
למעלה ב של  בנייתן  החלה   2019 שנת 
10,000 �ירות בפרויקטים של התח�ד -מ
20% מ�ד -שות עירונית ברחבי הארץ - �
לל התחלות הבנייה. איילת רוסק, מנ�"לית ובעלים 
של חברת מ�לול למימון וליווי פרויקטים למגורים, 
מציינת �י אין ספק שההתח�שות העירונית מהווה 
עוגן בענף הבנייה הישראלי ויש היום הרבה מאו� 
ש�ונות מתח�שות, אם באמצעות פרויקטים של 
פינוי בינוי או במסגרת פרויקטי תמ"א 38. עם 
2020 חלה יריד  זאת, ל�בריה ברבעון הראשון של

�ה בהתחלות הבנייה בהתח�שות עירונית ועל פי 
נתוני הלמ"ס החלה בנייתן של 2,359 �ירות לעומת 

2,912 ברבעון האחרון של 2019. 
"אם בעבר אח� החסמים בקי�ום התח�שות 
עירונית היה מימון הפרויקטים, הרי ש�יום נושא 
המימון אינו מהווה חסם ויש היום ליזמים מבחר 

דשל גופי מימון בנקאיים וחוץ בנקאיים הרואים בת
חום של ההתח�שות תחום צומח בעל פוטנציאל 
רב. החסמים לרוב הם מול הרשויות ומול וע�ות 
הת�נון - ואישור התו�ניות וקבלת ההיתרים לוקח 
זמן רב. הפוטנציאל של התח�שות עירונית הוא 
עצום ואני מקווה שבממשלה הנ�נסת ימשי�ו לתת 
�גש על הסרת חסמים ת�נוניים ועי�ו� הענף �ך 

שייצר הרבה יותר התחלות בנייה".
בינתיים, מקו�מים ברחבי הארץ פרויקטים 
במסגרת פינוי בינוי ב�מה מהש�ונות הותיקות 
והג�ולות בישראל. הנה סקירה של �מה מהערים 

והש�ונות הבולטות.
דסימה מאור, מנהלת מחלקת התח�שות עירו

נית בחברת אורון נ�ל"ן, מקבוצת אורון אחזקות 
והשקעות קובעת �י ערים רבות נמצאות �עת על 

דהמסלול המהיר להתח�שות עירונית וביצוע שי
נויים משמעותיים בש�ונות רבות. �ך, בין היתר, 
יש לציין את העיר בת ים- בה מתחמים שלמים 

דמתח�שים והופ�ים למר�זי מגורים, מסחר ותעסו
קה. ובעתי� הלא רחוק יו�לו גם ליהנות מנגישות 
תחבורתית נפלאה לאזור ת"א והסביבה, באמצעות 

דהר�בת הקלה. הש�רוג המשמעותי שעוברות ש�ו
נות שונות בעיר, בהן מתחמי רחובות החשמונאים, 

יוספטל, רוטשיל�, העצמאות ונוספים, יש�רגו את 
העיר �ולה ויעניקו סביבת מגורים ח�ישה והולמת 

ל�יירים הוותיקים בעיר.
דאזור נוסף שצפוי לעבור מתיחת פנים ושינוי מש

מעותי בשנים הקרובות היא רצועת �רך השלום בת"א. 
הרצועה �ולה צפויה לשנות פניה מאזור בניינים ישנים 
נמו�י קומה למתחם מג�לים יוקרתיים, שיציעו ל�יירים 
סביבה משולבת של מגורים ומסחר שיאפשרו להם 
חווית מגורים נוחה ואי�ותית. חשוב לציין �י הש�ונה 
�ולה ביוזמת העירייה עברה הליך של שיתוף ציבור 
נרחב, מתוך מחשבה להעניק מענה מלא ל�ל �רישות 

ה�יירים וצר�יהם בסביבה בה הם חיים. 

שכונת נווה שאנן - חיפה
דחיפה היא אחת הערים הבולטות בתחום ההת

ח�שות העירונית. ש�ונת נווה שאנן בחיפה שמונה 
40 אלף תושבים עוברת הח�שות עירונית בפד �-

רויקט של פינוי בינוי. הש�ונה נבנתה בה�רגה על 
פני שנים רבות, ול�ן מתאפיינת בסגנונות בנייה 
שונים: ברובע יש מבנים בני קומה אחת הבנויים על 

דמגרש ג�ול על פי העיקרון של עיר גנים, ישנם מב
נים בעלי שתי קומות ושתי �ירות ב�ל קומה - שז�ו 
ל�ינוי "הגגות הא�ומים", ויש את מבני השי�ונים 

שנבנו בשנות ה-50. 

חברת פרשקובסקי החלה פרויקט פינוי בינוי 
ברחוב �צנלסון לפני �שנתיים, במסגרתו נהרסו 7 
בנייני ר�בת, בהם 126 �ירות שנבנו בשנות ה-50 

דשל המאה הקו�מת. במקום הבניינים הישנים, תב
נה פרשקובסקי �-500 יחי�ות �יור ב-4 מג�לים בני 

15 קומות ועו� 6 בניינים בני 9 קומות. 
הש�ונה תתח�ש גם בתשתיות, רחוב ברל �צנלסון 

דיהפוך ל�ו סיטרי, ונוסף רחוב ח�ש לש�ונה בשם 'פנ
חס ראם' הנגיש לבניינים במור� הגבעה, �מו �ן �חלק 

דאינטגרלי מהפרויקט ושילובו בסביבה הטבעית, מתו
�נן פיתוח נופי ייחו�י בשני מפלסים שיחוברו לריאה 

דירוקה מר�זית אחת. בנוסף יפותחו לטובת �יירי הפ
רויקט �-1,500 מ"ר של פארק ירוק ע"י עיריית חיפה 
בסמוך לגבעת השבשבת, ויבוצע חיבור ישיר לווא�י 

זיו, באמצעות שבילי הלי�ה בקצה רחוב ראם.

שכונת שער העלייה, חיפה
דחברת "יוסי אברהמי" וחברת ההתח�שות העי
דרונית החיפאית 'נקסט אורבן' ישתפו פעולה במת

חם אצ"ל-אנקוה -ברוך ה�הן – סע�יה פז בחיפה 
184 �ירות בבנייני ר�בת ישנים בשד  ה�ולל הריסת
ד�ונת שער העלייה על קו החוף בעיר. על פי הת

�נון, במקום הבניינים הישנים יוקם מתחם יוקרתי 
ה�ולל למעלה מ-800 יח"� ח�שות, לפי המ�יניות 

דשמק�מת עיריית חיפה ה�ולל בנייה גבוהה בשי
לוב בניה מרקמית.

על הת�נון אמון משר� הא�רי�לים החיפאי 
שורץ בסנוסוף בתיאום מול א�רי�לית אירית צרף 
נתניהו, המ�ינה את ת�נית האב של הש�ונה. �יום 
80% מהד  מתק�מות החברות לקראת החתמת

�יירים ות�נון הפרויקט.

נווה דוד בחיפה 
ש�ונת נווה �ו� נמצאת במרחק מאות מטרים 

דבו��ים מחוף הים. בש�ונה �יום בנייני ר�בת יש
נים שנבנו לפני עשרות שנים, ובימים אלה מג�ל 
המגורים הראשון במסגרת פרויקט ההתח�שות 

שכונות חדשות – באיזורים ותיקים
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נדרש: הוראות מעבר ארוכות טווח
סגן נשיא התאח�ות הקבלנים בוני 
הארץ, חיים פייגלין מזהיר מתהליך 

דשעלול להשאיר את הרצון הטוב ותו�
דניות המ�ינה לקי�ום התח�שות עירו
דנית בלא י�ולת מימוש:  "בשנים האח

רונות עושות רשויות מקומיות שימוש 
במה ש�ונה מסמ�י מ�יניות, ��לי 
ת�נוני מהיר המשמש  אותן לקביעת 
מ�יניות ת�נונית פוליטית ותחליף 
לת�נון אמיתי ומקצועי. במקום לה�ין 

דת�ניות �וללניות מסו�רות ומקצועיות המבוססות על �ל הנתונים הרלוונ
טיים )ת�נוניים, �ל�ליים, שמאיים ו�ו'(. ה�בר בולט בעיקר ��לי למניעת 
התח�שות עירונית. אלה החלטות שמקבלות תוקף ללא �ל הסבר, שיתוף 

ציבור או הוראות מעבר סבירות.
ד"�ך, בולטות לאחרונה החלטות עיריית רמת גן שפרסמה אשתק� מס

מ�י מ�יניות שקבעו �י היא לא תאשר תמ"א 38 בתחומה, אלא רק 
במקרים חריגים. ההתאח�ות הגישה נג� המ�יניות הזו עתירה וז�תה. 
המ�יניות בוטלה ו�עת עיריית רמת גן מנסה באותה שיטה להפחית 
את צפיפות הבנייה בעיר בניגו� למ�יניות מנהל הת�נון של מ�ינת 
ישראל והחלטות המועצה הארצית לת�נון ובניה. ש�נתה גבעתיים 
מפרסמת ת�יר מסמ�י המ�יניות ומע�בת פרויקטים של תמ"א 38 ו�ך 
עושה גם עיריית גם חיפה. את השיטה הבלתי הגיונית הזו מחובתו של 
המחוקק לבטל. ��י להבטיח שהתח�שות עירונית תהיה בהישג י� של 
�ל מי שצריך אותה, יש לחייב רשויות מקומיות לת�נן את שטחיהן 

דבאופן מקצועי, �וללני ויסו�י, תוך התייחסות לאזורים שונים ולי�ו
לת אמיתית של העיר. ל�ל הפחות, על המ�ינה לחייב פרסום הוראות 
מעבר לתקופות ארו�ות לצ� מסמ�י המ�יניות הללו, �ך שלא ייגנזו 

דפרויקטים שהושקעו בהם משאבים וזמן רבים ו�ן,  לקבוע תקופת מי
דנימום שבה יישאר תשמר בתוקף המ�יניות,  ע� לה�נת ת�נית מסו�

רת  ו�וללנית".
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מרקר מגזין



דהעירונית הראשון בש�ונה. את הפרויקט, מהג
�ולים בחיפה, יזמה עיריית חיפה ומובילה קבוצת 

אלמוג. 
במסגרת המיזם הח�ש – אלמוג �רמל מערב 
–ייהרסו שמונה מבני ר�בת ישנים של 3-2 קומות 
72 יחי�ות �יור, ואת מקומם יתפסו שלוד  ה�וללים

שה מג�לים מגורים בני 28-31 קומות, וי�ללו 437 
יחי�ות �יור.

ל�ברי רז שרייבר, סמנ�"ל השיווק של הקבוצה. 
"אלמוג �רמל מערב, פרויקט שעמלנו עליו לאורך 
שנים, ממשיך להתק�ם והופך למציאות. בשיתוף 
פעולה עם עיריית חיפה וביח� עם �יירי המתחם, 

דאנו מיישמים פרויקט הוליסטי, �ל�לי ונ�ון לש�ו
נה. המיזם הזה הוא יוצא �ופן ב�ל פרספקטיבה – 
מיקום, נוף ואי�ות חיים – ואין לנו ספק שהוא יהיה 

אח� העוגנים של חיפה המתח�שת".
ל�בריו, "יש הרבה ש�ונות שיש בהן פרויקטי 
תמ"א, בניין אח� מתח�ש ואחרי זה עו� אח�, 
�יירים ח�שים מגיעים מאזורים אחרים בעיר, אבל 
ה�ברים האלה לא משנים את הש�ונה מהיסו� ולא 

דמשפיעים על חייהם של התושבים האחרים, למ
עט העומס הנוסף על התשתיות. האפשרות �יזם 
לשנות צביון של ש�ונה שלמה היא רק באמצעות 
פרויקטים ג�ולים של מאות יחי�ות �יור ח�שות. 

דפרויקטים �אלה מוש�ים את הש�ונה �ולה, מוש
�ים אחריהם את הפרויקטים הבאים וערך הנ�סים 

עולה". 
שרייבר מסביר �י "גם עיריות בארץ מבינות את 

דזה ומע�יפות פרויקטים ג�ולים הבוחנים את הס
דביבה מבחינה הוליסטית. �אשר מפנים מספר מב

ני ר�בת ובמקומם בונים לגובה מקבלים תא שטח 
ג�ול שמספק גם את צר�י הציבור, ריאות ירוקות 
ועו�. זה משרת גם את שאר תושבי הש�ונה שלא 
לוקחים חלק בפרויקט. מ�ובר בוין-וין-וין ל�ולם – 

לתושבים, לעירייה וליזם".

ואדי סאליב כרובע אמנים
ש�ונת וא�י סאליב הפ�ה בשנים האחרונות 

דמש�ונה נטושה עם מבנים ריקים לש�ונה שמת
עוררת לחיים. מאחורי המהלך עומ�ת חברת גול�ן 
ארט, שבין מייס�יה  נמנים מייס�י חברת ארטימוס 
האמריקאית  שהינה ממובילות המהפך הנ�לנ"י 

וההתח�שות המסיבית בש�ונת הארלם בניו יורק. 
דבשנים האחרונות ניתן לראות את תחילת ההת

ח�שות העירונית וההתעוררות האורבנית ש�בר 
באים לי�י ביטוי בש�ונה ובסביבתה בפרויקטים 
שנמצאים בבניה מתק�מת ולקראת א�לוס, ו�יום 
גרות בה �בר מעל ל-100 משפחות בשני פרויקטים 
שונים. בשנים הקרובות צפויים להבנות בה �-600 
יח"� )מתו�ן למעלה מ- 200 יח"� �בר בשלבי בניה 
וא�לוס מתק�מים( ושטחי מסחר בהיקף של 2,000 

דמ"ר. חברת גול�ן ארט מקימה את פרויקט הרו
בע ה�ולל 2 בניינים בהם �ירות למ�ירה לצ� בנין 
המיוע� להש�רה לטווח ארוך. הא�לוס של הבניין 
להש�רה ארו�ת טווח נמצא בעיצומו, וא�לוס 
הבניין הראשון למ�ירה צפוי בקרוב. לצ� פרויקט 
הרובע יש שני פרויקטים לשימור שייצאו ל�רך 
בתקופה הקרובה - הבית במ�רגות עגלון והבית 

בפארק – שבתהליך מתק�ם להיתר בניה.
ל�ברי שמעון ג'יני מנ�"ל חברת גול�ן ארט, 
"הרצון והניסיון שלנו בהובלת תהלי�י התח�שות 
עירונית המשלבים פיתוח אורבני, בניית קהילה 
ופתוח השירותים לקהילה בש�ונות עם פוטנציאל 
השבחה גבוה בא לי�י ביטוי גם בפעילות הקבוצה 
ב"רובע האומנים" בעיר התחתית בחיפה. אנחנו 

דזיהינו את פעילות העירייה ה�וחפת לפיתוח הש�ו

דנה ואת הפוטנציאל הטמון בה והחלטנו לפעול במ
ספר מישורים לפיתוחה באמצעות ייזום פרויקטים 
ח�שים ובאמצעות שימור של חלק מהמבנים 
הקיימים. הקו המנחה אותנו בפיתוח הש�ונה הוא 
בניית קהילה ויצירת אפשרות והז�מנות ל�יירים 
הח�שים לקבוע את הצביון שלה באזור עם אופי 
ייחו�י, אותנטיות ונוף שיש למעט מאו� ש�ונות 

�ומות בארץ".

משיכון סלע – לשכונת קריית 
האמנים בראשל"צ

פרויקט "�וניץ בקרית האמנים" המוקם על 
י�י חברת אחים �וניץ בראשון לציון הוא אח� 
הפרויקטים הג�ולים מסוג בינוי פינוי עם תב''ע 
מאושרת. מ�ובר על התח�שות של ש�ונת סלע 
הותיקה, במסגרתה נהרסים חמישה בנייני ר�בת 
ומספר בניינים נמו�ים ה�וללים 276 יח"� שניבנו 

בשנות ה-50 וה-60 של המאה הקו�מת.
במסגרת הפרויקט, שתו�נן על י�י משר� פייגין 
1400 יח"� ב-14 מגד -א�רי�לים, החברה מקימה �

�לים בני 19-31 קומות.
�חלק מהש�ונה הקימה החברה את בית אמני 

דראשל"צ המיוע� לאמנות, ומוצגות בו יצירות אמ
נות ותערו�ות. מ�ובר במבנה בן 2 קומות המשתרע 
על שטח בנוי של �-200 מ"ר ה�ולל גם מקומות 

דלחניה ציבורית, והוקם לטובת ורווחת תושבי הש
�ונה והעיר.

דהשלב הראשון של הפרויקט ובו חמישה מג�
לים של 25 קומות �ל מג�ל הושלם ואו�לס. בימים 
אלו החלה בניית השלב השני של 3 מג�לים בני 33 
קומות. בניית השל� של המג�ל השישי נמצאת 
בקומה ה-20 והחברה �בר החלה בביצוע עבו�ות 

דהגמר, �אשר העבו�ות על החלוקה הפנימית נמ
צאות בקומה העשירית.

�יום נמצא בשיווק המג�ל השישי, �ש�ירות 4 
ח�רים נמ�רות החל מ- 1.97מיליון שקל ו�ירות 5 

ח�רים החל מ-2.3 מיליון שקל.
דל�ברי נסים אחיעזרא, מנ�"ל חברת אחים �ו

ניץ, "מאחר וזה פרויקט המתבצע בשיטת בינוי 
פינוי חלק ג�ול של ה�יירים לא ייפונה באף שלב 
ל�ירה חלופית. בפרויקט זה הם עוברים ישירות 

דמ�ירתם הישנה אל �ירתם הח�שה - המפונה מק
בל מפתח �נג� מפתח. �לומר מוסר את המפתח 

דשל �ירתו הישנה ובאותו מעמ� נ�נס ל�ירתו הח�
שה. היתרון במצב זה הוא שאין שלב שבו ה�יירים 
נאלצים לחפש מגורים חלופיים ולשנות את שגרת 
חייהם. ה�יירים חיים בבתים שלהם ו�אשר ה�ירה 
הח�שה מו�נה הם פשוט עוברים אליה. זה חשוב 
במיוח� ל�יירים הוותיקים, ב�גש על המבוגרים 

והחולים".

רמת אליהו – ראשון לציון 
יהו�ה �תב, יו"ר ארגון הקבלנים והבונים  מחוז 
תל אביב והמר�ז, סגן נשיא התאח�ות הקבלנים 
בוני הארץ מספר �י "אחת הש�ונות המתח�שות 
הבולטות בישראל היא ש�ונת רמת אליהו בראשון 
לציון. ש�ונה ובה מתחמים המיוע�ים לפינוי בינוי 
הצפויים לשנות בעתי� �ליל את פניה  ולאפשר לה 

דלהיות ש�ונה משמעותית עבור העיר לצ� הש�ו
נות הח�שות של מערב ראשון לציון �מו נווה ים, 
נאות שקמה, וש�ונות נוספות. ת�נית המתאר של 
רמת אליהו הופק�ה לא מ�בר בווע�ה המחוזית 
לת�נון ובניה מר�ז. הת�נית �וללת 5,397 יחי�ות 
�יור שייבנו לצ� קו מטרו במבני מגורים של 30-9 

אירוע הריסה רמות השרון במתחם מורשה | צילום: יח"צ

אמריקה ישראל וע לוזון תמונה | צילום: יח"צ

מונוסון | ה�מיה: יח"צ
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קומות, במקום �-2,900 יחי�ות �יור ישנות במבני 
ר�בת של 3-4 קומות". 

רמת הנשיא בבת ים
פרויקט פינוי בינוי רמת הנשיא של החברות 
אמריקה ישראל ועמוס לוזון, �ולל הריסת 424 
�ירות ישנות בש�ונת רמת הנשיא והקמת 1,728 

ד�ירות במקומן. בחו�שים האחרונים, קיבלה הת�
נית תוקף על י�י הוע�ה המחוזית לת�נון ובנייה 

דתל אביב, זאת לאחר עשור של ת�נון. הת�נית ת�
17,500 מ"ר שטחי מסחר ותעסוקה. התוד  לול עו�
�נית שערך משר� צפור א�רי�לים ומת�נני ערים, 

דממוקמת במערב ש�ונת רמת הנשיא בעיר, בין הר
חובות הרב לוי במזרח, ניסנבוים במערב, יוספטל 

בצפון ו�"ט בנובמבר ב�רום. 
דעל פי התו�נית שאושרה, ה�ירות הישנות ייהר

סו ובמקומן יוקמו ה�ירות הח�שות ב-6 בניינים בני 
10 קומות לאורך רחוב הרב לוי, ו-10 מג�לים בני 
40 קומות לאורך ציר ניסנבוים. המג�לים י�ללו 
מלב� �ירות המגורים גם שטחי תעסוקה, בהיקף 
�ולל של 11 אלף מ"ר ושטחי מסחר בהיקף של 
6,500 מ"ר. הבינוי הנמוך מצוי בפנים הש�ונה, 
40 קומות בשיד -והבינוי האינטנסיבי שמגיע ע� ל

מושים מעורבים, יוקם בסמוך לתוואי הקו הא�ום 
של הר�בת הקלה. �ן קושניר, מת�נן חברתי ומלווה 

דאת בעלי ה�ירות הקיימים ב�ל התהלי�ים מט
עם החברות אמריקה ישראל להשקעות וע. לוזון: 
"התק�מות הת�נית לשלב הנו�חי, הוא תוצאה של 

דעבו�ה מאומצת של החברות היזמיות משך תקו
פה של �עשור. מי� עם פרסום הת�נית למתן תוקף, 
נתחיל לק�ם ת�ניות איחו� וחלוקה ות�נון מפורט 
של הבניינים בפרויקט. הפרויקט צפוי להיות בעל 

דנגישות גבוהה מאו�, הו�ות לקווי התחבורה הצי
בורית שעוברים ויעברו בתוואי שלו, ו�ן הו�ות 
לשתי תחנות ר�בת קלה שעוברות בצי�ו הצפוני 

וה�רומי של המתחם".

קריית אונו
על פי �ו"חות אחרונים של הרשות הממשלתית 
להתח�שות עירונית, קריית אונו  היא בין הערים 

דהמובילות בהוצאת היתרי בנייה לפינוי בינוי.  בש
נת 2017 הובילה העיר על פי מספר יחי�ות ה�יור 

דשאושרו בהתח�שות עירונית ביחס ל�מות האו�
לוסייה . נתון שהציב אותה גם לפני תל אביב. 

העלייה באישור מספר פרויקטים להתח�שות 
עירונית ובבנייה בפועל בשנתיים האחרונות טרם 
לעלייה נוספת במחירי ה�ירות בעיר ש�בר מותגה 
�ישוב יוקרתי בלב בקעת אונו וגוש �ן. על פי רשות 
המיסים עלו מחירי ה�ירות ביישוב בארבע השנים 
10%.  עם פתיחת �ביש 471 וההתד -האחרונות ב�

ח�שות העירונית הרבה במר�זו מושך אליו היישוב 
בשנים האחרונות או�לוסייה מבוססת ממקומות 

�מו גבעתיים , רמת גן וסביון.
עיקר התו�ניות מתר�ז באזור מר�ז העיר 
הוותיק, במתחם לוי אש�ול, אשר לאור�ו קיימים 
עשרות בנייני ר�בת ישנים ונוטים ליפול. קבוצת 

ד�נען היא אחת החברות הצפויות לח�ש את המ
רחב העירוני במר�ז העיר קרית אונו.  התו�נית 
שמק�מת קבוצת �נען, �וללת פינוי 232 משפחות, 
11 בניינים בני 4 קומות ובמקוד -המתגוררות �עת ב

מם, בניית 743 יח"� ב 10 בניינים ובנוסף �-5,000 
מ"ר שטחי מסחר ו-1,500 מ"ר שטחי ציבור.

בעבר הייתה קיימת בקרית אונו, �מו גם 
דביישובים נוספים בסמוך לש�ה התעופה בן גו

ריון מגבלת בניה לגובה בשל הקרבה לש�ה. אבל 
קבוצת �נען השיגה תק�ים  ת�נוני �אשר הצליחה 
לסלול את ה�רך באזור  לת�ניות פינוי בינוי נוספות 
הי�ולות �עת לק�ם התח�שות עירונית וחי�וש 
המרחב העירוני במר�ז קרית אונו, ולאפשר בניה 
של עו� 30 מטרים מעל הגובה שהותר לפני הסרת 

המגבלות.
דניב רום, מבעלי קבוצת �נען ומנ�"ל �נען הת

ח�שות עירונית אומר "הביקושים ל�ירות במר�ז 
הארץ הם הגבוהים ביותר. הביקושים קשיחים ולא 
צפויים להשתנות בצורה משמעותית ול�ן חשוב 

דלשים �גש על חיזוק מר�זי הערים.  הביקוש ל�י
רות בקרית אונו הוא גבוה ו�ירות בעיר מבוקשות 
על י�י �ל  סוגי האו�לוסייה – אך בעיקר על י�י 
משפרי �יור, משפחות וזוגות צעירים . אפשר לשים 

דלב שגם רשויות הת�נון רואות לאחרונה את הח
שיבות הרבה יותר של חיזוק  וציפוף מר�זי הערים 

ושמות על �ך �גש".

יהוד- מרכז העיר
מר�ז העיר יהו� מונוסון עתי�ה לעבור שינוי 
משמעותי. ב�ו"ח השנתי של הרשות להתח�שות 
עירונית �ורגה יהו� במקום השני בארץ ב�מות 
היתרי הבנייה בפרויקטים של פינוי-בינוי ואחת 
משתי היחי�ות עם למעלה מ-2,000 היתרים 
מאושרים בפרויקטים של התח�שות עירונית. �ל 

דההיתרים הם למתחמים במר�ז העיר הוותיק, �א
שר הש�ונות שמקיפות אותו ח�שות יותר. בסך ה�ל 
עומ�ים בפני התח�שות �-17 מתחמים אשר י�ללו 

דאלפים רבים של יחי�ות �יור ח�שות. �מות ההית
רים הגבוהה היא תוצאה של עבו�ה מתמש�ת מצ� 
העירייה בראשות ראש העיר יעלה מקליס, סגן 
ראש העיר מחזיק תיק התח�שות עירונית שימי 
בונפיל  והמינהלת להתח�שות עירונית בראשות 

הא�רי�לית ענת לרנר.
דבחלק מהמקרים הועברו המתחמים למס

לול רשויות, �לומר הרשות – באמצעות המינהלת 
המקומית להתח�שות עירונית – היא זו שלוקחת 
אחריות על הת�נון ה�ולל ורק לאחר מתן תוקף 
לת�נית  מערבים את שאר הגורמים אשר מוציאים 
את התו�נית לפועל בהתאם לחזון העירוני העתי�י 

דלעיר: ת�נון מו�רני, �גש על עירונית וחיים אורב
ניים המותאמים לצר�י העתי�, עירוב שימושים, 

ע�יפות להול�י רגל, אופניים ותחב"צ. 
דהא�רי�לית ענת לרנר אומרת �י "חי�וש מר

�ז העיר יחבר בין קצוות העיר צפון ו�רום, מזרח 
מערב, ייצור מארג חברתי ופיזי בין הש�ונות, וזאת 

דלצ� קי�ום מתחמי תעסוקה ח�שים שיפתחו אפ
שרויות רבות לתושבים. הר�בת הקלה תסייע גם 
היא רבות להתפתחות העיר. ערים שלא יש�ילו 

להתח�ש יישארו מאחור". 
דא�רי�ל גיל שנהב, �נען שנהב א�רי�לים המת

�נן פרויקט פינוי בינוי רחב היקף במר�ז העיר יהו� 
ה�ולל בניה של 1500 יחי�ות �יור ח�שות, אומר 
�י "הפרויקט ברחובות בייקובסקי-ק�ושי מצרים 
במר�ז העיר יהו� – מונוסון י�לול �-1,500 יחי�ות 
�יור ח�שות במקום �-300 �ירות שיהרסו. הפרויקט 
מתו�נן בעירוב שימושים ח�שני ומו�רני בשילוב 
בניה מרקמית ומג�לים של מגורים, מסחר מלווה 
רחוב, תעסוקה, מר�זים רפואיים, פנאי, שטחי ציבור 

דושטחים פתוחים. התו�נית יוצאת ל�רך בז�ות הס
ד�ם הגג עליו חתמה ראש העיר יעלה מקליס, מ�ו

בר בתו�נית ראשונה ה�וללת מתן קרקע משלימה 
לפרויקט. ת�נון הפרויקט נעשה בשיתוף מלא עם 

דמנהלת ההתח�שות העירונית של יהו� מונוסון ברא
שות א�רי�לית ענת לרנר. �מו �ן הו�נה מראש גם 

<<

מתחם לוי אשכול בקרית אונו קבוצת כנען פייגין אדריכלים | ה�מיה: יח"צ

פרויקט בינוי פינוי דוניץ בקריית האמנים של חברת אחים דוניץ | צילום: �וניץ
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תו�נית אב לתחבורה שתקל על תושבי העיר ותביא 
לעיר פתרונות יעילים ומו�רניים לטובת התושבים 

דהקיימים והאו�לוסייה הח�שה שתגיע לעיר בעק
בות הג�לת �מות יחי�ות ה�יור.

"אני מאמין שתפקי� הפרויקט הזה הוא הרבה 
דמעבר לבניה או הוספת יחי�ות �יור, תפקי�ו לש

מש מקרה בוחן לחי�וש וריענון מר�ז העיר יהו� 
ש�ן מ�ובר בפרויקט שישנה לחלוטין את פני העיר. 
הצלחתו תשמש �וגמא ליצירת עירוניות ח�שה של 
העיר ל-50 השנים הקרובות ותק�ם את פריחתו 

המחו�שת של מר�ז העיר".

פרויקט "מונוסון" של אשדר 
נווה מונוסון, המשויך מבחינה מנהלית ליהו�, 
נמצא באח� האזורים המבוקשים ביותר בישראל – 
בקעת אונו – אך בולט בין הערים הש�נות �יישוב 
�פרי. הקרבה למר�ז מאפשרת לתושבי היישוב 
להגיע תוך �קות ספורות בר�ב לערים הש�נות, 
למר�זי תעסוקה, בילוי ומסחר, �שתל אביב נמצאת 

במרחק 15 �קות נסיעה בלב�.
פרויקט המגורים נבנה במסגרת תהליך מקיף 
200 יחיד  של התח�שות עירונית ונבנה במקומן של

�ות �יור אשר פונו. ה�יירים קיבלו �ירות ח�שות, 
תוספת ח�ר מרפסת מעלית וחניה.

הפרויקט �ולל 620 �ירות ב 10 בניינים בני 16 
קומות. 

ע� �ה, או�לסו 5 בניינים, �רגע בשיווק 5 
10 והם מצויים בבניה בשלד  בניינים אחרונים מתוך

בים שונים, חלקם בבניה מתק�מת.
המחירים הם החל מ- 2.56 מיליון שקל ל�ירת 

4 ח�רים בשטח של 115 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת.
ד�יצ� תשתנה הסביבה. פרויקט מונוסון, המו

קם על  עתו�ת הקרקע האחרונה לבנייה ביישוב, 
משנה את פניו ומוסיף בניה רוויה ביישוב ש�לל רק 
בתים נמו�י קומה ובתים פרטיים. בחזית הבניינים 
20 �וד -מקימה העירייה פארק ציבורי בשטח של �

נם, שישרת את תושבי הפרויקט והסביבה.
אי�לוס צפוי- א�לוס של הבניין הקרוב ביותר, 

תוך 4 חו�שים.

שיכון ויצמן בהרצליה
משה קורן, סמנ�"ל פיתוח עסקי והתח�שות 

דעירונית באזורים מספר �י "חברת אזורים היא מו
דבילת שוק בתחום ההתח�שות העירונית: �יום יש

נם 28 פרויקטים בבעלותנו, בהם צפויים להיבנות 
מעל 11 אלף יח"� ח�שות. רק בשנה האחרונה 
אישרנו 6 תב"עות שב�ולם אנחנו עם הס�מה של 
מעל 80% מה�יירים ובחלק גם עם 100% הס�מה 
– פרויקטים אשר מתו�ננים לצאת לביצוע במהלך 

השנתיים הקרובות.
דהיקפי הבנייה של הג�ולים בפרויקטים של אזו

רים מאפשרים לנו לא פעם לתת ל�יירים הקיימים 
והח�שים ולרשויות המקומיות תנאים ייחו�יים 

שמבטיחים ש�רוג מהותי באי�ות חייהם". 
הפרויקט הג�ול ביותר של אזורים בתחום 
ההתח�שות העירונית הוא בשי�ון ויצמן בהרצליה. 
מ�ובר על מתחם בגו�ל של 80 �ונם, שבו במקום 
576 ה�ירות הקיימות במתחם, תיבנה ש�ונה ח�ד

שה לחלוטין, שת�לול 1,830 �ירות מו�רניות.
ד"בז�ות גו�לה של הש�ונה שאנחנו הורסים ובו

נים מח�ש, הצלחנו לת�נן ש�ונה אי�ותית שנהנית 
מפתרונות תנועה נ�ונים ופארק ג�ול במר�זה אשר 
יח� יוצרים אי�ות חיים גבוהה לטובת התושבים 
הקיימים והח�שים. בנוסף, חלק משמעותי משטחי 
הש�ונה יוסב לטובת מוס�ות ציבור, ביניהם קרית 
חינוך ח�שה לחלוטין בגו�ל 6 �ונם שת�לול בית 

ספר, גני יל�ים ומתנ"ס מו�רניים. �מו �ן, יורחב 
�ביש ה�ניסה להרצליה – הרב קוק – ב- 15 מטר, 
במטרה לסלול נתיב תחבורה ציבורית ו�ן ניתנת 
לעירייה הז�ות למ�ור 50 �ירות לתושבי הרצליה 

דבמחיר מופחת. זה פרויקט שמבהיר באופן ח� מש
מעי איך פרויקט בהיקף ג�ול  מאפשר לנו לתת 

דמענה נ�ון ל�לל הגורמים שמעורבים בתהליך, וב
עיקר ל�יירים והרשויות המקומיות", מספר קורן.

רמות בעיר – ברמת השרון
דפרויקט "רמות בעיר "של קבוצת יובלים ויש
דראל לוי ממוקם ברחוב החלוץ בש�ונת מורשה בר
דמת השרון. מ�ובר במתחם התח�שות עירונית ה�ו

לל 4 מג�לי מגורים בני 23-26 קומות. בסך ה�ל, 
יוקמו במתחם 588 יחי�ות �יור ח�שות במקום 168 

יחי�ות �יור ישנות.
שטחו של הפרויקט �-13 �ונם והוא �ולל 5 
 Family אולמות פעילות במת�ונת ייחו�ית של

Club, מ�ון �ושר, מוע�ון �יירים ועו�.
2015. מגד  את הפרויקט החלו לבנות במאי
�ל אח� �בר או�לס, ומג�ל נוסף צפוי להתא�לס 

דבחו�שים הקרובים. בתוך �מה חו�שים יהרס הש
לב השלישי של הפרויקט ואז תחל הקמת המג�ל 

השלישי.  
�ירות 4 ח�רים בקומות גבוהות, 100 מ"ר ו-12 
מ"ר מרפסת, מוצעות בפרויקט החל מ-2.6 מיליון 
שקל. �ירות 5 ח�רים, 115 מ"ר + 12 מ"ר מרפסת, 

החל מ-2.9 מיליון שקל.
ל�ברי אליאב מימון, מנ�"ל "רמות בעיר": 
"פרויקט "רמות השרון" מתאפיין בסטנ�רט בנייה 

דגבוה לצ� מיקום נגיש, מה שהופך אותו לאטרק
טיבי לתושבי הסביבה, ובפרט לתושבי רמת השרון 
שההיצע בה מוגבל. הפרויקט הינו חלק מת�נית 
רחבה להתח�שות עירונית ברמת השרון, המהווה 
פתרון למחסור בקרקעות להקמת ש�ונות מגורים 
ח�שות. בז�ות שיתוף פעולה פורה עם עיריית רמת 
השרון ועם  �יירי הש�ונה, אנחנו מקימים �עת 
פרויקט ח�ש ומו�רני לטובת �יירי המקום והישוב 

�ולו".

שכונת הדר - רמת השרון 
גם המר�ז הוותיק של רמת השרון וש�ונת ה�ר 

דבפרט, חווה הלי�י התח�שות רבים, בעיקר בפ
רויקטים במסגרת תו�ניות תמ"א 38. על פי ת�נית 
רש 3838 צפויה תוספת של �-400 יח"� לש�ונת 
ה�ר ו�-1500 יח"� בסך ה�ל למר�ז הוותיק של 
העיר בשלושה מתחמים עיקריים )בין הצירים - 

סוקולוב, ביאליק, אוסישקין וויצמן(. 
דחברת אפג� בניין וסביבה, מקבוצת הבנייה הוותי

קה אפג�, קבלה גם היא לאחרונה היתר להריסת בניין 
וותיק ברחוב רמב"ם ברמת השרון, שניבנה בתחילת 
שנות השבעים ו�ולל �יום 12 �ירות, ובמקומו בניית  
בניין ח�ש בן 7 קומות ובו 32 �ירות על שלושה מפלסי 
חנייה תת קרקעיים עם 67 חניות. פרויקט המגורים 
'רמב"ם 10' ממוקם בש�ונת ה�ר, מרחק �קות הלי�ה 

דמשלושת הרחובות הראשיים של העיר - רחובות סו
דקולוב ואוסישקין השוקקים חנויות, בתי קפה ומסע

�ות וש�רות ביאליק. 
צורי בר, מנ�"ל אפג� בניין וסביבה: "פרויקט זה 
מצטרף לשורה של פרויקטים נוספים אשר החברה 
מק�מת בעיר, �ולם בש�ונת ה�ר השקטה והוותיקה 

דבמר�ז העיר. מ�ובר בש�ונה אשר מוקפת גני שעשו
עים ופארקים ירוקים, גני יל�ים ובתי ספר, המתאימה 
מאו� למשפחות צעירות. מיקומה בלב העיר מאפשר 

דגישה נוחה ל�ל השירותים העירוניים ולרחובות הרא
שיים שנמצאים �ולם במרחק הלי�ה קצר". 
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