
 

 

10.3.2021 

שעה   2.3.2021מתאריך   יפו-בעיר תל אביב  7-3וגיתית   11-5דיירים רחוב קשת ס וניכ פרוטוקול

 2017-בהתאם לחוק התחדשות עירונית )הסכמים לארגון עסקאות(, תשע"ז 18:30

 משתתפים:

 3-7גיתית 
 ( 5דירה  7יצחק אלסידווי )גיתית  

מיופה כוח פנינה ניאזוב   פנחס מורדכייב
 (  3דירה  7)גיתית  

 ( 6דירה   7נוגה גבריאלי )גיתית  
 (  8דירה  7יצחק נסרי )גיתית 

 (  1דירה  5שושנה מזרייב ) גיתית 
 ( 2דירה   5יוסף דזורייב )גיתית 

 (  4דירה  5מריאטה מושייב )גיתית 
 (5דירה   5עדינה קריצר )גיתית  

 (  7דירה  5חיים רזון )גיתית  
 ( 8דירה   5זאירוב )גיתית  דוד

 (  2דירה  3משיח בן יהודה )גיתית  
  3מירי אפוטרופסית חמדה איפרגן )גיתית  

 (  4דירה 
 (  3דירה   3עידן שחר )גיתית 

דירות )ללא   23משתתפים מתוך   13סה"כ 
 דיור ציבורי( 

 

 5-11 הקשת
 סייג,  

 אברהמוף,  
 ניתן )בנה של תמר טלבז(,  

 אבי ענף,  
 ורדה,  

 סנדרה,  
 מעיין,  

 ליאור ישראלוב,  
 ארדיטי,  
 חיימוב,  
 ליפשיץ,  

 ג'וזף,  
 דבורה גואטה,  

 זויה כהנוב,  
 אבו בלהה,  
 פנינה ניצן, 

 יוסופוב, ניסני  
 תמר אלבז )ניצן(,  

  מיכל שרעבי
 32מתוך   משתתפים 19סה"כ 

 
 

 משרד יהודה ואמיר שאוליאן, ב"כ הדיירים רח' גיתית  –יהודה שאוליאן עו"ד  
 משרד יריב בר דיין, ב"כ הדיירים רח' קשת  –יריב בר דיין ד  "עו

משרד מיתר, יועצים    –סלובודקין, עו"ד יואב בן שטרית, עו"ד איתי דרכסלר -עו"ד דנה פלג
 משפטיים לעזרה ובצרון.  

 , אדריכליות הפרויקט MIAסטודיו  –מיכל יוקלה, אדר' חן ריבק אדר' 
 עזרה ובצרון  –גיליה ברגר קוליץ, מאיה לוז, דניאל אורן 

 

 ם:להלן עיקרי הדברי

 בינוי בליווי עזרה ובצרון. -נערך כנס דיירים להצגת מתווה פרויקט פינוי 2.3.2021ביום  .1
ברגר .2 גיליה  עירונית  התחדשות  עזרה - סמנכ"לית  של  והמהות  התפקיד  הציגה את  קוליץ 

הי  המתווה  את  ת"איובצרון,  עיריית  עם  ביחד  שמופעל  דוגמאות  - חודי  והוצגו  יפו 
 . החברהלפרויקטים בקידום 

הוצגו ההבדלים במתווה קידום פרויקט של עזרה ובצרון לעומת קידום פרויקט מול יזם  .3
 פרטי:  

פינוי בינוי מחייב  פונה לדיירים, מציע הצעה לפרויקט ומחתים על הסכם    יזם פרטי •
לפני    ללא מוקדם,  בשלב  נקבעות  התמורות  יציאה.  עיר   תכנית  שישנקודות  בניין 

מחכה להסכמות הדיירים ורק   היזם   שקבעה את זכויות הבנייה ואת הבינוי העקרוני. 
נדרש להשקיע כסף רב בתכנון כאשר   הוא   תכנון מול העירייה. לאחר מכן מתחיל לקדם  

    יש לו וודאות מאוד נמוכה להיתכנות הפרויקט.



 

 

ובצרון • להיתכ   בעזרה  וכלכלית  תכנונית  בבדיקה  מתחיל  פרויקט התהליך  מול   נות 
יפו ת"א  מציגים עיריית  ההנדסה  ממינהל  עקרוני  ואישור  היתכנות  בדיקות  לאחר   .

להחתים את בעלי הדירות על מתחילים  רק אז  ו  , האפשרי  התכנון המוצע לדיירים את  
חוק זה מאפשר לדיירים   .לחוק המארגנים  כפוף  הסכם ראשוני לארגון ותכנון, אשר  

שונים בשלבים  יציאה  לדיירים  נקודות  המוצעות  התמורות  הראשוני  .  הן  בהסכם 
בסיס הימים, ,  תמורות  מכרז  בשלב  התמורה  את  הדירות  לבעלי  למקסם  במטרה 

ניתן לראות כי במכרזים של עזרה ובצרון יזמים מציעים   ומניסיון בפרויקט אחרים 
רק לאחר אישור התב"ע ובחירת יזם, יתבקשו בעלי   יותר מתמורות הבסיס לדיירים.

הסכם שיאושר מראש על ידי בא כח רות לחתום על הסכם מחייב יותר עם היזם  הדי
לוחות זמנים מהירים  יודעת לקדם תכניות בעזרה ובצרון    ,בנוסף  הדיירים והנציגות.

מאוד יחסית ללוחות זמנים של יזמים בזכות העובדה שזוהי חברה עירונית, הפועלת 
  יפו.-בתיאום מלא עם עיריית ת"א

יחד עם ב"כ    התהליך שנעשה מול הנציגות הוצג לדיירים: בחודש יולי נערכה פגישת נציגות  .4
, לאחריה נערכו בדיקות כלכליות ואדריכליות, פגישות תכנון עם מינהל הנדסה, הדיירים

סופי, אולם    אינו  הצגת חלופות של תכנון ובחירת חלופה לקידום. יש להדגיש כי התכנון
אפשרות להתקדם קדימה לתכנון תכנית בניין עיר )תב"ע(    נהט וישהיתכנות לפרויק  קיימת 

 . בינוי. במתווה שלנו דיירי המתחם יהיו שותפים דרך הנציגות בתכנון-לפרויקט פינוי
זמנים:   .5 הבניינים    50%ש  לאחרלוחות  בשני  ההרשאה,  כתבי  על  יחתמו  הדירות  מבעלי 

להתחיל בקידום התכנון    שיאפשרון  תכנ לנקבל תקציב  נפנה לעירייה ואנו    )הקשת והגיתית(  
כי   ותוך    8באפשרותנו להגיע תוך  לפרויקט אנו סבורים  עיר    18חודשים לפורום מהנדס 

  חודשים לדיון בוועדה המקומית. 
יוקלה  ,אדריכלית הפרויקט .6 תכנון    , מיכל  הוא  התכנון  הוא  ראשוניהציגה את התכנון:   ,

לנציגות.    ההוצג   תכנית זווקיבל את האישור להתקדם,  אושר וקודם יחד עם מנהל ההנדסה  
  וינגייס יועץ חברתי לליו  , בהמשך  כלל בעלי הדירותזוהי ההצגה הראשונה שנערכת מול  

את וזאת על מנת לאתר   ,תסקיר חברתי  ךחלק מתפקידו הוא לערו  בעלי הדירות והדיירים.
 בהתאם. ולתת המלצות תכנוניות  רצונות של בעלי הדירות,  הצרכים וה

בן צבי, יצירת מרחב  בין דרך  השכונה לשל מרכז  עקרונות התכנון נשענים על חיבור הליכתי   .7
קרבה לתחנת  וב,  )מערכת תחבורה עתירת נוסעים(  מתע"ןב  שמתחשבציבורי איכותי, תכנון  

בזכותה  קלההרכבת  ה אשר  מאוד  תהיה  העתידית,  גבוהה  הציבורית  נגישות  .  לתחבורה 
דירות    הפרויקט הוצג  יכיל  רבים.  אוכלוסיה  סוגי  של  לצרכים  לענות  כדי  גדלים  במגוון 

  רציפה ופעילה.  קומת קרקע הכוללת מסחר מקומי ליצירת חזיתתכנון ב
מתאר של העיר תל אביב  השהיא תכנית   5000מגבלות התכנון נובעות מתכנית ת"א/חלק מ .8

קומות. בניינים נמוכים   8קומות ובניינים נוספים עד    15יפו. ניתן לבנות בניין אחד גבוה של  
 נמוכות. הם טובים עבור דיירים חוזרים ומאפשר שמירה על עלויות אחזקה עתידיות  

על    שהוצג  התכנון .9 איתנו  מסכימה  שהעירייה  היא  שלו  המשמעות  אלא  סופי,  לא  הוא 
בהתאם   אך תהליך התכנון טרם הסתיים וייתכנו שינויים כאלו ואחרים.ם והגבהים,  הנפחי

  מסחר תחת אחד הבניינים. לדרישת העירייה מתוכנן
מ"ר מרפסת שמש,   12,  לדירה  תוספתשטח עיקרי  מ"ר    12  -  בעלי הדירותלהבסיס  תמורות   .10

צויין  )  ירה הנוכחית ד ועלייה של קומה אחת לפחות מעל קומת ה  חנייה  ,מחסן תת קרקעי
בפני הדיירים כי מדובר בהצעת בסיס מינימאלית וכי היזמים אשר משתתפים במסגרת  

 (. הזמנה להציע הצעות ידרשו להציע הצעות שלא יפחתו מתמורת הבסיס
להתקדמות:   .11 הבאים  ההרשאהיופץ  השלבים  כנס   יתקיים  15.3בתאריך  ,  לעיונכם  כתב 

 ZOOMבכנס דיירים נוסף    יערך  21.3תאריך  ב  תחת הבניינים של הקשת וגיתית.החתמות 
 . משגב עםדיירי למי שלא נכח היום וגם ל

הראשונה לעזרה ובצרון כהסכם   -הדיירים חותמים שתי חתימות  במתווה עזרה ובצרון   .12
, והשנייה היא על הסכם פינוי בינוי עם היזם שנבחר )עליו יפורט בהרחבה בהמשך(  ארגון

קובע מה ההתחייבויות של עזרה ובצרון    - חתימה על כתב ההרשאה  .  בעלי הדירותעל ידי  
  חתימות, ולבסוף כתיבת   50%אל הדיירים, שהיא התחלת תכנון וקידום התכנית לאחר  



 

 

. משמעות החתימה  יגותולאישור הנצ   עם עורכי הדין של הדיירים  קול קורא להצעות יזמים
  לא ניתן להתקשר עם מארגן אחר.מחוייבות לפרויקט ו  –על הסכם הרשאה 

  מתקיימת עבודה שוטפת עדכן את הדיירים כי   ,הקשת  ב"כ דיירים רחוב,  עו"ד יריב בר דיין .13
בבניית מתווה  התייחסות רצינית ומקצועית    נה מול עזרה ובצרון כבר תקופה ארוכה. יש

 העבודה.  
התקשרות עם עזרה בהחלטה על  רק    וכעת מתמקדיםבשלב מקדים,    נמצאים  אנוהובהר כי   .14

מומלצת  ובצרון שהיא  של   בזכות,  המהיר  לקידום  והאפשרות  הקצרים  הזמנים  לוחות 
כגון מנגנוני שדרוג הדירה,   נושאים תכנוניים ומכרזיים יטופלובהמשך התהליך  הפרויקט. 

 תמורות נוספות, מחסנים וכיו"ב.  
, הוסיף כי בעבודה המשותפת שנעשתה עד כה  גיתית  , ב"כ הדיירים רחובעו"ד שאוליאן .15

הוכיחה  ובצרון  עזרה  התהליך    מול  בסוף  התמורות  למיקסום  משותפים  אינטרסים 
וכי    ,שונה מאשר עם יזם   עם עזרה ובצרון הוא   קידום פרויקט  תהליך הוסבר כי   לדיירים.

 בעלי הדירות. למיקסום תמורות ל שקוף שיביא הוא תהליך
כי   .16 תקציב הובהר  לקבל  כדי  ובצרון  לעזרה  הרשאה  כתבי  על  לחתום  צריך  הזה  בשלב 

 הבקשה מהדיירים , כדי להתקדם הלאה לפרסום מכרז ומקסום התמורות.  ולהתחיל לתכנן
 היא להיות שגרירים של הפרויקט, בו הולכים יחד לפרויקט משותף.   המשתתפים בכנס זה

רחוב משגב עם: בעקבות שאלות שעלו מהדיירים הוסבר כי אנו בדיון מול נציגות משגב עם   .17
עזרה  מול  וטיפול  בבחינה  נמצא  והדבר  לתהליך,  להצטרף  עקרוני  עניין  הביעו  הם  וכי 

 ובצרון.  

    ב"כ עזרה ובצרון סלובודקין-דנה פלגעו"ד   - עליו יחתמו הדיירים  הצגת עיקרי כתב ההרשאה

ימנה את עזרה ובצרון כמנהלת ויסמיך אותה לבצע כל    ההרשאה  כתב  -  עיקרי ההתקשרות .18
פינוי בינוי ואישור תוכנית לפינוי ובינוי בשם דיירי    פרויקט פעולה שתידרש לצורך קידום  

 הבית המשותף. 

וביצרון תעניק לדיירים את השירותים המפורטים בכתב ההרשאה     עזרה   –  הוצאות   החזר .19
 מהיזם כנגד אסמכתאות.    הוצאותיהותהא זכאית להחזר 

ככל    מאחר .20 אזי  רבים,  כרוך בהשקעת משאבים  וביצרון  עזרה  של  וביצוע התחייבויותיה 
, בכל שלב שהוא, יצביעו על היעדר היתכנות או על  וביצרון  עזרהשהבדיקות שיבוצעו ע"י  
 ייחתם  שלאאו לביצוע ומימוש הפרויקט או בכל מקרה    התכניתהיתכנות נמוכה לאישור  

  השירותים   את  להעניק  שלא  רשאית  תהא  בצרוןו  עזרה,  התוכנית  להגשת  הנדרש  הרוב
  ההרשאה.   בכתב המפורטים

 :  ההרשאה כתב  פי  על הדיירים התחייבויות .21

הדיירים מתחייבים שלא ביצעו ולא יבצעו ביחס לזכויותיהם בבית המשותף עסקה   .א
הנוגדת את התחייבויותיהם בכתב ההרשאה וכי    בהתחייבותנוגדת ולא יתחייבו  

לא יתקשרו עם גורם אחר לצורך תכנון ו/או ביצוע פרוייקט התחדשות עירונית  
 מכל סוג שהוא כל עוד כתב ההרשאה עומד בתוקפו. 

מתחייבים  הדייר  .ב על    לחתום ים  העת  שייבחר    הסכםבבוא  היזם  עם  בינוי  פינוי 
לא   היזם  עם  בהסכם  שהתמורות  ובלבד  הצעות  להציע  ההזמנה  הליך  במסגרת 

ההרשאה בכתב  המפורטת  הבסיס  מהצעת  ש,  יפחתו  לכך  ההסכם    נוסחובכפוף 
  נציגות ה   י" וע  הדיירים  ב"כ  ידי  עלמראש    יאושרונספחיו, לרבות המפרט הטכני,  

 של הדיירים. 

  -"ד דנה פלג עו  -2017  –"ז  התשעות עירונית )הסכמים לארגון עסקאות(,  התחדש  חוקהסבר אודות  
 ב"כ עזרה ובצרון  סלובודקין

רשאי    החוק   - עיקרי החוק .22 עירונית  עסקה להתחדשות  חוקית שבה מארגן  קובע מסגרת 
להתקשר עם הדיירים לרבות באלו תנאים הוא רשאי להתקשר ומהי תקופת ההתקשרות. 

 מטרתו של החוק הינה:  



 

 

וכפועל   .א דיירים  דיירים למארגן במקרה שבו לא הושלמה חתימות  למנוע כבילת 
 וי ותמ"א יוצא לא ניתן לקדם פרוייקטים של פינוי ובינ 

 קביעת שקיפות בין המארגן לדיירים  .ב

 קביעת מנגנוני היפרדות בין מארגן לדיירים .ג

כי מארגן יפעל לכינוס אסיפה של בעלי הדירות  בחוק נקבע    –  חובת כינוס בעלי הדירות .23
, שבה התחדשות עירוניתעל הסכם לארגון עסקת    הדיירים ת  חתמ הבבית המשותף לפני  

את   הדירות  לבעלי  ידויציג  על  המוצע  ההסכם  עזרה עיקרי  מול  ההתקשרות  כי  יובהר   .
מהווה הסכם לביצוע פרוייקט פינוי בינוי אלא הסכם לארגון עסקת התחדשות    אינהובצרון  

 עירונית אשר אינה מהווה עסקת פינוי בינוי כהגדרתה בחוק.  

 :הסכם לארגון עסקהתוקף  .24
 
 .שישה חודשיםיעמוד בתוקפו ת פינוי בינוי הסכם לארגון עסק כלל:ה

o  התנאי הבא בהתקיים  חודשים 18- הסכם יוארך להתוקף: 

בהסכם     (1) התקשר  בבית    40%עם  ארגון  המארגן  הדירות  מבעלי  לפחות 
 . יותראו  דירות   17 משותף שיש בו 

o  חודשי ההסכם: 18במהלך   בהתקיים אחד מאלו חודשים  24- ל הסכם יוארךהתוקף 

בהסכם(  1) התקשר  בבית    2/3עם    הארגון  המארגן  הדירות  מבעלי  לפחות 
 . המשותף

הדיירים    היזם (2) ע"י  בעסקשיבחר  בינוי  תהתקשר  לפחות  פינוי    40%  עם 
עסק  לארגון  ההסכמים  נחתמו  לגביו  אשר  המשותף  בבית  הדירות  ת  מבעלי 

 . פינוי בינוי

o   ממועד קליטת תכנית פינוי בינוי במוסד תכנון   נוספות  שנים  4  - ב  הסכם יוארך ה תוקף
 שמטרתה  תכנית,  תכנון  במוסד  נקלטה+  חודשים    24בתוקפו  עמד  ההסכם  בתנאי ש  –

ידי המארגן או שהוגשה על    במקומו  חדש  משותף  בית  והקמת  המשותף   הבית   הריסת
 .תקופהאותה מי מטעמו בתוך 

o   נוספתתוקף ההסכם יוארך שנים ממועד קליטת    5)כלומר תקופה של סה"כ    בשנה 
תכנון( במוסד  התכנית    התכנית    או   המקומית  בוועדה  להתנגדויות  תופקדבאם 

 בזמן שההסכם עמד בתוקפו.  העניין לפי המחוזית

ובצרון  תוקף .25 עזרה  מול  הדיירים  של  את המועדים הקבועים    יתאם  –  הסכם התקשרות 
 . כמפורט לעיל בחוק

 בכינוס  שנמסר מידע נוסף

בכל מקרה של שאלה ו/או הבהרה ו/או    - זכאי(  -)עו"ד תמר עדיאל  ממונה לפניות דיירים .26
הדיירים רשאים לפנות לממונה לעניין פניות דיירים בהתחדשות עירונית, כהגדרתו    ,תלונה

להתחדשות   הממשלתית  הרשות  באתר  עירונית  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  בחוק 
 שכתובתו:  עירונית

 https://www.gov.il/he/Departments/Units/hamemuna_al_pniyot_hadayarim.  

עזרה וביצרון משמשת כמינהלת עירונית לפי חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית   .27
 עירונית בתחום הרשות המקומית.  וכאמור, מטרתה קידום התחדשות

לבקשת   לערבית, רוסית או אמהרית  הסכם הארגוןשל  תרגום  לדיירים זכות לקבל    -  תרגום .28
 מבעלי הדירות בכינוס.  20%

 עזרה ובצרון אינה פועלת מטעם יזם או קבלן כלשהו.   .29

   .אין לעזרה וביצרון ו/או לנציגה עניין אישי בעסקה .30

https://www.gov.il/he/Departments/Units/hamemuna_al_pniyot_hadayarim


 

 

סכם עם שאר הלשם קידום ה  ם עזרה וביצרוןפועל מטעההמשותף    בביתבעל דירה    אין .31
 . בעלי הדירות

 

 שאלות ותשובות

  האם לא ניתן לחייב מחסנים לדירות התמורה? -ש 
לא  התכנון של קומת המרתף  הסייג היחיד הוא סייג תכנוני ככל שיהיה מקום בתת הקרקע.    -ת  

 .  להתחייבשנוכל  כדי בשלב זה  נבדק לעומק
 ן לדירה?  מחסקבלת  מה הקריטריון ל –ש 
חסנים וחניות.  מ  קדימות בתכנוןמקבלים    התמורה )הדיירים הקיימים( בדרך כלל בעלי הדירות    -ת  

 לא כל דירה תקבל חניה מהדירות החדשות, אבל כל דירות התמורה יקבלו חנייה. לדוגמה 
 תארך? כמה זמן הבנייה  -ש 
הבנייה  -ת   זמן  כמה  יודעים  לא  אחד    אנחנו  זה  לשלוש.  שנתיים  בין  הזה,  בשלב  כרגע  תארך 

   מהדברים שהיזמים מתחרים עליו 
 ?  יש אפשרות לשדרוג דירות  האם -ש 
 נושא זה יכנס לתוך מכרז היזמים בתיאום ב"כ הדיירים ולפי דרישות הנציגות והדיירים.   –ת 
  מי בוחר את היזם? -ש
בוחרים את היזם כל הדיירים בהצבעה. התהליך הוא שקוף. כל מי שמעוניין להשתתף בנציגות    -ת  

  הוא יכול.
  איך יחולקו הדירות לדיירים? -ש
  ייקבעעורכי הדין  הנציגות והדיירים יחד עם  דמות, במכרז היזמים  השאלות האלו הן מאוד מוק  -ת  

ומי מקבל איזו דירה ואיפה. כאשר התכנון עוד לא התחיל זה מוקדם מדי    , הדירות  בחירת מנגנון  
כך.   על  זה  לדבר  ובשלב  התמורות  יהיו  מה  להגיד  יודעים  התכנון  אנחנו  סקיצת  נראית  כיצד 

 הראשונית.  


