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  חשיבות בעל פרויקט הינו עירוני חידוש כי זה

   :לאומי מידה בקנה
 

 חידוש עירוני כפרויקט לאומי

 מנוף לצמיחה  

 כלכלית

 מנוף להעלאת  

 איכות החיים
 מנוף חברתי



 איך ניתן להאיץ פרויקטים 

 ?של התחדשות עירונית בישראל



  עדכון כתהליך זה במסמך מוגדר עירוני חידוש

  של רחב מגוון באמצעות הבנוי המרקם וחידוש

 .תכנוניים כלים

 

  בנייה ,מבנים שיקום ,בנייה תוספות :לרבות

  המרחב ,ציבוריות תשתיות עדכון וכן ,חדשה

  ראייה מתוך זאת כל ,משותפים ושטחים הציבורי

  אלא הבודד בבניין מתמקדת שאינה מתחמית

 .רחב השפעה טווח בעלות תכניות מקדמת

 



 על הנסמכת פעולה מסגרת להציע זה מסמך מבקש לפיכך

   :עיקריים עקרונות ארבעה בחידוד הצורך

 בהירות תפקודית בהירות חקיקתית בהירות תכנונית מסגרת תכנונית

פיתוח מתודולוגיה  

התומכת בחידוש  

איכותי של סביבות  

מבוססת , ותיקות

על ראיה מתחמית  

ומתייחסת למגוון  

פעולות הנדרשות  

 . לחידוש העירוני

קביעת המצב 

התכנוני הרצוי  

לפני ביצוע  

פעולות נכסיות 

ועסקיות בכדי  
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הסדרת זכויות  
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 חידוש עירוני כפרויקט לאומי



 הגדרת סמכויות ופיתוח כלים משלימים

  ותפקוד רמה בעלי מובנים לתהליכים להגיע בכדי

  רשויות בין מובנה פעולה  שיתוף לקדם יש גבוה

  התמחותו פי על אחד כל ,שונים ושחקנים

  / הכלכלית הרשות ,המחוקקת הרשות :וסמכותו

   .הפרטי והשוק העירונית הרשות ,מבצעת



הסדרת מערכת היחסים  

בין הקבלן לדייר  

,  בחקיקה מחייבת

 .בהירה ושקופה

יצירת מסגרת חקיקתית  
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 .העירוני
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הכספי או החלופי  

 .לדייר

הגדרה והסדרה של  •

תהליך ההחתמה של 

 .  הדייר

חוק הדייר  ‘שינוי •

באופן שיחול  ’ הסרבן

 .  על מתחם יישום

כלי מובנה ומזורז •

לקבוצות רוב  

בתביעות מול מיעוט 

 .  סרבני

הגדרה של מערכת  •

 .  חוזים אחידים

הגדרת אמצעים  •

מובנים ומחייבים  

להבטחת הביטחון  

 .  הכלכלי לדיירים

 הרשות המחוקקת



    מבצעת-הרשות הכלכלית

תמרוץ ההתחדשות  

העירונית באמצעות  

 .מנגנונים שונים

הקמתה של חברה  

ממשלתית  

 .להתחדשות עירונית

הקמת מנגנונים  

בנקאיים התומכים  
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    מערך שלבי ומתודולוגי לחידוש העירוני 

 כלים לשיתוף ויידוע הציבור כלים מתודולוגיים לתכנון שלבי יישום הפרויקט

הקמת צוותי תכנון וניהול ייעודיים ברשות   שלב מקדמי

"  מחדש ישראל"המקומית או במסגרת 

 המתמחים בהתחדשות עירונית  

 'שלב א
קביעת גבולות  מתחם ההתערבות על 

 בסיס ניתוח  עירוני כולל

 הגדרת גבולות מתחם
 תעדוף מתחמים

 קביעת סף אוכלוסיה

 'שלב ב
לרבות  )סקר מצב קיים והערכה כלכלית 

(עודפים ליישום/הערכה של חסרים  

 ניתוח אתר
 מיפוי הזדמנויות בקני מידה שונים

התנעת התהליך מול התושבים ובעלי  

 עניין

 'שלב ג
הערכה וניתוח של  , תכנון, קביעת מטרות

 החלופות

 מתחמי מ"בקנהעדפת חידוש עירוני 
 קריטריונים להערכת פרויקטים

 תעדוף חלופות תכנון

 קבלת משוב ויצירה של מנגנון תמיכה

 'שלב ד
 חלוקת מתחם ההתערבות לאזורי יישום

 חלוקה למתחמי יישום

 'שלב ה
 .אישור התכניות

איחוד וחלוקה של מגרשים שלא  

 בהסכמה

 יישום: 'שלב ו
.ביצוע כלל הפעילות לחידוש עירוני  

יידוע תושבים ובעלי עניין לגבי התכנית  

 וזכויותיהם



 "מחדש ישראל" -חברה ממשלתית ליישום תהליכי חידוש עירוני 

  קידום ,תכנון למען יפעל ”ישראל מחדש“

   .עירונית התחדשות של פרויקטים של והערכה

 

  מושכל ביישום לסייע יכולה מתמחה ציבורית חברה

  רוצות אינן אשר לעיריות העירוני החידוש של

 .בעצמן כאלה מנגנונים להקים

 



 "מחדש ישראל" -חברה ממשלתית ליישום תהליכי חידוש עירוני 

 :"ישראל מחדש" של הארגוני המבנה

 
 דירקטוריון

 ל "מנכ

 "מחדש ישראל"

 צוות יישום

 

 יישום

 מנהל פרויקט

 נציג הרשות המקומית  

 אדריכל  

 משפטן

 כלכלן

 

 

 

 
 

צוות הכוונה 
 תכנונית  

 תכנון

 אדריכלים

 מתכנני ערים

 יועץ תחבורה

 יועץ איכות סביבה

 יועץ רווחה וקהילה

 נציג הרשות המקומית  

 שמאי/ כלכלן 

 נציגות משפטית

 

 צוות אבטחת איכות  

 ובקרהאיכות 

מומחים ונציגים 
 בתחומים השונים

 

 

 
 



 "מחדש ישראל" -חברה ממשלתית ליישום תהליכי חידוש עירוני 

 :הינם "ישראל מחדש" של ותפקידיו סמכויותיו

 

 .  תכנון פרויקטים של חידוש עירוני1.

 .חידוש ועדכון המרקם העירוני והמרחב הציבורי בכללותו2.

 . איחוד וחלוקה של מגרשים במתחמי התערבות3.

 .ניהול עודפי הקרן לחידוש עירוני4.

 .ניהול אבטחת איכות5.

 . ניהול טיפול באישור הפרויקטים6.

 .ים/ים דו שלבי/הוצאה של הפרויקט אל הפועל באמצעות מכרז7.

 

 



 הצעה להקמת קרן לקידום התחדשות עירונית

  בעלות  טווח ארוכות הלוואות  ותיתן תסייע הקרן

  המקודמות עירונית התחדשות לפעולות מופחתת

   ."ישראל מחדש" ידי על

 

  פי על ייקבע גובהם אשר מענקים יינתנו ,בנוסף

  כפי ,הפרויקט של (והסביבתית העירונית) האיכות

 ."ישראל מחדש" ידי על שנקבע



 הצעה להקמת קרן לקידום התחדשות עירונית

 :הבא המבנה פי על תפעל הקרן



 הצעה להקמת קרן לקידום התחדשות עירונית

 :תפקידיה של הקרן הינם

 

מתן הלוואות ואשראי בריבית מופחתת לפרויקטים תכנוניים  1.

מחדש  "העומדים בפרמטרים שייקבעו מראש על ידי 

 .ויפורסמו ברבים" ישראל

מתן הלוואות בתנאים משופרים לתושבים אשר ישפצו 2.

 .וירחיבו את נכסם כך שיעמוד בתקנים עכשוויים

ליווי פיננסי של פרויקטים המיושמים על ידי  השוק הפרטי 3.

במקביל לליווי התכנוני שנעשה על ידי צוות אבטחת איכות  )

 "(.   מחדש ישראל"ובקרה מטעם 

 .ניהול פיננסי של עודפי הקרן4.



  נעוץ אינו עירונית התחדשות תהליכי של ביישום הקושי ,לסיכום

  רחבה גג מסגרת בהיעדר אלא ,לחשוב שנוטים כמו ,גופם בכלים

   .אלו לתהליכים כוללת וראייה מענה שתיתן יותר

 מחדש ישראל  
 טיוטה| נייר מדיניות בנושא התחדשות עירונית 

 2012פברואר | כנס איגוד המתכננים 

 


