״תמ״א  38הפכה כל ישראלי ליזם ,זכויות
בנייה הן הנושא החם בארוחת הערב"

ארריכל העיר חולון אביעה מור רוצה לתקן את העוול ההיסטורי שנעשה בשררות קוגל ולהפוך אותן מציר תנועה לרחוב • כדי לעשות זאת הוא
מתכוון להקפיא מיזמי התחרשות עירונית שכבר יצאו לרוך • המטרה :לנצל את זכויות הבנייה כרי להוסיף שטחי ציבור ,במקום להשביח נרל״ן
פרטי • ״שכחו שעיר אינה רק אוסף מבנים ,אלא מה שקורה ביניהם  -ברחובות ,בגנים ,בכיכרות ובשטחים הפתוחים והמשותפים לכולם"
מירב מורן
בסון! הראיון מלווה אותי
אביעד מור ,האדריכל הראשי של
עיריית חולון ,לתחנת האוטובוס
בשדרות קוגל .אנחנו פוסעים
תחת עצי הסיגלון הפורחים,
הוא מצביע על העשב השופע
שתחתם ואומר" :דשא במצב
כל כך טוב זה סימן רע מאוד.
הוא נראה כך בי לא משתמשים
בו .ילדים לא בעטו פה בכדור ,אך
משפחה לא עשתה פה פיקניק של
קיץ ושכחה קצת לכלוך מאחור,
ואך אחד לא רמס אותו כשיצא
עם הקפה להפסקת סיגריה מהע
בודה בחנות או במשרד .הדשא
המשגשג הוא כישלון ,הוכחה
לבך שלא קורה ברחוב הזה כלום.
בזבוז מטופח של קרקע".
עוד נגיע לחזון של מור לש
ררות קוגל ,המובילות מתחנת
הרכבת בצומת חולון למרכז העיר
הוותיק ,אך נתחיל בחדשות .כדי
שהתוכניות המהפכניות שלו יוכלו
להתממש ,הניע השבוע מור ,בה
נחייתה של מהנדסת העיר חולון
מימי פלג ,מהלך שיעכב מיזמי
התחדשות עירונית המתרחשים
סביב השדרות.
לשם כך הוא משתמש בס
עיף מיוחד בחוק התכנון והבנייה
) (77/78שמאפשר לרשות מקומית
להגביל הוצאה של היתרי בנייה עד
לאישור תוכנית כוללת לאזור.
למה לעצור?
"כי מה שקורה תחת הכות
רת התחדשות עירונית הוא הכול
מלבד התחדשות עירונית .זה כך
בכל הארץ ,לא רק בחולון".
תסביר בבקשה.
"המושג התחדשות עירונית
מוצמד בטעות לכל פעולה לחידוש
בנייני מגורים :תמ״א  ,38תמ״א
 38/2ופינוי בינוי .אך מה מקבלת
העיר ,שאמורה לכאורה להתחדש
כתוצאה מהפעולות האלה? בד
רך כלל כלום .המהלך משפר את
רווחת הדייר ומעלה את שווי הדי
רה שבבעלותו ,אך הבניין המשופץ
נותן אפס תרומה לשכונה ולרחוב,
ולעתים אף פוגע בסביבתו החי
צונית .למרות זאת ,כל תשומות
התכנון של הרשות המקומית וכל
משאבי הבנייה של המגזר הפרטי
מושקעים בהשבחה של קירות הב
תים פנימה".
ומה רע בזה? התושב מרוויח.
"נתחיל ברע קטן שנוגע להיבט
חברתי ותרבותי :תמ״א  38הפ־

יותר שטחי תעסוקה

ומסחר התוכנית שמציע אדריכל העיר חולון

מיקום
שדרות קוגל והרחובות הסמוכים
שטח התוכנית
כ 180-דונם ,מתוכם כ 70-דונם עבור
מגרשים למגורים
יחס פינוי־בינוי
 3.5דירות חדשות לכל דירה קיימת
בבניינים שלאורך השדרה 2 .דירות
לכל דירה קיימת ברחובות הפנימיים
אוכלוסייה באזור
כ 3,000-כיום .אחרי ההתחדשות
כ 10,000-תושבים
—/

שטחי ציבור
תוספת של  10,000מ״ר שטחי
ציבור בנויים
שטחי מסחר
כיום אין שטמי מסחרברחוב.
התוכנית תוסיף  2,000מ״ר של
שטחי מסחר ברחוב קוגל
שטחי תעסוקה
כיום אין שטחי תעסוקה ברחוב.
התוכנית מציעה שילוב של שטחי
תעסוקה בהיקף של כ 10,000-מ״ר

צי׳לוס :עופר וקנין

הטוב ,הרע והעירייה

כך תשפיע התוכנית על העיר

תוספת שימושי מסחר ושטחים
לשדרה ,שכיום משמשת כמעט
רק כציר להעברת כלי רכב

התוכנית גורמת להתערבות של
העירייה בתוכניות של השוק
החופשי

הוספת מעברים חצייה בשדרה
במקומות רביס לחיבור חלקי
העיר זה לזה

שטחי הציבור יפחתו מהיטל
ההשבחה ויגדעו מתקציב העיר

הגבהת הבינוי לאורך השדרה
תיצור דיור בהישג יד באזור
הביקוש על חשבון השוק הפרטי

ההתוכנית יוצרת שטחים
פתוחים וירוקים בהיקף גדול
מדי  -לא שימושי ,וקשה לניהול

כה כל ישראלי ליזם .התושב קם
בבוקר ,יוצא מביתו לעבודה ,וכ
שהוא חוזר בערב אשתו מספרת לו
שהוזמנו לפגישת דיירים .הם יור
דים יחד לחצר המשותפת או לסלון
השכן הנמרץ ,שם פוגשים ביזמים
ונתקלים ברעיון מפתה שמתחיל
במילה ׳פוטנציאל /כך פחות או
יותר מגלים עשרות אלפי ישראלים

שהדירה שבה הם מתגוררים שנים
ונחשבה בעיניהם בעיקר כבית ,היא
בעצם נכס שיכול להשיא רווחים
והכנסות ,להם ולאחרים.
"ואז מתהילים החישובים :לא
שואלים אם הדירה נוחה ומה יהיה
בסביבתה ,איך יגיעו ממנה בר
גל לבית הספר ,האם יש מכולת
ומספרה והאם הרחוב שתחתיה

אדריכל ה/ציר חולון:
"וציריות לא יוד/צות לנהל
שטחים ציבוריים; כל
אחד נהיה יזם תמ״א 38״
מירב מורן 8

"בשנות ה 60-שדרות קוגל נהפכו
מרחוב לפצע עירוני כשתוכננו'להזרים
את התנועה' לעיר .הפכו רחוב לכביש
והתוצאה היא נתק בין שכונות"
יהיה נעים ,מוצל ,בטוח להליכה
ומתאים לתחבורה ציבורית .עו
סקים רק במה כלכלי ומשתלם
ואיך מעלים את הערך של הנכס
באמצעות השיפוץ .פתאום זכויות
בנייה הן הנושא הכי מדובר סביב
השולחן בארוחת הערב".
אגשים רוצים דירה מחוזקת וב
טוחה ,ורצוי גם חדשה עם מעלית
וחניה .מה הבעיה?
"הבעיה היא צונאמי נדל״ן שנ
קרא בטעות ׳התחדשות עירונית/
מילא בעל הדירה הקטן ,הבעיה
היא שגם פקידים במחלקות התכנון
בעיריות נסחפו לתוך הקונץ שה
מציאה המדינה ,שקשרה התחדשות
עירונית בזכויות בנייה .הבניינים
משופצים ,יזם אחד עושה כסף ,אחר

יוצא בעור שיניו ,וכל מה שמסביב
למבנה המדובר נפגע ומפסיד .שכ
חו שעיר אינה אוסף מבנים  -אלא
מה שקורה ביניהם ,בשטחים הפ
תוחים והמשותפים לכולם .הנדל״ן
המתחדש כיום בבניינים אינו תומך
בצרכים של הכלל ולא משפר את
המרחב הציבורי ,שמשפיע באופן
הכי ישיר על חיי התושבים .דווקא
את המרחב הציבורי שוכחים ,ובו
לא מטפלים".

"מסילות יכולות להרוס
רחוב או להחיות אותו"
מזה שנה מור הוא האדריכל
הראשי בעיריית חולון .לתפקיד
הגיע אחרי עשר שנים במינהל
ההנדסה בעיריית תל אביב ,וב־

דרך הספיק לעבור באגף הרישוי
והפיקוח בעיריית נתניה כסגן
מהנדס העיר .את התואר הרא
שון והשני באדריכלות ותכנון
אזורים השלים בפקולטה לת
כנון ערים בטכניון ,ומאז הוא
מוטרד ממה שהוא מכנה "רשל
נות בניהול הנכסים העירוניים".
אם בתי הספר ,המוזיאונים,
והתיאטראות היו בבעלות פר
טית ,הוא אומר ,היזם כבר היה
מוצא מה לעשות בהם בשעות
ובימים שהם ריקים.
כדי להסביר למה הוא מתכוון,
מבקש ממני מור לצאת מהמבנה
שבו נערך הראיון ,מוסד תרבות
עירוני ששיפוצו הסתיים לאחרו
נה ,ולהביט בכיכר הריקה שלפניו,
במשטחי הירק השוממים המקיפים
אותה לאורך הרהוב שמולנו ובמד־
רכה הרחבה ,שכמעט לא עברה בה
נפש חיה לכל אורך שיחתנו.
"נראה לך שאם כל השטח הזה
היה פרטי ,היזם היה מרשה לעצמו
שיעמוד בלי שימוש?" ,הוא שואל
ומיד עונה" .בעלים של קרקע
פרטית יסחט אותה ,יוציא ממנה
כל מה שניתן .ההשקעה הרי כבר
נעשתה ,יש הוצאות שצריך להצ
דיק ועלויות שוטפות שצריך לכ
סות .הגיוני למצות את הנכס בכל
דרך אפשרית .באופן לא מפתיע,
ההיגיון הבריא מתפוגג כשמדו
בר בנדל״ן הציבורי .ערים מרשות
לעצמן לא למצות אפילו שמינית
מהפוטנציאל הגלום בשטחים שב
רשותן .זה כך כבר שנים :כיכרות
מוזנחות ,רחובות נטושים וגינות
שנפש היה לא נכנסת אליהן".
אתה מציע לבנות על בל השטחים
הפתוחים והלא שימושיים האלה?
"ממש לא .אני מציע לנהל
אותם ,להרחיב את האחריות של
הרשות ולהעמיד את המרחבים
הציבוריים בראש סדר העדיפויות
של מהלך ההתחדשות העירונית.
אנחנו אמורים לעשות יותר מאשר
לסלק לכלוך ולאסוף אשפה .תראי
את שדרות קוגל  -שררה מרכ
זית ,אבל איש לא בא ואך אחד לא
הולך ,המסחר מתקיים בקושי ורק
בצומת המרכזי ,שנהנה מהתנועה
הרגלית ברהוב ס־קוליב".
מה אתה מתכנן לעשות בקוגל?
"לתקן עוול היסטורי :שדרות
קוגל נהפכו מרהוב עירוני לפצע
במרהב הציבורי כשתוכננו בש
נות ה 60-כדי ׳להזרים את התנו
עה' החוצה ופנימה לחולון מדרום.
כך הפכו רהוב לכביש ,והתוצאה

