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 ביותר היפים הבניינים
עירונית בהתחדשות

 ניתן אסתטיים סטנדרטיים אלו פי על אך השונות. בערים פינה מכל קומתם את זוקפים עירונית התחדשות של תהליכים עוברים אשר בניינים
 בהתחדשות ביותר היפים לבניינים תחרות במסגרת הזו השאלה על להשיב ניסו בישראל, לראשונה השבוע, בניינים? של יופיים את להעריך
 היתכנות על מידע לקבל לדיירים ומסייעת מרקר׳, "דה עם בשיתוף הפועלת דיגיטלית פלטפורמה סקווך סיטי בהפקת התקיימה התחרות עירונית.

 מאפשרת שלנו "הפלטפורמה החברה: של שותף מנכ״ל גוזס, ליאור תמ״א. ואחרי לפני הדירה שווי ועל גרים הם בו בבניין עירונית התחדשות של
דוסטר מירב | שלהם" בבניין הכלכלית הכדאיות את להבין לדיירים

משמ תמורות עוברות ישראל ערי

 באזור בעיקר האחרונות, בשנים עותיות
 להיות שואף כיום הממוצע הדייר המרכז.

 אמותיו דל״ת על רק לא ולהשפיע מעורב

 בו העירוני והמרקם הסביבה על גם אלא

 אמנם 38 תמ״א תוכנית ופועל. חי הוא

 מנת על מבנים לחיזוק כתוכנית החלה

 מהר אך אדמה, רעידות מפני עליהם להגן

המ בחיזוק די שלא להבין השכילו מאוד

 נוספים שפרמטרים צורך גם עולה בנים,

תש - הסביבתי בתכנון ביטוי לידי יבואו

אדרי אסתטיקה וגם ציבור מבני תיות,
מפל ומגדלים בטון של מאסות כלית.

 באיכות שיפור ישיגו בהכרח לא צתיים

הר ולטווח השכונות, תושבי של החיים

חייהם. באיכות לפגוע אף עלולים חוק

העולם הוא הבית

 קמפיין פורסם האחרונים בחודשים
 את לעודד הייתה שמטרתו ברשת נרחב

הנחשקים לפרויקטים להצביע הציבור

 גולשים אלפי עשרות ואכן בעיניהם,

בה היפים הבניינים את ובחרו הצביעו
 חברת מינתה בנוסף, עירונית. תחדשות

 נמנו: שעימו שופטים חבר סקוור סיטי
לא המחלקה ראש ורבקל, אלס פרופסור

 עדנה האדריכלית בצלאל; רכיטקטורה,

 העצמאיים האדריכלים איגוד יו״ר מור,

ולבי לאדריכלות משרד בעלת בישראל,

 אביב תל העיר ומהנדס אדריכל ערים; נוי

 מסילתי, חיים גודוביץ׳, ישראל לשעבר,

 גנון, עינת מקרקעין; שמאי לשכת יו״ר

להתח הממשלתית הרשות סמנכ״לית

 הצביע השופטים חבר עירונית. דשות
 הפרויקטים מנעד מבין הוא גם ובחר

הקט בתחרות. שהשתתפו המרשימים
 תמ״א ,38/1 תמ״א היו: לבחירה גוריות

 מאוכלסים, פרויקטים בינוי, פינוי ,38/2

 פרויקטים בהיתר/בניה, פרויקטים
 להיתר, בבקשה פרויקטים בשיווק,

 ירושלים, גן, רמת חיפה, בעיר פרויקטים
וקנין עופר צילום: | אליישר דן נדל״ן, נגה ובעלים הררי שי ״ד1ע מימין:אביב. תל

 היפה הבנייןאביב- ־7ת יובלי
אביב תל בעיר השופטים בבחירת

40שינקין
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 היפה הבניין - אלמי קבוצת
 בחירת מאוכלס- בניין בקטגוריית

 38/1- תמ״א ובקטגור״ת הקהל,
השופטים בחירת
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 לואיס חורחה ,20ה- המאה של המשוררים מגדולי אחד

 בגודלו הוא הבית בתכנון,” שאמר הארגנטינאי, בורחס

 והוסיף דניאל אמר ,”העולם הוא דיוק ליתר העולם, של

 □שאדריכלי לכך מובילה זו תפיסה של עמוקה שהבנה

בתכנון האחריות מלוא את עצמם על לוקחים ויזמים

 של היפה החזות את להראות הייתה הכוונה”

 קורים הדברים אם גם העירונית, ההתחדשות

 לקו מגיעים דבר של הםבסופו חסמים ויש לאט

תחום את לקדם לעזור כדי כאן ואנחנו הסיום

 הציבור, הצבעות שלוקטו לאחר
הפ את ובחר הצביע השופטים פאנל

 המנצחים ואת המובילים, רויקטים
הק משתי שהיו הזוכים קטגוריה. בכל

השו ובחירת הקהל בחירת טגוריות:

במ השבוע שני ביום הוכרזו פטים,
 מרקר" "דה של הנדל״ן ועידת סגרת

 נכחו באירוע ב״טראסק". שהתכנסה
ההתח בתחום מובילים מקצוע אנשי
 דין עורכי נדל״ן, יזמי העירונית, דשות

לה עלו האירוע במהלך ואדריכלים.
המק שמאית הבמה: על פרסים עניק

 עו״ד בוגין, נחמה והמשפטנית רקעין
 המנכ״לים פנץ', איתמר עו״ד הררי, שי

 גוזם ליאור סיטיסקוור: של המשותפים
 מור. עדנה האדריכלית סימוני, ואלירן

 ימים עובדים אשר והאדריכלים היזמים
 ארוכות ושנים חודשים במשך כלילות

 במהלך ומתמודדים פרויקט, כל על
 של אינטנסיבית תחרות עם עבודתם

בירוק סחבת מהתחום, מקצוע בעלי
 וממתינים דיירים, של התנגדות רטית,

 שלהם התוצר את לראות כדי שנים
 לאירוע להגיע שמחו וגידים, עור קורם

הקשה. לעבודתם וערך הכרה שנותן

עמוד 1



לחלקשעלתהמור,עדנההאדריכלית
בר־לאדריכליםהשופטיםפרסיאת

כה

$TS1$ברכה$TS1$

$DN2$ברכה$DN2$סיטיסקוור:חברתשלפעילותהאת

סק־סיטיחברתאתלברךרוצה"אני

וור

$TS1$סקוור$TS1$

$DN2$סקוור$DN2$מהחברותמישהוסוףשסוףכךעל

שלוהיח"צהפרסוםלעולםהקשורות

האדריכ־לאחינובמהנותנתהנדל"ן

לים.

$TS1$.האדריכלים$TS1$

$DN2$.האדריכלים$DN2$אדריכליםמאודהרבהבינינויש

מהם".אחדבכלגאהואנימוכשרים

וילארנחמןמקבוצתהיזםנחמן,חיים

השופטיםבפרסזכהאשראביבתל

הפרויקטעללהיתרבקשהבקטגוריית

האירועהפקתעלברךהירשהברון

כאלה:נוספיםאירועיםלקיוםועודד

אנחנומורכבים,באמתתהליכים"אלו

בסדר,זהאבלבשקט,סובליםהיזמים

לאמצוינת,עבודהעושיםהאדריכלים

העירשלהבירוקרטיהעםטריוויאלית

שגםדייריםשלובירוקרטיהאביב,תל

השותפיםגםהםאבלמקלשלאצדהם

הקרדיט,אתלהםגםניתןואנחנושלנו,

זהכאלה,אירועיםהפקתעםתמשיכו

חדשה".רוחויוצרמעודד

אתלקבלשעלוהאדריכליםמבין

אזרד,דניאלהאדריכלגםעלההפרס,

השופ־בחירתעלהפרסאתשקיבל

טים

$TS1$השופטים$TS1$

$DN2$השופטים$DN2$35בפרויקטhmn,גן.רמתבעיר

התחדשותעלתחרותלעשות"הרעיון

מאודנושאזהוכימבורך,הואעירונית

אתבוניםאנחנודברשלבסופוחשוב,

שאדרי־מוכיחיםהאלההפרסיםהעיר.

כלות

$TS1$שאדריכלות$TS1$

$DN2$שאדריכלות$DN2$עובדיםבכמותנמדדתלאטובה

שמלווהמשפטדיור.יחידותומספר

שלהמשורריםמגדוליאחדשלאותי

בורחסלואיסחורחהה-02,המאה

הואהבית"בתכנון,שאמרהארגנטינאי,

העו־הואדיוקליתרהעולם,שלבגודלו

לם",

$TS1$,"העולם$TS1$

$DN2$,"העולם$DN2$עמוקהשהבנהוהוסיףדניאלאמר

שאדריכליםלכךמובילהזותפיסהשל

מלואאתעצמםעללוקחיםויזמים

כחלקובנייניםבתיםבתכנוןהאחריות
ונושם.חיעירוניממרקם

הפלטפורמהסקוור:סיטי

תחוםאתשמקדמת

העירוניתההתחדשות

ב-5102שהוקמהסיטי-סקוור,

ואלי-גוזסליאורהאדריכלידיעל

שניתוארבעלמהנדססימוני,רן

אלגוריתם,פיתחהנדל"ן,בשמאות
לא־נדל"ןערךשווילחזותשנועד

חר

$TS1$לאחר$TS1$

$DN2$לאחר$DN2$בה־שוקתובנותולספקתמ"א

תאמה

$TS1$בהתאמה$TS1$

$DN2$בהתאמה$DN2$אחרות,במיליםאואישית

הנוגעהמידעאתלדייריםלאפשר

תמ"אלאחרשלהםהדירהלשווי

בכמהזכתההחברהפינוי-בינוי.או

ונבח־לחדשנותמהרשותמענקים

רה

$TS1$ונבחרה$TS1$

$DN2$ונבחרה$DN2$הסטארט-אפיםמשלושתלאחד

חכ־עריםבכנסישראלאתשייצגו

מות

$TS1$חכמות$TS1$

$DN2$חכמות$DN2$בנוב־שנערךסיטי"()"סמארט

מבר

$TS1$בנובמבר$TS1$

$DN2$בנובמבר$DN2$עודלאבברצלונה."זואשתקד

אלירןאמריפה",בנייןשלתחרות
הט־,במעמדהחברה,מנכ"לסימוני

היפההבנייןמבנים-קבוצת

חיפהבעירהקהלבבחירת

להיתרבקשהובקטגור"ת

מאפוברחובהבית

בבחירתהיפההבנייןהעיראנשי

היתר/בנ"הבקטגורייתהשופטים

וילהמלציט

בבחירתהיפההבנייןנגהנדל"ן-

,38/2תמ"אבקטגורייתהקהל
אביבתלובעיר

פרוג2

m3
-mm.

אתלהראותהייתה"הכוונהקס,

העי־ההתחדשותשלהיפההחזות

רונית,

$TS1$,העירונית$TS1$

$DN2$,העירונית$DN2$לאטקוריםהדבריםאםגם

מגי־דברשלהםבסופוחסמיםויש

עים

$TS1$מגיעים$TS1$

$DN2$מגיעים$DN2$כדיכאןואנחנוהסיוםלקו

ההתחדשותתחוםאתלקדםלעזור

גוזס,ליאורבישראל".העירונית

"הפלטפו־,הוסיף,החברהמנכ"ל

רמה

$TS1$הפלטפורמה"$TS1$

$DN2$הפלטפורמה"$DN2$לה־לדייריםמאפשרתשלנו

בין

$TS1$להבין$TS1$

$DN2$להבין$DN2$בבנייןהכלכליתהכדאיותאת

פי־אותמ"אלעשותניתן,אםשלהם

נוי

$TS1$פינוי$TS1$

$DN2$פינוי$DN2$הםמילהביןהשני,ובשלבבינוי

שפועליםהמקצועובעליהיזמים

שנכתבוהדעתוחוותשלהם,באזור

מאפשריםאנוהבאבשלבעליהם,

בעליאותםעםלהתקשרלדיירים

של־הפלטפורמהבאמצעותמקצוע

נו.

$TS1$.שלנו$TS1$

$DN2$.שלנו$DN2$,כלעלמידעמנטריםאנובנוסף

הזההמידעוכלבשוקשקורהמה

שלנו".באתרמוצג

הקהלבחירת
זכהחיזוק38/1תמ"אבקטגוריית

מיקיאדריכלגלבוע,blueפרויקט

ויז־בנייהיעקבגלבועיזםאוטמזגין,

מות

$TS1$ויזמות$TS1$

$DN2$ויזמות$DN2$בע"מ

זכההיתר/בנייהבקטגוריית

מי־אדריכלגלבוע,blueפרויקט

קי

$TS1$מיקי$TS1$

$DN2$מיקי$DN2$,בנייהיעקבגלבועיזםאוטמזגין

בע"מויזמות

זכההריסה38/2תמ"אבקטגוריית

אד־אורייןבראדריכל,2פרוגפרויקט

ריכלים,

$TS1$,אדריכלים$TS1$

$DN2$,אדריכלים$DN2$נדל"ןיזמותנוגהיזם
זכהאביבתלבעירבקטגוריית

אד־אורייןבראדריכל,2פרוגפרויקט

ריכלים,

$TS1$,אדריכלים$TS1$

$DN2$,אדריכלים$DN2$נדל"ןיזמותנוגהיזם
זכהלהיתרבקשהבקטגוריית

אדריכלמאפו,ברחובהביתפרויקט

מבניםקבוצתיזםאדריכלים,תמיר

שובל.וקבוצת

פרויקטזכהחיפהבעירבקטגוריית

תמיראדריכלמאפו,ברחובהבית

וקבוצתמבניםקבוצתיזםאדריכלים,

שובל.

פרויקטזכהבינויפינויבקטגוריית

יעקובו־אדריכלגן,רמת32-34העמל

ביץ׳

$TS1$יעקובוביץ׳$TS1$

$DN2$יעקובוביץ׳$DN2$חברהצ.פ.יזםבע"מ,אדריכלים

בע"מ.לבניין

זכהמאוכלסבנייןבקטגוריית

אדרי־,13מלאכהבעלימרכזפרויקט

כל

$TS1$אדריכל$TS1$

$DN2$אדריכל$DN2$קבוצתיזםאדריכלים,גלמסטר

אלמי.

פרויקטזכהגןרמתבעירבקטגוריית

נחוםלירוןאדריכלהרחוב,בקצהבית

חב־אתרוגא.צ.יזםאדריכלים,כץי.

רה

$TS1$חברה$TS1$

$DN2$חברה$DN2$ויזמות.השקעותלבניה

השופטיםבחירת

זכהחיזוק38/1תמ"אבקטגוריית

אדרי־,13מלאכהכעליפרויקטמרכז

כל

$TS1$אדריכל$TS1$

$DN2$אדריכל$DN2$קבוצתיזםאדריכלים,גלמסטר

אלמי.

זכההריסה38/2תמ"אבקטגוריית

יומאאדריכלשרובר,בוסתןפרויקט

ברקה.ברנדיזםאדריכלים,

סוקו־מתחםבינויפינויבקטגוריית

לוב

$TS1$סוקולוב$TS1$

$DN2$סוקולוב$DN2$,אד־מילבאואראדריכלהרצליה

ריכלים,

$TS1$,אדריכלים$TS1$

$DN2$,אדריכלים$DN2$הרצליה.עירייתיזם

זכהלהיתרבקשהבקטגוריית

מעוזאדריכלהירש,הברוןפרויקט

נחמןקבוצתיזםאדריכלים,פרייס

אביב.תלוילאר

זכהבהיתר/בנייהבקטגוריית

בראדריכלמלצ׳ט,וילהפרויקט

העיר.אנשייזםאדריכלים,אוריין

זכהמאוכלסבנייןבקטגוריית

אדרי־"החדר"אדריכל,actפרויקט

כלים,

$TS1$,אדריכלים$TS1$

$DN2$,אדריכלים$DN2$בע"מובינויייזוםגאיאיזם

זכהאביבתלבעירבקטגוריית
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