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 לכבוד:

  60-64רחוב מעפילי אגוז  דיירי

 64-60כנס דיירים מעפילי אגוז סיכום 

 

 ם:להלן עיקרי הדברי

ועורך הדין  60-64מרחוב מעפילי אגוז  דירותכנס דיירים ובעלי נערך  16.12.19ביום שני  .1
-עם נציגי הבית להתחדשות עירונית של עזרה וביצרון, מינהלת עיריית ת"א  ,  המייצג אותם

פגישה כנס זה נערך בהמשך ליפו, לקידום התחדשות עירונית עם ועבור התושבים. 
התחייב ראש צוות תכנון מזרח,   , בהבעלי הדירות  תועם נציג  19.11.19תאריך  שהתקיימה ב

 . כניתואיל רונן, ללוחות זמנים קצרים במיוחד בהגשת הת
הצגת התוכנית לעירייה בפורום מהנדס עיר בתאריך הוצגו לוחות זמנים אשר יאפשרו  בכנס   .2

העירייה . הובהר כי חודשים בלבד 8כנית לדיון בוועדה תוך והת הגשתאת ו 16.2.2020
 במקבילכנית במהירות האפשרית והתכנון כרגע מתקדם, ולקחה אחריות לקדם את הת

 . בהקדם האפשרי ים, כדי להציג לדיירים התקדמות ממשיתראיסוף חתימות מהדייל
תכנית אחת את מתווה הפרויקט האפשרי לבניינים, שהוא  וחברת עזרה ובצרון הציגנציגי  .3

 המשלבת הריסה ובניה יחד עם עיבוי מבנה קיים:
ובניית בניין רב קומות במקומו. לדירות התמורה   60הריסה של בניין מעפילי אגוז   .א

מ"ר, חניה  12מ"ר לשטח הדירה, מרפסת של  12שיוחזרו לדיירים יתווספו 
 ואפשרות למחסן. 

מ"ר לשטח הדירה,  25 עד , תוספת של64צוני של בניין מעפילי אגוז חיזוק חי .ב
דירות   4מרפסת  ושיפוץ פנימי לדירות. לבניין זה לא יתווספו קומות, אלא יתווספו  

 בבניין.  תחתונהבקומה הבלבד קרקע 
יפו תומכת בפרויקט זה -שני הבניינים תלויים זה בזה בתכנון וביציאה לביצוע. עיריית ת"א .4

קידום מתווה זה ונתנו הנוכחית בה שני הבניינים עוברים תהליך התחדשות עירונית.  במתכ
נעשה על ידי חברת עזרה וביצרון בשותפות עם העירייה, ועבודה שוטפת מול יועצים 

 הדייריםלווה את יכנית אשר ובחר גם מפקח מקצועי לתייחיצוניים. בהמשך התהליך 
 בכתיבת מכרז יזמים. 

הבהיר כי התוכנית שתוביל לתוצאות הטובות  הדייריםהמייצג את  עורך הדין איתמר פנץ .5
, כפי שהוצג במתווה של עזרה ובצרון. עיבויבינוי משולב  -היא תכנית פינוים  ביותר מבחינת

 מימוש ל  תביאכנית באופן אקטיבי  ולדבריו העובדה שעיריית תל אביב מסייעת בקידום הת
לקחת את ההזדמנות ואת המתווה  בחום "ד המליץעו המהירה ביותר.כנית בצורה והת

 כנית. ועל ידי עזרה ובצרון ולהתקדם בשיתוף פעולה למימוש הת שהוצג

 16.12.2019 תאריך מרכז קהילתי נווה אליעזר מקום 

 משתתפים

 בטבלה מטה  פורטמ  :דיירים ובעלי דירות
 : עו"ד איתמר פנץ עו"ד דיירים
 CITYWIZE: ג'ני ארבוב, חברת ייעוץ חברתי

 אדריכליםאדום  –: עמיחי שגיא אדריכל
 מנהל מחלקת פינוי בינוי -: עומר זיו עזרה ובצרון

 פינוי בינוימנהלת פרויקטים  - נחום-איה לוזמ         

 נושא
יפו וקבלת -הצגת מתווה הליווי המקוצר כפי שהובטח על ידי עיריית ת"א

 . פרויקטהחלטה לגבי המשך ה



 

 

ת חברתית. ג'ני צנציגי עזרה ובצרון הסבירו את המשך התהליך, הכולל עבודה עם יוע .6
 אשר נבחרה ללוות את הפרויקט, הציגה את עצמה ואת  CITYWIZEארבוב, בעלת חברת  

הייעוץ החברתי מגשר על הפערים ועל חוסר הוודאות  :עבודה עם התושביםה תהליך
בתהליך, וייחודיותו של פרויקט זה הוא שהעירייה לוקחת חלק פעיל בעבודה על התוכנית. 

וכחלק מתהליך זה  –כנית היא לא לעשות עסקה אלא לשפר את איכות החיים ומטרת הת
הכולל ויבואו לידי ביטוי בדו"ח  יתתהצרכים של הדיירים מיוצגים על ידי היועצת החבר

אשר אותו תגיש היועצת לאגף גם המלצות לתכנון המבוססות על שיחות עם בעלי דירות, 
  התכנון בעירייה

למגדל מגורים  קומות 4מבניין בן  מעברההעלו חשש עיקרי מ 60וז בניין מעפילי אג דיירי .7
קומות ויותר, בו יהיו מספר יחידות דיור רב. נציגי עזרה ובצרון יערכו בדיקה  20גבוה בן 

כדי לאפשר את קיום הפרויקט  60הנדרש לבניין  המינימלי מחודשת למספר הקומות
 בתוך שבועיים.  לדיירים של הפרויקט כנית הכלכליתוויעבירו עדכון לת

נציגי עזרה ובצרון ועורך הדין של הדיירים הבהירו כי המפתח להתקדמות התהליך הוא  .8
לפחות מחתימות הדיירים  50%יש לאסוף החתמת הדיירים על כתב ההרשאה המעודכן. 

  יפו.-אליהם התחייבה עיריית ת"אבתוך כחודשיים כדי לאפשר עמידה בלוחות הזמנים 
של  הדיירים העלו חשש מפני חתימה על הסכם הליווי כאשר הם עדיין לא ראו תכנון .9

הבניינים והדירות. הוסבר כי הסכם הליווי כרגע הוא הסכמה לניהול התכנון ולא לתכנון 
הדיירים יחתמו בהמשך על הסכם  לביצועעם התקדמות התכנון ויציאת הפרויקט הסופי. 

 בינוי עם יזם, אשר יהיה ההסכם לביצוע הפרויקט בפועל. -פינוי
הביעו  מהדייריםחלק ו )מצורף לסיכום זה( בתום הפגישה הוצג כתב ההרשאה המעודכן .10

נכונות לחתום עליו כבר במעמד הפגישה. נקבע כי בחודשיים הקרובים יערך מאמץ משותף 
חתימות מבעלי  כמה שיותרבצרון בשיתוף היועצת החברתית לאסוף של הנציגות ועזרה ו

 הדירות כדי להתקדם במתווה המוצע. 
ובעלי חתימות בתוך כחודשיים  50% לפחות לאסוף ועזרה ובצרון לא תצליחבמידה  .11

תשמח עזרה ובצרון )חיזוק ועיבוי(  38/1יהיו מעוניינים בביצוע פרויקט תמ"א  הדירות
 זה.  במסלולגם  בליווי  לסייע

  



 

 

 נספח א' 
 משתתפים במפגש: 

 64/11מעפילי אגוז  ראובן מאיר

 60/5מעפילי אגוז  רתם רבקה )פאמיליה(

 64/8מעפילי אגוז  מרק קופרשמידט

 60/1מעפילי אגוז  אליהו בוצץ 

 64/8מעפילי אגוז  מרינה קופרשמידט

 64/6מעפילי אגוז  ליודמילה גוכמן 

 64מעפילי אגוז  ומטי נמרגלי 

 64מעפילי אגוז  יגאל ואביבה לוי 

 64מעפילי אגוז  אביבה ומשה לוי

 60מעפילי אגוז  ליטל ברהום 

 60מעפילי אגוז  יוסי טולדנו

 60מעפילי אגוז  שירלי טולדנו 

 64מעפילי אגוז  אורנה דבורה

 64מעפילי אגוז  אלי דבורה

 60מעפילי אגוז  שגיא ברהום 

 64מעפילי אגוז  אלנה סוקולובסקי

 64/29מעפילי אגוז  מלנה סלע 

 60/12מעפילי אגוז  ארז נתן

 60מעפילי אגוז  בן יעקבשלום 

 60מעפילי אגוז  פיני עיני 

 60מעפילי אגוז  מוטי בן פרין

 64מעפילי אגוז  סולימניאיתן 

 64מעפילי אגוז  ישראל מלכה

 60מעפילי אגוז  משה לפידות  ומזל סימן טוב

 


