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           5/4/2015 

ה"תשעאיירו"ט           

 28.4.15 -סיכום מיפגש תושבים עם נציגות משרד הבינוי

:משתתפים

מנהלתאגףהתחדשותעירוניתמשרדהבינוי –גב'עינתגנון

אגףהתחדשותעירונית,משרדהבינוי –רונןגב'גלית

עירייתרחובות,עו"סקהילתית–לוירויטל

שיקוםשכונות- ,ליקירסטןידיריקיסיאט,סועלםדסטהרנאווה

מנהלשיקוםשכונותפיזי.-לירוןפוליצר

מרכזגישור- אביבהחלבי

ניהולהפרוייקט-סיטילינק - קורן-לנגלבןרויתריכטרוחופית



רומנוב,ברג,אולגהרוטנמשולם,פאנילוי,סיגליתטסמה,דוריתגלודשטיין,ארגאודסטה,איגורמקונןתושבים:

,דסהדרבה,סיסאיזאודהאלגזר,אבאינחמני,מזלססונקר,רוניתסיסאי,דבורהיעלגטנט,בכר,קברטיואל

קסה.

רקע

 לשכונתקרייתמשה,התחדשותעירוניתתוכניתמתארלשלתכנוןמשרדהבינויועירייתרחובותהחלובתהליך

ומטרתולתכנןבצורהכוללתאתהשכונה,ולתתמענהתכנונימיטביספורים.התהליךהחללפניחודשיםברחובות

לפניכחודשייםימים,ולאחריהביקשותושביהתקיימהלתושביםהקיימיםוהעתידיים.ישיבתההתנעהלתהליך

מפגשעםנציגימשרדהבינוי,במטרהלהבהירמהיהתכניתלהתחדשותעירוניתשלהשכונה,,השכונהופעילים

כיצדהיאמשתלבתעםשארהמיזמיםוהתכניותהקיימותבקרייתמשהובעיקרהתייחסותהליזמיםהפועליםמזה

מספרשניםבשכונה.

אוהרידימ"שיקוםוגב'נמטעםעירייתרחובותרויטללוי,עו"סקהילתיתגב'ארגוןהמפגשנעשהבמשולבבעזרת

רדהבינויובראשןגב'גנוןנענולבקשהוהבינואתהצורךלהיפגשעםנציגותמששכונות"ובעזרתתושביםפעילים.

פעילים,נציגיגופיםוארגוניםהפעילים20-כוהגיעולמפגשזומנוהתושביםבשכונהעצמה,דברשאינומובןמאליו.

בשעות,מקוםהמפגשנקבעבמתנ"ס,בלבהשכונהבשכונה,שהעבירואתשאלותיהםמראשלנציגימשרדהבינוי.

.להשתתףמעבודתםואחה"צהמוקדמות,דברשאיפשרלתושביםולפעיליםלהגיע

שילווהאתהתוכניתמפגשזההינוהראשוןבסדרתמפגשיםעםתושבים,

להתחדשותעירונית.

בונחשפושסבבהיכרותותודותלמשתתפיםכללשלהמפגשהחלקהראשון

בשכונה.פעיליםלהשרוכההמשתתפיםוהכירואתהפעילותהרבהוהב

החלקהשניכללסבבשאלותשהופנולגב'גנוןותשובות.

וףהציבורלתוכנית.יועצישית-איתןסרברמחברתמודוסהמיפגשנוהלוהונחהע"יד"רדפנהבןברוךו
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תנו:יבחלקזהישתיאורשלהשאלותוההבהרותשהופנולגב'גנוןותמציתהתשובותשנ

וכמה זמן  אחרת מתכנית מהווה חלק או לשכונה מכוונתהיא  האםהתחדשות עירונית, מהי התכנית ל .1

 תימשך הכנתה?

עירייתרחובותפנתהבעזרת"קולקורא"שלמשרדהבינויובקשהלערוךתכניתכוללתחדשהלקרייתמשה.

והסתכלותמענהכוללהתכניתבאהלתת.ואזוראזורכללגביעירוניתהתחדשותשלשוניםסוגיםתציעהתכנית

רחבהעלהשכונה,כוללמענהלצרכיציבור,למבנים,לתשתיותתחבורה,גינותציבוריותוכד'.התכנוןיעשהאיזונים

לאשאחרחלקובינוי-לפינוימיועדיםיהיובשכונהמהאזוריםשחלקאפשרשהתוכניתתציעביןכלהצרכים.בהחלט

וככלהנראה(,בינוי–לפינויאפשרותאיןכןעל–קטניםהמגרשים:לדוגמא),שונותמסיבותתהליךזהליתאימו

יכוללא.שבינויואזוראחר-התכניתתצביעעלאזורשמיועדלפינוישיתכןמצבבהחלט.38א"תמאפשרותלתהיה

.התערבותלאלהאזוריישאראולי,ואזתהליךבאףמעונייניםשלאיאמרומצבשבותושביאזורמסויםלהיות

כדישהתכניתתתממשישצורךבהתארגנותהתושבים.משרד-לאפחותחשובמהתהליךעצמוהתהליכיםמימוש

עלפילתקשרעםיזמיםיכוליםהדיירים,לאחרשתבחרחלופהמתאימהבתוכניתהמתאר.הבינויאינומממש

ןסיועלהתארגנותזובאמצעותהעובדיםנותללאהתארגנותהתושביםזהלאיקרה.משרדהבינוי.בחירתם

הקהילתייםבשכונה.

אישורהתכניתבמוסדותהתכנוןקשהמשךשנהויכלולגםאתשיתוףהציבור.,לכלהיותר,תהליךהתכנוןייקח

שניםעדאישורהתוכנית.3-שנתיים.סה"ככ–להערכה,אךאנותקווהשייקחשנהוחצי

 ?שכונות שיקום תקציב על משפיע זה כמה עד, כן ואם חומש מתכנית מגיע התכנית מימון האם .2

ציביתקעלהשפעההרישאין,זוומבחינתבמשרדהבנויעירוניתהתחדשותלהאגףשלהינוהתקציבלתכנית

שיקוםשלהשיפוציםוהתשתיותתקציבאתשעצרה,הבינוימשרדל"מנכשלגורפתהחלטהנהיש.שכונותשיקום

מיועדיםפיזישכונותשיקוםיתקציבכל2014החלמשנת.ישראלמדינתבהשיקוםשכונותבכלפיזישכונות

.שפורסםהקוראהקולבאמצעות38א"תמשללפרויקטים

 ?ההשבחה מהיטלי יבנו בשכונה הציבור מוסדות האם .3

הפטור,המשפטביתשלקהיפסעלפי,אבל.השבחההיטליגבהלא,שיקוםבשכונותלפיוסעיףקיים,החוקלפי

העירבמועצתהחלטהקיבלההעירייהשבושבמקוםאומר,בחוקאחרסעיף.קייםמבנהשלהרחבתעלרקיחול

ביןהיתרגםהשבחההמהיטלפטורלתתיהיהאפשרהרי,הסכימווהפניםבינויהיושר,השבחהמהיטלפטורלתת

הציבורבשכונהמוסדותאתלהשליםתקציבימקורשצריךישלקחתבחשבון,,שנימצד.לפרויקטיםשלפינויבינוי

והיאאמורהלספקלתושביהאתהמעניםלכלהצרכיםהציבוריים.לאניתןכרגעלתתתשובהחדמשמעיתבנושא

שנושאבכלהעלויותשלהפרויקט,הואזההיזםשבינוי-פינוילשבפרויקטיםנהוג,אךיחדעםזה,ישלדעתשזה

.היטלהאתמשלמיםלאהתושביםמצבבכל.ההשבחההיטלכוללתשלום

בכלמצבמחובתהשלהמדינהושלהעירייה,להשליםאתמוסדותהציבורושטחיהציבור,שיידרשובשכונהכתוצאה

מתוספתהאוכלוסייההצפויה.

 התושבים לאותם תכספי או/ו משפטית הגנה יש האם? בשכונה שעובד ליזם שחתמו התושבים דין מה .4

 ?היזם עם חוזה עם שחתמו

יחדעם.,כיווןשמדוברברכושפרטישלבעליהדירותאיןזהמתפקידושלמשרדהבנויאושלהעירייהלבחוריזם

לגביבינויבהמשך.-תוכניותהפינויאתלפועלהמוציאיםאלהשישנםיזמיםשהם,מברךעלכךמשרדהבינוי,זה

אליהעבירושימבקשתלהגיבולהתייחס.גב'גנוןהחוזה,כיוןשהואלאהועברלידימשרדהבינוי,איןבאפשרות

חתמוהתושבים.כדילהביןעלמהחוזיםדוגמאותשל
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יזםלעשותאףצעדללאעורךדין.שלאלחתוםללאעורךדיןשמייצגאתהתושבים.לאממליצהגב'גנוןבכלמקרה,

,זהעדייןלאמעידעל,כמועשרותיזמיםאחריםמרחביהארץ,מתוקףתפקידהגב'גנוןעםנפגששכונההפועלב

עד  ,ליזם חתימות עם להתעכב כרגע זה ,אומרת שאני המסר: "ולגביההמשך.תמיכתהמשרדביזםזה

 להגיד יכולה לא ואני משמעיים -חד כיוונים לנו אין ולכן התחילה רק התכנית כרגע. שיגובש מתווה תכנוני ברור

 שנגבש . מרגע.התכנית עם שנתקדם עד החתימות עם להמתין ,אנו ממליצים בשלב זה . לכןהפתרון יהיה מה

 יזמים יהיו ואם החלופות את לכם נציג אנחנו( שנה חצי מקסימום) בתכנית הנבחרות החלופות את

 היזם יבוא הנבחרת החלופה את שנגבש מבורך. מרגע משהו זה מתעניינים כשיזמים. ובט זה שמתעניינים,

לקדם תכנית  במקביל ויוכל יזם אותו להיות חייב לא זה – תבחרו – הדירות בעלי – שאתם יזם כל מבחינתי

ם אנחנו לא נעכב את היזמים עד לאישור תכנית המתאר כדי לא לפגוע בתושבים ובאפשרות שלה .מפורטת

 ." לשפר את איכות חייהם

 האם תוכלי להוציא מכתב הבהרה בנושא היזם והחתימות בשפות שונות לתושבים ולהסביר את  .5

ולהוציאמכתבאיזהמכתבאפשרלהוציאלתושביםבמשרדהבנוי,המשפטיהייעוץמבקשתלבדוקעםגב'גנון

לחתוםללאעורךדין,וממליצהלהתארגןביחדבכלמקרהשובחוזרתוממליצהלאברוחזותוךשבועייםימים.

זואחתמההמלצותהכי,התושבים התארגנותבעזרתמשרדהבינויכדילעשותאתהתהליךנכוןוטוביותר.

 .לצורךמימושתהליכיםשלהתחדשותעירוניתחשובותשהמשרדיכוללתת

מה יקרה עם דיירי הדיור הציבורי בשכונה? .6

.מקבלתאתההצעהשלאחתמענהלזהוניתןבשכונהפרהרבשלדייריהדיורהציבורילמסמשרדהבינוימודע

נציגיעמידרומשרדהבינויבהקדםהאפשרי.ספציפיעםדייריםאלהיחדעםהמשתתפותלקייםדיון







                                

 

 

 

 

 

 

 

תפוצה:משתתפים

  

  


