
יצחק שדה–עמינדב 
נציגות



?על מה נדבר היום

?בתכניתמה ▪

קצת על עזרה ובצרון▪

קידום פינוי בינוי עם עזרה ובצרון▪

אבני דרך בתהליך▪

שאלות ותשובות▪



77-81יצחק שדה / 32-44תכנית התחדשות לעמינדב 

ד"יח60–בניני רכבת 3

דונם6.16: שטח מגרש



"נספח עיצוב עירוני"

אזורי מגורים בבנייה עירונית  

(כתום)

"אזורי ייעודי"

(אפור)קומות 8עד 
מרקם עם בניה נקודתית חריגה  

(פסים כחולים)לסביבתה 

–מצב סטטוטורי 

(:5000תא )יפו -תכנית המתאר של תל אביב



"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▪



חברה עירונית 
בבעלות 

עיריית תל  
יפו-אביב

ללא 
מטרות  

רווח

ליווי בעלי דירות  
בפרויקטים של 

התחדשות  
עירונית

ביצוע  
פרויקטים  
עירוניים 
מורכבים

כחברה מנהלת-עזרה ובצרון



וללא עלות לתושב

?מהו השירות 

במימון ביניים עירוני

שירות עירוני לתושב

ללא מטרת רווח

1

2

3

4



עזרה ובצרון

של העירייה" היד המבצעת"

יפו בכל תחומי ההתחדשות -אביב-מספק שירותים לתושבי העיר תל

:העירונית ובכלל זה

פינוי  

בינוי

א  "תמ

38
שימורשיפוצים

דיור  

בהישג  

יד

היבטים  

חברתים



...נעים להכיר צוות פינוי בינוי
?מה תפקידנו

ניהול חברתיניהול תכנון



ע בליווי עזרה ובצרון"תהליך תב

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 משפטי  
י בעלי הדירות"ע

בדיקות היתכנות  
מקדימות

67% 80%

50%



כלכלית-בדיקת היתכנות תכנונית

לפי תכנית  

העמדה ראשונית  5000המתאר תא 

ונפחית

חישוב  

שטחים

תחשיב כלכלי  

ראשוני



לדיירים  בסיסתמורת 

Xר   "מ

תוספת לדירה  
הקיימת

Xר   "מ

מרפסת שמש

+

?מחסן
(כפוף לאישור מחסנים בתוכנית)

?חניה+
קרקעי-בחניון תת



התקשרות

:1חתימה 
"כתב הרשאה לעזרה ובצרון"

.דיירים לתהליך+ התחייבות עזרה ובצרון 
נקודות יציאה, כפוף לחוק המארגנים

:2חתימה 
"הסכם פינוי בינוי"

,  הסכם מול יזם המפרט תמורות לפי מכרז
.מפרט וכדומה, בטחונות, ערבויות

הסכם סופי



בביצועפרוייקטים

קריית שלום, 20-38בורמה 

פרויקט בו לא הצליחו לגייס  
ר  "מ6/12תמורות של , יזם

ומחסן ללא חניה

ד נורית  "עו:  הדייריםכחבא 
משרד שרקון, קצב

2020חתימות יולי 50%

2021ע במרץ "פורום מה

ע  "חודשים לפורום מה8

60-64מעפילי אגוז 

בניין -2018-פרויקט שהתחיל ב
אחד בעיבוי ובניין אחד בפינוי  

.בינוי באותה התכנית

ד איתמר  "עו: הדייריםכחבא 

משרד סולומון ליפשיץ, פנץ

חתימות מחודשות לפי 50%
2020המתווה התכנוני בינואר 

2020ע בפברואר "פורום מה

-2021ינואר –וועדה מקומית 

חודשים לוועדה  12
מקומית מהחתמה  

מחודשת

,4-10עין גב 

ד איתמר "עו: הדייריםכחבא 
גלרשטיין

-2020חתימות ביוני 50%
ע בפברואר  "פורום מה

חודשים לפורום  2021-8
ע  "מה



יד אליהו, 35-45, גווארדיהלה 

דונם16-שטח המתחם כ▪
מבנים במתחם6כ "סה▪
6-כ)כניסות 3-בנוי מכל מבנה▪

(ד לכניסה"יח
ד קיימות"יח114-כ▪
ד חדשות"יח420הקמת ▪
8-ב45%שטח בנוי מוצע עד ▪

קומת קרקע : קומות הכוללות
מסחרית

רוטשטייןקבוצת -היזם הנבחר ▪
ואנשי העיר

,  קידר, נבו–בא כוח דיירים ▪
ד"בלום עו

נווה אליעזר, 11-33תקוע 

דונם6-שטח המתחם כ▪
מבנים קיימים בכל 4כ "סה▪

כניסות  3אחד 
ד בכל בניין"יח24-כ▪
ד קיימות"יח96-כ כ"סה▪
ד חדשות"יח310-בניית כ▪
התוכנית הופקדה ונמצאת  ▪

בשלב בחירת יזם הוגשו מעל 
לעשר הצעות של חברות 

.מובילות בתחום
ד ניר בן "עו–בא כוח דיירים ▪

חמו

185-197יפת 

דונם6.5-שטח המתחם כ▪
7התכנית כוללת הריסה של ▪

מבני שיכון קיימים  
ד קיימות"יח84-כ כ"סה▪
ד חדשות"יח273-הקמת כ▪
, הפרויקט כולל חניון תת קרקעי▪
שטחי ציבור ומסחר▪
התכנית אושרה להפקדה וקול  ▪

קורא להצעות יזמים יצא 
.במהלך החודשיים הקרובים

ד גיא "עו–בא כוח הדיירים ▪
.ד מיכאל גבע"יקותיאל ועו

בביצועפרוייקטים



:  תהליך פינוי בינוי עם יזם פרטי

פנייה 
ראשונית 

דיירים/יזם

חתימה על הסכם 
פינוי בינוי

(קביעת תמורות )

אישור  ע"תבתכנון 
התכנית

יציאה  
לביצוע  
פרויקט 

ולרב לפני  קביעת תמורות וחתימה על הסכם בשלב מוקדם בתהליך *
שקיימת הסכמה מול מינהל ההנדסה לגבי המתווה התכנוני  

234
5

1

חתימה על הסכם מחייב לשנים רבות וכמעט ללא נקודות יציאה*

בקשר ישיר עם אחוז -ע"התבקידום התכנון והשקעת המשאבים בקידום *
החתימות



פנייה
ראשונית 

דיירים/ב"עו

בדיקת  
היתכנות  

-תכנונית
כלכלית

החתמה על 
ארגוןהסכם 

הפקדת ע"תבתכנון 
ויציאה  התכנית

למכרז יזמים

:  תהליך פינוי בינוי עם עזרה ובצרון

12345

בחירת יזם 
וחתימה על 

הסכם פינוי בינוי

יציאה לביצוע 
הפרויקט בליווי 

ב"עו

הליך תכנון עם וודאות גבוהה לאישור•

הוועדה המקומית שותפה•

,  מיקסום תמורה לדיירים בהליך מכרזי•

תפור לצרכי והעדפות בעלי הדירות

ע"התבלוחות זמנים קצרים לאישור •

קידום תכנון מהיר ללא קשר לקידום  •

החתימות

67



דגשים בתהליך לבעלי הדירותקהילתי-חברתי

מיקסום תמורה לבעלי הדירות

התאמה וסיוע לבעלי צרכים מיוחדים  

התאמה וסיוע לגיל השלישי  

תסקיר חברתי לדיירי המתחם -איתור צרכים ורצונות 

שנים לדיירים 10-קרן תחזוקה ל

סיוע באיתור דירה חלופית



?אז איך מתקדמים

חתימה על כתב הרשאה

,  נוף, תנועה:גיוס צוות תכנון
חברתי, אגרונום, מדידה

עזרה ובצרוןבעלי נכסים  

בחירת נציגויות

ד מטעם"בחירת עו
בעלי הדירות

מציגים תכנון ראשוני

פורום מהנדס העיר

המקומיתבועדהדיון  מאשרים תכנון



ידע
, עשיר בתחוםנסיון

עריכת בדיקות התכנות

שקיפות
דף  , עדכון שוטף, תיעוד המפגשים

.איזון, פרויקט ייעודי און ליין

שקט נפשי
עם הפנים  , ללא מטרות רווח

,  לרווחת התושב
עד מסירת הדירה  ליווי וארגון 

.החדשה

בטחון
הנגשת צוות  ,פיקוח ובקרה

בחסות  , מקצועי ומיומן
אביב יפו-עיריית תל

?למה איתנו



תודה רבה


