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 14לה גוארדיה  –בעניין פינוי בינוי סיכום פגישה הנדון: 

 

לצורך דיון על כתב ההתחייבות  41התקיימה פגישה עם דיירי לה גארדיה  27.5.2015בתאריך 

 טרם חתימתם מול עזרה ובצרון.

, חזי וייס, יעקב ואמירמנשה וחנה גורמן, ורד אלה אל, פרץ גוראל, בועז גור: הדיירים :משתתפים

 כהן, שבתאי רבין, דניאל מסג.

 , דניאל אורן.הח"מו אדר' ניצן ברכן עזרה ובצרון: ינציג

 

 עיקרי הפגישה:

 :הפינוי בינוי פרויקטבביצוע התהליך ושלבי ה .1

ויקט פראת  וביקשה שהיא תקדם ותלווה עזרה ובצרון יפו פנתה לחברת-עיריית ת"א

 .35-55וי בינוי במתחם לה גארדיה הפינ

 אביב יפו,-חברת עזרה ובצרון הינה חברה עירונית בבעלות עיריית תל

 השרות ניתן לתושבי האזור שלא למטרות רווח וללא עלות כלשהי מצד הדיירים.

 ספק את השירותים הבאים:כחלק מן השירות עזרה ובצרון ת

 לפרויקט. כלכלית בדיקות התכנות .א

 .קות משפטיות מקדמיותבדי .ב

 : )תוכנית, בנין,עיר( תכנון תב"ע .ג

התב"ע וללוות את ביצוע לתכנן  יפו-הוסמכה על ידי עיריית ת"אעזרה ובצרון   .1

  .למתחם המפורטת

 אין תוכנית מאושרת לפינוי בינוי.כיום  .2

מתוקף תכנית בניין העיר שזכויותיה אפשרו הקמת  הזכויות על הקרקע הם .3

עפ"י זכויות  ,38של תמ"א זכויות  חבות לדירות קיימות ++ תכנית הר המבנה

  . והרחבות לדייריםקומות  2.5אלו ניתן להוסיף 

 ., ולתכנן תכנית חדשהאת התב"ע הקיימת לשנות ישקומות  8לבנות  רוציםאם  .4

שמתכננת חברת עזרה ובצרון היא לקבוע את הגבהים, הצפיפות  התב"עמטרת  .5

 הזכויות לפרויקט. ו

 25של בסיס חלופת  על כתנאי לקיום הפרויקט, ,התחייבה עזרה ובצרון בשלב זה .6

 .לכל דירה בחניון תת קרקעיחניה ו שמש( ממ"ד ומרפסת)אשר כולל בחובו מ"ר 

תוספות ולפני יציאה להצעות קבלנים, נדע מהן ה תהמפורט אישור התוכנית עם

 .(וכו' לחלופה הנוכחית מחסניםתוספת  )כדוגמתלחלופת הבסיס 



 

 

 הרחוב בפינותוקומות לאורך הרחוב  7.5-8 התב"ע החדשה תאפשר להגיע ל .7

דר גודל של יחס חדש מול ישן הינו בסקומות.  10-15יתאפשר לעלות לגובה של כ 

  לקבלן/יזם  כלכלית , ביחס זה הפרויקט מתחיל להיות כדאי1:3 כ

 .רווח 25%כ מינימום בד"כ עומד על  רווח קבלני בפרויקטים מסוג זה .8

כל שלבי הפרויקט עד עתה ממומנים באמצעות תקציב עירוני ע"י חברת עזרה ובצרון  .ד

 .כחלק מקידום תהליך התחדשות עירונית ברחבי העיר

 בעזרת סףהלתנאי בכפוף והדיירים נציגות  בשיתוף יקבע - ומפקח דיירים מינוי עו"ד .ה

 עזרה ובצרון ובמימונה.

, הקבלן לגשת למכרז יהיה רשאיהסף  תנאיקבלן שיעמוד ב  -קבלנים  להצעותיציאה  .ו

 בשיתוף עזרה ובצרון ועו"ד הדיירים.הנבחר יבחר 

ים התוכנית הראשית לפרויקט פינוי בינוי במתחם לה גארדיה  קבעה קריטריונ .ז

הנדרשים להתאגד יחדיו  םותנאים, אחד מהם הוא מספר המגרשים המינימליי

דונם,  2.5, מגרשים כבני 35-45 םלצורך קידום פרויקט הריסה ובניה מחדש, בבנייני

 מבנים יחדיו. 3נדרשים להתאגד 

הדיירים על טפסי פתיחת הרוב הנדרש של לביצוע הפרויקט מרגע חתימת סך הזמנים  .2

, מתוכם תכנון התב"ע יערך לפחות כשנה, הוצאת שנים 7 כ התיק ועד לסיום הבנייה הוא

 שנה עד שנתיים, ותקופת הבניה שלא תקטן משנתיים. -היתרי בניה תהליך שעורך כ

 בשווי הדירות החדשות.  ערבויותלהעמיד  שיידרהקבלן המבצע לפני הריסת הבניינים  .3

 שלבים: 2על מנת להמשיך בתהליך ישנם  .4

 80%של  הסכמה תנדרשבשלב זה  -התקשרות עם עזרה ובצרון  -שלב הראשון ב

והליווי.  על מנת שעזרה ובצרון תוכל להמשיך בתהליך התכנוןלבניין ובמתחם מהדיירים 

לצורך  80%הדיירים של כ דרש הסכמת ילתמונה ת /ייזםבחירת קבלןעם  –השני בשלב 

 .כניסת ההסכמים מול הקבלן לתוקף

  נסח הטאבו.ים ולמדידה בשטח, בהתאם להיתר כל דירה תקבל תוספת של מ"ר עפ"י .5

 .נייןכל דיירי הבמו"מ מול קבלן יעשה בשקיפות מלאה מול  .6

 :, הנציגות הםנבחרה נציגות לקידום תהליך הפינוי בינוי עם עזרה ובצרוןבסוף האסיפה  .7

 דניאל מסג 

 מנשה גורמן

 

 

 בכבוד רב,

 ניצן ברכן

 עזרה ובצרון.


