
 

 
 
 

עיריית תל אביב-יפו  
קול קורא – דיור שיתופי חברתי 

 

בקשה לקבלת מידע בדבר דיור שיתופי בתכנית מכבי יפו 

 

 
עיריית תל אביב יפו פונה במסגרת "קול קורא" להציע רעיונות/הצעות בנושא דיור שיתופי חברתי בכלל 

ולמימושו במגרש לדיור מיוחד בתכנית 2725 מכבי יפו בפרט. 

צד המעוניין בקבלת דף הסבר להגשת רעיונות/הצעות כאמור לעיל, מוזמן להוריד את הדף מאתר האינטרנט 

  .www.tel-aviv.gov.il העירוני

לבירורים ניתן לפנות לאגף נכסי העירייה, לגב' מירית-איב רוזנבאום-מנהלת יח' שיווק ומכרזים באגף נכסי 

העירייה   טל': 03-7241457 . 

 

מובהר בזאת כי אין לראות את העירייה מחויבת בשום צורה שהיא להתקשר עם פונה, בכל התקשרות שהיא 

הנוגעת למידע נשוא הבקשה. אין בבקשה כדי להטיל חיובים כלשהם על העירייה, לרבות חובה לנהל מו"מ 

עם פונים. לפונה לא תהיה כל טענה, או דרישה, או תביעה בעניין זה, כנגד העירייה שכן, בקשה זו עוסקת 

בקבלת מידע בלבד. 

 

את ההצעות בדבר "קול קורא – דיור שיתופי" ניתן להגיש עד לתאריך 27 במרץ 2019 שעה 12:00 בקומה 8 

חדר 824 אגף נכסי העירייה, בניין העירייה אבן גבירול 69 ת"א-יפו. 

 

 
 

http://www.tel-aviv.gov.il/


 
 
 
 

 

          
  24 ינואר 2019 
 י"ח שבט תשע"ט 
 

"קול קורא" - הזמנה להציע רעיונות/הצעות בנושא דיור שיתופי במגרש לדיור מיוחד בתכנית "מכבי יפו" 
 

רקע:  
עיריית תל אביב-יפו שמה לה למטרה לקדם ולעודד מיזמים של דיור שיתופי בעיר. בשנים האחרונות ניכר עניין 
ציבורי רב בנושא, בעולם ובישראל, שמקורותיו האפשריים הם:מצוקת הדיור המתמשכת, החיפוש הגובר אחר 

חיי קהילה, וזמינותן הגדלה של פלטפורמות ארגוניות וטכנולוגיות המאפשרות שיתוף.  
קיומו של מודל מגורים ייחודי  זה בתל אביב-יפו, יכול לתת מענה למגוון מטרות עירוניות כגון: גיוון מוצר 

המגורים הקיים, התמודדות עם סוגיית יוקר המחיה, מענה לצרכים חברתיים וקהילתיים ועוד. 
בהמשך לכך, הצהיר ראש העיר על כוונתו ליישם דיור שיתופי בתל אביב-יפו, וכן הוחלט כי מגרש ביעוד לדיור 

מיוחד בתכנית תא/2725-מכבי יפו ישמש כפיילוט למימוש מיזם של דיור שיתופי. 
מסמך זה הינו "קול קורא" לקבלת הצעות ורעיונות למימושו של דיור שיתופי במגרש. 

 
פרטים על המגרש:  

עיריית תל אביב - יפו )להלן: "העירייה"( ורשות מקרקעי ישראל )להלן:"רמ"י" ( הינן הבעלים של המקרקעין 
הידועים כמגרש 801 )לפי תכנית תא/2725(. המגרש ממוקם בגוש 7046 חלקה 62 )להלן: "המגרש"(.  

תכנית בניין העיר החלה על החלקה הינה תכנית תא/ 2725-מכבי יפו )להלן: "התכנית/התב"ע"(. התכנית 
מציעה את הקמתן של כ-1,400 יח"ד ועוד כ-120 יחידות דיור לדיור מיוחדבצד שטחי ציבור ושימושים 
מסחריים. מגרש 801 בתב"ע הינו בייעוד דיור מיוחד, המאפשר בין היתר הקמת דיור שיתופי. בכוונת העירייה 

לבחון הצעות לשימוש במגרש עבור מיזם ייחודי של דיור שיתופי בהתאם להוראות התב"ע. 
 

מטרת הקול הקורא היא הערכה ובחינה של החלופות האפשריות למימוש דיור שיתופי במגרש 
באמצעות קבלת מידע ספיציפי לגבי מודלים אפשריים למימוש במגרש, ובנוסף, קבלת מידע כללי 

לגבי דיור שיתופי במטרה להבין את התועלות העירוניות ואת האתגרים הפוטנציאלים הנובעים 
מסוג מגורים ייחודי זה . 

ההצעה לגבי מודלים אפשריים למימוש מיזם דיור שיתופי במגרש תתייחס, בין היתר,  לנושאים 

הבאים: 

1. סוג היזמות )פרטית, קואופרטיבית ועוד( 

2. אופן הקמת, תפעול ותחזוקת המיזם לאורך זמן: היבטים  כלכליים, ארגוניים ונכסיים )סוג 

החזקה  בקרקע וביחידת הדיור(. 

4. מרכיבי השיתופיות – פיזיים, תפקודיים וחברתיים. 

5. התאמה לחקיקה הקיימת או שינוי חקיקה במידת הצורך. 

6. אופן ומידת המעורבות העירונית הנדרשת )תמיכה וסבסוד, ניהול ובקרה, ליווי מקצועי ועוד(. 

7. אוכלוסיית היעד שתתגורר במיזם. 

8. פירוט התועלת לעירייה, לתושבי העיר בכלל ולתושבי האזור בפרט, הנובעות מהפעילות  

     המוצעת, ובכללן:  

 השגות- שילוב של השכרה ארוכת טווח ו/או השכרה במחיר מופחת  לאורך זמן.  

 קהילתיות- בקרב דיירי המיזם וכלפי חוץ ביחס לתושבי האזור. 



 
 
 
 

 

 שיתופיות-הרכיבים הפיזיים והארגוניים המייצרים את ההיבט השיתופי במיזם)שטחים 

משותפים בנויים ופתוחים  ויחידות המגורים – היקף השטחים, מרכיביהם(, עקרונות 
להתנהלות הדיירים ומנגנון לקבלת החלטות, קיום תקנון, פעילויות משותפות ועוד. 

 תאימות- שיעור יחידות הדיור המיועדות לאוכלוסיות מיוחדות כגון: בעלי מגבלות 

פיזיות, קשישים, בעלי מקצועות נדרשים ועוד. 

 קיימות- רכיבים פיזיים המעודדים קיימות )בניה ירוקה, חסכון בעלויות בניה 

ותחזוקה, היבטי תנועה וחניה ועוד(. 
 

תנאים להגשת ההצעות 

1. העירייה אינה מתחייבת בשלב זה למועד כלשהו לעיל, ובקשה זו הינה בקשה לקבלת מידע 
בלבד.  

2. למען הסר ספק מובהר, כי מטרת הבקשה הנה אך ורק לקבל ולאסוף מידע רלבנטי, שיעובד על 
ידי העירייה ואין לראות העירייה מחויבים בשום צורה שהיא להתקשר עם פונה, בכל 

התקשרות שהיא הנוגעת למידע מושא הבקשה.  

3. מובהר בזאת כי העירייה או מי מטעמה לא יישאו בכל תשלום או הוצאה שנגרמו או יגרמו 
לפונה בגין פניה זו.  

4. מובהר בזאת כי אין בבקשה כדי להטיל חיובים כלשהם על העירייה, לרבות חובה לנהל מו"מ 
עם מי מהפונים. לפונה לא תהיה כל טענה, או דרישה, או תביעה בעניין זה, כנגד העירייה שכן, 

בקשה זו עוסקת בקבלת מידע בלבד.  

5. יתרה מכך העירייה ו/או מי מטעמה יהיו זכאים שלא לקבל כל מידע ו/או דעה ו/או מסקנה, 
שנתקבלו בעקבות הבקשה, באופן מלא או חלקי.  

6. העירייה תהיה רשאים לעשות כל שימוש במידע שיתקבל, ללא כל הגבלה וללא תשלום תמורה 
כלשהי לפונה, בין היתר, בגין שימוש בנכס בהתאם לשימוש שהוצע ו/או פרסום מכרז לקבלת 

הצעות לשימוש בנכס בהתאם לשימוש שהוצע, ככל שמוסדות העירייה יחליטו על כך.  

7. גורמים אשר הצעתם תהיה תואמת את הוראות התב"ע ודרישות/עמדות העירייה כמפורט 
במסמך זה, יוזמנו לפגישה בעירייה לצורך הבהרות נוספות באם יידרשו.  

8. למידע נוסף ניתן לפנות אל הגב' מירית רוזנבאום, מנהלת יח' שיווק ומכרזים באגף נכסי 

העירייה בטלפון 03-7241457.  

9. נספחים - מסמכי רקע: הוראות התכנית תא/2725, נספח בינוי תא/2725 
לעיון במסמכי התכנית ראה: 

 http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4
 

אופן הגשת ההצעות -  
כל גורם המעוניין לספק את המידע הרלבנטי או חלקו מוזמן להעביר את המידע, בצירוף פרטיו, 

לא יאוחר מיום 27 במרץ 2019 ב שעה 12:00 בצהריים, במשרדה של הגב' מירית רוזנבאום- 

מנהלת יח' שיווק ומכרזים באגף נכסי העירייה, קומה 8 חדר 824 רח' אבן גבירול 69 תל אביב-

יפו. 

                                בכבוד רב,  
 
 

אלי לוי, מנהל אגף נכסי העירייה   

http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4

