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דיוה ווצה השיעו מעצב גם ר1צ שלוחית / בהרבה גרולה 38 תמ״א יישום של המורכבות מסחרי, שטח כולל הישן כשהבניין

 ומורכב מוכר מכשול מהוות | | הוותיקים לדיירים תמורות —ן
 תמ״א במסגרת פרויקטים במימוש

 רק לא כולל הבניין וכאשר .38
 משרד חנות, גם אלא מגורים, דירות

 קשה הופכת המשימה מחסן, או
 הנכסים בעלי פעם, לא שבעתיים.
 דירות בתמורה דורשים המסחריים

 נכשל. הפרויקט וקידום מגורים,
 לא והדיירים היזם כזה, במקרה
 חוק בשם לערכאות לפנות יכולים
 בבעל מדובר לא כי הסרבן, הדייר
מגורים. דירת
מטולה ברחוב בבניינים למשל, כך

 אפריקה חברת מקדמת גן ברמת 11־9
 הפרויקט .38 תמ״א פרויקט 38

 בגלל בדיוק סתום במבוי כרגע מצוי
 המייצג פרבמן, גיא עו״ד זו. סוגיה

 החנויות שבעלי מסביר הדיירים, את
 חנות לפינוי בתמורה דירה דורשים

 יכול אינו שהיזם תמורה מ״ר, 20 של
 על חתמו כבר מהדיירים 32 לתת.

 עומדת עמידר החברה, עם הסכמה
 דירות 4 בגין הסכמה על לחתום

 של החנויות, שתי רק ונותרו נוספות,
 מבחינה וקוסמטיקאית. שיער מעצב

 דירת להם לתת ניתן לא שמאית
עם חדשה מסחרית חנות אלא מגורים,

מטרים. תוספת
 לנו שיש "מאחר פרבמן, לדברי

 שנקבל ברגע מהחתימות, 80% כבר
 להוצאת המקומית מהוועדה אישור
 על למפקחת נפנה בנייה, היתר

המשותפים". הבתים
 מתנהלות עולה נוספת בעיה

 רמת עיריית המקומיות. הרשויות
 רחוב כמו ברחוב דורשת למשל, גן,

 מסחרית חזית העיר את החוצה הרואה
 מסחר, בהם אין שהיום בבניינים

 כמובן הומוגני(בלי רחוב לייצר כדי
 זו בנייה). בזכויות תוספת להציע

כזו אבל לגיטימית, תכנונית בדרישה

 התחשיבים כל את לחלוטין שמסבכת
הכלכליים.

ימת"1מס ת1ןזז7"הת
 של להכרעה שעבר אחר, מקרה

 בניינים בשני מצוי ערר, ועדת
 29־27 שור פרופ׳ ברחוב צמודים

 פרויקט מקודם שבהם אביב, בתל
 ובנייה. הריסה במסלול 38 תמ״א

 ובקומת מגורים, דירות 26 בבניינים
 שנבנו משרדים ארבעה המרתף
 בשנות הבניינים הקמת עם בהיתר

 התמ״א, פרויקט קידום עם .50ה־
בקשה 2015ב־ המשרדים בעלי הגישו

5 ? 444# 2

mm

מאירי אמיר ם:1צילהחנויות בעלי בר״ג. מטולה ברחוב הבניין דירות דורשים



שימושלאישורהמקומיתלוועדה
המשרדיםולהסבתלצמיתותחורג

הוגשולבקשהמגורים.דירותלארבע
הדיירים,מרביתשלהתנגדויות

הוועדהאישרההליךשלובסופו
חורגאישור2016בסוףהמקומית
שנים.10שללתקופהלמגורים
והגישוויתרולאהמשרדיםבעלי

ההיתר.אתלקצובההחלטהבגיןערר
הוועדההחלטתעלעררהגישובנוסף,

הבניינים,נציגותגםהמקומית
לדירותהמשרדיםלהסבתהמתנגדים
באמצעותטענו,הדיירייםמגורים.
רביוכרמיתוילצ‘יקאליעוה“ד

השימושמתןכיוילצ‘יק,כהןממשרד
פרויקטמימושלסכלעלולהחורג
כיהסבירוהםבבניינים.38תמ“א
הבניינים,שלהירודהפיזימצבםבשל
פרויקטבקידוםהדירותבעליהחלו
ואףובנייה,הריסהבמסלול38תמ“א

הלבנההעירבנייניבחברתבחרו
הפרויקט,למימושטרהבולווארד
מתןלטענתם,בהסכם.עמהוהתקשרו

ארבעייצוראשרחורג,לשימושהיתר
לבעליהןלהעניקשישנוספותדירות
ההיתכנותאתיסכלתמורה,דירות

כולו.הפרויקטשלהכלכלית
הקיימיםהקשייםעלמלמד”המקרה

שבהםבבניינים38תמ“אביישום
עו“דמסבירמעורבים“,שימושיםיש

שאינםמשרדיםיש”במרתףוילצ‘יק.
דירות.כמוהטבותלאותןזכאים
וגםהטבות,זאתבכללקבלבניסיון

היזמים,עםבמו“ממנוףליצורמנתעל
לאפשרשמטרתוסרקהליךמתנהל
איןכאשרלמגורים,המשרדיםהמרת
שימושלעשותאמיתיתכוונהאוצורך

ההליךשכלכמובןבמשרדים.למגורים
התמ“א.מימושאתמעכבהזה

בבנייניםקוריםדומים"דברים
הנמוכות.בקומותמסחריששבהם
היחידותבעליכאשרמתחדדהקושי

מקורעללוותרששיםלאהמסחריות
המטרדהבנייה.תקופתבמשךפרנסתם

שלהםבפרנסהקשותפוגעהבנייהשל
להם“.יעזורלאכמובןחלופיודיור

הצדדיםמצליחיםמסוימיםבמקרים
בתלבאריברחובלהסכמות.להגיע
בקומתנכסבעלדרשלמשל,אביב

מגוריםדירתשלתמורההמרתף
ישראלעו“דהפרויקט.מימושבעת

ליברובסקיויורממשרדליברובסקי
כימספרהמרתף,בעלאתשייצג
היזםמתיש,מו“מניהול”לאחר
לולשבשיכולנכסשבעלהבין
לסגתנאלץולכןהפרויקטכלאת

גדולהדירההמקלטלבעלולתת
בעלכלומר,מסוימת,התקזזותעם

לשכנעהצלחנותוספת.שילםהמרתף
יהיהלאמיסוייתשמבחינההיזםאת
דירתשלהזהההשטחעלשבחמס

התוספת),עלשרק(ייתכןהתמורה
תמורהללאהפרויקטשמימושוגם

שלוהיחסיבחלקיפגעהמרתףלבעל
חוקזהואתשיפחת,המשותףמהרכוש
¿אוסר“.והבנייההתכנון

המקומיות.הרשויותמתנהלותעולהנוספתבעיה
מסחריתחזיתהרואהברחובדורשתר"געיריית

רחובלייצרכדימסחר,בהםאיןשהיוםבבניינים
התחשיביםכלאתשמסבכתדרישההומוגני,


