
 

 

 

 

 35-45 לה גארדיהשל פרויקט פינוי בינוי התקיימה אסיפת נציגויות  15.08.2017 שלישיביום 

 .פרויקטהקידום וקבלת החלטות  לצורך

 להלן עיקרי הדברים:

לשטחי  ופריעכך שלא יבתכנית שטחי המסחר  תוכננואדר' גיל שנהב מסביר כיצד  – שטחי מסחר .1

מעלית , כולל אשפה מסחר בחניון התת קרקעיהוחלט בתכנית על פריקה וטעינה ה כן , עלהמגורים

בנוסף,   שפיע כמה שפחות על דיירי המתחם.עצמאית למסחר, מסדרון אחורי לפינוי, הכוונה היא לה

ע ברגרחוב לה גוארדיה. ל מסחר שיהיו עהלגבי סוגי עצמה ע "מגבלות בתבניתן יהיה להוסיף 

 מופיעות בתב"ע הן חוק מדינה, מי שאוכף אותן יהיה לו רישום פלילי.ההגבלות הללו ש

בקשתכם אנו מעוניינים לאור  –קרי על רחוב לה גארדיה  מסחרגבי מי שדואג לקבל דירת תמורה על הל

מי שלא ירצה  שכל אחד יוכל לבחור את מיקום דירתו החדשה. ר מנגנון בחירה שיהיה מגוון כךלייצ

 לבחור דירה על לה גארדיה לא יצטרך לעשות כך.

כך  – של בנייני המגוריםקומת הקרקע למקם את שטחי הציבור בהמקורי היה  התכנון - ציבור ישטח .2

מגרש ל חלופה חלופה נוספת,יר. לאחר מכן קיבלנו בקשה לבחון הוגשה התכנית לפורום מהנדס הע

בשליחות נציגי המתחם פנינו לעיריית  .במתחם הציבורכל מבני  בו אתשירכז במרכז המתחם, עצמאי 

במטרה לצמצם ולהגביל את שטחי הבנייה במגרש הציבורי ולעגן את השימושים  תל אביב לאגף התכנון

בלנו את התייחסות היחידה לתכנון אסטרטגית לעניין סוגי השימושים שיוכלו קי לשם כךבמגרש זה. 

שירותי חינוך,  ושים יכולים להיות:השימם פ"י המלצתערש הציבורי )ראו שקף במצגת(. להתקיים במג

 .עירוניםשירותי קהילה, מוסדות רווחה, שירותי בריאות, מוסדות דת, משרדים 

 15.8.17 תאריך מרכז גונדה  מקום 

 משתתפים

 
  :35-45נציגות בניינים לה גארדיה  

 35לה גארדיה  -לילי שאדי 
 35לה גארדיה   -בני גדעוני 

  35לה גארדיה  -זהבי שריד 
 35לה גארדיה   -אילנה מגן 
 37לה גארדיה  – חגית אבדר

 37לה גארדיה  – מאיר טימסיט
 39לה גארדיה  – אושרי עזרא

 39לה גארדיה  –רומן ז'דאנוב 
 43לה גארדיה  – איל לוי

 43לה גארדיה  –בן מוגרבי גו ומר
 

 שנהב אדריכלים-כנען –גיל שנהב  'אדר
 מנהל פרויקט הנדסי –דוד לנדסמן 
 יתוף ציבור יועצת ש –נבו –ענת ברקאי 
 משרד עו"ד נשיץ, ברנדיס, אמיר שות' –אנוש -עו"ד עדי בן

 משרד עו"ד כבירי, נבו, קידר –עו"ד גיל נבו 
 עזרה ובצרון –ודניאל אורן נעמה בן זאב, ניצן ברכן, דוד חג'ג', נופר ניסים 

 35-45אסיפת נציגויות לה גארדיה  נושא



 

 

 מצד אחד במגרש עצמאי רונות לשתי החלופות,יתרונות וחס נםשיכפי שציינו גם בישיבות הקודמות, 

 הבנייה.  גודל זה הצלחנו להגבילבנושא גם  –העירייה תוכל לבנות יותר מ"ר 

 הבנייןבתוך  מבני הציבור יהיואם מבני הציבור יהיו בקומות הקרקע מתחת לבנייני המגורים מצד שני 

 .שלנו

 לנושא השטחים הציבוריים על מנת שנוכל להתקדם עם התכנון ולהגיש אנו חייבים לקדם החלטה בנוגע

 והחלפת הועדה. הבחירות לרשות המקומית בחודשים הקרובים וזאת בעקבותאת התכנית להפקדה 

 

 מנגון דירות התמורה .3

דירות  את הקבוצה שלו. תהייהדירה כיום במתחם יש דירות בגדלים שונים, לכל גודל כידוע לכם, 

. המנגנון שיבחר יופיע בהסכם היזם המנגנון אמור להיות שיוויוניכיווני אוויר,  2התמורה יהיו בנות 

 יהיה גם על מפרט השדרוג.נגנון שדרוג הדירות, חלק מהתמחרות היזמים/קבלנים הנבחר כמו גם מ

דירות  סדר בחירתשיטות לקבוע את  2ישנן אתם תחליטו כיצד תבחרו את דירות התמורה שלכם, 

 התמורה:

 .חירהאת סדר הבהמציין מתוך "כובע"  מוציאה מספרקבוצת גודל דירה כל  –הגרלה  .א
 עפ"י שווין, הדירות היקרות יבחרומקצועי שידרג את הדירות השונות שמאי  –דרוג שמאי  .ב

 ראשונות 

יותר זמן. נכון שבהגרלה לעיתים מאחר ושמאי לוקח עדיף הגרלה מאשר שמאי,  מניסיוןגיל אומר כי 

 וויון באופן שווה.נו שכולם יחוו את אותו חוסר ש, אבל המטרה שלשוויוןיש חוסר 

 שוב הבחירה היא שלכם, אתם תחליטו האם דירות על וינגייט יוכלו לבחור על לה גארדיה ולהיפך.

 חתך של מדרכות .4

 אנחנו  ,תהייה צפופה להולכי הרגלרחוב לה גארדיה המדרכה על כי יתכן ו הבנולאחר בחינת התכנית 

, כך שהמדרכה ברחוב לה גוארדיה תהיה רחבה גם להולכי רגל במדרכהאת קצת להרחיב דרך מצאנו 

 וגם לאופניים.

 שאלות תשובות: .5

 בדרך לוד יש מבנה חדש וכל השטח המסחרי ריק, יש עזובה.  –אלה ש

לוד. לגבי רחוב לה גוארדיה עם חנויות משני צידיו, העוצמה אנחנו לא יודעים מה קורה בדרך  –תשובה 

של חנות ועוד חנות יוצרת את האטרקטיביות של המקום. חשוב שהגודל של החנויות יהיה סביר, לא 

 סופרמרקטים, שאפשר לרדת מהבית ולקנות ולא להתניע את הרכב. 

פועלים על פיה, לא נראה מאחר ותכנית המתארית אושרה ויש כבר חמישה פרויקטים ש –תשובה 

 סביר שרק אצלנו ניתן יהיה לעשות שינוי. 

 האם תהיה לנו זכות ראשונים לגבי השכרת חנות? –שאלה 

 מציע לתת לדיירים זכות סירוב ראשונה לשכור חנות/ קניית חנות –תשובה 

 איך מנגנון הבחירה עם שמאי מסתדר עם עליית גובה של דירה אחת? –אלה ש

יך לדרג זה בינך לבין מאחר וכל אחד חייב לעלות קומה אחת אז הדירוג שאותו שמאי צר–תשובה 

 באה מהדיירים.  אחת הקפצה של קומההדרישה לעגן  אנשים מהקומה שלך.



 

 

 מתי מתבצעת ההגרלה? –שאלה 

לאחר בחירת היזם נוכל לדעת גם מה תהייה את הפרויקט,  שתאפשרקודם צריך תב"ע  –תשובה 

תאשרו את התכנון מתחם, אתם לתכנון מפורט , לאחר מכן יעשו היזם זהות תהתמורה הסופית וגם א

לכן אתם בוחרים  ז תוזמנו לבחור את הדירות. עד שאתן לא בוחרים דירות, היזם לא יכול למכור דירה.וא

 .שאתם רוצים לשדרגמראש ראשונים. אתם צריכים להודיע 

 לגבי כיווני אוויר, האם יש שלושה כיווני אוויר? –שאלה 

ספציפיים יכולה להיות  כיווני אוויר. במקומות 2דירות התמורה חייבות להיות לפחות עם  –תשובה 

 כיווני אוויר, אבל אי אפשר להתחייב לכך.  3דירה עם 

 כמה דירות בקומה? –שאלה 

, זאת נדע קומהבדירות   4/6זה נע בין בשלב זה כשאנו מתכננים תב"ע קשה להגיד, בדר"כ  –תשובה 

 .לאחר אישור התכניות המפורטות

 מרחק בין שני בניינים? –שאלה 

 מטר 20 –לא פחות מ  –תשובה 

 לא עדיף להקטין את המדרכה ולהגדיל את הגינה? –שאלה 

 הצמצום היה בעיקר בקו הבניין הצפוני. השינוי הוא מאד עדין. –תשובה 

 הוחלט מי ישא בעלויות התחזוקה ובעלות הביטוחית בגינות הפנימיות?האם  –שאלה 

 ., כמובן שיעוגן חוזית מולםלתחזוקת השצפיםיריית תל אביב להסכמה עם עהגענו  –תשובה 

 

החלטות בנושאים שנידונו, על כן מצומצם לא ניתן היה לקבל האסיפה מאחר ולצערנו פורום  –סיכום  .6

לסוגיית מבני הציבור שאילתא נוספת, והנציגים ישלחו שלא התייחס עדיין לכל נציג  דניאל/דוד ישלחו

החלטות וסיכום החלופה התשובות  נקבל ריכוז  לאחרלנושא השטח הציבורי ושימושיו.  םאת בחירת

 הנבחרת.

 


