הגר – מחקר ופיתוח דיור חברתי
דו"ח פעילות לשנת תשע"ט

הגר  -מחקר ופיתוח דיור חברתי  -דו"ח פעילות לשנת תשע"ט

אודות מרכז הגר
מרכז הגר הוקם ב 2014-והוא כיום הגוף היחיד בישראל הממקד את פעילותו במחקר יישומי וקידום מדיניות בתחום
הדיור החברתי .בנוסף ,המרכז הפך למוביל בישראל בעיסוק בהיבטים חברתיים של התחדשות עירונית ומהווה זירה
מרכזית לעשייה מחקרית ומקצועית בתחום זה .כגוף אקדמי פעילות המרכז יוצאת דופן בהשפעתה על התהליכים
המעצבים את מדיניות הדיור וזאת על בסיס העבודה המקצועית העומדת ברקע פעילות זו .יתרה מכך ,מרכז הגר הוא
בין הגופים הבודדים בישראל המחויבים לשילוב מתמיד בין פעילויות 'בשטח' לבין מחקר יישומי וקידום מדיניות בתחום
של דיור חברתי ופיתוח עירוני חברתי.
המרכז פועל בשני תחומים מרכזיים:
■ דיור חברתי (דיור ציבורי ודיור בהישג יד) :המרכז הוקם על מנת לפתח כלים חדשים בתחום הדיור ולקדם מדיניות
שתאפשר דיור הולם ,נגיש ובהישג יד לבעלי הכנסה בינונית ונמוכה.
■ התחדשות עירונית :המרכז פועל על מנת שתהליכי התחדשות עירונית ישפרו את איכות החיים של כלל התושבים
המתגוררים בשכונות המיועדות להתחדשות ובמיוחד של אוכלוסיות מוחלשות ,ועל מנת שתהליכי התחדשות
יהפכו למרכזיים בפיתוח העירוני בישראל.
הפעילות במרכז הגר משלבת בין :מחקר יישומי באיכות גבוהה אשר מכוון לגיבוש המלצות מדיניות בתחום הדיור
החברתי וההתחדשות העירונית; פעילות מקצועית לקידום מדיניות באופן יזום תוך התמקדות בהליכי חקיקה; מעורבות
בפרויקטים פורצי דרך בתחום הדיור החברתי וההתחדשות העירונית; הכשרה ובניית יכולות בקרב שחקנים שונים
המשפיעים על תחום הדיור וההתחדשות העירונית.
להלן סיכום עיקרי הפעילות בשנת תשע"ט בחלוקה לתחומי הפעילות המרכזיים של המרכז – מחקר ,קידום מדיניות,
פרויקטים מחוללי שינוי והכשרות.
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.1

מחקר
 .1.1השפעת מיזמי התחדשות עירונית על איכות החיים של אוכלוסיות מוחלשות :פיתוח מודל
להערכה ומדידה
מרכז הגר זכה במענק מחקר מטעם קרן המחקרים של המוסד לביטוח הלאומי לעריכת מחקר בנושא :השפעת
מיזמי התחדשות עירונית על איכות החיים של אוכלוסיות מוחלשות :פיתוח מודל להערכה ומדידה .מחקר זה נועד
לראשונה לפתח מערכת של מדדים ,באמצעותם ניתן יהיה להעריך ולמדוד בצורה שוטפת את הפעילות בתחום
ההתחדשות העירונית ביחס לתרומתה לשיפור איכות החיים של התושבים עליהם היא משפיעה ,תוך התמקדות
באוכלוסיות המוחלשות .פיתוח המודל יתבסס על שיטה המקובלת הן על ידי מדינת ישראל והן על ידי הארגון
לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי ) (OECDלמדידת 'איכות חיים' תוך שימוש במערכת מדדים מתחומים שונים,
הכוללת התייחסות להיבטים אובייקטיביים וסובייקטיביים .באמצעות פיתוח מודל מדידה להערכת ההשפעה של
התחדשות עירונית על איכות החיים של התושבים ,שואף המחקר להעריך את היכולת של התחדשות עירונית
להוות כלי מדיניות בידי הממשלה ,שביכולתו להשיג מטרות ברורות לא רק בתחום התכנון והדיור ,אלא גם בתחום
המדיניות החברתית והרווחה.

 .1.2מודלים להתאגדות מקצועית של מארגנים בתחום ההתחדשות העירונית
מארגנים בהתחדשות עירונית מהווים גורם חשוב ואף חיוני בתהליך ההתחדשות העירונית .בשנים האחרונות,
במקביל לצמיחה ניכרת בהיקף הפעילות בתחום ההתחדשות העירונית ,החלו לפעול יותר ויותר גופים פרטיים
המציעים שירותי ארגון עבור הדיירים .תחת הכותרת של 'מינהלות' או 'מארגנים' גופים אלו מלווים את בעלי הדירות
החל משלב ההתארגנות הראשונית ועד קבלת הדירה החדשה .זהות הגופים ומנעד השירותים המוצעים הינו רחב
ביותר ונע בין אנשים בודדים ללא רקע מקצועי ספציפי העוסקים אך ורק בהתארגנות ראשונית ועד לחברות
המעסיקות צוות מקצועי מגוון ועוסקות הן בהתארגנות והן בקידום הליכים תכנוניים ארוכי טווח.
מרכז הגר מגבש מחקר הבוחן סוגיות כגון :
• מודלים שונים להתאגדות מקצועית של מארגנים תוך בחינת היתרונות והחסרונות הטמונים בכל מודל.
• בחינה מהותית של תחום הארגון בהתחדשות עירונית כפרופסיה מקצועית – הגדרת גבולות המקצוע
והחברים הפוטנציאליים בהתאגדות .
• בחינת המשמעויות של קבלת מעמד סטטוטורי ,ובכלל זה הסדרה של תנאי הכניסה והפעולה בתחום ,למקצוע
הארגון בהתחדשות עירונית בישראל וללשכת המינהלות והמארגנים כנציגת המארגנים בישראל.
• קביעת מסגרת לגיבוש קוד אתי עבור העוסקים בהתארגנות בעלי זכויות בהתחדשות עירונית.

 .1.3אתגרים בייצוג משפטי של בעלי דירות בהתחדשות עירונית
המחקר נועד לבחון את עבודת עורכי הדין מול לקוחותיהם במיזמים להתחדשות עירונית ,בייחוד במקרים שבהם
מתעוררים אינטרסים סותרים בין הדיירים לבין עצמם ,ואת האופן שבו הם רואים את האתגרים שבייצוג
לקוחותיהם .בנוסף ,בוחן המחקר את ציפיות הדיירים מעורכי דינם ,וכן כשלים וחסמים בייצוג .זאת ,על מנת לקבל
תמונת מצב מקיפה ,שתאפשר גיבוש המלצות בתחום ,ופרסומן .המחקר כולל סקירת ספרות מעמיקה ,ביצוע 24
ראיונות איכותניים עם עורכי דין ובעלי דירות ויכלול סדרה של המלצות לשינוי בתחום.

 .1.4פיתוח כלי עבור משקיעי אימפקט להערכת השפעות חברתיות של השקעותיהם בתחום
ההתחדשות העירונית
מרכז הגר זכה במענק משותף מטעם קרן אדמונד דה רוטשילד ו Jewish Funders Network -ותורמת פרטית
לפיתוח כלי הערכה של מיזמים בתחום ההתחדשות העירונית הממומנים על ידי משקיעי אימפקט .כלי זה נועד
לייצר לראשונה מסגרת ברורה למדידת ההשפעות החברתיות והסביבתיות של מיזמי התחדשות עירונית ולהביא
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לגידול של השקעות האימפקט הנערכות בתחום ההתחדשות העירונית .פרויקט זה הוא פרי שיתוף פעולה בין
מרכז הגר לארגון מוביל בתחום ההשקעות האימפקט.Social Finance Israel -

 .1.5מסמך מדיניות עירוני בנושא דיור שיתופי בתל אביב-יפו
מרכז הגר פעל במהלך השנה ,בשיתוף חברת פז כלכלה והנדסה,
בגיבוש מדיניות עירונית בנושא דיור שיתופי עבור עיריית תל אביב –יפו.
מסמך המדיניות נועד להעניק לעירייה כלים לבחינה ו/או לתמרוץ של
מיזמים לדיור שיתופי המגיעים לפתחה או שהיא מעוניינת בקידומם.
המסמך מגדיר את סוג מיזמי הדיור השיתופי הרצויים בעיר על בסיס
הערכים והיעדים העירוניים אותם הם מקדמים .בנוסף המסמך קובע
קריטריונים ומדדים באמצעותם העירייה יכולה לבחון את מידת
ההתאמה של המיזמים ליעדים העירוניים ולתמרץ את המיזמים
שמגשימים יעדים אלו.
הצורך בגיבוש מדיניות לדיור שיתופי נובע מעניין ציבורי הולך וגובר
בישראל ובעולם בנושא ,שמקורו:
 במצוקת הדיור המתמשכת בהיבטים של היצע ,מגוון והשגות.
 בחיפוש הגובר אחר חיי קהילה נוכח הניכור העירוני.
 מזמינותן הגדלה של פלטפורמות ארגוניות וטכנולוגיות המאפשרות שיתוף.
 בפניות רבות המגיעות לפתחן של רשויות מקומיות ובהן עיריית ת"א-יפו ,מיזמים ומקהילות המעוניינים
בהקמת סוגים שונים של 'דיור שיתופי' ,החל ממיזמי נדל"ן מניב ועד קבוצות חברתיות המעוניינות להתאגד
במטרה להקים דיור שיתופי עבור חבריהן.
 ומהצורך בהתייחסות פרטנית לנושא נוכח העובדה כי סוגי המיזמים מעידים על שונות רבה ביניהם ועל בלבול
מסוים שקיים בשיח על הנושא כאשר ברור כי מדובר במוצר מגורים שאינו סטנדרטי.

 .1.6התחדשות עירונית בישובים ערביים בישראל
על אף קיומם של לחצי פיתוח גדולים ,מיזמים של התחדשות עירונית
לא מקודמים בישובים ערביים .במטרה לבחון את החסמים ולהציע
חלופות ישימות לקידום מיזמים של התחדשות עירונית בישובים ערביים,
מקדם מרכז הגר בשיתוף עם עמותת סיכוי והמרכז הערבי לתכנון
אלטרנטיבי נייר המדיניות בנושא :גיבוש מתווה לקידום התחדשות
עירונית בישובים ערביים בישראל.

.2

קידום מדיניות
 .2.1יישום של כלים תכנוניים לפיתוח דיור בהישג יד:
בפברואר  2018אישרה הכנסת ,פה אחד ,את התיקון לחוק התכנון
והבניה (תיקון  – 120דיור בהישג יד) שיזמנו וקידמנו בשיתוף פעולה עם
חה"כ רועי פולקמן (כולנו) .תיקון החוק מסדיר תמריצים לפיתוח דיור
בהישג יד ומגדיר מהו דיור בהישג יד .כמו כן תיקון החוק כלל גם תיקון
לפקודת העיריות שבו לראשונה הוסמכו רשויות מקומיות לפעול לשם
הקמה וניהול של דיור בהישג יד.
תיקון החוק הוא בעל חשיבות עליונה להסרת אחד החסמים העיקריים ליצירת דיור בהישג יד בישראל ולצורך מימוש
תכליות חברתיות רחבות .זהו צעד היסטורי בעולם התכנון בישראל שכן ,שנים רבות מדי לא היו למערכת התכנון

3

כלים מתאימים כדי לייצר פתרונות דיור ברי השגה .מעתה ,ועדות מקומיות יוכלו להקצות זכויות בניה עבור דיור
בהישג יד ,ורשויות מקומיות יוכלו לגבש מדיניות עירונית בנושא ,ולקבוע שיעורי הנחה דיפרנציאליים על דירות
שיוצעו להשכרה ארוכת טווח כדיור בהישג יד ברחבי העיר.
במהלך השנה מרכז הגר פעל במספר זירות על מנת להביא להיכרות מעמיקה ככל הניתן של החידושים
הרגולטורים בקרב אנשי מקצוע ,מקבלי החלטות וארגוני חברה אזרחית הפועלים בתחום.
יום עיון 'תכנון דיור חברתי בישראל'

דניאלה פוסק ,יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ובניה תל אביב

ישי בלנק ,נדב לחמן לזר ,עופרה כרמון ,אודי כרמלי ,מרגרט בן חמו

ראול סרוגו ,נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ

כ 200-אנשים השתתפו ב 18.7.19 -ביום עיון בנושא 'תכנון דיור חברתי בישראל' .יום העיון עסק בחידושים
ברגולציה בתחום של דיור בהישג יד ,במדיניות המקומית והארצית ובחסמים התכנוניים שעדיין מקשים על פיתוח
מלאי של דיור חברתי.
ביום העיון הושק מדריך ראשון מסוגו שמציג את כל המסלולים בהם ניתן היום לתכנן דיור בהישג יד בישראל.
המדריך מציג את האפשרויות השונות לתכנן דיור בהישג יד בהתאם ליעוד הקרקע ,בהתאם לטיב הבעלות בקרקע,
ולסמכות הועדה המתכננת.
בעקבות יום העיון קיבל מרכז הגר פניות מצד הוועדה המחוזית תל אביב ומצד רשויות מקומיות שונות המעוניינות
לפתח כלים או לקדם מדניות דיור בהישג יד בתחומן.
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 .2.2פיתוח דיור חברתי בשדה דב:
המעורבות של מרכז הגר ביחס לרובע החדש המתוכנן בשדה דב נפרשת
על פני מספר שנים .ראשיתה בגיבוש התכנית לדיור חברתי בשדה דב אשר
נועדה להוות חלופה מעשית המשלבת דיור חברתי בתכנית שדה דב
ובמטרה להשפיע על תכנון הרובע ,כך שגם בעלי הכנסה בינונית ונמוכה
יוכלו להתגורר בשכונות החדשות שעתידות להיבנות בצפון תל אביב .עבודה
זו הושקה ב 22.9.16-בכנס שערכנו תחת הכותרת 'דיור חברתי במרכז'.
מאז ,ולאחר עבודה אינטנסיבית בנושא ניתן לראות תוצאות ברורות של
העבודה בהליך התכנון שמקודם בימים אלה .הוועדה המחוזית לתכנון
ובנייה ת"א אישרה את הפקדת התכנית שהגישו רמ"י ועיריית ת"א בתנאי
שישולב בה שיעור חסר תקדים של דיור חברתי 2,400 :יחידות דיור עבור
דיור בהישג יד על שטחים לצרכי ציבור בבעלות עיריית ת"א ('שטחים
חומים') ,כ 300-מתוכן עבור דיור מוגן 4,500 .יחידות דיור בהישג יד בקרקע
פרטית ,לפי תיקון  120לחוק התכנון והבניה.
תכנית דיור חברתי בשדה דב

עם זאת ,לאור חוסר הלימה בין החלטת הוועדה המחוזית לבין הוראות
התכנית המופקדת החליט מרכז הגר בשיתוף עמותת במקום להגיש התנגדות לתכנית המופקדת על מנת להבטיח
שהוראות התכנית יאפשרו להשיג את התכלית עליה היא מצהירה.
דיון בהתנגדויות התקיים ב 2.9.19 -וב ,9.9.19-טרם פורסמה החלטת
הוועדה המחוזית לאחר הליך שמיעת ההתנגדויות.

 .2.3שילוב דיור בהישג יד בתכניות מתאר כוללניות
מרכז הגר פועל להטמעה של דיור בהישג יד בתכניות מתאר כוללניות ,אשר
מקודמות בימים אלה במספר רב של רשויות מקומיות .אנו רואים בתכניות
מתאר כוללניות רגע ייחודי בתהליך תכנון העיר ,שבו מוקדשות תשומות
רבות להתבוננות על הצרכים העירוניים בתחומים שונים ,ולעיצוב עתיד דיון בהתנגדויות על תכנית שדה דב 9.9.19
העיר .לפיכך ישנה חשיבות לכלול בשלב התכנון הכוללני בחינה מקיפה של
צרכי הדיור העירוניים ,ולקבוע יעדים לדיור בהישג יד בהתאם לצורך שזוהה והוגדר .תהליך זה הינו מחויב גם על פי
תכנית המתאר הארצית תמ"א  ,35אולם לאורך שנים רבות מוסדות התכנון התעלמו מהוראות תמ"א  35בנוגע
לדיור בהישג יד.
מרכז הגר פנה בשנה החולפת לרשויות באזורי ביקוש ובהן חולון ורמת השרון ,אשר מקדמות תכניות מתאר
כוללניות על מנת לעמוד על החובה לקבוע הוראות ביחס לדיור בהישג יד .בעקבות פניות אלה הביעו צוותי התכנון
נכונות לקדם מהלכים כאמור במסגרת הכנת התכניות או לצד התכנון הכוללני .כמו כן ,ערכנו פגישות עם אנשי
מקצוע בדרגים בכירים – מהנדס עיר ו/או מנכ"ל עירייה בבאר שבע ,רמת גן ופתח תקווה אשר ביקשו לפתח את
הנושא של דיור בהישג יד.
בנוסף ,ערכנו מספר דיונים מול גורמים בכירים בועדה המחוזית ת"א – מתכננת המחוז ויו"ר הועדה המחוזית ,אשר
עסקו בשילוב דיור בהישג יד בתכניות מתאר כוללניות ,והשתתפנו במפגש חשיבה שנערך בועדה המחוזית בת"א
בנושא זה.
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 .2.4שילוב דיור בהישג יד בתכנית מפורטת -מתחם 'השומרון'
תכנית מתחם השומרון חולשת על אזור התחנה המרכזית הישנה וצפויה
להשפיע באופן משמעותי על פיתוח דרום תל אביב ,ובפרט על שכונת נווה
שאנן .אזור זה רווי בפיתוח כבר היום ועובר תהליכי ג'נטריפיקציה מואצים
במסגרתם תושבים וותיקים וחלשים יותר נדחקים מהאזור .מרכז הגר סייע
לתנועת 'אחותי  -למען נשים בישראל' לעמוד על הצורך והחשיבות שיש
בשילוב של דיור בהישג יד בתכנית מתחם השומרון .במסגרת זו ניסחנו
התנגדות אשר הוגשה על ידי תנועת 'אחותי' ובה עמדנו על הצורך בדיור
בהישג יד .ההתנגדות התקבלה ברובה ובעקבותיה התווספו לתכנית זכויות
רח' הר ציון פינת שביל עכו (חלק מ'-מתחם
ל 138-יחידות דיור בהישג יד ,וכן אפשרות להמיר זכויות מסחר לדיור השומרון')
בהשיג יד בהיקף של  90יחידות דיור נוספות .כמו כן תמהיל יחידות הדיור
שונה כך ששיעור יחידות הדיור הקטנות מ 70-מ"ר יעמוד על שליש מכלל יחידות הדיור.

 .2.5מדריך עבור ראשי ערים ליצירת דיור עירוני בהישג יד
לאחר הבחירות שהתקיימו ברשויות המקומיות בתחילת שנת תשע"ט מרכז הגר הכין מדריך עבור ראשי ערים
וחברי מועצה ,בו מפורטים הכלים השונים שיש להפעיל על מנת לייצר דיור בהישג יד בצורה מושכלת בעיר .המדריך
שנשלח אל למעלה מ 30-ראשי ערים ,ומציע תכנית למיפוי וזיהוי צרכים ואוכלוסיות הזקוקות לדיור בר השגה ,תוך
קביעת יעדים עירוניים ביחס אליהם; וסקירת האפיקים הקיימים להקמה של מיזמי דיור בר השגה או לשילובם
במסגרת תכניות מתאר כוללניות ובפרויקטים של התחדשות עירונית.

.3

קהילה ו'-פרויקטים מחוללי שינוי'
 .3.1התערבות קהילתית בהתחדשות עירונית – עכו:
מרכז הגר נבחר על ידי עיריית עכו ,משרד השיכון ומרכז הגישור העירוני
כגוף המקצועי המלווה קבוצת למידה רב מגזרית לצורך התערבות קהילתית
בהתחדשות עירונית בעיר.
זהו מודל חדשני במסגרתו צוות המרכז מכשיר ומלווה קבוצת משימה
מקומית לצורך קידום התחדשות עירונית חברתית 'מלמטה' .תהליך זה
שואף לקדם תהליכי התחדשות עירונית בפריפריה הגאוגרפית והכלכלית,
היכן שהתחדשות מבוססת שוק כמעט איננה קיימת .זאת ,מתוך תפיסה
של התחדשות כתהליך חברתי שמקיים פוטנציאל לצמצום פערים מפגש וסיור עם נשיא התאחדות הקבלנים ראול
סרוגו במתחם 'החרמון' בעכו ,אוגוסט 2019
חברתיים .קבוצת המשימה מורכבת מעובדים קהילתיים ,מגשרים ,פעילים,
מתנדבים ותושבים בעיר עכו .קבוצת המשימה מבצעת בעצמה את
ההתערבות הקהילתית תוך היעזרות בכלים ,בידע ,בהנחיה ובליווי צמוד שמספק צוות המרכז.
בימים אלו נבחן שיתוף פעולה עם התאחדות הקבלנים על מנת לגבש חלופות פיתוח ישימות למתחם 'החרמון'.
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 .3.2מיצב -המכון לגישור בהתחדשות עירונית:
מרכז הגר בשותפות עם רמות – חברת מיסחור הטכנולוגיות של
אוניברסיטת תל אביב ,צביקל שפיגל חברה כלכלית בע"מ ו-מינצר-כרמון,
ניסים ,עורכי דין הקימו מיזם חדש וייחודי שיציע שירותי גישור ובוררות
בתחום ההתחדשות העירונית.
מיזם חדש זה שואף לתרום לקידומן של המטרות הציבוריות הגלומות
בתכניות התחדשות עירונית תוך רתימת המקצועיות הבין תחומית של השותפים ליצירת מרחב ניטרלי והוגן לפתרון
מחלוקות בתחום .במסגרת המיזם תוצע לכל גורם הנתקל בסכסוך הנוגע לקידום מיזם התחדשות עירונית – בעל
זכויות בבניין ,יזם ,מארגן ,ו/או איש מקצוע הפועל מטעמם  -לפנות אל מיצב בתיאור תמציתי של הבעיה .במסגרת
מיצב תיבחן הפניה ותיבנה עבורה תכנית לגישור ו/או בוררות המתאימה.

 .3.3פיתוח והפעלה של תכנית למיצוי זכויות והעצמה של זקנים בהתחדשות עירונית:
כחלק ממאמצי המרכז ליישם את המלצות
המחקר שערך מרכז הגר 'מבט אל אוכלוסיית
הזקנים בהתחדשות עירונית' בשיתוף
ובתמיכת משרד הרווחה והשירותים
החברתיים ,החליטה קרן הורביץ להעניק
למרכז תמיכה לצורך פיתוח והפעלה של
תכנית חדשנית וייחודית שתתמוך במיצוי
זכויות והעצמה של זקנים בתהליכי
התחדשות עירונית .במסגרת זו מרכז הגר
מפתח תכנית התערבות סוציאלית שתכלול מפגש חשיפה שהתקיים בבת-ים להצגת הפרויקט בפברואר  2019מול עובדים
העברת ידע וכלים מעשיים אותם יוכלו שירותי העוסקים בגיל הזקנה בעיר
הרווחה ליישם לצורך מתן מענה לצרכיהם של קשישים שבבניין מגוריהם מתוכננת התחדשות עירונית .התכנית
מפותחת בשיתוף פעולה עם עיריית בת-ים בה ייערך פיילוט בשותפות עם המינהלת להתחדשות עירונית ועם
מחלקות הרווחה השונות.

 .3.4תכנית לפיתוח מכיל בדרום תל אביב
תכנית זו היא פרי שיתוף פעולה בין מרכז הגר ותנועת אחותי 1ועוסקת בשכונות נווה שאנן ,שפירא והתקווה
שבדרום תל אביב .היא מבקשת להשלים את התכנית האסטרטגית לביזור ושילוב של מבקשי מקלט ,שמרכז הגר
בשיתוף שורה ארוכה של ארגונים ובהם ארגון א.ס.ף ותנועת אחותי הכינו .בעוד שאותה תכנית התמקדה ביצירת
תנאים לקליטה מוצלחת של מבקשי מקלט – שרבים מהם מתגוררים כיום בשלוש השכונות האמורות – באזורים
שונים בארץ ,תכנית זו מבקשת לצקת תוכן מקצועי ומעשי למושג 'שיקום דרום תל אביב' .הסוגיות בהן מתמקדת
התכנית נבחרו לאחר שיחות שקיימנו עם תושבות ותושבים במסגרת מפגשי תושבים ,נציגי ציבור וארגונים כמו:
כוח לקהילה ,עמותת הפרדס ,ארגון מהפ"ך ועוד הפועלים בשכונות אלו .עיקרן – הצורך בפיתוח פיזי וחברתי של
השכונות לצד החשש שפיתוח זה יוביל לדחיקת תושביהן.

 1תנועת אחותי-למען נשים בישראל משתפת פעולה עם נשים שאינן נכללות בהגמוניה החברתית ,מהמגוון האתני והלאומי ,ושמה
דגש על התעצמות כלכלית ,השכלתית ,חברתית ותרבותית של נשים מודרות ועל יצירת שותפות ערכית ומעשית ביניהן.
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 .3.5עבודה חברתית במתחם 'שער יוספטל' בבת-ים
מהלך  2019הוביל מרכז הגר תהליך של ייעוץ חברתי באחד ממתחמי
הפינוי-בינוי הגדולים והמשמעותיים בעיר בת ים  -מתחם 'שער
יוספטל' .העבודה כללה עריכת מיפוי חברתי של המתחם  -איסוף
נתונים סטטיסטיים וקיום ראיונות פנים אל פנים עם עשרות תושבים
(בעלי ושוכרי דירות) .הדוח שהופק במסגרת המיפוי כולל נספח ובו
המלצות לשילוב הוראות להטעמה בתקנון התכנית כך שניתן יהיה
לתרגם תובנות חברתיות לכלים תכנוניים הלכה למעשה .בנוסף ,מרכז
הגר ערך קורס עבור נציגות המתחם שנועד להרחיב את הידע של
בניין המיועד להריסה במסגרת תכנית פינוי ובינוי
הנציגים אודות התחדשות עירונית והתכנית המוצעת למתחם וכן כלים
במתחם 'שער יוספטל' בבת-ים.
מעשיים על מנת להתמודד עם הליך ארוך ומורכב זה .עבודה זו נערכה
בשיתוף ובהזמנת לוג ניהול פרויקטים וגורמי התכנון בעיריית בת ים .לעיון בדוח המלא שהופק במסגרת המיפוי
החברתי.

.4

קורסים והכשרות
 .4.1קורס מארגנים בהתחדשות עירונית
מרכז הגר והמכון לאומנויות המשפט באוניברסיטת תל אביב פתחו,
לראשונה בישראל ,קורס להכשרת מארגנים בתחום ההתחדשות
העירונית .הקורס נוצר על מנת לצקת תוכן מקצועי איכותי לתוך עבודת
'המארגן' ומתוך הכרה שיש ערך חברתי וכלכלי בהכשרת בעלי מקצוע
שיבטיחו קיומו של תהליך התארגנות יעיל והוגן .הקורס מועבר על ידי
מרצים מהשורה הראשונה בתחום ההתחדשות העירונית.
הקורס הראשון נערך בחודשים מרץ-מאי  .2019הסבב הבא ייפתח
במהלך שנת הלימודים תש"פ בפקולטה למשפטים באוניברסיטת ת"א.

 .4.2בניית מערך הכשרה לתושבים עבור מינהלות עירוניות
בעקבות המומחיות שרכש מרכז הגר בהנחיית הכשרות וקורסים
לתושבים בהתחדשות עירונית ,פנו אל המרכז ראשי מינהלות עירוניות הזמנה לקורס מארגנים בהתחדשות עירונית
בשיתוף המכון לאמנויות המשפט
להתחדשות עירונית בבת ים וביהוד-מונסון ,בבקשה לבניית מערך
הכשרה לתושבים .הכוונה היא שאת מערך ההכשרות יעבירו צוותי המינהלות באופן שיסייע להטמיע את הידע
והכלים המקצועיים של מרכז הגר אצל צוות המינהלת .בניית מערך הקורסים לוותה בהכשרה שהעביר מרכז הגר
לצוות המינהלות.

 .4.3קורס לתושבי תל אביב-יפו ופתח תקוה בנושא התחדשות עירונית
מרכז הגר מעביר קורסים מרוכזים עבור תושבים בנושא התחדשות עירונית .השנה התקיימו קורסים בתל אביב,
בשיתוף החברה העירונית עזרה ובצרון ,בבית שמש בשיתוף עמותת 'קהילה לתיקון חברתי' ובפתח תקווה בשיתוף
עמותת 'מוזאיקה' .הקורסים נועדו לספק ידע בסיסי לתושבים אודות הליכי התחדשות עירונית – המסלולים
והשלבים השונים ,הגורמים המעורבים בתהליך ,להעניק כלים להתמודדות עם הצעות המוגשות על ידי גופים יזמים
(פרטיים ו/או ציבוריים) ,ולעודד התארגנות של תושבים ליצירת נציגויות שביכולתן להניע תהליכי התחדשות
עירונית ו/או להגיב ליוזמות מסוג זה בדרך אפקטיבית המגינה על עניינם של התושבים.
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 .4.4השתתפות בהשתלמות מקצועית לרכזים חברתיים במינהלות עירוניות
הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מספקת מימון ותמיכה להקמתן של כ 20-מינהלות עירוניות להתחדשות
עירונית .כחלק ממהלך זה ,ערכה הרשות ,בשיתוף מינהל התכנון ,השתלמות עומק מקצועית לרכזים החברתיים
במינהלות .מרכז הגר הוזמן להוביל שני מפגשים :פאנל בנושא הובלת תהליך ביוזמת התושבים והרצאה בנושא
היבטים קנייניים ומשפטיים בהתחדשות עירונית.

 .4.5הרצאות לפורומים שונים ברחבי הארץ
צוות מרכז הגר מוזמן באופן תדיר להרצות בתחומי התמחותו
בפני פורומים שונים ברחבי הארץ .בין היתר השתתפנו בעיר
הנדל"ן באילת ,העברנו הרצאות עבור פעילים בשכונת קרית
משה ברחובות ,בתכנית הכשרה עבור ראשי מנהלות עירונית
להתחדשות עירונית ,הרצאות בפני משתתפים בקורס יועצים
חברתיים של עיריית ת"א ,הרצאות בקורס יועצים חברתיים
של החברה העירונית 'מוריה' בירושלים ,הרצאות במינהלים
הקהילתיים בירושלים ,והרצאות במסגרת כנסים מקצועיים
הרצאה של סבסטיאן ולרשטיין בכנס 'דיור דור העתיד' ,של
ואקדמיים רבים ,ועוד.
פורום אדריכלים צעירים 11.3.19
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