
 

 

  

 דר19נספח 

 

  קידו� מדיניות לאומית כוללת לחידוש ופיתוח המרחב העירוני

  החלטהל הצעה

  מ ח ל י ט י �:

נוכח תרומתה החיונית של ההתחדשות העירונית להגדלת היצע הדירות באזורי ביקוש, 

לייעול השימוש בקרקע ולשמירה על שטחי� פתוחי�, לשיקומ� של שכונות מתדרדרות 

ולשיפור איכות החיי� של תושביה�, ובהתא� לעבודת הצוות לקידו� מדיניות לאומית 

מיו�  4435שר הוק� מכוח החלטת ממשלה מס' כוללת לחידוש ופיתוח המרחב העירוני, א

  במסגרת יישו� דו"ח הוועדה לשינוי כלכלי חברתי (ועדת טרכטנברג),  18.3.2012

  מ ח ל י ט י �, 

להציב יעדי� לאומיי� למת� תוק( והתחלות בנייה במסגרת התחדשות עירונית  .1

�משרדית תומכת לעמידה ביעדי� אלו, על מנת שבתו+ *וליצור תשתית ארגונית בי

עשור ההתחדשות העירונית תהפו+ לאמצעי מרכזי לבניית דירות חדשות באזורי 

 ביקוש. 

חדשות עירונית ולקצר את מש+ לייעל את מנגנוני אישור התכנו� של תוכניות הת .2

אישור�, באמצעות קביעת מסלול ייעודי לאישור תוכניות אלו ומת� עדיפות לטיפול 

 בה�, וכ� על ידי תמיכה בתכנו� מתחמי התחדשות עירונית.

ולהגדיל  בתחומ� עירונית התחדשותתהליכי  להאי, המקומיות הרשויות את לעודד .3

את מעורבות�, על ידי הגברת הוודאות בתהליכי� אלו, לצד שמירה על ההכנסות 

 הנדרשות לרשות המקומית לכיסוי עלויות השירותי� העירוניי�.

להעצי� את הדיירי� בתהלי+ ההתחדשות העירונית באמצעות תמיכה בהתארגנות  .4

 י� והיזמי�.קהילתית, הבטחת זכויות הדיירי� וצמצו� האי אמו� בי� הדייר

 לפעול להסדרת העוסקי� בהתחדשות עירונית ולהגברת מקצועיות�. .5

להגדיל את הכדאיות הכלכלית של תוכניות התחדשות עירונית ולהגביר את  .6

 ישימות�, באמצעות מנגנוני� ייעודיי�.

 שלחידוש צעדי� משלימי� להתחדשות עירונית של מתחמי מגורי�, וביניה�  לעודד .7

 .עירוניי� מסחר מרכזי

  :להל� שיפורט כפי והכל

 עירונית להתחדשות לאומיי� יעדי� הצבת . 1

במטרה להכווי� את פעולת כלל הגורמי� הממשלתיי� להגדלת היק( הבניה בשטחי� 

מבוני�, לקבוע יעדי� לאומיי� כמותיי� לתוספת יחידות דיור בתוכניות התחדשות 

  כדלקמ�: – בנייה להתחלותה� יעדי� לאישור תוכניות, ה� יעדי�  –עירונית 
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 2024שנת  2019שנת  2016שנת  יעד פעילות שנתי  (ביח"ד) 

יעד למת� תוק( לתוכניות במסלולי 
בינוי ועיבוי *התחדשות עירונית (פינוי

 בנייה) 

2,000 4,000 8,000 

יעד להתחלות בנייה לתוכניות במסלולי 
בינוי, עיבוי * התחדשות עירונית (פינוי

 )38ותמ"א בנייה 
3,500 5,000 10,000 

מתוכ�, יעד להתחלות בנייה לתוכניות 
 בינוי*פינוי

1,000 1,500 3,000 

 

 העירונית ההתחדשות תחו� לקידו� משרדית בי  ארגונית תשתית . 2

במטרה להגביר את הקשב הממשלתי לתחו� ההתחדשות העירונית ולהדק את שיתו( 

העוסקות בתחו�, ליצור תשתית ארגונית הולמת הפעולה בי� רשויות השלטו� השונות 

 לקידו� תחו� זה, באופ� הבא:

*א(ג) לחוק התכנו� והבנייה התשכ"ה33להנחות את שר הפני� לתק� את סעי(   .א

(להל�: חוק התכנו� והבנייה), כ+ שהוועדה לעניי� מתחמי פינוי בינוי  1965

 הנציגי� הבאי�:תיקרא מעתה הוועדה להתחדשות עירונית ויתווספו לה 

 כחבר ועדה; –נציג שרת המשפטי�  )1(

כנציגי� בעלי דעה  –שני נציגי השלטו� המקומי אשר ימנה שר הפני�  )2(

 מייעצת. 

להטיל על הממשלה להביא למימוש היעדי� הלאומיי� להתחדשות עירונית   .ב

ולש� כ+ להנחות את הוועדה להתחדשות עירונית: לגבש תוכנית עבודה 

ות העירונית בכללותו; לבצע מעקב אחר העמידה לקידו� תחו� ההתחדש

ביעדי� הלאומיי�; להקי� בסיס נתוני� ולעדכנו באופ� שוט(; לזהות חסמי� 

המעכבי� עמידה ביעדי� הלאומיי�; לגבש פתרונות מתאימי� לחסמי� 

 שזוהו; ולערו+ מחקרי� תומכי מדיניות בנושאי התחדשות עירונית. 

עירונית (להל�: הפורו�), שתפקידו לעקוב  להקי� פורו� מנכ"לי� להתחדשות  .ג

אחר עבודת הוועדה להתחדשות עירונית, ולסייע לה לעמוד ביעדי� הלאומיי� 

שנקבעו, בי� היתר, באמצעות קביעת סדרי עדיפויות, הסרת חסמי� מבניי�, 

הכרעה במחלוקות, איגו� משאבי�, וקידו� החלטות ממשלה ככל הנדרש. 

  חברי הפורו� יהיו:

  יו"ר הפורו�; –משרד ראש הממשלה  מנכ"ל )1(

)2( ;� מנכ"ל משרד הבינוי והשיכו

 מנכ"ל משרד הפני�; )3(

 מנהל רשות מקרקעי ישראל; )4(

 המשנה ליוע, המשפטי לממשלה (אזרחי); )5(

 סג� הממונה על התקציבי� במשרד האוצר.  )6(

  

כמו כ�, לישיבות הפורו� יוזמנו ככל הנדרש ולפי העניי�, נציגי הרשויות 
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 המקומיות.

הפורו� יתכנס, לכל הפחות, אחת לחצי שנה ותוצג לו תמונת המצב בנוגע 

לעמידה ביעדי� הלאומיי� וההתקדמות ביחס לתוכנית העבודה. מרכז 

  הפורו� יהיה יו"ר הוועדה להתחדשות עירונית.

יו"ר הפורו� יציג לוועדת שרי� לענייני דיור, אחת לשנה, את ההתקדמות 

  דגש על עמידה ביעדי� הלאומיי� שנקבעו. בתחו� ההתחדשות העירונית, ב

  

  עירונית התחדשות תוכניות של התכנו  מנגנוני ייעול . 3

 �במטרה לקצר את מש+ אישור תוכניות התחדשות עירונית, ולייעל את הטיפול בה

 באמצעות יצירת התמחות ומת� עדיפות, 

י+ להנחות את שר הפני�, במסגרת תיקו� מקי( לחוק התכנו� והבנייה, להסמ  .א

ועדות מקומיות בהסמכה מיוחדת לדו� בתוכנית לפינוי בינוי ובתוכנית 

 להתחדשות עירונית.

להנחות את מנכ"ל משרד הפני� להביא למימוש היעדי� למת� תוק( לתוכניות   .ב

, ולש� כ+ לכלול יעדי� אלו בתוכנית 1התחדשות עירונית, האמורי� בסעי( 

קב אחר עמידה ביעדי� אלו העבודה של לשכות התכנו� המחוזיות, לבצע מע

ולייצר מער+ תמריצי� התומ+ בכ+, וזאת בכפו( להגשת� של תוכניות בהיק( 

 הנדרש ועמידת� בתנאי� הנדרשי� לצור+ עמידה ביעדי� אלו.

מתאר שכונתיות  להנחות את משרד הבינוי והשיכו� להמשי+ לקד� תוכניות  .ג

להתחדשות עירונית ברשויות המקומיות. לש� כ+, תקצוב התכנו� של תכניות 

   , לאחר בחינת הפרויקט.2014המתאר השכונתיות יואר+ ג� מעבר לשנת 

  

   בתחומ  עירונית התחדשותתהליכי  להאי! המקומיות רשויותעידוד ה . 4

, בשטח� עירונית התחדשות תהליכי לקד� המקומיות הרשויות את לעודד במטרה

יה� במסגרת על המושתות הצפיפויות מהגדלת הנובעות העלויות בי� ההלימה את להגביר

 תוכניות אלו לבי� ההכנסות המתקבלות מה�, תו+ צמצו� האי וודאות בתוכניות,

להנחות את שר הפני� לתק� את התוספת השלישית לחוק התכנו� והבנייה   .א

 באופ� הבא:

א. בחוק 33(כהגדרתו לפי סעי(  וי בינויפינמתח� כנית הכוללת ובת )1(

חוק מיסוי מקרקעי� (שבח ורכישה), כח ל49התכנו� והבנייה, ולפי סעי( 

מתחמי� אשר עמדו בתנאי� הקבועי� בתקנות מיסוי ו 1963*תשכ"ג

מקרקעי� (שבח ורכישה)(תנאי� להמלצה על הכרזה על מתח� פינוי ובינוי 

), שר הפני� לת החלטה מקדמית� קבי, לעני2004*במסלול מיסוי) תשס"ד

ושר הבינוי והשיכו�, בהסכמת הרשות המקומית, יהיו רשאי� לקבוע 

 שיעור היטל השבחה הנמו+ מהשיעור הקבוע בחוק, לרבות פטור מלא.

)2( ) �), יחולו על תוכנית פינוי בינוי במסלול מיסוי, ככל 1הוראות סעי( קט

אינה עומדת בתנאי שהתוכנית, תחת שיעור היטל ההשבחה הקבוע בחוק, 

 כדאיות כלכלית. 

עמדת הרשות המקומית בנוגע לקביעת שיעור היטל השבחה בתוכנית  )3(
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הנמו+ מהקבוע בחוק כאמור, תתקבל על ידה סמו+ למועד קבלת 

 ההחלטה בוועדה המקומית בתוכנית, עובר לדיו� בוועדה המחוזית.

ביעת הרשות המקומית לא תוכל לשנות את עמדתה, ככל שהחליטה על ק )4(

שיעור היטל השבחה הנמו+ מהקבוע בחוק כאמור, אלא ככל שחלו 

שינויי� מהותיי� בתוכנית עד לאישורה, שיש בה� להביא לשינוי מהותי 

 בהערכת הכדאיות הכלכלית של התוכנית.

)5( ) �) 1שר הפני� ושר הבינוי והשיכו� יפעילו סמכות� כאמור בסעי( קט

 ובסמו+ לה�.  לאחר השלמת תהליכי אישורה של התוכנית,

לאחר הפעלת סמכות השרי� כאמור, לא ישונה שיעור היטל ההשבחה  )6(

 ולא יינת� פטור מהיטל השבחה.

 14.4להנחות את משרד הפני� לעודד את הרשויות המקומיות לממש את סעי(   .ב

בדבר הכנת מסמכי מדיניות לחידוש, שיפור ועיצוב החלקי�  35 לתמ"א

הוותיקי� של מרחב התכנו� המקומי, וכ� לממש את חוזר מנכ"ל משרד הפני� 

בדבר  11.4.2011והנחיות מנהל מינהל התכנו� מיו�  23.6.2008מיו�  4/2008

� לש� מת� זכויות נוספות באזורי 38לתמ"א  23ייזו� תוכניות בהתא� לסעי( 

 אינה מספקת. 38בה� תמ"א 

  

 דיירי� בתהליכי התחדשות עירונית  העצמת . 5

במטרה להגדיל את סיכויי היישו� של תוכניות התחדשות עירונית, להעצי� את 

הדיירי� בתהליכי התחדשות עירונית, להגביר את שיתו( הפעולה בי� הדיירי� ובינ� 

ההסכמות ולהפחית לבי� היזמי� והרשויות המקומיות, לקצר את מש+ איסו( 

 התנגדויות, 

להטיל על משרד הבינוי והשיכו� ומשרד ראש הממשלה, בהתייעצות ע� משרד   .א

הרווחה, לגבש כללי� לתמיכה בארגוני� ללא מטרות רווח, עמותות, חברות 

ממשלתיות ותאגידי� עירוניי� שייצגו את הדיירי� בפרויקטי� של פינוי בינוי. 

 .1.11.2013להתחדשות עירונית עד לתארי+ הכללי� יוגשו לוועדה 

להנחות את שר הפני� להבהיר לרשויות המקומיות את הסמכות המסורה לה�   .ב

לפי פקודת העיריות לפעול בתחו� ההתחדשות העירונית, באמצעות תאגידי� 

עירוניי� שבשליטת�, ובפרט את יכולת� לסייע בהתארגנות הדיירי� 

 בפרויקטי� מסוג זה. 

  

  עירונית התחדשות בתחו� סקי�העו הסדרת . 6

בינוי, בעיבוי בנייה *במטרה להגביר את המקצועיות של כלל הגורמי� העוסקי� בפינוי

 ולהגביר את האמו� ביניה� לבי� הדיירי�, 38ובתמ"א 

להנחות את משרד הבינוי והשיכו� לגבש, בשיתו( ע� התאחדות בוני האר,,   .א

הכשרה לקבלני� בנושא בנייה בשטח מבונה ועל גבי בניי� מאוכלס  תוכנית

ועיבוי בנייה), שבסופה תינת� תעודה למסיימי� ושמ� יפורס�  38(תמ"א 

 .� באתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכו

* להנחות את שר הבינוי והשיכו� לתק� את חוק פינוי ובינוי (פיצויי�) התשס"ו  .ב



- 5 - 

  

התחייבות או הסכ� התקשרות של בעלי דירות בנוגע כ+ שכל הסכמה,  2006

.�  לעסקת פינוי בינוי תינת� בכתב ותאומת בפני עור+ די

הנחות את משרד הבינוי והשיכו� ומשרד המשפטי�, בהתייעצות ע� משרד ל  .ג

 �ההתחדשות העירונית דרכי� לטיוב עבודת העוסקי� בתחו� הכלכלה, לבחו

ב') ולגבש 6*א' ו6עבר לאמור בסעיפי� (מ לרבות היכולת להסדיר את עיסוק�

תוכנית לש� כ+. התוכנית תוגש לוועדה להתחדשות עירונית עד לתארי+ 

1.11.2013.  

 

 במסלול רשויות מקומיות   בינוי פינויהישימות של תוכניות  הגדלת . 7

במטרה להוציא מ� הכוח אל הפועל תוכניות פינוי בינוי בעלות תוק(, למנוע ירידה 

ספת פוטנציאלית של אלפי יח"ד במסגרת� ולהגדיל את סיכויי המימוש לטמיו� של תו

 של תוכניות פינוי בינוי, 

להנחות את הוועדה להתחדשות עירונית לערו+ בחינה מקיפה של התוכניות   .א

אשר קיבלו תוק( במסלול רשויות מקומיות, שתצביע ה� על גורמי� שהביאו 

 , ה� על חסמי� המעכבי� את יישומ�. למימוש תוכניות

להנחות את הוועדה להתחדשות עירונית לבחו� כלי� ייעודיי� לטיפול   .ב

בחסמי�, ובגדר זאת: תוכניות הכוללות קרקעות בבעלות גופי� ממשלתיי�, 

תוכניות הכוללות צמודי קרקע, תוכניות המצריכות פינוי בעלי עסקי� 

אפשרת בה� תוספת זכויות בנייה או ותוכניות שאינ� כדאיות כלכלית א+ מת

 השלמה קרקעית.

להנחות את שר הבינוי והשיכו�, בהתייעצות ע� שר הפני�, לשנות את נהלי   .ג

משרד הבינוי והשיכו� להתקשרות של הרשויות המקומיות ע� חברות מנהלות 

במסגרת פרויקטי פינוי בינוי במסלול רשויות מקומיות, לש� הרחבת תחו� 

  רות המנהלות, באופ� הבא:הפעילות של החב

החברות המנהלות תוכלנה לסייע לדיירי� להוציא לפועל תוכניות פינוי  )1(

ה� תוכניות בתוק( בה� טר� החל לפעול  –בינוי במסלול רשויות מקומיות 

בי� היתר, בדר+ של  –יז�, ה� תוכניות ששלב התכנו� בה� יסתיי� בעתיד 

 עריכת מכרז עבור הדיירי� לבחירת יז�;

הוועדה להתחדשות עירונית תקבע כללי� מנחי� לעריכת מכרז עבור  )2(

הדיירי� לבחירת יז�, וכ� תבח� את מודל המימו� לחברות המנהלות 

 המתאי� לכ+. 

  יובהר כי ההחלטה בעניי� בחירת היז� תהיה של הדיירי� בלבד.

  

  השלמה מגרש באמצעותהכדאיות הכלכלית של תוכניות להתחדשות עירונית  הגדלת . 8

במטרה להגדיל את סיכויי המימוש של תוכניות התחדשות עירונית שאינ� כדאיות 

 פינוי"),* כלכלית, ולעודד את יישומ� בדר+ של בנייה בטר� הריסה ("בינוי

להנחות את שר הבינוי והשיכו�, כיו"ר רשות מקרקעי ישראל, להביא בפני   .א

 31.12.2012מיו�  1258מועצת מקרקעי ישראל הצעה לתיקו� החלטה מספר 

שעניינה התחדשות עירונית, כ+ שמגרש השלמה לתוכנית התחדשות עירונית, 
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אשר יוקצה בפטור ממכרז, יוחכר לפי שומה אשר אומדת את שוויו כמגרש 

 21שתכליתו להשלמת פרויקט התחדשות עירונית כאמור בתק� שמאי מספר 

אית "פירוט מזערי נדרש בשומות מקרקעי� המבוצעות לצור+ בדיקה שמ

בינוי", אשר יותק� לצור+ זה על ידי השמאי  *כלכלית לתוכנית פינוי 

הממשלתי. עריכת השומה כאמור, כפופה לאישור יו"ר הוועדה להתחדשות 

 עירונית, שבפרויקט נית� היק( זכויות בניה מקסימאלי.

להנחות את הוועדה להתחדשות עירונית, בשיתו( רשות מקרקעי ישראל,   .ב

קרקעי� פנויי� אשר בכוח� להגדיל את הכדאיות הכלכלית לערו+ מיפוי של מ

של פרויקטי התחדשות עירונית או להקל על יישומ� בדר+ של בנייה בטר� 

  פינוי").*הריסה ("בינוי

 

 עירוניי� מסחר מרכזי חידוש . 9

 במטרה להפו+ מרכזי מסחר עירוניי� לחיוניי� ושוקקי�,

בהתייעצות ע� משרד הכלכלה, להנחות את הוועדה להתחדשות עירונית,   .א

בהתבסס, בי� היתר, על הניסיו� שנצבר בפיילוט שער+ משרד הפני�, לגבש 

מתווה מפורט אשר יאפשר לבעלי עסקי� באזור גיאוגרפי מוגדר, בשיתו( 

הרשות המקומית, להקי� גו( ללא מטרות רווח שיפעל לחידוש ושדרוג 

  י שיגבה מהחברי� בו.מרכזי המסחר העירוניי�, באמצעות מימו� ייעוד

ככל חקיקה ל להמלי, על עקרונותלהנחות את הוועדה להתחדשות עירונית   .ב

  שתידרש, לש� יישו� המתווה שיגובש.

  

  דברי הסבר

  1סעי$ 
  

אחד המדדי� החשובי� ביותר לבחינת הצלחת ההתחדשות העירונית טמו� במספר יח"ד 
שנוספו במסגרתה. בהתבסס על נתוני� חלקיי� של ההתחדשות העירונית בישראל, היק( 

 :�  הפעילות בשני� האחרונות הוא כדלקמ

 3,000*, כעשור לאחר הקמת מסלולי פינוי בינוי, נית� תוק( לכ2011*2012בשני�  .1
יח"ד לה� נית� תוק( בישראל  104,000"ד (תוספתיות) בתוכניות פינוי בינוי, מתו+ יח

. כלומר, פינוי בינוי טר� הפ+ לכלי תכנוני מרכזי לתוספת 3%*בשני� אלו, דהיינו כ
  יח"ד.

יח"ד  1,500*ניתנו בתוכניות פינוי בינוי היתרי בנייה לכ 2011*2012בשני�  .2
בנייה (ביוזמה פרטית) שניתנו בכל מדינת ישראל היתרי  73,000(תוספתיות), מתו+ 

  . 2%*בשני� אלו, דהיינו, כ

"ד חדשות יח 3,000*לכ בנייה היתרי 2011*2012 בשני� אושרו, 38"א תמ במסגרת .3
 בישראל שניתנו פרטית ביוזמה הבנייה היתרי מכלל 4%* כ המהוות), תוספתיות(

  .אלו בשני�

 38יח"ד תוספתיות בתמ"א  4,500*, ניתנו היתרי בנייה לכ2011*2012, בשני� הכל ס+ .4
מכלל היתרי הבנייה ביוזמה פרטית, כאשר השיעורי�  6%*ובפינוי בינוי, המהווי� כ

 .�  גבוהי� יותר באזורי הביקוש ושואפי� לאפס במחוזות דרו� וצפו
� לשטחי� מבוני�, היק( בהתחשב בצור+ ההול+ וגובר להסיט את הבנייה משטחי� פתוחי

זה רחוק מההיק( הרצוי. לפיכ+, מוצע לקבוע יעדי� לאומיי� להתחדשות עירונית, על פי 
  החלוקה הבאה:

1.  �יעד שנתי לס+ תוספת יח"ד שקיבלו תוק( בתוכניות התחדשות עירונית (שרוב
  אינה מצריכה את אישור הוועדות המחוזיות); 38בינוי, מכיוו� שתמ"א *פינוי
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 תי להתחלות בנייה (תוספתיות) בתוכניות התחדשות עירונית;יעד שנ .2

 בינוי.*מתוכ�, יעד שנתי ספציפי להתחלות בנייה (תוספתיות) בתוכניות פינוי .3

מטרת הצבת היעדי� היא הכוונת הגורמי� הממשלתיי� להגדלת הפעילות בתחו� 
ולאפשר ההתחדשות העירונית בדגש על יישו�, לרכז את המאמצי� של כלל השותפי�, 

  הערכה של טיב הפעילות הממשלתית ביחס ליעדי� הלאומיי� שנקבעו.
  

  2סעי$ 
  

  .ב2*.א2סעיפי� 
תחו� ההתחדשות העירונית הינו מורכב ביותר, ומערב סמכויות ותחומי פעולה של משרדי 
ממשלה, רשויות מקומיות ובעלי עניי� נוספי�. על מנת שהממשלה תצליח לעמוד ביעדי� 

, נדרשת פעולה משותפת בי� משרדי הממשלה השוני�, ובינ� 1הלאומיי� שנקבעו בסעי( 
  לבי� השלטו� המקומי. 

וצע להקי� את הוועדה להתחדשות עירונית על בסיס פלטפורמה קיימת (הוועדה לפיכ+ מ
לעניי� מתחמי פינוי בינוי) שתהווה מסד לעבודה משותפת של דרגי העבודה בתחו� 
ההתחדשות העירונית, תו+ תכלול האינטרסי�, היכולות והסמכויות של זרועות הממשלה 

  תחו� ההתחדשות העירונית. השונות, ושילוב� לכדי פעולה משותפת לקידו� 
גבש תוכנית עבודה ת עמידת הממשלה ביעדי� שנקבעו, הוועדה להתחדשות עירוניתלש� 

בצע מעקב אחר העמידה ביעדי� תלקידו� תחו� ההתחדשות העירונית בכללותו; 
חסמי� המעכבי� עמידה ביעדי� אלו;  תזהה; אמי� ומקי( קי� בסיס נתוני�ת ;הלאומיי�

ערו+ מחקרי� תומכי מדיניות בנושאי תתאימי� לחסמי� שזוהו; וגבש פתרונות מת
 . התחדשות עירונית

  
  .ג2סעי( 

הג� שאי� חולק על חשיבות ההתחדשות העירונית, תחו� זה אינו מתועד( כראוי בממשלה, 
ואינו זוכה לקשב לו הוא ראוי. על כ� יש ליצור מנגנו� אשר יעג� את נושא ההתחדשות 

  העדיפויות הממשלתי. העירונית במעלה סדר
 ראש משרד ל"מנכ בראשות עירונית להתחדשות לי�"מנכ פורו� להקי� מוצע לפיכ+

 עבודת אחר יהיה לעקוב הפורו� תפקידו של. הפחות לכל, בחצי שנה פע� שיתכנס הממשלה
 באמצעות, היתר בי�, שנקבעו ביעדי� לעמוד בידיה ולסייע, עירונית להתחדשות הוועדה
 ככל ממשלה החלטות וקידו� משאבי� איגו�, במחלוקות הכרעה, עדיפויות סדרי קביעת
 הדרג לבי� העבודה דרג בי� הישיר הקשר את לעג� ג� מוצע אלה מטרות השגת לש�. הנדרש
  . הפורו� למרכז עירונית להתחדשות הוועדה ר"יו מינוי ידי על, הבכיר

העדכנית בתחו� ההתחדשות העירונית לבסו( מוצע כי יו"ר הפורו� יציג את תמונת המצב 
  .1לוועדת השרי� לענייני דיור פע� בשנה, בדגש על עמידה ביעדי� שנקבעו בסעי( 

  
  3סעי$ 

  
למגורי� בישראל אורכי� זמ� רב, על אחת כמה  הליכי האישור הסטאטוטורי של תוכניות

וכמה כאשר מדובר בתוכניות פינוי בינוי ועיבוי בנייה. התארכות הליכי התכנו� והאי וודאות 
לגבי מועד ואופ� אישור�, מקשי� מאד על קידו� פרויקטי התחדשות עירונית ופוגעי� 

להערי+ את סיכוניו  בכדאיות� הכלכלית. האי וודאות התכנונית פוגעת ביכולת היז�
וסיכוייו, ולכ� הוא דורש תשואה גבוהה יותר, דבר המקטי� את ההיתכנות להשלמת 
הפרויקט ומקטי� את התמורה לדיירי� ולרשות המקומית, כמו ג� את מספר הפרויקטי� 

  ופיזור� הגיאוגרפי. 
  

  .א3סעי( 
בינוי ועיבוי בנייה הפתרו� המוצע לקיצור זמני אישור התכנו� ושיפורו בתוכניות פינוי 

 �באמצעות הווד"לי� הוא פתרו� לטווח הקצר בלבד. בטווח הבינוני והארו+ נדרש כי הפתרו
להתארכות זמני אישור התכנו� בבנייה בשטחי� המבוני� יהיה חלק מפתרו� כולל לבעיית 
התארכות זמני אישור התכנו� של הבנייה בישראל. לפיכ+ מוצע, כי משרד הפני�, במסגרת 

קו� מקי( לחוק התכנו� והבנייה, יפעל לאפשר לוועדות מקומיות שיוסמכו בהסמכה תי
.�  מיוחדת לדו� בתוכניות התחדשות עירונית בשטחי� מבוני�, במגבלות שיימצא לנכו

  
  .ב3סעי( 

קיצור זמני התכנו� בתוכניות בשטחי� מבוני� בישראל אפשרי לא רק על ידי טיוב 
.א לעיל, אלא ג� על ידי שימוש מושכל 3הפרוצדורה של אישור התכנו�, כאמור בסעי( 

 �במשאב האנושי ומת� תמריצי� נכוני�. כ+, בעוד הממשלה הציבה יעד למשרד הפני� למת
שרד הפני� על ידי שימוש בכלי� ניהוליי� להביא למת� יח"ד בשנה, הצליח מ 60,000*תוק( ל

  . 2011יח"ד בלבד בשנת  29,000, וזאת לעומת 2012יח"ד בשנת  75,000תוק( של 



- 8 - 

  

על כ� מוצע, כי משרד הפני� יהיה אחראי למימוש היעד הלאומי למת� תוק( ליח"ד במסלולי 
בהיק( נדרש ועמידת�  , וזאת בכפו( להגשת� תוכניות1התחדשות עירונית כאמור בסעי( 

בתנאי� הנדרשי�. כמו כ� מוצע, כי משרד הפני� יפעל לכלול יעדי� אלו בתוכניות העבודה 
של לשכות התכנו� המחוזיות, יבצע מעקב אחר עמידה ביעדי� אלו וייצר מער+ תמריצי� 

  התומ+ בכ+.
  

  .ג3סעי( 
מיות תוכניות מתאר משרד הבינוי והשיכו� מקד� בשני� האחרונות בשיתו( הרשויות המקו

שכונתיות, בעלות אלפי יח"ד, תו+ שימוש במגוו� כלי� של התחדשות עירונית וקיצור זמני 
אישור התכנו�. תוכניות המתאר השכונתיות תוקצבו, בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג 

*2014לשנה, לשני� 3 מיליו�  5, בס+ 18.3.2012מיו�  4428ובמסגרת החלטת ממשלה מס' 
2012.  

תוכניות המתאר השכונתיות יתרונות רבי� וה� מגלמות בחוב� פוטנציאל גדול להתחדשות ל
לעיל. כאמור, כל תוכנית מתאר שכונתית כוללת  1עירונית וקידו� היעדי� שנקבעו בסעי( 

 �אלפי יח"ד פוטנציאליות, ואינה מצריכה דיו� נוס( בוועדה מחוזית. בנוס(, היות שהתכנו
נתיות הוא ברמת השכונה או מספר שכונות, יש בו הסתכלות רחבה בתוכניות המתאר השכו

ומתכללת, המביאה בחשבו� את כל הסוגיות התכנוניות הנדרשות, כולל שדרוג התשתיות 
  הנדרש כתוצאה מהוספת הצפיפויות שנקבעה בתוכנית.

, לאחר 2014לפיכ+, מוצע לתקצב את מסלול תוכניות המתאר השכונתיות ג� לאחר שנת 
  ת תרומתו של המסלול להשגת היעדי� הלאומיי� שנקבעו. בחינ

  
  4סעי$ 

  
  .א4סעי( 

בתוכניות התחדשות עירונית קיימת חשיבות מכרעת לתמיכת הרשות המקומית, ה� כגור� 
המעורב בהלי+ התכנו�, ה� כגור� המוציא את היתרי הבנייה, ה� כגור� המספק את 

המקומיות חוששות מהציפו( הגבוה בתוכניות השירותי� העירוניי� עבור הדיירי�. הרשויות 
 �התחדשות עירונית ובפרט בתוכניות פינוי בינוי, כמו ג� מהמעמסה הכספית המושתת עליה

  כתוצאה מתוספת התושבי� והוויתור במקרי� מסוימי� על היטלי ההשבחה. 
יות שיקול הדעת שנית� לרשויות המקומית במת� פטור מהיטל השבחה (חלקי או מלא) בתוכנ

פינוי בינוי במסלול מיסוי, אמנ� מעניק גמישות לתהלי+ ומאפשר הכללת פרויקטי� שאחרת 
לא היו בעלי כדאיות כלכלית, א+ הוא ג� תור� להגדלת האי וודאות התכנונית והכלכלית 

  התוכניות. ליישו� ופוגע בסיכויי�
והשיכו� על שיעור היטל על כ� מוצע, כי רשות מקומית תוכל להמלי, לשר הפני� ולשר הבינוי 

), בסמו+ למועד קבלת החלטה בתוכנית בוועדה 50%השבחה הנמו+ מהשיעור הקובע בחוק (
המקומית, עובר לדיו� בוועדה המחוזית, וזאת בהתבסס על הפרמטרי� הרלוונטיי� הידועי� 
 באותה העת. בתוכנית פינוי בינוי במסלול מיסוי הרשות המקומית תוכל לקבוע שיעור היטל

השבחה הנמו+ מהקבוע בחוק רק במידה והתוכנית אינה כדאית כלכלית. הוועדה המקומית 
לא תוכל לשנות עמדתה, ככל שהחליטה על שיעור היטל השבחה נמו+ מהקבוע בחוק כאמור, 
אלא ככל שחלו שינויי� מהותיי� בתוכנית שיש בה� להביא לשינוי מהותי בהערכת 

י� יפעילו סמכות� לקביעת שיעור היטל ההשבחה הכדאיות הכלכלית של התוכנית. השר
לאחר סיו� הליכי אישור התוכנית ובסמו+ לה�. לאחר קביעת שיעור היטל ההשבחה 

  בתוכנית כאמור, לא ישונה שיעור היטל ההשבחה ולא יינתנו פטורי� מהיטל השבחה.
כ+ ייקבע שיעור היטל השבחה שיאפשר לרשות המקומית להתמודד ע� הנטל הכלכלי 
המושת עליה כתוצאה מהתוכנית. ומאיד+ תשמר לה הגמישות, בפרויקט בעל כדאיות 
כלכלית גבולית, לקבוע שיעור היטל השבחה הנמו+ מהקבוע בחוק, במטרה להגדיל את 
כדאיותו הכלכלית, ובמידה והדבר עולה בקנה אחד ע� מכלול שיקוליה. בנוס(, קביעתה 

ו הסופית של שיעור היטל ההשבחה בתוכנית המוקדמת של עמדת הרשות המקומית וקביעת
 .�  בסמו+ לאישור התוכנית, תצמצ� את האי וודאות בתוכניות אלה, המקשה על יישומ

  
  .ב4סעי( 

כאמור, מעורבות� של הרשויות המקומיות היא הכרחית לקידו� תחו� ההתחדשות 
נקבע כי  35 לתמ"א 14.4העירונית. משרד הפני� עמד על כ+ בשורה של מסמכי�: בסעי( 

הרשויות המקומיות יגישו לוועדות המחוזיות מסמכי מדיניות לחידוש, שיפור ועיצוב 
הומל,  23.6.2008מיו�  4/2008החלקי� הוותיקי� של מרחב התכנו� המקומי; בחוזר מנכ"ל 

; בהנחיות 38כי רשויות מקומיות תגבשנה תוכנית פעולה לש� הגברת יישומה של תמ"א 
נדרשו הוועדות המקומיות לגבש תוכניות מפורטות  11.4.2011ו� מיו� מנהל מינהל התכנ

אינה  38לש� מת� זכויות נוספות באזורי� בה� תמ"א  38לתמ"א  23בהתא� לסעי( 
  מספקת. 

הנחיות אלו טר� מומשו במלוא�. על כ� מוצע כי משרד הפני� יעודד את הרשויות המקומיות 
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  ור במסמכי� אלו. לערו+ תוכניות להתחדשות עירונית, כאמ
  
  
  

  5סעי$ 
  

 �אחד החסמי� המבניי� המשמעותיי� ביותר בפרויקטי ההתחדשות העירונית טמו
 �בהתארגנות הדיירי�. הוצאת תוכנית פינוי בינוי מהכוח אל הפועל מחייבת שיתו( פעולה בי
הדיירי� לבי� עצמ�, ובינ� לבי� היז� והרשות המקומית. אלא שיחסי� אלו מתאפייני� 

  שדנות גבוהה, באי אמו� מובנה, בהיעדר שקיפות, בחוסר מידע ובאי וודאות. בח
  

  .א5סעי( 
לפיכ+ מוצע לייצר מנגנו� ייצוג לדיירי� אשר יביא להעצמת� בתהלי+, מבחינת יכולותיה� 
המקצועיות, ובכ+ יקטי� את חששותיה� שהיז� מרוויח על חשבונ�; אשר יגדיל את 

תכנו� על ידי תמסורת טובה יותר של העדפותיה� התרומה של הדיירי� לתהלי+ ה
ורצונותיה�; ואשר ייצר שיתו( פעולה טוב יותר בי� הדיירי�. מעבר לתועלת עבור הדיירי� 
עצמ�, למנגנו� ייצוג הדיירי� תועלות נוספות: עבור היזמי�, בהינת� שהתוכנית המקודמת 

יקצר את מש+ קבלת הסכמות  היא טובה והתמורה הניתנת לדיירי� היא הוגנת, מנגנו� זה
הדיירי� ויפחית את תופעת הדיירי� הסרבני�, ובכ+ יגדיל את הכדאיות הכלכלית ליז� 
ויקטי� את האי וודאות הטמו� בתהלי+; עבור הרשויות המקומיות, מעורבות הדיירי� 
בשלבי� מוקדמי� של התכנו� תביא לתכנו� טוב יותר ותפחית התנגדויות, מה שעשוי לקצר 

הלי+ התכנו�; קיצור מש+ הזמ� הדרוש להשגת הסכמות הדיירי� והפחתת התנגדויות את 
  יגשי� את מדיניות הממשלה להגדלת היצע יחידות הדיור.

לש� כ+ מוצע כי משרד הבינוי והשיכו� ומשרד ראש הממשלה, בהתייעצות ע� משרד 
ת, חברות משכנות הרווחה, יגבשו מתווה מפורט לתמיכה בארגוני� ללא מטרות רווח, עמותו

ותאגידי� עירוניי� אשר ייצגו את האינטרסי� של הדיירי� בפרויקטי פינוי בינוי ועיבוי, 
ובגדר זאת: ארגו� הדיירי�, ליווי תהלי+ התכנו� תו+ הטמעת העדפות הדיירי�, הערכה 
כלכלית של התמורה המוצעת, קידו� השגת הסכמות הדיירי�, ליווי משפטי של ההתקשרות 

ועוד. המתווה יכלול את אופ� המימו�, צורת ההתקשרות, תנאי הס( ואבני הדר+  ע� יז�
(למשל, הצגת תוכנית ראשונית; הוכחת ניסיו� רלוונטי; הצגת ייפויי כוח מאת בעלי הנכסי� 

  בתוכנית; העמדת מימו� מקביל ממקורות עצמיי� או פילנתרופיי�). 
  

  .ב  5סעי( 
חשוב בקידו� תהליכי ההתחדשות העירונית. נמצא כי  כאמור לעיל, לרשות המקומית תפקיד

קיימת אי בהירות ברשויות המקומיות באשר להיק( התפקידי� שהינ� יכולות למלא 
בתהלי+, בהתא� לקבוע בחוק. לפיכ+ מוצע, כי שר הפני� יבהיר לרשויות המקומיות את 

אמצעות הסמכות המסורה לה� לפי פקודת העיריות בתחו� ההתחדשות העירונית, ב
התאגידי� העירוניי� שבשליטת�, ובפרט את יכולת� לסייע בהתארגנות דיירי� בפרויקטי� 

 אלו.

  
  6סעי$ 

  
תוכניות התחדשות עירונית סובלות מאי אמו� בי� הדיירי� לבי� יזמי� המעונייני� לקד� 
תוכנית אלו. בי� היתר, נגר� האי אמו� מחשש� המוצדק של הדיירי�, שלא כל היזמי� 

בלני� השולחי� יד� בתחו� זה, מסוגלי� לייש� פרויקט כה מורכב כתוכנית התחדשות והק
  עירונית, הכוללת, מבחינת הדיירי�, סיכו� גדול לפגיעה באורחות חייה� וא( לאובד� בית�. 

 את משדלי� אשר" מאכערי�" של תופעה בתחו� ההתחדשות העירונית נפוצה, בנוס(
 אינה זו תופעה. אלו ע� יזמי� בהסכמות וסוחרי�, תבלעדיו הסכמי על לחתו� הדיירי�

פינוי בינוי, והיא ג� פוגעת באמו� הדיירי�  פרויקטי לקידו�, המעטה בלשו�, תורמת
  בתהלי+. 

  
  .א6סעי( 

, שהוא תחו� מורכב בשל 38 על מנת לשפר את מקצועיות העוסקי� בעיבוי בנייה ותמ"א
היות הבנייני� מאוכלסי�, מוצע כי משרד הבינוי והשיכו�, בשיתו( ע� התאחדות בוני האר,, 
יגבש תכני� לקורס בנושא בנייה באזור מבונה ועל גבי בניי� מאוכלס (תוכניות עיבוי בנייה 

ע הבנייה עצמה היתר, תכני� הנוגעי� לתכנו� וביצו י�). הקורס יכלול, ב38ומתוק( תמ"א 
 לדיירי� הולמי� מחיה תנאי יצירת לחשיבות דגש שימת תו+, בעבודה בטיחות נושאיול

  .הבנייה תקופת במהל+
, תקי� באופ� לביצועו אחראית ותהיה שיגובש הקורס את תקיי� האר, בוני התאחדות

שיסיי� את הקורס  קבל� .תעודה מבחני וקיו� הנרשמי� השתתפות על פיקוח לרבות
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 יפורס� ושמו האר, בוני התאחדות תמא 38יקבל תעודת סיו� קורס תמ"א בהצלחה, 
  .והשיכו� הבינוי משרד של האינטרנט באתרי

  
  .ב6סעי( 

על מנת לצמצ� את תופעת הסחר בחתימות ואת החתמת הדיירי� על חוזי� המקפחי� את 
(פיצויי�) כ+ שכל הסכמה, התחייבות או הסכ� זכויותיה�, מוצע לתק� את חוק פינוי ובינוי 

.�  התקשרות של בעלי הדירות בנוגע לעסקת פינוי בינוי יינתנו בכתב ויאומתו בפני עור+ די
  

  .ג6סעי( 
על מנת להסדיר באופ� כללי את העוסקי� בתחו� ההתחדשות העירונית, בנוס( לכלי� 

יכו� ומשרד המשפטי�, בהתייעצות .ב, מוצע כי משרד הבינוי והש6* .א ו6שמוצעי� בסעיפי� 
ע� משרד הכלכלה, יבחנו דרכי� לטיוב עבודת העוסקי� בתחו� ההתחדשות העירונית 
לרבות היכולת להסדיר עיסוק� ויגבשו תוכנית לש� כ+. התוכנית תוגש לוועדה להתחדשות 

  .1.11.2013עירונית עד לתארי+ 
  

  7סעי$ 
  

בתוכניות פינוי בינוי במסלול רשויות מקומיות, הובלת התהלי+ כולו, עד שלב ביצוע 
העסקאות, מבוצע על ידי הרשות המקומית. הרשות המקומית בוחרת את המתח� הרלוונטי, 
מקדמת את אישור התכנו� הסטאטוטורי, אחראית על עבודות הפיתוח וביצוע� ומשתמשת 

. החברה המנהלת אמונה על ביצוע בדיקות וסקרי�, בזרוע ביצועית בדמות חברה מנהלת
ניהול ותיאו� התכנו�, ביצוע פעולות הסברה לדיירי� (כולל העסקת יוע, חברתי), ניהול 
פיננסי ודיווח. הפעולות למימוש הזכויות על פי תוכנית פינוי בינוי במסלול רשויות מקומיות, 

על ידי בעלי הזכויות בנכסי� ובאחריות� לרבות קבלת היתרי בנייה וביצוע הבנייה, מבוצעות 
  המלאה והבלעדית.

תוכניות הצליחו  55* מתו+ כמאה תוכניות פינוי בינוי שהוכרזו במסלול רשויות מקומיות, כ
לעבור את המשוכה הגבוהה של אישור התכנו� בוועדות המחוזיות. מתוכ� כתריסר תוכניות 

 �ו היתר בנייה. על פי דו"ח מבקר המדינה תוכניות קיבל 3הגישו בקשה להיתר בנייה ומתוכ
בנוס(, מספר התוכניות המוכרזות 3. מיליו�  100*הושקעו בתכנונ� של תוכניות אלה כ

  במסלול זה ירד משמעותית בשני� האחרונות.
  

  .ב7*.א7סעיפי� 
תוכניות שנית� לה� תוק( בוועדות המחוזיות רק כתריסר תוכניות הגישו  55*כאמור, מתו+ כ

מהתוכניות בעלות התוק(, ולא  75%*תוכניות, המהוות כ 40*יתר בנייה. כלומר, כבקשה לה
  הגיעו עד עתה לשלב בקשת היתר הבנייה, למרות שלרוב� נית� תוק( לפני מספר שני�. 

, רוב� באזורי ביקוש. מתוכ�, ס+ יח"ד שיחודשו 14,000* ס+ יח"ד בתוכניות אלה עומד על כ
יח"ד. בתוכניות  10,000*ח"ד וס+ יח"ד התוספתיות עומד על כי 4,000*(ויורחבו) עומד על כ

 �אלו הושקעו משאבי� כספיי� רבי� ולמרות שה� עברו כברת דר+ ארוכה ומשמעותית ייתכ
 �וה� לא תיושמנה, ולחלק ניכר מה� עשוי לפוג תוק( ההכרזה או תוק( התוכנית, בטווח הזמ

  הקרוב.
ת תערו+ בחינה מקיפה של התוכניות שקיבלו תוק( לפיכ+ מוצע כי הוועדה להתחדשות עירוני

במסלול רשויות מקומיות ותצביע ה� על הגורמי� שהביאו למימוש התוכניות, ה� על 
החסמי� המבניי� המעכבי� את יישומ�. הוועדה להתחדשות עירונית תעמיד כלי� ייעודיי� 

  לטיפול בחסמי�, ככל שתמצא לנכו�, ובגדר זאת: 

לתיי�, המעכבי� את יישו� ממש גופי� בבעלות קרקעות הכוללות תוכניות .1
 התוכניות;

ת� בתוכנית מקשה על השגת ההסכמות תוכניות הכוללות צמודי קרקע ואשר הכלל .2
ולעתי� א( מונעת אות� לחלוטי� כתוצאה מזכות הווטו שתיתכ� לבעל צמוד הקרקע 

 על התוכנית כולה;

� להעניק את הסכמת� לביצוע תוכניות המצריכות פינוי בעלי עסקי� אשר מתקשי .3
 התוכנית עקב חשש� כי הליכי הבינוי המתמשכי� ייפגעו בפרנסת�;

4.  �תוכניות שאינ� בעלות כדאיות כלכלית תחת הזכויות הניתנות בתוכנית, ושנית
להביא� לכדאיות כלכלית על ידי מגרש השלמה זמי�, או על ידי הענקת זכויות בנייה 

 עקרונות תכנוניי� נאותי�. נוספות בתוכנית תו+ שמירה על

  
  .ג7סעי( 

כאמור, חר( מת� תוק( בוועדות המחוזיות לתוכניות פינוי בינוי רבות במסלול רשויות 
מקומיות, רוב� אינ� מגיעות לשלב של הגשת בקשה להיתר הבנייה. סיבה מרכזית לכ+ היא 

לת סיימו החלל שנוצר בעת מת� תוק( לתוכניות, לאחר שהרשות המקומית והחברה המנה
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את אישור התכנו� וה� מנועות (מכוח הנחיות משרד הבינוי והשיכו�) לסייע לדיירי� להוציא 
  את התוכניות מ� הכוח אל הפועל. 

לפיכ+, מוצע לשנות את הנחיות משרד הבינוי והשיכו� (בהתייעצות ע� משרד הפני�) כ+ 
ת המקומית, בהיעדר שהחברה המנהלת בתוכנית (או לחלופי�, התאגיד העירוני של הרשו

חברה מנהלת) אשר צברה ניסיו� והיכרות מעמיקה ע� התוכנית, הרשות המקומית 
והדיירי�, כמו ג� ע� יזמי� פוטנציאליי� שהביעו התעניינות במהל+ אישור התכנו�, תוכל 
לסייע לדיירי� להוציא את התוכנית לפועל. זאת בי� היתר באמצעות עריכת מכרז עבור 

ת יז�. המלצה זו יפה ה� לתוכניות שהסתיי� בה� שלב אישור התכנו�, הדיירי� לבחיר
ושטר� נמצא בה� יז�, וה� בתוכניות ששלב אישור התכנו� בה� יסתיי� בעתיד. עוד מוצע כי 
הוועדה להתחדשות עירונית תקבע כללי� מנחי� לעריכת המכרז למציאת יז� בידי חברה 

כ+. יובהר כי הבחירה ביז� תיעשה על ידי בעלי מנהלת וכ� תבח� את מודל המימו� המתאי� ל
  הדירות בלבד.

  
  8סעי$ 

  
שעניינה התחדשות עירונית, החליטה מועצת מקרקעי  31.12.2012מיו�  1258בהחלטה מס' 

ישראל על הקצאת מגרש השלמה (מגרש כלוא בתוכנית או מגרש צמוד דופ�) בפטור ממכרז 
בתוכניות להתחדשות עירונית שאינ� כדאיות כלכלית. במימוש החלטה זו גלומה תועלת רבה 

הכלכלית של פרויקטי פינוי בינוי, ה� משו� ההקלה על יישומ�,  ה� משו� התרומה לכדאיות –
  באופ� של בניה בטר� הריסה ("בינוי פינוי"). 

  
  .א8סעי( 

בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל האמורה נקבע כי הקצאת מגרש השלמה תעשה על פי מלוא 
שיפור הערכת שמאי. קביעה זו אינה עולה בקנה אחד ע� המטרה של החלטת המועצה בדבר 

הכדאיות הכלכלית בתוכניות התחדשות עירונית. על כ� מוצע לתק� את ההחלטה האמורה 
כ+ שמגרש השלמה לתוכנית התחדשות עירונית, אשר יוקצה בפטור ממכרז, יוחכר לפי שומה 
 �אשר אומדת את שוויו כמגרש שתכליתו להשלמת פרויקט התחדשות עירונית כאמור בתק

רי נדרש בשומות מקרקעי� המבוצעות לצור+ בדיקה שמאית "פירוט מזע 21שמאי מספר 
בינוי", אשר יותק� לצור+ זה על ידי השמאי הממשלתי. עריכת *כלכלית לתוכנית פינוי

השומה כאמור, תהיה כפופה לאישור יו"ר הוועדה להתחדשות עירונית שבפרויקט נית� היק( 
  זכויות בניה מקסימאלי.

  
  .ב8סעי( 

ת מועצת מקרקעי ישראל האמורה בפרויקטי התחדשות עירונית במטרה לייש� את החלט
רבי� ככל הנית�, מוצע להנחות את הוועדה להתחדשות עירונית, בשיתו( רשות מקרקעי 

  מגרשי השלמה פוטנציאליי�. –ישראל, לערו+ מיפוי של מקרקעי� פנויי�, היינו 
  

  9סעי$ 
  

חשיבות רבה ג� לחידוש מרכזי מעבר לחשיבות הניכרת שבחידוש שכונות מגורי�, ישנה 
מסחר עירוניי�. מרכזי ערי� שוקקי�, המהווי� מוקד של פנאי, מסחר ותרבות עבור 
תושביה� ה� תנאי הכרחי לשגשוג� החברתי והכלכלי של ערי�. תהליכי� שוני�, ביניה� 
הקמת מרכזי מסחר וקניוני� מחו, לערי�, הובילו למצב שבו מרכזי המסחר העירוניי� הפכו 

  שוממי� ומוזנחי�.
לפיכ+ מוצע כי הוועדה להתחדשות עירונית, בהתבסס על הניסיו� שנצבר, בי� היתר, בפיילוט 
שער+ משרד הפני�, תגבש מתווה מפורט שיקד� ויתמר, את חידוש� ושיפור� של מרכזי 
המסחר העירוניי� באמצעות הקמת מסגרת ארגונית לפעולה משותפת. מתווה זה יאפשר 

� באזור גיאוגרפי מוגדר, בשיתו( ע� הרשות המקומית, להקי� גו( ללא מטרות לבעלי עסקי
רווח שיפעל לשדרוג המרחב הציבורי באמצעות מימו� ייעודי שיגבה מהחברי� בו. בנוס(, 
הוועדה להתחדשות עירונית תמלי, על עקרונות לחקיקה, ככל שתידרש, לש� יישו� המתווה 

  שיגובש. 
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