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משולש האינטרסים בהתחדשות עירונית

תושבים

עירייה יזם



עירוניתמסלולי התחדשות 
38א "תמ

תוספות  -1
הריסה-2

1980שנבנה לפני בניין 

מעל שתי קומות הבניין 
.ר"מ400או יותר מ

לא בוצעו תוספות בנייה 
2005לאחר 

בינוי-פינוי

ד דיור  "יח24
לפחות במתחם

תואם מדיניות 
תכנון  

)צוות התחדשות עירונית ( 

כלכליות 



,  )ר"מ25-כלול בתוך ה(ד "ממ, ר לדירה"מ25של עד תוספת 

.  מעלית ופיתוח תשתיות הבניין, ר"מ12מרפסת עד 

38א "תמ



תוספת  , מעליות, חניות תת קרקעיות, חדשבניין 
.  מרפסת ומחסן, ר"מ25של ממוצעת לדירה 

תשתיות ציבוריות חדשות 

פינוי בינוי  



בינויפינוי38א "תמגורם
היתר בנייה (שנים 3-5זמן

)ביצוע+
+  היתר בנייה+ ע"תב(שנים 8-10

)ביצוע

תמורה  
לדייר

התכנון המחוזיתמדיניות ועדתר לדירה  "מ25עד 
.  ר לדירה"מ25עד 

תקופת 
הבנייה

/ במקום בזמן הבניה מגורים
38/2א"בתממגורי חלוף 

מעבר למגורים זמניים בפינוי בינוי 
מעבר לדירה חדשה בבינוי פינוי 

, פתרון חניה לפי התקןככל הניתןפתרון חניה חנייה
קרקעית-תתלרוב 

תוספת 
הבנייה

בנייה בקומה + קומות1-2.5
מפולשת

היתכנות  , למדיניות תכנוןבהתאם
למגדלים

מענה 
לצרכי  
ציבור

הפרשה לצורכי ציבורתידרשאין הפרשה לצורכי ציבור
תיתכן דרישה למסחר בקומת  

הקרקע

או פינוי בינוי38א "תמ-השוואה



הסכם התקשרות ראשוני

Non –shop

מארגן חלה חובת  /על היזם
כינוס טרם החתמה  

 מוגבל בזמן

  חתימה על ההסכם אינה
על חוזה מחייבת חתימה

מכר

)2017חוק המארגנים (

: הסכמים לפרויקט

חוזה מכר
)חוזה סופי(

 2.חוברת מס(נציגות(

3.חוברת מס(ד "עו(

וודאות תכנונית



ע"תבפתיחת תיק •
הסכמות60%

)  מכל בניין50%( 

הגשת תסקיר )מקומית ומחוזית (דיון בוועדות •
חברתי 

פרסום להתנגדויות  הפקדה•
)ימים 60(

דיון בהתנגדויות  •

מאושרת  ע"תב•

הסכמות  80%היתר בניה  •
הסכמות100%

פינוי בינוי  -תהליך תכנון



38א "תמ-תהליך תכנון
הסכמות67%פתיחת תיק למתכנן  •

,  חניה, מהנדס, תנועה(סבב חוות דעת •
)שימור ועוד

חוות דעת מסכמת של מהנדס  •
העיר

פרסום  פתיחת תיק ברישוי•

להתנגדויות 

דיון בוועדה מקומית •

השלמת תנאים להיתר •

היתר בניה•
פנייה למפקחת על  
הבתים המשותפים

הסכמות להיתר  100%



יתרונות בהתחדשות עירונית
עמידה בתקן לרעידות ►

אדמה

תשתיות חדשות►

הציבורהמרחב שיפור ►

ציבורייםיתרונות ►

שיפור חזות הבניין►

מעליות ►

ד "ממ►

חניון תת קרקעי►

הנכסהשבחת ►

ללא עלות מצד הדיירים►



חסרונות התחדשות עירונית
ואורךסבלנותדורש,שנים3-10ארוךתהליך►

רוח

מגורים/זמנייםלמגוריםמעבר-נוחותבאיכרוך►

בנייהלאתרסמוך

האוכלוסייהצפיפותאתמעלה►

-החודשיותההוצאותאתלעלותיכול►

אחזקה וארנונה



אוכלוסייה מבוגרת 
:בהתחדשות עירונית

2016-ו"תשע, על פי חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

ה עונים לשלושת /ת עמו/ו המתגורר/בת זוג/ת דירה או בן/במקרה ובעל
:התנאים הבאים

.במועד החזרה לדירה החדשה הגיע לגיל פרישה1.

ה  /דירת התמורה היא הדירה היחידה בבעלותו2.

.ת גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה/מקבל3.

את עלויות  ) למגורים בגירה החדשה(השנים הראשונות 5על היזם לממן במשך 
.  היזם ישלם את ההפרש-אם שולמו דמי ועד בבית המשותף הישן). דמי ניהול(התחזוקה 



80גיל  75גיל 
היזם מחויב להציע לו את  

.  אפשרות זו

עם תשלום כספי  מעבר לדיור מוגן •
ככל שיש פער בין שווי  ) תשלומי איזון(

התמורהדירה בדיור המוגן לבין שווי דירת 

בשווי דירת דירה חלופית רכישת •

.התמורה

בשווי דירת התמורה  כסף קבלת •

)י הקשיש"הרכישה תתבצע ע( 

אפשרות ראשונה
בחירה מבין  ( 

)הסעיפים הבאים

קבלת שתי דירות ששווין המצטבר דומה לשווי  
דירת התמורה

אפשרות שניה

קבלת דירת ששטחה קטן משטח -שנמוך
דירת התמורה שהקשיש היה אמור לקבל  

.במסגרת עסקת הפינוי ובינוי

אפשרות שלישית

הוא קשיש המתפנה אם בעל הדירה ) 2017(פיצוי -לחוק פינוי6על פי תיקון 

בנוסף לאפשרות לקבל דירת תמורה  (היזם להציע לו לפחות אחת מאפשרות הבאות על 
:בטרם פנייה לבית משפט) כמו שאר בעלי הדירות



....חשוב לציין
במועד שבו נחתמה עסקת פינוי ובינוי  =קשיש

, שנים75ראשונה מלאו לו 
.והוא מתגורר בדירה שנתיים לפחות

בכל אפשרות שהקשיש יבחר שווי התמורה 
שיקבל יהיה דומה לשווי הכספי של דירת 

 .התמורה

)29.10.18(: הסכם שנחתם לפני כניסת התיקון לתוקף
. מבעלי הדירות על הסכם מול היזם15%לפחות חתמו 

החלופותאין חובת היזם להציע לקשיש את 



.דורש הסכמות בין הדיירים►

דורש עבודה משותפת למען יעד משותף►

דורש השקעת זמן ומעורבות מצד בעלי  ►

הדירות

.  דורש אורך רוח וסבלנות►

אתגרים בהתחדשות עירונית



האפשרויות הכירו את השכנים    למדו את –למידה 1.
.ובחרו את המסלול להתחדשות שמתאים לכם

!זה הבית שלכם-התארגנו2.

ד"התקשרות לעו3.

ד  "עו(התקשרות לאנשי מקצוע נוספים 4.
)ונציגות

אתם הדיירים החדשים-מעורבות בתכנון5.

? איך לעבוד נכון



 מבעלי הדירות  10%-5%הנציגות מונה בין

.מתחם/בבניין

ייצוג של קבוצות אוכלוסייה שונות.

ה לכל בניין/נציג-מתחם בו מספר בניינים.

ה לכל כניסה/נציג-בניין בו מספר כניסות.

חברי הנציגות  



כל מי שרוצה מוזמן להציע את עצמו.

הנציגות מאושרת על ידי אסיפת בעלי הדירות.

נציגי כל כניסה מחתימים את בעלי הדירה שלהם

.על כתב הסמכה לנציגות

:הסמכת נציגות



לנציגות בניין והסמכה כתב מינוי 
) ה(טופס לדוגמ

 

_____________________  (הח"מ)    שם 

___________________________ תעודת זהות

 

 _________________________ ______________________ בבניין מספר דירה 

 

 ________________________________________ מתגורר בכתובת

 

מאשר/ת את מינויים של: 

 

 __________________________________ .א

 ___________________________________ .ב

 __________________________________ .ג

 

לנציגות בעלי הבתים בבניין ברח'____________________ לקידום פרויקט התחדשות 

כנציגי הבניין מול כל הגורמים נציגים אלה מוסמכים על ידינו ומטעמנו לשמש  .עירונית בבניין

  הרלוונטיים.

הזכות החוקית של בעל הנכס. מ לגרועיובהר כי אין בכתב מינוי זה כדי 

 

 



יצוג האינטרסים של הדיירים בפרויקטי

מיפוי בעלי הדירות

איסוף מידע על צרכים מיוחדים של בעלי הדירות

 ויזם(קיום תהליך מוסדר לבחירת עורך דין                                  (

לפרויקט

 בתכנון                     בניית תכנית עבודה לשיתוף בעלי הדירות

ובחוזה

תפקידי הנציגות  



 הדירות                                 ניסוח עקרונות חברתיים של בעלי

כבסיס לחוזה ולתכנון

ליווי תהליך המשא ומתן על החוזה

 התהליךתיעוד

  תקשורת בין היזם לבעלי הדירות



אמנת נציגות הדיירים
):פ משרד השיכון"ע(המשותף התחייבות חברי נציגות הבית 

וללא משוא פנים לייצוג מירב האינטרסים והדעות השונות בבית בשקיפותלפעול.1
.המשותף

תוך מתן מענה מיטבי לצרכים והרצונות של  לפעול לקידום הפרויקט ומימושו .2
.הדירות בבנייןמרבית בעלי 

בהקשר של הפרויקט , לרבות מארגנים, כלשהו עם גורם יזמילהימנע מליצור קשר .3
.שלא במסגרת נציגות הבית המשותף, הרלוונטי

להימנע מכל שימוש בעמדת הנציגות להשגת מטרות אישיות באופן שאינו  .4
.שקוף

כל                         על , ובפרט בפני יתר בעלי הנכסים ובפני מנהל הפרויקט, להצהיר באופן פומבי.5
.ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים

בו אודות התקדמות  לפעול לעדכון שוטף של דיירי הבניין ובעלי הנכסים .6
).ב"החלטות ואישורים שהתקבלו וכיו, פרוטוקולים של ישיבות(הפרויקט 

ולא כגוף  , לתפקד כגוף מתווך הפועל להפצה של מידע וסיוע בקבלת החלטות.7
.לקבלת החלטות משמעותיות בשם בעלי הדירות בבנייןהפועל 

לבחירות                              או לפעול /ו, שנים3לפעול להענקת תוקף מחדש של הנציגות כל .8
.מחודשות



פרסום כלל הפגישות וההחלטות לכלל בעלי הדירות-שקיפות.

עדכון שוטף ומסודר

 הדירותקשר שוטף עם בעלי

תיעוד התהליכים

 בהסכמהקבלת החלטות ככל הניתן

הרכב משתנה של נציגים-
הנציגות היא גוף דינאמי הפועל לאורך שנים יש לאפשר לאנשים                                                  

.להצטרף ולעזוב לפי צורך כל עוד יש ייצוג לכל בעלי הדירות

עקרונות פעולה והמלצות  



:  לתושביםסיוע
 ראייה שכונתית–הקהילתי המנהל.

הציבורמתן ידע וכלים לכלל 

 המחלקה לעבודה קהילתית–

ייעודיותקהילתיות עובדות 

תסקיר חברתי-היזמיםפיקוח על 

מדיניותשינוי 

–המחלקה לעבודה קהילתית 
קהילהמינהל



פגישות עם נציגויות ובעלי  , פייסבוק, אתר אינטרנט, ערכת הסברה-הסברה
דירות

קבלת ייעוץ חד פעמי המיועד לבחינת התכנות : נוהל סיוע-מרכז ייעוץ
מבעלי  51%בכפוף להקמת נציגות והחתמת . מגשר/ שמאי/ ראשונית מאדריכל

הדירות  

 בחינת התכנות תכנונית: הכנת תיק פרויקט-" מכרז דיירים"מסלול  ,
. שמאית וחברתית של הפרויקט

המנהלת  . ע"התבמשרד השיכון ממן את תהליך שינוי -מסלול רשויות
.מקדמת את התהליך

:  שירותי המנהלת 



-פנו אלינו

 pniot@moriah.co.ilמייל 

02-3730667’ או טל

פניות ציבור -1שלוחה 
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