
 
 
 

נמצא איתנו היום האדריכל הראל ניר, הבעלים של משרד 
בניה  פרוייקטים שלשלו היא  , שעיקר העבודהHNAהאדריכלים 

 .והתחדשות עירונית רוויה
, בעיקר בהקשר של 38ל תמא הראל, אנחנו קוראים על ביטו

, של הדייריםהסנטימנט על ו פעילות היזמיתהההשפעות על 
 האדריכליםאבל פחות בהקשר של 

בענף  מושרשת שהיאפעילות , עם שרד אדריכליםמאיך נערך 
 לביטול התכנית ? –ההתחדשות העירונית 

 

שאני אוהב מה אני מתרגל יוגה. צהרים טובים עופר! אתה יודע, 
 הקצבמן ארוך. בזשינויים קטנים  תמאפשר יאשהיוגה, זה ב
הכרה טובה יותר של הגוף, והתפתחות  מאפשרים –התמדה הו

 מותאמת.

עם  הוא לעומת זאתבהתחדשות עירונית  האדריכליעיסוק ה
 תכנוני חוסר וודאות  םעקביות של המתווים, ועחוסר , עם דרמה

הרי התהליכים האלה הם מהצד,  רגעאם מתבוננים  אבל
ההשתכללות של , ולמפעל שהוא יחסית חדשאינהרנטיים 

לנו לתת דווקא אמון בתהליכים  מאפשרתההתחדשות העירונית 
אמון מאפשר כמו שקצב השינויים ביוגה ממש שעוברות הערים, 

 גוףב

אדריכלים לא רצו, מה : בתחילת הדרך שלמדנו משהו ברור
, 38תמ"א  בגחמה הזו שנקראהלגעת אפילו עם סרגל,  שנקרא

ואני זוכר שהיה אפשר לספור אותנו, משרדי האדריכלים 
על שתי ידיים. אני חושב שאפשר לומר  –שהרימו את הכפפה 

 על חברות הבניה הגדולות. גם את אותו הדבר 

לחם והחמאה של תכנון היא הההתחדשות העירונית  – היום 
ויש  ציניות,חברות הבניה. אין במשרדי האדריכלים ובהמגורים 

 .ובניהשיה ע

, זה 38אני לא מתרגש מביטול תמ"א  -אז לשאלתך, כאדריכל 
 שלב בתהליך גדול יותר

של התפתחות מואצת וביקושים מציאות ב: עצמולגבי הביטול ו
שהכיוון הנכון הוא ציפוף של המרקמים  ברוראדירים למגורים, 

 – כניםהעירוניים ושמירה על המרחב הנופי. אבל אם נהיה 

הקשר בין המדיניות הציבורית החשובה הזו, לרעידות אדמה, 
 .קלושהוא 

ת ביצירת אינסנטיב, בהתנע היה תפקיד חשוב 38לתמ"א 
 בניה. של boost ת, וביציררקמות החלשותבזיהוי תהליך, 

 :לדיון סוגיות חשובותגם ה תהתכנית העל העבודה עם אבל

פתרונות פני , על פתרונות תכנוניים רחביםהחשיבות של  -
 , שמכבידים על תפקוד הערים.ברמת הבניין

, שמבין את ההקשרים אדריכלי איכותיהחשיבות של תכנון  -

 בין הכלכלה לפרטי הבנין
 –בין המדינה לרשויות המאבקים התקציבייםההשפעה של  -

 .על התכנון הפיזי ממש
בין איזורי הביקוש  וכמובן ההבדלים ביישום התכנית -

להיערכות שלנו ישירות נוגע  זהההעניין . לאיזורי הפריפריה
אחד השינויים הגדולים שעשינו בשנתיים  :אדריכליםכמשרד 

האחרונות ברמה של הפיתוח העסקי היה בהחלט הפניית 
 המבט לכוון הפריפריה.

בניגוד לדעה הרווחת, שליזמים : בוא נדבר באמת על הפריפריה
אנחנו רואים  –יהיה קשה להניע פרוייקטים עם כלכליות מוגבלת 

 פעילות גדולה של בניה מחוץ לאזורי הביקושא דווק
 

 גדולה:תנופה זה נכון מאד. מי שנוסע בכבישי הארץ, רואה 
.. .אור עקיבאכרמיאל, קרית גת,  אור יהודה,שדירות,  בנתיבות,

במקומות שלא מתחמים גדולים מאד  מתכנןהמשרד שלי 
 !! בעברתכננתי בהם 

 מאד הרבהכשאנחנו בסביבה של , DRIVEכמובן נותן לנו זה 
יש שנחמד ומעניין ומחמיא, לראות  גםזה . היתרי בניה ומנופים

אלא  ,שלנותכנון עיצוב ולא רק לדרישה ל"בוטיק" תל אביבי. ל
 האדריכליים.ולתוצרים גם למבנה הארגוני של המשרד 

יש הבדל בין הבניה  אבל לדעתי התנופה והמנופים מטעים.
 במרכז לפריפריה.

על שקיעה תקציבים גדולים בפרויקטים של שכונות מ המדינה
המתווה :  ערי הפריפריהשל  מחוץ למרכזים , קרקע חדשה

מפתרונות ארוכי טווח,  שנרתעתהזה משקף לצערי ראיה 
ת מרכזי הערים החייאשל  –מורכבים יותר, כנראה גם יקרים

-או ה 50-שנות ההם נבנו ב !  משוועים להתחדשותהותיקים, ש
 כלכליתפעילות עם מגמה שלילית של  ,מוזנחים הםו 60

 אורבנית. ו

הם יעדיפו  :הם יצורים חברתיים המשתמשים של הערים,
תחבורה פעילות תרבותית ו, שירותים ומסחר, עם צביוןשכונה 

, היא מהמרכז למגדל שינה מרוחקלעומת זאת מעבר . ציבורית
 .פשרה

הפיתוח עלות כש, ךפקוד נמותכשהמרכז העירוני נמצא ב ואז,
אל היזמים, כשעלויות הבניה כמעט  מגולגלת החדשה בשכונ

ביקוש איכות, עם יש בעיה עם זהות לעלויות באזורי הביקוש, 
 המוןיש של הפרויקטים שלנו  הבניהבחלק מאתרי ועם אכלוס: 

 של "למכירה". שלטים

מתחמים גדולים ידוש של חהאבולוציה שלב  למשוך את חובה
מרכזי  חידושל א משאבים וצריך להפנות  פריפריה!אל ה

 ם האלהאזוריב לעבוד ליזמים ולאדריכליםלאפשר והערים 

לך לעבוד הרבה בתחום  אפשר לראות שהזמן איפשר
 ההתחדשות העירונית ולגבש גם דעה

 על רלוונטיות ? ממשיכים לשמוריך א
 

סיון ומוניטין ידע נישרד,  צברנו המפעילות  שנים של 14-ב
בתחום הבניה הרוויה וההתחדשות העירונית. תמיד דאגתי 

 לשמור על שני ערכים:

אין תחליף לידע. הצוות שלי כולל רק . הראשון הוא מקצועיות

למקסם את ניתוח . הידע הזה מאפשר לנו מנוסיםאדריכלים 
הניסיון מאפשר לנו להגיע לתכנון מיטבי בפרוייקטים, והזכויות 

מרתף  בניין מעלחסכון בעלויות. השבוע סיימתי תכנון של לו
של חניה, במקום שניים וחצי שהיו בניתוח הראשוני  אחד של

 מיליוני שקלים. חוסכיםמקצועיות ויצירתיות  .הלקוח

 קנה הסוף עלמשל את ה מכיר. הוורסטיליותהשני הוא  והערך 

את זה  חוינו ?סופהביש לו יותר סיכוי לעמוד זה ש ?הגמיש
, יגהת ועל ספועל פסיביהויתור  :בתקופת הקורונה ממש עכשיו

לשמור על רמת מאפשרים  – התאמות על בסיס יומיומיוה
שיבה ח, ועל על זכות קיום, , על שרותגבוהה תפקוד

 קונסטרוקטיבית.

קורונה: היכולת שלי כאדריכל, לשמור על הלא רק בהקשר של ו
גמישות מחשבתית, לייצר סדרי עדיפויות, ולתקשר ללקוחות את 

 כשלון.או  הצלחה מביאה–דרמטיהעליות והמורדות בתחום 

נותנים בנו אמון, , זהיזמים שעובדים איתנו מעריכים את 
 ומאפשרים לנו את היצירה


