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עמוד 1



לדניאליהמשפחהלכלחדשיםאופנייםקנינו

סקייטבורדקיבלעודדרולרבליידסקנינו

סיבוביםמרובריצהנעלישוחקבעליחדש

היאבוואטסאפאצליתוססתהכיוהקבוצהבפארק

אתשאימצנומאזשמככבתהכלביםגינתשלזו

בדירההמתגוררתשריתבחיוךמתוודהלואי"

שלהישןבצפוןהקטניםהרחובותבאחדבבעלותה

שדברים"כשהבנוהירקון.פארקבקרבתאביבתל

כלעשינומהרכךכללעצמםלחזורהולכיםלא

ולהמהביתהחוצהלצאתהזדמנותלנושנתן

נוילדיםשנינורמלייםאנשיםשניכמורגיש

מ"ר.08בדירתהקירותעלמטפסיםשלארמליים

אוליאושליהיוםשללשיאנהפךהירקוןפארק

מספרת.היאהשני"לביתנכוןיותר

ונתוןאותותיהנותנתקורונהשגרתשלשנה

הסילספריכולמעיניכםחמקשאוליאיזוטרי

76החקלאותמשרדבמאגרנרשמוב0202היטבפור

במבגידולשמדוברלאזהלאחדשים.כלבים

6.22בעלייההלאמעוקריםהכלבים

ל9102.בהשוואההחדשיםהכלביםוברישוםבבעלות

להפיגשמבקשיםאנשיםמעטלאקיימיםמתבררכך

פשוטותבמליםאונפשיחוסןעלהבדידות

אםמהבית.לצאתטובותסיבותשמחפשיםאנשים

ו"לונה""לואי"קריאותיותרמסביבכםשומעיםאתם

שגםנראהב0202לכלביםביותרהשכיחיםהשמות

שמצאומזלבניאבבתימיליוןלחצימשתייכיםאתם

ביום.פעמיםשלושלפחותלטיולהצדקה

גםקשורהארבעעללהולכיםהגוברתהחיבה

בימיפתוחולאווירלמרחבלטבעיותרבסיסיבצורך

מרעמותתידיעלבמאישנערךסקרהמגפה.

המרכזלקיימותהשלבישראללעירוניות

טבעכיהעלההטבעלהגנתוהחברהחברתילצדק

מ"ר08בדירתהקירותעל"טיפסנו
שלנו"השניהביתנהפךהפארק

הפארקיםלידהממוקמותהדירותשלהשוויאתוהזניקהאדירנדל"נילבונוסהפתוחיםהירוקיםהשטחיםאתהפכההקורונה
בהםבעירהבסיסייםלמשאביםגישהלקבלהתושביםרובשלהקושיאתהדגישההמגפהמנגד ניכריםבאחוזיםהירוקים

דקות51עריהפריזאיהפתרון וגינותחינוךמוסדותחיונייםשירותיםמסחרמרכזי
מלניצקיגילי

השינויושיעורשקליםבמיליוניהעירשארלעומתפארקצמודותבשכונותחדריםלדירותממוצעמחיר השוויאתמזניקותהירוקותהריאות

שמאותKSממשרדכהןשמוליקהמקרקעיןושמאימקורחדשיםבפרויקטיםעסקותכולליםשלאיד*נתוני

העירכלבבליהעירכלהפארקלבהעירכלהדרחצרותהעירכלהשקמהרמתהעירכלב'הרצליההעירכלהפארקשכונתהעירכלגליםנוף

0202ינוארממוצעמחיר1202ינוארממוצעמחיר

%3.0+ %31+ %1.1- %4.0+ %8.0- %5.1+ %5.3+ %01+ %4- %3.3+ %5.6+ %9+ %4+ %81+

1.3 99.2
84.3 95.3

43.1 34.1 94.1 36.1 96.1 57.1 98.1
52.2

16.3 26.3

52.2 2.2
5.2 15.2

50.2 30.2 30.2 60.2 71.2 42.2 91.2
4.2

אביבתלרעננה*סבא*כפרגןרמתהרצליהחדרהנתניה

8.3
3.4

וקניןעופרצילום הרשקוביץאליהוצילוםשלי"היוםשללשיא"נהפךהירקון.פארק שבעבבארהילדיםפארק
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פרושהדסצילום:כלביםעלבבעלות23%שלעלייהתלההקורעתבשנתהירקנן.9ארק

גור־היוהמגוריםבשכונותציבוריותוגינותעירוני

מים

$TS1$גורמים$TS1$

$DN2$גורמים$DN2$משכונתםתושביםשלהרצוןלשביעותמכריעים

78%נשאלים,708מתוךוהסגרים.הקורונהבתקופת

צי־מגינהמטר500עדשלבמרחקהמתגורריםמאלה

בורית

$TS1$ציבורית$TS1$

$DN2$ציבורית$DN2$מהש־מאודחיוביתאוחיוביתחוויהעלדיווחו

כונה,

$TS1$,מהשכונה$TS1$

$DN2$,מהשכונה$DN2$גדולבמרחקשמתגורריםמהנשאלים37%בעוד

ממי63%למעשה,חיובית.חוויהעלדיווחומטרמ-005

אתהגדירומטרמ-005יותרשלבמרחקשמתגוררים

מאוד.שליליתאושליליתכסבירה,מהשכונהחווייתם

הפ־הציבורייםוהמרחביםהפארקיםנהפכוכך

תוחים

$TS1$הפתוחים$TS1$

$DN2$הפתוחים$DN2$כמובן.נדל"ניערךגםלושישחיוני,למוצר
עבורשנערכובדיקותלפיהבית?לידגינהשווהכמה

TheMarkerכהןשמוליקוהשמאיידאתרידיעל
שנייהוידחדשותדירותמחירישמאות,skממשרד

יותרטיפסופארקיםבקרבתהאחרונהבשנהשנמכרו

שנרגמו.שונותבעריםשנמכרוהדירותלכללבהשוואה

העירבכלהדירותמחיריבעודלמשל,סבא,בכפר

ואף2021לינואר2020ינוארביןיציביםדינשארו
מחי־ידבדיקתלפי0.8%שלשוליתירידהרשמו

רי

$TS1$מחירי$TS1$

$DN2$מחירי$DN2$סבא,כפרפארקלידהדר,חצרותבשכונתהדירות
ופ־שנייהידדירותבשקלולבנתניה,ב-%5.1.טיפסו

רויקטים

$TS1$ופרויקטים$TS1$

$DN2$ופרויקטים$DN2$,שלדרמטיתעלייהעלכהןמצביעחדשים
בקרבתגליםנוףבשכונתשנמכרוהדירותבמחירי19%

בעיר.בלבד4%שללעלייהבהשוואהנתניה,פארק

בשכונותגםחלו%52-%5.0,שלנוספות,קפיצות

הלאומיהפארקלידדירהשםגןברמתהפארקים

בל־אביבבתלבעיר.דירהממחיריותרב-%6עלתה

טו

$TS1$בלטו$TS1$

$DN2$בלטו$DN2$דרום,פארקלידוגםהירקוןבפארקמחיריםעליות
וכךהעיר,שלאחריםבחלקיםמתונותלירידותבניגוד
פארק)לידבחדרההרצליה(,פארק)לידבהרצליהגם
שבע.בבארהנחלפארקבשכונתואפילוחדרה(

למיהפארקיםשכונותאתהפכההקורונה"מגפת

חוודירותשמחפשימכיווןבעיקריותר,הרבהבוקשות

הביתלידירוקהריאהשלהחשיבותאתבשרםעל

יל־עםמשפחותעבורבמיוחדמפלט,למקוםשנהפכה
דים

$TS1$ילדים$TS1$
$DN2$ילדים$DN2$כהן.מסבירחודשים",כברמהמסגרותשמנותקים

חדותמחיריםלעליותמתורגמיםהאלה"הביקושים

מחיריםירידותחלושבמקבילאףהפארקים,בשכונות

וההשפעההמשקלאתשמאוששמהמהערים,בחלק

מנכ"לכהן,רונילפיהפתוח".והמרחבהפארקשל
המרפסתבארץ,נדל"ןפרויקטיהמשווקתשיווקאלדר

מצליחכשהפארקהשעהלגיבורינהפכווהפארק

שנים,לאורךשתישמרחייםלאיכותהבטחהגםלגלם

ההתחדשותומיזמיהחדשההבנייההתגברותרקעעל

הארץ.במרכזהציפוףממגמותשנובעיםהעירונית

הפארקיםבקרבתהפרויקטיםשלהמרכזיהיעד"קהל

פעי־מרחבשמחפשותהמשפחות,הןהגדולותוהגינות

לות
$TS1$פעילות$TS1$

$DN2$פעילות$DN2$נוףשלפקטורגםהואהפארקאבלוקרוב,ירוק

ירוקלפארקנוףעם"דירהאומר.הואולייף־סטייל",
שהמדפסתבנייןבאותומרירהיותרגבוהמחירתשיג

ישלפארקהנוףעםבדירותהשכן.למגדלפונהשלה

שניםכמהבעודתאשרלאשהעירייההבטחהמעיןגם

המשךאתשמבטיחמהמולה,שיתרומםחדשמגדל

בעיניים".הירוק
משותפתמנכ"ליתסרוגו־יוכלמן,סופילדברי

המרמןצמחחברתעםיחדשבונהסרוגו,בחברת
"בי־גן,ברמתהלאומיהפארקעלפרויקטאת

קושים

$TS1$ביקושים"$TS1$

$DN2$ביקושים"$DN2$מאפייניםמתמשכותערךועליותגבוהים

הזאתהמגמהלפארקים.סמוכהבנייהשניםבמשך

מטרו־בכלנפוצהאלאלישראל,ייחודיתאינה

פולין
$TS1$מטרופולין$TS1$

$DN2$מטרופולין$DN2$ירוקים.לשטחיםצמאיששבובעולםגדול
פארקהיידיורק,בניופארקהסנטרלעלדירות

לש־מצליחותבאמסטרדםוונדלפארקאובלונדון
מר

$TS1$לשמר$TS1$
$DN2$לשמר$DN2$חייםביןמשלבותהןכיגבוההמחיריםרמת

ומרחב".טבעשללחוויהעירוניים

משהאביסרורבחברתסמנכ"לאביסרור,יורם

כיסבורשבע,בבארהפארקבשכונתהבונהובניו

בולטבפארקיםהצורךהמדברי,בנוףפרבריותבערים

לאזוריםמשיקותשאינןגדולות"בעריםיותר.אף

לרוכ־מוסףמשמעותיערךמקבלהפארקירוקים,

שים,

$TS1$,לרוכשים$TS1$

$DN2$,לרוכשים$DN2$מרכזיםבהיעדרהקורונהבתקופתבמיוחד

מפגש".מקוםשמהוויםומסחרייםקהילתיים

מו־שאליהםהבינלאומייםלפארקיםשבניגודרק

בילים

$TS1$מובילים$TS1$

$DN2$מובילים$DN2$לפארקיםסמוךרכבת,וקוויאופנייםשבילי
חניהמגרשיגםרביםבמקריםמסתתריםהישראליים

בכליהתלותשבוע.בסופיעמוסיםלהיותשנוטים

מיטביתבצורהמשמשיםלאשהםכךעלמעידהרכב

תחתהסגרים.במהלךוהסביבההעירתושביכללאת

יותרהרבהנחיצותםאתשהוכיחומיהתנועה,מגבלות

הצי־והמרחביםהקטנותהציבוריותהגינותדווקאהיו

חרף

$TS1$הציחרף$TS1$

$DN2$הציחרף$DN2$הפארקיםשלהיפהשפתם
אתחשפההמגפהוהגינות,

מגוריםשכונותשלחולשתן

להתאווררשכדיגילורביםרבות.

קורונהבדיקתלבצפהדשא,פל
נדרשיםהםקפהלקנותאו

ולהסתכןהאוטואתלהניפ
להםהמותרמהטווחבהתרחקות

המ־שכונותבתוךבעירהמפוזריםהעירונייםבוריים

גורים

$TS1$המגורים$TS1$

$DN2$המגורים$DN2$.לאירועיםלרובשמשמשיםהפארקים,שפרחו
מס־לאנותרוהמוניות,והתקהלויותמופעיםגדולים,

פיק

$TS1$מספיק$TS1$

$DN2$מספיק$DN2$.נגישים

שמייצרכזההואטובשכונתי־ציבורי"מרחב

לאנשיםבמיוחדשחשוביםאנושיים,מפגשים

כמו־ההנחיותעלשמירהתוךהקורונה,בתקופת

בן",

$TS1$,"כמובן$TS1$

$DN2$,"כמובן$DN2$היחידהמנהלתצפדיה־וולף,בשמתאומרה

בעירייתקהילהבמינהלקהילתיופיתוחלתכנון

השי־בהרחבתמתרכזיםאנחנו"בשגרהאביב.תל

מושים

$TS1$השימושים$TS1$

$DN2$השימושים$DN2$אירו־שיגבירוכדיעירונייםמרכזיםשל

עים,

$TS1$,אירועים$TS1$

$DN2$,אירועים$DN2$כךקהילתיים.וקשריםחברתייםמפגשים

אתלפגושכדירקנועדהלאהלבטיפתלמשל,

וסד־אמהותמפגשילקייםכדיגםאלאהאחות,

נאות

$TS1$וסדנאות$TS1$

$DN2$וסדנאות$DN2$מקוון.באופןגםשממשיכותקהילתיות

מצי־אנחנוסגוריםהקהילתייםשהמרכזיםבזמן

עים

$TS1$מציעים$TS1$

$DN2$מציעים$DN2$לביתהקרובותבגינותבקפסולותפעילויות
למדרחוביםרחובותכמההסבנוהבניין.בחצראו

פי־ויצירתהשכונתייםהמפגשיםהגברתלטובת

נות

$TS1$פינות$TS1$

$DN2$פינות$DN2$ישיבה,פינותושילבנוהמשפחה,לכלמשחק
חומרים".עםופעילויותצל

דרשהוהגינותהציבורשטחיתחזוקתבהתאמה,

"שכונותכהן:שמוליקהשמאי

הרבהמבוקשותנהפכוהפארקים

חוודירותשמחפשימכיווןיותר,

ריאהשלהחשיבותאתבשרםפל

שנהפכההביתלידירוקה

פבורבמיוחדמפלט,למקום

שמנותקיםילדיםפםמשפחות
חודשים"כברמהמסגרות

האחרונה.בשנהמוגברתהשקעההמקומיותמהרשויות

שו־בתחזוקהההשקעהאתהגדילהאביבתלעיריית

טפת

$TS1$שוטפת$TS1$

$DN2$שוטפת$DN2$שקלמיליוןב-5.2ציבורייםומרחביםגינותשל
והקצתהשקלמיליוןל-831ל-9102בהשוואה

כושרמתקניוחידושרחוב""ריהוטלרכישתתקציבים

העשירולמשל,והרצליה,רחובותבחולון,גםוגינות.

בגי־במיוחדהעיר,ברחביהמפוזרותהישיבהפינותאת

נות

$TS1$בגינות$TS1$

$DN2$בגינות$DN2$,עירו־בשטחיםברשולחנותהציבוואףובפארקים

ניים.

$TS1$.עירוניים$TS1$

$DN2$.עירוניים$DN2$למופעיתרבותתקציביייעדהירושליםעיריית
הציבוריים.השטחיםאתלהחיותכדירחוב,

למשאביםשווהגישה

הפא־שלהיפהושעתםהרביםהמאמציםחרףואולם

רקים

$TS1$הפארקים$TS1$

$DN2$הפארקים$DN2$,שכונותשלחולשתןאתחשפההמגפהוהגינות

להתאווררשכדיגילורביםבישראל.רבותמגורים

אוזניותלקנותקורונה,בדיקתלבצעדשא,פיסתעל

להניענדרשיםהםטוב,קפהלשתותאולזוםהדשות
להם.המותרמהטווהבהתרחקותולהסתכןהאוטואת

כיום,התכנוןעולםשמציעהטרנדי־אוטופיהפתרון

הקורונה,שלפניבשניםעודבפריזנעוציםששורשיו
פחותשאפתניתבאדפטציהאודקות",ה-51"עריהוא

תושבלכלהמודל,לפידקות.ה-51-02שכונות

משירותיםלמשאביםשווהגישהלהיותצריכהבעיר

ועדחינוך,ומוסדותמכולתחולים,קופתכמוחיוניים

דקות15במרחקאיכותייםתעסוקהומוקדיתרבות
הרכב,אתלהניעומבלימהבית

לא־המחלקהראשורבקל,אלםאדר׳פרופ׳לדברי

רכיטקטורה

$TS1$לארכיטקטורה$TS1$

$DN2$לארכיטקטורה$DN2$דרמן־ורבקלבמשרדושותפהבבצלאל
דגלהעלחורטתהזאתהעולם"תפישתאדריכלים,

שת־כזוהיאטובהעירשלפיושווה,גישהשלעיקרון

צליח

$TS1$שתצליח$TS1$

$DN2$שתצליח$DN2$מרכזולארבים,עירונייםמוקדיםבתוכהלייצר

להיותצריכההמוקדיםביןמתנקזים.כולםשאליואחד
שמאפשרתהיטב,ומפוזרתזולהציבורית,דרכיםרשת

ציבוריתבתחבורהאובאופנייםברגל,להגיעאדםלכל

אומרת.היאלהציע",יודעתשהעירלשירותים

39בעמודהמעוך
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שי־עירובשלעקרונותעלנשעןהפריזאיהרעיון

מושים

$TS1$שימושים$TS1$

$DN2$שימושים$DN2$שהתעסוקהלפניהקודמת,המאהמתחילתעוד
המ־לשכונותמחוץמבודדיםלאזוריםנותקווהמסחר

גורים.

$TS1$.המגורים$TS1$

$DN2$.המגורים$DN2$ראשהתכנון.לחזיתחזרוהםהאחרונותבשנים

איד־אןהסוציאליסטית,המפלגהמטעםפריזעיריית

לגו,
$TS1$,אידלגו$TS1$

$DN2$,אידלגו$DN2$אפקטיביככליבעיקרדקותה-51חזוןאתהציגה
מחויבותהבמסגרתהעירונית,הפחמןפליטתלהפחתת

c40שללאג׳נדה citiesגדולותערים97שלרשת

האת־עםלהתמודדמחויבותעצמןאתשרואותבעולם

גר

$TS1$האתגר$TS1$

$DN2$האתגר$DN2$האקליםשינויהבאים,בדורותהאנושותשלהגדול
חייםסביבותלייצרבמטרהלאוויר,מזהמיםופליטות

יותר.ובריאותמקיימות

יכולותלאשלנוהעריםאידלגו,שלהחזוןלפי

עבודהלמגורים,נפרדיםלאזוריםמחולקותלהיות

חייבותהעריםפרטי.ברכבשימוששמחייביםובילויים,

עללענותניתןשבהןשכונותשלבפסיפסיםלהיבנות
נדר־יקרה,שזהכדידקות.15תוךהתושביםצורכירוב

שת

$TS1$נדרשת$TS1$

$DN2$נדרשת$DN2$כלביןומהירהנוחהוקישוריותבהיבוריותהשקעה

הפרטי.ברכבהתלותאתשתשחררהמרחבים,

במשימהמדוברהסמטאותומרובתהצפופהבפריז

אמיציםמהלכיםנעשושםגםאךיחסית,"פשוטה"

מזהמיםרכבכליכניסתעלאידלגואסרהשבמסגרתם

לפא־וכבישיםדרכיםהסבהמהעיר,נרחביםלחלקים

רקים,

$TS1$,לפארקים$TS1$

$DN2$,לפארקים$DN2$אופנייםרוכבישבהםושביליםמדרחובים

מערכותאתוחיזקהעליונהבעדיפותהםרגלוהולכי

העירייההסבהב-8102למשל,כךהציבוריות.ההיסעים

הסןנהרשלהימניתבגדהמהכבישקילומטריםשלושה

הת־בלבד.אופנייםורוכבירגללהולכישביללטובת

פישה

$TS1$התפישה$TS1$

$DN2$התפישה$DN2$הקו־משברמאפייניעםהיטבמתיישבתהזאת

רונה,

$TS1$,הקורונה$TS1$

$DN2$,הקורונה$DN2$שונותמעריםאלהבימיםמוגברתלתמיכהוזוכה

ופורטלנד.מילאנולונדון,ברצלונה,בהןבעולם

אתלקחתרוציםההורים

באופנייםלגןהילדים

שמתאימההעולםהשקפתאתלאמץמיהרואביבבתל

שתו־גילוועדייןהעיר,שליחסיתהצנועיםלממדיה

שבים

$TS1$שתושבים$TS1$

$DN2$שתושבים$DN2$לע־להגיעכדיהרכבאתלהניענדרשיםרבים
בודה

$TS1$לעבודה$TS1$
$DN2$לעבודה$DN2$מיעללדברמבליזאת,העיר.שלהשניבצדה

וחולון.גןרמתכמוהסמוכות,בעריםשמתגוררים
אתשאתביתרמקדמיםהענייןעםלהתמודדכדי

מקומותמספראתומפחיתיםהקלה,הרכבתפרויקט
מתארתוכניתמקדמיםבנוסף,העיר.במרכזהחניה

שיעוראתלהכפילשנועדהאופניים,שבילילפרישת

בעירמהתנועותש-%52ולהבטיחבאופנייםהנסיעות

מגוריםבפרויקט,לשלביזמיםמתמרציםברכיבה;יהיו

להוספתזכויותומעניקיםומסחר;משרדיםשטחיגם

קריתכמומובהקיםתעסוקהבאזורימגוריםקומות

תעסוקהאזורייהיושלאכךהחיילברמתעתידים

מיוממות.הסובליםמנותקים

ביחידהעריםמתכננתצור־רביבו,עלמאלדברי

הג־"העירייהאביב,תלבעירייתאסטרטגילתכנון

דירה

$TS1$הגדירה$TS1$

$DN2$הגדירה$DN2$אתב-5002המתארתוכניתהכנתבעתכבר

ציבוריתתחבורהשלקידוםבהןשלההעלמטרות

עירונייםלרחובותוהזרהשימושיםעירובבת־קיימא,

יגורוהעירמתושביש-%09הואהעדכניהיערתוססים.

.2030עדאופנייםמשבילמטר100עדשלבמרחק

אוהליכהמרחקעלרקלאבלחשובעסוקיםאנחנוכיום

שיב־הכליםעלגםאלאדקות,15שלתיאורטירכיבה

טיחו

$TS1$שיבטיחו$TS1$

$DN2$שיבטיחו$DN2$האופנייםשבילואתהמדרכהאתיעדיפושאנשים

סרוט:חברתסרוט־יוכלמן,סופי

מאפייניםערךועליות"ביקושים

המגמהלפארקים.סמוכהבנייה

עלדירותלישראל,ייחודיתלא

אויורקבניופארקהסנסרל

שומרותבאמסטרדםוונדלפארק

משלבותהןכיגבוהיםמחיריםעל

ומרחב"לטבעעירונייםחייםבין
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hull

מדרכותרשתלהבטיחצריךלכןהפרטי.הרכבפניעל

בהלי־ענייןויצירתעירונייערעםומוצלותאיכותיות

כה

$TS1$בהליכה$TS1$

$DN2$בהליכה$DN2$;הלילה;בשעותגםומואריםבטוחיםשביליםברחוב
וקשישים".עגלותעםאמהותשללצרכיםהתאמה

צעירזוגשלהרצוןאלדר,מנכ"לכהןלדברי

לע־להמשיךומשםבאופנייםלגןהילדאתלקחת
בודה

$TS1$לעבודה$TS1$
$DN2$לעבודה$DN2$שיקוליםעלגוברפקקדרךלעבורולא
לפנימעדיפיםכיוםהדירות"רוכשיאחרים.רבים

וחינוךלשירותיםונגישותהעבודהלמקוםקרבההכל

למ־לפארק,הקרבהאתידרגוזהאחריורקאיכותי,
רות

$TS1$למרות$TS1$
$DN2$למרות$DN2$הואבקורונה",הודגשושאוליההעדפותשינויי

בהחלטהיאוהכבדההקלהלרכבת"הנגישותאומר.

קנייתשלבשיקוליםאליומתייחסיםשאנשיםפקטור

מטר300מקסימוםהואהאידאליכשהמרחקדירה,

לקוסמוךנכסשלהערךעלייתלהערכתי,מהתחנה.
ל-%51-%01".תגיעלמטרואוהקלההרכבת

פריז,שלהדקות15חזוןביישוםהמובהקהאתגר
יצירתהואאמסטרדם,שלהדקות30חזוןאפילואו

ניקח"בואיהאזורים.ביןמספקיםוקישוריותתיאום
אתשמחברתבירושלים,נבוןיצחקתחנתאתכדוגמה

ורבקל.ממחישהלירושלים",אביבתלביןהמהירהקו
והדרךהקלהרכבתעללעלותצריךלעירלהיכנס"כדי
ארוכותדקותלושלוקחדרגנוע,באמצעותהיאאליה

מדבריםהקלה.הרכבתלמפלסהנוסעיםאתלהעלות

רקדקות15לוקחלנוסעאבלדקות,15שכונותעל

היחסיהיתרוןכלואזקלהלרכבתמהרכבתלעבור

תחנותשלהתכנוןגםלאיבוד.הולכתוההשקעהנעלם

ולאבחסרלוקהאביבתלבמטרופוליןהקלההרכבת
מהת־לצאתשצריךהפשוט,האדםאתבחשבוןמביא

חנה

$TS1$מהתחנה$TS1$

$DN2$מהתחנה$DN2$ומ־גדרותבליונוח,טבעיבאופןהציבורילשטח

חסומים,

$TS1$,ומחסומים$TS1$

$DN2$,ומחסומים$DN2$הליכה.לשבילאולאופנייםמהירהגישהעם
נת"ע,כמורבותרשויותביןסמכויותשלהביזור
הואהתחבורהומשרדהמקומיתהרשותאיילון,נתיבי
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