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 36-34-32עמינדב  ברחוב   בעלי הדירות  לכבוד:

 36-34-32עמינדב רחוב  יריםדי פגישת נציגותסיכום 

 
 להלן עיקרי הדברים:

נציגי הבית להתחדשות    יחד עם  32-34-36עמינדב   נציגותפגישת    התקיימה  21.02.2021  ראשון  ביום
ובצרון, עזרה  של  לדון    עירונית  הנציגות  לבקשת  בהתאם  תואמה  זו  השונות  פגישה  באפשרויות 

 להתחדשות עירונית העומדות בפני הנציגות ובעלי הדירות.

 המצב הציגה בפני הנציגות תהליך בדיקת ההתכנות אשר כלל הסתכלות על  גיליה ברגר קוליץ    אדר'
 : הקיים

 מים הקייהבניינים עמדה של הההקיים ו המגרש  -
 . מ"ר 80 כ  - כיום  שטח דירה ממוצעת -
  במגרש   קיימיםהבניין הקווי   -
 . 35%:קיימת כ תכסית -
 דירות.  4 -מימוש הרחבות   -

ותב"ע )פינוי בינוי(,    38/2מסלולים שונים: תמ"א    2לביצוע הריסה ובנייה מחדש ניתן להתקדם ב
 שתי החלופות ועקרונותיהן:לאור בקשת הנציגות בחנו את 

 : "הריסה ובניה" 38/2מסלול תמ"א   –חלופה א' 

 לבניין בודד   מסלול •

   מאפשר הגשת בקשה להיתר   •

 נאה כלכליות ישנה התכנות ל •

 קידום התכנון והביצוע ללא תלות במבנים השכנים  •

  מלוא  של   לניצול   אפשרות  המונעת  ,לבנייה בשל קווי הבניין הקיימים  תכסית מצומצמת •
 .הזכויות

  ליוני   עד  להיתר   הבקשה  קליטה של  הקרב, נדרשת    38לאור מועד ביטול תכנית תמ"א     •
 .נמוכה ישימות -  2022

 לתאם מתן הקלות בשל לוחות הזמנים יהיה קושי   •

 :תב"ע "פינוי בינוי" -מסלול –חלופה ב' 

 מסלול ארוך יותר  -נדרש קידום תכנית בניין עיר, ורק לאחר מכן הוצאת היתר בניה  •

יותר של זכויות הבנייה  -גמישות תכנונית • נכון  ,  קביעת קווי בניין חדשים יאפשרו תכנון 
 וניצול פוטנציאל זכויות הבנייה הקיים.

 

 21.02.2021 תאריך  זום מקום 

 משתתפים

 
 32-34-36 עמינדבנציגות 

דניאל  , התחדשות עירונית גיליה ברגר קוליץ סמנכ"לית :עזרה ובצרון
 הפרויקט.מנהל   - ועומר פוגל  ינוי בינויפ תחוםמנהלת    -אורן

                         

  האפשרויות לקידוםנציגי עזרה ובצרון להצגת  עם פגישת נציגות  נושא
 פרויקט. 



 
 

 

 , לאחר קידום התב"ע יזמיםמול  מכרזי תחרותי הליך  -הדירות  לבעלי תמורה מקסום •

 . דבנפר מגרש כל של במימוש שלביות שיאפשר לתכנון קידום בדיקת היתכנות •

א  מסלול התמ"חלופת  על פי לוחות הזמנים המוכרים לעזרה ובצרון מהעבודה השוטפת,    הובהר כי  
ככל    38/2 נמוכה  ישימות  בעלת  תמ"א  הינה  תכנית  תוקף  יפוג  מנת    38שאכן  על  שנקבע.  במועד 

תכנון   והליכי  מדידה  קידום  מהירה,  מאוד  התארגנות  נדרשת  הזמנים  בלוחות  לעמוד  להצליח 
 את בחירת יזם שיוביל את הגשת הבקשה להיתר. רמקדימים לק

 

 סיכום: 

לכל צורך יש פתרון    תכנית התחדשות עירונית היא מפגש צרכים ורצונות של דיירים, עירייה ויזם, 
 ויחד בשיתוף מלא של הנציגות בתהליך נוכל לייצר יחד תכנון מיטבי.

, אשר  לפינוי בינוי תב"עבמסלול עדיפות לקידום תכנית  צוות עזרה ובצרון היא שקיימת חוות דעת 
 יותר תוך ניצול מרב זכויות והתמורות לדיירים.  תאפשר גמישות לתכנון מייטבי

ובימים הקרובים תמסור  לקידום אחד מן המסלולים,  ת עזרה ובצרון  ובהצע הנציגות תדון    סוכם כי 
    .את החלטתה

 אנו כאן לכל פנייה ושאלה.
 
 
 

 בברכה,
                                   ,                                            עומר פוגל

 מחלקת פינוי בינוי                                   מנהל פרויקטים 
 241שלוחה   03-7910333טלפון: 

050-6931333   
omerf@e-b.co.il 


