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הקדמה

בשנים האחרונות שמה לה ממשלת ישראל למטרה לקדם ולהאיץ את תהליכי ההתחדשות העירונית.  כידוע, להליכי התחדשות 

עירונית תועלות רבות בהיבטים כלכליים, חברתיים ואורבניים. בתכנית האסטרטגית לדיור לשנים 2040-2017 שהוכנה בידי 

המועצה הלאומית לכלכלה ואומצה בידי ממשלת ישראל נקבע, כי ללא התחדשות עירונית בהיקפים גדולים, תעמוד מדינת 

ישראל בפני קושי ממשי תכנוני של אזילת הקרקעות הפנויות המיועדות לבינוי במרכז הארץ. בתכנית זו נקבע, כי על מנת 

לענות על הביקושים הצפויים לנוכח גידול האוכלוסייה, בשנים 2017-2040 נדרש בינוי של 1,500,000 יח"ד. מתוך מספר זה 

יעד הבניה בהתחדשות עירונית עומד על 35% מכך. 

בתכנית האסטרטגית לדיור לאוכלוסייה החרדית שהכינו  משרד השיכון והמכון החרדי לחקר מדיניות1, ועודכנה בסוף שנת 
2019, הערכת צרכי הדיור של האוכלוסייה החרדית עומדת על 305,000 יח"ד בנויות עד שנת 2040.

הערכת המצב של משרד השיכון והבינוי מדצמבר 2019 מעלה כי על פי מצב התכנון הנוכחי של בנייה חדשה קרקעות פנויות 

בבעלות המדינה, יש מלאי שייתן מענה רק לכ-45% מצורכי הדיור של המגזר החרדי2. הערכתנו כי פוטנציאל המענה לצרכי 

הדיור בחברה החרדית באמצעות התחדשות עירונית עומד על כ-20% מסך צרכי הדיור החרדי. 

במסמך זה נראה, כי מבחינת פרמטרים רבים הקשורים למאפייני החברה החרדית ולצרכיה, החיבור בין התחדשות עירונית 

ויתרונותיה לבין החברה החרדית הוא חיבור מתבקש, "טבעי" וכזה שיכול לענות על חלק ניכר מצורכי הציבור. חיבור זה הכרחי 

שייעשה בצורה המותאמת לחברה, הן מבחינה תכנונית והן מבחינה חברתית-סוציולוגית.

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/r1057_moch/he/r1057.pdf 1
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א. הליך העבודה 

בשנה החולפת, צוות של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית בחן את נושא התחדשות העירונית בקרב החברה החרדית 

כדי לזהות את החסמים וההזדמנויות ולגבש המלצות לפעולה. הצוות הורכב מנציגים משלושת האגפים: מדיניות, קשרי קהילה 

ותכנון, כדי לאפשר הסתכלות רב תחומית על הנושא.

הפעולות שהצוות ביצע כללו בין היתר:

1( איסוף ויצירת מידע:

על מנת לייצר בסיס ידע הנותן תמונה רחבה של פוטנציאל ההתחדשות העירונית בקרב חרדים ערכנו הצלבה בין נתונים על 

מידת החרדיות של אוכלוסיות ברחבי הארץ, לבין מידע הקשור להתכנות כלכלית של התחדשות עירונית ברחבי הארץ. 

נתונים לגבי ריכוזי חרדים קיבלנו משני מקורות שערכנו ביניהם השוואה: נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהועברו אלינו 

לגבי פיזור החברה החרדית בישראל על פי מאפיינים שונים ונתונים ממחקרם של ד"ר איתן רגב ומר גבריאל גורדון מהמכון 

הישראלי לדמוקרטיה. 

נתונים לגבי אזורים בעלי התכנות כלכלית להתחדשות עירונית נאספו על ידי אגף מדיניות ברשות. נתונים אלו כללו סינון ודירוג 

של שכונות בערי ישראל על פי הפרמטרים הבאים: 

א. מחיר מכירה הגבוה מ-14,000 ₪ למ"ר

ב. מועד בניה לפני שנת 1980

ג. צפיפות הנמוכה מעשר יח"ד לדונם )ברוטו(

ד. מדד החרדיות כפי שהוגדר על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

מידע זה עזר לנו, הן לבסס את הנחת העבודה לגבי פוטנציאל התחדשות עירונית בקרב האוכלוסייה החרדית בישראל והן 

בבחירת מקומות לקידום פיילוטים מותאמים לאוכלוסייה3. 

2( בדיקת אפשרות לקידום פיילוטים מותאמים לאוכלוסייה: 

בבת ים איתרנו אזור מגורים של קהילה חרדית שעונה על רבים מהקריטריונים שהגדרנו מעלה ובעיקר מקום בעל צפיפות 

נמוכה שיכול לאפשר תהליך של בינוי- פינוי-בינוי למניעת מעבר זמני של הקהילה למקום אחר. במתחם זה, הרשות המקומית 

מקדמת במימון הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תכנית פינוי בינוי, אך ההליך נעשה ללא שיתוף ציבור מספק של 

הקהילה המקומית. במהלך העבודה יצרנו קשר עם נציגי ציבור ופעילים של הקהילה והבאנו אותם לפגישה עם אגף תכנון בבת 

ים על מנת לסקור את התכנית המוצעת ולהעלות את הסתייגותם 

https://www.idi.org.il/media/13732/the-ultra-orthodox-housing-market.pdf
 3
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בפניה. המפגש המוצלח הניב סבב נוסף של עדכון התכנית ככל הניתן לפי צרכי הקהילה שהועלו בפגישה ואנו מצפים להמשך 

עבודה. 

בנתניה איתרנו דרך המנהלת העירונית להתחדשות עירונית, יזמים מקהילה חרדית המעוניינים לבצע הליך פינוי בינוי באזור בו 

גרים בני קהילתם יחד עם החברה הכללית. נפגשנו עימם וננסה ללוות את המהלך כדי לסייע בהצלחתו ולחדד את למידתנו. 

3( מפגשים עם אנשי ציבור חרדיים: 

במהלך השנה החולפת נפגשנו עם עשרות גורמים על מנת להעשיר את הידע בנושא וביניהם יזמים חרדים ושאינם חרדים, 

אנשי תכנון, אנשי ציבור ופעילים מקהילות שונות, חוקרים של החברה החרדית, נציגי ועדות מקומיות לתכנון ועוד. נבחרים מהם 

קובצו לפורום ראשון מסוגו שמטרתו קידום התחדשות עירונית בקרב חרדים שיתחיל להתכנס בקרוב.

4( בחינת סוגיית מעלית שבת: 

מרבית החברה החרדית אינה משתמשת במעליות שבת במועדים ובשבתות. הדבר מקשה מאד על בנייה לגובה ובכך למעשה 

מהווה חסם כלכלי לפרויקטים של התחדשות עירונית. על מנת ללמוד את הנושא ולבדוק כיצד והאם ניתן לקדם פתרון הלכתי 

טכנולוגי שיהיה מקובל על הציבור החרדי ומנהיגיו, נפגשנו עם הרב הלפרין וצוותו מהמכון המדעי הטכנולוגי להלכה.  למדנו 

כי למעשה ישנם שני חסמים לסוגייה: חסם טכנולוגי וחסם חברתי-התנהגותי. כלומר ייתכן שגם אם יימצא פתרון טכני-הלכתי 

לסוגייה, צפוי קושי בהטמעת השימוש במעלית שבת בקרב החברה החרדית. 

מסמך זה יציג את שלל התובנות שנאספו לאורך הדרך וכולל  נתונים על האוכלוסייה החרדית, מיפוי צרכיה המיוחדים, מיפוי 

החסמים הייחודיים, הנוספים על החסמים בחברה הכללית, מיפוי ההזדמנויות הייחודיות בחברה זו וכן מסקנות והצעות לפעולה 

בנושא.
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ב. החברה החרדית - מאפיינים ומספרים

נתונים דמוגרפים 

במדינת ישראל האוכלוסייה החרדית מהווה למעלה מ-12% מסך האוכלוסייה, כך שבשנת 2019 הגיע מספרם ללמעלה ממיליון 

נפש. פריון הילודה החרדי עומד על כ-7 ילדים למשפחה בממוצע, לעומת פריון של 2.2 ילדים למשפחה באוכלוסייה הכללית. 

האוכלוסייה החרדית היא אוכלוסייה צעירה מאד כך שמספר הילדים מתחת לגיל 14 היא כ-60% מסך מספרם באוכלוסייה4. 

על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיעור החברה החרדית יגדל ל-16% מהאוכלוסייה בישראל בשנת 2030, והיא עתידה 

למנות כשנים וחצי מיליון נפש בשנת 2039. 

רובה של האוכלוסייה החרדית מתגורר בעיקר ב"ערי אם" כמו ירושלים, בני ברק, בית שמש ואשדוד וכן בערים שקיימות בהן 

שכונות ייעודיות, כדוגמת: נתניה, בת ים, חיפה ועוד.

לא יתכן לציין שכונה בבת ים שגרים שם 100 משפחות ולא להזכיר את ביתר עילית ומודיעין עילית עם 7,000 בתי אב בכל עיר.

צורכי הדיור

דירות מגורים - בשנת 2015 משרד הבינוי והשיכון ערך מחקר בשיתוף המכון החרדי למחקרי מדיניות בנושא 'תכנית אסטרטגית 

לדיור לאוכלוסייה החרדית'5. מסקנות המחקר כי עד לשנת 2035 יש צורך בתוספת של 200,000 יח"ד בנויות לאוכלוסייה זו 

בלבד. עדכון משנת 2019 העלה את ההערכה ב-100,000 דירות בנויות נוספות עד שנת 2040, כך שצורכי הדיור עומדים על 

305,000 דירות בנויות עד שנת 2040 6. חשוב להדגיש כי מחקר זה  נגזר מהאוכלוסייה הקיימת בפועל ולא ממודלים או תחזיות.

מבני ציבור- לחברה החרדית ישנו צורך עצום במבני ציבור, צורך שכבר היום נמצא בחוסר גדול. הצורך הגדול במבני ציבור 

מרובים נובע הן בשל מספר רב של ילדים וילדות בגילאים שונים וההפרדה המגדרית ביניהם והן בשל ההפרדה בין הקהילות 

השונות. לכל קהילה יש מוסדות ציבור ייחודיים לה בשל נוסח תפילה שונה, ערכי חינוך שונים וכיוצא בזאת. מבני הציבור 

הנדרשים מגוונים וכוללים: בתי כנסת, מעונות וגני ילדים, בתי ספר ותלמודי תורה, מרכזי בריאות וטיפות חלב ועוד. כאמור 

כבר היום המחסור במוסדות הציבור החרדיים יוצר קושי רב ומייצר מצבים בעייתיים כגון קרוואנים המשמשים ככיתות לימוד, 

המתווספים מידי שנה למוסדות החינוך, והחצרות למשחק הולכות וקטנות בשל כך. חשוב לזכור כי הקירבה הפיזית של מבני 

ציבור אלו לבתי המגורים הכרחית במגוון גילאים רחב, עקב שימוש נמוך בכלי רכב פרטיים.

מחקרם של ד"ר לי כהנר וד"ר גלעד מלאך:
 4

https://www.idi.org.il/haredi/2019/?chapter=29253

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/r1057_moch/he/r1057.pdf
 5
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ג. התחדשות עירונית בקרב החברה החרדית

לרוב, החברה החרדית מורגלת בעירוניות, הליכתיות וצפיפות, ורבים משתמשים בתחבורה ציבורית.  החרדים רוצים לגור קרוב 

לקהילת האם שלהם7, אולם בשל קשיים כלכלים )עוני, אי תמיכה כספית מצד ההורים וכדומה( ישנה מגמה של הגירה של 

חרדים לאזורים רחוקים יותר מקהילת האם, ורכישת דירות קטנות ולרוב ישנות יותר8.  כמו כן  בשל מחסור חמור בהיצע דיור 

יחד עם רצון וצורך עז לגור קרוב לקהילות האם, נוצרו פתרונות המקשים מאד על חיי האוכלוסייה, כדוגמת פיצול דירות למספר 

יחידות דיור והפיכת מחסנים לדירות שאינן ראויות למגורים. 

ככל הידוע לנו, כיום התחדשות עירונית בקרב חרדים אינה שכיחה כלל וכאשר מתרחשת נעשית באמצעות פרויקטים של תמ"א  

38 )חיזוק ועיבוי( ולא בפרויקטים של פינוי בינוי. לפרויקטים של פינוי בינוי ישנם יתרונות רבים על פני פרויקטים של תמ"א 38 

לסוגיה, דבר המודגש ביתר שאת בבחינת צרכי החברה החרדית, בהליך של פינוי הבינוי ניתן לתת מענה לתוספת גדולה יותר 

של יחידות דיור ולמחסור הגדול במבני ציבור מרובים. 

החסרונות הבולטים של פרויקטים של פינוי בינוי על פני תמ"א 38 חיזוק בקרב האוכלוסייה החרדית, נוגעים לעובדה כי בזמן 

פרויקטים של פינוי בינוי, על הדיירים לעבור לדירות שכורות במקומות שונים, דבר שעלול לפזר קהילות בתקופת הבינוי. כמו 

כן קיים חשש משילוב אוכלוסיות וקהילות שונות באיזור המגורים המחודש בהיקפים משמעותיים.

כידוע קידום פרויקטים של התחדשות עירונית תלוי בקיום כדאיות כלכלית ליזמים, אשר נושאים את כל נטל הפרויקט לבדם 

ללא השתתפות כלכלית של הדיירים הקיימים. לשם כך היזמים מוסיפים יחידות דיור רבות וקומות נוספות בבניינים בכדי שיהא 

ריווח כלכלי בפרויקט. עם זאת במסמך זה נראה כי בשל המורכבות הייחודיות לחברה החרדית כדוגמת מגבלת גובה, צפיפות 

קיימת והרחבות בנייה )חוקיות ופיראטיות(, לא בהכרח המיזם יהיה רווחי ליזם ולכן לא בהכרח ימומש. בסוף המסמך יינתנו 

המלצותינו לעניין זה ולסוגיות נוספות.

ד"ר לי כהנר, מאמרים שונים, המכון הישראלי לדמוקרטיה
 7

https://www. :מאפייני שוק הדיור ופריסתה הגיאוגרפית של האוכלוסייה החרדית בישראל, ד"ר איתן רגב ומר גבריאל גורדון, המכון הישראלי לדמוקרטיה 
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 ד. חסמים בקידום התחדשות עירונית בקרב 
    החברה החרדית

מכלל התובנות שעלו במסגרת הלמידה שנעשתה, מובאים להלן החסמים הקיימים העומדים בפני קידום פרויקטים של התחדשות 

עירונית בדגש על פינוי-בינוי, בקרב החברה החרדית, ולאחריהם הצעות למענים אפשריים: 

1. חסמים חברתיים ביניהם חשש מעירוב אוכלוסיות, חשש מחידושים טכנולוגים ושינויים בסביבת המגורים וההרגלים באופן כללי; 

2. חסמים קנייניים ביניהם חוסר רצון לתבוע דייר סרבן בשל "חשש גזל", פיצול הדירות הקיימות והרחבת דירות; 

3. חסמים תכנוניים ביניהם צורך בשטחי ציבור בהיקפים גדולים, קושי תכנוני של מרפסות סוכה ברבי קומות, סוגית קושי השימוש 

במעלית שבת בשל חשש מחילול שבת ועוד. 

להלן פירוט החסמים בהרחבה:

1( חסמים חברתיים

א. חוסר אמון במערכת וחוסר מודעות לתהליך:

המחסור העצום בפתרונות דיור גרם לחוסר אמון במערכת ולכן גרם למציאת פתרונות בצורה עצמאית וקהילתית. בנוסף 

הציבור החרדי פחות חשוף לתקשורת המסקרת בין היתר את נושא ההתחדשות העירונית, חוקיה ועדכוניה וכן לאתרי אינטרנט 

הממשלתיים המספקים מידע כדוגמת הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, משרד הבינוי השיכון ועוד.  

ב. צביון השכונה:

החברה החרדית בהכללה היא חברה שמרנית המעדיפה את המוכר על פני החדש. בפרויקטים של התחדשות עירונית מדובר 

על תוספת משמעותית של יחידות דיור . ישנו חשש של הדיירים הוותיקים ורבני הקהילות כי תגענה משפחות חדשות אשר אינן 

מתאימות לאופי השכונה ולא תהיה הלימה מלאה בין סגנון השכנים השונים מבחינה חברתית ודתית. חשוב להבין כי התחדשות 

עירונית מעלה את ערך הקרקע ובהכרח תגיע אוכלוסייה חזקה יותר לשכונה, בין אם מתוך הקהילה או מחוצה לה. 

ג. פינוי בינוי:

בביצוע פרויקט פינוי בינוי הדיירים עוזבים את מקום מגוריהם ועוברים לדירות שכורות זמניות למספר שנים במהלך תקופת 

הבנייה. הקושי של פיזור הקהילה לכמה שנים וכן ריחוק ממוסדות הציבור השונים בעיקר ממוסדות החינוך, מרתיע מאד את 

החברה החרדית ומקשה על קידום פרויקטים של התחדשות עירונית במסגרת פינוי-בינוי.  

2( חסמים קניינים

במקרים של סכסוכים שונים נהוג לפנות תחילה אל הרבנים, אל בתי דין רבניים ורק במקרים חריגים ובאישור הרב, לפנות לבתי 

משפט אזרחיים. ההתייחסויות החוקיות הקיימות אם בחקיקה ואם בפסיקה הנוגעות להתחדשות עירונית, אינן בהכרח קיימות 

בפסיקה ההלכתית וייתכן כי בעלי דירות המצויים בקושי כלשהו יימנעו מפנייה לערכאות אזרחיות ולכן לא יירתעו מלכתחילה 

לקדם פרויקט התחדשות עירונית.
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א. דייר סרבן:

על מנת לקדם פרויקטים של התחדשות עירונית ישנו צורך ברוב מסוים של בעלי הדירות המסכימים לעיסקה, אולם כדי לממשו 

בפועל נדרשת הסכמה של כל בעלי הדירות. החוק מקנה סעדים שונים לרוב בעלי הדירות המעוניינים בקידום הפרויקט, באמצעות 

תביעה של דייר המסרב לפרויקט מטעמים שאינם סבירים. החוק קובע אמות מידה  לסירוב סביר. אם הסירוב אינו נחשב כסביר, 

אזי בית המשפט רשאי לפסוק  כי בעל הדירה המסרב סירוב בלתי סביר ישלם פיצויים לשאר בעלי הדירות או שהוא רשאי למנות 

עו"ד או רו"ח שיחתום במקום ה"סרבן" על הסכם של פרויקט התחדשות עירונית. משיחות רבות שערך הצוות עולה כי סעדים 

אילו כלל אינם רלוונטיים למרבית החברה החרדית, בשל ההעדר ואף יתכן שנוגד את הפסיקה ההלכתית הקיימת.

ב. פיצולי דירות ובנייה בלתי חוקית:

בשל המאפיינים הדמוגרפיים והצרכים שצוינו לעיל והצפיפות השוררת, רבים בחברה החרדית מרחיבים את דירותיהם, באופן 

חוקי או שאינו מוסדר )אם בבנייה על הגג, אם בהתארגנות של בניין שלם להרחבת אגף של הבניין ועל חשבון השטח המשותף 

ועוד(. ניתן אף לאתר מחסנים או חניות תת קרקעיות שהוסבו ליחידות דיור מזעריות. תופעה נוספת רווחת היא פיצול דירה 

גדולה לכמה יחידות דיור שמושכרות לזוגות צעירים באופן לא מוסדר.

במקרים אלו, ישנה התנגשות בין בעלי דירות שביצעו הרחבה או פיצול דירה, שיתנגדו לפינוי בינוי מאחר ואין להם כדאיות 

כלכלית לאחר ההרחבה ופיצול הדירה. על פי רוב, לבין אלו שלא, המעוניינים בקידום פרויקט התחדשות עירונית. גם במצב זה, 

אלו הרוצים בפרויקט יימנעו מפניה לערכאות אזרחיות כדי לממש את יכולתם לשדרוג תנאי חייהם. 

3( חסמים תכנוניים

א. בנייה לגובה - מעליות שבת:

חלק נרחב מהאוכלוסייה אינו משתמש בשבת ובחג במעליות כלל, אף באלו הקרויות "מעלית שבת". נכון להיום, עדיין לא נמצא 

הפתרון הטכנולוגי שיהיה מקובל על כלל המגזר. מאחר והשימוש במעלית שבת מצומצם במיוחד, הבנייה לגובה מוגבלת מאד 

ומהווה חסם לכדאיות כלכלית של הפרויקט, כיוון שהיקף זכויות הבנייה שניתן להוסיף במגרש הינו נתון מוגבל.

ב. פרוגרמה מרובה לצרכי ציבור:

צרכי הציבור מרובים מאד ומגוונים מאד, בעיקר בשל שיעור ילדים גבוה ובשל הפרדה בין קהילות שונות. ישנו צורך אדיר שכבר 

היום נמצא במחסור של מוסדות חינוך )פעוטונים גני ילדים, כיתת לימוד, ישיבות וכדומה(, בתי כנסת שונים, מקוואות ועוד.

כמות מבני הציבור הנדרשת עלולה להוות חסם תכנוני לאור העובדה שמדובר בשטחים מבונים ויש קושי לייצר "יש מאין" שטחי 

קרקע משמעותיים לטובת מוסדות ציבור בכלל, ובתי ספר בפרט.

ג. מרפסות סוכה:

סטנדרט הבנייה לחברה החרדית כיום כולל מרפסת סוכה לכל דירה. מרפסת סוכה היא מרפסת אשר לפחות חלק ממנה גלוי 

עד רום השמיים. ככל שנבנות קומות רבות יותר בבניין, מבחינה תכנונית אדריכלית הדבר הופך למורכב יותר ויותר, בפרט 

במגדלים גבוהים )בוודאי שמעל 15 קומות(.
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ד. פיצול דירות ובניה בלתי מוסדרת:

לאור הבעיה המתוארת בחסמים קניינים סעיף ב' לעיל, מקרים אלו מייצרים גם חסמים תכנונים לקידום התחדשות עירונית. 

האחד, ככל שישנן דירות רבות שפוצלו באופן חוקי לדירות קטנות, סביר להניח שגם בתכנון העתידי יידרש תכנון של דירות 

קטנות. אמנם מדיניות התכנון העכשווי תומכת במגמה זו, אך הדבר כרוך בקושי תכנוני-הנדסי כאשר יש צורך לשלב מספר 

גדול של דירות קטנות עם דירות גדולות, בעיקר בכל הקשור לגרעיני ממ"דים ולתשתיות "רטובות". השני, בעלי דירות אלו 

מבקשים לעיתים תמורה מוצעת גבוהה במיוחד מהיזם בכדי לפצות אותם על הבניה הבלתי חוקית. לאור העובדה שהמדינה 

מתנגדת ופועלת למיגור בנייה בלתי חוקית, תקן 21, שלפיו נקבעות זכויות הבנייה הנדרשות לצורך יצירת כדאיות כלכליות, 

אינו מכיר בבניה בלתי חוקית, לא כל שכן מתן תמורה גבוהה מאשר לשאר הדיירים. כלומר ישנה מגבלה בהיקף התמורה שיכול 

היזם להעניק לבעלי הדירות ולכדאיות הכלכלית של הפרויקט ובכך מונעת למעשה את מימושו באותו האזור.
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 ה. הזדמנויות בקידום התחדשות עירונית 
    בקרב החברה החרדית

החסמים שהוצגו מעלה אכן מאתגרים ועשויים להפחית את היכולות השונות בביצוע מיזמי התחדשות עירונית במגזר החרדי. 

יחד עם זאת, חלקם דווקא מהווים הזדמנות לקידום הנושא.

בפרק זה יוצגו ההזדמנויות הייחודיות בחברה זו אשר יכולות להגדיל את היקף הפרויקטים בציבור זה ואת איכותם.

עירוניות:

הציבור החרדי מתאפיין בשימוש גבוה בתחבורה הציבורית ובהליכה ברחובות הערים. 

עפ"י הנתונים לשנת 2017 של המכון הישראלי לדמוקרטיה9, מתוך הציבור החרדי רק 41% מבני 20 ומעלה החזיקו ברשותם 

רכב, ביחס ל79% באוכלוסייה הכללית. 

אף ההגעה לעבודה נעשית בשימוש גבוה בחבורה ציבורית ובהגעה רגלית . השימוש הרב בתחבורה ציבורית יכול להקל על 

קידום פרויקטים של התחדשות עירונית בשל האפשרות להקטין משמעותית את תקני החניה. 

בנוסף לאמור, הצפיפות הצפויה בפרויקטים של התחדשות עירונית לא מרתיעה רבים מתוכם, בשל ההרגל לצפיפות הקיימת 

הגבוהה יחסית כבר כעת, ושל פתרונות הדיור הקיימים הכוללים כאמור דירות מפוצלות, מגורים במחסנים, חניות וכיוצא בזאת.

כיוון שהחברה מורגלת בעירוניות אינטנסיבית, ביצוע פרויקטים מושכלים של התחדשות עירונית שיותאמו לחברה החרדית כמו 

מדרכות רחבות המתאימות להליכה עם עגלות וילדים, חנויות בחזיתות הבתים ומוסדות נוספים בקרבת הבית ובנגישות גבוהה, 

יהוו נקודת זכות נוספת עבורם לקידום הפרויקטים.

אופן קבלת החלטות:

החברה החרדית ככלל מונהגת על ידי רבנים, הפוסקים ומכוונים בעניינים שונים הנוגעים לכלל תחומי החיים. כאשר מתעוררת 

שאלה או שעולה צורך בשינוי, אזי הקהילות השונות פונות אל הרבנים במטרה לקבל הכוונה. כאשר הכשר כזה ניתן, לרוב 

הקהילה פועלת על פי אותה הפסיקה/החלטה/המלצה, דבר שיכול להוות הזדמנות מצוינת בקידום פרויקטים של התחדשות 

עירונית. הנחת העבודה שלנו היא שכאשר רבנים "יכשירו" או יביעו תמיכה בקידום פרויקט של התחדשות עירונית ואולי אף 

ימליצו על קיומו, אזי פרויקטים יתקדמו בקצב מהיר יותר כיוון שהסכמת הדיירים לא תתקל בקשיים. 

ובהסתכלות רחבה יותר - כאשר גדולי הרבנים יחליטו שהצורך בהתחדשות עירונית הינו פתרון איכותי עבור מצוקת הדיור, 

ההתחדשות העירונית תקודם בחברה החרדית אף יותר מאוכלוסיות שונות בחברה הישראלית.

https://www.idi.org.il/media/13732/the-ultra-orthodox-housing-market.pdf 9
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קהילתיות:

רבים בחברה החרדית משתייכים לקהילה מסוימת ומשכך מעדיפים לגור בקירבה לשאר בני הקהילה ובסמיכות לרב הקהילה, 

למוסדות הציבור שלה; לחיות חיים משותפים, להתפלל וללמוד באותם מוסדות ציבור וכיוצא בזאת. כיום יש קהילות רבות 

בערים השונות המתגוררים יחד, אך בעקבות הריבוי הטבעי והמחסור בהיצע דיור זמין, נוצר מצב שרבים מבני הקהילה מעוניינים 

לגור בקרבת מקום לקהילתם אך אין להם אפשרות, מאחר שיש מחסור עצום של דירות וקרקע פנויה לבנייה באיזורים אלו. 

בהתחדשות עירונית, בקהילות אלו ובסמיכות להן, ניתן יהיה להכפיל  ולשלש את היצע הדיור ובכך להפחית את מצוקת הדיור 

ולתת מענה לרצון לגור בקרבת הקהילה. 

משפחות ברוכות ילדים:

כפי שציינו, שיעור הפריון בקרב החברה החרדית עומד על כ-7 ילדים למשפחה ורבים מהחברה החרדית גרים בדירות הקטנות 

לצרכיהם, כך שהצפיפות בבתים גדולה. בצירוף המגמה של רכישת דירות קטנות יותר, הרי שישנו תמריץ ניכר לחברה החרדית 

לקדם פרויקטים של התחדשות עירונית שייצרו דירות מרווחות יותר, עם חדרים רבים יותר שיתאימו לצרכי המשפחות. 

תוספת מוסדות ציבור:

כאמור, המחסור במוסדות ציבור בחברה החרדית הוא גדול מאד כבר היום. קידום פרויקטים של התחדשות עירונית יכול לתת 

מענה על ידי תכנון מחדש של המרחב ובניית מוסדות בהתאמה ובכמות הנדרשת, אם בדרך של עירוב שימושים במבנה המגורים 

או בדרך של הפקעת קרקע לטובת הקמת מבנים ייעודיים. 

מגורים בבניינים ותיקים: 

רבים מהחברה החרדית מתגוררים בשכונות ובבניינים ותיקים מאד, חלקם אף לקראת קבלת צו הריסה למבנה מסוכן מהרשות 

המקומית. התשתיות בבניינים הללו ישנות מאוד ולרוב אינן מוחלפות ובוודאי שהמבנים אינם עמידים מפני רעידות אדמה וסיכון 

בטחוני. גם פנים הדירות סובל לרוב מהתיישנות ניכרת של התשתיות, צנרות בעיתיות, ריצוף ישן ומחורר, רטיבות בקירות וכדומה. 

רבים כמעט ואינם משפצים את בתיהם בשל קשיים כלכלים, כך שמעבר לבניין חדש מיסודו, הכולל תשתיות חדשות ומוגן מפני 

טילים ומרעידות אדמה, יכול להוות תמריץ לדיירים אלה לשתף פעולה בביצוע פרויקטים במסגרת ההתחדשות עירונית, ללא 

ההשתתפות כספית.
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ו. מסקנות והמלצות

לאור המאפיינים הייחודים של החברה החרדית נראה כי בעבודה נכונה ומותאמת ייתכן שקצב קידום פרויקטים של התחדשות 

עירונית יכול שיהיה אף מהיר יותר מאשר בקרב האוכלוסייה הכללית בישראל. החברה החרדית סומכת את ידיה ומונהגת על 

ידי רבנים המהווים כתובת לכלל ענייני החיים, ולכן אנו ממליצים לפעול בקרב רבנים ומנהיגי ציבור מהזרמים השונים. להלן 

נפרט המלצות ראשוניות שיסייעו להטמעת תהליכי התחדשות עירונית: 

המלצות בתחום החברתי

יצירת שפה הלכתית להתחדשות עירונית

אנו מציעים לייצר שפה הלכתית ייחודית להתחדשות עירונית. כוונתנו ששפה זו, לא רק שתתייחס ותנסה לפתור את החסמים 

העיקריים בהתחדשות העירונית, אלא גם תעודד באופן אקטיבי קידום פרויקטים. 

פסיקות: יש לשאוף ולקדם פסיקות/"שאלות ותשובות" בנוגע לחסמים הקיימים כגון: יחס לדייר 'סרבן' )המסרב סירוב לא 

סביר לקידום התחדשות עירונית( ובכך מונע מבעלי דירות אחרים לשפר את איכות חייהם ולהטיב את מצבם; פסיקות הנוגעות 

לתוספות בנייה לא חוקיות; פסיקות הנוגעות לשימוש במעלית שבת ועוד.

"הכשרת" הסכמים: התאמה הלכתית לחוזים ולהסכמים לקידום פרויקטים של התחדשות עירונית, כגון הסכמי /מדף/ בין 

דיירים ליזמים אשר מותאמות לאוכלוסייה החרדית. הכוונה היא להכשיר באופן דומה למוצרים פיננסיים אחרים ,כגון מסלול 

פנסיה מוכשר, מסלולי השקעה כשרים, היתר עסקה בבנק.

העלאת מודעות להתחדשות עירונית

העלאת מודעות להתחדשות עירונית בקרב רבנים ומנהיגי ציבור. אנו מציעים לאתר את אנשי הציבור המתאימים, הדואגים 

לצרכי הדיור של הקהילות השונות ברחבי הארץ, אנשים אשר רבני הקהילות נסמכים על המלצותיהם. כאשר יוצגו לרבנים 

היתרונות שהתחדשות עירונית יכולה לספק לחברה, בעיקר תוספת יחידות דיור משמעותית בסמיכות לקהילה ומענה למבני 

ציבור, אנו מאמינים כי ההיענות בקרבם לנושא תגדל. 

כדי לקדם התחדשות עירונית בחברה החרדית יש לעבוד עם הציבור הרחב, לצד עבודה עם מנהיגיו. כאמור, מספר הפרויקטים 

בקרב חברה זו הוא קטן מאד ומתמקד בעיקר בתמ"א 38 חיזוק. על מנת לחשוף את החברה החרדית ליתרונות של פינוי בינוי, 

להנגיש את המידע הקיים בתחום ולהפיג חששות, אנו מציעים בין היתר ליזום קמפיין פרסומי מתמשך המותאם לחברה.

פורום יזמים: הקמת פורום יזמים חרדים ושאינם חרדים, בהובלת הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, אשר יאפשר החלפת 

ידע; רישות עסקי ושיתופי פעולה; חשיפה לכלים חדשים מותאמים טכנולוגיים ואחרים ועוד.
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המלצות בתחום התכנון

קידום מקרי בוחן להתחדשות עירונית:

קידום מספר מקרי בוחן להתחדשות עירונית  בחברה החרדית בערים השונות יאפשר למידה מהשטח וגיבוש הנחיות לקידום 

מותאם של תכניות נוספות; הצעת פתרונות תכנוניים מותאמים כמו מרפסות סוכה, בית כנסת שלא בקומת הקרקע ועוד. הצלחת 

מקרי הבוחן תייצר השפעה נרחבת ותגדיל את התכנות המימוש של פרויקטים מסוג זה גם במקומות נוספים. 

צירוף יועץ חרדי כחלק מצוות תכנון בתכנית להתחדשות עירונית בפרויקטים באזורים חרדיים: 

עבודה עם אוכלוסייה חרדית דורשת עבודה חברתית ותכנונית ייחודית ולכן נדרשת התאמה והתייחסות לייחודיות החברה. איש 

צוות חרדי המכיר את הקהילות השונות, מכיר את "הניואנסים", המגבלות, "הסיפור" הקהילתי וכדומה, יוביל להצלחת התהליך 

ובכך יתרום להתכנות גבוהה יותר של מימוש הפרויקט.

היועץ החרדי יעבוד עם פעילי הדיור של הקהילות באופן פרטני וממוקד לאיתור הצרכים של הקהילה, איתור מוקדים אפשריים 

לקידום התחדשות עירונית, פיתוח כלים מותאמים שיאפשרו מימוש פרויקטים ועוד.

קידום פרויקטים של בינוי-פינוי:

בשל החשש לפירוק זמני של הקהילה בזמן הבנייה ולריחוק ממוסדות הציבור השונים, אנו ממליצים כי בשלב הראשון תהיה 

עדיפות לקידום פרויקטים של בינוי-פינוי. כאשר פרויקטים מסוג זה ילכו ויצברו תאוצה, אנו מאמינים כי החברה החרדית תבחין 

ביתרונות הפינוי- בינוי ותהיה מוכנה לשאת את מחיר הפינוי הזמני כדי ליהנות משלל היתרונות האחרים. לשם כך נדרש מיפוי 

של מגרשים פנויים או בתת ניצול באזורים החרדיים.

איתור חידושים טכנולוגים:

בכדי לאפשר בנייה לגובה אשר תהיה נגישה ומותאמת לשימוש הציבור החרדי ולאור החסמים שפורטו במסמך, אנו מציעים 

לפרסם קול קורא לקבלת הצעות לחידושים טכנולוגיים  בהתחדשות עירונית בדגש על  מעליות שבת, ספרינקלרים, גנרטורים ועוד. 

תכנון מרפסות סוכה במגדלים:

הדרישה למרפסת סוכה לכל דירה הינה אחד מהחסמים למימוש פרויקטים בנייה לגובה. כאמור קיים קושי תכנוני לתת מענה 

לכך בבניינים הגבוהים מ-15 קומות. אנו מציעים לפרסם תחרות תכנונית לאדריכלים למציאת פתרונות חדשניים, הנדסיים 

ויצירתיים לעניין זה. 


