קשרי קהילה בהתחדשות עירונית
ברוכים הבאים לקשרי הקהילה של הבית להתחדשות עירונית!
בכל חודש נחשוף אתכם לפעילות הענפה של הבית להתחדשות עירונית בדגש על קשרי הקהילה-
פעילויות שהן פרי שיתוף פעולה של יחידות העירייה הרלוונטיות (מינהל הנדסה ,מינהל קהילה
ומינהל שירותים חברתיים) יחד עם הבית להתחדשות עירונית של "עזרה ובצרון".

דר'-מזרח העיר :הבית להתחדשות עירונית ביד-אליהו (שד' המעפילים )33

שיתוף פעולה עם מרכז קהילתי בת-ציון :ב'נר ראשון' של חנוכה ,קיבלנו את פני תהלוכת
תלמידי בית הספר ,חניכי הצופים ,והוריהם ,בבי"ס רוקח ביד-אליהו .עובדי "עזרה ובצרון"
חילקו סופגניות ועלוני מידע.
ייעוץ משפטי-
רכז הסטודנטים בבית ,נועם גנץ ,השיב ל 6 -פניות של תושבים  -לחלקן ניתן ייעוץ
מיידי טלפוני ,ועם תושבת אחת נערכה פגישת ייעוץ פרונטלית בבית.
ייעוץ תכנוני-
בחודש דצמבר קיים עירא רוזן מאגף תכנון  5פגישות ייעוץ עם תושבים שפנו לבית
להתחדשות עירונית ביד-אליהו.
היגוי ותכנון קורסים לשנת -2020
החל סבב פגישות לתיאום תכנית הקורסים ל!2020-
סוכם על עריכת ארבעה קורסים בדר'-מזרח העיר במחצית הראשונה של 2020
לתושבי יד-אליהו וכן לתושבי כפר שלם רבתי (לרבות שכונות ליבנה ,ידידיה ,נווה אליעזר,
כפיר) 2 -קורסי נציגויות ו 2-קורסי התחדשות עירונית.

יפו :הבית להתחדשות עירונית ביפו ד' (הפעמונית )20
שיתוף פעולה עם מרכזים קהילתיים בית רק"ע ובני ברית :ב'נר שני' של חנוכה קיבלנו את
פני תהלוכת התושבים במרכז הקהילתי בני-ברית ,ולאחר מכן המשכנו גם אל בית רק"ע,
עובדי עזרה ובצרון חילקו סופגניות ועלוני מידע.
ייעוץ משפטי-
אל הבית ביפו הגיעו בחודש שעבר  4פניות של תושבים ,להן השיבה רכזת
הסטודנטים של הבית ,נופר חי .עם כולם נערכו פגישות ייעוץ בבית.
ייעוץ תכנוני-
בחודש דצמבר קיימה שלומית זוננשטיין מאגף תכנון  5פגישות ייעוץ עם תושבים
שפנו לבית להתחדשות עירונית ביפו.
היגוי ותכנון קורסים לשנת -2020
החל סבב פגישות לתיאום תכנית הקורסים ל!2020-
ביפו סוכם על פתיחת שני קורסי התחדשות עירונית ושלושה קורסי נציגויות השנה,
תוך התמקדות במתחמים קיימים בהם החלה לפעול נציגות.

צפ'-מזרח העיר :הבית להתחדשות עירונית בנווה-שרת (מרכז קהילתי נווה-שרת)
שיתוף פעולה עם מרכז קהילתי נווה-שרת :ב'נר שלישי' של חנוכה הגענו לאירוע שירה
בציבור במרכז קהילתי נווה-שרת .עובדי "עזרה ובצרון" חילקו סופגניות ועלוני מידע
לתושבים שפקדו את המרכז ואת הקאנטרי הסמוך לו.
ייעוץ משפטי-
רכז הסטודנטים בבית ,ניצן וייס ,השיב בחודש שעבר ל 4-פניות של תושבים ,עם
שניים מהם נערכו פגישות ייעוץ.
ייעוץ תכנוני-
בחודש דצמבר קיימו תמיר קהילה ועתליה רזניק מאגף תכנון  3פגישות ייעוץ עם
תושבים שפנו לבית להתחדשות עירונית בנווה-שרת.
היגוי ותכנון קורסים לשנת -2020
החל סבב פגישות לתיאום תכנית הקורסים ל!2020-
בצפון-מזרח העיר הוחלט על עריכת שלושה קורסים לתושבי נווה-שרת וכן לתושבי
הדר-יוסף רבתי ,במחצית הראשונה של  ,2020עם דגש על קורסי נציגויות (מורחבים).

שירותים נוספים להטמעה בכל הבתים
התנעת שירות גישור קהילתי-
בשנת  2020יש בכוונתנו לקיים בבית להתחדשות עירונית לפיילוט מרכז גישור קהילתי
עבור תושבי מתחמים שאינם מתקדמים בתהליך התחדשות עירונית על רקע מחלוקות ואי
הסכמות בינם לבין עצמם .בחודש זה נערכו שיחות ראשוניות עם מגשרים פוטנציאליים
לתהליך זה.
כינון מערכת ניהול ידע למיפוי יוזמות התחדשות עירונית בעיר-
כחלק מהרצון המשותף להפוך את מפת ההתחדשות העירונית בעיר ליותר שקופה וברורה
לנו ,ועל-מנת להבטיח את השתלבותנו בתהליכים בהיבט החברתי על בסיס מידע מעודכן
ומהימן ,ובאופן שיאפשר פעילות אפקטיבית ולא בדיעבד ,ביקשנו ממינהלת הידע להקים
מערכת ממוחשבת משותפת לגורמים הרלוונטיים .אל המערכת יוזנו נתוני זמן אמת ביחס
לכל מתחמי ההתחדשות העירונית ,גם היכן שמדובר ביוזמות חדשות ,באופן שיגביר את
השקיפות בקרב כל הגורמים הרלוונטיים ויקדם מעורבות אפקטיבית מצידנו.
פעילות קהילתית-
פעילות חנוכה היא חלק ממערך פעילויות שיש בכוונתנו לערוך עם המרכזים הקהילתיים
השונים בנושאים המצויים במעטפת של התחדשות עירונית ובמטרה להביא התושבים
להסתייע בכלים ובשירותים שהבית מציע בתחום של התחדשות עירונית .יש לכם פעילות
קהילתית שתרצו לשתף פעולה? צרו איתנו קשר>>>>>

