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 התחדשות רחוב לה גוארדיה – 3214סיכום מפגש בנושא תב"ע 

 

המתגוררים במתחמים בהם פועלת חברת עזרה ובצרון לצורך : קבלת התייחסויות מדיירים מטרת המפגש

 ייצוג העמדות מול עת"א.

 )למשתתפים חולקו מסמכי התב"ע( ניצן עיקרי התב"ע  .א

 

 עת"א, וועדה מקומית. –, מתכנן דודי גלאור, יוזם התכנית וועדה מחוזית תכנית בסמכות 

 63 דונם מדרום ומצפון רחוב לה גוארדיה 

  בחלופה של . 2חיזוק מבנים לרעידות אדמה או . 1 :התחדשות עירונית, באמצעותעידוד תהליך

 הריסה ובניה מחדש באמצעות תב"ע מפורטת.

  22/12/2010עקרונות התכנית מבוססים על מסמך מדיניות למרכז רובע מזרח אשר אושר ב ,

 5000ת"א  בהתאם לתכנית המתאר

 שהיחס בין שטח המגרש )נטו  ) הכוונה  4   )רצפה חלקי קרקע( בהתאם לרח"ק היקף הזכויות המוצע

, למרות שהתכנית  מ"ר עיקרי 80שטח דירה ממוצע (,   4:1 לאחר הפקעות( לשטחי הבנייה המותרים הוא 

 מבקשת משרע של גדלי דירות.

 3366תא/מק/ , שינוי אחוזי בניה –תא/מ  , בניה על גגות– 1: תא/ג/התכנית מהווה שינוי לתכניות- 

תכניות לשינוי  -  691תא/ ,367תא/ , הרחבות ביד אליהו – 2323תא/, Kתא/, קווי בניין יד אליהו

 תוספת קומה וחניה בקומת קרקע – 880תא/, זכויות

 דרכים ותנועה , מחייב –תשריט , מחייב –הוראות תכנית : רוב המסמכים בתכנית אינם מחייבים– 

 מחייב –קרים/דוחות/חווד ס, מנחה -סביבה ונוף, מנחה

 2.1 :להבטיח חיזוק הבתים לרעידות אדמה באמצעות תוספת שטחי בניה לדירות  מטרות התכנית

גארדיה, בה משולבת חזית מסחרית שמעליה דירות -תוספת בניה על רחוב לה; קיימות וחדשות

בתחום התכנית  מתן אפשרות לאישור תכנית פינוי בינוי; פיתוח ותחזוקת שטחים פרטיים; מגורים

 לפי תנאים )בהמשך(.

 11.2.22 תאריך גונדהמרכז  מקום 

 משתתפים

 43-33דיירים ונציגים תושבי רחוב לה גוארדיה 
ארץ, אפי -, זוהר נוריאל, צאלה זוקלס, אלברטו לאטס-מאיר כהן, עמוס כהן משה פרידמן,

יאיר ויסר, עליזה ודוד שטאובר, אלי מור, עולש קיי, אושרי עזרא, נורית בלנגה, אורי גורדון, 
 אליהו, שמואליק בן ציון, דני וגנר.

 .דניאל אורן, ניצן ברכן אדר' זאב,-נעמה בן: עזרה ובצרון
אורי אגר , משרד עורכי עו"ד , נוןראש צוות התכ –אדר' גיל שנהב : ועריכת דין צוות תכנון

 דין נשיץ/ ברנדס/ אמיר ושות'
 נבו -: ענת ברקאישיתוף ציבור

. 

 נושא
 התחדשות רחוב לה גוארדיה – 3214סיכום מפגש בנושא תב"ע 
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 :21-25יח' לדונם ל  8מ  ;בפינוי 1700( בחיזוק 4400720יח"ד ) 1160סה"כ  עיקרי הוראות התנכית 

חלוקת תוספת הבניה לטובת ; מסחר בחיזוק 2,500מ"ר 0  96,000סך שטחים עיקריים ; יח"ד לדונם

קיימים, והקמת מבנים חדשים בחזית  תוספת מבנים מעל ומצדי מבנים; מ"ר 25הרחבת דירות עד 

; מגוון גדלי דירות; גארדיה-חובת הקמת שטחי מסחר בקומת הקרקע על רחוב להה; גארדי-רחוב לה

 מ"ר. 204,000יח"ד   1700חלופת פינוי בינוי :

  תוספת חזית מסחרית בקומת הקרקע וביציע  -בחזית; מגורים -מעל פני הקרקע.: 1.1.4שימושים

בקומת קרקע במבנים ; 1-בקומת הגג גגות לפי ג; 1מרתפים לפי ע –פני הקרקע מתחת ; מעליה

 עורפיים תוכל הוועדה לחייב הקמת שטחים למוסדות חינוך, כגון גני ילדים ומעון.

  קווי בניין ; מ"ר במרתף 10מחסנים דירתיים : עד ; קטנות %20תמהיל דירות : לפחות : 1.4הוראות

גובה בניינים עורפיים לא ; קומות0יציע0גג 7ם בחזית לא יעלה על גובה מבני; בתשריט מחייבים

החזית המבנים תוקם ; מ' 6תתאפשר קומת קרקע כפולה0 יציע לא יותר מ ; קומות0גג 5יעלה על 

; משטח מגרש 50%מרתפים עד ; מ' אדמת מילוי 1.5מעל קומת חניונים ; מ' 4קולונדה ברוחב 

 להיתר בניה תהיה הבטחת איחוד חלקות.תנאי ; פריקה וטעינה במרתפים בלבד

  הריסה ; על פי תכנית זו ניתן לאשר הריסה ובניה מחדש בסמכות מקומית :6הוראות נוספות סעיף

דוח חברתי לשם אישור תכנית  ;תאי שטח מגרשים גדולים 2; תאי שטח מגרשים קטנים 3ובניה :

; איחוד וחלוקת מגרשים; תקן חניה; הוראות לנושא הזכויות המותרות בכל תא שטח; הריסה ובניה

; אביב-חתימת הסכם יזמי עם עיריית תל; הוראות לחזית מסחרית; שימור העתקה וכריתת עצים

 בניה ירוקה.

  קומות בקצוות המגרשים 15צפיפות המאפשרת  : 6.2סעיף. 

 

 שאלות ותשובות .ב

 , ניתן להוציא היתרי בנייה?4123ח תב"ע ושאלה: האם מכ

המאפשר הוצאת  77-78נעשה פרסום לפי סעיף  35-55תשובה: כן, אולם בתחום המבנים האי זוגיים 

 רק על פי התב"ע הפרטנית המקודמת שם.היתרים 

 שאלה: מהי התוספת בפינוי בינוי?

 מ"ר בלבד בחלופת עיבוי, בחלופת פינוי בינוי לא נקבעו מגבלות 25תשובה: עד 

 היטל ההשבחה? שאלה: כיצד התכנית משפיעה על

 ור מהיתלי השבחה.טתשובה: אנו לוקחים בחשבון בבדיקות הכלכליות בתכנית שאנו מתכננים, שאין פ

 שאלה: מה היקף מ"ר הנדרש לשטחי ציבור?

 תשובה: אין מספר מטרים מדויקים לשטחי ציבור

 שאלה: מה בנוגע לתסקיר חברה?

 תשובה: לא הועבר עם המסמכים

 לשטחי ציבור?מה היקף הנדרש  –שאלה 

 אין מספר מטרים מדויקים לשטחי ציבור –תשובה 

 4123מה בנוגע להפקעות עפ"י תב"ע  –שאלה 

 . זה לא המצב בתכנית זו.40%בתכנית של פינוי בינוי בכללי, מותר להפקיע עד  –תשובה 
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 ?38במידה ובניין אחד יהיה מעוניין לקדם תמ"א   –שאלה 

לבנות בניינים , כיוון שניתן 38י ולא תמ"א בישראל מעדיפים פינוי בינוהרשויות לא יהיה ניתן.  –תשובה 

 חדשים, חנייה תת קרקעית. 

 מ"ר 28 –מ"ר ל  20 –לא מובן כיצד הופכים חתך רחוב מ  -שאלה 

 מ"ר להולכי רגל בכל צד מתחת לקולונדה 4 –תשובה 

 

מפגש לסייע לתושבים לראות האם יש צורך מטרת ה –)מענה לשאלות שהופנו אליו(   גיל שנהבאדר' 

להגיש התנגדות. התב"ע מאפשרת דברים, אבל גם חוסמת. נשאלת השאלה האם התוכנית יותר מאפשרת 

או חוסמת. המטרה כאן היא להנגיש את החומר ולהציג את הדברים. לשאול שאלות ובסופו של דבר כל אחד 

נה הקולקטיבי מסייע. התכנית יכולה לשמש פלטפורמה יוכל להגיש בעצמו את ההתנגדות, אבל הידע וההב

מ"ר הוא בסיס, ברגע שיגיעו יזמים  25לביצוע פרויקטים. בתכנית שעזרה ובצרון מקדמת עבורכם ואתכם 

רק לאחר מכן לאחר שהתב"ע של הפינוי בינוי תאושר, מותר יהיה ליזמים להציע יותר כדי לזכות בפרויקט. 

 יקבע היתר הבניה. 

  , מדובר באימוץ של הממונה על מחוז ת"א כסוג של "מקובלה".21לתקן בנוגע 

אנחנו מכינים רמפה שנייה וכותבים לגבי רמפות,  .מתקני חנייה אוטומטיםבתכנית שאנחנו מכינים, אין 

תכסית מרתף. אני חושב שכדאי לכם לשקול להוריד את  85% – 80בתקנון שניתן יהיה להוסיף. אנחנו בין 

. הרעש, הלכלוך, הזבל נמצאים במרתף עם ארובות כך כל הפריקה והטעינה לתת הקרקע.  כל האשפה,

 אחזקה.חברת בלי לגבי חברת אחזקה , לא ניתן  להקים פרויקט כזה 

הדירה  –ארנונה  1שני מסלולים שבהם אנחנו נדרשים לנושא העלויות.  -בהתייחס לשאלה בנושא העלויות 

. נה מדינת ישראל התחילה להדרש לזהלום לחברת האחזקה. בנושא הארנותש –. ועד הבית 2יותר  דולהג

מדובר על הדיירים הקיימים שיקבלו הנחה בארנונה מטעם העירייה, יש תקופות שישלמו כמו ששילמו קודם 

ארבע בנווה שרת. היום זה ללבקשה שהגשנו י התשובה של העירייה "למרות שקיבלו דירה חדשה. נעדכן עפ

ההנחה שהעזרה שנים. בנושא וועד הבית יש עבודה בתשלום לוועד הבית.  יותרלחוקק חוק ל שנים ומנסים

צריכה להיות לא למי שקונה דירה חדשה, אלא למי שגר בפרויקט כיום. כיום בוחנים את נושא הקרן ההונית 

יל את וועד בצד כדי להוז לשיםהראשון  סכום של כמה מיליוני שקלים שהיזם יהיה מחויב מהיוםמדובר ב –

הדיירים לנושא בנספח הכלכלי.  מתייחסים "פז כלכלה והנדסה חברת " חזוקה. אנחנו בעזרתתהבית ו

נתן לכל דיירי המתחם או לפי התייחסות למצב סוציו אקונומי. עזרה יבאמצעות הנציגות יקבעו האם הסיוע י

 ח הכלכליקט רק דואגת להביא בחשבון פרמטר זה בדוה את הפרויובצרון כמי שמלוו

עוברת לוועדה  כיוון שהיא , 4123תב"ע תהיה מאושרת עוד לפני אנחנו עכשיו מכינים תכנית שיש סיכוי ש

יכולים לאשר את אם נהיה מתואמים ומהירים , אנחנו התכנית שלנו עוברת לוועדה מקומית. ואילו  מחזית

 לפני התב"ע . שלנו התכנית

 

 ריכוז התייחסות  .ג

 

  עזרה ובצרון על קיומו של המפגשהמשתתפים ברכו את 

 התייחסות להוראות התכנית 1ג.

 )התכנית צריכה להיות מתארית ולא מפורטת ) משתתף אחד טען נגד 

  מ"ר, הינה שמאות ולא תכנון 25ההגבלה לתוספת של 

 .כיוון שקווי הבניין מנחים אין צורך בהם 

 ?האם המסמכים שניתנו לנו עדכניים 
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 הקרקע ותת התייחסות לחנייה 2ג.

  חנייה. 50%יש בעיה עם 

 בעיתיות עם נושא חניות עם מעלית/ רובוטים. 

 כיצד יפעל נושא הפריקה, טעינה והאשפה התת קרקעית. 

 מבקשים כניסה לחנייה דרך גליפולי. 

 )לתב"ע בסדר גודל כזה נדרש בה"ת )בדיקת התכנות תחבורתית. 

 התייחסות לצפיפות 3ג.

 ( ולא4:1מדובר בצפיפות גבוהה ) מובן מה התושבים מקבלים כפיצוי. 

 התייחסות לחלופת עיבוי 4ג.

  .התכנית פוגעת באנשים המעוניינים בחלופת עיבוי 

 התייחסות לזיקות ההנאה 5ג.

  מתנגדים לעניין של זיקות הנאה במתחמי המגורים, מדובר בשפ"פ אשר הדיירים יצטרכו לתחזק על

 חשבונם.

 רטיות, בשום מקור אחר בשפ"פ בעיר זה לא עובד.מתנגדים לאיסור על גידור החלקות הפ 

 איכות סביבה 6ג.

 נדרש תסקיר אקוסטיקה, איכות אוויר. 

 בחלופת הריסה ובנייה, העצים שנשתלים הם קטנים מדי ולא מצלים. 

 יש חשש למנהרת רוח ממערב למזרח לאורך רחוב לה גוארדיה. 

 גודל יחידות הדיור 7ג.

  חדרים, דווקא מדובר בשכונה של משפחות הזקוקות לדירות גדולות 5 -ו 4חסרות דירות בגודל של. 

 פרוגרמה 8ג.

  לאור ריבוע השכונה, יש צורך בפרוגרמה חברתית המתייחסת לתוספת הנדרשת של מוסדות ציבור

 .וחינוך

 חברתי/קהילתי היבט 9ג.

  הקהילתי, תוספת של  להיבטהחברתי והן  להיבטהועלתה על ידי הדיירים דרישה כי התכנית תתייחס הן

 שימורהקיימת ו האוכלוסייהמבני ציבור כגון: בתי ספר, גנים, גינות ציבוריות וכדומה ומנגנונים לשימור 

 וכדומה. כגון: נכס מניב, קרן לתחזוקת הבניינים בשכונהכיום  הקיים קהילתי/ החברתי האקלים

 

 

       

 


