
20-38התחדשות עירונית בורמה 

23.5.21כנס דיירים 



?על מה נדבר היום

נציגות הדיירים  , ובצרוןעזרה , לוזמאיה,אורןדניאל–פתיחה וסטטוס פרויקט ❑

משרד שרקון בן עמי  , ד דיירים"עו–קצב -ד נורית כהן"עו❑

יועצים חברתיים  , גבים-קבוצת גומא, ר דפנה כרמון"ד–עיקרי התסקיר החברתי ❑

תמר פרצוב' אדר–תכנית המתחם כפי שתוגש לאישור הוועדה המקומית  ❑

אבני הדרך הבאות בתהליך שאלות ותשובות❑



חברה עירונית 
בבעלות עיריית תל  

יפו-אביב

ללא מטרות רווח

ליווי בעלי דירות  
בפרויקטים של  

התחדשות עירונית

ביצוע פרויקטים  
עירוניים מורכבים

חברה מנהלת-עזרה ובצרון



ניהול חברתיניהול תכנון

ניהול  
:תכנון

הזרוע הביצועית של 
מנהל הנדסה  

.תוכניותבקידום 

תיאום בין מחלקות  
העירייה ובין  

.היועצים השונים

.ניהול תקציב

.ניהול אנשי מקצוע

הטמעת דרישות 
.הדיירים 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 וברור

ליווי שוטף מהשלב  
הראשון ועד סוף שנת  
.הבדק



דיור חלופי 

הריסה בניה

תכנון מפורט  

והוצאת היתר  

בניה

דיון בהתנגדויות

בוועדה המקומית

פרסום המכרז

הפקדת התכנית  

לעיון הציבור 

להתנגדויות

עדכון תכנון לפי 

פורום ושליחת  

לאישור התכנית

מחלקות העירייה

כנס הצגת התכנון  

לכלל בעלי הדירות  

23.5.21

פורום מהנדס העיר

הצגת התוכנית  

וקבלת אישור  

14.3.2021

פניה לעזרה ובצרון  

ד מלווה  "ובחירת עו

2019

ארגון בעלי הדירות  

והתקשרות עם 

עזרה ובצרון  

2020

קבלת תקציב 

הצגת חלופות 

א"תכנון לעיריית ת

2020

הכנת נספח חברתי

ניתוח צרכים ורצונות

המלצות לתכנון  

2021מרץ 

אנחנו  

!פה

דיון בוועדה  

המקומית

בחירת מפקח

מטעם 

הדיירים

הכנת מכרז  

יזמים עם  

נציגות הדיירים

בחירת יזם

לתכניתמתן תוקף 

חתימת בעלי  
הדירות על  
הסכם פינוי 

בינוי

סטטוס הפרויקט  



פרויקטים והתחדשות עירונית  ' מנהלת מח, שותפה| ד"עו, נורית כהן קצב

עורכת הדין אשר מייצגת את הדיירים  •
מלווה את הנציגות ואת הפרויקט מתחילתו  •



תסקיר חברתי–התחדשות עירונית מתחם בורמה 



התסקיר מתאר תמונת מצב חברתית 

המלצות התכנוןתחום  השכונה

המלצות למתחם •

התכנון

תמונת מצב פיזית•

-מצב חברתיתתמונת•

תפקודית

עמדות כלפי הפרויקט•

,  חולשות, חוזקות•

: חסרים וצרכים

,מוסדות ציבור,הקהילה

תנועה ותחבורה  , מסחר

המרחב הפתוחו



פעולות שנערכו  –העבודה תהליך 

דיירים ובעלי דירות   –סקר ראיונות ▪

.  נתוני ארנונה ונתונים מאגף החינוך, נסחי טאבו, פרסומי עירייה: הכולליםסקירה של מקורות נתונים ▪

.בשכונהסיור▪

.  מחלקת הנדסה ונציגות הדיירים, עזרה וביצרון, עם צוות התכנוןפגישות ושיחות ▪

:  ראיונות עם גורמים קהילתיים▪

;  קריית שלום ופלורנטין, עובדת סוציאלית קהילתית, סיון גרוס–

;  מינהל קהילה אגף דרום, מנהלת פרוייקטים, ברביקי'ג–

;  אמה בביוב מנהלת עמותת פרדס–

.  מנהלת מרכז הצעירים בקריית שלום, בר מתניה–

.המתגוררים במתחם+ 65ראיונות עומק עם שלושה משקי בית בני ▪



(  ממשקי הבית50%, משיבים40)סקר דיירים ובעלי דירות 

:  ובו השתתפו2021פברואר -הסקר נערך בחודשים ינואר

(  מקרב בעלי הדירות המתגוררים63%)בעלי דירות מתגוררים 21▪

(מקרב הדיור הציבורי50%)דיור ציבורי 1▪

(  מקרב השוכרים במתחם10%)שוכרים 4▪

בעלי דירות שאינם מתגוררים במתחם  14▪

( מקרב בעלי הדירות שלא מתגוררים32%) 

דיור 
ציבורי
2%

שוכרים
10%

בעלי 
דירות

שאינם  
מתגוררים

34%

בעלי 
דירות  

מתגוררים
54%

התפלגות משתתפי הסקר  



השכונה  



החוזקות של השכונה : מתוך הראיונות

" רוח התנדבות מקומית"עם" משפחתית" "קהילתית"היאהשכונה : קהילה

ל מתוכנן"קרבה לצירי תחבורה ראשיים ולרק: ציבורית תחבורה

ריבוי גנים ושטחים ירוקים: מרחב ציבורי פתוח



ההסתדרות  נהנים מגן מהדיירים 70%

22%
17%

11% 11%
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חסרים וצרכים של שכונה     , חולשות-הראיונות שנערכו מתוך 

:  קהילה
.אין לכידות בין ותיקים וחדשים-
.חסרים מקומות מפגש קהילתיים-

:  מוסדות ציבור
חסר במגוון מרפאות -
התאמה לכולם–בקאנטרי גורן ס"המתנ-

:חינוך
עיונייםחטיבה ותיכוןחסרים -

:מסחר ומקומות בילוי
.  חברתי/כולל הקמת בית קפה שכונתי, המסחר המקומי ופעילות הפנאישיפור-

:  תחבורה ותנועה
.עומס תחבורתי ביציאה מהשכונה ומחסור בחנייה-

:  תחבורה ציבורית
.הקישוריות בשכונה ומהשכונה למוקדים בתל אביבשיפור-

:גינות ציבוריות
. מתקנים שמותאמים לפעוטותחסר ב-

:חיזוק הבטחון השכונתי
. לאחרונה בשכונה" פריצותגל "-



תחום התכנון
קיימת היום  מצב תמונת 



הבניינים והתשתיות ישנים ויש צורך לשפר אותם 

1

2

3

19

0 5 10 15 20

אין מעלית

תחזוקה לא טובה  

מקלט לא מתפקד

בניין ישן ותשתיות ישנות  

לפי מספר תשובות שהתקבלו*



ויש גינות המשמשות את הדיירים למפגשים  אינן מטופחות גינות הבניינים 

"כיום מוזנח ולא מטופח. פעם היה מסודר והם השתמשו"

בונים  , לפעמים יושבים בגינה עם המשפחה והשכנים"
"סוכה

"  היה נחמד אם היו מטפחים אותה. יש גינה"



בעלי רכב והחנייה ברחוב אינה מספקת את הדרישה     70%

14%

14%

3%69%

לא ענו אין 2מכונית  1מכונית 

בעלות על רכב בקרב דיירי המתחם שהשתתפו בסקר 



צבי-רעש וזיהום אויר מרחוב בן, אין מרפסת, ישנות וקטנות: הדירות
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בידוד רעש לא טוב דירה לא מונגשת רעש וזיהום אויר חסרה מרפסת דירה ישנה וקטנה

לפי מספר תשובות שהתקבלו*



תחום התכנון



הרכב משקי בית שרואיינו המתגוררים במתחם

(אביב-בתל25%בשכונה לעומת 22%)18עם ילדים עד גיל אחוז נמוך של משפחות

+65משקי בית בהם מתגוררים בני 27%

65מעל גיל 36%. ממשקי הבית מתגוררת נפש אחת35%-ב

60מהם מעל גיל 66%. ממשקי הבית הם זוגות22%

(.  אביב-ממוצע בתל13%לעומת 8%)אחוז נמוך של משפחות יחידניות 

מממשקי הבית הם משפחות רב דוריות11%

(אביב-ממוצע בתל14%לעומת 46%) אחוז גבוה של עולים 

(. 15.7%)אביב -דומה לממוצע בדרום תל. )ממשקי הבית בקשר עם המחלקה לשירותים חברתיים16%

2018נתונים , 2019תל אביב שנתון סטטיסטי : מקור



ח עבור עלויות תחזוקה  "ש100רמת ההכנסה של רבים מהדיירים מאפשרת לשלם עד 
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דיור ציבורי שוכרים בעלי דירות מתגוררים

ה/לא מוכן 100עד  100-250 250מעל 

לשלם עלויות תחזוקה לאחר ההתחדשותיכולת 



גבוהה -תחושת השייכות לקהילה ולשכנים בינונית
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תחושת השייכות לשכנים תחושת השייכות לשכונה  
בבניין  

במידה רבה מאד במידה רבה במידה בינונית   במידה מועטה  כלל לא  

"מזמינים אחד את השני לארועים, אני מאד מיודדת עם השכנים. רוב התושבים בוכרים"

".רובן לתושבים זרים. רוב הותיקים עזבו והדירות מושכרות. אני לא מחובר לשכנים בכניסה"

"שכונה שכולם מכירים את כולם"
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טובים תקינים אינם טובים

היחסים עם השכניםתחושת השייכות לשכנים ולשכונה  

ביחסים תקינים62%
ביחסים טובים35%

שייכות רבה40%
שייכות בינונית  36%



כלפי הפרויקטעמדות 



רוב בעלי הדירות מעוניינים בפרוייקט  : עמדות ביחס לתהליך ההתחדשות
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בעל דירה  חלמיש שוכר בעל דירה 
מתגורר

מאד מעוניין די מעוניין לא כל כך מעוניין מסרב /לא יודע

שאינם  מבעלי הדירות 93%•

מתגוררים במתחם 

.מעוניינים מאד בפרוייקט

מבעלי הדירות  85%•

שהתראיינו  המתגוררים 

.  מעוניינים בפרוייקט

שמתנגדים  יש גם מי •

ולא הסכימו  לפרוייקט 

.להשתתף בסקר



בבניינים החדשיםמבעלי הדירות המתגוררים מעוניינים לחזור לגור 76%
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חששות מפרויקט ההתחדשות העירונית בקרב מי שמתגוררים במתחם  

(.31%)שהפרויקט יארך זמן רב •

וחשש שלא  חשש כלכלי מפשיטת רגל של היזם•

(.  23%)יהיה לאן לחזור 

(. 15%)חשש שהפרויקט לא יצא לפועל •

( 15%)חשש מהתכנון ורמת הגימור •

.חשש ממעבר דירה בתקופת הביניים+ 70בני •

בקשה לסיוע במציאת דירה והמעבר  

חשש לגבי זכויותיהם  –דיירי הדיור הציבורי •

בתהליך

8%
8%

15%

23%

31%

15%

לא בטוח מה זה כולל שהפרויקט יתקע  

שלא יצא לפועל חשש כלכלי שלא יהיה לאן לחזור  

יארך זמן רב חשש שתכנון הדירה והגימורים לא יהיו טובים



ממצאים והשפעות חברתיות קהילתיות צפויות  

וישנות  שיכונים ישנים במצב פיזי ירוד עם תחזוקה סבירה ודירות שרובן קטנות▪

.  מהסקר עולה שביעות רצון נמוכה ומוטיבציה לשדרוג ושיפור

שרובן כיום מוזנחות אך עדיין משמשות את הקהילה כמקום  גינותבקדמת הבניינים יש ▪

.  מקומות מפגש שחשוב לשמר במסגרת התכנון. מפגש

מהשיחות והסקר עלה צורך בפתרונות  . אין במתחם חניות פרטיות ויש מחסור בחניה▪

. חנייה

.מחייב חשיבה על פתרונות אקוסטיים–מטרד רעש מרחוב בן צבי▪



ממצאים והשפעות חברתיות קהילתיות צפויות  –תמונת מצב חברתית 

חשיבה על פתרונות  : ויש מגוון של משקי בית( 38%)רבים ממשקי הבית הם בני נפש אחת ▪

.  דיור למי שיבחרו להמשיך להתגורר בדירה קטנה

נדרשת  +. 65משקי בית הכוללים תושבים עם צרכים מיוחדים ואחוז גבוה של בני במתחם ▪

.  התאמה של הדירות והמתחם לצרכים של אוכלוסייה זו ויידרש סיוע וליווי לאורך הפרוייקט

חשוב לדאוג להמשכיות של  . גבוהה-תחושת השייכות החברתית לשכנים ולשכונה בינונית ▪

.  הקהילתיות בקרב הוותיקים וחיבור לשכנים החדשים

ח לחודש עבור עלויות  "ש100תשלום של רמת ההכנסה של רבים מתושבי המתחם מאפשרת ▪

שיאפשרו לדיירי המתחם להמשיך  ( קרן תחזוקה)מחייב תכנון מותאם ופתרונות כלכליים -תחזוקה 

.  ולהתגורר בו לאחר חידושו



המלצות לתכנון  



תכנוניות לבינויהמלצות 

(קומות8עד )המלצה לבינוי מרקמי עבור הדיירים הקיימים ▪

המלצה לדיור מגוון בכל הבניינים ודירות קטנות  ▪

המלצה לתכנון מקומות מפגש קהילתיים  ▪

צבי  -המלצה למציאת פתרון אקוסטי לאורך רחוב בן▪

צבי-המלצה לשמירה על קישוריות גבוהה של המתחם לגן ההסתדרות ולרחוב בן▪

(מסחר ושימוש ציבורי, מגורים)שימושים המלצה ליצירת הפרדה תכנונית בין ה-שימושים מעורבים ▪

כניסות מופרדות וחדרי אשפה מופרדים

שימושי ועל הגג גינה קהילתית  -מבנה ציבור קהילתי רב-המלצה שהשימוש הציבורי יהיה ▪

המלצה שהחנויות המתוכננות במתחם יהיו קטנות וישמשו למסחר מקומי  ▪

עבור מי שמתגוררים במתחם ויחזרו להתגורר לאחר המלצה להקמת קרן תחזוקה ארוכת טווח ▪

ההתחדשות   



לאורך הפרויקטלליווי חברתי המלצות 

המשך עדכון שוטף של הדיירים ובעלי הנכסים

בעלי הנכסים והנציגות, המלצה להקים קבוצות וואטסאפ של הדיירים

עריכת מפגשים לעדכון והיוועצות עם הדיירים ובעלי הדירות  

ליווי שוטף של נציגות הדיירים  

:בעלי צרכים מיוחדים ומי שנזקקים לסיוע, +70בני 

עריכת מפגש להסבר הזכויות בתהליך-

סיוע במציאת דירה לתקופת השכירות ומעבר הדירה -

מפגש להסברת הזכויות בתהליך/שיחה–דיירי הדיור הציבורי 

גישור ובניית הסכמות  -מי שמתנגדים לפרויקט 



מרכיבי תכנית התחדשות עירונית

כלכלי
יורווחכלכליפרויקט

עירוני
ההעירייי"עהתכניתאישור

חברתי
תשתיותשיפור

ואיכות חיים לדיירים

ציבורי
מענה לצרכי  –מטלות ציבוריות 

ציבור לאוכלוסייה הגדלה בשכונה



קריית שלום   , 20-38בורמה –תחום התוכנית 















הדמיה לצורך המחשה בלבד*



?מה הלאה

התארגנות בעלי  
בחירת  , דירות

ד מלווה  "עו

דיור חלופי  
הריסה ובניה

בחירת יזם
וחתימה על 

הסכם פינוי בינוי

:יציאה ל
למכרז יזמים

פרסום  
להתנגדויות

הפקדת התוכנית  
בוועדה המקומית

ע  "תכנון תב
(אדריכל ויועצים)

בדיקות היתכנות  
מקדימות

התקשרות דיירים  
עם עזרה ובצרון

67% 80%

אנחנו נמצאים כאן 50%



סטטוס חתימות  

20-28בורמה 
ד  "יח40
דיור ציבורי 3

דירות חתומות  22

59%: אחוז חתימות

30-38בורמה 
ד  "יח40
דיור ציבורי 1

דירות חתומות  23

59%: אחוז חתימות

67%: חתימות נדרש לוועדה מקומיתאחוז 

59%כ חתימות קיימות במתחם "סה



רבהתודה 


