
 

 

 

 

 

 18.9.19, יפו ג׳, 197-185פרויקט מתחם יפת  -סיכום מפגש בעלי נכסים 

 

נערך במרכז הקליטה נווה גולן ביפו מפגש בעלי דירות במתחם ההתחדשות ברח'  18.9.19בתאריך 

 .185-197יפת 

 

 :  נכחו במפגש

 בעלי דירות )כולל הנציגות, מכל הבניינים( 24

עומר זיו, דוד חג'ג' ומאיה לוז מנהלי הפרוייקט. ועו"ד אורי אגר, משרד נשיץ  עזרה וביצרון בע"מ:

  ברנדס אמיר ושות'.

 דרום. -: אדר' יותם בן יעקב, מחלקת תכנון יפויפו, מינהל ההנדסה-עיריית תל אביב

אדר סקר, איקו עובד, נעמה בלום ממשרד הפלטרפורמה העירונית,  –: אדריכלים יועצי התכנית

 ד"ר אהובה ווינדזור. –חברה ושיתוף ציבוראינג' אולג לוין,  –תנועה 

בניינים משרד מיכאל גבע המייצג את בעלי הדירות בעו"ד מיכאל גבע מ: עורכי הדין של בעלי הדירות

בעלי פרידמן יקותיאל אינגביר, המייצג את  , ועו"ד גיא יקותיאל, משרד195 193, 185,187,189

 . 197, 191בניינים הדירות ב

 

 תכנים:

 . , שתידון בוועדה המקומית בקרובמציג את הצוות ואת התכניתעומר זיו, מנהל הפרוייקט.   .1

 מסביר: 

a. הדירות.  של פנים, ועדיין לא בתכנון הבשלב ראשון עוסקים בבניינים ושטחיהם 

b.  בין השאר פירוש הדבר שהיזם יהיה שהתכנון ייעשה ביחד עם התושביםהעירייה דורשת .

 . תדרשו בעזרת ובפיקוח עורכי הדין שלכם , בעלי הדירות,חייב לעמוד בתנאים שאתם

c.  ההאוכלוסייזאת מאחר ובפרויקט כזה . דורשת להקצות שטחים ליעוד ציבוריהעירייה גם 

השימוש לצורכי הציבור  מצטמצם.  לצורכי הציבור )הקיים( והמענה 2,3,4גדלה פי 

  טגית בעיריית תל אביב. היחידה האסטרבשטחים אלה ייקבע ע"י 

דוחפת ומאד מעוניינת בתכנית, העירייה  , נציג צוות התכנון העירוני.אדר' יותם בן יעקב .2

 בכמה היבטים:  לקדמה בעזרת עזרה וביצרון. התכנית ייחודית

a. בור אליו פינוי והריסת הבניינים הקיימים, שניתן לע מאפשרת הקמת בניין ראשון עוד לפני

שחוששים מעזיבת המתחם ומכמה זו הקלה רבה לדיירים ישירות מהדירות הקיימות. 

 . מעברי דירה

b.  .תוקם קרן לטובת תחזוקת המבנים לסיוע לבעלי הדירות שחוזרים למתחם 

c. .מאפשרת בניה בשטח ציבורי 

 



 

 

 

 

 

אלא  –מוצר מדף מוכן  התוכנית איננה  , יועצת חברתית לפרוייקט.וינדזורואהובה ד"ר  .3

לדוגמא, דגשים מתוך  במידת האפשר לשטח וגם למה שאנשים ביקשו בראיונות. הותאמה 

 ממצאי הסקר:

 לא מצאנו מי שאמר שהוא לא רוצה את הפרויקט  מעוניין בפרוייקט, כל מי שדיברנו אתו

 הזה. 

 לשמר את העצים.  –קיימים, כפי שביקשו המרואיינים התוכנית משמרת עצים רבים מה 

 הרבה זמן והתוכנית מקודמת במהירות יחסית  בייסח קידום התוכניתאנשים ביטאו חשש ש

 לתוכניות כה מורכבות.

 

 

 ותשובות שאלות

 מחירי דירות 

 לילדינו ברכישת דירות בפרוייקט? עדיפותאיך נקבל מחיר מוזל ושאלה: 

, כלומר בעדיפות. מצד שני הפרויקט צריך לממן את עצמו כדי להתקייםהילדים שלכם תשובה: 

להיות רווחי, עבור היזם. העדיפות של ילדיכם תתבטא בכך שהדירות תוצענה להם במכירה 

 מוקדמת בה המחירים נמוכים לעומת המכירה הרגילה, מאוחר יותר.

לרכוש בפרויקט.  לדיירים יםצריך להגיד שבדרך כלל בפרויקטים כאלה ניתנת זכות ראשונ עו״ד:

 סייל במחיר מוזל, ואז הדירות יוצעו לדיירים הקיימים. -וצא במכירה פרהבשלב הראשון היזם י

ואי אפשר לחייב את היזם להפחית מאד את המחיר, גם לא הפרויקט בסופו של דבר פרויקט כלכלי 

זכות הקדימה וההנחה עבורם, לכן, המחיר המופחת יוצע ראשית כל לדיירים, ובכך תתבטא . העירייה

 ואחר כך לקהל הרחב.

 

 חניה 

 האם לכל דייר תהיה חניה?שאלה: 

לכל דירה שלכם, בעלי הדירות הקיימים, תהיה חניה מוצמדת בטאבו.  לחלק מדירות תשובה: 

 היזם לא תהיינה חניות, מאחר והעירייה מורידה את תקני החניה. 

 החניה מתחת לכל הבניינים?האם : שאלה

   כל בניין.תהיה משותפת לכל המתחם, ולא יהיה חניון נפרד ל התת קרקעית החנייהשובה: ת

 האם תהיה חניית אורחים ואיפה?: אלהש

 חנייה לציבור, אם תהיה, תהיה בקטע מוגדר בחניון התת קרקעי, קרוב לכניסה. תשובה: 

 בכניסה וביציאה מהחניון. פקקיםחוששים מ :שאלה

הסיבה שעיריית תל אביב מורידה בתקני החנייה ומנסה להגדיל את התחבורה זו  תשובה:

 הציבורית. 



 

 

 

 

 

 תהיה יציאה אחת וכניסה אחת? למה לא לעשות שתי יציאות?: שאלה

שלא ייפגע כתוצאה מהוספת כניסות  ויותר חשוב המרחב הציבורי .ךכאין הצדקה ל תשובה:

ועל  חניה כזו העיריה אמרה שצריך לשים דגש על המרחב הציבורי לתכנן . כשניסינו ויציאות

  הולכי הרגל.

 

 הבניין הגבוה 

 בניין הגבוה?כמה קומות יהיו ב: שאלה

 קומות.  8 - בניינים הנמוכים, ובקומות 18תשובה: 

 סתיר מן הסתם. קומות י 18והמגדל של , למזרח פתוח עכשיו נוףה 197בבניין  :שאלה

לו לעבור לבניינים וככל מי שירצו בכך יה. ים הביעו רצון לעבור לבניין הגבוחלק מהדייר תשובה:

 או לבניין הגבוה עצמו. להם, לא מפריע  שהבניין הגבוה

 

 

 פרטי הבניינים 

 ?בכל בניין כמה מעליות יהיושאלה: 

קומות יהיו  18יחידות דיור ומעלית אחת.  בבניין הגבוה שבו  30הנמוכים יהיו  םבבנייניתשובה: 

 שלוש מעליות. 

 תהיה דרך להשלכת אשפה? : שאלה

 נמוכים. בניינים ה, לא בהגבוה ןבבניי יהיה להשלכת אשפה פתחתשובה: 

 מה המרחק בבניינים הקטנים בין בניין לבניין?: שאלה

.  זה גם מה ריש היום ומה שיישאנוכחי. שמונה מטרים היהיה זהה למצב המרחק תשובה: 

 שהשטח מאפשר. 

 

  תכנון פנימי ושטח הדירות 

 ? לא ברור מההצגה כאן. מה יהיה בתוך הדירות עצמן :שאלה

נושאי גבהים, כבישים, בינוי וגם פיתוח החצרות. כשנתחיל בשלב הנוכחי עוסק בהתכנון תשובה: 

כחלק מהמכרז יציעו  .להיתר אז נכנס לפירוט ועיצוב הדירותהתכנון המפורט את התהליך של 

שתפקידו לשלב בתכנון הפנימי של הדירות את הבקשות  היזמים שעות עם אדריכל שינויים,

 הפרטיות של כל בעל דירה.  

 בדירה הקטנה?כמה חדרים יהיו :  שאלה

בגדול כל דירה מקבלת תוספת חדר אך אנו לא מתייחסים למספר החדרים בשלב זה. תשובה: 

מ"ר מרפסת,  12מ"ר עיקרי +  12אנו מסתכלים על הגודל הכולל של כל דירה ומוסיפים לה 

  מחסן וחניה. 



 

 

 

 

 

הוא להמחשה בלבד ומראה איך ניתן לתכנן דירה פה  הוצגש : התכנוןהתכנון הפנימי של הדירות

 ,בהליך המכרזיבהמשך, יתכן שיציעו לכם )היזם והאדריכל( קצת יותר במכרז. . גדלים האלו.חדשה ב

 היזם. אחד הדברים שתידרשו מתוכלו להגיד מה אתם רוצים וזה יכול להיות  האדריכל,עם כשתיפגשו 

 ?יירשמו הדירות בחוזהאיך :  שאלה

אנחנו מוסיפים  שיש לכם היוםעל השטח   זה ירשם כמטראז' )ולא לפי מס' החדרים(.תשובה: 

מחסן. + חניה+ מרפסת מ' 12+  מ' 12אלית לכל דירה היא התוספת המינימאת התוספת. 

 חדרים.   4במקום  להפוך דירה גדולה לחדר אחדמבחינת מספר החדרים, אפשר 

 לחמישה חדרים? הופכותדירות ארבעה חדרים האם :  שאלה

 כן. תשובה: 

 הדירות בבניין הגבוה? האם בהגרלה?תתנהל הקצאת איך :  שאלה

, מה יש לו היום, כיווני הגבוהנצטרך להבין מה הצורך, מי באמת רוצה לעבור לבניין תשובה: 

 בבניינים הנמוכים . כך גם לגבי הדירותמנגנון לבחירת הדירות נבנהויחד עם עו״ד  וכד' אוויר

 נסים לשמור על האינטרסים שלכם. איך זה יתנהל. אנחנו מהפרטים על כל אתם תדעו את  . יותר

 ה? בנין גבוה או נמוך או מה ההבדל ביניהם?כמה זמן צריך להחליט מה אתה רוצ תוך:  שאלה

קצת לפני בחירת היזם נצטרך לחשוב על המנגנון הזה אבל זה יהיה עוד נתון לשינויים תשובה: 

 הנמוך. לאחר מכן. אתם תראו מה הוא מציע לכם ואולי תרצו לחזור לבניין 

 ? יש פירוט? קומות 18-של ה מה האפשרויות אם עוברים לבניין:  שאלה

בבניין הגדול יהיו תואמות לדירות שהייתם מקבלים בבניין  הדירות שתעברו אליהןתשובה: 

 נמוך. 

 

 המרחב הציבורי בין הבניינים 

 מה יהיה במרחב הציבורי הזה?: שאלה

שפזורים בו שימושים רבים. אך בשלב הנוכחי מתחם  לכך, כנראהיש כמה אפשרויות תשובה: 

 הם לא ידועים עדיין. 

חושש שימכרו שם סמים )בתגובה לאמירה שחושבים על מסחר במרחב הציבורי שבין : שאלה

 שם נקודת שיטור?צריך למקם ולי הבניינים(. א

ר קל ויות אולי באמת יתאפשר להקים שם נקודת שיטור. היום המרחב כולו חשוך: תשובה

  המרחב הציבורי יהיה מואר. , אנחנו רוצים לשנות זאת.שרוציםלעשות שם מה 

 שלו? מציבורי  שטחלכל בניין יהיה האם :  שאלה

זה יתנהל כשכונה הבניין הגבוה. המרחב הציבורי יהיה משותף וישמש את כולם כולל תשובה: 

 . אחת כולל הבניין הגבוה

 

 רחוב יפת ואפלטון החללים הבנויים בהפרשי הגובה שבין 



 

 

 

 

 

 חדר כושר?אלה ישמשו לדיירים, למשל  םהאם חללי :שאלה

החללים לא יהיו מסחריים ולא ישמשו אלה יהיו לשימושים ציבוריים לדיירים. שטחים תשובה: 

לחנויות או בתי קפה, אלא שימושים בעלי אופי קהילתי יותר כמו קופת חולים, ג'ימבורי, מועדון 

 דיירים וכדומה.

 

 לו"ז להתקדמות 

 מהו הלו"ז להתקדמות הפרוייקט?שאלה: 

 תשובה: 

מאגר של מפקחים  בבחירת המפקח. יש לנו נתחילח' הקרובים  4-3-ב: בחירת מפקח  (א

מפקחים כאלה. תהיה לכם )לנציגות(  4שעמדו בדרישות הסף שהצבנו. במאגר יש כיום 

אפשרות לשבת איתם, לראיין ולבחור את המפקח שתהיו הכי בטוחים לשים את הנכסים 

 שלכם בידיו. 

ולאחר  המקומית התכנית נכנסת לדיון בוועדה: בחצי שנה הקרובה מכרז לבחירת היזם (ב

 לבחירת היזם.  נצא למכרזואז , להתנגדויות פרסום

 כמה חודשיםשעלול לקחת ליזם  מותיהחת תהליך (ג

 שנתיים. בין שנה לתהליך של  - קבלת היתר בנייה (ד

מקימים את הבניין הגבוה ורק אז מתחילים בהריסה ובבניית הבניינים  :תהליך הבנייה (ה

 הנמוכים יותר .

 

 שלבי הבנייה 

 ? כשיתחילו לבנות את הבניין הגבוהמה יהיה עם חנייה : שאלה

  ננסה למצוא פתרונות יחד עם היזם שייבחר לחניונים זמניים וחניה מסביב למתחם. תשובה:

 : האם מי שירצה יוכל לעבור לבניין הגבוה? שאלה

מי שירצה להימנע מלצאת מהמתחם לתקופת ביניים  ,: אחרי שהבניין הגבוה יהיה גמורתשובה

יוכל לעבור ישירות לדירתו בבניין הגבוה. האחרים  –לשכירות ואז לחזור למתחם לדירה חדשה 

 ייצאו אז לדירות שכורות לתקופת הבנייה. 

: עזרה וביצרון התחייבה לסייע למי שלא יצליחו למצוא לתקופת הבנייה המעבר לדירת ביניים שכורה

מהיזם להעמיד תיווך בסיוע למצוא דירה חודשים דירה להשכרה, בכך שתדרוש  2-3צמם בתוך בע

 לתקופה.באזור חלופית 

 


