
 

 

 

 

 

לצורך בדיקת התכנות  11-21התקיימה אסיפת בעלי דירות למתחם תקוע  8.1.17ביום ראשון 

 להלן עיקרי הדברים:פרויקט פינוי בינוי באזור.  לקידום

ובחינת פגישה ראשונה שמטרתה הכרות  ומסביר כי זוהיעומר מציג את הנושאים עליו נדבר  .1

חברה עירונית בבעלות  אשר הינהובצרון  חברת עזרהעם לקידום פרויקט פינוי בינוי  האפשרות

אגפים עיקריים כשאגף התחדשות עירונית הינו אגף ללא מטרות  2עיריית תל אביב. בחברה 

ניהולית אשר אמורה לעזור לתושבים  מטרייהרווח המציע לתושבי תל אביב יפו שירות, 

משת כגורם מאזן בין בהתארגנות, תכנון, סקרים חברתיים, כנסי תכנון ועוד. עזרה ובצרון מש

)פרויקט שייטיב עם  , עירייה)הגנה ותמורה נאותה( הגורמים השונים בפרויקט: בעלי דירות

 האפשרות בכל עצום יתרון עירונית חברה עם לעבודה ויזם )פרויקט כלכלי ואיכותי(., השכונה(

 וישימותהחניה  מגרשי כדוגמת עירונית בבעלות שטחים לשלב רוצים בו פרויקט לפועל להוציא

 .בכך תלויהבעצם  וההתכנות התכניות

 למה בעצם פינוי בינוי? .2

הראיה של עיריית תל אביב היא שאם יש מספר בניינים ישנים עדיף להרוס ולבנות מחדש, 

 יותר טוב לתושב ויותר טוב לשכונה.

 אבני הדרך בתהליך: .3

 ת לעזרה ובצרון.עזרה בהתארגנות ובהתאגדות בעלי הדירות. קבלת הסכמות והתחייבו .א

הסכמות  50%עם קבלת  –בדיקות התכנות מקדימות )כלכלית, אדריכלית והנדסית(  .ב

 מבעלי הדירות נצא לתכנון. במקביל תיבחר נציגות לבניין.

מתוך רשימת עו"ד בחירה  –בחירת משרד עו"ד אשר ייצג את כלל בעלי הדירות במתחם  .ג

 לכלל הפרויקט.אשר הסכימו למתן שירתים משפטיים כוללים 

במימון עזרה ובצרון, בחירת אדריכל וצוות  –יציאה לתכנון תב"ע )תכנית, בניין, עיר(  .ד

יועצים מקצועי. כשהתב"ע תאושר לבעעלי הדירות יהיה הרבה יותר כח ביד כשהיא 

 הבסיס להתמחרות היזמים בשוק.

ט לפי נסיון, ניסוח המכרז ותנאי הסף יחד עם נציגויות הפרויק –יציאה למכרז יזמים  .ה

 איתנות פיננסית וכו'.

בחירת יזם מבצע במעמד נציגויות ועו"ד מלווה, ניסוח וחתימה על הסכם הפינוי בינוי ים  .ו

 יזם.

 08.01.17 תאריך מתנ"ס נוה אליעזר  מקום 

 משתתפים

 
  :בעלי הדירות

 19תקוע  –חרזי טלי )מיטל( 
 21תקוע  –לדרמן רחל )מרב( 

 17תקוע  –רפאל ריבה 
 33תקוע  –זיוה סוסנובסקי 

 17תקוע  –ויטלי סושקו 
 15תקוע  –יורי לנדמן 

 
 סמנכ"לית אגף התחדשות עירונית –נעמה בן זאב  – עזרה ובצרון

 קשרי דיירים מנהלי -ודניאל אורן  עומר זיו
 

 אסיפת בעלי דירות ראשונית נושא



 

 

מפקח אשר יפקח כל משך תקופת הבנייה ובמהלך שנת  –בחירת מפקח ע"י נציגויות  .ז

 הבדק.

ערבונות ובטחונות לא רק על שווי הדירה החדשה אלא גם על שווי  –פינוי לדיור חלופי  .ח

 דמי שכ"ד למשך כל תקופת הפינוי. הריסה ובניה מחדש.

 מודבר על  ,11-33תקוע ברחוב בניינים המתחם הפרויקט כולל את  מתחם הפרויקט: פרטי .4

 יח"ד מקוריות. 192סה"כ יח"ד בכל מבנן.  48יח"ד בכל כניסה כלומר  24

 ה?מה הלא .5

 בחירת נציגויות לכל בניין אשר תתבצע באסיפות פרטניות .א

 בחירת משרד עו"ד לליווי בעלי הדירות בפרויקט .ב

 חתימות לעזרה ובצרון על ההסכם לליווי וארגון בעלי הדירות בפרויקט .ג

 הסכמות מבעלי הדירות נחל בהליך התכנון למתחם. 50%עם קבלת  .ד

 

 שאלות ותשובות:

לב פינוי הדירות, מפחד שלא יהיה מספיק דירות להשכרה ויטלי הביע דאגה בש: שאלה

בשכונה. שואל האם ניתן לקיים בינוי פינוי כי זה יכול לצמצם התנגדויות בקרב יתר בעלי 

 הדירות.

ט בינוי פינוי, האם השטח מבחינה אדריכלית הם ניתן לקיים פרויק קיש לבדוראשית : תשובה

מאפשר יציאה לפרויקט בשלביות, לא כל הבניינים בבת שרות שכזו. בד"כ התכנון פמאפשר א

חברת עזרה ובצרון מתחייבת לסייע לכלל  אחת, כך שלא כל הדירות יפונו יחד. יתרה מכך

בעלי הדירות במתחם במציאת דירה חלופית, כמו כן בעלי הדירות יקבלו ערבונות ובטחונות 

 לכל תקופת פינוי דירתם.

 לצאת לפרויקט פינוי בינוי?כמה בניינים צריך כדי  :שאלה

, אך 38/2: ברמה התיאורטית ניתן לבצע הריסה ובניה גם לבניין אחד במסגרת תמ"א תשובה

ככל שיותר בניינים יצטרפו לפרויקט כך הפרויקט יהיה איכותי יותר לבעלי הדירות וכלל השכונה 

 (.ועוד , תנועה)שטחים ירוקים, מבני ציבור

 ט?כמה שנים יקח הפרויקשאלה: 

שנים, הרבה תלוי בבעלי הדירות ובכמה מהר נוכל לקבל את  7 -ל 5התכנון הוא בין  תשובה:

הסכמתם. לפעמים בשלב קבלת ההסכמות נתקעים הכי הרבה. עזרה ובצרון יכולה לקצר 

 משמעותית את לוחות הזמנים.

 מה יהיה גובה הבניינים החדשים?שאלה: 

בעצם מה שקובעת תכנית התב"ע והוא גובה הבניינים יקבע בשלב מאוחר יותר, זה : תשובה

נקבע כך שיספק מספיק רווח ליזם כדי שיהיה לו כדאי לצאת לפרויקט, יחד עם זאת שלא יהיה 

 גבוה מידי כדי שבעלי הדירות לא יישאו בתשלומי אחזקה גבוהים מידי.

 ?38האם זה נכון שעיריית תל אביב מקשה על קידום פרויקטי תמ"א  –שאלה 

עונה כי עת"א הקימה מנהלת להתחדשות עירונית ברמה המקומית ולא נעמה  –תשובה 

לרמה המדינית שתיזום וזאת מאחר והיא מאוד מעוניינת לקדם פרויקטים איכותיים  חיכתה

להתחדשות עירונית. האגף שלנו מתוקצב וממומן על ידיד העירייה והוא פועל כמלכ"ר )גוף 

אשר פועלות ברחבי העיר וגוזרות אחוזים, אלמלא נהלות אחרות יללא מטרות רווח(, בניגוד למ

גופים אלו פרויקטים היו נתקעים או לא יוצאים לפעול. אנו מעוניינים לתת לתושבים את כל 

הכלים להצלחת הפרויקט ולשתף אותם בתהליך, רוצים שבעלי הדירות יהיו מעורבים בתהליך, 

יש לעזרה  חות הזמנים של הפרויקט.כמו כן אנו יודעים שאנו מסוגלים לקצר משמעותית את לו

 וגם שם אנו יכולים לסייע לתושבים. 38ובצרון מחלקת תמ"א 

 כמה אסיפות מתוכנות שיהיו במהלך הפרויקט?: שאלה

יהיו עוד המון אסיפות הן רק לנציגויות והן ברמה של כל בניין ואפילו למתחם כולו. : תשובה

 חשיבות הנציגות בפרויקט היא אדירה.


