
 

 

 

 

  33-23לה גארדיה  –נציגותסיכום פגישת 

 להלן עיקרי הדברים:

    -התחדשות עירונית עזרה ובצרוןמחלקת , מנהל אדריכל ניצן ברכן 

שעדיין לא חתמו על הסכם  דה שיש פער גדול של דייריםהפרויקט ואת העוב סטטוסניצן הציג לנציגות את 
 לקידום הפרויקט . בתהליך החתימות שחשוב המעורבות של נציגי הדיירים ניצן ציין את חשיבות  הליווי.

 אדריכל עידו אלונים 

ניצן ארד  –יועץ תנועה  ;ESD –יעוץ סביבתי  קו בנוף;-יעוץ נוף  את צוות התכנון בפרויקט:עידו הציג 
 דרור בן נתן. –מדידה  מוזאיקה;–; יועץ חברתי הנדסה

 'אנילביץתכנון רחוב  ,המתוכנן מעל אילון גשר השלושהא.  -וכניות המקודמות סביב המתחםהוצגו הת
הבניה המאושרת ממערב תיחת היציאה לאילון מרחוב וינגיט. ב. פהמחבר בין השלושה לרחוב וינגיט ו

 מגורים 21-13לה גארדיה וקידום מתחם ד.   45-35לה גארדיה התוכנית המקודמת ב . ג.פארק גילתל
 . ותעסוקה

ם לאחר מספר מפגשים ענציג לכם היום שלוש חלופות שנבחנו, כאשר נתחיל בהצגת החלופה שהתגבשה 
עומדת ר. חלופה זו, החלופה המתאימה ביותזו אנו חשובים ש .יפו -תל אביב בעיריתצוותי התכנון 

  .בדרישות צוותי התכנון ונותנת מענה טוב מאוד לתושבים

בתוכנית זו לא  ציבור, לבניית גני ילדים. מבנה  דונם לצורכי 1.2שטח חום של הקצאת כוללת  החלופה 
אנו רואים יתרון בכך ששטחי הציבור נפרדים ואינם משולבים ישולבו מבנה ציבור בתוך קומות הקרקע. 

 במבני המגורים. 

, יחידות דיור 92 בסך הכל חזית מסחרית ,וחזית לה גארדיה תהיה עם ששה בנינים של שמונה קומות 
במקומם  יישארושבמסגרת הצעה זו  שבילי אופניים ובפינת לה גארדיה והמעפילים ישנם עצים לשימור

 . וייצרו כיכר קטנה

 16על יגאל אלון שני בניינים של ו, יחידות דיור 170, סה"כ קומות 10ינים של  על חזית וינגייט חמישה בנ
 ות. יחיד 120סה"כ  ,קומות עם חזית מסחרית

  .יחידות דיור + מסחר 382סה"כ 

ובתקנון הבית  אופי המסחר ותמהיל החנויות בו יקבע ע"י הדיירים ויקבל תוקף בתב"עאנו נעשה מאמץ ש
  המשותף.

אשפה ושרות אחת הכניסות תשמש גם משאיות פינוי  תי כניסות על חזית וינגיט.שני מרתפי חניה עם ש
 .לחנויות על לה גארדיה

 הנמוכים.  בבנייניםבבניינים הגבוהים על יגאל אלון יהיו דחסני אשפה אופציה זו תבחן גם 

   ות משותפות ומעבר ציבורי ביניהם.בתוכנית שתי חצר

 17.7.2018 תאריך הבית להתחדשות עירונית  מקום 

 משתתפים

 
   23-33נציגות הדיירים לה גארדיה 

 , יוסף אדלר,, רונית מאיו, תמיר אדסקרופיצקישוקי בכר, אלכס אורלי חיזקי, 
 יוסף גולדנברג,רן אופיר, משה גרונדמן, שרה עזרא, זהר אברהמי ,נתן רוטברג.

 
 דוד חג'ג',  ,ניצן ברכן אדר'נעמה בן זאב, : עזרה ובצרון
 : עו"ד  גיל נבו עו"ד דיירים

  אדריכל עידו אלונים , אדריכל דן הורביץ:  צוות תכנון
  גר , אביגיל עדי כהןמוזאיקה עידו קלינבריועצים חברתיים : 

  .הצגת חלופות תכנוניות  –פרויקט פינוי בינוי  נושא



 

 

 

 

 

  הנציגיםי ע"  ונושאים שהועלושאלות 

 המסחר על יגאל אלון . לבחון אפשרות להוריד את המסחר במעפילים או לחילופין לצמצם את  .1

 הצפיפות על לה גארדיה גדולה מידי בתחילה דיברנו על שישה בניינים עכשיו יש שבעה .2

 ? האם ניתן להוסיף מגדלים על המעפילים ובכך לרווח את הבניינים באמצע .3

 הדירות "הכלואות " בעיתיות מאוד  .4

 לבחון הורדת בניין בוינגיט והוספת קומה על לה גארדיה . .5

 ף החניה ע"י המסחר .כיצד אפשר למנוע  את זיהום מרת .6

 האם ניתן לחלק את המתחם לשני חלקים ולבנות בשלביות  .7

 אולי להפוך אותו לשפפוינגיט בעייתי וצריך לבחון דרך אחרת בין הבניינים על הפרטי השטח הירוק  .8

 .ת הסמוכותהכניסה לחניון בין שני בניינים יצור רעש וזיהום אוויר לדירו .9

 ?  מי באחריותהמעבר בין הבניינים  .10

 .כדי שלא יצור השתלטות על השטח הצמודבמפלס הקרקע גן למנוע דירות יש  .11

 .ם את כמות הבניינים ולעלות לגובהיש צורך לראות עוד חלופות בעיקר לצמצ .12

  

 עידו קלינגברג, יועץ חברתי, עמותת מוזאיקה

עיקר העבודה  התכנית.המצב במתחם הוא כזה שיש אחוז גבוה של דיירים שלא חתמו ולא מודעים לפרטי 
המתגוררת במתחם, בניית אמון והתאמת התכנית  האוכלוסייהשלנו היא בהעברת מידע, הבנת צרכי 

לאוכלוסיה. אנו נמצאים בשלבי סיום של כתיבת הדו"ח החברתי שיופץ לנציגות ולדיירים לאנשי המקצוע, 
  ים ולהציג בפניהם את התכנית.במהלך אוגוסט נערוך מפגשים בחצרות הבניינים כדי לשמוע את הדייר

: א. חוסר אמון לפרויקטלפי פילוח ראשוני של הנתונים ניתן לראות שלושה גורמים עיקריים להתנגדות 
בעזרה ובצרון ובעירייה בכלל. ב. דיירים קשישים שאינם רוצים לעבור את התהליך המטלטל של 

המתנגדת למדיניות העירונית בשכונה  התחדשות עירונית. ג. ההשפעה של קבוצת הדיירים מיד אליהו
 .פרויקטיםופועלת בערוצים רבים כדי למנוע התקדמות של 

 שאלות ונושאים שהועלו ע"י הנציגים

אנחנו משכירים במתחם, הדיירים לא מכירים אותנו ולא מקשיבים לדעתנו. לכן היכולת שלנו  .1
 לעזור בשכנוע היא קטנה.

הבניינים המערביים הצליחו להחתים אחוז גבוה של דיירים וצריך לבדוק אפשרות שהשלב  .2
 הראשון של הפרוייקט יתחיל מהם.

הרעיון לערוך פגישות בחצרות הבניינים הוא טוב ויגביר את הסיכוי שהדיירים ישתתפו בפגישות.  .3
 הנציגות תגיע אף היא ותשדל לסייע כמה שתוכל.

 עשות את כל המאמצים כדי שאחוז החתימות יגדל.יש להגביר את הקצב ול .4

ויבוצעו תיקונים  : הערותיכם התכנוניות יבחנו מול אדריכל עידו אולנים וגורמי התכנון בעיירה לסיכום
 . בהתאם

 בכל בניין, אנו נשמח לקבל את עזרת הנציגות .  האספותבימיים הקרובים נפרסם את תוכנית                 

 

 בברכה                                                                                                                               

 דוד חג'ג'                                                                                                                              

 מנהל פרויקטים                                                                                                                         

  עזרה ובצרון                                                                                                                            


