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דיור בר השגה - בין עיר תחרותית לבין עיר

חברתית

באיזו דרך אנחנו רוצים לעצב את הערים שלנו – כעסק כלכלי או עם

הפנים לתושבים?

 - אפוק טיימסמרלן-אביבה גרינפטר05/01/2012

בקיץ האוהלים  מחאת 

לכותרות העלתה  האחרון 

בר דיור  של  הנושא  את 

שקופלו לאחר  וגם  השגה, 

לדון ממשיכים  האוהלים, 

סביבה של  בהקשר  בנושא 

השבוע אדם.  זכויות  ושל 

"עיר כנס  ים  בבת  התקיים 

ביוזמת במבחן"  חברתית 

האזרח, לזכויות  האגודה 

ים בת  עיריית  עם  בשיתוף 

שלומי העיר  ראש  ובמעמד 

לחיאני.

העיתונאי בהנחיית  בכנס, 

הפנלים במהלך  העיר.  תושבי  בו  והשתתפו  השקיפות  עיקרון  יושם  לביא,  אביב 

שלהם. העיר  ראש  את  גם  שאלות,  לשאול  הזדמנות  למשתתפים  ניתנה  השונים 

לזכות המארגנים יאמר כי היה תרגום לשפת סימנים לאורך כל הכנס, כדי לאפשר גם

לכבדי שמיעה ולחירשים לקחת בו חלק.

עיר תחרותית ועיר חברתית

צריך מה  היא:  בטכניון  נאמן  ממוסד  ד"ר אמילי סילברמן  שמעלה  אחת השאלות 

יבחרו להישאר בה? סילברמן מספרת שכאשר ניפרשו לשנות בעיר כדי שצעירים 

האוהלים בכל רחבי הארץ, היא ביקרה בדימונה. בעיר הדרומית פגשה צעיר בשנות

 חבריו לכיתה שחזר לדימונה. כך גם37 לחייו שסיפר לה שהוא היחיד מבין 30ה-

בקרית שמונה ובערים נוספות בפריפריה.

לצמיחה השאיפה  הוא  המוביל  שיעדה  כעיר  תחרותית",  "עיר  מגדירה  סילברמן 

כלכלית בלבד, תוך תחרות עם ערים שכנות במטרה למשוך אליה עסקים ואוכלוסייה

גדולים ובפרויקטים  חדשה  בבנייה  בעיקר  משקיעה  התחרותית"  "העיר  עמידה. 

כדוגמת בית אופרה או אצטדיון. "העיר התחרותית" מנוהלת כמו "חברה עסקית",

מסכמת סילברמן.

ולא למשוך עיר חברתית לעומתה שואפת להיטיב קודם כל עם התושבים הקיימים 

יותר. בעיר החברתית תהייה השקעה במדרכות תושבים חדשים מאוכלוסייה חזקה 

(לרווחתם של הולכי הרגל) ובתחבורה ציבורית שהם, אולי לא במקרה, גם סממנים

על  . מבחינה תרבותית "עיר חברתית" תדאג לפרויקטיםאיכות הסביבהשל שמירה 

יותר גבוהה  ברמה  הציבור  ושיתוף  שקיפות  בה  ויהיו  מקהלות,  כמו  מקומיים 

בהשוואה "לעיר התחרותית".

ויותר יותר  יש מרכיבים של שניהם, אבל המגמה בארץ היא ללכת  "למרבית הערים 

לעיר 'תחרותית'" אומרת סילברמן ומוסיפה, "עד שהחלה מחאת האוהלים".
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תל אביב", ב"אוניברסיטת  בפקולטה למשפטים  הדיקן  בלנק, סגן  ישי  ד"ר  לדעת 

ממשלתית: מעורבות  הוא  לפתרון  הדרכים  ואחת  בתחרות  ימשיכו  עצמן  הערים 

"צריכה להיות ממשלה חזקה שחושבת איך לדחוף גם פרויקטים לאוכלוסיות חלשות

יותר".

בר דיור   – ים  בת 

השגה של תל אביב

על לחיאני סיפר בכנס 

בפני הניצבת  הדילמה 

וחברי עיר  ראש 

המועצה שלה שרוצים

התושבים עם  להיטיב 

בבעיות נתקלים  אך 

בניהול העיר. כלכליות 

הכנסה שום  "אין 

מארנונה לרשות 

אלא למגורים, 

מסחרית". מארנונה 

מסביר לחיאני 

לשירותים שההוצאות 

בנושא לאוכלוסיה 

תברואה, חינוך ורווחה

עולים על מה שנגבה מהם כארנונה, הדבר שונה לגבי מבני עסקים שגם מייצרים

מקומות תעסוקה.

 קומות בקרבת חוף הים,42מן הקהל נשאל ראש העיר לגבי הקמת מלון דירות בן 

וצפוי להעמיס על התשתיות הקיימות. לחיאני השיב: "לא מבנה שמסתיר את הנוף 

עיר שרוצה בניין שאין לו פתרון כולל. הפרויקט הוא חלק מהתחדשות של  נבנה 

להתבסס על תיירות". הוא מבטיח לתושבים שהוא שומר על החוף הציבורי ושס"מ

אחד ממנו לא יגרע. לדבריו הבניין החדש נבנה על עקרונות הבניה ירוקה, "לא אומר

שיש גינה גדולה. מדובר על שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ובאנרגית השמש".

וידידותי לסביבה הוא וילה עם גינה קטנה, הרי שכיום, אם פעם האמינו שדיור ירוק 

 אחוז מהתושבים מתגוררים בערים, הדרישה היא לשמור80כאשר בישראל מעל ל-

על שטחים פתוחים. כיום ברור שמגדל בניינים גבוה, בהנחה שהוא מתוכנן היטב

ומוקם בתקנים של בניה ירוקה, הוא ידידותי יותר לסביבה.

ים אומר לחיאני שהשאיפה שלו היא שדור בנושא של אפשרות התפתחות של בת 

ים אך ממשיך בצער: "האיום הגדול שלנו הוא לא אירן אלא יחזור לגור בבת  שני 

תל אביב המושכת אליה את כל התקציבים". לגבי דיור בר השגה הסביר מדינת 

ים, דיור בר השגה של תל אביב זה בת לחיאני: "העניים של תל אביב גרים בבת 

ים".

אחריות תאגידית של חברות הבניה

האם חברות הבניה יכולות להשפיע כשהמחויבות שלהן היא קודם כל לבעלי המניות

גרינברג, מנכ"ל חברת אזורים מסביר ברווח מקסימלי? אופיר  בעיקר  המעוניינים 

יצאו לתכנון, במרבית הפרויקטים שטרם  שחברתו קשובה לאירועי הקיץ. "היום, 

נערכו שינויים בעקבות המחאה החברתית". גרינברג מסביר שכיום החברה דואגת

לזוגות צעירים במטרה לתפור להם דירה קטנה יותר. לדבריו ההחלטה אינה רק של

החברה: "חלק מראשי הרשויות קשובים לזה ומסייעים".

עם בפרויקט  מעוניינות  הרשויות  "אם  גרינברג:  של  דבריו  בעקבות  מעיר  בלנק 

תמהיל חברתי מסוים, אפשר לתת תוספת של אחוזי בניה". לדעתו מוסדות הרישוי

צריך להיכנע לקבוצות יכולים להשפיע על מחירי הדירות בכל מקום. "לא  והבניה 

החזקות ותפקידה של המדינה הוא לא להיכנע להן", מסכם בלנק.
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