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יידוע ושיתוף בעלי הדירות  לצורךציון, -במרכז הקהילתי בתם כנס "שולחנות עגולים" התקיי 16/05/02בתאריך 

 .55-35בתכנית התב"ע )תכנית, בנין, עיר( לפרויקט פינוי בינוי לה גארדיה 

 להלן עיקרי הדברים:

 דברי פתיחה:  .א

 :סמנכ"לית אגף התחדשות עירונית, עזרה ובצרון ,נעמה בן זאבגב'  •

ערב טוב. המפגש יורכב משני חלקים: מליאה ושולחנות עגולים. מטרת המפגש היא לשמוע מכם התייחסויות 

 דשים.התב"ע, עליה אנחנו עומלים כבר כמה חו לתכנית

 

 מנכ"ל חברת עזרה ובצרון נשא דברים. –מר אלי גינזברג  •

 בליווי מצגת:  55-35 לה גוארדיההציג את סוגיות התכנון למתחם  –אדר' גיל שנהב  •

 .על האיכויות של האזורהתכנית מבקשת לשמור על הקהילה ו ✓

 ווינגייט. לה גוארדיה , לוחמי גליפולי,יגאל אלוןגבולות המתחם:  ✓

 יח"ד 420, מוצע כ דיח" 114 –מתחם מערבי  דירות קיימותסה"כ  ✓

 10.5+ פינת יגאל אלון , 7.5, לה גוארדיה מ+6.5+ וינגייט גובה בניינים במתחם:  ✓

 .מסחרודירות קרקע, שטח מבני ציבור, הוצג מפלס הקרקע המוצע הכולל: לובאי כניסה,  ✓

 .הוצגה תכנית חניון טיפוסי, טבלת מאזן חנייה ומרתפי חנייה ✓

חדרים  4דירת  מ"ר, 100חדרים  4מ"ר, דירת  120חדרים  5הוצגו דירות תמורה טיפוסיות: דירת  ✓

 מ"ר מרפסת. 13מ"ר +  105

עלי הדירות )במו"מ מול היזם ניתן לדרוש מעבר לתמורה הבסיסית אך לא התמורה הבסיסית לב ✓

 :מ פחות(

 מ"ר תוספת לדירה הקיימת )כולל ממ"ד( 25 −

 מ"ר מרפסת שמש 12 −

 חניה בחניון תת קרקעי )מוצמדת בטאבו( −

 מחסן −

 .סטנדרט בניה גבוה הכולל מערכת אינטרקום, לובאים, מעליות חדישות וכיו"ב

התוכנית מבקשת למקסם את הגגות כמרחב ציבורי קהילתי ירוק עבור תושבי הבניינים גגות ירוקים:  ✓

בלבד. בד"כ הגגות נתפסים ע"י דירות יוקרה ואולם בפרויקט זה אנו מעוניינים להפוך אותם לנחלת 

 כלל בעלי הדירות.

 

 

 2.5.16 תאריך קהילתי בת ציוןמרכז  מקום 

 משתתפים

 
  39-45 לה גוארדיהבעלי דירות 

 אדר' אייל רונן, מתכנן בכיר, צוות מזרח מנהל התכנון.אביב יפו: -עיריית תל
, דוד חג'ג', נועה פראוור ניצן ברכן אדר' ,סמנכ"ל עזרה ובצרון זאב-נעמה בן: עזרה ובצרון

 ודניאל אורן
 – תומר שמי ,יועץ תנועה -נון, אינג' אולג לויןראש צוות התכ –אדר' גיל שנהב צוות תכנון: 

 מנהל פרויקט הנדסי. – ודוד לנדסמן , יועץ נוף –, עפר מרגליתכות סביבהיועץ אי
 נבו -: ענת ברקאישיתוף ציבור

. 

 39-41-43-45לבניינים ציבור כנס שיתוף  -ארדיה פרויקט התחדשות עירונית לה גו נושא
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 שולחנות עגולים .ב

 היושבים:הדיירים פנו לשולחן אליו הופנו ודיון בנושא השולחן החל בין 

 אדר' גיל שנהב –שולחן אדריכל 

 אדר' איל רונן –שולחן עת"א 

 אינג' אולג לוין –שולחן יועץ התנועה 

 עפר מרגלית –שולחן יועץ נוף 

 תומר שמי –שולחן איכות הסביבה 

 

 אדר' ניצן ברכן –אדר' גיל שנהב, רשם  – שולחן האדריכל 1ג.

 נשאלו:להלן עיקרי השאלות והתשובות אשר 

 כמה כיווני אויר יהיו לכל דירה?

 כיווני אויר 2לדירות התמורה יהיו  –תנאי מכרז 

 מה יהיו המרווחים בין הבניינים?

 . מ"ר באזור המרפסות הפונה לגינה המרכזית 30-35באזורים הצרים וכ  מ"ר בין בניין לבניין 10-15 -כ

 מה לגבי נכס מניב לטובת הבניין?

 מנגנונים שונים לפתרון הנכס המניב לבניין.ישנם 

 נושא זה יכנס לתכנון. –מנגנונים בהתהוות ואינם מעוגנים בחוק ה

 מיקום דירות התמורה זהה לדירות הקיימות היום?

יש לקיים דיון  מיקום דירת התמורה יהיה הכי קרוב לדירה הקיימת עם אפשרות בחירה לכיוון המרפסת.

 בנושא המנגנון לקביעת דירות התמורה בהקדם, ולהביאו לאישור נציגות הדיירים.  

 איך יבחר המפרט הטכני לדירות התמורה?

 יוצע מפרט בסיסי ויוצג לדיירים להערות/בקשות, יחד יקבע המפרט הדרוש.

צעות היזמים/קבלנים", הם יוכלו בשלב "ה הדיירים הוא הבסיס אשר יוצג ליזם/קבלןהמפרט הטכני שיקבע עם 

 מתו, הם לא יוכלו להוריד את אותו.לשפר את המפרט ולהעלות את ר

 מ"ר ולא יותר? 25למה רק 

מ"ר, זה לא חוק מדינה אך מקובל עפ"י  25ו קבע שמאי את התקן של בחוק פינוי בינוי, של  21מבוסס על תקן 

 הועדה המקומית והמחוזית. 

ורידו רווח יזמי ישיזמים ביותר, יכול להיות ים/קבלנים היא לקבלת ההצעה הטובה מטרת היציאה למכרז יזמ

 עוד מטרים או מפרט עשיר יותר.ויתנו 

 מתחת לזה לא יהיה, היזם יחליט אם הוא יכול לתת יותר או לא. מ"ר הינו הבסיס, 25תמורת הבסיס 

 האם יש אפשרות לעסקת קומבינציה?

 קומבינציה, בקומבינציה הדיירים יקבלו פחות, לא יהיה פטור מהשבחה וממיסים.אי אפשר לעשות פה עסקת 

 האם יש אפשרות להפריד בניינים ולצאת לפרויקט לא באופן מתחמי?

 כמתחם שלם ולא כבנינים נפרדים.יש חשיבות ליציאה זה לא רווחי לצאת כבניין נפרד, 

 האם יש אפשרות להחליף מיקום דירות?

ת לשדרוגים שונים החל מהחדר, קומה, נקודות חשמל וכו', אולי דייר ירצה לרדת קומה בהסכם יש עקרונו

 ולקבל החזר כספי. זה נושא פתוח לדיון ותבנה מערכת שלמה של שדרוגים ושנמוכים מול היזם/קבלן.

 משפחות שיפונו מדירתם לצורך התחלת בניה? 200לאן יעבירו 

ת יותר מהמקובל(, יהיה אפשר לעבור דירה, או לחסוך ולגור אצל כל המשפחות יקבלו תקציב לשכ"ד )לרוב קצ

 ההורים.

 האם כל הדירות יהיו באותו הגודל?

 דירות תמורה טיפוסיות. תמיד ניתן לעשות עסקה עם הקבלן. 2-4יהיו דירות בגדלים שונים. יהיו א ל

 כיצד נקבע שטח הדירה?

מ"ר או לפי  25הגודל שיש בפועל, התוספת תהייה כאמור המדידה של הדירות תעשה ע"י מודד מוסמך לפי 

 החלטת היזם/קבלן, ללא כל קשר לעירייה )יותר מטרים הולך על חשבון רווח יזמי(.

 האם הצוות המקצועי המלווה יכול לפסול יזם?

תם הדיירים בסופו של יום א. סיון, תביעות, סיוע ועודינעל פי קריטריונים שונים: פיננסי,  ייבדקכל יזם/קבלן 

 תבחרו את היזם/ קבלן שיבנה לכם את הדירות החדשות.
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 מה יקרה אם כל דייר יבחר ביזם/קבלן אחר?

כי לרוב  מניסיונובחירת היזם תעשה באופן דמוקרטי, הצבעה אנונימית, תמיד יש רוב של דיירים. גיל מספר 

 כל הדיירים בחורים את אותו היזם/ קבלן.

 מי מפקח על איכות הבניה?

הבניה, לוחות הזמנים, איכות הביצוע שיהיה אחראי לבדוק את  מטעם הדייריםלכל פרויקט יהיה מנהל פרויקט 

 ת מתבצעים כפי הנדרש.ודא כי סטנדרט הבניה ומפרטי הדירומפקח יהיה נציג דיירים בלבד, אשר יו ועוד.

 

 

 דניאל אורן –אנג' אולג לוין, רשם  –שולחן יועץ התנועה  2ג.

 עיקרי השאלות והתשובות אשר נשאלו:להלן 

 תעשה מרחוב לוחמי גליפולי?שהאם נבדקה אופציה של שינוי כיוון הכניסה לחניון 

הנושא נבדק מבחינה בטיחותית ומבחינת עומסי התנועה וזה פתרון פחות ריאלי ו/או בטיחותי. נשקלת אופציה 

 סטרית. שחלק מהרחוב בין לוחמי גליפולי ועד הכניסה לרמפה תהיה דו

 ?ווינגייטהחניות ברחוב את האם יבוטלו 

  ישארו כפי שהן היום.כחול לבן אשר בחניות , הלא

 במקום אחת?לחניון האם ניתן לבנות שתי רמפות לכניסה ויציאה 

, כמו אפשרי לשקול את זה אך החסרונות למהלך כזה יעלו על היתרונות. זה יבוא על חשבון שטחים ציבוריים

התכנית תאפשר תכנון ברמפה  רמפות. אבל הנושא יישקל. 2הצפוי הוא לא מאד גבוה ולכן לא צריך העומס כן 

 אחת או שתים.

 האם רחוב לה גוארדיה יוכל להכיל את כל עומס המכוניות החדשות ברחוב?

של נתיבים במקום שלושה קיימים היום. יהיה שביל אופניים בצד הצפוני  4חתך הרחוב הולך להשתנות ויהיו 

 הרחוב והמדרכות יגדלו.

היום לדיירים יש אופציה לצאת מהחניה גם לכיוון שד' יד לבנים. האם התכנון החדש יאפשר אופציות נוספות 

 ולא רק יציאה לרחוב לה גוארדיה העמוס?

 הנושא ייבדק.

לעשות סיבובים מי שיוצא מהחניה לפי התכניות לא יוכל לפנות מזרחה וכדי לצאת לכיוון זה יהיה עליו 

 בשכונה. האם תהיה אופציה לפניה שמאלה )מזרחה(?

 יבדק. הנושא 

האם בשעות השיא בבקרים בהם כולם יוצאים מהחניה תינתן עדיפות ברמזורים ליוצאים כדי שלא יתקעו שעה 

 בכניסה ויציאה מהחניון.

קום בזמנים שונים. )בקיצור, מרכז בקרת הרמזורים של תל אביב יכול לשלוט בהם מרחוק ולהתאים לצורכי המ

 זה לא קשור לתכנית עצמה אלא לעירייה וכו'(.

האם נשקלה אופציה של בניית חנייה מתחת לחורשה כדי שלאורחים יהיה איפה לחנות ולהקל על מצוקת 

 החניה שתגרם עקב הפרויקטים השונים ברחוב.

 יבדק. הנושא

 

 נעה פראוור. –רשם , שולחן נציג עיריית תל אביב, אדר' אייל רונן  3ג.

 להלן עיקרי השאלות והתשובות אשר נשאלו:

 מה יהיה עם חנויות? אילו חנויות יהיו ואיפה יחנו?

, הגנה ויצחק שדה. הרחובות הללו ישלבו חזית מסחרית בקומת הקרקע. אנחנו לה גוארדיהיהיה מסחר על 

אנחנו רוצים  להגביל את גדול החנויות )כלומר מבחינה סטטוטורית להגביל אופי מותר של מסחר(.רוצים 

החלטה  -בי השכונה. יח' המסחר הן קטנות )שלא יהיה פוגעני(. מה יהיה במסחרוששהמסחר ישרת את ת

עני(. לגבי חניה, שלכם. תקנון בית משותף מאפשר לבחור אילו פונקציות יהיו בבית שלכם )כל עוד לא יהיה פוג

לטובת פריקה וטעינה ושטח מינימאלי לחניה של לקוחות של מסחר. כל השאר  לצורך יהיה שטח למסחר

. העמדה של העירייה היא לתעדף תחבורה ציבורית ותחבורה רכה: הולכי רגל/אופניים/רכבת דירות המגורים

 ים אותו.לא מרחיב -יהיה שביל אופניים לה גוארדיהקלה/אוטובוסים. ברחוב 

 האם יהיו חניות נכים?

 .יהיו על פי תקן
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 האם יהיו משרדים במתחם?

 .לא יהיו משרדים

 כיצד כל הדיירים והחנויות אמורים להשתמש מרמפה אחת?!

התכנית הזאת לא קובעת פתרונות חניה עד לתכנון המפורט וההיתר. כלומר, יועץ התנועה אולי יקבל החלטה 

כניסות. המשמעות על הרחוב היא לא טובה. כל מי שהולך ברחוב צריך להתמודד בשלב ההיתר שצריך יותר 

 2עם רכב נכנס. סיבה נוספת זה יוצר פצע במרחב הציבורי הפרטי שלכם. אנחנו כן בוחנים אפשרות להוספת 

 רמפות.

אפשר דירות. הדירות החדשות מממנות את הפרויקט? איך  480בעלי דירות בבניין. על זה בונים  120יש 

 אנחנו אלו שזכאים לזכות ברווח. לדעת שהרווחיות מחולקת בצורה הוגנת?

 כלומר הזכויות העודפות הן של עיריית תל אביב ריית ת"א.רדיה היא בעיקרה עיאבעלת הקרקע בלה גו

זאת ח על התכנון ו"מיליון ש 2למענכם. האם זה כלכלי? עיריית ת"א שמה והעירייה ויתרה על הזכויות האלה 

לצוות התכנון העירוני  במהירות. צאת למכרזלוות את הפרויקט ולאפשר ללאפשר לעזרה ובצרון למטרה ב

ביחס לתב"עות  בהיקפן, הן חריגותלדיירים ערכים הכלכליים בתכנית לא יהיו בשמיים! התמורות החשוב ש

 שהפרויקט ייצא לדרך. אחרות שאנחנו ממליצים עליהן. האינטרס שלנו הוא לייצר מינימום דירות אפשרי כדי 

איך תחליטו באיזו קומה אני אגור כדי לשמור על  הערך של הדירות בבניין הוא שונה )נגיד לפי מיקום הדירה(

 אותו הערך בדירה החדשה?

שר חתמו על כתבה בתקופה הקרובה יקבע מנגנון למעבר דירה, עזרה ובצרון מעוניינים לשתף את הדיירים )א

 לבחירת דירת התמורה. מנגנוןההרשאה ( בהכנת 

 מה עושים עם האוכ' מבוגרת?

אנחנו רואים את זה כחובתנו. כבר בכתב ההרשאה החדש התייחסנו לאוכ' המבוגרת. אחת כגוף עירוני 

 .יזם היא להציע פתרונות לאוכ' המבוגרתידרשו מהההתחייבויות ש

 לקנות דירה של מישהי מבוגרת? האם אתם יכולים למנוע מיזם 

 אנחנו יכולים רק לסייע לכם, אבל לא בעמדה של התערבות בנכסים אישיים

? ייקח זמן עד שהתחבורה מוינגייטהאם כולם ייכנסו וייצאו חניות עבור חמישה בניינים?  650 –האם סביר כ 

 נגיד חניית אורחים. -בעיההציבורית תהיה סבירה ועד אז תהיה 

)פריקה וטעינה וכו'(. החוק לא מחייב חניות עבור המסחר אנחנו מנסים לאפשר את מינימום החניות האפשרי 

ולתחבורה רכה.  בורה ציבורית(תח) אורחים. העמדה התכנונית והערכית היא שההעדפה צריכה להיות לתח"צ

אנחנו עושים רכבת, שביל אופניים וכו'..  -לשפר את זה התחבורה הציבורית בת"א היא לא מזהירה אבל צריך

 רדיה בשביל להכניס עוד מכוניות.אאין כוונה להרחיב את לה גו

 מטלות ציבוריות לא מובן מה זה אומר 

 .ומה יהיה השטח הנדרש ימוקמו  ר איפהוהכוונה לשימושים ציבוריים המוטלים על היזם. עדיין לא בר

 מתי תהיה חלופה סופית? 

 בעוד כשנה התכנית אמורה להיות מופקדת בוועדה המקומית

 איפה הילדים שלי יחנו שיגיעו לבקר?

ותחבורה רכה. רכבת קלה  לתח"צהעמדה התכנונית היא להפחית בכמות החניות עד כמה שניתן. לתעדף 

 דוחים את זה לשלב ההיתרים.לכן אנחנו  -תהיה במשה דיין. אין תקן שמחייב חניה לאורחים

 אם יש לי עוד רכב? איפה אני אחנה אותו?

במסגרת התמורות בפרויקט ניתנת חניה אחת לכל דירה. אולם יתכן ותתאפשר רכישת חניות נוספות 

 מהקבלן.

 אפשר לשים רכב אחרי רכב? מה אם חניה על הרחוב?

ית. העירייה מממנת התארגנות, תכנון העירייה מקדת תכנית עבורכם, כאשר הקרקע היא בבעלות עירונ

, כל חניה על הרחוב ממיתה ונותנת את הזכויות שלה. המטרה יצירת בינוי שפוי ואיכותי ולא מרובה בחניות

 את הרחוב. 

 מה אם נוותר על הגינה עבור חנייה? אולי נהפוך את החורשה לחנייה?

ברמה הערכית אנחנו מעדיפים שטחים ירוקים מאשר חניות. מחקרים רבים מדברים על חשיבות הטבע 

העירוני בהקשר של איכות אוויר, הצללות, הפחתת רעש וכיו"ב לעומת אזורי חניה פולטי קרינה, זיהום אוויר 

 וחום.

 הם מקבלים עוד דיירים, עוד ארנונה. -העירייה מרוויחה
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 היא רק מצליחה לכסות הוצאות של העירייה., אלא ארנונה מעסקים. מכניסה לעירייה ארנונה ממגורים לא

 בתוך הבניין שלנו יהיה גן ילדים?

ן בבנייה רון ולראות כיצד זה עובד שם מצויכן לרווחת המשפחות הצעירות עם הילדים, מוצע ללכת להוד הש

 החדשה והדיירים מרוצים.

 

. עוד משהו, קומות 8ולא יהיו בניינים שהם מעל  קומות יוסיפו להם קומה 5.5לדעתי הוגן שכל הבניינים של 

כיתות גן. אי אפשר לגור  2גני ילדים תהיה בעיה. אני מציעה לשים ברחבה הגדולה בין הגן לבית הכנסת עוד 

 בין כ"כ הרבה מוקדי רעש.

כל יח' הדיור שצריך בתכנית קומות. אבל האם יש יזם שיכול להכניס את  8אנחנו לא רוצים לעלות מעל 

רווח יזמי  כזאת? אני רוצה לייצר מסמך בעל הרף הכלכלי הנמוך ביותר שמאפשר פרויקט. לפי המדינה צריך 

כך ניתן להפחית את הרווח מרכיב חוסר הוודאות,  במטרה לצמצם את . כאן העירייה נכנסת 30%-25%

את גובה המבנים בתחום  להעלותבקשת הדיירים החברה תבחן את . היזמי ובהתאם לצמצם את הקומות

 קומות, ובמקביל לצמצם את מס' יח"ד בקומה, ואת תכסית מבנים אלו. 2בעד  וינגייט

 תהיה יותר גבוהה? הגבוהים יותר במתחם  תחזוקת הבנייניםהאם האם יש חשיבה בנוגע לעלויות תחזוקה? 

 אחת שתפרוס את תשלומי הוועד.תהיה חברת ניהול  -המתחם ייצא לפרויקטלכש

. דרשנו שתהיה קרן אשר תעמוד בעלויות התחזוקהתוך חשיבה ערכית איך להשאיר את האוכ' ביד אליהו 

 הונית שהכסף שמקבלת כל דירה נשמר בקרן והתשלומים של התחזוקה יופרשו מהקרן.

בשלב זה דירה שתהיה רכוש משותף והשכירות שלה תממן תחזוקה.  -אנחנו המלצנו למדינה שיהיה נכס מניב

כי  -המדינה לא מאפשרת את זה. אנחנו פועלים לשינוי החקיקה. טכנית הדירה המניבה תפעל לרעתכם כרגע

 מבחינת מס תהיו בעלים של יותר מדירה אחת.

 

 דוד חג'אג' –בה. יועצים : עפר מרגלית, תומר שמי, רשם שולחן ירוק : נוף ואיכות סבי 4ג.

 להלן עיקרי השאלות והתשובות אשר נשאלו:

 התכנון הירוק מורכב מארבע עקרונות:

   ., רחבה עם עציםא. מדרכה

     .רים בין הבניינים ובתוך המתחםב. מעב

 ק.חללים ציבורים שיוצרים לב ירוג. גינה ירוקה מעל מרתף החניה 

ן ויעשה חיבור גגות ירוקים לשימוש כל בניין ובאחריותם לשימוש הרצוי וע"פ תקנון שיקבע ע"י הנציגות .יתכד. 

 .יפתח רק במידה והתושבים ירצואשר של הבניינים בגשר 

 מי יתחזק את הגגות הירוקים והגנים למטה ?

במתחם   .השוטפת באחריות הדייריםהתחזוקה . ר לבנות את הגנים ולמסור לתושביםבאחריות היזם שיבח

 .יחסיתקטנה דירות הוצאה לכל דירה  480כזה שיש בו 

 האם ניתן למנוע מעבר של אנשים בתוך המתחם ?

 .בדקייהנושא 

 תיצור הצללה על חלק גדול מהמתחם האם הנושא נבדק ? ההאם הבניה הגבוה

בעונות המעבר תהיה הצללה חלקית בחורף הצללה כמו בכל פרויקט תהיה הצללה , תלוי בעונות השנה , 

ורק לאחר הבדיקה נחליט על מיקום  הקולטים כך שההצללה תהיה  ע"י יועץ הסביבהבדק י, הנושא יהגבוה

  .מינימלית

 המעברים בגג בין הביניים יפגעו בפרטיות האם ניתן לא לעשות זאת ?

 ר כניסה את המעבר ולא לאפש מנועניתן ע"י החלטה של כל בניין ל

 איפה ימוקמו קולטי השמש והדודים ?

 גות הירוקים, ודודי השמש בכל דירה במסתור הכביסה גהקולטים ימוקמו על הגגות מעל ה

ליבוש השטח  מצמצם מאוד את זאת מהסיבה כי הוא מיקום הדודים במסתור הכביסהאנו לא ממליצים 

 .ת אלו נראות כמו מחסניםוכתוצאה מזה מיבשים כביסה במרפסת השמש ומרפסוהכביסה 
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 נעמה בן זאב, סמנ"כלית  עזרה ובצרון –סיכום  .ג

 . "צריך שניים לטנגו"כפי שהדבר מתבצע במתחם המערבי הפרויקט,אנו מעוניינים להמשיך ולקדם את 

ואנו צריכים את החתימות שלכם לצורך קידום הפרויקט, בין השאר בחירת עורך דין והקמת צוות מנגנון 

לבחירת דירה. מדובר בהשקעות רבות של כספי מיסים של עיריית תל אביב ואנחנו חייבים לדעת שאנו לא 

 משקיעים את מאמצנו לשווא. 

החדש, ממליצה לכל מי שעדיין לא חתם לבוא בהמשך לבקשתכם, אנו מקדמים מפגש בנושא כתב ההרשאה 

וללמוד את הנושא. אנו מאוד קשובים להתייחסותכם, וכראייה כתב ההרשאה השתנה ללא הכר והוסרו ממנו 

 סעיפים שהפריעו לכם כגון: קנס והערת אזהרה בטאבו.

 

 שינויים שבוצעו בתכנון בעקבות  משוב הדיירים .ד

 –, וזאת על מנת להקטין את מספר הדירות בכל קומה וינגייטהגדלת מספר הקומות בבניינים על רחוב  .ה

 בשתי קומות.הוגשה חלופה מתוקנת הכוללת הגבהה של המבנים 

הקטנת תכסית המבנים, כלומר שטח הקומה הטיפוסית צומצם ובכך  –הקטנת מספר הדירות בכל קומה  .ו

 ידות הדיור בכל קומה קטן.מספר יח

 הוגדלו המרחקים בין הבניינים וגדל שטח הגינה המרכזית.בעקבות השינויים סעיף ז' לעיל,  .ז

 כניסות לחניון התת קרקעי. 2-התב"ע תכלול חלופה ל –כניסה לחניון התת קרקעי   .ח

 

 

 

 

 


