
התחדשות עירונית  
60-64מעפילי אגוז 



עזרה ובצרון כמנהלת עירונית  

מתווים להתקדמות בפרויקט  

אבני דרך במתווים השונים  

לוחות זמנים לקידום הפרויקט  

מצב מוצע  /הדמיות מצב קיים

?על מה נדבר היום

?  כיצד מתקדמים



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



שני מתווים להתקדמות הפרויקט  

2.5תוספת 
קומות מעל  

לקיים

אפשרות לליווי  
עזרה ובצרון  

–64בניין 
חיזוק ללא  

תוספת קומות

–60בניין 
הריסה ובניית  

בניין גבוה

חודשים לדיון  12-כ: הערכת זמן
בוועדת היתרים

8-כ: התחייבות צוות התכנון
חודשים לדיון בוועדה המקומית  

לתכנון ובניה  

חיזוק ועיבוי  
המבנה נגד  

רעידות אדמה

ר "מ25תוספת 
מרפסת + 

לדירה

-64בנין 
25-תוספת כ

ר לדירה  "מ

תוספת  –60בניין 
, מרפסת, ר"מ12

מחסן וחניון  



:א"תהליך תמ

התארגנות בעלי  
דירות והתקשרות  

עם עזרה ובצרון

הגשת בקשה  
להיתר והוצאת  

היתר בנייה  

בחירת עורך דין  
בקרה על תכנון בחירת קבלן מבצע ומפקח

הצעות קבלנים  
אישור מתווה 

הפרויקט על ידי  
נציגי בעלי הדירות

הכנת תיק פרויקט  
הכולל בדיקות  

התכנות מקדמיות  

קבלת מפתח

חודשים לדיון בוועדת  12-כ: הערכת זמן
היתרים



מנגנון ייחודי לליווי בעלי דירות ולוחות זמנים בתהליך  
38/1א "תמ

:שלבים2הפרדת התהליך ל 

התארגנות בעלי דירות והתקשרות עם
עזרה ובצרון

קיום אסיפת בעלי דירות
מינוי נציגות

חתימה על הסכם
ליציאה לפרויקט ותשלום דמי רצינותליווי

עזרה ובצרון מבצעת בדיקות
התכנות ראשוניות

בהיבט המשפטי
האדריכלי

ההנדסי
התכנוני
הכלכלי

אישור מתווה הפרויקט על ידי  
נציגות בעלי הדירות

תיק הפרויקט מוצג לבעלי הדירות 
.ומובא לאישור הנציגות

1

3

2

1שלב 

כשלושה חודשים

חודשים3-6

לפי החלטת הדיירים



הצעת קבלנים
מתווה הפרויקט מועבר לקבלת הצעות ממספר קבלנים  -

מתוך מאגר עזרה ובצרון
המאגר מורכב מקבלנים עם ניסיון מוכח ויציבות פיננסית-

2שלב 

בקרה על התכנון
הצעות הקבלנים וישימותן התכנונית והכלכלית  

י עזרה ובצרון"נבדקות ע

בחירת קבלן מבצע
הצגת הצעות הקבלנים המבוקרות לבעלי הדירות-
בחירת הקבלן-
מ מסחרי ומשפטי"ניהול מו-

חתימה על הסכם

ד ומפקח בעלי הדירות"בחירת עו
ליווי בעלי הדירות בהיבט המשפטי ובהיבט ההנדסי 

לאורך כל הפרויקט

הגשת בקשה להיתר והוצאת היתר בנייה
ליווי וסיוע בהגשת הבקשה להיתר לעירייה-
מילוי כל התנאים הנדרשים עד לקבלת ההיתר המבוקש  -

ויציאה לביצוע

ביצוע עד לקבלת המפתח
עזרה ובצרון תלווה את בעלי הדירות בכל שלב 

הבנייה עד קבלת המפתח ובתקופת הבדק

4

6

8

5

7

9

חודש אחדכחודש

חודשים8-12
בו זמנית

חודשים18-24

מנגנון ייחודי לליווי בעלי דירות ולוחות זמנים בתהליך  
38/1א "תמ



:משותפתע"תבתהליך 

התארגנות בעלי  
דירות  

והתקשרות  
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)

בחירת ייצוג  
י בעלי  "משפטי ע

הדירות

בדיקות היתכנות  
מקדימות

60%

80%

אנחנו נמצאים כאן

חודשים  8-כ: התחייבות צוות התכנון
לדיון בוועדה המקומית  



לוחות זמנים לקידום הפרויקט  
:בהתאם להתחייבות צוות התכנון

16.2.2020: מועד פורום מהנדס העיר

:לקראת מועד זה תואמו כל הפגישות המקדימות

16.12.19עם רפרנט התכנון הכנה לפורום מהנדס העיר פגישת •

23.12.19לאגף התנועה הצגת התוכנית •

24.12.19ליחידה האסטרטגית הצגת התוכנית •

24.12.19ליחידה הכלכלית הצגת התוכנית •

31.12.19לאגף התברואה הצגת התוכנית •

7.1.2020לאדריכל העיר הצגת התוכנית •

2020יוני : יעד לדיון בוועדה מקומית
יציאה למכרז יזמים  –במקביל 



מצב קיים  



הדמיית מצב מוצע  -פינוי בינוי 



הדמיית מצב מוצע  -פינוי בינוי 



הדמיית מצב מוצע  -עיבוי וחיזוק 



הדמיית מצב מוצע  -עיבוי וחיזוק 



מכרז לבחירת יזמים

? משותפתע"תבכיצד מתקדמים לתהליך 

חתימה על טופס הרשאה  
מעודכן  

השתתפות בסקר חברתי 

השתתפות בתהליך 
התכנון  

מכרז לבחירת יזמים

, נוף, תנועה:התנעת יועצים
חברתי ועוד, אגרונום, מדידה

פורום מהנדס עיר

דיון בוועדה המקומית

עזרה ובצרוןבעלי נכסים  



?  שאלות



!תודה רבה

נחום-מאיה לוז
מנהלת פרויקטים

054-3930400' טל
maya@e-b.co.il 


