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מפינוי־בינוי״רדו

לשפץ״ותתחילו

ששוךעזרשירליפאוזנרשי

בארץביקרהבבוסטוןבר־השגהדיורבתחוםהפועליםגופיםשלמשלחת

פינוי־בינוישלפרויקטיםלדבריהם,המקומיים.מ״הפטנטים״לרעהוהופתעה

ללכתיכוליםשםשגרו״השוכריםבשכונות.החברתיהמרקםלהריסתרקגורמים

ששוךעזרושירליפאתט־שיווכלכלי״יותרהרבהגםזהלשפץ,עדיףלעזאזל?

בלבליםטראיון

החלי־השישיםשנותסוף

טה

$TS1$החליטה$TS1$

$DN2$החליטה$DN2$לסלולבוסטוןעיריית

i-95בשםמרכזיכביש

בלבלעבורהיהשאמור

n<ג׳מייקההעונישכונת

היתההמשמעותהעיר.שבמערבפליין

ופגיעהבשכונהמסיביתבתיםהריסת

יצאוהתושביםהנכסים.בערךדרמטית

בא־המפורסמיםלאחדשהפךלמאבק

רה״ב,

$TS1$,בארה״ב$TS1$

$DN2$,בארה״ב$DN2$הקמתאתלמנועשהצליחולאחר

להביןלתושביםגרמהההצלחההכביש.

השכונההפכהומכאןרבכוחבידםשיש

הצלחה.לסיפור

נצי־בישראלהתארחושעברבשבוע

גים

$TS1$נציגים$TS1$

$DN2$נציגים$DN2$בר־דיורבתחוםהפועליםהגופיםשל

השגה

$TS1$ברהשגה$TS1$

$DN2$ברהשגה$DN2$,פרויקטאתותכננושהגובבוסטון

ועו־פלייןג׳מייקהשכונתשלשיפוצה

שים

$TS1$ועושים$TS1$

$DN2$ועושים$DN2$״כלכלי־נוספים.במקומותגםזאת

סט״

$TS1$״כלכליסט״$TS1$

$DN2$״כלכליסט״$DN2$המשלחת,מחברישנייםעםשוחח

אורכןויו״רנשיאתקורניגיי,קריסטל

בבוסטון,קהילתילפיתוחארגוןאדג׳,

ענקיתמבעליקורטיס,לאריהנדל׳׳ןויזם

בשוקשפועלתדיבלופמנטוויןהבנייה

ומתמחהשונים,מסוגיםלמגוריםהבנייה

גדולותבעריםבר־השגהדיורשלבבנייה

בעשורהברית.ארצותבצפון־מזרחרבות

אתהרחיבהקורטיסשלהחברההאחרון

באמצעותשלהבר־השגההדיורפעילות

חברתיים.ארגוניםעםפעולהשיתופי

החברתיים״הפעיליםקורניגיי,לדברי

במקוםוקידמוהכבישבנייתאתעצרו

הפיתוחתחתית.רכבתשלבנייהזאת

שנים20רקרב.זמןארךהשכונהשל

לד־למבוקש״.הפךהזההאזורכןאחרי

ברי

$TS1$לדברי$TS1$

$DN2$לדברי$DN2$,בדיורפעילותלכל׳׳הבסיסקורטיס

לוקחשזהההבנהלהיותצריךבר־השגה

נמשךהזהבתחוםאזוריטיפולזמן.המון

למחאהמתקשרבאמתזהשנה.02-04

אנ־עםשוחחתיבקיץ,אצלכםשהתחילה

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$שמחרהיאכאןשהדרישהוהבנתי

תהליך״.שזהלהביןצריךפתרון.יהיה

אדג׳״אורכןכימסבירהקורניגיי

אורנןויו״רנטיאתקורניגיי,קריסטל

בביקורםקורטיס,לאריהנדל״ןויזםאדג

יהיהשמחררוצים״הישראליםאביב.בתל

זמן״המוןלוקחזהאבלפתרון,
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יכולנוקורטיס:לארי

שהפיתוחכךלפעול

החוצהאנשיםידחוק

שיוחלפומהשכונה

אךיותר,בעשירים

עדיףנכון.לאזה

המקומייםשהתושבים

מצבם״אתישפרו

אחריכפני

אדגאורכןארגוןשקידםבבוסטוןבר־השגהדיורפרויקט

הואאקטיביסטיםידיעל1974ב־שהוקם

במטרהשנולדוארגוניםלהרבהדוגמה

ולהשאירבשכונההקהילהאתלייצב

במל־התמקדוהםבה.המקוםבניאת

חמה

$TS1$במלחמה$TS1$

$DN2$במלחמה$DN2$משכנתאותלתתבנקיםבסירוב

מת־ובספקולנטיםליינינג()רדבאיזור

חום

$TS1$מתחום$TS1$

$DN2$מתחום$DN2$.שלהם"התוכניתלדבריה,הנדל״ך

נתוןזמןבכלאחדבבלוקלטפלהיתה

בליהשכונהשלהפיתוחעםולהתקדם

בי־עדנמוכההכנסהבעלותשמשפחות

נונית

$TS1$בינונית$TS1$

$DN2$בינונית$DN2$שהוקםמאזאותה״.לעזובייאלצו

והשמשתלהקמתהביאוהםהארגון

יצרובנות־השגה,דיוריחידות043,1

העבירווגםעבודהמקומות170ל־מעל

006,1מ־ליותרדירהלרכישתסדנאות

אתליישםהצליחומתוכן500משפחות,

בעצמן.בתיםלבעלותוהפכושלמדומה

לשטחיםמ״ר000,6מנהלהארגוןבנוסף

ומסחר.קהילתיים

פחות׳׳עושה■ישראל

הב־תהוםכיבמפתיעעולהמדבריהם

נייה

$TS1$הבנייה$TS1$

$DN2$הבנייה$DN2$הבריתבארצותבר־השגהדיורשל

כמופועלים״אנחנומאוד.תחרותיהוא

כללאלמחקר.מלגהשמבקשפרופסור

תקציב.לקבליצליחאיתושנגיעפרויקט

ירצושהםטוב,רעיוןלךשיהיהצריך

קורטיס.אומרהכסף׳׳,אתלךלתת

להקצותרוצותממשלותבכלללמה

כטפימ?לכך

ממשלתכמוממשלהגם״כיקורניגיי:

קפיטליס־היאשלהשהמדיניותארה׳׳ב

טית

$TS1$קפיטליסטית$TS1$

$DN2$קפיטליסטית$DN2$,השוקלכוחותלתתורוצהלחלוטין

חובתה׳׳.שזומבינהשלהם,אתלעשות

שקמהישראלכימצחיק׳׳זהקורטיס:

עושהסוציאליסטיתכמדינהשנה60לפני

ארה״ב״.מממשלתהזהבנושאפחות

נב־מפתחיםשאתםהכתיםכלהאט

נים

$TS1$נבנים$TS1$

$DN2$נבנים$DN2$השכונה?אנשיעבוררק

האנשיםעבורהם״לא,קורניגיי:

בבוסטון״.

שג־שהאנשיםהוא״הרעיוןקורטיס:

דלו

$TS1$שגדלו$TS1$

$DN2$שגדלו$DN2$הר־שלמהזנחהיסבלולאבשכונה

שויות

$TS1$הרשויות$TS1$

$DN2$הרשויות$DN2$שלי־מסטיגמהחשוב,פחותולא

לית

$TS1$שלילית$TS1$

$DN2$שלילית$DN2$ההתאר־כיזם,בעיר.התושביםשל

גנות

$TS1$ההתארגנות$TS1$

$DN2$ההתארגנות$DN2$בשכונהשהכלכלהכדיליטובההזו

שהפיתוחכךלפעוליכולנוקדימה.תנוע

שיוחלפומהשכונההחוצהאנשיםירחוק

לאשזהחושביםאנואךיותר,בעשירים

שהתוש־שטובהיאשלנוהתפיסהנכון.

בים

$TS1$שהתושבים$TS1$

$DN2$שהתושבים$DN2$מצבם״.אתישפרועצמםהמקומיים

הרשויותהתהליך,להנעתאחראימי

היזמים?או

שבארה״במזה"מתחיליםקורטיס:

הפכההיאאםפרטית.היאהקרקערוב

שילםלאשמישהובגללזהממשלתית

הרבהזהאתרואיםעוקלה.והיאמסים

הנוכחי״.כמוכלכלייםמשבריםאחרי

הש־אלמגיעים״אנחנוקורניגיי:

כנים

$TS1$השכנים$TS1$

$DN2$השכנים$DN2$עלנעבודבואולהםואומרים

אולאאומריםשהםאוהזו.לקרקעחזון

לשבתמתחיליםואזנהדראומריםשהם

סיכויישציבוריתהיאהקרקעאםאיתם.

אםאותה.לנותיתןשהמדינהיותרגדול

אותהקוניםאנחנופרטיתבקרקעמדובר

ובעי־מתרומותשניזונההארגוןמקופת

קר

$TS1$ובעיקר$TS1$

$DN2$ובעיקר$DN2$שמגלגלקודמיםפרויקטיםעלמרווח

קדימה״.אותנו

לשכנעקשהיותר״לפעמיםקורטיס:

למ־פרטייםבעליםמאשרהממשלהאת

כור

$TS1$למכור$TS1$

$DN2$למכור$DN2$ארוכתתוכניתלהישכיהשטח,את

לה־איתהלהגיעקשהואזלקרקעטווח

בנה.

$TS1$.להבנה$TS1$

$DN2$.להבנה$DN2$מחירמציעאניפרטישטחלבעלי

עירייהמולכשזהלא.אוכןאומרוהוא

יותר״.מסובךסיפורזה

לעשיריםלמכורמעדיךלאאתה

יותר?

לספקהיאשלנו״המטרהקורטיס:

משכורתעםאנשיםעבורדיוריחידות

דולראלף35שמרוויחמישהוממוצעת.

אנחנוספר.בביתמורהמזכירה,לשנה,

עלאלאביותר,הענייםעלמדבריםלא

ומ־שעובדיםאנשיםביניים.מעמדאנשי

רוויחים

$TS1$ומרוויחים$TS1$

$DN2$ומרוויחים$DN2$בשבילמספיקמרוויחיםלאאבל

שמעדיפיםיזמיםישדיור.פתרוןלמצוא

אנחנויותר.חזקהלאוכלוסייהלמכור

גםדירותממכירתלהרוויחאיךלמדנו

עבורנו".נכוןעובדוזהעשיריםללא

לח־צריואתהיזם,אתהזאת,ובכל

רוויה

$TS1$לחרוויה$TS1$

$DN2$לחרוויה$DN2$עובד?זהאידשלך.מהעבודה

הפעולהשיתוףנכנס״כאןקורטיס:

המוניציפלית.והרשותהממשלהמול

בענייןברורהמדיניותבארה״בלממשלה

ביןמוציאההיאכיוםשנים.הרבהכבר

לקידוםשנהבכלדולרמיליארדל־

לקדםהחלההיאבר־השגה.דיורוהקמת

03-04לפניבר־השגהלדיורתוכניות

בגללאומחאהשהיתהמפנילאוזהשנה

זהמחקרים,שכותביםפרופסוריםמיניכל

והיאבסיסיצורךהואשדיורהבנהמתוך

לממשלהשלו.בפיתוחלהשתתףחייבת

האמריקאיתלממשלהוגםהישראלית

עליהםלהוציאשצריךנושאיםהרבהיש

אומרים,הפוליטייםמהחוגיםחלקכסף.

אח־שלו׳.אתלעשותהפרטילשוק׳תנו

רים

$TS1$אחרים$TS1$

$DN2$אחרים$DN2$למישהודיורלבנותרוציםשאםהבינו

להיעזרצריךבשנהדולראלף35שמרוויח

המו־ומהרשותמהממשלהשמגיעבכסף

ניציפלית.

$TS1$.המוניציפלית$TS1$

$DN2$.המוניציפלית$DN2$מחירעלמסתכליםאנחנואם

שלישלקחתהואהרעיוןוהבנייה,הקרקע

זהמהשולחן.אותוולהורידמהעלויות

שלישמורידיםאנחנואםסבסוד.למעשה

נא־הרשויותולכןמספיקלאעדייןזהאז

לצות

$TS1$נאלצות$TS1$

$DN2$נאלצות$DN2$עלבעקיפין,נוסףשלישלהפחית

הפחתתידיעלאומופחתקרקעמחירידי

מביניםוכשכולםמזהמנוסאיןליזם.מסים

עובד״.העסקזה,את

הריאתהכזה,לפרויקטלהיכנמכהי

הגבולאיפההרווח,אתמראשמחשב

שלד?

לפחותלהרוויחצריך״אניקורטים:

״.%51

ישי־תוצאההואשלדהרווחהאם

רה

$TS1$ישירה$TS1$

$DN2$ישירה$DN2$הממשלתי?הםבםוהשל

פהיבינולאואםתמיד,״כןקורטים:

לאאזבנייה,איןנחתךיזמישכשרווח

בר־השגה״.הדיורבתחוםכלוםפהיקרה

שלשהמוהלימחושביםאתםלמה

מהיוריותרמוצלחיםבר-השגהריור

ציבורי?

24בעמיהמשך

אמריקהנוסחקריטריתים

מסולק״יותרשמרוויח״מי

הסוערהציבוריהמאבקרקעעל

לרכישתהקריטריוניםלרשימתבנוגע

מספרתבישראלבנות־השגהדירות

הבריתבארצותכיקורניגיי,קריסטל

בתחוםהקריטריוניםרשימתמבוססת

״הארגוןההכנסה.רמתעלבעיקרזה

הקריט־אתקובעהמיזםאתהמוביל

ריונים

$TS1$הקריטריונים$TS1$

$DN2$הקריטריונים$DN2$שכירותרמירבים.בפרויקטים

שלנובפרויקטיםחדריםשנילדירת

והזכאותלחודש,דולר002,1עולים

מדוברשעבודולמירקניתנתלה

המשכורתאםמהשכר.309בלפחות

החברתיהארגוןעולה,השוכרשל

התו־שלהשכררמתאחרישעוקב

שבים

$TS1$התושבים$TS1$

$DN2$התושבים$DN2$יותר,גדולסכוםממנויגבה

בחו־מראששנקבעומדרגותלפי

זה״.

$TS1$.בחוזה״$TS1$

$DN2$.בחוזה״$DN2$,החודשיתמשכורתואםלדבריה

המקסימוםאתחוצהתושבאותושל

אתלעזובייאלץהואבחוזה,הקבוע

זהבתחוםהנוספתבשיטההפרויקט.

השכירותבדמימשתתפתהממשלה

אומרזההקריטריונים.אתקובעתואז

הר־השכירותבמחירנוקביםשאנחנו

גיל

$TS1$הרגיל$TS1$

$DN2$הרגיל$DN2$החזרמהמדינהמקבלתוהמשפחה

שהיאההכנסותלפימלאאוחלקי

שהםהיאהמטרהמקרהבכלמציגה.

שלמההכנסה%03מ־יותרישלמולא

דיור.עלהביתמשק
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שהמדינהלהבין׳׳חשובקורניגיי:

לאשהיאהשניםבמהלךלמדהאצלנו

ציבורית.בנייהשבונהזולהיותצריכה

זהאתעשווהשבעיםהשישיםבשנות

הפכושנבנווהפרויקטיםגדולותבערים

כשהבעיה׳פרוג׳קטס׳,המכונהלבנייה

התוש־לצורכיההתאמהחוסרהיתה

בים

$TS1$התושבים$TS1$

$DN2$התושבים$DN2$ניהולשלמהצורךוההתעלמות

ציבו־בדיורהמבנים.שלשניםארוך

רי

$TS1$ציבורי$TS1$

$DN2$ציבורי$DN2$במקוםהבנייהאתמרכזתהמרינה

מאודהכנסהעםאנשיםהרבהיששבו

ובליבכלל,הכנסהבליולפעמיםנמוכה

מיד־הבנייניםדייריםשלנכוןתמהיל

רדרים.

$TS1$.מידרדרים$TS1$

$DN2$.מידרדרים$DN2$שממשלותלעובדהמעברזאת

לקצבבהתאםמהר,לבנותיכולותלא

האוכלוסייה״.גידול

אצל־גםבישראל״כמוקורטיס:

נו

$TS1$אצלנו$TS1$

$DN2$אצלנו$DN2$מהעין׳,׳רחוקלמקוםאנשיםשלחו

מחיזוקההפךהכנסהממקורותרחוק

אצל־ככה.נעלמתלאהבעיהחברתי.

נו

$TS1$אצלנו$TS1$

$DN2$אצלנו$DN2$מהפרויקטיםגדולשחלקכברהבינו

אתלהרוסשהחליטורעיםכךכלהאלה

מחדש״.ולבנותהבניינים

בה־מאמיניםואני״לאריקורניגיי:

תחדשות

$TS1$בהתחדשות$TS1$

$DN2$בהתחדשות$DN2$ובנייהבהרימהלאעירונית

ותו־קיימיםמבניםבשיפוראלאחרשה

ספת

$TS1$ותוספת$TS1$

$DN2$ותוספת$DN2$.ולבנותבנייןלהרוסבמקוםלהם

פרויקטבר־השגה:

בבוסטוןלדוגמה

62כולל:דירותמספר

43להשכרה:בר־השגהדיור

לאמנים:בר־השגהדיור

הכנסהבעליביתמשקיזכאי:מי

בשנהדולראלף02-05של

571,1סבסוד:לפנידירהשכר

לחודשדולר052,2

שלישעדסבסוד:אחרידירהשכר

ביתלמשקהחודשיתמההכנסה

מסזיכוימימון:מקורות

ללאוהלוואותמהממשלה,

וממדינתבוסטוןמעירייתריבית

מסציוסטס

טיפוסיתדירה

שלבפרויקט

אדגאורבן

׳ישאומריםאנחנוקומות,20בןבניין

שגריםאנשיםוישקייםוהואבנייןפה

זהועםאותר,לשמררוציםואנחנובו

עובדים״.אנחנו

פרויקטמכל%31

בר־השגה"לדיור

אומרהאלה״,המגדליםעל"תסתכל

תליוקרהמגדליעלומצביעקורטיס

עירייתמתחםמחלוןהמשתקפיםאביביים

השניים,עםיושביםאנושבואביב,תל

הרבהישפשוט.בחשבוןבעיהיש״בסוף

והםממוצעתמשכורתשמרוויחיםאנשים

אזבתים,להשכיראולקנותיכוליםלא

עצמההעירעבורם.פתרוןלמצואצריך

צרי־היאהבעיה,אתלפתוריכולהלא

כה

$TS1$צריכה$TS1$

$DN2$צריכה$DN2$בונהאתהאםהממשלה.עזרתאתגם

כזה,יוקרהמגדליורקבניואובבוסטון

בר־לדיורמסויםאחוזלבנותמחויבאתה

השגה.

$TS1$.ברהשגה$TS1$

$DN2$.ברהשגה$DN2$לפ־139עלעומדזהבבוסטון

חות.

$TS1$.לפחות$TS1$

$DN2$.לפחות$DN2$יותרגבוהלבנותלךייתנולעתים

לאזהלגובה.בנייהזכויותשתקבלכדי

דיורזהלברוקרים.אודיןלעורכימיועד

וכדומה׳״.לכבאיםלאחיות,שמיועד

בפרויקטיםהאחרוניםכימיםםיירתמ

עירוניתהתחדשותראיתםכישראל.

פה?שנעשית

בשכונתלמשל״ביקרנוקורטיס:

יששםאביב,בתלשרתובנווהשפירא

שראינובנייןכללפינוי־בינוי.תוכנית

שה־גילינואביבבתללשפר.היהאפשר

פוקוס

$TS1$שהפוקוס$TS1$

$DN2$שהפוקוס$DN2$בבנייהמתמקדבר־השגהבדיור

ולשפץשלקנותחושביםאנחנוחדשה.

פהישכלכלי.יותרהרבהפתרוןזה

לארה״בישראלביןההבדלבעיה.עוד

בעלישבארה״בהבנייניםשברובהוא

קבוצהלשכנעצריךאתהכאןאחד.בית

זהיחד.לעבודנכסיםבעלישלגדולה

זה״.אתמביןאנימורכב,

הכנייןשלהניהולעלמשלםמי

זמן?לאורך

בר־השגהלדיורהבתים״ברובקורטיס:

הר־בשכר.מנהלובגוףבשכירותמדובר

עיון

$TS1$הרעיון$TS1$

$DN2$הרעיון$DN2$עולהבבוסטוןהבתים.אתלשמרהוא

condominium000,1דירותבתיהקמת

טאוןבדאוןבבנייןמדובראםלמ״ר,דולר

חצי״.עולהנכוןשיפוץטוב.במקום

פעיליםהייתםאםפועליםהייתםאין

כישראל?הנדל״ןכשוק

התוכניתעל״הסתכלתיקורניגיי:

זולמשל.שפיראבשכונתלפינוי־בינוי

וגישהפארקספר,בתישניעםשכונה

פוטנציאלשםישראשי.לכבישטובה

הרבהשםומשכירהמשפצתהייתיגדול.

השוקבני־השגה.במחיריםדירותמאוד

שלוהמצבזמןכמהלאחרשםנוצרהיה

להרוסבלימשתנההיהשםבתיםבעלי

מחדש".ולבנות

כאלה.דוגמאותחסרות״לאקורטיס:

קו־בוסטון,שלאנדהםאות׳

לומביה

$TS1$קולומביה$TS1$

$DN2$קולומביה$DN2$בוושינג־הייטס

טון

$TS1$בוושינגטון$TS1$

$DN2$בוושינגטון$DN2$במנהטן,ווילאמםבורג

הליךשעברושכונותהן

אףשניםכמהלפניכזה.

היוםשם.לגוררצהלאאחד

שלהפתרוןאותן.מהלליםכולם

הפתרוןלאהואפינוי־בינוי

בר־השגהמערךתקימוכך

למקדמיהמשלחתחברישלטיפים

בישראלבר־השגהדיור

לבצעשניתןפרויקטיםצרו

מוסדותעםעבודהתוךהקצרבטווח

לקדםאינטרסלהםשישוחברות

חולים,בתיאוניברסיטאות,אותם:

הייטקחברות

בתוכניותלמומחיםהפכו

דרכיםמימון,אפשרויותממשלתיות,

ציבורייםשטחיםקרקעות,לקבלת

שאתםמשאביםאוקייםמשאבוכל

קיימיםלהיותשצריכיםמאמינים

הארוךלטווחתוכניותפתחו

תוךהבאותהשנים100ל־ואפילו

יוכללאבנושאשינויכיידיעה

לילהבןלהתרחש

אתוהעלופוליטיתפעיליםהיו

פוליטיתחשיבותלרמתהנושא

בפרויקטיםלתמוךתמהרואל

קומותרביובנייתמבניםלהריסת

מסוגרביםפרויקטיםבמקומם

בישראלוגםבארה״בגםנכשלוזה

קודםאותםשאכלסההקהילהבשימור

התושביםאתהניתןככלערבו

אהדתםאתשתשיגוברגעבמקום.

יותרגדולהבמהירותיקודםהפרויקט

אספואביבבתלשרתבנווהביותר.הטוב

הדירותשלהפרטייםהבעליםכלאת

הבנייןאתנהרוסלהם,ואמרו

חדשה.רירהותקבלוונבנה

בשכי־שםשגרוהשוכרים

רות

$TS1$בשכירות$TS1$

$DN2$בשכירות$DN2$יכוליםסביריםבמחירים

מתעלמיםלעזאזל,ללכת

נכ־לקחתישלחלוטין.מהם

סים

$TS1$נכסים$TS1$

$DN2$נכסים$DN2$מבוקשיםלאישנים

צורךישאותם.ולפתח

תוכניותבשילוב

אוכלו־לשכבות

סייה

$TS1$אוכלוסייה$TS1$

$DN2$אוכלוסייה$DN2$רקולאשונות

הישן״.אתלהרוס

דיורלייצררוצה׳׳חולדאי

בעצמו״בר־השגה

עריםראשיעםפנישות

מת־האמריקאיתהמשלחתביקור

הום

$TS1$מתהום$TS1$

$DN2$מתהום$DN2$גומ־ביקורהואבר־השגההדיור

לין.

$TS1$.גומלין$TS1$

$DN2$.גומלין$DN2$נציבותהתארחהשעברהבשנה

התאחדותחברתיים,ארגוניםשל

הנדלץמשוקמקצועואנשיהקבלנים,

ה־ארגוןיזמוהמשלחתאתבבוסטון.

jcrc

$1ST$הjcrc$1ST$

$2ND$הjcrc$2ND$יהודיותקהילותקשרי)לטיפוח

יוזמתישראל(.עםהבריתבארצות

אמיליד״רהישראלית,המשלחת

במוסדבכירהמחקרעמיתסילברמן,

המ־חבריכימספרתבטכניון,נאמן

שלחת

$TS1$המשלחת$TS1$

$DN2$המשלחת$DN2$בארץ,רביםגורמיםעםנפגשו

ופורוםציבורייםפעיליםיזמים,בהם

בישראל.הגדולותהערים15ראשי

עםהיההמענייניםהמפגשים״אחד

חולדאי,רוןאביבתלעירייתראש

בסמכותואיןכיבבעיהשהואשסיפר

בעצ־בר־השגהדיורתוכניותלייצר

מו.

$TS1$.בעצמו$TS1$

$DN2$.בעצמו$DN2$לראשגםכילוסיפרובמשלחת

כזוסמכותהיתהלאבוסטוןעיריית

תוכ־אישורלעכבנאלצווהםבעבר,

ניות

$TS1$תוכניות$TS1$

$DN2$תוכניות$DN2$שהםהבינושהםעדיזמים,של

לעניין״.להתגייסמוכרחים

שפו־ותיקויזםקבלןסרוגו,ראול

על

$TS1$שפועל$TS1$

$DN2$שפועל$DN2$מספר:הפינוי־בינוי,בשוקכיום

שאליהםהחשוביםהנושאים״אחד

הקריטיהצורךהואהמשלחתהתייחסה

שבובר־השגה,דיורוחוקאבבתוכנית

המימוןהביצוע,התכנון,אופןייקבעו

ביקרהבסיורההשכרה״.שוקוהפעלת

meהפינוי־בינויבפרויקטהמשלחת

החברותשלאביבשבתלשרתבנווה

ואשלי.מיכלסוןש.

והפי־השיווקסמנכ״לצבס,אייל

תוח

$TS1$והפיתוח$TS1$

$DN2$והפיתוח$DN2$למ־התבררכימספראשלי,של

שלחת

$TS1$למשלחת$TS1$

$DN2$למשלחת$DN2$ליחסהיזמיםזוכיםשבישראל

פינוי־בינוישלבפרויקטיםיותרטוב

מדוברשרת״בנווההברית.מבארצות

שנהר־דירהכלתמורתדירות8.2ב־

סה״,

$TS1$,שנהרסה״$TS1$

$DN2$,שנהרסה״$DN2$אומר.הוא

עמוד 3


