 • 02מגזין תמ"א 2017 • 38

חברת צברים

חברת צברים
במסגרת פרויקט התחדשות עירונית ובד בבד
ראיתי בכך כמהלך שעשוי לחזק את הקהילה
הקיימת למעשה הפרויקט נולד כפתרון חברתי
וקהילתי – מחד ,מטרתו לסייע לבעלי הדירות
אשר ידם אינם משגת לשאת בעלויות תיקון
הליקויים הבטיחותיים שנתגלו בבניינים

שמקדמת פרויקטים ומקצרת תהליכים ובין
מצד היזמים שמגלים כדאיות כלכלית בביצוע
פרויקטים ברחבי ירושלים.
"במסגרת התב"ע שהתקבלה ביוני  2014נוספו
תיקונים טכניים שהפכו את הוראות התכנית
לנגישות יותר וכלכליות יותר ליזמים .בנוסף

מחדש את הארץ

צילום שירן כרמל

"התחדשות עירונית איננה רק אקט של שינוי
המרחב הפיזי .למעשה זהו אקט חברתי ,אולי
אפילו אידיאולוגי ,שביכולתו להשפיע על
הקבוצות השונות בשכונה ואפילו בעיר כולה"
מסביר רוני צברי ,העומד בראש חברת "צברים"
הפועלת להשבחה ,שדרוג וחיזוק מתחמי
מגורים ומעורבת בפרויקטים רבים מסוג
התחדשות עירונית באזורים שהם אזורי ביקוש
בגוש דן ,השרון וירושלים .כחלק מהחזון,
מהאסטרטגיה ומהערכים של חברת צברים,
רואה עצמו צברי מחויב למעורבות פעילה
ומובילה בחברה ובקהילה ,לצד הפעילות
העסקית והיוזמה בתחום הנדל"ן.

כמי שנמצא שנים רבות בתחום ומאחוריו
הצלחות רבות ,מה היית ממליץ לדיירים שעומדים
לפני תהליך התחדשות עירונית? למה בדיוק הם
צריכים לשים לב? אילו דגשים חשובים למשל
בבחירת יזם?
"חשוב לבדוק עד כמה היזם מוכן להתנהל
בשקיפות מול הדיירים ומוכן לשתפם
בתהליך .שקיפות מצד היזם כלפי הדיירים
בהיבטים השונים כמו שקיפות תכנונית,
שקיפות בתמורות וברווחיות תביא בסופו של
דבר להצלחתו של הפרויקט ולמניעת

התנגדות מצד הדיירים ,המהווה אחד
החסמים העיקריים ליציאתו של פרויקט כזה
אל הפועל".
צברי הוסיף כי "למעשה דיירים מעורבים
ושותפים לתהליך מהווים מקור חשוב
לשכנוע האחרים .כשהדיירים מעורבים יש
לכל הצדדים אינטרס משותף מול מטרה
אחת – מה שבאופן טבעי מביא לזירוז
ההליכים .אציין כדוגמא את פרויקט "יובל".
ייחודו של הפרויקט הוא בהון האנושי של
הדיירים הקיימים שלקחו חלק בלתי נפרד
בכל התהליך החל מהתנהלות מול הרשויות
ועד השתתפות בצילומי קמפיין השיווק
לפרויקט .אנחנו מצדנו דאגנו לשתף אותם
בכל פרט ומעבירים עדכונים שוטפים
בתהליך .במסגרת שיתוף פעולה הדוק זה,
ניתן להגיע למטרות משותפות כך למשל
יצרנו עבורם פריסייל מיוחד לחברים ולבני
המשפחה של הדיירים הקיימים בקונספט
"דייר מביא שכן" וכן לקבוצת רוכשים
שאורגנה במסגרת שת"פ עם עמותת "רוח
חדשה" .בתום הפריסייל נמכרו  20%מיחידות
הדיור בפרויקט".

מהי עמדתך לגבי מעורבות הדיירים בתכנון הפרויקט?
"מעורבות דיירים היא חלק בלתי נפרד
מההליך .חשוב שהיזם יציג בפני הדיירים את
מתווה הפרויקט באופן ברור ובשקיפות מלאה
כדי שיהיו לדיירים כל הכלים לבחירה בין
החלופות וליצירת אמון .אם אין שקיפות הדבר
עלול להביא לחיכוכים מיותרים ולעיכובים
בפרויקט .כאשר אנחנו מציגים את הפרויקט
לדיירים אנחנו אומרים הכל .גם את הדברים
הטובים וגם את הבעיות בפרויקט .הכל כדי

לשמור על ההגינות וכדי שהדיירים יבינו מה
צפוי להם עד שהעבודות הסתיימו.

בנוסף הייתי ממליץ לבדוק גם את המוניטין
והחוסן הפיננסי של היזם".
כשמאחוריה פרויקטי התחדשות גדולים
במתחמי מגורים גדולים כמו "יאפא" ביפו -
חברה בימים אלו חברת צברים לחברת מנרב..
יחד שתי החברות מקדמות את פרויקט "יובל"
בקרית יובל בירושלים ,השותפות בין החברות
עתידה להביא בהמשך לפרויקטי התחדשות
עירונית משותפים נוספים" .אני שמח על
שיתוף הפעולה שיוצא לדרך עם חברת מנרב
שהיא אחת מהחברות הגדולות והמובילות
בתחום הנדל"ן בארץ .ניסיונה הרב הן בתחום
היזמות והן בתחום הביצוע של פרויקטים
מורכבים מכל הסוגים יתרום מאוד לפרויקט
הנוכחי ובתקווה שגם לפרויקטים משותפים
בעתיד" ,מסביר צברי.
במאזן הכללי מאמין צברי ,כי התחדשות
עירונית יכולה להביא לתועלת חברתית-
קהילתית באמצעות יצירת תמהיל דיירים
חברתי המאפשר שילוב בין אוכלוסיות שונות
בעיר ומשם גם להתחדשות חברתית .לכן ראוי
לגבש כלים נורמטיביים כמו הגשת נספח
חברתי-קהילתי שיוצג בפני ועדת התכנון
כחלק מהמסמכים לשם אישורה של התכנית.
צברי לא רק מאמין ומדבר ,הוא גם עושה .כך
למשל חזון החברה הוא שהוביל את צברי
לפנות אל קהילות חדשות אשר איש לא פנה
אליהן בעבר כדוגמת פרויקט "יאפא" בשכונת
יפו ג' אשר זכה להצלחה שיווקית רבה.
"בפרויקט "יאפא" ביפו ג' פניתי אל קהילת
הסטודנטים המחפשת פתרונות דיור בר השגה

שסומנה לאחרונה כהזדמנות נדל"נית חמה.
כך למשל ברחוב ליבורנו בעיר החברה מקדמת
פרויקט פינוי בינוי הכולל כ  850 -יחידות דיור
ועוד שטחים מסחריים .ברחוב דניאל החברה
מקדמת פרויקט תמ"א  38/2שיכלול כ210 -
יח' דיור .ברחוב מבצע סיני מקדמת החברה
פרויקט תמ"א  38/2שיכלול כ 320 -יח' דיור.
פרויקט נוסף אותו עתידה החברה להקים
ממוקם בשדרות ירושלים ביפו .מדובר
בפרויקט פרויקט פינוי בינוי בסמכות ועדה
מקומית שבסיומו יכלול כ 390 -יחידות דיור
ועוד כ 1000 -מ"ר מסחר.

ידוע שהליכי התחדשות עירונית לא בהכרח עוברים
חלק ושבדרך כלל מתעוררות בעיות ,אילו חסמים
יכולים להתעורר בפרויקט התחדשות עירונית?
"מלבד החסם העיקרי ש הוא התנגדות
הדיירים וסירובם ,קיימים גם חסמי תכנון,
רגולציה ובירוקרטיה.
"פתרון להתגבר על חסמים אלו שיכול להביא
להצלחת פרויקט התחדשות עירונית הוא
התנהלות נכונה מול הרשויות .ככל שיזם
יקפיד לפעול נכון מול הרשויות על ידי שיתופם
ביתרונות ההתחדשות העירונית בגבולותיהן,
כך הרשויות יעודדו ויקדמו את הפרויקט
הספציפי .בהקשר זה חשוב לי לציין לטובה
את עיריית ירושלים".

פרוייקט "יובל" ירושלים .צילום הדמייה Viewpoint

לאחר שחבר לחברת מנרב הגדולה והמוכרת בפרויקט
"יובל" בירושלים ,מסביר רוני צברי ,הבעלים של חברת
צברים המתמחה בהתחדשות עירונית ,למה יש לשים
לב לפני שנכנסים לתהליך של התחדשות עירונית ,למה
התחדשות עירונית היא הפתרון למשבר הדיור ולא מחיר
למשתכן ואילו פרויקטים נוספים נמצאים על הפרק.

מגזין תמ"א 03 • 2017 • 38

פרוייקט "אפא" יפו .צילום טוטם הדמיות

הישנים ומאידך ,לשלב בשכונה אוכלוסייה
חזקה ואיכותית של סטודנטים שישתלבו
בקהילה .במהלך השיווקי חברת צברים חברה
להתאחדות הסטודנטים והצענו לסטודנטים
 108יחידות דיור במחירים ובתנאים מיוחדים.
בתוך שעתיים נמכרו  101דירות .מאחר ומדובר
במהלך מאוד לא שגרתי בעולם הנדל"ן  ,זכה
הפרויקט בפרסים רבים כמו "מהלך שיווקי
פורץ דרך" של מוסף נדל"ניסט בעיתון
כלכליסט" ,פרויקט פורץ דרך בעיר הנדל"ן ואף
בפרס האפי לשיווק ."2016
פרויקט יאפא ממוקם ברחוב טוכולסקי באזור
המתפתח של יפו בסמוך לים וכולל  6בניינים
עליהם התווספו זכויות בנייה של  3.5קומות
נוספות וקומת קרקע" .בסופו של דבר ,מכלול
השיקולים הן הכלכליים והן הקהילתיים-
חברתיים ,יביאו לחיזוק ההשלכות החיוביות
שביכולתו של ההליך לחולל לאורך זמן עבור
הפרט ,הקהילה והשכונה כולה .במאזן הכללי
התחדשות עירונית יכולה להביא לתועלת
חברתית-קהילתית באמצעות יצירת תמהיל
חברתי המאפשר שילוב בין אוכלוסיות שונות
בעיר ומשם גם להתחדשות חברתית.

ירושלים מתחדשת
בתחילת יוני  2014קיבלה תוקף תב"ע חדשה
שחלה כמעט על כל רחבי העיר ירושלים
ונותנת מענה יזמי בכל הקשור לפרויקטים
מסוג התחדשות עירונית .כמובן שבהחלטה זו
יש כדי להגדיל את מספר של פרוייקטי
התחדשות עירונית בעיר ואכן בשטח כבר
אפשר לראות שינוי .אם עד לפני התב"ע
החדשה פרויקטים מסוג תמ"א  38בעיר היו
בהקפאה ,בעקבות התב"ע החדשה יש
התעוררות מחודשת – בין אם מצד העירייה

ניתנו הקלות תכנוניות לחניונים תת קרקעיים.
להחלטה זו יש משמעות עצומה בכל הקשור
להתחדשות עירונית בירושלים .בכל הארץ זה
כבר הפך להיות עניין שבשגרה ורק עכשיו עיר
הבירה שלנו נחשפת לתופעה" מסביר צברי.
לפני כשנה השיקה חברת צברים את פרויקט
"יובל" בקרית יובל בירושלים ,הכולל כ 70 -יחידות
פרוייקט "מבצע סיני"

פרוייקט "שדרות ירושלים "03

דיור חדשות בנוסף ל 80 -יחידות הדיור הקיימות.
בסיומו יכלול הפרויקט כ 150 -יחידות דיור.
לאחרונה הוגשה לרשויות התכנון בקשה להיתר
בנייה ובתוך שנתיים וחצי מקבלת ההיתר צפוי
הפרויקט להסתיים" .פרויקט זה הוא בהחלט
פורץ דרך בעיר ירושלים .אני שמח שירושלים
נפתחה לפרויקטים מסוג זה ,כפי שעשו ערים
נוספות עד כה ,שכן להתחדשות עירונית יש
השפעות חיוביות לעיר ולתושביה הן מבחינה
כלכלית והן מבחינה חברתית .מעבר לכך
הפרויקט מוסיף לירושלים יחידות דיור חדשות –
שהן כידוע מצריך נדיר מאוד בעיר".
בנוסף בימים אלו שוקדת חברת צברים על
פרויקטי התחדשות עירונית בעיר בת ים ,העיר

לסיום בתקופה בה היצע הדירות החדשות בשוק
קטן מאוד ,מה דעתך על מחיר למשתכן והאם הוא
באמת הפתרון למצוקת הדיור?
"לטעמי מחיר למשתכן ייתן מענה חלקי ולא
יותר וגם זאת אך ורק במידה ויימשך לאורך
זמן .לעומת זאת ,אני סבור כי על המדינה
להשקיע יותר במימוש פוטנציאל ההתחדשות
העירונית .להתחדשות עירונית פוטנציאל
עצום לשחרר לשוק עשרות ואף מאות אלפי
יחידות דיור באזורי ביקוש וסמוך להם וכך
לספק מענה לאלפי זוגות צעירים".
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