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חברה עירונית 
בבעלות 

עיריית תל  
יפו-אביב

ללא 
מטרות  

רווח

ליווי בעלי דירות  
בפרויקטים של 

התחדשות  
עירונית

ביצוע  
פרויקטים  
עירוניים 
מורכבים

כחברה מנהלת-עזרה ובצרון



מתווה עיריית תל אביב יפו באמצעות עזרה ובצרון

במימון עירוני  , העירייה מקדמת תכנית על סמך חתימות התושבים תכנית פינוי בינוי•

מול העירייה ומול היזם  , עזרה ובצרון מייצגת את אינטרס הדיירים לכל אורך הדרך•

המוצגת לדיירים עברה את כל הבדיקות על ידי העירייה ואושרה לקידוםהתכנית•

במכרז היזמים מתחייב היזם להחזיר את עלות התכנון בלבד לעירייה•

שירותי הארגון והליווי מסובסדים על ידי העירייה•

בנוסף להסכמות דיירים-הוועדה המקומית מצטרפת כמגישה •

:ייחודיות התהליך

מודל מהפכני שהופך את היוצרות בכל הקשור לקידום התחדשות עירונית ומאפשר לתושבים ✓

.הליך בטוח והוגן בליווי גורם ללא מטרות רווח

.  הם מובילים את היזם, במקום שהיזם יוביל את בעלי הדירות✓

יחד עם , העירייה מובילה תהליך תכנון, במקום שהיזם יישא בכל עלויות התכנון ובכל הסיכון✓

.  ומייצרת וודאות ליזם, הדיירים

✓Winwinלכל הצדדים



?מה תפקידנו

ניהול תכנון
ניהול חברתי



:ניהול תכנון
הזרוע הביצועית של מנהל הנדסה 

.תכניותבקידום 

תיאום בין מחלקות העירייה ובין  
.היועצים השונים

.ניהול תקציב

.ניהול אנשי מקצוע

ייצוג בעלי הדירות מול העירייה  
בתהליך התכנוני והטמעת הצרכים  

בתכנון

:ניהול חברתי
ארגון התושבים והקמת נציגויות

החתמה על כתבי הרשאה

עדכון שוטף בפגישות וסיכומים

מתן מענה יומיומי ופרטני לדיירים

הסברת התכנים המקצועיים באופן נהיר 
זמינות גבוהה לכל דייר-וברור

פתרון לבעיות של כל דייר ודייר



ידע
, עשיר בתחוםנסיון

עריכת בדיקות התכנות

שקיפות
דף  , עדכון שוטף, תיעוד המפגשים

.פרויקט ייעודי און ליין

שקט נפשי
עם הפנים  , ללא מטרות רווח

,  לרווחת התושב
עד מסירת הדירה  ליווי וארגון 

.החדשה

בטחון
הנגשת צוות  ,פיקוח ובקרה

בחסות  , מקצועי ומיומן
אביב יפו-עיריית תל

?למה איתנו



קהילתי-חברתי

!פרויקטים שונים לפינוי בינוי ברחבי העיר12-עזרה ובצרון מקדמת כ

:דוגמאות ללוחות זמנים לקידום תכנית מהשנה האחרונה

ד נורית קצב ממשרד שרקון"עו-דייריםכחבא , קריית שלום, 20-38בורמה 
חודשים לפורום מהע 2021-8ע במרץ "פורום מה-2020חתימות יולי 50%

ר ומחסן ללא חניה"מ12תמורות בסיס של , פרויקט בו לא הצליחו לגייס יזם באופן עצמאי

ממשרד סולומון ליפשיץ, ד איתמר פנץ"עו-הדייריםכחבא , 60-64מעפילי אגוז 
בניין אחד בעיבוי ובניין : גיבוש מתווה מורכב להסכמת בעלי הדירות, 2018הפרויקט התחיל ב

באותו קו כחולאחד בפינוי בינוי 
2020חתימות מחודשות לפי המתווה התכנוני בינואר 50%

2020ע בפברואר "פורום מה
חודשים לוועדה מקומית מהחתמה מחודשת2021-12ינואר –וועדה מקומית 

גלרשטייןד איתמר "הדיירים עוכחבא , 4-10עין גב 
חודשים לפורום מהע 2021-8ע בפברואר "פורום מה-2020ביוני חתימות 50%
(  וחצי שנים3)2021וועדה מקומית ינואר ( חודשים7שנה ו)2019פברואר 2017יולי 50%: יפת

2020החתמנו שוב ביולי **



:דוגמאות לפרויקטים בשלבים מתקדמים

35-45גוארדיהלה 
דונם16שטח המתחם כ 

מבנים במתחם6כ "סה
ד  "יח6-כ) כניסות 3-בנוי מכל מבנה

(לכניסה
ד קיימות"יח114-כ

ד חדשות"יח420הקמת 
קומות  8-ב45%שטח בנוי מוצע עד 

:  הכוללות
קומת קרקע מסחרית

התוכנית נמצאת בהליך ערר
ואנשי רוטשטייןקבוצת -נבחר יזם

העיר



קהילתי-חברתי

:דוגמאות לפרויקטים בשלבים מתקדמים

11-33תקוע 
דונם6-שטח המתחם כ

כניסות  3מבנים קיימים בכל אחד 4כ "סה
ד  בכל בניין"יח24-כ

ד קיימות"יח96-כ כ"סה
ד חדשות"יח310-בניית כ

התוכנית הופקדה ונמצאת בשלב 
הוגשו מעל לעשר הצעות  . בחירת יזם

של חברות מובילות בתחום



קהילתי-חברתי

:דוגמאות לפרויקטים בשלבים מתקדמים

60-64מעפילי אגוז 
דונם4.9-שטח המתחם כ

כניסות  3מבנים קיימים בכל אחד 2כ "סה
ד קיימות"יח56-כ כ"סה

התוכנית נמצאת לקראת דיון בוועדה המקומית
משלבת בין עיבוי לפינוי בינוי  -התוכנית תקדימית

התוכנית כוללת הגדלה של שטחי ציבור
אושרה להפקדה וקול קורא להצעות  התכנית

.יזמים יצא במהלך החודשיים הקרובים



וללא עלות לתושב

?מהו השירות 

במימון ביניים עירוני

שירות עירוני לתושב

ללא מטרת רווח

1

2

3

4



:  תהליך פינוי בינוי עם יזם פרטי

פנייה 
ראשונית 

דיירים/יזם

חתימה על הסכם 
פינוי בינוי

(קביעת תמורות )

אישור  ע"תבתכנון 
התכנית

יציאה  
לביצוע  
פרויקט 

ולרב לפני  קביעת תמורות וחתימה על הסכם בשלב מוקדם בתהליך *
שקיימת הסכמה מול מינהל ההנדסה לגבי המתווה התכנוני  

234
5

1

חתימה על הסכם מחייב לשנים רבות וכמעט ללא נקודות יציאה*

בקשר ישיר עם אחוז -ע"התבקידום התכנון והשקעת המשאבים בקידום *
החתימות



פנייה
ראשונית 

דיירים/ב"עו

בדיקת  
היתכנות  

-תכנונית
כלכלית

החתמה על 
ארגוןהסכם 

הפקדת ע"תבתכנון 
ויציאה  התכנית

למכרז יזמים

:  תהליך פינוי בינוי עם עזרה ובצרון

13425

בחירת יזם 
וחתימה על 

הסכם פינוי בינוי

יציאה לביצוע 
הפרויקט בליווי 

ב"עו

הליך תכנון עם וודאות גבוהה לאישור•

בדיקות היתכנות לפני הצגה לדיירים•

הוועדה המקומית שותפה •

,  מיקסום תמורה לדיירים בהליך מכרזי•

תפור לצרכי והעדפות בעלי הדירות

ע"התבלוחות זמנים קצרים לאישור •

קידום תכנון מהיר ללא קשר לקידום  •

החתימות

67



ע בליווי עזרה ובצרון"תהליך תב

התקשרות הנציגות
עם עזרה ובצרון

דיור חלופי הריסה  
ובניה

בחירת יזם
וחתימה על הסכם  

פינוי בינוי

:יציאה ל
למכרז יזמים

פרסום להתנגדויות

התכניתהפקדת 
בוועדה המקומית

תכנון וקידום  
ע"התב

(אדריכל ויועצים)

התארגנות ובחירת 
י  "ייצוג משפטי ע
בעלי הדירות

בדיקות היתכנות  
מקדימות

67% 80%

50% אנחנו כאן



















.  ע"התבאשר יעבור שינויים עם תהליך תכנון , חלופה זו מציגה תכנון ראשוני*
הצעה זו אושרה על ידי העירייה טרם הצגה לדיירים  *



לדיירים  בסיסתמורת 

ר   "מ12

תוספת לדירה הקיימת

ר   "מ12

מרפסת שמש

+

מחסן
(כפוף לאישור מחסנים בתוכנית)

חניה+
קרקעי-בחניון תת



דגשים בתהליך לבעלי הדירותקהילתי-חברתי

מיקסום תמורה לבעלי הדירות

התאמה וסיוע לבעלי צרכים מיוחדים  

התאמה וסיוע לגיל השלישי  

תסקיר חברתי לדיירי המתחם -איתור צרכים ורצונות 

שנים לדיירים 10-קרן תחזוקה ל

סיוע באיתור דירה חלופית



קהילתי-חברתי
דגשים בתהליך לאזרחים ותיקים



קהילתי-חברתי
דגשים בתהליך בעלי מוגבלויות 



הפצת כתבי הרשאה לכלל  
הדיירים 

חתימות לקבלת  50%יעד 
תקציב תכנון 

:  חתימה על כתבי הרשאה
---כנס החתמות בתאריך 

וואטספ/ניתן לשלוח במייל

כנס דיירים נוסף 
21.3.2021

1

2

3

4

ע מול "התחלת תכנון תב
העירייה  

5



אבני הדרך הבאות בתהליך  

,  נוף, תנועה:גיוס צוות תכנוןחתימה על כתב הרשאה
חברתי, אגרונום, מדידה

עזרה ובצרוןבעלי נכסים  

בחירת מפקח 

מכרז יזמים 

מציגים תכנון ראשוני

פורום מהנדס העיר

המקומיתבועדהדיון  בחירת יזם



עיקרי התקשרות  –כתב הרשאה 

מינוי עזרה ובצרון כמנהלת ומארגנת הפרויקט: מטרתו

חתימה על כתבי הרשאה➢

קידום אישור תוכנית פינוי  , ליווי פרויקט פינוי בינוי-שירותי עזרה ובצרון ➢

.ליווי במכרז לבחירת יזם, בינוי

.החזר הוצאות למנהלת ישולמו על ידי היזם-תמורה ➢

אינה עסקת פינוי בינוי אלא הסכם לארגון -התקשרות מול המנהלת ➢

עסקת התחדשות עירונית



עיקרי התקשרות–כתב ההרשאה 

:התחייבויות הדיירים

או /התחייבות הדיירים שלא להתקשר עם גורם אחר לצורך תכנון ו–הסכם ארגון➢

ביצוע פרוייקט התחדשות עירונית במהלך תוקף תקופת ההתקשרות

:התחייבות לחתימה על הסכם לביצוע פינוי בינוי בתנאים הבאים➢

בחירת יזם על ידי הנציגות בתהליך הזמנה להציע הצעות➢

תמורות ההסכם המוצעות על ידי היזם לא יפחתו מהצעת הבסיס המפורטת בכתב  ➢

ההרשאה

כ הדיירים   "הסכם פינוי ובינוי יאושרו מראש על ידי הנציגות וב➢



רוב נדרש למתן השירותים–כתב הרשאה 

לרבות באמצעות יועצים מטעמהתוכניתניהול הליך קידום לאישור -מהדיירים50%➢

–מהדיירים  67%➢

הגשת התוכנית לאישור במוסדות התכנון➢

הכנה ופרסום הזמנה להציע הצעות לביצוע פרויקט פינוי בינוי ➢

סיוע וליווי בהליך בחירת היזם לביצוע הפרויקט➢

עזרה ובצרון תהא רשאית  -התכנות נמוכה או אי חתימת הרוב הנדרש להגשת התוכנית❖

שלא להעניק את השירותים המפורטים בכתב ההרשאה



(הסכמים לארגון עסקאות)חוק התחדשות עירונית 

( הסכמים לארגון  עסקאות)אושר בכנסת חוק התחדשות עירונית , 2017מרץ ➢

38א"ותמהחוק חל על מארגני עסקאות לפינוי בינוי ➢

: מטרת החוק➢

למנוע כבילת דיירים למארגן במקרה שבו לא הושלמה חתימות דיירים וכפועל ➢

א"ותמיוצא לא ניתן לקדם פרויקטים של פינוי ובינוי 

קביעת שקיפות בין המארגן לדיירים➢

קביעת מנגנוני היפרדות בין מארגן לדיירים➢



תוקפו של הסכם לארגון עסקת פינוי בינוי

50%חתימה של לפחות•
16מהדיירים בבניין שיש בו עד 

דירות  

40%חתימה של לפחות •
מבעלי 8מהדיירים או לפחות 

בבניין שיש  , לפי הגבוה, הדירות
דירות ומעלה17בו 

מבעלי  35%חתימה של לפחות •
דירות  36הדירות בבניין שיש בו 

.  או יותר

6
חודשים

18

חודשים

24

חודשים

שנים  4
מקליט

ה

מהדיירים  2/3חתימה של •
בבניין הסכם מול המארגן

חתימה של אחוז מהדיירים  •
בהסכם מול היזם השווה  

לפחות לאחוז הנדרש 
.  מהמארגן בשלב הראשון

הוגשה תכנית  •
להריסת הבית 

המשותף והקמתו 
מחדש

34

המועד בו בעל הדירה הראשון חתם על הסכם לארגון עסקת  –" המועד הקובע"
:החל מאותו מועד נספרים המועדים. פינוי בינוי

.על המארגן להודיע לבעלי הדירות בתום כל אחד מהמועדים אם עמד בתנאים

הפקדת התכנית•

שנים  5
מקליטה



(הסכמים לארגון עסקאות)חוק התחדשות עירונית 

עירוניתומנהלתדייריםפניותעלממונה

,תלונהאו/והבהרהאו/ושאלהשלמקרהבכל-(זכאי-עדיאלתמרד"עו)דייריםלפניותממונה➢

הרשותבחוקכהגדרתו,עירוניתבהתחדשותדייריםפניותלענייןלממונהלפנותרשאיםהדיירים

:שכתובתועירוניתלהתחדשותהממשלתיתהרשותבאתרעירוניתלהתחדשותהממשלתית

➢https://www.gov.il/he/Departments/Units/hamemuna_al_pniyot_hadayarim

הממשלתיתהרשותחוקלפיעירוניתכמינהלתמשמשתוביצרוןעזרה-עירוניתמינהלת➢

.המקומיתהרשותבתחוםעירוניתהתחדשותקידוםמטרתה,וכאמורעירוניתלהתחדשות

https://www.gov.il/he/Departments/Units/hamemuna_al_pniyot_hadayarim


(הסכמים לארגון עסקאות)חוק התחדשות עירונית 

היעדר עניין אישי

כלשהוקבלןאויזםמטעםפועלתאינהובצרוןעזרה➢

בעסקהאישיענייןלנציגהאו/ווביצרוןלעזרהאין➢

קידוםלשםוביצרוןעזרהמטעםהפועלהמשותףבביתדירהבעלאין➢

הדירותבעלישארעםהארגוןהסכם



(הסכמים לארגון עסקאות)חוק התחדשות עירונית 

תרגום כתב ההרשאה

אמהריתאורוסית,לערביתהארגוןהסכםשלתרגוםלקבלזכותלדיירים➢

בכינוסהדירותמבעלי20%לבקשת



תודה רבה


