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 תהליך של עדכון וחידוש פיזי וחברתי של אזור עירוני מדורדר או מיושן= התחדשות עירונית 

 :מגוון כלים למגוון צרכים ואסטרטגיות

 תוספות בנייה-

 שיקום מבנים-

 בנייה חדשה-

 עדכון תשתיות ציבוריות-

 חידוש המרחב הציבורי-

 תרבות ואומנות-

 (BID)חיזוק מסחר -

 חידוש מלאי הדיור-
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 העלאת איכות החיים העירונית-

 יצירת סביבות עירוניות טובות יותר•

 העלאת איכות החיים של התושבים•

 קידום חלוקת משאבים צודקת יותר-

 צמיחה כלכלית-

 שיפור מצב השכונות-

 אספקת יחידות דיור-
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Top Down  

 שינוי שמתחיל מלמעלה

Bottom Up 

 שינוי שמתחיל מלמטה 

 Urban תהליך

Renewal 

 חידוש עירוני

Neighborhood 

Rehabilitation 

 שיקום שכונות 

Conservation / 

Preservation 

 שימור

Revitalization / 

Regeneration 

התחדשות 

 עירונית

 יוזמה ציבורית יוזמה

 

 יוזמה ציבורית

 

 

ארגונים וולונטריים 

 ורשויות ציבוריות

תהליך ספונטני של  

 משקי בית קטנים

פרויקט חברתי וותיק  –בארץ  בארץ

של משרד הבינוי והשיכון  

 .1976משנת 

 .שיקום שכונות מצוקה

 .80שיאו בשנות ה

"  חדש"פרויקט כלכלי 

של משרד הבינוי  

 : והשיכון המעודד 

 פינוי בינוי( 1)

 עיבוי שכונות( 2)
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 (נעמי כרמון' פרופמאמר של לפי )עירונית שלושה דורות של התחדשות 
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Pruitt-Igoe, St. Louis, 1951-1972 

Architect: Minoru Yamasaki  

 הבולדוזר – 1דור 
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 הבולדוזר – 1דור 

 .יפתרו בעיות באזורים מדורדרים פיזייםדטרמיניזם פיזי הנולד מהאמונה כי שינויים  –" עידן הבולדוזר"

את תופעת  " תמחק"מחיקת השכונות . לבעיית העוני" פתרון"פינוי בינוי נתפס כ. פרויקטי ענק במרכזי ערים

 .העוני

פיתוח מחדש  , הריסת המבנים, שכונות עוני מדייריהן( כפוי של )פינוי , פרויקטי פינוי בינוי : הדרך השכיחה 

 .של השטח לצרכים שונים

 (.ד"יחמליון  1)מליון איש פונו  slums .3.5פינוי המוני של   – 1930-1980 –בבריטניה 

 .הפינוי הוא ציבורי והבניה מחדש היא פרטית. 60עד אמצע שנות ה 40שנות ה – ב"בארה

 ,  "תכנית לפינוי ובינוי משכנות העוני בישראל" – 1963 – בישראל

 .הקמת הרשות לבינוי ופינוי אזורי שיקום
,  גלאזגו

1960 
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 הבולדוזר – 1דור 

,  גלאזגו

1960 

   :ביקורת

עקב הפרויקט עמדו בלב  (. שנים 25-40)זמן ביצוע ארוך -

 .העיר בניינים שוממים וקרקעות פנויות במשך עשרות שנים

שיכוני הדיור הציבורי שנבנו עבור המפונים נכשלו כשלון   -

השיכונים  נתפסים כבלתי אנושיים  . חברתי וכלכלי, אורבני

 .ואינם מתאימים לחיי משפחה

 .הרס קהילות בריאות, פגיעה במשפחות עניות -

 .חוסר תקשורת ושיתוף עם המפונים -

עלויות כלכליות וחברתיות לטווח הארוך גבוהות בהרבה -

 .מהצפוי והסביר

הביקורת הקשה על שיטת הבולדוזר והגילוי  

מחדש של העוני הביאו לגישה רכה יותר  

 .לשיקום פיזי

 כלכלי

 סביבתי חברתי

 פיזי
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 :סרט על הפינוי בכפר שלם
EVkQKCY7://www.youtube.com/watch?v=kxBhttps 

https://www.youtube.com/watch?v=kxB7EVkQKCY
https://www.youtube.com/watch?v=kxB7EVkQKCY
https://www.youtube.com/watch?v=kxB7EVkQKCY
https://www.youtube.com/watch?v=kxB7EVkQKCY
https://www.youtube.com/watch?v=kxB7EVkQKCY
https://www.youtube.com/watch?v=kxB7EVkQKCY
https://www.youtube.com/watch?v=kxB7EVkQKCY
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 שיקום שכונות –2דור 

 .השכונות ללא תוספת משאבים' נכשלה בגלל הרחבת והגדלת מס(   (Model Cities" הערים לדוגמא"תכנית  –ב "בארה

 GIA (1969)- General Improvement areas, HAA (1974) -Housing action Areas ;תכניות שונות  -בבריטניה 

 .התכניות למלחמה בעוני התנהלו בנפרד מהשיקום הפיזי

 .בעוד באחרות שילבו זאת עם טיפול חברתי, בחלק מהמדינות טיפלו רק בתשתיות ובהיבטים פיזיים –בעולם 

פרויקט הדגל  , תקצוב משמעותי –הראשונות  80בשנות ה. התכנית לשיקום שכונות המצוקה –עד היום  1976 – בישראל

 ".אש קטנה"הפרויקט נמשך עד היום אך על . עם הזמן צמצום תקציבים וריבוי שכונות. החברתי של מדינת ישראל
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 (:בארץ)עקרונות פעולה 

 :  שילוב של שיקום פיזי ושיקום חברתי -1

שיפורים פנימיים בדירות  ( 3), שיפוץ חיצוני של מבנים( 2), עידוד רכישת דירות( 1) – בתחום הדיור

ח הדייר עם הלוואות  "ע 90%)הרחבת דירות ( 4), (לקשישים לדוגמא)לאוכלוסיות חלשות 

 (.מהרשות

לא  , (סים"מתנ)תרבות ופנאי , שרותי חינוך לכל הגילאים ;חברתיים בשרותיםטיפול  – שיקום חברתי

 .טיפלו בתעסוקה ובבריאות

 (.ולא סלקטיבית אוניברסליתהקצאה )הקצאת משאבים על בסיס צורך שכונתי  -2

 .טיפול  אינטנסיבי וזמני -3

 .הימנעות מפינוי תושבים מבתיהם ומהריסת בתים ישנים -4

 .ביזור סמכויות ושיתוף תושבים בתכנון וביצוע השיקום -5

.                                                שיתוף פעולה בין ממשלת ישראל לתפוצות ולסוכנות היהודית -6

 .שכונות" אימצו"ל "קהילות בחו
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 :ביקורת

)+( 

 .תכניות השיקום תרמו תרומה משמעותית לאיכות החיים של אוכלוסיית היעד-

 .צמצום פערים בין שכונות מטופלות לשכונות הנחשבות טובות -

(-) 

 .הנמוך של השכונה הסטטוסהתכניות לא הצליחו לשנות את  -

 .התכניות לא הצליחו לעצור יציאת תושבים חזקים -
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      מתייחס לתהליכים של צמיחה  ( Revitalization)הדור השלישי של התחדשות עירונית 

 . של שכונות מרכז העיר( לרוב ספונטנית)מחודשת 

 :סוגים של התחדשות עירונית בת הדור השלישי

 י כניסה ספונטנית של אוכלוסיה"התחדשות ע - נטריפיקציה'ג. 1

 התהליך המאפיין ביותר את הדור השלישי של התחדשות עירונית

 תל אביב, לב העיר
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חדירת בני המעמד הבינוני לחלק מן השכונות 

 המדורדרות במרכזי הערים  

שיקום תשתיות . שיפוץ פיזי של מבנים ודירות

 מערכות חברתיות וקהילתיות, חברתיות

 :תוצאות /מאפיינים  :שלבים בתהליך

 לעיתים דחיקת בני המעמד הנמוך

 עליה במחירי הנכסים עלייה בביקושים לדיור במרכז העיר

 :  שלבים  4

 המזדנבים, הזרם המרכזי, המתיישבים הראשונים, החלוצים

 מאופיין בהגירת צעירים בני המעמד הבינוני לשכונות מרכז העיר - נטריפיקציה'הגתהליך 

 :נטרי'הגאוכלוסיית 

Dinks - מועסקים במקצועות צווארון לבן, בעלי השכלה גבוהה, זוגות קרייריסטים ללא ילדים. 

Sinks - רואים את ההזדמנויות המגוונות בחיים בעיר, בעלי השכלה גבוהה, ללא ילדים, רווקים. 

 Empty nesters –  מייחסים חשיבות לנגישות לאזורי פנאי ובילוי. שילדיהם עזבו את הבית( פנסיה)מבוגרים . 

 Yuppies- Young Urban Proffesional  



 התחדשות עירונית
 1דור 

 הבולדוזר

 2דור 

 שיקום שכונות

 3דור 

 פיתוח כלכלי
 ?לאן עכשיו היום בישראל

 התחדשות עירונית

 פיתוח כלכלי – 3דור 

:  1990מתוך גינזברג )סיבות להגירה למרכז תל אביב  

 ( :1981תושבים שהיגרו מאז  312ראיונות עם 

 .קירבה למרכזי תרבות ובילוי –מיקום במרכז העיר  •

 .קירבה למקום העבודה •

 תעסוקת צווארון לבן      

 .חיים בסביבה עירונית •

 .קירבה לחברים ומעגלים חברתיים מתאימים •

קירבה למרכזי פעילות חברתית והזדמנויות לקשרים   •

 .חברתיים

 סגנון אדריכלי•

הקיים בעיקר  ( סגנון בינלאומי)שאיפה לסגנון ישן       

 בשכונות דרומיות ומרכזיות בעיר



 התחדשות עירונית
 1דור 

 הבולדוזר

 2דור 

 שיקום שכונות

 3דור 

 פיתוח כלכלי
 ?לאן עכשיו היום בישראל

 התחדשות עירונית

 פיתוח כלכלי – 3דור 

 :נטריפיקציה'גמאפייני ערים בהן מתרחשת 

 בניינים בעלי ערך ארכיטקטוני והיסטורי-

 אזורים ללא שיכונים ציבוריים-

 ר"למעקירבה -

 מלאכה/ ללא תעשיה -

 עירוב שימושים של משרדים ומגורים-

 קרבה למקומות תעסוקה במשלחי יד אקדמיים-

 בילוי, בידור, מרחקי הליכה למוקדי תרבות-

 תחבורה נוחה-

שטחים  , גבעות, ים)מיקום טופוגרפי אטרקטיבי -

 (פתוחים

אחוז קשישים  , אוכלוסיה ממעמד כלכלי חברתי נמוך-

 גבוה



 התחדשות עירונית
 1דור 

 הבולדוזר

 2דור 

 שיקום שכונות

 3דור 

 פיתוח כלכלי
 ?לאן עכשיו היום בישראל

 התחדשות עירונית

 פיתוח כלכלי – 3דור 

      מתייחס לתהליכים של צמיחה  ( Revitalization)הדור השלישי של התחדשות עירונית 

 . של שכונות מרכז העיר( לרוב ספונטנית)מחודשת 

 :סוגים של התחדשות עירונית בת הדור השלישי

 י כניסה ספונטנית של אוכלוסיה"התחדשות ע - נטריפיקציה'ג. 1

 התהליך המאפיין ביותר את הדור השלישי של התחדשות עירונית

 תל אביב, לב העיר

 :ביקורת

נטריפיקציה  יוצרת איים של התחדשות  'הג-

 .בתוך אזורים מתדרדרים

 ".אלו שאין להם"ל" אלו שיש להם"היבדלות בין -

 .חוסר תרומה לתושבים וותיקים/פגיעה-

 .הדרת תושבים וותיקים במעמד נמוך-



 התחדשות עירונית
 1דור 

 הבולדוזר

 2דור 

 שיקום שכונות

 3דור 

 פיתוח כלכלי
 ?לאן עכשיו היום בישראל

 התחדשות עירונית

 פיתוח כלכלי – 3דור 

 נטריפיקציה  'ג -י כניסה ספונטנית של אוכלוסיה  "התחדשות ע. 1

 התהליך המאפיין ביותר את הדור השלישי של התחדשות עירונית

 התחדשות באמצעות תושבי אזור וותיקים    -השתקמות עצמית . 2

 (Incumbent upgradingהשבחה עצמית )

 התחדשות כתוצאה מכניסת מהגרים למרכז העיר. 3

אזורים כפריים או  , הבאים מפרברים( בעלי מאפיינים ספציפיים)מהגרים 

 מדינות זרות

 עסקים ובילוי  , י טיפול יזום במרכזי מסחר"התחדשות ע. 4

 עסקי-כלכלי-בדגש על מימד יזמי

      מתייחס לתהליכים של צמיחה  ( Revitalization)הדור השלישי של התחדשות עירונית 

 . של שכונות מרכז העיר( לרוב ספונטנית)מחודשת 

 :סוגים של התחדשות עירונית בת הדור השלישי

 כלכלי

 סביבתי חברתי

 פיזי



 התחדשות עירונית
 1דור 

 הבולדוזר

 2דור 

 שיקום שכונות

 3דור 

 פיתוח כלכלי
 ?לאן עכשיו היום בישראל

 התחדשות עירונית

 פיתוח כלכלי – 3דור 



 התחדשות עירונית
 1דור 

 הבולדוזר

 2דור 

 שיקום שכונות

 3דור 

 פיתוח כלכלי
 ?לאן עכשיו היום בישראל

 התחדשות עירונית

 פיתוח כלכלי – 3דור 

 (1991, פלזנשטיין)יתרונות וחסרונות הגישה למגזר הפרטי  והציבורי 

 :דפוסי פעולה לפיתוח  כלכלי

 חברה לפיתוח עירוני1.

 חברה לפיתוח קהילתי2.

 אזור יזמות3.



 התחדשות עירונית
 1דור 

 הבולדוזר

 2דור 

 שיקום שכונות

 3דור 

 פיתוח כלכלי
 ?לאן עכשיו היום בישראל

 התחדשות עירונית

 פלורנטין: בתל אביב  – 3דור 



 התחדשות עירונית
 1דור 

 הבולדוזר

 2דור 

 שיקום שכונות

 3דור 

 פיתוח כלכלי
 ?לאן עכשיו היום בישראל

 התחדשות עירונית

 פלורנטין: בתל אביב  – 3דור 

 1975, פלורנטין, וושינגטון' שד



 התחדשות עירונית
 1דור 

 הבולדוזר

 2דור 

 שיקום שכונות

 3דור 

 פיתוח כלכלי
 ?לאן עכשיו היום בישראל

 התחדשות עירונית

 פלורנטין: בתל אביב  – 3דור 



 התחדשות עירונית
 1דור 

 הבולדוזר

 2דור 

 שיקום שכונות

 3דור 

 פיתוח כלכלי
 ?לאן עכשיו היום בישראל

 התחדשות עירונית

 פלורנטין: בתל אביב  – 3דור 



 התחדשות עירונית
 1דור 

 הבולדוזר

 2דור 

 שיקום שכונות

 3דור 

 פיתוח כלכלי
 ?לאן עכשיו היום בישראל

 התחדשות עירונית

 פלורנטין: בתל אביב  – 3דור 



 התחדשות עירונית
 1דור 

 הבולדוזר

 2דור 

 שיקום שכונות

 3דור 

 פיתוח כלכלי
 ?לאן עכשיו היום בישראל

 התחדשות עירונית

 פלורנטין: בתל אביב  – 3דור 



 התחדשות עירונית
 1דור 

 הבולדוזר

 2דור 

 שיקום שכונות

 3דור 

 פיתוח כלכלי
 ?לאן עכשיו היום בישראל

 התחדשות עירונית

 פלורנטין: בתל אביב  – 3דור 



 התחדשות עירונית
 1דור 

 הבולדוזר

 2דור 

 שיקום שכונות

 3דור 

 פיתוח כלכלי
 ?לאן עכשיו היום בישראל

 התחדשות עירונית

 פלורנטין: בתל אביב  – 3דור 

 פיבקו/ מגדלי פלורנטין 

 כלכלי

 סביבתי חברתי

 פיזי



 התחדשות עירונית
 1דור 

 הבולדוזר

 2דור 

 שיקום שכונות

 3דור 

 פיתוח כלכלי
 ?לאן עכשיו היום בישראל

 התחדשות עירונית

 סיכום -שלושה דורות 

 3דור  2דור  1דור 

 דור הבולדוזר
 60ה, 50שנות ה

 שיקום פיזי וחברתי
 70ה, 60שנות ה

 התחדשות עירונית כלכלית
 ואילך 90ה, 80ה, 70שנות ה

 ;תכניות שיקום פיזי וחברתי מגוונות .כל התכניות כללו הריסה פעילות

וערים " מלחמה בעוני" –ב "ארה

,  תכניות עירוניות –אנגליה , לדוגמא

צרפת  , תכנית שיפור שכונות –קנדה 

 –ישראל , פיתוח שכונות חברתי –

 .תכנית שיקום שכונות

 נטריפיקציה'ג -

 השבחה עצמית -

 י מהגרים"חידוש ע -

  -פרויקטי ייזום עירוניים במרכזי מסחר -

 .בילוי-עסקים  

רקע  

 אידאולוגי

אמונה בדטרמיניזם  , שפע כלכלי

וכי שינויים בסביבה הבנויה , פיזי

יפחיתו בעיות חברתיות ויגרמו 

 .לשינוי כלכלי

אמונה בטיפול בציבור , פיתוח כלכלי

 .ורציונליותכנון ארוך טווח כוללני 

, גישות כמו עסקיות. קפאון כלכלי

ניצול הזדמנויות , תחרותיות ויעילות

 .מיידי

רשויות  , יזמים פרטיים, ממשלה השחקנים

 .מקומיות

ארגונים  , (גדולים וקטנים)יזמים פרטיים  תושבים מקומיים, מתכננים, ממשלה

 .רשויות מקומיות, לא למטרות רווח

תפקיד  

 המתכננים

מתכננים , אדריכלים מובילים

 .מבקרים

,  בעיקר מהאקדמיה, מתכננים

 .מעודדים שיתןף תושבים. מובילים

תיווך בין רשויות  , עידוד פיתוח כלכלי

 .מקומיות ויזמים

ביקורת 

 ולקחים

 .להריסה ופינוי" לא"

לבנייני ענק לאוכלוסיות  " לא"

 .חלשות

עבודה עם השכונות והתושבים היא  

אך אינה משנה את סטטוס  , מועילה

השכונה ולא עוצרת יציאת תושבים 

 .חזקים

יוצרת איים של   נטריפיקציה'הג

התחדשות בתוך אזורים מתדרדרים  

אלו  "ל" אלו שיש להם"ולהיבדלות בין 

פגיעה והדרה של תושבים  ". שאין להם

 .וותיקים



 3דור  2דור  1דור 

 דור הבולדוזר
 60ה, 50שנות ה

 שיקום פיזי וחברתי
 70ה, 60שנות ה

 התחדשות עירונית כלכלית
 90ה, 80ה, 70שנות ה

 ;תכניות שיקום פיזי וחברתי מגוונות .כל התכניות כללו הריסה פעילות

וערים " מלחמה בעוני" –ב "ארה

,  תכניות עירוניות –אנגליה , לדוגמא

צרפת  , תכנית שיפור שכונות –קנדה 

 –ישראל , פיתוח שכונות חברתי –

 .תכנית שיקום שכונות

 נטריפיקציה'ג -

 השבחה עצמית -

 י מהגרים"חידוש ע -

  -פרויקטי ייזום עירוניים במרכזי מסחר -

 .בילוי-עסקים  

רקע  

 אידאולוגי

אמונה בדטרמיניזם  , שפע כלכלי

וכי שינויים בסביבה הבנויה , פיזי

יפחיתו בעיות חברתיות ויגרמו 

 .לשינוי כלכלי

אמונה בטיפול בציבור , פיתוח כלכלי

 .ורציונליותכנון ארוך טווח כוללני 

, גישות כמו עסקיות. קפאון כלכלי

ניצול הזדמנויות , תחרותיות ויעילות

 .מיידי

רשויות  , יזמים פרטיים, ממשלה השחקנים

 .מקומיות

ארגונים  , (גדולים וקטנים)יזמים פרטיים  תושבים מקומיים, מתכננים, ממשלה

 .רשויות מקומיות, לא למטרות רווח

תפקיד  

 המתכננים

מתכננים , אדריכלים מובילים

 .מבקרים

,  בעיקר מהאקדמיה, מתכננים

 .מעודדים שיתןף תושבים. מובילים

תיווך בין רשויות  , עידוד פיתוח כלכלי

 .מקומיות ויזמים

ביקורת 

 ולקחים

 .להריסה ופינוי" לא"

לבנייני ענק לאוכלוסיות  " לא"

 .חלשות

עבודה עם השכונות והתושבים היא  

אך אינה משנה את סטטוס  , מועילה

השכונה ולא עוצרת יציאת תושבים 

 .חזקים

יוצרת איים של   נטריפיקציה'הג

התחדשות בתוך אזורים מתדרדרים  

אלו  "ל" אלו שיש להם"ולהיבדלות בין 

פגיעה והדרה של תושבים  ". שאין להם

 .וותיקים

 התחדשות עירונית
 1דור 

 הבולדוזר

 2דור 

 שיקום שכונות

 3דור 

 פיתוח כלכלי
 ?לאן עכשיו היום בישראל

 התחדשות עירונית

 סיכום -שלושה דורות 

 :עקרונות ודרכים להתחדשות עירונית בעתיד

 :עקרונות

צירוף של פיתוח כלכלי עם צדק חברתי אשר יועיל הן לאנשים והן 1.

 .למקומות

 .עירוב אוכלוסיה ממעמדות שונים –מניעת בידול של מעמדות נמוכים 2.

 :דרכים

שימור מערכות פיזיות וקהילתיות  , תכנון רגיש –גישה הדרגתית ורכה -

 .במקביל לביצוע שינויים וחידושים

הכרה בהבדלים בין שכונות באותה  –פתרונות שונים לשכונות שונות -

 .לבין שכונות מצוקה אחרות" אזורי ביקוש חם"הבחנה בין , עיר

חדשות למעמד ביניים   ד"יחבניית  –אינטגרציה באמצעות דיור נוסף -

 .בסמוך לשכונת מצוקה

 כלכלי

 סביבתי חברתי

 פיזי



 התחדשות עירונית
 1דור 

 הבולדוזר

 2דור 

 שיקום שכונות

 3דור 

 פיתוח כלכלי
 ?לאן עכשיו היום בישראל

 התחדשות עירונית

 ואצלנו היום



 התחדשות עירונית
 1דור 

 הבולדוזר

 2דור 

 שיקום שכונות

 3דור 

 פיתוח כלכלי
 ?לאן עכשיו היום בישראל

 התחדשות עירונית
  

 מתוך אתר משרד הבינוי

 כלכלי

 סביבתי חברתי

 פיזי



 התחדשות עירונית
 1דור 

 הבולדוזר

 2דור 

 שיקום שכונות

 3דור 

 פיתוח כלכלי
 ?לאן עכשיו היום בישראל

 התחדשות עירונית
  

 :התחדשות עירונית בישראל כיום

  

משרד הבינוי   מסלול

רשות  /  והשיכון

 מקומית

 עלות לדייר פרטי/ יזם 

 

 ----- V 38א "תמ

 עיבוי 

מסלול רשויות  

 מקומיות

V V 

 

 פינוי בינוי

מסלול רשויות  

 מקומיות

V 

 
----- 

 

 ----- V "פינוי בינוי"

יוזמות מקומיות של  

 (אמידות)רשויות 

V ? 



 התחדשות עירונית
 1דור 

 הבולדוזר

 2דור 

 שיקום שכונות

 3דור 

 פיתוח כלכלי
 ?לאן עכשיו היום בישראל

 התחדשות עירונית
  

 :התחדשות עירונית בישראל כיום

משרד הבינוי   מסלול

רשות  /  והשיכון

 מקומית

 עלות לדייר פרטי/ יזם 

 

 ----- V 38א "תמ

 עיבוי 

מסלול רשויות  

 מקומיות

V V 

 

 פינוי בינוי

מסלול רשויות  

 מקומיות

V 

 
----- 

 

 ----- V "פינוי בינוי"

יוזמות מקומיות של  

 (אמידות)רשויות 

V ? 



 התחדשות עירונית
 1דור 

 הבולדוזר

 2דור 

 שיקום שכונות

 3דור 

 פיתוח כלכלי
 ?לאן עכשיו היום בישראל

 התחדשות עירונית
  

 :התחדשות עירונית בישראל כיום

  

משרד הבינוי   מסלול

רשות  /  והשיכון

 מקומית

 עלות לדייר פרטי/ יזם 

 

 ----- V 38א "תמ

 עיבוי 

מסלול רשויות  

 מקומיות

V V 

 

 פינוי בינוי

מסלול רשויות  

 מקומיות

V 

 
----- 

 

 ----- V "פינוי בינוי"

יוזמות מקומיות של  

 (אמידות)רשויות 

V ? 



 התחדשות עירונית
 1דור 

 הבולדוזר

 2דור 

 שיקום שכונות

 3דור 

 פיתוח כלכלי
 ?לאן עכשיו היום בישראל

 התחדשות עירונית
  

 :התחדשות עירונית בישראל כיום

  

משרד הבינוי   מסלול

רשות  /  והשיכון

 מקומית

 עלות לדייר פרטי/ יזם 

 

 ----- V 38א "תמ

 עיבוי 

מסלול רשויות  

 מקומיות

V V 

 

 פינוי בינוי

מסלול רשויות  

 מקומיות

V 

 
----- 

 

 ----- V "פינוי בינוי"

יוזמות מקומיות של  

 (אמידות)רשויות 

V ? 



 התחדשות עירונית
 1דור 

 הבולדוזר

 2דור 

 שיקום שכונות

 3דור 

 פיתוח כלכלי
 ?לאן עכשיו היום בישראל

 התחדשות עירונית
  

 :התחדשות עירונית בישראל כיום

  

משרד הבינוי   מסלול

רשות  /  והשיכון

 מקומית

 עלות לדייר פרטי/ יזם 

 

 ----- V 38א "תמ

 עיבוי 

מסלול רשויות  

 מקומיות

V V 

 

 פינוי בינוי

מסלול רשויות  

 מקומיות

V 

 
----- 

 

 ----- V "פינוי בינוי"

יוזמות מקומיות של  

 (אמידות)רשויות 

V ? 

 חברת אזורים: מקור , רמת גן, פיוני בינוי



 התחדשות עירונית
 1דור 

 הבולדוזר

 2דור 

 שיקום שכונות

 3דור 

 פיתוח כלכלי
 ?לאן עכשיו היום בישראל

 התחדשות עירונית
  

 :התחדשות עירונית בישראל כיום

  

משרד הבינוי   מסלול

רשות  /  והשיכון

 מקומית

 עלות לדייר פרטי/ יזם 

 

 ----- V 38א "תמ

 עיבוי 

מסלול רשויות  

 מקומיות

V V 

 

 פינוי בינוי

מסלול רשויות  

 מקומיות

V 

 
----- 

 

 ----- V "פינוי בינוי"

יוזמות מקומיות של  

 (אמידות)רשויות 

V ? 

 חברת אזורים: מקור , רמת גן, פיוני בינוי



 התחדשות עירונית
 1דור 

 הבולדוזר

 2דור 

 שיקום שכונות

 3דור 

 פיתוח כלכלי
 ?לאן עכשיו היום בישראל

 התחדשות עירונית
  

 :התחדשות עירונית בישראל כיום

משרד הבינוי   מסלול

רשות  /  והשיכון

 מקומית

 עלות לדייר פרטי/ יזם 

 

 ----- V 38א "תמ

 עיבוי 

מסלול רשויות  

 מקומיות

V V 

 

 פינוי בינוי

מסלול רשויות  

 מקומיות

V 

 
----- 

 

 ----- V "פינוי בינוי"

יוזמות מקומיות של  

 (אמידות)רשויות 

V ? 



 התחדשות עירונית
 1דור 

 הבולדוזר

 2דור 

 שיקום שכונות

 3דור 

 פיתוח כלכלי
 ?לאן עכשיו היום בישראל

 התחדשות עירונית
  

 :התחדשות עירונית בישראל כיום

משרד הבינוי   מסלול

רשות  /  והשיכון

 מקומית

 עלות לדייר פרטי/ יזם 

 

 ----- V 38א "תמ

 עיבוי 

מסלול רשויות  

 מקומיות

V V 

 

 פינוי בינוי

מסלול רשויות  

 מקומיות

V 

 
----- 

 

 ----- V "פינוי בינוי"

יוזמות מקומיות של  

 (אמידות)רשויות 

V ? 

 (מנהלת)נתניה , התחדשות מרכז העיר חיפה, קמפוס הנמל



 התחדשות עירונית
 1דור 

 הבולדוזר

 2דור 

 שיקום שכונות

 3דור 

 פיתוח כלכלי
 ?לאן עכשיו היום בישראל

 התחדשות עירונית
  

 :התחדשות עירונית בישראל כיום



 התחדשות עירונית
 1דור 

 הבולדוזר

 2דור 

 שיקום שכונות

 3דור 

 פיתוח כלכלי
 ?לאן עכשיו היום בישראל

 התחדשות עירונית
  

 :התחדשות עירונית בישראל כיום



 התחדשות עירונית
 1דור 

 הבולדוזר

 2דור 

 שיקום שכונות

 3דור 

 פיתוח כלכלי
 ?לאן עכשיו היום בישראל

 התחדשות עירונית
  

 :התחדשות עירונית בישראל כיום



 התחדשות עירונית
 1דור 

 הבולדוזר

 2דור 

 שיקום שכונות

 3דור 

 פיתוח כלכלי
 ?לאן עכשיו היום בישראל

 התחדשות עירונית
  

 :התחדשות עירונית בישראל כיום



 התחדשות עירונית
 1דור 

 הבולדוזר

 2דור 

 שיקום שכונות

 3דור 

 פיתוח כלכלי
 ?לאן עכשיו היום בישראל

 התחדשות עירונית
  

 :התחדשות עירונית בישראל כיום

 כלכלי

 סביבתי חברתי

 פיזי

? 



 התחדשות עירונית
 1דור 

 הבולדוזר

 2דור 

 שיקום שכונות

 3דור 

 פיתוח כלכלי
 ?לאן עכשיו היום בישראל

 התחדשות עירונית
  

 :התחדשות עירונית בישראל כיום

? 
 קריית גת

 ים קריתמרכז 


