
עיו־תיתהתחדשות

החשים
התכווצו
ליזמיהשבחהמהיטלהפטוריצומצמולחיזוקהמיועדיםבבנייני?ושטחןהדירותמספר

הפיננסיתיכולתןאתיבדקווהרשויותציבורשטחילבנותיחויבוהיזמיםיבוטלפינוי־בינוי

38תמ"אאתשתחליףהחדשההממשלתיתהתוכניתבפרויקטיםלעמודהקטנותהחברותשל

ציאו!הילההעירוניתההתחדשותבתחוםלפריצהיביאוא?שספקמכשולים,שלשורהמציבה

38שתמ"אברור,לכולם

הארציתהמתארתוכנית

מפניקיימיםמבניםלמיגון

השי־לאאדמהרעידות

גה

$TS1$השיגה$TS1$

$DN2$השיגה$DN2$גםשכןבפריפריה,בעיקריעדיה,את

לאכמעטהיאהחלה,מאזשנים15כעבור

לפוגצפויתוקפההסיכון.באזורימיושמת

ובמ־יחודש,לאכברוהואכשנתייםבעוד

קומה

$TS1$ובמקומה$TS1$

$DN2$ובמקומה$DN2$שעלחדשה,תוכניתלאחרונההגיעה
הבנייהלענףיציבותלספקאמורהפניו

בחסותודאותבאינמצאכךשגםלמגורים,

הקורונה.משבר

והב־התכנוןלחוקהחדשותהתקנותפיעל

נייה,

$TS1$,והבנייה$TS1$

$DN2$,והבנייה$DN2$שיקודמוהחדשיםהמסלוליםשני
הד־ולצרכיםלתשתיותמענהמתןיאפשרו

רושים

$TS1$הדרושים$TS1$

$DN2$הדרושים$DN2$,ומסחר,ציבורמבניכגוןלתושבים

המקומיות,לוועדותגםסמכויותיקנווכן
הארצית.לתוכניתבניגודוזאת

שנבנוישניםבמבניםכימציעות,התקנות

חיזוקשללמסלולומיועדים1980שנתעד
תוספתתתאפשרהגג,עלבנייהותוספת

ובמבנים,200%שלבהיקףבנייהזכויות

הקומותעמודיםעלקומותעםמשותפים
לצו־ולאציבורשטחיהקמתלטובתייסגרו

רך

$TS1$לצורך$TS1$

$DN2$לצורך$DN2$החופשי.בשוקלמכירהגןדירותהקמת

תהיהולאיצומצם,הדירותשטחכןכמו

רירה,לכלמ"ר25שלהקבועההתוספת
ייקבעהדירותהיקףכה.עדנהוגהשהייתה
תוספתתהיהולאספציפית,תוכניתלפי

תהיהכזאתאפשרותמרפסתשלקבועה

ועםהיזםעםהדייריםשללמו"טנתונה

המגרש.לגודלבהתאםהמקומיתהרשות

ששטחוממ"ד,יכללוהדירותכיהוחלט,כן

הםשהדייריםמאחרמ"ר.כ־21כללבדרך

נשאלתהתוכניות,אתשמקדמיםאלה

ישתלמוהחדשותהתקנותהאםהשאלה

להם?

)פינוי־בינוי(,ובנייההריסהמסלולבמסגרת
בהיקףבנייהזכויותשלתוספתתתאפשר
לצדמגוריםבניינילהקמת350%עדשל

רבעעדשלבהיקףומשרדיםמסחרשטחי
ישמשוציבורשטחיכאשרהבנייה,משטחי

הב־יגיעוהכלבסךהבנייה.משטחיכ־%51

ניינים

$TS1$הבניינים$TS1$

$DN2$הבניינים$DN2$אחדקומות.10לעדהמסלוליםבשני

אתלבטלההצעההואברפורמההמכשולים

עלהשבחהמהיטליזמיםשקיבלוהפטור
יתבקשוהיזמיםכה.עדזהמסוגפרויקטים
עלהשבחההיטלהמקומיותלרשויותלשלם
שטחייבנואםאלאבפרויקטים,התוספת

הרשות.אתשישמשוציבור

ליזמיםהאפשרותאתלבטלהוחלטעוד

)למשלבפרויקטיםלהקלותבקשהלהגיש

אייצרהבקשותריבוישכןדירות(,תוספת

הזמנים.בלוחותעיכוביםלצדבשוקודאות

הסיבהבמהלך,המעוריםבכיריםלדברי

החוקבמסגרתלהשאירזאתבכלשהוחלט
האפשרותהיאהחיזוקמסלולאתהחדש

למבניםיותרובטיחותיראוימענהלספק

לשלבםאפשרותואיןלמהלךשנדרשים

היאהמטרהאולםפינוי־בינוי,במסלולי

פינוי־בינוי.לטובתזהמסלוללצמצם

פת־מספקתלאשהתוכניתנראהזהבשלב

רונות

$TS1$פתרונות$TS1$

$DN2$פתרונות$DN2$עירוניתהתחדשותלקידוםאמיתיים

הידאתלהכניסתצטרךוהמדינהבפריפריה,

שב־העיריות,יקרה.שזהלדאוגכדילכיס

שנים

$TS1$שבשנים$TS1$

$DN2$שבשנים$DN2$להישרדותהסודכיהבינוהאחרונות

ותע־מסחרמרכזישלבנייההואכלכלית

סוקה,

$TS1$,ותעסוקה$TS1$

$DN2$,ותעסוקה$DN2$שלפרויקטיםלקדםבוודאיישמחו

להןלהקנותהצפוייםשימושים,עירוב
למגורים,שנגביתמזויותרגבוההארנונה
שאמורההשבחה,היטלתשלוםקבלתלצד

שביטולאלאתשתיות.לפתחלהןלאפשר

הרווחאתודאיכמעטבאופןיקטיןהפטור

מהפרויקטיםחלקכיוסבירהיזמים,של
ההקלותביטולגםלפועל.ייצאולאכלל
שלהכלכליתהכדאיותעללהשפיעעלול

לז־תוספותלחלץהצליחוכהשעדהיזמים,

כויות

$TS1$לזכויות$TS1$

$DN2$לזכויות$DN2$.בנייה

נשטחהפנמהננויש

כברישהתמ"אשלביטולנראהבינתיים

המר־הלשכהנתוניפיעלבשטח:הפנמה

כזית

$TS1$המרכזית$TS1$

$DN2$המרכזית$DN2$,2019יוליבחודשיםלסטטיסטיקה-

דירותכ־095,6שלבנייתןהחלה2020יוני

שלוהקמהקייםבנייןשלמהריסהכתוצאה

12לעומתכ־%7.2שלירידהחדשבניין

שלהראשוןברבעוןהקודמים.החודשים
דיוריחידות1,908שלבנייתןהחלההשנה

ופי־38/2תמ"א,38/1תמ"אשלבמסגרת

נוי־בינוי

$TS1$ופינויבינוי$TS1$

$DN2$ופינויבינוי$DN2$הראשוןלרבעוןבהשוואהירידה
המק־בתקופההמקבילולרבעון2019של
בילה.

$TS1$.המקבילה$TS1$
$DN2$.המקבילה$DN2$בעובדההיתר,ביןנעוצה,הירידה

השנים.לאורךנתקעורביםשפרויקטים

ההתחדשותמדיניותלקביעתהאחריות

המקו־לרשויותכאמור,הועברה,העירונית

מיות,

$TS1$,המקומיות$TS1$

$DN2$,המקומיות$DN2$לבדוקבכוונתןכילאחרונהשהודיעו
הפרויקטים.קבלנישלהפיננסימצבםאת

בתחוםההאטההאםהשאלהנשאלתואכן,

ביזמיםלפגועעלוליםלפינוי־בינויוהמעבר

פעםשלאבהבטחות,מלאבשוקהקטנים
כיסוי?חסרותהןכימתגלה

העירו־ההתחדשותבתחוםפועלות"כיום
נית

$TS1$העירונית$TS1$
$DN2$העירונית$DN2$004,1אומרתקטנות",רובןחברות,כ־

בחברתמשותפתמנכ"ליתינאי,תהילה
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לדבריה,.CofaceBdiהעסקיהמידע
לשוקנכנסוניסיוןוחסריצעירים"יזמים
סיווגאובענףניסיוןנדרשלאשכןכה,עד

בניגודזאתפרויקטים.ליזוםכדימקצועי

קבלןעםהתקשרותשמחייבבפועל,לביצוע
לאכןכמומתאים.קבלניסיווגבעלרשום

הראשוניםבשלביםגבוהעצמיהוןנדרש

בשלבימתהילותהבעיותהפרויקט.של

והביצוע".המימוןההיתר,בקשת

השנה,שלהראשוןלרבעוןנכוןלדבריה,

בתחוםחברותכ־003הקורונה,לפניעוד

בסי־כחברותהוגדרוהעירוניתההתחדשות

כון

$TS1$בסיכון$TS1$

$DN2$בסיכון$DN2$,בהתחייבויותלעמודשמתקשותגבוה

עובדיםמימון,גופיספקים,כלפיתשלומים

מינוףנזילות,מקשייסובלותרשויות,או

וכ־מוגבליםחשבונותחוזרים,צ׳קיםגבוה,

דומה.

$TS1$.וכדומה$TS1$

$DN2$.וכדומה$DN2$ואנחנוהבעיות,אתהחמיר"המשבר

בק־החברותבמספרחריגלגידולעדים

שיים",

$TS1$,"בקשיים$TS1$

$DN2$,"בקשיים$DN2$מוסיפה.היא

למעשה,הלכהעוצרת,ההדשה"הממשלה
בריק,רוניטועןהעירונית",ההתחדשותאת
והנשיאוהשומרוןהשרוןקבלניארגוןיו"ר

הארץ.בוניהקבלניםהתאחדותשלהיוצא
המקו־הרשויותבממשלה?לנואומרים"מה
מיות

$TS1$המקומיות$TS1$
$DN2$המקומיות$DN2$תמורותיקבלוהדייריםהכול,קובעות

שטחילהקצותאותנויחייבויותר,נמוכות

איךאזמיסיםיותרנשלםבבניינים,ציבור

לדייריםהתמריץיהיהמהיעבוד?זהבדיוק

תוהה.הואוליזמים?",

להליךלהיכנסירצהדיירכל"לאלדבריו,
ביתאומתג"םילדים,גןלושיהיהיידעאם

אנהנוהבניין.שלהראשונהבקומהכנסת

ראשיישהאחרונות.בשניםניסיוןלמורי

וניסו38תמ"אאתאוהביםשלארשויות

נתנהוהממשלהכוחם,בכלאותהלעצור

ירידהתהיההתוצאהכלים.עכשיולהם

שתגרורהביקוש,באזוריהבנייהבהתחלות

בפריפ־בינתייםיקרהומהמהירים.עליית

ריה?

$TS1$?בפריפריה$TS1$

$DN2$?בפריפריה$DN2$.38תמ"אלביטולהסיבותאחתכלום

מבניםלחיזוקמענהסיפקהלאשהיאהייתה

וכי־אדמהלרעידותהמועדיםבאזורים

צד

$TS1$וכיצד$TS1$

$DN2$וכיצד$DN2$הריפתרון?מספקתהחדשההתוכנית

שבעבבארבנייןבכלמסהרשטחיתוספת

הואלכלכלית",אותהיהפכולאאשדודאו

מוסיף.

התוכניתלדבריה,מסכימה.בירןענתעו"ד

והתוצאההוודאות,חוסראתמגבירהרק

במסגרתהבנייהבהתחלותירידהתהיה

לאהמיסוינושא"גםעירונית.התחדשות

כללה38"תמ"אמוסיפה.היאהובהר",

רכישה,במסמיסויהטבותנלוויתחקיקה
לאוכרגעהשבחה,והיטלמע"משבח,מם

בנייההתחלנו!

מחוזותלפימיווניתבהתחדשות

(2020חרץעד2019)אפריל

4% 6%

358הדרום,579חיפה,

211הצפון,660ירושלים,

21%

1,959המרכז,

5,547אביב,תל

נתונים:
מכלול,
לפי

עיבוד
נתוני

הלמ"ס

עמוד 2



'?_£י.י.1י

חנםומיצילום:ועננה,68בווונוב-ננותהתחדשותבפרויקטהריסה

הכניסהקנוונההשבר

הנוותנ־091שד

נןגנוה,לסינח
הההנוותשנ־%53

נקש"ס.שצא1תנשף
Bdi:התננ1ן"הליני

גולו,ההוצשתנעצה,
נוסףק1שיהתשוו
מגופיאשוא׳לקנל

להנחתנשקוהששן

הקטמתוהמניוותשל
נעצה"הויחת

פקיע־לאחרגםיחולוההטבותהאםברור
תה.

$TS1$.פקיעתה$TS1$
$DN2$.פקיעתה$DN2$הבט־למעטלכך,מתייחסתלאההצעה

חה

$TS1$הבטחה$TS1$

$DN2$הבטחה$DN2$עבורהשבחההיטלישלמולאשהיזמים
שיבנו".הציבורשטחי

יתרחקו"היזמים
האש"נשמפרויקטים

התכנוןלמינהלהדרךשאצהשכפי"נראה

כעתמזדרזהואכך,38תמ"אביטולבעת

באופןאותה,להחליףשמתיימרחוקלחוקק

טוענתהסוסים",לפנינרתמתשהעגלה

מחל־ומנהלתשותפהאיל־להב,רוניעו"ד

קת

$TS1$מחלקת$TS1$

$DN2$מחלקת$DN2$כהןאביאני,נגבי,בוסי,במשרדהנדל"ן
העוסקיםכל"כמעטלדבריה,ושות׳.איל
עונהאינוהמתגבששהחוקמסכימיםבתחום

מדוע.38תמ"אביטולבשלשנוצרלוואקום
מקיפותבדיקותהתכנוןמינהליבצעלא

ינסחאזורקמומחיםעםיתייעץומעמיקות?

מהביטולהנזקהריהחדש?החוקהוראותאת

להוסיףלמהנוצר.כברחלופהשישמבלי
מרושלבאופןחוקולחוקקפשעעלחטא

ושטחי?".

מהרו־להתנתק"קשהכימסבירה,איל־להב

שם

$TS1$מהרושם$TS1$

$DN2$מהרושם$DN2$המ־הלחץהיאלכךהמרכזיתשהסיבה

סיבי

$TS1$המסיבי$TS1$

$DN2$המסיבי$DN2$ההש־היטליבענייןהעריםראשימצד

בחה,

$TS1$,ההשבחה$TS1$

$DN2$,ההשבחה$DN2$רציונליות,לאהחלטותלקבלתשמביא
שלהלאומיתהמטרהאתמשיגותשאינן

השינוייםאחדבכדילאמבנים.וחיזוקמיגון

הפטורביטולהואהחדשבחוקהמרכזיים

מכוחלפרויקטיםשניתןהשבחהמהיטל

התכנוניותהחדש,בחוקהמגבלותהתמ"א.

מפ־יתרחקויזמיםריאליות.אינןוהכספיות,

רויקטים

$TS1$מפרויקטים$TS1$

$DN2$מפרויקטים$DN2$תמ"אשלהפוטנציאלאםמאש.כמו

מכדירחוקמבניםוחידושמיגוןלחיזוק,38

פוטנציאלמצמצםהחדששהחוקהרימימוש,
לאפס".השואפתלרמהזה

התמורותאתמגבילההתוכניתכן"כמו

ממ"דתוספתיקבלושהםוקובעתלדיירים

ציבורשטחישלהםבבנייןיבנובנוסףבלבד.

איל־ממשיכהמסחר",ושטחיהעירייהעבור

להב.

$TS1$.איללהב$TS1$

$DN2$.איללהב$DN2$ציבוריבשטחוצורךהיגיוןיש"האם

יקבלאמנםהדיירבניין?בכלמסחריושטח
ציבורשטחייתווספושלובבנייןאבלממ"ר,

לכןמטרד.מהוויםרביםשבמקריםומסחר,
לפ־התנגדויותיותרהרבהשנראהייתכן

רויקטים

$TS1$לפרויקטים$TS1$

$DN2$לפרויקטים$DN2$דיירים".מצדהתחדשותשל

זאתאיל־להב,מדגישהמכל,הגרועאבל

תחושהישהיום"כברבשוק.הוודאותאי

בקשותלדחותמעדיפותהתכנוןשוועדות
מתוךשבצנרתבקשותולמסמסלהיתרים
"שי־טוענת.היאהתמ"א",לפקיעתהמתנה

נוי

$TS1$שינוי"$TS1$

$DN2$שינוי"$DN2$לשחיקהגורםשניםכמהכלהכללים
בלתיולהימשכותבפרויקטיםהציבורבאמון

חובהוהרישוי.התכנוןתהליכישלסבירה

לקבועבתהליכים,ובהירותודאותלייצר
היתריםלקבליתאפשרשלפיהםכלליםסט

תוכניות".ולאשר

מסי־חייםהמקרקעין,שמאילשכתיו"ר

לתי,
$TS1$,מסילתי$TS1$

$DN2$,מסילתי$DN2$.החדשהחוקלדבריו,אומנם,מסכים

מאיןחשובהפניםבמשרדשוקדיםשעליו
בהתחדשותחיוניצורךשישמשוםכמותו

רבות.סוגיותפותראינוהואאולםעירונית,

כלכליתכדאיותעללשמורזהחשוב"הכי

לבטללהחלטהמתייחסהואליזם",ברורה

סיום"גםהשבחה.מהיטלליזמיםהפטוראת

שיפוריםמאפשרותהןשכןבעייתי,ההקלות

קשהיהיהתנועה.כדיתוךשעוליםלדברים
התחלתי".בשלבהפינותכלאתלסגורמאוד

לקשיים,׳יננשהקטניםהיזמים
עכלנליהביצזעיתנוםנו1ת

משברכימעריכים,CofaceBdiבחברת

לסיכוןחברותכ־091עודהכניסהקורונה
נמצאותבענףמהחברותשכ־%53כךגבוה,

גרמוהממשלהשנקטה"הצעדיםבקשיים.

גדלו,ההוצאותנעצרו,התכנוןשהליכילכך
מגופיאשראילקבלנוסףקושיהתעורר

והמכירותהקטנות,לחברותבעיקרהמימון

אתלממןשאמורותהחדשות,הדירותשל

הגופיםמצדלמימוןתנאיולהוותהפרויקט

ינאי.המנכ"ליתמסבירהנעצרו",המממנים,

בי־אבלהתאוששו,בינתייםמהיזמים"חלק

טול

$TS1$ביטול$TS1$

$DN2$ביטול$DN2$שללמגמותהנראהכפייוביל38תמ"א

לחברותקטניםיזמיםביןושותפויותמיזוגים

בסו־וביצוע.מימוןיכולותלהןשישגדולות,

פו

$TS1$בסופו$TS1$

$DN2$בסופו$DN2$השחקניםבמספרקיטוןנראהדברשל

בענף".
אתמחזקאלמוג,קבוצתמנכ"לאמסלם,יקי

"חברותבשטח.המצבעלומצביעהדברים

38תמ"אשלמפרויקטיםלעבורשייאלצו

פינוי־למיזמישניםכשלוששמתמשכים

בינוי

$TS1$פינויבינוי$TS1$

$DN2$פינויבינוי$DN2$יצטרכושניםמחמשלמעלהשאורכים

"בנקודתאומר.הואעמוק",וכיסנשימהאורך
שהקורונההעובדהעםיחדהנוכחית,הזמן
והלו"זיותראפילולהתעכבלתהליכיםגרמה

לאחברותוהרישוי,התכנוןבשלביעודנמתח

כברבשטחלמשבר.להיקלעעלולותגדולות

שותפויותפעולה,לשיתופיהצעותרואים

שותפים,להכניסשמחפשותחברותבחברות,
ועוד".פרויקטיםלמכור
אחיםחברתמנכ"לאחיעזרא,נסיםלדברי

זקוקיםהיושלאקטנים,יזמים"מאותדוניץ,

הסכמיםעלחתמורב,לניסיוןאוגדוללהון

בשלבבעיותישלדיירים.טוביםשאינם

מולארוכיםבירוקרטייםבהליכיםאוהמימון

ברירהלהםואיןהתכנון,ועדותאוהרשויות

מתוךגםלעיתיםגדולה,לחברהלפנותאלא
אתהאיצההקורונהגםהדיירים.שלדרישה

שלהתכנסותשנראהמעריךאניהמגמה.

פי־ומיזמיייעלמוהקטניםהיזמיםהשוק

נוי־בינוי

$TS1$פינויבינוי$TS1$

$DN2$פינויבינוי$DN2$הגדולות".החברותיבנו

ההת־חטיבתמנהלפרץ,הראלשללשיטתו

חדשות

$TS1$ההתחדשות$TS1$

$DN2$ההתחדשות$DN2$עוד"כלגבאי,בקבוצתהעירונית
כשהרשויותודאותאישלבמצבאנחנו

יכוליםרגעוכלחלקיתבתעסוקהעובדות
ישתקםלאשהמשקועדסגרעללהכריז

המוכרותהאיתנותרגליועלחזרהויעמוד

ענףלחסלשיכולההחלטהכללעצוריש
למעגלמשפחותמאותעודולהוציאשלם
התמ"א".ביטולכוללהאבטלה

׳אמיתית׳פעילותמהווהאינה38"תמ"א

הבנייןחידושאלאעירונית,התחדשותשל
תחוםמנהלקורן,משהאומרבלבד",והדירות

"אנחנואזורים.בחברתעירוניתהתחדשות

בהיקפיםפינוי־בינויבמתחמירקפועלים

דירהמקבליםהדירותבעלישבהםגדולים,

חד־שכונותמוקמותכיבעיקריותר,יקרה

שות

$TS1$חדשות$TS1$

$DN2$חדשות$DN2$באיכותמשמעותילשיפורהמובילות

בכךמרוויחותהמקומיותהרשויותגםהחיים.

לענותומצליחותהעירפניאתמחדשותשהן

הבנייההתחלותשגיסה"ב

תשזותלפיתירתיתהתחדשות
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פ"אתשבתשריז'שישייום52 עות

הצפיפותהתגברותלנוכחשנוצריםלצרכים
קרקעגםמרוויחהיזםלדבריובאוכלוסייה".
לטובתהביקושובאזוריהעריםבמרכזי

הרווחאתוגםבבנייההפרויקטיםהפעלת
הדירות.מהקמתכתוצאהשלוהרגילהיזמי
שנדרשהעצמי"ההוןכימודההואזאתעם
שקלים".מיליונילמאותלהגיעיכולמהיזם

יוכפלוהזמניםלוחותהחשש

לפינוי-המעברכישחוששיםבענףגורמים
"לקראתהדיור.בהיצעלירידהיובילבינוי

מדשדשתעדייןישראלהשלישיהרבעוןסוף
אומרהקיימת"הדיורלמצוקתמענהבמתן
קפירוביבחברתושותףמנכ"לניצןיעקב
אלף06שלממוצעשנתיביקושמול"אלטל.

למספריםעדיםאנחנובשנהדיוריחידות
הראשוניםהרבעוניםבשניבהרבה.נמוכים
ומספרבנייההתחלותאלףכ-22עלדווח
הקרקשיווקשניתנו.בנייההיתרישלדומה
למגוריםלבנייהישראלמקרקעיברשותעות

שהמחנראהאשתקד.לעומתדרמטיתצנח
ביזוובתקופהוגוברהולךרקבדירותסור
המצב".אתמחמיררק83תמ"אטול

מעדיפותשהרשויות"העובדהלדבריו
מקניםהםשכןמובנתבינויפינוי-מסלולי
תכנומענהונותניםהשבחההיטלילעיריות
תפיסהשמולהיאהבעיהלתשתיות.רחבני
כמעטמציאותבפניעומדיםרביםיזמיםזו

כמעטהזמניםלוחותשכןאפשריתבלתי
2/83לתמ"אשניםשלושמעדיוכפלו
לפינוי-שניםלחמשמחדשובנייההריסה

שישאיריותרויקרמורכבהליךזהבינוי.
מעטים".שחקניםבשוק
בתחוםפרויקטיםלהאיץכיוםמנסים"יזמים
דייריםגםתפוג.שהתוכניתלפני83תמ"א
ההליכיכאלהפרויקטיםלקדםמעדיפים
ירידהשנראההואוהחששיותרמהיריםכים
התחדשותבמסגרתהבנייהבהתחלותנוספת
רוסקאיילתהדבריםאתמחזקתעירונית"

המתמחהמכלולחברתומבעלימנכ"לית
למגורים.ובנייההתחדשותמיזמיבמימון
שנספקאיןארוךלטווחבראייהזאת"עם
באמצעותפרויקטיםשלבנייהיותרכונה
לפעולצריכההממשלהכוללת.תוכנית

צניחהנראהשלאמנתעלחסמיםלהסרת
למצבמתייחסתרוסקהבנייה".בהתחלות

תמונהעולההלמ"ס"מנתוניפריהפרי

שמבתחוםפרויקטיםמיעוטשלעגומה
מבהירה.היאממשלתית"התערבותחייבת

הקבלניםלשכתנשיאמזרחירונילדברי
הח"התוכניתובניומזרחיקבוצתובעלי
לחלטהמקומיותלרשויותמאפשרתדשה
לטובת1/83בתמ"אשלמהקומהמהיזמים
זהרק.2/83תמ"אלטובתקומותושתימסחר

כללכלכליתכדאיתללאהתמ"אאתהופך
הקרקעשבהםמיקומיםאולילהוציאליזמים

אביב.תלוצפוןמרכזדוגמתבמיוחדיקרה
היזזכויותאתקצבושבהחלטההעובדהגם
מחדשובנייהבהריסהתמורהל-052מים
עליהם".תקשהבפינוי-בינויו-053
מצייןמטרופוליסחברתמנכ"לבלוםאודי

שלהתחדשותשביצועההבנהלמרותכי
הרחוקבטווחיותרנכונהשלמיםמתחמים
להצריכותשהרשויותהריהצדדיםלכל
"אנוהבודד.המבנהלחיזוקראויפתרוןציע
במסגרתלחדשניתןשלאבבנייניםנתקלים
לפעמיםבודדבנייןזהלפעמיםשלם.מתחם
ולעיתיםחוזקוכברשסביבושהבנייניםבניין
אומר.הואציבור"מבנילצדהממוקםבניין

יזפיןגרוחברתמבעליקוזניוקגרגורי
העיקריהמכשולכיסבורובנייהמות

כאלהשמיזמיםהעובדההואהתמ"אבביטול
בעודהמקומיתהוועדהבסמכותמאושרים
המחוזיתבוועדהמאושריםפינוי-בינוימיזמי
"בלירב.זמןלוקחהתהליךהדבריםומטבע
טוען.הואבאתגר"לעמודקשהיהיהאיתנות

מהיטלהפטורביטולשלפיהןהטענותלגבי
מזכיריזמיםיבריחהקלותומקבלתהשבחה
שעברהלתמ"אהשניבתיקוןרקכיקוזניוק
התקלשיטתוהפטור.נכנסתיקוניםארבעה
השוקעםלהיטיבדווקאיכולותהחדשותנות
מולהתחרותמבוטלותשההקלותברגעשכן
התנגדויות.פחותוישיותרהוגנתהדיירים
בפריפריה"תהיהכמובןהגדולה"הבעיה
מתארתוכניתלקדםהממשלה"עלאומר.הוא

בפרישבונהשמיכךשטחיםלניודארצית
הארץ".למרכזבנייהזכויותלניידיכולפריה

לפריזדומותהיוערינו"אם
בהתחדשות"צורךהיהלא

5Vאד- במשרדשותףפריבנישללשיטתו
העיראדריכלולשעברעריםובוניריכלים
דרךרקלהתחדשיכולהלאעירגבעתיים

לאבייחודעירוניתהתחדשותשלפרויקטים
פיהצפיפותאתשמכפילהישראליבמנגנון
דומותהיוערינו"אםכזה.הליךבכלשלושה

בהתחדשותצורךהיהלאלציריךאולפריז
מכיווןאבלבחדשישןהחלפתשלדרךעל

שלבשניםנבנושלנוהעריםמרכזישרוב
השימורמוזנחיםוהבנייניםכלכליתמצוקה
אומר.הואפיזי"בשימורכרוךאינוהמרקמי
ידיעלהתחדשותלבצעדרךלמצואיש"לכן

מידהבקנהבחדשיםישניםבנייניםהחלפת
הםמרקמילשימורהזקוקיםהאזוריםקטן.
הבנוי".המרחברובכיום
שמדוברסבורדווקאישראבנראדריכל

נגמרהתחתונה"בשורהחיובית.בבשורה
אנו0502"עדישר.מוסיףבערים"המקוםלנו

התולכןהאוכלוסייהאתלהכפילעתידים
העיראתלהרחיבמאפשרתעירוניתחדשות
יותרטובהבצורהלמצותורטיקליתבצורה
אנליותרלאפשרובכךהקייםהשטחאת
התחדשותשלפרויקטיםבה.להתגוררשים

אלאבהםשגרלמירקלאטוביםעירונית
בחידושכולההפרויקטלסביבתתורמיםגם
עדכוןובנייהירוקהפתוחהסביבהתשתיות
איכותיים".ציבורמבנישלושדרוג
עסקאותמחלקתמנהלאיציקוביץישיעו"ד
אגמוןבמשרדעירוניתוהתחדשותנדל"ן
המהלךכיסבורושות'הכהןרוזנברגושות'

דרמטיהואהשבחהמהיטלהפטורלביטול
הכלכליתהכדאיותעללהשפיעכדיבוויש
החבתוכנית"איןיישומו.ועלהפרויקטשל
הראויות.לתמורותביטוילתתכוונהדשה
להקעלולהתמורותבענייןודאותהיעדר
הדירותלבעליהיזמיםביןומתןבמשאשות
טוען.הואמסחריות"להסכמותוהגעה
פרויקטיםלקחתהפסיקושכבריזמים"יש
שנכשאלהבטוחולאתמ"אשלחדשים
השלמה"לכדייגיעלטיפולעכשיונסים

חברתבעליגינזבורגצחיאינג'מזהיר
פעילקייםתוכלשלא"חברההנדסה.נופ-

לאכנראהיותררחביםגודלבסדרילות
בנימהמסייםהואזאתלמרותתשרוד".
להיותשימשיכומעריך"אניאופטימית
ובאזורבכלשלאמשוםבינייםפתרונות
המדינהמאוד.גדולפרויקטלבצעניתןניין
במקומותגםובנייההריסהלאפשרתצטרך
להמיוכלוהקטנותהחברותושםהאלה
לפעול".שיך

כללה83"תמ"א
הטבותנלוויתחקיקה
רכישהבמסמיסוי
והיטלמע"משבחמס
לאוכרגעהשבחה
ההטבותהאםברור
לאחרגםיחולו
לאההצעהפקיעתה.
למעטלכךמתייחסת
לאשהיזמיםהבטחה
השבחההיטלישלמו
הציבור"שטחיעבור

0202%61רבעון 908,1

9102%02רבעון 836,2

9102%02רבעון 996,2

9102%71רבעון 961,2

9102%61רבעון 139,1

הלמ"סנתוניעיבודלפימכלולנתונים

הבנייההתחלותשיעור
הבנייהמסךעירוניתבהתחדשות
למסנתוני

הלמ"סנתוניעיבודלפימכלולנתונים

לציוןבראשוןהאמניםבקרייתפינויבינויפרויקטשלהדמיה
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