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לאחר  20שנות המתנה :החלה הקמת פרויקט הפינוי ובינוי
רקאנטי ברמת אביב
לפני כ 20-שנים התגבשו לראשונה דיירי שישה בניינים ישנים ברמת אביב במטרה ליזום התחדשות עירונית
עבור דירותיהם ■ בטקס שהתקיים בחצר השכונתית ,החלה הריסתם החגיגית של מבני השיכון בהם התגוררו -
במקומם ייבנו  198דירות בשלושה בנייני מגורים
עדי כהן |  nהתראות במייל
 | 20:18 07.03.2019עודכן ב14:43 08.03.2019 :

הדמיית פרויקט רקנאטי בתל אביב
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כנען שנהב אדריכלים

בטקס שערכה היום )ה'( חברת אשדר מקבוצת אשטרום ) (+1.11% 1,822להשקת פרויקט פינוי בינוי בתל אביב ,התאספו 98
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משפחות מדיירי הבניין לצפות בהריסת דירותיהם  -במקומן יקומו  198דירות בשלושה בניינים בני  16קומות .במעמד הטקס,
שהתקיים בחצר הבניינים שברחוב רקאנטי  5-15בתל אביב ,השתתפו בעלי הדירות ,נציגי עיריית תל אביב ,נציגי אשדר והנהלת
אשטרום ,עינת גנון ,סגנית מנהל הרשות להתחדשות עירונית ,ונציגים ממשרד עו"ד הרטבי בורנשטיין בסון ושות'.
פרויקט הפינוי בינוי "רקאנטי רסידנס" המשתרע על כ 6.3-דונם ברמת אביב ג' ,החל להירקם עוד לפני כ 20-שנה ביוזמתם של
דיירי שורת בנייני השיכון הרעועים שנהרסו עתה .הדיירים ,שפינו דירות בנות  4-3חדרים בשטח של כ 100-מ"ר  -עתידים לקבל
עם סיום הבנייה דירות חדשות בנות  4חדרים כולל ממ"ד בשטח של כ 118-מ"ר ,לצד מרפסת שמש ושתי חניות בחניון תת קרקעי.

את הפרויקט הובילה נציגות מטעם הדיירים בליווי וייצוג משרד עו"ד הרטבי בורנשטיין בסון ושות' ובקידומן של החברות אשדר
מקבוצת אשטרום וחברת ענב  -שהצטרפו לפרויקט בשנת " .2003זהו פרויקט שני מסוג פינוי בינוי שאשדר ,בשיתוף פעולה עם
חברת ענב  -הוציאה אל הפועל .הפרויקט יוצא לדרך לאחר שנים ארוכות של קידום תוכנית המתאר והיתרי הבנייה ,החתמת כלל
בעלי הזכויות והצורך במתן פתרונות למכשולים שעמדו בפני התקדמות הפרויקט .לאור המחסור בקרקעות לבנייה ברמת אביב
ובשל תמהיל הדירות המגוון בפרויקט  -אני בטוח שנראה כאן ביקוש רב לדירות החדשות" ,כך אמר בטקס ההשקה ארנון פרידמן,
מנכ"ל אשדר ,שהודה למשפחות הדיירים על האמון שתלו בהם עם "מסירתם את הנכס היקר להם ביותר".
 72דירות למכירה
בטירת הכרמל
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לאחר שנים בהן נדונה התוכנית בוועדה המחוזית ,ולאחר שורת הליכים משפטיים שגררו התנגדויות ואי הסכמות  -אושרה התוכנית
במתכונתה הנוכחית רק בשנת  ,2012לאחר שצומצמה מ 300-דירות לכדי  .198בשנים שחלפו מאז ,נרשמו מספר הליכים
משפטיים נוספים מצד בעלי זכויות בפרויקט שדרשו את הגדלת התמורות שיקבלו ,ואף הוגשה עתירה מנהלית מצדם של
המתנגדים לתוכנית  -שהגיעה עד לבית המשפט העליון.
"מבחינתי ,כל פרויקט כזה הוא כמו ילד שלי" ,כך פתחה את דבריה סגנית מנהל הרשות להתחדשות עירונית ,בהתייחסה להליך
הסבוך והממושך שנכרך בקידום הפרויקט" .מדובר בפרויקט ראשוני ,שבעת שהחל  -הבנקים ,מוסדות התכנון וגורמים אחרים שהיו
מעורבים בו  -עוד לא ידעו איך להתנהל בתחום .אמנם זה לקח יותר זמן ,אבל דווקא בגלל הדרך הארוכה שנעשתה כאן והקשיים
במהלכה  -הרגע הזה עתה מתוק אף יותר" ,אמרה גנון.
עו"ד מירה בורנשטיין ,ממשרד עו"ד הרטבי ,בורנשטיין ,בסון ,אשר ייצגה את בעלי הדירות ברקאנטי ,הצטרפה לדבריה של גנון,
בהתייחסה לתהפוכות משמעותיות בתחום ההתחדשות העירונית" :גם הרשויות מפנימות היום ,אם כי בקצב לא מספק ,את הצורך
לקדם את הפרויקטים הללו בלוחות זמנים יותר מהירים .לצד זאת ,נחקקו במהלך השנים חוקים חדשים המאפשרים עתה
התמודדות יעילה יותר עם דיירים סרבנים ,המהווה חסם משמעותי לפרויקטי התחדשות עירונית .הדרך עוד ארוכה אמנם ,אולם
ברור היום שההתחדשות העירונית היא הפתרון למחסור החמור בדירות ,הן הקיים והן הצפוי ,ולכן יש להמשיך ולהסיר חסמים על
מנת לאפשר את ביצועם פרויקטי פינוי-בינוי נוספים שישנו את פני הארץ".
השבוע ,החלה אשדר לשווק את הדירות בפרויקט במסגרת פרי-סייל ,שמחירן נע בין  3.8מיליון שקל עבור דירות  3חדרים ,ל5.5-
מיליון שקל לדירות  5חדרים וכ 25-15-מיליון שקל עבור דירות הפנטאהוז ,בהתאם לגודלן .את פרויקט המגורים ,הצפוי להתאכלס
בעוד כ 3.5-שנים ,מלווה קבלן הביצוע אשטרום הנדסה ובניה  -הנמנה גם כן בשורותיה של קבוצת אשטרום .כמו כן ,את הפרויקט
תכנן משרד כנען שנהב אדריכלים" בראשותו של האדריכל גיל שנהב ,ועל עיצוב פנים החללים המשותפים בו -אמון משרד "אוברזון
אדריכלים" ,בהובלתה של האדריכלית דנה אוברזון.
לדברי אפי כץ ,בעלי חברת ענב" :פרויקט פינוי בינוי רקנאטי הינו פרויקט ייחודי מאוד לשכונת רמת אביב ג' .הדיירים ואנחנו עברנו
כברת דרך עד לפינוי אחרון הדיירים ותחילת ההריסה של המבנים הישנים .הצלחת הפרויקט טמונה ראשית בנכונות ובסובלנות
הדיירים ,ושנית בהתמדה של חברת ענב ואשדר תוך זיהוי הפוטנציאל ואמונה כי לבסוף ולמרות כל הקשיים פרויקט זה ייצא לדרך".
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