
 

 

 

 

לצורך קידום פרויקט הפינוי  35-45 התקיימה אסיפת נציגויות לה גארדיה 26.06.2017 שניביום 

 בינוי.

 להלן עיקרי הדברים:

 של סוגי  מטרת המבצע. נאמר כי כרגע ישנם עירוב התבקשנו להסביר שוב מה – מבצע בעל בית""

 בעלויותאת עניין  היא להסדיר לפני כניסת יזם לפרויקטשלנו השאיפה בעלויות במתחם הפרויקט. 

עזרה ובצרון תפעל להסדיר את נושא  את זכויות הבעלות על דירתם. ושבעלי הדירות לרככלל לסייע לו

 הבעלות טרם היציאה להריסה ובנייה )להבדיל מהיוון מדובר ברכישה מלאה של זכויות הבעלות(. 

, שהם 45-ו 43מכתבים מפורטים לבעלי דירות בכל הבניינים למעט  התחייבה להעביר העירייה

ובצרון, מבחינה כספית לא תהיה הבחנה בין החוכרים מול עיריית  הבניינים בחכירת משנה של עזרה

ת מבצע בעל בית גם על בניינים א תאנו כרגע פועלי להשי  תל אביב, לבין החוכרים מול עזרה ובצרון.

 .45-ו 43

נלקחה בחשבון האפשרות של בעלי דירות שאינם יכולים לשלם את הסכום להסדרת הבעלות, להשית 

את הרכישה על היזם. יחד עם זאת, כדי לא לפגוע בכלכליות הפרויקט, ההלוואה אשר תינתן  לבעלי 

 דירות אילו תהיה בריבית. 

 

 26.06.17 תאריך מרכז גונדה  מקום 

 משתתפים

 
  :35-45נציגות בניינים לה גארדיה  

 35לה גארדיה  –לילי שאדי 
 37לה גארדיה  –אפי שטאובר 

 37לה גארדיה  –עליזה ודוד אליהו 
 39לה גארדיה  –אביב -יוסי כהן

 39לה גארדיה  –רומן ז'דאנוב 
 41לה גארדיה  –דני מסג 

 41לה גארדיה  –אמנון אליהו 
 43לה גארדיה  –מתן קרן 

 43לה גארדיה  –בן מוגרבי 
 43לה גארדיה  –גולן קידר 
 45לה גארדיה  –יאיר ויסר 

 45לה גארדיה  –יהודית יופה 
 45לה גארדיה  –שייקה ידגר 

 
 שנהב אדריכלים-כנען –גיל שנהב  'אדר

 מנהל פרויקט הנדסי –דוד לנדסמן 
 יועצת שיתוף ציבור  –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 –נעמה בן זאב, ניצן ברכן ודניאל אורן 

 35-45אסיפת נציגויות לה גארדיה  נושא



 

 

ואוכלוסייה מאותגרת. ענת מציינת כי והתייחסותו לאוכלוסייה מבורגת  –החוק להתחדשות עירונית  .1

סיימנו את סקר השטח ויש לנו מענה לכלל האוכלוסייה על מנת שימשיכו להתגורר במתחם ולשמר 

ויש את המלצות  ם יותר. יש את המלצות החוק  להתחדשות עירוניתקהילה, כמובן בתנאים מיטיבי

 יפו אשר לוקחים את החוק צעד אחד קדימה.-עיריית תל אביב

, בעל דירה שעומד בתנאי הזכאות יקבל הנחה להתחדשות עירונית לפי החוק –מבוגרים ייחסות להת

 שנים. תנאי הזכאות הם: 5בדמי התחזוקה לתקופה של 

 בעל דירה שהגיע לגיל הפרישה. 

 בעלי דירה המקבל הבטחת הכנסה 

 לאחר סיום הפרויקט משיך להתגורר במתחםבעל דירה שי  

  דירה אחת בלבדבעלי דירה שבבעלותו 

של הבניין  העתידיים דמי התחזוקההונית לוועד ואת היזם להעמיד קרן  תחייבמ יפו-עיריית תל אביב

 שנים, ומרחיבה את תנאי הזכאות: 10לתקופה של 

  בעל דירה שימשיך להתגורר במתחם לאחר סיום הפרויקט 

 בעל דירה  שבבעלותו דירה אחת בלבד 

בעלי הדירות המתגוררים כיום במתחם הפרויקט גם בסיום הפרויקט  אינטרס העירייה היא להשאיר את

לסייע לאנשים שצריכים את  גם את הדירה החדשה. ההקלות אמורות כך שיוכלו להמשיך להחזיק 

 הסיוע.

 מבוגרת בתקופת המעבר. לאוכלוסייהצמוד ע"י אנשי קהילה במיוחד  לליווייש חשיבות 

יהיו מגוון דירות  י דירה קטנה/גדולה. אדר' גיל שנהב טוען כינשאלו שאלות לגבי גודל הדירות, מה

מתחם על מנת לתת פתרון לכלל סוגי האוכלוסייה, החל מסטודנטים ועד משפחות עם בגדלים שונים ב

 ילדים. 

כמובן שכל המתחם החדש יעמוד בסטנדרטים של הנגשה לבעלי  –התייחסות לבעלי מוגבלויות 

 בלו גם התאמות ברמת הדירה שלהם.מוגבלויות, כשאנשים אלו יק

על הנציגות לבחור שני נציגים שיהיו אמונים על מענה המתחם לאוכלוסיות עם צרכים  –תפקיד הנציגות 

 מיוחדים.

חברי הנציגות העלו את הקשיים להשכרת דירות באזור בתקופת ההריסה והבנייה,  –תקופת המעבר 

 ישנו צורך בחשיבה על פתרונות עבור משפחות עם ילדים בגילאי בתי ספר יסודי.

בהמשך לפגישת הנציגות הקודמת בה הצגנו לכם את האפשרויות לגבי המבני ציבור  –מבני ציבור  .2

על  העומדותרויות שפהאשנו להציג לכם טבלת השוואה לשתי התבק העתידיים במתחם הפרויקט,

 בנייני. מבני ציבור בקומת הקרקע של 2. מגרש בודד ואוטונומי למבני הציבור 1 להזכירכם: הפרק.

 המגורים.

כל הצפנו את עלינו לקבל החלטה לאיזה כיוון הולכים ולכוון את כל התכנית עפ"י החלטה זו. אנחנו 

 החלופות: 2. להלן טבלת השוואה של ה וקיבלנו התייחסות מהםהעירייול הסוגיות מ

 



 

 

 

 

לכל  750מטר לערך ) 1,500יש נכונות לא רשמית מצד העירייה להגדרת השטח ל - זכויות בניה

 מגרש( ושטח החניה מתחת יהיה צמוד למבני הציבור ושאר השטח יוקצה למגורים.

מטר,  600חלופה ב' קווי הבניה יהיו בתחום שטח קומת הקרקע של בניין המגורים עד  - קווי בניה

 מבנה הציבור לקיר הבניין הסמוך. מטר בין 15 –ל  9בחלופה ב' בין 

הדיירים לזכות בחלופות לקומות גבוהות מחלופת מבנה עצמאי, תאפשר למקצת  -השפעות נוספות 

 יותר, לאור העובדה שמציי הדירות בקומות המיועדות יהיה נמוך יותר

 

 מגרש בקומת קרקע -חלופה ב'  מגרש עצמאי -חלופה א'  נושא 

 מ"ר בקומת הקרקע 600 (2*600) דונם 1.2 שטח המגרש 

 1,500 -זכויות מוגבלות בסדר גודל של כ זכויות בניה

 מ"ר.
שטח חניה מוצמד רק בקומת המרתף 

 הראשונה, יתר הקומות חניון פרטי רגיל.

 

 מ"ר 600

 בניה בכל תחום שטח קומת הקרקע מ' 15 -מ'  9 -כ  מרחק ממבני המגורים קווי בניה

השפעה על התכנית הראשית 

 מבחינת גבהים 
יש להגביה את גובה הבניינים הצפוניים       

 קומות 7.5 -ל
 

 ללא שינוי

השפעה על התכנית הראשית 

 מבחינת זכויות ורח"ק
כתוצאה מההפקעה לשטח הציבור יקטן 

של התכנית כולה, אולם אנו נדרוש  הרח"ק

כך   וזכויות הרח"קהגדלה בהתאם של 

 או בזכויות שינוי ברח"קשלא יחול 

 

 ללא שינוי

השפעה על התכנית הראשית 

מבחינת חלופות התמורה 

 לדיירים

חלופות תמורה ללא ערוב שימושים עם 

 שטחים ציבוריים.
בהרחבת תחום בחירת דירות צורך 

 התמורה לקומות גבוהות יותר

 

חלופות תמורה מעל קומת שטחי 

 ציבור

חפירת קומה נוספת? תכנון שונה של  השפעה על קומות המרתף

? נכונות לעירוב שימושים )שטח גישה

 מפוספס(

 אין שינוי מהתכנון המקורי

השפעה על אופי השימושים 

 הציבוריים המותרים בתחום 
נכונות למגבלות מסוימות אבל הבחירה 

 בשימוש נתונה לרשות
יהיו מגבלות מסוימות אבל הבחירה 

 בשימוש נתונה לרשות



 

 

 מבחינת:השפעה על התכנית הראשית 

קומות חזיתי,  7.5הבניינים כמו התכנית המקורית )חלופה ב' ללא שינוי מבחינת גובה  – גובה הבניינים

על רחוב  עורפי(, בחלופה א' צריך לפצות על השטח שהוקצה למבנה הציבור ולכן גובה הבניינים 5.5

 וינגייט יעלה בין קומה לשתיים, עוד לא ידוע כמה יש לעלות.

חשוב כי כלכליות זה דבר קיבלנו הבטחה בע"פ מעת"א שזכויות הבניה לא יפגעו,  – ק"בניה ורח זכויות

מכרז הדיירים ובפוטנציאל  ע בתמורותמזכויות הבניה, על מנת שלא יפג תהפרויקט נגזר

 אסור שזכויות הבנייה יפגעו. היזמים/קבלנים

 אין שינוי - קומות המרתף והחניון

העירייה כרגע לא מתחייבת על מה יהיו השימושים, מדובר על שימושים שלא  – שימושים הציבורייםה

 מראש.זאת אמורים לפגוע באיכות החיים של בעלי הדירות באזור, לא ניתן לקבוע 

, אבל אנחנו צריכים לדעת שלכם אנחנו מעוניינים לצאת למו"מ מול העירייה עבור החלופה המועדפת

 ילחם. מכם מהי ועל מה אנחנו צריכים לה

דונם  1.2מגרש עצמאי נפרד .2או  ,מטר בנוי 600מבני ציבור בקומת הקרקע : חלופותהלסיכום שתי 

(600*2).  

ישלח את חברי הנציגות הציגו עמדות שונות כלפי החלופות שהוצגו, ולכן הוחלט שכל חבר נציגות 

 בבניין שהוא מייצג. בעלי הדירות לעזרה ובצרון לאחר שיתייעץ עםבחירתו תשובתו עם 

 

 והתקדמות הפרויקט. סטטוס 3

התכנית הוצגה בפורום מהנדס עיר והיא עכשיו לקראת הגשה לוועדה המקומית. בפורום נכחו דיירים 

במצב תחזוקה שלהם סיפרה שהבניין  35לילי שאדי מבניין , אשר מתנגדים לקידום התכנית. 37מבניין 

הציעו להתחיל לקדם את   לקדם את הפרויקט כמה שיותר מהר. חברי נציגותוהם מבקשים מאוד ירוד 

. נציגי צוות התכנון  הדגישו את החשיבות בהדברות  וחשיפת 37התכנית בשלבים, ללא תלות בבניין 

 37הביעו רצון לקדם מפגש של דיירים בבניין  37, עליזה ודוד אליהו מבניין 37בבניין  לדייריםהמידע 

 בהקדם. הוחלט לקדם מפגשזרה ובצרון. צוות התכנון ועעם 

 

 התקבלו ההחלטות הבאות: –. סיכום 4

i. 35-39אביב תעביר מכתבים בנושא סטטוס בעלות לבניינים -עיריית תל. 

ii.  43,45חברת עזרה ובצרון תעביר מכתבים בנושא סטטוס בעלות לבניינים. 

iii. חברי הנציגות ימנו שני נציגים אשר יהיו אמונים על נושא דיירים עם צרכים ייחודיים. 

iv.  באמצעות  לחברת עזרה ובצרון הציבורי השטחהחלטתם בנושא יעבירו את חברי הנציגות

. נציגים שלא ישלחו תשובתם לא יכללו בשכלול יום שלישי 11.7.17 עד לתאריך מייל/סמס

 התוצאות.

v.  במצב שבו מדובר בדייר קשיש יזומנו גם  37בניין  הדירות שליקודם מפגש של כלל בעלי(

 .ילדיו(

 

 


