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מפגשסדר יום 

הכרות עם מודוס•
ותהליך העבודה?מה זה–חברתיתסקיר•
מתווה להמשך העבודה מול הנציגות וכלל הדיירים•
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מודוס היא חברת תכנון וייעוץ המתמחה בעיצוב ויישום אסטרטגיות לתכנון  
וניהול ממשק בעלי עניין בפרויקטים , תכנון חברתי, בשיתוף הציבור

.  מודוס מובילה תהליכי תכנון משתף ומימוש בקנה מידה מגוונים. מורכבים
נעזרים בצוות  , מדיניות ותהליכי שינוי, קהילות וארגונים המקדמים תכנון, רשויות

באמצעות שימוש במגוון כלים חדשניים של  , מודוס כדי לקדם את מטרותיהם
הנגשת, בניית אסטרטגיה בשיתוף מחזיקי עניין, תכנון חברתי ותכנון משתף

.ניהול קונפליקטים ובניית הסכמות, ניהול שותפויות רב מגזריות, תוכן

,  שותפה בשנים האחרונות לשינויים בתחום התחדשות עירונית בישראלמודוס
ביכולת  , בו גוברת ההבנה כי התושבים ובעלי הנכסים הם שחקנים מובילים

מודוס שותפה בצוותי  . המימוש של הפרויקט והמושפעים הראשונים מאיכותו
תכנון רבים להכנת תכניות התחדשות עירונית עבור הרשות להתחדשות עירונית  

,  פתח תקווה, רחובות, ירושלים, יפו-א"בת)ורשויות מקומיות מהגדולות בארץ 
וחברות יזמיות גדולות  ( מונסון ועוד-יהוד, בת ים, אשקלון, אשדוד, חדרה, עכו

(. יובלים ועוד , אלמוג כדאי, דמרי. ח.י, אזורים, שיכון ובינוי)

הכולל מתכנני ערים בהתמחות חברתית  הוא צוות רב תחומי צוות מודוס
ריבוי קנה המידה ונקודות המבט מאפשר לנו ראיה מערכתית  .ויועצים נוספים

של התחום והיכרות מעמיקה עם מגוון האתגרים והמענים הרלוונטיים לתכנון  
. ומימוש התחדשות עירונית

, למודוס היכרות עמוקה עם הנחיות השונות לכתיבת תסקירים חברתיים
.   ועם המגמות והעדכונים העכשוויים של הרשות להתחדשות עירונית

משרדי ממשלה וארגונים אזרחיים

רשויות מקומיות ואזוריות

משרדי תכנון ואדריכלות

?מי אנחנו

אילן אייזן

קלאודיו 

מילול
אריה

רחמימוב
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בין לקוחותינו

ארגונים ותאגידים
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?למה עושים תסקיר חברתי



?למה עושים תסקיר חברתי

רהתסקיהמלצות



?למה עושים תסקיר חברתי

תהליך עריכת התסקיר

מיפוי מפורט. הייחודיות של הבנייןהסוגיותהבנת–פגישות עם נציגות בכל בניין•
וזיהוי סוגיות, התפקיד העירוני, הבנת ההקשר של המתחם–ניתוח חומרים ומידע , סיורים•
צרכים ורצונות, מיפוי עמדות, המתחםתושביעםומפגשיםראיונות–תושביםסקר•
ניתוח המידע והמלצות  •



סוגיות  

תכנוניות-סוגיות חברתיות



מתווה לעבודה מול הנציגות וכלל הדיירים 

מטרות
.התכניתשותפות של הנציגות וכלל הדיירים בתהליך התכנון ואישור •
.תיווך והסבר על שיקולים תכנוניים. לצרכים ורצונות התושביםהתכנוןהתאמת•
.שיתוף ויידוע כלל התושבים בתהליך•
.לייצוג הדייריםמקצועאנשיבחירת, הנציגותלעבודתהרלוונטיםהכליםהקניית•



מתווה לעבודה מול הנציגות וכלל הדיירים 

כלל הדיירים
.  עמדות וצרכים, במסגרת התסקיר יתקיים מיפוי מפורט של מאפייני הדיירים•
(.יבנה בשיתוף הנציגות)יתקיים מפגש להצגת התכנון ועורך הדין לאחר בחירתו •
(.יבנה בשיתוף הנציגות)יתקיים מפגש שולחן עגול להצגת התכנון ודיון בסוגיות מרכזיות •
.הדיירים יעודכנו אחת לרבעון בסטטוס התכנון•
.המקומיתבועדהיתקיים מפגש יידוע לדיירים ולגובלים לקראת דיון •

נציגות
צרכים של הנציגות והדיירים, מיפוי המצב בבניין–פגישות עם נציגות בכל בניין •
התעמקות , התארגנות, התכנוןבסטטוסעדכון–לחודשאחתהנציגותכללשלמפגשים•

אחר/בנושא תכנוני
ךהצורפימקצועיים נוספים עלגורמיםעםפגישות•


