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אדריכלים שרבט מיכל באדיבות צילום: | מוצקין קרית כורדני

;
I

 מתמודדות כיצד
 צם הרסויות

 התחדסות
צירונית?

 אתגרים מאט לא בחובה טומנת אירונית התחדשות
 ובעיקר לתושבים ולקבלנים, ליזמים פשוטים לא

 התשתיות את לספק מצדן שמחויבות לרשויות,
 הן האם אבל המתרחבת. לאוכלוסיה המתאימות

 שמושכים הרבים, הפרויקטים אם להתמודד ארוכות
7ג נעם I חד/ציםל תושבים אליהם

 עירונית, התחדשות של בתוכניות ההכרח // את מבינות המקומיות שהרשויות אף

אומ אותן", מאתגרות בהחלט התוכניות
 מנהלת שותפה דולב, גלי אדריכלית רת
 גבע, גוברין וקסמן הפרויקטים ניהול בחברת

 הן יצירתיים, פתרונות מציאת שדורש "מה
 הבעיה כיום, היזמים. מצד והן הרשויות מצד

 ההיקפים שבהן הגדולות, הערים של העיקרית
 הוא עירונית, התחדשות של ביותר הנרחבים
 מבני בעיקר התשתיות, על ועומס צפיפות

ציבור
 של הקונספט על נשען הפתרונות "אחד

בה בעיקר תאוצה שתופס משותפים, חללים
 של בפרויקטים רק. לא אבל התעסוקתי, קשר

 ומת־ הרשויות מעודדות עירונית, התחדשות
 לדיירים, משותפים ציבוריים שטחים עדפות
 שבאים בניינים, של הקרקע בקומות בעיקר
של תוך לדיירים, התמורות חשבון על לעתים
 למרות הדירות. גודל את מקטינים אף פעמים

 ונכונות הבנה רואים בהחלט אנחנו האתגרים,
התוכניות". לקידום הרשויות מצד כללית

 מעט לא בחובה טומנת עירונית התחדשות
 נדרשת שלרוב מכיוון פשוטים, לא אתגרים
בשימו בנייה שטחי של משמעותית תוספת

 תאי של מחדש ארגון תוך לעתים שונים, שים
והשימושים. השטח

 מרש משרד של הבעלים מרש, רם האדריכל
 והמיידי הקצר כי"לטווח מסביר אדריכלים,

 לנפחי הקיימות התשתיות התאמת נדרשת
עי מערכות שדרוג לרבות המתוכננים, הבנייה

 תקשורת, חשמל, ביוב, מים, כמו שונות רוניות
 לנפחי הדרך, זכויות רוחבי התאמת ובעיקר גז,

 לרווחת מדרכות בהרחבת לצורך התנועה,
 גלגלי. דו לרכב נתיבים ולתוספת הרגל הולכי

 לעתים הפקעה, של פעולה נדרשת לעתים
 במתן צורך יהיה ולעתים החנייה, תקני יופחתו
ציבורית. לתחבורה עדיפות

 הוא הגדול האתגר יותר, הרחוק "בטווח
 הטמון הפוטנציאל מימוש אחוז את לחזות

 את נכון לתכנן פיו ועל עירונית, בהתחדשות
 פגיעת במינימום ציבור, ושטחי ההקמה שלבי

 ההתחדשות שתהליך מכיוון בקיים. החדש
 בהכרח ייווצר טוטלי, ולא זוחל תהליך הינו
 נמוכה, בנייה ליד אינטנסיבית בנייה של מצב

 בשלבי ותיצור קיימות מערכות על שתעמיס
 כמו סביבתיות, מגבלות לתמיד, ואולי ביניים,

 יש בנוסף, הקיימת. הבנייה על ורוחות, צל
 שונים, מסוגים ציבור שטחי של מענה לתת

 בחשבון להביא יש ולכן למימוש, בהתאם
 מימוש עם ביחד אלה שטחים יצירת או שריון

 לא אתגר הדרגתי/מודולרי. באופן ההתחדשות,
 שההתחדשות התמורות את לחזות הוא פשוט
 והאוכלוסיה, השימושים לתמהיל בנוגע תיצור

 בהתאם" והתשתיות הציבור שטחי את ולתכנן
בר יש כי מציינים אאורה היזמית בחברה

 לתכנון ברורה עדיפות ישנה המקומיות שויות
 ליחידות מענה שנותנים גדולים, מתחמים

 תחבורה, לנושאי פתרון מתן תוך גדולות, שטח
 דבר הרחב, הציבור למען ושטחים תשתיות

של היזמית התפישה עם אחד בקנה העולה
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 מצב הינו שכונות תכנון כי שגורסת החברה,
 ליזם הוותיקים, לדיירים :win-win-win של

 העיר פני של לחידוש הזוכה המקומית, ולרשות
מצידה. גבוהות עלויות ללא

תחבו נושאי על נרחב דגש שמות הרשויות
 התושבים את שישרתו מבנים על גם כמו רה,

 שלעתים דבר החדשה, השכונה את שיאכלסו
 מנגד אך היזם, מצד יצירתיים פתרונות מצריך
 של האינטרס את גם דבר של בסופו משרת

המקומית. הרשות של האינטרס את וגם היזם
 על חשיבה מצריכים גדולים פרויקטים

 שמתחברים פתרונות, של רחב מאוד מגוון
 העירוניות, והבעיות הצרכים עם ו״מתרשתים"

 ולדרישות לצרכים מלא מענה לתת ובשביל
מט והיועצים היזמים המקומית, הרשות של

 גבוהה, מומחיות בעלי להיות חייבים עמם
 לפתרון ומשותף מקצועי שיח שיתקיים כדי

הללו. הנושאים
 לפעול המקומיות הרשויות החלו כיום,
 לאחר עירונית, בהתחדשות מנהלות להקמת
 לרשות הן משותף, אינטרס שקיים שהבינו

 אחד עירוני גורם לאגד ליזם, והן המקומית
הרלוונ הגורמים לכל מקצועי קשר שישמש

 פרויקטים של ויעיל מהיר לקידום ברשות טיים
לת ונוגעים מורכבות בעלי שהם זה, מסוג

 שמדובר היות הרשות. בתוך שונים חומים
 קיים, בשטח דירות של משמעותית בתוספת

הר מבחינת ביותר החשובות הסוגיות אחת
 נושא היא לתשתיות הנוגעת המקומית שות

הציבורית. התחבורה

באזורי ארון לטווח תננון
ביקוש

 מילד ממשרד מילוסלבסקי, גיא האדריכל
 "כשמתכננים כי מסביר אדריכלים, סלבסקי

 יש עירונית בהתחדשות חדשה שלמה שכונה
 שמוכ־ יותר הגבוהה הצפיפות שלמרות לדאוג
 מבחינת והן בקרקע המחסור מתוקף הן תבת,

 תייצר התוכנית היזם, של הכלכלית הכדאיות
 עירונית סביבה לצד איכותית, מגורים סביבת
פתו ציבוריים לשטחים הדרישות על העונה

ותחבורה. ציבור מבני חים,
 לפרויקט עדיפות תיתן המקומית "הרשות
 נגיש. במקום שכונה ברמת עירונית התחדשות

 התשעה יד בשכונת למצוא אפשר לכך דוגמה
 שבמסגרתה תוכנית, הכין משרדנו בהרצליה.

 6,000כ- ייבנו ובמקומן דירות 1,500כ- ייהרסו
הת על רב דגש שמנו בתכנון חדשות. דירות

 התשתיתיים והפתרונות בתחבורה חשבות
 של במקרה מיטבית. המונים הסעת שיאפשרו

 המצוין המיקום את למנף היה ניתן זו שכונה
 ניכר חלק אליו שמנקז 531 בכביש הגובל שלה,

 ותחבורה רכבת לתחנת סמיכות מהתנועה,
ציבורית".
 בוטיק, אשדר מנהל גוגנהיים, עומר לדברי
התש לפיתוח מחויבות יש המקומית "לרשות

 טבעי וזה התחדשות, שעוברים באזורים תיות
 גדלה, האוכלוסיה שבהם שבמקומות ומובן

האיזון מותאמות. להיות צריכות התשתיות

יח״צ צילום: | אטוקצ׳י יעקג

יח״צ צילום: | בלום אודי

 תאפשר הרשות שאם מכיוון להישמר, חייב
 יהיה זה - מספקות תשתיות שיהיו מבלי לבנות

הר האם השאלה, נשאלת זאת עם בעייתי
 עם להתמודד עצמן את הכינו המקומיות שויות
 והתאימו תמ״א, במסגרת שיש הבקשות היקף

 הרבה הרי יש השוק? לדרישות עצמן את
 רשות רק אבל הזה, בשוק שפועלים גורמים

 במקומות ובמיוחד בכולם, שמטפלת אחת
 מקדמים טבעי ובאופן כדאיות יותר יש שבהם

 צפויה התשתיות מצוקת שם - פרויקטים יותר
 של הגדולה הכמות מול ואל יותר, גדולה להיות

 הרשויות ששם רואים אנחנו להיתרים, בקשות
ראוי. מענה נותנות בהכרח לא

 יהיו איפה לצפות קל תמיד שלא "אלא
 אני להתמקד. הרשות צריכה שבהם האזורים

 רשות בכל אסטרטגי גוף שיש ובטוח סמוך
 שכונה, כל של הצרכים את לתכנן שמטרתו

 הביקושים על מסתמך שהוא להניח סביר אבל
 לתת מצליחים הם תמיד לא ולכן כה, עד שהיו
 להיות צריכה שההיערכות גם מה לצורך מענה

 היום היתר להוציא רוצים אנחנו אם מוקדמת:
 שעד אומרת העירייה גן, ברמת חרוזים בשכונת

 - היתר יהיה לא ילדים גני מספיק יהיו שלא
חמש לפני כבר לזה לדאוג צריכים היו הם אבל

רז תום צילום: | מרש רם אדריכל

יח״צ צילום: |ערוסי עזרא

 מחסור, יש איפה לראות צריכים היו הם שנים.
לה אז וכבר בפרויקטים, וצורך עניין יש איפה
 יש שבהם במקומות כך, בתשתיות. לטפל תחיל
 לא והרשויות נתקעת, הבנייה ביקושים יותר

השוק". של בדרישות עומדות בהכרח

 את לנצל יכולה הרשות כי טוען גוגנהיים
התחד של פרויקט הוצאת שתהליך העובדה

 ממילא, ארוך תהליך הוא לפועל עירונית שות
הביקו לגבי יותר טובה מצב תמונת לקבל כדי

 "הרשות שלה. הפעולה דרכי את ולייעל שים,
 בניין כל פיו על מסודר תהליך לקבוע יכולה

 להוציא צריך קבלן עם ומתן במשא שנמצא
 לעדכן ועליו המקומית, לרשות הודעה כך על

תהלי אלה עליו. וכשחותמים חוזה כשמתגבש
 וכך לשנתיים, שנה חצי בין לקחת שיכולים כים

 ולתכנן אצלה הנתונים את לרכז יכולה הרשות
 הפתעות. מדי יותר בלי הביקוש, באזורי קדימה

 והיזמים הדיירים בין תקשורת של כזה סטנדרט
 שיקול בחשבון להביא לרשות מאפשר לעירייה

 והוא התשתיות, ותגבור שיפור בעניין נוסף
 הריסה תמ״א לעומת חיזוק תמ״א של הסוגיה
 הוא חיזוק של שהמשמעות משום - ובנייה

התוספת גם ואז יח״ד, של יותר קטנה תוספת

 או יותר, קטנה להיות יכולה התשתיות של
הדרגתית".

 מקבוצת 38 ראדקו מנכ״ל נאור, אבי לדברי
 המובילה העיר היא גן רמת עיריית רפאלי,
 השנים. לאורך העירונית ההתחדשות בתחום

 בקרב לחצים יצרו הגדולים הבנייה היקפי "אך
הק שהבחירות מזהים כבר ואנחנו התושבים,

 המתמודדים של המדיניות על ישפיעו רובות
 חייב יהיה שייבחר עירייה ראש כל זה. בנושא

 בנוגע משמעית וחד ברורה מדיניות להתוות
 כדי ,38 בתמ״א הבנייה זכויות חישוב לשיטת
 שקרה כפי בתכנון תוכניות של הקפאה למנוע

 המחוזית. הערר ועדת במסגרת חודש לפני
 הנהוגה החישוב ששיטת קבעה ועדה אותה
 גרמה ולמעשה גן, לרמת רלוונטית לא כיום

בעיר". בתכנון 38 תמ״א תוכניות של להקפאה

ממשלתית והזנחה שדר סר1ח
 "נושא משהב, מנכ״ל ערוסי, עזרא לדברי

 ידי על מוזנח בישראל העירונית ההתחדשות
 בחוסר מאופיין והוא הממשלתיות הרשויות

 מתווה את מעודדת אמנם הממשלה סדר.
 כל ממשלתית. מדיניות אין אבל ,38 תמ״א
 לתמ״א מדיניותה את קובעת מקומית רשות

 חדשות המדיניות את ומשנה עיניה כראות 38
 לחוקים מחויבות שלא רשויות ישנן לבקרים.
 פרויקטים ישנם קבעו. עצמן שהן ולתקנות
 מתאר תוכנית פי על מחתימים כיזמים שאנחנו
 משאבים שהשקענו לאחר קיימים. ותכנון

 התהליך את והתחלנו דיירים החתמנו כספיים,
 המקומית הרשות התכנון, בוועדות הארוך

 התכנון את רטרואקטיבית את לשנות מחליטה
 חדשה מתאר תוכנית לתכנן או שכונה, לאותה

 מכך, כתוצאה רטרואקטיבית. לתוקף שנכנסת
לש הפרויקט, את מחדש לתכנן נאלצים אנחנו

 מסוימים ובמקרים הדיירים מול החוזה את נות
כלכלית. כדאיות אי בשל מהפרויקט לסגת

 בצדה פיתוח גם מחייבת 38 תמ״א ״בנוסף,
 ומוסדות ילדים גני ספר, בתי כבישים, כגון

מקו רשות כל עם חותמת המדינה ציבוריים.
 ביצוע על מפקחת אינה אך גג, הסכמי על מית

מו היו הגג הסכמי מכספי חלק אם ההסכם.
 ניתן היה העירונית, ההתחדשות לאזורי פנים

בעיות". המון לפתור
 עירונית התחדשות מנהלת מאור, סימה
 פרויקטים כי גורסת (ג.י.א), ארזים בחברת

 המציאות. מחויבי הם עירונית התחדשות של
 להתמודד ביותר והטובה היחידה הדרך "זו
 התמיכה את להם ולהעניק ישנים, מבנים עם

הת של חשיבותו בנוסף, הנדרשים. והחיזוק
 שהוא הדיור יחידות בתוספת גם נמדדת חום

 שביקשה היא המדינה הערים. במרכזי מאפשר
 ההתחדשות תוכניות את לקדם מלכתחילה

 קודמו בעידודה, בארץ. רבות בערים העירונית
דיור. יחידות מאות ונבנו רבים פרויקטים

 טיפול היום מעניקה אינה המדינה זאת, "עם
ממנה היה מצופה התשתיות. בנושא מספק

 צריכה שבהם האזורים יהיו איפה לצפות קל תמיד "לא
 אסטרטגי גוף שיש ובטוח סמוך אני להתמקד. הרשות

 שכונה, כל של הצרכים את לתכנן שמטרתו רשות בכל
 שהיו הביקושים על מסתמך שהוא להניח סביר אבל
לצורף מענה לתת מצליחים הם תמיד לא ולכן כה, עד
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 לטובת לרשויות ייעודיים תקציבים להעניק
 ההתחדשות של הלוואי תוצרי עם התמודדות
 והצפיפות התנועה עומסי דוגמת העירונית,
והרח החינוך במוסדות הצפיפות בכבישים,

 והביוב המים בתשתיות הטיפול ואפילו בתם,
 פתרונות מקודמים היום, כבר שונים. באזורים
 נתיבי של בדמותם במרכז, בעיקר - חלקיים

 הרכבת אופניים, שבילי ציבורית, תחבורה
 רחוק זה אך נוספות, תחבורה ותשתיות הקלה

ורחב". הוליסטי להיות חייב הפתרון מלהספיק.
 של הבעלים שרבט, מיכל אדריכלית לדברי

 בתבע״ות המתמחה אדריכלים, שרבט מיכל
 עירונית, התחדשות קידום על בדגש עירוניות,
הצו את להבין החלו כבר המקומיות "הרשויות

 הכדאיות ואת עירונית, התחדשות בקידום רך
 צריך וכי כחדשים, ותיקים ולתושבים, לעיר
המערכ הביורוקרטיה פישוט על דגש לשים
 כפי דווקא, ולאו המרכזית, הבעיה שהיא תית,

 ברשויות הביורוקרטיה בטעות, רבים שסבורים
המקומיות".

לקדם שרוצה יזם, לכל ממליצה שרבט

לה מחוזית, או מקומית רשות מול פרויקט
 ומחקר נתונים שתכיל ברורה, מצגת עם גיע

 השטח משבצת היכן היתר בין שמראה מקדים
התפת ולמגמת כולו לאזור ביחס עומדת הזו
 פגישה לאחר ורק ספציפית, עיר אותה חות
 העיר מהנדס בעיריה, ההחלטות מקבלי עם

 הרשות את לשכנע למיניהן, התכנון וועדות
 כמו פרויקט, מאותו נכבד רווח לה שייצא
 שכונה, אותה ופיתוח חזקות אוכלוסיות הבאת

 תמריץ שתהווה חיובית דינמיקה שתיווצר כך
לדרך לצאת רשות לאותה

בה שבוצעו נקודתיים, לפתרונות כדוגמה
 עם מלא פעולה ובשיתוף יחסית, מהיר ליך

 האחת דוגמאות, שתי שרבט מביאה הרשות,
 מאילת: והשנייה מעפולה

המוש למרכז סמוך בעפולה, חריש "ברחוב
 דונם 1.8 בן קטן מגרש של תב״ע קודמה בה,

 בתב״ע במקור בו שהיו דיור יחידות משתי
בה כלל, בדרך דירות. 30 בן לבניין מנדטורית,

 של מערכתית בעייתיות יש עירונית תחדשות
 ביוב, חנייה, כבישים, דוגמת בתשתיות, עומס

מלכתחי שתוקע מה ועוד, שצ״פים ספר, בתי
קיבלה זה במקרה פרויקטים. מאוד הרבה לה
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 קשיים, להערים לא מושכלת החלטה העיריה
 המקומית, הוועדה כהמלצת קודמה התב״ע

 לכל מענה המקומית הרשות נתנה בבד ובד
 תשתית הכנת כולל המחוזית, הוועדה דרישות
 העירונית התחדשות עם להתמודד שתוכל

 דוגמת האזור, בכל בעתיד שתהיה פוטנציאלית
ושצפ״ים. גנים ציבור, מוסדות חינוך, מוסדות

 תב״ע שונתה באילת 6 שחמון ״בשכונת
 וילות, 12ל- מיועדים שהיו מגרשים 12 של

 מאוד שהתאים מה דיור, יחידות 24ל- לתב״ע
 והביא הדיור, משפרי של התקציבית ליכולת גם

 לשיווק וכן בלבד, שנה חצי תוך התב״ע לאישור
 תחילה: במחשבה מעשה סוף לכן אפקטיבי.

התה העיריה, עם במשותף נכון, תכנון עם
 ומוצלח מהיר פשוט, יהיה הביורוקרטי ליך

בהרבה".

שלח זהווב״ע עיר כל
 בק־ עירונית התחדשות תחום מנהל מור, דני

 הרשויות של "התנהלותן כי מסביר נדל״ן רדן
 על המיקרו ברמת רק לא משפיעה המקומיות

 אלא חברה, כל של הספציפיים הפרויקטים
מצד בשוק. מגמות על המאקרו ברמת גם

בשור אילן צילום: | מאור סימה

כהן גלית צילום: | מילוסלבסקי גיא אדריכל

יח״צ צילום: | נאור אבי

 בצעד לאחרונה נוקטות מהוועדות חלק אחד,
 להשלים היזמים את מחייבות שהן בכך חיובי,
 בהליכי התקדמותם טרם מרובים סף תנאי

 זה באופן לדיון. ובשיבוצים המקוונים הרישוי
 דיים מקצועיים שאינם יזמים הרשויות מסננות

 המייצרים מספקת, פיננסית איתנות ללא או
האישו מערכת על עומס קרובות לעתים

 ההמתנה זמני את שמאריך מה ברשויות, רים
הפרויקטים. כל עבור ממילא הארוכים

 מדיניות ומסמכי הוועדה החלטות "מנגד,
 לבקרים חדשות המשנים סטטוטוריים, שאינם
 חנייה, תקני הגדלת דוגמת תכנוניות, הנחיות

 באופן וכלכלית, תכנונית ודאות אי מייצרים
 נמצאים שכבר פרויקטים קידום לסכל שעלול

 וכספים תשומות שהושקעו ולאחר בהתהוות,
 להתכנסות מובילים הללו הצעדים שני ניכרים.

 יזמיות לחברות העירונית ההתחדשות תחום
 בשוק שמתרחש להליך דומה באופן מובילות,

 של חבירה רואים כבר אנו הכללי. הנדל״ן
 השונות בערים הפועלות מקומיות, חברות

ארציות". חברות עם פעולה לשיתופי

יח״צ צילום: | ר1מ דני

 באד עסקי פיתוח סמנכ״ל אנגל, עופר לפי
 שתי היום "יש עירונית, התחדשות גלאינווסט

 חברות עבור חסם שמהוות עיקריות בעיות
התחד של פרויקטים לקדם שרוצות יזמיות,

 תכנונית, ודאות חוסר ראשית, עירונית. שות
 ישנן ובנייה. הריסה של בפרויקטים בפרט
 סעיף לפי מתאר תוכנית שעשו עיריות כמה

 חוות את נותנות הן ובה התמ״א, לחוק 23
 לכמות התייחסות כולל שלהן, התכנונית הדעת

 השונים לאזורים התייחסות וכן הדיור יחידות
 העיריות כל לא אך בניין; וקווי צפיפות מבחינת
 על מאוד שמקשה מה הזו, בשיטה פועלות

 להגיש יכולים אנחנו כי הבנייה, היתרי קבלת
 משום ,Y תוכנית על אישור ולקבל xתוכנית

לנו. ידועים והצרכים האילוצים תמיד שלא
 מגמה: שינוי רואים בהחלט אנחנו זאת "עם
תכ את פירסמה למשל, אביב-יפו, תל עיריית

 את שמגדירות ,4ו- 3 רובע של הרובעים ניות
 אנחנו ולצדה הללו, באזורים הבנייה זכויות
תוכ שמפרסמות מקומיות רשויות עוד רואים

 לגבי ברורות תכנוניות המלצות עם מתאר ניות
 הוודאות את מגדילות וכך עירונית, התחדשות

היזמים. של
הר בין בתוכניות השוני הוא נוסף "קושי

 וועדה עירייה כל - השונות המקומיות שויות
 האורבניים לצרכים טבעי באופן מתייחסות

התוכ את להכיר חייבים היזמים ולכן שלה,
 ולהיות עיר, בכל שניתנות והאפשרויות ניות

ההגדרות". בשינויי מעודכנים

התשתיות על השלכות
 - יעז בחברת סמנכ״ל רייפמן, תומר לדברי

ההת לעולם להתייחס "בבואנו ובנייה, יזמות
 חייבים ערים, במרכזי בעיקר העירונית, חדשות

 העיר, תשתיות על להשלכות הדעת את לתת
 קצב את מדביקות לא המקרים, שבמרבית

 לחלק ניתן הדיור. יחידות כמות של ההתחדשות
 לשני עירונית התחדשות של הפרויקטים את

 כמו לעיר, מוסף ערך שמייצרים אלה סוגים:
צי וחניות אופניים שבילי ילדים, גן ספר, בית

לעיר. מוסף ערך מייצרים שלא וכאלו בוריות,
 (רשויות, שנעדיף כמובן תיאורטי, "באופן

 ערך שמייצרים פרויקטים ותושבים) יזמים
 צריך כאלו, פרויקטים לייצר כדי אבל מוסף,
 פרויקט שהרי העירייה, של מלא פעולה שיתוף
ומאושר מתוכנן להיות צריך כזה גודל בסדר

 העירייה, של התכנון מוסדות עם בבד בד
 ומעכב שתוקע הגורם הם רבים שבמקרים

התהליכים. את
 ובעלי היזמים יעדיפו המקרים, ברוב "לכן

 מצריכים שלא פרויקטים לקדם הקרקעות
 מכיוון התכנון, מוסדות של פעולה שיתוף

העו בשל בהרבה, קצרה הזמנים שמסגרת
 של פעולה שיתוף דורש לא שהפרויקט בדה

 קיימות. בניה זכויות על ומסתמך העירייה,
 היא אביב בתל הרבעים תוכנית לדוגמה, כך

 בסיסה על פרויקטים וקידום מאושרת תוכנית
העירייה. מול מוקדם תיאום דורש לא

 למרות שבו אבסורדי, מצב נוצר הזו "בצורה
 בדבר הנוגעים הגורמים כל של ברורה העדפה
 הפרויקטים דווקא רשויות), תושבים, (יזמים,

 שיוצאים אלו הם מוסף ערך מייצרים שלא
 אצבע להפנות ניתן המקרים. ברוב לפועל

מע בגללם שהרי התכנון, לרשויות מאשימה
 פרויקטים לקדם ויזמים קרקעות בעלי דיפים
 וההיתכנות יותר קצר הוא הזמן טווח בהם

יותר. וודאית

קיימא בר יתר!!  התחדשות חברת מנכ״ל אסףיסימון, לטענת
 "בימים מגורים, ישראל אפריקה מבית עירונית

אסט כיוון התוותה ישראל כשמדינת אלה,
 צריכים העירונית, ההתחדשות לתחום רטגי

 לשלב והדיירים, היזמים המקומיות, הרשויות
בהסת התחום לפיתוח גבית רוח ולתת ידיים
 מקומית, ובהסתכלות בכלל ארצית, כלל כלות

 שגידול מהעובדה להתעלם שאין נכון בפרט.
 נתון, שטח פני על הדיור יחידות במספר ניכר
 על עומס דוגמת משמעותיים, במחירים כרוך

 ירוקים, שטחים על ויתור הקיימות, התשתיות
 ההתחדשות תחום מנגד, אך ועוד. דיור צפיפות

 התושבים, ברווחת ניכר לשיפור יביא העירונית
ועוד. אדמה רעידות מפני הביטחון רמת העלאת

 חלוקות. עירונית התחדשות לגבי "הדעות
מע המקומיות מהרשויות חלק גיסא, מחד

שע הסוברת השמרנית, בגישה לדבוק דיפות
 הבוקר פקקי עם ההתמודדות את לדחות דיף

 הנוכחי במצב ולדבוק התשתיות, על והעומסים
שלטו מבינות רשויות ויותר יותר גיסא, מאידך

 את ליישם חייבים העיר, ולטובת התושבים בת
 עירונית, התחדשות של היצירתיים הפתרונות

 הקיימים, המבנים בתוך ציבור שטחי משילוב
 את שתשמש במכפיל) פגיעה הפקעה(ללא דרך

 ועד צרכיה פי על ציבור מבני לבניית העירייה
 שתבחר לרשות מימון המבטיחים גג, להסכמי

בתחומה. ההתחדשות תחום את לקדם
ההתח תחום את לנצל שישכילו "רשויות

 כמה תושביהן על גוזרות אכן העירונית דשות
 אתרי עם והתמודדות נוחות חוסר של שנים
 בראייה אבל הערים, במרכזי מעטים לא בנייה
 ימשכו המתיישנות הערים וארוך, בינוני לטווח
תעסו מקומות ייצרו יצרנית, אוכלוסיה לתוכן

 שהעיר ויבטיחו שייבנו, במתחמים חדשים קה
 הערים פני על קיימא, בר מיתרון תהנה שלהם

זאת". לעשות ישכילו שלא השכנות
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