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מסלולי ההתחדשות העירונית
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oעינת גנון : הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית–
מנהל תחום תכניות מתאר –ערן אבני , ל הרשות"סמנכ

להתחדשות עירונית

oאבו -ליאת בן, ע"רה–ליאת שוחט : עיריית אור יהודה–
מינהלת  –רייכריואב דן ונתי , מ מהנדס העיר"מ

ההתחדשות העירונית

oאדר, דני לזר ראש צוות התכנון' אדר: עורכי התכנית  '
משרד דני לזר אדריכלים, זרביב-מרב יצחקי

o אהוד פסטרנק: ופרוגרמטיייעוץ כלכלי

oמשרד ד, ויינגרטןאושריתנוף ' אדר: אדריכלות נוף .
מרגלית אדריכלות נוף
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?איפה אפשר: פינוי בינוי בקרית גיורא



פינוי בינוי בקרית גיורא

קיבולת מוגבלת של מוסדות  1.
חינוך וכבישים

העדפה למתחמים על צירים 2.
ראשיים

מתחמים עם צפיפות נמוכה 3.
יחסית

צורך לשמור תמהיל דירות 4.
מגוון בשכונה

?נקבעלפי מה 



פינוי בינוי בקרית גיורא

?איך ייראה

קומות 19עד 15מגדלים בין 1.

מרחקים מינימאליים בין המבנים2.

.מוסדות ציבור ופארקים3.

כיכרות  , חזיתות מסחריות4.
מדרכות רחבות , עירוניות



בקרית גיורא38א "תמ

?איפה אפשר



?מה אפשרי והיכן–רשימת רחובות 
סוג התחדשות עירוניתמספר ביתרחוב

38א "תמ2-10אבנר

38א "תמכל הרחובאופירה

פינוי בינויזוגיים 2-34דוד אלעזר  

38א "תמאי זוגיים21-23, 13, 1דוד אלעזר  

פינוי בינויכל הרחובהאיריס

38א "תמאי זוגיים1-17הבנים

38א "תמאי זוגיים3-17ההסתדרות

38א "תמכל הרחובההרדוף

38א "תמכל הרחובהוורד

פינוי בינויכל הרחובהחבצלת

פינוי בינוי8-28זוגיים החצב  

38א "תמאי זוגיים11-17החצב  

פינוי בינויכל הרחובהיסמין

פינוי בינויאי זוגיים 1-13הכלנית  

38א "תמאי זוגיים15-41הכלנית  

פינוי בינויכל הרחובהסביון

פינוי בינויאי זוגיים3-5הסייפן 

סוג התחדשות עירוניתמספר ביתרחוב

38א "תמזוגיים8-36העצמאות  

פינוי בינויזוגיים38-76העצמאות  

פינוי בינויאי זוגיים 71-83העצמאות  

38א "תמזוגיים85-91העצמאות  

פינוי בינויזוגיים93-101העצמאות  

38א "תמכל הרחובהרותם

פינוי בינויאי זוגיים3-11השלהבת

פינוי בינויאי זוגיים20-26השלהבת

38א "תמכל הרחובהשקמה

38א "תמכל הרחובבוטינסקי'ז

פינוי בינויכל הרחוביוסף חיים

38א "תמזוגיים2-32יקותיאל אדם

פינוי בינויזוגיים34-40יקותיאל אדם

פינוי בינויאי זוגיים35-41יקותיאל אדם

38א "תמכל הרחובירושלים

לא ניתן לקדם התחדשות עירונית, כלולים ברשימהשאינםבבניינים * 



תוספת זכויות בניה וקומות ליצירת כדאיות כלכלית

(38/3א "תמ)קומות תוספתבפרויקט 

3קומות קיימות
382.5א "קומות מכוח תמ

1תוספת מכוח התכנית המוצעת

4
2.5

1

6.57.5 כ קומות מעל הקרקע"סה

בקרית גיורא38א "תמ
?איך ייראה



3קומות קיימות

383א "קומות מכוח תמ
4

8כ קומות מעל הקרקע"סה

תוספת מכוח התכנית המוצעת

9.5

2
3.5

2

תוספת זכויות בניה וקומות ליצירת כדאיות כלכלית

(38/2א "תמ)הריסה ובנייה מחדש בפרויקט 

בקרית גיורא8א "תמ
?איך ייראה



ללא שינוי: קרקעצמודי



יקותיאל אדם
ההרדוףהסביון

האיריס

הכלנית
הרותם

השקמה

הורד

היסמין

מקרא
38א "תמ

פינוי בינוי

ללא שינוי

. דמרי. ח.י–יזם ": הסביון"מתחם 
ב ( ל"ותמ)אושר למסלול מהיר 

צפי אישור עד אמצע  . 9/2018
2020

-מתחם יוסף חיים
כולל , דוד אלעזר

הפריקסטיםשוק 
העיריה  "(: המלבן)"

פועלת לקבל  
תקציב ממשרד  

השיכון לתכנון כולל

": הכלנית"מתחם 
. יובלים–יזם 

מקודם במסלול 
מאז ( ל"ותמ)מהיר 

צפי  . 4/2018
אישור עד סוף  

2019
א"לתמתכנית לתוספת קומות 

צפי : גיוראקריתעל כל 38
2019לאישור לפני סוף 

התחדשות עירונית בקרית גיורא
?מתי



( הסכמים לארגון עסקאות)חוק התחדשות עירונית 1.
3/4/2017אושר , 2017–ז"התשע

–ח"התשע( 6' תיקון מס( )פיצויים)חוק פינוי ובינוי 2.
29/7/2018אושר , 2018

שמירה על זכויות –חקיקה חדשה 
בעלי הדירות בהתחדשות עירונית



הגדרת תפקידו של מארגן עסקת התחדשות עירונית וקביעת תוכן ההסכם בינו לבעלי הדירות

 התחדשות עירונית בפני עצמואינו מהווה עסקת הבהרה כי הסכם עם מארגן

קביעת הנחיות לעבודת המארגן ובכלל זה עדכון התושבים ואופן עריכת כנסים לתושבים

 לפינוי בינויהגדרות לגבי תוקפו של הסכם ארגון  :*

במתחםהראשוןהדירהבעלחתימתממועדחודשיםשישהעדבתוקףההסכם1.

'במסתלוי,35-50%)הדירותמבעלימסויםאחוזעםחתםהמארגן,חודשיםשישהאותםבמהלך,אם2.
חודשים18-ליוארךהתוקף,(במתחםהדירות

חתםהיזםאםאו,הדירותמבעלישליששניעםחתםהמארגןאם,לשנתייםהתוקףאתלהאריךניתן3.
לטבלהבהתאםהדירותמבעליחלקעם

"חוק המארגנים= "עיקרי חוק התחדשות עירונית 

שונים מעט ומוגדרים בחוק38א "לוחות הזמנים ואחוז ההסכמות בנוגע להסכם ארגון לפרויקט תמ*



חוזהעלחתימהטרםומסמכיםכנסיםבאמצעותהדירותבעליאתליידעהיזםחיוב

החוקבדרישותעמדלאהיזםאם,הדירותבעליידיעלחוזהלביטולמנגנוןקביעת

רטרואקטיביתיחולולא2018מנובמברלתוקףייכנסהחוק

האחריםהדירותלבעלישייגרםלנזקאחראיסרבןדיירכיקביעה

הזהבבגיללדייריםנאותיםדיורופתרונותחלופותמספרלהציעהיזםחיוב
עשויים,בחוקהמוגדריםלפתרונותיסרבואםרק;38א"ותמבינויפינויבפרויקטים

.סרבניםכדייריםלהיחשב

(   פיצויים)עיקרי התיקון החדש לחוק פינוי בינוי 



עירוניתלהתחדשותהממשלתיתברשותדייריםפניותעלהממונה:
זכאי-עדיאלתמר

אלקטרונידוארtamarad@moch.gov.il

074-7681436טלפון

עירוניתהתחדשותבנושאלחקיקהלינק

http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawPrimary.asp
x?t=lawlaws&st=lawlaws&lawitemid=2016312

ףנוסמידע

mailto:tamarad@moch.gov.il
http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawPrimary.aspx?t=lawlaws&st=lawlaws&lawitemid=2016312


o073-3388450. טל

o רייכרנתי 054-6522192נייד

o מיילMinhelet@or-ye.org.il

oבית )בית סלע : משרד
התעשיהאזור , (הפירמידה

פינת 6יוני נתניהו ' רח, הדרומי
2קומה , יהדות קנדה

oפגישות בתיאום מראש בלבד

-ההתחדשות העירונית מינהלת
לשירותכם תמיד

mailto:Minhelet@or-ye.org.il


!תודה


