
 

 

 

 55-35פינוי בינוי לה גוארדיה 

 20.7.16סיכום פגישת תכנון בשיתוף אגף התכנון ונציגי בעלי הדירות 

 

 

פגישת תכנון, הכנה לפגישה אצל  באגף התכנון של עת"אהתקיימה  16.720. רביעיביום 

 אדר' העיר יואב דוד. 

 

 להלן עיקרי הדברים:

, המתייחסת לבינוי, 35-55הציג מצגת הכוללת חלופת תכנית מוצעת למתחם  אדר' גיל שנהב

 שצ"פים, תנועה, גגות ירוקים ואיכות סביבה.

 של סדרת ישיבות הכולל  עם אדר' העיר. מדובר בתהליך  היא להתכונן לפגישה מטרת הפגישה

 חשוב לנו שכמה שיותר נציגים ישתתפו בהכנת התב"ע.שיתוף ציבור, 

 המיקום עדיין לא סופי, משני היבטים: אפקטיביות ואי הפרעה לתושבים – שטחי ציבור. 

 מעוניין לשמור על כמה שיותר 4123מבקש מאיל את נספח העצים של תב"ע  – נספח עצים .

 עצים.

  ת היא קומת מרתף רמפות לכל צד מתחם. המחיר של הרמפו 2מעוניין להציג  –תנועה וחניה

 .נוספת

 מגוון מעוניין להתקדם עם התושבים בהכנת מתווה לבחירת דירות תמורה.  – דירות תמורה

חשוב לנו שיהיה מגוון של דירות  .אשר תאפשר מנעד בחירה רחבה כזאת נכמות הדירות תהיו

, קרות, גג, תאנשים מחפשים דירות שונות )קטנות, גדולות, חמו ה הן בגודל והן בכיוונים, תמור

 (.גן, שקטות, רועשות

 

 :עיקרי הדיון .1

 בנוגע לסקר העצים, קיים סקר עצים המנתח את המצב בפועל, בנוסף יש נספח  – אדר' איל רונן

 בינוי מחייב ויש הוראות. מציע להיעזר בסוקר ובאגרונום ליצירת נספח עצים מיוחד לפינוי בינוי.

 במידה ועסק מסחרי מעוניין להוציא כסאות לא תיוותר  על רחוב לה גוארדיה – אפי שטאובר

 . כמו כן המדרכה המוצעת צרה מדי.מדרכה

 

 

 20.7.16 תאריך משרד   מקום 

 משתתפים

 
( 37אובר,)ט( , צאלה זוארץ אפי ש45יהודית יופה ) – נציגי בעלי דירות

 (.55אתי לוי )(, 55בורשטיין ) ( איתמר37) נוריאל זוהר
 אדר' איל רונן – תל אביבעיריית 

-כנען -ראש צוות התכנון, אדר' אבי מנדל  -אדר' גיל שנהב    –צוות תכנון 
אדר' נוף,  -מנהל הפרויקט, עפר מרגלית -שנהב אדריכלים,  דוד לנדסמן 

 יועץ תחבורה. -אולג לוין
 נבו -ענת ברקאי - שיתוף ציבור
 .אורןנעמה בן זאב, ניצן ברכן, דניאל   - עזרה ובצרון

 מפגש צוות תכנון כולל  דיירים לקראת פגישה עם אדר' העיר יואב דוד נושא



 

 

 דירות בין הצד המזרחי למערבי, חוששת מעומסי תנועה. מבקשת  60יש הבדל של  – אתי לוי

 דירות לצד המערבי. כמו כן מפריע לה הצל של המגדל. 30לברר האם ניתן להעביר 

 יעה על כך שהמתחם המערבי מראש יותר מרווח הן בדירות והן בשטח ומכאן מצב – יהודית יופה

 הפער.

 אנו מנסים כמה שיותר לאזן בין שני המתחמים עד כמה שאפשר. לגבי צל , לקחנו  – גיל שנהב

 את דר' רון לשם כדי לעשות בדיקות הצללה. במידה ויתברר שיש בעיה אנו נבצע שינויים .

 את התב"ע לשני מתחמים, כדי לא לעכב אחד את השני. תכנית מציע לפצל  – אפי שטאובר

הבינוי של הצד המערבי מאולצת, מציע לחלק את השטח לשלוש כדי לייצר המשכיות, החלוקה 

 לשניים היא שרירותית. 

 נאפשר בנייה עצמאית לכל מתחם, לא ניצור תלות בין המתחמים, כמו כן כל מתחם  – גיל שנהב

 המעברים מוכן לייצר שתי חלופות של מעברים ולבדוק כיצד הן עובדות,מאפשר תת מתחם. לגבי 

 האם התחזוקה של השטחים הפרטיים עם זיקת ההנאה לציבור עירונית או פרטית? – אתי לוי 

 בהקשר של פגיעה בשטח הפרטי עם זיקת ההנאה.  טוחנושא הביחוששת מ – צאלה זוארץ

השכונתית, העירונית ברמה הכלל שכונתית, העירייה לא פועלת ולא רואה את מערכת התנועה 

יח"ד לאורך הרחוב ולא רואה  1500 –בהקשר של לה גוארדיה. הולכים להוסיף כ  טןוהמטרופולי

אסטרטגית המתייחסת למבני ציבור  התייחסות תנועתית רצינית. כמו כן מבקשת לראות תוכנית

 וחינוך.

 אולם 4123מך המדיניות ובתב"ע עיריית ת"א יפו בדקה את היקפי הבינוי במס – אדר' איל רונן ,

בהתייחס  בסמכותה להיות אחראית על מערך התחבורה הציבורית על גווניה השונים. לצערנו אין 

 לתוכניות פינוי בינוי, קשה לחזות את המימוש. 

, משמעותייםורה מוצעים היקפי תמהנ"ל , בתכנית הסבירה והראויה לנושא התמורהבהתייחס 

שיפור ה ערך משמעותי בפני עצמו המגלם הינ 'התחדשות עירוניתתל אביב יפו ' תעיריימבחינת 

סך התשתיות ותוספת מלאי דירות. אנחנו נמצאים במקום בו אנו רואים את המטריה הגדולה עם 

באופן גורף גדולה  נההתמורה שמוצעת על ידי עזרה ובצרון הי - ל אוכלוסיית העירהצרכים של כל

  ביחס לתכניות פינוי בינוי אחרות ביוזמות פרטיות.

הציבוריים אשר השימושים מרבית למימוש כלל לאפשר גמישות בכוונתנו  – לגבי מבני הציבור

 . ולא את שימושם יידרשו בעתיד. בשלב מוקדם זה ניתן לקבוע את היקף השטחים

מטרתה לשמר את אופי הבינוי והמרקם קביעת זיקת הנאה למעבר הציבור   -לגבי זיקת ההנאה 

 .פיזיות לא גדרות וחסימותלמעברים פתוחים לכלל תושבי השכונה השכונתי בו מתאפשרים 

הבית . על ידי תקנון ידות המסחר המרביגודל יח ייקבע, במסגרת התקנון לגבי שימושים מסחריים

 המשותף כל מתחם יוכל לקבוע שימושים למסחר בתחומו.

 הקול שלכם הוא מאוד חשוב ואנו שמחים על כך שאתם משמיעים אותו!

 המפגש הבא יתקיים אצל אדר' העיר. מצד אחד פנינו לפרויקט ומצד שני אנו  – נעמה בן זאב

נו נבדוק את הנושא הביטוחי  אמעוניינים שיהיה פרויקט טוב שיענה על ציפיות וצרכים של דיירים. 

חשוב לנו ליצור תכנית ונחזור אליכם בנושא. הפתוחים בזיקת הנאה של השטחים הפרטיים 

לביצוע ולא למגירה. מאוד מודה לדיירים שהגיעו לפגישות, זה לא מובן מאליו. אתם מוזמנים 

 להמשיך להציף תכנים ונושאים.


