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הגיע
אביב
קרב אחרון

מבצע
פסח
בא

אנשי ציבור ופעילים
מתגייסים להציל את
המשתלה בעמק רפאים | 14

הסכם הגג:

מפנה
נקודת
או
בכייה לדורות

עיר העתיד

איך תיראה ירושלים הגדולה
ב־ ,2048כשיגורו בה 1.5
מיליון תושבים? | 8

גן סגור

אביב הגיע

חצר המשחקים ברחוב
ברזיל שופצה בהשקעה
גדולה | רק דבר אחד שכחו
 -מתקנים לילדים | 10

אביב הגיע

המחלוקת סביב רכס לבן  ‰השבחים על תוכנית פי גלילות  ‰וגם ההתעלמות
מהתחבורה הציבורית ,הצורך בציפוף העיר וההשפעה על מחירי הנדל"ן  ‰שבוע
אחרי החתימה על ההסכם שצפוי לשנות את פני הבירה ,אנשי המקצוע בוחנים
אותו לעומק  ‰ומצהירים" :דרוש עיבוי חכם של העיר" | קותי פונדמינסקי4 ,

מבצע
פסח
בא

מבצע
פסח
בא

ארון הזזה
עם דלת זכוכית לקובל

2,990

₪

 1.90 x 2.40מ’

6פתיחה
ארוןארון
ארון הזזה
דלתות ארון דגם יפני
מבצעי זכוכית
משולב
בתוספת זכוכית לקובל
מזרני
גיל
דגם
שתלים ושיקום
בתוספת מגירות חיצוניות
וידיות מיוחדות
 2.40 x 2.40מ’

כולל מגירות פנימיות
 1.60 x 2.40מ’

כולל מגירות פנימיות
 2.40 x 2.40מ’

Restonic
₪2,890

02 - 5 6 6 1 45 9

ארון  6דלתות
דגם גיל

 2,390הפה

כולל מראה פנימית
 2.40 x 2.40מ’

מראה₪2,פנימית 3,890
כולל 390
מ’
2.40
האמריקאית
 1.60 x 2.40מ’
x 2.40ארון הזזה כולל ממגירות פנימיות
₪

ת

ות

ארון  6דלתות
דגם גיל

פנימית
כולל מראהחדש
נתניה
 2.40מ’
תל אביב
 x 2.40הרצליה
הבונים 3
הרצל 73
03-5181774

03-5531261

02-6729814

של
מזרניהמובילה בארה״ב החל משנת 1938
המזרנים
חברת
ארון הזזה
לקובל המובילה בארה״ב החל משנת 1938
המזרנים
חברתזכוכית
עם דלת

aron.co.il || 1-700-700-936
aron.co.il
1-700-700-936
כולל מגירות פנימיות
 1.90 x 2.40מ’

שון לציון

שה לוי 14
03-9412

רחובות
פתיחה
ארון

בתוספת מגירות חיצוניות
וידיות מיוחדות
 2.40 x 2.40מ’

בילו סנטר
08-9412777

2,390

₪

2,990

₪

אשדוד
ארון דגם יפני

ארון הזזה

₪

2,890

שבע
באר
דלתות
ארון 6

דגם גיל
B-mallזכוכית
סנטר משולב
זכוכית לקובל
בתוספת
32
טרומפלדור
פנימית
כולל מראה
מגירות פנימיות
כולל
פאוור פנימיות
כולל מגירות
 2.40 x 2.40מ’
 1.60 x 2.40מ’
 2.40 x 2.40מ’
08-6233444
08-8665944

3,890

₪

2,390

₪

מזרני ראשל"צ
מפעל -
מבצעי
אליהו איתן 34
Restonic
האמריקאית
03-9510692

פאוור סנטר B-mall

08-8665944

באר שבע

טרומפלדור 32
08-6233444

רך

מפעל  -ראשל"צ
אליהו איתן 34
03-9510692

בס“ד

בס"ד

רחלי לוי
מבצע חסר תקדים

לרגל המעבר למעוננו החדש!

את לקוחותיך וידידיך

מבצע
דלתות פנים

ממבחר ההגדות מבית פרינטיב
עם פרסום לוגו וברכה לחג.
טל02-6551000 :

ראה עמ'  8בחדשות

בהגדה של פסח
ט.ל.ח | עד גמר המלאי

יבואן מורשה
של מזרני
יבואן מורשה

מבצע
פסח
₪1,990
בא
03-9412213

בילו סנטר
08-9412777

אשדוד

ט.ל.ח | עד גמר המלאי

2,390
 1.60 x 2.40מ’
קניון ארנה ,השונית 2

₪09-9797448

1,990

₪

Restonic

ירושלים
פתח תקווה
האמריקאית
גליס  32א.ת סגולה יד חרוצים 16
משה לוי 14

09-7677070

₪

aron.co.il | 1-700-700-936
רחובות

דרך חברון  101בית הנציב ,לובי  ,Bקומה 1

האמריקאית

חברת המזרנים המובילה בארה״ב החל משנת 1938

מבצעי מזרני₪
ראשון לציון

פינת גיבורי ישראל

Restonic

יבואן מורשה
של מזרני

ראה עמוד 6
בחדשות

990הגיע1,
אביב

מבצעי מזרני

ט.ל.ח | עד גמר המלאי

2,390
של ישראל
 x 2.40רשת
הארונותמ’
1.60
₪

WWW.DRZELIG.CO.IL

טשטוש והרדמה
כללית במרפאה

פרינטיב

1.90
₪

כולל מגירות פנימיות

קבעו תור עוד היום:

החל מ*₪ 899-

סבן דלתות ,המרכז לדלתות פנים ,דלתות בטחון ומנעולים
נותן לכם את כל המוצרים המובילים בבטחון מלא

גבעת שאול02-5377717 | 40 ,

המכשיר המתקדם בעולם
ומאושר ע"י משרד הבריאות

לא צריך

ICE – 21
המסת שומן וטיפול בצלוליט
הרזיה ,חיטוב ועיצוב הגוף והפנים.
תוצאות מובטחות החל מהטיפול הראשון

לפרטים050-746-6407 :

לחפש יותר
קולקציה
חדשה
על המדפים

0.0₪0
הזוכים באתגר ספירת הדגמים
בקולקציה החדשה:
נעמה עובדיה 482
שרה פרוש 483
יעל ענבר 480
תמר דמתי 486
תמי שלזינגר 478

והתשובה הנכונה 482 :מסגרות!

ראה
עמוד 34
בחדשות

צילום :רפי בן חקון

עמוד פותח

עשו את
השבוע

מתגלגלים

פי גלילות .גישה אורבנית בריאה | צילום :יואב דודקביץ'

הערות ותגובותkutif100@gmail.com :

מחלוקת עד הגג

הטענות מול השבחים ,המברכים מול אלה שמדברים על לא פחות מאסון
תכנוני  ‰שבוע אחרי החתימה על הסכם הגג של הבנייה בירושלים ,התומכים
והמתנגדים מתייצבים להסביר את הכול  -החל בנזקים האקולוגיים הצפויים
ברכס לבן וכלה בהשלכות של ציפוף העיר  ‰וגם :איך יושפעו מחירי הנדל"ן?
קותי פונדמינסקי

הסכם שחיכו לו רבות
הסכם הגג נועד לשלב כוחות בין כל הגוס
רמים המעורבים בתכנון קרקעות ושיווקן.
השחקן הראשי כאן הוא העירייה ,האחס
ראית על הוצאת היתרי בנייה ועל גיבוש
תוכניות לבניית דירות ומוסדות ציבור
ועל תחזוקת כל התשתיות הנלוות ,ובכלל
זה בתי ספר ,מרפאות ,כבישים ועוד .רוב
הקרקעות הפנויות לצרכים הללו מוחזס
קות בידי רמ"י ,שמוציאה מכרזים לשיווק

המשפט
הפותח

4

לעצור את ההגירה
"אני מקווה שנוכל לראות בהסכם הגג
נקודת מפנה מבחינת ירושלים ותושביה",
אומר יו"ר ארגון המתווכים בירושלים אסף
אפשטיין" .בעשורים האחרונים אנחנו
חווים נטישה של אוכלוסייה חזקה ושינויים
במבנה הדמוגרפי של העיר .הסיבות הן
בעיקר יוקר המגורים וחוסר התעסוקה לצס
עירים .ירושלים מלאה סטודנטים שחיים,
לומדים ומבלים בה ,וחלקם היו בוחרים
להישאר בעיר אילו מצאו בה תעסוקה הולס
מת .גם משפחות צעירות לא מסוגלות לרס
כוש דירה בירושלים ונודדות לאזורי נדל"ן
זולים יותר .בעקבותיהן עוזבים גם הסבים
והסבתות את העיר ,שמאבדת שניים ולעס
תים שלושה דורות של משפחה.
"אם ימומש ההסכם ,לרבות הסעיפים בו

"כתב כניעה"
זאת גם הסיבה לכך שסעידוב מתנגד
לשכונה המתוכננת ברכס לבן" .עיר מודרס
נית צריכה להצטופף ,לעלות לגובה ולקרב

גולשים
עיריית ירושלים משיקה בימים
אלה אתר אינטרנט עירוני חדש
לשירות התושבים .האתר עומד
בכל דרישות חוק הנגישות ,מוס
תאם לכל המחשבים והטלפונים
ותומך בשלוש שפות :עברית,
אנגלית וערבית  -ובקרוב גם
צרפתית ורוסית .בעירייה מזמיס
נים את התושבים להעביר פניות
בכל ערוץ ומדיה חברתית שיבחס
רו  -ויקבלו תשובה באותה דרך.
בנוסף יכלול האתר מידע עדכס
ני על שירותים שכונתיים ועל
אירועי תרבות ופנאי בעיר.
קותי פונדמינסקי
צילום :שאטרסטוק

הסכם הגג בין העירייה למשרד
האוצר ורשות מקרקעי ישראל
(רמ"י) ,שאושר סופית בשבוע
שעבר ,נועד לסלול את הדרך לפיתוח
הבינוי למגורים ברחבי העיר לשנים הבאות
בראייה אסטרטגית ארוכת טווח .בסך הכול
כלולים בו  23אלף יחידות דיור ,בצד שטחי
תעסוקה ומבני ציבור .במסגרת ההסכם
תאושר הקמת שכונות חדשות ברכס לבן
ופי גלילות ,וכן התחדשות עירונית ובנייה
לגובה בתוך העיר הקיימת.
איך ישפיעו ההסכמות הללו על הביקוש
לנדל"ן בעיר ,על המחירים וגם על הפקקים
והתחבורה? האם התשתיות הקיימות יעמדו
בעומס הנוסף? מומחים ואנשי מקצוע בתס
חומי הבנייה והתשתיות מציגים את עמדוס
תיהם בסוגיה הסבוכה.

המגרשים לאחר שאושרו תוכניות הבנייה
בהם .במכרזים הללו היזמים נדרשים לשלם
בדרך כלל גם את עלויות הפיתוח ,כלומר
הכנת תשתיות המים ,הביוב ,הכשרת הקס
רקע וכו' .העלויות הללו עשויות להסתכם
בעוד מיליוני שקלים למגרש.
השיתוף בין העירייה כגורם מתכנן,
רמ"י כבעלת הקרקע ומשרד האוצר כגוס
רם המממן אמור להביא לפיתוח מואץ של
הבנייה בבירה .המטרה הגדולה היא לצמצם
ככל האפשר ,ובמהירות המירבית ,את הגיס
רעון בדירות בעיר.

שדורשים תקציבי עתק למימושם ,אני מקס
ווה שנוכל להשאיר את בוגרי האוניברסיס
טאות והמכללות בעיר על ידי הקמת שטחי
מסחר ,מלונאות ותעסוקה חדשים .בנוסף,
בניית עשרות אלפי דירות חדשות ,כולל
בהתחדשות העירונית ,תפתח להם אפשס
רויות מגורים סבירות".
אחת הבעיות היא שכל אותם סטודנטים
ומשפחות צעירות לא יישארו בעיר אם לא
יוכלו להגיע בקלות ובמהירות לעבודתם.
יוסי סעידוב ,ממייסדי ארגון צרכני התחס
בורה הציבורית' ' 15דקות' ,לא מוצא בה�ס
כם הגג כל בשורה בנושא הזה.
"שכונות ענק מתוכננות בעיר ללא תכנון
של מערכת הסעת המונים .כך בדיוק תוכס
ננו הר חומה ופסגת זאב וזה בדיוק מה שעוס
מד לקרות ברכס לבן" ,הוא אומר" .הסכם
הגג כולל סעיפים על יחידות דיור ,מבני
ציבור ,שפ"פים ושצ"פים ,כבישים והיטס
לי השבחה ,אבל את מה שכחו? כמובן את
המערכת להסעת המונים .במדינות מתוס
קנות מערכות כאלה מתוכננות ראשונות,
מופעלות ראשונות ומונעות את התלות
המיותרת ברכב הפרטי  -שתוקעת את כוס
לנו בפקקים אדירים".

בשורה לתיירים ולירושלמים:
לראשונה בהיסטוריה ,ואחרי
עשר שנות עבודה ,העיר העתיס
קה מונגשת ברובה לבעלי מוגבס
לויות תנועה.
ירושלים העתיקה וחומותיה מוס
שכים אליהן כעשרה מיליוני
מבקרים בשנה ,שחלקם סובלים
ממוגבלויות .ההנגשה נועדה
להקל עליהם ולאפשר למשתמשי
עגלות ילדים וכיסאות גלגלים
לבקר באתרי התיירות .בסך הכול
הונגשו כארבע קילומטרים של
רחובות בארבעת הרובעים והותס
קנו כשני קילומטר של מאחזי יד
לצד גרמי מדרגות .בנוסף מוזמס
נים המבקרים להיעזר אפליקציה
החינמית 'נגישות ירושלים -
העיר העתיקה' ,המאפשרת ניווט
בזמן אמת בסמטאות.

אופטימי
פסימי
אופטימי

זינוק ש ל  80אחוז בייצוא ה�ש
בבים מישראל לסין ב־2018

פסימי
"מטרת ההנהלה היא אחת :לשבור את העובדים ולייצר יחסי עבודה
שבהם הכוח הוא השולט" (ועד עובדי רכבת ישראל מנסה להסביר מדוע
גם הוא נוקט בצעדים כוחניים ובשביתות פתע בלתי מוכרזות)

ידיעות ירושלים ˆ 22.3.2019

אבל זה רק טיפה בים לעומת
היקף הייבוא העצום מהמעצמה
העולה במזרח

מחלוקת עד הגג
אפשטיין

ישראל

רוזנשיין

סעידוב

השטח המיועד לשכונה הגדולה במורדות ארנונה | צילום :שלומי כהן

יותר ויותר בין בני האדם החיים בה" ,הוא
מסביר" .ירושלים עושה בדיוק את ההפך
 היא מתפשטת לכל עבר ויוצרת בעיותתחבורה שמרחיקות בין תושביה ,פוגעות
בחיבור בין שכונות הפריפריה למרכז העיר
ולאזורי התעסוקה ומונעת מבני נוער מש־
כונות הלוויין גישה נוחה לתיכונים ולחינוך
איכותי".
דברים בוטים לא פחות אומר אברהם שקד
מהחברה להגנת הטבע ,שמתאר את ההסכם
כ"לא יותר מאשר כתב כניעה גורף של פר־
נסי העיר" .לדבריו ,התוצאה תהיה שהעי־
רייה תאבד את עצמאותה בקבלת החלטות
תכנוניות ומוניציפליות ותעביר את ההגה
לרמ"י ולמשרד האוצר.
"האוצר ורמ"י זוכים כך בחופש לשווק
קרקעות לבנייה על אדמות מדינה בלי לה־
תחשב במדיניות עירונית וללא מחויבות
להבטחת תשתיות ציבוריות שישרתו את
צורכי העיר כולה" ,טוען שקד" .גם העילה
העיקרית לכניעתה של העירייה  -הבטחת
'קרקע משלימה' ברכס לבן עבור קידום
מיזמי פינוי־בינוי לא כדאיים כלכלית בש־
כונות הוותיקות ,תתגלה לדעתי כסיסמה
ריקה .איש לא יודע איך תתבצע השלמת
הקרקע ליזמי פינוי־בינוי ,ותקצובה כפוף
לתנאים דרקוניים שתכתיב רמ"י.
"יתר על כן" ,הוא מוסיף" ,לאור הע־
לויות העצומות הכרוכות בפיתוח השכונה
ברכס לבן ,בטופוגרפיה קשה במיוחד ,עם
מחויבויות לשיקום הנזק הסביבתי שתגרום
התוכנית ,ספק אם יימצא היזם שירצה קרקע
משלימה שעלות פיתוחה נופל עליו .בבוא
הזמן יגלו כולם ,כשכבר אי אפשר יהיה
להחזיר את הגלגל לאחור ,שמדובר בת־
רופת אליל המחולקת בקמצנות ,שהוראות
השימוש בה לא ידועות ,תועלתה מוטלת
בספק גדול ותופעות הלוואי שלה וחמורות
להפליא – הרס של שטחים פתוחים ומחיר
סביבתי בלתי מתקבל על הדעת".
בין המתנגדים לרכס לבן נמצא גם האד־
ריכל והמתכנן העירוני מתי רוזנשיין,

הדירות
במספרים
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רכס לבן" .תרופת אליל המחולקת בקמצנות" | צילום :דב גרינבלט ,החברה להגנת הטבע

שרואה בשכונה "דוגמה מובהקת לתכנון
עירוני הרסני .יוצרים כאן עוד מובלעת על
רכס הר תוך הגדלת שטחה העצום של העיר.
שטחה של ירושלים כיום גדול יותר מפריז
אך אוכלוסייתה מונה כשליש מזו של בירת
צרפת .עיר בממדים עצומים כאלה תתקשה
לייצר את התשתיות הנדרשות ולקיים את
עצמה בצורה בריאה .במקום שהעיר תתרחב
פנימה ,תוך חיזוק תשתיות קיימות ,היא
מתרחבת החוצה ופוגעת בסביבה הטבעית
הסובבת אותה".

כמה זה יעלה לנו?
|| קובי ביר
ככל שעלויות הבנייה גבוהות יותר,
עקב קשיים טופוגרפיים ,כך שווי
הקרקע יורד .במילים אחרות :מחיר
הזכייה הצפוי במכרזי השיווק של
הקרקע ,יחד עם עלויות הפיתוח
הצפויות ,יתאים בדרך כלל לתוואי
הקרקע.
עדיין אי אפשר לדעת אם יהיה די
בינוי על מנת להוריד את מחירי
הדיור בעיר .כיום הביקוש עולה על
ההיצע ,ולכן מחירי הדירות בעיר
גבוהים .האם יש בהגדלת ההיצע
במסגרת הסכם הגג כדי להוריד את
מתח הביקושים? ספק רב.
יש גם לזכור שהליך התכנון והשיווק
גם הוא ממושך ,כך שגם אם מחירי
הדירות יירדו ,זה יקרה רק בעוד כמה
שנים .ובינתיים מספר תושבי העיר
גדל ואיתו גם הביקוש.
 ‰הכותב הוא שמאי ועורך דין

שמחת הקבלנים
דעה הרבה יותר אופטימית מבטאים הקב־
לנים ,שחיכו זמן רב לשחרור קרקעות לב־
נייה בבירה .לדברי יו"ר ארגון בוני ירוש־
לים והסביבה ,בועז ישראל ,יש צורך בבניית
 300אלף יחידות דיור עד שנת  ,2040כך
ש"היה רצוי שההסכם היה נחתם כבר לפני
כמה שנים" .הוא משוכנע שההשקעות של
 1.5מיליארד שקל בתשתיות בשכונות
הוותיקות והחדשות "יובילו את העיר למ־
חוזות אחרים".
לדברי ישראל" ,גם אנחנו בעד יערות
וסביבה ירוקה ,אך צעירי העיר גוברים בח־
שיבותם על עצים ומעיינות ,כמו ברכס לבן.
ההסכם ישים קץ להקפאת הבנייה בירושלים,
אחרי שבחמש שנים האחרונות כמעט שלא
שווקו כאן קרקעות .אנו שמחים שההסכם
נותן מענה להתחדשות עירונית על ידי מתן
אפשרות ל'קרקע משלימה' במיזמי פינוי־
בינוי .כך תהיה כדאיות כלכלית ליזמים
ולקבלנים ויינתן מענה מהיר יותר לתושבים
 שקודם יקבלו את הדירה החדשה ורק אזיפנו את הדירה הישנה".
בלית ברירה ישראל מוכן לבלוע גם את
הכוונה לשווק רבות מהדירות שייבנו על פי
הסכם הגג במסגרת 'מחיר למשתכן'" .אנו
מקווים שלפחות  50אחוז מהדירות ישווקו
למשפרי דיור בשוק החופשי" ,הוא מודה,
ומקווה שכעת יקדמו כמה שיותר מהר את
הגשת תוכניות בניין העיר למתחמים הח־
דשים.
יו"ר ועדת קרקע בארגון בוני ירושלים
והסביבה יצחק חסיד מוסיף כי לדעתו המ־
כרזים צריכים לצאת בכמה שיותר מתח־
מים במקביל" .הדבר יגדיל את התחרותיות
ויוזיל את מחיר הדירה הסופי" ,הוא אומר.

גדילה פנימה
רוזנשיין מעדיף להסתכל על התמונה הר־
חבה" .להסכם היבטים חיוביים ושליליים",

הוא אומר" .הבנייה החדשה המוצעת בתוך
המרקם העירוני הקיים( ) 4אחוזים מסך יח�י
דות הדיור המוצעות בהסכם כולו) תתרום
לעיבוי עירוני בריא .יש לברך גם על מימוש
הבינוי במגרשים ריקים בפסגת זאב ,המבטא
את מושג 'גדילת העיר פנימה' ויוצר עיבוי
עירוני חכם על סמך תשתיות קיימות".
רוזנשיין מציין לחיוב גם את התוכנית
השנויה במחלוקת של קירוי כביש בגין ליד
בית הכרם" .זאת דוגמה לאיחוי בין שכונות
שצריך לייצר ,בניגוד למדיניות ההיסטו־
רית שבה תכננו את העיר כאוסף של מובל־
עות מנותקות זו מזו" ,הוא מסביר.
בתחום ההתחדשות העירונית ההסכם
מציע כ־ 8,000יחידות דיור (כ־ 35אחוז
מכלל הדירות המוצעות) .לדברי רוזנשיין
זה מספר גבוה מאוד" .חשוב להבין שיצי־
רת דיור בהליך של התחדשות עירונית היא
מורכבת ואיטית .כמו כן ,לעיתים קרובות
לא נלקחות בחשבון הבעיות החברתיות
שזה יוצר :במקרים רבים התהליך מביא
לג'נטרפיקציה ולהדרת תושבים דלי אמצ־
עים תוך התעלמות מההשלכות החברתיות
ההרסניות לטווח הרחוק .כשעושים את זה
נכון ,תוך עירוב התושבים להשגת תוצאות
אופטימליות ,ההליך עלול לארוך שנים".
בשונה מהבנייה ברכס לבן ,שהוא מתנגד
לה כאמור ,רוזנשיין רואה בחיוב את הבינוי
בתוך תחומי העיר הקיימת ,בפי גלילות או
במשואה צפון" .הם משלימים את המרקם
העירוני החסר בין מובלעותיה של העיר
כפי שהיא בנויה היום" ,הוא מסביר" .בי־
נוי בגלילות ייצר למשל המשכיות בין בית
הכרם להר נוף .הבינוי הזה חייב לכלול גם
מרחבים ירוקים עירוניים משמעותיים.
"ייתכן שהחתימה על הסכם הגג תבשר
שינוי בגישות תכנוניות בעיר .דרוש עוד
שינוי גם בתוכנית הכניסה לעיר ,שבה
במיליון וחצי המטרים הרבועים המתוכננים
אין יחידת דיור אחת ,או תוכנית האב של
תלפיות שמחסירה בחלקים גדולים ממנה
יחידות דיור".

פי גלילות

שערי צדק
הישן

חוות הנוער
הציוני

פסגת זאב

מורדות
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