
תושבי שכונת יפו ג'
 הנכם מוזמנים למפגש וידאו באמצעות "זום" להצגת 

תכנית התחדשות עירונית )"פינוי-בינוי"( ברחוב יפת 185-197

המפגש יתקיים ביום א' ה-9.8.2020, בשעה 18:30
לינק למפגש  ניתן למצוא בלוח האירועים באתר העירייה

לפרטים נוספים ושליחת שאלות לדיון:
הבית להתחדשות עירונית
*3896 שלוחה 2
yemima@e-b.co.il

הבית להתחדשות עירונית | אגף תכנון העיר - מחלקת תכנון יפו ודרום | משלמה ליפו - אגף קהילה | עבודה קהילתית אגף דרום - מנהל שירותים חברתייםהבית להתחדשות עירונית | אגף תכנון העיר - מחלקת תכנון יפו ודרום | משלמה ליפו - אגף קהילה | עבודה קהילתית אגף דרום - מנהל שירותים חברתיים

קצת על הפרויקט...

 יצירת מוקד מסחר
 ושירותים ציבוריים לשכונה

תכנון חזית מסחרית על רחוב 
 יפת ושימושים מגוונים 

 כגון משרדים בחזית הפונה 
לרחוב אפלטון.

 

 תושבי שכונת נווה אליעזר
 הנכם מוזמנים למפגש בנושא תכנית 

 11-33תקוע  הבינוי ברחוב
 

 18:00, בשעה 27.11.2019יום ד' בהמפגש יתקיים 
 (, באודיטוריום) אליעזר-במרכז הקהילתי נווה

 אביב-, תל6שד' ששת הימים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בתכנית:
 
 

 :  שכונת נווה אליעזר התכנון העתידי של    18:00
 יפו- נציג אגף תכנון, מינהל הנדסה, עיריית ת"א

 
 : ( 507-0722066)תכנית מס'  11-33הצגת תכנית תקוע    18:20

 התחדשות עירונית, "עזרה ובצרון"  ית קוליץ, סמנכ"ל-גיליה ברגר -
 מיכל יוקלה אדריכלים  - הפרוייקט, סטודיו מיא  אדריכלית  ,מיכל יוקלה  -

 
   שאלות ותשובות   19:00

 
 !נשמח לראותכם 
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הקמת שבילי 
אופניים

 18:30 התכנון העתידי
 של שכונת יפו ג'

 19:30 
שאלות ותשובות

אדר' שלומית זוננשטיין, 
מחלקת תכנון יפו ודרום, 

 אגף תכנון העיר, 
 מנהל ההנדסה, עיריית 

תל אביב - יפו

 19:00 הצגת תכנית 
יפת 185-197

  גיליה ברגר קוליץ, סמנכ"לית 
התחדשות עירונית, "עזרה ובצרון"

ד"ר אהובה ווינדזור, יועצת חברתית

 נעמה בלום, אדריכלית הפרויקט, 
"הפלטפורמה העירונית"

תושבי השכונה
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נשמח לראותכם!

 התכנית ממוקמת ברחוב יפת 185-197 מציעה הריסה של 7 מבנים והקמה במקומם 
של 5 מבנים לאורך רחוב יפת ומגדל בן 15 קומות מאחוריהם.

התכנית מציעה 273 דירות חדשות במקום 84 דירות 
 קיימות, חזית מסחרית על רחוב יפת, הקמת חניון 
 תת-קרקעי לטובת דיירי הפרויקט, שטחים ירוקים 
פתוחים והקצאת שטח ציבורי לשימוש השכונה

 חידוש המרחב הקיים 
באמצעות "בינוי-פינוי"

 המגדל, אשר ייבנה ראשון, 
מאפשר מעבר חד פעמי 

ללא צורך בדיור חלופי עד 
השלמת הפרויקט.

הגדלה ושיפור המרחב 
הציבורי לטובת כלל השכונה 

שמירה על הגינה הקיימת 
והעצים הקיימים ליצירת 
מרחב פתוח וירוק לרווחת 

התושבים .

 הקמת מערך שבילי 
הליכה רציפים

 הסרת מכשולים ומחסומים 

 תכנון המאפשר 
לתושבים המקוריים 

להישאר בשכונה.

הקצאת שטח ציבורי 
לטובת הציבור כגון גני 

ילדים ומעונות יום.
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