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ציבורשטחיכבישים,רוחבוחניה,תנועה
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הניתןככלרביםלבנייניםלאפשרכדי
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העירייה.דוברתהגיבההכולל",התכנון
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עירייתפרסמההאחרוןחמישיביום

שלההמדיניותעקרונותאתתקווהפתח
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;tlהחדשההדירהביןהשטחים?להפרש

שלכם.הנוכחיתהדירהלביןשתקבלו

כשבועייםלפנישהוגשהמינהליתעתירה
במחוזמינהלייםלענייניםהמשפטלבית

הבאההסערהאתרשמיתפתחהמרכז,

מדיניותשינויירקעעלהזה,בתחום

המקומיותהרשויותשלמלחץהנובעים

בעדהללוהתמורהשטחיאתלהקטין
היום.שמקבליםממהמחצית

מדבריםהמקומיותהרשויותשמצדבעוד

בשטחהתמורהשבהםהימיםעלכבר

דירותובעליתצטמקהחדשותהדירות

מהעלויות,חלקמכיסםלשלםאףייאלצו
ותמ"אפינוי־בינוישלשפרויקטיםמנתעל

נציגיכלכליתהיתכנותבעלייהיו38

זועמים.הדירותובעליהיזמים

ככלהיאמרכזבמחוזשהוגשההתביעה
הזו.לסערההראשונההסנוניתהנראה

בנתניה,קוקברחובדירהבעלטל,אהרון
עתרפינוי־בינוי,בפרויקטכלולהשדירתו
היזמיותהחברותונגדנתניהעירייתנגד

הקיימת,לדירתוכיבדרישההפרויקט,של
האחריםהדירותבעלישללדירותגםכמו

פינובפרויקטבג"ןבולהריסה
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מירנבסקיאריחשואליםמיאתתלוילפועל?



המקומיתבוועדהמ"ר;מ־21יותרולא

השבועידונואביבתלולבנייהלתכנון
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חדרשלתוספתשמשקףהמינימום,
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מגבלהגםבהםשישצפופיםבאזורים
ייתכןקומות,מספרשלתכנונית

הדייריםשבהםמצביםנראהשאף
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תוכניותיעשונוספותשעיריות"ברגע
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המקומיותהרשויותעללסמוךאם

עירוניתלהתחדשותהרשותועל
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לתקופהעדהעירונית.ההתחדשות
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הסתפקואלאכוללת,בהסתכלותהזה
פרויקטים;שלנקודתיותבבחינות
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ארבעשלבנייןעכשיולךישאם"אז

מרתףאוקומותשלושקרקעקומות
ואתהמעליוקומותשלושמשרדים

בנייןשלובנייההריסהלעשותרוצה

עדשלגובהמגבלתלךישוגםחדש,
כדאיותאיןשליזםאומרזהקומות,5.5

בעודלהסתפקצריךהזההיזםכלכלית.

אתזהעםולממןבלבד,וחציקומה

הדייריםפינויאתהבנייה,אתההריסה,

בגללועוד.הבנייהבעתחלופילדיור
ואיןתקועהישןבצפוןרובעכלזה
איןובנייה.הריסהשל38תמ"אבו
לאשלוהרווחליזם.כלכליתהיתכנות
במצבה־%71־%81.אתלעבורמצליח

בנקאי.ליווילקבליכוללאהואכזה
להתפשרהדייריםחייביםכזה"במצב

פינוירוציםהםאםשלהם,בדרישות

תמ"אלביסול"הרציונלפייגלין:חיים

אתמבעליםאנחםשאמנםהיה38

המתחמיםאתנפתחאבל,38תמ"א

רואהאתהעכשיובינוי.הפינויואת

,38תמ"אאתשמסרפדיםרקשלא
לפינויגםממוקדסיכולעושיםאלא

לסרבנים"הדייריםכלאתויהפכובינוי

50שלדירהיש"אםאביסן:חיים

שללדירהמ"ר;25־20יתנואזמ"ר,

שזהמ"ר12עודיוסיפומ"ר100־90

סובההזוהנוסחהמרפסת.ובנוסףחדר

לדרך.פרויקסיםהרבהיצאווכךלכולם
חדשהדירהמקבליםשהםמביניםהם

להם"וכלכליכדאיוזהומשודרגת

בולטהו־פ,שלמטבחעללוותרבינוי,
קרקעיתתתחניהעללוותראולי
חפירהשלאדירהעלותשכוללת

לממןאפילוואוליתהום,מיומניעת
הבנייהבזמןשלהםהשהותאתבעצמם

וכד.חלופיבדיור

אםנוראכךכללאשזהחושב"אני

הביקוששכונותבלבדירהשלבעלים
האחריםהביקושובאזוריאביבבתל

אלפיעשרותכמהישיםבמרכז

חדש,בנייןלקבלכדימכיסושקלים

כפוףיהיהשגםומודרני,ועמידחזק
בלאזור.באותוהחליםהתכנוןלכללי
דירהבעלאותודברשלשבסופונשכח

ממיליוןביותרשלוהנכסאתמשביה
רעה".לאהשקעהשקל.

אומרשאטיהשהדבריםלזכוריש

הגבוה,הביקושלאזוריבעיקרנכונים
אוכלוסייהמתגוררתלרובגםשבהם

הכלכליתהמשוואהכלכלית.חזקה
מחוץמתקיימתתמידלאמייצרשאטיה
אלו.לאזורים

יבינ1אנשיםהממשלה

להםמשתלםשזה

ישהעיריותשדורשותלצמצום

הרשותומנכ"לממשלתיגיבוי

אביטן,חייםעירונית,להתחדשות

יותרלייצרבכדיש"זהמסביר,

שיצאומנתעללפרויקטים,כלכליות

לדייריםשהתמורהספקאיןלדרך.
הכלכליתבכדאיותמכריעהלקהיא
אתמביניםהדייריםהפרויקטים.של

עםחדשהדירהלקבלומוכניםזה

יותרמוגנתשכמובןחדר,שלתוספת

אדמה.רעידותמפני

עומדיםשאנוהחדש21בתקן"גם

הממשלתיהשמאיעםיחדלהוציא

כמהמשניםאנוהשמאים,ומועצת

התמורותהואמהםשאחדסעיפים,

מ"ר25־12ביןשתהיהלדיירים,

אםהדירות.לגורליבהתאםוזהלדייר,

25־20יתנואזמ"ר,50שלדירהיש

יוסיפומ"ר100־90שללדירהמ"ר;

מרפסת.ובנוסףחדרשזהמ"ר12עוד

יצאווכךלכולםטובההזוהנוסחה

לדרך".פרויקטיםהרבה
זהאתיקבלשהציבורבטוחאביטן

שדייריםהאפשרותאתושוללבהבנה,

השטחיםצמצוםעלשישמעוטל,כמו

אתלשתףלהסכמתםבתמורהשיקבלו

פינוי־בינוישלבפרויקטיםדירותיהם

לחתוםלהסכיםימהרולא,38ותמ"א

הפרויקטים.על
דירהמקבליםשהםמבינים"הם

וכלכליכדאיוזהומשודרגתחדשה
זהולכןשנייםפישווהוהערךלהם

אביטן.סבורלהם",משתלם

מסרפדיםהקבלנים:
עירנניתהתחדשזת

בוניהקבלניםהתאחדותנשיאסגן

להסכיםממהראינופייגלין,חייםהארץ,

המתהווה:לשינויולהריעהזוהקביעהעם

היאכזוהתערבותשכלחושב"אני

ישמזיקה.והיאצורךבהואיןמיותרת

שלהישניםבשיכוניםדירותהרבה
ה־04בשנותשבנומהשזהמ"ר,50־30

תקבללאמ"ר,12להןתוסיףאםוה־05.
לאשזוירגישוהםיסרבו.והדייריםכלום
יהפכווהםכזהלפרויקטלהיכנססיבה

פשוטהזוהגורפתההתערבותלסרבנים.

בשוק".כאלודירותהרבהוישמזיקה.
לדבריו,הזה.בענייןתזהישלפייגלין

הואהעירוניותהתשתיותעלשמכבידמה

שלהן,השטחולאהדירותמספרבעיקר
גדולותשבדירותהיאהמוצאשהנחתאף
שהם"ככלאנשים.יותרמתגורריםיותר

רוציםשהיזמיםמהאתמטהכלפיילחצו

לדחוקסיבהלהםישלדיירים,לתת
הואאומר.הואהמכפילים",אתגםלמטה

משליםצעדהואהשטחיםשצמצוםסבור
הרשויות.מצד,38תמ"אלביטול

היה38תמ"אלביטול"הרציונל

,38תמ"אאתמבטליםאנחנושאמנם
הפינויואתהמתחמיםאתנפתהאבל

רקשלארואהאתהעכשיובינוי.
עושיםאלא,38תמ"אאתשמטרפדים
אתויהפכובינוילפינויגםממוקדסיכול

ומסכם:אומרהואלסרבנים",הדייריםכל

ובהרבהטובה,לאהתמונההכול"בסך

התחדשותכלמטרפדיםמקומיותרשויות

בינוי".פינויוגם38תמ"אגםעירונית:

שאופטימיאביטןהאםצודק?מיאז

שלפרויקטיםאחריינהרשהציבור
תמורותיקבלאםגםבינויפינוי

שכבראטיהאפילוואולינמוכות,

לציבורמהכיסכסףהוצאתעלמדבר

מנתעלשונים,בפרויקטיםשישתתף

אוליאווגידים?עוריקרמושאלה

האמיתיתשהמגמהשסבורפייגלין

להתחדשותאפשרותכללחסוםהיא

דירותבעליהפיכתבאמצעותעירונית,

נראהלכךהתשובהאתלסרבנים?

הקרובות.בשניםבענף

כךכללאשזהחושב"אניאסיה:איתן

שכונותבלבדירהשלבעליםאםנורא

אלפיעשרותכמהישיםבמרכזהביקוש

חדש,בנייןלקבלכדימכיסושקלים

כפוףיהיהשגםומודרני,עמידחזק,

אזור"באותוהחליםהתכנוןלכללי

צי7ום:
שלומי
יוסף


