
 

 

 

גוש  30-32-34י הגטאות מורדהתקיימה אסיפת בעלי דירות למתחם  26.2.2017 ראשוןביום 

 פרויקט פינוי בינוי באזור. לקידוםבדיקת התכנות , לצורך 283,284,285חלקות 7068

 להלן עיקרי הדברים:

שמטרתה  יתפגישה ראשונב היום, מדוברנדבר  עליהםהנושאים דניאל אורן מציגה עצמה ואת  .1

חברה  אשר הינהחברת עזרה ובצרון עם לקידום פרויקט פינוי בינוי  ובחינת האפשרותהכרות 

אגפים עיקריים כשאגף התחדשות עירונית הינו  2עירונית בבעלות עיריית תל אביב. בחברה 

ניהולית אשר אמורה לעזור  מטרייהאגף ללא מטרות רווח המציע לתושבי תל אביב יפו שירות, 

לתושבים בהתארגנות, תכנון, סקרים חברתיים, כנסי תכנון ועוד. עזרה ובצרון משמשת כגורם 

חידוש ) , עירייה)הגנה ותמורה נאותה( ין הגורמים השונים בפרויקט: בעלי דירותמאזן ב

לחברת עזרה ובצרון  ויזם )פרויקט כלכלי ואיכותי(., (תשתיות, הוספת יח"ד, השבחת האזור

וניסיון בליווי תושבים ובעלי דירות בפרויקטים  ניסיון רב בקידום פרויקטים גדולים ומורכבים

שר שלה עם העירייה תורם לקידום הפרויקט, התכנון וכל הקשור לו נעשה שונים, כמו כן הק

 בשיתוף יחד עם אגף התכנון שבעירייה.

 26.02.17 תאריך מרכז גונדה  מקום 

 משתתפים

  :בעלי הדירות
 32מורדי הגטאות  –שמואל יעקובי 

 32הגטאות מורדי  –אינה זריצקי 
 32מורדי הגטאות  –מלי ועודד אסף 

 32מורדי הגטאות  –פסל  רונן
 30הגטאות מורדי  –דוד )יהודית( כהן ויסמן 

 32הגטאות מורדו  –רפי קלמרו 
 30הגטאות מורדי  –יוני מנהיימר 

 30הגטאות מורדי  –מזרחי אלי 
 34הגטאות מורדי  –מרדכי חרזי 

 34מורדי הגטאות  –יפה ששון 
 32הגטאות מורדי  –אורון מרים 

 32הגטאות מורדי  –פנינה )ניני( גוטספלד 
 32הגטאות מורדי  –אביעז רנד 

 30הגטאות מורדי  –אסי אשכנזי 
 34 הגטאותמורדי  –כומארי יצחק 
 30הגטאות מורדי  –דרור -שמחה כהן קן

 34הגטאות מורדי  –הלן זבולון 
 34הגטאות מורדי  –יעקב אשר 

 30הגטאות מורדי  –תיירי סימה 
 30הגטאות מורדי  –שלום שושנה 

 הגטאותמורדי  –יובל בסיל 
 34 הגטאותמורדי  –אלון יוסף 

 
 וקשרי בעלי דירות פרויקטים ימנהל –דניאל אורן דוד חג'ג' ו – עזרה ובצרון

 אסיפת בעלי דירות ראשונית נושא



 

 

כמה שיותר פרויקטים של התחדשות עירונית חדש את פני העיר באמצעות מטרתנו היא ל .2

אגף הבית להתחדשות עירונית הינו אגף ללא מטרות  לצורך חידוש ושיפור הסביבה הקיימת.

מציעה שירות איכותי ומהיר עם הפנים תמיד לטובת התושב, והכל חברת עזרה ובצרון . רווח

 .בשיתוף התושבים ובשקיפות מלאה

 למה בעצם פינוי בינוי? .3

שיפור איכות המגורים, העלאת האטרקטיביות של השכונה, חידוש תשתיות של הבניין ושל 

הראיה של עיריית תל אביב היא שאם השכונה, שיפור המרחב הציבורי, תוספת יח"ד לשכונה. 

 יש מספר בניינים ישנים עדיף להרוס ולבנות מחדש, יותר טוב לתושב ויותר טוב לשכונה.

איכות הפרויקט בפרויקטים המשלבים כמה בניינים לרוב יוצאים איכותיים יותר הן לבעל הדירה 

 והן לשכונה כולה.

 אבני הדרך בתהליך: .4

 עלי הדירות. קבלת הסכמות והתחייבות לעזרה ובצרון.עזרה בהתארגנות ובהתאגדות ב .א

הסכמות  50%עם קבלת  –בדיקות התכנות מקדימות )כלכלית, אדריכלית והנדסית(  .ב

מבעלי הדירות נצא לבדיקות התכנות מקצועיות בליווי חברה כלכלית ויועצים מקצועיים, 

 ון.תכנלאחר מכן, במידה ונמצא כי ישנה התכנות לפרויקט נעבור לשלב ה

מאוד ומגובשת נציגות חזקה  .באסיפות פרטניות לכל בניין במקביל תיבחר נציגות לבניין

 חשובה להצלחת הפרויקט.

מתוך בחירה  –משרד עו"ד אשר ייצג את כלל בעלי הדירות במתחם  הנציגויות יבחרו .ג

, אותה גיבשה עזרה ובצרון על מנת להקל על בעלי הדירות, משרדי עו"דמשרדי רשימת 

למתווה הסכימו  עו"ד נבחרו לאחר שעמדו בתנאי הסף הנוקשים שהעמידנו וכולם ככולם

 הפרויקט. לכל אורך אותם יספקו לבעלי הדירות משפטייםהתים ורהפרויקט ולקשת השי

במימון עזרה הסכמות(  50%)עם קבלת  –תב"ע )תכנית, בניין, עיר( היציאה לתכנון  .ד

צוות התכנון הנ"ל יקיים מפגשים עוקבים מקצועי. יועצים אדריכל וצוות  יבחרובצרון, 

רמת כשהתב"ע תאושר אליהם יזומנו נציגי העל של בעלי הדירות ויתכננו יחד את התב"ע. 

עם בסיס להתמחרות כח והרבה יותר כיהיה  עלי הדירותלבהוודאות של הפרויקט תגדל ו

 בשוק. קבלנים\היזמים

יחד עם נציגויות הפרויקט יהיה ניסוח המכרז ותנאי הסף  – קבלנים\יציאה למכרז יזמים .ה

 , איתנות פיננסית וכו'.ניסיון קריטריונים שונים: לפי

 ייחתםהפינוי בינוי אשר  הסכםמבצע במעמד נציגויות ועו"ד מלווה, ניסוח  קבלן\בחירת יזם .ו

חתימת ינו כל פרטי הפרויקט. מפורט בו יצועב כרס  בין היזם לבין בעלי הדירות, הסכם

 נבחר.קבלן \היזם עםעל הסכם הפינוי בינוי בעלי הדירות 

מפקח אשר יפקח כל משך תקופת הבנייה ובמהלך יבחר  –בחירת מפקח ע"י נציגויות  .ז

 שנת הבדק.

ובניה  הדיירים, הריסת המבנים הקיימים הישניםפינוי  –מחדש  פינוי, הריסה ובנייה .ח

 חדשה.

 יח"ד20 -בכל בנין כ ,(30-32-34) בנייני רכבת 3מתחם הפרויקט כולל  מתחם הפרויקט: רטיפ .5

מ"ר. על מנת למקסם  2,750 -גודל המגרש הינו כ .)בממוצע(  קוריותיח"ד מ 60-כ כלומר סה"כ

הממוקמים מול הבניינים  3את הפרויקט ולהטיב את התכנון ניתן לבחון אפשרות של צרוף 

( לפרויקט, באם אחוזי ההסכמות יהיו גבוהים נוכל לפנות 27-29-31הבניינים )מורדי הגטאות 

 הבניינים יחד לתכנון. 6לעירייה ולבקש לקדם את כל 

 



 

 

 ה הלאה?מ .6

בחירת נציגויות לכל בניין אשר תתבצע חתימה על ההסכם ליווי בעזרת עזרה ובצרון /  .א

 .באסיפות פרטניות

 עו"ד לליווי בעלי הדירות בפרויקט בחירת משרד .ב

 .לעזרה ובצרון על ההסכם לליווי וארגון בעלי הדירות בפרויקט המשך החתמות .ג

נצא לבדיקות מקדמיות מפורטות )כלכלית, הסכמות מבעלי הדירות  50%עם קבלת  .ד

 למתחם. תכנון התב"עהליך אדריכלית והנדסית( ומשם נתקדם ל

 

 שאלות ותשובות:

 מה גובה הבניינים החדשים יהיו? .1

ופונים לאגף התכנון בעירייה מקדמית  עושים עבודהלפני שאנו פונים למתחם מסויים  תשובה:

אשר הביע  איל רונן מצוות תכנון מזרחפנינו לאדר'  בדיקה האם ניתן לקיים פרויקט,לצורך 

 8פינוי בינוי לבניינים, כאשר לא ניתן יהיה לעלות באזוריכם יותר מ דום פרויקט תמיכתו בקי

 אבל אנחנו חושבים שניתן יהיה להוציא פרויקט זה לפועל.גר קומות לכל בניין, זהו נתון מאת

 האם יש הערכה של לוחות זמנים? .2

יעבור מהר או לאט בהשגת ה התארגנות שלכם, אם שלב ההחתמות במאוד תלוי  תשובה:

חות לדירתכם החדשה שנים לקבלת מפת 5-7בין מדובר על ככלל . לתחילת התכנון 50%

)קבלת הסכמות בעלי הדירות, התנגדויות לתכנית  לא ניתקל בקשיים גדולים בדרך וזאת אם

 .ועוד(

 מה עושים עם בעלי הדירות שאינם מעוניינים בפינוי בינוי? .3

אחר, הכלי הטוב ביותר הוא לשוחח עם אנו לא מעוניינים לכפות את הפרויקט על אף  תשובה:

 אותם בעלי דירות ולנסות להסביר להם את האפשרויות הפרוסות בפניהם.

הנותרים  20% קובע כי את הדייר הסרבןחוק  ,80%הרוב הנדרש לפרויקט פינוי בינוי הינו 

ים , אותם יתר בעלי הדירות יוכלו לתבוע בביהמ"ש. כמובן שאנו לא מעונייניחשבו כסרבנים

 להגיע למצב כזה ונעשה כל שביכולתנו בקבלת אחוזי הסכמה גבוהים.

 האם ישנה התכנות כלכלית לפרויקט שכזה? נבדקהאם  .4

אנו מבצעים עבודה  אכן, כפי שצויין בסעיף הקודם לפני שאנו פונים למתחם מסויים תשובה:

מקדימה הכוללת: פניה לאגף התכנון בעירייה, בדיקה אדריכלית עם אדריכל החברה, בדיקה 

עם יועץ נוסף, שלושתם אמרו שלפי החישובים שלהם ניתן לצאת לפרויקט. בשלב מאוחר יותר 

הסכמות נצא לבדיקות מעמיקות יותר עם יועצים מקצועיים אשר יבחנו  50%כשיהיו בידנו 

אופן מפורט את ההתכנות לפרויקט, בין היתר חברה כלכלית מקצועית שתבחן את הנושא ב

 הכלכלי.

)פלישה לגג או  בנייההחריגות בעלי הדירות בעלי עם  אתם מתכוונים להתמודדיך א .5

 לחצר(?

 בטאבו גינה להם הוצמדה אשר דירות בעלי שישנם ככלשמדיניות עזרה ובצרון היא : תשובה

 בקומת התמורה דירת את לקבל, התכנון למגבלות בכפוף, להם לאפשר יהיה ניתן, כדין

 ביחס שמאי י"ע שייערך לתחשיב בהתאם יותר גדולה דירה להם להציע ניתן, לחילופין. הקרקע

 .הקיימת הגינה לשווי

 

 



 

 

 מ"ר תוספת הוא ברוטו או נטו? ואיך מודדים את השטח? 25האם  .6

החדשות יחושב בהתאם לשיטת  בעלי הדירותנהוג לקבוע בעניין זה כי שטח דירות תשובה: 

דירות )טופס של מפרט( ההחישוב )לרבות הסטיות המותרות( הקבועה בתוספת לצו מכר 

השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר ע"י  –)לעניין שטח הדירה  2008 –)תיקון( התשס"ח 

קירות החוץ של הדירה, המפרידים בין הדירה לבין  הקווים העוברים על פניהם החיצוניים של

 מה שמחוצה לה(. 

 אנחנו משלמים כל שנה סכום לעזרה ובצרון )בחכירה( האם הסכום יגדל?  .7

עד לשלב הביצוע, כך על הדירה הבעלות נושא היא להסדיר את  מטרת עזרה ובצרוןתשובה: 

היוון.  לשלם יותר דמי יצטרכו לא החדשה, הם לדירתם בעלי הדירות הוותיקות שאחרי שישובו

כמו תשלומי ארנונה  גם סכום ההיוון אמור לעלות יאז ככל שזה לא יוסדר ושטח הדירה יגדל

 הבית. תודמי תחזוק

 מה בנוגע לדיירים ששילמו היוון לעזרה ובצרון? .8

 אמורה לצאתרון אז עזרה ובצהעיקריים, הסכום והפכו לבעלים את שלימו הם ה םאתשובה: 

 .מהתמונה בהיבט הקנייני

 פינוי בינוי משלמים מס שבח?האם בפרויקט  .9

ככל שהמתחם מוכרז כמתחם פינוי בינוי )בין מכח חוק הרשות הממשלתית תשובה: 

להתחדשות עירונית ובין מכח חוק מיסוי מקרקעין(, כי אז ניתן פטור ממס שבח. ואולם לכך 

ק בגין בעלי זכויות שבבעלותם יותר מדירה אחת, יהיו זכאים לפטור ר –ישנם סייגים. בכלל זה 

דירה אחת. כמו כן, הפטור אינו חל על דירות שלא שימשו למגורים, דירות מפוצלות ודירות 

 שהתקבלו במתנה )שנתיים לפני ההתקשרות עם היזם ועד לתחילת בניה(.

 האם לאחר שמוכרים את הדירה )שעברה פינוי בינוי( משלמים מס שבח?  .10

חוק מיסוי מקרקעין קובע כי בעל זכויות  כן. כמו בכל מכירת דירה. נכון למועד זהתשובה: 

מקבלת מפתח בדירה  –חודשים לפחות )דהיינו  18שהינו בעל דירה יחידה, אשר מחזיק בה 

נה מעת לעת ויש להביא החדשה(, יהיה זכאי לפטור ממס. עם זאת, החקיקה המיסויית משת

 .זאת בחשבון

ור את הדירה, או כאשר האם יש מיסים אחרים שבעל הדירה יצטרך לשלם, בבואו למכ .11

 יכנס לדירה?

לא צפויים מיסים נוספים. עם זאת, לפני  –לבד מיסים שוטפים, דמי אחזקה וכו' מ תשובה:

מכירת דירה יש כמובן לבדוק היטב עם עוה"ד המטפל אילו מיסים/היטלים צפויים לחול 

אשר בגינן עשוי )לעיתים רשויות התכנון מאשרות תוכניות נוספות, שאינן קשורות לפרויקט, 

 לחול היטל השבחה. כמובן שלא ניתן לדעת זאת היום(.

 איך מתייחסים לבעל דירה שיש לו דירה שאוחדה משתי דירות? .12

    רשויות המס רואות בדירות מגורים שאוחדו כדין, כדירת מגורים אחת. תשובה:

 קומות?  8מה ממוצע דמי וועד חודשי לבניין  .13

 בבניין.  שיהיו. זה תלוי במערכות כעת לענות על זהקשה : תשובה

 האם יש הנחה בארנונה, לאיזה אוכלוסייה ולכמה זמן?  .14

חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית קובע ששר הפנים יקבע תנאים תשובה: 

, לכל היותר, 100%מחזיק בדירת התמורה החדשה יהיה זכאי להנחה של  שבהתקיימם

בתשלומי ארנונה בשל דירת תמורה חדשה אחת בלבד בעד שטח השווה להפרש שבין השטח 

החייב בארנונה בדירת התמורה החדשה ובין השטח שבעדו חויב המחזיק בארנונה בדירת 

נוי, וזאת עד תום חמש שנים מהמועד המגורים הקודמת )הנוכחית(, לפני עסקת הפינוי בי

 הראשון שבו ניתן להטיל ארנונה על דירת התמורה החדשה.



 

 

כמו כן, החוק קובע, כי שר הפנים יקבע תנאים שבהתקיימם לא תחול על מחזיק בדירת תמורה 

חדשה העלאה בתשלומי הארנונה בשל שינוי התעריף החל על האזור שבו נמצא הנכס, לרבות 

סיווג הנכס, בנוגע לדירת תמורה חדשה אחת בלבד, וזאת עד -, סיווג או תתבשל שינוי סוג

 תום חמש שנים מהמועד הראשון שבו ניתן להטיל ארנונה על דירת התמורה.

התנאים שיקבע שר הפנים כאמור לעיל יתייחסו, בין השאר, למצבו הכלכלי של המחזיק, 

 ר.למספר שנות החזקתו בנכס שנהרס וזכויותיו בנכס האמו

 *** למיטב ידיעתנו טרם פורסמו התנאים הנ"ל. 

 ?האם יש אפשרות לקדם באופן נפרד – תמהמהיהמתחם הממוקם ממול במידה ו .15

לעזרה  קבלת ההסכמותקצב התנהלות בעלי הדירות ו עפ"יבוודאי, המתחמים יבדקו  תשובה:

 ובצרון.


