
נעם גל

38 וא�תה עלה גם ה�קף הפע�י  מאז נולדה תמ"א
ע�קר  התרכזה  אחר�ם,  התחדשות  פרו�קט�  של  לות 

�רו וסב�בתה.  אב�ב  בתל   – הארץ  במרכז  יהפע�לות 
אבל,  שונות.  מס�בות  מאחור  נשארה  נדמה,  של�ם, 
לאחרונה, נראה שגם שם הפע�לות מתגברת וברחב� 
עשרות  תכנון  או  הקמה  בשלב�  נמצא�ם  כבר  הע�ר 
38 ועד למי  רבות של פרו�קט� התחדשות – מתמ"א

תחמ� פ�נו� ב�נו�.

לצד מענה תשתיתי
"ע� כ�  אומר  ל�און  משה  �רושל�ם,  הע�ר  יראש 

ר��ת �רושל�ם פועלת להגדלת מספר �ח�דות הד�ור 
בע�ר, באמצעות בנ�ה חדשה וק�דום מ�זמ� התחדשות 
ע�רונ�ת, לכלל המגזר�ם, חלקם לצד הרכבת הקלה. 
הקרקע,  נ�צול  מאפשר�ם  ע�רונ�ת  התחדשות  מ�זמ� 
הע�ר��ה  לתושב�ם.  ורווחה  ל�זמ�ם  כלכל�  רווח  תוך 
התחדשות  מ�זמ�  של  בנ��תם  ולזרז  לס��ע  תמש�ך 
ולתושב�ם,  ל�זמ�ם  המוענק  הס�וע  לצד  ע�רונ�ת, 
בש�לוב  הד�רות,  וה�צע  הבנ��ה  נפח  הגדלת  תוך  

מענה תשת�ת� לג�דול זה".

בדרך למהפכה
ע�רונ�ת,  התחדשות  אפר�קה  מנכ"ל  ס�מון,  אסף 
הב�רה  הע�ר  את  לראות  הורגלנו  "שנ�ם  כ�  אומר 
סטט�סט�-כלכל�  דו"ח  כל  בכמעט  מדורגת  שלנו 
בע�קר  הע�ר,  מתושב�  ו�ותר  �ותר  הדרוג.  בתחת�ת 
לטובת  אותה  עוזב�ם  והור�הם,  צע�רות  משפחות 
ער�ם ו�שוב�ם אחר�ם. בעקבות כך �רושל�ם מאבדת 
במעמדה  מאוד  הפוגע  דבר  ו�צרנ�,  צע�ר  חזק,  קהל 

של הע�ר. אבל, לא עוד"!
�רושל�ם  "הפכה  קובע,  הוא  האחרונות,  בשנ�ם 
לה�ות ב�רת ההתחדשות הע�רונ�ת ולא בכד� – ראש 

יהע�ר והצוות המקצוע� מוב�ל�ם את �רושל�ם למהפ
כה אמ�ת�ת. הפתרון לכך הוא פע�לות ערה לח�דוש 
ונ�צול נכון �ותר של שכונות �שנות כך ש�רווחו את 
החזק  הקהל  את  חזרה  ו�משכו  אותה  �שדרגו  הע�ר, 

והא�כות�".
ומה החלק שלכם בהתחדשות בירושלים?

"אפר�קה התחדשות ע�רונ�ת, מוב�לה פרו�קט�ם 
רב�ם מסוג זה בע�ר, דוגמת רחוב סן מרט�ן שבו �בנו 
ש�כון  �חל�ף  וצ�בור  מסחר  שטח�  ד�ור,  �ח�דות   122
הוא  נוספת  דוגמה  ד�ור.  �ח�דות   34 בן  מ�ושן  רכבת 

חד ד�ור  �ח�דות  כאלף  ��בנו  בו  �וחא�,  בר  יפרו�קט 
��תמכו  אשר  �שר,  אבנר  האדר�כל  של  בתכנון  שות 

הש� את  לאפשר  שתוכל  המונ�ם,  הסעת  יבמערכת 
ע�רו התחדשות  אפר�קה  בשכונה.  המשמעות�  ינו� 

נ�ת פועלת בשכונות רבות נוספות בע�ר, אשר אלה 
הקרובות.  בשנ�ם  משמעות�  שדרוג  לעבור  צפו�ות 
הח��ם  א�כות  את  לשדרג  צפו�ה  הזו  הבנ�ה  מהפכת 

כלכ מעמדה,  את  ולשפר  משמעות�ת  בצורה  יבע�ר 

מכך  �וצא  וכפועל  תושב�ה  של  הח��ם  ואורח  לתה 
להוות מוקד מש�כה לתושב�ם חדש�ם".

הרב  הב�קוש   - אד�ר  �תרון  "ל�רושל�ם  לדבר�ו, 
ותו �שראל  מד�נת  תושב�  �רושלמ�ם,  שלה:  יכ�וונ� 

א�ננה  שכמעט  ב�קוש�ם  מפת  כלומר   – העולם  שב� 
סבלה  �רושל�ם  בנוסף,  משמע,  תרת�  גבול,  �ודעת 

יבמשך שנ�ם מה�עדר חלופות ראו�ות למשרד�ם בר
מ"ר  כמ�ל�ון  ונבנ�ם  הולכ�ם  כ�ום  וא�לו  הע�ר,  חב� 
של משרד�ם בא�כות הגבוה ב�ותר שצפו��ם למשוך 
הע�ר  את  ולמצב  לע�ר  רבות  ב�נלאומ�ות  חברות 
את  מחבר�ם  אנחנו  כאשר  א�כות�.  תעסוקה  כמוקד 
חלופות  ב�רה,  ע�ר  קש�ח,  ב�קוש  של  הנתונ�ם  כל 
שכבר  קלה  רכבת  ב�נלאומ�ות  לחברות  משרד�ם 
את  לממש  חזון  עם  ע�ר  וראש   - ומתרחבת  נוסעת 
הפוטנצ�אל של �רושל�ם �ש לנו מתכון מנצח לע�ר.
מגבלות  את  לשמר  לשכוח  לנו  אל  זאת,  לצד 

והש העת�קה  הע�ר  באגן  ב�ותר  המחמ�רות  יהבנ�ה 
כונות המק�פות אותה, כד� שלא נגרום לנזק שא�נו 

וב הבאות  בשנ�ם  אלה,  לשכונות  מעבר  ת�קון.  יבר 
תכנון  בהל�כ�  שנמצאות  התוכנ�ות  ה�קפ�  לאור  טח 
ממש  של  מהפכה  לראות  צפו��ם  אנו  ואחר�ם  כאלה 
ב"קצה  פעם  שה�ו  שכונות   – בע�ר  הד�ור  בתרבות 
בחודש�ם  כבר  �חלו  הקטמונ�ם  שכונות  כמו  הע�ר" 

הקרוב�ם את מהפכת ההתחדשות.
הקרוב,  בעשור  פנ�ה  לשנות  צפו�ה  �רושל�ם 
צמוד�ם,  פארק�ם  גבוה�ם,  בנ��נ�ם  ��בנו  במהלכו 
שחוצה  קלה  רכבת  לעלות,  שתמש�ך  ח��ם  א�כות 

את הע�ר ומשרד�ם ש�אכלסו חברות ב�נלאומ�ת".

התחדשות במושבה הגרמנית
ד� וורול� - ס�אנ� הנדסה ה�א חברת �זמות ובנ��ה 
�ח�דות  מאות  ה�ום  עד  שבנתה  וב�שראל,  בא�טל�ה 

יד�ור ב�רושל�ם, תל אב�ב, מבשרת צ�ון וקר�ת מלא
כ�. לצד הפעל�ות ה�זמ�ת הרג�לה בשנ�ם האחרונות 
ע�רונ�ת  התחדשות  של  פרו�קט�ם  מקדמת  החברה 

38 ב�רושל�ם ובמרכז הארץ. ותמ״א 
ב�ן ה�תר בונה החברה את פרו�קט נוף המושבה, 
מ�זם תמ”א 38/1 לח�זוק בנ��נ�ם, במושבה הגרמנ�ת 
ב�רושל�ם. הפרו�קט כולל את החלפת כל התשת�ות, 
הוספת ד�רות חדשות בקומת הקרקע ובשת� הקומות 
החדשות על גג הבנ��ן הק��ם. סה"כ כולל הפרו�קט 

24 �ח"ד.
אלו  ב�מ�ם  מקדמ�ם  הם  כ�  מספר�ם  בחברה 

ובמקו בע�ר  נוספ�ם  ע�רונ�ת  התחדשות  יפרו�קט� 
מות אחר�ם.

היענות ורצון טוב
�שראל  תכלת  ובעל�  מנכ"ל  הנס,  א��ל  לדבר� 
של  מתחמ�ם   5 אלה  ב�מ�ם  המקדמת  נדל"ן,  �זמות 
פ�נו� ב�נו� ב�רושל�ם, "ע�ר��ת �רושל�ם הר�מה את 

יהכפפה ונותנת את מרחב הפעולה. �ש כמובן גם את
גר�ם כמו דר�שות להקמת מבנ� צ�בור רב�ם, ומנגד 

הע�רונ�  אופ�  על  לשמור  הד�רות  בעל�  רצון  את 
טוב  ורצון  ה�ענות  �ש  הכל  בסך  אבל  התרגלו,  אל�ו 
מצד גורמ� התכנון בע�ר��ה מה שמשפ�ע לטובה על 

התהל�ך".
ההתחדשות ב�רושל�ם, הוא מוס�ף, מתחברת גם 
אבן  �ואל  הע�ר  מהנדס  שמוב�ל  הע�ר�ה  למד�נ�ות 

י– מד�נ�ות של בנ�ה לגובה: "הע�ר ה��תה מאוד שמ
נועדה  הנוכח�ת  המד�נ�ות  אך  הגובה,  בנושא  רנ�ת 
�ותר שטח�ם פתוח�ם מרחב� תכנון א�כות��ם  ל�צור 

י�ותר וזה משתלב כמארג אחד עם פ�תוח הרכבת הק
לה, שתס��ע בסופו של דבר גם להתחדשות הע�רונ�ת 

וגם לע�ר כולה".

לח��ב  הע�ר��ה  שהחלטת  מוס�ף  א��ל  זאת,  עם 
צורך  ע�מה  מב�אה  השבחה  בה�טל�  מ-2023  החל 

ומ תחבורת�  עומס  לפרו�קט�ם,  �ח"ד  של  יבתוספת 
עוררת התנגדות בקרב בעל� הד�רות כ�ון שהצפ�פות 
גודלת באופן משמעות�.  לדבר�ו, "הד��ר�ם חושש�ם, 

יובצדק, כ� הוספת כמות גדולה של �ח�דות ד�ור, תה
פוך את התנועה לבלת� נסבלת ולכן ח��ב�ם למצוא 

פתרון לנושא זה".

ערך סנטימנטלי
"ההתחדשות הע�רונ�ת, ב�רושל�ם תמש�ך לה�ות 
מאוד רלוונט�ת והב�קוש לד�רות במרכז הע�ר �מש�ך 

 מבקשת להפוך 
לבירת ההתחדשות
ירושלים השתרכה מאחור בכל מה שקשור להתחדשות 

עירונית. אבל, נראה שלאחרונה העירייה וגם היזמים, 
מבקשים לשנות את התמונה
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מרקר מגזין



ועם  סנט�מנטל�  ערך  עם  בע�ר  מדובר  גבוה.  לה�ות 
ההת חדשה.  לבנ�ה  פנו�ות  בקרקעות  גדול  ימחסור 

למשבר  התשובה  ה�א  הע�ר  בלב  הע�רונ�ת  חדשות 
הולכת  להתענ��נות  מוקד  גם  כמו  ב�רושל�ם  הד�ור 
וגוברת של �הוד� התפוצות למגור�ם בע�ר, תוכנ�ות 
של מתחמ� פ�נו� נועדו לעמוד בב�קוש�ם אלו ול��צר 
חדשה  אוכלוס�ה  עבור  חדש�ם  מגור�ם  פתרונות 
ראובן,  ח�  שמואל  אומר  ב�רושל�ם",  לגור  המבקשת 

מנכ"ל קבוצת מנוס. 
הם  ב�רושל�ם  ע�רונ�ת  בהתחדשות  "האתגר�ם 
ואופ��ם  בע�ר  הק��מת  הרבה  הצפ�פות  לאור  רב�ם 
�רושל�ם, א�תה אנחנו  ה��חוד� של המבנ�ם. ע�ר��ת 

עובד�ם כבר שנ�ם מאוד �ע�לה בכל הקשור לק�דום 
והע הלך  הע�ר��ה  מול  והעבודה  הקשר  יפרו�קט�ם. 

מ�ק בתקופת הקורונה וה�א הוכ�חה �כולת הסתגלות 
ל�ותר  לשאוף  טוב  תמ�ד  כמובן  לש�נו��ם.  והתאמה 

יולהשתפר ואנ� חושב שאחד האתגר�ם שדורש�ם ש�
פור בהוא נושא ה�תר� ש�נו��ם בפרו�קט� תמ"א 38. 
בפרו�קט  גר�ם  והד��ר�ם  ק��ם  בנ��ן  על  כשעובד�ם 
תוך  לבצע  ש�ש  הכרח��ם  ש�נו��ם  מתגל�ם  לע�ת�ם 

ומע מאר�כ�ם  הב�ורוקרט��ם  התהל�כ�ם  בנ�ה.  יכד� 
לה�תר  המתנה  כ�דוע,  ההתקדמות.  את  מאוד  כב�ם 
לע�ת�ם  ש�נו��ם  לה�תר  והמתנה  ארוכה  ה�א  בנ�ה 

בהק להת��על  שצר�ך  דבר  זמן,  פרק  אותו  ילוקחת 
דם לטובת ק�דום מה�ר ורצ�ף של פרו�קט�ם וש�פור 
תנא� המח��ה של הד��ר�ם שח��ם בו בזמן ה�ותו אתר 

בנ�ה", הוא מסכם.

הזדמנות נדירה
יאדר�כל אמ�ר אלכופר, עמ�ת במשרד מל�ס אד

ע�רונ�ת  "התחדשות  כ�  מסב�ר  ער�ם  וב�נו�  ר�כל�ם 

כל  �ותר,  א�כות�ת  ע�ר  לבנות  נד�רה  הזדמנות  ה�א 
והתרומה  הח�בור  את  בחשבון  מב�א  התכנון  עוד 
שכבר  אפשרו�ות  ומחזק  סב�בו  לאזור  הפרו�קט  של 
זו הזדמנות לבנ�ת רחובות מוגדר�ם  ק��מות במקום. 

לר �חס  ללא  עומד�ם  הק��מ�ם  שהמבנ�ם  יבמקומות 
וק� גדרות  במקום  פע�לה  רחוב  דופן  להוספת  יחוב; 

הער�ם  מרב  אלמנט�ם שנעלמו  לתכנן  אטומ�ם;  רות 
לפתח  ושדרות;  גנ�ם  ככ�רות,  שנ�ם:  לפנ�  ב�שראל 

לשכו צ�בור�ת  תחנה  שמנג�שות  �רוקות  יסמטאות 
הסוג�ם  מכל  ד�רות  הטרוגנ�ות:  לוודא  הסובבת;  נה 
שונות;  אוכלוס�ות  של  להכללה  שתורמות  והמ�נ�ם 
לאפשר ערוב ש�מוש�ם שמנג�ש הזדמנו�ות תעסוקה, 

עסק�ם וב�לו� ומאפשר תחבורה צ�בור�ת �ע�לה”.
מתחם  הוא  לדוגמה,  ב�רושל�ם  התחנה  “מתחם 
תעש��ת� ק��ם לאורך הקו החדש של הרכבת הקלה 
ותוכנ�ת האב שתכננו ואושרה, הופכת אותו לרקמה 

לשכו אותו  ומקשרת  ש�מוש�ם  מגוון  עם  יע�רונ�ת 
כ�כרות  פע�ל�ם,  רחובות  דרך מערך של  סב�בו  נות 

ההתע הנצ�ב.  ארמון  לט��לת  הל�נאר�  הגן  יוהמשך 

ב�ן  ומחושבת.  מאוד  זה�רה  הה�סטור�  במרקם  רבות 
עת�ד�ת  קרקע�ת  רכבת תת  תחנת  גם  הצ�בור  מבנ� 

מס חז�תות  �צ�ע  האזור  הק��ם.  הקו  את  יהממש�כה 
מסוג�ם  ומגור�ם  משרד�ם  מלונות,  מסעדות,  חר�ות, 
מרכז  ה�וצר�ם  ש�מוש�ם   - מוגן  ד�ור  כולל  שונ�ם, 

ו�וצר עבורם ערך”. ע�רונ� שמושך אל�ו אנש�ם 
התחד פרו�קט  הוא  מ�רושל�ם  נוספת  י"דוגמה 

שות ע�רונ�ת בקר�ת ה�ובל שבו אנחנו מתכננ�ם 213 
�ח"ד במגדל ובבנ�ה מרקמ�ת בסמוך לתחנת הרכבת 
מסחר�ת  כ�כר  �וצר  הב�נו�  הנטקה.  רחוב  על  הקלה 
שנמצא  מטר   5 של  תומך  ק�ר  במקום  התחנה  מול 
רחבה  מדרכה  על  מסחר�ת  חז�ת  מפתח  ה�ום,  שם 
סמטה  לאורך  כ�ס  ג�נת  ו�וצר  זנגוו�ל  רחוב  לאורך 
בורכוב.  רחוב  עם  התחנה  אזור  את  שתקשר  חדשה 
בגודל, בסוג, במגדל  ד�רות  הפרו�קט מאכלס מגוון 

הפ �לד�ם.  וגנ�  משרד�ם  מסחר,  נמוכה(  בבנ�ה  יאו 
גדולה  כמות  לטעת  הזדמנות  מהוו�ם  גם  רו�קט�ם 
הן  �שראל,  בער�  כך  כל  החסר�ם  עצ�ם,  של  מאוד 
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