
 

 

12.4.2021 

 משגב עם  - גיתית-פרויקט קשת –תכנון תב"ע  דיירים להצגת  כנססיכום 

חודש  מהלך נערך כנס להצגת תכנון תב"ע המיועד להצגה בפורום מהנדס העיר ב 3.4.2022בתאריך 
 .  בעלי הדירות הייתה להציג לדיירים את התכנון הקיים ולענות על שאלותמאי. מטרת הכנס 

 צוות מקצועי: 

 ת הפרויקט  ואדריכלי  סטודיו מיא, –מיכל יוקלה, חן ריבק, חן אליאב אדר'  •

 , יועצים חברתיים קבוצת דיאלוג –הריברטו וינטר  •
 משרד עו"ד יריב בר דיין, ב"כ דיירי קשת   –רן בצלאל "ד עו •

 נבו קידר בלום, ב"כ דיירים משגב עם  משרד עו"ד  –עו"ד גיל נבו  •
   עזרה ובצרון חברת – נחום -מאיה לוז , גיליה ברגר קוליץ •

 ** עו"ד יהודה שאוליאן המייצג את דיירי גיתית לא נכח בכנס מסיבות רפואיות.  

 להלן עיקרי הדברים: 

תב"ע    3.4.2022בתאריך   .1 תכנון  להצגת  דיירים  כנס  עיר(  התקיים  בניין,  לקראת )תכנית, 

 . חודש מאיבמהלך תקיים שר יא  ,משגב עם –גיתית  –פורום מהנדס העיר לפרויקט קשת 

הת .2 יוקלהכנית,  אדריכלית  מיכל  את    ,אדר'  כי  .  פרויקטלתכנון  ההציגה  בר  מדוהודגש 

זכויות  ם למתחם כגון:  יהקווים הכללינקבעים    ה בתכנית    ,)תכנית בניין עיר(  תב"עבתכנון  

תת,  הבניינים  גובה  ,בנייה חניון  ירוקים/ציבוריים,  שטחים  וכדומה.  - מיקום  קרקעי 

 לקבוע תכנון מפורט.  כדי ואין בהן  להמחשה בלבדהן  שהוצגו הדמיותה

 עיקרי התכנון שהוצגו:  .3

קומות לשמירה על בינוי נמוך    9מהם עד גובה    3בנייני מגורים,    4  ה מציג  תכנית ה .א

 קומות.   15ובניין אחד על פינת רחוב גיתית בן  

     .יחידות דיור 194 העתידי יהיויחידות דיור, במצב המוצע    86במצב הקיים ישנן  .ב

 ם.ת התושביווחפתוחה ברחוב הקשת לרהרחבה ה שמירה על  .ג

 להולכי רגל.    םמעברי  באמצעות  שיפור קישוריות בין רחוב הקשת לרחוב משגב עם .ד

 . בפינת החרמש והקשתימוקם למבנה ציבור  מגרש ציבורי  .ה

 שתתפיםמ
 ק אלסדווי  יצח

 יצחק נסרי  
 ברמצייב  גבי א

 יפעת אברמצייב  
 בן אידלברג  

 ענת ענף  
 אבי ענף  

 פנינה ניצן 
 יהודה ניצן 

   
 אשר ארדיטי  

   אהרון סייג 
 נתן מזרייב  

 דזורייב  יוסף 
   משה מעיין 

 שני לין קנדלקר  
   מירב ארדיטי

 



 

 

מרחוב      מוקםי כניסה לחניון  ההבניינים.    4תחת    אחד אשר ימוקם  חניון תת קרקעי  .ו

 . . כל דירת תמורה תקבל חניהמשגב עם

בתכנון   .ז בחשבון  נלקח  למחסנים  שטח  החניון,  לתכנון  בהתאם  יתאפשר  מחסן 

 החניון, יקבע סופית במכרז וקבלת הצעות מהיזם.  

על    בלבד  להמחשה  הדמיהב  יצויין כי מדובר .  מ"ר  80דירה לדוגמה בגודל  הוצגה   .ח

  של הדירות ומספר דירות בקומה   תכנון מפורט  –  מנת להבין את סטנדרט הבינוי

 . ובהתאם לתוצאות המכרז לאחר בחירת יזם  בהמשךיקבע 

תחזוקה  קומות כדי לשמור על עלויות    9בבניינים בגובה  מתוכננות  דירות התמורה   .ט

בעלי  במידה ויהיו  יחד עם זאת  .  להתגורר במתחם  החוזריםלבעלי הדירות  נמוכות  

 . שמעוניינים לגור במגדל ניתן יהיה לאפשר זאתדירות 

פורום מהנדס העיר   - 2.5.2022מהנדס העיר בתאריך הפרויקט מיועד לעלות לדיון בפורום  .4

כל מחלקה בוחנת את בה מוצג תכנון התב"ע למחלקות העירייה,    הראשונההוא התחנה  

כמו כן הפורום מאשר האם ניתן לקדם   ,לתכנית  הערות  מתקבלותהתכנון מנקודת מבטה ו

 לצורך הפקדתה. בוועדה המקומית   לדיון את התכנית 

 הם: התכנית בקידום   ותאבני הדרך הבא  .5

 אישור על ידי פורום מהנדס העיר   .א

 לתכנון ולבניהמקומית  הבוועדה להפקדת התכנית אישור  .ב

 להציע הצעות   ליזמים (מכרז"קול קורא" )להתנגדויות + פרסום התכנית פרסום   .ג

 : יאהתחייבה ה זרה ובצרוןהבסיס לה ע הצעת .6

 )ממ"ד(  לגודל הדירה הנוכחימ"ר  12של  תוספת  •

 בחניון תת קרקעי  חניה  •

 מ"ר  12 - של כ מרפסת בגודל •

ניתן לקבל  המגדירה את תוספת זכויות הבנייה ש  העירייהמדיניות  על    נשענתהבסיס  הצעת   

יתחרו היזמים אחד בשני ועל    הקול הקורא להצעות היזמיםבשלב    ,ב"ע, יחד עם זאתבת

חשוב לציין כי עזרה ובצרון ניהלה כבר מספר  גדולות יותר.    יציעו לבעלי הדירות תמורותכן  

א ובכל  אחרים  בפרויקטים  משמעותית.חד  מכרזים  גדלה  הבסיס  תמורת  הוצגו    מהם 

הדירות  דוגמאות   בעלי  קיבלו  אותם  אחרים  ב לתמורות  ובצרון  בליוויפרויקטים    . עזרה 

כנס יחד:  ועדה המקומית נתולקראת הפקדת התכנית ב    -  יזמיםה  הקול הקורא להצעות

של עזרה    היועצים המשפטיים,  בעלי הדירות  את  עורכי הדין המייצגיםנציגויות הבניינים,  

יחד את הטיוטות להליך    ננסח,  וכמובן צוות עזרה ובצרון   ובצרון המלווים את הפרויקט

זהו מכפיל כוח עבור הדיירים המוודא שמירה  )מכרז(.    הקול קורא ליזמים להציע הצעות

 על זכויותיהם וניהול התהליך בצורה מיטבית.  

תחרות בין  יצירת    א(  :  המנוהל על ידי עזרה ובצרון הוא  להצעות יזמיםקול קורא  בהיתרון   .7

ודאות  .  היזמים הגב(  בזמן  שכן  גדולה  אישורה  תכנונית  לקראת  התכנית  ההצעות  שת 

 ועוד מאפשרים את מיקסום התמורה לבעלי הדירות.  הסופי. אלה  



 

 

ו"ד רן בצלאל הציג את עצמו ואת משרד עו"ד יריב בר דיין שמלווה את דיירי רחוב הקשת. ע .8

הוא ניהול הפרויקט על ידי עזרה ובצרון, בתור חברת בת של   יתרונו הגדול של פרויקט זה

לוחות זמנים מהירים יחד עם עזרה מבטיח תכנון לפי דרישות העירייה,  ההעירייה. דבר  

 עבור הדיירים. וגיבוי 

הציגה את אחוזי החתימות הנוכחיים בכל   , מנהלת הפרויקט מטעם עזרה ובצרון  ,מאיה .9

 :בניין

 48%בניין קשת:  .א

   55%בניין גיתית:  .ב

 חתימות חלקיות(  6ישנן ** ) 26%בניין משגב עם:   .ג

והמשך עבודה מול   בבניינים תיעשה לאחר  ל הדיירים  הנציגות  פורום השלמת החתימות 

חתימות  כנסי  ולקיים  משמעותית  התקדמות  לדיירים  להציג  נוכל  כאשר  עיר,    מהנדס 

 .  להשלמת אחוזי ההסכמה

הסכמה בכל   67%הוא    לקראת הוועדה המקומית  להגיע  יםנדרשאנו  רף החתימות אליו   .10

  . בניין ובמתחם כולו בממוצע

גיליה, סמנכ"לית התחדשות עירונית בעזרה ובצרון, הסבירה כי ככל שאחוז החתימות גבוה   .11

כך היזם יכול להציג תמורות גבוהות יותר  הקול הקורא להצעות יזמים  יותר במועד פרסום  

במכרז, כיוון שהוא יודע שהפרויקט יוכל לצאת לפועל בשיתוף הפעולה המקסימלי על ידי  

 הדיירים.  

 

הדיירים ובעלי החנויות  משרד נבו קידר בלום המייצג את   הציג את עצמו ואת עו"ד גיל נבו .12

 .  ול עזרה ובצרוןמשגב עם. עו"ד נבו הסביר את תהליך העבודה מ בבניין

הדירות בתל אביב יפו, על כן אנו    י בימים אלו חלה עלייה משמעותית בערכי הקרקע ומחיר .13

נבו(   גיל  היזמים  )משרד  במכרז  מאוד  חיוביות  תוצאות  באופןצופים    ראשוני   ומעריכים 

מ"ר. עו"ד נבו נתן סקירה לפרויקטים אחרים בתל אביב    16-18זהיר מאוד תוספת של בין  ו

 ודוגמאות לעלייה של ערכי הקרקע ודירות מעל המשוער.  

נבו התייחס ליחידות המסחר במשגב עם, הסביר כי התמורות  עם  במשגב  מסחר .14 : עו"ד 

נערכו  עד כה  .  הה יותרלתכנון תהייה גבו  מולם יקבעו בשלב מאוחר יותר כאשר הוודאות 

 מותאמת. קבל תמורה י כל בעל עסק שתי פגישות מול בעלי יחידות המסחר 

משלב , שטח זה  מ"ר  530- כ  יהיו בגודל שלבפרויקט    מסחרה  ישטח לפי התכנית הנוכחית   .15

 .  החדשותיחידות המסחר  יחידות המסחר הקיימות ואת  דבתוכו את

 
חברת דיאלוג, הציג את עיקרי התהליך  מטעם    פרויקטשל ה  יועץ החברתיההריברטו וינטר,   .16

 החברתי:  

, העובדת בשיתוף פעולה  פגשנו נציגות מחוייבת  מתחםבעם התחלת העבודה  כבר   .א

 ם ולקידום הפרויקט.  דואגת לדייריו



 

 

אוגוסט   .ב בחודש  נערכה  ובצרון  עזרה  לחברת  הראשונה  מכן  2020הפנייה  . לאחר 

החל התהליך המשותף    2021חברת עזרה ובצרון ערכה בדיקת היתכנות, ובתחילת 

 בין החברה לבין הנציגויות והדיירים.  

חברת דיאלוג ערכה סקר לדיירים במתחם, בו היא בדקה כיצד  עם התחלת התכנון,   .ג

עד התהליך  שלכם,  כה    התנהל  והרצונות  הצרכים  המלצות  ואת  הציגה  פיו  ועל 

 להמשך תכנון הפרויקט.  

ישתתפו וישמיעו את קולם גם מס' נציגים מנציגות  לקראת פורום מהנדס העיר,   .ד

שילובם באבן דרך זו הוא  לי הדירות במעמד זה,  אשר ייצגו אתכם בע,  הפרויקט

 חשוב ביותר.  

 :  בפן החברתי הפרויקט המלצות להמשך .ה

 תקשורת ישירה ועדכון מהנציגויות לדיירים   .1

להתקדמות   .2 בהתאם  ובצרון  עזרה  ידי  על  רשמיים  עדכונים  הוצאת 

 הפרויקט 

 מפגש עם שוכרים בפרויקט כדי להסביר על התהליך  .3

 עדכון השכנים בבניינים סביב מפגש שיתוף ציבור לשכונת קריית שלום ל .4

פגישת נציגויות להסבר על תהליך המכרז, תפקיד הנציגויות במכרז והכנה   .5

 לקראת מפגשים עם עורכי הדין 

 שאלות ותשובות

 ?בפרויקט נוספת חניה לרכוש נוכל האם: ש

יוכלו לאפשר    , כדי שהם יזמיםה למכרז    הבקשהת: הדבר יקבע בתנאי המכרז, ניתן להכניס את  

 זאת ולתמחר זאת באופן נפרד במכרז. 

 

 : האם יש חניון מתחת לכל בניין?  ש

 מתחת לכל המתחם.  חניון גדול  יהיה ת: 

 

 ? החדשה  הדירה את  נקבל מתי: ש

( מקומית  וועדה  אישור  לאחר  הקרובה,  בשנה  יפורסם  המכרז  ולא ת:  התנגדויות(    יוגשו   במידה 

מפורסם המכרז והדיירים בוחרים יזם. תהליך הבחירה לוקח כמספר חודשים. לאחר בחירת היזם  

לאחריהם מפנים את הדיירים והורסים את  רק    .לוקח כשנה וחצי לתכנית עיצוב והוצאת היתרים

   ארבע שנים עד לפינוי הדיירים מהבניינים הקיימים כיום.כמדובר על הערכה של  ,הבניינים

 

 

 

 



 

 

:  מה גובה שכירות שמקבלים לתקופת הפינוי? האם יש אפשרות לקבל גובה שכירות לפי שווי  ש

 דירה עתידי?  

נציין    .ביחס לשכונהשכר הדירה יקבע יותר בסמוך לתקופת הפינוי על ידי שמאי מקצועי  ת: גובה  

וב שכ"ד  לרתוספת במחיר.  מציעים    ולרוביזמים מתמחרים  עליו הבמכרז  מהסעיפים  זהו אחד    כי

 לכל הדירות במתחם.   אמעט גבוה מהמצב הקיים והו

 

העבירו את הזכויות בטאבו על שמם. כיצד מטפלים   שטרםדיירים    של  חלקיות: ישנן חתימות  ש

 בעניין זה ומעלים את אחוז החתימות? 

ללוות  ת: יש להסדיר את הזכויות בטאבו על ידי הדיירים ובעלי הדירות, עו"ד   יכולים  הדיירים 

 .  , כל בעל דירה נדרש לעשות זאת עבור הנכס שלוולהסביר את התהליך

 

 מעלה את ערך הדירה?   : האם קרבה לתחנת רכבת קלהש

ת: בוודאי שקרבה לתחנת רכבת קלה מעלה את ערך הדירה, ובפרויקט שלכם מקבלים גם חנייה  

ערכי   שם  גבירול,  באבן  ביפו,  דירות  על  להסתכל  ניתן  הרכבת.  לתחנת  גדולה  קרבה  וגם  פרטית 

 הדירות עולים מאוד בזכות הרק"ל.  

 

 ? יחד הבניינים כל או, בניין בניין, בשלבים יבוצע הפרויקט האם: ש

מוקדם לקבוע, אולם העירייה מעדיפה לבצע פרויקטים באופן מלא  בשלב זה של הפרויקט  ת: כרגע  

 ולא בשלביות כדי לא להותיר דיירים בתוך מתחם שעובר הריסה ובניה מחדש.  

 

 
  

 בברכה,
  

 נחום- מאיה לוז
 מנהלת פרויקטים פינוי בינוי 
  

  03-7910333    טלפון
 054-3930400     נייד:

 
b.co.il-www.e  /https://www.facebook.com/ebtlv 
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