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 2022 יוניקשרי קהילה בהתחדשות עירונית: 

 החודש:  

*  שרת-בנווה "התחדשות עד הבית" של  מוצלח כנס משותףנערך  

הרצאה בנושא דיור ציבורי  *  נוסף ביולי הקרוב קורס נציגויות נפתח 

 ועוד.. בהתחדשות עירונית* 

 

  יוני,במהלך חודש    של הבית להתחדשות עירוניתהפעילות העיקרית    נספר עלבסיכום זה  

  לי המתקרב.יוחודש המתוכננת בלפעילות    גםבקצרה נתייחס  ו

 

 כדי שייקחו בה חלק.נשמח אם תסייעו לנו להפיץ את הפעילות לתושבי ותושבות העיר 

 

  דיור ציבורי בהתחדשות עירונית/ עו"ד איתמר פנץהרצאה קרובה בנושא  

 

 . ההרצאה שהיתה אמורה להתקיים בחודש יוני, נדחתה לחודש יולי

   

דיור ציבורי  , בנושא  פנץ עו"ד איתמר  מפי    הרצאה מקוונת נקיים    13.7.22'  דביום  

עירונית זו  .  בהתחדשות  הרצאה  הבית  במסגרת    תנערכגם  בין  הפעולה  שיתוף 

  .אביב- להתחדשות עירונית ולשכת עורכי הדין מחוז תל

 

עזרתכם חשובה הפעם במיוחד, בהפצת דבר ההרצאה, לאור הקהל הספציפי  

   אליו ההרצאה מכוונת.

 

  לפרטים והרשמה 

 

  13.6 -נווה שרת -"התחדשות עירונית עד הבית"כנס נערך בהצלחה  

 

עם   עירונית  להתחדשות  הבית  של  פעולה  שיתוף  הנדסהתחת  מינהל  קהילה,    , מינהל 

חברתיים שירותים  אביב  מינהל  תל  מחוז  הדין  עורכי  תחת    ,ולשכת  מיוחד  ערב  נערך 

בנווה )כפי שערכנו  עד הבית"  עירונית  "התחדשות  ולתושבות  -הכותרת  לתושבי  עופר(, 

   שרת.  -שכונת נווה

 

 וסיוע  ץמספר שולחנות ייעו  שרת, הוקמו-באירוע זה, שנערך במרכז יום לקשישי בנווה

ע על התארגנות  לפי תחומי מומחיות )סיוע משפטי, ייעוץ תכנוני, פינוי בינוי ותמ"א, מיד

https://www.tel-aviv.gov.il/Pages/MainItemPage.aspx?WebID=3af57d92-807c-43c5-8d5f-6fd455eb2776&ListID=969f7de3-0ac9-4a30-88f0-2e1a7281f3d0&ItemID=33098
https://www.tel-aviv.gov.il/Pages/MainItemPage.aspx?WebID=3af57d92-807c-43c5-8d5f-6fd455eb2776&ListID=969f7de3-0ac9-4a30-88f0-2e1a7281f3d0&ItemID=33098
https://www.tel-aviv.gov.il/Pages/MainItemPage.aspx?WebID=3af57d92-807c-43c5-8d5f-6fd455eb2776&ListID=969f7de3-0ac9-4a30-88f0-2e1a7281f3d0&ItemID=33098
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,  וכן הלאה(, והתושבים יכלו לקבל ייעוץ פרטני לקידום תכנית, שולחן מידע על זכויות

להם חסר  שהיה  כ  .ומידע  השתתפו  ותושבים   70-באירוע  לכל  תודה  .  תושבות 

בעירייה הפורה   שותפינו  הפעולה  שיתוף  הזה.    וההתגייסות  על  הערב   לקראת 

 

בונו  -שהעניקה בסבלנות ובמקצועיות סיוע משפטי פרויפעת כהן    עו"דתודה מיוחדת ל

  להתייעץ. ה/יקשלמי שב

 

  ( דורון סער  -)צילום ועריכה לסרטון "טעימות" מן האירוע

 

  

  קורס נציגויות דיירים בהתחדשות עירונית 

 

אליו נרשמו כבר   ,מפגשים  4בן  לראשונה    מקוון נוסף,  קורס נציגויות  מתחיל  יוליבחודש  

    .כשבוע לפני תחילתו . ההרשמה אליו נסגרהעשרות רבות של תושבים

 

למשובים האחרון,  שקיבלנו    בהתאם  הקורס  הקורס  ממשתתפי  את  להרחיב  החלטנו 

ועיריית תל  מפגש רביעי,  ולהוסיף לו - בו יתארחו גורמים מהבית להתחדשות עירונית 

על  -אביב אור  לשפוך  שיוכלו  הייחודיים יפו  הנוספים  והשירותים  הייחודית   המדיניות 

גיליה  סמנכ"לית התחדשות עירונית בעזרה ובצרון,  ו  תמיר קהילהאדר'  )  יפו -אביב-לתל

   .(ברגר קוליץ

 

  קהילת הבית להתחדשות עירונית  

  

והיא ממשיכה להיות    חברות וחברים   2320  יש, נכון להיום,  בקהילה שלנו בפייסבוק

  פעילה ודינמית.  

הפלט את  להפיץ  לנו  תסייעו  אם  הזופונשמח  ותושבים   רמה  תושבות  בקרב 

  סוגיות ושאלות.העלאת  לצורך

 

  אם טרם הצטרפתם/ן לקהילה, זה הזמן << 

https://www.facebook.com/groups/213031880705853   

 

 

  תושבים עם עורכי דין פגישות  -פניות לסיוע משפטי 

 

ועברו  השתיים מתוכן      . לסיוע משפטי  פניות  13וטופלו    התקבלו  י  יונבמהלך חודש  

פרוייקט המשותף שלנו עם לשכת  במסגרת ה של עורכי דין המתנדבים  המשך טיפול  ל

 עורכי הדין. 

 

    -פניות לייעוץ תכנוני 

 

https://youtu.be/d5c-2FoX1sA
https://www.facebook.com/groups/213031880705853
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)רח' אשרמן( אשר   הטייסים רמת מתושבת    פנייההתקבלה    -מזרח העירדר'   ✓

  אדר' איסרא חיג'אזיטופלה טלפונית ע"י 

 

העיר-צפ' ✓ שרת  -מזרח  פגישותתואמו    -נווה  תמי    אדר'ל  פרונטליות  שתי 

נציגו  ג'וסטו אדירים מתחמים    תיו עם  וברח'  נהריים  פנייה התקבלה    .ברח' 

  בעזרה ובצרון.   38שנותבה למח' תמ"א  נוספת

 

בינוי ותמ"א  - מח' פינוינענתה ע"י  ממרכז העיר ש  פנייה אחתהתקבלה    -מרכז ✓

   בעו"ב.  38

 

לכך,   ידינו  טופלו  מעבר  תושב  שלרבות    עשרותעל  ותושבים  פניות  מאיזורים ות 

טים שונים של התחדשות בהילקבל מידע אודות    שונים בעיר, שיצרו עמנו קשר,

  עירונית.

 

 

 

!תהיו בקשר  


