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 38-20בורמה  –פגישת דיירים להצגת סטטוס פרויקט ותכנון תב"ע סיכום 

 צוות מקצועי: 

 פרצוב ארכיטקטורה, אדריכלית הפרויקט   - תמר פרצוב  אדר'  •

 גבים, יועצים חברתיים -קבוצת גומא – עו"ד רונן חירותי, ד"ר דפנה כרמון •

 משרד שרקון, בן עמי, ב"כ הדיירים  –קצב -נורית כהן "ד  עו •

   עזרה ובצרון –נחום  - מאיה לוזדניאל אורן,   •

 בעלי דירות:  

 20-38מרחוב בורמה   בעלי דירות 36שתתפו בכנס ה •

 הלן עיקרי הדברים: ל

-20בינוי ברחוב בורמה  וה-פינוי הפרויקט  בנושא  התקיים כנס דיירים    23.5.2021בתאריך   .1
היתה.38 הכנס  שנערך   מטרת  החברתי  התסקיר  עיקרי  הפרויקט,  סטטוס  את  להציג 

 . המתחםבמתחם והצגת התב״ע )תוכנית בניין עיר( של 
 מנהלת הפרויקט הציגה את פעילות חברת עזרה ובצרון בניהול הפרויקט:נחום,    -לוז מאיה   .2

תכנונית   מבחינה  הפרויקט  את  מנהלת  אשר  עירונית  בבעלות  חברה  היא  ובצרון  עזרה 
ומבחינה חברתית, ומלווה את הדיירים לאורך כל השלבים החל מהתארגנות ראשונית ועד  

 לבחירת יזם וקבלת מפתח לדירה החדשה.  
ס  הוצג הפרויקט למהנד  14.3.2021בתאריך  .  סטטוס הפרויקטאת    להצגת  מאיה המשיכה .3

לאור  וכנית,  עדכון הת   בשלב הנוכחי צוות התכנון עובד עלקיבל אישור להתקדם.  העיר ו
של עיריית    מקומיתה בוועדה    להפקדת התוכנית  לקראת דיון זאת,    . הערות ממהנדס העיר

ב .  2022בתחילת שנת    יפו-ת"א על  לאחר אישור להפקדה  לעבוד  נתחיל  וועדה המקומית 
 זמין יזמים להציע הצעות לביצוע הפרויקט.  מכרז יזמים; זהו מסמך משפטי המ

גבאי מנציגות הדיירים   .4 תאר את ההתקדמות שנעשתה בשנתיים האחרונות מצד איציק 
 הנציגות מול עזרה ובצרון ועו"ד הדיירים בקידום הפרויקט. 

תארה את תהליך הבחירה בעזרה  הדיירים בפרויקט,  של  םכוח ת עו"ד נורית כהן קצב, בא .5
ובצרון כמנהלת הפרויקט, לאחר בדיקה מול יזמים שונים בשוק הפרטי. המעורבות של  

בליווי הדיירים בדיון בוועדה המקומית וכתיבת    יאבשלבים הבאים ה   הדיירים  ןעורך די
מכרז היזמים למציאת יזם לביצוע. תפקיד עורך הדין הוא לנהל את תהליך משא ומתן מול  

נורית הדגישה את  היזמים שיגישו הצעות ולסייע לדיירים לבחור יזם לביצוע הפרויקט.  
, ואף גבוה  67%ל  העומד ע דרש לוועדה המקומית  החשיבות של הגעה לאחוז חתימות הנ

 ליזמים וודאות כי הפרויקט יכול לצאת לפועל.   להציגמכך, כדי 
גומא .6 חברתית,  יועצת  כרמון  ועיקריו-דפנה  החברתי  התסקיר  מטרת  את  הציגה  :  גבים 

כנית. התסקיר  והתסקיר החברתי נערך על פי דרישת הוועדה המקומית כחלק ממסמכי הת
תמונת מצב חברתית בנוגע לצרכי התושבים ובעלי הנכסים במתחם. תהליך העבודה  מתאר  

ראיונות    נערכומדיירי ובעלי הנכסים במתחם. בנוסף    50%בקרב    נערכוכלל סקר ראיונות ש
עם גורמים קהילתיים, צוות התכנון, נציגות הדיירים ושלושה סקרי עומק עם דיירים בני  

    עוסק בשכונה, במתחם והמלצות לתכנון: התסקיר + המתגוררים במתחם. 65



 

 

שכונה    –  השכונה  - היותה  הם  השכונה  של  המרכזיות  החוזקות  כי  עולה  מהראיונות 
גנים   של  ריבוי  עם  ושכונה  ציבורית  תחבורה  לצירי  קרובה  משפחתית,  קהילתית, 
מפגש   במקומות  צורך  הם  מהראיונות  שעלו  המרכזיים  הצרכים  פתוחים.  ושטחים 

צור בשכונהקהילתיים,  עיוניים  ותיכון  ביניים  בחטיבת  בך  צורך  פתרונות ,  מציאת 
התחבורה  של  הקישוריות  ושיפור  לשכונה  והכניסה  ביציאה  התחבורתי  לעומס 

  אביב. - הציבורית בשכונה ומהשכונה למוקדים בתל
המתחם,   –  המתחם - של  הפיזי  המצב  נושאים:  לשלושה  חולקו  התסקיר  ממצאי 

 היבטים חברתיים ועמדות.  
o   בכל הנוגע למצב הפיזי מדובר בשיכונים ישנים במצב פיזי ירוד עם תחזוקה

סבירה ודירות שרובן קטנות. בקדמת הבניינים יש גינות שרובן כיום מוזנחות  
במציאת   צורך  עלה  כן  כמו  מפגש.  כמקום  הקהילה  את  משמשות  עדיין  אך 

 פתרונות חנייה ומציאת פתרונות למטרד הרעש מרחוב בן צבי.
o  ה חברתית מדובר במתחם שיש בו אוכלוסייה מגוונת, אחוז נמוך של  מבחינ

+. רמת  65וברבע ממשקי הבית מתגוררים בני    18משפחות עם ילדים עד גיל  
ש״ח    100ההכנסה של רוב מי שמתגוררים במתחם מאפשרת תשלום של עד  

כשרוב   גבוהה,  בינונית  לקהילה  השייכות  ותחושת  תחזוקה.  עלויות  עבור 
 תקינים עם שכניהם.  -יחסים טוביםהדיירים ב

o הפרויקט כלפי  הנכסים    -   עמדות  ובעלי  במתחם  שמתגוררים  מי  רוב 
הוא   שעלה  המרכזי  החשש  בפרויקט.  מעוניינים  מאד  לסקר  שהתראיינו 
בני   לפועל.  יצא  לא   שהפרוייקט 

+ הביעו חשש מתקופת המעבר וביקשו סיוע במעבר הדירה ומציאת דירה  70ה  
לתקופת הבנייה. דיירי הדיור הציבורי ביקשו הבהרה של זכויותיהם במסגרת  

 הפרוייקט 
 ן כוללות: ההמלצות לתכנו -

o   קומות שמונה  עד  מרקמי  לבינוי  עלויות    – המלצה  שבו  התחזוקה    מבנה 
על   לשמירה  טובה  אפשרות  וישנה  יותר  נמוכות  הטווח  וארוכות  החודשיות 

 הקהילה ויחסי השכנות.  
o  בן רחוב  לאורך  אקוסטי  פתרון  למציאת  חלונות  - המלצה  הכולל  צבי 

 אקוסטיים ושתילת צמחיה בין הבניין לרחוב.  
o  תל של  אב-עיריית  בפרויקטים  ציבור  ומבנה  מסחר  של  שילוב  מחייבת  יב 

התחדשות עירונית. ההמלצה היא ליצור הפרדה תכנונית בין השימושים כולל  
ולא   יפעל  מהשימושים  אחד  שכל  כך  נפרדות  וכניסות  נפרדים  אשפה  חדרי 

 יהווה מטרד.  
o רב ויהיה  המקומית  הקהילה  את  ישמש  המתוכנן  הציבור  שמבנה    - המלצה 

 עם גינה קהילתית על הגג.   שימושי
o   המתגוררים הדירות  בעלי  עבור  טווח  ארוכת  תחזוקה  קרן  להקים  המלצה 

תל שעיריית  לציין  חשוב  הבנייה.  לאחר  בו  להתגורר  ויחזרו  אביב  -במתחם 
 שנים.  10מחייבת יזמים להקים קרן תחזוקה לתקופה של  

כוללות המשך יידוע, עדכון וליווי של כלל הדיירים וסיוע   ההמלצות לליווי החברתי -
 . + ובעלי צרכים מיוחדים וגישור ובניית הסכמות70למי שנזקקים לסיוע כולל בני ה 

  
דניאל אורן, מנהלת תחום פינוי בינוי בחברת עזרה ובצרון, הציגה את המרכיבים הקיימים   .7

   :בכל תכנית התחדשות עירונית הנערכת בעיר



 

 

המטרה העיקרית של תוכניות התחדשות עירונית היא שיפור איכות חייהם   –  רתיחב -
כגון מעלית, ממ"ד של הדיירים, בנייה של דיור חדש אשר עומד בסטנדרטים עכשוויים  

 ועוד. 
התכנון נדרש לעמוד בדרישות התכנון העירוני, להתחשב בתוכניות צמודות   –   עירוני -

נית נבחנת על ידי כל מחלקות התכנון בעירייה ולהתאים לאופי התכנון של העיר. כל תכ
 ונדרשת לקבל את אישורן.  

כל תכנית התחדשות עירונית נדרשת למטלות ציבוריות, כגון הקצאת שטחי    –  ציבורי -
צרכים הביקושים והתושבי השכונה, על מנת לענות על  הדיירים וומסחר לטובת    רציבו

 התוכנית.    על פיעם אכלוס הבניינים החדשים שייבנו  שיווצרו 
 כל תכנית התחדשות עירונית נדרשת לעמוד באחוז רווח מינימלי אשר מאפשר    –  כלכלי  -

הדוחות הכלכליים נבחנים על ידי העירייה לפני התחלת התכנון  .  וביצועה  את קיומה
ככל יא מציגה.  כנית מקבלת אישור להתקדם על סמך אחוזי הרווח המשוערים שהווהת

יותר   טובות  הצעות  להציע  אפשרות  יש  ליזם  כך  ורווחית,  כלכלית  היא  שהתוכנית 
 . לשלב ביצוע הפרויקט לדיירים

נקבעת לדיירים  הסופית  היזמים,    התמורה  הצעות  בתהליך  מכרז רק  פרסום  לאחר 
מ"ר לדירה, כאשר אנחנו    6היזמים. כיום התמורה לדיירים עומדת על תמורה מינימלית של  

במטרה להוציא את מכרז היזמים עם תמורת בסיס  עובדים על עדכון הדוחות הכלכליים  
מ"ר לכל הפחות. תמורת בסיס זוהי נקודת הפתיחה של משא ומתן מול    12שעומדת על  

בתהליך   את היזמים  עוברות  המתקבלות  ההצעות  קודמים  במכרזים  ומניסיון  ההצעות, 
 המינימום המבוקש.  

כפי    ,הפרויקט בניין העיר )תב"ע( של  אדריכלית הפרויקט תמר פרצוב הציגה את תכנית   .8
זוהי תכנית ראשונית, הנתונה לשינויים בהמשך,   תב"ע  .שעברה אישור בפורום מהנדס העיר

, על פיהם תתוכנן תכנית מפורטת לאחר בחירת יזם היא קובעת גבהי בניינים וזכויות בנייה
 לפרוייקט:  

  40בניין שיכון עם  קיים היום  שתי חלקות נפרדות, על כל אחת  כולל  כנית  ותחום הת -
 יחידות דיור. החלקות אוחדו ומתוכננות ביחד כתא שטח אחד. 

 .קומות   15קומות ומבנה אחד עד    8מבנים עד    3ארבעה מבנים:    בתוכנית מתוכננים -
  פי . מספר יחידות הדיור נקבע על  יחידות דיור  198  להיבנות  בתחום התוכנית מתוכננות

 שטח. קיימות בהתוכנית הכלכלית ואפשרויות התכנון ה 
בתוכנית לא מתוכננת חנייה כלל משתי סיבות: חפירת חניון בתוואי שטח כה מצומצם  -

התוכנית סמוכה לשתי תחנות רכבת קלה ומדיניות העירייה היא  . בנוסף,  אינה כלכלית
 חנייה בפרויקט הסמוכים למערכות הסעת המונים.    תקני לצמצם

מ"ר. לא ניתן לדעת היום מה  550  ן מבנה ציבור ב  וכנןמתבקומת הקרקע של הפרויקט   -
יהיו השימושים העתידיים של מבנה הציבור, אולם ניתן להבטיח בהוראות התוכנית 

פינוי אשפה נפרד  כי השימוש יהיה לא מטרדי לדיירים, ויכלול כניסה נפרדת, מערך  
שטח ציבורי  ותפעול נפרד מבניין המגורים. כל תכנית התחדשות עירונית נדרשת להציג  

 בתחומה כדי לענות על ביקושים עתידיים שיגדלו בשל גידול בכמות יחידות הדיור.  
הפונים לרחוב בן צבי    בקומת הקרקע של הבניינים מתוכננים חללים למסחר מקומי -

לבין   בורמה  בין רחוב  הבניינים מתוכננים מעברים חופשיים  בין  וקו הרכבת הקלה. 
 .  רחוב בן צבי, להגברת הנגישות

תכנית הפיתוח מציגה שטחים ירוקים עם עצים וצמחייה סביב הבניינים, אשר עונים   -
 על דרישה עירונית וגם מייצרים איכות חיים לדיירים.  

  1,200בחלק המערבי של התוכנית מתוכנן שטח מסחרי בגודל    , במרתף,בתת הקרקע -
מייצר כלכליות  . שטח מסחרי זה מ"ר, אשר גם לו כניסה עצמאית, מערך תפעולי נפרד



 

 

, דבר שכאמור עשוי לאפשר ליזמים להציע הצעות לפרויקט  גבוהים יותר  ואחוזי רווח
 טובות יותר לדיירים לשלב ביצוע הפרויקט.   

הבניינים יוצרים דופן מלווה על רחוב בן צבי וממשיכים את רצף הבינוי הקיים כיום   -
 ברחוב.  

אורן   .9 הבא  השלב   - דניאל  ה  המשמעותי  הוועדה    וא בפרויקט  לאישור  התוכנית  הגשת 
. לשם כך אנחנו נמצאים כעת בעדכון התכנון לפי הערות פורום מהנדס העיר.  המקומית

להתנגדויות )ע"פ חוק( כדי לאפשר   תפורסם מקומית היא  לאחר הפקדת התוכנית בוועדה ה
ימים. במקביל לפרסום להתנגדויות מתחילה העבודה על    60לציבור להתנגד לתכנית במשך  

והיועצים   הדיירים  של  הדין  עורכי  הנציגות,  בין  בשיתוף  יחד  נכתב  והוא  היזמים  מכרז 
   המשפטיים של חברת עזרה ובצרון.

חיל את תהליך התכנון המפורט על בסיס התב"ע שאושרה. ת ילאחר בחירת יזם, הוא   -
 , ולאחריו יוכל להתחיל בבנייה. כניות המפורטותוהיתרי בנייה על סמך הת   יוציא היזם  

על   - כעת  עומד  החתימות  לוועדה   59%סטטוס  להגיע  כדי  הבניינים.  בשני  חתימות 
ל להגיע  נדרשים  אנו  ו  חתימות  67%המקומית  התוכנית.  את  להפקיד  ככל כדי 

כך ליזם תהיה  ,  80%בשאיפה ל  חתימות שנציג בשלב המכרז יהיו גבוהות יותר,  שה
וודאות גבוהה כי דיירים יחתמו על הסכם פינוי בינוי מולו והתכנית תוכל לצאת לפועל 

 במהירות.  

 שאלות ותשובות:  
 ש: איך דירות התמורה יחולקו בין הדיירים?  

ת: דירות התמורה יחולקו באמצעות מנגנון חלוקה, אשר ייבנה על ידי הנציגות ועורכת הדין של  
הדיירים. ישנם שני מנגנונים הקיימים כיום בשוק שהם הגרלה אקראית, או שמאי מנקד, אשר  
ניתן גם לשלב בין   מנקד כל דירה לפי קריטריונים ומאפשר זכות בחירה בהתאם לניקוד הדירה. 

 ים ולייצר טיפוסי דירות ולערוך הגרלה ביניהם.  המנגנונ 
  

 בברכה,
 נחום - מאיה לוז 

 מנהלת פרויקטים פינוי בינוי 
  

 243, שלוחה   03-7910333    טלפון
 054-3930400     נייד:

 


