
כנס בעלי דירות  
11.4.2021

60-64מעפילי אגוז 



?  על מה נדבר היום

התכנסות18:00-18:10

עזרה ובצרון  –סטטוס פרויקט , דברי פתיחה18:10-18:30

אדריכלים  דאובר–הצגת התכנון 18:30-19:00

עזרה ובצרון  –מכרז ותהליך בחירת יזם 19:00-19:15

CITYWIZE–הצגת התהליך החברתי 19:15-19:30

שאלות19:30-20:00



התכניתתחום 



64מעפילי אגוז 
תוספת בנייה לדירות •

(  לא מורחבות)קיימות 
5+ ר בנוי"מ20-של כ

.ר מרפסות"מ
ד בקומת  "יח4תוספת •

.ד"יח36כ "סה, הקרקע
ללא תוספת  הרחבה •

.קומות
.הותרת הגג משותף•

60-64התחדשות עירונית  מעפילי אגוז –עיקרי התוכנית 

60מעפילי אגוז 
הריסת הבניין הקיים •
בן בניית מגדל מגורים •

קומות במקומו  22
ד  "יח121כ "סה•
דירות תמורה 24•

לבעלי הדירות הקיימות



סטטוס הפרויקט  

דיור חלופי  

ביצוע הריסה בניה 

ועיבוי וחיזוק

תכנון מפורט  

והוצאת היתר בניה 

על ידי היזם

דיון בהתנגדויות

בוועדה המקומית

הפקדת התכנית  

לעיון הציבור  

להתנגדויות

פרסום המכרז

עדכון תכנון לפי  

פורום ושליחת  

התוכנית לאישור  

מחלקות העירייה

פורום מהנדס העיר

הצגת התכנית  

המגובשת וקבלת  

16.2.2020-אישור 

ארגון בעלי דירות 

וקבלת הסכמות

תכנון ראשוני

2017שנת 

הצגת חלופות  

במחלקת התכנון 

בעירייה  

בחירת משרד  

ד מלווה"עוה

הכנת נספח חברתי

ניתוח צרכים ורצונות

והמלצות לתכנון  

2019דצמבר 

הפצת עדכונים לכלל 

הדיירים  

בחירת מפקח

מטעם הדיירים

2020ספטמבר 

הכנת טיוטת מכרז  

יזמים עם נציגות  

ד"הדיירים ועו

בחירת יזם

חתימת בעלי 
הדירות על הסכם  
פינוי בינוי ועיבוי  

אנחנו  

!פה

כנס הצגת תכנון 

לכלל בעלי הדירות  
11.4.2021



שטחי גינון משותפים

חצרות לשימוש השטח הציבורי הבנוי

שטחי גינון משותפים

פיתוח ותנועה

ללא הצמדת חצרות

הסדרת חצייה לכיוון 
המרכז המסחרי

ושדרות עזרא קורין

תכנון מסלול אופניים 

.בהתאם לתכנית האב



60מעפילי אגוז 
תכנית עקרונית-קומת קרקע

מבנה ציבור
מעלית

לובי
כניסה

כניסה מדרך 
הטייסים

כניסה
ממעפילי אגוז

כניסה
לחניון תת קרקעי

חדר
אופניים

מדרגות.ח

קומות22מגדל בן 



כולל הרחבות64מעפילי אגוז 

תכנית קומה טיפוסית

ר  "מ65-כ:  שטח דירה קיימת-

(ללא חדרי מדרגות ומבואות)

ר"מ20–תוספת מוצעת לדירה כ -

.ר מרפסות"מ5(+ כולל סגירת המרפסת)

מבט מרחוב מעפילי אגוז

תוספת הרחבה

דירה קיימת

תוספת פיר מעלית

סגירת מרפסת 
(נכללת בתוספת ההרחבה)

מרפסת

מרפסת

.דירות בלבד בקומת הקרקע4תוספת -



כולל הרחבות64מעפילי אגוז 
תכנית קומת קרקע

דירה חדשה

תוספת פיר מעלית

דירה חדשה לובידירה חדשה
כניסה

חדרי אשפה חדרי אשפה

לובידירה חדשה
כניסה

לובי
כניסה

לובי
כניסה

תוספת בנייה בקומת הקרקע תמנע מעבר חופשי דרך הבניין אל מבנה הציבור*

כניסה  
ממעפילי אגוז

כניסה  
ממעפילי אגוז



להצעת הצעות  " קול קורא"-מכרז יזמים 

הזמנה לחברות גדולות במשק להציע הצעות לביצוע הפרויקט  •
מפורסמת בעיתונות  •
בין היזם  ( חיזוק ועיבוי/פינוי בינוי)מפרטת את הסכם ההתקשרות •

לדיירים  
מפרטת את התמורות שהיזם מציע לדיירים  •

:  תנאי סף
ניסיון בבניית דירות בפרויקטים גדולים  

מתן ערבויות  , קריטריונים כספיים–איתנות פיננסית 

:  הליך הבחירה
oקבלת הצעות היזמים ודירוגן על ידי הנציגות ועורכי הדין
oכנס בעלי דירות להצגת הצעות היזמים והסבר על התהליך
o  סיורים לדיירים בפרויקטים של היזמים המובילים בהליך
o  כנס בעלי הדירות בו היזמים המובילים מציגים את חברתם והצעתם
oהצבעה בהליך מקוון  . ד שווה קול אחד"כל יח: הצבעה ובחירת המציע הזוכה

.  או בקלפי
oאיסוף ההצבעות אורך מספר ימים  .



להצעת הצעות  " קול קורא"-מכרז יזמים 

פינוי בינוי–60מעפילי אגוז 
כל הדירות  

ר לדירה "מ12תוספת 
ר"מ12מרפסת שמש 

חניה תת קרקעית  
(   בכפוף לתכנון החניון)מחסן 

עיבוי וחיזוק  -64מעפילי אגוז 
דירה לא מורחבת  

ר לדירה "מ20תוספת 
ר"מ5מרפסת שמש 

ח"אלש150שיפוץ פנימי בשווי 
מעלית 

עיבוי וחיזוק-64מעפילי אגוז 
דירה מורחבת  

ח"אלש150שיפוץ פנימי בשווי 
איזון תמורה

מעלית 

: עליהן היזמים מציעים הצעותהבסיסתמורות 

:  תמורות נוספות לשני הבניינים
הובלת חפצים ותשלום דמי השכירות בתקופת : דיור חלופי לתקופת הביצוע1.

הביצוע הם על חשבון היזם  
תעמוד קרן תחזוקה לשני הבניינים –קרן לסבסוד אחזקת הבניינים החדשים 2.

לגישור על  ( תנאי להתמחרות)שנים 10לסבסוד שלא יפחת מתקופה של
הריסה ובניה/עלויות אחזקה שנוספו עם השיפוץ

שעות ליווי על ידי אדריכל היזם לתכנון הדירה  3.



 CITYWIZE–תהליך חברתי 

עריכת ראיונות והיכרות עם כלל הדיירים במתחם–תסקיר חברתי •

ניתוח הממצאים והגשת המלצות לתכנון והמלצות להמשך עבודה עם בעלי הדירות•

ליווי הנציגות והכשרתה  •

סיוע וליווי בבחירת אנשי מקצוע ופגישות עם גורמים שונים•

מענה לצרכים בזמן קורונה עבור אוכלוסייה מבוגרת במתחם•

המשך ליווי הנציגות וצירוף  , 60בחירת נציגות מחודשת בניין : המשך עבודה קהילתית•

חברי נציגות חדשים במידת הרצון והצורך

סיוע בהליך המכרז ובחירת היזם•

טיפול במקרים פרטניים•

גיבוש תכנית עבודה לשלב המעבר•

"היום שאחרי"קיום מפגשי הסברה על •





לוחות זמנים להתקדמות הפרויקט  
(הערכת זמנים)

התכניתאישור 
בוועדה המקומית

27.1.2021

פרסום מכרז  
יזמים  
בחירת יזם  2021חודש מאי 

2021ספטמבר 
התכניתפרסום 

להתנגדויות
2021חודש מאי 

הצגת הצעות  
לכלל הדיירים

2021אוגוסט 

ביצוע הפרויקט

2023שנת 

חתימה על הסכמים עם יזם
המפורטת  התכניתוהכנת 

של הבינוי על ידי יזם

2022אוגוסט -2021ספטמבר 

הוצאת היתרי  
בנייה 

2023ינואר 



קהילתי-חברתי

תודה רבה  


