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בתמורה לשיפוצו
לוין
תחזק

שבשכונת

וחיזוקו

כפר גנים,

שבו

החברה

את הבניין מפני רעידות ארמה ,תח־
$TS1$תחליף$TS1$

תמ״א 38בעיר ,בתמורהלתוספות בנייה.
$DN2$תחליף $DN2$את בל תשתיות המים ,הביובוהחשמל,
ליף
והלובי וגם תתקין
תשפץ את חזיתות המבנה
במסגרת פרויקט תמ״א  38ישנן שתי אפ־
$TS1$אפשרויות$TS1$
מרבית
לקבלנים :האחת היא חיזוק מעלית .בתמורה ,החברה תבנה עור שמונה
שרויות
$DN2$אפשרויות $DN2$ביצוע

הפרויקטים

של תמ״א

המבנה ושיפוצו

תוך

הוספת יחידות דיור

דירות

הדשות

ארבע דירות בנות ארבעה

״מבחינת יחידות הדיור״ ,מוסיףבלום,
$DN2$שהפרויקט $DN2$ברחוב קפלן אמור להתחיל בתוך חו־
$TS1$חודשיים$TS1$
רויקט
חדרים ועוד ארבע דירות דופלקס בגורל
אותן מוכר הקבלן ובכך מחזיר את
עלויות
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שמונה יחידות
״ברחובלוין אנו מוסיפים
$DN2$חודשיים $DN2$בערך .לא מדובר בתקופה ארוכהוזו
דשיים
שישה חדרים כל אחת.
השיפוץ וגם זוכהלרווחכלכלי .אופציה
רב או
דיורואילו ברחוב בקפלן אנו מוסיפים 13
שנמצא ברחוב קפלן בנייה לא כל כך פשוטה ,כי יש צורר לשפץ
בפרויקט השני,
לחלוטין ובניית
נוספת היא הריסת המבנה
שלא יוצאים
יחידות דיורשכוללות שלוש דירות גן ,שני
ואלומיניום ,לש־
$TS1$לשפץ$TS1$
הלובי,להחליף
את
 49יחוזקו יסודות המבנהובמקביל ישו־
$TS1$ישופצו$TS1$
כאשר במקרה כזה תוספות
הבניין מחרש,
מעליות
בדרך
לפועל,
פנטהאוזים והיתר דירותבגודל חמישה חד־
$TS1$חדרים$TS1$.
ולהוסיף את התוספות
$DN2$לשפץ $DN2$את חזיתות המבנה
פץ
תשתיות הבניין .הדיירים בבניין יזכו
פצו
$DN2$ישופצו$DN2$
גדולות יותר .מרבית הפ־
$TS1$הפרויקטים$TS1$
הבנייהלקבלן הן
כלל בגלל
שאפשר לראות אנו הופכים
$DN2$חדרים$DN2$.בקפלן כפי
רים.
לבתים הקיימים .כל זהלוקח בערך שנה וחצי
גם לתוספת של  25מ״רלדירות הישנות
$DN2$הפרויקטים $DN2$של תמ״א  38נמשכים זמן רב או
רויקטים
כדאיות
חוסו
חלק משטח הבנייןלדירות גן .אלו שני הפ־
$TS1$הפרויקטים$TS1$
שיכללו ממ״ר ,חרר שינה נוסף,
שלא יוצאים
לפועל ,בדרך כלל בגלל חוסר שלהן
כאשר אנולוקחים בחשבוןשאולי העבודות
כלכלית
$DN2$הפרויקטים $DN2$היחידים בארץ שאנו מבצעים בהם
רויקטים
ימשכואפילו שלושה חורשים יותר .אפשר
מרפסת ומחסן.
כראיות כלכלית שלהקבלן או בשל אי הס־
$TS1$הסכמה$TS1$
של הקבלן
"הביצוע של שני הפרויקטיםהללויכול לראות שברחובקפלן התמורות יותרגדולות
$DN2$הסכמה $DN2$בקרב הדיירים.
תמ״א 38שכוללים תוספות בנייה עלהבניין
כמה
או בשל אי
$TS1$מנכ״ל $TS1$לדיירים מאשר ברחוב
לקחת בערך שנה וחצי כל אחד״ ,אומר מנ־
פועלים לפי השיטה הרא־
$TS1$הראשונה$TS1$
הסכמה במטרופולין
לוין .כל עסקה כזאת ,הקיים .ביתר הפרויקטיםשלנו אנו מעדיפים
בעלי בתים ,היא מורכבת ומסובכת לבצע תמ״א  38שבו הורסים את הבניין ובו־
$TS1$ובונים$TS1$
עם מספר
$DN2$הראשונה $DN2$ובעצם מוספים יחידות דיור על הדי־
שונה
$TS1$הדירות $TS1$כ״ל
בקרב
$DN2$מנכ״ל$DN2$מטרופוליס אודיבלום,״העבודות על
הדיירים
$DN2$ובונים $DN2$מחדש״.
נים
ודורשת התפשרויות של שני הצדדים״.
לוין כברהחלו בעוד שהפ־
$TS1$שהפרויקט$TS1$
הפרויקט ברחוב
$DN2$הדירות $DN2$הקיימות .אחר הפרויקטים הוא ברחוב
רות

