
 
 

 197-185נציגות בעלי דירות יפת סיכום מפגש 

 

 :  הדבריםעיקרי  

,  הפקדתה במטרה לאשרהצורך לבועדה המקומית   185-197 יפת  תכנית נידונה ינואר  חודש בסוף 

היועצים  בשיתוף   : עו"ד גיא יקותיאל ועו"ד מיכאל גבע,עורכי הדין של הדיירים   הפקדתה,עם אישור 

"קול קורא ליזמים להציע  עיקרי   בניסוח החלו דין, - ממשרד מיתר עורכישל עזרה ובצרון    המשפטיים

 . סעיפי ההתמחרות ועוד   ,ליזמים הכולל את תנאי הסף  (, מכרז הצעות" )

- וממצב של בינוי  הפרויקט  שלביות לשנות את  הועלתה האפשרות   המסמך, עיקרי   כתיבת תוך .1

וחלק מבעלי הדירות יעברו  למגדל  ישירות  יעברו מדירותיהם   בו חלק מבעלי הדירות :בינוי  – ינוי פ

ל  לבו כ   : בינוי רגיל- פינוילעבור למצב של   ,לדיור חלופי לתקופת הבניה, ויחזרו לבניינים החדשים 

ר  יעברו לדיור חלופי לתקופת הבנייה, ובסיום הבנייה יעברו לבניינים החדשים לאח  בעלי הדירות

 .  כולה הבנייההשלמת 

 הוסברו לנציגים:   לשינוי שלביות הפרויקטהסיבות  .2

a.  קרקעי ממוקם מתחת לבניינים שנמצאים על רחוב יפת,  - החניון התת  - סיבה תכנונית

באם יבנה קודם רק  ,  מכיוון רחוב אריסטו  הכניסה לחניון מתוכננת דרך רמפת כניסה ויציאה

שון )כלומר בשנים הראשונות(, רק לאחר  המגדל, לא יהיה חניון לדיירי המגדל בשלב הרא 

בניית הבניינים על רחוב יפת יחובר המגדל אל הבניינים בתת הקרקע ובחיבור לחניון אחד  

 גדול.  

b.   מאחר והיזם יצטרך למכור דירות במגדל ללא חניה בשנים הראשונות, הרווח   -סיבה כלכלית

 יותר לבעלי הדירות.   הכלכלי שלו יהיה נמוך יותר, מה שיגרום לתמורות מצומצמות

 31/05/2021 :  תאריך  20הפעמונית  הבית להתחדשות  מקום  

 משתתפים 

 : 185-197נציגות יפת  
: רינה בואזיזה,  189: אימאן ריחאן, יפת  187: אולגה נסונוב, יפת  185יפת  
 : שריף סכיס, עלי סוכר, מיכאלה שפירו 197: איגור פופוב, יפת 193יפת 

 . 195ויפת  191לא נכחו נציגים מיפת 
 עו"ד מיכאל גבע, עו"ד גיא יקותיאל   דיירים:ב"כ  

 ד"ר אהובה ווינדזור  יועצת חברתית: 
ר, עו"ד יואב בן  לעו"ד דנה פלג, עו"ד איתי דרכס   ייעוץ משפטי עזרה ובצרון: 

 שטרית. 
 גיליה ברגר קוליץ, דניאל אורן וימימה תמיר   עזרה ובצרון:

 

 נושא 
  וסוגיות שעלו בעת כתיבת המכרז  עדכון מודל שלביות



 
c. בעלי דירות שאינם מועניינים להתגורר במגדל, יצטרכו לחכות הרבה  – לוחות זמנים ת סיב

שלבי בנייה )מגדל ואז   2-שנים עד להשלמת הבנייה לבניינים שלכם, מאחר ומדובר ב 

 שנים.  2-4עלול לקחת בין בניינים על יפת(, כשכל שלב  

d.  שבניית מגדל בצמוד לבנייני מגורים יכולה לגרום לאי   צריך לקחת בחשבון  – סיבה של נוחות

   הצמודים לכל אורך הפרויקט.בנייה ה י אתרנוחות מ 

 :  לדיור חלופה ובכלל שכירות בתקופת הבנייה  .3

היזם שיבחר יעביר לכל בעל דירה דמי שכירות עבור פינוי הדירות, כל בעל  כי  לנציגים  הוסבר 

ישכור דירה חלופה או יחסוך את הכסף(. חשוב לציין כי  דירה ראשי לפעול עם הכסף כפי שירצה )

  את דירתםמשכירים  אשר בעלי דירות כיום מדמי השכירות שמקבלים  יפחתו לא   דמי השכירות 

דירה גבוה   היום, כחלק מהליך מכרז היזמים יוכלו היזמים להיתמחר ולהציע לבעלי הדירות דכר 

לסיוע  גם היזם ידאג  מהממוצע בשוק, וזאת על מנת לזכות במכרז הפרויקט לביצוע. כמו כן, 

 בשני הכיוונים.    להובלת התכולהוכן  חלופית  במציאת דירה 

 :  לאור הנושאים שהועלו בפני הנציגים והרשומים לעיל הוחלט כי .4

a.   בעלי  ל  מהאפשרויותתעביר את המידע החשוב ואת המשמעויות של כל אחת הנציגות

 .  הדירות בבניין שלו 

b.  שישאלו במטרה להבהיר  שאלות  ה על ותענה    לכל בניין  מפגשי הסברה תתאם עזרה ובצרון

 .  ולהסביר ככל הניתן

c.   לעבור למגדל  יבדקו מי מבעלי הדירות מעונייןד"ר אהובה ווינדזור בסיוע עזרה ובצרון  

   . (כפי שהוצע עד היום   השלביות)כלומר להמשיך במודל  בינוי -פינוי -במסגרת בינוי 

d.   החלטה בנושא שלביות הפרויקט ליציאה לביצוע תיבחר בדרך דמוקרטית עפ"י רוב, חשוב

מבחינת   המשתמעדיירים, על כל הפנים לבעלי הדירות ול עםתמיד  עזרה וביצרון לציין כי  

 עלויות, זמנים וכד'.  

e.   וחסרונות של כל אחת מהגישות לחברי הנציגות יוכן ויועבר דף הסבר פשוט ובו יתרונות  

 .  לצורך העברת המידע לבכלל בעלי הדירות

לאחר סיכום המודל הנבחר ייקבעו מפגשים נוספים עם הנציגות, לדיון בנושאים כגון מכרז   .5

 .  ומנגנון בחירת התמורה היזמים

 
 בברכה,
                                    ,                                             ימימה תמיר

 מנהלת פרויקטים מחלקת פינוי בינוי                                  
054-5353077   

b.co.il-yemima@e 
 

 ד"ר אהובה ווינדזור
 יועצת חברתית 
052-2566113 
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