
23-33גארדיהלה 
דייריםמפגש

15.04.19



תל אביב23-33לה גארדיה 

עזרה וביצרון| יזם וניהול פרויקט 

אלונים גורביץ אדריכלים| אדריכלות 

קו בנוף| יעוץ נוף 

ESD| יעוץ סביבתי 

ניצן ארד הנדסה| יעוץ תנועה 

מוזאיקה| יעוץ חברתי 

פז כלכלה| כלכלה 

דרור בן נתן| מדידה 

צוות התכנון



עדכון בתהליך בתכנון והצגת עיקרי התסקיר החברתי| 18:00-18:30

הצגת עיקרי התכנון| 18:30-19:00

שיחה פתוחה וחשיבה קדימה| 19:00-19:30

תל אביב23-33לה גארדיה 

מבנה המפגש



תל אביב23-33לה גארדיה 

?איך ממשיכים | תהליך העבודה 

הסתיים:שלב ההתארגנות הראשונית

הסתיים:                                                 ד דיירים והסכמות על הסכם הליווי"שלב בחירת עו
13.7.16
ד  "בחירת עו
דיירים

3.8.16
ישיבת נציגות  

ד דיירים"עם עו

6.9.16
דיון על הסכם  

הליווי

9.10.16
דיון על הסכם  

הליווי  

3.11.16
דיון על הסכם  

הליווי  

19.3.17
סיכום וחתימת 

הנציגות על 
הסכם הליווי  

פגישות עם  
דיירים להסבר  

וחתימה 

25.5.16
קבלת תקציב 

עירוני  

11.9.17
בחירת אדריכל  

הנציגות  " עי

17דצמבר 
בחירת יועצים  

20.12.17
ביצוע מדידת 

שטח

1.7.18
תחילת ראיונות
למיפוי חברתי

הסתיים:שלב הקמת הצוות הראשוני וקבלת התקציב

29.3.16
מפגש מתחמי  

29-33ראשון 

10.4.16
מפגש מתחמי  

23-27ראשון 

2.6.16
בחירת נציגות 

27

8.6.16
בחירת נציגות 

33

13.6.16
בחירת נציגות 

25

21.6.16
31בחירת נציגות 

27.6.16
29בחירת נציגות 



 מפגש בין אדריכל לצוותי התכנון בעירייה| 17אוקטובר

 הכנת מיפוי הדירות הקימות | 17נובמבר

 סקר עצים| 17נובמבר

 הצגת החלופות התכנוניות | 18יולי

 הגשת הדוח החברתי| 18דצמבר

דיונים מול צוותי התכנון לשינוים המתבקשים| 18דצמבר -אוגוסט

 אישור עקרוני של החלופה המוצעת | 19פברואר

 הצעות מחיר להדמיות | 19מרץ

15.4.19 | הצגת החלופה לנציגות הדיירים

תל אביב23-33לה גארדיה 

שלבי התכנון| תהליך העבודה 

אנחנו נמצאים כאן



 שמירה על עקרונות והערות הדיירים–תכנון תומך מפגש

המגורים לדיירים הקיימים ללא מסחרחזית

ריווח בין מבני המגורים

 לפארקחזיתמגורים עם

 תמהיל דירות–קהילה מגוונת

 עלויות תחזוקה נמוכות יותר–אפשרות לגור בבניין נמוך

תל אביב23-33לה גארדיה 

עקרונות חברתיים שנלקחו בחשבון| תהליך העבודה 



תל אביב23-33לה גארדיה 

אדריכלים בוני ערים' גורביץ+ אלונים | האדריכלים 



תל אביב23-33לה גארדיה 

עיקרי ההצגה
עירוניהקשר •

מענה לצרכי הדיירים–מטרות התכנון •

התכנון המוצע•

יחידות הדיור•

שטחים פתוחים•

מה עשינו ואיך ממשיכים–תהליך העבודה •



תרשים התמצאות| הקשר עירוני 

תל אביב23-33לה גארדיה 

פארק
גלית

גוארדיהלה 

יצחק שדה

שדרות יד לבנים

9רובע 



תל אביב23-33לה גארדיה 

תכניות שכנות| הקשר עירוני 

1

23

7

8

גוארדיהלה 

יצחק שדה

שדרות יד לבנים

4
5

6

פינוי בינוי

פינוי בינוי

פינוי בינוי

פינוי בינוי

פינוי בינוי

גשר חדש  
מעל איילון

מסמך מדיניות
פיתוח  
עתידי

4040/תא. 6| 4130/מק/תא. 5| 4593/מק/תא. 4| 3944/תא. 3| )35-45גוארדיה -ע מפורטת ללה"תב(4123/מק/תא. 2| פארק גלית . 1
4113/תכנית גשר השלושה תא. 8| מסמך מדיניות יגאל אלון . 7



תל אביב23-33לה גארדיה 

א"תצ| הקשר עירוני 

'מ200

'מ60

גוארדיהלה 

יגאל אלון
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רו

שד

וינגייט

)לפי נסח(ר "מ75: ד ממוצעת בפועל"שטח יח| מסחר + 108:  כ יחידות קיימות"סה
3: יגאל אלון| 3: וינגייט| 3+ מ : שדרות המעפילים| 3: לה גוארדיה: מספר קומות



תל אביב23-33לה גארדיה 

שדרות המעפילים–לה גוארדיה | תמונות | הקשר עירוני 

עצים לשימור

שדרות 
המעפילים



תל אביב23-33לה גארדיה 

יגאל אלון–לה גוארדיה | תמונות | הקשר עירוני 

עצים לשימור

יגאל אלון



תל אביב23-33לה גארדיה 

מטרות התכנון

 שמירה על עקרונות והערות הדיירים–תכנון תומך מפגש

המגורים לדיירים הקיימים ללא מסחרחזית

ריווח בין מבני המגורים

 לפארקחזיתמגורים עם

 עלויות תחזוקה נמוכות יותר–אפשרות לגור בבניין נמוך

 תמהיל דירות–קהילה מגוונת

אפשרות לשלביות הפרוייקט



תל אביב23-33לה גארדיה 

התכנון המוצע



מבט כללי מכיוון דרום| התכנון המוצע 

גוארדיהלה 

וינגייט

תל אביב23-33לה גארדיה 

דונם1.2: מגרש למבנה ציבור| מסחר + 3.4: מכפיל| 368: כ יחידות מוצעות"סה| 108:  כ יחידות קיימות"סה
18: שדרות המעפילים| 16: יגאל אלון| 10: וינגייט| ) קומת מסחר כפולה(8: לה גוארדיה: מספר קומות



תל אביב23-33לה גארדיה 

תכנית קומת קרקע| התכנון המוצע 

מעבר
ציבורי

גינה

עצים 
לשימור

דירות  
קרקע

גינה

שביל  
אופניים

כניסה לחניון
)מיקום חלופי(

כניסה  
לחניון

מסחר לובי

דונם1.2: מגרש למבנה ציבור| מסחר + 3.4: מכפיל| 368: כ יחידות מוצעות"סה| 108:  כ יחידות קיימות"סה
18: שדרות המעפילים| 16: יגאל אלון| 10: וינגייט| ) קומת מסחר כפולה(8: לה גוארדיה: מספר קומות

מבנה
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גוארדיהלה 
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וינגייט



תל אביב23-33לה גארדיה 

תכנית קומה טיפוסית| התכנון המוצע 

דירות תמורה
108

9+ק

ד"יח45

7+מ

ד"יח13

9+מ

ד"יח17

9+ק

ד"יח36

9+ק

ד"יח36

7+מ

ד"יח13

7+מ

ד"יח19

7+מ

ד"יח13

7+מ

ד"יח13

15+מ

ד"יח69

17+מ

ד"יח81

7+מ

ד"יח13

דירות יזם
178

דירות יזם 
קטנות

82

דונם1.2: מגרש למבנה ציבור| מסחר + 3.4: מכפיל| 368: כ יחידות מוצעות"סה| 108:  כ יחידות קיימות"סה
18: שדרות המעפילים| 16: יגאל אלון| 10: וינגייט| ) קומת מסחר כפולה(8: לה גוארדיה: מספר קומות

ד"יח184ד"יח184
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כל מתחם שלביות מאוזן ועצמאי

גוארדיהלה 
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וינגייט



תל אביב23-33לה גארדיה 

'חלופה א| התכנון המוצע 

מעבר
ציבורי

עצים 
לשימור

כניסה  
לחניון

דונם1.2: מגרש למבנה ציבור| מסחר + 3.4: מכפיל| 368: כ יחידות מוצעות"סה| 108:  כ יחידות קיימות"סה
18: שדרות המעפילים| 16: יגאל אלון| 10: וינגייט| ) קומת מסחר כפולה(8: לה גוארדיה: מספר קומות
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גוארדיהלה 
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וינגייט

כל מתחם שלביות מאוזן ועצמאי

שטח למבנה
ציבור



תל אביב23-33לה גארדיה 

'חלופה ב| התכנון המוצע 

דונם1.2: מגרש למבנה ציבור| מסחר + 3.4: מכפיל| 368: כ יחידות מוצעות"סה| 108:  כ יחידות קיימות"סה
18: שדרות המעפילים| 16: יגאל אלון| 10: וינגייט| ) קומת מסחר כפולה(8: לה גוארדיה: מספר קומות

ד"יח184

ל  
בו

ג

ות
בי

של

כניסה חלופית 
לחניון

שטח למבנה
ציבור

גוארדיהלה 

יגאל אלון

ים
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ת 
רו

שד

וינגייט

כל מתחם שלביות מאוזן ועצמאי



סלון•
מטבח סגור•
חדרי שינה2•
חדר רחצה•
מרפסת שרות•

תל אביב23-33לה גארדיה 

דירה טיפוסית| מצב קיים | יחידות הדיור 



תל אביב23-33לה גארדיה 

ר"מ25תוספת •
ר"מ12מרפסת •
ד"ממ•
קרקעית-חניה תת•
מרווחסלון•
מטבח פתוח•
חדרי שינה3•
חדר רחצה•
מרפסת שרות•
מסתור כביסה•
חניה•

)תכנית להתרשמות בלבד(הדירות החדשות | יחידות הדיור 



תל אביב23-33לה גארדיה 

מבט מערבה מכיוון רחוב וינגייט| התכנון המוצע 



תל אביב23-33לה גארדיה 

גוארדיה-מבט מזרחה מכיוון לה| התכנון המוצע 

עצים לשימור  •
אזור חלחול•



תל אביב23-33לה גארדיה 

גוארדיה אל המעבר הציבורי ומבנה הציבור-מבט מרחוב לה| התכנון המוצע 



תל אביב23-33לה גארדיה 

תכנית פיתוח| שטחים פתוחים | התכנון המוצע 

עצים 
לשימור

גוארדיהלה 

יגאל אלון

ים
יל

עפ
המ

ת 
רו

שד

וינגייט



תל אביב23-33לה גארדיה 

שבילים מגוננים| תכנית פיתוח | שטחים פתוחים | התכנון המוצע 



תל אביב23-33לה גארדיה 

חומרים ברי קיימא| תכנית פיתוח | שטחים פתוחים | התכנון המוצע 



קרינה וחשיפת שמש מקומית

9:00-15:00בין השעות ) 21.12(בדיקת הצללות בעונת החורף ביום הקצר בשנה 

.5281י תקן "לפי הנחיות לזכויות שמש עפ

, הממצאים מראים כי חזיתות המבנים הצפוניים מוצלים בחלקם וכמו כן

.בין המבנים מוצל ברובופ"השצ

:של יחידות דיור מומלץמירביעל מנת להבטיח זכויות שמש למספר 

מערב -הניצבים לאורך ציר מזרחהמיבניםלמקסם את מספר •

.של החזית הדרומית לשמש חורפיתמירביתבאופן שיאפשר חשיפה 

. לתכנן את הנסיגה בגגות המבנים הדרומיים לכיוון החזית הדרומית•

.תוך חשיפת החזיתות הדרומיות של המבנים הצפוניים למשך זמן ארוך יותר

ריווח בין המבנים הדרומים תאפשר כניסת /שינוי העמדה•

.פ"לשצקרני שמש חורפית 

תל אביב23-33לה גארדיה 

ניתוח מיקרו אקלים מקומי| אקלים | התכנון המוצע 



י הנציגות"אישור החלופה ע

 הצגת החלופה לכלל דיירי המתחם

 המשך קבלת הסכמת הדיירים

 פורום מהנדס העיר | 19מאי

 הערכות להפקדת התוכנית

 חוזיםמכרז ליזמים וחתימה על

יציאה לשלב הביצוע

תל אביב23-33לה גארדיה 

המשך ההתארגנות הצפויה במקביל לתכנון| תהליך העבודה 



תל אביב23-33לה גארדיה 

?איך ממשיכים | תהליך העבודה 

הסתיים:שלב ההתארגנות הראשונית

הסתיים: ד דיירים והסכמות על הסכם הליווי"שלב בחירת עו

:  שלבי התכנון

בביצוע: המשך ההתארגנות הצפויה במקביל לתכנון

10.4.16
מפגש מתחמי  

23-27ראשון 

2.6.16
בחירת נציגות  

27

8.6.16
בחירת נציגות  

33

13.6.16
בחירת נציגות  

25

21.6.16
בחירת נציגות  

31

29.3.16
מפגש מתחמי  

29-33ראשון 

אנחנו נמצאים כאן

17נובמבר 
הכנת מיפוי  

הדירות  
הקימות  

17נובמבר 
סקר עצים 

18יולי 
הצגת  

החלופות  
התכנוניות  

18דצמבר 
הגשת הדוח  

.החברתי

18אוגוסט דצמבר 
דיונים מול צוותי  
התכנון לשינוים  

המתבקשים

19פברואר 
אישור עקרוני של 
החלופה המוצעת 

19מרץ 
הצעות מחיר  

.להדמיות 

הצגת  15.4.19
החלופה לנציגות  

הדיירים 

17אוקטובר 
מפגש בין  

אדריכל לצוותי  
התכנון בעירייה  

13.7.16
ד "בחירת עו
דיירים

3.8.16
ישיבת נציגות  

ד  "עם עו
דיירים

6.9.16
דיון על  

הסכם הליווי

9.10.16
דיון על 

הסכם הליווי  

3.11.16
דיון על הסכם  

הליווי  

19.3.17
סיכום וחתימת 

הנציגות על  
הסכם הליווי  

פגישות עם  
דיירים להסבר  

וחתימה  

25.5.16
קבלת תקציב  

עירוני  

11.9.17
בחירת אדריכל 

הנציגות  " עי

17דצמבר 
בחירת יועצים  

20.12.17
ביצוע מדידת  

שטח

1.7.18
תחילת ראיונות
למיפוי חברתי

אישור  
י "החלופה ע
הנציגות

הצגת החלופה  
לכלל דיירי  
המתחם  

19מאי 
פורום  

מהנדס 
העיר 

הערכות  
להפקדת  
התוכנית 

מכרז ליזמים  
וחתימה על  

חוזים

יציאה  
לשלב  
הביצוע

המשך קבלת 
הסכמת  
הדיירים  

הסתיים:שלב הקמת הצוות הראשוני וקבלת התקציב

:לפרטים נוספים פנו אל

:מנהל הפרויקט
'ג'דוד חג

054-7882283

27.6.16
בחירת  

29נציגות 



תל אביב23-33לה גארדיה 

!תודה

..מוזמנים לשאול שאלות
:מנהל הפרויקט

'ג'דוד חג
054-7882283

:מוזאיקה
איתן סרבר

050-6319319
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