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 פ"דו"ח פעילות לשנת תש - מחקר ופיתוח דיור חברתי -הגר 

  

 

 אודות הגר

והוא כיום הגוף היחיד בישראל הממקד את  2014-הוקם ב "(הגרמחקר ופיתוח דיור חברתי' )להלן: " -הגר'

פך למוביל בעיסוק בהיבטים בנוסף, המרכז ה קידום מדיניות בתחום הדיור החברתי.מחקר יישומי ופעילותו ב

. כגוף אקדמי חברתיים של התחדשות עירונית ומהווה זירה מרכזית לעשייה מחקרית ומקצועית בתחום זה

וזאת על בסיס העבודה  ,ן בהשפעתה על התהליכים המעצבים את מדיניות הדיורפעילות המרכז יוצאת דופ

הוא בין הגופים הבודדים בישראל המחויבים לשילוב  'הגר'המקצועית העומדת ברקע פעילות זו. יתרה מכך, 

 מתמיד בין פעילויות 'בשטח' לבין מחקר יישומי וקידום מדיניות בתחום של דיור חברתי ופיתוח עירוני חברתי.

 פועל בשני תחומים מרכזיים: גר'ה'

ום הדיור ולקדם הוקם על מנת לפתח כלים חדשים בתח גר'ה' דיור חברתי )דיור ציבורי ודיור בהישג יד(: ■

 מדיניות שתאפשר דיור הולם, נגיש ובהישג יד לבעלי הכנסה בינונית ונמוכה.

פועל על מנת שתהליכי התחדשות עירונית ישפרו את איכות החיים של כלל  גר'ה' התחדשות עירונית: ■

התושבים המתגוררים בשכונות המיועדות להתחדשות ובמיוחד של אוכלוסיות מוחלשות, ועל מנת 

 ליכי התחדשות יהפכו למרכזיים בפיתוח העירוני בישראל.שתה

באיכות גבוהה אשר מכוון לגיבוש המלצות מדיניות בתחום הדיור  יישומי מחקר משלבת בין: גר'הב'הפעילות 

 באופן יזום תוך התמקדות בהליכי חקיקה; לקידום מדיניות פעילות מקצועית החברתי וההתחדשות העירונית;

בקרב  יכולות הכשרה ובניית פורצי דרך בתחום הדיור החברתי וההתחדשות העירונית; בפרויקטיםמעורבות 

 שחקנים שונים המשפיעים על תחום הדיור וההתחדשות העירונית.

חלוקה לתחומי 'תקופת הקורונה' וב-פ, כולל התייחסות ממוקדת ללהלן סיכום עיקרי הפעילות בשנת תש"

 .הפעילות המרכזיים
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 ב"תקופת הקורונה" פעילות .1

אתגרים הן בפן המקצועי והן בפן  'הגר'-נו בשנת תש"פ, ו"תקופת הקורונה" שהגיעה עמה הציבו בפני

בשלב מוקדם את ההשלכות הצפויות של מדיניות הסגר והמשבר הכלכלי ינו הארגוני. בהיבט המקצועי זיה

נו לניסוח וקידום צעדי חירום בתחום השכירות . על כן, פעלעל שוכרי דירות, ובפרט שוכרים מעוטי אמצעים

, שיתוף פעולה עם וכן נקטנו בפעולות אקטיביות לקידום מדיניות בתחום, לרבות דיאלוג עם משרד המשפטים

נאלצנו לצמצם את צוות העובדים במרכז ברמה הארגונית וחבירה לארגוני שטח של שוכרי דירות. חבר כנסת 

 נים האחרונות, מר סבסטיאן ולרשטיין. ונפרדנו ממנהל המרכז בחמש הש

(, כמובן בית, ובהתאם להנחיותהלצד המשך העבודה והפעילות השוטפת 'בתקופת הקורונה' )מכאמור, 

משבר ה לאורהאתגרים שעמם מתמודדים שוכרי דירות, ובפרט שוכרים בעלי הכנסה נמוכה, פעלנו בנושא 

 :אפיקים במספר החלטות מקבלי מול ופעלנו

 על מנת לסייע לשוכרי דירות בתקופת המשבר.  חרום צעדיובו המלצות ל עמדה ניירוהפצה של  כתיבה .א

שר האוצר, שרת הבינוי והשיכון, הצוות בממשלה ובכנסת, ובהם  שונים לגורמים הועבר העמדה נייר

הבינמשרדי להסדרת סוגיית דמי השכירות בתקופת משבר הקורונה, וח"כ עופר שלח, יו"ר ועדת 

 הקורונה. 

יצירת שיתוף פעולה עם ח"כ איתן גינזבורג לקידום צעדי החרום בתחום השכירות למגורים. בין היתר   .ב

 לה את הנושא לסדר היום בועדת הכספים בכנסת. פנה ח"כ גינזבורג בנושא אל שר האוצר והע

 צוות בפני החרום צעדי הצגת .ג

 את לבחון הוסמך אשר בינמשרדי

 דמי בסוגיית הממשלתית ההתערבות

הקורונה.   משבר בתקופת השכירות

הצוות בראשות נציגי משרד המשפטים 

עו"ד ארז קמיניץ, המשנה ליועמ"ש  -

לממשלה )אזרחי( ועו"ד כרמית יוליס, 

ראש אשכול נדל"ן במשרד המשפטים 

ובהשתתפות נציגים ממשרד האוצר, 

בנק ישראל, החשב הכללי ועוד. בפגישה הצגנו נתונים ראשונים ביחס להשפעת משבר הקורונה על 

כלוסיה בעלת הכנסה נמוכה, ואוכלוסיית שוכרי הדירות בפרט. כמו כן הצגנו את עיקרי המלצותינו ואת או

הצוות הבינמשרדיעם הגר צוות פגישת   
המשפטים משרד שמוביל  

https://95a8002f-7213-49ea-b9cc-3740efc65539.filesusr.com/ugd/976b1a_1b23ff6ea7214c388adb05e8aff7b88c.pdf
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ההצדקות המשפטיות והציבוריות להתערבות ממשלתית בתחום השכירות למגורים. למיטב ידיעתנו, 

 .     הצוות בפני הדירות שוכרי של הקול את ייצג אשר היחיד הגוף הוא גר'ה'

 חברה ארגוניקמפיין "אנחנו השוכרים", בשיתוף  יצירת .ד

, שמטרתו להעלות את נושא השכירות אל סדר היום אזרחית

הציבורי ולתבוע סיוע ממשלתי והסדרת תחום השכירות 

החל  –סיפק את התכנים לקמפיין  גר'ה'לאור המשבר. 

מניסוח הדרישות של הקמפיין על בסיס נייר העמדה המוזכר 

עולות בתחום השכירות שננקטו על ידי לעיל, סקירה של פ

ממשלות במדינות שונות, והכשרת פעילים. בין התוצרים של 

ובו מידע  סרטוןעליה חתמו אלפי אנשים, ו עצומה -הקמפיין  

  ה.על הנעשה בעולם בתחום השכירות בתקופת הקורונ

 מחקר  .2

השפעת מיזמי התחדשות עירונית על איכות החיים של אוכלוסיות מוחלשות: פיתוח מודל  .2.1

 להערכה ומדידה 

זכה במענק מחקר מטעם קרן המחקרים של המוסד לביטוח הלאומי לעריכת מחקר בנושא: השפעת   גר'ה'

ל להערכה ומדידה. מחקר זה מיזמי התחדשות עירונית על איכות החיים של אוכלוסיות מוחלשות: פיתוח מוד

שוטפת את הפעילות מתמשכת וצורה בניתן יהיה להעריך  ובאמצעות, כלי מדידהנועד לראשונה לפתח 

בתחום ההתחדשות העירונית ביחס לתרומתה לשיפור איכות החיים של התושבים עליהם היא משפיעה, תוך 

תוך שימוש בעולם למדידת 'איכות חיים'  דומיםכלים יתבסס על כלי . פיתוח הפגיעותהתמקדות באוכלוסיות 

במערכת מדדים מתחומים שונים, הכוללת התייחסות להיבטים אובייקטיביים וסובייקטיביים. באמצעות 

איכות החיים של התושבים, שואף המחקר להעריך  להערכת ההשפעה של התחדשות עירונית עלהכלי פיתוח 

שביכולתו להשיג מטרות ברורות לה והביטוח הלאומי , י מדיניות בידי הממשאת היכולת של התחדשות עירונית להוות כל

 לא רק בתחום התכנון והדיור, אלא גם בתחום המדיניות החברתית והרווחה.

 

 

 

 

https://www.standing-together.org/corona-rent?fbclid=IwAR2Aml4hHACFXZmVabr_ZL60U6rHaDl8696ZW-pn4JhC49OsWSc-MPah6VY
https://www.standing-together.org/corona-rent?fbclid=IwAR2Aml4hHACFXZmVabr_ZL60U6rHaDl8696ZW-pn4JhC49OsWSc-MPah6VY
https://www.facebook.com/affordablehousingcenter/videos/2625712917670995/?eid=ARCN2rRrEqAPmUCoAfeBaSkN5PGmlTLL2oF5TRQr2_IU0sQX75-WyroZU00a1A4n-KbS78Vn1-jKRTMs
https://www.facebook.com/affordablehousingcenter/videos/2625712917670995/?eid=ARCN2rRrEqAPmUCoAfeBaSkN5PGmlTLL2oF5TRQr2_IU0sQX75-WyroZU00a1A4n-KbS78Vn1-jKRTMs
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 היבטים מקצועיים ואתיים  –ייצוג בעלי דירות בהתחדשות עירונית  .2.2

מבקש לשפוך אור על היבט של עיסקת התחדשות העירונית שטרם ש מחקר חדשפרסמנו  2020בתחילת 

ותפקידו של עורך  המשפטי של בעלי דירות בעיסקת ההתחדשות העירונית, הייצוג —נחקר בישראל והוא 

אותם. המחקר מציג את הייצוג המשפטי של בעלי דירות בהתחדשות עירונית כייצוג מורכב וייחודי הדין המייצג 

מובנים שביצעו סטודנטים של הקליניקה לדיור, -ראיונות עומק חצי 24בעולם הנדל"ן הישראלי. באמצעות 

עורכי הדין המייצגים. המחקר גם ומדות בפני חושף המחקר דילמות אתיות ומקצועיות העקהילה ומשפט, 

ההסדרה וההכוונה מצד מוסדות לשכת עורכי הדין והדינים ומצא קר את המעורבות הרגולטורית בנושא ס

את המקצוע, מספקים מענה חלקי בלבד לאתגרים האמורים. אלו ממוקדים, בעיקר, במניעת ניגוד  המסדירים

הפרדה יזם הפרויקט וביצירת  עניינים מול

בניהול המשא ומתן מולו בכל הנוגע לשכר 

 הטרחה.

ביום עיון מיוחד פרסומו של המחקר לווה 

. יום העיון היה אמור להתקיים שערכנו

 200-בפקולטה )ונרשמו אליו למעלה מ

משתתפים(, אך נדחה ברגע באחרון בשל 

משבר הקורונה וההגבלות שליוו אותו. לבסוף, 

נערך יום העיון במתכונת וירטואלית, דרך 

 100-בהשתתפות למעלה מ ZOOMתוכנת 

משתתפים ועוד מאות צפו בשידורו בעמוד 

. יום העיון כלל הצגת גר'ה'הפייסבוק של 

המחקר על ידי עו"ד )עו"ס( מתן רבינוביץ 

יו"ר שערך את המחקר וכן בפאנל בהשתתפות 

ועדת האתיקה הארצית, בכירות במשרד 

המשפטים וברשות הממשלתית להתחדשות 

 .עירונית וכן עורכי דין בכירים מהמגזר הפרטי

 על רקע צעדים שקידם משרד המשפטים בתחוםרך בנושא, שנעדיון ציבורי בעת המחקר פורסם כמו כן, 

 . במסגרת זו, התבקשנו להעביר התייחסותנו לצעדים אלו.  הייצוג בהתחדשות עירונית

פיתוח כלי עבור משקיעי אימפקט להערכת השפעות חברתיות של השקעותיהם בתחום  .2.3

 ההתחדשות העירונית 

 ,ותורמת פרטיתJewish Funders Network  -זכה במענק משותף מטעם קרן אדמונד דה רוטשילד ו  גר'ה'

מיזמי התחדשות עירונית. כלי זה נועד לייצר לראשונה ב להערכת אימפקט חברתי וסביבתילפיתוח כלי 

ה וזאת בשאיפ ,מסגרת ברורה למדידת ההשפעות החברתיות והסביבתיות של מיזמי התחדשות עירונית

התחדשות עירונית. להפנות משאבים ליצירת אימפקט חברתי וסביבתי בהשקעות האימפקט  לתמרץ את שוק

 Social -בישראל מוביל בתחום השקעות האימפקטהפרויקט זה הוא פרי שיתוף פעולה בין מרכז הגר לארגון 

Finance Israel. 

https://95a8002f-7213-49ea-b9cc-3740efc65539.filesusr.com/ugd/976b1a_30924033db024836a83d63f6aa2ea694.pdf
https://95a8002f-7213-49ea-b9cc-3740efc65539.filesusr.com/ugd/976b1a_30924033db024836a83d63f6aa2ea694.pdf
https://www.facebook.com/watch/?v=315731383145658
https://www.facebook.com/watch/?v=315731383145658
https://www.facebook.com/watch/?v=315731383145658
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 התחדשות עירונית בישובים ערביים בישראל .2.4

כמו כן, יזמים של התחדשות עירונית לא מקודמים בישובים ערביים. מעל אף קיומם של לחצי פיתוח גדולים, 

, אינם ישימים מבחינה כלכלית 38המודלים שמשמשים כיום להתחדשות עירונית, כמו פינוי בינוי ותמ"א 

 גר',ה'ובים ערביים. ואינם מותאמים מבחינה חברתית ככלים לפיתוח והתחדשות במרקמים הוותיקים ביש

התחדשות ל פועל לפיתוח של כלים חלופייםבשיתוף עם עמותת סיכוי והמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי 

הקיימים בפני התחדשות  את החסמים וחןבהמרכז מוביל מחקר אשר  עירונית בישובים ערביים בישראל.

. את המחקר מלווה ועדת היגוי הכוללת מודלים הקיימיםחלופות ישימות לבוחן ו עירונית בישובים הערביים

ראשי רשויות ערביות, נציגי ממשלה )מינהל התכנון, משרד הבינוי והשיכון, הרשות הממשלתית להתחדשות 

 כנון, האדריכלות והפיתוח הכלכלי.עירונית(, נציגי אקדמיה ואנשי מקצוע בתחום הת

  לעידודה וכלים צעדיםתמונת מצב,  –ארוכת טווח בישראל  השכרה .2.5

כגון הגדרת המושג, קביעת  טווח ארוכת שכירות שוק של לפיתוח משמעותיים צעדים נעשו האחרון בעשור

והקמת  מס תמריצי יצירת, קרקע לשיווק הנחיותאמות מידה ומכסות לתכנון דיור להשכרה בקרקע ציבורית, 

מטרותיו של מחקר זה, המבוצע בשיתוף מכון אלרוב לחקר חברה ממשלתית שמטרתה לקדם דיור להשכרה. 

 המדיניות כלי ליישום ביחס ועדכנית מקיפה מצב תמונת לספקהנדלן בפקולטה לניהול באוניברסיטת ת"א, הן 

 כלי ביישום הטמונים והזדמנויות חסמים של ניתוח להציג, טווח ארוכת להשכרה בניה לעידוד הקיימים

הן באמצעות שיפור כלי מדיניות קיימים והן באמצעות  –על כיווני פיתוח מומלצים  להצביע, הקיימים המדיניות

והוא יציג  2015זהו מחקר המשך למחקר אשר בוצע בשיתוף מכון אלרוב בשנת  פיתוח כלי מדיניות חדשים.

 בתחום הדיור להשכרה בחלוף השנים.את התמורות שחלו 

 ?אימפקט להשקעות פילנתרופיה בין מה :בישראל חברתית עירונית התחדשות .2.6

השוואה מבוצע בשיתוף המרכז למשפט ופילנתרופיה הפועל בפקולטה, ועוסק בהנמצא בראשיתו, מחקר זה 

של הפוטנציאל הגלום בהשקעות אימפקט ופילנתרופיה להביא לשילוב של רכיבים חברתיים מוגדרים במיזמי 

 התחדשות עירונית. 

 קידום מדיניות .3

כינון הממשלה הנוכחית קודמו  ועםהפוליטי וסבבי הבחירות,  המצב, שנבע מקיפאון של משנה יותר לאחר

פעל וממשיך לפעול מול אנשי  גר'ה'. הדיור בתחום משמעותיות חוק הצעות מספרהאחרונים  בחודשים

ית, המקצוע במשרדי הממשלה, בזירה הציבורית וכן בשיתוף פעולה עם גופים אקדמיים וארגוני חברה אזרח

 הרגולציה למהלכי ביחס פעלנו היתר ביןעל מנת להשפיע על הרגולציה בתחום הדיור וההתחדשות העירונית. 

 :הבאים

 חוק הארכת פעילות הותמל  הצעת .3.1

בחשיבות של שילוב דיור בהישג יד בתכניות ותמל, ובעיקר בתכניות התחדשות  הממוקד עמדהנייר  ניסוח

 - בינוי פינוי מיזמי שמייצרים היסוד מבעיות אחת  את למתן ניתן באמצעותו היחיד הכלי הוז עירונית, שכן

 .הערים ממרכזי לשכירות, בעיקר זול, דיור מלאי של גריעה

  עירונית התחדשות בפני חסמים הסרת .3.2

להתחדשות עירונית מקדמים שורה של תיקוני חקיקה על מנת להסיר הממשלתית משרד המשפטים והרשות 

חסמים בפני ביצוע התחדשות עירונית, ובפרט מיזמי פינוי ובינוי. בין היתר מוצע להפחית את שיעור ההסכמה 

https://95a8002f-7213-49ea-b9cc-3740efc65539.filesusr.com/ugd/976b1a_2369363cbd5e48ec9d2036ad67922f4f.pdf
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של בעלי הדירות לפרויקט, לקבע את היטל ההשבחה במיזמי פינוי ובינוי, להרחיב את הסמכויות לפסול חוזים 

קיים פגישה עם רכזת תחום המדיניות ברשות הממשלתית  גר'ה'צוות מו באופן פוגעני ועוד. שהוחת

להתחדשות עירונית בשלבים הראשונים של גיבוש הרפורמה, וכן השתתף בשולחן עגול להיוועצות עם גורמים 

ובפרט את הקול החברתי  נומרכזיים בתחום ההתחדשות העירונית שיזמה הרשות, בתוך פורום זה, ייצג

אינטרסים של דיירים מוחלשים כזקנים, בעלי מוגבלות, עולים, מעוטי יכולת כלכלית וכן את קול שוכרי הדירות 

 שלרוב נעדר מהשיח. 

שקורא לערוך שינויים והתאמות משמעותיות ברפורמה  נייר עמדה מקיףבסופו של תהליך זה, הגשנו 

  .המוצעת

  ההסדרים חוק הצעת .3.3

את הפחתת שיעור ההסכמה ההסדרים  בחוקכללה המלצה לכלול  2020טיוטת התכנית הכלכלית לשנת 

אקדמיה  ארגוניהוביל וריכז פניה לממשלה מטעם  גר'ה' הנדרש לצורך הוצאתו לפועל של מיזם פינוי בינוי.

הפחתת שיעור ההסכמה היא צעד דרמטי ובעל ש היא טענתנובדרישה לסגת מכוונה זו.  ,תוחברה אזרחי

חוקתית נרחבת, לרבות פגיעה בזכויות הקנייניות של בעלי דירות. כל זה, בהליך בזק ותוך עקיפת  משמעות

נייר עמדה העביר  גר'ה'כמו כן,   מנגנוני הפיקוח הפרלמנטרים ומניעת דיון ציבורי מעמיק בנושא.

התייחסות לשינויים שמבקשת הממשלה לערוך בקרן להתחדשות  , הכולללהצעת חוק ההסדרים מקיף

עירונית. הקרן נועדה להיות מקור תקציבי ליעדים חברתיים בהתחדשות עירונית כמו שילוב דיור בהישג יד 

וקצבה. כעת מוצע לייבש את הקרן ולהפנות את המשאבים שבה ומימון התחדשות בפריפריה, אך היא טרם ת

   לעידוד התחדשות עירונית בעיקר באזורי ביקוש.

  21 תקן עדכון .3.4

תקן שמאי לפיו נקבע תחשיב זכויות הבניה במיזמי התחדשות עירונית. התייחסותנו להצעה  הוא 21תקן 

וכן  ,בחשיבות של יצירת מנגנון למימון תחזוקה ארוכת טווח של בתים משותפים הלעדכון התקן התמקד

 הכרוכה ביצירה של דיור בהישג יד.באפשרות להכיר בתחשיב זכויות הבניה בעלות 

  בינוי -בפינוי  הדירות בעלי כינוס חובת את המסדירות תקנות .3.5

סטנדרטיים מחייבים לידוע ולשיתוף תושבים בשלבים שונים של פרויקט התחדשות  תקנות אלו נועדו ליצור

. בנייר עמדה שהעברנו כתגובה לתזכיר התקנות עמדנו על בינוי לפינוי עסקה על חתימה לפני ובפרט תעירוני

יחס לאינטרסים של שחקנים שונים בפרויקט, והבטחת יצוג הולם ונטול החשיבות של שקיפות מוגברת ב

 פניות של בעלי הדירות על ידי עורך הדין המייצג את הדיירים. 

 דיור בהישג יד:  יישום של כלים תכנוניים לפיתוח .3.6

 דיור בהישג יד( – 120התיקון לחוק התכנון והבניה )תיקון אישרה הכנסת, פה אחד, את  2018בפברואר 

תיקון החוק מסדיר תמריצים לפיתוח דיור  שיזמנו וקידמנו בשיתוף פעולה עם חה"כ רועי פולקמן )כולנו(.

החוק כלל גם תיקון לפקודת העיריות שבו לראשונה הוסמכו כמו כן תיקון  דיור בהישג יד. בהישג יד ומגדיר מהו

 רשויות מקומיות לפעול לשם הקמה וניהול של דיור בהישג יד. 

תיקון החוק הוא בעל חשיבות עליונה להסרת אחד החסמים העיקריים ליצירת דיור בהישג יד בישראל ולצורך 

במהלך השנה מרכז הגר פעל במספר זירות על מנת להביא להיכרות ת. מימוש תכליות חברתיות רחבו

, ובפרט בועדות תכנון מחוזיות ומקומיות מעמיקה ככל הניתן של החידושים הרגולטורים בקרב אנשי מקצוע

 . מקבלי החלטות וארגוני חברה אזרחית הפועלים בתחום

https://95a8002f-7213-49ea-b9cc-3740efc65539.filesusr.com/ugd/976b1a_f5bdc1f0e978495ca4a146d5e2571ab4.pdf
https://95a8002f-7213-49ea-b9cc-3740efc65539.filesusr.com/ugd/976b1a_f5bdc1f0e978495ca4a146d5e2571ab4.pdf
https://95a8002f-7213-49ea-b9cc-3740efc65539.filesusr.com/ugd/976b1a_d59fc16dff4c4153862afa1426e32306.pdf
https://95a8002f-7213-49ea-b9cc-3740efc65539.filesusr.com/ugd/976b1a_d59fc16dff4c4153862afa1426e32306.pdf
https://95a8002f-7213-49ea-b9cc-3740efc65539.filesusr.com/ugd/976b1a_f145fdc06efc43f7b017b5e90af3f19a.pdf
https://95a8002f-7213-49ea-b9cc-3740efc65539.filesusr.com/ugd/976b1a_f145fdc06efc43f7b017b5e90af3f19a.pdf
https://95a8002f-7213-49ea-b9cc-3740efc65539.filesusr.com/ugd/976b1a_f145fdc06efc43f7b017b5e90af3f19a.pdf
https://95a8002f-7213-49ea-b9cc-3740efc65539.filesusr.com/ugd/976b1a_f145fdc06efc43f7b017b5e90af3f19a.pdf
https://95a8002f-7213-49ea-b9cc-3740efc65539.filesusr.com/ugd/976b1a_f145fdc06efc43f7b017b5e90af3f19a.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/976b1a_838674879a3f483fa819eb35fecaa306.pdf
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בשיתוף פעולה  ערכנו 2019, בנובמבר למשל

עם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית 

פורום חשיבה שעסק בשילוב דיור בהישג יד 

  .בתכניות התחדשות עירונית

מאמר בכתב עת מקצועי  פרסמנו, כן כמו

בנושא  –"תכנון"  –המיועד למתכנני ערים 

 כלים לתכנון דיור בהישג יד. 

בנוסף, התקבלו מספר פניות מרשויות 

מקומיות המעוניינות ליישם את הוראות 

התיקון ולכלול דיור בהישג בתכניות שונות 

 אותן הן מקדמות. במסגרת זו, החל הגר לייעץ לעיריית פתח תקווה לצורך הכללת דיור בהישג יד בעיר. 

 :רחבות היקף והשפעהשילוב דיור בהישג יד בתכניות  .3.7

זה תכניות שמקודמות בותמל וכן רחבות היקף ובכלל פועל להטמעה של דיור בהישג יד בתכניות  'הגר'

תכניות בהיקפים מאד גדולים, אשר מחויבות לפי חוק לרוב,  ,תכניות הותמל הן. מתאר כוללניותבתכניות 

דיור בהישג יד. אלא שמהמעקב שאנו מקיימים אחר תכניות אלה, חובה זו נשחקה והועדה  30%-לכלול כ

לעיתים קרובות מצמצמת מאד את שיעור הדיור בהישג יד בתכניות. תכניות המתאר הכוללניות מקודמות 

רגע ייחודי בתהליך תכנון העיר, שבו מוקדשות ואנו רואים בהכנתן  ומיותבימים אלה במספר רב של רשויות מק

תשומות רבות להתבוננות על הצרכים העירוניים בתחומים שונים, ולעיצוב עתיד העיר. לפיכך ישנה חשיבות 

 לכלול בשלב התכנון הכוללני בחינה מקיפה של צרכי הדיור העירוניים, ולקבוע יעדים לדיור בהישג יד בהתאם

, אולם לאורך שנים 35לצורך שזוהה והוגדר. תהליך זה הינו מחויב גם על פי תכנית המתאר הארצית תמ"א 

  בנוגע לדיור בהישג יד. 35רבות מוסדות התכנון התעלמו מהוראות תמ"א 

פנה אל הותמל בנוגע לתכנית מזרח רחובות הכוללת הרחבה של העיר רחובות  גר'ה'– ביחס לתכניות ותמל

יחידות דיור בהישג יד, כאשר להערכתנו  871יחידות דיור. תכנית זו כללה בנוסח שהופקד  6,500ובניה של 

יח"ד  189פנייתנו נוספו לתכנית לאחר  .הותמל לפי חוק היקף זה אינו מספק כדי למלא את החובה שחלה על

כמו כן התכנית איפשרה להמיר את יחידות הדיור בהישג יד בבניה של מעונות סטודנטים, דיור  הישג יד.ב

לאור פנייתנו תוקנה התכנית ובוטלה ו ם צרכים כדיור בהישג יד,שעל אף חשיבותו, אינו עונה על אות

 . האפשרות להמיר דיור בהישג יד במעונות סטודנטים

הגר פנה למספר רשויות וכן פעל מול הועדה המחוזית תל אביב בנושא – ביחס לתכניות מתאר כוללניות

ואנו רואים היום התייחסות שילוב הוראות ביחס לדיור בהישג יד בתכניות כוללניות. פעולות אלה נשאו פרי, 

, שעל אף שאינה מספקת מהווה התקדמות מהמצב שקדם לנושא של דיור בהישג יד בתכניות כוללניות רבות

 תנו בו מרבית התכניות הכוללניות לא התייחסו כלל לדיור בהישג יד. להתערבו

 

 

 

 

דות שילוב דיור בהישג מפגש ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית או
23.11.19יד בתכניות התחדשות עירונית   

 



 

8 
 

 'פרויקטים מחוללי שינוי'-קהילה ו .4

פיתוח והפעלה של תכנית למיצוי זכויות  .4.1

 והעצמה של זקנים בהתחדשות עירונית:

מיכת אותו פיתח, בת מודל חדשניפירסם השנה  גר'ה'

 הורביץ ובשיתוף עירית בת ים. דליה ואלי קרן 

הפרויקט מתמקד בפיתוח מודל התערבות מקצועית, 

 (know-how) המעשייםשיאגד את הידע והכלים 

לספק מענה הולם לאוכלוסיית הזקנים  שיאפשרו

ניסיון ראשון מדובר   בתהליכי התחדשות עירונית.

להתמודד באופן מובנה ושיטתי עם האתגר של 

השתתפות שירותי הרווחה הפרטניים בתהליכי 

התחדשות עירונית, זאת על מנת לפתח מודל כללי 

ות נוספות, שמיועד לשכפול וליישום גם ברשוי

כחלק מפיתוח המודל פעלנו  .בהתאמות הנדרשות

בצורה אינטנסיבית יחד עם גורמים שונים בעיריית בת 

ים לצורך איגום הידע הדרוש, פיתחנו ממשקי עבודה 

בין זרועות שונות בעירייה, ערכנו הכשרות מקצועיות 

וקיימנו פיילוט במסגרתו ליוו עובדות סוציאליות, 

רים של אזרחים ותיקים המתגוררים בבניינים הנמצאים בשלבים שונים של התחדשות מק 16בהנחייתנו, 

 עירונית. 

 פיתוח מכיל בדרום תל אביבתכנית ל .4.2

ועוסקת בשכונות נווה שאנן, שפירא והתקווה  ותנועת אחותי גר'ה'תכנית זו היא פרי שיתוף פעולה בין 

האסטרטגית לביזור ושילוב של מבקשי מקלט, שמרכז שבדרום תל אביב. היא מבקשת להשלים את התכנית 

. בעוד שאותה 2018בשנת  הגר בשיתוף שורה ארוכה של ארגונים ובהם ארגון א.ס.ף ותנועת אחותי הכינו

תכנית התמקדה ביצירת תנאים לקליטה מוצלחת של מבקשי מקלט באזורים שונים בארץ, תכנית זו מבקשת 

הסוגיות בהן מתמקדת התכנית נבחרו לאחר  .יקום דרום תל אביב''שלצקת תוכן מקצועי ומעשי למושג 

הצורך בפיתוח פיזי וחברתי של  –עיקרן ו שיחות שקיימנו עם תושבות ותושבים במסגרת מפגשי תושבים

 השכונות לצד החשש שפיתוח זה יוביל לדחיקת תושביהן.

 המכון לגישור בהתחדשות עירונית:  -מיצב .4.3

חברת מיסחור הטכנולוגיות של אוניברסיטת  –בשותפות עם רמות  גר'ה'

כרמון, ניסים, -מינצר-תל אביב, צביקל שפיגל חברה כלכלית בע"מ ו

מיזם חדש וייחודי שיציע שירותי גישור  - 'מיצב'את עורכי דין הקימו 

 ובוררות בתחום ההתחדשות העירונית.

חדש זה שואף לתרום לקידומן של המטרות הציבוריות הגלומות בתכניות התחדשות עירונית תוך רתימת מיזם 

מחלוקות בתחום. במסגרת המיזם  המקצועיות הבין תחומית של השותפים ליצירת מרחב ניטרלי והוגן לפתרון

מארגן או איש מקצוע בניין, יזם, בעל זכויות ב –תוצע לכל גורם הנתקל בסכסוך הנוגע לקידום מיזם התחדשות עירונית 

https://95a8002f-7213-49ea-b9cc-3740efc65539.filesusr.com/ugd/976b1a_625fb15b3402426888461e1fa145fa4c.pdf
https://95a8002f-7213-49ea-b9cc-3740efc65539.filesusr.com/ugd/976b1a_625fb15b3402426888461e1fa145fa4c.pdf
https://meyzav.co.il/
https://meyzav.co.il/
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לפנות אל מיצב בתיאור תמציתי של הבעיה. במסגרת מיצב תיבחן הפניה ותיבנה עבורה  -הפועל מטעמם 

 מתאימה. או בוררות תכנית לגישור 

 קורסים והכשרות .5

 קורס מארגנים בהתחדשות עירונית  .5.1

המשיכו את ההצלחה משנה שעברה ופתחו את והמכון לאומנויות המשפט באוניברסיטת תל אביב  גר'ה'
הכשרת מארגנים המחזור השני של 

בתחום ההתחדשות העירונית. 
 , הראשוני מסוגו בישראל,הקורס

נוצר על מנת לצקת תוכן מקצועי 
איכותי לתוך עבודת 'המארגן' ומתוך 
הכרה שיש ערך חברתי וכלכלי 
בהכשרת בעלי מקצוע שיבטיחו קיומו 

ת יעיל והוגן. של תהליך התארגנו
ועבר על ידי מרצים מהשורה ההקורס 

הראשונה בתחום ההתחדשות 
נערך מחזור הראשון ה העירונית.
 משתתפים.  15והשתתפו בו, בהתאם לכלל ההנחיות בנושא,  2020יולי -מאיבחודשים 

 

 בתל אביב ובבת ים –ניסוח זכותונים עירוניים לאזרחים ותיקים בהתחדשות עירונית  .5.2

מתוקף המומחיות שפיתחנו בנושא אזרחים ותיקים בהתחדשות עירונית, וכמי שהיוו חלק מרכזי בתיקוני 
החקיקה שנערכו בנושא, נענו להזמנת רשויות מקומיות שביקשו לנסח זכותון לתושביהם הותיקים 

ירונית, ומחולקים במינהלות הע ובבת ים פורסמו בתל אביבבנושאי התחדשות עירונית. זכותונים אלו 
 אגפי ההנדסה ולשכות הרווחה. 

 

 

 

https://www.e-b.co.il/wp-content/uploads/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.e-b.co.il/wp-content/uploads/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D.pdf
https://95a8002f-7213-49ea-b9cc-3740efc65539.filesusr.com/ugd/976b1a_7e119acfd9f64d9abf2285d53fd7fca2.pdf
https://95a8002f-7213-49ea-b9cc-3740efc65539.filesusr.com/ugd/976b1a_7e119acfd9f64d9abf2285d53fd7fca2.pdf
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 , יבנה ופתח תקוה יפו-לתושבי תל אביבהשתתפות בקורסים  .5.3

מעביר קורסים מרוכזים עבור תושבים בנושא התחדשות עירונית. השנה התקיימו קורסים בתל  גר'ה' צוות

'מודוס' ובפתח תקוה , ביבנה בשיתוף חברת שיתוף הציבור תוף החברה העירונית עזרה ובצרוןאביב, בשי

הקורסים נועדו לספק ידע בסיסי לתושבים אודות הליכי התחדשות עירונית  בשיתוף עמותת 'מוזאיקה'.

המסלולים והשלבים השונים, הגורמים המעורבים בתהליך, להעניק כלים להתמודדות עם הצעות  –

ת של תושבים ליצירת נציגויות המוגשות על ידי גופים יזמים )פרטיים ו/או ציבוריים(, ולעודד התארגנו

שביכולתן להניע תהליכי התחדשות עירונית ו/או להגיב ליוזמות מסוג זה בדרך אפקטיבית המגינה על 

 עניינם של התושבים.

 ות מקצועית לרכזים חברתיים במינהלות עירוניותויהשתתפות בהשתלמ .5.4

מינהלות עירוניות  20-הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מספקת מימון ותמיכה להקמתן של כ

להתחדשות עירונית. כחלק ממהלך זה, ערכה הרשות, בשיתוף מינהל התכנון, השתלמות עומק מקצועית 

 בנושא היבטים משפטיים –רצות בשלושה מפגשים הוזמן לה גר'ה' צוותבמינהלות. לרכזים החברתיים 

 התחדשות עירונית וכן בנושא אוכלוסיית הזקנים בהתחדשות עירונית. 

 הרצאות לפורומים שונים ברחבי הארץ  .5.5

הרצנו פורומים שונים ברחבי הארץ. בין  מוזמן באופן תדיר להרצות בתחומי התמחותו בפני גר'ה'צוות 

ני עובדי מינהל הרווחה של בפני אזרחים ותיקים ביהוד מונסון אודות זכויותיהם בהתחדשות עירונית; בפ

עיריית נתניה בנושא היבטים חברתיים של התחדשות עירונית; בבית הספר לעבודה סוציאלית של משרד 

' של המועצה לבנייה ירוקה, בנושא דיור 360הרווחה בנושא התחדשות עירונית; במסגרת קורס 'שכונה 

ית פתח תקווה בנושא זקנים בהתחדשות בהישג יד ובפני צוות עובדות סוציאליות בשירות לזקן בעירי

 עירונית. 


