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 להלן עיקרי הדברים:

ענת ברקאי נבו סקרה את מטרת המפגש והסבירה על תפקידה כיועצת שיתוף ציבור בתהליך. התושבים  .0

 הוזמנו להעלות את תחושותיהם כלפי התהליך.
ניצן ברכן סקר את ייחודיות התהליך בעבודה עם חברה עירונית כחברה מנהלת. כן הוסבר כי מגמה זו הופכת  .2

להיות מגמה כלל ארצית, אשר תקבל ביטויה, בין היתר, גם בהצעת החוק של הרשות הממשלתית 

כל המתחם. הוצג מפגש זה הינו חלק מסדרת מפגשים הן עם הבנין הספציפי והן עם להתחדשות עירונית. 

 צוות התכנון וסטטוס התכנית תוך הזמנת הדיירים בבניין לקחת חלק פעיל. 

בין בעלי הדירות יש יש חילוקי דעות, חלק רוצים וחלק לא רוצים את הפרויקט, יש כאלה שרצו בעבר לקדם  .0

 תמ"א ויש שרוצים פינוי בינוי.

משופע בפרויקטים של פינוי בינוי, חלקם מקודמים על ידי יזמים פרטיים וחלקם מקודמים  רחוב לה גוארדיה .7

 על ידי עזרה ובצרון.

הדיירים הביעו מורת רוח מהעובדה שהחזון של רחוב לה גוארדיה נקבע בתוכנית המתאר העירונית תא  .5

 תייחס לאופי האזור. ומוכתב לתב"ע )תוכנית בניין עיר( הנוכחית ולא נעשה שיתוף ציבור בה 5333

 הדיירים לא מרוצים משילוב המסחר ברחוב לה גוארדיה, אשר נקבע בתוכנית המתאר העירונית. .6
בניין עיר המתייחסת  אשר נגזרה מתוכנית המתאר ובהיררכיה עומדת מעל תוכנית 7020דובר על תב"ע  .7

. 5.7.06יפו ביום -ונקבע מועד לשיתוף ציבור מטעם עיריית ת"אלפינוי בינוי במתחם שלהם. התוכנית הופקדה 

 91.1.91 תאריך מרכז קהילתי בת ציון מקום 

 משתתפים

 91.1.91 – 73בניין בעלי דירות מפגש סיכום 

 דיירים
 , משכיר את הדירה 2כניסה א' קומה 07, בניין  טימסית מאיר

 ביניים, כניסה ג קומת 07שמואל טל , בניין 

, משכירה את 0,  כניסה א קומה 07חגית אבדר, בניין מייצג את אריה קמינרנוריאל זוהר 
 הדירה

 0כניסה א קומה  –דוד ועליזה אליהו 

 וכניסה א' כניסה ג'  –אפי שטאובר צאלה ו

 כניסה ב' – בראון דבורה

 שלמה מלמד

  :עזרה ובצרון
 מחלקת התחדשות עירונית  אדר' ניצן ברכן, מנהל

 , מנהלת קשרי דייריםאורןדניאל 

 ג', מנהל קשרי דייריםדוד חג'

 נבו -: ענת ברקאישיתוף ציבור
. 

 מטרת המפגש

יצטרף  07וקידום מהלך בו בניין  07היכרות של ענת ברקאי נבו עם בעלי הדירות בבניין

הבנת קשיי הדיירים ובירור כיצד ניתן לפרויקט פינוי בינוי המקודם באזור הבניין,  תוך 

 לענות על הקשיים.
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הוכרז ( 05-55לה גווארדיה ) 7575תא/מק/במקביל עם התקדמות התכנית המפורטת על ידי עזרה ובצרון 

 כלומר, לא ניתן לקדם יוזמות אחרות למעט פינוי בינוי באזור התוכנית. – 77-77עליה פרסום 

נשאלה השאלה האם ההדמיות הקיימות באתר עזרה ובצרון של דודי גלור הן ההדמיות הסופיות. ניצן ענה כי  .7

 .7020דמיה של תב"ע מדובר בה
ענת הציעה לדיירים לקחת חלק בהשפעה על התוכנית של המתחם שלהם ע"י השתתפות בישיבות צוות  .9

 תכנון. 

הובהר כי עזרה ובצרון היא לא היזם/ קבלן , אלא חברה שתפקידה לנהל את הפרויקט ובעצם להביא אותו  .03

זם/ קבלן לא צריך להשית על עצמו סיכונים בצורה "מבושלת" כאשר יש תכנון שעבר אישור בעירייה וכך הי

 דבר שיגדיל את כלכליות הפרויקט והאפשרויות שהדיירים יקבלו יותר מהיזם.

אביב הקימה מנהלת להתחדשות עירונית קשורה לריבוי כשלים של תושבים בעבודה מול -הסיבה שעיריית תל .00

 יזמים ובקשה מדיירים )בכל הארץ( מהרשות להתערב ולסייע להם.
 קודה חשובה נוספת היא השפעת הדיירים על הביצוע.נ .02

אפי מבקש לדעת בדיוק מה הוא מקבל: מי יטפל בשפ"פים, כמה תעלה תחזוקת הבניין, האם דירות הקרקע  .00

יקבלו תמורה? כיצד ניתן לקבוע מראש את מיקום הדירה? מה לגבי העצים שיכרתו במסגרת הפרויקט? מה 

 יתחלקו החלקות?הפרצלציה של כל בניין? כיצד 

 הועלתה סוגיית הצפיפות ועומסי התנועה  .07
המשתתפים דיברו על כך שהם אוהבים את השטחים הפתוחים והמרווחים הגדולים בין הבתים בשכונה, "אי  .05

 ירוק" בתל אביב.

 חלק מהתושבים הביעו חשש שברגע שיחתמו על כתב ההרשאה, עזרה ובצרון "לא תספור אותם יותר" .06
 נה גם ברמת הפרוגרמה: מוסדות חינוך וציבור.מבקשים לקבל מע .07

נאמר כי חלק מהדברים הם ברמת העירייה ועזרה ובצרון בשמחה תחבר את הדיירים לאנשים המתאימים  .07

 בעירייה כדי לקבל תשובות.

 הועלה חשש מהפכית הרחוב לרחוב של בנייה גבוהה מאוד. .09

ו בעורף", מרגישים מאוימים על ידי מלחיצה "אתם נושפים לנ חלק מהתושבים מרגישים שההתנהלות .23

 התהליכים המתרחשים באזור.

ענת הציעה לקיים ישיבות משותפות בנושאי תכנון, תנועה, שטחים ירוקים, סוגי מסחר, מוסדות ציבור וחינוך,  .20

 מיקום הדירות וכיו"ב.

רון כלפי הועלה נושא החשיבות לחתימה של כתב הרשאה, מתוך מקום של אחריות ציבורית של עזרה ובצ .22

המשאבים הגדולים שהיא משקיעה בתהליך. כתב הרשאה מדבר על התחייבות של הדיירים לתהליך ולחברת 

 עזרה ובצרון כחברה מנהלת.

 הוצע לדיירים לקחת על עצמם )במימון עזרה ובצרון( עו"ד אשר ייצג אותם בחתימות מול עזרה ובצרון. .20

 "יקבלו מה שהם רוצים"חלק מהדיירים אמרו שיחתמו רק לאחר שידעו שהם  .27
 צאלה דיברה על החשיבות לשמור על מרקם האוכלוסיה ההטרוגני הייחודי בשכונה. .25

ענת ביקשה מכל אחד מהנוכחים להציע פתרון אפשרי לגישור בין הצורך של עזרה ובצרון לקבל מבעלי  .26

וכנית" לפני הדירות חתימות על כתב ההרשאה לבין הרצון של הדיירים "לדעת איך יראה הפרויקט והת

 החתימה.

 מבקשת מפגש בנושאים המרכזיים שעליהם נרצה להשפיע עליהם ניתן יהיה לדון. למען  -דבורה

 התחושה שישמעו שיש מישהו שמקשיב.

  האם התכנון ניתן לשינוי, מה כל דייר יקבל, "אבא שלי חייב את הגינה זה החיים שלו", צריך לתת  –אפי

הבניינים מהותי, עניין של החניה והחניון לא מאפשר עצים כפי שיש מענה למי שיש גינה. התכנון של 

היום, העצים של היום לא טובים, פרצלציה ושפ"פ, לפי החזון של האדריכל נוף יש מעברים ואני אצטרך 

 לממן את זה ואת תחזוקת הגינה, המיקום של הדירה. מבקש לקבל חתכים של הרחוב.

 יע ואיפה לא שלא יהיה צפיות יתר.צריך להגדיר איפה אפשר להשפ -זוהר 

 .נושא המסחר לא מוצא חן בעיני 

 מסכימה עם קודמי, לא אחתום על מה שאני לא מרוצה ממנו, שטחי ציבור והטיפול על מי זה  -חגית

 נופל. 

  תהליך של פרוגרמה והגדרת צרכים, יכול להיות שיתגלו דברים חדשים והייתי רוצה שיתייחסו  –צאלה

 להם. 

 מסכים עם כולם, הכמות של הדירות שמוצעת והמסחר. כמה קומות יבנו –הו דוד אלי?  

  מיקום, ומה הדיירים הולכים לקבל? –עליזה 
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 לסיכום, הוחלט שעזרה ובצרון יעבירו במהלך השבוע הקרוב את סיכום הפגישה והצעה כיצד להתקדם בתהליך.

 

-יעודי בנושא התכנון, התנועה והיבטים חברתייםבהמשך לסיכום הדברים האמור, עזרה ובצרון מציעה לקיים מפגש י

 קהילתיים הקשורים לתכנית.

משך לטענות ובה, 7020בנושא תב"ע  5.7.06יפו ביום -כמו כן, לקראת מפגש שיתוף הציבור שעורכת עיריית ת"א

 . בפני העירייהם דותיכלייצג את עמשהעליתם במהלך הפגישה, היינו רוצים 

במשרדי עזרה  07:33בשעה  29.6.06 -רביעי הביום  מקדיםהכנה לקיים מפגש ואתם מעוניינים בכך נשמח במידה 

 ובצרון.

 אנא אשרו השתתפות במייל חוזר.

 

 

 


