




:

דיור חלופי  

אכלוס  , הריסה בניה

ושנת בדק

תכנון מפורט  

והוצאת היתר 

בניה

דיון בהתנגדויות

בוועדה המקומית

פרסום התכנית לעיון 

הציבור להתנגדויות

עדכון תכנון לפי פורום  

התכניתושליחת 

לאישור מחלקות  

העירייה

פורום מהנדס העיר

הצגת התכנית 

העיר . המגובשת ל מ

וקבלת אישורו

כנס הצגת התכנון  

לכלל בעלי 

הדירות  

ארגון בעלי דירות  

ובחירת נציגות  

בדיקת היתכנות 

במקביל

בחירת משרד  

וחתימה  ד מלווה "עוה

כתב  על 

50%הרשאה 

קבלת תקציב וגיוס  

יועצים מקצועיים  

לתכנון

הכנת נספח חברתי

ניתוח צרכים ורצונות

והמלצות לתכנון

דיון בוועדה  

המקומית

בחירת מפקח

מטעם 

הדיירים

הכנת מכרז יזמים  

עם נציגות  

הדיירים

בחירת יזם

לתכניתמתן תוקף 

חתימת בעלי 
הדירות על הסכם  

פינוי בינוי



קהילתי-חברתי
:

ד דיירים"בחירת עו

ד מייצג"ראיון המשרדים הנבחרים ובחירת עו

המקומיתבועדהדיון 

.  הגעה לוועדה

.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



קהילתי-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 

.בנייניתוואטסאפמומלץ לפתוח קבוצת , ('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



האם בוחרים  
?ר לנציגות"יו

?כיצד–אם כן 



מהו אמצעי הקשר 
השוטף של חברי  

–? הנציגות
?מייל? וואטסאפ

, מי מוציא את הזימון
כיצד וכמה זמן  

?מראש

האם לכל ישיבה  
מוזמנים שאר דיירי  

?הבניין



?לצורך מה מתכנסים
המשתתפים  ' מהו מס

המינימאלי לקיום  
?ישיבת נציגות

אופן קבלת החלטות  
זכויות הצבעה–

רישום פרוטוקול  
שיביא לידי ביטוי גם  

,  דעות מתנגדים
במידה ויש

מה  -סיכום הישיבה
נוסח מוצע? כולל

הפצת הסיכום  
לדיירים



סיוע באיתור 
ובחירת מפקח

טיפול בדיירים  
סרבנים

הסדרת זכויות  
במקרקעין

טיפול בערבויות 
ובטחונות

ליווי בהליכי  
ואיכלוסהפינוי 

מחדש
דיווחים לרשויות

בדיקת פוליסת 
ביטוח

ליווי בנקאי  
לפרויקט

סיוע וליווי 
נציגויות בשלבי 

תכנון

סיוע באיתור 
י "ובחירת יזמים ע

נציגויות

מ  "סיוע בניהול מו
וניסוח הסכם  
ההתקשרות

ייצוג בהליכים  
בבתי משפט
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