
35-45גוארדיהלה 
תל אביב



שכונת יד אליהו



דונם13.3967: שטח התכנית-

:גושים וחלקות בתכנית-

35-45גוארדיהלה : כתובת התכנית-

חלקותמספרי מספר גוש

70977,8,9,10,11,12

6133334



ד"יח114-כ קיים"סה

ד"יח420-כ מוצע"סה

ד"יח60-קיים

ד"יח210-מוצע

ד"יח54-קיים

ד"יח210-מוצע



5000/תכנית מתאר תא

נספח עיצוב עירוני ייעודאיזורינספח 

נספח אזורי תכנון

מתחם התחדשות עירונית



4123תחום תכנית 

4123/תכנית תא



:גוארדיהחזית רחוב לה 
קומות15עד -קומות ובקרנות רחוב7.5בניין בגובה -
קומת קרקע למסחר וכניסות לבניין המגורים-

גוארדיהרחוב לה 

4123/תכנית תא



3944/תא

צפריר אדריכלים-פרחי

קומות25-32

4130/תא

גוגנהיים אדריכלים

קומות8-15

4040/תא

אדריכל צבי גבאי

קומות8

36-46גוארדיהלה 

שהין אדריכלים. א

קומות8-15

תכניות שכנות בהליכי תכנון מתקדמים

4123/תכנית תא

24-28גוארדיהלה 

אדריכל צבי גבאי

קומות8



מצב קיים-תצלום אויר



בינוי מוצע



בינוי מוצע



בינוי מוצע

14.5+מ

ד"יח114-קיים

ד"יח420-מוצע

7.5+מ
מ"יגג +

7.5+מ
מ"יגג + 7.5+מ

מ"יגג +

5.5+ק
מ"יגג +

5.5+ק
מ"יגג +

5.5+ק
מ"יגג +

5.5+ק
מ"יגג +



בינוי מוצע

מקרא

כניסהלובאי

דירות קרקע

שטח מבני ציבור

מסחר



בינוי מוצע

מקרא

כניסהלובאי

דירות קרקע

שטח מבני ציבור

מסחר



זכויות בניה ושטחים מוצעים

יעוד
כ שטחי בניה "סהשטחי בניה מעל הקרקע

מעל הקרקע
שטח בניה תת קרקעיק"רח

שטח שירותשטח שירותשטח עיקרי
%ר"מ%ר"מ%ר"מ

37,80028214,54010952,34026,400197מגורים
960732021,280מסחר

45031501600מבני ציבור

39,21015,01054,2204.0כ"סה

דונם13.3884: שטח מגרש נטו
420: ד"יח' מס

ד לדונם"יח31.4:  צפיפות
ר עיקרי"מ90: ד"שטח ממוצע ליח

ר"מ52,340: כ שטח עילי למגורים"סה
ד"ר לכל יח"מ12השטח העיקרי אינו כולל מרפסות בשטח של 

ר"מ1,280: כ שטח למסחר"סה
ר "מ600: כ שטח למבני ציבור"סה

4.12ק"רח= לגגות ירוקים משותפים שירות ר "מ700+ ר עיקרי "מ250תוספת 



יגאל אלון לכיוון צפון מזרח-גוארדיה-מבט מלה



מבט פנימי







מבט כללי מצפון



יגאל אלון לכיוון צפון מזרח-גוארדיה-מבט מלה



שיתוף ציבור



מרתפי חניה-תכנית כללית 
רמפה בודדת למתחם

:תקן חניה לרכבים
-חניות מגורים

ר"מ120ד עד "לכל יח1
120ד מעל "יח0.75לכל 1

ר"מ50לכל 1-חניות מסחר
ר"מ100לכל 1-חניות מבני ציבור

:תקן אופניים
ד"לכל יח1-למגורים
ר"מ300לכל 1-למסחר

ר"מ100לכל 1-למבני ציבור

:תקן אופנועים
ד"יח5לכל 1-למגורים
ר"מ100לכל 1-למסחר

ר"מ100לכל 1-למבני ציבור



מרתפי חניה-תכנית כללית 
רמפות למתחם2

:תקן חניה לרכבים
-חניות מגורים

ר"מ120ד עד "לכל יח1
120ד מעל "יח0.75לכל 1

ר"מ50לכל 1-חניות מסחר
ר"מ100לכל 1-חניות מבני ציבור

:תקן אופניים
ד"לכל יח1-למגורים
ר"מ300לכל 1-למסחר

ר"מ100לכל 1-למבני ציבור

:תקן אופנועים
ד"יח5לכל 1-למגורים
ר"מ100לכל 1-למסחר

ר"מ100לכל 1-למבני ציבור



חתכי רחוב-תנועה 



דרך בינוי-1-1חתך 



ג

א

ד

ב

פ"ושפמפגש בינוי -'חתך ב גארדיהחזית מסחרית רחוב לה -'חתך א

חתכים מקומיים

גארדיהמעבר ציבורי מרחוב לה -'חתך גמעבר ציבורי מרחוב וינגייט-'חתך ג



מחשבות ורעיונות על 
...גגות משותפים ירוקים

גגות ירוקים



גג טיפוסי קיים



.דונם4-כ-שטח גג זמין

תכנית גגות מוצעת

.דונם5-כ-שטח פתוח במפלס קרקע
4.12= ק"רחר ברוטו        "מ950= ר שירות "מ700+ ר עיקרי "מ250-תוספת שטחים נדרשת



בין גגותחיבור ' ואופחתכים עקרוניים , גגסכימת

חדר פעילות

6קומה 
7קומה 

'קומת פנט

ר"מ370-גג עליון כ
ערוגה מגוננת היקפית

גרעין

6קומה 
7קומה 

'קומת פנט

פרגולה

2חתך 1חתך 



אנו מאמינים ברעיון הגגות הירוקים המשותפים
ובתרומתו לבניית קהילות עירוניות עצמאיות 
.עם חופש ומרחב רב משהתאפשר עד היום



עונת החורף–השפעות צל בתחום התכנית 

.ג החזית הדרומית של שורת המבנים הצפונית בתכנית"צפויה הצללה ע1.

.הקומות העליונות של שורת המבנים הצפונית יעמדו בקריטריונים של תקן הבנייה הירוקה2.

.למעט במעברים בין הבניינים, הרחבות הפנימיות צפויות להיות מוצלות רוב היום בעונת החורף3.

.צפויים לעמוד בדרישות תקן הבנייה הירוקהגגות התכנית4.

09:00 12:00 15:00




