
 

 

 

 

 34-30-ו 31-27מורדי הגטאות  – דייריםסיכום פגישת 

 

 להלן עיקרי הדברים:

 –  התחדשות עירונית ניצן ברכן, מנהל

סטטוס על התקדמות הפרויקט עד כה. לבקש את סיוע התושבים הרבים שהגיעו לתת על מנת  התכנסנו 
 שלבים הבאים.לכנס, בהגדלת אחוז ההסכמות, ולעדכן בעומד להיות מבוצע ב

.האגף להתחדשות עירונית יפו -בבעלות מלאה של עיריית תל אביב חברת עזרה ובצרון חברה עירונית
י בינוי וזאת במסגרת היותו מנהלת עירונית . התהליך ניתן מסייע לתושבים בקידום פרויקטים של פינו

היא ממומנת ע"י בינוי' כאשר -ו'פינוי 38החברה פועלת בתחום התמ"א  מטרות רווח.ללא כשרות לציבור ש
 יפו.–עיריית תל אביב 

, אזורים הנדרשים יותר קשה לעשות זאתשבהם  באזוריםם התחדשות עירונית ודיקהחברה מתמקדת ב
לא נכנסים אליהם מפאת מקומות בהם יזמים/קבלנים בדרך כלל  -יפו ומזרח העיר באזורכמו  -לסיוע

אנו עובדים במקומות בהם התושבים מבקשים  .בעיקר עקב חוסר הכדאיות הכלכלית המורכבות שבהם
לה להביא להבשלת יש יתרון בכך שהיא יכו כחברה עירונית לעזרה ובצרון את הסיוע שלנו, כאשר

ים זאת באמצעות הקטנת חוסר הוודאות, הן באמצעות תכנון התב"ע והן ע"י ארגון הדיירים וליווי  פרויקט
 .לאורך התהליך

 60%-מטרת האסיפה היא להגדיל את כמות ההסכמות של בעלי הדירות במתחם מורדי הגטאות ולהגיע לכ
 הסכמות בכל בניין. 

שמאית ותכנון -ראשוניים הכוללים בדיקה כלכליתהתחלנו תהליכי תכנון אנו רוצים לעדכן כי בנוסף, 
 ומתווה ראשוני למתחם על מנת לדעת האם ישנו סיכוי לקדם פרויקט.

ראוי לציין כי הנוכחות שלכם מאוד יפה וכי אתם מרכיב משמעותי בהצלחת הפרויקט. בכך, אנו נצטרך 
ל מנת לקדם את הפרויקט אתכם, הדיירים, ואת היכולות שלכם להתארגן יחד ולהיות חלק מהתהליך ע

 מול הגופים השונים בעירייה.

ישנם מספר בניינים בהם אחוז ההסכמה נמוך יותר אך ישנן אחוזי הסכמות טובים במתחם ואנחנו לא 
 רחוקים מלהגיע לאחוזי הסכמה גבוהים.

 :סקירה על הנעשה עד היום

   שזה מהיר יותר, קל יותר. וזאת מכיוון -38הרבה מאוד מבעלי הדירות התעניינו באפיק של תמ"א 

  -בהתאם לזאת ועל מנת לבדוק את כל האופציות בצורה הרחבה ביותר

ובניה  הריסה -א'3תיקון  38כולל בחינת כלכלית ראשונית לתמ"א  -הוצאנו בדיקה על ידי שמאי וכלכלן
 בינוי'. -ומתווה של 'פינוי

א' 3תיקון  38לא ניתן לצאת לפרויקט במתווה תמ"א  -מסקנותינו מהדו"ח הכלכלי הן חד משמעיות
 מתברר שלא יכול לצאת לפועל. זאת מכיוון  -להריסה ובניה. מספר יזמים שהבטיחו שזה כן יכול לקרות

 04/02/18 תאריך בית גונדה מקום 

 משתתפים

 
 : בעלי דירות

 30-34ומורדי הגטאות  27-31מורדי הגטאות 
  

 – , עומר זיומנהל מחלקת התחדשות עירונית – ניצן ברכןאדר'  :עזרה ובצרון
 .מנהלת פרויקטים פינוי בינוי – , נופר ניסיםמנהל פרויקטים פינוי בינוי

 
 

 עדכונים, החתמות דיירים והמשך תהליךהצגת  –פרויקט פינוי בינוי  נושא



 

 

 

 

 

 

 

שים קטנים וצרים שבמתחם מורדי הגטאות ישנה צפיפות רבה עם מספר רב של יחידות דיור. בנוסף,  המגר
 .38מה שמגביל את האפשרות במתווה של תמ"א  -יחסית

להמשיך ולהתקדם למציאת מתווה מתאים  ונכונות את מסקנות אלה הצגנו לעירייה וקיבלנו אור ירוק
 .לקידום פרויקט במתחם

ת אשר נותניפו -תוכנית המתאר של תל אביב -5000וזאת בהסתכלות על תא/ -מסתמנת לנו דרך לא קלה
 מבט עתידי על האופן שבו ניתן לבנות בשכונה.

בהתאם לכך, אנו נמצאים בנקודת זמן שבה אנחנו צריכים להתקדם הלאה ולכן חשובה ביותר ההתאגדות 
 שלכם בעלי הדירות וסיוע שלכם בקידום הפרויקט.

לכם, הצלחנו לקבל תקציב במספר פרויקטים הכולל את המתחם ש -דבר נוסף שנעשה בפרויקט במקביל
מדובר על לא מעט כסף  -לתכנון אדריכלי ראשוני. כבר בפרויקט שלכם מינינו אדריכל לתכנון ראשוני
הסכמות. האדריכל  60%-והשקעה של משאבים על מנת שנוכל להגיע יחד עם זאת ליעד של למעלה מ

 הנבחר יתחיל לעבוד בימים הקרובים ותוך כחודשיים נוכל להתקדם עם הסכמות ולבקש תקציב
 מהעירייה.

 יש לנו זמן מוגבל על להתכנסות אחרונה של הוועדה.בנובמבר הקרוב.  -זוהי שנת בחירות -חשוב לציין

עיריית תל  -77/78סעיף אנחנו גם פועלים על הגשת הפרויקט לוועדה המקומית לאישור ראשוני על פי 
 יפו יוזמת הכנת תוכנית על מקום זה.-אביב

 

 שאלות ותשובות

 ירד מהפרק? 38 תמ"א –שאלה 

שככל שקיים פתרון הריסה ובניה, הוא עדיף על בינוי. אנחנו חושבים -אלא פינוי -לא יהיה תמ"א – תשובה
 חיזוק.

 לאורך שנים ידענו שלא ניתן לבנות לגובה בגלל תזוזת האדמה? – שאלה

 רים ושכונות.המגבילה את הבנייה לגובה על פי אזו -האדמה אינה הסיבה. אלא תוכנית המתאר – תשובה
 -אתם יכולים לראות כבר היום הריסות ברחוב לה -זאת גם חלק מהסיבות שחיזוק אינו מתאים פה

 גארדיה.

 כמה הסכמות חסרות? -שאלה

 הסכמות בכל בניין. 60%. אנו רוצים להגיע לכ30%הסכמות ובניינים של  % 50יש לנו בניינים של  -תשובה

 כמה זמן לפינוי? -שאלה

סדר גודל של כשנתיים לתכנון התבע והוצאת מכרזי יזמים, עוד כשנה,  -אם הכל הולך חלק -תשובה
 . לפחות שנים 5להוצאת היתרי בניה, ולפחות כשנתים של בניה. סה"כ כ 

 מה הדייר מקבל על לכניסה? -מרגע שמבוצע פינוי -שאלה

אין שינוי. רק  -את דירתו הכל ממשיך כרגיל. מי שמשכיר -בשלבים שאנו נמצאים בהם עכשיו -תשובה
יבחר יזם לפרויקט שיצא לתהליך התכנון.  -יום תכנון התב"ע נקיים מכרז לבחירת ייזםבשלבי ס כשנהיה 

 לתת לכם ערבויות בשווי הדירה החדשה שלכם, כולל שכירות לתקופת הבנייה.  היזם יצטרך

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 מי בוחר את העו"ד? -שאלה

 עו"ד שנבחרו בקפידה. 20-ך מאגר של כבעלי הדירות, מתו -אתם -תשובה

 מה התוספת מ"ר שאנחנו מקבלים? -שאלה

צפיפות מרובה על שטחים קטנים. משמעות לגבי  -במורדי הגטאות ישנה נקודת פתיחה קשה -תשובה
נבחן מי יכול לתת יותר. חלופת  שבויהיה מינימום שממנו נוכל לצאת למרכז יזמים  -תמורת הדיירים

 מ"ר מרפסת +חניה.  12מ"ר ממ"ד+  12-כ -הבסיס הנה

 ף/חוק שמאלץ הריסה?וגאין  -שאלה

כזה של  אף אחד מכם לא מעוניין להגיע למצבלא. אתם בעלי הנכסים ואחראים לתקינותם,  -תשובה
זה יכול לקרות. יש לא  -עם זאת הגדרת המבנה כמבנה מסוכן, הליך שידרוש מכם לטפל בהסרת הסכנה,

  .מעט בניינים כמו שלכם בארץ

 כמה מעליות יהיו? -שאלה

 2-כבר היום ניתן לראות שלא ניתן למקם בניינים מרובעים במתחם וכנראה שיהיו יותר מ -תשובה
 מעליות.

 מי ישלם את המעלית? -שאלה

יוכלו להמשיך להתגורר בדירות המתקשים בתשלום הוועד , זוהי שאלה מצוינת. על מנת שאנשים  -תשובה
קרן תחזוקה שתממש את עלויות הוועד החדש  תוקם  –התמורה ולעמוד בעלויות התחזוקה החדשות 

 בבניין.

תחזוקה לאורך השנים. יהיה איזה שהוא נכס מניב/קרן  -אתם תקבעו בקריטריונים שלכם איך זה יעבוד
קומות זה עדיין לא מגדל ויש פתרונות תחזוקה זולים  8.5שיצליח. עד  שתכניס לפרויקט כסף על מנת

 יחסית. 

 מה קורה אם בחלק יש ובחלק אין? -לגבי הסכמות -שאלה

. 3-ו 3-. אתם מחולקים לבנייןבכל  67%ולפחות  המתחםהסכמות בכל  80%צריך בסופו של דבר  -תשובה
ביות, אך ישנה תלות בין הבניינים להוצאת זה נכון שיכולה להיות אפשרות לבצע את התהליך בשל

 הפרויקט לפועל. 

 איך אפשר לעזור להגדלת ההסכמות?  -שאלה

 ניתן לקבל מנופר, מנהלת הפרויקט, טלפונים וקשר צמוד לדעת אילו דיירים לא חתמו.  -תשובה

 מי האדריכל שנבחר כרגע?  -שאלה

מדובר בתכנון ראשוני בלבד, אשר אינו מחייב  אדריכלים'-אדר' עמיחי שגיא ממשרד 'אדום -תשובה
 המשך להכנת התב"ע.

 מ"ר זה לא כולל חניה? האם אנחנו נשלם תשלום נוסף על כך? 25 -שאלה

הפרויקטים שלנו מבוססים על כך שאין עלות מצד  -המ"ר לא כוללים את החניה. בנוסף 25 -תשובה
 הדיירים. 

 לגבי מנגנון דירות התמורה?  -שאלה

-תהיה חתימה נוספת על הסכם פינוי -ההסכמים הם לליווי וניהול התהליך. בשלב שיבחר יזם -תשובה
 בינוי בו תעשה גם הגרלה לבחירת דירות התמורה.



 

 

 מה לגבי מיסוי?  -שאלה

 חל על היזם.  -תשובה

 

 

 

 

 מה האפשרויות לתכנון הפרויקט?   -שאלה

 . הסטת הכביש על מנת להשתמש בשטח לבניית בניינים מודרניים ואיכותיים יותר. 1 -תשובה

 . בנייה המנצלת את השטח בהרחבת קווי הבניין בצורה אופקית. 2              

 מה עם מחסן אג"א במעפילים?  -שאלה

בת ללא החזרת שטח מתאים לטו אי אפשר לקחת שטח חום ולהשתמש בו לתועלות פרטיות -תשובה
 . אנחנו מנסים לבדוק החלפת שטחים שתשמור על איכותם של שני השטחים.  הציבור

 

 

 מה הלאה?

אלו מכם המעוניינים לחתום מוזמנים לעשות כך ולהשיב את כתב ההרשאה חתום ע"י כל  -
 הבעלים הרשומים בטאבו יחד עם צילומי תעודת זהות.

יותר מידע ונשתדל להגיע לכמות  נתאם פגישות אישיות עם בעלי דירות שמעוניינים לקבל -
 החתימות המבוקשת על מנת שנוכל להתקדם.

 בחירת עו"ד דיירים -

 נבחר מתכנן לתכנון ראשוני -

 פינוי"-פגישות עם צוות התכנון בעירייה לגיבוש חלופה ל"בינוי -

   77/78אישור תכנון עקרוני בוועדה המקומית במסגרת  -

 


