
 
 

 

  

 2021   אוקטובר

 15-23מרחוב ישראל מסלנט  בעלי הדירות  לכבוד:

 23-15ישראל מסלנט רחוב דיירים  פגישת נציגותסיכום 

 

 להלן עיקרי הדברים:

יחד    15-23ישראל מסלנט  מרחוב  דיירים    נציגותפגישת    התקיימה   18.10.2021-שני ה   ביום .1
נציגי הבית להתחדשות עירונית של עזרה ובצרון, לקידום התחדשות עירונית עם ועבור    עם

היועצים   התושבים עם  את    יחד  ללוות  שנבחרו  הדירות  החברתיים  את בעלי  ולערוך 
 .התסקיר החברתי 

 סטטוס התכנית עד כה. ימימה תמיר, מנהלת הפרויקט, הציגה בפני הנציגות את  .2

 הצגת עיקרי הנספח החברתי:

   אוגוסט:-ו בפני נציגי הדיירים עיקרי הנספח החברתי שהתבצע בחודשים יוליהוצג .3

המתחם:   ▪ אוכלוסיית  על  שנאסף  סטטיסטי  האוכלוסייה  מידע  כלל  מיפוי 
לרבות   במתחם,  נתמכיםהמתגוררת  מבוגרים  מוגבלויות,  גילאים  בעלי  הרכב   ,

 וזיהוי חסמים עתידיים. 

ותהליך בחירת הנציגות ועורכות הדין, בין    מידע שנאסף על התארגנות הדיירים ▪
 היתר מידת שביעות רצון ומידת מעורבות בבחירת הנציגות ועורכות הדין. 

להליך   ▪ ייעודיות  והמלצות  הדיירים  כלל  מול  לקרות  שעתיד  לתהליך  המלצות 
 התכנון. 

 
 סוגיות שעלו על ידי הנציגות: .4

דים או בעלי מוגבלויות(  טיפול באוכלוסייה הנתמכת )מבוגרים, בעלי צרכים מיוח  ▪
מענה ברמת החוזה בשלב  מתן    -והטמעת זכויות וליווי בחוזה העתידי מול היזם

חלופי לדיור  מעבר  לנושא  מפרויקטים  ,  מוקדם  דומים  חוזים  להציג  אפשרות 
 אחרים. 

 18.10.2021 תאריך  ZOOM מקום 

 משתתפים

 
   :הדייריםנציגות 

 19מסלנט  –שרון אברבנל 
 23מסלנט   –נועה ברקת 

 ב'  23מסלנט  –יהודית קליין 
 ב'  23מסלנט   -איריס אלטר

   23מסלנט   -הלל ווקס
 21מסלנט   -עודד

 ב"כ הדיירים: עו"ד אילת בהרי ועו"ד יעל בועז. 
 

 חברת דיאלוג  – הריברטו וינטר ושירן בנבניסטה  ייעוץ חברתי:
 

 הפרויקט. מנהלת    - ימימה תמיר :עזרה ובצרון
 

 החברתי הצגת עיקרי הנספח   -שנייהפגישת נציגות  נושא



 
 

 

על מנגנונים חדשים    -מאמצי הנציגות למעורבות כלל הדיירים ▪ יחדיו  יש לחשוב 
מוקדמים   בשלבים  למעורבות  דיירי המתחם  של  התגייסותם  לקדם את  שיעזרו 

 ככל הניתן.  

במתחם ▪ העתידי  המסחר  על  משותפת  פריקה  חשיבה  הגישה,  דרכי  מיקומו,   :
 וטעינה של סחורה, חניונים עתידיים וכדומה 

 

 גישה והמשך טיפול:הפסיכום 

ומשמעותית   .1 מכובדת  היתה  הנציגות  לשיתוף  במפגש  נוכחות  והרצון  המעורבות  וניכרת 
יש לעשות חשיבה משותפת על מנגנונים שיכולים לגרום לשיתוף פעולה ומעורבות    פעולה.

 גבוהה יותר של בעלי הדירות במתחם.
לוונטיות  וסוגיות ר  התכנון עד כהנציגות הבא יוצג התכנון העתידי, סטטוס  סוכם כי במפגש   .2

 לדיון.
הפרויקט   .3 בדף  למצוא  תוכלו  והמצגות  הסיכומים  ובצרון:  באת  עזרה  של  אתר 

b.co.il-https://www.e 

 
 בברכה,

 
 שירן בנבניסטה,

 חברת דיאלוג  –יועצת חברתית 
0526169451 
bshiran@amanet.co.il 

 
                                    ,                                             ימימה תמיר

 מנהלת פרויקטים מחלקת פינוי בינוי                                  
 244שלוחה   03-7910333טלפון: 

054-5353077   
b.co.il-yemima@e 
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