
בדיקות התכנות ראשוניות

התחדשות עירונית
32-34-36עמינדב 



"  נספח עיצוב"5000-תא

עירוני

אזורי מגורים בבנייה עירונית  

(כתום)

"יאזורי ייעוד"5000-תא

(אפור)קומות 8עד 
מרקם עם בניה נקודתית חריגה  

(פסים כחולים)לסביבתה 

:מצב סטטוטורי



ר"מ1423:  שטח מגרש

3: קומות' מס

18: ד"יח' מס

35%:  תכסית

דירות4: הרחבות

803חלקה 6150גוש : מצב קיים



"הריסה ובניה"38/2א "ניתוח תמ
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:מצב מוצע 

קומות6.5

דירות יזם19

(דיירים)דירות תמורה 18
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6865120828265
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:מצב קיים

קומות3בניין בעל 

ד"יח18כ "סה

דירות מורחבות4



משטח המגרש  35%•

יהיה שטח התכסית  

רק על שטח זה מותר  )

(לבנות

מותר לבנות כשליש •

1400)משטח המגרש 

(ר"מ550–ר ל "מ

שטח הקומה לא יגדל  •

קרי תמורה , הרבה

.לדיירים נמוכה

שטח דירה ממוצעת •

ר"מ80–בפרויקט 

וקווי בנייןתכסית

תכסית35%
5.205.70
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:תמורה משוערת לבעלי הדירות  על פי בדיקה תכנונית ראשונית

חניה+ ר מרפסת "מ12+ ר תוספת "מ12▪

"הריסה ובניה"38/2א "מסלול תמ

:חסמים

לא ניתן לנצל את  מאוד מצומצמת בשל קווי הבניין הקיימים ועל כן תכסיתניתן לממש ▪

.כל הזכויות

ישימות נמוכה-2022ליוני נדרש לקלוט את הבקשה להיתר עד ▪

מונע לנצל את כל הזכויות–קומות 6.5ניתן לעלות עד ל▪

מפרסמים את ההקלות  )ניתן לבקש הקלה אבל זה יעכב עוד יותר את התהליך ▪

('להתנגדויות וכו



"פינוי בינוי"–ע"תבמסלול 

ההנדסהמינהל-בדיקה תכנונית ראשונית מול מחלקת תכנון מזרח *

:לבעלי הדירותבסיסתמורת 

חניה תת קרקעית+ ר מרפסת "מ12+ ר תוספת "מ12▪

ותכסיתשינוי בקווי בניין -גמישות תכנונית▪

ניצול מלא של זכויות הבניה▪

הליך של מכרז יזמים-מקסום תמורה לבעלי הדירות▪

מאמץ לתכנון שיאפשר שלביות במימוש של כל מגרש בנפרד▪



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 

ע  "חודשים לפורום מה2021-8ע במרץ "פורום מה-2020חתימות יולי 50%

!פרויקט בו לא הצליחו לגייס יזם

ללא חניהר  מחסן "מ12ר והפכו ל "מ6תמורות שהחלו ב

ממשרד סולומון ליפשיץ, ד איתמר פנץ"עו-הדייריםכחבא , 60-64מעפילי אגוז 
.בניין אחד בעיבוי ובניין אחד בפינוי בינוי באותו קו כחול: גיבוש מתווה מורכב, 2018החל ב

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 

ע  "חודשים לפורום מה2021-8ע בפברואר "פורום מה-2020ביוני חתימות 50%



?מה הלאה

הדירותבעליארגון➢
לפרויקטנציגותובחירתהדירותבעליעםאסיפותקיום

במתחםהדירותבעליוייצוגלליוויד"עומשרדבחירת➢

עזרהבעזרתדירותבעליוארגוןלליוויהסכםעלחתימה➢
החברהי"עוכלכליתתכנוניתעומקבדיקתלאחר-ובצרון

מהדיירים50%חתימת-לתכנוןיציאה➢



תודה רבה



38א "שלבי הליווי בפרויקט תמ

התארגנות בעלי דירות  
והתקשרות עם
עזרה ובצרון

קיום אסיפת בעלי דירות•
מינוי נציגות•
חתימה על כתב הרשאה•

בדיקות התכנות  
ראשוניות

מדידה•
משפטית•
תכנונית/אדריכלית•
שמאית•

אישור מתווה 
הפרויקט על ידי  

הנציגות

תיק הפרויקט מוצג לבעלי  
הדירות ומובא לאישור 

.הנציגות

הצעת קבלנים

מתווה הפרויקט מועבר לקבלת 
הצעות ממספר קבלנים מתוך 

מאגר עזרה ובצרון

בקרה על התכנון

הצעות הקבלנים וישימותן 
התכנונית והכלכלית  

י עזרה ובצרון"נבדקות ע

בחירת קבלן מבצע

הצגת הצעות הקבלנים •
המבוקרות לבעלי  

הדירות
מ מסחרי"ניהול מו•
מ משפטי"מו•
חתימה על הסכם ביצוע•

הגשת בקשה להיתר  
והוצאת היתר בנייה

ליווי וסיוע בהגשת הבקשה •
להיתר לעירייה

מילוי כל התנאים הנדרשים •
עד לקבלת ההיתר המבוקש 

ויציאה לביצוע

קבלת המפתח

עזרה ובצרון תלווה את בעלי הדירות בכל שלב 
הבנייה עד קבלת המפתח ועד סוף תקופת הבדק

שלב 
א

שלב 
ב

בקרה על הביצוע

פיקוח שוטף של מפקח  •
הדיירים

י עזרה ובצרון"על ע-פיקוח•

שלב 
ג

ד ומפקח  "בחירת עו
בעלי הדירות  

ליווי בעלי הדירות בהיבט  
המשפטי ובהיבט ההנדסי  

לאורך כל הפרויקט


