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שימושי?עירובלייש?

העירוניתבהתחדשות

להםמתאיםלא
לתוכניותהמתנגדיםמוחי?מהעל
ציאוןהילהלשינויהסיכויומהבנייה

תשוב
מיזמישלוסופםהביקושבאזורילבנייהקרקעותמצוקת

הקורונה,שיצרההחדשיםהחייםדפוסילצד,38/1תמ"א
העירוניתההתחדשותבתחוםמהלכיםשלשורהמכתיבים

ותעסוקהשירותיםמסחר,עםמגוריםשילובובראשם
הממשלההתחום,אתלהזניקכדיאולםלביתמתחת

ציאו!הילהודאותאחד:דברלולספקחייבתהנכנסת

*•

"?'.*יד:.

ך־יי
$TS1$?$TS1$

$DN2$?$DN2$

38תמ"אמיזמישלדעיכה

פינוי־בינוי,מיזמילטובת
שימו־עירובשלניכרשילוב

שים,

$TS1$,שימושים$TS1$

$DN2$,שימושים$DN2$פרויקטיםיותרקידום

רכישתיזמיות,שותפויותבפריפריה,

טכ־וחדשנותקטנותחברותשלפעילות

נולוגית.
$TS1$.טכנולוגית$TS1$

$DN2$.טכנולוגית$DN2$הצפויההסיוםשריקתכשברקע

למיגון38/1הארציתהמיתארתוכניתשל
איןהקורונה,ובצלאדמהמרעידותמבנים
העירוניתההתחדשותשתחוםמפתיעזה
ומתחדש.משתנה

האיצההק1ו1ששיששים:עיר1ב
ההליכים

להתחד־הממשלתיתהרשותנתוניעל־פי
שות

$TS1$להתחדשות$TS1$
$DN2$להתחדשות$DN2$,חלה2019-2016השניםביןעירונית

שמו־הקרקעבהיקף10פיכמעטשלעלייה

קצית

$TS1$שמוקצית$TS1$

$DN2$שמוקצית$DN2$בפרויקטיםשימושיםעירובלטובת
נובעתהעלייהעירונית.התחדשותשל

החשיבותאתהבינושהרשויותמכךבעיקר

כאלה,בפרויקטיםשימושיםעירובבשילוב
עםהתכנון.בוועדותלקדמםמנסותגםולכן

בקרברבותבהתנגדויותנתקלהנושאזאת,

שימו־בעירובמעונייניםשלרובהדיירים,

שים

$TS1$שימושים$TS1$

$DN2$שימושים$DN2$לביתם.מתחתלאאבל

להיעלם.בדרךכנראה,הזאת,המגמה
מהשפעותאחתכימעידיםבתחוםבכירים

העירוניתההתחדשותתחוםעלהקורונה
בהתנגדויותמשמעותיתבירידהמתבטאת

חד־בפרויקטיםותעסוקהמסהרלשילוב

שים,

$TS1$,חדשים$TS1$

$DN2$,חדשים$DN2$וב־במסחרהתועלותהפנמתלצד

שירותים

$TS1$ובשירותים$TS1$

$DN2$ובשירותים$DN2$המגבלותלבית.מתחתהנמצאים
לדייריםגרמושהוטלווהסגריםהשונות

בזמינותבשירותיםהחשיבותאתלהבין

ובמהירות.מתמדת

ל־%02שקרובנראההרשות,נתוני"לפי
אינםהמתוכנניםבפרויקטיםמהשטחים

התע־כששטחיבלבד,למגוריםמיועדים

סוקה

$TS1$התעסוקה$TS1$

$DN2$התעסוקה$DN2$לתכנוןוהמגמההרוב,הםוהמסחר
דירותשילובשימושיםבעירובובנייה

נמ־ציבורייםושירותיםמסחרמגורים,

צאת

$TS1$נמצאת$TS1$

$DN2$נמצאת$DN2$,"קבו־מבעלירום,ניבאומרבעלייה
צת

$TS1$קבוצת$TS1$
$DN2$קבוצת$DN2$עירונית.התחדשותכנעןומנכ"לכנען

יעדיפוהמקומיותהרשויות"רובלדבריו,

עלמתעקשותשאףכאלהוישכזה,תכנון
חלקיהיומסחרלצדציבוריותשמטלותכך
עירוניתהתחדשותפרויקטמכלאינטגרלי

לאישור".ובדרךהתכנוןשולחןעלשעולה

להביאהואהיזמיםשל"האתגררום,לדברי

פונקציהשכלכךהפרויקט,בתכנוןלאיזון

ככלשלההנפרדיםהשטחיםאתתקבל

אדרי־גםמעורביםשבואתגרזהוהניתן.

כלי
$TS1$אדריכלי$TS1$

$DN2$אדריכלי$DN2$,על־להבטיח,צריכיםוהםהפרויקט
פי

$TS1$עלפי$TS1$
$DN2$עלפי$DN2$ביןיפרידהתכנוןשאכןהיזם,דרישות
נפרדות,חניותנפרדות,כניסותהשימושים:

נכוןתכנוןוכר.נפרדלובימפלסית,הפרדה

בקרבשמתגבריםחששות,להפיגמסייע

שלפרויקטלגביהוותיקיםהדירותבעלי

הנמ־עסקשעבודם,מאחרשימושים,עירוב

צא

$TS1$הנמצא$TS1$

$DN2$הנמצא$DN2$כמטרד".נתפסלביתמתחת

שימו־לעירובהתנגדותשישסודלא"זה

שים

$TS1$שימושים$TS1$

$DN2$שימושים$DN2$שמדוברשחושביםרבים,דייריםמצד

ענתאדריכליתמסכימהלחייהם",בהפרעה

עירוניתלהתחדשותהמנהלתראשלרנר,

מש־אנוהאחרונות"בשניםמונוסון.ביהוד

קיעים

$TS1$משקיעים$TS1$

$DN2$משקיעים$DN2$שלהחשיבותבהסברתרביםמאמצים

אךהעירונית,בהתחדשותהשימושיםעירוב

והתנהלותי.מחשבתילשינויגרמההקורונה
שישהתועלתאתלהביןהשכילואנשים

הבית,בקרבתשנמצאיםהשוניםבשירותים

לד־ממש".שלבשורהזוהימבוגריםובקרב

בריה,

$TS1$,לדבריה$TS1$

$DN2$,לדבריה$DN2$מא־שלמהשכונהשלרחב"תכנון

פשר

$TS1$מאפשר$TS1$

$DN2$מאפשר$DN2$המשתניםלצרכיםבהתאםגמישות

הקורונהבתקופתהיתר,ביןהתושבים.של
ציבורייםעבודהחלליגםלהוסיףהחלטנו

זקוקיםשרביםהבנהמתוךעצמם,בבניינים
מהבית".עבודההמשלבלפתרוןכיום

בהתחדשותהשימושיםעירובבהיקף"הזינוק

ומתבקש",נחוץהואמפתיעלאעירונית

כנעןמשרדבעלישנהב,גילאדריכלמוסיף
לפי־בחברהמייסדושותףאדריכליםשנהב
תוח

$TS1$לפיתוח$TS1$
$DN2$לפיתוח$DN2$חשובלדבריו,עירונית.והתחדשות"

עירוניתכהזדמנותההתחדשותאתלראות

מהש־גדולהלקנקודתית.בעיהכפתרוןולא

כונות

$TS1$מהשכונות$TS1$

$DN2$מהשכונות$DN2$לר־ישולכןפרבריות,כשכונותנבנו
תום

$TS1$לרתום$TS1$
$DN2$לרתום$DN2$הפי־לצורךעירוניתהתחדשותמיזמי

כתן

$TS1$הפיכתן$TS1$

$DN2$הפיכתן$DN2$היובעבראםהעירוני.מהמרקםלחלק

בנייניםבמקוםמגדליםבהקמתמסתפקים

כולליםהחדשיםהפרויקטיםכיוםנמוכים,

הרחבתוחינוך,ציבורמבניתעסוקה,מסחר,

ועוד".אופנייםשביליומדרכות,כבישים
עסקיופיתוחרגולציהסמנכ"להוז,איתי

הדברים.אתמחזקוגג,ביתבחברתושותף

עתידייםמגוריםמתחמי"בתכנוןלדבריו,

בח־לוקחיםעירוניתהתחדשותבמסגרת

שבון

$TS1$בחשבון$TS1$

$DN2$בחשבון$DN2$שלוהמשותפתהאישיתהחוויהאת
אלאכשכניםרקלאבפרויקט,הדיירים
המגוריםתרבותעתידלכןכקהילה.גם

יהיההעריםבמרכזיבעיקרבפרויקטים

בעתידמעורבים.שימושיםשלבמתחמים

להתאיםיזמיםידחוףמהשטחהעולההצורך
הנוגעבכלהחדשלעידןהמגוריםסגנוןאת
מתח־ולפתחעירוניתהתחדשותלמתחמי

מים

$TS1$מתחמים$TS1$

$DN2$מתחמים$DN2$הערים".במרכזישיתופיים
התחדשותשלפרויקטיםכינראה,אולם

הדיורענףשלנחלתואינםכברעירונית

בתחוםגםאותםלמצואניתןוכיוםבלבד,

לרובכולליםהםאףכאשרהמניב,הנדל"ן

שמ־עירונית"התחדשותשימושים.עירוב

תוכננת

$TS1$שמתוכננת$TS1$

$DN2$שמתוכננת$DN2$מגורים,רקלאלכלולחייבתהיטב
מענהלתתכדיומשרדים,מסחרגםאלא

הערה




מתחדשות",ושכונותהעריםלמרכזיאמיתי
הקבוצהומנכ"לבעליםתשובה,איציקאומר

העיהשוקבמתחםדומהפרויקטהמקדמת
שכולליםפרויקטים"בלדבריו,בנתניה.רוני

התחדשותבמסגרתונבניםשימושיםעירוב
מצדהתנגדותפחותחשיםאנחנועירונית,

מפניםשאנחנועסקבתיובעליסוחרים
נשכריםיוצאיםהםדברשלבסופוממקומם.

ביתבהעתקתזמניקושיישאומנםמאוד.
פיצויאבלהבנייה,בזמןאחרלמקוםהעסק
הטרחה".אתשווהמקבליםשהם

לייצרחובההחלופית:התוכנית
ודאות

העירוניתההתחדשותבתחוםנוסףחידוש
,83לתמ"אהחלופיתהתוכניתכמובןהוא
ההחלטהעלנמתחהביקורתמעטלאאולם

"אנוהחלופה.עלוגםהתוכניתאתלבטל
להעדיףמקומיותרשויותשלמגמהרואים
קיפניעלפינוי־בינוישלמתחמיםקידום
(הריסה2/83בתמ"אבודדיםבנייניםדום
פימנהלכהן,נפתליאומרמחדש)",ובנייה
"התהליךלדבריו,רוזיו.בקבוצתעסקיתוח
שאומנםהבינושהרשויותלאחרהתגבש
בעיהפותרבודדבנייןשלפרויקטביצוע
לוקחלאאבלודייריו,הבנייןשלנקודתית
עלרוחביותוהשלכותמשמעויותבחשבון

תחבובתשתיות,עומסהכוללותהשכונות,
ועירוניים".קהילתייםשירותיםרה,

הבעייתיותאתהבינוהתכנוןרשויות"גם
עלהחליטווכךבודדים,פרויקטיםבקידום
לד־כהן.ממשיך,"83תמ"אשלדרכהסיום

מדגישהואאךמבורך,בצעדמדוברבריו,
שה־חשוב,מסלולמהווה83תמ"א"גםכי
בחלקלמימושומתאיםהשניםעםשתכלל
הדירותהיצעאתלהגבירכדימהמקרים.
שנהכליאתלגדועאסורהביקושבאזורי
כליםעליולהוסיףאלא2/83תמ"אקרא

הדיורלמצוקתמענהיתנושיחדנוספים,
הביקוש".באזורי
מחלקתוראששותפהלהב,אילרוניעו"ד
אביאני,נגבי,בוסי,עוה"דבמשרדהנדל"ן
"תהיהכיהיאגםמזהירהושות',אילכהן
לא83תמ"אשלשסיומהלחשובטעותזו
לאורפוטנציאליים,פרויקטיםעלישפיע
התמ"אמכוחשנחקקוהפרטניותהתוכניות

אביב).בתלהרבעיםתוכניתלמשל(כמו

מסויםלמענהזוכההתכנוניההיבטאומנם
האלאולםספציפיות,תוכניותאותןמכוח
למיזמיהולם.למענהזכהלאהכלכלימנט
שב־נרחבות,מסהטבותניתנו83תמ"א

לביצועם.כלכליתהיתכנותקיימתעטיין
הטבותגםיסתיימוהתמ"אשלסיומהעם
הכלכמההיתכנותשיגרעבאופןאלו,מס
שיקהתמורותייפגעוהטובבמקרהלית.
טובהפחותבמקרהבפרויקט.הדייריםבלו
קיימים,בנייניםולמגןלחזקניתןיהיהלא

אתלחלוטיןיבטלהמיסוישעולמאחר
לביצועם".הכלכליתההיתכנות

למבשטחלאחרונהעדים"אנולדבריה,
רוציםשלאדירותובעלייזמיםשלרוץ
ומתןמשאאםהתמ"א.רכבתאת'לאחר'

ארךפרויקטלביצועהסכםעללחתימהעד
נרתלאחרונהשנה,כחציבממוצעבעבר
אותהומסיימיםבמלאכההעוסקיםכלמים
אדרידין,עורכייזמים,כחודשיים.בתוך
ישבמרוץ.שמדוברמביניםויועציםכלים

שמדייריםעודלאחיוביאלמנטבכך
אזוטריים,נושאיםבשלפרויקטיםטרפדים
רגעהכוללת.התמונהעלמפוכחמבטאלא

הדייריםלהערכתי,החדשה,החקיקהלפני
בחלוןנמצאיםכאלהפרויקטיםשמקדמים
הזדמנויות".

עירוהתחדשותתחוםמנהללוטן,אמיר
הדבאתמחזקלוינשטין,בקבוצתנית

1/83תמ"אסיוםעלההכרזה"לאחררים.
תו־השולחןעלנמצאת2202באוקטובר
לוועדותסמכויותשתוסיףחדשה,כנית
אופיאתלהתאיםלהןותאפשרהמקומיות
העירוניות.לתשתיותההתחדשותפרויקט
שתטובה,לאבתוכניתמדוברלתפיסתי,

ותעצורבתחוםהוודאותחוסראתגביר
בבנייניםהעירוניתההתחדשותאתלגמרי
מספלאהתוכניתהרשויות,מצדבודדים.
עירוניתהתחדשותלעודדתמריץשוםקת
שבוהקיים,המצבאתשיקבעמהבתחומן,
ואףכאלהפרויקטיםלאשרששותלאהן

שקרובנראה,עירוניתלהתחדשותהרשות"מנתונירום:
מיועדיםאינםהמתוכנניםבפרויקטיםמהשטחיםל־%02
הרובהםוהמסחרהתעסוקהכששטחיבלבד,למגורים
בעלייה"נמצאתשימושיםבעירובובנייהלתכנוןוהמגמה

tniopweiv הדמיה:גןרמתחן,ברמתאאורהשלעירוניתהתחדשותבפרויקטשימושיםעירובשלהדמיההתועלות.והפנמתבהתנגדויותירידה

חומפס
תומר
צילום:

הערה




התוכניתהיזמים,ומצדאותם;מטרפדות
פרויקטלבצעכלכלייהיהשבומצביוצרת

ולחלוטיןהביקושבאזורירקהתחדשות
הפריפריה".חידושאתבחוץמשאירה

התמ"אאתלהשאיר"מוטבכיסבור,לוטן
עודליזםלהוסיףהנוכחית,במתכונתה

מסויםאחוזלהפרישובמקבילבנייה,זכויות
יידעהיזםהשבחה.היטללטובתמהמכירות

שיצטרךההיטלגובהמההראשוןמהיום
בתחילתהכלכליהחישובאתויעשהלשלם
כלכליתמריץיהיהולרשויותהפרויקט,
בלבדפינוי־בינויכןכמוהתחום.אתלעודד
ניתןמקוםבכללאהבעיותלכלעונהלא
בודדבנייןשלחידוששרקמקריםוישלבצעו

והתוכניתפתרון,לתתישלזהגםאפשרי
ההתחדשותתחוםנותנת.לאהפרקשעל

ונדרשתלוודאות,נואשותזקוקהעירונית
כך".לשםממשלתיתהתערבות

ההתחבענףהוודאות"חוסרמסכים.רוזיו
מעטלאוישגבוה,כךגםהעירוניתדשות
ללאפרויקטיםלהפוךשעלוליםמשתנים
בדרכיםמחשביםשמאיםלמשלכלכליים.

אחידותבליההשבחה,היטליאתשונות
לחשבשיטותכמהישודאות.שמייצרת

שניתפסיקותולמרותההשבחה,גובהאת
שיוצרודאות,חוסרקייםעדייןבנושאנו
גבוהרכיבהואהשבחההיטלובלבול.ספקות

לסיטואציהלהיקלעשעלולהיזם,בעלויות
וכאשרשנים,8-01פרויקטמקדםהואשבה

גובההשבחההיטללתשלוםהרגעמגיע
במיכלכליתכדאיותלחוסרמביאההיטל
הפרויקט".מוש

האחמוטלתהבאההממשלהעל"לכן
עבורבחוקקבועיםפרמטריםלמסדריות
"ישממשיך.הואויחיד",אחדחישובאופן
השמאישלמנציגיםשתורכבועדהלגבש
הבינוימשרדהמשפטים,במשרדהממשלתי
המשמאיולשכתרשויותראשיוהשיכון,
וברוריםאחדיםכלליםתגבשאשרקרקעין,
פינוי־בישלבפרויקטיםההשבחהלחישוב
אינטרסיהיהרשויותלראשיהזהבאופןנוי.
תהיהוליזמיםולדייריםפרויקטיםלקדם
התהליך".בתחילתכבריותררבהודאות

הדייריםבפריפריה:קידום
מתמקצעים

חברהמצלאויובעלייו"רמצלאוי,סמיגם
בארץ,העירוניתההתחדשותומחלוצילבניין

משמעותיתלהשתתףהמדינהשעלסבור
"מציאותהעירונית.ההתחדשותבקידום

להסתהציבוראתששלחההקורונה,
לתתשישלהביןלמדינהגרמהבבתים,גר
אומר.הואבתחום",לטיפולעליונהעדיפות
באופןכאלהמיזמיםלקדםחייבת"הממשלה

הציבוראחרתהיקף,רחבתובכמותמיידי
היאעירוניתהתחדשותהמחיר.אתישלם
שכןלאומית,ממשימהפחותלאהשעה,צו
מתפורריםבבתיםגריםאנשיםאלפיעשרות
תש־איןהגדוללחלקםשנה,07לפנישנבנו

מערכותאוויר,מיזוגכמומינימליות,תיות
תקינה".ואינסטלציהראויותחשמל

מחייהמרחבהללולדייריםאיןכן"כמו
לאהישנות"הדירותמצלאוי,ממשיךראוי",
ובוודאיבבית,ממושכתלשהייהמתאימות

אדמה.רעידתשלבמקרהמתאימותשלא
רחבה,רפורמהבכיווןצעדיםעושההמדינה

כמותלייצרכדימספיקלאעדייןזהאבל
התכנון,הליכיאתלזרזדירות,שלמספקת
בנייההיתריולתתבירוקרטיהחסמילשחרר

לנצלחייבתהחדשההממשלההולם.בקצב
ישהקרקעות.שלהביותרהיקרהנכסאת
למחוקשצריךדיוריחידותאלף04לפחות
לעשותפשרחדשות.ולהקיםהמרכזבאזור
רצון".שלענייןרקזהשנה,02בתוךזהאת

תקפיאהחדשהשהתוכניתהחששלמרות
עירוניתהתחדשותשלפרויקטיםקידום

יחאופטימיותשמביעמיישבפריפריה,
וראששותףצסוואן,אדםעו"דלדבריסית.
עוה"דבמשרדעירוניתהתחדשותמחלקת
שההגדרותלהבין"צריךושות',כספיגינדי
פריבעבראםהשתנו.בארץהפריפריהשל
לגדרה־חדרה,מחוץיישובלכלנחשבהפריה
קיצויישוביםהיאהחדשההפריפריההיום
לומראפשרוצפון.דרוםלכיווןבהרבהניים
העירוניתבהתחדשותשיפורשחלבפירוש

וגםיוזמותהרבהכיוםישאלהבאזורים

שקיפרויקטלמשללדרך,שיצאופרויקטים
גת".בקרייתישראלשבטיבמתחםדמנו
יישוביםלחדשקשייםעדייןיש"כמובן,

מודהמאוד",נמוכיםהקרקעערכישבהם
יחידותמכפילשמחייב"מהצסוואן,עו"ד

ואזגבוהה,צפיפותיוצרוזהמאוד,גבוהדיור
שלאהגובה,הגבלותשלבמכשולנתקלים
ראינומסוימים.פרויקטיםלקדםמאפשר
למשתכןמחירמכרזיהרבההקודמותבשנים
אזהצעותהיוואםהצעות,כלללאשנסגרו

להביאכדיהדירות.אתלמכורלמיהיהלא
העירוההתחדשותבהיקףמשמעותילשינוי
לעובילהיכנסחייבתהמדינהבפריפריה,נית

חייבתהיאשלה.בידייםהכליםכיהקורה,
להוציאפשרולאפסהלקומחוץלחשוב

השלמה,מגרשילמשללפועל,פרויקטים
רווחים".ניודאפילואוזכויותניוד

התחמיזמיבקידוםהגדוליםהיתרונותאחד
ההיבטהואבפריפריה,בעיקרעירונית,דשות
פרויקטים03שמקדמת"כקבוצההחברתי.
וממתחילהפרויקטשהצלחתלמדנובתחום,
אברישראלאומרהחברתי",בנושאסתיימת
לדבריו,ונדל"ן.יזמותפרקשקבוצתיו"רמוב,

כמומבצעים,שאנחנוגדוליםפרויקטים
יכוליםהיולאהוותיקה,אולגהבגבעתלמשל
יועציםשלצמודליוויללאלהתבצעלעולם
עםקבועיומיומיקשרעלהשומריםחברתיים,
הלבכלאותםמלוויםהםהוותיקים.הדיירים
המעטאתלאבדהפחדלמשלוהחרדות,בטים
הבנייה,כוללעצמו,מהתהליךהפחדשבמעט,

מהאתיקבלושלאהפחדוהלכלוך,הרעש
מהשכן".פחותשיקבלוהפחדלהם,שהובטח
מדרגהקפיצתרואיםאנוהאחרונה"בתקופה
המעונייניםדייריםשלובהתנהלותבהבנה

אחיעזנסיםמוסיףפינוי־בינוי",לקדם
"הםלדבריו,דוניץ.אחיםחברתמנכ"לרא,
אחרישביהולכיםולארוציםהםמהיודעים
בודקיםהםמהמציאות.מנותקותהבטחות

לעשוקליםהםשאיתםהיזמיםאתהיטב
עםבשטחהוכחותלהםשישומוודאיםבוד,
תורהדייריםהתמקצעותבנויים.פרויקטים
ויעילה,נכונהבצורהפרויקטיםלקידוםמת
ליזמים".גםמסייעתדברשלובסופו

מנצחחיבורפעולה:שיתופי

זההפכועירוניתהתחדשותשלפרויקטים
רואים"אנחנויזמים.בקרבלמבוקשיםמכבר
בהתחדשותהתמחותמפתחותגדולותחברות

בודדים,יזמיםהיועשורלפניאםעירונית.
כאלה,פרויקטיםלהריםשניסומתווכים

פעילהשאיןנדל"ןחברתאיןכמעטהיום
,"83בתמ"אואםבפינוי־בינויאםבתחום,לות
שלומכירותשיווקסמנכ"לכהן,אמירמסביר
ובנייתרגילהיזמותבמקוםלא"זהדמרי.י.ח.
התחדשותפרויקטיאבלחדשות,שכונות
יזמים".בקרבלאטרקטיבייםהופכים

הבהיאלשינויהעיקרית"הסיבהלדבריו,
באבקרקעוהמחסורמחדהשוקשלגרות
זהעירוניתהתחדשותמאידך.הביקושזורי

אחת.עירייהשלניסיוניפרויקטלאכבר
וההשפהיתרונותאתמבינותהעיריותכל
ביצירתהאלוהפרויקטיםשלהחיוביתעה

התחדשות
הפתרוןעירונית:

ביותרהיעיל
ההיצעלהגדלת

הפתרוןהיאעירוניתהתחדשות

המדינהבידישישביותרהאפקטיבי

הדיור,בשוקהדירותהיצעלהגדלת

מחלוקתואיןהביקוש,באזוריובמיוחד

זה.מסוגפרויקטיםשלנחיצותםלעניין

הואהרווחמואצתעירוניתמהתחדשות

וחשובהמקומיות,לרשויותלמדינה,

לאזרחים.מכול

למעשהזוהיהמדינהעבור

אתהמאפשרתהיחידההאלטרנטיבה

בעריחדישיםדיורמתחמישלפיתוחם

בירושלים,ואפילווהשפלהדןגוש

עתודותאתבחשבוןכשמביאיםבמיוחד

לרשויותגםשם.המוגבלותהקרקע

מיזמיבקידוםברוראינטרסקיים

מתבצעיםמהםשרביםהתחדשות,

עשרותבניהמבניםשבהםבאזורים

מקבליםהאזרחיםורעועים.ישניםשנים,

ובמקריםחדשיםבבנייניםחדשותדירות

מודרניתכנוןעםחדשותבשכונותרבים

וחדיש.

העירוניתשההתחדשותספקליאין

נכבדנתחותתפוסמשמעותיתתגדל

רקלאיקרה,שזהכדימהשוק.יותרעוד

חייבתויזמיםדייריםביןהאינטראקציה

הרשויותגםאלאולהתייעל,להמשיך

פרויקטיםכיהפקק,אתלשחרריידרשו

הבירוקרטיהבצנרת.תקועיםמדירבים

שלהמרכזיתהבעיההיאהמסורבלת

משמעותיתאותהלצמצםישהענף,

ומתןהרישויהליכימשךאתולקצר

הבנייה.היתרי

ההתחדשותבתחוםשהעתידסבור,אני

מתחמיבפינוי־בינויהואהעירונית

ולאשלמות,מגוריםשכונותובהקמת

ולכןאחר,אוזהנקודתיבנייןבשדרוג

החלטההיא83תמ"אסיוםלדעתי,

להביןזהבפינוי־בינויהסיפורכלנבונה.

להםלגרוםאליהםלהגיעאנשים,

הדייריםטובות.בידייםשהםלהרגיש

לרתוםשמבקשומיהקרקע,בעליהם

ברגישות,להתנהלחייבלפרויקטאותם

זויומיומיתובאינטראקציהבסבלנות

פעולה.שיתוףלייצרהיחידההדרך

בעריםהפיתוחלתנופתהכבודכלועם

הפוקוסאתלראותרוצהאניהגדולות,

זקוקיםשמבניהלפריפריה,גםמופנה

מנתעלולרעננות.להתחדשותנואשות

עודיבצעהעירוניתהתחדשותשתחום

פרויקטיםלהביאחובהמדרגה,קפיצת

כלכלית.כדאיותללאלאזוריםגם

מנכ"לאטרקצ'י,יעקב
אאורהחברתובעלי

עירוניתהתחדשותתוכניות
שימושיםעירובעם

עירוניתלהתחדשותהממשלתיתהרשותנתונים:

תוכניות
שאושרו
שניםלפי

מ"רהיקף
לשימושים
מגוריםשאינם

סה"כ
מ"רהיקף
הפרויקטיםשל

שיעור
השימושים
למגוריםשאינם

%6 340,991,1 423,66 6102-7102

%81 190,825,3 210,256 8102-9102

להוסיףהנוכחית,במתכונתההתמ"אאתלהשאיר"מוטבלוטן:
היטללטובתמהמכירותאחוזולהפרישבנייהזכויותליזם
יהיהולרשויותההיטל,גובהמהמראשיידעהיזםהשבחה.
התחום"אתלעודדכלכליתמריץ

דר
מושיק
צילום:

הערה




גםהעיר.שלהוותיקיםהחלקיםושדרוגאיזון
יודעותוהןזהאתאוהבותהתכנוןרשויות
גםחשובוהכיכלכליות,תוכניותלתכנן
שיפורשזהומביניםחשדנייםפחותהדיירים
החיים".באיכותמשמעותי

בתחום,נוסףחידושחלשלאחרונהאלא
פעולהשיתופייותרשלבקיומםשמתבטא

עדיםאנחנו"לאחרונהכאלה.חברותבין
אומרתבענף",השותפויותבמספרלגידול
מכלולחברתומבעלימנכ"ליתרוסק,איילת
המגובתחוםפרויקטיםבמימוןהמתמחה
בשותפויותמדובר"לעיתיםלדבריה,רים.

גדולות,חברותוביןיותרקטניםיזמיםבין
לפרויקטים,הנדרשההוןאתלספקשיכולות

וחברותיזמיםביןשותפויותאלהולעיתים
לתרוםשיכולותבתחום,ניסיוןבעלותביצוע

חלקהביצועי.בפןההתמחותאתלפרויקט
תכשלסופיבשלבנוצרמהשותפויותגדול
כחלקוזאתהבנייה,ולקראתהפרויקטיםנון
בענף".המימוןמאתגרי
בתחילתשבהםרגילים,לפרויקטים"בניגוד
עיקריחלקשמהווהקרקערוכשהיזםהדרך
התחדשותשלשפרויקטיםהרימההוצאות,

התחלתיתפהבתקופייניםמתאעירונית
גדולות,הוצאותנדרשותלאשבהארוכה
ותכנון",ארגוןשלהתחלתיותהוצאותלמעט
נדרשהמשמעותי"המימוןרוסק.ממשיכה
כאשראו,83בתמ"אבנייההיתרניתןכאשר

בפינוי־מאושרתעיר)בניין(תוכניתתב"ע
משמעותיהוןנדרששבוהזה,בשלבבינוי.
עבורתשלוםהדיירים,שלהפינוילמימון

הפרויקטהקמתלתקופתהחליפייםהמגורים
בוחריםרביםיזמיםהפרויקט,בנייתוכמובן,
גםויחלוקבמימוןשישתתףשותף,להכניס
הביצוע".באתגריאףולעיתיםבסיכונים

מטרופוליס,חברתמנכ"לבלום,אודירו"ח
גדולהתחדשותלפרויקטכשותפהשנכנסה

מסביר:יורובילדינג,חברתעםגןברמת
לשיתופילחבוראסטרטגיתהחלטה"קיבלנו
פרויקטיםמקדמותשכברחברותעםפעולה

התחילהפרויקטלמשל,גן,ברמתכאלה.
מדיניותשינויבעקבותאך,83תמ"אכמיזם

והכניסהובנייהלתכנוןהמקומיתבוועדה
פרויקטבהסבתהתחלנולתמונה,שלנו

פינוי־בינוי".למיזם
צברים,חברתובעלימנכ"לצברי,רונןגם
חברתעםשותפותהסכםעללאחרונהחתם
"חיפבירושלים.פרויקטבקידוםדרךאבני
לחברתוהגענוניסיון,עםביצועחברתשנו
דרך.אבנישלהביצועזרועשהיאאריאל,גל

המתחברותשתיביןשהחיבורמאמיןאני
פיננסיגבעםעירוניתבהתחדשותמחות
סיכוניםרוויבעולםמנצחחיבורהואחזק

ובירוקרטיה".פיננסיים
ממשרדפרשקרוקרןרז־כהןמשהעוה"דגם
האחבחודשיםמזהיםושות'פרשקררז־כהן,
מגדיריםואףהמיזוגיםבמספרעלייהרונים
קטעלגדוליםיזמיםשלכ"השתלטותזאת
שלדיןפסקהיאלכךהמרכזית"הסיבהנים".

ולפיואשתקד,שניתןהמחוזי,המשפטבית
עלהחתימהשביןבתקופהזכויותהעברת

טעונהאינההבנייההיתרוביןהתמ"אהסכם
מדוכולה.העסקהעלרכישהמסתשלום
להעבירשביקשמילכלאדירבתמריץבר

בכך",שכרוךהמסמתשלוםחששאךזכויות,
הקומשברהיאנוספתסיבהמסבירים.הם
זעזועים,מספרעבר"השוקלדבריהם,רונה.

ואילויותר,מתקשותכיוםקטנותחברות
הקורונהערבכספיםשגייסוגדולותהחברות
חדשים".פרויקטיםבדחיפותחייבות

מחייבתקןדרושרובוטי:חניון

העיההתחדשותבתחוםמהחידושיםאחד
שישנהאףטכנולוגית.לחדשנותנוגערונית
פרויקטיםקידוםלגבימסוימתאופטימיות
מקודמיםהמיזמיםעיקרהפריפריה,ביישובי
מיוחדשוקכךעקבבמרכז.צפופותבערים
בקרבהאחרונותבשניםמאודלפופולריהפך
הח־שוק83תמ"אמסוגבעיקרפרויקטים,
מתיחתעוברהואגםוכעתהרובוטיים,ניונים

בימיםעוברהרובוטייםהחניונים"שוקפנים.
אודיאומרמשמעותיים",שינוייםפרמסאלה

חניה.מתקניפרומוטחברתמנכ"לדרזנר,
שלמאודגדולהכמותראינוהקודם"בעשור

ולאקטנותחלקןבתחום,הפועלותחברות
פעלו.תמידלאשהתקינווהמוצריםיציבות,

אפשרהשנהאבלנכוו,קבלניםמעטלא

מצומצםמספרסביבמתכנסשהשוקלראות
יודעיםשגםומוכחים,גדוליםשחקניםשל
הצורך".במידתשירותלספק
שנחברותרואיםהיינובעבר"אםלדבריו,

אחריהןומותירותההתקנה,אחריעלמות
שכיוםהריומסוכנים,מתוחזקיםלאחניונים

חבעםלהתקשרדואגיםהקבלניםמרבית
לאורךהחניוןאתלתחזקיכולתבעלותרות
בשניםהכאוסאתשאפשרמיזאת,עםשנים.
נמנעתתמוהשבאופןהמדינה,היאהחולפות

ומסתפקתבתחום,מחייבתתקינהמקידום
מחויבותלאהחברותשרובוולונטריבתקן
הכלכלהבמשרדהתקינהעלהממוניםעללו.

בתחוםמחייבתקןלקביעתבהקדםלפעול
היוםכברהאוטומטיים.החניוניםשלהרגיש
החבתחוםנפגע''כמעטשלהמקריםכמות
מדי".גדולההיאהאוטומטייםניונים

החבענףמתרחשנוסףמשמעותישינוי
עסקאותנחתמוהאחרוניםבחודשיםניונים.
לההמסוגליםרובוטייםלחניוניםראשונות
לדבריהחניה.בזמןחשמליותמכוניותטעין
לקלהפוךשעתידהביכולת"מדוברדרזנר,
לגידולפייששבהןהקרובות,בשניםריטית

החשמהמכוניותבכמותאחוזיםמאותשל
פעםמתקיניםרובוטישחניוןמאחרליות.
היוםשבונהיזםלכלכדאישנים,בעשרות
חשמליתלטעינהאפשרותלכלולפרויקט,
העתיד".פניצפייתמתוך

אוטומטי,חציחניהמתקןהואנוסףמוצר
באמצעותמרחוקהפעלהאפשרותהכולל
"השימושבסמארטפון.חניהאפליקציית
תפעולאפשרויותאתישליםבאפליקציה
שלטיםבאמצעותכיוםהקיימותהמתקנים
הפיתוח,"באמצעותדרזנר.מסביררחוקים",
מכשירלשאתבעתידיוכלוהמשתמשים
הבתיםלצדהחכםהחניהמקוםלתפעוליחיד

עלתתבצעלחניההגישהשלהם.החכמים
המשתידיעלהחניהמקוםשלבחירהידי
נוסף.הפעלהאמצעיבשוםצורךללאמש
אויוםלמצבאוטומטיתמכוונתהאפליקציה
לעקוביכוליםהאפליקציהמשתמשילילה.
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