קשרי קהילה בהתחדשות עירונית :מרץ 2022

החודש :יותר מ 400-תושבות ותושבים נרשמו להרצאה בחודש שעבר
* לפנינו הרצאה של תמיר קהילה * עדכון מידעון קשישים בהתחדשות
עירונית * מידעון חדש בנושא מבנים מסוכנים * ועוד..
נספר לכם על הפעילות העיקרית של הבית להתחדשות עירונית במהלך חודש מרץ ,ונתייחס
בקצרה גם לפעילות המתוכננת בחודש אפריל
נשמח אם תסייעו לנו להפיץ את הפעילות לתושבי ותושבות העיר שיכולים להיעזר בה.
הרצאות מקוונות לתושבים (שהיו ושיהיו)-
בחודש מרץ :התמורות לבעלי הדירות בפינוי-בינוי  /עו"ד מארק שיפמן
ביום ב'  21.3.22התקיימה הרצאה מקוונת בנושא 'התמורות לבעלי הדירות בפינוי בינוי-
כיצד לנהל מו"מ בסביבה של אי ודאות' -הרצאה בהירה וחשובה 'שעושה סדר' בראש
למי שמצוי/ה בתהליך פינוי-בינוי או לקראת תהליך שכזה.
ההרצאה הועברה על-ידי עו"ד מארק שיפמן והיא נערכה במסגרת שיתוף הפעולה בין
הבית להתחדשות עירונית ולשכת עורכי הדין מחוז תל-אביב.
להרצאה נרשמו מעל  )!( 400תושבות ותושבים ,וכ 190-התחברו והשתתפו בה.
לאחר ההרצאה ,השיב עו"ד שיפמן לשאלות שעלו .הקלטת ההרצאה נשלחה לכל
הנרשמים.
להרצאה המוקלטת

בחודש אפריל :מי משלם על ההתחדשות העירונית?  /תמיר קהילה
ביום ד'  12.4.22נקיים מפגש מקוון לתושבות ותושבים עם אדר' תמיר קהילה ,מנהל
מחלקת התחדשות עירונית במינהל הנדסה של עיריית תל-אביב-יפו.

1

במפגש ,ידבר תמיר בין היתר על היתרונות והחסרונות במתווים השונים להתחדשות
עירונית ,על הקשיים הצפויים בתהליך וכיצד ניתן למזער אותם.
הרצאה זו נקבעה לאור דרישה רחבה בקרב משתתפי ההרצאות עד כה למפגש
עם גורם עירוני שיוכל להסביר מעט אודות שיקולי מדיניות תכנונית סביב הנושא
של התחדשות עירונית.
לפרטים והרשמה
עדכון מידעון בנושא הסדרים מיוחדים קשישים
בהתאם לעדכוני החקיקה האחרונים ,עדכנו את המידעון שערכנו בנושא זכויות
אזרחים ותיקים ואזרחים עם מוגבלות בתהליכי התחדשות עירונית.
מוזמנים להפיץ את המידעון החדש
מידעון חדש בנושא "מבנים מסוכנים"
"ההוצאה לאור" שלנו הרימה את הכפפה שנזרקה ע"י אגף רישוי במינהל הנדסה והכינה
מידעון לתושב/ת בנושא מבנים מסוכנים -מהי הודעה לתיקון מבנה מסוכן ,מה
החובות החלות על בעלי הבניין בהקשר זה ,כיצד צריך לפעול וכו'.
מוזמנים להפיץ בקרב תושבי ותושבות העיר גם מידעון זה (מצורף כקובץ למייל).
בכוונתנו גם להוציא עותקים מודפסים.
קורסי נציגויות דיירים בהתחדשות עירונית
לאור ביקוש אדיר לקורס ,ייפתח קורס נציגויות בן  3מפגשים ,לאחר הפסח ,ביום
ב' ( 25.4.22ולא בחודש מרץ כפי שנמסר במידעון החודש שעבר).
לפרטים והרשמה לקורס
לא יכולים להתאפק ומשתפים (רק חלק קטן) מהחיזוקים שקיבלנו במסגרת משוב
לקורס הנציגויות שהסתיים בחודש מרץ (שימו לב שכל ההערות ניתנו במסגרת משוב
לקורס אחד!!)-
✓ כל הכבוד על היוזמה .הקורס מועיל בצורה בלתי רגילה .קיומו בזום הקל על ההשתתפות
בו .המרצה עו״ד חפצי קופלה מעולה והעבירה נושא מורכב באופן בהיר ומסודר ונגיש למה
שאינה מומחית בתחום.
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✓ תודה לצוות כולו חזק ואמץ בתקווה לעוד מידע
✓ תודה רבה על היוזמה ,למדתי הרבה דברים שיעזרו לי בהמשך הדרך .תודה
✓ קורס מצויין ,מלמד המון .כדאי לחייב כל נציגות לפני שמתחילים את התהליך .אנחנו בשלב
סיום החתימות והרבה מידע היה חסר לי.
✓ אלפי תודות .קורס מצויין וחיוני ,הצלה של ממש .עו"ד חפצי קופלה העבירה אותו
במקצועיות ,אנרגיה ,הקשבה וחן .תודה לעו"ד אפרת בן אברהם על הארגון שהוכיחה
שלעיריית תל אביב יש אנשים מצויינים ונחמדים עבור תושבי העיר .יש לי עכשיו תמונה
כללית מלאה ואני יודעת לאן לפנות כדי לקבל מידע נחוץ נוסף ,אתם הגב שלנו .אמליץ
לבעלי הדירות להרשם לקורס ,אשתף את הסיכומים שלי ,ואדאג להיות בנציגות כדי להגן
על אלה שסומכים עלי.
✓ היה פשוט מצויין ,תודה רבה!
✓ תודה רבה! עו"ד חפצי העבירה את החומר בצורה מקצועית ומעניינת .תודה גם לאפרת.
✓ תודה רבה על האפשרות להשתתף בקורס !הקורס הועבר בצורה טובה וברורה .המרצה
דיברה בצורה מעניינת והתייחסה בכבוד לכל הערה של המשתתפים .יישר כח!
✓ קורס מעניין וחשוב מאד ,בנוי טוב ,ומועבר בצורה טוב

קהילת הבית להתחדשות עירונית בפייסבוק
בקהילה שלנו יש ,נכון להיום ,כ 1780-חברות וחברים והיא ממשיכה להיות פעילה
ודינמית .במהלך החודש נפרסם במסגרתה את מי נארח לפוסט שאלות ותשובות ובאיזה
נושא.
אם טרם הצטרפתם/ן לקהילה ,זה הזמן >>
https://www.facebook.com/groups/213031880705853
פניות לסיוע משפטי -פגישות תושבים עם עורכי דין
במהלך חודש מרץ התקבלו  10פניות לסיוע משפטי .ברוב המקרים הצלחנו לסייע
בעזרת עו"ד אפרת בן שטרית המקצועית והסבלנית שלנו .במקרה אחד תואמה
פגישה עם עורך דין המתנדב במסגרת הפרוייקט המשותף שלנו עם לשכת עורכי הדין.

פניות לייעוץ תכנוני-
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✓ יפו -התקבלו החודש שתי פניות .האחת מצויה בטיפול .לפונה השני נקבעה
פגישה עם עדי בסיס בחודש אפריל.
✓ מזרח העיר -התקיימה פגישת נציגות ברח' הרב רייפמן עם תמיר קהילה ,וכן
נקבעה שיחת ייעוץ עם איסרא חיג'אזי לפונה מרח' הצבי.

✓ צפון העיר -רמת אביב ונווה שרת -התקבלו  5פניות -אשר רובן טופלו ע"י
תמי ג'וסטו .פנייה אחת מאיזור נווה אביבים טופלה ע"י אלון ירושלמי והילה
גולדמן.

מעבר לכך ,טופלו על ידינו עשרות רבות של פניות תושבים מאיזורים
שונים בעיר ,שיצרו עמנו קשר ,לקבל מידע אודות היבטים שונים של
התחדשות עירונית.

תהיו בקשר!
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