
היבטים חברתיים  
 בהתחדשות עירונית

 קורס מארגנים

10.4.19 

 סבסטיאן ולרשטיין



  ?על מה נדבר היום

התחדשות עירונית כמחוללת שינוי ■
 אתגרים והזדמנויות, מתחים –חברתי 

 ?מיהן הקבוצות הפגיעות■

 עלויות תחזוקה ארנונה ותמורות :בעלי דירות–

 קשישים–

 דיירי דיור ציבורי–

 שוכרי דירות–

 



התחדשות עירונית  
 –כמחוללת שינוי חברתי 

 אתגרים והזדמנויות, מתחים



 'מקום'המתח בין מדיניות מכוונת 
 'אנשים'מכוונת ומדיניות 

  :2016-ו"תשע, חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירוניתמתוך 
 

 את להגדיל ,ולעודדה עירונית להתחדשות פעילות לקדם מטרתו זה חוק"
 לשם ביצועם את ולהאיץ עירונית להתחדשות מיזמים של המימוש היקף

 לחשיבות לב בשים ,הבנוי העירוני במרקם הדיור היצע הגדלת
  שיפור ,העירוניות חיזוק ,בקרקע השימוש ייעול ,הפתוחים השטחים שימור

  הולם מענה מתן לרבות התושבים של החיים איכות ושיפור העיר פני
 ,עירונית להתחדשות המיועדים במתחמים המתגוררת האוכלוסייה לצורכי
 עירונית להתחדשות ממשלתית רשות הקמת באמצעות ,השאר בין ,והכול

 ".זה חוק להוראות בהתאם שתפעל



 
 '?פגיעות'הקבוצות המהן 

דיור  
 ציבורי

בעלי דירות 
בעלי  

הכנסה  
 נמוכה

בעלי  שוכרים
 מוגבלויות

 מיעוטים קשישים

 משקיעים

בעלי דירות  
בעלי 

הכנסה 
 גבוהה

 קבוצות אוכלוסייה שונות



 תחומי השפעה

 דיור תרבות

 בריאות מסחר

 תעסוקה רווחה 

 ? תחבורה

 קבוצות אוכלוסייה שונות



מה זה  
 ?נטריפיקציה'ג
 
  
המונח הוטמע   -נטריפיקציה'ג

על ידי  1964 -לראשונה בספרות ב

Ruth Glass ,  בהתייחסו לתהליך

חזרתו של המעמד האריסטוקראטי  

למרכז העיר של   (בעלי אדמות דאז)

 . 60-ושנות ה 50לונדון בסוף שנות ה 

 



 'בעלי דירות'השפעה על 



 בית לחברת ניהולמועד 

 

 

 תחזוקהעלויות 

 אפרת כהן בר עמותת במקום' מתוך מצגת של אד

בעלי דירות  
עם הכנסה 

נמוכה 
 ובינונית



 בישראלהבנייה לגובה התרחבות 

 

 תחזוקה עלויות

הרשות הממשלתית  דוח בעריכת פז כלכלה עבור , תחזוקת מבנים גבוהים בישראל :התרשים מתוך
 .עירוניתלהתחדשות 

בעלי דירות  
עם הכנסה 

נמוכה 
 ובינונית

http://www.pazgroup.co.il/wp-content/uploads/2017/12/G852544-V001.pdf
http://www.pazgroup.co.il/wp-content/uploads/2017/12/G852544-V001.pdf
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http://www.pazgroup.co.il/wp-content/uploads/2017/12/G852544-V001.pdf
http://www.pazgroup.co.il/wp-content/uploads/2017/12/G852544-V001.pdf


 תחזוקהעלויות 

 .עירונית להתחדשות הממשלתית הרשות עבור כלכלה פז בעריכת דוח ,בישראל גבוהים מבנים תחזוקת :מתוך התרשים

בעלי דירות  
עם הכנסה 

נמוכה 
 ובינונית
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 חדש מול ישן –תחזוקה עלויות 

 .דוח בעריכת פז כלכלה עבור הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תחזוקת מבנים גבוהים בישראל :התרשים מתוך

 :בין היתר בשל. עלות התחזוקה של בניין חדש גבוה מעלות תחזוקה של בניין ישן
,  מפוחים, כיבוי אש –שנדרשות היוםטכניות מורכבות יותר הוצאות עבור מערכות •

 ועודאשפה  דחסני
 עלויות ביטוח של המערכות הטכניות•
 תחזוקת מעלית יקרה בשל שינוי בסטנדרט המעלית   •

 

 

 

 

 

 

בעלי דירות  
עם הכנסה 

נמוכה 
 ובינונית

http://www.pazgroup.co.il/wp-content/uploads/2017/12/G852544-V001.pdf
http://www.pazgroup.co.il/wp-content/uploads/2017/12/G852544-V001.pdf
http://www.pazgroup.co.il/wp-content/uploads/2017/12/G852544-V001.pdf


 

 

 ד בממוצע"ליח₪  450 -כ: קומות 15בבניין עלות תחזוקה שוטפת •
 
 .עלות התחזוקה הולכת ועולה בהתאם ככל שגובה הבניין עולה•

 
 .קומות 15בבניינים מעל עשוי לרדת הנטל ליחידת דיור •

 בניה לגובה –עלויות תחזוקה 

 .דוח בעריכת פז כלכלה עבור הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תחזוקת מבנים גבוהים בישראל :התרשים מתוך

בעלי דירות  
עם הכנסה 

נמוכה 
 ובינונית

http://www.pazgroup.co.il/wp-content/uploads/2017/12/G852544-V001.pdf
http://www.pazgroup.co.il/wp-content/uploads/2017/12/G852544-V001.pdf
http://www.pazgroup.co.il/wp-content/uploads/2017/12/G852544-V001.pdf


 בטווח הארוך –עלויות תחזוקה 

בעלי דירות  
עם הכנסה 

נמוכה 
 ובינונית



 תחזוקה לטווח ארוךעלויות 

 העבודה בתהליך –נתונים לא סופיים ממחקר של פז כלכלה ומשרד השיכון 

תחזוקה בטווח ארוך 
 שנה 15-20של 

 השיכוןשל פז כלכלה ומשרד מחקר  -נתונים 

בעלי דירות  
עם הכנסה 

נמוכה 
 ובינונית



 ?מה עושים עם התחזוקה
 
 
 
 

 ?בבעלות מי
 ?לטובת מי

 ?מי מנהל
 ?כמה שנים

  ?כמה כסף צריך

נכסים  
 מניבים

 תחזוקה קרן

 ומפקיד בה כסף , קרן הונית שהיזם פותח -קרן תחזוקה
שאמור לכסות את ההפרש בין עלויות התחזוקה בבניין 

 החדש והישן

   ?הקרן מי לטובת ?הנכס/הקרן של הבעלים מי•

 ?הנדרשת הקרן גודל מה•

   ?ינוהל כיצד•

 ?הנכסים יושקעו היכן•

 ?העדיפויות סדרי ומהם הקרן תשמש צרכים לאיזה•

 ?יפקח מי•

 יושקע שהכסף להבטיח שתפקידו נאמן אצל הקרן מופקדת לרוב
 .הבניין תחזוקת לטובת

 

הוסדר טרם – משותפת בבעלות מניבים נכסים שילוב  
 משפטית

 

שנקבעת לתקופה אחזקה דמי לתשלום יזם של התחייבות 
 מ"במו –

 

 תחזוקה קרן הקמת כי קובעת המיסים ברשות 2018.7.18 ביום שהתקבלה ,המיסוי החלטת
  המוכרות מהתמורות כחלק תיחשב ,הבנייה בסיום לפרויקט החוזרים קיימות דירות לבעלי
  .מס לצורכי

 
 

 

בעלי דירות  
עם הכנסה 

נמוכה 
 ובינונית
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 עליית דמי ארנונה
תקנות בעניין מתן הנחה פורסמו ברשומות  5.12.18-ב■

 :בארנונה במתחמי התחדשות עירונית

ישלמו  , שנים ממועד קבלת הדירה החדשהבמהלך חמש ■
ארנונה מופחתת על השטח בבניין הדיירים הוותיקים 

 :המורחב

 ,100%הם יקבלו הנחה של בשנתיים הראשונות –

 ,75%השלישית הנחה של בשנה –

 50%הרביעית הנחה של בשנה –

 .25%החמישית הנחה של ובשנה –

 :ההנחהלקבלת תנאי ■

הריסת שנים לפני  3על הדירה לפחות בעלות –
 .הדירה

הכנסתו החודשית הממוצעת של המחזיק אינה  –
 :כמפורט להלןעולה על ההכנסה החודשית 

 

מספר 
 נפשות

הכנסה חודשית ממוצעת  
בשנת הכספים  ₪-ב

 הקודמת לשנת הבקשה

1 15,000 

2 22,500 

3 26,100 

4 29,703 

5 36,798 

6 43,896 

7 50,994 

בעלי דירות  
עם הכנסה 

נמוכה 
 ובינונית

https://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-8118.pdfxml=http://www.nevo.co.il/Handlers/Highlighter/PdfHighlighter.ashx?index=0&type=Main
https://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-8118.pdfxml=http://www.nevo.co.il/Handlers/Highlighter/PdfHighlighter.ashx?index=0&type=Main


 תמורות  

 :התמורה המקובלת בהתחדשות עירונית■

 .לרוב מרפסת וחניה+ מעלית + ד "ר כולל ממ"מ 25עד  -( חיזוק)  38א "תמ■

 

 . אין תמורה קבועה –פינוי בינוי ■

 .  21בהתאם לתקן , התמורה נקבעת לפי שיקולים תכנוניים וכלכליים•

 .ר"מ 25-תמורה סבירה כ -פ הפסיקה "וע 21פ תקן "ע•

 תשלום עבור זכויות בניה+ דירה ללא מיצוי של מלוא זכויות הבניה או ■
 

 השניהאין הסדר שפוטר ממס רכישה עבור הדירה  –שתי דירות קטנות או 

אין הסדר חוקי שמאפשר אופציה   – דיוריתדירה מפוצלת באמצעות  או■
 .  דיוריתואין חיוב חוקי לבניית , לפיצול הדירה

 
 
פטור ממס רכישה ופטור ממס  –הסדרי המיסוי מעודדים את מתווי התמורה  *

 (.עד תקרת שווי שקבועה בחוק מיסוי מקרקעין)שבח 

בעלי דירות  
עם הכנסה 

נמוכה 
 ובינונית



 אוכלוסייה בגיל זקנה



 זקנים
 קשישים



 מאפייני אוכלוסיית הזקנים ביחס לדיור והתחדשות עירונית

 .  היקשרות גוברת למרחב הביתי והשכונתי –' הזדקנות במקום'

 .  אינה בהכרח אטרקטיבית –הגדלת הדירה 

 רלוונטיות  -מובילה להירתעות או תחושת היעדר –התמשכות תהליכים 

של חסכונות ' קופה סגורה'-התקיימות מ –מהגדלת הוצאות חשש 
 .  וקצבאות

 או נפשית/חשש מפגיעה פיזית ו –מעברי דירה ותקופת הבניה 

 והעירוני הדירתיהמרחב  בהנגשתצורך מוגבר 

 קשישים



 קשישים והתמורה הכלכלית בהתחדשות עירונית  ' סרבןדייר '



 'הדייר הסרבן'לחוק  6' תיקון מסעיקרי : זקנים
 29.10.2018 -לתוקפו בנכנס החוק 

עילת סירוב מיוחדת 
לקשיש: חובה להציע 

. חלופות תמורה  

תמ"א 1\38: דיור  
+ 80חלופי זמני לבני 

.ובעלי מוגבלויות  

'מהפכה מיסויית':  
תמריצי מס  
משמעותיים 

. לאוכלוסיית הזקנים  

 קשישים



 עילת סירוב לזקנים –לחוק  6' תיקון מסעיקרי 

  :ייחשב כסביר אלא אם הוצעו לו אחת מאלו+ 75סירובו של  בן 

 לפרויקטמגורים מחוץ 1.

לפי בחירתו , בשווי דומה לדירת התמורה הסטנדרטית, מאפשרויות המגורים שלהלןאחת 
 :של הקשיש

  למועד עד ייעשה שהמעבר בלבד :(אבות בית או מוגן דיור) הורים לבית מעבר .1.1
 .בפרויקט הדירות של הפינוי

  של הפינוי למועד עד ייעשה שהמעבר בלבד :היזם ידי על חלופית דירה רכישת 1.2
   .הנוכחי מגוריו למקום הניתן ככל קרובה תהיה הדירה ,ביקש הקשיש ושאם הדירה

  עד תיעשה שהרכישה בלבד :חלופית קבע דירת רכישת לצורך כספית תמורה 1.3
   .הנוכחית הדירה של הפינוי למועד

 דירות שתי2.

   .הסטנדרטית התמורה דירת של לזו דומה מצטבר בשווי 

 הגדלה במקום כסף3.

 .במזומן ההפרש ואת הסטנדרטית התמורה מדירת קטן ששטחה דירה

 קשישים



אלא אם לא הוצעו לו מגורים מחוץ  ייחשב כסביר + 80של  בן סירובו 

 :בשקף הקודם 1לפרויקט כאמור בסעיף 

  י היזם או תמורה כספית מלאה"בית הורים או רכישת דירה ע  . 

 

 :תחולת סעיף עילות הסירוב

  על קשיש שטרם חתם במועד כניסת החוק לתוקף  . 

 מהדירות בבית המשותף חתמו טרם כניסת החוק לתוקף 15%לפחות : אלא אם  . 

 בבית המשותף   הגיל במועד בו נחתם הסכם ראשוןהגיל לצורך זכאות הוא

 .קודם לכןלפחות שנתיים והקשיש התגורר בדירה 

 

 קשישים עילת סירוב לזקנים –לחוק  6' תיקון מסעיקרי 



 סיכום עילות סירוב לאוכלוסיית הזקנים   –ובינוי פינוי 

 גילאי  

75 - 80 

מגורים מחוץ  
 לפרויקט  

 מעבר לבית הורים  

רכישת דירה 
חלופית על ידי  

 היזם

תמורה כספית 
לצורך רכישת  

 דירת קבע חלופית
 שתי דירות קטנות

כסף במקום 
 הגדלה

הבחירה איזו  
 –חלופה להציע 

 בידי היזם

הבחירה בין  
מחוץ  'חלופות 

 –' לפרויקט

 בידי הקשיש

 קשישים



(לפחות כשנתיים) הפרויקט ביצוע בעת בדירה במגורים כרוכה 38\1 א"תמ,  

   .מוגבלויות בעלי או זקנים עבור במיוחד שקשה דבר

 

החוק מחייב יזם להציע מגורים חלופיים זמניים ל: 

 .  בבית המשותףהראשון במועד חתימת ההסכם + 80בן 1.

 .  אדם בעל מוגבלות2.

 

 

 

 קשישים תנאים מיוחדים לזקנים –38/1א "תמ



 דיור ציבורי



 ציבורידיור דיירי 

 עקרונות לזכויות דיירי דיור ציבורי 4 –חוק הרשות להתחדשות עירונית 

 מי שהיה דייר בדירה ציבורית ביום חתימת העסקה –תחולה 

 

 שכירת דירה חדשה במתחם לאחר השלמת הבניה -חזרה למתחם  -לא תהיה הגליה . א

 ר"מ 15-הדירות יגדלו ב -שכר הדירה לא יעלה . ב

   יעודיתסבסוד תשלום ועד בית באמצעות קרן . ג

 שמירת זכות לרכישת דירות בדיור הציבורי. ד

דיור  
 ציבורי



 שוכרי דירות



 דירותשוכרי 
  -נתונים ראשוניים ממחקר שערכנו •

בפרויקטים של התחדשות עירונית  
 *37.86%שיעור השוכרים עמד על 

הנתונים אינם רשמיים ומבוססים על בדיקה שנערכה  *
במסגרת עבודה של סטודנטים במתחמי התחדשות  

 עירונית
 
 

שיעור שוכרי דירות מקבלי סיוע בשכר  •
 (2016, דוח משרד הרווחה) 22% –דירה 

 

  27.2%הגרים בדירות שכורות הוא אחוז •
הבית במשקי  28.5%, הארציבממוצע 

הבית  במשקי  11.2% -והיהודיים 
 הערביים

  (2016סקר הוצאות משק הבית  -ס"הלמ) 

 
 

 בעלות
52% 

 שכירות
43% 

 אחר
5% 

 א"ת, בעלות בשיכון עממי ג/שכירות
 (2008נתוני מפקד )

 שוכרים



 שוכרי דירות 

 נחשבים היום לדיירים ללא זכויות –נטולי זיקה קניינית 

אינם שותפים בתהליך 

 מפונים מבתיהם –הנפגעים הראשונים מהתחדשות עירונית 

 דחיקה   –גריעה של מלא דיור זול משכונות וותיקות במרכזי ערים
 .  וחיפוש פתרון דיור זול מחוץ לאזור המתחדש, מהשכונה

 יצירה של ריכוזי עוני כתוצאה   –פגיעה בתמהיל החברתי המגוון
 "גלגול עוני"מ

 ?האם ניתן לייצר דירות המיועדות להשכרה•

 ?האם ניתן לשלב דיור בהישג יד•

 שוכרים



לא התקיימה  , לאחרונהעד 
מסגרת משפטית שאפשרה  

ליישם מדיניות של תכנון מכיל 
ושילוב של דיור בהישג יד 

 .  בתכניות
 

התכנון  לחוק  101בתיקון 
נקבעו   2014משנת והבניה 

הוראות בנוגע לתכנון דיור  
אך הישימות שלהן  –בהישג יד 

מוגבלת מבחינה  הייתה מאד 
 .  כלכלית ותכנונית

 
לחוק התכנון והבניה   120תיקון  

יוצר תנאים חדשים לשילוב של 
 .  דיור בהישג יד בתכנון

 שוכרים



 תכנון מכיל -רקע 

 הדוגלת תכנונית גישה היא (Inclusionary Zoning) מכיל תכנון–
  לצד ,בניה במיזמי יד בהישג דיור יחידות של מסוים היקף בהכללת

  .שוק במחירי הנמכרות דיור יחידות

 

  הדיור מלאי בתוך יד בהישג דיור לשלב מאפשרת מכיל תכנון מדיניות–
  השכונה ,הבניין ברמת חברתי תמהיל של ליצירה ומכוונת ,הכללי
   .והישוב

 

   .בניה זכויות של תמריצים משלבת לרוב–

 

  יעוד המחייבת בחקיקה רבות במדינות מוסדרת מכיל תכנון מדיניות–
 בתמורה ,לרוב ,חדשה בנייה בכל יד בהישג דיור של מסוים שיעור

   .לתמריצים

 

 שוכרים



 דיור להשכרה במחיר מופחת
שיעור שיקבע שר המדד בתוספת עליית שיעור לא ניתן להעלות אלא ב –יציבות –

 .האוצר

 .  השוקממחיר  20%-בנמוך  -מחיר מופחת –

 לשיעור  עירונית ביחס מוסמכת לקבוע מדיניות מקומית רשות מועצת
 :בעירההפחתה של דמי השכירות ממחיר השוק 

 .ממחיר השוק 30%-10%בטווח של הפחתה שיעורי צפון ודרום במחוז 

 .  ממחיר השוק 40%-20%בטווח של הפחתה ביתר המחוזות שיעורי ■

 לקבוע שיעור הפחתה שהוא גבוה מ י"רמרשאי המדינה בקרקע בבעלות-
 .הגבלהללא , 20%

 

כמחיר הממוצע הארצי של שכר דירה חופשי לדירה מחושבת  -תקרת דמי שכירות –
 . ₪ 6,036היא  2018בפברואר  ;1.1-מוכפל בכשהוא חדרים  5עד  4.5בגודל של 
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 שוכרים



הדוגמא של  
 נווה עופר

 ההמלצות בתמצית



 אנשים בעלי מוגבלות



 אנשים בעלי מוגבלות
  (:נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים)נתונים סטטיסטים נבחרים  - 2018אנשים עם מוגבלות בישראל 

 נפש 8,797,900מתוך אוכלוסייה המונה  אנשים עם מוגבלות 1,551,100-כבישראל 

 מהאוכלוסייה 18%•

 (ומעלה 20בני )מהאוכלוסייה הבוגרת  21%•

 (. יומיומיותהמפריעה מאד בפעולות , חודשים 6בעיה הנמשכת לפחות )חמורה מהאוכלוסייה הבוגרת יש מוגבלות  9%-ל•

 (באחוזים) 2017, לפי מידת המוגבלות ולפי קבוצות גיל, +20בני 

בעלי 
 מוגבלויות



 מוגבלותאנשים בעלי 
 הגנות קיימות בחוק ביחס להתחדשות עירונית

עילות בהן הסירוב לא  )
 (:סביר-ייחשב בלתי

ביצוע התאמות בדירת  
התמורה והחלופית כפי  

 .  שהיו בדירה המקורית

:פטור ממס שבח  
הפטור מותנה בכך שאדם  

בעל מוגבלות ירכוש  
מהתמורה   75%בלפחות 

זכות בדיור מוגן או  , דירה
בית אבות שהוא מוסד  

סיעודי בתוך פרק זמן של  
או   העיסקהשנה מחתימת 

בתקופה שבין הגשת בקשה  
להיתר בנייה ועד שישה  

לפי  , חודשים ממועד הפינוי
. המאוחר  

פינוי  
אין הגנות מעוגנות בחוק   בינוי

לבעלי מוגבלויות בנוגע  
.לדירת התמורה  

היזם מחויב להציע מגורים  
חלופיים למשך תקופת  

עבור בעל דירה  , הבנייה
שהוא או בן משפחתו  

המתגורר עמו הוא אדם 
שמרותק לביתו באופן  

 קבוע.

א  "תמ
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בעלי 
 מוגבלויות



ת בהתחדשות  /המארגן
 עירונית

 קורס מארגנים

10.4.19 

 סבסטיאן ולרשטיין



מה חשבתי על תפקיד   -
 ?לפני תחילת הקורס' המארגן'
  ?האם משהו השתנה -



 סל שירותי הארגון

 מארגן מנהלת 'מחתים'

עבודת החתמה 
 מטעם יזם

,  ע"תבקידום , התארגנות
 הגשה להיתר

הכנת , התארגנות
 'תיק פרויקט'

התארגנות  
 ומכירה

,  משפטית, מיומנות חברתית מיומנות חברתית
 כלכלית, תכנונית



 בין היועץ החברתי למארגן

מתכנן /יועץ
:חברתי  

 מארגן

 מסייע בהתארגנות  
עורך בדיקות של היתכנות   -

 כלכליות/תכנוניות
 מחתים בעלי זכויות -

 דוחות של מיפוי חברתימכין  -
 מכין חוות דעת חברתית קהילתית -
 בקבלת החלטות תכנוניותתומך  -
 את הציבור בהליכי התכנוןמשתף  -
 מעביר הכשרות לתושבים -
 עוסק בגישור ובניית הסכמות -
 מסייע בהתארגנות בעלי הזכויות -



 פרטי

 ציבורי

/פילנטרופיה  

 השקעות אימפקט

 הגשה להיתר, ע"תבקידום , התארגנות: מנהלת•

 (בדיקות היתכנות)' תיק פרויקט'הכנת , התארגנות :מנהלת•
 התארגנות ומכירה•

 עבות החתמה מטעם יזם•

 עבודת יעוץ חברתי מטעם יזם•

 יועץ חברתי מטעם חברה מנהלת במסלול רשויות•

 מנהלת להתחדשות עירונית/מארגן מטעם רשות מקומית•

 מנהלת להתחדשות עירונית/יועץ חברתי מטעם רשות מקומית•

 ר"מארגן מטעם מלכ•
מארגן מטעם חברה המשלבת השקעות  •

 אימפקט

 מקורות המימון לעבודת המארגן



 !תודה רבה


