
התחדשות עירונית

4-10מתחם עין גב 



נושאים לדיון

עזרה ובצרון כמנהלת עירונית  

שותפים לדרך

ליווי חברתי ותהליך שיתוף ציבור

יתרונות לבעלי הדירות

אבני דרך

המיתארתכנית 

חברתי –תהליך שיתוף ציבור 
קהילתי

עקרונות תכנון

ליווי וארגון בעלי הנכסים

?  כיצד מתקדמים



ללא כוונות רווח
חברה עירונית בבעלות  

יפו-עיריית תל אביב

ביצוע פרויקטים 

עירוניים מורכבים

ליווי דיירים בפרויקטים 

של התחדשות עירונית 

2010משנת 

קצת על עזרה ובצרון



שיפוצים

א "תמ
38

פינוי  
בינוי

שימור

אגף התחדשות עירונית



?למה אנחנו

וללא עלותבמימון עירונישירות עירוני

ידע
בדיקות התכנות

איזון אינטרסים

קשר ישיר מול 
צוותי התכנון

שקיפות
תיעוד המפגשים  

וסיכומם

עדכון שוטף של 
בעלי הדירות

עמוד ייעודי באתר  
החברה

מכרז יזמים

שקט נפשי
ללא מטרות רווח

קשר מול העירייה

ליווי וארגון בעלי הדירות

בטחון
פיקוח לכל אורך הדרך

הנגשת צוות מקצועי 
מיומן ומקצועי אשר  

נבדק בקפידה



הרצאות בבית להתחדשות עירונית

הרצאות בנושא התחדשות עירונית  

בעלי תפקיד  ,  מעורכי דין בכירים

אנשי מקצוע בתחום  , בעזרה ובצרון

ועודההתחדשות העירונית ועוד 



ברור ופשוט, מידע וידע באופן נגיש, ייעוץ, הסברה



פעילות הבית להתחדשות עירונית

מחלקות הסברה, הכוונה, יעוץ

שיפוצי בתים

38א "תמ

בינוי-פינוי

שימור מבנים
יעוץ משפטי

ראשוני

קורסים מרכזי מידע

ימי עיון



1-3חוני המעגל -38א "תמ



35-45גארדיהפינוי בינוי לה 



שותפים להתחדשות עירונית

תושבים

יזםעירייה



הצלחת הפרויקט

תושבים

יזםעירייה

איזון

אינטרסים

מעטפת ליווי  

של עזרה 

ובצרון



שיפור איכות  
המגורים של הדיירים  

במתחם

חידוש תשתיות  
הבניין והשכונה

שיפור איכות המרחב  
הציבורי

תוספת יחידות דיור  
חדשות ומותאמות  

לשכונה

שדרוג ושיפור  
שטחים ירוקים  

פתוחים

יתרונות
פינוי בינוי

השבחת ערך  
הנכסים  



:אבני דרך בתהליך

התארגנות בעלי  

דירות והתקשרות  

עם עזרה ובצרון

דיור חלופי הריסה  

ובניה
הסכם פינוי בינוי  

עם יזם
יציאה למכרז  

יזמים
בחירת מפקח  

דיירים

תכנון וקידום  

ע"התב

(אדריכל ויועצים)

בחירת ייצוג  

י בעלי  "משפטי ע

הדירות

בדיקות היתכנות  

מקדימות

60%

80%



5000/תכנית המתאר תא



5000/תכנית המתאר תא



5000/תכנית המתאר תא



5000/תכנית המתאר תא



תהליך שיתוף הציבור

:התהליךשלושקיפותיידוע

דייריםעםמפגשיםסיכומיהצגת•

ושליחתםדייריםעםהמפגשיםכללשלתיעוד•

השוניםשלביועלהפרויקטהתקדמותלגבירבעונייידוע•

התכנוןצוותבישיבותנציגיםשלהשתתפות•

כתובהומדיהאינטרנטיתמדיהבאמצעותעדכונים•

ובצרוןעזרהשלבאתרמתחםדף•

אישיותלשאלותתמידפתוחחםקו•

:הציבורהשתתפות

במתחםהדייריםכללבהשתתפותכנסים•

נקודתיבנייןדייריבהשתתפותמפגשים•

דייריםנציגותעםקבועותישיבות•

התכנוןצוותבישיבותדייריםהשתתפות•



 (  תחזוקה)קרן הון

הקלה בארנונה

התאמה וסיוע לבעלי צרכים מיוחדים

  הוראות חדשות הנוגעות לאוכלוסיית הקשישים

בתהליכי התחדשות עירונית

קהילתי-חברתי 



י עזרה ובצרון "ליווי וארגון התושבים ע

:וארגוןלליוויהרשאהטופס

הנוגעיםהגורמיםכלמולבשמםלפעולובצרוןלעזרההדירותבעליהסכמתמתן–ההרשאהמהות1.

.ובינויפינוימסוגפרויקטוניהוללתכנון

יזםבחירת,ע"תבלקידוםותפעלהיתכנותבדיקותתבצעובצרוןעזרה–למנהלתובצרוןעזרהמינוי2.

.ויועצים

.הדייריםמצדעלותכלללאזאתכל

כיאואחרגורםכלעםקשוריםשאינםמתחייביםהדירותבעלי–הדירותבעליהתחייבות3.

.מסוגופרויקטכלאו/ו38א"תמ,בינויפינוילפרויקטבנוגעאחרגורםכלעםיתקשרולא

הנעבר,הדירהעלזכויותיהםאתימשכנו/יעבירו/ימכרואםכימתחייביםהדירותבעלי-

.זהמסמךעללחתוםיידרש

שמאי,מפקח,ד"עולבחירתהדייריםבשםלפעולנבחרתנציגותהסמכת–נציגותמינוי4.

שלבשמםחתימהלמעט,לפרויקטבנוגעהחלטותקבלתוכן,הצורךלפיאחריועץוכל

.הדירותבעלייתר

.המארגניםבחוקשנקבעוכפידרךאבניי"עפהינהההתחייבותתקופת–ההתחייבותתקופת.5



:עקרונות והשראות לתכנון







?מה הלאה

נציגותובחירתהדירותבעליאסיפותקיום

עזרהעםדירותבעליוארגוןלליוויהסכםעלחתימה

הדייריםמצדעלותוללאאביבתלעירייתבמימוןובצרון

מהדיירים60%חתימתעםלדרךיציאה

במתחםהדירותבעליוייצוגלליוויד"עומשרדבחירת



?שאלות



!תודה רבה

ימימה תמיר: לפרטים

מנהלת פרויקטים פינוי בינוי

עזרה ובצרון

0545353077

Yemima@e-b.co.il


