
 

 

 

 

 

 

 

 להלן עיקרי הדברים:

 .אדר' גיל שנהב הציג את החלופה המעודכנת של התכנית בליווי מצגת

 55-35א. תב"ע 

רמפות לחנייה, אפשרות לפריקה  2חלופות לרשת צירים ירוקים בתוך התכנית,  2 התכנית כוללת:

וטעינה תת קרקעיים בחניון העליון, אדמה טבעית ועמוקה המאפשרת עצים בוגרים ורחבי נוף, גגות 

, אפשרות להגיע לגג דרך המאפשרים להכפיל את השטחים הפתוחים בעשרה דונם בפרויקט ירוקים

ל ת, אפשרות לחיבור בין הגגות ויצירת מסלול הליכה, הבנייה של הפרויקט תהיה עמדרגות ודרך מעלי

 פי תקן ישראלי של בנייה ירוקה.

 שאלות ותשובות:

 מקומות חנייה לאנשים המגיעים למסחר? יוקצוהאם  - שאלה 

המטרה להפוך את לה גווארדיה מדרך לרחוב המשרת את האזור עצמו ולכן למסחר יוקצה  – תשובה

 ייה תת קרקעית בהיקף מצומצם.חנ

 .כיווני אוויר 3הבטיחו לנו שלכל דירה יהיו  –שאלה 

 כיווני אוויר. 2אני לא זוכר שאמרתי דבר כזה. הייתה הבטחה שלכל דירות התמורה יהיו  – תשובה

 הגבוהים? מהבנייניםמה בנוגע לבדיקות הצללה  –שאלה 

דר' רון לשם מכין עבורנו את דו"ח ההצללה, אני מניחה שתוך מספר חודשים העבודה  – תשובה

 תסתיים ונוכל להציגה. המטרה היא שתהיה כמות סבירה של שמש וצל במהלך היום.

 .מה הכוונה בחצי קומה – שאלה

 .שהקומה העליונה היא חלקית בנסיגההכוונה  – תשובה

 .האם התב"ע אושרה – שאלה

 7.9.16 תאריך מרכז גונדה  מקום 

 משתתפים

 
 35-55נציגויות לה גוארדיה 

 אדר' גיל שנהב – 35-55צוות תכנון תב"ע 
, דניאל אורן נעמה בן זאב, סמנכ"לית התחדשות עירונית   - עזרה ובצרון

 מנהלת קשרי דיירים
 ענת ברקאי נבו, מתכננת ערים ויועצת שיתוף ציבור

 

 של דירות התמורה וטיוטה 35-55הצגת חלופה מעודכנת של תב"ע  נושא



 

 

 

לכם ולעיריית תל אביב ומתקנים על  התב"ע בשלב של עריכה, אנחנו כל הזמן מציגים אותה – תשובה

אותה לפורום מהנדס העיר וגם נציגים נבחרים שלכם נעלה עוד שבועיים פי הערות שאנחנו מקבלים. 

תעלה לוועדה המקומית לאישור. בשל העובדה יהיו מוזמנים. לאחר ברכתו של מהנדס העיר היא 

המקומית בתל אביב מוסמכת לאשר תכניות להתחדשות עירונית, אין צורך לעבור את ההליך הוועדה ש

 .בוועדה המחוזית

 .האם פינוי אשפה יהיה ע"י בשרוולים –שאלה 

ידוע לנו שפחי האשפה יהיו במרתף, אנחנו בדיאלוג עדיין לא יודעים האם יהיו פירי שרוולים,  – תשובה

 מול העירייה בנושא.

 לביקור? י חבר עם אוטואלקורה עם בא  מה – שאלה

חניות  20%יש לו שתי אפשרויות: או שהוא חונה בחניון תת קרקעי של הבניין ששם יש  – תשובה

 .אורחים, או שהוא יחפש חנייה ברחובות סמוכים

 ?תהיה להם גישה לאזור הירוקלמבקרים במידה ויהיו מסעדות, האם  – שאלה

ואין גישה לחלק הפנימי לא להובלת  גווארדיה אך ורק לרחוב לה  הפניה של המסחר תהיה – תשובה

חשוב לקחת בחשבון שמדובר במסחר ושירותים בקנה מידה ציוד, פריקה וטעינה, יציאות חירום ועוד. 

גיינה( יקטן. אנו נכניס בהוראות התב"ע מגבלה שהמסחר/ שירותים לא יהיה מטריד )רעש, ריחות, ה

ירוב שימושים אינו מצליח, הם כאלה שלא מוקפדת בהן הפרדה בין מגורים פרויקטים בהם ע מניסיון

 למסחר.

 ?הכניסה לחניהמהיכן תתבצע  – שאלה

ועמק  מרחובות ווינגיטלוחמי גליפולי, בודקים גם אפשרות להגיע הכניסה תתבצע מרח'  – תשובה

 איילון. 

 האם החניות יהיו מסומנות? – שאלה

 מסומנות ומוצמדות בטאבוהחניות יהיו  – תשובה

 האם תהיה הגבלה גם למבני ציבור? – שאלה

בה, עת"א בעלת השטח לא תרצה להכניס סוגי מוסדות הפוגעות לא מכיר בחוק הגבלה כתו –תשובה 

בעקבות תקדים  –, אבל אפשר לעלות את הסוגיה הזאת מול עת"א.  הערה )אפי שטאובר( באוכלוסייה

 וע את השטח החום לפני הבנייה.משפטי, העירייה מחויבת לצב

 בטח התכנית? כמה חנויות יהיו – שאלה

  מטר מסחר. 1700סה"כ  – תשובה

 ?מה גודל שטח מבני הציבור –שאלה 

 .מטר 900שטח בנוי לשטחי ציבור בכל הפרויקט כולו  – תשובה

 ?דירות 900 –למה אנחנו מחויבים ל  –שאלה 

 



 

 

התוותה את המסלול  4123 , היתרון שלכם שתב"ע4123  תב"ע אנחנו הולכים לאורה של – תשובה

 יח"ד עפ"י מכפיל מסוים, היום אנחנו רואים שפחות מזה  900התב"ע שלכם. התכנית קבעה  ור שילא

אפשרות לבקש את  נתנה לנו 4123זה לא כלכלי וגם היום המכפיל הזה הוא אחד הגבוהים בת"א. 

 (. סופית ע"י העירייה ואנחנו בדין ודברים איתםיח"ד )חשוב להדגיש שהנושא לא אושר  900

 מה בנוגע לשבילים אשר יהיו פתוחים לכלל הציבור? – שאלה

לגבי השבילים גם פה אנחנו בדין ודברים עם העירייה, בהמשך להערות של נציגים שלכם.  – תשובה

את השבילים  , כאשר העירייה תתחזקנאמר לנו שחלק מהשבילים יהיו שטחים פתוחים וחלק סגורים

 .הפתוחים לציבור. הנושא עדיין לא סגור

 מ"ר? 25מדוע אנחנו מגבילים את עצמנו לתוספת של  –שאלה 

על פי התהליך, ברגע שתהיה לנו תכנית מאושרת אנחנו נבצע מכרז יזמים. יזם אשר יהיה  – תשובה

מ"ר )ע"י כך שהוא יקטין את שטח הדירות שלו ויגדיל את  25 –מעוניין להיבחר יכול להציע יותר מ 

שטח דירות התמורה(. להתחיל מיותר זה לא ניתן ע"י העירייה וגם לא אחראי, אנחנו לא יודעים מה 

 ם שלושה מפקחים עפ"י החוק החדש.יהיו עלויות הביצוע בעוד שנתיים וכמה יעלה לבנות ע

זה לא אומר שהוא יצטרך לשנות את נפח מ"ר,  25 -ציע להוסיף מעבר לבמידה והיזם י – שאלה

 ?הבניין

הנפח הסופי קבוע, אם היזם ממש ירצה לזכות בפרויקט, יוכל להקטין את הדירות שלו  – תשובה

 הזה. קצת פחות כדי לזכות בפרויקט האטרקטיבי ולהגדיל את הדירות שלכם. להרוויח 

 ?וקיםהשטחים הירלמי שייכים  –שאלה 

אנחנו דנים עם העירייה כך שהשטחים בהם הציבור יוכל השטחים הירוקים שייכים לכם,  – תשובה

 כמובן שהגג העליון הוא שטח פרטי שלכם. לעבור יהיו באחריות העירייה

 ?לבין תכנון התנועה )תקן החניות( 4123 תב"עמה הקשר בין תכנון החניות ב –שאלה 

בפרויקט שלנו  4123 תב"ע ולשם היעילות לקחנו את יועץ התנועה שלישראלי חניה יש תקן  – תשובה

 .(4123-)בניגוד ל יש גם חניות אורחים

מה לגבי חניות למבני ציבור, רחוב וינגיט הוא מאוד עמוס, אולי צריך לחשוב על מעבר מגרשי  – שאלה

 .חניה באזור

 נעביר את הדרישה לעיריית ת"א. – תשובה

 ?האם ניתן לרכוש עוד מקום חניה –שאלה 

 .עדיין אין לי תשובה. שאלה כמה חניות יאושרו בסופו של דבר בזמן היתר הבניה – תשובה

 ?לוחות זמניםמהם  – שאלה

הגעה . 3 ה עם מהנדס העיר בהשתתפות שלושה נציגים. פגיש2. רוצים את ברכתכם 1 – תשובה

 .לאשר את התב"עיהיה ות רבות אפשר וועדה מקומית. תוך שנה אם לא יהיו התנגדויל

 ?תחזוקההאם יינתן סיוע בעלויות ה –שאלה 

קרן  אנו מכוונים להקמה של מבחינה חוקית לא ניתן שדירות וחניות יממנו את התחזוקה,  –תשובה 

 .הונית



 

 

 האם התב"ע היא מקומית? – שאלה

 .התכנית מאושרת בוועדה מקומית בלבד – תשובה

 מחייב?הבינוי האם  – שאלה

בהסכם שלכם עם היזם בסיוע העו"ד שיבחר הבינוי רשום כמנחה, רוחו של הבינוי תשמר .  – תשובה

על ידכם, ניתן להכניס ששום שינוי בתב"ע לא יעשה ללא אישורכם. אתם תקבעו יחד עם העו"ד שלכם 

 מהו רוב סביר לשינוי.

 ?מה בנוגע להיבטים החברתיים של הפרויקט –שאלה 

שאר פה, ע"י כך שפועלים בשיתוף יחנו מתכננים פרויקט שמזמין את תושבי השכונה להאנ – תשובה

חלק מהתושבים יהיה קשה ליכול להיות שלגור בשכונה.  בור. רוצים תושבים שנשארים ומעונייניםהצי

נושא ההקלות בארנונה עבור הדיירים הוותיקים יעשה כפוף לחוקים ברמה הארצית, להחזיק בדירות. 

קרן תחזוקה לוועד הבית עבור אנשים בעלי  , אנו בוחנים מנגנונים שיאפשרו הקלה, בין היתרכמו כן

 צרכים ייחודיים.

 מה בנוגע להנחה בארנונה עבור בעלי דירות התמורה? – שאלה

 )להלן התשובה לאחר בדיקה עם משרד עו"ד העובד עם עזרה ובצרון( – תשובה

 הממשלתית להתחדשות עירוניתבעניין הנחה בארנונה עפ"י חוק הרשות *

מחזיק בדירת  בהתקיימםחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית קובע כי שר הפנים יקבע תנאים 

תמורה )קרי: דירת מגורים בבית משותף מחודש, שניתנה למחזיק שהוא בעל הזכויות בדירת מגורים 

, בתמורה לדירה הקודמת שבה התגורר "**מיזם להתחדשות עירונית"בבית משותף שנהרס במסגרת 

 ערב הריסת הבית המשותף( 

אחוזים לכל היותר בתשלומי ארנונה בשל דירת תמורה אחת בלבד בעד  100יהיה זכאי להנחה של 

שטח השווה להפרש שבין השטח החייב בארנונה בדירת התמורה ובין השטח שבעדו חויב המחזיק 

עד תום חמש שנים מהמועד הראשון שבו מכירת הזכויות בה,  בארנונה בדירת המגורים הקודמת, לפני

 .ניתן להטיל ארנונה על דירת התמורה

לא תחול על מחזיק בדירת תמורה העלאה בתשלומי  בהתקיימםכמו כן, נקבע כי שר הפנים יקבע תנאים 

סיווג -או תת הארנונה בשל שינוי התעריף החל על האזור שבו נמצא הנכס, לרבות בשל שינוי סוג, סיווג

הנכס, בנוגע לדירת תמורה אחת בלבד, עד תום חמש שנים מהמועד הראשון שבו ניתן להטיל ארנונה 

 על דירת התמורה.

תנאים כאמור לעיל יתייחסו, בין היתר, למצבו הכלכלי של המחזיק, למספר שנות החזקתו בנכס שנהרס 

 וזכויותיו בנכס האמור.

נית" מתייחס לבינוי במתחם פינוי ובינוי או במתחם פינוי ובינוי במסלול המונח "מיזם להתחדשות עירו** 

 מיסוי.

 (.21.8.16-בשלב זה טרם פורסמו תנאים כאמור על ידי השר )החוק פורסם ברשומות רק ב

 

 

 



 

 

 דירות התמורהב. 

 אדר' גיל שנהב הציג בליווי מצגת הצעה למנגנון בחירת דירות התמורה, הוא ביקש מהנציגים להציג

 את הנושא לדיירים ולהעביר לעזרה ובצרון משוב מפורט.

 לבחירהשל דירות, הפניות שונות, מספיק דירות  מגוון גדולשהנחה את הכנת המנגנון הוא  העיקרון

, אנשים מאוד אוהבים את הדירות הנמוכות והגבוהות מה שבעיקר נשאר אילו מניסיוןעבור התושבים. 

 פיק דירות תמורה לבחירה עבור הדיירים.הדירות באמצע. הרעיון שיהיה מס

 (, אשר יהיו שייכים ליזםופנטהאוז)לא כולל דירות גן  7ועד קומה  1דירות התמורה הם בין קומה 

 :שאלות ותשובות

 האם חייבים לבחור בדירות באותו צד של רחוב? ?גווארדיה מה בנוגע למגורים ברחוב לה  –שאלה 

לגבי .ל דירות, אף אחד לא יצטרך לבחור בקומה שלו או מתחתיו מאחר ולכל קבוצה יש כפו –תשובה 

 כופה. אבל לא  גווארדיה . התוכנית מאפשרת את לה תמורה שמנו מספר קטן של דירות גווארדיה לה 

מ"ר וזה לא משאיר מסגרת של מו"מ  25מדובר בתכנון די מפורט המסתמך על תוספת של  –שאלה 

 .ליזם

ממש לא! זכויות הבניה של הפרויקט הן חד משמעיות, האפשרות שלכם לקבל יותר היא לא  – תשובה

 , כך שאפשר להקטין את דירות היזם.לשנייהחסומה. דירות התמורה הן לא צמודות אחת 

 איך נמדד גודל הדירה.  –שאלה 

כולל חדרי המודד מודד את שטח הדירה כולל הקירות החיצוניים, מרפסות סגורות, לא  – תשובה

 . אתם תקבלו את דו"ח המדידה של הדירה שלכם.מדרגות

 ?ברוטו או נטו מ"ר זה 25האם  –שאלה 

יש חוק ותקן ישראלי למדידת שטח דירה. שטח דירה הוא שטח הרצפה שלה, מתחת לקירות  – תשובה

 שלה ומתחת למחיצות שלה. לא מדברים על ברוטו או נטו.

 

 נעמה בן זאב, סמנכ"לית התחדשות עירונית –סיכום הערב ג. 

גיל שנהב על הכנת  אדר'ומודה גם ל להגיע לאסיפת הנציגויותנציגי הבניינים שהקדישו מזמנם מודה ל

ו מנהלים כאן. עזרה ובצרון כחברה מנהלת הייחודי שאנ ועל הסבלנות לכל התהליךהתכנית המצוינת 

של  חלקה. חשוב לציין את מרביתביעילות  שמה לה למטרה לעמוד בלוחות זמנים ולקדם את הפרויקט

בתהליך, כיום יש פער בין המתחם המערבי אשר בעלי הדירות חתמו על ההסכם מול  בעלי הדירות

נו עזרה ובצרון לבין בעלי הדירות במתחם המזרחי. אי החתימות מעכבות את המשך הפרויקט. א

 .בעלי הדירות בכם ה מאודתלוי מעוניינים לקדם מכרז יזמים והתקדמות התהליך

 

 

 


