
 
 

 

  

 2020בינואר  1

 4-10ברחוב עין גב  בעלי הדירות לכבוד:

 10-4 רחוב עין גבכנס דיירים סיכום 

 
 

 להלן עיקרי הדברים:

עם נציגי הבית  4-10עין גב בעלי נכסים מרחוב נערכה פגישת  24.12.2019 שלישי ביום .1
יפו, לקידום התחדשות עירונית -להתחדשות עירונית של עזרה ובצרון, מינהלת עיריית ת"א

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

יפו -שנים ופועל כזרוע הביצועית של עיריית תל אביב 80האחד אגף הנדסי הקיים מעל 
בניהול והובלה של פרויקטים ציבוריים גדולים כגון בתי ספר, מרכזים קהילתיים, גני 

 המציע רווח מטרות ללא אגףהינו  ,עירונית התחדשותהאגף השני, הבית ל ילדים וכדו'.
, תכנון, בהתארגנות לתושבים המסייעת ניהולית מטרייהו שירות יפו אביב תל לתושבי

 . התקשרות עם בעלי מקצוע ועוד, חברתי ליווי
 עזרה חברת של הענפה הפעילות ואת עצמו את הציג זיו, מנהל מחלקת פינוי בינוי, עומר .3

 של פרויקט לקידום האפשרות ובחינת הכרות שמטרתה ראשונית בפגישה ובצרון. מדובר
 .מגוריהם במתחם עירונית התחדשות

, הגנה) דירות בעלי: בפרויקט השונים הגורמים בין מאזן כגורם משמשת ובצרון עזרה .4
 כלכלי פרויקט) ויזם(, השכונה עם שייטיב פרויקט) עירייה(, נאותה ותמורההכוונה 
 מאפשראשר  העירייה עם הרצוף הקשר -עצום יתרון עירונית חברה עם לעבודה(. ואיכותי

 . ואיכותי טוב תכנון ולקיים זמנים לוחות לקצר לנו
 יפו בעצמה היא המממנת של התכנית ולא יזם פרטי.-הוצג כי עיריית תל אביב .5

 
  –( עיר בנין תכנית) ע"תב הכנת – בינוי פינוי .6

 לבנות ניתן כמה המגדירה כוללנית מתאר תכנית יש יפו-אביב תל לעיריית כי הוצג .א
 תא נקראת התוכנית. בעיר השונים לאזורים בהתאם, לבנות ניתן גבהים ובאילו

 . של יד אליהוהפנימיים ברחובות  קומות 8 עד לבנות ניתן המתאר תכנית לפי .5000
הוצג מתווה שיתוף הציבור ועקרונותיו כגון: שקיפות, סיכומים ופרוטוקולים וקו  .ב

 חם פתוח לתושבים.
חלופות:  3הכולל  למתחםלצורך המחשה בלבד  ראשוני רעיוני תכנון הוצג, בנוסף .ג

, בגובה משתנהומלווה בבנייה מעברים אך שומרת על פנימית המציעה חצר חלופה 
 אך מייצרת בינוי איכותי יותר וחלופה בדומה לבנייה כיום "טורית"חלופה 

  

 24.12.2019 תאריך 5בית גונדה, יגור  מקום 

 משתתפים

 
  :בעלי דירות

 4עין גב  - , רועי פינציחלי חנון, בק גיא
 6עין גב  –מיטל כהן, ביבי יוכבד, ליאורה לוי ואבי כהן 

 8עין גב  –רענן, מירה הלר, מרקו חוה, חן מזרחי ואבי סופר 
 10עין גב  –עינב מילר, יעל אלמגור, פינקלשטין שלמה, ודוד לפ 

 
 פינוי בינוימנהלת פרויקטים  - ימימה תמיר :עזרה ובצרון
 מנהל מחלקת פינוי בינוי. -עומר זיו                       

 4-10עין גב בינוי אפשרי בבנייני -עזרה ובצרון, הצגת פרויקט פינויהצגת  נושא



 
 

 

לאורך רחוב עין גב. בכל החלופות יוספו יחידות שלישית המייצרת דופן אחידה  .ד
 ישודרגו השטחים הירוקים, איכות המרחב הציבורי ויחודשו תשתיות.דיור, 

 
 :הוצגו לדיירים בתהליך הדרך אבני .7

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

 60% קבלת עם –( והנדסית אדריכלית, כלכלית) מקדימות התכנות בדיקות .ב
. לתכנון נצאו נפנה לבקשת תקציב מהעירייה הדירות מבעלי הסכמות
 .לבניין נציגות תיבחר במקביל

 מתוך בחירה – במתחם הדירות בעלי כלל את ייצג אשר ד"עו משרד בחירת .ג
 הפרויקט לכלל כוללים משפטיים תיםושיר למתן הסכימו אשר ד"עו מאגר

 .ועומדים בסטנדרטים שהציבה עזרה ובצרון
תפקידו לבנות את המפרט הטכני עבור הדירות  – נציגויות י"ע מפקח בחירת .ד

 תקופת משך כל פקחולועוד(  הסניטרי)ריצוף, מטבחים שלכם  החדשות
 .שאכן קיבלתם את מה שסוכם עמכם הבדק שנת ובמהלך הבנייה

 בחירת, ובצרון עזרה במימון –( עיר, בניין, תכנית) ע"תב לתכנון יציאה .ה
 יהיה הדירות לבעלי ,תאושר התכניתר שאכ. קצועימ יועצים וצוות אדריכל

 .בשוק היזמיםמול  התמחרותה בתהליך םביד חוכ יותר הרבה
ח פקוהמעל ידי עורכי הדין  הסף תנאיו המכרז ניסוח – יזמים למכרז יציאה .ו

 , וקביעת קריטריונים למכרזהפרויקט נציגויות עם יחד לפרויקט,
 '.וכו, מפרט פנימי לדירות פיננסית איתנות, סיוןינ המבוססים על

, מלווה ד"ועו נציגויות במעמדהעומד התנאי המכרז  מבצע יזם בחירת .ז
 .יזם םע בינוי הפינוי הסכם על וחתימה ניסוח

 אלא החדשה הדירה שווי על רק לא ובטחונות ערבונות – חלופי לדיור פינוי .ח
 . הפינוי תקופת כל למשך ד"שכ דמי שווי על גם

 .מחדש ובניה הריסה .ט
 קבלת מפתח לדירה החדשה בסיום הבנייה.  .י

 .שנת בדק .יא
 

 ?הלאה מה  .8
 פרטניות פותסבא תתבצע אשר בניין לכל נציגויות בחירת .א
 בפרויקט הדירות בעלי וארגון לליווי ההסכם על ובצרון לעזרה חתימות .ב
 בפרויקט הדירות בעלי לליווי ד"עו משרד בחירת .ג
 בהליך נחלאישור תקציב וקבלת  – הדירות מבעלי הסכמות 60% קבלת עם .ד

 .עם גיוס צוות היועצים למתחם התכנון
 

 :שעלו במפגש ותשובות שאלות .9
 מי מממן את התכנון של הפרויקט?  שאלה: .א

, כשירות יפו-בדרך עיריית תל אבי מימון התכנון מגיע מעזרה ובצרון תשובה:
אלו לתושב, ולאחר מכן כאשר יזם נכנס לביצוע הפרויקט הוא מחזיר את ההוצאות. 

 הוצאות שהיה מוציא בין כה וכה אם היה מוביל בעצמו את התכנון.
 איך זה הגיוני שהאדריכל נבחר לפני היזם: שאלה: .ב

)תכנית בניין עיר( לבין  יש להבדיל בין שני תהליכים, תהליכי שינוי התב"ע תשובה:
-קבלת היתר בנייה. בשלב הראשון ישנו אדריכל שנבחר לפני שיזם נכנס לתמונה על

מנת לתכנן את התב"ע כלומר עלינו לשנות את מה שקבוע היום בנוגע למס' יחידות 
ידי -הדיור, מס' הקומות שמותרות לבנייה וצפיפויות. כאשר התכנית תאושר על

זמים, הוא יקבל את התב"ע ואת הכללים שנקבעו על ידכם יחד העירייה נצא למכרז י
עם העירייה והאדריכל וימנה אדריכל שיהיה אחראי על הביצוע )יכול להיות שזה יהי 

אותו אדריכל ויכול להיות שלא(. עוד לפני כניסת היזם נוכל לקבוע עקרונות מנחים 
 יתר.לתכנון כולל השטחים הציבוריים, חומריות ותנאים לקבלת ה

 



 
 

 

 
 כיצד נעשית בחירת היזם? : שאלה .ג

היזם נבחר במכרז, הנכתב על ידי עורכי הדין שמייצגים את הדיירים יחד : תשובה
 מי שבסופו של דבר בוחרים את היזם הם בעלי הנכסים עצמם.עם המפקח. 

 בהם פרויקט שכזה מתנהל? מה הם לוחות הזמנים : שאלה .ד
ולכך לקח כחמש שנים. הפרויקט הראשון שאנו מלווים יצא השבוע למכרז, : תשובה

לוחות זמנים אמורים להיות  .זה פרויקט שעבר תהפוכות רבות ולקח זמן רב להוציא
 .  , מה גם שחוק מארגנים מחייב זאתקצרים יותר

 מצד שני הצלחנו שבוע שעבר לאשר תכנית אחרת תוך פחות משנתיים  .ה
 בכמה אנשים האוכלוסייה תגדל? :שאלה .ו

 .2.5-2.7בערך פי  :תשובה
 כיצד מתנהל תהליך התכנון? : שאלה .ז

התכנון נעשה בליווי של עזרה ובצרון בתהליך צמוד מול מינהל ההנדסה : תשובה
בעיריית תל אביב. בנקודות לאורך הפרויקט אנו עורכים שיתופי ציבור מול נציגות 

 את התקדמות התכנון לקבל הערות מהשטח. הדיירים והתושבים כדי להציג 
 : מהי קרן התחזוקה? שאלה .ח

תשלום וועד בית שמטרתה לגשר על ההפרש בין : קרן התחזוקה היא קרן תשובה
הנגבה כיום לתחזוקה שוטפת של הבניין, לבין תשלום וועד הבית שייגבה בהמשך 

קרן כאשר הבניין יהיה חדש ובעל מערכות הדורשות תחזוקה רבה ותכופה. 
שנים על הפער בסכומים לדיירים שהתגוררו בבניין שנתיים  10התחזוקה תגשר ל

 שנבנה.  טרום הפינוי, וחוזרים לדירה חדשה בבניין
 : אילו ערבויות היזם מפקיד להבטחת הפרויקט? שאלה .ט

ערבות לפי חוק מכר, ערבות על שכירות, ערבות שנת בדק, ערבות מיסוי, : תשובה
ערבות רישום ועד בטחונות ככל שיידרש. כל הערבויות תהיינה בנקאיות. ללא ליווי 

 בנקאי לא יוכל לגשת היזם למכרז. 
 אילו תמורות יהיו בפרויקט? : שאלה .י

מ"ר  12מעבר לחידוש התשתיות, המרחב הציבורי והבינוי התמורות יהיו : תשובה
 .מ"ר מרפסת 12+ כ לדירה

 מ"ר אם יש תכנית הרחבות? 12למה לי  :שאלה .יא
בינוי, אם -לצאת לפינוי זוהי סוגיה לגיטימית, אין אנו מכריחים אותכם :תשובה

 תרצו לממש את תכנית ההרחבות אתם יכולים אך ההוצאות הינן מכספכם האישי.
 : מה לגבי חניה?שאלה .יב

התנאים הפיזיים של השכונה מאוד יקשו על תכנון חניות תת קרקעי,  :תשובה
העירייה שוקלת, גם משיקולים כלכליים וגם משיקולי הפחתת הרכב הפרטי בעיר, 

כמה שיותר נמוך. במידה וזה יהיה תנאי עבורכם שלא תהיה תכנית ללא  חניה לתקן
ואז העניין יבחן במסגרת נספח  אופציות: או שיתוכנן מרתף/מתקני חניה 2חניה ישנן 

 תנועה ודו"ח כלכלי או שלא נקדם את התכנית.

 הפגישה והמשך טיפול:סיכום 

סיכום זה יופץ לדיירי הבניינים ובעלי הנכסים  ון.הדיירים הביעו עניין בשיתוף פעולה עם עזרה ובצר
ותיבחן ההיענות הרחבה של הדיירים לבניית נציגויות והמשך התהליך מול עזרה  4-10עין גב ברחוב 

 ובצרון. 

. במעמד זה נציג של עזרה ומפגשים עם הדיירים בבניינים ובצרון תסייע בבחירת הנציגות עזרה
וסוכם שבעלי  לאחר החתימה התהליך ועל ובצרון לעזרה ההרשאה כתב מהות על הסבירובצרון 

 . הדירות המעוניינים יחתמו ויעבירו לנציגות את חתימתם

 
 בברכה,

                                   ,                                            ימימה תמיר
 מחלקת פינוי בינוי                                  מנהלת פרויקטים 

 244שלוחה  03-7910333טלפון: 
054-5353077  
yemima@e-b.co.il 


