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 כדורגלבמעבר לשכונת תנועת דיור 

  ,לחברים שלום

 ותנועת המשפחות העוברות לביתן החדש מתקדמת. ,אכלוס שכונת הכדורגל החלבשעה טובה 

קריטריונים למעבר לדירות בהתאם לאו  ,לאכלוס על פי החלטות השיוך מיועדותהדירות המתפנות 

 .מעבר

לביתם החדש  שקיבלו מפתחות רי הכדורגלדיירשימת  לפיאנו מפרסמים רשימה של תנועת הדיירים 

 באופן קבוע וניתן לעקוב. אכלוס דירות המעבר מתפרסם באתר נען . 2019במאי  5עד לתאריך 

 שתי סיבות: מיותר ממה שניתן לצפות בקצב איטי  בחלקו מתנהל המעברים לדירות המתפנותתהליך 

 .התהליך תלוי בהחלטות חברים, ובקצב פינוי הדירות .א
 .ותקשנות  15הכרוכה בישום החלטת  השלימה את האדמיניסטרצימנהלת הדיור טרם ה .ב

 שם דייר
 שכונה ורגלכד

מספר 
 יעוד הדירה המתפנה דירה

 שנות ותק  15ממתינה ליישום החלטות  305-7 ראשונים וולצוק מיכל

 מימוש יורשים משפחת אנוך 363-1 בנדס תומר נדב

 התורממתין לכניסת דייר לפי  777-4 גני הילל ארז טל

 מימוש יורשים משפחת רובינוב 359-3 בנדס יאיר אשל

 ממתין לכניסת דייר לפי התור 774-3 גני הילל גוני מניס

 אורטל עופר בתהליך כניסה לדירה 770-1 גני הילל יונתן גרין

 לא מתפנה דירהשוהים בחו"ל.     נטע ברעם

 אסם /בבנדס /ברפת לבוניםלאכלוס זמני מיועדת  253-3 בית ברל חן וולף

 נוןאדם במתאחדת עם  362-3 בנדס מתן אגמון

 ממתין לכניסת דייר לפי התור 769-1 גני הילל ניר אסי

 מימוש יורשים משפחת גרני 157-1 מרפאה הדר דינור

 ערה אשלמימוש יורשים משפחת  307-2 ראשונים קרן אמיר

 התורממתין לכניסת דייר לפי פינוי. בתהליך  752-6 גני הילל שחר סולומון

 מתאחדת עם אמיר שביט 365-3 בנדס שילה ערן

 ממתין לכניסת בית אב לפי תור השיוך 554-3 גנים כוכבא מורן

 מימוש יורשים משפחת מרים כהן 552-1 גנים גונן עומרי

 שנות ותק  15ממתינה ליישום החלטות  308-2 ראשונים שלומית אלמוג

 איתי אנוך
מרפאה 

 להחלטות מרפאה מזרחממתין בתהליך פינוי.  158-3 מזרח

 דירת משפצים אמיר שביט 155-2 מרפאה ברעם נעמי

 מימוש יורשים משפחת חנה רוסק 155-1 מרפאה שגב אורלי

 עירא ארליך  נכנס לדירה 774-4 גני הילל אורן ברנד

 מיועד לכניסת דייר לפי התור 777-2 גני הילל אורון נלדאו

 רומי בר לבמתאחדת עם  358-3 בנדס שקד נדר

 מימוש יורשים משפחת ברעם שרה 558-3 גנים נמרה ברעם

 

הממתינות  משפחות החבריםירות המתפנות לטובת קידום אכלוסן של הדפועלים כמיטב יכולתנו לאנו 

 תהליך יעיל. ומאחלים לכולנו לכך,

 מנהלת הדיור                                                                         רובין. בשאלות ניתן לפנות לעודד

 


