
 

 

 

 

 33-11תקוע  –  וקבוצת גבים נציגות סיכום פגישת

 

 להלן עיקרי הדברים:

 –  עומר זיו, מנהל פרויקטים פינוי בינוי

הציג בפניכם, הנציגים, את קבוצת גבים שנבחרו להיות היועצים החברתיים אשר מטרת האסיפה היא ל
 ילוו את הפרויקט. 

בעלי דירות  56%-מעל ל -הסיבה שאנו מתכנסים כאן היום, היא כי אחוז ההסכמות לשלב זה יחסית גבוה
שהביעו את הסכמתם וחתמו להסמכת עזרה ובצרון כמנהלת מלווה בפרויקט. לאור זאת, נעשתה פנייה 

גבש צוות למנכ"ל העירייה לבקשת תקציב תכנון תב"ע למתחם. התקציב אושר באפריל האחרון  והחלנו ל
אדריכלית, יועץ תנועה, נוף, סביבה וכו'. כל יועץ נותן את חלקו ואת  -של יועצים הכולל בין היתר

 המקצועיות שלו כדי לייצר תכנון שלם עבורכם.

בתהליכים של התחדשות עירונית, מסיבות מסוימות, תושבים רבים לא יכולים לחזור לגור במתחם לאחר 
כמו למשל תשלום גבוהה של דמי ניהול ואחזקה. מסיבה זו ישנו נוהל  -תשעבר סוג של התחדשות עירוני

של  בנהה דו"ח חברתי. הדו"ח החברתי כולל ציבוריים בפרט להכין פיםהמחייב יזמים פרטיים בכלל וגו
גם בתוך התכנון. מצב זה ה הטמעתוסוג האוכלוסייה הקיימת הגרה במתחם על כלל אפיונה וצורכה 

 עצמו. ח יחשפו גם בפני התושבים עצמם.הדו". ממצאי בעלי הדירות, להמשיך לגור בשכונה יאפשר לכם,

ליווי חברתי הכולל הכשרה שלכם, הנציגות, על מנת שתוכלו ליך תהיעשה גם  -בנוסף לדו"ח החברתי
כלו תועל ידי כך ברמת המקצועית והחברתית.  -ללמוד ולדעת יותר על תהליכים ועל התחדשות עירונית

 נשי המקצוע.אלונות בים, ותדעו לשאול את השאלות הנכה לשאלות של תושלתת מענ

 

 -קבוצת גבים -רותי וחנן רוזןרונן ח

ביניהם גישור ובניית דיאלוג. אנו כאן כגוף ניטרלי, על מנת  -העוסק במספר תחומיםגבים זהו גוף קבוצת 
רכי התושבים בפרויקט. אנו נרצה לעבור בדירות ובעיקר להקשיב לדיירים. בנינו שאלון ולהבין את צ

קדם בהמשך. נושאים שונים שנרצה ל -שמתוכו ננסה להבין ולמפות מבחינת מגורים/מסחר/צרכים וכדומה
 אין לנו אינטרס בפרויקט, אלא בהבנה וליווי התושבים. 

 14/08/2018 תאריך  33המעפילים  מקום 

 משתתפים

 
 : בעלי דירות

 יורי לנצמן: 15תקוע 
 ן רחל והנרי, רחל יחזקאל: ציפי שוב, לדרמ21תקוע 
 אורי סולומון: 23תקוע 
 : לוי שימי27תקוע 
 , מרים גליבובאבי שמחייב : 29תקוע 
  , אלכס חייטמן: אלפיה נרקיס31תקוע 
 נגר חנה, קוסקס פנחס והדסה: 33תקוע 

  
מנהלת  – , נופר ניסיםמנהל פרויקטים פינוי בינוי – עומר זיו :עזרה ובצרון

 פרויקטים פינוי בינוי
 

 עו"ד ערן לאופמן, עו"ד ניר בן חמו עו"ד דיירים:
 

 , מיכל גוטמן וגילי כהןחנן רוזןרותי, דפנה כרמון, רונן ח :קבוצת גבים
 

 סטודיו מיא אדריכלים -כלית מיכל יוקלהיאדר
 

  הצגת קבוצת גבים לנציגות והצגה אדריכלית ראשונית –פרויקט פינוי בינוי  נושא



 

 

 

 

 

 

אנו נבסס המלצות שיוגשו בתהליך  -מעבר לריכוז והכנת דו"ח על סמך הביקורים והשאלונים שנעביר לכם
 שהנושאים החשובים אכן יוטמעו בתכנון עצמו. מנת התכנון על

הדירות. אנו עושים את ההפרדה בין עזרה ובצרון  נציין כי המטרה של 'גבים' היא אינה החתמת בעלי
 ובינינו וננסה לייצר אמון לתושבים דרך הקשבה בתקווה שתיווצר הרמוניה.

 נשמח לשאול אתכם, נציגי המתחם, מספר שאלות שיוכלו לסייע לנו בתהליך:

 

 מה בנוגע לעמיגור?ש: 

הם אינם מביעים התנגדות אך הן יכנסו לפרויקט כשיש  -וחלמיש בנוגע לחברות המשכנות כגון עמיגור ת:
רוב מוחלט. ישנם חוקים לגבי דייר הדיור הציבורי בפרויקטים מסוג התחדשות עירונית ויש גם להגיע 

 אליהם ולהסביר להם גם מה הזכויות שלהם. אנו בקשר עם הגופים האלה.

 

 -פרויקטים מנהל, זיו עומר

שקידם המון תהליכים לפיתוח נווה אליעזר הוא יואב זילברדיק י על אזור שאחרא המתכנן העירוני
בינוי ברחוב תקוע.  נעשתה עבודה רבה -הפרויקט. קיבלנו מצוות התכנון רוח גבית לגבי הרעיון של פינוי

מולו בהובלה של אדר' מיכל יוקלה. התוצר שמתגבש מתקבל בצורה טובה, ובמוסדות מוכנים להתקדם עם 
 י מספר ימים אושר הפרויקט בפורום מהנדס העיר.זה. לפנ

שלשם הנושא החברתי התכנסו כאן  -מישורים: תכנוני, כלכלי וחברתי 3-אנו מסתכלים על התהליך ב
 גם בקבלת החלטות וגם בסיוע מול התושבים. -היום. הרבה יקבע על סמך הקול שלכם

 

 -קבוצת גבים -רותי וחנן רוזןרונן ח

אנו נוכל להניע את התהליך ולראות תוכנית מוצקה  -ככל שנקיים את התסקיר החברתי מהר יותר
 להיכנסומגובשת. אנו זקוקים לכם, הנציגות, בכדי לראות ולדעת מכם כמה שיותר ושתהיה לנו האפשרות 

 לכמה שיותר דירות.

 

 -סטודיו מיא אדריכלים -אדר' מיכל יוקלה

על הפרויקט כבר מספר חודשים עם עזרה ובצרון וצוות מזרח. בזכות עזרה שלום לכולם, אנחנו עובדים 
 ובצרון קל יותר לפתוח דלתות מול העירייה ולהתקדם עם הפרויקט.

 8-10בניינים בני  4לא מתוכנן כאן מגדלים, התוכנית היא בנייה של  -הייתה כאן שאלה לגבי מגדלים
מזרחי של הרחוב על רחוב ששת הימים. המרחקים בין קומות שמיקומו הוא בקצה ה 22קומות ומגדל בן 
 מטרים. בקומת הקרקע באיזור המגדל יהיה מסחר מאוד קטן ושטח ציבורי בנוי. 8-10הבניינים הם בין 

 

 

 מה הלאה?

בחודש המשך הכנת התסקיר החברתי והראיונות יעשה  -היכרות ראשונה עם קבוצת גבים -
 אוקטובר.

 מנת לבדוק איך השאלון עובד ולקבל מידע נוסף.פגישה עם הנציגות בהקדם על  -

 והסבר על הסכם הליווי.נתאם פגישות אישיות עם בעלי דירות שמעוניינים לקבל יותר מידע  -



 

 

נערוך פגישה עם כלל הדיירים להצגה ראשונה של התוכנית האדריכלית יחד עם אדר' מיכל  -
 יוקלה.


