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אופינוי־בינוישלפרויקטים
עלרקלאפיעיםמש83תמ"א

המרקםאוהעירוניהתכנון
עלגםמשפיעיםהםהבנוי,

העראשיאיךוהשכונה.הרחובאוכלוסיית
החברתית,ההתחדשותעםמתמודדיםרים
ההשומהבתכנון,ביטוילידיבאזההאם

"ידיעותלכך.שישהטווחארוכותפעות
לפןהקשורבכלהקורהלעובינכנסהנדל"ן"
העירונית.ההתחדשותשלהחברתי

העירוניתההתחדשותשלהחברתיההיבט
שלהעדיפויותסדרבראשהיהתמידלא
האחרונותבשניםורקהשונים,הגורמים
ממנו.להתעלםניתןשלאמשהולהיותהפך
שמ־פינוי־בינויתוכניתכל9102מתחילת
לכלולחייבתהתכנון,ועדותלאישורגיעה

דו"חזהלנושאהמתייחסמיוחדמסמך
שמגדירים,ברוריםקריטריוניםעםחברתי
והדיירים,הדירותבעליהרכבאתהיתר,בין
דמוגרפיים,נתוניםהקשישים,שיעור

נושאים.שלארוכהשורהועודקהילתיים
הממשלתיתברשותלקדםהחלוהתחוםאת
פךשהנושאפניעודעירוניתלהתחדשות

לשימושמיוחדמדריךהנפיקוואףלחובה,
עירונית,להתחדשותהשונותהמינהלות
תחוםמנהלתמרגלית,חמדהשמסבירהכפי

להתחדהממשלתיתברשותקהילהקשרי

המדריךאתהוצאנו"ב־8102עירונית:שות
התמינהלכךאחרחודשיםוכמההראשון
חייבתתוכניתשכלוקבעאותוהטמיעכנון
קיבלנוהאחרונהבשנהחברתי.דו"חלכלול

דבאיךעלמהשטחפידבקיםמאודהרבה
ממשהוצאנוזהובגללחסר,ומהעובדיםרים

מהאחתומעודכן.מחודשמדריךלאחרונה
המקומיתהרשותאיךהיאהחשובותנקודות
פראוור,נעהלנושא".מתייחסיםהיזמיםוגם

ברשותקהילהקשריאגףראשסגנית
הנושא:התפתחכיצדמסבירההממשלתית,
גםשמתייחספןהכנסנוהעדכון"במסגרת
שישכמופרויקט,שלחברתיתלהיתכנות
שללהבנהקלהדרךוגםכלכלית,היתכנות
מגיעכשהואהדו"חשלהמרכזיותהתובנות
למצב,להגיעהואהרעיוןהתכנון.לוועדות

התהליךשלמוקדמיםהכיבשלביםשבו
למשל,החברתי,להיבטהתייחסותכבריש

כמהלשאולשצריךהשאלותמהלדעת
הללובנושאיםלטפלואיךמוקדםשיותר
מהמאחתכאוס.לייצרבלינכונהבצורה
הרשותאתלרתוםהיאהמשמעותיותטרות
לכליהחברתיהדו"חאתולהפוךהמקומית
והתכהפרויקטשלביבכלממששלעבודה
הרשותמעורבותלגביפהמוסימרגליתנון".
היוםפועלים"אנחנוכי:בתהליך,המקומית
אבלעירוניתלהתחדשותהמינהלותמולגם

מחללמשלכמובעיריות,אגפיםמולגם
יכולההרשותאיפהיחדבוחניםרווחה.קת

דוגמהלסייע.יכולההיאואיפהלהתערב
שהפקהלקחיםשבעקבותהיאלכךטובה
ביןמתחפעםלאשישהעובדהובעקבותנו

צורךנוצראמון,וחוסרהשוניםהגורמים
בעקבותגישורמרכזינוצרובגישור.אמיתי

הבתיםעלהמפקחתואפילושעלוסוגיות
להפהחלההמשפטיםבמשרדהמשותפים
לגישור".מקריםנות

אישיתהתמודדותחליפתלתפור

ההתכיויודעים,מביניםהעריםראשיגם
כלכתכנוני,נושאהיאהעירוניתחדשות
"הנושאחברתי.גםמכךפחותלאאבללי,
להצעיררגילהבלתיהזדמנותהואהחברתי

תנאיולשפראוכלוסיותביןלגווןמקום,
משמבאופןותיקיםתושביםשלמחיה
קרייתעירייתראשגלישראלכךעותי",

שעוברשהתהליךיודעים"אנחנואונו,
הישנותהדירותמבעליניכרחלקעל

גםלנושאהתייחסותישולכןפשוט,אינו
ומצדעירוניתלהתחדשותהמינהלותמצד
מסייעיםאנחנונדרש.שזההיכןהעירייה
ורואיםסבלנות,הרבהעםהכוונהפקיםומס

ומתחיליםמסתגליםאנשיםעובד.שזה

מפבעיות,כשישאחרת.בצורהלחיות
החברתיים".והשירותיםהרווחהאתעילים
פןעםכיוםההתמודדותאומנםגל,לדברי
פקתמסהעירוניתההתחדשותשלהחברתי

ולהשקפלעשותמהעודישאבלמענה,
שאפשרביותרהמשמעותיתהתוספתתו
לבעוהכוונהלסיועקשורהלנושאלתרום
חיצוייעוץבאמצעותהישנותהדירותלי
קואצ'רים,להכשירשצריךחושב"אניני:
הוותיקים.הדייריםאתשוטףבאופןשילוו

וני־מ"ר06שלבדירהשגראדםלמשל
דירתמקבלהמדרגות,חדראתבעצמוקה
אר־לשלםפתאוםוצריךחדשהמ"ר011
יקריםביתוועדביטוחמים,חשמל,נונה,
פתאוםעכשיולגמרי.שוניםהנתוניםיותר.

הללו.הדבריםכלעםמתמודדיםאנשים
כדיהאנשים,אתשילווהמילהכשירצריך

צריךשהואהחליפהאתאחדלכלשיתנו
אתיממןמילשאלההחדשה".להתמודדות
קרן,להקים"צריךגל:מציעהזוהפעילות
הרשותגםאוליכסף,אליהיזרימושהיזמים

האנלאותםולסייעעירונית,להתחדשות
להציעצריכיםאנחנויוםשלבסופושים.
בדרךשהיאבעזרהמאמיןאניאבלעזרה,
שמדבריםרעיונותישהיוםגםהכוונה.של

אושהיזםשנים,לכמהמארנונהפטורעל
הביתועדאתהדיירבמקוםישלםהקבלן

והיתכנותכלכליתהיתכנותהמונחיםבולטיםעירוניתהתחדשותעלהציבוריבשיח
שלהחברתיתשההיתכנותהשוניםהגורמיםהבינוהשניםשבמהלךאלאתכנונית.
חשיבותומהימסביריםבתחוםוגורמיםעריםראשייותראףמשמעותיתפרויקט

חודיאורי בשטחלכךמוצעיםיצירתייםפתרונותואילוהחברתיההיבטשל

הנאים
השכנים
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הזו?התקופהבסוףיקרהמהשנים.כמה
שאנשיםלמצבלגרוםלנואסורבעיה.זו
וצאחרמישהושלבהחלטהתלוייםיהיו
עלאחריותליטולכליםלהםלתתריכים
שלצדלהזכירגלמבקשבמקביל,חייהם".
החברתי,במישורפשוטההלאההתמודדות

העירוניתההתחדשותשללפרויקטיםיש
נוסמכיווניםלעירמשמעותיתתמורהגם
שלהנראותאתמשנה"ההתחדשותפים

בלתיהזדמנותזואותו.מחדשתהיישוב,
להכניסהציבורי,המרחבלחידושרגילה
התמערךאתלשדרגשימושים,עירוב
יוצריםוצפיפותשימושיםעירובשתיות.
שעירוניותמאמיןאניועירוניות.קהילה
לחבמביאהומכבדתמכובדתצפופה

איןהתחתונה,בשורהיותר.סובלניתרה
לאלפרויקטחברתיתשהיתכנותספקלי
כלכלית".מהיתכנותחשובהפחות
גםמסבירים,בתעירייתראשברוט,צביקה

החבהיבטהעירייהשלתפקידהמההוא
כיצדומדגיםעירוניתהתחדשותשלברתי
לשינויהובילהבמתחםחברתיתמעורבות

החברתי"הליוויבשיח.משמעותי
חשובהואעירוניתהתחדשותשלרויקטים

הפשלהראשונייםבשלביםכברמאוד
שמתושביםמעט"לאברוט,כךרויקט",
להתחדשותהמיועדיםבמתחמיםתגוררים

מצדבבירוקרטיהאבודיםעצמםמוצאים
הצעותמינימכלמבולבליםשניומצדאחד
אוטובותהןאםיודעיםלאשהםיזמים,של
לדייריםשקשורותסוגיותגםלמשלישלא.

שיעשחוששיםדירותבעליוגםקשישים
הרגשלתפקידנכנסתיכשרקעליהם.בדו
ומהיותר,טובבולטפלשישנושאשזהתי

גדולשטףהיהמכוליותרכךעלשהעיד
ליוויהואהאלולדבריםהמענהפניות.של
המינהלתעםפעולהשיתוףאמיתי.חברתי

סועובדיםעםוגםעירוניתלהתחדשות
חבייעוץהיוםישהעירייה.שלציאליים
דוגמהגםויששונים,במתחמיםפעילרתי
גדול".הבדלעשההליווישבולמקרהטובה

בעיר,למתחםמתייחסתברוטשלהדוגמה
בשםייחודיתחרדיתקהילהמתגוררתשבו

כאלףשלבמתחם"מדוברבאבוב:קריית
מוגדריםחלקםישנים,במבניםמשפחות,
הקהילהארוכותשניםמסוכנים.כמבנים

לקידוםניסיונותעםפעולהפהשיתלא
לעבודכשהתחלנואבלעירונית,התחדשות

משמעותי,יהיההחברתייםלצרכיםהקשב"אםברוט:צביקה
הפרויקטיםויישוםהעירוניתההתחדשותשלהקצבגם
היוםאבלהנדל"ן,עלרקהסתכלובעברמשמעותית.יתקדם
לפתרוןבעיהביןלשדךעוזרהחברתישהייעוץמבינים
תקועים"פרויקטיםולשחרר

בתוךלאנשיםקורסיםמקיימת"הרשותשוחט:ליאת
להבחיןהיזמים,מוללעמודאיךכליםלהםונותנתהשכונות
המונחים.הכרתלצדהזמניםלוחמהלהביןלטפל,עיקרבין
אבלפיזיתמשתנההיאאתגר,זההשכונהמרקםעללשמור
בהסכמה"להיעשותחייביםוהתהליכיםחברתית,גם

פרויקטחברתית.היתכנותגםכלכלית,היתכנותרקלא
הדמיהאביב.תלהשלוםבדרךעירוניתהתחדשות

והשקעותהחזקותאורוןמקבוצתנדל"ןאורוןבאדיבות



אתשיודעהחרדי,מהמגזרחברתייועץעם
ללאאמיתי.שיחהתחילבאמתאזהשפה,

לשינויגרםזהכלום,היהלאהחברתיהייעוץ
ובדיאלוג".ביחסמעלות081של

התושבים"אתלדרוספשר"אי

מזכירנוספים,עריםראשיכמוברוט,גם
בצבקיאההמקומיתשהרשותהעובדהאת
היתהמשוואהאתהואאףומזכיררכים,

חברתית:היתכנותמולאלכלכליתכנות
ליוויבלילפחות.המידהבאותהחשוב"זה
היתאוסיכוישוםאיןחברתיומיפויחברתי
במקומותהפרטבעיותכמותלפרויקט.כנות

ראינועצומים.החששותאדירה,היאהללו
ארוכות,שניםמתקדמיםשלאפרויקטים

הבינוכךאחררקלמה.הביןלאאחדואף
אםשינוי.שחוללזההואהחברתישהליווי
משמעותי,יהיההחברתייםלצרכיםהקשב

העירוההתחדשותשלהקצבשגםחושבאני
משמעותית.יתקדםהפרויקטיםויישוםנית

היוםאבלהנדל"ן,עלרקהסתכלובעבר
ביןלשדךעוזרהחברתישהייעוץמבינים

תקועים".פרויקטיםולשחררלפתרוןבעיה
מסיהודה,אורעירייתראששוחט,ליאת
החברתיבהיבטטיפולכיצדהיאגםבירה
לתפקידשנכנסתי"איךההבדל:אתעושה
היהמחתיםאויזםכלפרוץ.שהכולראיתי
קרהוזהחתימות,ולאסוףלהסתובביכול
אוכעםהוותיקותבשכונותבמיוחדבשטח
הסכנותאתזיהיתיובוגרת.יוםקשתלוסייה
התוששיכווןמיאיןשבהםהללו,במהלכים

הייתילא.ומהכדאימהלהםושיסבירבים
אישמולםשיושבשאנשים,למצביםמגיעה
לחתוםהאםלשאולאליימתקשריםמקצוע,

תשובות.לקבלמאיפהידעולאהםלא.או
שאףוהטענההיזמיםשלהצדאתמבינהאני
כלכהיתכנותבלילפועלייצאלאפרויקט

בגללהתושבים.לדרוסאפשראיאבללית,
לפינוי־בינויבקשהשמגישיזםשכלנקבעזה
אתמאגדהתסקירחברתי.תסקירלהכיןחייב
והיוםפהבעלתורהפעםשהיוהדבריםכל

ההחלטות,מקבלילנו,גםוברור.כתובהכל
המיעלהמבוססתהחלטהלהעביריותרקל
שלהתוצאותאתכימסבירה,שוחטהזה".דע

כאשרבשטח,רואיםהחברתיבפןהטיפול
כניסעתשהתקדםפינוי־בינוי,פרויקט

בעודבחיתולים,נמצאעדייןלתפקיד,תה
זכהאבליותרמאוחרשהתחילאחרפרויקט

הרבהמהרהתקדםהחברתי,בפןנכוןליחס
נוכליםגםשוחטמפרטתבמקביליותר.
הקשורבכלהדירותבעלישמקבליםספים
חברתייםובראשונהבראששהםלמהלכים,
לאקורסיםמקיימת"הרשותוקהילתיים
איךכליםלהםונותנתהשכונותבתוךנשים
לטפל,עיקרביןלהבחיןהיזמים,מוללעמוד
המונחים.הכרתלצדהזמניםלוחמהלהבין

ים.בבתעירוניתהתחדשות
tnemoM פרויקט

אזוריםחברתשל

באופןמתחםבכללגעתחברהכלעל"חובהחזן:יוסי
עלשאחראיתהדמותאתיכירושהאנשיםואנושיאישי
פגישותדרךבכנסים,בהשתתפותהחלבחברההפרויקט
שלתהליךבוניםאנחנומעמיקה.להיכרותועדפרטניות
אישית"בהיכרותמחויבוהואאמון,

בפרויקט,הקהילהאתולחדשלחזקלטפח,"כדיהוז:איתי
החדשיםהבנייניםתכנוןבמסגרתכברלהלהעניקיש
אתשתעודדמשותפת,מגוריםחוויותשלאפשרויות
גםזהעםזה'להתערבב'והחדשיםהוותיקיםהדיירים
שונה"רקעעםבדייריםכשמדובר

פרויקטיםלזרז
פינוי-בינוישל
השעהצוזה

להתחדשותהממשלתיתהרשותדו"ח

המסכםלאחרונה,שפורסםעירונית

עגומהתמונהלציירממשיך,0202את

פרויקטיםשלליציאתםהקשורבכל

האחרונהבשנההדו"ח,על-פילפועל.

במיזמיבנייההיתריכ-003,2התקבלו

המשקףנתוןעירונית,התחדשות

על-פילירידה,הסיבות.%52שלירידה

בצמצוםהיתר,ביןטמונותהדו"ח,

בעיהמקומיותהוועדותשלהפעילות

כאשראולםהקורונה.משברבשלקר

שלמיפוימגליםהדו"ח,אלצוללים

מימושהמעכביםהאמיתייםהחסמים

שלהםשהתכנוןבמתחמיםפרויקטים

אושרה,בהםושהתוכניתהסתיים

בנייה.היתריבהםהונפקוטרםאולם

מהחסמיםגדולחלקכימצוין,בדו"ח

שבלפעולותהקשורותמסוגיותנובע

ובאחריותה,המקומיתהרשותסמכות

מהתמשכותלרובנובעשהעיכובוכן

לאחרהמשלימיםהתכנוןתהליכי

הגשתולפניעצמההתוכניתאישור

משתקפיםאלודבריםלהיתר.הבקשה

תהליךלהימשכותבאשרבנתוניםגם

בממוצעבעברשארךההיתרהוצאת

העשורבהמשךוהתארךמשנה,פחות

משולשים!ואףכפוליםזמןלפרקי

האחרוניםהביטחונייםהאירועים

עדמצער,ובאופןשוב,לכולנומזכירים

בפרטמוגניםמרחביםחשוביםכמה

מסכנותפגיעותבפנישעמידיםומבנים

שהרשויותמאודמכעיסבכלל.חיים

תהליכיםלקדםשאמורותהמקומיות,

שזועהתושביםעבורפינוי-בינוי,של

ושיפורלשינוישניםעשרותכברקים

מעכבותרבותשפעמיםאלוהןהמצב,

הפועל.אלמלצאתאותםודוחות

ויהיובשטחנמצאיםהפתרונותועדיין

בזכותטוב,רצוןעםליישוםקלים

הקצרבטווחחקיקה.תיקונימספר

אתלקצרהוודאות,אתלהחזיריש

בחציהיתרלקבלתהזמניםלוחות

שיחייבמסלולולקבועלפחותהזמן

יזמים,בזמניםלעמודהצדדיםכלאת

לחסוךגםהדרךועלוועדות,רשויות

סבור,אניהארוך,בטווחבמשאבים.

פרויקטיםשיותרכמהלקדםשכדי

הרשויותשלמסמכותןלהפחיתיש

בניגודלעיתיםשמצויותהמקומיות,

הסמכויותהפקעתידיעלעניינים,

התחדשותבמסגרתתב"עלאישור

הוועדותבידירקולהשאירןעירונית,

הרחבה.ראייתןעלהמחוזיות

הנדלר,איל
כנעןקבוצתובעליםיו"ר

יח"צ
noisiviD3,
הדמיה
צילומים:

אחריהדמיהההריסהלפני



החברתייםהפתרונות

עלויותלכיסוידרכיםועדתכנוניתמגמישות
מוסףערךלהעניקכדישנצברהידעלניצולגםפתחפותחתהקהילתית־חברתיתהעבודה
הפרויקטשלהמאוחריםאוהמוקדמיםבשלביםבתכנון

נכונה:חברתיתעבודהבעזרתלהגיעהחברהשואפתשאליההתוצאהעלמספרוגג,ביתבחברתהעסקיהפיתוחסמנכ"להוז,איתי

החדשיםהבנייניםתכנוןבמסגרתכברלהלהעניקישהעירונית,ההתחדשותבפרויקטהקהילהאתולחדשלחזקלטפח,מנת"על

רקעעםבדייריםכשמדוברגםזהעםזה'להתערבב'והחדשיםהוותיקיםהדייריםאתשתעודדמשותפת,מגוריםחווייתשלאפשרויות

בתוךקהילהפקטודהשמקיימיםיותר,שיתופייםבנייניםהואעירוניתהתחדשותשעברובפרויקטיםהמגוריםתרבותעתידשונה.

במרכזיכאלהשיתופייםמתחמיםשיותרכמהולפתחעירוניתהתחדשותלמתחמיהנוגעבכלהדיורתרבותאתלשנותהואשלנוהחזוןהבניין.

בבניין,המוגןלאזורהפךהמדרגותכשחדרמלחמה,בעיתותאוהמדרגותבחדרארעיותבפגישותרקהשכניםאתלהכירלמדתבעבראםהערים.

בפרויקט".המשותפיםבשטחיםחברתייםמפגשיםייצרושהדייריםרוציםאנולאחרונה,שחווינוכפי

הקהילתי.הערךאיבודפעםלאהןמגדליםשללגובהבבנייההטווחארוכות"ההשפעותרוטשטיין:בחברתעירוניתהתחדשותסמנכ"לסמדר,איתי

בלוביושטחיםחומיםאוירוקיםשטחיםלהיותיכוליםאלוהמתחם.בתוךלדייריםמשותפיםשטחיםיצירתבאמצעותזהעםמתמודדיםאנחנו

שימושים".עירובהניתןככללייצרמנסיםאנחנובעיקרהבניין.

למעברמראשולדאוגלהיערךישבניינים,מספרמחדשולהיבנותלהיהרסעתידיםשבו"ברחובלסוגיה:מוסיףגלים,דמריחברתמנכ"לטישל,איל

תיעגלותעםוהוריםקשישיםמוגבלויות,עםאנשיםבבטחהשישמשמעבראמיתימעברבפרט.הרחובולתושביבכללהרחובלבאיונגישבטוח

עיקרוןכןועלהאנשים,הואבהםביותרהחשובוהמרכיבחברתיים,פרויקטיםכלקודםהםעירוניתהתחדשותשלפרויקטיםכילזכור,חשובנוקות.

להוציאמנתעלמאמץכללעשותהשותפיםהגורמיםכלשלהמוסריתחובתםהפרויקט.לסביבתבקשרוגםהביצועבתקופתגםלהנחותצריךזה

עתיד".פניצופהותחבורתיתכנונימענהלתתוכןהביצועבזמןהפרויקטיםאתהסובבתהאוכלוסייהבמרביתהתחשבותתוךפרויקטהפועלאל

בחלקולכןבפרויקט,תישארהוותיקהשהאוכלוסייה"חשובאזורים:בחברתעירוניתוהתחדשותעסקיפיתוחמנהלקורן,משהמציענוסףפתרון

הדירותלבעליהמאפשריםגמישים,פתרונותמציעיםאנחנוובאחריםהחדשות,בדירותהנוספתהתחזוקהבעלותנושאיםאנחנומהפרויקטים

להגדירהיתר,וביןזאת,לסוגיהלהתייחסצריכותהתכנוןרשויותגםלדעתי,הנוספות.בעלויותלהםשיעזרוכספייםתקבוליםעםגםלהיפגש

בשימושהתמורהדירתאתלפצלמסוימתלאוכלוסייהלאפשרלמשל,12בתקןביטוילכךולתתהחדשההתחזוקהשללעלותהיזמיםשלמחויבות

נוספת".מהכנסהליהנותשיוכלוכדיהיומי

התחדשותשלבפרויקטיםמהותי"מרכיבטישל:איל
גםלהנחותצריךזהעיקרוןכןועלהאנשים,הואעירונית
חובתםהפרויקט.לסביבתבקשרוגםהביצועבתקופת
לממשכדימאמץכללעשותהגורמיםכלשלהמוסרית
הסובבת"האוכלוסייהבמרביתהתחשבותתוךפרויקט

היאאתגר,זההשכונהמרקםעללשמור
והתהליכיםחברתית,גםאבלפיזיתמשתנה
בהסכמה".להיעשותחייבים

לעיתיםהאמוןבמשוואה,נוסףחשובגורם
לההמינהלותהןהחברתי,הפןעליותראף
המינהלתראשלרנר,ענתעירונית.תחדשות
היועץשלתפקידועלמסבירהמונסון,ביהוד
למינהלותמשמעותיבנכס"מדוברהחברתי:

הצפהכוללתפקידועירונית.להתחדשות
מהותיותעירוניותחברתיותבסוגיותוטיפול
הרשותמחייבתשנתייםזהפרטניות.וסוגיות

שילובעירוניתלהתחדשותהממשלתית
הפרויקטיםפרויקט.לכלחברתייועץשל
והןכזה,מתווךגורםללאנוהלוהראשונים
ליצורהצליחולאהיזםוהןהמקומיתהרשות

לעירמאפשרהיועץהתושבים.בקרבאמון
יותרטובלהתכונןפרטוברמתהכללברמת

לתמצליחכשהואההתחדשות,לתהליכי
התכנוןשלבילביןהתושביםצורכיביןווך
שלובחששותבמתחיםמטפלהואהשונים.

וכולםפוחת,הסרבניםאחוזוכךהאוכלוסייה,
התהליך".חשיבותאתמבינים

החברתי"המצבשל"שיקוף

עירובהתחדשותהעוסקיםהנדל"ןיזמיגם
מסמהתחוםנוספיםמקצועאנשילצדנית
משמעותיונהיההולךהחברתישהפןכימים

ארוךניסיוןשלהמצלאווי,בחברתיותר.
מקהנושאאתמכיריםבפינוי־בינוי,שנים

חימיועציםלאחרונההזמינההחברהרוב.
"רובעפרויקטבמסגרתחברתי,דו"חצוניים

היאשאותויםבבתיוספטלברחובאיילון"
מסביר:מצלאוויסמיהחברהיו"רמקדמת.

האוכלוסייהפוימילצורךנעשה"הדו"ח
לבעלילסייענוכלשבהםהמקריםואיתור
אתעליהםולהקלובסיועבהכוונההקרקע
שיקוףמאפשריםשנאספוהפרטיםהתהליך.

המלצותנגזרושממנוהחברתי,המצבשל
בעליאותםמולאלהעבודהלהמשךומטרות
חייהם,מאורחהתרשמותכללהדו"חהקרקע.
וראיונותהתהליךשלהסברהבריאותם,מצב

בעלימצדהפרטניים.צורכיהםלגביעומק
בפןחששותלמשל,עלו,הוותיקיםהקרקע
משגרתמרוחקלמקוםמעברמבחינתהפיזי,
הממבחינתהרגשי,ובפןהיומיומית,חייהם
הששנים.עשרותזהמגוריהםממקוםעבר
מקריםאותםאתלמצואכדיבנתוניםתמשנו
סיוע".נדרששלהםפרטניים

עירוניתהתחדשותתחוםמנהלחזן,יוסי
ברשויות"היוםמוסיף:נדל"ן,קרדןבחברת
היאעירוניתשהתחדשותמביניםהמקומיות
חברתי.הליךגםאלאמבנים,שלהליךרקלא
נדרשיםהתכנוןשלהראשוניםבשלביםכבר

חשובחלקחברתי.סקרדו"חלהציגהיזמים
כלפיהשטחשללתגובתיותמתייחסזהבסקר

שעוליםציבורייםצרכיםישנםאםהתהליך.
ביתאולקשישיוםמועדוןלמשלמהסקר

תבקשהמקומיתשהרשותסבירכנסת
לשלבבפרויקטהציבוריותמהמטלותכחלק

כולםאותו.לבנותיידרשוהיזםכזה,מבנה
ובלרבותמהענייןנשכריםלצאתאמורים

במקום.והתושביםהמקומיתהרשותמיוחד
לגעתהיאחברהכלשלשהחובהחושבאני

שהאנשיםואנושיאישיבאופןמתחםבכל
הפעלשאחראיתהדמותאתיכירובמתחם

בכנסים,בהשתתפותהחלבחברהרויקט
אישיתלהיכרותועדפרטניותפגישותדרך
שלתהליךבוניםאנחנומבחינתי,מעמיקה.
אישית".בהיכרותמחויבוהואאמון

עירוניתהתחדשותמנהלבלומנטל,אלי
עירובהתחדשותרואים"אנודרך:באבני
חלקיו,מסךהגדולשלםליצירתדרךנית

לחלקשנוגעכתהליךאליהומתייחסים
המדירתלגבולותמוגבלולאעירמתוך
מבחיהחברתי־ערכי,ההיבטבלבד.גורים
שלהכלכלימההיבטנפרדבלתיהואנתנו,
להתאמיתיתבהזדמנותמדוברהפרויקט.
איךגםלדעתצריךאךקהילתית,חדשות
עסקתזופינוי־בינוינכון.זהאתלעשות
הזדמנותישבמדינה.מסובכתהכיהנדל"ן
שהולכתמשותפתלדרךאמוןלבנותאחת
מאוד".ארוכהלהיות

בקבומשותףמנכ"לבסירטמן,רמילדברי
החברתיתבסוגיההתחשבותאדרת,רםצת

להישארהדירותבעלישללרצוןמובילה
בממקימיםשאנחנו"בפרויקטיםבפרויקט:
יששרוןוברמתאביבבתל2/83תמ"אסגרת
אללשובהדירותבעלימצדמובהקתהעדפה

ולמכור'סיבוב'עליהלעשותולאדירתם,
בשכונהחייםהאלהבעריםהתושביםאותה.
להםויששנים,עשרותדירהבאותהולעיתים
בוחריםגםהםגדולה.לוקאלית''פטריוטיות

משפחהבנישלהםהחדשיםהשכניםאת
שלהאנושיהמרקםאתלשמרכדיוחברים,
השכונה".

בינוי־פינוי:
המיטביהפתרון
הוותיקיםלדיירים
בפרויקטהמשמעותייםמהקשייםאחד

עלהדייריםהחתמתהואפינוי־בינוי

שהםמהסיבהזאתלביצוע.הסכמה

למקוםמגוריהםאתלהעתיקנאלצים

מדוברהחדשה.הבנייהלהשלמתעדזמני

לשנותענייןלהשאיןבוגרת,באוכלוסייה

כשמדובראולםומיקום.מגוריםתנאי

קלהההחתמהבינוי־פינוי,בפרויקט

ובאותודירתואתמפנההדיירשכןיותר,

חדשה,לדירהמפתחמקבלהואיום

לישנה.בסמיכותלרובהנמצאת

אינטגרציהליצוריותרקלבבינוי־פינוי

שבובאופןחדשה,אוכלוסייהעםטובה

מו־החדשהבנייןמדיירי(בלבד)%52

היתרואילוהוותיקים,מהדייריםרכבים

לרובהמאופייניםחדשים,דייריםהם

האוכשילובוחזקה.צעירהכאוכלוסייה

לדייריםנוספתתועלתמייצרלוסיות

אחביכולתבעיקר(המפונים)הוותיקים

כשמדוברובפרטוניהולם,הבנייניםזקת

כן,כמודיירים.יותריששםקומות,ברבי

הפרויקטזמןמשךבבינוי־פינוילהערכתי,

כלל.בדרךמתקצר

לציוןבראשוןשלנובינוי־פינויבפרויקט

52בנימגדליםחמישהלהקיםהצלחנו

לתוכניתשצירפנולאחראחד,כלקומות

מגדלבכלרכשה.שהחברהפנויהקרקע

הדיירים29מתוךדייריםכ־52אוכלסו

המאתהרסנוהבנייהבסיוםהוותיקים.

מגדליםארבעהבנייתלטובתהישןתחם

אינטגרציהנוצרההדייריםביןנוספים.

חזקה.בשכנותהמאופיינתטובה,

הקשייםעלמתגבריםזאתבכלאיך

בשיטתלבנייהפנויהקרקעאיןכשליזם

להיחלץאמורותהרשויותכאןבינוי־פינוי?

דרכים:בכמהוהיזםהדייריםלעזרת

שט־קיימיםהפרויקטבשטחלעיתים.1

הרשויותיכולותשאותםציבוריים,חים

התכנון,בשלבאחריםבשטחיםלהחליף

ללאהבנייהאתלהתחילשיתאפשרכך

המהרשותהישנים.הבתיםהריסת

ציבורי,שטחזמניבאופןתורמתקומית

אףאוערךשווהשטחמקבלתובסוף

סמוך.בשטחמכךגדול

בתוכניתהבנייהזכויותאתלהעביר.2

לפרויקטעירונית,להתחדשותשאושרה

להעבירלולאפשרובכךהיזם,שלאחר

אחרלפרויקטהוותיקיםהדייריםאת

יותר.מתקדמיםבנייהבתהליכיהנמצא

התחד־בתוכניתבנייהזכויותלהמיר.3

שברשותן.פנויותלקרקעותעירוניתשות

יאפשרוהאחרונותהאפשרויותשתי

הבנייהזכויותתוספתאתלאשרלרשויות

באופןהפרויקטלכלכליותהנדרשות

העירוני.התכנוןבהיבטיותרמאוזן

אחיעזרא,נסים
דוניץאחיםחברתמנכ"ל

כהן
נמרוד
קופיצ'ינסקי,
ראובן
אלפסי,
ינאי
חומפס,
תומר
צילומים:


