
 
 

 

  

 2021   נובמבר

 

 15-23מרחוב ישראל מסלנט  בעלי הדירות  לכבוד:

 23-15ישראל מסלנט רחוב דיירים  פגישת נציגותסיכום 

 

 להלן עיקרי הדברים:

יחד    15-23  דיירים מרחוב מסלנטההתקיימה פגישה עם נציגות    15.11.2021  - ביום שני ה
החברתיים והיועצים  הפרויקט  אדריכל  ובצרון,  עזרה  נציגי  תואעם  הפגישה  לצורך ,  מה 

 . הצגת התקדמות התכנון
 

 הבאים:  התכנון עיקרי הוצגו הדיירים נציגי בפני 

המרחב הציבורי יוגדר בתוכנית כשפ"פ )שטח פרטי    -יצירת מרחב ציבורי בקומת הקרקע •
ם אך יאפשר מעבר ושימוש יפתוח( ויסומן בזיקת הנאה  )יהיה בבעלות פרטית של הדייר

 (. חופשי של הציבור 

הדירות • הפניות  ככל התכנון    -שימור  הדירות  של  האוויר  כיווני  על  שמירה  יאפשר 
 . ויתאפשר

המסחר שטחי  ,  הוספת שימושים ציבוריים לרווחת הדיירים  -  שימושים בקומת הקרקע •
 תושבי השכונה. ו

חכמי ישראל ורחוב בית חדש הכולל שטח גישה המחבר את שדרות    התכנון מציע שביל •
ושטחי השירות  .תושפלי  למנוע  מטרתו  אשרירוק   רמפת הירידה לחניון    -גישה לחניה 

 מרחוב בית חדש. התת קרקעי מתוכננת להיות 

 15.11.2021 תאריך  ZOOM מקום 

 משתתפים

 
   :הדייריםנציגות 

 19מסלנט  –שרון אברבנל 
 23מסלנט   –נועה ברקת 

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

   23מסלנט   -הלל ווקס
 21מסלנט   -עודד

 21מסלנט  -רני
 ועו"ד יעל בועז.  עו"ד אילת בהרי ב"כ הדיירים:

 
 חברת דיאלוג  –שירן בנבניסטה  ייעוץ חברתי:

 
 . הפלטפורמה העירוניתאדריכל,   -איקו עובד משרד אדריכלים:

 
 הפרויקט.ת  ומנהל -פרידלר ועדי  ימימה תמיר :עזרה ובצרון

 

 תכנון. הצגת עיקרי ה -שלישיתפגישת נציגות  נושא



 
 

 

 מרחוב בית חדש ושדרות חכמי ישראל  -פינוי האשפה יתבצע משתי נקודות כמו כן,  
 . מהרחבה הראשיתכאשר הפינוי שלו יתבצע מהחלק האחורי של הבניין ולא  

 

 עינים. ד בשלושה גריח"  117בפרויקט יהיו עד   -תכנית קומה טיפוסית •
 יח"ד.  6כל גרעין ישרת  

 כיווני אוויר.  2-3דירות התמורה יקבלו בין 
 

 סוגיות שעלו על ידי הנציגות:

 . "פ עם זיקת הנאה לציבורכשפהציבורי בקומת הקרקע מוגדר  מרחבה •

, התחזוקהעל  ושמירה טיפול  לטובת עלול לגרור הוצאות מרובות של הדיירים  נתון זה 
  ות מעל  אלו  ותסוגי.  יםביטוח העוברים והשבעל    דיירי המתחםמתן האחריות לכמו גם  

שכן הנציגות  חברי  בקרב  לא    דיירי   לטענתם  חשש  בהוצאות    יוכלוהמתחם  לעמוד 
בתחזוקת גינה לרווחת הציבור ומציינים כי מתן האחריות לדיירי  הכלכליות הכרוכות  

והניקיוןהמתחם   ולה לע  ,מיועד לכל תושבי האזור  שפ"פכאשר ה  ,על שמירת הסדר 
 .  להיות בעייתית

 
מציעים חשוב לציין כי חברי הנציגות תומכים בשטח ציבורי פתוח לרווחת התושבים, אך  

למצוא פתרונות ומענה כלכלי ותחזוקתי לשמירה על רווחת הדיירים והעוברים והשבים 
   בשפ"פ.

 
 שנים  10לשלם קרן תחזוקה עבור דרישת העירייה שעל היזם להתחייב   -שובתנו ת

 על יותר שנים.   ויציע לשלםסעיף זה ניתן להתמחרות, משמע יתכן 
בתב"ע לקבע  ניתן  האם  תבדוק  ובצרון  היזם   עזרה  העירייה  מול  ההסכם  שבמסגרת 

מתחייב להוון את התחזוקה מולה, כלומר העירייה תהיה אחראית על התחזוק והיזם 
 תשובה סופית תתקבל בהמשך. יסדיר את העניין כלכלית מולה.

 

מקומות  יש צורך בחשיבה משותפת על אופי המסחר, על  -במתחם העתידי המסחר •
דיירים ציינה כי ניתן   ב"כ פינוי אשפה, פריקה וטעינה וכן תחזוקת המסחר.המיועדים ל 

  לעגן בתקנון בית משותף ובהסכם מול היזם סעיף שמגדיר שימושים לא מטרדיים
ניתן לנסות להוסיף סעיף זה, אם זאת,   , כמו כן גם במסגרת התב"עבקומת המסחר

עלול שטח זה  הדיירים סבורה כי   ציגותנ.בנושאים אלוהעירייה נוטה להשאיר גמישות 
אליו יכולים להתנקז כל  מרחב עם תחושה "פרוצה" לשמש כלהוות מטרד לדיירים ו

המרחב האחורי בגב  לשמירה על  לתכנן מנגנוניםהעוברים והשבים מהרחוב. יש 
 ת  למניעת פלישוהבניינים כאיכותי, מואר, עם תחזוקה שוטפת  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 עדכון על התקדמות החתימות והשלבים הבאים: 

הצורך בהצטרפותם של בעלי  ( ו50%-וצג לנציגות מצב החתימות במתחם היום )עומד על כה .1
. עלתה הצעה על ידי הצוות לקדם מפגש לדוברי רוסית ובעלי דירות  ים לפרויקטנוספ  דירות

מבוגרים כדי לאפשר שיח הסברתי ובניית אמון עם אותן אוכלוסיות. הנציגות הביעה עניין  
   לפרויקט. הצטרפות של בעלי דירות נוספיםותמיכה במהלך זה כדי לקדם 

הבא אליו מתקדם הפרויקט הוא הגעה לפורום מהנדס העיר. עד אז, הצוות מקיים  השלב   .2
 . על מנת לקדם את התב"ע  פגישות עם מגוון רחב של מחלקות בעירייה

במעמד הפורום נמצא רק הצוות המקצועי, אך במעמד הוועדה המקומית רצוי ואף מומלץ   .3
יחד עם דיירים לקבוע פגישה    ב"כתשתתף. עלתה הצעה מצד    או נציגים מתוכה  שהנציגות

הנציגות הביעה עניין בכך במידה ומהלך זה יכול  .  ה"עלאחר פורום מ,  גורמים מאגף התכנון 
 לקדם את הפרויקט. 

 

 הפגישה והמשך טיפול:יכום ס

ומשמעותית   .1 מכובדת  היתה  הנציגות  לשיתוף  במפגש  נוכחות  והרצון  המעורבות  וניכרת 
   פעולה.

יש לתת מענה על סוגיות התכנון שהועלו כבעייתיות על ידי הנציגות ויש לערוך  סוכם כי   .2
חשיבה משותפת לאורך הדרך כדי למצוא את הפתרונות והמנגנונים שיאפשרו אורח חיים  

 מיטיב עם דיירי המתחם. 
צטרפות  ה  לצורךמפגש לדוברי רוסית ואוכלוסיות מבוגרות במתחם  כי עו"ב תקדם  סוכם   .3

 של בעלי דירות נוספים לפרויקט. 
ובצרון:   .4 עזרה  של  האתר  הפרויקט  בדף  למצוא  תוכלו  והמצגות  הסיכומים  את 

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

 
 בברכה,

 
 

 שירן בנבניסטה,
 חברת דיאלוג  –יועצת חברתית 

0526169451 
bshiran@amanet.co.il 

 
                                                                               ועדי פרידלר, ימימה תמיר

 ת פרויקטים מחלקת פינוי בינוי                                   ומנהל
 244שלוחה   03-7910333טלפון: 

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