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 המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

 בנושא:נייר עמדה  

 להתחדשות עירונית הממשלתית תהרשוהצעת חוק  

 

אנו , איתם מתמודדת הממשלההמרכזיים  האתגריםבימים אלו, בהם משבר הדיור מהווה את אחד 

ם פתרונות ארוכי טווח ליצירת אזורי מגורים ודיקהינה באמצעות  לפתרון המשברמאמינים כי הדרך 

 עידוד תהליכי התחדשות עירונית. מרכיב מרכזי להשגת יעדים אלו הינו איכותיים לתושבי מדינת ישראל

בי קרקע קיימים, , ניצול משאהבנייה הגדלת צפיפותלתחומי הערים הקיימות, הפניית הבינוי  הכוללים

 . ירוקה בנייהשימוש בתשתיות קיימות ושיפורן ועידוד עירוניות, תכנון בר קיימא ו

 

במתחמים עירוניים חיוני הרשות הלאומית להתחדשות עירונית הינה יוזמה מבורכת וחשובה לצורך טיפול 

שיפור התשתיות וכן  בשידרוג המבנים,מענה לצורך  לצדאיכויות הקיימות בהם המיושנים תוך שמירה על 

תהליכי התחדשות עירונית מהווים את חוד החנית של תכנון בר קיימא הגדלת היצע הדיור וצרכי ציבור. 

לקחי העבר מלמדים יחד עם זאת, . הבינוי בשטח עירוני קיים ללא הפרה של שטחים פתוחיםמיקוד בשל 

שכונות תכנון איכות המרחב הציבורי, ב במידה רבה תלויהכי הצלחתם של תהליכי התחדשות עירונית 

לצד כל זאת, וללא  .ובעלות רמת שרות גבוהה של תחבורה ציבורית , מעודדות הליכתיותהמשתלבות בעיר

תכלול מנגנונים להתחדשות עירונית  הממשלתיתקשר לתכנון הפיזי, יש לוודא כי עבודת הרשות 

בראשן ובתהליכי התחדשות עירונית  רוכותכמכלול הסוגיות החברתיות והקהילתיות הלהתמודדות עם 

משמעותי נוסף הינו כושר הנשיאה של מתחמי  אתגר. הקייםדחיקת אוכלוסיות ופירוק המרקם החברתי 

העדר ומתחמים עירוניים איכותיים בשל הגדלת יתר של הצפיפות ב מניעת הפגיעהוהתחדשות עירונית 

  .תות תומכותשתי

 

 מתחלקים לשלוש קבוצות נושאיות:הינויים להצעת החוק לצורך זאת, אנו מציעים מספר ש

 

התחדשות עירוניות הרלוונטיים לתהליכי הרחבת התייחסות החוק למאפיינים נוספים של  .5

 : עירונית

 .העירונית חשוב כי פעילות הרשות תבטיח יצירת מתחמים עירוניים איכותיים במסגרת תהליכי ההתחדשות

תייחס להההתחדשות אלא גם תהליך עסוק לא רק בחידוש מלאי המגורים במסגרת להרשות על על כן, 

שילוב מסחר ותעסוקה, מבני ציבור, נגישות תחבורה ציבורית, שיפור המרחב הציבורי,  :למכלול התכנוני

 ,כלומר. ותכנון בר קיימא הטמעת היבטים סביבתייםותכנון רחובות עירוניים, שיתוף הקהילה הקיימת 
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נדרשת השקעה נוספת שאינה ממוקדת רק בכדאיות הכלכלית של פרויקטי מגורים כפי שהיה עד היום 

 במסגרת תכניות התחדשות עירונית. 

 

 : הטמעת עקרונות פיתוח בר קיימא .2

בנייה ירוקה מפתח לתכנון איכותי של מיזמי התחדשות ברואה בפיתוח בר קיימא והמועצה לבנייה ירוקה 

 עמידה לטובת יכי התחדשות עירוניתלנוצר בעת יישום תהחלון ההזדמנויות שמש בעירונית. יש להשת

כמו  .אנרגטית באמצעות בנייה ירוקה בבניינים שישופצו או יבנו מחדש והתייעלותביעדי הפחתת פליטות 

: שבילי אופניים, תכנון לחסכון במים, התייעלות אנרגטית, כן יש להטמיע עקרונות פיתוח בר קיימא ובהם

 תחבורה ציבורית וכו'. לנגישות 

 

 : , והבטחת תהליך מבוקר באזורים מוחלשיםמנגנונים לפיזור הפיתוח בתפרוסת ארצית רחבה .3

על ידי  . למשלתהליכי התחדשות עירונית לא רק בערים הנמצאות באזורי הביקוש עודדשיהבטחת מנגנון 

מתן מענה לסוגיות כגון תחזוקת  ,עודפים מאזורי ביקושתהליכי ההתחדשות בפריפריה באמצעות מימון 

תמהיל דיור ודיור בהישג יד וכן מתן פתרונות לדחיקת אוכלוסיות  הוצאות שוטפות לאקלום המבנים, ,מבנים

 .ולתפקוד הקהילה

 

 :המוצעים השינויים פירוט

 פרק א: מטרה והגדרות

 הסבר 1מתוקן מוצענוסח  סעיף

"חוק זה מטרתו לקדם פעילות להתחדשות  )מטרות( 5

עירונית ולעודדה, להגדיל את היקף המימוש 

של מיזמים להתחדשות עירונית ולהאיץ את 

הגדלת היצע הדיור במרקם  ביצועם לשם

הן באמצעות בנייה חדשה והן  העירוני

ק ושיפוץ מלאי הבניינים חיזו באמצעות

לחשיבות שימור השטחים בשים לב  הקיימים

חסכון , הפתוחים, ייעול השימוש בקרקע

 ,, שיפור פני העירבמשאבים ופיתוח בר קיימא

, והמרקם העירוני התשתית העירוניתשיפור 

 ומורכב החורגהליך רחב נה תהתחדשות עירונית הי

מהגדלת היצע הדיור בין אם באמצעות חידוש מבנים או 

מטרות הרשות המוקמת  הרחבת. הריסה ובנייה מחדש

תבטיח כי המתחמים המוכרזים יפותחו תוך אימוץ 

 איכותיתליצירה של עירוניות פרקטיקה תכנונית 

 :ומשגשגת ובה

 פיתוח בר קיימא ובנייה ירוקה וחסכונית במשאבים 
 כלכליות פיתוח הזדמנויות 
  התחבורה הציבוריתרמת השירות של שיפור 
 שונות  פתרונות דיור מותאמים לאוכלוסיות 
 

                                                           
 המילים המודגשות הן תוספות מוצעות.ההערות משולבות בסעיפי החוק הקיימים. 1 
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ושיפור  ,חינוךו פיתוח הזדמנויות תעסוקה

 איכות החיים של התושבים;

צרכים חברתיים, , תוך מתן מענה לכל זאת

וקהילתיים של השכונות כלכליים 

על תושביהם הקיימים  המתחדשות

והכול באמצעות הקמת רשות  ,והחדשים

ממשלתית להתחדשות עירונית שתפעל 

 ".בהתאם להוראות חוק זה

בדברי ההסבר יש להתייחס לחשיבות קיומו של מרקם 

מתן מענה כלכלי וחברתי תכנון בר קיימא, עירוני, 

במסגרת התכנית וכן מתן פתרונות תחבורה ציבורית 

 במסגרת טיפוח קיימות עירונית. 

 

 

 2סעיף 

הגדרת מיזם 

להתחדשות 

 עירונית

לרבות  ,עירוני קייםכל תכנית במרקם " 

באמצעות בינוי במסגרת תכנית החיזוק )תמ"א 

 –פינוי –(, מתחם פינוי ובינוי או מיזם בינוי33

 ...בינוי 

מומלץ לכלול כל תכנית בינוי המתוכננת במרקם עירוני 

 קיים במסגרת פעילות הרשות כך שמתודולוגיות עבודה

שיפותחו על ידי הרשות על בסיס ואמות מידה תכנוניות 

  נסיון רחב יוטמעו בכל התערבות במרקם קיים. מחקר ו

 א: תפקידי הרשות4פרק ב, סעיף 

 הסבר נוסח מתוקן מוצע סעיף

סעיף 

 (3)א()4

איתור 

אזורים 

 להתחדשות

"איתור אזורים עירוניים בנויים לצורך קידום 

בסיס צרכי חידוש מבנים על תכנון לחידושם, 

 תשתיותפיתוח ו הגדלת היצע הדיור ,וחיזוקם

 ברמה ארצית ועירונית". עירוניות 

 

יבוצעו התחדשות עירונית בחירת מתחמי יש להבטיח כי 

בדיקות ברשויות  באמצעות תעדוף מושכל ועל בסיס

על פי , התאמה לתכניות מתאר עירוניות וכן מקומיות

שייקבעו על ידי עירונית ברמה ארצית וברמה קריטריונים 

 . הלאומית להתחדשות עירונית הרשות

סעיף 

 (1)א()4

ניהול הקרן 

להתחדשות 

 עירונית

"ניהול הקרן להתחדשות עירונית, בהתאם 

לרבות עידוד פיתוח מיזמי למטרות הקרן, 

 התחדשות עירונית על פני בנייה מחוץ לערים

וכן  ,באמצעות תמרוץ הרשויות המקומיות

פיתוח המרחב הציבורי ושיפור השקעה ב

ות לצד הגדלת מלאי יחידות התשתי

       ."הדיור

יש לעודד רשויות מקומיות לפתח מיזמי התחדשות 

באמצעות  עירונית על פני בנייה בשטחים שאינם מופרים

. כמו תמריצים וכן הקצאת משאבים לרשויות בפריפריה

כן יש להוסיף על מטרות אלה הבטחה של מרחב ציבורי 

  הגדלת מלאי הדיור ות מותאמות לצדאיכותי ותשתי

 באזורי התחדשות עירונית.

סעיף 

 (7)א()4

סיוע לדיירים 

המתגוררים 

 במיזם

"סיוע להתארגנות דיירים לשם מימוש וקידום 

תוך קידום מיזמים להתחדשות עירונית; 

פתרונות למניעת דחיקת דיירים המתגוררים 

פתרונות במתחם התחדשות עירונית לרבות 

בפרט מבנים רבי ולבעיית תחזוקת מבנים 

אחת הבעיות המשמעותיות העומדות לפתחנו, בייחוד 

בתהליכי התחדשות עירונית המתקיימים באזורים 

מוחלשים, הינה דחיקת האוכלוסייה המתגוררת עירוניים 

במקום. גם כאשר מקבלת האוכלוסייה דיור משודרג 

בתחומי השכונה, במקרים רבים אין באפשרותה לעמוד 
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על פערי תחזוקה במקרים בהם  גישורקומות, 

באופן ניכר  צפויות לעלותעלויות התחזוקה 

וכן מתן פתרונות לניהול משותף של בניינים 

  בעלי מערכות מורכבות".  

 

 

בעלויות התחזוקה וכתוצאה נדחקת אל מחוץ לשכונה. 

התופעה רווחת במיוחד בבניינים גבוהים המהווים את 

העלויות הגבוהות עיקר הבינוי בהתחדשות עירונית בשל 

של תהליכי פינוי בינוי וכן בשל עלויות גבוהות של מרכיב 

. לאור זאת חשוב כי הרשות הקרקע במרכזי הערים

בסכנת דחיקה  המצוייםדיירים תייצר מנגנונים להגנת 

  .מסביבת מגוריהם

סעיף 

 (3)א()4

פיתוח 

עקרונות 

 תכנון

בר "פיתוח אמות מידה ועקרונות מנחים לתכנון 

על  של מיזמים להתחדשות עירונית קיימא

 הנחיות המשרד להגנת הסביבהבסיס 

משרד הבינוי הנחיות ו לתכנון סביבתי

לצד , קיימא-לבניית שכונות בנות והשיכון

   ."שיתופייםתכנון  כיעקרונות מנחים לתהלי

חשוב כי תהליכי ההתחדשות העירונית יעודדו שמירה 

על איכויות עירוניות קיימות ושיפורן וכן חיזוק עירוניות 

במתחמים הסובלים מעירוניות לקויה וזאת מתוך תפישת 

פיתוח בר קיימא המעודד אורח חיים חסכוני במשאבים, 

מעודד הליכתיות ושימוש בתחבורה ציבורית, וכן קרבה 

לצורך פיתוח המדדים  חר ולשירותים.לתעסוקה, למס

ניתן להשתמש בהנחיות המשרד להגנת הסביבה 

כלי המדידה )מדריך לתכנון סביבתי והעיר עובדת(, וכן ב

יה ירוקה ומשרד ישל המועצה לבנלשכונות בנות קיימא 

 הבינוי והשיכון.

כמו כן יש לשים דגש על ניהול תהליכי תכנון שיתופיים 

החל משלבי התכנון המוקדמים לטובת הצלחת המיזמים 

ותכנון מותאם לצרכי התושבים המתגוררים במקום 

 ובעלי העניין. 

סעיף 

 (9)א()4

שדרוג מרכז 

העיר ואזורי 

 מסחר

"קידום פעולות לשדרוג מרכזי ערים ומרכזים 

שימושים מעורבים,  עידוד לרבותמסחריים, 

תחבורה  המוט ופיתוח , הליכתיותציפוף

תוך שמירה על מכלול איכויות  ציבורית

עירוניות והעצמתן ומניעת פירבור של מרכזי 

 במסגרת מיזמים להתחדשות עירונית". הערים

חשוב כי בעת תהליכי התחדשות במרכזי הערים יישמרו 

העירוני האיכויות העירוניות המאפיינות את המסחר 

ובתוך כך הקצאת משאבים  רחובות עירוניים מסחרייםו

להתחדשות עירונית של מתחמים מעורבי שימושים ולא 

 .מתחמי מגורים בלבד

סעיף 

 (51)א()4

 מידע

מקומי , פיתוח ידע הפצת מידעואיסוף  "

באופן  ומחקר בנושא התחדשות עירונית,

ושוטף, לציבור, לרשויות המקומיות  נגיש, זמין

תוך שקיפות  ולאנשי מקצוע הנוגעים בדבר

המידע שעל הרשות להפיץ סוג והיקף יש לחדד את 

בשל המשמעויות הכלכליות הכרוכות בהכרזה לציבור. 

על שטח במתחם להתחדשות עירונית יש לוודא בחוק 

שקיפות מלאה בתהליך ההתחדשות החל משלב 
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, בין השאר בדבר היקפי הדירות מלאה

המתוכננות והמתחדשות באזורים עירוניים 

על שטח כמתחם התחדשות  הכרזה, ותיקים

תכניות המקודמות לשטח ההכרזה, , עירונית

וריכוז פרוטוקולים של ישיבות המליאה 

 ;"באתר האינטרנט של הרשות מורהמידע כא

ההכרזה ודרך שלבי הכנת התכנית, לטובת העצמת 

ספקולציות לא מבוססות והונאת  התושבים ולמניעת

 תושבים. 

מוצע להוסיף על תפקידה של הרשות כגורם בנוסף 

פיתוח הידע איסוף ו, את תפקיד על פעילותו מפיץ מידעה

התחדשות  במכלול הנושאים הקשורים בתהליכיהמקומי 

 העירונית.

 ב: סמכויות הרשות 4פרק ב, סעיף 

 הסבר נוסח מתוקן מוצע סעיף

 4סעיף 

 (5)ב()

 

מתחם התחדשות להכריז על שטח כעל 

פינוי ובינוי,  בהתאם להוראות סעיף  עירונית

51 

השינוי מוצע על מנת לכלול את כלל סוגי הבינוי 

האפשריים במתחמי התחדשות עירונית וכן על מנת 

לשנות את הטרמינולוגיה המתייחסת להגדלת מלאי 

הדיור בלבד לסל התערבויות שנדרשות במסגרת 

התחדשות עירונית הכוללות, בין היתר, שיפור המרחב 

 הציבורי, שיפור המרקם העירוני וכו'. 

 4יף סע

 (2)ב()

 

"להמליץ לרשות מקרקעי ישראל להקצות 

למיזמים להתחדשות עירונית, נוסף על הקרקע 

הכלולה בתכנית במסגרת מיזם להתחדשות 

עירונית, קרקע נוספת לשם הגדלת הכדאיות 

אשר בה יחולו גם הכלכלית של המיזמים, 

אמות המידה התכנוניות שנקבעו עבור מיזם 

כאמור, והכול בהתאם , התחדשות עירונית

 למדיניות מועצת מקרקעי ישראל;"

יש לוודא כי האיכויות העירוניות המקודמות במסגרת 

 וכן תכנון שהינו בר קיימא  מיזמי התחדשות עירונית

 יישמרו גם בהקצאות הקרקע הנוספות. 

 

 

 4סעיף 

 (1)ב()

 

"לגבש תמריצים לקידום התחדשות עירונית 

 כלכלית לעשות כן; באזורים שבהם אין כדאיות

וך הן ברמה העירונית והן ברמה הארצית ת

עלות ב םייהבטחת המימון בכלים שאינם תלו

, השקעה במרחב מרכיב הקרקע באזור עצמו

, בבנייה בתשתית העירוניתציבורי, ה

ושימת דגש על מרכיבים  ובשיפוץ ירוק,

הכלכלית אינה מובטחת הינם  אזורים בהם הכדאיות

 אזורים בהם תהליכי ההתחדשות העירונית חייבים לכלול

ובתשתית  השקעה משמעותית במרחב הציבורי

מרכיבים המבטיחים כי לאוכלוסיות העירונית וכן 

המוחלשות יסופקו האמצעים להמשיך להתגורר בשכונת 

מגוריהם, לשמור על דיור מוזל ללא תחזוקה גבוהה של 

ר על חיי קהילה לשמווכן  נמוכות , עלויות אקלוםהמבנים

 מתפקדת. 
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תחזוקת המבנים והתשתיות וחברתיים 

 ".בשכונה

 

 4סעיף 

 (1)ב()

סיוע וליווי 

רשויות 

 מקומיות

"לסייע לרשויות המקומיות ולעודדן בקידום 

תהליכים של התחדשות עירונית בתחומן; 

הכנת מסמכי לרבות באמצעות סיוע ומימון 

מדיניות עירוניים כוללים לאיתור מתחמים 

ם להתחדשות עירונית והכנת פוטנציאליי

תכניות בניין עיר להתחדשות עירונית 

 למתחמים נבחרים."

לסייע לרשויות מקומיות בהסתכלות עירונית  הרשותעל 

כוללת על ביצוע תהליכי התחדשות עירונית בתחומה 

לצורך איתור מתחמים להתחדשות עירונית והכנת 

תכניות איכותיות עבור מתחמים אלו על בסיס אמות 

 המידה התכנוניות שתאמץ הרשות. 

 

 

 הישראלית לבנייה ירוקההמועצה , מנהלת תחום מחקר ופיתוח, קרן שווץכתבה: 

 2151מרץ 


