
 
 

 

  

 2020 ביולי  28

 4-10ברחוב עין גב  בעלי הדירות לכבוד:

 10-4 רחוב עין גבדיירים  פגישת נציגותסיכום 

 
 להלן עיקרי הדברים:

נציגי הבית להתחדשות  יחד עם 4-10עין גב  נציגותפגישת  התקיימה 21.07.2020 שלישי ביום
אדריכלי הפרויקט והיועץ החברתי שנבחר. פגישה זו תואמה בהתאם עירונית של עזרה ובצרון, 

 לבקשת הנציגות לדון בתכנון, בחששות וברצונות של הדיירים.

הציגה את משרדה ופרויקטים נבחרים הכוללים פרויקטים בתחום המגורים  אדר' תמר פרצוב
מדיניות התחדשות עירונית של שיכוני דרום יפו עבור עת"א, תב"עות שונות  ;וההתחדשות העירונית

 ברחבי העיר ת"א והעיר נתניה, בנייני מגורים בת"א ובגבעתיים ופרוייקטים ציבוריים נבחרים.

 ליך בדיקת ההתכנות אשר כלל הסתכלות על המצב הקיים:הוצג בפני הנציגות תה

 מזרח מערבכיווניות הבלוקים  -
 רחובות פנימיים שאינם ראשיים. -
 קישוריות חופשית בין הבלוקים. -
 קומות בחזרתיות. 3מבנים בעלי זהות דומה,  -
 מיח"ד הקיימות. 50%-מימוש הרחבות של כ -

במנהל כולל בדיקת היתכנות ראשונית מול צוות התכנון  הוצג לנציגות כי תחילתו של הליך תכנוני
ראשוניות תכנוניות וכלכליות. בהתאם ובחלופות תכנוניות , בבדיקות אלו דנים במגבלות ההנדסה

 לנ"ל מקבלים אור ירוק להמשך הדרך ותחילת התקשרות מול דיירים בפרויקט.

 

 מגבלות תכנוניות מטעם מנהל ההנדסה:

 כפי שאושר בוועדה המקומית. 0.8הינו תקן החניה המקסימלי  .1
 קרקעי.-אפשרות לרמפה אחת בחניון התת .2
 קומות בלבד בפנים יד אליהו. 6.5/7.5-מגבלת גובה ל .3
 קרקעי.-פינוי אשפה תת .4
 הקצאת שטח לצורכי ציבור.  .5

 האדריכלית הציגה את שתי החלופות ועקרונותיהן:

 חלופה טורית: –חלופה א' 

 .בינוי באופי הקיים 

 21.07.2020 תאריך זום מקום 

 משתתפים

 
 4-10נציגות עין גב 

 פרצוב ארכיטקטורה(תמר פרצוב, עמרי ספסר ) אדריכלים:
 לביא היציג, מודוס מתכננים עם אנשים ייעוץ חברתי:

גיליה ברגר קוליץ, סמנכ"לית, אלישבע ליוש, מנהלת  :עזרה ובצרון
 הפרויקט.מנהלת  - ימימה תמירמחלקת פיתוח ו

                       

 ראשונה עם אדריכלי הפרויקט לבחינת החלופה המקודמתפגישת נציגות  נושא



 
 

 

 טורית. בנייה 

 .קישוריות ושמירה על השבילים והשוטטות הקיימת 

 .שמירה על אופי מרחבי חוץ 

 .דירות דיירים חדשות על בסיס מיקום ושכנות מצב קיים 

 עקרונות העמדה:

 .שמירה על כיווניות הבלוק 

 .שמירה על קישוריות קיימת 

 .כניסות נפרדות בכיווניות מנוגדת להפעלת המרחב הציבורי 

 מ'. 8-12ניינים מרווח בין ב 

  מ'. 3 –קווי בניין הקפי 

 .שטחים ציבורים וקהילתיים בקומת הקרקע 

 .אין חצרות פנימיות 

 הקרקע.-אפשרות למחסנים בתת 

 .בניה על פי תקן בניה ירוקה 

 דופן: חלופת –לופה ב' ח

 מבנה דופן. 

 ם.מבנים בגבהים שוני 

 מגוון חצרות. 

 .חצר פתוחה לכיוון רח' מצודת בית"ר 

 עקרונות העמדה:

 .התייחסות לכלל שטח התכנון כיחידה תכנונית אחת 

 3 .מבננים נפרדים ושונים באופים 

 .כניסות מהמרחב הפנימי להפעלת המרחב הציבורי 

 .שמירה על קישוריות 

 .דירות דיירים ודירות יזם מפוזרות 

  מ'. 3 -קווי בניין היקפיים 

 .שטחים ציבוריים וקהילתיים בקומת הקרקע 

  חצרות פרטיות.אין 

 .אפשרות למחסנים בתת הקרקע 

 פי תקן בניה ירוקה.-בנייה על 

 .חלופה א'ע"י צוות התכנון במנהל ההנדסה הינה  אשר מועדפת לקידום בשלב זההחלופה 

וכי מאחר ותא   מנהל ההנדסהבהתאם לדרישות א חלופה רלוונטית הובהר כי חלופת מגדל היא ל
כיווני אוויר, לכן התכנון מציע דירות עם כיווני אוויר בהתאם  3-אין אפשרות להגיע ל מוגבלשטח ה

כן הובהר כי אין אפשרות להחליט מה יהיה שימוש השטח הציבורי -למה שיש היום לכל הפחות. כמו
 יהיה מטרדי. לא בקומת הקרקע אך ניתן להגדיר כי השטח הציבורי שיוקצה

 

 

 



 
 

 

 

 שאלות ותשובות:

 אחת הדרישות שלנו היא חניה לכל דירה בפרויקט, כיצד ניתן לממש זאת? שאלה:

התקן המקסימלי לפי החלטת הוועדה המקומית למדיניות החניה בתל הינו  0.8תקן חניה  תשובה:
. כאשר עזרה ובצרון ביצעה את הבדיקה הכלכלית בהתאם למגבלת הגובה הראשונה של אביב יפו

קומות, הפרויקט לא נמצא כלכלי עם חניון. לאחר בקשתכם לבחון את נושא  6.5העירייה שהיתה 
החניות, חזרנו למנהל ההנדסה והצלחנו לשכנע אותם לוותר על שטח ציבורי בתכנית ולתת אותו 

שר אפשרה מרווח וזכויות. בדקנו מה קורה לכלכליות הפרויקט במידה ויש כשטח בנוי עובדה א
 חניות ונוכחנו לראות שאין כלכליות ומכך שאין תמורות.

המינימום שהצלחנו להגיע מבחינת וודאות כלכלית היא הבטחה שלכל הדירות הקיימות תהיה 
 חניה ובהתאם עלייה לגובה בשני מבנים.

ית לא יכולה להיכנס עם רווחיות נמוכה. יזמים צריכים רווח מינימלי תכנית שמגיעה לוועדה המקומ
אם לאורך הזמן כשהתכנון יתקדם  –, ככל שנחפור יותר מפלסי חניה הדבר יפגע בכלכליות 17%של 

 ונראה שנוכל להוסיף חניות, נוסיף.

 היינו רוצים לראות עוד חלופות, האם ניתן לדון בזה? שאלה:

יוכנו עוד חלופות אשר ויוצגו לכם ולמינהל ההנדסה. אנו נשקף יחד איתכם את הההעדפות  תשובה:
 .שלכם למינהל ההנדסה. עם זאת ההחלטות על המתווה התכנוני נתונות להחלטת העירייה

החלופה הטורית מחייבת התייחסות לנושא קומת הקרקע, כל הציבור יכול לעבור שם. כיצד  שאלה:
 נוכל לשלוט בכך?

בעקרון למינהל ההנדסה חשוב לשמור על אופי השכונה הקיים שמאפשר הליכה בין  תשובה:
. לתושבי הבנייניםשטח  חדוננסה לייבתכנון להערה זו  אנו נתייחס המבנים והשטחים הירוקים. 

כך ולייצר היררכיה במעברים בין הבניינים  אפשר לנסותלא ניתן לחסום לחלוטין אך בהחלט יש 
 ואזורים ציבוריים יותר. שמשוייכים יותר לבניינים ודייריהםשיווצרו אזורים 

 האם ניתן לדרוש רמפה נוספת לחניון? שאלה:

שכן  הרמפות חוזר בפרויקטים שונים אך לצערנו לא ניתן להוסיף עוד רמפהמספר נושא  תשובה:
דול בהרבה משלכם מקצים רמפה . גם בפרויקטים בקנה מידה גההחלטה מתבססת על תקן תנועתי

גורעת משטח המדרכה והעירייה מנסה להגיע לפגיעה מינימלית חשוב להבין כי רמפת חניה אחת. 
 ככל הניתן במרחב הציבורי.

 מה לגבי הגג?  שאלה:

הגג יכול להיות גג ירוק לרווחת הבניין או פנטהאוזים למשל. הכל תלוי בתכנון וברצונות  תשובה:
ציין כי בפרויקטי שלכם. חשוב לזכור כי גגות ירוקים דורשים תחזוקה גבוהה ובהקשר הזה רצוי ל

אשר היזם חייב להקים לטובת סעיף בנושא "קרן הונית"  העירייה מחייבת להכניספינוי בינוי 
. מטרת הקרן היא לסבסד את עלויות האחזקה )ועד בית( רק עבור בעלי הדירות הפרוייקט
 שחזרו להתגורר במתחם. הקרן מוקמת במטרה לעודד אתכם לחזור ולהתגורר במתחם. המקוריים

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 סיכום:

ם, לכל צורך יש פתרון תכנית התחדשות עירונית היא מפגש צרכים ורצונות של דיירים, עירייה ויז
ויחד בשיתוף מלא של הנציגות בתהליך נוכל לייצר יחד תכנון מיטבי. הנציגות הבהירה כי חשוב לה 

 להיות מעורבת בכל התהליך ולעלות את קולות התושבים.

יכשיר את  ,מנהלת הפרויקט, ימימה תמיר, יחד עם בשבועות הקרובים לביא היציג, היועץ החברתי
 התהליך לכל אורך הדרך.לדיירים וילווה את הנציגות במידע הנציגות בכל הנוגע להעברת ה

סוכם כי עזרה ובצרון תדאג למפגש מול צוות התכנון במנהל ההנדסה וכי אדר' תמר פרצוב תעביר 
 חלופות לבנייה הטורית המתייחסות להערות הנציגות ונקיים מפגש נוסף בהמשך. 2עוד 

 אנו כאן לכל פנייה ושאלה.
 
 
 

 בברכה,
                                   ,                                            ימימה תמיר

 מחלקת פינוי בינוי                                  מנהלת פרויקטים 
 244שלוחה  03-7910333טלפון: 

054-5353077  
yemima@e-b.co.il 


