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שנים  4לפני כ ההחלהערכתינו על יוזמה ברוכה שראשיתה הרינו מביעים את 
זמת עריית ביו בה מר מאיר פלא, הגיע לשכונה עם רעיון ייחודי ומקורי

 למען חידוש העיר שטח מסחרי בשטחי מגורים ירושלים להחלפת יעדי 
ואידיאל מקסים למען התרחבות השכונה משכונה טעונת טיפוח, ישנה לשכונה 

 חדשה עם מפרט עשיר.

ובבתי המגורים  בו אנו מתגוררים יעידו על  םבבניינירק סיבוב קצר אחד 
 י המהווה סיכון ממשי דלות קשה, מבנים ישנים חסרי תקן בטיחותי בסיס

ישנים קרים של רעידות אדמה ומלחמה , חלילה. צינורות ביוב ומים למ
בויות, דליפות, דודי שמש שמתפוצצים תדיר ישמסבים לנו צער רב כמו: רט

וגורמים לנזקים ממשיים בקומות העליונות, חדרי מדרגות חסרי תאורה ביום 
 ובלילה.   

, ועדות הפרויקטבתחילה, היה זה כחלום חסר ממשות, אבל עם התקדמות 
איסוף החתימות נוצר ביננו הדיירים לבין הצוות המלווה את  מחוזיות,

יזמי שיווק  -הפרויקט: צוות התכנון , מהנדסים, עורכי הדין , אושר ואביגיל
ותיווך דיירים אשר ליוו בנחישות ובביטחון יום יומי את מערך ההסברה מול 

והובילו תהליך הידברות וגישור הדיירים על כל גווניהם מכל העדות והחוגים 
 תוך הצבת יעדים והשגתם,אמיץ עם קשר  של אמון 

תה לא פשוטה מול המתנגדים והמנהל הקהילתי בראשו שהערים יהמערכה הי
, הזדמנות  משאלתנולממש את  הזדמנות   קשיים ובמקום לתת לנו התושבים

מחוזיות  תבוועדוועיכובים בלתי צפויים  יחידה שלא עולה על הפרק  בקלות,
 ומקומיות חוזרות ונשנות .

מנהל  ושותפי  מה שעזר לנו לגלות אורך רוח, דבקות במטרה  ונחישות זה
חיים , ואימון במימוש חזון  מר מאיר פלא שבמאור פנים, חכמת יקטהפרו
יקט למען שיפור חזות העיר בחר את הצוות המעולה ביותר ,צוות הפרו

יקט לאורך כל הדרך עם תכנון , הובלת הפרובמקצועי עשיר בניסיון וידע 
צוותי ההנדסה והתכנון במדינת ישראל ובעלי שם עולמי. שבטובים ומומחים 

 כמו גם בחירת חברת הבניה מקבוצת וולפסון .

קט לתנופת הצלחה המהווה סמל את הפרוי כל אחד בתחומו שלו הוביל
 .ודוגמה לנחישות והשגת יעדים גדולים 

 וכרוכה במכשולים מתעתעים -תה ארוכה ומייגעתיילמרות שהדרך ה
על עמדו קט יקום ויעמוד ב"ה הפרויהתוצאות מדברות בעד עצמם. וכבר כבר 

 "ותחזינה עיננו... בבניין עירך" במהרה בימינובברכת 

 החותמים ומעריכים, נציגי הדיירים האוהדים.

 


