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 . 77-81יצחק שדה  38-44עמינדב ברחוב   בעלי הדירות   לכבוד:

 יצחק שדה עמינדב רחוב    ירים די פגישת נציגות סיכום 

 
זוגיים    38-44בעלי הדירות ברחוב עמינדב    פגישת זום עם נציגויות  התקיימה    22.03.2021  שני ביום  

 לצורך בדיקת התכנות לקידום פרויקט פינוי בינוי באזור.   אי זוגי. 77-81יצחק שדה 

 להלן עיקרי הדברים: 

שמטרתה  ,  כי זוהי פגישה ראשונה  הסבירהנדבר ועליהם  את הנושאים    הציגה  דניאל אורן, .1

 . רה ובצרוןהכרות ובחינת האפשרות לקידום פרויקט עם חברת עז 

 מי אנחנו? .2

  –   עיקריים  אגפים   2  בחברה ,  יפו- אביב  תל   עיריית   של   בת   חברת  הינה   ובצרון   עזרה  חברת 

  של   והובלה   בניהול   יפו-אביב  תל  עיריית  של   הביצועית  כזרוע   פועלה  הנדסי   אגף   האחד

 '. וכדו  ילדים  גני, קהילתיים  מרכזים , ספר  בתי כגון גדולים ציבוריים  פרויקטים 

",  השני   האגף   המציע   ,רווח   מטרות   ללא  אגף  שהוא,  "עירונית   להתחדשות   הביתזה אנחנו 

  ליווי ,  תכנון,  בהתארגנות   לתושבים   המסייעת  ניהולית   ומטרייה   שירות   יפו   אביב   תל  לתושבי 

 .  ועוד מקצוע   בעלי  עם   התקשרות, חברתי 

  הכוונה,  הגנה)  דירות   בעלי :  בפרויקט  השונים   הגורמים   בין מקשר    כגורם   משמשת   ובצרון   עזרה

  לעבודה (. ואיכותי  כלכלי  פרויקט )  ויזם (,  השכונה  עם   שייטיב  פרויקט)  עירייה(,  נאותה  ותמורה

והוא  יתרון   עירונית  חברה  עם   זמנים   לוחות  לקצר  לנו  מאפשר ש  העירייה  עם  הקשר  מובנה 

עלויות התכנון, כמימון  את    מממנת  יפו -אביב   תל   עיריית חשוב לציין כי  .  ואיכותי   טוב  תכנון  ולקיים 

 ביניים, שלאחריו היזם הנבחר על ידכם יחזיר את עלויות התכנון לעירייה. 

 

 

לדיירים   הדרך   אבני .3 הוצגו  מקדימות    :בתהליך  היתכנות  בדיקות  עורכת  ובצרון  עזרה 

אדריכליות וכלכליות, מול העירייה, כדי להציג את התמורות שניתן לקבל ועל סמך בדיקות  

 אלו מציעה הסכם ליווי וארגון לדיירים: 

  לעזרה  והתחייבות  הסכמות  קבלת.  הדירות  בעלי   ובהתאגדות  בהתארגנות  עזרה  . א

תוקף    ובצרון את  המגביל  המארגנים,  לחוק  )כפוף  ותכנון  לארגון  ראשוני  הסכם  על 

  במקביל   החתימה כדי שבעלי דירות לא יהיו מחויבים ליזם או מארגן ללא יכולת יציאה(.

בחירה  לבניין  נציגות   תיבחר  פרוטוקול  ועם  ,  תכנית)  ע "תב  לתכנון  יציאה   . לפי החוק 

צוות ת  – (  עיר ,  בניין  ובצרון תגבש  יועץ תנועה, סביבה, תשתיות  אדריכל כנון:  עזרה   ,

לעבור   ישנם מספר תחנות שאנו צריכים  מול העירייה.  אל  נקדם תכנון  ויחד  וכדומה, 

  כאשר התכניתבעירייה עם התכנית )צוותי תכנון, פורום מהנדס העיר וועדה מקומית(  

יוכלו היזמים  נצא למכרז יזמים, בצורה כזאת    ,ותהייה לנו וודאות תכנונית גדולה   תאושר

 שלכם.   בידיהיה  כוח להתמחר עליכם בעלי הדירות אשר ה

 22.03.2021 תאריך  זום  מקום 

 משתתפים 

 
 זוגי 38-44 עמינדבנציגות 

 אי זוגי  77-81נציגות יצחק שדה 
 . פינוי בינוי תחום מרכזת - דניאל אורן  :ובצרוןעזרה 

 מנהל פרויקט פינוי בינוי.  –  עומר פוגל                       

 בליווי עזרה ובצרון. בינוי -פרויקט פינוי מתווה להצגת  נושא 



 
 

 

  ד " עו  מאגר  מתוך   בחירה  –  במתחם  הדירות   בעלי  כלל   את  ייצג   אשר   ד" עו  משרד   בחירת  . ב

בסטנדרטים    לכלל   כוללים   משפטיים  שירותים   למתן   הסכימו   אשר  ועומדים  הפרויקט 

ניתן להציע גם עו"ד מחוץ לרשימה במידה ועו"ד עומד בכל תנאי    .שהציבה עזרה ובצרון 

 הסף שעזרה ובצרון הציבה ליתר עוה"ד. 

הבניינים, תפקידו של    נציגויות  י" ע  הבחירה תעשה  -של בעלי הדירות    מפקח  בחירת . ג

המפרט הטכני עבור הדירות    את מנסח    -בשלבי התכנון   (1שלבים:    2המפקח מחולק ל

סניטרי מטבחים  )ריצוף,  שלכם  יזם  ועוד(    ההחדשות  לבחור  לכם  בשלבי  2ולסייע   )

הבדק שאכן קיבלתם את מה    שנת  ובמהלך  הבנייה  תקופת  משך   כל  לפקח  -הביצוע  

 . שסוכם עמכם

עו"ד מטעמם,    –   יזמים   למכרז   יציאה  . ד עם  יחד  ינסחו  בעלי הדירות בעזרת הנציגויות 

מכרז    תנאי עזרה ובצרון, היועץ החברתי של הפרויקט ומנהלת הפרויקט את   עוה"ד של 

בקשות בעלי הדירות, בין היתר    המבוססים על   קריטריונים למכרזזמים. יחד נקבע  יה

 '. פיננסית, מפרט פנימי לדירות וכו  איתנות, ניסיון

  על ימהוחת  ניסוח , מלווה  ד" ועו נציגויות  במעמד הסף העומד התנאי  מבצע   יזם בחירת  .ה

 . יזם  עם   בינוי הפינוי  הסכם

  על גם  אלא  החדשה  הדירה שווי  על רק   לא ובטחונות   ערבונות   – חלופי   לדיור פינוי . ו

 .  הפינוי  תקופת כל למשך ד "שכ  דמי שווי

 . מחדש  ובניה  הריסה .ז

 קבלת מפתח לדירה החדשה בסיום הבנייה.   . ח

 שנת בדק.  .ט

 

הליך תכנון  תעם עזרה ובצרון מהווה  הליך  תהליך עם יזם  תלעומת    שוני מתהליך מול יזם: .4

לאישור  גבוהה  וודאות  המקומית ,  עם  קיים  שותפההינה    הוועדה  לדיירים  ,  תמורה  מיקסום 

הדירות  בעלי  והעדפות  לצרכי  תפור  מכרזי,  לקידום  ו   בהליך  קשר  ללא  מהיר  תכנון  קידום 

 . החתימות

 

 דגשים בתהליך:  .5

 השלישי ולבעלי צרכים מיוחדים. התאמה וסיוע לגיל  •

 שנים לדיירים.   10קרן תחזוקה ל •

 סיוע באיתור דירה חלופית.  •

 מקסום תמורות לבעלי הדירות •

 . של בעלי הדירות והטמעתם בתכנון  איתור צרכים ורצונות •

 

 הלאה?   מה .6

  באסיפות תתבצע  טרם נבחרה לו נציגות אשר  אשר  בניין לכל   נציגויות בחירת  •

 לכל בניין.   פרטניות

 . בפרויקט הדירות  בעלי לליווי  ד "עו   משרד בחירת  •

 המוצעת לבעלי הדירות.  הבסיס הצגת בדיקות ההתכנות ותמורת  •

על פי בדיקות   בפרויקט הדירות בעלי וארגון  לליווי  ההסכם על ובצרון   לעזרה חתימות  •

 .ערכהההיתכנות שעזרה ובצרון  

  התכנון בהליך  ל יח תור תקציב ונאיש   נקבל –הדירות  מבעלי  הסכמות 50% קבלת  עם •

 גיוס צוות היועצים. ולמתחם  
 

 שאלות ותשובות שעלו במפגש:  .7

 מי מממן את התכנון של הפרויקט?   שאלה: . א

עיריית תל אביב  תשובה:  ובצרון דרך  יפו, כשירות לתושב,  - מימון התכנון מגיע מעזרה 

ולאחר מכן כאשר יזם נכנס לביצוע הפרויקט הוא מחזיר את ההוצאות. אלו הוצאות שהיה 



 
 

 

ההוצאות אינן כוללות עמלה מכל סוג    מוציא בין כה וכה אם היה מוביל בעצמו את התכנון.

שכר העבודה של מנהלי הפרויקט. אלו הן הוצאות פר  שהוא לעזרה ובצרון, וגם לא את  

 מתכננים וכדומה.   -חשבוניות לספקים חיצוניים 

 בוחרים עו"ד?אנו  כיצד  שאלה:  . ב

תשובה: חשוב להדגיש כי עורך הדין אינו כרוך בהוצאה מצד בעלי הדירות. הוא ישולם  

הקימה מאגר של  במטרה לסייע לתושבים, עזרה ובצרון  בהמשך על ידי היזם שייבחר.  

משרדי עו"ד, מטרת המאגר היא לוודא שמדובר בעו"ד שיודעים לייצג בעלי דירות, והם  

להיכנס למאגר. את הרשימה תוכלו למצוא   התבקשו לעמוד בקריטריונים מסוימים כדי 

באתר של עזרה ובצרון. ניתן לבחור גם עו"ד שאינו מהמאגר. חשוב כי את בעלי הדירות  

ם נותנים בו אמון. כמובן שניתן גם להחליף עורך דין בהמשך התהליך  ייצג עורך דין שה

 ללא עלות. 

 : כיצד נעשית בחירת היזם?  שאלה  . ג

נבחר  תשובה היזם   :( קורא"  "קול  ינוסח  ,  ( מכרזבהליך  זה  הדין  הליך  עורכי  ידי  על 

בוחרים    אתם  בסופו של דבר   .ובעזרת עזרה ובצרון   שמייצגים את הדיירים יחד עם המפקח

ואף מגדירים את הנושאים החשובים לכם, אליהם תרצו שההסכם  היזם  את   בעצמכם, 

צורה מפורטת. בניגוד להסכם רגיל אותו קובע היזם, כאן אתם קובעים ליזמים  ב יתייחס  

 את ההסכם. 

 ?: מה הם לוחות הזמנים בהם פרויקט שכזה מתנהל שאלה  . ד

ן, פרקי הזמן שאנו מדברים  פרויקט פינוי בינוי הינו הליך מורכב ולכן לוקח זמ:  תשובה

 שנים באם לא ניתקל במכשולים גדולים מידי.   7ל  5עליהם הם בין 

 : מהי קרן התחזוקה? שאלה  .ה

לסייע לבעלי הדירות הנוכחיים אשר  שמטרתה    )קופה(  : קרן התחזוקה היא קרן תשובה

חוזרים לאחר הקמת המבנים החדשים להתגורר במתחם, בתשלומי התחזוקה של הבניין,  

עוזרת  הכו בעצם  הקרן  בית.  לוועד  תשלוםונה  בין  ההפרש  על  בית    סכום   לגשר  וועד 

יהיו  חדש  הבניין  וב  בבניין החדש, מאחר לבין תשלום וועד הבית שייגבה  ,  כיום  המשולם 

יעלה מערכות  יותר   ועד הבית  יותר סביר להניחה שתשלום  . קרן התחזוקה  ומתקדמות 

ל לדיירים    10תגשר  בסכומים  הפער  על  הפינוי,  שנים  טרום  שנתיים  בבניין  שהתגוררו 

 וחוזרים לדירה חדשה בבניין שנבנה.  

 מה האינטרס של עזרה ובצרון לקדם לנו פרויקט ומה היתרון לקדם אתכם? : שאלה  . ו

המציעה שירות לתושבי העיר  כאמור חברת עזרה ובצרון הינה חברה עירונית,  :  תשובה

על מנת ליפות    להתחדשות , מטרתנו לקדם כמה שיותר פרויקטים  בארגון וקידום פרויקט

ולשפר את פני העיר. אנו נמדדים בכמות הפרויקטים שאנחנו מצליחים להוציא לפועל,  

 ובכמות יחידות הדיור שאנחנו מוסיפים לעיר. 

,  יותר   מהר   תכנית   לקדם   מצליחים  ואנחנו   העירייה  עם   פתוחה  דלת   לנו   שיש   שלנו   היתרון 

פנינו תמיד לבעלי הדירות ולתושבים, וזה מתבטא בתכנון נכון ואיכותי לצד מקסום  ,  כן  כמו

 תמורות לדיירים. 

 : אילו ערבויות היזם מפקיד להבטחת הפרויקט?  שאלה  .ז

: ערבות לפי חוק מכר, ערבות על שכירות, ערבות שנת בדק, ערבות מיסוי, ערבות  תשובה

תהיינה בנקאיות. ללא ליווי בנקאי לא יוכל  רישום ועד בטחונות ככל שיידרש. כל הערבויות  

 , במהלך המכרז יוכלו היזמים לשפר ערבויות ובטחונות. לגשת היזם למכרז 

 האם יפוצו?  ?אשר לא מימשו את ההרחבהדירות  השל    הבנייה  מה בנוגע לזכויות :  שאלה  . ח

לציין כי  :  תשובה ידי היזם כדין  שהורחבה    ה כל דירראשית חשוב  על    . תפוצה בהתאם 

מתוכננת תב"ע )תכנית, בניין, עיר( חדשה אשר קובעת  פינוי בינוי    ים מסוגפרויקטשנית, ב

למתחם הפרויקט. לכן מי שעדיין לא ניצל את    מוגדלותהומה יהיו זכויות הבנייה החדשות  

יחד עם זאת נעלה סוגיה זו מול עו"ד הדיירים שיבחר  ההרחבה לא יוכל כבר לנצל אותה. 

 מוצעים לפתרון סוגיה זו.  ונציג מספר פתרונות 

 

 

 



 
 

 

   היום? גן הקיימות/קרקע ה דירות   איזה תמורה יקבלו  :שאלה  .ט

אינן זכאיות    ,אשר הגינה אינה מוצמדת בטאבו היום,  הקיימות  קרקע  הדירות  :  תשובה

דירות    צמצוםיפו היא  -ניות עיריית תל אביב יכמו כן, מד   לפיצוי נוסף בגין הגינה המוצמדת.

   חדשים. בפרויקטים גן ה

 

 סיכום הפגישה והמשך טיפול: 

 .  הדיירים הביעו עניין בשיתוף פעולה עם עזרה ובצרון. סיכום זה יופץ לדיירי הבניינים ובעלי הנכסים 

 נציגויות והמשך התהליך מול עזרה ובצרון.   תתואם פגישה לצורך בניית ובחירת 

  סביר על מהות כתב ההרשאה לעזרה ובצרון ועל תהליך י זה נציג של עזרה ובצרון    כמו כן, בפגישה 

   .לאחר החתימה  קידום הפרויקט

 

 

 

 
 

 
 בברכה,

                                   ,                                            עומר פוגל
 מחלקת פינוי בינוי                                   מנהל פרויקטים 

 241שלוחה   03-7910333טלפון: 
050-6931333   
omerf@e-b.co.il 


