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 חברי הצוות

מכון טנאי למחקר אתי, בוגר תואר ראשון בביולוגיה  – ERI-, חוקר ראשי בעמית לוונטל :המסמך מחבר

מהאוניברסיטה העברית ותואר שני בכלכלה מהתוכנית המשותפת לאוניברסיטת תל אביב ולאוניברסיטה 

 העברית בירושלים

, מנהל פרויקטים, בוגר תואר ראשון בניהול ובמדע המדינה מאוניברסיטת תל אביב וסטודנט רוני אדלר

 עסקים באוניברסיטת תל אביב לתואר שני במנהל

לתואר שני בכלכלה  , בוגר תואר ראשון בכלכלה ובפילוסופיה מאוניברסיטת תל אביב, וסטודנטאורי דביר

 מהתוכנית המשותפת לאוניברסיטת תל אביב ולאוניברסיטה העברית בירושלים

 Witwatersrandרסיטת , אדריכל ויועץ במאן נכסים, בוגר תואר ראשון בארכיטקטורה מאוניבאמיר ליבנה

 שביוהנסבורג ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב

, אדריכל במשרד רן בלנדר אדריכלים, בוגר תואר ראשון בארכיטקטורה מהטכניון וסטודנט דניאל קופל

 לתואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב

אר ראשון במשפטים ממכללת שערי משפט , יועץ פרלמנטרי לח"כ מיקי לוי, בוגר תואלעד רוזגוביץ

  וסטודנט לתואר שני במדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב

, עו"ד ושמאי מקרקעין )הממלכה המאוחדת(, בוגר תואר ראשון במשפטים דורון יעקבימנחה: 

 'ני במימון נדל"ן מאוניברסיטת קיימברידגלונדון )קינג'ס קולג'( ותואר ש אוניברסיטתמ

 תודות

 ולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביבאנו מודים לתמיכה הפיננסית של מכון אלרוב לחקר הנדל"ן בפק

וית הוברפלד. כמו כן, אנו מודים להערות המועילות שחר וגב' ר-המחקרי של ד"ר דני בןולליווי האקדמי ו

-סבסטיאן ולרשטיין, אריאל יוצר, יהונתן כהןמור, -גיל גןחיים גורן, ליאת בירון, אורי אטינגר, של: 

 .אלי רוזנטלו אריה קמילצחי עומר, , משה למדןגלעד לוקר, אודי כרמלי, ליטאנט, 
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 1תמצית מנהלים

, בהתמקדות על מטרת מסמך זה היא לבחון ולנתח את תהליך ההתחדשות העירונית במדינת ישראל

. ניכר כיום כי למרות היתרונות הרבים של תהליך זה אין די פרויקטים של שכונות דרום תל אביב

התחדשות עירונית וכוחות השוק לא מצליחים להוביל לתוצאה יעילה. יתר על כן, גם התערבות הממשלה 

 .לא עמדה ביעדיםשקבעה מערכת של תמריצים לקידום התהליך 

ות העולות מתהליך ההתחדשות העירונית בישראל מתוך ניסיון להבין במסמך זה חקרנו לעומק את הבעי

מדוע התהליך אינו מתקיים ולגבש פתרון יישומי שיצליח ליצור איזון וגישור בין האינטרסים הכלכליים 

 של היזמים, האינטרס של הרשות המקומית והצרכים של דיירי השכונה. 

 ההמלצות העיקריות שלנו הן:

בנייר  ההמופיע נוסחהמה לתכנון ומתן זכויות על בסיס השומה )על פי הביצוע שמאות מקדי •

העמדה(. בפתרון שאנו מציעים, הפרוגרמה התכנונית נקבעת לפי השמאות וכך היזם 

 והדיירים יודעים מראש כי התכנית כדאית.

 . 60עשה על בסיס תקן יקביעת התמורה ההולמת לדיירים וליזם ת –למחייב  60הפיכת תקן  •

התחשבות בצרכים  , תוךשיתוף הדיירים ותושבי השכונה המיועדת לחידוש –וף ציבור שית •

 חברתיים, סביבתיים וכלכליים במהלך התהליך. 

העירייה על מנת להסתפק במתן זכויות  ל ידיפטור מהיטל השבחה ומתן סובסידיות ע •

 מינימליות  ליזם, תוך שמירה על כדאיות כלכלית. 

מית להוסיף זכויות בנייה ליזם בתמורה לבניית דיור בר השגה, מתן אפשרות לרשות המקו •

 ציבור.    ישדרוג תשתיות ובניית מבנ

 במהלך העבודה זיהינו כמה כשלים עיקריים המעכבים את תהליך ההתחדשות העירונית:

כיום אין גוף אחד שמוביל את תהליך ההתחדשות העירונית,  –חוסר ודאות כלכלית  •

ם של שלל הגורמים המעורבים מעכבים את קידום התהליך ומגדילים והאינטרסים המנוגדי

 .הפרויקטאת הסיכון הכלכלי של 

כיום וועדות התכנון לא  –מתן דגש נמוך על כדאיות כלכלית במתן זכויות בוועדות התכנון  •

 לקבוע את זכויות הבנייה האפשריות לכל שכונה. ןבוחנות את הכדאיות הכלכלית בבוא

                                                             
את עבודת הניתוח בעניין התכנית ליישום התחדשות עירונית יעילה וצודקת. תמצית המנהלים מפרטת בקיצור נמרץ  1

 את המסמך המלא ניתן למצוא בכתובת
https://recanati.tau.ac.il/sites/nihul.tau.ac.il/files/media_server/Recanati/management/elrov/15_03_201

6/Urban_Renewal.pdf    

https://recanati.tau.ac.il/sites/nihul.tau.ac.il/files/media_server/Recanati/management/elrov/15_03_2016/Urban_Renewal.pdf
https://recanati.tau.ac.il/sites/nihul.tau.ac.il/files/media_server/Recanati/management/elrov/15_03_2016/Urban_Renewal.pdf
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ברוב המקרים הדיירים בשכונות המיועדות להתחדשות עירונית  –בדיירים חוסר התחשבות  •

אקונומי נמוך ואין ברשותם את הידע והאמצעים בכדי לדאוג לאינטרס -מגיעים מרקע סוציו

 שלהם.

תוספת של תושבים חדשים יוצרת עומס על התשתית הקיימת  –התנגדות השלטון המקומי  •

 תושביםרשות המקומית משום שזו צריכה לספק לשל ה ביציבות הכלכליתויכולה לפגוע 

 שירותים רבים. 

אנו מציעים למקבלי ההחלטות תכנית המאפשרת חלוקה מיטבית של המשאבים הציבוריים לקידום 

פרויקטים בודדים אך משמעותיים בשכונות בהן  –התחדשות עירונית על בסיס של "נקודות התערבות" 

להתחדשות. אנו מונים שלבים, המפורטים להלן, לצורך התחדשות אין לכוחות השוק תמריץ להוביל 

 עירונית בשכונה אחת, מנקודת המבט של העירייה.

 איתור והגדרת מתחמים להתחדשות עירונית נהמטרת שלבים אלה הי תכנון מקדים: – 2-0שלבים 

צורך התחדשות עירונית. הבחירה תיעשה על פי האינטרס העירוני לבשכונה ספציפית  התמקדות: 0שלב 

 ועל פי מדיניות משרד הבינוי. 

לצורך תהליך שיתוף הציבור בתכנון. פעולה זו תגרור הפחתה של התנגדויות  –: הקמת ועד שכונתי 6שלב 

 ותביא ליחסי עבודה תקינים בין היזם לדיירים.

זאת במטרה לקחת  -איכויות קיימות ונקודות לציון ולשימור סקרי אוכלוסייה ומיפוי ביצוע : 3שלב 

 בחשבון את האופי והמאפיינים הייחודיים של האזור המיועד. 

 .0-3צעדים  ראשונית לפי: הגדרת תכנית אב 4שלב 

יסומנו  4בתוכנית שגובשה בצעד  -: איתור "מתחמי התערבות" המיועדים להתחדשות עירונית 2שלב 

חמים אלה ירוכזו המשאבים, מתוך כוונה ששדרוגם יגדיל את הכדאיות של תושבים מספר מתחמים. במת

 מקומיים ושל משקיעים לשדרג את השכונה כולה.

זאת בכדי להצדיק את  –: הערכת התשואה הכלכלית, החברתית והסביבתית של כל מתחם 2שלב 

ל התחדשות עירונית המחויבות ואת הקצאת המשאבים. במידה ואין הצדקה לביצוע מהלך מסיבי ש

 לשכונה ניתן להסתפק ב שדרוג ושיקום עירוני של תשתיות ושטחים ציבוריים.

 ייעוד זכויות בנייה במתחם נהמטרת שלב זה הי תכנון מפורט:  – 7שלב 

במידה ואין הצדקה לביצוע מהלך מסיבי של  ושטחים ציבוריים. : שדרוג ושיקום תשתיות7.0שלב 

 ניתן להסתפק ב שדרוג ושיקום עירוני של תשתיות ושטחים ציבוריים. התחדשות עירונית במתחם,
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כאשר יש צורך בשינוי קיצוני  ,זאת .בינוי-: התערבות באמצעות התחדשות עירונית בצורת פינוי7.6שלב 

 :לחידוש השכונה, ולפי המתואר להלן

 31%התכנוני יעמוד על אנו ממליצים שרף הרווחיות בשלב  -א: שומת ערך הקרקע על ידי גורם חיצוני 

בעוד שבפרויקט שקיבל מימון ממשרד הבינוי וכבר קיימת בו פרוגרמה תכנונית למתחם, יעמוד רף 

 62. רווחיות זו, כמו גם הקביעה שתמורה סבירה בעבור הדייר היא דירה חדשה בתוספת 61%הרווחיות על 

 . 60מ"ר מתבססות על תקן 

היה כדאית מבחינת הדיירים, מפני שהערך הנוכחי של נכסיהם מ"ר לא ת 62דירה בתוספת ש: במידה 0ב

גבוה יותר, הדיירים לא יזכו להטבות מיוחדות. יש באפשרותם להתארגן באופן פרטי ולהשתמש במידע 

 שהתקבל מן השמאי במיקוח עתידי מול יזם.

אשר בכדי צריך לבחון כמה זכויות בניה נוספות יש ל -התוספת משקפת תמורה סבירה ש: במידה 6ב

 .31%שליזם יהיה רווח של 

מפורטת הבסיס הנוסחה -. קביעת זכויות הבנייה: חישוב הזכויות הנוספות שיינתנו ליזם ייעשה עלג

 במסמך. 

זכויות הבנייה הנדרשות פוגעות במרקם העירוני, העירייה יכולה לצמצם את השטח הדרוש ש. במידה ד

סובסידיות בכדי שהפרויקט יהיה כדאי עם פחות זכויות  , או, ניוד זכויותידי מתן הטבות מס-לבנייה על

 בנייה. 

זכויות הבנייה מובילות למצב של מחסור במבני ציבור או באם העירייה מעוניינת בבניית דיור שבמידה  .ה

 בר השגה היא תדרוש מהיזם לבנותם ובתמורה תגדיל את הזכויות ליזם, על בסיס הנוסחה. 

בכדי לכמת עד כמה ההתחדשות השיגה את מטרותיה  השפעה והעמידה ביעדים:בקרה וסקירת ה – 8שלב 

לטווח קצר, הבינוני והארוך במסגרת העלויות. הסקירה לא צריכה להיות מוגבלת לשלב שלאחר הביצוע, 

 ויש לבצע אותה באופן תדיר.

כל אחד מהצדדים, הפתרון שמוצע על ידינו נותן את המענה לחסמים, מאזן בין האינטרסים המנוגדים של 

מגביר את השקיפות בהליך בין היזם לדיירים ומחליש באופן משמעותי את אי הודאות של כל אחד 

כמחייב מחד, וכן שימוש בנוסחה שבנינו לחישוב זכויות הבנייה שעל הרשות  60מהצדדים. קביעת תקן 

עת התמורה. בנוסף, המקומית להעניק ליזם מסירה את הצורך במו"מ בין היזם לדיירים לצורך קבי

הפתרון מספק את הצורך של הרשות המקומית בהקמתם של מבני ציבור וכן בפיתוחן של תשתיות משום 

 שמימון הדרישות הללו יהיה על ידי תוספת זכויות בנייה ליזם.
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גיש שהפתרון המוצע מאפשר לעירייה שליטה מלאה על תכנון הפרויקט ועוזר לה להתאים את דיש לה

ה יכולה לתת ליזם יותר זכויות בתמורה לבניית שטחים ייהזכויות לאינטרסים שלה. כלומר, העירכמות 

ציבוריים, מבני ציבור, דיור להשכרה ועוד, או לאלתר, להמעיט בזכויות על ידי ניוד שלהן למתחמים 

 ידי פטור ממיסים ואגרות.-אחרים או על

ההחלטות יאפשר תהליך התחדשות עירונית שהינו  אנו מקווים כי אימוץ המלצות הצוות על ידי מקבלי

 יעיל יותר מבחינה כלכלית ומכיל יותר מבחינה חברתית, המשרת את צרכי התושבים.

 


