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תוספתלדייריםתינתןשבהם

בנייהוהיקפיתמורותשלמינימלית
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דייריםכאחד.הדייריםועלעליונכפה
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כל”הדייריםצוקרמן.מוסיףדיירים“,
כשיזםעליהם.שעובדיםבתחושההזמן
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מעדיפותהןמגורים.להןמשתלםלא
להןמכניסזהכיומסחר,משרדים
שעלבעודיותר,גבוההארנונה
מפסידות“.הןמגורים

אומרשלי",הפרוייקטים"באחד
להוסיף"תכננתימצלאוי,סמיהיזם,
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האלההדייריםאתולהוציאהבתיםאת
קנהבנאדם,באלקופסאות.מארגזים
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צרות”זואומר.הואהעיריות“,מצד
יקבלדייראםלהןאכפתמהעין.
ובינויפינויבסוף,מטראז‘?תוספת
זהאלאנדל"ני,פרויקטרקלאזה
אתלשקםהמדינהשלמאינטרסבא
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ולאמצפיפותלאנובעתהעיריות
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