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 4-10ברחוב עין גב  בעלי הדירות לכבוד:

 10-4 רחוב עין גבדיירים  פגישת נציגותסיכום 

 

 עיקרי הדברים:להלן 

לביא היציג, ורום ענו מחברת מודוס הם היועצים החברתיים שמלווים את התכנית. מודוס  .1
היא חברת תכנון ערים שמתמחה בתכנון חברתי ותכנון משתף. העבודה של היועצים 
החברתיים נועדה לזהות סוגיות חברתיות רלוונטיות לתכנון, לנהל את התכנון המשתף, 

 ואת הקשר עם כלל הדיירים.נציגות ללוות את ה
 

התסקיר נועד לאפיין את תושבי המתחם )מי גר במתחם, איך  –התסקיר החברתי  .2
-התושבים מאורגנים, אילו צרכים מיוחדים יש, אילו חששות יש(, לזהות סוגיות חברתיות

תכנוניות והמלצות להמשך ליווי והתארגנות -תכנוניות, ולהמליץ המלצות חברתיות
 הדיירים. 

  –ליך הכנת התסקיר החברתי תה

  הבנת הסוגיות הייחודיות ל בניין מכלפגישות עם נציגות יתקיימו החודש במהלך  –אוגוסט
 .של הדירות בכל בניין מיפוי מפורטלצורך ו של הבניין

  הבנת ההקשר של המתחם, התפקיד  –סיורים, ניתוח חומרים ומידע יתקיימו  –ספטמבר
 .העירוני, וזיהוי סוגיות

 ראיונות ומפגשים עם תושבי המתחם, מיפוי  –סקר תושבים יתקיים  –אוקטובר -ספטמבר
 .עמדות, צרכים ורצונות

 הדוח הסופי יוצג לנציגות ניתוח המידע והמלצותיערך הדוח, כולל  –נובמבר -אוקטובר .
 .ולצוות התכנון

 
על מנת לקדם את התכנית באופן היעיל ביותר מודוס תלווה את נציגות הדיירים ותעזור  .3

 ם. הוצג מתווה מוצע לשני התחומים:הקשר מול כלל הדיירי בניהול
 נציגות מאורגנת מכלל הבניינים. קיימת מתחם ב

על מנת לקדם את התהליך באופן הטוב ביותר, חשוב שהנציגות תקבל את כלל המידע לגבי 
 התכנון והסוגיות השונות, וכן את הכלים לניהול התהליך והקשר מול כלל הדיירים. 

 

 12.08.2020 תאריך זום מקום 

 משתתפים

 
 רועי פינצי, ליאורה לוי, מוני קמחי, משה כהן, : 4-10נציגות עין גב 

 רודה טנזי ועינב מילר.
 לביא היציג, מודוס מתכננים עם אנשים ייעוץ חברתי:

 הפרויקטמנהלת  - ימימה תמיר :עזרה ובצרון
                       

 נושא

 היועצים החברתיים של התכנית( הכרות עם מודוס( 

  תהליך העבודההצגת מה זה? ו –תסקיר חברתי 

 מתווה להמשך העבודה מול הנציגות וכלל הדיירים 

 שאלות ותשובות 



 
 

 

 במהלך חודש פגישות עם נציגות בכל בניין חלק מהכנת התסקיר יתקיימו כ
מיפוי המצב בבניין, צרכים של הנציגות במסגרת הפגישות יערך . אוגוסט

 .והדיירים

  עדכון  בפגישות אלו יעשה .של כלל הנציגות אחת לחודשיקבעו תאריכים לפגישות
. הכוונה שהמפגשים רבסטטוס התכנון, התארגנות, התעמקות בנושא תכנוני/אח

ינוהלו על ידי הנציגות והצוות ביחד, כך שהנושאים לדיון יהיו רלוונטים 
 ומותאמים לצרכים. 

  יועץ משפטי, שמאי,פגישות עם גורמים מקצועיים נוספים במידת הצורך יתקיימו( 
 .יועצי תנועה/נוף וכו'(

 כלל הדיירים

יתקיים תהליך תכנון משתף לכלל בעלי המתחם. התהליך יכוון לחבר  ,יחד עם הנציגותב
 את כלל הדיירים לתהליך, לזהות צרכים ורצונות ולהנגיש את התכנון והסוגיות.

  .במסגרת התסקיר יתקיים מיפוי מפורט של מאפייני הדיירים, עמדות וצרכים 

 שיתוף הנציגות ויבנו במו ארבעה כנסים/מפגשים שיתואמו יתקיי–  
  .מפגש להצגת התכנון ועורך הדין לאחר בחירתו .1
 .גת התכנון ודיון בסוגיות מרכזיותמפגש שולחן עגול להצ .2
 .הדיירים יעודכנו אחת לרבעון בסטטוס התכנון .3
 .יתקיים מפגש יידוע לדיירים ולגובלים לקראת דיון בועדה המקומית .4

 אלות ותשובות:ש

 .דיירי הדיור הציבורי? כידוע יש כמה דירות השייכות לחלמיש כיצד מתנהלים עם שאלה:

קיים מיפוי של כלל הדירות והבעלים. לדיירי הדיור הציבורי יש זכויות המוקנות מכח  תשובה:

דיירי חלמיש, החוק וההנחיות של משרד השיכון. עזרה ובצרון תתנהל גם מול חברת חלמיש וגם מול 

 וימצו אותן.  את הזכויות המוקנות להם,על מנת לדאוג שהדיירים יכירו 

 כיצד מתנהלים עם דירות השייכות לאפוטרופוס? שאלה:

במתחם מספר דירות כאלו, והעבודה מולן היא בעיקר במישור המשפטי והקנייני. עורך  תשובה:

 הדין והיזם )בבוא העת( יעסקו בנושאים אלו. 

לדיירים כשהמטרה היא לעדכון בלבד ולא  האם זה לגיטימי לפתוח קבוצת וואטסאפ שאלה:

 לנהל שיח? ולאפשר לדיירים לפנות לנציגים באופן ישיר במקרה הצורך.

חשוב שהכלים של הנציגות לניהול הקשר עם כלל הדיירים יהיו מותאמים לנציגים ולבניין.  תשובה:

חשוב שלדיירים יהיה ברור איך יוצרים קשר עם הנציג. כיוון שמדובר במספר קטן של דיירים בכל 

כניסה ובניין, אין בעיה שהקבוצה תהיה להודעות בלבד, ושהנציגים יהיו זמינים בדרכים אחרות. 

 קבוצה שהיא רק להודעות היא יותר נעימה, ולא מעיקה על כלל המשתתפים.לעיתים 

ובו יעלו כל הסיכומים והמצגות לפי הסדר הפרויקט  דף אתבאתר של עזרה ובצרון  ניתן למצוא

 לעיון חופשי של הדיירים.

 https://www.e-b.co.il/projects/%d7%a2%d7%99%d7%9f-%d7%92%d7%91-4-10/ 

 
 בברכה,
                                   ,                                            ימימה תמיר

 מחלקת פינוי בינוי                                  מנהלת פרויקטים 
054-5353077  
yemima@e-b.co.il 


