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 27,29,31,30,32,34: בעלי הדירות ברחוב מורדי הגטאות לכבוד

 

 הנדון: עדכון סטטוס פרויקט פינוי בינוי

 שלום חברים,

 שלנו: בקידום הפרויקט שחלומעדכנת אתכם בהתפתחויות האחרונות 

חלופות תכנון לבינוי  2 קיום מספר פגישות עם מחלקת התכנון בעירייה, הוחלט להתקדם עם לאחר

הבדיקות הראו תוצאות לצערנו, אצל שמאי מוסמך.  יסודית נשלחו לבדיקה כלכלית חלופות אלוהחדש, 

לבחינת  ,יועציםעם טובי ה פנימיות כן קיימנו מספר פגישותולהחלופות אינן כלכליות, שתי כי 

  תאפשר את מימוש הפרויקט.אשר  ,תוכלכליה העומדות בפנינו לצורך הגדלתת יואפשרוה

שהתקיים בתאריך ייעודי במפגש שלכם בפני הנציגויות גיבשנו מספר אפשרויות לשינוי, אותם הצגנו 

 הוחלט שעזרה ובצרון תמצה את האפשרויות הבאות :. במפגש 26.5.19

ים, היכולים לרתום עירונייצירת מנגנונים חברתיים ערכיים אשר תואמים יעדים  –מעורבות עירונית  •

 דירותשיבנו לבעלי הדירות, יבנו גם  לדירותבנוסף  מרמוש הפרויקט. כלואת העירייה לסייע במימון ומי

 (.סטודנטים/למורים/אחיות דיורכמו מטרות עירוניות אחרות )דיור התואם ל ותהמיועד

  .ס העיר ומנכ"ל העירייה, מהנדשל העירייה ת התכנוןומול מחלק אל נבחןהנושא נכון להיום, 

לדוגמא . לפי צורך קיים בשכונה םייתרבח םיכרע בעליזם  לשלבנבחנת האפשרות  –יזם חברתי  •

אם לפרויקט, ערך מוסף להוסיף  יכולשילוב זה , עודודיור שיתופי , טווח, דיור בר השגה כתארו שכירות

 הגדלת זכויות הבניה בשטח.ו הכנסות ארוכות טווחאו פטור ממיסוי והטלים עירוניים, בדמות 

האפשרויות  לבחינת, לנושא הכלכליבחינה מעמיקה יותר  –דיוק הכלכליות של הפרויקט  •

 .הפרויקטשל הכלכליות  ת, לצורך הגדלהעומדות בפנינותכנוניות /הכלכליות

להגיע  כולנו תקווה. נעדכן בממצאי הבדיקותספטמבר חודש לקראת סוף הוחלט כי  ת הנציגויותבפגיש

 .הרלוונטייםעד אז עם בשורות והחלטות של הגורמים 

מהפן  הן, בה הצגנו את מורכבות הפרויקט –מהנדס העיר  עםפגישה התקיימה ש , אצייןבנוסף

, עד למציאת פתרון הולם להתקדם בתכנוןואור ירוק להמשיך  לשמחתנו קיבלנו .הכלכלימ והןהתכנוני 

 לנושא הכלכליות.

הרשומות לעיל, נעדכנכם בממצאים ונחליט יחד לאיזה כיוון אתם מיצוי כלל האפשרויות לאחר בחינת 

 מעוניינים לפנות.

 .25.8.19, נחזור ב 15.8.19לתשומת ליבכם, אנו יוצאים לחופשה מרוכזת החל מתאריך 

 

 כל שאלה ניתן לפנות ל:*מזכירה שב

 052-6032098מנהלת הפרויקט  – דניאל אורן

 052-6123955יועץ חברתי      – לביא היציג

 בברכת קיץ נעים וקריר,

 פינוי בינוימנהלת פרויקטים  –דניאל אורן 


