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13/09/2021 

 

ן ו  סכום די

 25.08.2021 תאריך: מתחם ברנדייס –חדרה  פרויקט:

   זום  שיחת מקום: כנס שיתוף ציבור נושא:
 

 בשיחה השתתפו:
 

ר' המנהלת להתחדשות עירונית –שגיא צוקרמן  חדרה:מנהלת להתחדשות עירונית   
אחראית על קשרי הקהילה –גל סעדה    
  

מנכ''ל – אפי כץ :                           ענב ייזום  
 קשרי דיירים –אוריאל שסקין  
  

  צוות תכנון וניהול הפרויקט:
 מנהל תכנון  –דורון קופמן  תנע ניהול פרויקטים:                   

 מתאמת תכנון –צליל בן גל  
  

 תושבים של מתחם ברנדייס
 
 

 מועד לפעולה תוכן מס'

    כנס שיתוף ציבור מטרת הפגישה:  .1
    
 :הכנסמהלך   .2

 נשא דברי פתיחה והציג את המשתתפים. מן, מנהל הפרויקט, דורון קופ
 

 שגיא צוקרמן: 

 אנו עושים. ההתקדמות בפרויקטנעדכן על  במסגרתו שמח על מפגש הזום •
 לקדם את הפרויקט. כץ ואפי  קופמן מאמצים רבים עם דורון

 בימים הקרובים נקבל החלטה לגבי מימון התכנית ע''י המדינה.   •

 מקווים שהתכנית תקודם בלו''ז קצר.  •

 ציג את התכנית ואת המתווה המוצע., יהפרויקטמנהל  קופמן הינודורון  •

 .מנים לשאול שאלותמוז •
  

 אוריאל שסקין: 

 . מהדיירים המשתתפים היום בכנס שוחחתי עם חלק •

 . יכםמענה לשאלותלאחר הכנס וניתן נהיה זמינים גם אנו  •

שחלפו היו מורכבות אך למרות זאת הצלחנו לקדם את חצי השנה ו •
 הפרויקט, ועל כך נעדכן היום.

 
 :קופמן דורון

אדריכלים מתקיים תהליך תכנון שנמצא בשלבים ראשוניים, הצוות מונה  •
 פרוגרמה ושמאי. בהמשך התהליך נצרף יועצים נוספים.נוף, ויועצי תנועה, 
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נמצאת בדיון של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית תכנית ברנדייס  •
 במסלול רשויות. ההחלטה של הרשות צפויה להתקבל בעוד כשבועיים.

על מנת שניתן נדייס הוא מתחם לא פשוט מבחינת הלכי הבינוי, מתחם בר •
צירפנו מתחם  –ות לאשר ולבנות את יח''ד הנדרשות כדי לפנות ולבנ יהיה

במתחם עם בעלי הקרקע  נפגשנו החולפתבמהלך השנה . (28נוסף )מתחם 
 אפשר לנו לממש את התכנית. ת הסכמתם תם.הסכמ כדי לקבל 28

ודה תכנונית, בדקנו חלופות עשינו עב אחרונההשנה הלך הבמכמו כן,  •
עשינו בדיקה לגבי כמות הבניינים, גובה הבניינים, כמות יח''ד. עדיין , שונות

. הבינוי משלב בניה 28לא מדובר בתוצר סופי. מציג את החלופות למתחם 
 גבוהה ומרקמית.

 תכם בהליך התכנוני.נעדכן אוך הדרך נחזור אליכם לאור •

 כל אחד מכם.עם ש נצרף לצוות יועץ חברתי שיפג •
 

 שוקי לוי:  –עו''ד הדיירים 
התחלנו את הפרויקט לפני מספר שנים, עברנו הרבה מכשולים, הוועדה 
המחוזית בתחילה לא התלהבה מהפרויקט ועכשיו רואה אותו אחרת. המנהלת 

מתחייב עוזרת לנו לקדם את הפרויקט. חשוב להבין שנדרשת סבלנות, אני לא 
לזמנים, יקח כמה שנים. להוסיף לכך שנדרשת הסכמה של בעלי הקרקע 

נדרשת סבלנות, לא להתייאש, יש גם  –. לכן, א. רוצה לחזק אתכם 28במתחם 
מוזמן. לגבי השאלות מבחינת  –נציגות שמדי פעם מתחלפת, מי שרוצה להצטרף 

נראה מה  28 לגבי מתחם – 76אחוז אבל אולי יהיה  80כרגע  –אחוז חתימה 
את דברי שוקי לוי תעבירי לסיכום הדיון ולא  יהיה עם הבעלים הפרטיים.

 לשאלות ותשובות.
 

 )ראה מטה( תשובות-שאלות

 
 דוד:

רוצה להכיר תודה, יודע שאתם עובדים קשה, לילות כימים.  –בשם הועד  •
 מחזיקים לכם אצבעות שתצליחו.

 
 סיכום

 
 שגיא צוקרמן: 

 שלושה. -שנה טובה. נערוך מפגש זום נוסף בעוד כשבועיים •
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 תשובות שאלות 
  יהיו אאפשר להקליט הפגישה? יש כאלו של  .1

יהיו בניינים בגבהים שונים, בין היתר גדי לייצר  כמה קומות סה''כ מתוכנן בכל בניין לבנות?  .2
 32קומות ועד  6הבניינים יהיו החל מ  –מגוון 

קומות. חשוב להדגיש אנחנו בשלב תכנון מוקדם 
 ויתכנו כמובן שינויים בהתאם להתקדמות התכנון

מה התחדש מהפגישה שהיתה בזום אלו   .3
 דברים שחוזרים על עצמם, מה התקדם מאז?

החל הליך תכנון, הוגשה בקשה לרשות 
הממשלתית להתחדשות עירונית להכרה בפרויקט 

 במסלול רשויות. 
מי מקבל החלטות לגבי איזו חלופה תצא   .4

 לפועל ומתי?
ההחלטה היא של מוסדות התכנון הוועדה 
המקומית והוועדה המחוזית או הוותמ"ל. כמובן 

מדובר בתכנית בהיקף לאחר דיונים תכנוניים. 
 גדול.

הוועדה המחוזית חיפה או הוותמ''ל, אלה כאמור 
 הגופים שיקבלו ההחלטה הסופית

האם תחילת הפרויקט תלוי רק בפינוי של   .5
 ?28שטח 

יש קשר בין מה שקורה במתחם זה למתחם 
לא ניתן לקדם את מתחם  28, ללא מתחם ברנדייס
 ברנדייס

ניכנס  2021נובמבר חודש במהלך הכוונה היא  יש לכם לוח זמנים?  .6
לדיון בוועדה מקומית של עיריית חדרה, לאחריו 

התכנית לוועדה  מחוזית או לוותמ''ל את נעביר 
 כדי לקדם התכנון כולל הליך איחוד וחלוקה.

התהליך עשוי לקחת עוד כשנה  –ועדה מחוזית בו
 וחצי )תלוי בהתנגדויות(

 בפגישה הקומות של המקסימום מה  .7
  20 על דובר האחרונה

קומות. נעשה  20מניח שיהיו בניינים עם למעלה מ 
את המינימום האפשרי אך יהיו בניינים גבוהים 

 ראו תשובה בתחילת השאלות יותר
)ראו גם התייחסות בתחילת השאלות( . 32כנראה  מה המקסימום של הקומות?  .8

הכלכליות הבנו שנצטרך בדיקות ב שהעמקנוככל 
''ד, זה תלוי בגורמים נוספים כמו להגיע ליותר יח

השטחים הציבוריים הנדרשים, שטחים לניקוז, 
כל אלה מייצרים צרכים שמביאים לבניה  –תנועה 

קומות, בנייה כזאת היא לא  20גבוהה למעלה מ 
 יוצאת דופן

קומות, זה לא מעניין.  2-30הכל נחמד שיש   .9
איזה דירות אני אמור לקבל? אני בעל כמה 

 ויקטדירות בפר

מספרי החלקות ישתנו בהתאם לתוכנית איחוד 
וחלוקה, כך שלא ניתן לדעת כעת מה תהיה 

יש כללים מאוד ברורים של איזו החלקה הסופית. 
והיא מבוססת על  דירה יקבל כל דייר בפרויקט

 קביעה שמאית שתערך בהמשך הליך התכנון.
 אישור לע וחתמ במתחמים התושבים כל  .10

  או הדירים כלל של הסכמה יש . האם?בכלל
 ?לא שעדיין

תכנון הבנייה והיכן יתחילו לבנות בתחילת 
הביצוע וההמשך יקבע ע"י היזם לקראת שלב 

 הביצוע.   
, מאמין שתוך כדי עבודה ך לעבור דר כברתיש לנו 

ניתן יהיה לדעת היכן יתחילו וכיצד על התכנון 
אבל אנחנו עדיין לא שם. קצת תימשך הבנייה. 

 בתקווהסבלנות. אתם כבר כמה שנים בתהליך... 
שעוד שבועיים שלושה נעשה זום נוסף ומשם 

 נתקדם
 של הקרקע בעלי עם להסכם הגעתם האם  .11

 28 מתחם
בעלי קרקע ם יש לנו שיחות ותיאומים ראשונים ע

 התכנון הליך קידום השאר בין. 28במתחם 

יקבלו  םוהבתי הכנסת אנחנו מודעים לנושא  4 צבי בן יצחק חיים עץ הכנסת בית לגבי מה  .12
 ופרטני.  טיפול מיוחד
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 להסכמה להגיע צריכים אתם אחוזים לכמה  .13
 ?28 קרקע של הבעלים עם

אחוז  70של כ ראשוניות בהיקף הגענו להסכמות 
, הם מודעים 28עם בעלי הקרקע של מתחם 

 ליתרונות שעשויים לצמוח להם מהפרויקט
 . המשותף

 השלבים מבחינת סדר שוב תעשות תוכלו  .14
 המשוער הזמנים  ולוח נמצאים שאנחנו

, שלב הבא: להעביר ראשוני כרגע בשלב תכנון
לדיון במליאת הוועדה המקומית חדרה/ או וועדת 

התכנית את משנה, לאחר קבלת המלצה נגיש 
לוועדה מחוזית חיפה או וותמ''ל. התכנית 

לאחר הליך ההתנגדויות  תפורסם להתנגדויות,
התכנית בהתאם, לאחר מכן את מסמכי נעדכן 

 סדר גודל של שנה וחצי, שנתיים –התכנית תאושר 
 . יתכן שיארך שנתיים וחצי שלוש

לאחר מכן הליך הוצאת היתר ולאחר מכן בניה. 
שנים עד שניתן יהיה  5-6-מדובר על תקופה של כ

 להיכנס לדירה חדשה.
 

 ן לקצר. יש תהליכים שלא נית
כמו בנו  במה שתלוי בכם –ניתן לקצר זמנים 

חתימות על הסכמים/ אחוז חתימות להוצאת 
עד עכשיו יש אחוז חתימות יפה,  .הפרויקט בפועל

רוצים לתת דחיפה קדימה, יעזור לנו לקדם את 
התכנית למסלול רשויות או מול הוותמ''ל. יש כאן 

 שסקין ואוריאל את עו''ד שוקי לוי, עו''ד הדיירים
 . נציג היזם שזמינים תמיד לתיאום חתימות

 
 

עדיין אין מקרים בארץ של התחדשות עירונית  28 קרקע בעצם היא כרגע הבעיה מבינה לא  .15
 –עם קרקע פרטית, זה מקרה ראשון. אם נצליח 
זו תהיה פעם ראשונה בארץ של פינוי בינוי עם 

 .קרקע פרטית, לטובת כולם
 של מסודרת רשימה בבקשה לקבל אפשר  .16

 הפגישה בתחילת שהצגת קשר אנשי
מטעם המנהלת סעדה אני מטעם היזם וגל 

 כל מה שנדרש, לפנות אלינו  –להתחדשות 
 

  גל
 חדרה עירונית התחדשות מינהלת  050-8878846

 קהילה קשרי
 

 או 0526840928 -ענב חברת נציג, שסקין אוריאל
 03-9030055 המשרד בטלפון

 
 

 מחוזית וועדה של אישור מרגע האם  .17
 נוסף תהליך שיש או לעבוד מתחילים

יש תהליך נוסף לאחר סיום תהליך עבודה 
הוועדה מחוזית שהוא הכנת בקשה להיתר ע''י 

היזם מול הרשות המקומית. תהליך זה עשוי 
שנה והוא נדרש לטובת ביצוע -לקחת חצי שנה

הפרויקט. לאחר מכן ניתן להרוס את הבניינים. 
תקופה של הטיפול בהיתרים, היזם במהלך ה

 יהיה בקשר עם הדיירים ויציג הסדרים לדיירים.
 עוד הבנייה התחלת צפי מה כך כל הבנתי לא  .18

 מזה יותר או שלוש שנתיים
 ראו תשובות לעיל

 בחלקו בתוך הפרויקטכלול הרחוב  הפרויקט בתוך צבי בן' רח, רב שלום  .19

 את לקדם יכול התושבים צד  הפגנות האם  .20
 וכדומה ערייה בניין מול? הפרויקט

 אין צורך בכך. שיתוף פעולה תמיד ייתן יותר

 לכל ממוצע זמנים לוח לקבל אפשר  .21
, מקומית וועדה לדוגמא, בתהליך התקדמות

 ראו תשובות שניתנו לעיל
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 לפי. בניה זמן, תוכניות. בניה היתרי, מחוזית
 קודמים פרוייקטים של זמנים לןח

 הפגישה של הקלטה לקבל אפשרות תיהיה  .22
 ?הזו

החומר יועלה לאתר המנהלת להתחדשות 
 עירונית

 ס"במתנ פגישה לנו היתה שנתיים לפני  .23
 כלום התקדם ולא דברים אותם על ודיברתם

 נושאים אותם על מדבריים אתם

נעשתה התקדמות בהליך התכנון, בהגשת 
הבקשות להכרה ע"י הרשות הממשלתית 

 מימון מתאיםלהתחדשות עירונית כולל 
 ראו תשובות והתייחסות לעיל אותנו מעדכניים לא אתם יש אחוזים כמה  .24

של דירות מגורים מהווה לצורך חכירה  בחכירה היא שהקרקע זה עם קורה מה  .25
 קרקע בבעלותההתייחסות מול יזם בדומה ל

 פרטית
הדיירים לפנות לעו"ד הדיירים בתיאום עם  לנציגות להצטרף אפשר איך  .26

 בבניין
 של מסודרת רשימה בבקשה לקבל אפשר  .27

 הפגישה בתחילת שהצגת קשר אנשי
 ראו תשובות לעיל

 100% ל להגיע עלינו - 28 לקרקע בנוגע  .28
 פרטי בשטח שמדובר בגלל חתימות

הנושא נמצא בטיפול המנהלת יחד עם מנהל 
 . הפרויקט

29.    

יהיה בינוי פינוי, אבל רצוי להמתין עד כנראה  וי?פינ בינוי. או בינוי ויפינ זה האם  .30
יך התכנוני כדי לקבל תשובות לתום ההל

 קותמדוי
 בתוך 16 צבי בן, שוב שחוזרת, סליחה  .31

? במקביל נוסף פרויקט שקיים או, הפרויקט
 הצלחה והמון תודה

הליכי תכנון בנמצא הפרויקט נוסף מוכר לא 
 מקביל. ב

  16בן צבי  לגביהמנהלת  עםבדוק נ אנחנו
 20 בין משמעות שיש בטח הקומות' מס לגבי  .32

 פחות החיים תמאיכו מוריד זה 32-ל קומות
 לחילופין או לרכוש םמעונייני יהיו אנשים
 לצאת שקשה גבוהות בקומות דירה לשכור

 'וכו פקקים בגלל מהאזור

הכולל העומס נגזר ממספר יח''ד  –לגבי פקקים 
אמור להינתן  .ולא מגובה הבנייניםבפרויקט 

מענה תחבורתי מבחינת הרחבת הדרכים, יציאה 
. מתכננים גם חיבורים לתחנת 4נוספת לכביש 

כל אלו נועדו הרכבת באמצעות שבילי אופניים. 
 להקטין את עומסי התנועה. 

33.    

 פינוי לבצע כשאפשר 28 מתחם את לערב למה  .34
 זה שאולי או. היום שלנו המלבן עם רק בינוי

 את לערב ניתן יהיה שלא במקרה החלופה
 וכדומה שלהם הסכמה אי בגלל 28 מתחם

מתחם ברנדייס לבד אינו יכול לתת מענה לכל 
  היקף יחידות הדיור הנדרשות לצורך פינוי בינוי. 

 האם מסוימת חלקה על שגר דייר - שאלה  .35
 במסגרת מועבר או החלקה באותה נשאר הוא

 אחרת לחלקה הבינוי

 ראו התייחסות לעיל

 האם? בדירות החדרים מספר מה ידוע האם  .36
 ומעלה חדרים 4 רק או חדרים 3 דירות יהיו

יהיו מגוון רחב של יחידות דיור, יקבע בהמשך 
 הליך התכנום

 כלכלי לפרוייקט מהמדינה מימון צריך למה  .37
 ?עצמו בפני

הפרויקט יהיה כלכלי אם התכנון יהיה נכון, 
מורכב הליך הכנת תב''ע הוא  –נדרשת תב''ע 

 ויקר, נדרש סיוע של המדינה
?  קודם זאת עשו שלא קודם הזכרתם אתם  .38

 על עניתם לא ועדיין. מתחמים שני של שילוב
 בלי זאת לעשות אפשר אי למה השאלה
 28 מתחם

 ראו תשובות לעיל

 תעדכנו ?קריטי תאריך יהוה עייםשבו    עוד  .39
 שבועיים? עוד

 ברגע שתתקבל תשובה יינתן עדכון 

 28 ב הקרקע בעלי מול נעשות פעולות אילו  .40
 שלהם בצד חתימות לקדם כדי

 ראו תשובות לעיל 

 צריך.  במספר 70 הקרקעות בעלי עם מה  .41
 לא. 7ב אותם גם להכפיל

 ניתנו קודם לכן.  28כל התשובות בעניין מתחם 
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כעת לא הזמן לבחור בנק מלווה. הבחירה תהיה  הפרויקט את מלווה בנק איזה  .42
 י היזם לקראת הליך הבנייה. על יד
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