
 

 

 

לצורך קידום פרויקט הפינוי  35-45נציגויות לה גארדיה התקיימה אסיפת  08.03.2017 רביעיביום 

 .בינוי

 להלן עיקרי הדברים:

רך הפורום במהלכו בפורום מהנדס העיר עברנו את  –תב"ע הסטטוס מציג את אדר' גיל שנהב  .1

מקומית על מנת האת התכנית בוועדה  להגיש ולהציג נוכל קטניםשינויים  ולאחר מספרעל התכנית 

וקבלת הסכמות של בעלי אשר את התכנית, יש צורך בהשלמת חתימות הגיש ול. כדי להלאשר

תחול התכנית,  לאחר הפקדת וועדה מקומית.ק רוועדה מחוזית אלא לעבור אין צורך . הנכסים

במידה שהגישו ) בהתנגדויות תדון הועדה שבסיומההתנגדויות הגשת צורך יום ל 60 תקופה של 

לכן אנו של בעלי הנכסים ו 100%לצורך יציאה מלאה לפרויקט יש צורך בהסכמתם של . ישו(ויג

לשם כך נעביר לכלל הנציגויות מצגת מעודכנת  להשתתף בקידומה.בתכנית ומצפים מכם לתמוך 

 של התכנית העדכנית ביותר.
 אשר תתוכנן מתוקף התב"ע הנוכחית )התב"ע למתחם שלנו(, כנית המפורטתהתחשוב לציין ש

 גם בלעדיה. )התב"ע הגדולה( וניתן לאשרה 4123לא תלויה בתב"ע 

 

האם תהייה כניסה אחת או שתי כניסות לחניון. , עלה נושא הכניסות לחניון -חניה  תת קרקעית .2

מחלקת  תב"עהכמו כן . האופציות 2ו יש את , בתב"ע שתכננאנחנו עדיין לא יודעיםאדר' גיל שנהב: 

אם נצא לפרויקט כמקשה שניתן יהיה לצאת לפרויקט בשלביות,  מתחמים כך-תתי 2את המתחם ל

 08.03.17 תאריך מרכז גונדה  מקום 

 משתתפים

  :35-45נציגות בניינים לה גארדיה  
 35לה גארדיה  –זהבי שריד 

 35לה גארדיה  -הרצל מגן
 35לה גארדיה  –חיים מנור 
 35לה גארדיה  –בני גדעוני 

 37ךה גארדיה  –זהר נוריאל 
 39לה גארדיה  –אביב -יוסי כהן

 39לה גארדיה  –אושרי עזרא 
 39לה גארדיה  –רומן ז'דאנוב 

 41לה גארדיה  –דני מסג 
 41לה גארדיה  –חנה שרים 

 41לה גארדיה  –אמנון אליהו 
 41לה גארדיה  –פרץ ובועז גוראל 

 43לה גארדיה  –עובד ארמוזה 
 43לה גארדיה  –גולן קידר 

 43לה גארדיה  –אילנה ראלי 
 43לה גארדיה  –אורה לוי 
 45גארדיה לה  –יאיר ויסר 

 45לה גארדיה  –גייגו מתי ואהוד 
 

 שנהב אדריכלים-כנען –אדר' גיל שנהב 
 מנהל פרויקט הנדסי –דוד לנדסמן 
 יועצת שיתוף ציבור –נבו –ענת ברקאי 

 משרד עו"ד נשיץ, ברנדיס, אמיר שות' –אנוש -פנינה ברודר ועדי בן
 עזרה ובצרון –נעמה בן זאב, ניצן ברכן ודניאל אורן 

 35-45אסיפת נציגויות לה גארדיה  נושא



 

 

נצטרך אז אם נרצה לצאת לפרויקט בשלביות אבל  לבנות רק כניסה אחת לחניון, אחת ניתן יהיה

א קביעה עקרונית, לא מדובר . הקביעה בתב"ע הימתחם-לחניון עבור כל תת כניסות 2לאפשר 

 בהיתר בנייה.
 ישאולי כדי להימנע מצפיפות ועומס ונשאלה שאלה  שתי רמפותהנציגים חושבים שעדיף לבנות 

 .להפריד בין הכניסה של הדיירים לבין הכניסה של הסוחרים

קניון, מו בכאין חיבור בין החניון המסחרי לבין החניון של הדיירים. זה לא אדר שנהב מגיב ואומר כי 

 מדובר בשורת חנויות קטנה אשר תשרת בעיקר את דיירי הפרויקט.

, מטר 9המרחק בין הבניינים במקום הכי צר הוא כש מרחוב וינגייט לחניון יהיוכל הכניסות והיציאות 

 מ'. 25-30)קו בניין צדדי(, כאשר המרחק בחזיתות גדול משמעותית מעל 

 ובצדוהפרויקט יתקדם נצא בשלביות לפרויקט כך שבצד אחד האם יתכן מצב ש נשאלה שאלה

 כלשהי.האחר הוא יתקע מסיבה 

אבל כדי שלא יקרה מצב  זה פחות טוב,לצאת לפרויקט בשלביות מבחינתנו  – אדר' שנהב משיב

אפשר להתחיל תהתכנית בצורה כזאת שבנינו את דייר בודד אחד יעצור את כל הפרויקט, בו 

 .מתחם אחד ולהמשיך במתחם שניב

 התמורה: דירותת מנגנון בחיר .3

 :מתחם מונה כ-תכל תדירות,  114הפרויקט כולל  מתחם

 דירות מקוריות. 87 – 41-45לה גארדיה 

 דירות מקוריות. 81 – 35-39לה גארדיה 

 (.35-39( ושמאלי )41-45ימני )חולק לשני חלקים: כשמנגנון הבחירה 

חילקנו את הדירות הקיימות לפי גודל דירה כשכל אחד מטיפוסי הדירות מסומן בצבע אחר. אתרנו 

דירות מוקצות לדירות תמורה. לא בכל צבע יש אותן מספר  60דירות שמתוכם  81 בתכנית התב"ע

 אפשרויות בחירה. 

אחד ודירות עם שני כיווני אוויר. אויר כיון  בעלותדירות: דירות יש שני סוגי הפרויקט  בכל מתחם

התמורה נבחרו  דירותכיווני אוויר. כל  2 תהייה בעלתתמורה לכם הייתה שכל דירת ההבטחה 

 מדובר בסכמה ולא בתכנון מפורט.יש לציין כי עדיין . מתוכן ניתן לבחורו סומנו בצבעיםו מדירות אלו

יש כאלה פיזרנו בצורה מגוונת מאחר ורצונות בעלי הדירות שונות ומגוונות, דירות ה את מיקומי

דירה עורפית  רוציםהיעדיפו את המולת הרחוב והאקשן, יש יש כאלה שושקט, ים לקבל מיקום שרוצ

 .לרחוב  או דירה הפונהלשטח הפנימי  ויש חזיתית, כמו כן דירה הפונה

הקיימת דירת תמורה תעלה קומה אחת מעל הדירה , כל חתמתם עליוהמסוכם בהסכם הליווי עפ"י 

 . היום

ולכן  לדירות לא בוצעה מדידה סופי מאחר ועדייןשימו לב כי גודל הדירות המופיע במצגת אינו 

 יקבעו בעתיד. המדויקיםהשטחים 

יותר לעומק,  מבקשים שכל אחד מכם יעבור שוב על המנגנון שהצענו היום ותבחנו אותואנחנו 

שלושה חברים  עוד אפשרות למנות. לנושא תבחנו את הדברים ותתנו את ההתייחסות שלכם

 יחד נלטש את הנושא.שייצגו אתכם ויעמדו מולנו ו



 

 

כיום כיווני אוויר ו 2.5יות הנמצאות על רחוב וינגייט ישנם הפינתהדירות כל הנציגים מציינים כי 

שלדעתו יותר חשוב מה  אומראדר' שנהב  טי. נושא כיווני אוויר יותר אקוהמזגנים,  עלות בגלל

 רואים מהחלון מאשר כמה כיווני אוויר. 

 ממתחם מערבי לגור במתחם המזרחי. דירה במתחם הסמוך? כלומר האם אפשר לבחור –שאלה 

אם יוצאים בשלבים עדיף  , אבלזה אפשרי אזיחד לפרויקט יוצאים  הבניינים 6כל  אם –תשובה 

 שכל אחד יבחר במתחם שלו.

 סדר בחירת הדירות:

 סדר הבחירה. יש לקבוע את, דירת התמורה שלהם מתוך כמה אפשרויותכולם בוחרים את 

 קיימים שני מנגנונים במדינת ישראל:  

לעתים רחוקות דירות קיבלו אותו ניקוד ואז עושים  -שמאים( עפ"י קרטריונים ). שמאי מנקד 1

 ביניהם הגרלה. 

 יותר עדיפה. בה כל הדיירים מגרילים יחד את סדר בחירת הדירות. מניסיוננו, שיטה זו –. הגרלה 2

  בתב"ע שטחים ציבוריים .4

מטר מתוך  400 -מדובר בכ שטחי הציבור בקומות הקרקע של הבניינים. סה"כ תחילה תוכננו

ם, )ילדי דיירי המתחם בסופו של דבר לשרת אתכם שטח בנוי. שטחי הציבור אמורים 40,000

 קשישים(. 

נשאלנו  .ציבורהמגרש עצמאי לשטחי התכנון באגף התכנון בעת"א לשקול מצוות קיבלנו בקשה 

 :להפנות א השאלה אליכם אנחנו רוציםו מה דעתנו

תהיה שכך בודד שיוקצה רק לשטחי הציבור,  מגרשהאם תרצו שבמרכז מתחם הפרויקט יהיה 

 לשטח המגורים: הפרדה יותר מסורתית בין השטח הציבורי

 

 

 

רוב שימושים( כשמעליהם יבנו דירות יאו ששטחי הציבור ימוקמו בקומות הקרקע של הבניינים )ע

 למגורים:



 

 

 

יעשו במגרש  : אין שטחי ציבור בקומת הקרקע ואם ילדים יעשו רעש, הםבמגרש בודד יתרונות

את זכויות הבנייה ואת שטח הבניה  עלול להקטיןבודד לשטחי הציבור  מגרשהציבורי. חסרונות : 

לבניה , פחות הכנסות ליזם, פחות תמורה לבעלי בנו כלכלית. פחות מטרים מה שעלול לפגוע 

 הדירות.

נציגויות הבניינים מביעים חשש מרעיון זה מאחר ומדובר  – המשותפים הירוקים הגגותנושא ל

. זה רעיון מאוד נטל על הדייריםיכולה להוות בסופו של דבר התחזוקה ברעיון פחות פרקטי כש

 ול.היפרקטית מאוד מורכב לנאבל יפה, 

 שנציגות הבניינים תחליט לגביה. לא חובה, זה אפשרות שנהב מגיב ואומר שזה 'אדר

כיום השטחים פתוחים  – /שצ"פ( זיקת הנאההשטחים הירוקים המשותפים לכל בניין )שפ"פנושא ל

קחת מעבר של אנשים, אז על העירייה ל במעברים אלו מאפשריםאם שלעירייה  נאמרואין גדרות. 

שאנו דבקים בה ומשמיעים אותה בכל . העמדה אחריות על נושא התחזוקה )נקיון, גינון וביטוח(

הן את האחריות קח על עצמה יתדרוש את אותה זיקת הנאה, היא ת שהעירייהשככול  פורום הינה

.הנזיקית והן את התחזוקה

 

 מתחם בפרויקטעל ל-נציגותבחירת  .5

הוחלט כי לא יבחר נציג אחד מכל בניין שיהווה כנציגות על וכשתהייה פגישה בה נבקש נציגות על כל 

 נציגות בניין תשלח נציג אחד על פי הזמינות של כל אחד ואחד.


