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דבר ראש העיר ירושלים

תושבים יקרים,

ותמ״א  בינוי-פינוי  מסוג  פרויקטים  בירושלים.  עירונית  בהתחדשות  מאמין  אני 

ופתרונות  ממ”דים  להוסיף  הוותיקות,  השכונות  את  לחדש  לנו  מאפשרים   38

כאשר  צעירים.  זוגות  עבור  דיור  יחידות  להוסיף  וכמובן  תשתיות  לשדרג  מיגון, 

 - ובראשונה  ובראש  מרוויחים,  כולם  ובמקצועיות  בשקיפות  מנוהל  כולו   התהליך 

אתם, התושבים, שזוכים לשפר את תנאי הדיור שלכם ולהעלות את ערך הדירה שבבעלותכם.

מזה כחמש שנים פועלת בירושלים מינהלת התחדשות עירונית, אשר אמונה על קידום הנושאים הקשורים 

בכך  “מוריה”.  חברת  של  לאחריותה  המינהלת  פעילות  הועברה  האחרונה  בשנה  עירונית.  בהתחדשות 

רתמנו לנושא חשוב זה את החברה העירונית המובילה בתחום התשתיות, שהיא אחת החברות המובילות 

בישראל.

אני מזמין אתכם להיעזר בשירותי המינהלת על מנת לקדם את הפרויקט שבבניין מגוריכם ושיחד נזכה 

לראות בבנייתה של ירושלים המחודשת.

שלכם,

ניר ברקת

ראש העיר ירושלים

דבר מנכ”ל חברת “מוריה”

תושבי ירושלים,

אנו  בישראל.  והמצליחות  המובילות  העירוניות  החברות  אחת  היא  “מוריה”  חברת 

שמחים להוביל את חזונו של ראש העיר ירושלים, ניר ברקת, לקידומו המואץ של תחום 

ההתחדשות העירונית של העיר.

לצורך השגת מטרה נעלה זו, הקמנו בחברת “מוריה” מינהלת התחדשות עירונית חדשה, 

בדיקת  כולל  התכנון,  משלב  החל  “בינוי-פינוי-בינוי”,  בתחום  פרטיות  יוזמות  ולקדם  לסייע  שמטרתה 

ביורוקרטיים  חסמים  הסרת  תוך  התהליך,  אורך  לכל  אדריכלי  סיוע  תכנוני,  ליווי  ראשונית,  היתכנות 

ובשיתוף פעולה עם כל הגורמים הרלוונטיים. 

אנו רואים בתחום ההתחדשות העירונית בירושלים נדבך מרכזי נוסף בפעילות הענפה של חברת “מוריה” 

הכוח  בכל  ולפעול  גדולה להמשיך  וזכות  עבורנו, שליחות  זהו אתגר אמיתי  ותושביה.  ירושלים  לטובת 

לפיתוחה ולהתחדשותה של העיר.

בברכה,

דורון נויוירט

מנכ”ל 

פרויקט פינוי-בינוי, דרך חברון דרום
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פתח דבר
התחדשות עירונית היא שם כללי לתהליך שבו אזור עירוני מסוים עובר שיקום פיזי וחברתי. לעתים, 
זהו תהליך “טבעי” המתרחש מעצמו בשוק החופשי. בשנים האחרונות תהליכים אלה זוכים להאצה 

במקומות רבים בארץ ובעולם, באופן יזום על ידי הממסד, בשל היתרונות הרבים שבהם. 
תנאים  יוצרים  אלה  תהליכים  וכלכלית.  עירונית  חברתית,  תועלת  עירונית  התחדשות  לתהליכי 
כלכליים טובים ליזמים, מחליפים את הישן בחדש, מאפשרים שמירה על שטחים פתוחים ומזמנים 
התפתחות כלכלית לבעלי הדירות. מדיניות התכנון הארצית והמקומית מכוונת את התכנון להתחדשות 
עירונית על פני בנייה של אזורים חדשים וזאת לאור מחסור בקרקעות ברחבי הארץ המיועדים לפיתוח 

ובגלל הרצון לנצל תשתיות קיימות.
בירושלים, התחדשות עירונית היא כלי מרכזי להוספת יחידות דיור תוך ניסיון ליצור מענה לזוגות 
רעידות אדמה,  קיימים מפני  לחזק מבנים  ניתן  בעיר. באמצעותה  דירה  לרכוש  צעירים, המחפשים 
ובניינים עם  ותיקות  פניהן של שכונות  ולחדש את  להקים ממ”דים, לשפר מערכות בבית המשותף 

תשתיות ישנות. 
כאשר התחדשות עירונית מצליחה זוכים בעלי הדירות בנכס חדש או מחודש, באופן מלא או חלקי, 
ידי  בעל ערך גבוה מקודמו, ללא הוצאה כספית מטעמם והעיר זוכה בחידוש של המתחם כולו על 

טיפול בתשתיות ובחידוש המרחב הציבורי. 
עם זאת, תהליכי ההתחדשות העירונית ארוכים, מורכבים ומלווים בחסמים רבים. פעמים רבות, 
בעלי דירות מוצאים עצמם חסרי ידע ושליטה בתהליך, כאשר הוא מנוהל על ידי הרשות או על ידי 

יזם פרטי.
על פי הנחיית ראש העיר ירושלים, בחודש יוני 2014 הוקמה בחברת “מוריה” מינהלת התחדשות 
עירונית, העוסקת בקידום פרויקטים בתחום זה. המינהלת פועלת במספר מישורים על מנת להפוך את 

תהליכי ההתחדשות העירונית בעיר לפשוטים ולקצרים יותר.
אנחנו במינהלת מאמינים, כי דרך רצויה לעשות זאת היא בהעברת ידע וכוח לבעלי הדירות וסיוע 

להם להיות היוזמים והמובילים של התהליך עבור דירתם.
פרויקט  מגוריהם,  בבניין  להוביל,  המעוניינים  דירות  לבעלי  מיועדת  לפניכם  המוצגת  הערכה 
להתחדשות עירונית. הערכה נכתבה מתוך רצון לרכז את המידע ולארגן את הכלים הקיימים בתחום, 

כדי שיהיו נגישים וברורים ככל האפשר לבעלי הדירות. 
housing.org.il :ניתן למצוא את הערכה גם בגרסה אינטרנטית בכתובת

אנו מקווים, כי ערכה זו תסייע בידכם בקידום הפרויקט שלכם בצורה נעימה, יעילה ומהירה ביותר. 
ברצוננו להדגיש, כי האמור בערכה זו הוא בבחינת מידע כללי וראשוני בלבד, שאינו מהווה תחליף 
מצב  לגבי  הנדרשים  והלימוד  הבדיקות  את  עבורכם  יערכו  אשר  מקצוע  אנשי  עם  להתקשרותכם 

דירותיכם, האפשרות לביצוע פרויקט של התחדשות עירונית בביתכם וכל הקשור בנושאים אלה. 
ולפני סיום נבהיר שתי נקודות: האחת, בסוף כל פרק מופיעה רשימה של “כלים”, המיועדת להרחבת 
הידע בנושא הפרק; השנייה, כי החוברת נכתבה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מיועדת לגברים 

ולנשים במידה שווה.

בכל שאלה או בקשה הנכם מוזמנים לפנות אלינו.

בברכה,

המינהלת להתחדשות עירונית

תודות
הערכה הופקה על ידי המינהלת להתחדשות עירונית בירושלים, הפועלת בחברת “מוריה”, בשותפות 
 עם אגף תכנון עיר, עובדי שטח, המחלקה לעבודה קהילתית בעיריית ירושלים וארגוני המגזר השלישי - 

אנשי תכנון, חברה וקהילה. 
אנו מבקשים להודות על הגיבוי המקצועי, על התמיכה והליווי לאורך כל הדרך, על העשייה היומיומית 

ועל כתיבת הערכה:

עיריית ירושלים

מר ניר ברקת, ראש העיר

מיכל שלם, ראש הסגל

אמנון מרחב, מנכ”ל העירייה

עמרי רחמים, יועץ ראש העיר 

אדר’ שלמה אשכול, מהנדס העיר

עופר גריידינגר, מנהל מחלקת תכנון עיר

אמנון ארבל, סגן מנהל אגף תכנון עיר וממונה על מחלקת התכנון

אדר’ שרון דינור, סגנית מנהל מחלקת תכנון עיר

שירה אבני, ממונה על המרכיב החברתי בתכנון, המחלקה לעבודה קהילתית

אורית ניר, ממונה על ההסברה

מינהל קהילתי “יובלים”

דנה גזי, עובדת סוציאלית-קהילתית

ייטב בושירה, מתכנן אורבני

“מוזאיקה” - המרכז ליישוב סכסוכים בהסכמה

עידו קלינברגר, ראש תחום בניית הסכמות ויזמות בגישור

רותם נגר, סגנית מנהלת אזור ירושלים

דורית פרי, יועצת חברתית

חברת “מוריה”

דורון נויוירט, מנכ”ל חברת “מוריה”

אלי שמואליאן, סמנכ”ל פיתוח עסקי, חברת “מוריה”

עמית פוני־קרוניש, מנהל המינהלת להתחדשות עירונית

נועה אפיק־ריבוש, אחראית קשרי קהילה

שי אדרעי, מתאם תכנון, המינהלת להתחדשות עירונית

כרמית מגן, מנהלת מערך דוברות, יח”צ וקשרי קהילה

הנהלת חברת “מוריה” וצוות העובדים
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 לימוד הנושא
ובדיקה ראשונית

הכרת המסלולים השונים להתחדשות 
עירונית; לימוד המקום; בחינת היתכנות 

ראשונית

  תכנון
בניית החזון שלכם למתחם; תהליך 
הגשת תב״ע להתחדשות עירונית; 
הליך הוצאת היתר בנייה; עקרונות 

התכנון; תהליך אישור תמ״א 38

   התארגנות
בעלי הדירות

איתור צוות מוביל; תכנית פעולה 
להתארגנות; קיום שיחות אישיות; 

מינוי נציגות

 בחירת סוג 
ואופן ההתחדשות
התייעצות עם אנשי מקצוע; מסלול 

מיסוי )יזמי( או מסלול רשויות; נוהל סיוע 
לפרויקטים להתחדשות עירונית

התקשרות עם 
אנשי מקצוע

המלצות בטרם התקשרות; זכויות 
בעלי דירות במתחם פינוי-בינוי; 
המינהלת להתחדשות עירונית 

בחברת ״מוריה״

התחלה

שלב 1

לימוד הנושא ובדיקה ראשונית

הכרת המסלולים השונים להתחדשות עירוניתא. 

לימוד המקוםב. 

בחינת היתכנות ראשוניתג. 

כלי עזר
מהי התחדשות עירונית?	 

עקרונות מרכזיים להתארגנות לקראת התחדשות עירונית	 

מילון מושגים	 

צוות התחדשות עירונית	 

אנשי קשר לסיוע

מתכנן אורבני במינהל הקהילתי	 

הרפרנט לאזור באגף לתכנון בעירייה	 

• מתאם•תכנון•במינהלת•להתחדשות•עירונית•	

בחינת האפשרויות מול גורמי התכנון העירוניים:

בינוי-פינוי - ועדת התחדשות עירונית	 

תמ”א 38 - פגישה עם אדריכל אזורי באגף התכנון	 

מי•יכול•לסייע?

צעדים ראשונים
בהתחדשות עירונית
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שלב 1

לימוד הנושא ובדיקה ראשונית

שמעתם על התחדשות עירונית ואתם מעוניינים לבחון אפשרות לקדם התחדשות עירונית בבניין 

המצב  של  והן  העירונית  ההתחדשות  תחום  של  הן  ללימוד  זמן  הקדישו  הראשון,  בשלב  שלכם? 

לביצוע  לפניכם  העומדות  האפשרויות  את  לבדוק  תוכלו  כך  שלכם.  המתחם  של  והפיזי  התכנוני 

פרויקט של התחדשות עירונית במתחם ולשקול האם אתם מעוניינים להיכנס לתהליך.

א. הכרת המסלולים השונים להתחדשות העירונית
פינוי-בינוי, בינוי-פינוי, עיבוי, תמ”א 38, ועוד - כל אלה הם חלק מהמושגים מעולם ההתחדשות 

העירונית. סביר להניח ששמעתם את המילים האלה בעבר. עכשיו הזמן לגלות מה הן אומרות. 

אנו ממליצים להגיע לתהליך עם כמה שיותר ידע בתחום. זכרו, ידע = כוח. ככל שתדעו יותר 

כך תוכלו ביתר קלות להוביל את הפרויקט שלכם להצלחה.

לעזרתכם מספר נספחים בחוברת זו:

1. מהי התחדשות עירונית? 

2. עקרונות מרכזיים בהתארגנות לקראת התחדשות עירונית

3. מילון מושגים

4. טבלה מסכמת: הבחנה בין סוגי ההתחדשות העירונית השונים

ב. לימוד המקום 
לאחר שלמדתם קצת על עולם ההתחדשות העירונית, אנו מציעים לבדוק לעומק את המצב הפיזי 

והתכנוני של הבניין שלכם. לימוד המקום כולל שני חלקים: )1( בחינת אפשרויות התכנון והבנייה 

לגבי הבניין, הן מהבחינה הפיזית והן מהבחינה התכנונית; )2( בחינת העמדות של בעלי הדירות.

1. בחינת אפשרויות התכנון והבנייה 

כדי לדעת איזה סוג של פרויקט התחדשות אפשרי בבניין שלכם בחנו את המצב הנוכחי בבניין 

)מספר הדיירים, גודל המגרש, מיקום קווי הבניין, שטחי חנייה וכדומה(. 

לאחר מכן, בררו את המצב התכנוני של הבניין )אילו תכניות בניין עיר חלות עליו( ומהי מדיניות 

של  למסלול  כניסתכם  בטרם  זאת  לדעת  עליכם  שלכם.  לבניין/למתחם  ביחס  העירונית  התכנון 

התחדשות עירונית. 

ובררו  לימדו את תנאי הסף לכניסה למסלולים השונים של ההתחדשות העירונית  בנוסף לכך, 

האם הבניין שלכם עומד בהם. קיימים תנאי סף אחדים לכל מסלול אפשרי. בררו אותם ובדקו האם 

הבניין שלכם מתאים לאחת או יותר מהאפשרויות. 

לצורך בדיקת נושא זה התייעצו באיש מקצוע מתחום התכנון והבנייה. ניתן להתייעץ עם מתכנן 

עם  או  לאזורכם.  האחראי  בעירייה  התכנון  במחלקת  אזורי  אדריכל  עם  הקהילתי,  במינהל  אורבני 
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מתאם התכנון במינהלת להתחדשות עירונית - אלה יוכלו לתת לכם מידע כללי וראשוני בנושא ללא 

תשלום. מובן כי אם תבחרו להתקדם במסלול זה או אחר יהיה עליכם להתקשר עם אנשי מקצוע 

שיטפלו בנושא, כמפורט בהמשך. 

 

2. בחינת עמדת בעלי הדירות 

אתרו מספר רב ככל האפשר של בעלי דירות בבניין שלכם ושוחחו איתם בנושא. נסו להבין מה הלך 

הרוח בין הדיירים והאם יש מתעניינים נוספים בהתחדשות מלבדכם. כמובן שעליכם לדבר עם מי 

שהם בעלי הזכויות בדירות ולא עם שוכרי הדירות. 

בשלב זה, אין צורך לדבר עם כל בעלי הדירות. עם זאת, כדי להצליח אתם זקוקים להסכמת 

רוב בעלי הדירות )כאשר שיעור הרוב הנדרש תלוי במסלול שבו תבחרו להתקדם( ולכן מומלץ 

אינם  מהם  רבים  אם  בבניין/מתחם.  הדירות  בעלי  מבין  האפשר  ככל  גדול  מספר  עם  לשוחח 

מעוניינים ייתכן שנכון לסיים כאן את התהליך. 

אבל, אם יש נכונות מצד חלק ניכר מהדיירים - שווה להמשיך ולקדם את התהליך. יכול להיות 

שישנם בעלי דירות שישתכנעו בהמשך הדרך. בכל מקרה, זהו גישוש ראשוני בלבד ואין זה מומלץ 

לפזר הבטחות לפני שתדעו מהן האפשרויות המציאותיות להתחדשות עירונית בבניין שלכם. 

ג. בחינת היתכנות ראשונית
1. צוות התחדשות עירונית

לצוות  לפנות  זה  בשלב  רצוי  פינוי-בינוי,  של  לתהליך  להיכנס  אפשרות  על  חושבים  אתם  אם 

התחדשות עירונית בעירייה בבקשה לקבלת התייחסות ראשונית, שתבהיר כבר בשלב מוקדם 

זה האם ניתן יהיה בעתיד לקבל “אור ירוק” לרעיון שלכם וכן הנחיות לקידומו.

2. בדיקת היתכנות כלכלית

ככלל, לא מספיקה בחינה תכנונית וחברתית על מנת לדעת אם פרויקט התחדשות עירונית ישים. 

אחד המדדים החשובים להצלחתו הוא היותו ישים מבחינה כלכלית וכדאי למשקיעים/קבלנים. 

הכדאיות הכלכלית נקבעת, בין היתר, על פי ערך הקרקע וכמות יחידות הדיור הנכנסות אל מול 

החדשות.

בפינוי-בינוי, לדוגמה, יחס הדירות החדשות מול הקיימות משתנה בהתאם למיקום הפרויקט בעיר 

ולערכי הקרקע הקיימים באותו אזור. אם זכויות הבנייה לא מאפשרות יחס זה מבחינה תכנונית, לא 

בטוח כלל שהפרויקט ישים.

בתמ”א 38 צריכות הדירות החדשות לסייע לממן את החיזוק וההרחבות של הדירות הישנות. 

על מנת להעריך את כלכליות הפרויקט נדרשים היזמים בפרויקטים של פינוי-בינוי, בשלב מוקדם 

של התהליך, להכין תקן 21 - דוח המוגש לאגף התכנון בעירייה, הקובע את הכלכליות של הפרויקט.

ביוזמת בעלי הדירות לא ניתן להכין דוח כזה טרם ההתקשרות ליזם, אך ניתן לקבל חוות דעת 

שמאית אשר תקבע האם הפרויקט כלכלי.

כדאי לדעת!  במרבית המקרים, התחדשות עירונית אינה כרוכה בהוצאה כספית של 
בעלי הדירות. עם זאת, עלות המחייה בדירות החדשות והגדולות יותר עשויה להיות 

גבוהה יותר, שכן הארנונה ועלויות ההחזקה בבניינים המחודשים צפויות לגדול. 

כלי עזר לשלב 1

מהי התחדשות עירונית?
התחדשות עירונית היא שם כללי לתהליך שבו בניין בודד או אזור עירוני נדרש לשיקום כללי 

מבחינה פיזית וחברתית. קיימות דרכים שונות שבהן מתבצע התהליך. לעתים, התהליך מתרחש 

באופן טבעי ולעתים ביוזמה של רשות ציבורית או של גוף פרטי יזמי. מכל מקום, המטרה ליצור 

סביבת מגורים איכותית, ונעימה. התהליך כולל הגדלת היצע יחידות הדיור וחידוש המלאי הקיים, 

שיפור התשתיות הפיזיות של הדירות הקיימות, שיפור בטיחות המבנים, וכן שיפור משמעותי של 

המרחב הציבורי ומענה לצרכים הציבוריים. 

בינוי-פינוי,  פינוי-בינוי,  אפשריים:  פתרונות  סוגי  מספר  בתוכה  כוללת  עירונית  התחדשות 

תמ”א 38 לסוגיה, ועוד. 

איך כל זה מתאפשר?
כדי שפרויקט התחדשות עירונית יהיה כדאי, הן ליזם המקים אותו והן לתושבים, עליו להוסיף 

הדיור  יחידות  תוספת  הקיימות.  הדיור  יחידות  למספר  ביחס  משמעותי  בהיקף  דיור  יחידות 

שטחים  הפרשת  הדיור,  יחדות  צפיפות  לגובה,  בנייה  כגון:  תכנוניים,  שיקולים  פי  על  נקבעת 

ועלות  הקרקע  מחיר  כגון:  כלכליים,  שיקולים  פי  על  וכן  וחנייה,  תנועה  הסדרי  ציבור,  לצורכי 

הפינוי. היחס המתקבל מאפשר בסופו של דבר תוספת בנייה או בניית דירות חדשות עבור בעלי 

הדירות הקיימות וכן בניית דירות נוספות שיימכרו על ידי הקבלן/יזם המבצע את הפרויקט. 

מי יוזם את התהליך?
היא  היוזמה  כאשר  פרטית.  או  עירונית  להיות  יכולה  עירונית  התחדשות  לפרויקט  היוזמה 

עירונית, הכוונה שהעירייה יוזמת תכנית מתאר )תב”ע( להתחדשות עירונית. במקרים מסוימים, 

העירייה יכולה להיעזר במשרד הבינוי והשיכון לקבלת תקציב לתכנון הפרויקט. כאשר היוזמה 

יזם פרטי או לבעלי הדירות, המתארגנים לביצוע התהליך. בכל  היא פרטית, הכוונה לקבלן או 

והבנייה  התכנית  מימוש  השונות.  התכנון  בוועדות  ולאישור  לדיון  מובאות  התכניות  המקרים, 

בפועל מבוצעים על ידי יזמים וקבלנים פרטיים עמם יתקשרו דיירי הבניין/הבניינים הקיימים, 

וזאת לאחר קבלת האישורים הנדרשים על פי דין. 

מסלולי התחדשות עירונית
פינוי-בינוי

פינוי-בינוי הוא אחד הכלים המרכזיים להניע תהליך של התחדשות עירונית. בפרויקט לפינוי-

ובמקומם  אדמה,  רעידות  של  בתקן  עומדים  אינם  אשר  הישנים,  המבנים  את  הורסים  בינוי 

מקימים מבנים חדשים, מתוכננים טוב יותר ובטיחותיים הרבה יותר, תוך שדרוג המרחב הציבורי 

ומתן פתרונות מקיפים לתנועה ולחנייה. הדיירים מקבלים דירות במבנים החדשים ויתרת הדירות 

נמכרות לצורך מימון הפרויקט.

פינוי-בינוי מאפשר:

שיפור ושיקום מרקמים ישנים בעיר. 	 

יצירת מגוון איכותי של משאבים והזדמנויות בתחומי הדיור, השירותים והתעסוקה.	 
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קיום שירותים רבים במרחק הליכה.	 

שמירה על ערכי טבע וצמצום הפגיעה בשטחים הפתוחים.	 

בינוי-פינוי

בבינוי-פינוי היזם מתחיל לבנות בניין חדש בשטח לא מבונה בקרבת הבניינים המועדים לפינוי 

ועוברים  הישנות  דירותיהם  את  הדיירים  עוזבים  החדשים,  הבניינים  בניית  סיום  עם  והריסה. 

פינוי  לאחר  בשכירות(.  מגורים  של  ביניים  תקופת  )ללא  החדש  בבניין  חדשות  לדירות  ישירות 

הבניין הישן, היזם הורס אותו ובמקומו בונה בניין חדש נוסף, שבו יאוכלסו דיירי הבניין הבא, וכך 

הלאה.

היתרונות בפרויקט מסוג פינוי-בינוי הם:

ודאות לדיירים המתגוררים במתחם.	 

בניית בניין אחד או מספר בניינים ללא פינוי הדיירים לדירות חלופיות.	 

ביסוס האמון של דיירי המתחם בפרויקט העתידי.	 

חשוב לציין, כי פרויקט מסוג בינוי-פינוי יכול לקרום עור וגידים אך ורק כאשר קיימת 
הקיים  המבנה  בפינוי  צורך  ללא  בניין  לבנות  אפשר  שעליה  זמינה,  קרקע  במתחם 
וכאשר קיימים הסדרים מתאימים עם הבעלים של הקרקע הזמינה. עובדה זו גורמת 

לכך, שפרויקטים מסוג זה הם נדירים.

בשתי האפשרויות התמורה לבעלי הדירות כמעט וזהה:

דירה חדשה וגדולה יותר	 

ממ”ד 	 

בניין חדש	 

מעלית 	 

חניון תת קרקעי	 

פיתוח השטח הציבורי מסביב לבניין	 

בדרך כלל כל זאת, ללא כל מחויבות להוצאה כספית מצדכם!

תנאי סף לפינוי-בינוי

הסכמת בעלי הדירות )לצורך הכרזה במשרד השיכון וקבלת הקלות המס(.. 1

מינימום 24 יחידות דיור נכנסות.. 2

תואם מדיניות אגף התכנון )בדיקה ראשונית בצוות התחדשות עירונית בעירייה(.. 3

תמ״א 38

תמ”א 38 מעודדת חיזוק מבנים אשר נבנו לפני  1.1.80

וזאת באמצעות תוספת זכויות באופן גורף בכל רחבי הארץ ומאפשרת לסייע לבעלי נכסים לממן 

את החיזוק בין השאר גם על יד מתן פטור מהיטלי השבחה. התמ”א מעניקה לוועדות המקומיות 

סמכות ושיקול דעת לתוספת זכויות בניה למבנים הטעונים חיזוק וניתן להוציא היתרי בניה מכוחה.

התכנית קובעת מסגרת סטטוטורית, המאפשרת הוצאת היתרי בנייה לחיזוק מבנים, העומדים 

בתנאי הסף, בפני רעידות אדמה ומעודדת את הביצוע על ידי מתן זכויות בנייה והטבות מס לשם 

מימון החיזוק. 

קיימים שני מסלולים לקידום בקשות לתמ”א . האחד לתוספות על גבי בניין חזק תוך כדי 

חיזוק המבנה והשני הריסה ובניה מחדש בהתאם לתקן 413 .

התמורה האפשרית לדיירים:

חיזוק הבניין מפני רעידות אדמה	 

הרחבה של עד 25 מטר הכוללת ממ”ד.	 

מרפסת שמש 12 מ”ר	 

מעלית	 

טיפול בשטחים ציבוריים )בהתאם 	 

להסכם עם היזם(

החלפת תשתיות ביוב, חשמל ומים 	 

)בהתאם להסכם עם היזם(

בדרך כלל כל זאת, ללא כל מחויבות להוצאה כספית מצדכם!

תכנית 10038:

סעיף 23 לתמ”א 38 הארצית מאפשר לוועדות המקומיות ליזום תכניות מפורטות מהן ניתן 

לגזור היתרי בניה ולהתאים את זכויות הבניה לתנאים המיוחדים של כל יישוב.

תכנית 10038 נערכה בירושלים על ידיי עיריית ירושלים בהתאם לאמור לעיל לאחר איסוף 

ובחינת הנתונים המיוחדים לירושלים. 

התכנית מגדירה הנחיות מיוחדות לבינוי במרקמים בעלי מאפיינים יחודיים : תחום העיר 

ואזורי  ,תחום העיר ההיסטורית )שכונות אשר הוקמו לפני 1948(, אזורי שימור  העתיקה 

התחדשות עירונית.

,גודל המבנה  זכויות בהדרגה בהתאמה למידת החיזוק ההנדסי  נותנת  התמ”א העירונית 

ומיקומו במרחב העירוני.

בתחום העיר ירושלים ניתן להגיש בקשות התואמות את התכנית העירונית.

עקרונות בסיסיים - לתוספת קומות על פי תכנית 10038

אופן חיזוקסוג מבנה1
הבניין

מיקום2

העיר 
ההיסטורית + 
אזורים לשימור

אזורים 
להתחדשות 

עירונית

שאר העיר

קומה וחציקומהקומהחיזוק חלקימבנה קטן

שתי קומותשתי קומותקומה וחציחיזוק מלא

קומה וחציקומה וחציקומה וחציחיזוק חלקימבנה גדול

שתיים וחצי שתי קומותחיזוק מלא
קומות

שתיים וחצי 
קומות

מבנה גדול  - מבנה שבו 14 יחידות דיור או 5 קומות ובו 5 יחידות דיור נפרדות )אם יש בחלקה אחת כמה מבנים שיחד . 1

הם מהווים מעל 14 יחידות דיור - הם יכולים יחד להיחשב כבניין גדול(.

על פי התשריט לתכנית 10038.. 2
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תנאי סף לתמ”א 38

הסכמות בעלי הדירות.. 1

מועד הקמת הבניין: הבניין נבנה לפני 1980.. 2

לא תתאפשר תוספת קומות ויחידות מכוח התמ”א במבנים שעל פי תכנית אשר חלה עליהם . 3

 גובהם אינו עולה על שתי קומות ושטחם הכולל )עיקרי ושירות( אינו עולה על 400 מ”ר.

לא מומשו היתרי בנייה לבניין אחרי שנת 2005.

לא ניתן לקדם תמ”א 38 בתחום חומות העיר העתיקה.. 4

לא ניתן לקדם תמ”א 38 במבנים חד ודו־משפחתיים ו/או במרקמים צמודי קרקע.. 5

טבלה מסכמת: הבחנה בין סוגי המסלולים להתחדשות העירונית

הליך תכנוני מסלול 

נדרש

תוספת יחידות 

דיור

כולל פינוי לדירה סוג ההתחדשות

זמנית?

תמ”א 38

לתוספות

פתיחת תיק 

באגף התכנון, 

לאחר מכן 

פתיחת תיק 

רישוי והוצאת 

היתר בנייה

לא מוגבל. ייבחן 

במחלקת תכנון

תוספות על 

הבניין הקיים

ייתכן, בהתאם 

להמלצת מהנדס 

התמ”א

תמ”א 38

הריסה ובנייה 

מחדש

פתיחת תיק 

באגף התכנון, 

לאחר מכן 

פתיחת תיק 

רישוי והוצאת 

היתר בנייה

בהתאם לתכנית 

10038

הריסה ובנייה 

מחדש

כן

שינוי תב”ע פינוי-בינוי

והוצאת היתר 

בנייה

בהתאם לבדיקה 

שמאית ולבדיקה 

תכנונית

פינוי והריסת 

הבניין הישן 

ובניית חדש 

במקומו

כן

שינוי תב”ע בינוי-פינוי

והוצאת היתר 

בנייה

בהתאם לבדיקה 

שמאית ולבדיקה 

תכנונית

בניית בניין 

חדש על שטח 

פנוי ולאחר מכן 

הריסת הישן 

ובניית חדש 

במקומו

לא

חשוב לציין, כי התמורה שהדיירים מקבלים אינה קבועה בחוק, אלא היא תוצאה של 

משא ומתן בין בעלי הזכויות לבין הקבלן/יזם. 

התמורה יכולה להשתנות מפרויקט לפרויקט והיא כפופה למגבלות התכנוניות, לכדאיות הכלכלית 

של היזם/קבלן ולמגבלות הדין. כדי לוודא תמורה הוגנת ומימוש ראוי של התכנית, על הדיירים 

יכולים  הדיירים  הקבלן/יזם,  עם  ומתן  המשא  במסגרת  מתאים.  מקצועי  ייעוץ  ולקבל  להתאגד 

לבקש ממנו לממן עבורם ייצוג משפטי ועל פי בחירתם. 
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 עקרונות מרכזיים להתארגנות 
לקראת התחדשות עירונית

קבעו בעצמכם את עתיד הבית שלכם.

צרו קשר עם בעלי הדירות בבניין לעבודה משותפת.

נכון  מה  והגדירו  עירונית  בהתחדשות  השונות  האפשרויות  את  הכירו 
עבורכם. 

בחרו את אנשי המקצוע מתוך מספר אפשרויות והצעות.

ודאו שהתכניות המוצעות לכם מוכרות על ידי אגף התכנון בעירייה.

אל תחתמו על חוזים ללא עורך דין מטעמכם.

זכרו, אתם לא לבד. התייעצו והיעזרו במנגנוני הסיוע העירוניים.

מילון מושגים
תכנון ובנייה 

תכנית בניין ערים )תב”ע(: מסמך בעל תוקף חוקי, שנועד לקבוע את אופן השימוש בקרקע. תב”ע מורכבת 

בינוי.   תכנית  כגון  נוספים,  נספחים  אליהם  לצרף  ניתן  הוראות.  ומסמך  תשריט  עיקריים:  נספחים  משני 

תב”ע קובעת את ייעודי הקרקע, זכויות הבנייה והרבה פעמים את מגבלות הבינוי למספר הקומות ולקווי 

הבניין. הליך קידום התכנית קבוע בחוק התכנון והבנייה.

תכנית-אב  מסוים.  לאזור  הכוללת  התכנון  מדיניות  את  עקרוני  באופן  המגדיר  תכנוני,  מסמך  תכנית-אב: 

הציבורי  השלד  ואת  לאזור  התכנון  מדיניות  את  מגדירה  והיא  עירוני  לשכונה/רובע  כלל  בדרך  מתוכננת 

)כבישים, חנייה, שטחים ירוקים ומבני ציבור( אשר יתמוך בשימושי הקרקע השונים. מכוח תכנית-אב לא ניתן 

להוציא היתרי בנייה ויש צורך בהגשת תב”ע למוסדות התכנון על כל חלק שבו רוצים לבצע שינוי או לבנות. 

אחוזי בנייה: השטח המותר לבנייה - שטחי בנייה חלקי גודל המגרש. לדוגמה: במגרש בשטח של דונם עם 

אחוזי בנייה של 50% ניתן יהיה לבנות 500 מ”ר. שטחי הבנייה נגזרים מהוראות התכנית החלה על המגרש.

ייעוד קרקע: הגדרת אופן השימוש המותר בקרקע )למשל: מגורים, תעסוקה, מבני ציבור, מסחר וכדומה(. 

תכנית בניין ערים )ע”ע( קובעת את שימושי הקרקע המותרים בכל חלקה בתחום התכנית. 

היתר בנייה: אישור שניתן על ידי מוסדות התכנון לביצוע עבודות בנייה. היתר בנייה יינתן מכוח התב”ע 

התקפה החלה על הקרקע המדוברת. רק לאחר קבלת היתר זה ניתן לבצע את הבנייה.

נסח טאבו: מסמך רשמי של משרד המשפטים המעיד על מצב הזכויות בנכס מקרקעין הרשום בלשכת 

רישום המקרקעין. בנסח יפורטו בדרך כלל: שטח המקרקעין, בעלי הזכויות וחלקיהם היחסיים, משכנתאות, 

עיקולים, צווי בית משפט, ועוד. ניתן להוציא נסח טאבו בקלות באינטרנט תמורת שקלים בודדים. לצורך 

הזמנת הנסח יש צורך לציין מספר גוש וחלקה, שאותם ניתן לאתר, בין היתר, באתר העירייה.

התחדשות עירונית 
יש  הכרזה: פרויקטים לפינוי-בינוי נהנים מהטבות מס הקבועות בחוק. כתנאי לזכאות להטבות כאמור 

צורך בהכרזה ממשלתית על מתחם כמיועד לפינוי-בינוי. את הליך ההכרזה מקדמים הרשות המקומית 

או היזם מול משרד הממשלה ומוסדות התכנון, בהתאם למסלול שנבחר. גודל מתחם מינימלי להכרזה 

הוא 24 יחידות דיור )שאינן חייבות להיות ברצף גיאוגרפי(. ההכרזה על מתחם להתחדשות עירונית אינה 

מונעת עסקאות, התקשרויות ופעילויות במתחם, שלא במסגרת פרויקט זה.

מותנה  מימושו  השיכון.  ומשרד  המקומית  הרשות  ידי  על  המקודם  פינוי-בינוי  תהליך  רשויות:  מסלול 

בהתקשרות בעלי הנכסים עם יזם לביצוע הפרויקט. 

מסלול מיסוי: תהליך פינוי-בינוי המקודם על ידי יזם פרטי. 

הטבות מס: פטורים ממסים שונים )דוגמת מס שבח, מס רכישה, מע”מ והיטל השבחה(, הניתנים בהתאם 

למסלולים שנבחרו. יובהר, כי קיימים הבדלים בין הפטורים הניתנים במסלולים השונים. הזכאות להטבות 

המס כפופה לעמידה בתנאים שנקבעו בדין לקבלתם. ייעודם של הפטורים להפוך את הפרויקטים של 

התחדשות עירונית לכדאיים יותר מבחינת היזם והדיירים.  

חתימת חוזים
בעלי זכויות: בעלי זכויות הבעלות ו/או החכירה הרשומים או הזכאים להירשם כבעלי זכויות הבעלות ו/

או החכירה ביחס ליחידות המקוריות המצויות במתחם ו/או בכל חלק ממנו.
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)מייפה  השולח  של  בשמו  פעולות  לעשות  הכוח(  )מיופה  לשלוח  משפטית  הרשאה  כוח:  ייפוי 

על  לוקח  היזם  פינוי-בינוי, כאשר  נדרש למשל בפרויקט של  כוח  ייפוי  מול צד שלישי.  הכוח( 

עצמו את קידום התכנית החדשה בשמם של הדיירים הקיימים או למשל בפרויקט תמ”א 38, על 

מנת להבטיח שדיירים לא יחזרו בהם ויחתמו על הבקשות להיתרי הבנייה שיוגשו. 

דירות התמורה: הדירות הניתנות לבעלי הזכויות בבניין החדש. 

ערבויות: ביטחונות שנועדו להבטיח את האינטרסים של מקבל הערבות. כך, למשל, על פי חוק 

של  השקעות  )הבטחת  הרוכש  לכספי  בטוחה  לספק  חדשה  דירה  מוכר  חייב  )דירות(  המכר 

רוכשי דירות(. מטרת הערבות היא להבטיח את כספו של הרוכש במקרה של אי-מסירת הדירה. 

הדייר  לפינוי  כתנאי  לדייר,  נותן  היזם  כי  מקובל,   )2(38 תמ”א  או  פינוי-בינוי  מסוג  בפרויקטים 

מדירתו, ערבות בנוסח חוק מכר להבטחת קבלת הדירה החדשה על ידי הדייר. סכום הערבות 

הוא כשווי הדירה החדשה. כמו כן, בפרויקטים מסוג זה תינתן, בדרך כלל, ערבות בנקאית נוספת 

להבטחת דמי השכירות שעל היזם לשלם לדייר בתקופה שבה הוא מפונה מדירתו. 

בנק מלווה: בנק אשר ייתן ליווי בנקאי לפרויקט ובין השאר ינפיק את הערבויות לבעלי הזכויות.

מפרט טכני: מפרט לביצוע עבודות בניית הדירה החדשה. 

צוות התחדשות עירונית
ולבקרה על היוזמות השונות בתחום ההתחדשות העירונית  צוות היגוי קבוע לתיאום, למעקב 

בירושלים מתכנס באופן שוטף באגף תכנון עיר בעירייה.

מטרת הצוות ליצור עמדה מקצועית אחידה ומתואמת באשר לקידום יוזמות של התחדשות 

עירונית בירושלים. 

חברי הצוות
יו”ר הוועדה הבין-משרדית להתחדשות עירונית - משרד הבינוי והשיכון.	 

מנהל אגף תכנון עיר בעיריית ירושלים.	 

סגן מנהל אגף תכנון עיר בעיריית ירושלים.	 

מנהלת תחום אדריכלות בלשכת התכנון המחוזית - משרד הפנים.	 

רכזת המרכיב החברתי בתכנון, המחלקה לעבודה קהילתית, מינהל שירותי קהילה בעיריית 	 

ירושלים.

ריכוז הפניות לצוות: המינהלת להתחדשות עירונית בחברת “מוריה”. 	 

מוזמנים נוספים: נציגי מינהל שירותי קהילה בעיריית ירושלים, מתכנני הרבעים, נציגי גזברות 	 

העירייה וגורמים נוספים על פי העניין. 

ניתן להעביר לבחינת הצוות כל הצעה או רעיון לפרויקט פינוי-בינוי. 

amit@moriah.co.il :יש ליצור קשר בדוא”ל

אנשי קשר לסיוע
מיילטלפוןשםתפקיד

המנהלת להתחדשות עירונית

מנהל המנהלת 
להתחדשות עירונית 

בחברת “מוריה”
02-6295597amit@moriah.co.ilעמית פוני- קרוניש

אחראית קשרי קהילה 
במינהלת להתחדשות 

עירונית
02-6295597noa@moriah.co.ilנועה אפיק- ריבוש

מתאם תכנון במנהלת 
02-6295597shai@moriah.co.ilשי אדרעילהתחדשות עירונית

מתאמת ומלווה קשרי 
02-6295597kerem@moriah.co.ilכרם ואן מילקהילה ובעלי דירות

אגף תכנון בעריית ירושלים

grofer@jerusalem.muni.ilעופר גרינדינגרמנהל אגף תכנון

סגן מנהל אגף התכנון 
והממונה על מחלקת 

התכנון
aramnon@jerusalem.muni.ilאמנון ארבל

סגנית מנהל אגף תכנון 
02-62952780dnsharon@jerusalem.muni.ilאדר’ שרון דינורומרכזת תמ”א 38

רפרנטים באגף תכנון לפי רובעים*

רובע 1 צפון +

רובע 7 מזרח

ראש צוות אדר’

רחלי אשר-הרוש
02-6295710mlrachel@jerusalem.muni.il

02-6296457vnrevital@jerusalem.muni.ilרוויטל וון דן ברוק

רובע 2 צפון- מערב 
)אלונים(+

רובע 3 מערב

ראש צוות אדר’

מיכל אוטולנגי-דמתי
02-6297181otmichal@jerusalem.muni.il

02-6295441Flmiriam1@jerusalem.muni.ilמרים פלדמן

רבעים 4 אורנים + 6 דרום

ראש צוות אדר’

נעה חדוות
02-6295961hdnoa@jerusalem.muni.il

02-6297095michalco@jerusalem.muni.ilמיכל כרמלי-כהן

רובע 5 מרכז העיר

ראש צוות אדר’

שרון שלוסברג-דינור
02-6295278dnsharon@jerusalem.muni.il

02-6296747mrmichal@jerusalem.muni.ilמיכל מאיר

מחלקה לעבודה קהילתית

אחראית על המרכיב 
02-6295714AVSHIRA@jerusalem.muni.ilשירה אבניהחברתית בתכנון

עובדת סוציאלית קהילתית 
אזורית להתחדשות 

עירונית
ohtamar1@jerusalem.muni.il תמר אוחנה

עובדת סוציאלית קהילתית 
אזורית להתחדשות 

עירונית
GDTALYA@jerusalem.muni.ilטליה גדות



לתיאום פגישה ראשונית ולקבלת ערכת הסברה פנו למינהלת להתחדשות עירונית 

בדוא”ל noa@moriah.co.il    או בטלפון 02-6295626

www.housing.org.il

המינהלת להתחדשות עירונית

בירושלים
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