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 קטים להתחדשות עירוניתנוהל סיוע לפרוי

 רקע: .1

 המינהלת באמצעות"(, החברה" או" מוריה :"להלן) מ"בע ירושלים לפיתוח חברה מוריה

 ירושלים העיר לתושבי סיוע מציעה, "(המינהלתעירונית הפועלת במוריה )להלן: " להתחדשות

. גרים הם בו בבניין עירונית, כהגדרתה להלן להתחדשות תכנית לבצע אפשרות לבחון המעוניינים

 נוהל את וכן המינהלת ידי על לתושבים שיינתנו והליווי הסיוע תחומי את להגדיר היא הנוהל מטרת

 לסיוע והתנאים העיקריים לקבלתו.     הבקשות הגשת

 הגדרות:  .2

  -להתחדשות עירונית""תכנית  .1

פינוי אשר מציעה הריסת בניינים קיימים והקמת בניינים -בינוי / בינוי-תכנית לפינוי .א

חדשים, בצפיפות גבוהה יותר, במקומם, ואשר הוכנה לגבי פרויקט העומד בדרישות הדין 

 להכרה בפרויקט כפרויקט מסוג פינוי בינוי/בינוי פינוי. 

, לרבות 10083וכן תכנית  83אדמה על פי הוראות תמ"א  תכנית לחיזוק מבנה מפני רעידת .ב

, אשר עומדת בדרישות 83לתמ"א  8תכניות להריסה ובנייה מחדש מכוח תיקון מס' 

לפרויקט מסוג זה בהתאם לתכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות 

 אדמה. 

 חשבת, קהילה קשרי. א, עירונית התחדשות מינהלת ראש : חבריה אשר ועדה –"הועדה" .ג

תבחן אותן, , הסיוע בקשות את תקבל המענקים ועדת. והיועץ המשפטי של החברה מוריה

שיינתן, כאשר  הסיוע היקף על ותמליץ בפני האורגנים המוסמכים במוריה בהן תדון

ההוצאה הכספית לצורך מתן הסיוע וההתקשרויות עם המתכננים והיועצים כפופים 

  .ים המוסמכים במוריה ולא יבוצעו קודם לקבלת אישור כאמורלקבלת אישור האורגנ

 

 :תוקפו של נוהל זה תקופת .3

, ועל כל בקשה לקבלת סיוע על פי נוהל זה להגיע 81.11.1013נוהל זה יהיה בתוקף עד ליום  .א

 למשרדי מוריה עד למועד הנ"ל.

)א( לעיל, מובהר כי חברת מוריה תהא רשאית להביא נוהל זה לידי סיום  על אף האמור בס"ק .ב

בכל עת, ומכל סיבה שהיא, ובלבד שהוראות הנוהל ימשיכו לחול על בקשות שאושרו לפני 

 סיומו.

חודשים  6פרויקט אשר יהא זכאי לסיוע על פי נוהל זה, יידרש להתחיל לממש את הסיוע תוך  .ג

חודשים ממועד  13הפרויקט על ידי המנהלת, ולתקופה של עד  לכל היותר ממועד קבלת אישור

  לוחות ולקצר את לשנות רשאית תהיה מוריה כי תחילת העמדת הסיוע. מובהר
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 גם ביחס למימוש הסיוע,האמורים  הזמנים .ד

 .דעתה שיקול לפי, מסוים קטפרוי של זכאותו בדבר קביעה לאחר

 

 ינתנו על ידי המינהלת:יתחומי הסיוע ש .4

 הנגזרות תכנוניות משמעויות והפקת המתחם על החלה ע"התב בחינת :הנדסי/ אדריכלי סיוע .א

 היתכנות בדיקת, ראשונית היתכנות בדיקת; במתחם אפשריות תכנוניות חלופות הצגת; ממנה

 .המבנה לחיזוק

בחינת הסבירות הכלכלית של הפרויקט בהתייחס לגודל  סיוע שמאי/ בדיקה כלכלית ראשונית: .ב

דירות התמורה, מיקומן בתכנית החדשה, מימון מגורי חלוף בתקופת הבנייה ומימון עלויות 

 המעבר. בדיקת היתכנות כלכלית ושמאית ראשונית. 

מיפוי הדיירים המתגוררים במתחם, בחינת עמדותיהם כלפי הפרויקט, איתור  ליווי חברתי: .ג

ם מיוחדים, סיוע באיתור בעלי הנכסים, סיוע בתהליך בחירת נציגות, סיוע בבניית צרכי

מנגנונים לקבלת החלטות וליצירת הסכמות בבניין/בבניינים נשוא הפרויקט, סיוע לבניית 

 תהליכי שיתוף הציבור, סיוע בעריכת כנס תושבים ובהפקת חומרי הסברה. 

 

נתן יכלול את כל המפורט לעיל או חלק בלבד המינהלת תהיה רשאית לקבוע כי הסיוע שיי

 מהאמור לעיל. 

מודגש כי היקף ותחומי הסיוע שיינתנו למבקשים ייקבעו על ידי מוריה בלבד לפי שיקול דעתה 

המוחלט ולמבקשים לא תוקנה כל זכות או טענה אם וככל שמוריה תחליט לדחות את בקשת 

 הסיוע או לאשר סיוע חלקי או מוגבל בלבד. 

גש עוד כי הסיוע יועמד אך ורק באמצעות העמדת אנשי מקצוע מטעם מוריה וסיוע בביצוע מוד

התהליכים כאמור ולא בדרכים אחרות כגון תשלום ו/או העברת כספים לתושבים או מי 

מובהר כי זהות כל אחד מהיועצים האמורים בסעיף זה תקבע על ידי מטעמם וכיוצא באלה. 

 . ה הבלעדימוריה בלבד, ולפי שיקול דעת

 

 אופן הגשת הבקשה: .5

 . (א' נספח) המצורף הבקשה טופס מילוי .א

 את הבקשה יגיש אחד מן הגורמים הבאים: .ב

שני תושבים או יותר, בעלי דירות במתחם, שקיבלו אישור מדיירי הבניין,  -נציגות הדיירים (1

ועד ברוב הנדרש על פי הדין, לייצג אותם. במקרה כזה יצורפו לבקשה פרוטוקול ישיבת 

הבית/ מסמך חתום על ידי בעלי דירות )שמספרם תואם את הרוב הנדרש על פי הדין( בדבר 

 מינוי הנציגים.
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מייצג רוב נדרש ע"פ דין אשר  דין עורך (1

( של בעלי דירות במתחם. טיפול בפנייה אשר נעשית ע"י עו"ד 66%לעניין כדאיות כלכלית )

 חתום למוריה, ע"י בעלי דירות במתחם, ברב האמור. טעונה המצאת יפוי כח

לפחות מבעלי הנכסים בתחום הפרוייקט המיועד אשר מעוניינים בבחינת  51%קיים רוב של  .ג

 אפשרות להתחדשות עירונית בבניין. 

 

 לבקשה: לצרף שיש מסמכים .6

 בבחינת המעוניינים, נכסים או דירות בעלי רשימת תצורף, כאמור פנייה של מקרה בכל .א

 את הפרטים הבאים: תכלול הרשימה. המצורף הטופס גבי על העירונית ההתחדשות אפשרויות

( 31%)  רוב לפחות להוות החתומים מספר על נכס./ דירה ומספר כתובת, ז..מס' ת, מלא שם

 . כאמור הנכסים בעלי של או( ב' נספח) הבניין דיירי של

או בעלי הנכסים  והדיירים הבקשה מבקשי כי המאשרים, אחרים זכויות אישורי או טאבו נסחי .ב

 . לפרויקט המיועד במתחם הנכסים בעלי אכן )א(, הם6 בסעיף כאמור ברוב הכלולים

 . מובהר כי ללא קיום הדרישות שלעיל לא יהיו המבקשים זכאים לקבלת סיוע

 

 :בבקשה אופן הטיפול .7

 : השאר, את הדברים הבאיםשהוגשה ובמסגרת זו תבחן, בין  הבקשה את הועדה תבחן

הבקשה הוגשה ע"י רוב כאמור מקרב בעלי הנכסים בבניין / במתחם המיועד להתחדשות  .א

 עירונית. 

המתחם נשוא הבקשה נראה, על פי בדיקה ראשונית, כעומד בהוראות הדין לצורך הכרה בו  .ב

 ין(. , לפי הענ83כפרויקט של התחדשות עירונית )פינוי בינוי/בינוי פינוי או תמ"א 

 התאמת התכנית המוצעת למדיניות התכנון העירונית ולעקרונות התכנוניים שנקבעו לאזור.  .ג

מבדיקה ראשונית עולה כי קיימת היתכנות תכנונית, חברתית, כלכלית ועסקית לביצוע פרויקט  .ד

 התחדשות עירונית במתחם. 

 הוועדה.  בכפוף לקיום האמור לעיל, נציגי הדיירים יוזמנו להציג את הבקשה בפני .ה

בתוך כשבועיים מקיום הדיון בוועדה תחזיר הוועדה תשובה האם יינתן על ידי מוריה סיוע  .ו

 לטיפול בפרויקט ומה היקף הסיוע שיינתן למתחם, ככל שיינתן.

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

 

 

 כללי:  .8

העיריה ו/או כל גורם עירוני יובהר כי מוריה ו/או  .א

או ממשלתי אחר, אינו אחראי בשום צורה שהיא לפרוייקט, לתכנונו, להקמתו ובכל הנוגע 

להתקשרויות של בעלי הדירות עם יזמים, מתכננים, יועצים קבלנים או צד ג' כלשהו, וכי מוריה 

היזם, הקבלן, המתכננים או בין בעלי  אינה ולא תהיה צד להתקשרות בין בעלי הדירות לבין

הדירות לבין כל צד שלישי אחר. כמו כן, מובהר כי למוריה אין השפעה על התנהלות מוסדות 

 התכנון ובכלל זה, אישור תכניות לבניין עיר ומתן היתרי בנייה. 

 לא יהא בסיוע שיינתן על ידי מוריה או מי מטעמה כדי ליצור אחריות כלשהי מצד מוריה או .ב

נותני הסיוע, כלפי בעלי הנכסים במתחם, היזם, הקבלן, המתכננים או צד ג' כלשהו, ועל בעלי 

 הנכסים במתחם מוטלת החובה לבחון באופן עצמאי את המידע והסיוע שיינתנו להם. 

מובהר כי אין בסיוע שיינתן על ידי מוריה כדי להסיר מבעלי הדירות את החובה להתקשר עם  .ג

התחומים הרלוונטיים, לרבות התחומים בהם יינתן סיוע מטעם המנהלת, יועצים מטעמם בכל 

ומובהר כי הסיוע שיינתן מטעם מוריה נועד לצורך בחינה ראשונית בלבד של הפרוייקט, והוא 

 לא יהוו תחליף לבדיקות מעמיקות שעל בעלי הדירות או מי מטעמם מוטל לבצע. 

 בעלי ידי מוריה לצורך מימון השירותים שלעל " שעות בנק" בדרך של העמדת יינתן הסיוע .ד

)בהתאם להיקף הסיוע שאושר על ידי מוריה(, כאשר בעלי  הפרויקט לבחינת הדרושים המקצוע

במסגרת כל  הניתן הסיוע היקף. מוריה י"המקצוע שיספקו את השירותים כאמור ייבחרו ע

, הפרויקט לגודל בהתאם מוריה, והוא ייקבע, בין השאר, של הבלעדי דעתה לשיקול נתון בקשה

מובהר  .שלו הביצוע היתכנות הפרויקט ומורכבות, מוריה לדעת הנדרש הסיוע מידת, מיקומו

כי היועצים והמתכננים שיועסקו במסגרת כאמור ייבחרו על ידי מוריה בלבד, אשר במידת 

  האפשר תתחשב בבחירתם בהמלצת רוב הדיירים. 

תהיה ק או נכון ורך קבלת הסיוע לא היה מלא, מדויאם יתברר כי המידע שניתן למוריה לצ .ה

ידי את מתן הסיוע, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או זכות מוריה רשאית להפסיק באופן מ

 העומדים לה במקרה כאמור. 

מוריה תהיה רשאית להפסיק סיוע שניתן על ידה, בכל עת, אם יתברר, על אף הנתונים שנכללו  .ו

קרב בעלי הנכסים במתחם הפרויקט המתנגדים לביצוע הפרויקט בפניה למוריה, כי קיים רוב מ

 או לביצועו במתכונת שהוצגה למוריה במסגרת הפניה. 

  



 

5 
 

 

 

 

 

 א נספח

 טופס בקשת סיוע מחברת מוריה לליווי פרויקט התחדשות עירונית

 

 פרטים כלליים .1

 _______________________כתובת הבניין:

 ________ חלקה-תת_______  חלקה______ גושפרטי הנכס: 

 _______________________מספר יחידות דיור קיים: 

/ אחר:  38/   הריסה ובנייה באמצעות תמ"א  38בינוי     / תמ"א -סוג הפרויקט המוצע:   פינוי

______________ 

 שכונה: _____________________

 מינהל קהילתי: ____________________

 חברי הנציגות הפונה:

 מונתה על ידי הדיירים באסיפה מתאריך _________.  הנציגות

בבניין והנציגות מונתה ברוב של %___  הדירות מבעלי_____  % הדיירים שהשתתפו באסיפה זו מהווים

. 

 

 

 

 מייל טלפון כתובת שם מלא
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פירוט תחומי  .2 :הסיוע המבוקש

 הערות  השירות המבוקש  תחום הסיוע

     

     

     

     

     

     

 

 :מצורפים בזאת .3

רשימת בעלי הזכויות בנכסים בפרויקט המעוניינים בביצוע פרויקט התחדשות עירונית  .א

בו, וחתימותיהם להסכמה לבחינת תכנית להתחדשות עירונית שעבורה מבוקש הסיוע, 

מדיירי  31%הכוללת שם מלא, מס' ת.ז., מס' טלפון, כתובת ומס' דירה. לפחות 

 הפרויקט. 

רים, המאשרים כי מבקשי הבקשה הם אכן בעלי נסחי טאבו או אישורי זכויות אח .ב

 הדירות במתחם. 

 

 תנאי הסיוע והתחייבויות התושבים: .6

 להתחדשות לפרויקטים סיוע נוהל" להוראות בהתאם, הסיוע לקבלת זכאותנו בחינת לצורך

 :כדלקמן בזאת ומתחייב מצהיר הנני"(, הנוהל: "להלן" )עירונית

 . בבניין הנכסים מבעלי 31% לפחות של רוב מהווים המבקשים הדירות בעלי  .א

 הוראותיו אחר ולמלא, במלואם הנוהל תנאי בכל לעמוד מתחייבים הננו .ב

 לקבלת זכאי אשר יקטכפרו בו הכרה לצורך הנוהל בדרישות עומד הבקשה נשוא הפרויקט .ג

 . ממוריה סיוע
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 והמידע הנתונים .ד לצורך ידינו על הניתנים

 בהתאם סיוע לתת תחליטו אם אף כי לנו וידוע יקיםומדו נכונים, מלאים הם הסיוע קבלת

 ידינו על לכם שניתנו הנתונים כי יתברר אם דימי באופן להפסיקו רשאים תהיו זו לבקשה

 . קיםומדוי נכונים, מלאים אינם

, ב"וכיוצ בתנאים המענק התניית, הבקשה דחיית, הסיוע למתן באשר ההחלטות כי לנו ידוע .ה

 של החלטותיה. המוחלט דעתה שיקול לפי, בנוהל כהגדרתה הוועדה בסמכות תהינה

  .אלו להחלטות באשר טענות כל לנו תהינה ולא, סופיות תהינה הוועדה

 ובכל להקמתו, לתכנונו, לפרוייקט שהיא צורה בשום אחראית אינה מוריה כי לנו ידוע .ו

' ג צד או יועצים, מתכננים, קבלנים, יזמים עם בו הנכסים בעלי של להתקשרויות הנוגע

, הקבלן לבין בפרויקט הנכסים בעלי בין להתקשרות צד תהיה ולא אינה מוריה וכי כלשהו

 טענה, דרישה בכל מוריה אל נבוא ולא, אחר שלישי צד כל או היועצים, המתכננים, היזם

 התכנון מוסדות התנהלות על השפעה אין למוריה כי לנו ידוע כן כמו. כאמור תביעה או

 מי או/ו מוריה ידי על נתןישי בסיוע יהא לא. בנייה היתרי ומתן עיר לבניין תכניות באישור

 החובה מוטלת ועלינו, הסיוע נותני או/ו מוריה מצד כלשהי אחריות ליצור כדי מטעמה

 . לנו נתןישי והסיוע המידע את עצמאי באופן לבחון

 עם להתקשר החובה את תנומא להסיר כדי מוריה ידי על לנו נתןישי בסיוע אין כי מובהר .ז

 מטעם סיוע נתןיי בהם התחומים לרבות, הרלוונטיים התחומים בכל מטעמנו יועצים

 של בלבד ראשונית בחינה לצורך נועד מוריה מטעם נתןישי הסיוע כי עלינו ומוסכם, מוריה

 יהווה לא והואהבקשה,  נשוא במתחם עירונית התחדשות פרויקט לביצוע ההיתכנות

 כלפי טענות או דרישות כל לנו יהיו ולא ואין לבצע עלינו שמוטל מעמיקות לבדיקות תחליף

 אינם היועצים מבדיקות שעלו הנתונים כי יתברר אם זה ובכלל, לעיל האמור בכל מוריה

 . קיםמדוי או מלאים

 טענה או/ו נזק כל בגין, מטעמה ראשונה דרישה פי על מוריה את לשפות מתחייבים הננו .ח

 בקשר מוריה ידי על נתןישי לסיוע או/ו לפרויקט הנוגע בכל מוריה כלפי שתופנה תביעה או/ו

 מוריה              את נפצה כן. כאמור תביעה בכל לטיפול ביחס מוריה בנעלי לבוא וכן, לפרוייקט

 נכון היה לא הסיוע קבלת לצורך ידינו על שניתן המידע כי יתברר אם ונזקיה הוצאותיה בגין

 .יקומדו מלא

ידוע לנו ומוסכם עלינו כי הפעלת התכנית מותנית בקבלת התקציבים המתאימים על ידי  .6

מוריה מהרשויות השונות, וכי בכל מקרה של אי קבלת התקציבים ו/או הפסקת העמדת 

 תהא מוריה רשאית להפסיק או  -התקציבים למוריה ו/או השהיית העברתם למוריה 

 



 

8 
 

 

 

 

  

פיה, לפי העניין, וזאת אף ללא -להשהות, לפי שיקול דעתה, את התכנית ואת מתן הסיוע על 

 מתן כל הודעה מוקדמת. 

כן ידוע לנו ומוסכם אלינו שמוריה רשאית להפסיק הסיוע ללא כל הודעה אם יתברר כי  .3

יקים ונכונים או אם ם, מדוהנתונים והמידע שנמסרו לה לצורך קבלת הסיוע אינם מלאי

יתברר כי קיימת היתכנות נמוכה לביצוע פרויקט התחדשות עירונית במתחם או אם יתברר 

כי יותר ממחצית מבעלי הנכסים בתחום הפרויקט אינם מעוניינים בביצוע פרויקט 

 התחדשות עירונית במתחם. 

כלשהי מצד מוריה  ידוע לנו כי אין בחתימתנו על כתב התחייבות זה כדי ליצור מחויבות . 9

 בחתימתנו אין כי מובהר כן למתן הסיוע ו/או להוות אישור בדבר עמידתי בתנאי הנוהל.

 מידע קבלתסיוע כאמור ב הינה זה בשלב מטרתנו וכי הפרוייקט את לבצע אותנו לחייב כדי

  .בענין ראשוני

  

 

שם נציג בעלי  

 הדירות

  חתימה וחותמת 
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 ב נספח

 

 הדירותרשימת בעלי 

____________ מספרי בניינים ________ אנו החתומים מטה, בעלי הזכויות בנכסים ברחוב 

"(, מביעים בזאת את הסכמתנו העקרונית לבחינת תכנית להתחדשות עירונית המתחם)להלן: "

 במתחם בו נמצאים הנכסים בהם אנו בעלי הזכויות. 

אנו מבקשים בזאת לקבל ממוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ סיוע, בהתאם להוראות נוהל סיוע 

לפרויקטים להתחדשות עירונית, לבחינת ההצעה/ בדיקת היתכנות ראשונית לביצוע פרויקט 

 התחדשות עירונית במתחם.   

 מס' דירה כתובת ת.ז. שם מלא 
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