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 שכונת יד התשעה -התחדשות עירונית 

 3תושבים מספר סיכום מפגש  

 2018במרץ  21



 
 רקע

,  עם התקדמות תוכנית ההתחדשות העירונית בשכונת יד התשעה

המפגש  . 21.3.2018ביום רביעי , שלישיציבור שיתוף התקיים מפגש 

 .לנוחות התושבים, נערך באולם הספורט שבשכונה בשעות הערב

המפגש  נוהל על ידי מחלקות ההנדסה והתכנון אסטרטגי של העירייה  

הערב אורגן  . יועצי שיתוף הציבור לתוכנית-חברת אשחר בשיתוף 

כיבוד וארגון האולם  , לאירועמבחינה לוגיסטית כולל הזמנות התושבים 

ס השכונתי בשיתוף עובדות  סוציאליות קהילתיות של "על ידי צוות המתנ

י חברת אשחר בתיאום החברות  "המתווה והמצגת הוכנו ע. העיריה

 .  האדריכלים והעירייה, היזמיות

 
 מטרות המפגש

 

עדכון התושבים בנוגע להתקדמות הפרויקט ולשיפורים שבוצעו בו  1.

 .הקודמיםבעקבות הערות ותובנות של התושבים מן המפגשים 

,  היכרות עם המינהלת החדשה להתחדשות עירונית בשכונה2.

 .אנשיה ויצירת קשר איתה, תפקידיה

 .הצגת מפתח התמורות3.

 

 רקע ומטרות

2 



 משתתפים

3 

 הרצליהעיריית 

 פדלוןהעיר מר משה ראש 

ל העיריה  "מנכ 

חברי מועצה 

תכנון  , ההנדסה: נציגי אגפים ומחלקות

 ס"מתנ, רווחה, אסטרטגי

 הרצליהשל יועצי תוכנית המתאר הכוללנית   

 יזמי הפרויקט    

ו דימרי. ח.נציגי חברות י-NBS ישראל. 

 משרדי פרנס מילוסלבסקי -הפרויקטאדריכלי 

 אשחרחברת -יועצי חברה ושיתוף ציבור 

 תושבים

וועד השכונה 

פעילים שכונתיים 

בעלי דירות 

תושבים 200-כ 

 



של העירונית התחדשותל התוכנית ועידכון הצגת :ראשון חלק  

 .העיר ראש- השכונה

החדשה במתכונתה התוכנית ביצוע עקרונות הצגת :שני חלק  

  במימון לעזרה שיזדקקו לדיירים תמיכה מנגנון הצגת וכן

  מהנדס סגנית - החדש בבניין ארנונה ובתשלומי תחזוקה

 שרביט - פורייה תמר 'אינג העיר

ואופן העירונית ההתחדשות מנהלת הצגת: שלישי חלק   

  רב ( אסטרטגי) לתכנון המחלקה מנהל- בשכונה פעולתה

 לזר אהוד ד"עו- שנתי

חברת- ברוך דפנה ר"ד - החברתי המתווה הצגת :רביעי חלק 

 אשחר

אדר - העדכנית האדריכלית התוכנית הצגת :חמישי חלק'  

 המפגש מצגת .אדריכלים מילוסלבסקי ,ברש-ברנדס אסנת

 .ב"מצ

הצוות כל -ותשובות שאלות :שישי חלק. 

לתושבים הסברה חוברות חלוקת :שביעי חלק 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מבנה המפגש
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 שאלות  התושבים/עיקרי תגובות

בו ההתקדמות ועל הפרוייקט על ברכו רבים תושבים. 

יהיו הבניינים רוב לנאמר בניגוד כי חוששים מהתושבים חלק  

   .קומות 8-מ גבוהים

ירוקים שטחים של המצומצמת מהכמות דאגה הובעה. 

במרכז הירוק שהשטח כך על הצביע מהמשתתפים חלק  

  ללא ירוק שטח מעדיפים היו .ציבור במבני משולב ,השכונה

 .בתוכו בינוי

רבים כה תעסוקה בשטחי מעוניין אינו מהמשתתפים חלק. 

כגון התמורות של התמחור לשיטת הסברים ביקשו התושבים   

 . קרקע ודירות המרפסות שטחי חישוב

הקודמת מהפעם כלל השתנתה לא שהתוכנית שטענו היו. 

שכך ונענו ציבור שיתוף מפגשי עוד שיהיו ביקשו התושבים  

 .יהיה

אינפורמציה לקבל הפרוייקט למינהלת הופנו התושבים כל  

 .האישית ברמה
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