
המבניםחיזוקעתידבעיצובהעיריותשלהנוכריעהמשקל

ים,בתאתריתקועהת״א

לציוןוראטווהרצליה
גבוהפוטנציאללהןישולכן38תמ״אלקידוםמאמציםמקדישותוהרצליהיםבת

במרכזהפרויקטיםעללהקשותהעירייהתמשיךבת״אבתחום,זינוקלרשום

דןבגושהעירוניתההתחדשותאתתשנה38תמ״אכיצדמאחור.משתרכתוגבעתיים

טפוהדס טפוהדס

rD,nrtהרצליהים,בתערים

פוטנ־ישלציוןוראשון

ציאל

$TS1$פוטנציאל$TS1$

$DN2$פוטנציאל$DN2$בשניםלבצעגבוה

משמעותיזינוקהקרובות

בתחוםהפרויקטיםבמספר

הואהפוטנציאלאביבבתל38התמ׳׳א

השרוןברמתזאתולעומתבינוני־גבוה

מפנימבניםלחיזוקשהתוכניתהסיכויים

נמוכים.הםהילוךתעביראדמהרעידות

מנ־פז,דניאלהשערכהממחקרעולהכך

כ׳׳לית

$TS1$מנכ׳׳לית$TS1$

$DN2$מנכ׳׳לית$DN2$והנדסה.כלכלהפזחברת

מבחינתשיאשנתהיתה2012שנת

38בתמ׳׳אפרויקטיםשלוביצועתכנון

הוגשו2011ל־2005השניםשביןבעוד

524ואושרוהארץברחביבקשות859

לפ־בקשות556הוגשולברה2012בשנת

רויקטים

$TS1$לפרויקטים$TS1$

$DN2$לפרויקטים$DN2$,כךבקשות,356ואושרוכאלה

במשרדהתכנוןמינהלשלמרו׳׳חעולה

להיתרבבקשההטיפולהדו׳׳ח,לפיהפנים.

כאשרבממוצע,חודשים12כ־אורךבנייה

זמןהרשויות.ביןמשתנההטיפולמשך

שלושההואשצויןביותרהקצרהטיפול

ביותרהארוךהזמןמשךואילוחורשים,

שלהמעורבותלמידתכך,חורשים.24הוא

חשיבותיש38בתמ׳׳אהמקומיתהרשות

בכלהתוכניתשלההצלחהבמידתגדולה

מקדישיםלאמהעריםשבחלקבעודעיר.

בחולוןכמומיוחדת,לבתשומתלנושא

בעריםפז,שמציינתכפיהשרון,וברמת

ומאשריםייעודיאדםכוחמקציםאחרות

לנושא.)תב׳׳ע(עירבנייןתוכניות

2005ב־בממשלהשאושרה38תמ״א

האחרונות.בשניםתיקוניםכמהעברה

לע־מהקבלןדרשההמקוריתהתוכנית

בות

$TS1$לעבות$TS1$

$DN2$לעבות$DN2$מפניהמבנהאתולחזקהיסודותאת

קומה.שלתוספתתמורתארמהרעידות

כולל2011בפברוארשהתקבלתיקון

במ־להוסיףומחייבמחדש,ובנייההריסה

בנה

$TS1$במבנה$TS1$

$DN2$במבנה$DN2$הרי־בעלילכלחניהמקומותהחרש

רות,

$TS1$,הרירות$TS1$

$DN2$,הרירות$DN2$וממ׳׳דאחידיםמפלסיםמודרני,לובי

החר־הדיוריחידותכשמספרדירהבכל

שות

$TS1$החרשות$TS1$

$DN2$החרשות$DN2$לתוכניתתיקון25עדלהגיעיכול

אתלפתורנועדוהוא2012ביוניאושר

ידיעלהמקורית,שבתוכניתהמימוןחסם

עםקומות5.2עדשלתוספתשיאפשרכך

שקייםנוסףשחסם׳׳אלאשבח.ממספטור

לרובאיןשבהןהמקומיותהרשויותהוא

לתמ׳׳אלצאתשמאפשרמהירמסלול

רוזנטל,אליאומרומהיר׳׳,מסודרבאופן

אביב־יפו.תלשלהקבלניםארגוןמנכ׳׳ל

אביבתל

להשתולל"ליזמיםנותנים״לא

הוגשו2012ב־הפנים,משרדנתונילפי

ואושרו38לתמ׳׳אבקשות121אביבבתל

תלעירייתמדיניותעלכשמדברים49

השוניםהחלקיםביןלהבדילצריךאביב,

במר־העירייהמדיניותשכןהעיר,של

כז

$TS1$במרכז$TS1$

$DN2$במרכז$DN2$אובדרוםממדיניותהלחלוטיןשונה

בתלבעייתיכליהיא38׳׳תמ״אבמזרח.

בחודשפזשהציגהבמצגתנכתבאביב׳׳,

בנוסףהקבלנים.התאחדותבפנימרץ

הנדסית׳׳בקרהישאביבבתלכיפזציינה

העיר)מרכז3-4רבעיםתוכניתנוקשה.

מימושאתמגבילהשהופקדהה׳׳ש(

אלו.ברבעים38תמ״א

מדיניותמסמךהיאאביבבתל״הבעיה

גדולהכיוהחסםהמקומית,הוועדהשל

״בנוסףרוזנטל.אומרהלבנה״,העירזו

שנמצאותתוכניותהרבהאביבבתליש

הת־מכורחהבנייהמאחוזיוחלקבתוקף

מ״א

$TS1$התמ״א$TS1$

$DN2$התמ״א$DN2$תלקיימות.תוכניותעלגובריםלא

היאאחדמצדדופן.יוצאתעירהיאאביב

פרויקטיםבולבצעכדאישהכיהמקום

קשייםהרבההכייששנימצרתמ״א,של

בנו־מוחלות.תוכניותהרבההכיישכי

סף

$TS1$בנוסף$TS1$

$DN2$בנוסף$DN2$רוציםלאהםחזון,ישלעירייהלכך

שליהיומסוימתבשכונההבנייניםשכל

לאהםמפלצות.יהיוופתאוםקומות

לפרוץמוכניםלאפשוטהםהתמ״א,נגד

ולתתהקיימיםהבנייהאחוזיגבולותאת

אםהבנייה.אחוזיעםלהשתוללליזמים

העירייהמדיניותאתלהגדירצריךהייתי

כבינונית,אותהמגדירהייתיבתחום,

מגבילההרובעיםשתוכניתמשוםבעיקר

הפעילותתגדלשניםחמשעורזכויות.

אתיאללדבריהעיר״.ומזרחבדרום

התאחדותומנכ״ליזםפורת,בן

שלבפרויקטיםשפועלאורבנית

אביב״בתלבמרכז,38תמ״א

המריניותביןגרולהבדליש

שקורהמהלביןהמוצהרת

בנוגעלמשלכךבפועל.

ליישהזמנים,ללוחות

תמ״אתוכניותכמה

שלקחאביבבתל

לקבלשנתייםלי

היתר״.להן

גןרמת

העירילהגבהת"פועלים

שלהתפיסהגןברמתכימצייןרוזנטל

״הצלתלחלוטין.הפוכההמקומיתהרשות

העיר,שנראיתמאיריותרחשובהחיים

שיהיהלנואכפת׳לאאומרתשםהעירייה

קומות׳,שלבנייןלידקומותשלבניין

ברמתישפרויקטיםכמהלראותניתןלכן

אומר.הוארגיל״,אותמ״אגן,

הפנים,משרהנתונילפי

תו־105הוגשו2012ב־

כניות

$TS1$תוכניות$TS1$

$DN2$תוכניות$DN2$,ואוש־לתמ״א

רו

$TS1$ואושרו$TS1$

$DN2$ואושרו$DN2$90שלמהמצגת

מדיניותכיעולהפז

מדיניותהיאהעירייה

38תמ״א״מינוףשל

עירוניתלהתחדשות

העיר״.והגבהתולציפוף

העירייהכינכתבעוד

מהנדסיםשניייעדה

לטי־מלאהבמשרה

פול

$TS1$לטיפול$TS1$

$DN2$לטיפול$DN2$תמ״אבבקשות

שמצ־מהבלבד,

ביע

$TS1$שמצביע$TS1$

$DN2$שמצביע$DN2$הת־נושאאתלקדםמצדהנכונותעל

מ״א.

$TS1$.התמ״א$TS1$

$DN2$.התמ״א$DN2$,גןרמתלעירייתהמצגת,לפיבנוסף

קומהשאישרה2010ב־כברתוכניתהיתה

ב־נוספתותוכניתלתמ״אמעברנוספת

201

$1ST$201$1בST$

$2ND$201$2בND$תוךהיחידותמספראתשהגדילה

לדירה.מינימלישטחהקטנת

גבעתיים

הנמוך׳הצביוןעללצנזור״רוצים

מדיניות״קוויישגבעתייםלעיריית

בנוסףבמצגת.נאמרבלבד״,כלליים

ושישחניהבתקניגמישותאיןכינכתב

מאוד״הםהנמוך.הבינויאתלשמררצון

העירשלהנמוךהצביוןעללשמוררוצים

מלכתחי־בקשותהרבהגםשםאיןולכן

לה״,

$TS1$,מלכתחילה״$TS1$

$DN2$,מלכתחילה״$DN2$38הוגשו2012בשנתרוזנטל.מסביר

מש־לזה״ישאושרו.14לתמ״אבקשות

מעות

$TS1$משמעות$TS1$

$DN2$משמעות$DN2$אחרות,לעריםבניגודכימיוחדת

לכןלבנייהשטחיםיותראיןבגבעתיים

מש־זהתמ״אמעודדתלאשעירייהזה

מעותי״,

$TS1$,משמעותי״$TS1$

$DN2$,משמעותי״$DN2$כימצייןפורתבןרוזנטל.אומר

ולוקחמסורבלקצתבגבעתיים״התהליך

מעודדיםאורוציםלאשהםמשוםלאזמן

38תמ׳׳אתוכניותלמימושביותרהגבוההפוטנציאלאתישוראשל׳׳ציםבתלהרצליה,

עיו

בתים

הרצליה

ראשל׳׳צ*

אונו
**

אביבתל

גן***ומת

רעננה***

חולון

גבעתיים

וחת

השווו

היום

קרקעערךבשילובמעודדתעירוניתמדיניות

בקשותלריבוימוביליםנמוך

ערהיזמיתופעילותגבוהיםקרקעערכי

נרחבלמימושהביאה106רצ/תוכנית

קיימתקומות.7.2לתוספתתוכניתאושרה

מעודדתהעירוניתוהמדיניותערהיזמיתפעילות

אךיזמית,פעילותמעודדיםגבוהיםקרקעערכי

הבנייהזכויותאתמגבילההרבעיםתוכנית

גבוהיםקרקעערכימעודדה,עירוניתמדיניות

גדולבהיקףזמינותבנייהוזכויות

מעודדתעירוניתמדיניותעקבנרחבמימוש

גבוהיםקרקעוערכי

איחודמתירהלאאךזכויות,ניצולמתירההוועדה

פנטהאוזלדירותגגחדרי

העירוניתהמדיניותזמינותבנייהזכויותחרף

הקייםעללשמורשואפת

הדייריםציפיותלגג.יציאהחדריעםדירותריבוי

נמוךהמימושאךגבוהות

שניםלעודתחזית

תוספתיאפשרותב״עותואישורתיקון

הפוטנציאלאתויגדילוזכויות

יהיהוניתןקומהלהוסיףתאפשרהתב״ע

גגדירותעםפרויקטיםלהכניס

היטלבהיעדרכלכליתודאותייצורתיקון

השבחה

חברותכניסתיעודדהישניםהמתחמיםריבוי

גדולות

לגדולצפויהפעילותהיקף

2013ב־תחבורה.וקשייהיצעעודףצפוי

ידועהלאועמדתוחדשעירייהראשייבחר

קיימות,גגדירותעםפרויקטיםכניסתצפויה

בדופלקסיםהשוקלהצפתסיכוןויש

יחסיתאטילמימושלצפותיש

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmma

ליצורצפויבהכנהשנמצאמדיניותמסמך

בעירתכנוניהודאות

כיוםאיןלהימשך,צפויהקייםהמצב

עירוניתהיערכות

הפוטנציאל

היזנזי

גבוה

בינוני

בהרצליה38תמ״אפרויקט

שעלעמיתצילום:והנדסהכלכלהפזמנכ״ליתפז,דניאלהשלמצגתעלמתבססיםהנתוניםמקור:הארוךלטווחבינוניגבוה,הפוטנציאל«*כיוםקטניםליזמיםבינוני־נמוךגדולות,לחברות"גבוהקטניםליזמים•בעיקר



מאורצוותשםשישמשוםאלאתמ״א,

והבנייה״.התכנוןבתחוםשמטפלקטן

בתים

מעודדת״עירונית״מדיניות

תמ״אבעניינייםבתשלהמספרים

מדיניותאתמשקפיםממשלאאולי

גורמיםמסכימיםלפחותכךהעירייה,

הוגשו2012ב־והבנייה.התכנוןבתחום

המצגתלפיואושרולתמ׳׳אבקשות27

התחדשותמעוררתמאוריםבתפז,של

העירייהבפרט.ותמ״אבכללעירונית

להתחדשות38תמ׳׳אל׳׳מינוףפועלת

נכתבהעיר",והגבהתולציפוףעירונית

מעוררת,עירונית׳׳מדיניותבמצגת.

ציפיותלצדיחסיתנמוכיםקרקעערכי

בקשותלריבוימביאיםמתונותדיירים

יםבתאתפזהציבהלכןנכתב.להיתר",

גבוה.יזמיפוטנציאלשלהןהעריםכאחת

עי־הכינהשניםכמהלפניהמצגת,לפי

ריית

$TS1$עיריית$TS1$

$DN2$עיריית$DN2$לתוספות538ב׳/תוכניתיםבת

לתמ״א,מעברלשתייםקומהביןשל

התוכניתתיקוןשלפניבתקופהמדובר

אותה,שייתרתיקוןבגללהופקדהלא

ברורה.היתההעירייהמדיניותאבל

ההנדסהבאגףרפרנטיםשניישבנוסף

כמוהתמ״א.בנושאייעודיתשמטפלים

התעשייהואזוריםבתקניוןאזורבכלכן,

לבנייהפינוי־בינוישלפרויקטיםישנם

חדשות.דיוריחידות003-004של

הרצליה

לדיירים״גם״תמריצים

נחשבתהרצליהעירייתמדיניות

תמ׳׳אביצועיחסיתשמעודדתלכזו

תוכניתיזמההעירייהבמקביל38

שמד־2213)הר/עירוניתלהתחרשות

ברת

$TS1$שמדברת$TS1$

$DN2$שמדברת$DN2$מלאותקומותשתישלתוספתעל

הגגמשטח%07שלבנסיגהוקומה

זכויותהגג(,מקומת7070על)בנייה

ובנייההריסהבפרויקטנוספתלקומה

ולאבלבהלדייריםכתמריץמחרש

המ־הוועדה2012באוקטוברליזם.

קומית

$TS1$המקומית$TS1$

$DN2$המקומית$DN2$תוקףלתתלמחוזיתהמליצה

בקשות32הוגשו2012ב־לתוכנית.

מחזיקהלאשהעירייהאף28ואושרו

שהתוכניתעדלנושא.מיוחדרפרנט

מב־היזמיםלתוקף,תיכנסהעירונית

קשים

$TS1$מבקשים$TS1$

$DN2$מבקשים$DN2$3/83תמ׳׳אלפיזכויותכרגע

תמ״אהטמעתישנהפזשלהמצגתלפי

צי־מניעתעלהקפדה״תוךבעיר,38

פוף

$TS1$ציפוף$TS1$

$DN2$ציפוף$DN2$בשלנוקשים׳׳.חניהתקניועליתר

פעילותניכרתהגבוהיםהקרקעערכי

צפויה2213הר/ותוכניתערה,יזמית

2/83לתמ׳׳אקומהלהוסיףבעתיד

רעננה

הקומות״ביןזכויות״ניח־

״טי־ישברעננהפז,שלהמצגתלפי

נוף

$TS1$״טינוף$TS1$

$DN2$״טינוף$DN2$שלעירוניתלהתחרשות38תמ״א

הכלכליתהחברהכן,כמוהעיר״.מרכז

כיזמיתלפעולנערכתהעירייהשל

כדאיותבעליבפרויקטים38תמ״א

העי־מדיניותבשלגבוליתכלכלית

רייה

$TS1$העירייה$TS1$

$DN2$העירייה$DN2$2012ממאיבנוסף,העיר.לחירוש

שמדברת1010רע/מק/תוכניתאושרה

איחודמלאות,קומותשתיתוספתעל

נכוןהקומות.ביןזכויותוניודגגחררי

38תמ״אשלנרחבמימושישלהיום

מעו־עירוניתמדיניותבשלגםבעיר

ררת

$TS1$מעוררת$TS1$

$DN2$מעוררת$DN2$הגבוהים.הקרקעערכיבשלוגם

השוקלהצפתסיכוןשקייםמציינתפז

קומות5.2יממשואםאלאברופלקסים,

נרחב.בהיקף

לציוןראשון

קטנים״ליזמים"בעיקר

העירוניתהמדיניותלציוןבראשון

ניצןמאירשלהכהונהלשניים.נחלקת

מחליפושלוהכהונההעירייהכראש

ניצןשלבתקופתוהמצגת,לפיצור.רב

ופרויקטים38תמ״אאתמינפההעירייה

עי־התחדשותלמטרותפינוי־בינוישל

רונית.

$TS1$.עירונית$TS1$

$DN2$.עירונית$DN2$הרא־העירגםהיתהלציוןראשון

שונה

$TS1$הראשונה$TS1$

$DN2$הראשונה$DN2$שלהכפלהועדזכויותשהוסיפה

שמאזאלא(.106)רצ/הקומותמספר

העירייהראשלתפקידנכנסצורשרב

פרויקטים.לקדםבנכונותהאטהניכרת

הוגשו2012ב־הפנים,משרדנתונילפי

נכנסשצור״מאז34ואושרובקשות28

גביתרוחפחותהרבהישנהלתפקידו

אומרבזה״,מאמיןפחותהואכיבנושא

לאשהואהוא״המוטולדבריו,רוזנטל.

להוסיףאלאדיוריחידותלהוסיףרוצה

ממצעחלקהיהזהתעסוקהשטחי

קיימתתוכניתישאםשלו.הבחירות

מתנגדדיהואאבלאותה,יעצורלאהוא

המצגתלפיזאת,עםחדשות״.לתוכניות

למימושהביאה106רצ/תוכניתפזשל

שםייצורותיקוןהתמ״אשלנרחב

הש־היטלהיעדרבשלכלכליתוראות

בחה.

$TS1$.השבחה$TS1$

$DN2$.השבחה$DN2$,גבוה,הואהיזמיהפוטנציאלכך

קטנים.ליזמיםבעיקר

אונוקריית

עירונית״התחדשות״בעד

קרייתעירייתפז,שלהמצגתלפי

הט־ידיעל38תמ״אאתמעוררתאונו

מעתה

$TS1$הטמעתה$TS1$

$DN2$הטמעתה$DN2$העי־ייעודית.עירוניתבתוכנית

רייה

$TS1$העירייה$TS1$

$DN2$העירייה$DN2$תיקוןלפניעודבעצמהיזמה

בנובמברשאושרה413קא/תוכניתאת

קומותשלתוספתומשמעותה2011

משטח60עלבנסיגהנוספתקומהועוד

2012ביוליאושרהבעירבנוסף,הגג.

עירוניתלהתחרשותייעודיתתוכנית

שלגדולבפרויקטמדוברהזמיר,ברחוב

עורשלהגגעלבנייההכוללבניינים10

דיור.יחידות06-07

פרויקטיםשניבעירישנםבנוסף

ואוכל־בוצעושכברפינוי־בינוישל

סו.

$TS1$.ואוכלסו$TS1$

$DN2$.ואוכלסו$DN2$היאמעודדת,דיהמקומית״הרשות

תיקוןלפנימשלהתוכניתעשתה
״,

רוזנטל.אומר

וחולוןהשרוןרמת

הנושא״אתמעודדים״לא

ברמתתמ״אשלגבוהמימושכיוםאין

מעודדתממשלאגםוהעירייההשרון

השרוןברמתהמצגת,לפיפז.לפיזאת

לגג,יציאהחרריעםדירותהרבהישנן

דייריםשלגבוהותציפיותבשלגםולכן

שה־הואהצפינמוך.הואכיוםהמימוש

מצב

$TS1$שהמצב$TS1$

$DN2$שהמצב$DN2$שלאהעובדהבשליימשךהנוכחי

לנושא,כלשהיעירוניתהיערכותקיימת

היזמיהפוטנציאלאתפזהגרירהלכן

כנמוך.השרוןברמת

הע־לאחתנחשבתלאחולוןגם

רים

$TS1$הערים$TS1$

$DN2$הערים$DN2$המצגת.לפיתמ״א,שמעודדות

ו־תוכניותבההוגשו2012ב־

פעילותמייצרתלא״העירייהאושרו.

מסתמכתהיאהתמ״א.לעידורמיוחדת

תוכניתמכינהולאעצמההתוכניתעל

רוזנטל.אומרשמעבר״,

38תמ״אלפי2005מאזואושרושהוגשוהתוכניותמספרבאישוריםהחזקים

אונוקריית

רעננה

הרצליה

לציוןראשון

אביבתל

גןרמת

בתים

גבעתיים

חולון

mssm


