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ניתןיורקבניועירוניתהתחדשות

קומות51לבנייתאישורלקבל

להעיניתןהאםקומות.בןבנייןעל

התחדשותלישראלהמודלאתתיק

ובפורטוגליורקבניובישראלעירונית

עובדזהאיך

ברובעיםיותרהחלשותהשכונות

מאופיינותלמשלוקווינסברוקלין

וזועירוניתלהתחדשותבפרויקטים

בקרבבעיקרגבוהיםלביקושיםכות

תשואהלהרוויחהמבקשיםמשקיעים

במנההחזקיםברובעיםאםגבוהה.

מחיריסיידאיסטולואוורסוהוכגוןטן

חליברובעים03ירדוהשכירות

איילסטטןברונקסהארלםכמושים

יותרנמוכהירידהנרשמהוג'מייקהנד

.01עדשלבשיעור

מהווהיורקניובפרבריהנדל"ןשוק

בכללבישראללמתרחשאב-טיפוס

לישראלבדומהבפרט.אביבובתל

קרצברמהיעדרסובלתמנהטןגם

למצואניתןכןועללבנייהזמיןקעות

עירולהתחדשותפרויקטיםעשרות

חיזוקאופינוי-בינוישלבצורהנית

ובנייה.

הזמבלוחותהואהעיקריההבדל

גמישותעירבנייןתוכניותבקידוםנים

והיכולתהניתנותהבנייהזכויותהיקף

מהירים.זמניםבלוחותפרויקטלקיים

הוועדהכיפורסםלאחרונהרק

אישאביבתלעירייתשלהמקומית

מעוזבשכונתפינוי-בינויתוכניתרה

תוסצמצוםתוךהעירבצפוןאביב

בדיחוקפיעלהמותרותהבנייהפות

החלטההציבורי.לדיורהשייכותרות

אתתכנוניתשמעכבתרקלאשכזו

בכדאיותופוגעתגםאלאהפרויקט

הכלכלית.

הפוךמתרחשיםהדבריםבמנהטן

הצלחהלאחוזיגורםמהלגמרי.

עיהתחדשותשלבפרויקטיםגבוהים

זכויותמעניקותהתכנוןרשויותרונית

הגבללאכמעטבנייהזכויותאוויר

מעוגםהןקיימים.בנייניםמעללה

אתומערבותזהמסוגפרויקטיםדדות

ליזמים.שיסייעוהרשויותכל

שהיהאזורהואלמשלהארלם

ולאוכלוסיותפשעלכנופיותמרכז

מיעובאוכלוסייתשהתאפייןחלשות

מוזובתיםרעועותתשתיותעםטים

שנארטימוסהיזמיתהחברהנחים.

הבינהה-09בשנותלשכונהכנסה

אמיאלטרנטיבהלהוותמנתשעל

מהעירדירותשוכרילדייריםתית

שמגיעיםלהשכרהדירותומחפשי

אתלשנותחייביםהיבשתרחבימכל

טובמוצרלהציעוחייביםהסביבה

ואכןיותר.נוחבמחירממנהטןיותר

מעוצבותמרווחותבנושהםהדירות

החליטובהארלםהיזמים

יותרטובמוצרלהציע

דירותובנומנהטןמאשר

וזולותמרווחותמעוצבות

ויקיפדיההנדרסוןגיםצילום הסביבהאתמשניםהארלם.במרכזבנייהפרויקט

הערה




יותר.וזולות

להשכרהפרויקטיםקידמההחברה

והעקבועריהוטהכוללותדירותשל

לובינדרששרקמהלדיירניקה

גגלפגישותמרכזכושרחדרשומר

מסומרכזדייריםלמפגשיכמרכז

הקהילהלמעורבותדאגהבכךחרי.

פעלההחברההמקומית.בתעסוקה

להגבהמשטרהכוללהרשויותמול

ופשעאלימותלמניעתהאכיפהרת

ומערכתהתברואהמחלקתמולוכן

החינוך.

קייםבנייןמעלקומות51
מעניקותבארה"בהתכנון"רשויות

מסהגבלה"ללאכמעטבנייהזכויות

מארקybmBחברתויו"רמייסדביר

משפעםמכברזהחזראשרזאבי

חברתיורק.בניוארוכהמשהותחתו

bmBבהיהאחרונותבשניםהשיקה

SMAERDמערכתגדולהשקעה

ופנדל"ןנכסילהציגהמאפשרת

מתוחכמת.בטכנולוגיהבנייהרויקטי

היאהחדשההמערכתזאבילדברי

ולרשויותהמקומיתלרשויותמצוייןכלי

שנוסךמההעתידאתלהציגהתכנון

התבשלבכברבמיזםאמוןבדיירים

ולשנותלהתגייסכולםאתוסוחףכנון

המגורים.וסביבתהשכונהתדמיתאת

האחרונהבשנהמיישמים"אנו

מגהבמספרsmaerDמערכתאת

עירוניתהתחדשותשלפרוייקטים

וחיאביבתלאונוקרייתיםבבת

הברית"בארצותזאבי.מדווחפה"

פרויקטיםבעשרותהמערכתיושמה

להבמתחמיםכוללהתחדשותשל

מהווההמערכתקצר.לטווחשכרות

שלוהמכירההשיווקממערכתחלק

דרךזמןובכלמקוםמכלהדירות

אפליקציה".

כוהיקףרחביהתחדשותמיזמי

בתיהריסתהעירוניהשטחשינויללים

בניינישלובנייההכרללאהמגורים

למבדיוקתחתם.חדשיםמגורים

טכנולוגיותמערכותנכנסותהזהקום

SMAERD אפליקצייתכגוןחכמות

עירוניתסביבהלהציגהמאפשרת

בהדנדל"ןופרויקטינכסיםעתידית

למחשבהידכףלמכשירנגישהמיה

אתלהמחישאפשרכךמגע.ולמסכי

משרשכזוויזואליתהמחשההחלום.

אתפחותלאאךהבנייהיזמיאתתת

במקום.הגריםוהדייריםהאוכלוסייה

המקודהפרויקטיםזאבילדברי

יורקבניויותרהחלשותבשכונותמים

לזוהדומהגבוההברמהמתוכננים

הדיומידטאון.למנהטןהאופיינית

למלהשכרהמוצעותהחדשותרות

סוממעמדרוכשיםלצדיכולתעוטי

המסייעיםגבוהעדבינוניציו-אקונומי

היסטוריתעירהיאפורטו

אבללשימורמבניםעם
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ערכה.ועלייתהשכונהתדמיתבשינוי

זכויותאףעלכ׳עודמסבירזאבי

לבי־התקניםהדופן,יוצאותהבניה

צוע

$TS1$לביצוע$TS1$

$DN2$לביצוע$DN2$הק־ואיןמאד,נוקשיםהפרויקט
לות

$TS1$הקלות$TS1$
$DN2$הקלות$DN2$בארה"בשנקבע.למהמעבר"

האישו־כאן.מאשרהפוךעובדזה

רים

$TS1$האישורים$TS1$

$DN2$האישורים$DN2$,מתחייביםהיזמיםאבלמהירים

בתב"עהקבועיםבתקניםלעמוד

שלאליזמיםהסנקציותהנחות.ללא

ואףמאוד,חמורותבתקניםעומדים
את"קחלאלהצליחשרוצהיזם

הסיכון".
לררהאופיינייםכאלה,"פרויקטים

ליז־מעניקיםיורק,בניורביםבעים

מים

$TS1$ליזמים$TS1$

$DN2$ליזמים$DN2$מצליחיםגםולכןגבוה,תמריץ

מסבירהשכונה",ערךאתלהעלות

המ־רבותשכונותלראות"ניתןזאבי.

שנות

$TS1$המשנות$TS1$

$DN2$המשנות$DN2$ברונקסהארלם,כגוןפניהןאת

פרויקטקידוםשבקווינס.וגימ"קה
שלמשותפתעבודהמחייבכזה

והגורמיםהרשויותהמחלקות,כל

השונים".

קצתהמצבזאבי,לדבריבישראל,
לחדשכלכלילא"ליזמיםאחר.

נתק־אנוחלשות.בעריםבניינים
לים

$TS1$נתקלים$TS1$
$DN2$נתקלים$DN2$מב־נדל"ןשיזמיאירוני,במצב

באזוריםרקכאלהפרויקטיםצעים

דן,גושכגוןכלכליותכדאיותבעלי

שבאמתבנייניםוהשפלה.השרון

לאהפריפריה,בערילחיזוקזקוקים

מטופלים".

עולםחובקתהתתדשות
עירוניתבהתחדשותפרויקטים

שאנחנוממהלגמריאחרגודלבסדר

במדינותלראותניתןבישראלמכירים

שנש־כאלואומונרכיותקומוניסטיות,

לטו

$TS1$שנשלטו$TS1$

$DN2$שנשלטו$DN2$איחודסין,כגון,צבאית,ברודחת

ופקיסטן.הערביותהאמירויות

מבו־עירוניתלהתחדשותפרויקטים

צעים

$TS1$מבוצעים$TS1$

$DN2$מבוצעים$DN2$דיורבמבניבעיקרבאירופה,גם

גםלפועליוצאיםבאירופהציבורי.

השם:תחתלהתחדשותפרויקטים

Retro-Fitting,בחידושומתמקדים

אנ־החוסךירוקלבנייןוהפיכתוהבניין

רגיה

$TS1$אנרגיה$TS1$

$DN2$אנרגיה$DN2$ימי־שלהאקליםלתנאיומותאם

ם.

$TS1$.ימים$TS1$

$DN2$.ימים$DN2$לישראל,בניגודאלה,פרויקטיםגם

אולשימורבמבניםמבוצעיםשהםאף

במהירותמקודמיםמחמירלשימור

רבה.

בפו־נמל)עירבפורטובונים"אנחנו

רטוגל(

$TS1$)בפורטוגל$TS1$

$DN2$)בפורטוגל$DN2$דיול',יחידותל-000,1קרוב

חברתמנכ"לאבני,שלומימציין

TAGA URBANI זרועשהקימהמ׳, מ׳

בספ־ובהןמדינותבמספרנדל"נית

רד,

$TS1$,בספרד$TS1$

$DN2$,בספרד$DN2$,ואנגליה.הולנדגרמניה,פורטוגל

הרא־הילטוןמלוןאתגםמקימים"אנו

שון

$TS1$הראשון$TS1$

$DN2$הראשון$DN2$היס־עירזופורטובוטיק.ומלונות

טורית,

$TS1$,היסטורית$TS1$

$DN2$,היסטורית$DN2$לשימור.הםמהמבניםוחלק

עדאורךהתכנוןהליךזאת,למרות

היתרילקבלתעדהיותרלכלשנתיים

בנייה.

הבירוקרטיהשבארץספק"אין
בהתחדשותיותרומורכבתמסואבת

הפרויקטיםלשימורובמבניםעירונית,
במקרהעשור,לאחרלפועליוצאים
עלמהותיתהשפעהלכךישהטוב.

ועלהפרויקטשלהכלכליותהכדאיות

היזמית".החברהשלהמוטיבציה

מז־בהחלטיורקבניומנהטן"רובע

כיר

$TS1$מזכיר$TS1$

$DN2$מזכיר$DN2$בגושבפרטבישראל,הנעשהאת

קרקעותמלאיעםקטןשטחרבתי,דן

אלתר־רחלפרופ'מסבירהמוגבלי,

מן,

$TS1$,אלתרמן$TS1$

$DN2$,אלתרמן$DN2$חוקרתומשפטנית,עריםמתכננת
למחקרנאמןשמואלבמוסדבכירה
מדיניותלאומית.

התחדשותשל"פרויקטיםלדבריה,

הגדו־בעריםגםמתבצעיםעירונית

לות

$TS1$הגדולות$TS1$

$DN2$הגדולות$DN2$הגירהבגללואיסטנבול,בטורקיה

וכןלעיר,מהכפרתושביםשלגדולה
זאת,עםאמריקה.שבצפוןבטורונטו

למדינותישראלאתלהשוותניתןלא

הבנייניםרובשאצלנוכיווןהעולם,

המחזיקיםרבים,לדייריםמשותפים
מקשהכזהמצבהדירות.עלבבעלות
ההחלטות".קבלתהליךעל

הנו־בישראלשהחקיקהמציינתהיא

געת

$TS1$הנוגעת$TS1$

$DN2$הנוגעת$DN2$הס־הדייראוהדייריםלהסכמת

רבן

$TS1$הסרבן$TS1$

$DN2$הסרבן$DN2$ההתחדשות"היקףבעולם.נדירה

מדינותלעומתבהיקפוגדולבישראל

ספקאין"אבלמסכמת,היאאחרות",

ביןהואתוכניותאישורזמןשמשך
בהתחדשותבמיוחדבעולם,האיטיים

עירונית".
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