השקעה
בעיר חדשה
אבי מאור ,מנכ"ל קבוצת חנן מור ,הבונה  3מרכזים מסחריים בחריש,
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חריש – הזדמנות עסקית
שיש רק בעיר חדשה
הדמית מרכז  MORE SHOPשל קבוצת חנן מור בחריש הדמיה :וויופוינט

הזרוע המסחרית של קבוצת חנן מור בונה את המרכזיים המסחריים בעיר החדשה חריש .מנכ”ל החברה
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ימים אלה צומחת בישראל עיר חדשה,

לבלות ,למצוא פתרונות ומענה לבעיות היום

 LIFEיהיה של עסקים אשר יתנו מענה לקניות

בשנות

יום ,שם יישבו נציגי העיריה ,קופות החולים

היום יומיות :חנויות של מזון מהיר ,עסקי בילוי

כפרויקט

השירותים .למעשה ,התפיסה הזאת

ועוד .זהו המרכז המסחרי השכונתי של העיר

הראשונה
ה.2000 -

בישראל

שקמה

חריש הוכרזה

ונותני

לאומי של המדינה וזוכה לתמיכה מצד כל

מזכירה מאוד את הערים הוותיקות באירופה,

גורמי הממשלה .העיר ,שנמצאת בעיצומה של

בהן מרכזי הערים והרחובות המרכזיים מאוד

המרכז השלישי לאורך השדרהMORE ,

תנופת בנייה שאין לה אח ורע בישראל ,צפויה

תוססים ומאפשרים תנועה נוחה להולכי הרגל.

 ,HOMEיציע גם הוא מענה לצרכי היום יום.

לאכלס עד לשנת  100,000 2025תושבים.

מאור מספר כי השדרה בחריש תתנהל כמו

מאור מספר כי המרכז יבנה על פי קצב האכלוס

אבי מאור ,מנכ”ל קבוצת חנן מור ,הבונה את

השדרות והרחובות המפורסמים בעולם ,בין אם

של העיר ועל פי צרכי התושבים .כמות שטחי

המרכזים המסחריים בעיר ,מסביר כי מדובר

זה האוקספורד בלונדון או השאנז אליזה בפריז.

המסחר שבו תיגזר מכמות האוכלוסייה ,ולכל

בפוטנציאל כלכלי אדיר לסוחרים גדולים וקטנים

השדרה תהווה את הבסיס עבור תושבי העיר.

כמות אוכלוסייה שתצטרף לעיר יהיה מענה

כאחד .חריש תוכננה במיוחד לצרכי המשפחה

לאורך שני

הקילומטרים של

שייהנה ממחוללי תנועה רציניים.

ברמת תוספת שטחי מסחר.

השדרה

על השדרה עצמה ייבנו חנויות קטנות

הישראלית ,עם אופי תכנון אורבני שיבוא לידי

המרכזית ,ייבנו שלושה מרכזי קניות ,לצד

ביטוי גם בשטחי המסחר שבו.

חנויות רבות לאורך כל השדרה .רוב שטחי

מה היתרונות של חריש?

המסחר והמשרדים בעיר מרוכזים על השדרה,

וכמו כן תמוקם בו תחנת דלק“ .המרכז יהיה,

מאור“ :האופי והתפיסה של העיר חריש

ומשני צידיה נבנו השכונות שניזונות מהעורק

עתיר חניה עם אפשרויות לכניסה משלושה

בעלי ביטוי מקומי ,אשר יעניקו צבע לרחוב.

שונה ממה שאנחנו מכירים ברוב הערים בארץ.

הראשי של העיר ,דרך עורקים ונימים  .לכל

כבישים מרכזיים שמקיפים אותו .המרכז יזכה

בחנויות הרחוב בשדרה יהיו פחות רשתות

חריש תוכננה כעיר מקיימת – כזאת ששמה

אחד מהמרכזים יש אופי ומטרה שונים ,והם

לנגישות מרבית ויהיה קל להגיע אליו מכל

ארציות ממוסדות ובכך ייווצר שילוב מעניין של

את האדם ואת הולך הרגל במרכז .במהלך

יתנו מענה ברמות השונות .בתוך השכונות

נקודה בעיר ,בתחבורה פרטית או ציבורית

קמעונאות מקומית עם ביטוי עצמי שישלים

התכנון הושקעה חשיבה מרובה על נוחיות

עצמן לא יבנו מרכזי קניות גדולים ,אלא רק

ובעיקר ברגל” .הוא מוסיף.

האדם ,ודאגו ליצור נגישות למוסדות החינוך,

על השדרה עצמה.

אבי מאור | צילום :אייל טואג

(בגדלים ממוצעים של כ 25-35מ”ר) .תמהיל

את מרכזי הקניות וייצור סינרגיה של רחוב
,MORE LIFE

תוסס עם שירותים ושטחי מסחר מגוונים.

לפארקים ,לתחבורה הציבורית וכן גם למרכזי

מרכז הקניות  MORE SHOPיהווה את

במרכזה של העיר .המרכז יהיה שונה באופיו,

השדרה המרכזית תהיה נגישה ויוכלו להגיע

הקניות .התכנון כולו נעשה כשהאדם במרכז,

שער הכניסה לעיר וממוקם בקצה המערבי

מתחברות

אליה בנוחות מכל מקום בעיר .הולכי הרגל

במטרה להפוך את חריש לעיר מקיימת ,נכונה

של השדרה המרכזית ,שייתן מענה לכל צורכי

ההיקפיים וישלב גם

יקבלו עדיפות על פני הרכבים ,והמדרכה תהיה

הבייסיק של האוכלוסייה ,לצד מקומות בילוי

קומות משרדים ,בהם ימוקמו משרדי העירייה,

רחבה ותאפשר תנועה בשבילי הליכה וריצה

לדבריו ,בחריש נבנה עורק מרכזי בעיר – בו

ופנאי .מאור מספר כי המרכז יאופיין בתאי שטח

קופות חולים ושירותים נוספים .המרכז ישתלב

רחבים .חריש מאופיינת בבניה מרקמית עד

מרוכזים חיי התושבים .הכל יקרה בשדרה

גדולים – חנויות לרשתות ארציות (בגדלים של

עם הכיכר המרכזית של העיר שתהווה מעין

 8קומות ,אין בה בתים צמודי קרקע , ,ולכן

המרכזית של העיר ,החוצה אותה ממערב

 150-500מ”ר) ותמהיל עסקים מגוון .במרכז

“פיאצה” מרכזית – הכיכר המרכזית של העיר.

יתאפשר ניצול נכון של שטח הקרקע ,והקטנת

לקנות,

צפויים לערוך התושבים את הקניות הגדולות,

אופי העסקים בMORE-

מרחקי ההליכה למוקדי שירות ,מסחר ובילוי.

ונגישה”.

למזרח .בשדרה צפויים

התושבים

בהמשך השדרה ימוקם

העסקים ברחוב יהיה עם

יותר

עסקים

ישלב שתי

קומות מסחר אשר

טופוגרפית לרחובות

מאור מסביר

