ובפרויקט של קלוד נחמיאס באשדוד מוצע למכי
30 מיליון שקל. מחירי הדירות בעיר מטפו ורה ב

סים מעלה. הצרפתים מוצאים בה תחליף לנתניה, 
ומשקיעים בה את כספם.

מטרופולין אזורי
עוברת  שאשדוד  בכך  ספק  למישהו  היה  אם 
שינויים, הסכםוהגג שעליו חתמה לאחרונה הוא 
ההוכחה הנחרצת. הסכםוהגג של אשדוד הוא חסר 
תקדים בהיקפו ומגדיל את מספר הדירות בעיר 
הבאות. המדינה התו אחוז בשבע השנים   40 ובכ
חייבה בהסכם גם לשווק 4 מיליון מ"ר של שטחי 
מסחר ומשרדים בעיר, כדי לתגבר את קופת העיר. 
סך המימון הממשלתי במסגרת הסכםוהגג: בגובה 
של שישה מיליארד שקלים. חלק לא מבוטל מו40 
אלף הדירות החדשות שאליהן מתייחס ההסכם, 

יוקצה לתושבי העיר החרדים.
המועצה  של  לדיור  האסטרטגית  התוכנית 

עם הסכם־גג חסר תקדים, פריחה בתחום 
ההתחדשות העירונית, בית חולים חדש ומודל 

תחבורתי מתקדם, הגיע הזמן לתת לעיר 
החמישית בישראל את הכבוד המגיע לה. עופר 

פטרסבורג על המהפך של אשדוד

 ללכת
עד החוף

 התוכנית האסטרטגית לדיור של המועצה הלאומית לכלכלה שפורסמה לפני
כמה חודשים, סימנה את המטרופולין הבא של ישראל – המורכב מאשקלון ואשדוד.

  לפי מסמך זה, על המדינה לבנות באזור כ־100 אלף דירות ב־25 השנים
הבאות, כך שהסכם־הגג תואם למטרות
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הלאומית לכלכלה שפורסמה לפני כמה חודשים, 
סימנה את המטרופולין הבא של ישראל – המורכב 

־מאשקלון ואשדוד. לפי מסמך זה, על המדינה לב
נות באזור כ־100 אלף דירות ב־25 השנים הבאות, 

כך שהסכם־הגג תואם את התוכנית.
הח הכלכליים  המרכזים  לאחד  הפכה  ־אשדוד 

על  למיקומה  הודות  אזורי,  ולמטרופולין  שובים 
יחסית  קצר  במרחק  המצוי  מרכזי,  דרכים  צומת 
ממרכזים עירוניים גדולים כתל־אביב וירושלים, 
שלושה  בו  ותיירותי  כלכלי  עורק  היותה  ובשל 

־אזורי תעשייה. עם בית־חולים ציבורי שנפתח בה
דרגה ונמל הדרום שעתיד להיפתח בשנת 2020, 

תהפוך אשדוד לעיר משמעותית מאוד בישראל.
לקראת חתימת הסכם־הגג וגידול האוכלוסייה 
מבחינת  גם  להיערך  חייבת  העיר  הייתה  הצפוי, 
ולצאת  להיכנס  כיום,  הרי  התחבורה.  תשתיות 
מאשדוד בשעות מסוימות זה סיוט, אז איך לשכנע 
את התושבים להשאיר את האוטו בבית ולעלות 

על אוטובוס?
248,970 תושבים, ע"פ מנהל האוכלוסין,   עם 

התחבורה לשמש  ידי משרד  על  נבחרה  אשדוד 
כמודל תחבורתי ארצי. לצורך כך, בנתה תוכנית 
המציגה מערכות תחבורה מהמתקדמות בעולם, 

־רשת תשתיות משודרגות וסביבה עירונית איכו

תית. לפי ההצעה, התוכנית כוללת רשת נתיבים 
 20 של  באורך  )נת"צים(  ציבורית  תחבורה  של 
BRT )אוטובוסים רבי  ק"מ, המבוססת על קווי 
לבין  ביניהם  מהיר  מעבר  יכולת  תוך  קיבולת(, 
ובינעירוניים. המערכת משלבת  קווים מקומיים 
אמצעים המהווים חלופה אמיתית לשימוש ברכב 

הפרטי.
אז גם בנושאי תחבורה העיר אשדוד מעניינת 

־מכל ערי ישראל. כבישי הארץ ככלל סובלים מה
 OECDצפיפות הגבוהה ביותר בקרב מדינות ה־
הזמן,  לקילומטר.  מכוניות  ל־2,500  מעל  עם 
הכסף והעצבים הכרוכים בכך משוועים לפתרון, 
שאולי יגיע מאשדוד שנבחרה לאחרונה גם כבירת 

־האוטובוסים הארצית. תוכנית התחבורה העירו
נית עשויה להפוך את אשדוד למודל של תחבורה 

ירוקה שיאומץ בכל הארץ בשנים הבאות.
ואולי המהפך הגדול ביותר הוא דווקא בנייתו 
של בית חולים ציבורי בעיר. עם 250 רופאים, 500 
אחיות, סך הכל 1,200 עובדים, עם מיכשור רפואי 
מתוחכם ומערכות שליטה מתקדמות, ובלי מיטות 
במסדרונות. קשה שלא להתרשם מהסיור שערכנו 

בבית החולים לפני פתיחתו. 
בית חולים אסותא אשדוד מציג שירותי רפואה 
שירותי  וללא  הציבור,  לכל  גבוהה  הכי  ברמה 

רפואה פרטיים. הישג שהמדינה שילמה עליו 400 
מיליון שקלים.

ואיפה אוניברסיטה?
־לא הכל מושלם: בהחלט מתבקש שתקום אוני

ברסיטה בעיר כזו ואין לכך סימן, להוציא מכללת 
סמי שמעון להנדסה. גם מול תוכניות התיירות 
או  בסירות,  נחל  על  שיט  הכוללות  המפותחות 
פארק בריכת הגלים הגדול בארץ, נשאלת השאלה 
האם יפעלו בשבת כמתבקש באטרקציות תיירות 
שלא  העיר,  להתחרדות  שייכנעו  או  אלו,  מעין 
יהיה שונה  לדבר על כך שצריך לקוות שגורלן 
שהפכה  המקומית  קריית־הספורט  של  מגורלה 
בעיר  גם,  ותרבות  יש,  תיירות  אבל  לבן.  לפיל 

עתירת פעילויות, מופעים ופסטיבלים.
בשל כל אלה החלטנו לייחד מוסף שלם לאשדוד, 
עיר שעומדת בפני מהפך, והפכה לכה אטרקטיבית 

־עד שהביקושים להשכרת דירות באשדוד הם מה
הרבה  המובילות,  הערים  כל  מבין  ביותר  גבוהים 
מעל לתל־אביב אפילו. גם מבחינת מחירי השכירות 
אשדוד מובילה: שכר הדירה המבוקש באשדוד רשם 

את העלייה הכי גבוהה בארץ מאז יוני אשתקד.
קבלו את אשדוד שלא היכרתם.

 אשדוד הפכה לאחד המרכזים החשובים הודות למיקומה על צומת דרכים מרכזי,
המצוי במרחק קצר יחסית מתל־אביב וירושלים, ובשל היותה עורק כלכלי ותיירותי בו 

שלושה אזורי תעשייה. עם בית חולים ציבורי שנפתח בהדרגה ונמל הדרום שעתיד 
להיפתח בשנת 2020, תהפוך אשדוד לעיר משמעותית מאוד בישראל

 אשדוד. הביקושים 
להשכרת דירות בעיר 
הם מהגבוהים ביותר 

בארץ, הרבה מעל 
 לתל־אביב אפילו 

| צילום: אדי ישראל
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ת ד"ר יחיאל לסרי, ראש העיר א
ורופא במקצועו, אנחנו  אשדוד 
לירח  העיר  ניהול  בין  תופסים 

־דבש בארה"ב. לסרי נישא לאח
־רונה לעירית אלכסנברג, מנה
־לת שיווק, גרושה ואם לחמישה, אמריקאית במו

ארבעה  ללסרי  גם  פתח־תקווה.  תושבת  צאה, 
שנפטרה  חינוך  אשת  למרים,  מנישואיו  ילדים, 

ב־2010. ביחד, יש לו ולאלכסנברג תשעה נכדים.
או  באשדוד   – לגור  איפה  החלטתם  אז  נו, 

פתח־תקווה?
באופן  ובאתי  נסעתי  בינינו  ההיכרות  "במהלך 
מגוחך.  זה  אבל  הערים,  בין שתי  יום  מדי  טבעי 

שכרנו דירה באשדוד ואנו גרים שם, כמובן".
־בלהט ההתרחשויות הפוקדות את עירו לאחרו

נה, נדמה כי ללסרי לא יהיה פנאי לנשום. אשדוד 
צפויה להתרחב למימדים עצומים במסגרת הסכם־

שיביא  בישראל,  שנחתם  ביותר  השאפתני  הגג 
לקליטת 100 אלף תושבים חדשים בעיר תוך שבע 
בהנהגתי  "אשדוד  לומר:  מהסס  לא  הוא  שנים. 

ממציאה עצמה מחדש".
גם שר האוצר משה כחלון, שחתם כבר על כמה 
אשדוד  של  שהסכם־הגג  מודה  הסכמי־גג,  וכמה 
הוא המסובך, המורכב והגדול מכולם. "הסכם־הגג 
באשדוד נולד בדרך של ייסורים. כל מי שיכול 

היה להפריע בדרך, הפריע", אמר כחלון.

פתרונות לצעירים
ההס שמציב  והקשיים  שהאתגרים  ספק  ־אין 

כם הזה אינם פשוטים, בלשון המעטה. באוגוסט 

ההפגנות נגד הסכם־הגג השאפתני, מחירי 
הדיור המאמירים, החששות מהתחרדות העיר 
וסגירת עסקים בשבת, הדאגה לגורלם של 
הדיונות ואוצרות הטבע המקומיים, הפקקים 
בכבישים העירוניים – על כל הטענות האלה, יש 
לראש העיר אשדוד, ד"ר יחיאל לסרי, תשובות 
מנומקות. בקדנציה השנייה שלו בתפקיד הוא 
נחוש מאי־פעם לחולל בעירו מהפך כולל. ולא, 
הוא לא עובר לפתח־תקווה. עופר פטרסבורג 
שאל אותו את השאלות הקשות

אשדוד 
תהפוך 
לאמסטרדם 
של המזרח 
התיכון

ה"קופיקס" של 
עולם הים | צילום: 
מייק אדרי
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2013, כשלסרי פתח את קמפיין הבחירות השני 

שלו לראשות העיר, הוא דיבר על הפיכת אשדוד 
־לעיר אקדמיה והייטק – וגם לשם הדרך עוד ארו

כה. בשלוש השנים שחלפו מאז עלו מחירי הדיור 
־באשדוד, מה שהוביל לנטישה של משפחות צעי

רות לטובת אשקלון וגן־יבנה הסמוכות. עדיין לא 
נמצאו בעיר עתודות קרקע לבנייה, וסיכוייהם של 
זוגות צעירים לקנות דירה באשדוד היום, אינם 

־גבוהים. בעיר נבנים היום מגדלי יוקרה שלא מה
לרמת  ולטפס  עזריאלי,  לגובה של  להגיע  ססים 

מחירים שלא נראתה בדרום הארץ.
הסכם־הגג מעורר מחלוקת קשה בעיר, רבים 

מתנגדים לשנות את אופייה של אשדוד.
בלי פתרו הנוכחי,  במצב  ־"אי אפשר להתקבע 

נות לזוגות צעירים ועם הגירה שלילית. בשביל 
מעורר  הסכם־הגג  את  צריכים  אנחנו  בדיוק  זה 
המחלוקת הזה. אבל אני יכול לומר בבטחה שאו 
שרוב המתנגדים להסכם לא קראו אותו ומבינים 
־את המשמעויות שלו, או שהם בעלי וילות שמת
־נגדים לבתים גבוהים שיסתירו את הנוף. הרי המ

דינה יכלה להחליט מה לעשות עם הקרקעות שלה 
בעיר גם בלעדינו. בהסכם־הגג היקר ביותר, שישה 

־מיליארד שקל, נקבל מוסדות חינוך וציבור, כבי
שים, שתי כניסות חדשות לעיר, שתי תחנות רכבת 

חדשות ותשתיות נוספות עוד לפני האכלוס".
טוענים שהעברת  אופוזיציה  גורמי  למה  אז 

את הסכם־הגג בסוג של מחטף?
־"אלה שטויות במיץ. הסכם־הגג תואם את תו

בכל  הציבור  שיתוף  תוך  המתאר שעשינו  כנית 
דיווחנו על  ונמצא בישורת האחרונה.  הרובעים, 
לפני  אותו  והנחתי  במועצה,  ההסכם  התקדמות 

ימים קודם לכן, אפילו השרים מק ־חבריה כמה 
בית  תגובה.  זמן  בפחות  חדשות  תוכניות  בלים 

־המשפט החליט שנביא את החומרים לדיון במו
עצה במהלך ספטמבר, וזה מקובל עליי. המועצה 
יועברו  ולקראתו  החודש,  בסוף  לדיון  תתכנס 
לכלל חברי המועצה מסמכים כלכליים וניתוחים 

תחבורתיים שבוצעו".
מדברים על ישראבלוף, על הסכם יומרני שלא 
דירות  אלף   45 של  תוספת  עם  להיבנות  יכול 

בעיר.
־"תוך פחות מעשור אני מתכוון להפוך את אש

בשביל  כלכלי־חברתי־תרבותי.  למטרופולין  דוד 
זה צריך הנהגה, ואני לקחתי את זה על עצמי. כן, 

־יכול להיות – אנו מכירים את זה מהמציאות היש
ראלית – שלא הכל ייצא אל הפועל, אבל גם עם 

מה שכן ייצא, אשדוד תהפוך לבירה אזורית".
תוך הרס מרקמים ירוקים ודיונות.

"את הדיונות אנחנו משאירים לסוף, ולא נפגע 
בערכי טבע חיוניים, אלא במה שיאושר בהליכים 
סטאטוריים. 15 אלף הדירות לבנייה ייצאו לשיווק 
שיצליח בלי ספק, בגלל האטרקטיביות של העיר. 

מאה אחוז מהדירות נוציא במחיר למשתכן".
למה לא יוקצו יותר דירות לצעירי העיר?

"כמעט שליש מהדירות יוקצה לצעירי העיר. זה 
לא תלוי רק בי, יש החלטות ממשלה. אבל בניגוד 
לראשי ערים אחרות ובניגוד למדיניות באשדוד 
80 אחוז מה־  בעבר, אני לא פוחד מדירות קטנות.

לזוגות  שמותאמות  דירות  יהיו  החדשות  דירות 
20 אחוז מהדירות יהיו דירות גדו־  צעירים, ורק

לות. ראשי ערים לא אוהבים דירות קטנות, אבל 
זו הדרך היחידה להזריק דם צעיר לעיר. קליטת 

צעירים שוברת גם קיטוב".
־עד לאחרונה גם באשדוד לא אישרו להקים די

אין לנו חשש מאוכלוסייה חלשה. במקום להוציא את החופים למכרזים אנו 
מעסיקים בני נוער בסיכון שימכרו גלידה וארטיק. כל חוף מסובסד: שני שקלים 

לשמשייה וכיסא. אנו דואגים להפחתה ביוקר המחיה, אז אל תגיד לי שאני פוחד 
מאוכלוסייה חלשה. כולם באשדוד חיים ביחד, כולל החרדים
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לסרי על רקע בית 
החולים החדש. "אני 

איש מאוד פתוח. מאמין 
בחיה ותן לחיות" | 

צילום: לימור אדרי



התעשיות הצבאית, הכימית והמסורתיות 
קולטות את בוגרי המכללה האקדמית 
להנדסה אשדוד באחוזים מרשימים. עד 
היום הציגו הבוגרים פיתוחים והמצאות 
המהווים פריצות דרך בתחומים מגוונים, 
תוצאה של סביבת הלימודים מבוססת 
הפרויקטים המתרגלת לימוד תוך כדי 
עשייה ומייצרת קשר בין בוגרי המכללה 
לחברות התעשייה כבר במהלך הלימודים

תוכן שיווקי

בשנים ה משווע  הישראלי  משק 
בכל  למהנדסים  האחרונות 
התחומים, כאשר הביקוש להם 
צומח ככל שמספר החברות המבוססות על 
ידע הנדסי הולך וגדל. המחסור בכוח אדם 
מיומן מביא יותר ויותר מפעלי תעשייה - 
מסורתית, ביטחונית וכימית – לחפש אחר 
ופיתוחים טכנולוגיים,  פתרונות הנדסיים 
המוסדות  אצל  צרכיהם  על  שיענו 

האקדמיים להנדסה.
בשוק  הקיים  האדיר  הצורך  בשל 
המכללה   -  SCE פיתחה  למהנדסים 
סביבת  אשדוד,  להנדסה  האקדמית 
 Project( פרויקטים  מבוססת  לימודים 
כדי  תוך  לימוד  המתרגלת   )Oriented
תיאוריות  לומדים  הסטודנטים  עשייה: 
בעיות  לפתור  ומתבקשים  ומתודולוגיות 
שיובילו  הנושאים  לימוד  תוך  הנדסיות 
הנחיה,  כדי  תוך  עצמאי,  באופן  לפתרונן 

"לא  כפי שקורה במקום העבודה.  בדיוק 
משתלבים  המכללה  מבוגרי   90% בכדי 
הלימודים,"  סיום  עם  בתחומם  בעבודה 
אומר פרופ' יהודה חדד, נשיא SCE, "שכן 
אותה סביבת לימודים מוכוונת פרויקטים 
חברות  עם  מיטיבה  המכללה  שמנהיגה 
התעשייה לקלוט את בוגרינו לשורותיהן. 
בין  הקשרים  ליצור  לומדים  הסטודנטים 
החומר הנלמד לבעיה הניצבת בפניהם, וכך 

גם מתנסים בעבודה דה-פקטו".
 SCE ואכן, שיתופי הפעולה ההדוקים בין
לסטודנטים  מאפשרים  רק  לא  לתעשייה 
להתנסות בעולמות התוכן האמיתיים של 
התעשייה כבר במהלך הלימודים, אלא גם 
סיום  עם  עבודה  במציאת  להם  מסייעים 

התואר.
להנדסה,  המחלקה  בוגרת  הרלב,  ליעד 
דרכה  את  החלה   ,SCE-ב וניהול  תעשייה 
מיד לאחר הלימודים בחברת ייעוץ לענקית 

  אקדמיה מובילה בתעשייה:

שת"פ פורץ דרך עוד 
במהלך הלימודים

פרופ' יהודה 
חדד, נשיא 

SCE המכללה 

האקדמית 
להנדסה ע"ש 

סמי שמעון



משמשת  וכיום  "אינטל",  הטכנולוגיה 
כחברת הנהלה במפעל הבינלאומי "אמרז". 
של  הייחודי  הלימודים  "אופי  לדבריה, 
המכללה בסביבה מוכוונת משימה איפשר 
בעולם  אמיתיות  בבעיות  להתנסות  לי 
ההנדסה. פרויקטים בדרגות קושי שונות 
הכינו אותי לשוק העבודה והפגישו אותי 

עם עבודת המהנדס".
בנאות   API פריגו  מפעל  מנהל  זיו,  יובל 
כימית  להנדסה  המחלקה  בוגר  חובב, 
גיליתי  העבודה  "בזכות  מוסיף:   ,SCE-ב
את האהבה שלי לתחום הניהול, הכימיה 
לי  הקנו  במכללה  הלימודים  וההנדסה. 
התיאורטיים,  ההנדסיים  הכלים  את 
אשר בשילוב העבודה התכליתית אפשרו 
התקדמתי  בתעשייה.  אמת  בזמן  יישום 
במהירות עד לתפקיד מנהל מפעל, והיום 
הייצור,  מחלקות  כלל  על  אחראי  אני 
קבוצת  האקולוגיה,  האחזקה,  ההנדסה, 

שיפור התהליכים, ועוד".
הלימודים  שיטת  חדד,  פרופ'  לדברי 
עצמה  מוכיחה  הפרויקטים,  מבוססת 
פונים  תעשייה  מפעלי  ויותר  יותר  כאשר 
למכללה עם אתגרים הנדסיים טכנולוגיים 
מחוץ  וחשיבה  יצירתי  פתרון  הדורשים 
של  הגמר  פרויקטי  מרבית  כך,  לקופסה. 
הבוגרים שהוצגו השנה בתחומי המחקר, 
פיתוח  והמכטרוניקה,  הרובוטיקה 
וגז,  אנרגיה  סייבר,  ותוכנות,  אפליקציות 
שגורמי  פרויקטים  הם   – ועוד  חומרים 
למכללה  פנו  כן  ועל  בהם  רצו  תעשייה 
מענה  ולמצוא  פעולה  לשתף  בשאיפה 
לאתגרים. הבוגרים פיתחו מספר דוגמאות 

פורצות דרך:
פאנל סולארי דיסקרטי: הדרישה לפיתוח 
זה הגיעה מהתעשייה הצבאית, שחיפשה 
באנרגיית  לשימוש  וחבויה  חדשה  דרך 
השמש, ללא תפיסת שטח רב, ללא פגיעה 
בנוף הטבעי ובשטחים חקלאיים. הבוגרים 
של תואר ראשון בהנדסת מכונות במכללה 
זוארי  ליאור  נאור,  אחיקם  וייבורד,  יוני  ־ 
ומורד רחמן נענו לאתגר, והציגו אב-טיפוס 
נציגי  שלהם.  הגמר  פרויקט  במסגרת 
מדובר  כי  הצהירו  הצבאית  התעשייה 
בפריצת דרך חשובה ומשמעותית, ואימצו 

את המערכת להמשך פיתוח.
הבוגרים  של  נוספות  עבודות  שלוש 
שהוזמנו גם הן על ידי התעשייה הצבאית 
מוטות,  ליישור  מתקן  לרשותה:  ויעברו 

הנחשב היום לאתגר גדול מאוד בתעשייה; 
מול  צינורות  של  ונעילה  לפתיחה  מערכת 
כוחות גרר; ומערכת המאפשרת שינוע כלי 

עבודה מסביבה יבשה לסביבה נוזלית.
אחד  מיכל:  אטימות  לבדיקת  מערכת 
משיתופי הפעולה המעניינים של הבוגרים 
עם התעשייה הכימית. המערכת החדשנית, 
אלכסנדר  הסטודנטים  ע"י  שפותחה 
קנריוב ואלכסנדר דשבסקי, נותנת פתרון 
איטום  בדיקת   – ידועה  לבעיה  טכנולוגי 
לא  איטום  לזהות  יודעת  היא  מיכלים. 
תקין ומסירה את המכל מפס הייצור מבלי 
לפגוע בהמשך העבודה. בנוסף, היא מזהה 
את  לעצור  יודעת  הייצור,  בתהליך  פגם 
שיאפשר  מתאים  משוב  ולספק  העבודה 
חוסכת  היא  בכך  לעבודה.  מהירה  חזרה 
כוח אדם ושעות עבודה תוך כדי העלאת 

רמת בקרת האיכות.
את  לנתק  אפשר  אי  חדד,  פרופ'  לדברי 
לתעשייה  האקדמיה  פעילות  בין  הקשר 
שגורמים  כך  על  גאים  "אנחנו  שבשטח: 
בתעשייה בארץ, ובדרום בפרט, פונים אלינו 
ובפיתוח,  במחקר  פעולה  לשתף  במטרה 
מתוך ידיעה שהסטודנטים שלנו יידעו לתת 
מענה לאתגרים המוצבים בפניהם, ולפעול 
האמיתי.  בעולם  פרויקטים  לקדם  כדי 
המהנדסים  מיטב  את  מרוויחה  התעשייה 
ללמוד  שסיים  מהנדס   .SCE-ב שהוכשרו 
במכללה הוא מהנדס מקצועי שיש בו את 
המעוף  היצירתית,  החשיבה  הסקרנות, 
אלה  כל  על  ונוסף  התמידית,  והלמידה 
ערכים כמו אמינות, יושר ודאגה לאנושות. 
אלה  הם  המכללה  בוגרי  צעירים  אותם 
שלוקחים חלק בסיפור הצמיחה המדהים 

של ההייטק הישראלי."
חשובה  פחות  לא  נקודה  להוסיף  יש  לכך 
הדרום,  אזור  של  הצמיחה  פוטנציאל   –
בשנים  לבאר-שבע.  ועד  מאשדוד 
המחקר  למרכז  הופך  הנגב  האחרונות 
הסייבר  הטכנולוגיה,  בתחומי  והפיתוח 
עולמי, כשיותר  ולמרכז הייטק  וההנדסה 
ויותר חברות הייטק עוברות דרומה, כמו 
עם  צה"ל.  של  הטכנולוגיות  היחידות  גם 
המכללה  בוגרי  של  המואצת  ההשתלבות 
במערך מתפתח זה, אפשר להצהיר כי יש 
נוסח  החזון  בהגשמת  מהותי  חלק  להם 
בן-גוריון, שכיום הוא לובש פנים מודרניות 
להרשות  יכול  לא  מהנדס  שאף  לגמרי, 

לעצמו שלא להיות חלק מהן.

פרויקט הגמר של הבוגרים. פאנל סולארי דיסקרטי: הדרישה לפיתוח זה הגיעה 
מהתעשייה הצבאית
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רות קטנות שמביאות אוכלוסייה חלשה יותר.
בכל  מהדירות  ששליש  הנחיתי  ולכן  "נכון, 
פרויקט חדש שלנו יהיו קטנות, ויותאמו לצרכי 
זוגות צעירים. אין לנו חשש מאוכלוסייה חלשה. 

־אנו מעניקים חינוך, רווחה ותרבות לכולם. בש
־בילי, העניין של אוכלוסייה חזקה או חלשה מי

טשטש, כי אנו מעניקים אפשרות שווה לכולם. 
אותם  להוציא  ובמקום  החופים,  כל  את  לקחנו 
למכרזים ולגורמים חיצוניים, אנו מעסיקים בני 

־נוער בסיכון שיעבדו בחוף וימכרו גלידה ואר
לשמשייה  שקלים  שני  מסובסד:  חוף  כל  טיק. 
וכיסא, חמישה שקלים לבקבוק מים. אנו דואגים 
שאני  לי  תגיד  אל  אז  המחיה,  ביוקר  להפחתה 
חיים  באשדוד  כולם  חלשה.  מאוכלוסייה  פוחד 

ביחד, כולל החרדים".
ואכן, יש חשש מהתחרדות העיר.

הכלל.  מן  יוצא  דו־קיום  עם  עיר  היא  "אשדוד 
אותם  מכבדים  בעיר,  לפעילות  שותפים  החרדים 
ממוקמים  הם  גאוגרפית  בעיר.  אינטגרלי  כחלק 
במזרח העיר, בעיקר ברובע ז'. הקמנו את חוף הים 
ביותר בארץ. בעניין השבת נשמר  הגדול  החרדי 
הסטאטוס־קוו – העיר פורחת ונוספו המון מקומות 

חדשים. כמעט לא נתקלנו בבעיות".
מה עם פתיחת עסקים בשבת?

"העיר אשדוד זוכה להתפתחות גדולה. בהשוואה 
מסעדות,  עסקים הקטנים,  יותר  קודמות,  לשנים 
כל  לאורך  ופועלים  נפתחו  ועוד,  שירות  חנויות 
השבוע. באשדוד הצליחו להכיל את הסטטוס־קוו, 

־ועיקר העסקים פועלים בפאתי העיר. חלקם פוע
לים גם בתוך העיר, במרוחק מהרובע החרדי. נראה 

־שכולם למדו לחיות אחד עם השני. עם זאת, היו חי
כוכים על השבת, ואולם ההנהגה המקומית הצליחה 

להביא לסיום מהיר של אותו משבר".
ביג  מתחם  פתיחת  את  למנוע  ניסו  החרדים 

־בשבת. הם גם ניסו למנוע הרקדה מעורבת בפא
־רק אשדוד־ים, הורידו את הזמרת חנה גור מה

במה באחת מהופעות הקיץ, כי היא לבשה חזייה 
של בגד־ים, הפגינו במהלך מצעד הגאווה ועוד. 
מנגד, יש טענות על סגירת עסקים בשבת וחלוקת 

דוחות מוגברת בהשוואה לשנים קודמות.
שאינם  מייצגים  ולא  נקודתיים  אירועים  "היו 
קשורים אלינו. 25 אחוז מתושבי העיר חרדים. הם 
משלמי מיסים וארנונה. יש להם מתנ"ס משלהם, 
והם שותפים איתנו בעולם הקיימות. מכבדים פה 

אחד את השני".
הסינמה סיטי בדרך אליכם. בתי הקולנוע יהיו 

פתוחים בשבת?
"לא יודע להגיד עדיין".

תוספת  את  בהסכם־הגג  עצר  המשפט  בית 
הבנייה בגובה 25 אחוז לחרדים.

"אז מה אתה מציע? שנשאיר את החרדים בחצר 
יחסי  גידול  אחוז  נתנו להם  האחורית של העיר? 
למספרם באוכלוסייה, ואין פסול בכך. בכל מקום 
בארץ מדירים אותם ממכרזי המחיר למשתכן כי הם 
לא יכולים לגור בבניינים גבוהים. אז אנחנו רוצים 

די מתחמי  לבנות  מאמץ  ונעשה  בהם,  ־להתחשב 
רות שיאפשרו קיום אורח חיים חרדי. בית המשפט 
קבע כי הקצאת דירות לאוכלוסייה החרדית תהיה 
בהתאם להחלטת הממשלה ולהסכמות המאוחרות 

שיקבעו בין העירייה למדינה ואני מברך על כך".
סגירת  מעודד  להיות שאתה  יכול  דתי  כאדם 

עסקים בשבת?
"אני איש מאוד פתוח. מאמין בחיה ותן לחיות. 
אצלי משולב אורח חיים דתי עם מודרני ומכבד, וזה 

־בא לידי ביטוי בניהול העיר על ידי כל חלקי האוכ
לוסייה. אני מגדיר עצמי כאדם דתי שנטוע באורח 
בין  ההתלהטות  רקע  על  גשר  הישראלי.  החיים 
דתיים לחילוניים, ובין ספרדים לאשכנזים. אשדוד 
מציעה פיתרון אחר, מחבר, של רב־תרבויות. של 

שילוב ישן עם חדש, מזרח ומערב, במיתון".
עוד מעט תדבר על כור היתוך.

־"תפיסת כור ההיתוך של בן גוריון באה לידי בי
טוי בתל־אביב ולא אצלנו. אשדוד בהנהגתי קוראת 
פשוט להגמוניה. לא לפחד. להיפתח לכל תרבות. 

־להעשיר על רקע קיטוב פוליטי. אני מתנגד להכ
ניס שיח מזרחי להעצמת הקיטוב הפוליטי והעדתי. 
התחתנתי עכשיו, ואשתי החדשה אמריקאית. מזרח 

ומערב".

בלי אשליות
מפלגת  מטעם  כנסת  כחבר  שכיהן   ,60 לסרי, 
המרכז במשך כשנתיים, נולד במרוקו. בגיל שש 
הגיע עם משפחתו למעברה של אשדוד. "מעולם 

־לא הרגשתי קיפוח. אחותי מדברת רומנית. במ
־עברה הייתה הרגשה של ביחד. לא הייתה במע

ברה שלנו אבחנה בין אשכנזי וספרדי. כל עלייה 
קולטת  העיר  היא  ואשדוד  אחרת,  עלייה  קלטה 

העלייה הגדולה בארץ. אין תרבות שלא מיוצגת 
אצלנו בכבוד. אנחנו במקום השני בארץ בקליטת 
בני הקהילה האתיופית, ובספטמבר אנחנו חונכים 

מרכז תרבות יהודי אתיופיה".
באשדוד,  סיים  היסודי  הספר  בית  לימודי  את 
בפרדס־חנה.  נועם  במדרשת  עשה  התיכון  ואת 
כשסיים את לימודי הרפואה, שירת כקצין רפואי 
ראשי של חיל הים בדרגת סגן אלוף, בין השאר 
לצד שר השיכון, אז האלוף יואב גלנט. כמי שהקים 
את מחלקת האיידס הראשונה בבית החולים קפלן 
ועבד שנים כרופא פנימי, עכשיו הוא סוגר מעגל 
עם הקמת בית החולים הציבורי באשדוד. "50 שנה 
נלחמו פה על בית חולים, והמדינה סירבה", הוא 
חזון  והתגשמות  מעגל  סגירת  בהחלט  "זו  אומר. 

מבחינתי, הן כרופא והן כראש עיר".
טילים  הכי הרבה  העיר שספגה  היא  אשדוד 

במבצע צוק איתן.
וכי ביולוגי  ממוגן  הפעלה  מרכז  הקמנו  ־"לכן 

מי, לצורך הפעלת העיר ללא נטישה. אכן כמות 
גדולה,  הכי  הייתה  איתן  הטילים לאשדוד בצוק 
מחצית מסך פגיעות הרכוש באזור הדרום. אנחנו 
לא משלים את עצמנו. הפעם האיום הרבה יותר 
כבד. מפקד מחוז הדרום במשטרה, ניצב דוד ביתן, 
אמר פעם שאם שואלים אותו איפה הוא היה רוצה 
להיות בזמן אירוע ביטחוני חמור הוא היה בוחר 
ביותר.  הגבוהה  היא  המוכנות  שם  כי  באשדוד, 

ואפילו תרגיל צונאמי עשינו באשדוד".
אש עבור  לכת  מרחיקות  תוכניות  יש  ־ללסרי 

דוד: להפוך את אשדוד למטרופולין אזורי דוגמת 
מדינת תל־אביב לאחר הסכם־הגג. "אשדוד רוצה 
לעבור מהפך שיהיה גם כלכלי וגם חברתי בדגש 
גבוהה  ומודעות  וים־תיכוניות  על רב־תרבותיות 

־לקיימות", הוא אומר. "מבחינת שטח, אנחנו מגי
עים לשטחה של תל־אביב, 50 אלף דונם שיורחבו 
שייבנה  הנמל  הסכם־הגג.  במסגרת  משמעותית 
2021 יהיה נמל מים עמוקים שיביא אוניות נוס־ ־ב
עים גדולות שיציפו את העיר ויחפשו אטרקציות 
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יש לי רשימה שמית של העוברים לגן־יבנה ואשקלון בשל המחירים ההולכים ועולים 
באשדוד. כולם, ללא יוצא מן הכלל, היו נשארים באשדוד אילו ניתנה להם אופציה כלכלית. 

רק באשדוד המחירים עולים. אז אין פתרון אחר, חוץ מלבנות במסה גדולה

אמסטרדם 
של המזרח 

התיכון

» המשך בעמוד 12

בעתיד תהיה פה כיכר סואנת. 
"אצלנו הכל מתוכנן מהתחלה" | 
צילום אוויר: גדי קבלו
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תיירותיות. לא מתבייש לומר – בעיניי, אשדוד 
תהפוך לאמסטרדם של המזרח התיכון".

איך נערכים לזה? כבר כיום הפקקים איומים. 
אי אפשר להכנס ולצאת מהעיר.

ערים   17 מבין  בשמירה.  נרדמים  לא  "אנחנו 
־נבחרנו לשמש עיר מודל לתחבורה ירוקה. אוטו

בוסים חשמליים ינועו בנתיבי תחבורה ציבוריים 
)נת"צים(. אנשים יוותרו על רכבם הפרטי".

בינתיים התושבים בוכים.
"כי היום קשה בפקקים. אבל רבים מבינים את 

־החשיבות של התוכנית ויכולים לראות את התו
צאה של תוספת 100 קווים חדשים ו־130 תחנות 
ושאטלים  ברמזורים,  עמידה  ללא  כמעט  חדשות 
לרכבת. כשיסתיים התהליך, זמני ההגעה לכל מקום 
בעיר יהיו מהירים. האוטובוס הרי לא יעמוד בפקק. 
40 מיליון שקל מרכז בקרה שיהיה מחו־ ־בנינו ב

בר לכל האוטובוסים והרמזורים, כל אוטובוס יגיע 
לכל יעד בסטיית תקן של איחורים בני לא יותר 
מדקה. התחנות יהיו ידידותיות, הצללה, וויי־פיי 
בכל תחנה, צגים דיגיטליים על מיקום האוטובוס. 
אני מאמין שאז תושבים רבים ישאירו את האוטו 
בבית. הנה, בירושלים, בעקבות הרכבת הקלה, 15 

אחוז מהתושבים ויתרו על שימוש ברכב".
אבל האוטובוסים לא יגיעו לכל מקום ברובעים 

השונים.
־"השלב הבא שהוריתי עליו הוא שאדם לא יצ

טרך ללכת יותר מ־50-100 מטרים לתחנה. הגעה 
ליעד הסופי בשני קווים מקסימום, בלי מגע עם 
נהג האוטובוס, בכרטיס רב־קו מיוחד לתושבים. 

־חתמנו על הסכם עם מעבדה בינלאומית לתחבו
רה ציבורית לאיסוף נתונים להעמדת אפליקציה 
שתראה את מצב התחבורה בעיר בכל נקודת זמן 

ובכל ציר. כל זה שם את אשדוד במקום אחר".
למה הכוונה?

־"אנחנו יוצרים פלטפורמה של עיר חדשה. זכי
נו גם בקול קורא של משרד האנרגיה בפרויקט 
אשדוד דיגיטלית. צ'יפ יונח בפח האשפה שישדר 
למשאית הזבל אם לפנות את הפח או לא. תהיה גם 

־אפליקציה למקומות חניה, וכן שליטה במתן הוד
במצלמות  מרושתת  תהיה  העיר  לתושבים.  עות 
עם סיבים אופטיים, מה שיעניק לתושבים תחושת 

ביטחון אישי".

על הגובה
־בוא נחזור רגע לבנייה, העיר משוועת לתוכ

ניות התחדשות עירונית.
"כמי שגדל בשכונת משמר הירדן ברובע ה', אני 
בהחלט מעודד התחדשות עירונית. שכונת הדקל 

־היא אחת מתוכניות הפינוי־בינוי הגדולות במדי

נה. בהסכם־הגג נוסיף 30 אלף דירות בהתחדשות 
עירונית".

מספיק  אין  אבל  דירות  ומוסיפים  מוסיפים 
תשתיות.

"אנו דואגים לתשתיות ולמבני ציבור. בהסכם־
הגג יש התחייבות שעל כל דירה שתתווסף ינתן 
ייבנו שני מחלפים מצפון  מענה תעסוקתי מלא. 
ומדרום לעיר, כולל יציאה מרחוב הרצל שתעקוף 
למחלף  ותתחברת  הצפוני  התעשייה  האזור  את 
לפני יבנה, ותיקרא דרך אריאל שרון. העבודות 
דרך  יעברו  לא  4,000 משאיות מהנמל  התחילו. 
כביש ניר־גלים אלא מהכביש העוקף. סיכמתי גם 
עם מנכ"ל הרכבת על שתי תחנות בפארק לכיש 

צפון ובמרכז העיר".
מפחד  לא  אתה  אחרים,  ערים  ראשי  לעומת 

מהבנייה לגובה שיוצרת גם בעיות.
"אני מעודד בנייה לגובה. זה נהוג בכל העולם. 
זה מפנה שטחים ירוקים ויוצר יותר מפגשים של 
תושבים והזדמנויות כלכליות. ברובעים החדשים 

יהיו גם 30-40 קומות".
אתה נכנס לתחרות הגובה שבין רמת־גן לתל־

אביב?
"יש הבדל גדול. אצלנו הכל מתוכנן מהתחלה 

־ולוקח בחשבון את כל המרכיבים, כך שזה לא ייע
שה טלאי על טלאי".

תושבי רובע ט"ו, שיש בו צמודי קרקע רבים, 
־מתנגדים לבנייה לגובה על חשבון קרקע ציבו

רית. הם גם טוענים ששטחים מרובע ז' הועברו 
לטובת החרדים.

עליהם  מדברים  שהם  השטחים  העברות  "כל 
נעשו לפניי. ברמה הרגשית אני מבין לליבם, אבל 
העיר.  כל  על  הרוחבית  ברמה  שיסתכלו  מבקש 

־אני, כמנהיג, חייב מקום לצעירים. עירוב שימו
שים שמשלב מגורים, מסחר ומשרדים בפרויקט 
אחד לגובה נהוג בכל העולם, שפונה יותר ויותר 
אל הרחוב. אנו מחברים רובעים ותיקים אל מרכז 

העיר בחוסן פיננסי. על כל 5,000 יחידות דיור 
יהיו 500 אלף מ"ר תעסוקה. למדנו מכל הטעויות 

של הסכמי־הגג הקודמים".
לרובעים  שם  לתת  הזמן  הגיע  אולי  אגב, 

הממוספרים בא"ב?
־"שמות הרובעים יישארו, אבל יהיה ביניהם חי
־בור פיזי עם נגישות יותר טובה ושינויים בתש

תיות וההתחדשות העירונית. אצלנו הצפון חלש 
ולא הדרום, ואנו מחפשים דרכים לחבר את הצפון 

לדרום".
־מה אתה אומר על תחרות הורדת הידיים הת
מידית בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי?

"היום הבעיה העיקרית נובעת מהיעדר מספיק 
יתר  סמכויות  ומתן  המקומי  לשלטון  סמכויות 
בשלטון המרכזי. זו הסיבה שאני לא יכול לזוז עם 

תוכנית פינוי־בינוי בפחות מעשר שנים".
יש שייבהלו מכוונתך לבנות עיר בצורה כה 

מסיבית ושינויה ללא הכר.
־"בוא נהיה כנים לרגע: השקעה במיליארדים בה

סכם־גג לטובת העיר היא הזדמנות שלא תחזור, 
ל־400  מ־200  לתשתיות  התקציב  הכפלת  כולל 
לא  עוד  הסכם־גג  על  חתימה  אבל  מיליון שקל. 
מבטיחה מימוש. יש פה יעדים ולו"ז לביצוע. גם 
אם נשיג את רובם – מצבנו מצויין. יש לי רשימה 

־שמית של העוברים לגן־יבנה ואשקלון בשל המ
חירים ההולכים ועולים באשדוד. כולם, ללא יוצא 
מן הכלל, היו נשארים באשדוד אילו ניתנה להם 
עוצרים  המחירים  הארץ  בכל  כלכלית.  אופציה 
או יורדים, ורק באשדוד הם עולים. אז אין פתרון 

אחר, חוץ מלבנות במסה גדולה".
חושב כבר על קדנצייה שלישית?

אלא  הארצית  לרמה  להגיע  שאיפות  לי  "אין 
להמשיך ולשרת את האוכלוסייה האשדודית. אני 

־רוצה להפוך את אשדוד לעיר מודל במושגים בי
נלאומיים. עיר תיירותית במתכונת נמל־תעשייה 

ים תיכוני רב־גוני ורב־תרבותי".

לסרי. "אני 
מתנגד להכניס 
שיח מזרחי 
להעצמת הקיטוב 
הפוליטי והעדתי. 
התחתנתי עכשיו, 
ואשתי החדשה 
אמריקאית. מזרח 
ומערב" | צילום: 
לימור אדרי

אמסטרדם 
של המזרח 

התיכון

השקעה במיליארדים בהסכם־גג לטובת העיר היא הזדמנות שלא תחזור, כולל הכפלת 
התקציב לתשתיות מ־200 ל־400 מיליון שקל. אבל חתימה על הסכם־גג עוד לא מבטיחה 

מימוש. יש פה יעדים ולו"ז לביצוע. גם אם נשיג את רובם – מצבנו מצוין
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וך שבע שנים מהיום לא תכירו ת
את אשדוד: מספר הדירות בעיר 
40 אחוז. מספר התושש שיגדל בכ
לש350  מיליון  מרבע  יגדל  בים 
אב  בתי  אלף   65 במקום  אלף. 
היום, יגדל מספרם  לש106 אלף. שטחה של העיר 
49 אלף דונם לש60 אלף דונם, ולעיר יתש שיגדל מ
שווספו ארבעה מיליון מ"ר של שטחי מסחר ומשר

דים. ולא פחות חשוב: הדירוג הסוציושאקונומי של 
העיר יעלה מש5 לש7 מתוך 10.

החזון הזה יתאפשר הודות להסכםשהגג שנחתם 
באשדוד בשבועות האחרונים. הסכםשגג מהגדולים 

שוהמורכבים שנחתמו בארץ – בגובה של שישה מי
ליארד שקלים. במסגרתו ייבנו בעיר למעלה מש30 
אלף דירות לזוגות צעירים, 100 אחוז מהן מיועדות 
לזכאי תוכנית מחיר למשתכן. 15 מתחמי מגורים, 
2.1 מיליארד שקל להש שתעשייה ומסחר חדשים, ו
כאשר  עירונית,  ותשתית  ציבור  במבני  שקעה 
התשתיות  פיתוח  את  לממן  מתחייבת  הממשלה 

לפני האכלוס. 
25 אחוז מהדירות יוקש  לפי התוכנית המקורית,

שצבו למגזר החרדי שיתחזק משמעותית בעיר. בע
אופוזיציה  וגורמי  קבות עתירה שהגישו תושבים 

לבית המשפט, הוחלט לא לקבוע מראש את מספר 
הדירות שיוקצו לחרדים, אלא לפעול לפי החלטת 
הממשלה בנושא וההסכמות שייקבעו בין העירייה 
למדינה. בכל מקרה קבע בית המשפט, כי המועצה 

תשוב לדון בהסכם במהלך החודש הקרוב.
ספק אם עיר אחרת שחתמה על הסכמישגג עמדה 
פעם ביעד כה שאפתני. באשדוד מדובר בתוספת 

המהירה והגדולה ביותר של דירות ותושבים. קחו 
למשל את ראשוןשלציון, שבה גם מתגוררים כרבע 
מיליון איש: היא  התחייבה בהסכםשגג שנחתם לפני 

כשנה, לבנייה של פחות מש20 אלף דירות בלבד.
מודל הסכמישהגג נולד במטרה לתת מענה מהיר 
יחסית, לצורך ההולך וגובר בקרב הציבור והזוגות 

שהצעירים לדיור זמין ברחבי הארץ. הסכמישהגג רו
תמים מראש את כל משרדי הממשלה הרלבנטיים 
הביקוש,  באזורי  ואפקטיבי  ממוקד  זמין,  לשיווק 

שבשיתוף הרשויות המקומיות שעימן נחתמים ההס
ידי הממשלה  על  תוך העמדת קדםשמימון  כמים, 

שלפיתוח תשתיות, מוסדות חינוך ומבני ציבור, פא
רקים ומחלפי תחבורה נדרשים, עוד משלב שיווק 
הפרויקט. הסכמישהגג מבטיחים לרשות המקומית 
את האמצעים והגיבוי הממשלתי להקמת שכונות 

ענק בנות עשרות אלפי יחידות דיור.
עשרות הסכמישגג כבר נחתמו בישראל. הראשון 
נחתם לפני כארבע שנים מול כרמישגת, ונידון היום 

שבבג"צ לאחר שעיריית קרייתשגת טוענת שלא תו
עם  בהסכם  הממשלה.  להתחייבות  בהתאם  קצבה 
לשמש  שיכול  ומרענן  ראוי  חידוש  טמון  אשדוד 

תספרו עד שבע

משמאל: שר האוצר 
כחלון, ראש העיר 
לסרי, ראש הממשלה 
נתניהו ושר השיכון 
גלנט מציגים את הסכם 
הגג החתום | צילום: 
דוד בוזגלו

הסכם־הגג שנחתם באשדוד בשבועות האחרונים צפוי לשנות את פני העיר לבלי הכר 
תוך שבע שנים: האוכלוסייה המקומית תגדל במאה אלף איש, מספר הדירות יעלה ב־40 

אחוז, שטחי המסחר הרבים יבטיחו המון אפשרויות תעסוקה. השאלה הגדולה אם כל 
הטוב הזה אכן יתרחש. עופר פטרסבורג משרטט את גבולות ההבטחה

בארץ, בממוצע 11 אחוז 
מהעסקים מצויים בסכנת 

סגירה. בערי הדרום שיעור 
העסקים בסכנת סגירה 

גבוה יותר – 13.4 אחוז. נתוני 
העסקים באשדוד טובים 

יותר מהממוצע בערי הדרום, 
» המשך בעמוד 16ודומים יותר לממוצע הארצי
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מיליארד שקל מכלל  נוספות –1.7  מודל לערים 
הסכום מיועדים להשקעה בפרויקטים שונים ברחבי 

ישיר לדירות החד ־העיר, שאינם קשורים באופן 
שות, ובראשם פרויקטים של התחדשות עירונית 

בחלקים הוותיקים שערים רבות הזניחו.

תמהיל הדירות
הדירות החדשות באשדוד צפויות להיבנות ב־15 
מתחמים שונים.  13 אלף דירות ייבנו ברובעים י"ד 
7,000 דירות בקריית־חלו־  וט"ז בדרום מזרח העיר,

לכיש.  בפארק  דירות  ו־3,000  העיר  שבצפון  צים 
פרויקטים של פינוי־בינוי יוסיפו לעיר לפחות 6,000 
עשוי  גבוהים,  כה  בהיקפים  הגדל  ההיצע  דירות. 

להוזיל את מחירי הדיור שהרקיעו שחקים באשדוד.
־לפי מודל תוכנית מחיר למשתכן, הסכם־הגג מב

טיח דירות לזוגות צעירים בהנחה של כ־350 אלף 
שקלים, הצפי בהתאם למחירי הקרקעות באשדוד. 

־שליש מהדירות ישוריינו לתושבי העיר. כדי לה
שייבנו  מהדירות  אחוז   40 השגה,  בר  דיור  בטיח 
במסגרת ההסכם יהיו דירות 3 חדרים שגודלן לא 
יעלה על 75 מ"ר; 40 אחוז מהדירות יהיו דירות 4 
חדרים ששטחן לא יעלה על 100 מ"ר; ורק 20 אחוז 

מהדירות יהיו גדולות מ־100 מ"ר. 
עוד כולל הסכם־הגג: הקמת קריית ספורט עם 
ואולם  אולימפית  בריכה  חדש,  עירוני  אצטדיון 
כדורסל, חידוש בתי הספר וגני ילדים, וכן הקמת 

229 כיתות גן, 683 כיתות בית ספר יסודי ו־549 

־כיתות על־יסודי. כמו כן מתוכננת הקמתו של קמ
פוס לגיל הרך.

מדד העסקים
במסגרת הסכם־הגג המדינה מתחייבת גם לשווק 
500 אלף מ"ר של שטחי מסחר ומשרדים, על 5,000 
דירות שהיא תשווק. בסך הכל המדינה מתחייבת 
לשווק כארבעה מיליון מ"ר שטחי מסחר ומשרדים. 
במילים אחרות, הסכם־הגג של אשדוד יבטיח כמות 

אדירה של אזורי תעסוקה חדשים. 
־כדי להבין איך זה ישפיע על אשדוד, ביקשנו מצ

וותי המחקר של דן אנד ברדסטריט לנתח במיוחד 
־עבורנו מה קורה בעיר בהשוואה לערי הדרום בת

חומי המסחר, המשרדים והעסקים. מתברר כי נתוני 
אשדוד טובים יותר מהממוצע: בארץ, בממוצע 11 
אחוז מהעסקים מצויים בסכנת סגירה. בערי הדרום 
 13.4  – יותר  שיעור העסקים בסכנת סגירה גבוה 
אחוז. נתוני העסקים באשדוד טובים יותר מהממוצע 
בערי הדרום, ודומים יותר לממוצע הארצי – 11.3 
אחוז מהעסקים בסכנת סגירה. יש לציין כי אחוז 
העסקים בסכנת סגירה הוא מדד המחושב בהתאם 

לנתונים הנאספים על כל עסק במדינת ישראל.
־גם מבחינת ממוצע העסקים בעיר מצבה של אש

דוד טוב יותר יחסית לערי הדרום. הממוצע הארצי 
87 עסקים לכל אלף תושבים, כאשר בערי הד־  הוא

62 עסקים לכל  אלף תוש־  רום הממוצע עומד על

בים. הנתון של אשדוד אמנם נמוך יותר מהממוצע 
הארצי, אך עומד על 65 עסקים לכל אלף תושבים. 
בגביית  עתידיים  קשיים  מפני  חוששים  באשדוד 

חר במרכזים  שקורה  כמו  החרדי,  במגזר  ־הארנונה 
דים בארץ. שיעור גביית הארנונה הוא מדד המשפיע 
באופן ישיר ומשמעותי על הכנסות העירייה – רוב 
התקציב שלה מתבסס על גביית הארנונה. הממוצע 
הגבייה  לאחוז  הזהה  שיעור  אחוז,   88 הוא  הארצי 
הממוצע בערי הדרום. לעומת זאת, בדיקת דן אנד 

בראדסטריט עבורנו מגלה כי שיעור גביית הארנונה 
בעיריית אשדוד גבוה משמעותית ועומד על 94 אחוז. 
שיעור העודף )גירעון( בתקציב הוא מדד המעיד 
על איתנותה הפיננסית והתנהלותה הכספית של 
בראדסטריט  אנד  דן  מבדיקת  המקומית.  הרשות 
עולה כי עיריית אשדוד מתנהלת עם תקציב מאוזן.  

כניסה ויציאה
־ואיך יסתדרו התושבים הרבים בדרכם אל העס
־קים ואל מקומות העבודה בתוך העיר וממנה? בהס

כם מחויבות המדינה להוספת שתי כניסות ויציאות 
־מן העיר, בהקמת מחלפים מצפון לאשדוד ומדרו

מה. כן מתוכננת הרחבת תחנת רכבת עד הלום עם 
עשרות שאטלים ביום, וגם הקמת תחנה חדשה ליד 

אזור התעשייה הצפוני.
גם  בהתנגדות,  ההסכם  נתקל  אלה,  כל  למרות 
מגורמי האופוזיציה בעיר שטענו כי הוא לא הונח 

הארגו בקרב  וגם  המועצה,  בפני  בזמן  ־לאישור 
נים הירוקים. החברה להגנת הטבע אף פנתה לשר 
יואב  והשיכון,  הבינוי  ולשר  כחלון  משה  האוצר, 

־גלנט, בבקשה שבנייתן של אלפי יחידות הדיור המ
־תוכננות במסגרתו תיעשה בגבולות שנקבעו בתוכ

נית המתאר של העיר. החשש הגדול הוא מפני בנייה 
בחולות אשדוד ובשטחי הדיונה הגדולה, המוגדרים 

־כשטחים ייחודיים וערכיים מבחינה סביבתית. במ
כתב ששיגרה מנכ"לית החברה להגנת הטבע, איריס 
האן, היא כותבת בין השאר כי יש להימנע מלחתום 

־על הסכם־הגג באשדוד, כל עוד הוא כולל את הב
נייה באזורי הדיונות הייחודיים של דרום העיר. 

־ועדיין, מכל הבחינות צפוי הסכם־הגג חסר־התק
דים להגדיל את העיר, את תושביה, ואת אפשרויות 
התעסוקה שלהם, לשפר את איכות חייהם ולהפוך 
זוהי  האם  ומשמעותית.  חשובה  לעיר  אשדוד  את 
משימה אפשרית? בשל הבירוקרטיה הישראלית יש 
ספק גדול בכך, אבל גם אם התוכנית תתגשם רק 

בחלקה, אשדוד תשתנה ללא הכר.

מגדלים באשדוד. לא 
מפחדים מבנייה לגובה 
| צילום: אדי ישראל

 תספרו
עד שבע
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להיות אף כדאי  לא  פעם 
זה  באשדוד,  אבל  חולה, 
שהאמת  שנים  עשרות 

־הברורה הזאת נכונה שב
החמישית  העיר  עתיים. 

־בגודלה בישראל היא היחידה ברשימת עשר הע
חולים  בבית  מצוידת  שלא  בארץ  הגדולות  רים 
ציבורי. תושבות אשדוד שכורעות ללדת, תושבי 
שאמורים  חולים  חירום,  לניתוח  שזקוקים  העיר 
להתייצב מדי יום בבית חולים לקבלת טיפול – כל 
אלה, ומדובר כאן כמובן בדוגמאות ספורות בלבד 
– נאלצו עד כה להרחיק לערים אחרות במקרה 
אחוזים מתושבי   40 סקרים שנעשו,  לפי  הצורך. 
וצפונה  נסעו בשנה האחרונה לתל־אביב  אשדוד 

כדי לצרוך שירותים שונים בבתי חולים.
לא עוד. תושבי האזור יכולים להסיר מלבם את 

־החשש שהאמבולנס שיזעיקו עלול להיתקע בפ
בביתם. בעוד  המרוחק  חולים  לבית  בדרך  קקים 
חולים,  בית  רשמית  באשדוד  ייפתח  כחודשיים 
תושבי  אלף  ל־250  רפואי  מענה  לספק  שמיועד 
העיר ולעוד 250 אלף תושבי הסביבה. מאבקם של 
סוף  סוף  והמדינה לקחה  נחל הצלחה,  התושבים 
את העניינים לידיים והשקיעה 400 מיליון שקל 

־בבית חולים מתקדם, משוכלל ומצוחצח כדי לה
פוך אותו לציבורי מול תחלואי מערכת הבריאות 

בישראל. 
אז הבשורה הראשית כאן: בית החולים אסותא 

דבר, שיש ציבורי לכל  חולים  בית  הוא  ־אשדוד 
רת את מבוטחי כל קופות החולים, גם במחיר יקר 
ששילמה המדינה. 250 רופאים, 500 אחיות ובסך 
והמתגבש,  החדש  הצוות  ימנה  איש   1,200 הכל 

־שייהנה ממכשור רפואי מתוחכם ומערכות שלי

טה מתקדמות. בית החולים הזה נבנה מתוך תפיסה 
השונה לחלוטין מזו המאפיינת את בתי החולים 

־שהוקמו לרוב בשנות החמישים ומאוזכרים בנשי
מה אחת עם הזקנה המפורסמת במסדרון. שם, לא 
מתכננים מיטות במסדרונות. "צריך חוק בישראל 

־נגד מיטות במסדרון", אף מדגיש יו"ר אסותא מר
כזים רפואיים, פרופ' שוקי שמר.

קומות,  בן תשע  הוא  המרכזי  האשפוז  מבנה 
והמ המכונים  מבנה  קרקעיות.  תת  מהן  ־שתיים 

רפאות בן שבע קומות. בבית החולים מתכוונים 
המיון.  בחדר  דחופה  רפואה  בשירותי  להתמקד 
יהיה זה חדר המיון הראשון בארץ שרוב הרופאים 
הטיפולים  כל  דחופה.  לרפואה  מומחים  יהיו  בו 
הדרושים יבוצעו בבית החולים למעט השתלות, 
זה. המחלקה האונקולוגית  וכן ניתוחי לב בשלב 
צפויה להיות היחידה מסוגה במרחב שבין סורוקה 

בית החולים 
אסותא אשדוד 
250 רופאים, 500 

אחיות | צילום 
אוויר גדי קבלו

אחרי עשרות שנים ומאבק ממושך, יכולים תושבי אשדוד והסביבה לנשום 
לרווחה סוף סוף: בעירם הוקם בית חולים ציבורי, והם לא ייאלצו יותר לחשוש 
שאמבולנס החירום שאותו הזעיקו, ייתקע בפקקים בדרכו לעיר אחרת. עופר 

פטרסבורג סייר בבית החולים החדש אסותא אשדוד וחזר אופטימי ביחס 
לתושבי העיר, אך פסימי לגבי גורלה של מערכת הבריאות הארצית

טיפול נמרץ
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־לתל־השומר, והיא תכלול גם מתן טיפולי כירור
גיה אונקולוגית, כימותרפיה והקרנות. 

אסותא אשדוד ישמש כבית חולים אוניברסיטאי. 
־מחלקותיו יספקו שירותי הוראה קלינית לסטוד

נטים של בית הספר לרפואה של אוניברסיטת בן 
־גוריון בנגב, והאוניברסיטה תעניק מינויים אקד

מיים לאנשי צוות מטעם בית החולים. יש לציין כי 
על פי נתוני ה־ OECD,  ישראל נמצאת במקום 
הנמוך ביותר במספר בוגרי בתי הספר לרפואה. 
־כ 800  בוגרים בלבד מסיימים בכל שנה את לי־
מודי הרפואה, ולא די במעט שמספקת הפקולטה 

לר החדשה  הפקולטה  בוגרי  גם  ובעתיד  ־בצפת 
פואה באוניברסיטת אריאל, כדי שיצמח דור חדש 
של רופאים בישראל שיספיק לצרכי האוכלוסייה 

הארצית.  
במעמד החתימה על ההסכם, ציין דיקן הפקולטה 
למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון, פרופ' 
עמוס כץ, כי "שיתוף הפעולה החדש ייצר תועלות 
הדדיות הן לאוניברסיטה ולמשאב החשוב ביותר 

שלה – הסטודנטים, והן לבית החולים באשדוד".

נגד טילים
החו בית  של  נכונה  הפעלה  לאפשר  מנת  ־על 

לים, פתיחתו תוכננה בצורה הדרגתית. מרפאות 
יוני, באוגוסט נפתח מכון  החוץ נפתחו בתחילת 
הדימות וחדרי הניתוח, בספטמבר ייכנסו לפעולה 
המחלקה הקרדיולוגית ומחלקת ילדים. באוקטובר 
תיפתח מחלקת היולדות ויתר מחלקות האשפוז, 
ובנובמבר יושלם השלב האחרון בתוכנית, ויפתח 
המיון. מנכ"לית  – חדרי  דחופה  המרכז לרפואה 
בית החולים היא עו"ד רחל שמואלי, המלווה את 

הקמתו מהיום הראשון. 
־הבעיה המרכזית היא גיוס צוות הרופאים והעו

בדים לבית החולים החדש. בארץ יש מחסור חמור 
־ברופאים ואחיות. לפי דוח משרד הבריאות, בי

שראל יש רק  4.7  אחיות לכל אלף נפש, לעומת 
ממוצע של  9.8  אחיות לכל אלף נפש במדינות ה־. 

   OECD
הצוותים של אסותא אשדוד גוייסו בעיקר מבתי 
ממוסדות  וגם  וברזילי,  קפלן  הסמוכים,  החולים 
במרכז. התוצאה: אמנם יש בית חולים חדש, אבל 
"אם  מקצועית.  נפגעים  לו  הסמוכים  המוסדות 

־פותחים שירותים חדשים בלי להרחיב את מסג
רת כוח האדם שמאיישת אותם, בסופו של דבר 
הציבור לא מקבל שום תוספת בריאות", טוענים 

גורמים רפואיים מתוסכלים, ובצדק.
שהר אחרי  החולים  לבית  להצטרף  ־"החלטתי 

גשתי שאני מזדהה עם הערכים שלו ועם הרצון 
להעניק למטופלים סטנדרט טיפולי אחר", אומרת 

ווסט, מנהלת המחלקה לרפואה דחו ־ד"ר דברה 
להקים  בהזדמנות  מדובר  "מבחינתי  )מיון(.  פה 
ולהתחיל  כלום  בו  היה  במקום שלא  חולים  בית 
לבנות מערכת מן היסוד, וזו בעיניי הגשמת חזון 
הציונות. יש לי הרבה חלומות ותוכניות, ביניהם 
להקים מחלקה שמאוישת 24 שעות ביממה על ידי 
רופאים מומחים ברפואה דחופה, בדומה למודלים 
שקיימים בחו"ל. אני מתכוונת להשקיע את כולי 

בבניית מחלקת המיון הטובה ביותר בארץ".
נורו עשרות  מכיוון שבמהלך מבצע צוק איתן 
טילים לעבר העיר, ואשדוד היא העיר שנפגעה בו 
בצורה הקשה ביותר, בית החולים החדש יהיה בית 
החולים הממוגן ביותר בישראל, מה שיאפשר את 

־המשך הפעלתו גם במצבי חירום, ללא צורך בפי
נוי המטופלים למבנים חלופיים. 

־כמי שסייר בבתי חולים מודרניים בהקמה ברח
בי העולם, אני יכול לומר שאסותא אשדוד עומד 
ביותר.  הגבוהה  ברמה  בינלאומיים  בקריטריונים 
כך  נבנו  החדש  החולים  בבית  נרחבים  חלקים 
שיתאימו לרפואה פרטית ומרווחת, למשל חדרי 
שניים,  מקסימום  יחיד,  לחולה  שהותאמו  אשפוז 

־ומסדרונות צרים כדי למנוע את הצבתן של מי
טות אשפוז בהם. 

־חדר המיון תוכנן באופן כזה שהמטופלים יופ
ולא כנהוג בארץ  זה מזה באמצעות קירות,  רדו 
בווילונות בד. זה לא רק עניין של פרטיות, הקירות 
גם מאפשרים למנוע בצורה טובה יותר התפשטות 
זוג מיטות  זיהומים במחלקה. כל חדר כולל  של 
עם טלוויזיה ללא תוספות תשלום וקנסות כנהוג 
כמעט  המהווים  החרדים,  אחרים.  חולים  בבתי 
מהפרדה  ייהנו  לא  אשדוד,  מאוכלוסיית  שליש 
בין נשים וגברים במחלקות השונות. אפילו המזון 
המוצע בבית החולים יהיה כשר ולא גלאט כשר. 
"השירות יהיה שווה למבוטחי כל קופות החולים 

וכל המגזרים", מבהירים באסותא אשדוד.
שעליה  הבריאות  במערכת  המרכזי  המחדל 
צפוי בית החולים החדש לתת מענה הוא התורים 
האיומים בחדרי המיון. ימים יגידו אם הוא עמד 
במבחן, אבל די לראות את הנתונים הארציים כדי 
להזיל דמעה: מנתוני משרד הבריאות עולה כי זמן 
ההמתנה הממוצע בחדרי המיון הוא 3.79  שעות. 
לחמש  שתיים  בין  נרשם  ביותר  הגדול  העומס 
אחר הצהריים. חדר המיון באשדוד אמור לקצר 
את התורים לפחות בחצי עם אנשי צוות ייעודיים 

שמתמחים במיון וקבלה. 
־גם הטכנולוגיות בהחלט תאווה לעיניים. המכ
־שור הרפואי המתקדם כולל מאיצים קוויים לטי
־פול רדיותרפיה, מעבדת צנתורים מתקדמת ומ

כשירי CT ו־MRI חדישים. בנוסף, במבנה בית 
החולים עצמו הושקעו 8-12 מיליון שקל על מנת 

שיעמוד בתקנים ירוקים.
־לובי הכניסה גדול ורחב הידיים, והגינון הסבי

בתי המשתרע על פני 70 דונם מרשים ביותר. בית 
החולים מרוחק 800 מטר מתחנת הרכבת, ובאיו 
ייהנו משירות שאטלים בדרכם הלוך חזור כחלק 

מהתחבורה הירוקה של העיר.
את סיורנו מלווה מנהל בית החולים פרופ׳ חיים 
ביטרמן, שכמו חתן ביום חופתו נרגש להצביע על 
כל חידוש בבית החולים תחת ניהולו.  גם ראש העיר 
ד״ר יחיאל לסרי, רופא בעצמו, נרגש. כששאלתי 
אותו אם הכין לעצמו אופציה לניהול בית החולים 

־הזה כקריירה הבאה שלו בתום כהונתו, ענה בנחר
צות: "מה פתאום. יש רופא מצוין וחבר שמנהל את 

המקום וקובע את הסטנדרטים שלו". 

קירות שקופים
לאחר  לדרך  יצא  החולים  בית  להקמת  המכרז 
שבו  כעשור,  שנמשך  אשדוד  תושבי  של  מאבק 

־הם דרשו מהמדינה להקים בית חולים בעיר בני
גוד לכל הסיכויים. המכרז המקורי להקמת בית 
החולים הציבורי באשדוד, כלל אפשרות להפעיל 
שר"פ )שירותי רפואה פרטיים( בהיקף של עד 25 
אחוז מכלל פעילות בית החולים, וכלל גם מימון 
משמעותי של המדינה. אסותא מרכזים רפואיים, 
חברה־בת של קופת חולים מכבי, זכו במכרז לאחר 

שהמתמודדים האחרים פרשו מהמירוץ. 
הסכימה  אסותא  הנהלת  התקדם,  כשהתהליך 
החולים,  בבית  להפעיל שר"פ  הזכות  על  לוותר 
וזאת בתמורה למענק כספי של 400 מיליון שקל, 
שירותים  להפעלת  רישיונות  תמורת  ובעיקר 
MRI, יחידה לה־  רפואיים נוספים בבית החולים:
פריה חוץ גופית, צנתורים ומאיצים קווים )בהם 
עתה  חולי  עד  סרטן(.  לחולי  הקרנות  מבצעים 
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מנהל אסותא 
אשדוד פרופ' 

חיים ביטמן, 
וקרן שכטר־

אזולאי מנהלת 
מחוז דרום של 

מכבי | צילום 
גדי קבלו ד"ר דברה ווסט: "מדובר 

בהזדמנות להקים בית חולים 
במקום שלא היה בו כלום 

ולהתחיל לבנות מערכת מן 
היסוד, וזו בעיניי הגשמת חזון 
הציונות. יש לי הרבה חלומות 

ותוכניות. אני מתכוונת להשקיע 
את כולי בבניית מחלקת המיון 

הטובה ביותר בארץ"
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סורוקה  החולים  לבית  עד  לנסוע  נאלצו  סרטן 
בבאר־שבע או למרכז הרפואי שיבא בתל־השומר 
על מנת לעבור טיפול מציל חיים, במקרים רבים 
על בסיס יומי. הרישיונות הנוספים שהוענקו לבית 
החולים יאפשרו להקים מכון אונקולוגי המעניק 
טיפול מקיף לחולי סרטן )כימותרפיה + טיפולי 

הקרנות(. 
־הנהלת אסותא פנתה לכל קופות החולים והצי
־עה להם לשתף איתה פעולה. קופת החולים הרא

שונה שהרימה את הכפפה היא קופת חולים מכבי 
־"ואנחנו מקווים שיתר קופות החולים ילכו בעק
־בותיה", מציין פרופ' ביטרמן. "יש להבחין בין שי

רותים אמבולטוריים )שהם מתוכננים מראש( לבין 
שירותי חירום. כל אדם המשויך לכל קופת חולים, 
היולדות,  למחלקת  או  המיון  לחדר  להגיע  יכול 
שירותים  החולים.  בבית  רפואי  טיפול  ולקבל 
רפואיים שהם מתוכננים מראש, מחייבים הפניה 
ההחלטה  אלה  במקרים  לכן,  החולים,  קופת  של 
אם להעניק את ההפניה למבוטח היא אך ורק של 

קופת החולים".
עד שיצטרפו קופות החולים האחרות, אם בכלל, 
מדי.  יותר  להתרוצץ  יצטרכו  לא  מכבי  מטופלי 

ותפתח בפני רו דיגיטלית תזהה אותם  ־מערכת 
הרפואית  ההיסטוריה  כל  את  החולים  בית  פאי 
של החולים. מודל שיתוף הפעולה בין הרופאים 
מערכות  לבין  אשדוד  העיר  וברובעי  בקהילה 
בדיקות  ימנע  החולים  בבית  המתקדמות  המידע 
חוזרות ונשנות, יחסוך כסף ובירוקרטיה מיותרת 
ימשיך  החולים  בית  בנוסף,  התורים.  את  ויקצר 
להיות גורם מלווה גם לאחר שהמטופל ישתחרר. 

בקופת  דרום  מחוז  מנהלת  קרן שכטר־אזולאי, 
שלנו,  לסיור  היא  אף  שהתלוותה  מכבי,  החולים 
מתארת זאת כתהליך של "קירות שקופים". "זהו 
למעשה היתרון עבור מבוטחי מכבי, המאפשר להם 
מעבר חלק של נתוניהם הרפואיים וקיומו של רצף 

טיפולי", היא אומרת.
מדובר למעשה במודל חדש של אינטגרציה בין 

־שירותי הרפואה שיינתנו בבית החולים לאלו הני
תנים בקהילה. "בית החולים באשדוד יהיה קהילתי 

"מידע שוטף  למהדרין ",  מסבירה שכטר־אזולאי. 
־על מצבו הבריאותי של החולה יזרום בין בית החו

לים לקהילה. לדוגמה, כאשר חולה יישלח לבית 
החולים, טופס ההפנייה שלו יגיע ישירות לבית 
יהפוך  הקליטה  תהליך  דיגיטלי.  באופן  החולים 
מהיר וקל. ניתן יהיה להתקבל ללא צורך בלהמתין  
לאישור טופס 17 )טופס התחייבות( ברגע שאתה 
הכי דואג ולחוץ. ברגע הכי קריטי שבו אתה חרד 
ולחשוש  צריך לשבת  לא  לילד/בעל שלך, אתה 
אם אישרו לי טופס 17 או לא – אתה פשוט מגיע. 
מנגד, חולה שמשתחרר הביתה יקבל מרשם בבית 
החולים בהתאם לתרופות שמצויות בקהילה, ולא 
־יהיה מצב כמו היום, שבקופה יחליפו לו את הת

רופה הנדרשת ". 
הדרום,  באזור  חולים  אחד מתוך תריסר  כיום, 
חוזר לאשפוז תוך חודש ימים מרגע השחרור מבית 

החולים. זה נתון מדאיג מאוד. "הסיבה העיקרית 
שבגללה זה קורה היא היעדר תכנון ליום שאחרי", 
מסבירה שכטר־אזולאי. "המטופל משוחרר מבית 
החולים מבלי לדעת מה קורה איתו מחר, לאיזה 
רופא הוא צריך לקבוע תור, אילו תרופות לקחת 
במצב  מעודכן  בכלל  שלו  המשפחה  רופא  והאם 
שלו. מהר מאוד המטופל מתדרדר בביתו כי הוא 

־לא מקבל את הטיפול הראוי בקהילה, ונאלץ לח
זור שוב לאשפוז, במקרים רבים, במצב חמור יותר 

ממצבו באשפוז הקודם". 
החולים  בבית  הוקם  כאלה  מצבים  למנוע  כדי 
חמ"ל משותף עם קופת חולים מכבי שבמסגרתו 
אישי",  טיפול  "מתאמות  ידי  על  ילווה המטופל 
החל מרגע אשפוזו ועד שחרורו הביתה, ויבטיחו 

המשך טיפול אצל הרופא המטפל בקהילה.

לא במסדרון
לפני מספר שבועות סייר לראשונה שר האוצר 
משה כחלון בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד, 
ולא הסתיר את התפעלותו. "בתי החולים האחרים 
צריכים לשאוף להיות במקום שאתם כבר נמצאים 
החולים  בית  "ההיכרות  עם  כחלון.  אמר  היום", 
נתנה לי זריקת עידוד שמערכת הבריאות יכולה 
להיראות אחרת, ואני יוצא מכאן שר אוצר אחר 

מאשר נכנסתי".
כחלון התייחס גם לוויתור של אסותא על השר"פ, 
ואמר: "אנשים מתים בבתי חולים כי הם לא זוכים 

־לראות מנהל מחלקה אפילו פעם אחת במהלך תקו
פת האשפוז שלהם. גם לאוכלוסיות החלשות מגיע 

־לקבל טיפול רפואי הולם ויחס מכבד בבית החו
לים. העובדה שכל אדם, יהיה מעמדו אשר יהיה, 
יוכל להתאשפז בחדר פרטי או זוגי באסותא, ולא 
במסדרון מאחורי וילון מרופט, זו בשורה מבחינתי. 
לכל אדם באשר הוא, מגיע לשמור על צלם אנוש".
שוקי  פרופ'  רפואיים,  מרכזים  אסותא  יו"ר 

המש הלקח  כי  באומרו  האוצר  לשר  פנה  ־שמר, 
הוא  החולים  בית  מהקמת  שהופק  ביותר  מעותי 
מתכננת  המדינה  "אם  האדם.  כוח  גיוס  בעניין 
להקים בתי חולים נוספים, צריך קודם כל לחשוב 
הגדיש  והאחיות",  הרופאים  את  מגייסים  מהיכן 

־שמר. "המצב הבלתי נתפס שנוצר היום הוא שמ
נסים לגייס את כוח האדם מתוך המחסור שקיים, 

וחייבים למצוא לזה פתרון הולם". 
שר הבריאות יעקב ליצמן שסייר גם הוא בבית 
החולים התחייב שיעשה ככל שביכולתו על מנת 
שבית החולים יופעל בצורה הטובה ביותר, וישרת 
את כל תושבי העיר, חילוניים וחרדים. לא נותר 
אלא לראות אם אסותא אשדוד יעמוד בהבטחות 

ובאתגרים שיוצבו בפניו. 

טיפול 
נמרץ

שר האוצר משה כחלון: 
"אנשים מתים בבתי חולים 

כי הם לא זוכים לראות מנהל 
מחלקה אפילו פעם אחת 

במהלך האשפוז שלהם.
העובדה שכל אדם, יהיה 

מעמדו אשר יהיה, יוכל 
להתאשפז בחדר באסותא, ולא 
במסדרון מאחורי וילון מרופט, 

זו בשורה מבחינתי"

חדר ניתוח באסותא 
אשדוד. בית החולים 
הממוגן ביותר 
בישראל, מה שיאפשר 
את המשך הפעלתו גם 
במצבי חירום 

פרופ' שוקי 
שמר בחדר 

אשפוז. "צריך 
חוק בישראל 

נגד מיטות 
במסדרון"

» המשך מעמוד 21

 חדרי אשפוז

באסותא אשדוד. 
"שירות שווה לכל 
הקופות"
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עוד כעשור, לכשיושלם הנמל ב
אשדוד  העיר  תהפוך  החדש, 
ולאלפי  נוסעים  לאוניות  בית 
בה  לבלות  שיירדו  תיירים 
ואולי גם ללון בה. אומנם כיום 

־העיר עדיין רחוקה מכך, אבל היא מקדמת תוכ
ניות בהיקף פיתוח של 400 מיליון שקל, על מנת 
להגשים את החזון הזה ולהפוך לעיר חוף שופעת 
ביותר  מהחשובים  הוא  התיירות  "ענף  תיירים. 
לפיתוח ולצמיחה העירונית, והעירייה משקיעה 

־משאבים רבים בפיתוח פרויקטים תיירותיים ופ
של  למיתוגה  התורמים  בינלאומיים,  סטיבלים 
אשדוד כיעד תיירות אטרקטיבי", מצהיר ראש 

עיריית אשדוד, ד"ר יחיאל לסרי.
ובהחלט יש לה לאשדוד פוטנציאל כזה. לצד 

־הנמל שהולך ותופס חלק גדול מחופי העיר, אש
דוד מתהדרת באחת מרצועות החוף היפות בארץ 
עם חולות לבנים. לכל אורך החוף נמתחת טיילת 

־שבה משובצים מתקני ספורט, מסלול הליכה ומ

סלול אופניים, אשר בהקמתם מושקעים בימים 
אלה כ־30 מיליון שקל. בסך הכל יושקעו בפיתוח 

הטיילת 300 מיליון שקל. 
מכיוון שבשל התנגדות מצד ארגונים ירוקים 
נאסר על העירייה לבנות שובר גלים, שוקדים 

־כעת על פתרון שיאפשר לתושבי העיר ולמב
קרים בה להיכנס למים מבלי לחשוש יותר מדי 
עם  להתמודד  מנסים  "אנו  הסוערים.  מהמים 
העניין הזה ובוחנים חלופות שלא יפגעו במעבר 
החולות ובמרקם האקולוגי, כמו שובר גלים צף 
או שובר גלים עם מעברים, אך זהו תהליך ארוך 
מאוד", אומר עופר דרי, מנכ"ל חופית, החברה 

לתיירות אשדוד.
יש לקוות שגורלו של הפרויקט הזה יהיה מתוק 
אשדוד.  של  קלאב  הקאנטרי  של  מגורלו  יותר 
היה  ואמור  שנה   16 לפני  לדרך  יצא  הפרויקט 
ספורט  כקריית  כעשור  לפני  לפעול  להתחיל 
בת 4,000 מ"ר הכוללת ארבע בריכות, בהן אחת 
מקורה ואחת אולימפית, וכן מגרשי ספורט. 40 

בוזבזו על הקאנטרי קלאב המ ־מיליון שקלים 
קומי שהפך לפיל לבן. ביולי אשתקד יצא מכרז 
חדש, ואולי בכך תבוא הסאגה הזאת סוף סוף על 

פתרונה. 

לכיש על המפה
נמצאים  אחרים  רבים  תיירותיים  פרויקטים 
כעת בשלבים שונים של תכנון וביצוע, ביניהם 
אטרקציות  על  במרינה  הדרומי  המזח  פיתוח 

מוטו מים,  פארק־משולב  הקמת  בה,  ־התיירות 
רי ואקסטרים בפארק נחל לכיש והסדרת השיט 
בנחל לכיש, אשר לא שטו בו מאז שנות ה־60, 
ובנוסף הקמת חניון קמפינג מאובזר שיהיה נגיש 
גם  בעיר מתכננים  ניידים.  קראוונים  עבור  גם 

־להעתיק את השוק העירוני ממקומו ולבנות מד
רום לו, מתחם מכולות מעוצבות בן כ־1,500 מ"ר 
במטרה להפוך את האזור למוקד משיכה ובילוי 

החולות הלבנים 
של החוף העירוני. 
תוך כדי הפיתוח 
מנסים לשמור על 
המרקם האקולוגי | 
צילום: אדי ישראל

עם רצועת חוף מהיפות בארץ אשדוד אמורה להיות אטרקציה 
תיירותית סוחפת, אבל כרגע היא עדיין רק בדרך להיות כזאת. 

עופר פטרסבורג חושף את תוכניות הפיתוח העתידיות של העיר, 
המסתכמות בעלות של כ־400 מיליון שקל 

 תחת שמי 
ים התיכון

לפני 16 שנה הקאנטרי קלאב המקומי יצא לדרך. לפני כעשור הוא היה אמור להתחיל לפעול 
כקריית ספורט הכוללת ארבע בריכות ומגרשי ספורט. 40 מיליון שקלים בוזבזו, והוא הפך לפיל 

לבן. ביולי אשתקד יצא מכרז חדש, ואולי בכך תבוא הסאגה על פתרונה
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לאורך כל השבוע. עד שמתחם המכולות יוקם, 
ישמש השטח שעליו משתרע כיום השוק העירוני 

כחניון.  
 – "המתנפחוף"  על  באשדוד  שוקדים  בנוסף, 
מתחם של מתקני מים המתפרש על כ-20 דונם 
בארץ,  הגדולה  הגלים  בריכת  את  גם  ויכלול 
שעתיד להוות אטרקציה מרכזית בעיר, וכן על 
פיתוח טיילת החוף הצפוני, ועוד שורה של מיזמי 
רב־ בתוכנית  מדובר  ומגוונים.  שונים  תיירות 

שלבית שבמהלכה יבוצע חלק גדול מהפרויקטים 
כבר בשנתיים־שלוש הקרובות.

־כיום קיימות בעיר אטרקציות, כמו פארק את
גרים, ששוכן על גדות נחל לכיש ומתפרש על 
30 דונם. בפארק ניתן ליהנות ממדשאות נר־  פני

־חבות, פינות צל עם שולחנות, אטרקציות אק
סטרים, מתקני שעשועים לכל המשפחה, אוהל 
אירועים ומשחקים חדש וממוזג ובריכת שכשוך 
גדולה. אגב, בחודש מאי אשתקד, קראו החרדים 
להחרים את פארק אתגרים והבריכה העירונית 

ישנם  ו' מכיוון שהם פועלים בשבתות.  ברובע 
ימי רחצה נפרדים לנשים ולגברים בחלק מימות 
השבוע, אך באשדוד יש מי שחוששים שהחרדים 
יפעילו לחץ לסגור בשבתות את מוקדי הנופש. 
מהחברה לתיירות אשדוד נמסר כי הפרויקטים 
האמורים נמצאים כרגע בשלב תכנון ועדיין לא 

הוחלט מה תהיה מתכונת הפעלתם. 
לא רחוק מהפארק נמצאת טיילת פארק נחל 

אתג מ"פארק  אורכה,  ק"מ  כשלושה  ־לכיש, 
הנחל  ועד לשפך  רים" השוכן בחלקה המזרחי, 
בחוף הים הצמוד לשובר הגלים של נמל אשדוד. 
לאורך טיילת הנחל ניתן לחזות במגוון גדול של 
בעלי חיים: החל מבעלי חיים ימיים )צבים, דגים, 
נמיות ועוד(, דרך מינים רבים של בעלי כנף, ועד 

זברות, איילים ועוד הנמצאים בפינות חי. 
פרויקט הדגל של העיר הוא פארק אשדוד ים, 
הפארק  שקל.  מיליון   80 של  בהשקעה  שנבנה 
משתרע על שטח של 200 דונם ומשמש לבילוי 
לכל המשפחה. במרכזו הוקם אגם בשטח של 11 

־דונם, ובו ניצבת מזרקה צבעונית בהשראת המז
רקה בברצלונה. הפארק כולל גם אמפיתיאטרון 
ענק ובו 8,500 מקומות, נקודת מצפור גבוהה עם 

־נוף פנורמי, מגרשי ספורט, מתקני כושר היד
ראוליים מתקדמים ואזורים מוצללים עם מתקני 

שעשועים לכל הגילאים.

חדר על המים
מלון  בתי  מספר  בעיר  פועלים  אלה,  לצד 
ברמות שונות. מלון "לאונרדו פלאזה" החדש 

הס מלון  עם  ויחד  "ווסט"  מלון  אל  ־הצטרף 
הכל  בסך  מוצעים    – לה־מר"  "סור  וויטות 
350 חדרים ללינה בעיר. בתכנון נמצאים עוד 

מספר בתי מלון, בהם מלון "הילטון" המיועד 

» המשך בעמוד 28

בעיר ישנן קרקעות רבות המיועדות לבניית בתי מלון, שבעליהן אינם מזדרזים לממש את 
זכויותיהם על הקרקע. עופר דרי, מנכ"ל חופית: "אם הרשויות יחייבו את בעלי הקרקע לשלם 

ארנונה או סוג של מס רכוש, זה יגרום לפיתוח הקרקעות והמלונאות תוך זמן קצר"

נחל לכיש. מאז שנות ה־60 לא שטו בו | צילום: אבי רוקח לילה בעיר. סיורים מודרכים בחינם בסופי שבוע | צילום: שבתאי טל

העתיקות. עיר עם היסטוריה | צילום: קובי רפאלמצודת אשדוד. בעיר יש מוזיאון לתרבות הפלישתית | צילום: קובי רפאל
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בר ספא־בוטיק  מלון  למרינה,  בסמוך  ־לקום 
נוספות  בקשות  ועוד.  הדרומית  החוף  צועת 

לקבלת היתרי בנייה נדונות עכשיו.
עם זאת, בעיר ישנן קרקעות רבות המיועדות 

־לבניית בתי מלון, אשר בעליהן אינם מזדר
זים לממש את זכויותיהם על הקרקע. בעיני 
עופר דרי, מנכ"ל חברת התיירות חופית, יש 

הר "אם  לחץ.  עליהם  להפעיל  דרך  ־למצוא 
שויות יחייבו את בעלי הקרקע לשלם ארנונה 
ראויה )כמו על דירות רפאים( או סוג של מס 
רכוש על קרקעות שאינן מפותחות לייעודן, 
ינותב לקרן מיוחדת לפיתוח  בתנאי שהכסף 
נותן,  שהוא  למענק  בנוסף  ואם   – התיירות 
משרד התיירות ימצא את הדרך יחד עם בנק 
ליזמים  ההלוואות  שיעור  להגדלת  ישראל, 

למלונאות )בערבות מדינה או בדרך אחרת(, 
והמלונאות תוך  יגרום לפיתוח הקרקעות  זה 

זמן קצר ביותר", אומר דרי.

תנו קצת תוכן
לצד פיתוח התשתיות עמלים בחברה לתיירות 
חוויות  ויוצרים  התוכני,  ההיבט  על  אשדוד 

־ואירועים לכל קהלי היעד. כבר כעת הוחל בה
פעלתם של סיורים מודרכים חינם מידי שישי 
ושבת במספר מסלולים תחת השם "שבתיירות", 

־ובחודש ספטמבר יתקיים פסטיבל "עמים וטע
קולינרי שיציג את מגוון מטבחי  מים" אירוע 

עמים במסעדות העיר. 
הוא  מלכא  מוטי  הבמה  אמנות  משכן  מנכל 
בפרס  זכה  לפני שנה  הקלעים.  האיש מאחורי 
לדבריו,  אפריקה.  צפון  יהודי  מורשת  הנחלת 

־"אשדוד הופכת למטרופולין של תרבות, מט
זה של תל אביב במובן  רופולין שמאתגר את 
הטוב של המילה. אשדוד הייתה לאבן שואבת 
והפכה לשחקן מרכזי במפת התרבות בישראל".
־אשדוד כבר זוכה להכרה ארצית כאחת מה
־ערים המובילות בישראל מבחינת מגוון הפס

טיבלים וארועי התרבות. בעיר שבה מפוזרים 
אנדרטאות,  ו־14  חוצות  פסלי  מ־300  למעלה 
פועלים עשרות מוסדות תרבות המציגים מדי 

שנה עשרות תערוכות, אירועים ומיזמים. 
אחד המוזיאונים הבולטים בעיר הוא מוזיאון 
של  מרשים  אוסף  שברשותו  לאמנות,  אשדוד 

הנוגעות  בסוגיות  מתרכז  המוזיאון  עבודות. 
בזהות המקומית של אשדוד כעיר רב־תרבותית 

שנוסדה אחרי קום המדינה. 
בעיר גם פועל המוזיאון לתרבות הפלישתים – 
מוזיאון ארכיאולוגי המתמקד בעולמם ובאורח 
המוזיאון  התנ"ך.  מימי  מיודעינו  של  חייהם 
מתכנן לבנות "כפר פלישתי" בחצר האחורית 
במסגרת  ואירועים.  לכנסים  פלשת"  ו"אמפי 
הגלריה לתערוכות מתחלפות, מוצגת במוזיאון 

־בכל שנה תערוכה אתנוגרפית על קהילות שו
־נות. בעתיד מתכננים לבנות באשדוד גם מו

זיאון לשימור מורשת תרבויות שיאסוף, יתעד 
רב־התרבותיות  את  המשקפים  מוצגים  ויציג 
של העיר והיותה העיר קולטת העלייה מספר 
1 בישראל. בית אריה קלנג הוא בית האמנים 
של אשדוד המעודד יצירה מקומית באמצעות 
תערוכות ופעילות חוגית ומארח מופעים. הבית 
יארח בעתיד גם את מרכז המבקרים של אשדוד. 
בעיר פועלים כיום למעלה מ־50 גופי תרבות, 
אנדלוסית,  ותזמורת  סימפונית  תזמורת  ובהם 
מרכז  ועוד.  פאנוב,  הבלט  להקת  זמר,  להקות 
ומציע  אמנות  לקידום  פועל  למשל,  מונארט, 

־פעילות לכל סוגי האוכלוסייה בכל ימות הש
־בוע. המרכז מארח מופעים ויוזם תערוכות, הר

צאות ואירועי במה. מיזמים בולטים: תיקון ליל 
שבועות, "זיכרון בסלון" ביום השואה, "משלנו" 
– במה ליוצרים צעירים, "מכחול הזהב", סדרת 

־מופעים לאמני אשדוד, "פסנתר לתמיד", "עי
ניים ירוקות" ועוד.

תחת 
שמי ים 
התיכון

מופע בעיר. היצע תרבותי 
עשיר | צילום: רפי דלויה

פארק אשדוד ים | 
צילום: מייק אדרי

בעיר ישנן קרקעות רבות המיועדות לבניית בתי מלון, שבעליהן אינם מזדרזים לממש את 
זכויותיהם על הקרקע. עופר דרי, מנכ"ל חופית: "אם הרשויות יחייבו את בעלי הקרקע לשלם 

ארנונה או סוג של מס רכוש, זה יגרום לפיתוח הקרקעות והמלונאות תוך זמן קצר"
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סאן־רמו באשדוד
המסורות התרבותיות של אשדוד מהוות אלטרנטיבה למיינסטרים

באשדוד התפתחו כבר מסורות תרבותיות, כמו פסטיבל שירי ארץ ישראל במסגרת אירועי 
קיץ ישראלי, אושפיזין מוזיקלי – פסטיבל שמתקיים בחול המועד סוכות, ומשלב מוזיקה, 
פולקלור וקולנוע במטרה לייצר גשר של שלום בין עמים וקהילות, ותחרות העּוד ע"ש סמי 
אלמגריבי, שאף היא תתקיים בספטמבר הקרוב. בין השופטים בתחרות המעמידה במרכז כלי 

־מיוחד זה: ד"ר אבי עילם אמזלג, המשורר רוני סומק, המוזיקאים יאיר דלאל, יא־יא כהן אהרו
נוב וגלית גיאת ועוד. 

בחול המועד פסח מתקיים בעיר תור הזהב – פסטיבל מקורי שמארח אמנים מהארץ ומחו"ל 
.וחושף את הקהל למוזיקה יהודית של קהילות ישראל בפסטיבל תור הזהב מוענק פרס לקידו־
מה וטיפוחה של יצירה איכותית בידי יוצרים וחוקרים החיים בארץ, במטרה לעודד את שמירתן 
והתחדשותן של מסורות תרבותיות, ולקדם דיאלוג בין־תרבותי ובין־דתי בחברה הישראלית. 
 אבל שני הדובדבנים של אשדוד בתחום אירועי התרבות הם אשדודשירה – פסטיבל שירה 
המפגיש משוררים, ומדיטרנה – פסטיבל בינלאומי למוזיקה, אמנות, קולנוע וטעמים ממדינות 

הים התיכון. 
־אשדודשירה הוא פסטיבל פתוח המתקיים בכל נובמבר ומארח כמאה משוררים ומשוררים ומו

זיקאים ואמנים בשאיפה להוות אלטרנטיבה משמעותית ומאתגרת לזירה הספרותית הממסדית. 
לאורך שבוע מופיעים ברחבי העיר משוררים, יוצרי היפ־הופ, שחקנים ואמני גרפיטי, חזנים 
ופייטנים, מוזיקאים וזמרים בהפקות מקוריות בניהולו האמנותי של המשורר פרופ' סמי שלום 

שטרית.
פסטיבל מדיטרנה, המתקיים כבר בפעם החמישית ברציפות, נערך במשך שבוע ימים בקיץ, 
ומציע רפרטואר מרשים של מופעים וסרטים של אמנים מהארץ וממדינות הים התיכון. השנה, 
למשל, הופיעו שם זמרים שכיכבו בפסטיבל סאן־רמו המיתולוגי מאיטליה, וצופים מכל הארץ 

הגיעו לעיר הדרומית על מנת לנשום קצת נוסטלגיה ורוח ים.
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שדוד, העיר החמישית בגודלה א
כרבע  היום  שמונה  בישראל, 
לגדול.  צפויה  תושבים,  מיליון 
והרבה. העיר, שתוכננה בשנות 
 17 ולה  ה־20  המאה  של  ה־50 
רובעים ו־60 אלף בתי אב, עוברת מהפך של ממש 
יחידות  עם תוספת מתוכננת של עשרות אלפי 

־דיור, חלקן בבנייה חדשה וחלקן במסגרת של תו
בתוך  עירונית.  התחדשות  של  מסיביות  כניות 
עשור השיכונים והרכבות הכעורים שהיוו הסמל 

הגדול ביותר לקליטת העלייה של מדינת ישראל, 
יהפכו למגורי יוקרה.

ופינוי־בינוי   38 תמ"א  של  פרויקטים  מאות 
מתוכננים לאורך הרובעים הצפוניים של אשדוד. 
230 בקשות לתוכניות של התח־  בעירייה מציגים

דשות עירונית אשר אמורות להוסיף לעיר 3,504 
יחידות דיור. אך למעשה, כעת מתבצעות עבודות 
בכ־20 בניינים בלבד. באשדוד, כמו בישראל, קשה 
להוציא אל הפועל את התוכניות, אך עושה רושם 
הביקוש הרב לדירות בעיר, תהפוך  כי בעקבות 

אשדוד ל"בירת התמ"א" לאחר שרמת־גן איבדה 
את מעמדה זה.

"עיריית אשדוד היא העירייה המתקדמת ביותר 
 ,"38 תמ"א  של  פרויקטים  לקידום  הקשור  בכל 
הקבלנים  ארגון  עזרי, מנכ"ל  בן  אומר שלומי 
הוציאה   2016 בשנת  והשפלה.  אשדוד  במחוז 
העירייה 60 היתרים לבניית 1,200 יחידות דיור 

במסגרת תמ"א 38.
עירונית שנערך  התחדשות  על  אזורי  בכנס 
היה  חזן  דורון  אשדוד  עיריית  מהנדס  אשתקד, 

בשקט אבל בהתמדה הופכת אשדוד לבירת התמ"א של ישראל. לפי התכנון, 
בשנים הקרובות היא תגדל בעשרות אלפי דירות במסגרת ההתחדשות 

העירונית. מרכז העיר, ובעיקר רחוב הרצל הוותיק, יעבור שדרוג לאורכו, 
לרוחבו וגם לגובהו. אבל כרגיל בישראל, על הנייר המצב נראה טוב יותר מאשר 

במציאות. עופר פטרסבורג על מתיחת הפנים של אשדוד

 החזון
של הרצל

רחוב הרצל בעיר. 
חלקן הגדול של 
תוכניות ההתחדשות 
העירונית מרוכזות 
סביבו | צילום: יח"צ
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היחיד שתמך נחרצות בתמ"א 38, בעוד שעמיתיו 
מראשון־לציון ומרחובות למשל, הביעו הסתייגות 
מכך. מהנדסי הערים הסמוכות טענו כי העיריות 
לא מוצאות פתרונות להגדלת השירותים עבור 

־אלפי התושבים שאמורים להתווסף לעיר במס
הגדלת  כמו למשל  העירונית,  גרת ההתחדשות 

־מספר הכיתות, מתן שירותי מסחר ותעשייה והג
ברת הנגישות. מהנדס העיר אשדוד הסביר שם 
כי העירייה מצליחה למצוא פתרונות נקודתיים 
ויצירתיים ברמת הרובעים, להרחבת השירותים 

לתושבים החדשים.
השנה מתעתדת העירייה גם לקדם 15 פרויקטים 
את  יגדילו  אשר  העיר,  ברחבי  פינוי־בינוי  של 
לצורך  דיור.  יחידות  אלף  ב־20  הדירות  מלאי 
ברובעים  חברתי  תסקיר  משלימה  העירייה  כך, 

הווע ההתחדשות.  לקידום  התושבים  ־בשיתוף 
בשנתיים  אישרה  ולבנייה  לתכנון  המקומית  דה 
האחרונות פרויקטים ותוכנית גרנדיוזית למרכז 
העיר, החל בשדרוג תחבורתי, פיתוח נופי, הקמת 
מוסדות ציבור ובתי מסחר והאצת פרויקטים של 

התחדשות עירונית.

בונים לגובה
־בינתיים אפשר לראות את השינוי הגדול של

אלא  השילוט,  בקצב  גם  העיר  צועדת  קראתו 
יקום...", המציצים מכל פינה, לא  ששלטי "כאן 

־תמיד מעידים בהכרח על ריבוי פרויקטים. "לע
תים יש יותר מקבלן אחד שמחתים את הדיירים 
באותו בניין, ומכאן כפילות וסחבת", מסביר יו"ר 
ארגון הקבלנים באשדוד, בן עזרי. באשדוד פעלה 
חברה עירונית בשם "תשתית", שלקחה על עצמה 
לגשר בין היזמים לתושבים, אך כשלה ופורקה. 
כך, פרויקטים רבים שהחלו בתהליך, כשלו אף הם 

או התעכבו משמעותית.
בין הפרויקטים שכן מקודמים ניתן למצוא חברות 

־בנייה מובילות. חלקן הגדול של תוכניות ההתחד
שות העירונית מרוכזות סביב רחוב הרצל, הרחוב 

־הארוך ביותר בעיר, המתחיל מדרך ניר גלים בצ
פון ועד רובע ט"ו בדרום. בחלק הצפוני חוצה רחוב 
הרצל את הרובעים הוותיקים ביותר של העיר: ב', 

־א', ה', ד'. בהמשך, חוצה הרחוב את הרובעים הח
דשים יותר: הסיטי, מע"ר דרום )בבנייה(, י"א, י"ב, 
ירושלים  הרצל־שדרות  צומת  את  כשחוצים  ט"ו. 

מתהפכת התמונה לבניינים ולתשתיות חדשים.
בשנים  פניו  את  לשנות  צפוי  הוותיק  הרחוב 

שלו  המפגש  שבין  בחלקים  בעיקר  הקרובות, 
עם רחוב ז'בוטינסקי ועד לצומת הרצל ושדרות 
מנחם בגין. המבנים הישנים ישודרגו באמצעות 

לב ויהפכו  עירונית  התחדשות  של  ־פרויקטים 
ניינים רבי קומות. גם מגדלים יפארו את מרכז 
לתוספת  התשתיות  התאמת  במסגרת  העיר. 
משלושה  הנסיעה  נתיבי  יצומצמו  האוכלוסייה, 

 עמוס דבוש, חברת

י.ח. דמרי: "היצע הקרקעות 
במרכז העיר כמעט ובלתי 

קיים, אך האוכלוסייה גדלה 
 ויש צורך אדיר בבניית

יחידות דיור. לפינוי־בינוי, 
בפרט באזורים שבהם 

האוכלוסייה בעלת חתך 
סוציו־אקונומי שאינו גבוה, יש 
הרבה מאוד היבטים חברתיים. 

עשינו מאמץ להתאים את 
התכנון לאוכלוסייה"

חיים קקון, חברת קלוד 
נחמיאס: "ליבי עם הצעירים. 
אנו יוזמים היום בניית דירות 

בנות השגה בשני מגדלים. 
מדובר ב־175 דירות בנות 75 

מ"ר שכל אחת מהן תעלה 
כ־1.5 מיליון שקל. אבל 

המחירים הגבוהים היא לא 
בעיה אשדודית. תושבי אשדוד 

נאלצים לנדוד לאשקלון. 
תושבי אשקלון לשדרות. 

תושבי שדרות לאופקים וכו'"

» המשך בעמוד 34

פרויקט פינוי בינוי 
של קבוצת יובלים 

)הדמיה( ברובע א'. 
בשלב ראשון יפונו 

232 דירות ובמקומן 

יבנו 1180 יחידות דיור 
חדשות ומרכז מסחרי
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לשניים בכל כיוון, וייסלל נתיב מיוחד לתחבורה 
ציבורית ולרוכבי אופניים. חיבור לרוחב שדרות 
הרצל יאפשר מעבר נוח בין רובע א' לרובע ב', וכן 

לקניון לב אשדוד.
התחדשות  פרויקט  מקדמת  דמרי  ח.  י.  חברת 
עירונית בשדרות הרצל והרב שאולי, במסגרתו 
יפונו 152 יחידות דיור, ובמקומן יוקמו 684 דירות 
152 המשש  חדשות ושטחי מסחר. כיום מתגוררות

פחות בחמישה בניינים מטים ליפול, ובכוונת י.ח. 
דמרי לבנות במקומם ארבעה מגדלים בני כש30 
קומות כל אחד. התב"ע כבר מאושרת, ובימים אלו 

שעובדת החברה על הוצאת היתרי הבנייה. האדרי
כל שנבחר לתוכנית הוא וולטר שיינקמן.

המגו תנאי  לשיפור  הכרחי  הזה  ש"הפרויקט 
רים של התושבים", אומר עמוס דבוש, סמנכ"ל 
דמרי.  י.ח.  חברת  של  העסקי  והפיתוח  השיווק 

ש"הוא יוסיף מאות יחידות דיור שישמשו את צעי
רי העיר שמעוניינים להמשיך לחיות בה. היצע 
אך  קיים,  ובלתי  כמעט  העיר  במרכז  הקרקעות 

יחי ויש צורך אדיר בבניית  שהאוכלוסייה גדלה 
דות דיור במסה משמעותית באשדוד. ההתחדשות 
כמות  להגדלת  עיקרי  פתרון  מהווה  העירונית 
יחידות הדיור בעיר ונותנת מענה לביקושים, תוך 
שיפור וחידוש השכונות. לפרויקטים של פינויש

בינוי, בפרט באזורים שבהם האוכלוסייה בעלת 
חתך סוציושאקונומי שאינו גבוה, יש הרבה מאוד 
היבטים חברתיים שפעמים רבות מתעלמים מהם. 
לאוכלוסייה  התכנון  את  להתאים  מאמץ  עשינו 

במבט קדימה, עם הרבה מחשבה על הנושא".

עירוב שימושים
שעוד שני פרויקטי פינוישבינוי גדולים במרכז אש

דוד מקודמים על ידי קבוצת יובלים של היזם איציק 
ברוך. הראשון, שישלב מגורים ומסחר, יוקם בשטח 
18.4 דונם בין הרחובות הרצל, ז'בוטינסקי ומש  של

שמר הירדן. במתחם יוקמו מספר בניינים חדשים 
דיור  יחידות  כש1,160  הכל  ובסך  שונים,  בגבהים 
כנעןששנהב.  האדריכלים  משרד  בתכנון  חדשות, 

שהמתחם יכלול שטחים ירוקים רבים לרווחת התו
לצורך  קרקעיים  תת  נרחבים  שטחים  וכן  שבים, 

ושט וטעינה של משאיות  פריקה  רכבים,  שחניית 
חי אחסון. כחלק מהתוכנית, יוקמו בשטח מוסדות 
ציבור שונים כמו גני ילדים, בתי כנסת, מתנ"סים 

שועוד. התוכנית מקודמת עפ"י תוכנית האב של עי
ריית אשדוד ומשרד השיכון, והיא הוגדרה כ"שער 

העיר" עלשידי מחלקת התכנון העירונית.
ברובע  ממוקם  יובלים  נוסף שמקדמת  פרויקט 
ו'. מדובר במתחם בשטח של כש45 דונם, לאורך 
רחוב דב גור, אשר יכלול מגורים, מסחר, מתחם 

ששוק ודיור מוגן. במתחם יוקמו ארבעה בנייני מגו
רים ובניין דיור מוגן, ובסך הכל 530 יחידות דיור. 
כחלק מהתוכנית, שני הבניינים הצמודים למתחם 

ששכוללים כיום שמונה קומות כל אחד, יעברו שי
פוץ וחיזוק, כולל תוספת של ממ"ד ומרפסת לכל 
דירה. גם מתחם זה יכלול שטחים ירוקים רבים. 
בשל הכוונה להגן על בעלי החנויות בסביבה על 
הבנייה,  במהלך  ייפגעו  לא  שהכנסותיהם  מנת 

לח ישירות  יפונו  החנויות  בעלי  כל  כי  שהוחלט 
נויות החדשות.

ספינת הדגל
גם חברת מנרב שצמחה באשדוד מקדמת פרויקט 
בעל היקף עצום במרכז העיר. הוא צפוי לכלול 
 168 יחידות דיור חדשות שייבנו במקום  כש750 

שדירות קיימות, אולם התוכנית עדיין מצויה בשל
בים מוקדמים בוועדה המקומית. "סיכויי ההצלחה 
למימוש יוזמות כאלה תלויים בהירתמות של כל 
הגורמים המעורבים, החל בדיירים וכלה בעירייה 

וברצון שלהם בהצלח שובגורמי התכנון השונים 
מנהל תחום התחדשות  איתי סמדר,  אומר  תם", 
"הנכונות של הדיירים לפעול  עירונית בחברה. 
לשיפור איכות המגורים שלהם, ושיתוף פעולה 

שביניהם לבין עצמם וביניהם לבין היזם הם הקוב
עים את הצלחתו של פרויקט מסוג זה".

חברת אביסרור משה ובניו מקדמת בימים אלו 
שפרויקט התחדשות עירונית גדול ברובע א', במ

תחם הנשיא שברחובות סיני, קדש והרצל. בשלב 
186 דירות שבמש  הראשון של הפרויקט ייהרסו

דיור  יחידות   900 ייבנו  ובמקומן  הישנים,  בנים 
ישנות,  דירות   72 ייהרסו  השני  בשלב  חדשות. 
ובמקומן ייבנו 375 יחידות דיור חדשות. בסך הכל 
תקים חברת אביסרור במסגרת הפרויקט 1,350 
הכריז משרד   2016 ביולי  חדשות.  דיור  יחידות 
הבינוי והשיכון על המתחם כמתחם פינוישבינוי. 
עד כה הושגו כש90 אחוז חתימות של הדיירים. 
ההיתרים  להתקבל  צפויים  שנים  כשלוש  בעוד 

הנדרשים, ובהתאם יחל שיווק הפרויקט.
תוכנית  של  הדגל  לספינת  שנחשב  הפרויקט 
פרויקט  הוא  באשדוד  העירונית  ההתחדשות 

מהש באחת  שם,  באותו  הרחוב  על שם  שהדקל, 
כונות הוותיקות ביותר בעיר. מתחם הדקל סומן 
כמקום מתאים להתחדשות בשיטת הפינוישבינוי 
וכמתחם התנעה לכל הליך ההתחדשות של רובע 

שא'. הפרויקט קודם תוך כדי עבודה שהוכנה בעי
שריית אשדוד בשיתוף משרד הבינוי והשיכון ומ

שרד אדריכלים ובוני ערים חיצוני. לפי התוכנית, 
לכל אורך רחוב הדקל, מרחוב האשל ועד לרחוב 
רוגוזין, על גבול רובע א' עם רובע ד', ייבנו על 
675 יחיש  ידי חברת נוף עירוני של קלוד נחמיאס,

דות דיור בחמישה מגדלים בני 26 קומות כל אחד, 
על שטח של 12.5 דונם.

בפ השותף  שינקמן,  וולטר  אדריכל  שלדברי 
רויקט הדקל, זו הייתה התב"ע הראשונה במחוז 
דרום לפינוישבינוי, והליכי התכנון לקבלת היתרי 
15 בנייני שיכון פונו  הבנייה ארכו תשע שנים. 
29 קוש  לטובת הקמת חמישה מגדלים על הים, בני

מות וש850 דירות. וכך, חלק מהדיירים שהתגוררו 
50 מ"ר קיבלו דירות של 120 מ"ר במגש  בדירת

דלים. כעת זוהי עיר רפאים. המחירים הצפויים 
אינם זולים. דירות 4 חדרים יעלו כש2.0 מיליון 
שקל, ודירות 5 חדרים יעלו 2.6 מיליון שקל. מחיר 
הפנטהאוז יגיע לש18 מיליון שקל. בשני מגדלים, 

גן ילדים יוקם בקומת הקרקע.
שהמחירים הללו לא יפתרו את בעייתם של הזו

עם  "ליבי  באשדוד.  לגור  שירצו  הצעירים  גות 
של  השיווק  מנהל  קקון,  חיים  מודה  הצעירים", 
בנות  דירות  בניית  היום  יוזמים  "אנו  הפרויקט. 
השגה בשני מגדלים. מדובר בש175 דירות בנות 
75 מ"ר שכל אחת מהן תעלה כש1.5 מיליון שקל. 
אבל המחירים הגבוהים הם לא בעיה אשדודית. 
תושבי אשדוד נאלצים לנדוד לאשקלון. תושבי 
אשקלון לשדרות. תושבי שדרות לאופקים וכו'".

 החזון
של הרצל

שלומי בן עזרי, מנכ"ל ארגון 
הקבלנים במחוז אשדוד 

והשפלה: "עיריית אשדוד היא 
העירייה המתקדמת ביותר 

בכל הקשור לקידום פרויקטים 
של תמ"א 38, אך לעתים יש 

יותר מקבלן אחד שמחתים את 
הדיירים באותו בניין, ומכאן 

כפילות וסחבת"

פרויקט התחדשות עירונית ברחוב 
הרב שאולי ברובע ד' )מרכז 

העיר,הדמיה(. 684 יחידות דיור 
במקומן של 152 יחידות קיימות ע"י 

חברת י.ח. דמרי



חטיבת הנכסים המניבים של מנרב כוללת פורטפוליו נכסים מגוון בתחום המשרדים, 
התעשייה והמסחר, הלוגיסטיקה ותעשיות הביו-טק והמדיקל וכוחה "בתפירת מלוא 

החליפה" של ייזום ותכנון, בינוי, ניהול שיווק ותפעול הנכס

מ
נרב, אחת מחברות הבניה והתשתיות הגדולות 

בישראל, כוללת פורטפוליו נכסים מגוון בתחום 

המשרדים, התעשייה הנקייה והקלה, המסחר, 

הביו-טק  תעשיית  והאחסנה,  הלוגיסטיקה 

והמדיקל, בתי קירור, קרקעות לפיתוח ועוד.

בין היתר, מחזיקה חטיבת הנכסים המניבים של מנרב בפארק 

סיטי טק באשדוד, הכולל למעלה מ 35,000 מ"ר המושכרים 

לחברות מהשורה הראשונה דוגמת אלביט מערכות, שטראוס, 

ויזה כאל, סביון דיאגנוסטיקה ועוד. לאחרונה השלימה מנרב את 

בנייתו של בניין נוסף במתחם בשטח של 8,000 מ"ר המיועד 

למשרדים ולמעבדות, והשכירה למעלה מ 6,000 מ"ר בפארק 

לחברות שונות. הפארק ממוקם בכניסה הצפונית לאשדוד בסמוך 

לעורקי תנועה מרכזיים דוגמת כביש 4 וכביש 6, לא הרחק מנמל 

אשדוד ומשתרע על שטח כולל של כ- 50 דונם. הפארק הייחודי, 

נהנה משירותי ניהול מתקדמים, אבטחה, מתחם חניה גדול 

חינמי, שירותים הכרחיים כגון הסעדה ונהנה מהטבות ומענקים 

מטעם האגף לפיתוח התעשייה בעיריית אשדוד. כמו כן שוקדת 

החטיבה על פיתוח קרקע ייחודית בבעלות החברה בשטח של 

כ 53 דונם המצויה בקו ראשון לחוף הים אשדוד.בנוסף, מחזיקה 

מנרב באשדוד את המרכז המסחרי "מנרב סנטר", בשטח של 

למעלה מ- 22,000 מ"ר, המושכר לשופרסל, מרכז הריהוט 

הישראלי, אמבט-ליין, טרקלין חשמל, חברת הדלק פז ועוד, 

את בתי הקירור בשטח של למעלה מ 15,000 מ"ר המושכרים 

לחברת לוגיסטימן וכן במתחם מנרב באשקלון הכולל למעלה 

מ- 33 דונם ו- 7,000 מ"ר מבנה לוגיסטי עבור חברת סמל"ת.

 JBP מעבר לנכסים אלו, הקימה מנרב את פארק הביו-טק

בעין כרם ירושלים, הכולל כ 20,000 מ"ר ברוטו עבור חברות 

מתחום הביוטק. "לאחר שנים של קיפאון מסוים בתחום זה, 

בשנתיים האחרונות נרשמה צמיחה יפה ולראיה, ראינו מספר 

אקזיטים ישראליים בתחומי המכשור הרפואי והביוטכנולוגיה וכן 

הנפקות בחו"ל שתרמו לעלייה בגיוסי ההון. הצמיחה נראית בכל 

הארץ, אולם מורגשת בירושלים בצורה בולטת. כ- 40 חברות 

הזנק נכנסו לעיר במרוצת 2015-2016, שליש מתוכן, בחרו לקבוע 

מושבן במתחם JBP , פרויקט הביוטק שלנו בעין כרם", אומר 

יוני ישראלי, מנהל חטיבת נכסים מניבים של קבוצת מנרב. "אני 

בהחלט רואה בנדל"ן המניב עבור תעשיית מדעי החיים כמנוף 

 more" צמיחה עתידי, להבדיל מהמסחר והמשרדים המהווים

of the same" ואשר מצויים בסביבת היצע גבוה באופן יחסי של 

שטחים להשכרה. לשם כך יש להתמחות בבנייה מודולרית וגמישה 

למעבדות מכל מני סוגים לרבות חדרים נקיים", מסביר ישראלי.

בין החברות ששוכרות שטחים במתחם ה JBP נמנות חברות 

סטארט-אפ ביוטכנולוגיות, ביו-מד ומדיקל דיווייס דוגמת: נובלוס, 

סלקיור, ליפוקיור, אנטרה-ביו, אלומון לאבס , רזיאל, אנלייבקס, 

סיביקס, ביו-ננוסים, הדסית ועוד. 

"בתור גוף המשכיר נכסים ונהנה מתשואה בגינם, ככלל, הרצון 

המיידי הוא לטייב את הקיים, קרי, להגיע לניצול מיטבי של 

מערך הנכסים הן באשר לתפוסה, הן באשר לשכר הדירה, תוך 

הבנת צרכי לקוחותינו והן באשר להרחבת מקורות ההכנסה 

מהנכסים הקיימים. בשנים האחרונות-כל עסקה חייבת להיעשות 

"בפינצטה", אומר ישראלי. 

"אישית, אני מאמין בעסקאות סולידיות דוגמת "סל אנד 

ליס בק", רכישת נכס כשהמוכר נשאר בו כשוכר לטווח ארוך, 

רכישת קרקעות באזורי ביקוש קשיח כשברשותנו כבר שוכר 

לשליש ממה שייבנה על הקרקע לפחות )משתמש קצה(, 

דוגמת קרקעות לתעשייה ולוגיסטיקה באזור מודיעין, בסמוך 

לצירים ראשיים דוגמת כביש 6. מרכזים מסחריים לא גדולים 

בקרבה מיידית לריבוי אוכלוסין שאינם בשימוש המיטבי שלהם 

ואשר בעבודת נמלים ניתן לשפר אותם ולהוסיף זכויות בנייה , 

משרדים רק בפריים לוקישיין, בפארקי תעשיות עתירות ידע 

מוכחים עם הימצאותם של מלוא השירותים הנלווים הנדרשים 

דוגמת רעננה וכיוב' אך שוב, הכול מן הסתם תלוי מחיר הכניסה 

לעסקה. לסיכום, אני יכול לומר שמנרב הינה קבוצת חברות 

איתנה יציבה וסולידית ובדמותה גם עסקאות הנדל"ן המניב בה. 

כוחה של מנרב "בתפירת מלוא החליפה" של ייזום ותכנון, בינוי, 

ניהול שיווק ותפעול נכסים".

יוני ישראלי, מנהל 
חטיבת נכסים 

מניבים של מנרב: 
"בשנים האחרונות-

כל עסקה חייבת 
להיעשות בפינצטה"

מנרב נוסדה בשנת 1969 על ידי אברהם קוזניצקי, 
יו"ר הקבוצה. מנכ"ל הקבוצה הינו פיני דקל. עיקר פעילותה 

של החברה הינה בענף הנדל"ן על תחומיו השונים: ייזום 

לבנייה ומכירה בארץ ובחו"ל; ביצוע עבודות קבלניות עבור 

גופים מוסדיים וציבוריים; ביצוע עבודות תשתית מורכבות, 

 B.O.T השכרה ייזום וניהול נכסים מניבים, בין היתר בשיטת

עבור המגזר הציבורי דוגמת עיר הבה"דים. בנוסף, עוסקת 

החברה בבניית אלפי יחידות דיור ברחבי הארץ.

מנרב מניבים 
במלוא המרץ 

מנרב מניבים 
במלוא המרץ 

הכתבה בשיתוף מנרב
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ישב בכבישי  נעו  שעברה  ־שנה 
ראל למעלה מ־3.2 מיליון כלי 

־רכב. ישראל הקטנה היא המדי
ה־ מדינות  בין  היחידה  נה 
בכ־ הצפיפות  שרמת   OEDD

בישיה מגיעה מעל ל־2,500 מכוניות לקילומטר 
של כביש. בספרד, למשל, נסעו בשנת 2014 פחות 
נרשמו  בטורקיה,  לקילומטר.  מכוניות  מ־1,500 
של  קילומטרים  ל־1,000  מכוניות  מ־300  פחות 
כביש. בינואר 2017 כבר נוספו 43,352 כלי רכב 
מיליארד  כ־20  הפקקים:  עלות  ישראל.  לכבישי 
שקל בשנה, והסכום הזה צפוי לגדול משנה לשנה.
השאלה הגדולה היא מדוע לא סוללים מספיק 
מאשר  הדיור  קבינט  בפועל,  בישראל?  כבישים 
הקמת עוד ועוד  בניינים, 100 אלף יחידות דיור 

־בשנה, אך משנה לשנה נסללים בישראל פחות ופ
חות כבישים. כמה מאיתנו כבר מתקשים למצוא 

חניה גם בתשלום. 
־התשתיות כבר מתקשות להכיל את כמויות הר

כבים שגדלה משנה לשנה. להערכת מומחים, אם 
המגמה תימשך כפי שהיא היום, בעוד 20 שנה כל 
60 דקות נסי־  אחד מאיתנו יצטרך להוסיף עוד

־עה ביום בממוצע כדי להגיע ליעד. "אורך הגו
דש בדרכים המהירות בשעת שיא בבוקר, יוכפל", 
מזהיר ד"ר רוברט אסחק מהמכון לחקר התחבורה 
אמצעי  של  רחב  מגוון  חייבים  "אנחנו  בטכניון. 
תחבורה ציבורית, כולל מערכת רכבתית ענפה. 

העו לעומת  בתשתיות  הפער  להדבקת  ־העלות 
לם המערבי היא בין 200 ל־250 מיליארד שקל, 
אבל לאורך זמן זה ישתלם כלכלית. לצד זאת, יש 

־לעודד את שיתוף הנסיעות, ולהעלות את התפו
סה ברכבים הנוסעים, וכן לעודד רוכבי אופניים 

והליכה ברגל בכל הארץ".
לנסוע  מעדיפים  המדינה  תושבי  רוב  ועדיין, 
ממקום למקום ברכב פרטי. הסיבה לכך איננה כסף 
עודף, אלא בעיקר מכיוון שהתחבורה הציבורית 
בשנים  רק  מתקדמת.  ולא  ישנה  כיום  בישראל 
האחרונות החלה המדינה לתת עדיפות לתחבורה 
הכאוב  מהתהליך  מנוס  אין  כי  נדמה  הציבורית. 
הוא  ברכב  השימוש  אחוז  שבה  עיר  שהופך  הזה 
מהגבוהים, לעיר שבה התחבורה הציבורית תהיה 

־שלטת. והנה, אשדוד נבחרה לשמש בירת האוטו
בוסים של ישראל. אם הכל יתנהל כשורה, אשדוד 
לחוג  להגיע  שכדי  בארץ  הראשונה  העיר  תהיה 

של הילד, ההורים לא יתניעו את רכבם הפרטי. 
זה לא יהיה פשוט: לישראלים יקח זמן להתרגל 
ועדיין  הרכב,  את  להניע  לעובדה שלא משתלם 
האוטובוסים לא מגיעים לכל פינה. עד שהצפיפות 
בכבישים תצטמצם אנו צפויים לסבול מפקקים, 
האשדודי  הניסוי  אם  אך  תנועה,  ודוחות  עצבים 
ירוקה  תחבורה  של  למודל  העיר  תהפוך  יצלח, 
מהירה זמינה ויעילה, שיאומץ בכל הארץ בשנים 

הבאות. 

צומת מרכזי
כבר לפני חמש שנים יצא קול קורא של משרד 

־התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדר
־כים, שביקש מהערים הגדולות והבינוניות ביש

ראל להציג תוכנית לעידוד תחבורה בת קיימא 
עצמה  מצאה  כך  ישראל.  לערי  מודל  שתשמש 
אשדוד מתמודדת מול נצרת, חדרה, נתניה, כפר־
־סבא, הרצליה, רמת־גן, בני־ברק, פתח־תקוה, מו

דיעין־מכבים־רעות, בית־שמש, לוד, רמלה, חולון, 
בת־ים, רחובות ואשקלון. בסופו של תהליך זכתה 

אשדוד בתוכנית שהגישה.  
־אשדוד הפכה לאחד המרכזים הכלכליים החשו

בים ולמטרופולין אזורי, הודות למיקומה על צומת 
דרכים מרכזי, המצוי במרחק קצר יחסית ממרכזים 
ובשל  וירושלים,  כתל־אביב  גדולים  עירוניים 
אזורי  עם שלושה  ותיירותי  כלכלי  עורק  היותה 
תעשייה. עם בית־חולים ציבורי שנפתח בהדרגה 
ונמל הדרום שעתיד להיפתח בשנת 2020, תהפוך 
אשדוד לעיר משמעותית מאוד בישראל. בנוסף, 
האוכלוסייה  וגידול  הסכם־הגג  חתימת  לקראת 
מבחינת  גם  להיערך  חייבת  העיר  הייתה  הצפוי, 

תשתיות התחבורה. 
־אשדוד, העיר החמישית בגודלה בישראל, הצי

הנה שיא שהמדינה תשמח לוותר עליו: כבישי ישראל 
סובלים מהצפיפות הגבוהה ביותר בקרב מדינות          
ה־OECD עם מעל ל־2,500 מכוניות לקילומטר. הזמן, 

הכסף והעצבים הכרוכים בכך, משוועים לפתרון, 
שאולי יגיע מאשדוד שנבחרה לאחרונה כבירת 

האוטובוסים הארצית. עופר פטרסבורג על התוכנית 
שתהפוך את אשדוד למודל של תחבורה ירוקה 

שיאומץ בכל הארץ בשנים הבאות

מלכת 
הכבישים

חבל על הזמן
איך תשתנה הנסיעה מתחנת הרכבת עד לרובע הסיטי

המצב לאחר השלמת הפרוייקטהמצב כיום

קווים 2 ו־BRT 8. לא ברור מה מספר הקווים החדששני קווים: 23 ו־66מספר הקווים 

10 נסיעות3 נסיעותתדירות הקווים בבוקר

8.5 דקות14.5 דקות זמן הנסיעה לכיוון אחד בממוצע

3 דקות10 דקותזמן המתנה לאוטובוס בממוצע

11.5 דקות24.5 דקותזמן נסיעה כולל

סיכום: קיצור של 13 דקות בזמן הנסיעה לכיוון אחד, זינוק בתדירות האוטובוסים )פי 3.5 מהמצב כיום(
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גה תוכנית מקצועית ומעמיקה המציגה מערכות 
תשתיות  רשת  בעולם,  מהמתקדמות  תחבורה 

־משודרגות וסביבה עירונית איכותית. לפי ההצ
עה, התוכנית כוללת רשת נתיבים של תחבורה 
ציבורית )נת"צים( באורך של 20 ק"מ, המבוססת 
תוך  קיבולת(,  רבי  )אוטובוסים   BRT קווי  על 
קווים מקומיים  ביניהם לבין  יכולת מעבר מהיר 
ובינעירוניים. המערכת משלבת אמצעים המהווים 

חלופה אמיתית לשימוש ברכב הפרטי. 
־בעיר יפעלו יותר אוטובוסים, יותר קווים ובת

דירות גבוהה יותר: בסיום הפרויקט יתווספו קווים 
חדשים ועוד כ־130 אוטובוסים בכלל רחבי העיר, 
מצפון ועד דרום, ממזרח ועד מערב, אשר יזינו את 
הציר המרכזי. קווים אלו יהיו קצרים יותר ולכן 
יספקו שירות מהיר יותר, ויוכלו לנוע בתדירות 

־רבה יותר. בעיר יוכנסו לשימוש אוטובוסים חדי
שים עם תקן יורו 6 למניעת זיהום אוויר. 

על פי התוכנית שהציגה העירייה, ייעשה שימוש 
לניהול תחבורה  בפריסת טכנולוגיות מתקדמות 

־ציבורית. בעיר תוקם מערכת בקרה חדשנית בה
מיליון שקל, שתיתן העדפה לת־  60  שקעה של

חיישנים  באמצעות  ברמזורים  ציבורית  חבורה 
המותקנים ברמזור ובאוטובוס. כך ייהנו הנוסעים 
מנסיעה רציפה ללא עמידה ברמזור, וזמן ההמתנה 

־לתחבורה יצומצם משמעותית. מרכז הבקרה יאפ
שר לכל אוטובוס לעמוד בזמנים, כך שניתן יהיה 
לעיכוב  חשש  ללא  העיר  ברחבי  נסיעות  לתכנן 

־כלשהו. לשם המחשה, מובאות כאן לראשונה הב
דיקות שבוצעו על־ידי משרד התחבורה לקיצור 

זמני הנסיעה בעקבות הפרוייקט )ראו מסגרת(. 
"דרך היא משאב ציבורי, וכולם צריכים ליהנות 
לקבל  צריך  אחד  "כל  בעירייה.  אומרים  ממנו", 
30 נו־ ־סיכוי שווה. צדק חלוקתי זה להתחשב ב

נוסע  והזמן שלו, מול  סעים באוטובוס, כל אחד 
אחד ברכב. צריך לתת עדיפות לתחבורה המונית. 

האוטובוס צריך לטוס מקצה אחד של העיר לקצה 
השני במהירות שיא".

־בנוסף, במסגרת שיפור תשתית התחבורה הצי
100 תחנות אוטו־ ־בורית, יוקמו באשדוד יותר מ

בוס חדשות לאורך צירי קווי ה־BRT, וישודרגו 
יותר מ־200 תחנות ברחבי העיר. בתחנות יותקן 
זמני  על  הנוסע  את  המעדכן  אלקטרוני  שילוט 

־הגעת האוטובוס לתחנה, ומערכות הכרטוס יוצ
בו מחוץ לאוטובוסים. התחנה המרכזית תשודרג 
ויוקמו בה סככות חדשות לקווי האוטובוסים. כן 
יוקם מסוף אוטובוסים חדש בעיר ויוקמו ארבעה 
מסופים שבהם מחליפים קווים מהירים: בשדרות 
ברכבת  והפלמ"ח,  ברית  בני  בצומת  ז'בוטינסקי, 

ובתחנה המרכזית.
־כן תוקם בעיר רשת של שבילים מיוחדים לרוכ

23 קילומטרים, שת־ ־בי אופניים, בתוספת של כ
חבר בין רובעי העיר למרכזים העירוניים ותיצור 
13 קילומט־  אינטגרציה עם התחבורה הציבורית.

רים נוספים של צירים להולכי רגל ייסללו ברחבי 
העיר, ובהם מדרחוב חדש במרכז העיר, באורך של 

כקילומטר אחד.

הפגנת מחאה
העבודה על התוכנית כבר החלה, מה ששיבש את 

־התנועה בכבישים ראשיים ויצר עומסי תנועה כב
דים, בעיקר בשעות הבוקר ואחר הצהריים שבהן 
התושבים נוסעים לעבודה וממנה. בשל העבודות 

־נסגרו לתנועה משני הכיוונים קטעי כביש בשד
ובשדרות בגין, שהם צירים מרכזיים  רות הרצל 

בעיר, והתושבים נאלצו לבצע עיקופים גדולים. 
פייסבוק שאליהם הצטרפו  נפתחו דפי  במחאה 
העירייה.  בכיכר  הפגנה  ונערכה  אנשים,  אלפי 

־מתנגדי התוכנית טוענים שאשדוד לא סבלה מפ
קקים, וכי כבישי העיר תוכננו ממילא עם שלושה 

ומאפשרים  עירוניים,  לכבישים  בדומה  נתיבים 
נסיעה במהירות של 70)!( קמ"ש בתוך העיר בין 
שדרות הבניינים. מצד שני, בגלגל"צ ניתן לשמוע 

דיווחי תנועה רבים על תאונות בעיר אשדוד. 
שבשעות  מהעובדה  להתעלם  קשה  ואכן, 
מסוימות היציאה והכניסה אל העיר אשדוד כרוכה 
בעמידה בפקקים איומים. זה נובע בעיקר משיירת 
לאחרונה  אשדוד.  ומנמל  אל  הנוסעת  המשאיות 
נעשה בנמל מאמץ להקל על עומס התנועה ולקצר 
־את זמן שהיית המשאיות במקום, באמצעות הת

קנת שערים חדשים, כך שהנהג, המשאית והנגרר 
־יזוהו אוטומטית. אלא שהפעלת השערים החמי

רה את המצב. בשבועות האחרונים, מאז שהחלה 
המערכת לפעול, נהגי המשאיות נאלצים להמתין 
לעיתים יותר מחמש שעות בכניסה לנמל, והדבר 
מביא לחסימת הצירים הראשיים המובילים לשם. 
עצבניים  נהגים  בין  תגרות  לידי  הגיע  התסכול 
וממהרים, שנאלצים לבזבז זמן בהמתנות. בעקבות 
זאת, זימנה מועצת המובילים בדחיפות את ועדת 
הנמלים כדי לבדוק אילו מהלכים אפשר לנקוט 

לשיפור המצב.
מאש צפוני  מחלף  על  העבודות  גם  ־ובינתיים 

דוד ועד יבנה, בעלות של מיליארד שקלים, כבר 
יצאו לדרך. זה זמן רב שוקדים על תוספת של שתי 
לשתיים  בנוסף  ומדרום,  מצפון  יציאות מהעיר, 
הקיימות: היציאה הצפונית צפויה להיבנות תוך 

שלוש־ארבע שנים. 
בימים אלו החלו עבודות ההכנה להקמת מחלף 
חדש בכביש 4, שיתחבר ישירות לנמל, ויאפשר 
למשאיות הבאות ממנו להתחבר אליו מבלי לעבור 
דרך צומת אשדוד וצומת ניר־גלים. הכביש החדש 
גם יתחבר לשדרות הרצל מצפון. מדרום יוקם תוך 
ארבע־חמש שנים כביש יציאה חדש משדרות בן־
עמי ישירות לכביש 4, דרומית לצומת עד־הלום.

תוך שנתיים ייבנו גם מחלפים מתקדמים בצומת 
ניר־גלים ובצומת אשדוד, שיחליפו את הרמזורים 
במקום ויזרימו את התנועה פנימה והחוצה מהנמל 

באופן יעיל ושוטף. 
"זה יהיה פרויקט התחבורה הציבורית הכי מהיר 
מפרויקטים  לקחים  הרבה  הפקנו  ואנו  בארץ, 
אחרים", אומר מאיר חן, ראש הרשות לתחבורה 
העיר  היא  "אשדוד  התחבורה.  במשרד  ציבורית 
היא  בה  התרבות  אבל  בארץ,  בגודלה  הרביעית 
של נסיעה ברכב פרטי. בסיום הפרויקט היא תהיה 
העיר הראשונה שתהיה מוטת תחבורה ציבורית, 

־שתהיה מהירה ונוחה יותר מרכב פרטי. גם אוטו
בוסים שיגיעו מחוץ לעיר ישתלבו מיד בנת"צים 
ויגיעו מהר יותר. אם נמצא לנושא עוד תקציבים, 
נסלול נתיבי תחבורה ציבורית ברחובות נוספים".

מאיר חן, משרד 
התחבורה: "בסיום 
הפרויקט אשדוד 

תהיה העיר הראשונה עם 
תחבורה ציבורית, שתהיה 
מהירה ונוחה יותר מרכב 

פרטי. גם אוטובוסים שיגיעו 
מחוץ לעיר ישתלבו מיד 

בנת"צים ויגיעו מהר יותר. אם 
נמצא לנושא עוד תקציבים, 

נסלול נתיבי תחבורה ציבורית 
ברחובות נוספים"

 המשך בעמוד 

כבישי אשדוד. בעיר יפעלו יותר אוטובוסים, יותר קווים ובתדירות גבוהה יותר | צילום: דניאל דרובישסקי



40  

ז ' באלול תשע" 01.09.17 יום שישי, י

באשדוד ה ביותר  היקרה  עסקה 
תבשנתיים וחצי האחרונות נחת

 8.1 תמורת   .2015 בינואר  מה 
פנטהאוז  נמכר  שקל  מיליון 
מ"ר   505 פני  על  שמשתרע 
השנייה  העסקה  בעיר.  הרצל  ברחוב   20 בקומה 
היקרה ביותר באשדוד נחתמה לפני כשנה, ביולי 
2016. במסגרתה, נמכרה דירת 5 חדרים שמשתת

255 מ"ר ברחוב אקסודוס תמורת  רעת על פני 
 18 בקומה  נמצאת  הדירה  שקל.  מיליון  שבעה 

מתוך 20.
תכן, אחרי תלתאביב, בתתים וראשוןתלציון, הופ

הבאה  היוקרה  מגדלי  לשדרת  אשדוד  כעת  כת 
40 קומות  של ישראל: יותר ויותר מגדלים בני 
מתוכננים בה בשנים האחרונות, ומחירי הדירות 
מטפסים בהתאם. בשנה האחרונה הצטרפה העיר 
הדרומית למדד העושר של ישראל לאחר שעקפה 
את נתניה במספר הצרפתים האמידים הרוכשים 

בה דירות.
המגדל הגבוה מכולם, שנבנה בסטנדרט יוקרה 
שלא מבייש את תלתאביב, נבנה לא הרחק מקו 

המים על ידי חברת קלוד נחמיאס ומתנוסס לגובה 
מרשים של 164 מטר. הפנטהאוז הענק משתרע על 
פני שטח של אלף מ"ר, וכולל שתי קומות, בריכת 
שחייה, סאונה רטובה וסאונה יבשה. מכיוון מערב, 

תנשקף ממנו הים. במזרח, רואים את נוף הרי ירו
שלים. אם מביטים ממנו לדרום אפשר לראות את 

רצועת עזה. המחיר המבוקש: 30 מיליון שקל.

ירידה בקצב
היא  האחרונות  בשנים  באשדוד  הבנייה  רוב 
ברבעון  למשל,  כך,  קומות.   11 מעל  בבניינים 
הראשון של השנה הוקמו 81 דירות בבניינים בני 
240 דית 2016 נבנו  11-15 קומות בעיר, ובשנת 

רות בבניינים בני 16-20 קומות. אכן, קצב הבנייה 
תבעיר רחוק מלענות על הביקוש ההולך וגדל. בני
תגוד לערים אחרות, באשדוד הבנייה דווקא מצט

מצמת. על פי נתוני רשות המסים שנותחו על ידי 
אלדר שיווק, בת2016 חלה ירידה חדה של כת37 
אחוז בהתחלות הבנייה בעיר. מהנתונים עולה עוד 
2015 הוחל בבניית 906 יחידות דיור באשת תכי ב

דוד, לעומת 583 יחידות דיור בלבד שנה אחר כך. 
ברבעון הראשון של השנה הנוכחית הוחל בבניית 
199 יחידות דיור בלבד. לא בונים מכיוון שהמדית

נה לא מפשירה קרקעות לבנייה, עד שייחתם עם 
העיר הסכםתגג.

הירידה אינה רק במספר התחלות הבנייה בעיר, 
אלא גם בקצב מכירת הדירות. הכלכלן הראשי 
שלושה  של  ירידה  על  לאחרונה  מדווח  באוצר 
בתלת באשדוד.  חדשות  דירות  במכירת  אחוזים 
תאביב ובחיפה הירידה גדולה יותר: חמישה אחו

החדשות  הדירות  מכירות  ירדו  בירושלים  זים, 
בשישה אחוזים, ואילו בכפרתסבא ובנתניה שיעור 

הירידה דומה לאשדוד: שלושה אחוזים.
עם ביקוש הרבה יותר גדול מאשר היצע, ברור 

תשהמחירים בעיר עולים, וזה נכון גם לשוק הש
כירות. בגלל מחסור בדירות להשכרה, באשדוד 
הביקוש בשוק השכירות הוא הגבוה ביותר מבין 

תכל הערים המובילות, הרבה מעל לתלתאביב אפי
לו. בתחרות על הלקוח הצרפתי, אשדוד מנצחת 
בגדול את נתניה, שרשמה את הצניחה הגדולה 
ביותר לביקושים להשכרה בשיעור של 28 אחוז 

רובע י"א. שכונה 
מרכזית וקרובה 
לים עם רצועת 
חוף יפהפיה 
ומבוקשת מאוד | 
צילום: מייק אדרי

מחירי הדירות באשדוד מטפסים ועולים ומה הפלא: בעוד שהביקוש גובר, 
הבנייה מתמעטת, ובשוק המקומי נרשם מחסור בהיצע. הבשורות הטובות של 
עופר פטרסבורג הן שאשדוד מתעוררת ועומדת לפני בנייה של עשרות אלפי 

יחידות דיור. רק שמישהו כבר ידאג גם לצעירים

זמן להתעורר



ובביקוש לדירות שלושה חדרים. אשדוד גם מו
בילה כעיר שמחירי השכירות בה עלו הכי הרבה 
לחודש  הדירה  שכר  אשתקד.  ליוני  בהשוואה 
הנדרש עבור דירת 4 חדרים עומד בממוצע על 
4,500 שקל – עלייה בשיעור של כשמונה אחוו וכ

זים לעומת מחירי השכירות אשתקד.
לעיר  אשדוד  את  הפכה  במחירים  העלייה 
שצעיריה אינם יכולים להרשות לעצמם דירה. 
מנתוני הלמ"ס עולה כי אשדוד נמצאת במקום 

והשני בארץ מבחינת מאזן הגירה פנימית שלי
לי – 5,640 מתושביה עזבו לערים אחרות, בעוד 
510 איש נוספים עזבו ליישובים כפריים. 1,030 
הזולה  אשקלון,  השכנה  לעיר  פנו  מהעוזבים 
היא.  אף  הקרובה  לגןויבנה,  וו690  יותר,  הרבה 
איש   300 עברו מאשדוד לתלואביב,  איש   340
לירושלים, 230 תושבים לבניוברק וו230 נוספים 

לראשוןולציון.
למרות שראש העיר יחיאל לסרי הבטיח בראיון 
ולדאוג  הצעירים  את  לעודד  הנדל"ן"  ל"ידיעות 
לכך שבעיר ייבנו גם דירות קטנות, עד היום זה 
כמעט ולא קרה באשדוד. מו2015 נבנו בעיר רק 37 
דירות 3 חדרים. רוב הדירות שהוחל בבנייתן בשנת 
2016 היו דירות 6 חדרים. מתוך 582 דירות שנבנו 
בעיר באותה שנה, 330 היו דירות 5 חדרים. לעומת 
זאת, ברבעון הראשון של 2017, המגמה התהפכה. 
199 דירות שהוחל בבנייתן השנה, 166 דיו  מתוך
רות הן דירות 4 חדרים וו21 מהן הן דירות 5 חדרים.
לשדרג  שירצו  באשדוד  חדרים   4 דירת  בעלי 
את תנאי מגוריהם ולעבור לגור בדירת 5 חדרים, 
ייאלצו להוסיף עבור חדר אחד 780 אלף שקל. לפי 
בדיקה שערכה השמאית והמשפטנית נחמה בוגין, 
מחירה של דירת 4 חדרים יד שנייה באשדוד עומד 
1.540 מיליון שקל בממוצע. עבור דירת 5 חדו  על

רים חדשה ישלמו בממוצע 2.032 מיליון שקל.

מגדל ליד הים
ונחשבות  העיר  את  הסובבות  הדיונות  בגלל 
כשמורות טבע, אין יותר מדי קרקע זמינה לבנייה 
בעיר. הקרקע המרכזית שזמינה לבנייה באשדוד 
היא רובע המע"ר. הוא מהווה את עתודת הקרקע 
האחרונה ומיקומו אטרקטיבי ביותר – בלבה של 
העיר עם נוף לים. הרובע צמוד למרינה, מרוחק 
רוויה  בבנייה  ומאופיין  הים  מחוף  הליכה  דקות 

מתו המע"ר  בשכונת  התוכנית,  פי  על  ולגובה. 
במגדלים  דיור,  יחידות   3,200 להיבנות  כננות 

בגובה 45ו20 קומות.
נמוך,  בעיר  החדשות  הדירות  ומלאי  "היות 
לדירות  לביקוש  מענה  תספק  החדשה  השכונה 
מצד משפרי דיור מהעיר והסביבה", אומר נסים 
אחיעזרא, מנכ"ל חברת אחים דוניץ הבונה בעיר. 
השוכנת  העיר  של  האטרקטיבי  מיקומה  "בשל 
בקרבת הים, היא זוכה לביקוש גם מצד משקיעים 

ומיהדות צרפת".
 500 כולל  דוניץ  חברת  של  אפוטאון  פרויקט 
של  מ"ר  וכאלף  מגדלים  בחמישה  דיור  יחידות 
שטחי מסחר. בימים אלה משווק הבניין הראשון 
הגבוה  הביקוש  על  דירות.   53 הכולל  בפרויקט 
4 חדו  אפשר ללמוד מנתון אחד קטן – כל דירות

רים אזלו, ודירת 5 חדרים מוצעת למכירה החל 
מו2.19 מיליון שקל.

צרפתי  חברת  סמנכ"לית  זבולון,  צרפתי  ורד 
בוני  התאחדות  נשיא  כסגנית  המכהנת  שמעון, 
ויו"ר ארגון קבלני אשדוד, רואה בסיפוק  הארץ 
את המתרחש בעיר. "לאחר תקופה ארוכה שבה 
לא קודמו תוכניות לרובעים חדשים בעיר, אשדוד 
מתעוררת מבחינה נדל"נית, ועומדת לפני בנייה 
עשרות  של  בהיקף  עירונית  והתחדשות  חדשה 
אלפי יחידות דיור", אומרת צרפתי זבולון. "העיר 
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אחרי תל־אביב, בת־ים 
וראשון־לציון, הופכת כעת 

אשדוד לשדרת מגדלי 
היוקרה הבאה של ישראל: 
יותר ויותר מגדלים בני 40 
קומות מתוכננים בה כעת. 
בשנה האחרונה הצטרפה 

העיר הדרומית למדד העושר 
של ישראל לאחר שעקפה 

את נתניה במספר הצרפתים 
האמידים הרוכשים בה דירות

רובע על הגובה

 כך עלו מחירי הדירות באשדוד

בעשור האחרון, לפי לוי יצחק

מי שקנה באשדוד דירה בשנים האחרונות שיחק אותה, ובגדול. 
בעשור האחרון עלו מאוד מחירי הדירות בעיר, כשברובעים 

מסוימים הגיע שיעור עליית המחירים לו200 אחוז, פי שניים 
מהממוצע הארצי. לפניכם סיור נדל"ני בין הרובעים בעזרת עורך 

מחירון הדירות לוי יצחק.

רובע הסיטי
הרובע הגדול, המרכזי והמאוכלס ביותר, הנחשב ללב ליבה של 

העיר, ובו מרוכזים רוב המוסדות ומרכזי הקניות. מאופיין בבנייה 
חדישה יחסית – בניינים עם מעלית, חניה, ממ"דים ומרפסת שמש 

– ואוכלוסייה ברמה סוציוואקונומית בינונית ומעלה.
מכיוון שחלק גדול מהדירות נרכשו על ידי צרפתים שמבקרים 

בארץ מדי פעם או להשקעה, יש היצע לדירות בשכר חודשי.
מחירי דירות 4 חדרים לפני עשור: 800 אלף שקל.

מחירי דירות 4 חדרים היום: 1.750 מיליון שקל.
שיעור העלייה במחירים: 119 אחוז.

רובע א'
הרובע הראשון והוותיק באשדוד. מערבי וקרוב לים. יש בו הרבה 

דירות ישנות שנבנו בשנות הו60, ואינן כוללות מעלית או 
ממ"ד. בניינים רבים צפויים לעבור התחדשות עירונית במסגרת 

פרויקטים של פינויובינוי ותמ״א 38.
מחירי דירות 4 חדרים לפני עשור: 600 אלף שקל.

מחירי דירות 4 חדרים היום: 1.250 מיליון שקל.
שיעור העלייה במחירים: 108 אחוז.

5 חדרים. משפרי הדיור מתו  בשכונה קיים מחסור גדול בדירות
קשים לעבור לדירה גדולה יותר משום שדירות 5 חדרים חדשות, 

בפרויקטים של תמ"א ופינויובינוי, נמכרות במחירים גבוהים.
כך, למשל, בפרויקט שבי ציון בעיר: הדיירים מתגוררים בדירות 

3 חדרים שערכן כו820 אלף שקל. בפרויקט החדש נמכרות דירות 
5 חדרים בו2.4 מיליון שקל. דירת 4 חדרים חדשה עולה 2.1 

מיליון שקל, בעוד מחירה של דירת 4 חדרים ישנה הוא כו1.250 
מיליון שקל.

רובע ד'
כמו רובע א', גם רובע ד' הוא שכונה ותיקה הסמוכה לים, רוויית 
בתים ישנים משנות הו70, ללא מעלית או ממ"ד. עד לפני מספר 

וחודשים נהנתה השכונה מביקוש על ידי משקיעים. היום מתנה
לות בה מעט עיסקאות, והרבה פרויקטים של תמ"א.
מחירי דירות 4 חדרים לפני עשור: 600 אלף שקל.

מחירי דירות 4 חדרים היום: 1.4 מיליון שקל.
שיעור העלייה במחירים: 133 אחוז.

לעומת זאת, ראו איך טיפסו מחירי דירות 3 חדרים בשכונה: 
מו400 אלף שקל לפני עשור לו1.2 מיליון שקל כיום: 200 אחוז.

רובע ז'
שכונה חרדית. פעם הייתה זו השכונה החרדית היחידה באשדוד, 

אבל העיר התחרדה עם הזמן והאוכלוסייה החרדית התפשטה, 
קודם לרובע ח' הסמוך, ואז הלאה לרוב השכונות.

רובע ז' הוא הרובע היחיד באשדוד ובין המקומות היחידים בארץ 
שבהם מבוצעות עסקאות כל הזמן, והביקוש עולה על ההיצע.

מחירי דירות 4 חדרים לפני עשור: 650 אלף שקל.
מחירי דירות 4 חדרים היום: 1.5 מיליון שקל.

שיעור העלייה במחירים: 130 אחוז.

רובע ח'
השכונה קרובה למרכז, ואוכלוסייתה מעורבת: חרדים, עולים 

חדשים ועולים ותיקים מחבר העמים. כמעט ואין בה בנייה חדשה. 

נסים אחיעזרא, מנכ"ל 
אחים דוניץ: "היות ומלאי 

הדירות החדשות בעיר 
נמוך, רובע המע"ר החדש 

יספק מענה לביקוש לדירות 
מצד משפרי דיור מהעיר 

והסביבה. בשל מיקומה 
האטרקטיבי של העיר 
בקרבת הים, היא זוכה 

לביקוש גם מצד משקיעים 
ומיהדות צרפת"
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ורד צרפתי זבולון, יו"ר 
ארגון קבלני אשדוד: 

"העיר חתמה על הסכם־
גג שבמסגרתו יוקמו בה 

למעלה מ־30 אלף יחידות 
דיור. מדובר בהסכם שלוקח 

בחשבון רובעים חדשים 
שנמצאים בשלבי תכנון 

מתקדמים, לצד פרויקטים 
של התחדשות עירונית"
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־חתמה על הסכם־גג שבמסגרתו יוקמו בה למע
לה מ־30 אלף יחידות דיור. מדובר בהסכם חדשני 
היום  רובעים חדשים שנמצאים  שלוקח בחשבון 
בשלבי תכנון מתקדמים, לצד פרויקטים רבים של 
הרובעים  תוכנית  במסגרת  עירונית.  התחדשות 
לבנייה חדשה צפויה הקמה של כשבעת אלפים 
דיור  יחידות  כ־4,000  י"ד,  ברובע  דיור  יחידות 
ברובע הנחל ומעל ל־2,500 יחידות דיור ברובע 

־המיוחד. במסגרת של התחדשות עירונית – פי
נוי־בינוי ותמ"א 38, צפויה תוספת של כעשרת 

אלפים דירות לעיר".
הבנייה.  מיוזמות  מרוצים  כולם  לא  זאת,  ועם 
ברובע ט"ו בעיר מתנהל כעת מאבק עיקש סביב 
מחיר  פרויקט  במסגרת  נרחבת  בנייה  תוכניות 
אחד  נחשב  הרובע  צעירים.  לזוגות  למשתכן 
בשל  היתר  בין  באשדוד,  המבוקשים  האיזורים 

־מבנהו ואופיו הייחודי – רובו בנייה נמוכה, וב
מרכזו בניינים גבוהים. תושביו מתנגדים מחשש 
שהבניינים החדשים יסתירו את הנוף ויורידו את 

איכות החיים שלהם.
בשנות  שהוקמה  השכונה  בלב  התוכנית,  לפי 
ה־80 ייבנו 750 דירות. על חלק מהשטח המיועד 
להקמת הפרויקט ניצב כיום פארק. מדובר בשטח 
מוגדר  חלקו  התב"ע  שלפי  דונם,  כ־63  שגודלו 

ומוס וחלקו מיועד למבני  ־כשטח ציבורי פתוח 
דות ציבור. לפי התוכנית, ייבנו עליו 11 מגדלי 
קומות,   27 עד  של  לגובה  המתנשאים  מגורים 
בתוספת 4,000 מ"ר מסחר, מה שישנה את ייעודו 
שיפגע  בשינוי  "מדובר  ומסחר.  למגורים  לשטח 
משמעותית באיכות חייהם של התושבים ברובע 
השכונה.  תושבי  טוענים  הסמוכים",  וברובעים 
למוסדות  ייפנו  "המגדלים  כי  נמסר  מהעירייה 

ציבור ואין דירה אחת שפונה אל בתי הקרקע".
לטענת התושבים, כבר כיום קשה מאוד להיכנס 
ולצאת מהרובע בשעות העומס. כבר היום קיים 

־עומס בבית ספר יסודי רבין שמאכלס יותר תל
מידים מהתקן. העירייה התחייבה להקים במסגרת 
התוכנית בית ספר ממלכתי־דתי, אך טרם התקבל 

־אישור סופי להקמתו. עוד בעיה שמעלים התו
מקרקעי  מנהל  בין  התחייבות  כתב  לפי  שבים: 
ישראל לבין עיריית אשדוד מדובר על החלפות 
קרקע לטובת רובע ז', למגזר החרדי, הליך שהחל 

בימי ראש העיר הקודם.
אחוז  ש־100  החליט  הנוכחי לסרי,  העיר  ראש 
מיחידות הדיור החדשות בשכונה יימכרו לזוגות 
צעירים במסגרת מחיר למשתכן. "בכך הפרויקט 

־ברובע ט"ו הינו הגדול ביותר כיום באשדוד מב
מה נמסר  צעירים",  לזוגות  ההיצע  היקף  ־חינת 

עירייה. "אגף ההנדסה שקד על התוכנית ביחד 
עם המנהל במטרה לתת מענה לצרכי התושבים. 
ברובע ייבנו מרכז קהילתי )מתנ"ס(, בית ספר, שש 
כיתות גני ילדים ושני פארקי משחקים בשטח של 
18 דונם. מחצית משטח הפרויקט יוקדש לשט־ ־כ
חים ציבוריים. אשדוד לא יכולה להישאר מאחור 
ולכן חשוב לנסות ולמצוא פתרונות בדיוק כפי 
שערים אחרות החלו כבר לעשות, במטרה לפתח 
את העיר בתשתיות מתקדמות ובכך לשפר את 

איכות חיי התושבים".
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לעומת זאת, קיימת בה התחדשות עירונית, ויש הרבה פרויקטים 
של תמ"א בצנרת. בשנים הקרובות השכונה תהיה ותיראה כמו אתר 

בנייה גדול.
חשוב לציין שכאן טמונה האפשרות ההגיונית ביותר לשיפור הדיור 
ואיכות החיים של האוכלוסייה, שתתקשה מאוד לעשות זאת בדרך 

של מכירה ורכישה.
מחירי דירות 4 חדרים לפני עשור: 550 אלף שקל.

מחירי דירות 4 חדרים היום: 1.320 מיליון שקל.
שיעור העלייה במחירים: 140 אחוז.

רובע י'
בשכונה בנייה נמוכה, ומעט מאוד פרויקטים חדשים.
מחירי דירות 4 חדרים לפני עשור: 600 אלף שקל.

מחירי דירות 4 חדרים היום: 1.350 מיליון שקל.
שיעור העלייה במחירים: 125 אחוז.

רובע יא'
שכונה מרכזית וקרובה לים עם רצועת חוף יפהפיה ומבוקשת 
מאוד, אך הבנייה החדשה בה מעטה מאוד. האוכלוסייה בוגרת 

יחסית עם מעט צעירים ויותר משפחות.
מחירי דירות 4 חדרים לפני עשור: 650 אלף שקל.

מחירי דירות 4 חדרים היום: 1.420 מיליון שקל.
שיעור העלייה במחירים: עלייה של 118 אחוז.

־הפער בין מחיר הבנייה החדשה בשכונה לבין מחירי הדירות הוותי
קות גבוה מאוד, והיכולת לשפר דיור נמוכה מאוד. הבעייה קיימת 

ברוב השכונות באשדוד.
דירת 5 חדרים בבניין ישן: 1.6 מיליון שקל.

דירת 5 חדרים חדשה: 2.8 מיליון שקל.

רובע י"ג
השכונה מאוכלסת ומבוקשת על ידי עולים מחבר העמים שעלו 

בשנות ה־90 לארץ וגם על ידי עולים חדשים מרוסיה. בהרבה מאוד 
מהבניינים בשכונה אין ממ"ד, וברובע הזה כמעט ואין בנייה חדשה.

מחירי דירות 4 חדרים לפני עשור: 690 שקל.
מחירי דירות 4 חדרים היום: 1.480 מיליון שקל.

שיעור העלייה במחירים: 114 אחוז.
דירת 5 חדרים מיד־שנייה עם ממ"ד: 1.780 מיליון שקל.

רובע ט"ז
השכונה בת כעשר שנים, מהשכונות החדשות של אשדוד. היא 
רחוקה מהמרכז, מתוכננת מלכתחילה וחדשנית, ואוכלוסייתה 
צעירה ומגוונת. יש הרבה צמודי קרקע לצד בנייה רוויה. חלק 

מהשכונה עדיין בבנייה.
מחירי דירות 4 חדרים לפני עשור: 720 אלף שקל.

מחירי דירות 4 חדרים היום: 1.8 מיליון שקל.
שיעור העלייה במחירים: 150 אחוז.

דירת 4 חדרים בשטח של 135 מ"ר בקומה 6 מתוך 13 קומות, עם 
מעלית, חניה, ממ"ד ומרפסת נמכרה ב־2.020 מיליון שקל.

מרינה
השכונה היוקרתית ביותר באשדוד. נמצאת בקו ראשון לים. יש בה 

בנייני פאר עם מרפסות ענק מול צמודי קרקע הנושקים למים. חלק 
הארי מתושבי השכונה הם עולים חדשים או תושבי צרפת ורוסיה, 

ומיעוטם ישראלים אמידים או משפרי דיור מקומיים. בשכונה 
כמעט ולא ניתן למצוא מרכזים מסחריים. בכדי להצטייד נוסעים 

לסיטי.
מחירי דירת 5 חדרים לפני עשור: 2 מיליון שקל.

מחירי דירת 5 חדרים כיום: 3 מיליון שקל.
שיעור העלייה במחירים: 50 אחוז.

זמן 
להתעורר

 המשך רובע על הגובה
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