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 12-8ויפתח  62 לה גוארדיה – 7.201617.סיכום אספה מיום 

 

 
 להלן עיקרי הדברים:

 
 סמנכ"ל התחדשות עירונית, עזרה ובצרון –נעמה בן זאב  .1

 סבב היכרות כל אחד מציג את השם והכתובת.

עזרה ובצרון פועלת על מנת לקדם תב"ע למספר מתחמים ברחוב לה גוארדיה. במהלך האספה 

ודע לנו כי במתחם מוקדמת יוזמה ע"י נהראשונה שקיימנו למתחם שלכם במטרה לקדם פרויקט פינוי בינוי, 

-8ויפתח  60-62מבעלי הנכסים במתחם )לה גוארדיה  כארבעים אחוזיםהחתים אף שפועל ו רותם שני יזםה

14) . 

עזרה ובצרון פועלת במטרה לקדם פרויקטים ברחבי העיר וכאשר תושבים מצליחים לקדם פרויקט 

לאחר הפגישות הראשונות פנו . יין להדיר רגליו של אף יזםענלנו  לבדם באמצעות יזם אנו לא מתערבים, אין 

התושבים  במתחם. וביקשו שנמשיך להיות מעורבים בפרויקט למרות היזם שפועלמספר תושבים אלינו 

הביעו רצון שחברה עירונית תיקח אחריות על התהליך ותעזור לקדם אותו עבור התושבים ותשמור על 

 זכויותיהם.

 חברת רותם שניים שאנו יכולים להציע לתושבים. לצורך כך נפגשנו עם מנכ"ל אנו חשבנו על השירות

בבדיקה שערכנו ראינו שהוא  במטרה לבדוק בכמה חתימות מדובר והאם אכן יש לו אחוז ניכר של חתימות.

מבחינה כלכלית ו הכניס יזם נוסף לתמונהלאחוז חתימות במתחם. מבחינה עובדתית לא ניתן  40-מחזיק בכ

. האפשרות היחידה לקדם פרויקט רק לשני בניינים מתוך הארבעה היה אפשרות לבצע פרויקט בנפרדלא ת

פעולה ומעורבות של תאגיד  הוא מברך על שיתוףו מו"מ עם היזםפתחנו ב לשם כך היא עם היזם רותם שני.

 .עירוני

 : ר עקרונותפעזרה ובצרון הציבה מס

שמסיבה כזאת או אחרת  ,אנו נרצה עבור יתר הדיירים, דיירים מחזיק בחתימותשיזם  שישבהינתן  .1

אחר  בכל מכרזונקיים נקיים את כל הבדיקות שאנו מקיימים . אנו יכולות היזם לבדוק אתלא חתמו, 

 איתנות, ם שאנו מציבים )ערבויות, ניסיון. ככל והוא יעמוד בכל התנאיפרויקט בליווי שלנוובדומה לכל 

 הגושפנקא שהוא נמצא כיזם ראוי וניתן להתקדם איתו לפרויקט.(. אנו ניתן את פיננסית וכד'

 

 17.7.2016 תאריך מרכז גונדה מקום 

 משתתפים

 
וולף חווה, יוסף פנצר, יהודיאן אמנון, אלי : 8-12ויפתח  62בעלי דירות לה גוארדיה 

ענת שחר, משה דודיאן,  אילנה, פיגה נחמה, לווינגר יהושע, שיק עירית, מבשב ארתור,
   שי וטל נונו. לין אלטמן, עדית ממיה,אוו

 פרוינד, -זאב סמנכ"ל עזרה ובצרון, אדר' ניצן ברכן, אלון סיגלר-: נעמה בןעזרה ובצרון
 נבו -: ענת ברקאישיתוף ציבור

 עו"ד אורי אגר –נשיץ, ברנדיס, אמיר 

 ותם שנישיתוף פעולה עם חברת ר – 8-14ויפתח  60-62 לה גוארדיה פינוי בינויפרויקט  נושא
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עזרה ובצרון  עם העו"ד שמלווה היום את הדיירים.לעבוד אנו מבינים כי לחלק מהדיירים יש בעיה  .2

יים ובעלי ניסיון רב המאגר מכיל עו"ד איכותבקול קורא להקמת מאגר עו"ד לליווי דיירים.  יצאה

 לכך.  םאת הסכמתנו ו"ד אחר שידאג לכם. רותם שני נתחור להתקשר עם עלכן תוכלו לבבפרויקטים. 

שיתוף  תאנו רואים חשיבות גדולה בקידום תכנון תב"ע אשר יהיה מוטה תושבים. אנו פועלים עם יועצ .3

 נקדם ונתכנן את התב"ע. אתכםציבור וביחד 

הוא עומד בדרישות  אםבדוק נ רותם שני,עליו חתמו הדיירים מול  הסכם פינוי בינויאנו נעבור על  .4

 בו התאמות. יערכובמידת הצורך שלנו ו

אלו. בטרם נמשיך לקדם את  רותם שני התקבלה הסכמה על עקרונותבין עזרה ובצרון לחברת 

ההתקשרות בין הצדדים אנו מעוניינים לשמוע אתכם ולהבין כיצד אתם תרצו להתקדם, בהתחשב בכך שאנו 

קט במתחם ללא רותם שני. אני רוצה לחדד כי במידה ותהיה הסכמה שלכם לא רואים דרך אחרת לקדם פרוי

לשיתוף פעולה אנו נפעל כפי שאנו פועלים בכל מתחם אחר ונדאג לייצג וללוות את הדיירים ולשמור על 

 האינטרסים שלהם. ההבדל היחיד הוא שבמתחם זה לא נבצע מכרז למציאת יזם.

 

 יועצת שיתוף ציבור –נבו -ענת ברקאי .2

לשאלתה מי מעוניין לקיים פרויקט פינוי בינוי במתחם )בלי להתייחס ליזם המבצע או לתכנית כזו או 

 אחרת( הרימו כל הנוכחים את ידם.

ק את המתחם לשני לאחר שהבנו שיש רצון לקדם פרויקט אני רוצה לפשט את העניין. לא ניתן לחל

. לצורך קיום בעים אחוז חתומים לרותם שניכאר בפועל מסיבות כלכליות ותכנוניות. פרויקטים נפרדים

אחוזים כך שללא היזם הנוכחי לא תהיה התכנות לביצוע  80פרויקט פינוי בינוי יש צורך ברוב של 

פרויקט. מרגע שזה המצב הנתון, יש צורך לבחון כיצד לשפר את התנאים עבור התושבים ולהצליח 

 לבצע פרויקט טוב ולשביעות רצונכם.

 

 משרד נשיץ, ברנדיס, אמיר – עו"ד ארי אגר .3

שכל עזרה ובצרון ואנחנו נעבור על כל מסמכי ההתקשרות שנחתמו בין היזם לתושבים. אנו נוודא 

, תוך . עזרה ובצרון רוצה לקדם את הפרויקטשוויוניותכל התמורות בין הדיירים יהיו  החוזים אחידים.

 כדי שימת דגש על שקיפות ושוויוניות. 

  

 ם חתומים מול רותם שני הצביעו שני בעלי נכסים.לשאלה כמה אנשי
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 שאלות ותשובות .4

איך נוכל להתקדם, לאספה היום הגיעו רק חלק מבעלי הנכסים. בהמשך הדרך ולאורך כל שאלה: 

 התהליך חשוב להגיע לכולם ולקבל את הסכמתם.

ה שלא חתמו לרותם את האסיפה היום קיימנו בעקבות פניה של תושבים, כאלה שחתמו וגם מאלנעמה: 

לקדם את הפרויקט שנכון להיום עומד במקום. בהמשך התהליך אנו  סייעשני, וביקשו שנמצא דרך ל

יבור לכל אורך הדרך. ככל שאתם תהיו מעורבים צנסייע לתושבים להקים נציגות ונקיים מערך שיתוף 

 יותר כך הפרויקט יהיה מותאם עבורכם יותר.

 

, נעשו דברים לא ראויים, מצד היזם ומצד עוה"ד. החתימו אנשים וסיפרו לאורך הדרך, עד היוםשאלה: 

 חצאי אמיתות. היום יש חוסר אמון באפשרות להתקדם בצורה זו.

ברגע שתתנו את הסכמתכם לליווי של עזרה ובצרון אנו נדאג שהיזם יעבוד בהתאם לדרישות ענת: 

והציפיות שלנו לעבודה מול תושבים. כמו כן, אתם תוכלו לבחור עו"ד שייצג אתכם בתהליך, מתוך מאגר 

ם יקבלו של עורכי דין איכותיים ובעלי ניסיון בתחום. כל התהליך מהיום והלאה יעשה בשקיפות מלאה, כול

ושקופים לכולם. לא יהיה מצב שמישהו מקבל יותר  שיוונייםשוטפים. בנוסף, ההסכמים יהיו  עדכונים

 מהשכנים שלו ללא ידיעתם והסכמתם.

 

ם שני, שהוא הפלטפורמה המבצעת. תרובנו רוצים את הפרויקט אבל יש לנו חשש, פחות כלפי רושאלה: 

רותם שני רובנו לא מכירים ולא יודעים עליו . את שהחתים דיירים"ד האת הרושם הלא חיובי השאיר עו

אותנו באותם דברים שהם מייצגים הוא  אותו שאני רואה  של עזרה ובצרון כפי כמעט כלום. הערך המוסף

 . כללהיום לא סומכים עליו  נובו, אך רבהם אנו פחות מבינים. הייתה קבוצה שבחרה בעו"ד

אתם תבחרו בעו"ד מתוך רשימה  ,שהחתים את בעלי הנכסים"ד המבלי לפגוע בשמו הטוב של עונעמה: 

את הרשימה המלאה ואת תנאי הסף  ביר אליכםאנו נע. משרדים אשר נבחרו על ידי עזרה ובצרון 11של 

 כחלק מהשירות. מחויביםם הוהדרישות המקצועיות להן 

 

 שידאג להם. מה יהיה עם התושבים המבוגרים ואם יהיה מישאלה: 

. אנו ניתן את מירב מיוחדים מבוגרת או בעלת צרכים הלאוכלוסיי לדאוגכתאגיד עירוני מחובתנו נעמה: 

, כולל סיוע במציאת דירה פרויקט ויקבלו את כל היחס הראויהסיוע לאותם דיירים על מנת שיהיו חלק מה

 חלופית.
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 ולא ניתן ללכת עם מישהו אחר. רותם שני  מפריע לי שאתם מחייבים אותנו ללכת רק עם היזםשאלה: 

תחת בחינה  יהיהלא ניתן יהיה לעבוד עם יזם אחר מכיוון שלרותם שני יש גוש חוסם. רותם שני ה: נעמ

המצב הנתון  כמו שאמרנו, . כל נתון שיהיה בידינו יעבור לדיירים.ליוחובת ההוכחה היא ענו ושלקפדנית 

  .הוא שהוא מחזיק באחוז חתימות נכבד

 

 ראות מה בדיוק מציעים לנו?ונוכל ל האם כבר יש תכנון אדריכלישאלה: 

התכנון עדיין לא התחיל וזה מצוין עבורכם, אתם תיקחו בו חלק. מיד לאחר שהעניין המשפטי ענת: 

בים בכל ורבתכנון על פי עקרונות של שיתוף ציבור. אתם תהיו מעוהיזם יתחילו  זרה ובצרוןיוסדר, ע

 התהליך מתחילתו ועד סופו.

 

תקוע עקב אי קבלת החלטה ע"י הוועדה הארצית  נושא התמ"איה שכל יזולאחרונה ראינו בטלושאלה: 

 פרויקטים רבים עומדים במקום למעלה מעשר שנים ולא רואים בנייה חדשה. לתכנון ובניה.

כאן תוכן תב"ע נקודתית שתסדיר את זכויות הבנייה במתחם. היום הוועדה , לא מדובר בתמ"א כאןניצן: 

מעמד של וועדה מיוחדת ובסמכותה לאשר את התכנית ללא צורך  המקומית של עיריית ת"א קיבלה

שנה כזהו תהליך שיכול לקחת  )דבר שמקצר משמעותית את לוחות הזמנים(, להגיע גם לוועדה המחוזית

שנקבל את הסכמת הרוב הדרוש במתחם. ברגע שהתב"ע תאושר היזם יוכל להתחיל לעבוד על מרגע 

עד לקבלת  שנים 5-7 בין התהליך כולו יכול לקחת , שנה וחצי.היתרי הבנייה שהוצאתם אורכת כשנה

 , קצר משמעותית ממה שמקובל היום בשוק. הדירה החדשה

 ותתכניות הראשונות כבר מבשילות ונמצאהבשנים הקרובות אתם תראו שינויים משמעותיים ברחוב. 

לקום בניינים חדשים בניה. תוך שנה שנתיים תראו מבנים שלמים נהרסים ומתחילים הבשלב היתרי 

 מתחמים ברחוב.  כחמישהמלווה  עזרה ובצרוןבמקומם. 

מגדלים כדי שעלויות התחזוקה שלהם  לאברחוב הוא הקמת מבנים חדשים איכותיים אך התכנוני הכיוון 

קומות. המטרה  15קומות ורק בפינות רחוב כמו יגאל אלון יקומו בניינים של  7-8-לא יהיו גבוהות מדי. כ

. השינוי המשמעותי הוא שעל רחוב לה גוארדיה הקיימים מירה על השטחים הירוקים והמעבריםהיא ש

מחוץ לעיר שרובם מגיעים ושבים תו תנועה למעבר מכוניותיתאפשר מסחר. היום הרחוב משמש כציר 

ונתיב נוסף  . המדרכות יתרחבו ויתווסף שביל אופנייםהשכונה והכוונה היא להחזיר את הרחוב לתושבי

  לתחבורה כדי להקל על העומסים.
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אני הייתי מעורבת בתהליך מתחילתו, כולל בחירת העו"ד והיזם. מעולם לא : שני דיירת שחתמה לרותם

חבל שמעתי שהובטח למישהו זכות יתר בגלל שהוא בוועד או בגלל שחתם. לא היה דיבור על כך כלל. 

שינו את הטוב ביותר שיכולנו כאנשים שאינם מבינים היו מעורבים בתהליך בעבר. עלא  שעזרה ובצרון

נו עכשיו ותעזרו לנו ילא. אנא הצטרפו עזרה ובצרוןת מאד על הכניסה של כבתחום. כרגע אני מבר

 להרגיש בטוחים. תעזרו לנו להשכין שלום בתוך החבורה. 

יזם. נציג את ככל שתהיה נכונות להתקדם אנו כמובן נקיים מפגש משותף לכלל המתחם עם הנעמה: 

ות התכנון, עו"ד שיהיו חלק מצו תושביםכולל  ,דרשיאנו נעזור בכל שי ,אבני הדרך ואת השלבים הבאים

 דאגה לתושבים וותיקים וכו'.  ,לייצוגכם

 

 נעמה בן זאב –סיכום 

לאחר שהבנו את הלך הרוח כאן ונראה שיש רצון לקדם את הפרויקט במצבו הנוכחי אנו נצטרך לקבל את 

תכם בכתב. אנו נעדכן את הסכם הליווי שלנו, זהו אינו הסכם פינוי בינוי, אלא הסכם שנועד למנות את הסכמ

עזרה ובצרון למינהלת הפרויקט. אנו נעבור על ההסכם עליו חתומים התושבים עם רותם שני ונעיר את 

 הערתינו במידה ויהיו כאלה. 

להחתים להשיב על שאלותיכם ו גונדה, במטרה בימים הקרובים נזמין אתכם לפגישה נוספת כאן, במרכז

כמו כן, כל דייר שיהיה מעוניין לתאם  אתכם על הסכם הליווי על מנת שנוכל להתחיל לפעול לקידום הפרויקט.

 פגישה אישית יוכל ליצור קשר עם אלון, מנהל קשרי הדיירים.

 

 


