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 והכל ושליטה, כוח יותר וקבלת הוותיקה
 מימון. וקדם פיתוח תקציבי הבטחת בזכות

 הגג הסכם את מנצלים תרשיחא במעלות
 היתר בין מונפורם, אגם את לפתח כדי

 אטרקציות ופיתוח המסחר שטחי הרחבת
 את למנף החליטו באשדוד תיירותיות.

 הטיילת את ולפתח לשדרג כדי הגג הסכם
 התחדשות תהליכי ולקדם לחוף והנגישות
קרקע הקצאת מנגנוני באמצעות עירונית,

הבר אסף צילום: | ארז פז דניאלה

liilfasi

תש ובפיתוח תכנון במימון סיוע משלימה,
תומכות". תיות

מואצת ובנייה תקציבים
 חיים המקרקעין, שמאי לשכת יו״ר לדברי
שכו בניית לאפשר נועד הגג "הסכם מסילתי,

 מקרים ולמנוע יחסית, קצר זמן בפרק ענק נות
התוש לקליטת ערוכות יהיו לא שהתשתיות

 המדינה הגג, הסכמי במסגרת החדשים. בים
 ואילו התשתיות לבניית מימון לספק מתחייבת

מואצת לבנייה מתחייבת המקומית הרשות
 בפועל יחסית. קצר זמן פרק תוך בנייה ואישורי

 שבהם יישובים, ישנם מקום. בכל קרה לא זה
 מגוונות. מסיבות מתעכב הגג הסכמי יישום

 אלפי עשרות לבניית להביא יכולים גג הסכמי
 מצוין. הרעיון ולכן קצר, זמן בפרק דיור יחידות

הרא בהסכמים שהיו העיכובים את לבחון צריך
 בהסכמי הפתרונות את ולתת שנחתמו שונים

שלהם". הפוטנציאל את לממש כדי הבאים, הגג
 בישראל, הדרומית לעיר אף הגיעו הגג הסכמי

 תשתיות עם לצמוח לה לסייע במטרה אילת,
 לדברי ולתיירות. למסחר למגורים, גם המספיקות

 לעירייה מאפשר באילת הגג "הסכם פז-ארז,
 פינוי באמצעות משמעותי, צמיחה מנוף לייצר
הכו ענק תוכניות וקידום הישן התעופה שדה
ומלונאות". מסחר שטחי דיור, יחידות אלפי ללות

 המשמעות אילתי, נדל״ן יזם כראל, אבי לדברי
 מהאצת ליהנות הולכת "העיר אדירה. היא לעיר

 צפוי האוכלוסיה והיקף הקרוב, בעשור פיתוח
 חייב הזה התהליך כל ואולם עצמו. את להכפיל

 תעסוקה. מקומות לפיתוח במקביל להתבצע
 מחקר התיירות, תחום את לפתח חייבת המדינה
בהקמת והשקעה הימית החקלאות ופיתוח

 הוא נוסף חשוב משאב סטארט-אפ. חממות
 שהנמל כך ישראל, של הדרומי השער פיתוח

 הרחוק מהמזרח סחורות יותר לקבל מסוגל יהיה
לאירופה". קרקעי כגשר וישמש

 תהייה ודאי הזה להסכם כי מסביר כראל
 בעיר הנדל״ן תחום על גם מהותית השפעה

 בתי ולבנות לחזור יאפשר "ההסכם הדרומית.
פי שנה. 15 של הפסקה אחרי בעיר, מלון

 העיר של במרכזה הישן התעופה שדה נוי
 בעיר, אטרקטיבי הכי במקום שטחים יפנה

 מסחר, מגורים, של מאסיבית בנייה ויאפשר
 גם תהיה לכך ההשלכה ומלונאות. תעסוקה

 מכיוון עירונית, התחדשות של פרויקטים על
 מתחם - אחת ליחידה העיר חלקי כל שחיבור

הדי את תהפוך - המגורים ואזור המלונות
 פוטנציאל לבעלות הוותיקות השכונות רות

להשבחה".

פעמית חד הזדמנות
של הבעלים מרש, רם האדריכל לדברי
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והשיכון הבינוי משרד מקור: | בדימונה הגג הסכם על החתימה טקס

עמוד 2



36 מעמוד המשך

 אוכלוסיה "קליטת אדריכלים, מרש משרד

 הכפלת משמעותי(לעתים מאוד באופן חדשה

 ליישוב הרסנית להיות יכולה יישוב), של גודלו

נו בשני תלווה לא היא אם כלכלי, כוח חסר

 נוספים מנועים יצירת - האחד חשובים. שאים
 ותעסוקה, מסחר כמו עירייה כספי לגביית

 השכונות את לתחזק מהיכן שיהיה כדי גם

 אלא שינה, ערי לתכנן לא כדי וגם החדשות

 מתושביהן גדול שחלק קיימא בנות ערים

במרק טיפול השני, בהן. ומתפרנסים עובדים

 ליצור לא כדי במקביל עתיקים הישנים/ מים

 צעיר חדשני, האחד - מנוכרים עיר חלקי שני

 ועוד, זאת בתשתיות. דל מנוון, והשני יחסית,

 יהיו הגג בהסכמי המבנים שתוספת מכיוון
 יש קרובות לעתים חדשות, בשכונות תמיד

 שחשוב העירוני, למרקם מאד גדול נזק בכך

 באופן שהתפתחה הליבה את ויתגבר שיתכנס

אבולוציוני".

 הנכונה והעבודה "ההבנה כי מסביר מרש
 להצלחה: המפתח היא האלו המרכיבים כל עם

 לשכונות מגוונת משמעותית אוכלוסיה ניוד

 הליבה באזורי ותמיכה שיפור חידוש חדשות,

 בפי־ ולא אבולוציוני באופן והטובים הישנים

 האוכלוסיה ותגבור השארה אגרסיבי, נוי-בינוי

 כספיים מנועים יצירת ולבסוף אלה, באזורים

 אלו יתקיימו לא אם הולם. באופן קיימא בני

 לראות פחות לא חשוב שניכשל. להניח סביר -

 תשוב, מתי לדעת שאין כהזדמנות זה במנוע

 ועיירה עיר בכל הגדול השינוי את לעשות

 עיר, לתכנון נכונים עקרונות פי על נכון, בתכנון

 אהודות מערכות נכונים, חיבורים יצירת תוך
 דגשים עם ),zoning( מאוזרות ולא משולבות

קיימא". בת מערכת ליצירת נכונים

 חברת ומייסד מנכ״ל צ׳ודנר, יגאל לדברי

 רישוי הליכי בניהול המומחית הקמה, נתיבי

 קוראים אנו יום "מדי סטטוטוריים, והליכים

 הכוללות תכניות של אישורן על בתקשורת

מגו־ לשכונות תכנון אישורי חדשות, תב״עות

 פעמי חד תקציב "מתן
 אינו פיתוח לעבודות

 לתקציבים מענה נותן

 /׳ויידרשו השוטפים,
 כדי המקומית לרשות

 לדירות שירותים לספק

 לא שייבנו. הרבות

 רבות שרשויות מפתיע

 בהסכמי עומדות אינן

 בהן וחוזרות הגג
מהתחייבויותיהן"

 כדי ועוד. הגג להסכמי בכפוף חדשות רים

 הוועדות על בשטח, תוצאותיהן את שנראה

 לתוכניות היתרים במתן ולעסוק להתפנות

 על יישארו שיהיו, ככל גדולות תוכניות, הללו.

 יהיו לא הן אם הפועל, אל ייצאו ולא הנייר

 מחוזיות התכנון, ועדות של בעבודה מגובות

 יציאה ואישורי בנייה היתרי ובמתן ומקומיות,
 המתנהלים ביישובים עצמה. הבנייה של לדרך

 ניצני את היום כבר נראה ויעילה, נכונה בצורה

 בנייה התחלות של חיובית מגמה עם הפיתוח,

האחרונות". בשנים הבנייה היתרי ומספר

לגופו הסכם כל
הס ישנם לגופו. גג הסכם כל לבחון "יש

 הדיור היצע להרחבת פוטנציאל בעלי כמים

 אחרים ויש ולשגשג, לגדול לעיר ולאפשר

 לממש שינסו ובמידה בפועל, ישימים שלא

 באופן ערים באותן לפגוע עלול הדבר אותם

 והמ־ המקרקעין שמאית אומרת משמעותי",
 מהירה הרחבה לדבריה, בוגין. נחמה שפטנית

 כלכלי במצב נמצאות כיום שכבר ערים, של

 העירייה הכנסות את להרחיב מבלי רעוע,

 עלולים וכדומה, מתיירות עסקית, מארנונה

רא בשלב הקיימים בתושבים לפגיעה להביא

 במקרים העיר של כלכלית ולהתמוטטות שון,

 במצב עומדים הערים "ראשי ביותר החמורים
 הממשלה, של גדול לחץ אחד מצד - פשוט לא

 לתמיכה זקוקים הם שבה בחירות בשנת בעיקר

 כלכלית להכנסה הבטחה שני ומצד פוליטית,

 בתמיכה שמדובר אלא יחסית. ומהירה גדולה

שמס עיר של המחיר ואת קבועה, ולא רגעית

 גדלו לא הכנסותיה אבל מאוד, גדל תושביה פר

הבאים". העיר ראשי לעתים ישלמו זהה, באופן

 מדורג מתווה קביעת הוא לדבריה הפתרון

 בשיעור כרוך שיהיה דיור, יחידות להוספת

למגו מארנונה שאינו העיר של ההכנסות

 ייתווספו תושבים כי להבטיח יוכל הדבר רים.

 לפגיעה יביא ולא העיר את יסכן שלא בקצב

 הוא הדיור היצע "הרחבת הקיימים. בתושבים
 בשכל, זאת לעשות יש אבל לאומית, משימה

 ליפול ובלי הרחוק הטווח על הסתכלות תוך

שוא". למקסמי

 ענת משרד בעלי בירן, ענת הדין עורכת

 אינם בינתיים הגג הסכמי כי מציינת בירן,

 פעמי חד תקציב "מתן עצמם. את מוכיחים
 לתקציבים מענה נותן אינו פיתוח לעבודות

 כדי המקומית לרשות שיידרשו השוטפים,

 לא שייבנו. הרבות לדירות שירותים לספק

 בהסכמי עומדות אינן רבות שרשויות מפתיע

מהתחייבויותיהן". בהן וחוזרות הגג

 אסזן המתנגדים:
למדינה כלכלי

 הגג. להסכמי בתוקף שמתנגד מי גם יש

לש ומשפטן, מקרקעין שמאי כהן, ארז לדברי

 הגג, "הסכמי המקרקעין, שמאי לשכת יו״ר עבר

 דירות מיליון כרבע היום כבר כוללים כידוע,

 בערים לקום אמורות הגדול שחלקן תוך חדשות,

משמעותיים, מאוד ובמספרים וקטנות בינוניות
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השיכון משרד מקור:

 באשדוד הן חדשות דירות אלף 40מ- למעלה כמו

ומס שבע בבאר אלף 20כ- עוד באשקלון, והן

 קומפקטיות בערים קטנים יותר הרבה לא פרים

ועוד. העין ראש יבנה, דוגמת
 מוחלטת בסתירה עומדים אלה "נתונים

 מדינת רחבי בכל העומדים לדיור, לביקושים

 בעיר בלבד. לשנה דירות אלף 50כ- על ישראל

 של בביקושים הטוב, ובמקרה מדובר, קטנה

 בינונית ובעיר לשנה, דירות 500-1,כ-ססס

 ניתן למשל, כיצד, לשנה. דירות 1,000-1,500כ-

 באשקלון חדשות דירות אלף 40 לקדם יהיה

 10 תוך הכי) בלאו המתוכננות לדירות (בנוסף

 שנה 40 ואפילו 30 20- בעוד גם והרי שנים?

 כן על הזו. האדירה למסה ביקושים יהיו לא

 ישראל. למדינת כלכלי אסון הינם הגג הסכמי

במיליארדים. דבר של בסופו תסתכם עלותם

מחלי היתה הממשלה נניח, במקומם, "אם

 הערים לכל דופן׳ צמודי ׳שטחים קידום על טה

 ורבע, שתיים פי נמוכה היתה העלות הקיימות,

המ לתקציב מיליארדים של חיסכון כלומר

 בערים מקרקעין זכויות ניצול בבד ובד דינה,

 אדיר וחיסכון ותיקות, ערים חיזוק קיימות,
 מרוחקות. לערים מיותרות נסיעה ביוממות

 באיכות ושדרוג נוסף משמעותי חיסכון כלומר,

 ישראל, מדינת מתושבי מיליונים של החיים

 בחזות הן האורבנית, התועלת על לדבר שלא

 את כלל מבין איני לכן כלכלית. והן הערים

 מהווים הם ולטעמי הגג, הסכמי של הרציונל

 את למשתכן. ממחיר שבעתיים חמורה בעיה

קו בהנפת לבטל ואפשר ניתן למשתכן מחיר

 ניתן לא כבר חוששתני, הגג, הסכמי את למוס.

לדורות". בכייה יהיו והם אחורה להחזיר
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