
 להתחדשות הראשון הפורום
פלוס גבעתיים של עירונית

 שחנית התחדשות לפורום להגיע הנרשמים ת1מצ צת הרתיע לא והפקוק הגשום הצהריים אחר
 ראש סגני רייך, בני ומ״מ סגנו קוניק, רן מר גבעתיים, העיר ראש היה המכובדים בין גבעתיים. בתיאטרון

 משרד מנכ״ל ערמוני, ואשל הרפורמות ועדת יו״ר כהן, אלי ח״כ גולדשטיין, ומושיק וולפסון ויוי העירייה
 בקצרין, אוהלו מכללת יינות של ומפנק חגיגי קוקטייל שכללה הפנים קבלת לאחר והשיכון. הבינוי

האולם אל הקהל נכנס טחן מלי של ממותגות ועוגיות לחמנינה של חמות ופוקציות כריכים

רחנפרב נגה
קב הד1א1 רנבין איציק צילום:

 פטרסבורג ופר
 אירח הערב מנחה

אחד על אחד למפגש
רץ העיר ראש את

קוניק.
 מאמין מאד "אני קוניק: רן

 הסיכוי זה עירונית, בהתחדשות
 העיר, את ולחדש לקדם האמיתי

 כמושג עירונית, התחדשות אך
 לצורותיו, תמ״א רק אינה

 כוללת עירונית התחדשות
 העירוני, המרחב של חידוש

 אני החניה. הגינות, התשתיות,
 מצד להתחדש הרצון את מבין
 עם יחד אך מהתושבים, חלק
 מיוחד צביון יש לגבעתיים זאת

 לשמר רוצים מאד שאנחנו
עליו. לשמור כדי הכל ונעשה
 בין להשוות מקום אין

 אחרות לערים גבעתיים
 עירונית, התחדשות בנושא

 עיר, עוד לא היא גבעתיים
 על העומד גודלה, למרות
 מהערים היא בלבד דונם 3,200

 ותפקידי, בישראל המובילות
 את לקדם הוא עירייה, כראש

 לטובה אותה ולפוך גבעתיים
 גם כמו ההיבטים בכל ביותר

 מרווחים ספר בתי עם בחינוך
 החיים באיכות וחדישים,

 חנייה פתרונות גם כולל וזה
 מתקני ציבורית, ותחבורה

 ירוקים, גנים ותרבות, ספורט
 ויפים חדשים בניינים גם וכן,

 האורבני למראה המותאמים
העיר. של

 בקשות מעט לא יש
 בגבעתיים, תמ״א לפרויקטי

 רוצים שאנחנו בגלל אבל
העיר של צביונה על לשמור

 סמדר. איתי סיני, רוית עו״ד שקד, גילי צולשין, שרית אינג׳ פטסבורג, עופר המנחה
רובין צילום:איציק

קב אוהד צילום: שלו. אורן שטקלר, שאול הרשקוביץ, רותי אדריכלית

קב אוהד צילום: בוגין. ונחמה דרסה נועם מור, עדנה האדריכלית מימין
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 רובין איציק :צילום רייך. בני וולפסון, ויוי גולדשטיין, מושיק קוניק, רן מנכ״לית קלמר לנדא ענת רייך, בני רוזנפרב, נגה
רובין איציק צילום: פלוס". "גבעתיים

קב אוהד :צילום מור. עדנה אדריכלית סיני, רוית דין עורכת הרשקוביץ, רותי אדריכלית

קב אוהד :צילום השיכון. משרד מנכל ערמוני אשל EaBBB3MSS31iרובין איציק צילום: גולדשטיין. מושיק

 בלתי עומס לייצר רוצים ולא
 שגם התשתיות, על אפשרי

 הנכחי, הנטל תחת קורסות כך
 לאט זה את עושים אנחנו
 בהתאם זמן. לוקח וזה לאט

 המגיעה המתאר לתוכנית
 את נקדם הסופיים, לשביה
 המתחמים ואת התמ״א

 במקביל, בינוי פינוי של
 ולפי התוכנית המלצות לפי

 שגיבשנו, התמ״א מדיניות
 של שנים הרבה כך כל אחרי
הזכויות. בתחום ערפל
 תמ״א לקדם בעד אני

 תמ״א כלומר - שפויה 38
 חניה מבנה, חיזוק שמאפשרת

 ובמקביל ומרפסת מעלית
 של מתחמים מספר לקדם
 לפנות שיאפשרו בינוי פינוי
 ציבור מוסדות לבניית שטח

וחינוך."
 פינוי-בינוי לגבי כשנשאל

 הסביר: ההסתדרות במתחם
 ביקורת להעביר רוצה "אינני

 ברורות היום לכולם אך
 נעשו הגדולות הטעויות
 ברחוב בינוי פינוי בתוכנית

 לטעות דוגמא ההסתדרות.
 כמתחם נבחר W מתחם הוא

 של "טרנספר" ודרש לשימור
 לעבור צריכים שהיו הדיירים,

 הוצאות והוסיף רצו ולא משם
 מה למתחם, משמעותיות

 כולה התוכנית את שהוביל
הזה. במתחם לתלות
 לבנות אפשר אי כן, כמו
 לתכנן בלי דיור יחידות 3000

 על מדבר כשהתקן ספר, בית
 ספר. לבית דיור יחידות 1000

fX כמו נוספות טעויות היו



פלוס.גבעתייםעורכתרוזנפרב,נגה
רוביןאיציקצילום:

הטעויותכלולמרותהיחסיםחישובי
להתנגדהתוכנית,אתלהפקידהחלטתי

אותהלמשוךבמקוםשינוי,ולדרושאליה
שהושקעוהרביםהכספיםלהפסדולהוביל

אנחנוכיוםהשכונה.דייריותקוותבה
טובהחלופית,תכניתוהצגתשינויעלעובדים
נבטללפועל.להוציאיהיהשאפשרושפויה

במקום,יישארוwמתחםתושביהשימור,את
תוקםהבניינים,גובהאתמשמעותיתנגביל
וכךילדיםוגניבי"סעםחינוךקרייתבמקום
לעשותיוכלורמב"םבגבעתתושבילדוג',
קרוב."בי"סלהםיהיהכיתמ"א

לגביהמשתתפיםאחדעל-ידיכנשאל
"התוכניתקוניק:השיבגולומבמתחם

רבותתוכניותכמובבדיקה,נמצאתשהוצגה
טוב,הואהרעיוןהכולבסךבאזור.אחרות

למדיניותתתאמנהלאהדרישותאםאך
לאהתוכנית–ולמציאותהמתארתכנית
נסכיםלאאנחנולהדגישחשובלפועל.תצא

העיר.במרכזמוגזמיםלגבהיםלעלות
גבעתייםשלשהעתידקוניקהבטיחלסיכום

שלבסיטיהשחרמגדליושלמוכאשרורוד
אשרכורזין,מתחםשלופיתוחוגבעתיים
להםמסחרשטחיגבעתייםלעירייתיוסיפו
משוועת.היא

אתוהציגוהבמהאלעלוזהאחרבזה
מרתקות.ובהרצאותבפאנליםמשנתם

ועדתיו"ר)כולנו(כהןאליח"כ
ועדתהקמתאתשמקדם הרפורמות

הבהירוהבנקאותהדיורבתחומיהרפורמות
אפקטיביתרשותלהקיםהיאשהמטרה
שהואצייןכהןעירונית.בהתחדשותשתסייע
בגבעתייםולבעיותהיחודייםלקשייםמודע
הרשותהקמתבמהלךעודלפעולוהחל
להגיעבכדילעירייהמשאביםלהקצותע"מ

כלרצוןלשביעותהאידיאלייםלפתרונות
באזורהגורמים

הבינוימשרדמנכ"לערמוני,אשל
ההתחדשותשתחוםבנאומוצייןוהשיכון,
שלהעיקריתהפלטפורמההואהעירונית
בכלותיקותושכונותהעריםמרכזישדרוג
כמוהוותיקותבעריםובמיוחדהארץרחבי

ערמוניגבוה".הקרקעשוויבהןגבעתיים
בקשייםנתקלהאחרונותבשניםכיסיפר

הקמהכיואמררבותבירוקרטיותובבעיות
כדיומשאביםסמכויותתאגדהרשותשל

לתנופהשיביאוכךמאמץלמקדלנולאפשר
העירוניתההתחדשותלתחוםהקשורבכל

משאביםלהקצרתבנוסףגןורמתבגבעתיים
התוכניות.אתלממשלעיריותשיעזרו

הראשוןהפאנל
השאלהבבניין,אצלכםעירוניתהתחדשות

מתי?אלאאםאיננה
עורךפטרסבורגעופר שלבהנחייתו

הנדל"ן

קבאוהדצילום:בוגין.נחמה

שמאיתדרסה,נועםמור,עדנהאדר'סיני,רויתעו"דהפאנל,מנחהפרבמןגיאעו"ד
קבאוהדצילום:בוגין.נחמה

קבאוהדצילום:סיני.רויתדיןעורךהפאנל,מנחהפרבמןגיאדיןעורך

קבאוהדצילום:שטקלר.שאולהרשקוביץ,אדר'הפאנל,מנחהטיקוצקיעו"ד

עירוניתלהתחדשותהראשוןהפורום



לבמהעלההראשוןהפאנלסיוםעם
ממשרדטיקוצקיירוןרו"חעו"ד

גוטמן,קנטור,טיקוצקי,דורון,דיןעורכי
כיהסבירטיקוצקי .SRFK & צדרבוים

ערכיםשניישמייצגהואשאותולמשרד
מסוגבפרויקטיםמשמעותייםמוספים

בינוי(.ופינוי38)תמ"אעירוניתהתחדשות
הנרחבתההבנההוא-הראשוןהמוסףהערך

פרויקטיםשלהמיסויבתחוםוהייחודית
אלהבפרויקטיםעצמועללוקח"יזםאלה:

למשל,הדיירים.שלשוניםמסיםתשלומי
מחוץנוספותדירותלדייריששבובפרויקט
בפרויקט.אחתמדירהיותראולפרויקט,
במו"מלכך,מכווניםאנחנוכזהבמקרה

במסוהזכאויותשההקלותדייר,אותועם
לטובתזהבפרויקטינוצלולוהמגיעות
הוצאתואתלאפשרמנתעלוזאתהפרויקט
בעובדהטמוןהשניהמוסףוהערךלפועל",
דיירים,שוניםבפרויקטיםמייצגשהמשרד

יזמים.-אחריםובפרויקטים

השניהפאנל
ודאותאיבעידןעירוניתהתחדשותפרויקט
נדלנית

טיקוצקיירון)רו"ח(עו"ד שלבהנחייתו
שאול)שדאור(,לויןעמירהשתתפו:

רותיהאדריכלית)שטבן(שטקלר
משכנתאות()קנגורושלואורןהרשקוביץ,

הנכס(.)אלקאולירוןועו"ד
קבוצתמשותףומנכ"למהנדסלויןעמיר

היזםבחירתעלהדגשאתלשיםבחר שדאור
לאחרכיהסבירלויןהתמ"א.לפרוייקט

למצואמאודעדחשובההחלטהקבלת
לכםשיעניקכזהאמון,בולתתשניתןיזם

בידיו,להפקידשתידרשומאחרנפשישקט
שלדעתוהגורמיםאתמנהלויןביתכם.את

1.ביזם:והאמוןהביטחוןאתמרכיבים
ניסיון2.מצידוושקיפותהיזםאמינות
יכולתו–פיננסיתאיתנות3.היזםומוניטין
והערבויותהביטחונותהמימון,אתלהעמיד
מומלץ-התמורה4.לפרוייקט.הנדרשים
ולבחוןמיזמיםהצעותמספרלאסוף

יזם5.שלכם.לפרויקטהמוצעותהתמורות
חוסכתכזוחברה-מבצעקבלןגםשהוא
נפש.עוגמתגםולעיתיםלדייריםיקרזמן

מספרהבהיר )שטבן(שטקלרשאול
על-דייריםבטחונות1.עיקריות:נקודות
הביטחונותקיימיםכילדאוגהדיירים

המכר,חוקערבותלפרויקט:המתאימים
בדק.וערבותשכירותערבותביצוע,ערבות

שלהעבודהוותקמהולבדוק-מלווהבנק2.
הדייריםציפיות3.מלווה.בנקאותועםהיזם
מטריםשלתוספות-הפרויקטהבטחותמול

פרמטרים,במספרכרוכותקיימותלדירות
האפשרככלקרובהתהיהשההבטחהכדי

תואםלתב"ע,תואםלהיותחייבלמציאות,
העירייהלנהליתואםהבניין,לקווי

בוועדהיאושרהליךשלובסופו

קבאוהדצילום:.וולפסוןויוירייך,בני

קבאוהדצילום:

קבאוהדצילום:

קבאוהדצילום:

עירוניתלהתחדשותהראשוןהפורום



ייזוםמנהלסמדראיתיהשתתפו:
מנרב,בחברתבינויפינוימתחמי

בחברתעירוניתהתחדשותמנהלשקדגילי
העירמהנדסתצולשיין,שריתאינג'אביב,

מהמובילותסינירויתועו"דגבעתיים
38.ותמ"אבינויפיניבתחום

בפינויכיהדגיש אביב()קבוצתשקדגילי
וסבלנות.אופטימיותלגלותצריךבינוי

עםלהתקשרממליציםאנחנואביב"כחברת
אחדגורם-מבצעוגםיזםגםשהיאחברה
השירותאתהדרךכללאורךתקבלוממנו
תפלולאאתםואזהמפתחמסירתליוםעד
צריךעירונית,בהתחדשותהכיסאות.בין

ולכןזמןהרבהלוקחשזהבחשבוןלקחת
-ארוכיםלמרחקיםשותףלקחתצריך

בשנהרקולאשלוההיסטוריהאתלבדוק
שלבמטאפורההשתמששקדהאחרונה."

להמחישכדיהעירוניתההתחדשותמשולש
היזםהדירה(,את)נותןהדייר-כוונתואת

מלווה.והבנקבעצמוביצועקבלןשהוא
התחדשותאיןהאלההמרכיביםשלושתללא

ולהגיעלפועללצאתיכולהלאהיאעירונית!
המוצלח.לסיומה

היאכילצייןהקפידה סינירויתעו"ד
הדייריםאתמנחההיאדיירים.ורקאךמייצגת
ובניההריסהשלבפרויקטיםלהצליחכיצד
וכמובןהסוף,ועדמהתחלהבינויופינוי

המליצהסיניהדיירים.מצדשבהצלחה
אדםמגיעכאשרהבאיםלגורמיםלבלשים

לקבל״יזם״אותומילבדוקאתכם:להחתים
מסלפילבדוקשלוהחברהשםמהולדעת
פרוייקטיםאיזהלבדוקהחברות,ברשםח.פ
אותהבמסגרתשלוהניסיוןומהביצעכבר

שחתומההחברהמילבדוקבע"מ.חברה
תואםזהוהאםהדירותבעלימולבהסכם
עליובהסכםלבדוקמחתים.גורםלאותו

שלפירוטישהאםאתכם,להחתיםמבקשים
כגוןנוסףפירוטאוהקיימת,לדירהתוספות
האםלבררכןאם-מחסניםחניהמרפסות
בעירייה.הגורמיםמולנבדקהזההדבר

האםמותנה?ההסכםהאםלבדוקבנוסף,
הגבלהישנההאםלתוקפו?כלשהותנאייש

טרםוההסכםשנהחלפהאםלהסכם?בזמן
האםהדירותמבעלי80%ידיעלנחתם

כפילוחתמובאמתהאםבטל?ההסכם
הבנייניםבכלהדירותבעליכלשהציגו
כלאתולארגןלכנסישכךלצורךהאחרים.
מקצועיגוףולמנותכוחותולאחדהדיירים

הדיירים.מטעםאחד
כלעו"דעםלבדוקסיניהמליצהבנוסף
טיבואת-עליוחותמיםשאתםלפנימסמך
האםלבחוןההתחייבות,שלהתוקףואת

הפרויקטאתלהעבירזכותישגורםלאותו
אחר;ליזם
בע"מחברההואהאםגורם,אותוהואמי
לבחוןהחברה;שלהמניותכבעלירשוםומי
הדירותבעלישלרקהיאההתחייבותאכןאם
"יזם".אותושלגםאו

רוביןאיציקצילום:טיקוצקי.ירוןדיןעורך

רוביןאיציקצילום:קנטור.רונןדיןעורךטיקוצקי,ירוןדיןעורך

קבאוהדצילום:קלמר.רועיכהנא,אדיפלוס,גבעתייפמנכ"ליתקלמרלנדאענת

קבאוהדצילום:מור.עדנהאדר'קבאוהדצילום:כהן.אליח"כ

עירוניתלהתחדשותהראשוןהפורום



נדל"ןיזמותהליכיבליוויהשאר
בהיקפיםבפרטעירוניתוהתחדשות

גן,רמתאביב,בתליחידותאלפישל
התמקדהבוגין ועוד.השרוןהודגבעתיים,

בליוויהשמאישלתפקידוהבאים:בנושאים
שלבשהיא21תקןלפידעתחוותההליך,
לפיוהחדשה,התב"עלאישורבדרךקריטי

שתאושר,הדיוריחידותכמותאתקובעים
לביןהדייריםביןוהקצאותאיזוניםעריכת
מורכבענייןהיזם,לביןהדייריםוביןעצמם
והןלדייריםהןחשובהשמאיהליוויורגיש,
הראשוניםההתארגנותמשלביממשליזם
הפרויקט.שלהמוצלחלסיומוועד

איגודיו"רמור,עדנההאדריכלית
ב"ארגוןהעריםומתכנניהאדריכלים
העצמאייםוהאדריכליםהמהנדסים
–מור"עדנהמשרדובעלתבישראל"

לענףהתייחסה ערים"ובינויאדריכלות
מור38.לתמ"א3א'התיקוןאישוראחרי

בשיטתודאותחוסרשלבעידןכיהסבירה
ברשויותבלבולנוצרהזכויות,חישוב

ומכאןהאדריכליםבמשרדיהמקומיות,
והקבלניות,היזמיותהנדל"ןבחברות
בעריהקיימים.לדייריםישירותהמושלך

הבלבולבתחושתגבעתייםמובילהדןגוש
לבקרים.חדשותהמשתנהובמדיניות

מיזמיבעירהוקפאוהאחרונהבשנה
פינוי-חוקומכוח38תמ"אמכוחנדל"ן
שובהשתנתההזכויותחישובשיטתבינוי.
בסירובנתקלובנייהלהיתריבקשותושוב,

היזמיםוהתושבים,המקומית,בוועדה
כיוםשבורה.שוקתמולניצבווהאדריכלים

חלופהלבחורהמקומיתהוועדהעומדת
לתכניתשהוכנוהחלופותששמתוךאחת

מיזםבכללבדוקישכיוםהעירונית.המתאר
לבין3אתיקוןביןהקומבינציההיתכנותאת

הבניה.נפחיתשריטנספח
המכריעבתפקידדן רייסמןעמירעו"ד

בקידוםהדירותבעלינציגותשממלאת
בינוי.ופינוי38תמ"אשלמסוגפרויקטים
היוזמיםהדירותבעל/יכיהסביררייסמן

באופןהבנייןלנציגותהופכיםהמהלךאת
עלחותמיםהדירותשבעלילאחררקרשמי

כנציגיםלשמשאותםהמסמיךפרוטוקול
רייסמן38.התמ"אעסקתקידוםלצרכי
חברישבהםעיקרייםמישוריםשלושהמנה

חיפוש1.בפעילות:ממשיכיםהנציגות
בתחילההנציגותאתשילווהדיןעורךאחר
יותרמתקדםבשלבהדירותבעליכללואת
חיפוש2.היזם/קבלן.שלדינועורכימול
לקידוםביותרהמתאיםהיזם/קבלןאחר

שבסופוהמו"מינוהלמולוהפרויקט
עלבעצמםהדירותבעליכללחתוםעתידים
בניה.מפקחבחירת38.3.תמ"אהסכם

המשרדבראשעומדתמליסנעמה
עריםובינויאדריכלותמליס"נעמה

תוכניתאתבדבריההציגהמליס בע"מ.
שמטרתהלגבעתיים.החדשההמתאר

קבאוהדצילום:מנרב.סמדראיתיגבעתיים,העירמהנדסתצולשיןשריתקוניק,רן

רוביןאיציקצילום:רייך.בני

רוביןאיציקצילום:

קבאוהדצילום:צולשין.שריתגולדשטיין,מושיקוולפסון,ויוירייך,בני

עירוניתלהתחדשותהראשוןהפורום



ההליך.בסיוםבנייההיתרוקבלת
בדייריםשוואתקוותלנטועאסור

עיכובים4.מהן.לשגתקשהכךשאחר
-בנייההיתרבקבלתבטיפולבעירייה
היותתמ"אבקידוםמעוניינתאינההעירייה

ולבסוף,מועטות.מקבלתשהיאוהתמורות
מחלקתבהחלטותארוכההתנהלות5.

קצר.בלו"זבנייההיתרקבלתמונע-הנדסה
שלהבעליםהיאהרשקוביץרותיאדר'

אדריכליםמשרדאדריכלים,הרשקוביץבר
ומתמחהשנה,מ-50יותרהקייםאביביתל
העירוני.והתכנוןהאדריכלותסוגיבכל

בראשהמשרדמתמקדהאחרונותבשנים
שונותבעריםעירוניתבהתחדשותוראשונה
התחדשותתכניותשלושכוללהארץברחבי
3,500כ-ביחדהמונותבגבעתייםעירונית
יח"ד.

עלדגשהרשקוביץשמהבדבריה,
ההתחדשותשלההיסטוריתההחמצה
גיסאמחדישראלבמדינתהכוללתהעירונית
ההיסטוריתההזדמנותעלגיסאומאידך
גורסתהרשקוביץכיום.לפנינוהעומדת

ובראשכה,עדהעירוניתההתחדשותכי
לטובתהצידההושמובינוי,פינויוראשונה

העיריותעםהגגהסכמילמשתכן,מחיר
במקרה,לאקרהזהכל38.תמ"אוגם

והזמינים,המיידיםהפתרונותואלהמאחר
הנכוניםהאסטרטגיםשהפתרונותבזמן
איננובינוישפינוינכוןזוית.בקרןהונחו
הנכוןהתהליךהואאולםוקל.קצרתהליך

מבוקשתלעירנאותעירונימרקםלשמירת
הרשקוביץהביעהבנוסף,גבעתיים.דוגמת

רןהעיר,שראשמכךרצונהשביעותאת
כלומר,זו.מגמהבעיןעיןרואהקוניק,
והתחדשותבינוי-פינויקידוםגיסאמחד

המרקםשמירתומאידךכוללת.עירונית
כעירגבעתייםשלומיתוגההעירוני
38,התמ"אומבוקשת.יוקרתיתסולידית,

להיפך,המקוות.התוצאותאתתיתןלא
התשתיותעלוהעמסהדיסונאנסתייצרהיא

יהפוךזאת,לעומתבינוי,פינויהקיימות.
עםמודרנייםקומותלרבישיכוניםמתחמי
ושטחיםציבורושטחיחנייהמקומותשפע

הבאים.לדורותשייצרבמתחםירוקים,

השלישיהפאנל
למיהתחדשות,בפרוייקטרווחהסכמים,
וכמה?

מומחהפרבמן,גיאעו"ד שלבהנחייתו
בתחוםמהמוביליםהנדל"ןתחום

בישראלעירוניתההתחדשות
שמאיתסיני,רויתעו"ד משתתפים:

עדנההאדריכליתבוגין,נחמההמקרקעין
רינהוד"ררימקס()מנכ"לדרסהנועםמור,
גיאוקרטוגרפיה()קבוצתדגני

ומשפטניתמקרקעיןשמאיתבוגין,נחמה
בע"מבוגיןנחמהמשרדבעלתהינה

ביןמתמחהבישראל,מהמובילים

איציקצילום:קוניק.רןפלוס","גבעתייםמנכ"ליתקלמרלנדאענתקאולי,רון
רובין

קבאוהדצילום:גרין.שגיאעדיקוניק,רן

רוביןאיציקצילום:פטסבורג.עופרוהמנחהקוניקרן

קבאוהדצילום:קוניקרן

עירוניתלהתחדשותהראשוןהפורום



מדיניות"תהיהסדר,קצתלעשותלנסות
מהןיישעוכולםלעיר,כוללתברורה

מהולטובתוהאםקומותכמההבנייה,זכויות
העירוניתההתחדשות"נושאשטחמפקיעים
שלהתקבצותמיוחד:אתגרהואבגבעתיים
לנקודתהנושאאתמביאהשוניםגורמים
רתיחה:

בצפיפותההשניההעירהיאגבעתיים
וכיוםלדונםדיוריחידות17.3עםבישראל

מכסימליעירונינשיאהבכושרמתפקדתהעיר
כשנימלא,בניצולהציבוריותהתשתיות-

עומדיםאינםבגבעתייםמהמבניםשליש
אינםוחלקםאדמהרעידותבפניעמידותבתקן

סביבתיים-אקלימיים.בתקניםעומדים
בעירמבניםכ-1,710עלחלה38תמ"א
שלתוספתמתאפשרתהתמ"אשלפימכאן

27,500כאוחיזוקבמסלוליח"ד16,000
ובניה.הריסהבמסלוליח"ד

מ"ר4.28יששבומצבקייםבגבעתיים
הכמותלעומתלנפשציבורלמוסדותקרקע

העירכן,כמןלנפש.מ"ר7שלהמומלצת
כיוםוכבררכביםשלבעלותבריבוימאופיינת
ומבעיותמשמעותייםתנועהמעומסיסובלת
חניה

הינההמתארתכניתשלמטרת-העל
משמעותימרכיבלהוותתמשיךשגבעתיים

שמירהתוךבמטרופוליןומובילאיכותי
והאווירההמקומייםוהייחודהאופיעל

שלמעולהאיכותעלהקפדההקהילתית,
ותעסוקהמסחרתוספתהמגורים,מרקם
הציבורית.התחבורהמערכתושיפור
פתרונותהמתארתכניתמציעהכן,כמו

לחנייתהמוקדשהעל-קרקעיהשטחלצמצום
מתחתקרקעייםתתחניוניםובנייתרכב,כלי

ולרחובות.ציבורלמבני
יחידותתוספותאתלהגבילחובההמסקנה:

אותה:לממשיוכלושכולםבשבילהדיור
צפיפותוברמתאיכותיבינויעללשמורבכדי

ברי-ותחבורהחניהפתרונותלאפשרסבירה,
ציבורלצרכיקרקעהקצאתלשלבקיימא,
האקלימיות.ההשפעותאתולהגביל
לאזוריםהעיראתתחלקהמתארתכנית
עיקריים:סוגיםמשלושה

שטחיהעצמתשיכללופינוי-בינויאזורי1.
ציבורמבניותוספתקיימיםציבור
בהםאזורים-הבנויההרקמהאזורי2.

38תמ"אמסלוליבאמצעותייעשההחידוש
הבניה.נפחהגבלתתוך

היסטוריערךבעלישהינםהשימור3.אזורי
מיוחד.

בחסותנערךהפורום
טיקוצקידורוןדיןעורכימשרדזהב:חסות
טובולחברת,ושות’צדרבויםגוטמןקנטור

חברתפרוייקטים,מנרבחברתפרוויקטים,
שטקלרשאולבראשותשטבן
עו"דאביב,קבוצתשדאור,חברתכסף:חסות
גןרמתגבעתייםהנכסאלסיני,רוית

קבאוהדצילום:מליס.נעמהאדריכלית

רוביןאיציקצילום:

קבאוהדצילום:כהן.אליח"כקוניק,רןהבנוי,משרדמנכ"לערמוניאשל

עירוניתלהתחדשותהראשוןהפורום


