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סטטוס פרויקט

אבני דרך בתהליך

תפקיד הנציגות בתהליך

?פנינו לאן וכיצד

שאלות ותשובות

?על מה נדבר היום



התכניתתחום 





:צוות התכנון

עזרה ובצרון–יזם וניהול פרויקט 

אדריכלותמיאסטודיו –אדריכלות

קבוצת גבים–ר דפנה כרמון "ד, רונן חרותי–ייעוץ חברתי 

ניצן ארד הנדסה–ייעוץ תנועה 

צוראסטודיו –ייעוץ נוף 

ESD–ייעוץ סביבה 

שמאות מקרקעין–פנינה נוי –כלכלה

דרור בן נתן מדידות–מדידה

מ"יעוף ופיקוח נופי בע-אלווסאדיר –אגרונום



:אבני דרך בתהליך

דיור חלופי  

הריסה בניה

תכנון מפורט  

והוצאת היתר בניה

דיון בהתנגדויות

בוועדה המקומית

הפקדת התכנית לעיון  

הציבור להתנגדויות

עדכון תכנון לפי פורום  

לאישור  התכניתושליחת 

מחלקות העירייה

פורום מהנדס העיר

הצגת התכנית  

העיר  . המגובשת ל מ

וקבלת אישורו

כנס הצגת התכנון  

לכלל בעלי הדירות  

ארגון בעלי דירות  

וקבלת הסכמות

תכנון ראשוני

הצגת חלופות  

במחלקת התכנון  

בעירייה  

בחירת משרד  

ד מלווה"עוה

הכנת נספח חברתי

ניתוח צרכים ורצונות

והמלצות לתכנון

אנחנו  

!פה

המקומיתבוועדה דיון 
בחירת מפקח

מטעם הדיירים

הכנת מכרז יזמים  

עם נציגות הדיירים

יזםבחירת 

לתכניתמתן תוקף 

חתימת בעלי הדירות  
על הסכם פינוי בינוי



:השתתפות הנציגות בתהליךקהילתי-חברתי

המקומיתבועדהדיון 

. לוועדההגעה 

.העברת המידע לשאר בעלי הדירות

בחירת מפקח מטעם הדיירים  

. בחינת מאגר המפקחים של עזרה ובצרון

.בחירת שני מפקחים לראיון

.בחירת מפקח סופי

הכנת מכרז יזמים בשיתוף נציגות

.ניסוח טיוטת מכרז בשיתוף עורכי הדין והמפקח

בחירת יזם

.בחינת הצעות היזמים בשיתוף עורכי הדין והמפקח

.בחירת יזם סופי

חתימה על הסכם פינוי בינוי

.חתימה וסיוע בהחתמת כלל בעלי הדירות



:תפקידי הנציגותקהילתי-חברתי

.ארגון בעלי הדירות והנגשת המידע

.סיוע בארגון כלל הדיירים ובניית הסכמות ביניהם

.ביצוע פעולות וקבלת החלטות תוך התחשבות בכלל הדיירים

עדכון שוטף של הדיירים תוך שימת דגש על אוכלוסיות שונות  

(.'מכתבים בתיבות הדואר וכו/ טלפון/וואטסאפ/דרך מייל)

.סוגיות ומתן מענה הולם, לפרוייקטאיסוף מידע על צרכים מיוחדים של הדיירים בנוגע 

.תיעוד מסודר של ישיבות ומפגשים של הדיירים ללא השתתפות עזרה ובצרון



:ר הנציגות"יו

האם בוחרים  
?ר לנציגות"יו

?כיצד–אם כן 



:זימון לישיבת הנציגות

מהו אמצעי הקשר  
השוטף של חברי  

?  וואטסאפ–? הנציגות
?מייל

,  מי מוציא את הזימון
אישורי הגעה?כיצד וכמה זמן מראש

נוסח מוצע לזימון

האם לכל ישיבה  
מוזמנים שאר דיירי  

?הבניין



:ישיבות הנציגות

?לצורך מה מתכנסים
המשתתפים  ' מהו מס

המינימאלי לקיום  
?ישיבת נציגות

–אופן קבלת החלטות 
זכויות הצבעה

רישום פרוטוקול שיביא  
לידי ביטוי גם דעות 

במידה ויש, מתנגדים

מה -סיכום הישיבה
הפצת הסיכום לדייריםנוסח מוצע? כולל



:מיקום הישיבות

?היכן
האם הנציגות יכולה  

לקיים ישיבות גם שלא 
?באמצעות מפגש פיזי

יישום כללי  –אם כן 
בשינויים  , ההתנהלות

המחויבים



:הזמנה לדוגמא



:פרוטוקול לדוגמא



!תודה רבה

דניאל אורן
052-6032098
עזרה ובצרון

ימימה תמיר
054-5353077
עזרה ובצרון

רונן חרותי
050-6977587

גביםקבוצת 


