


2022- שנת 
ההתחדשות 







אפריקה התחדשות עירונית
נוכחות בשטח 



תמונת המאקרו בשוק 
הדיור

 

עיקרי הדברים להיום

האתגר והפתרון
 

איך נהפוך את 2022 
לשנת ההתחדשות 

 
איך עושים את זה- 

ספויילר – יחד 
 

כמובן שנשאיר זמן 
לשאלות 

 



ענף הנדל"ן- ענף בסחרור 

אחוז שינוי שנתי

 (כל תקופה לעומת התקופה המקבילה לה אשתקד)

10%



 ריבית , ריבית,
בעיית היצע ריבית

 א' 55-60
בשנה

 מובילים את
 הטבלה הלא

 !נכונה

מאקרו

 מדינה בצמיחה

 היצע

 בירוקרטיה

: ריבית בנק ישראל 0.1%
 משכנתאות- שיא של כ -100 מיליארד ב-2021

 "הי טק -מגזר פעילות "חדש

OECD - קצב גידול אוכלוסיה מהגבוהים ב

 תוכנית מחיר למשתכן
??מכרזים – האחרון שיכבה את האור

  ?מדיניות – יש כזו

 כ-35 תחנות מול כ-13 תחנות ב
OECD

8

ענף הנדל"ן- ענף בסחרור 



היצע

ביקוש

ענף הנדל"ן- ענף בסחרור 

התחלות בניה



שש שנים ברציפות החברה 
המובילה בתחום המגורים 

בישראל

10*כולל חלק שותפים

ליווי בנקאי * גב כלכלי * יכולת ניהול משברים * עמידה בלו"ז ודרישות דיירים 

Benchmark  *   דוחות כספיים- שקיפות מלאה

צבר פרויקטים * ניהול ופיקוח בזמן 
הפרויקט* שרות לפני ואחרי לבעלי 

הדירות* יכולת ביצוע 

*השבחת הנכס
*יצירת קהילה חדשה ואיכותית 

תוכנית אסטרטגית לדיור– הבסיס להכל



שש שנים ברציפות החברה 
המובילה בתחום המגורים 

בישראל

*כולל חלק שותפים

ליווי בנקאי * גב כלכלי * יכולת ניהול משברים * עמידה בלו"ז ודרישות דיירים 

Benchmark  *   דוחות כספיים- שקיפות מלאה

צבר פרויקטים * ניהול ופיקוח בזמן 
הפרויקט* שרות לפני ואחרי לבעלי 

הדירות* יכולת ביצוע 

*השבחת הנכס
*יצירת קהילה חדשה ואיכותית 

צורכי דיור במשק:

2017-2020 – 52 א' יח"ד לשנה 
2026-2030 - 61 א' יח"ד לשנה 
2036-2040- 67 א' יח"ד בשנה 

סה"כ נדרש במדינת ישראל גידול של 
60% מהמלאי הקיים ב-25 שנה 

1.5 מיליון יח"ד חדשות רק כדי 
לעמוד בביקוש 

תוכנית אסטרטגית לדיור– הבסיס להכל



כ-110 א' יח"ד 
מאושרות 

 התחדשות עירונית -  תמונת מצב 



קצב צמיחה מרשים 
נתוני 2021 מצביעים על קצב גבוה 

חודש 

 התחדשות עירונית -  תמונת מצב 



 התחדשות עירונית -  בעיית המספרים – מאושר מול ביצוע 

10-12%



התחדשות עירונית -  הבעיה בשני גרפים 



התחדשות עירונית -  2022 כיצד ממשים את ההבטחה 

VS

 לא גזרת גורל
 לא חייבים לקבל בהכנעה את

 המצב

 רשויות
 הגורם המוביל לטוב ולרע

 יעדים ותגמול

 מסלולים וכוח אדם
 מסלולים ירוקים לפרוייקטי פינוי
 בינוי

מודל ארנונה
 מישהו צריך להרים את הכפפה

 אזורי מטרופולין

 קצב אישור תוכניות
 קצב גבוה – עובר את היעדים

 הנדרשים

 לוחות זמנים
הולכים ומתקצרים – מחוז + ותמ"

 ל

לא להתאהב במספרים
 קצב המימוש הנמוך דורש הרבה

  יותר אישורים
 תוכניות גדולות

 מסלול רשויות
 רשת ביטחון ליזם- זמינות ,

 כלכליות

ביצועתכנון



 01 חוק ההסדרים 
התחלה מעולה ל-2022:

רף לאישור 
היטל השבחה

02 סוף להקלות 
אישור תב"ע ברת מימוש 

סוף לשבס ולהתנגדויות – עיכוב של שנים 

 03סינון יזמי
אחד מגורמי העיכוב – יזמים שאי להם יכולת 

 בסיסית – תבעות מאושרות נמצאות בשוק 

 04קונסולידציה 
פרוייקטי התחדשות עירונית הם המורכבים 

שיש בענף 
מיזוגים ורכישות 

cooperation 05
שיתופי פעולה – צמיחה אחראית בשוק רווי אי 

וודאות 

 06 סוף לתמ"א 38 
המספרים ידברו 

רק במקרי קיצון או שמירה על צביון מיוחד 
(ירושלים) 

התחדשות עירונית -  מה נדרש ב-2022







: הרשות להתחדשות עירונית
 צוות מקצועי עם תרומה ורצון להצמיח

 את התחום

:עליית המחירים
 מעגל הכדאיות הכלכלית מתרחב

: פריפריה
 עכשיו זול אח"כ יקר

: שלטון מרכזי – שלטון מקומי
 האצלת סמכויות לרשויות מקדמות

 OVERROLLINGלרשויות מעכבות -

התחדשות עירונית -  סיכום 



מה 
השלב 
הבא?



03-7909287

תודה על 
ההקשבה 





התחדשות עירונית -  פריפריה – זה אפשרי !



התחדשות עירונית -  פריפריה – זה אפשרי !



מתחם הנורית
ירושלים


