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 34לה גוארדיה  –בעניין פינוי בינוי סיכום פגישה הנדון: 

 

לצורך דיון על כתב ההתחייבות  43התקיימה פגישה עם דיירי לה גארדיה  03.06.2015בתאריך 

 טרם חתימתם מול עזרה ובצרון.

, מרגו ובן מוגרבי, אורה ואיריס לוי, פרידה בסול, עובד ואסתר ארמוזה: הדיירים :משתתפים

 ליאת אשכזני, גיא שרעבי, גולן קידר, נאוה ורחמים נגר, עמרי רחל ובנה.

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

 

 עיקרי הפגישה:

 :הפינוי בינוי פרויקטבביצוע התהליך ושלבי ה .1

פרויקט את  וביקשה שהיא תקדם ותלווה ובצרוןעזרה  יפו פנתה לחברת-עיריית ת"א

 .מטעם העירייה 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.

 השירותים הבאים:ספק את כחלק מן השירות עזרה ובצרון ת

 לפרויקט. כלכלית בדיקות התכנות .א

 .בדיקות משפטיות מקדמיות .ב

 : )תוכנית, בנין,עיר( תכנון תב"ע .ג

למתחם לה גארדיה אשר אושרה בועדה  מופקדת כיום ישנה תב"ע מקומית  .1

הוסמכה על ידי עיריית עזרה ובצרון  ועדה המחוזית.לדיון ב המקומית והועברה

  .למתחם המפורטתהתב"ע ת ביצוע וללוות אלתכנן  יפו-ת"א

 .במתחם אין תוכנית מאושרת לפינוי בינויכיום  .2

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

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

  . והרחבות לדייריםקומות  2.5אלו ניתן להוסיף 

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

 25של בסיס חלופת  על כתנאי לקיום הפרויקט, ,בשלב זה התחייבה עזרה ובצרון .5

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

מהן התוספות  ולפני יציאה להצעות קבלנים, נדע תהמפורט אישור התוכנית עם

 .(לחלופה הנוכחית וכו' מחסניםתוספת לחלופת הבסיס )כדוגמת 



 

 

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

 .כחלק מקידום תהליך התחדשות עירונית ברחבי העיר

ף בעזרת לתנאי הסבכפוף והדיירים נציגות  בשיתוף יקבע - ומפקח דיירים מינוי עו"ד .ה

 עזרה ובצרון ובמימונה.

 תנאיעמוד בבחר ע"י הדיירים ו/או עזרה ובצרון ויקבלן שי  -קבלנים  להצעותיציאה  .ו

 .ההצעות יבחנו ומהן יבחר הקבלן המבצע, לגשת למכרז יהיה רשאיהסף 

התוכנית הראשית לפרויקט פינוי בינוי במתחם לה גארדיה  קבעה קריטריונים  .ז

הנדרשים להתאגד יחדיו  םמספר המגרשים המינימלייותנאים, אחד מהם הוא 

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

 מבנים יחדיו. 3נדרשים להתאגד 

התב"ע החדשה תאפשר קריטריון נוסף שנקבע בתב"ע הראשית הינו גובה המבנים:  .ח

-10יתאפשר לעלות לגובה של כ  הרחוב בפינותוקומות לאורך הרחוב  7.5-8 להגיע ל

 קומות. 15

 לדיירים הוצג במהלך האסיפה עותק מתקנון התכנית שהופקדה בוועדה המקומית .ט

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

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

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

מיליארד שקל. על כן  2.5 -עומד על כ 35-55עלות פרויקט פינוי בינוי במתחם לה גארדיה  .3

לקבלן חייבת להיות היכולת לביצוע פרויקט בסדר גודל נרחב שכזה, הן מבחינה מקצועית 

 סית.והן מבחינה פיננ

סיון, יעזרה ובצרון תקבע קריטריונים לבחירת הקבלן כגון: מקצועיות, הון עצמי, נ .4

, לצורך תקופת השכירות של הדייריםהעמדת ערבויות לצורך הדירה ו עמידה מול בנקים,

 . ועודשנת בדק 

 בשווי הדירות החדשות.  להעמיד ערבויות שיידרהקבלן המבצע לפני הריסת הבניינים  .5

על מנת . 35-55ן מקדמת במרץ את פרויקט פינוי בינוי במתחם לה גארדיה עזרה ובצרו .6

 שלבים: 2להמשיך בתהליך ישנם 

של  הסכמההתחייבות ו תנדרשבשלב זה  -התקשרות עם עזרה ובצרון  -שלב הראשון ב

 על מנת שעזרה ובצרון תוכל להמשיך בתהליך התכנון ,בניין ובמתחםל ,מהדיירים 80%

 80%הדיירים של כ דרש הסכמת ילתמונה ת /ייזםעם בחירת קבלן –ני השוהליווי. בשלב 

 .כניסת ההסכמים מול הקבלן לתוקףלצורך 

  נסח הטאבו.מדידה בשטח, בהתאם להיתרים ול כל דירה תקבל תוספת של מ"ר עפ"י .7

לא עד כה מתחם לה גארדיה הינו אזור אשר הוכרז כקרקע המיועדת לפינוי בינוי.  .8

 רגע שעזרה ובצרון נכנסה לתמונה יזמים וקבלניםרבים באזור, מהתקדמו פרויקטים 



 

 

מנסים לנצל עובדה זו. עזרה ובצרון מציעה פלטפורמה לגיבוי התהליך בו עזרה ובצרון 

ליזמים  תלווה צעד אחר צעד את הדייר בהגיעו לדירה חדשה בבניין חדיש ומעודכן.

 ים בהמשך.ותיהם לדיירוקבלנים נבחרים תינתן הזדמנות להציע הצע

עזרה ובצרון הינה חברה עירונית  -ישנו הבדל משמעותי בין יזם /קבלן לבין עזרה ובצרון .9

 ללא מטרות רווח, אשר מציעה שירות לתושב כשטובת התושב תמיד לפניה.

 חברת עזרה ובצרון אינה גובה תשלום תיווך או כל תשלום אחר בגין שרותיה. .10

. זה הזמן לקבל החלטות ולהתקדם בתהליך זוהי שעת כושר להתקדם לביצוע הפרויקט .11

 באמצעות חתימה על טפסי ההתקשרות שתאפשר לנו ללוות אתכם לביצוע פרויקט.

 אנא עמדו בקשר מולנו ותאמו עמנו את החזרת הטפסים החתומים בימים הקרובים. .12

 

 

 בכבוד רב,

 ניצן ברכן

 עזרה ובצרון.


