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 בהתחדשות עירונית ציבורי הדיור ה יזכויות דייר

 (2/83תמ"א בינוי" או -מחדש )"פינוי הריסה ובנייהבמיזמי 
 

של דיירי הדיור הציבורי בפרויקטים כ העקרוניות כםזכויותימטרת מסמך זה הינה להציג באופן כללי את 

 .1(80בינוי" ותמ"א -מחדש )"פינוי של הריסה ובנייההתחדשות עירונית מסוג 

מסוג זה או אחר באם יקודם פרויקט יובהר כי בשלב זה טרם נחתמה עסקה עם יזם כלשהו בנושא, ו

 . מטעם החברה המשכנתהודעה מסודרת על כך  תתקבלבאזור מגוריך, 

  כללי:

ו מוקם בניין חדש נהרס המבנה הישן, ובמקומ, מחדש הריסה ובנייההתחדשות עירונית הכולל בפרויקט 

ומודרני, הנבנה בהתאם לתקני הבנייה החדשים, הכוללים בניית ממ"ד, חנייה, מעלית ולרוב גם מחסן לכל 

הדיירים את תשלומי שכר הדירה בדירה חלופית למשך תקופת  כםדירה. במסגרת זאת, מממן היזם עבור

 . החדשה הם לדירכהבנייה, עד לחזרת

אתם, , מקבל דירה חדשה בפרויקט, ובבניין המתחדש ל שאר בעלי הדירותמשרד הבינוי והשיכון, כמו כ

לאחר השלמת הבנייה  יכולים לבחור לשוב לדירה זו ,ת המקורובדיר שהתגוררתם דיירי הדיור הציבורי

ם אודות הפרויקט, לכלל כנסי התושבים המתקיימי כםעל היזם והרשות המקומית להזמין את .החדשה

 ם.להשפיע על עתיד אזור מגוריכעל מנת לאפשר לכם 

להיות זכאים לקבלת כל השירותים  ,דיור ציבוריתמשיכו, כדיירי עד שלב הריסת הבניין הישן, יובהר, כי 

 תחזוקה שוטפת של הדירה הישנה.לרבות הנדרשים מהחברה המשכנת, 

סודרת לכל תימסר על כך הודעה מהחברה המשכנת תהיה בתהליכי חתימה על חוזה מול יזם, במקרה ו

יתבקש לחתום כי קיבל את ההודעה  כל אחד מכם אחד מדיירי הדיור הציבורי המתגוררים בפרויקט.

לצורך הצלחת התהליך. כמו כן,  הרב בהמשך שיתוף הפעולה מצידכםהצורך הוסברה לו מהות הפרויקט וו

 בעת חתימתה על חוזה. כםהחברה המשכנת תיידע את

  :הדיור הציבורי נוספות לבחירת דיירי אפשרויות

 הבאות:ת יוהאפשרומ אחת ם גםכעומדת לזכות ,לחזור לפרויקט כםמעבר לאפשרות העומדת בפני

שוב אחר יישוב או ביעל ידי המשרד באותו  שתירכש עבורכם ,אחרת מעבר לדירת דיור ציבורי (א

 )בהתאם לתקרת המחיר הקבועה בנהלי המשרד(.

חדרים ויותר, יוכלו לבחור במעבר לדירות ציבוריות  8אזרחים ותיקים הגרים בדירה ציבורית בת  (ב

 ₪. 260,000בבית גיל הזהב וקבלת מענקי מעבר עד 

בית דיור גיל הזהב מיועד לאזרחים ותיקים אשר הינם עצמאיים ומסוגלים לתפקד בכוחות עצמם, 

 משופרת ללא סיוע, אך מעוניינים בסביבה מוגנת ובחברת בני גילם. בתי הדיור נותנים רמת חיים

דייר שיבחר באפשרות זו יוכנס לראש רשימת במבנים חדשים ובמבנים משופצים בסטנדרט בניה מודרני. 

 תור הממתינים לבית גיל הזהב בו הוא מעוניין להתגורר.

                                                      
מסמך זה הינו לידיעה בלבד בדבר זכויותיהם של דיירי הדיור הציבורי בפרויקטים של הריסה ובנייה. אין לראות במסמך זה  1

 כמסמך משפטי מחייב ו/או כהודעה על פרויקט ספציפי.  



 

 
 

 

 

 

 החדשה בפרויקט: לחזור לדירהלהלן יפורטו זכויות דיירי הדיור הציבורי אשר יבחרו 

את ההוצאות הכרוכות במעבר הדירה עבור כלל הדיירים יממן הפרויקט יזם  עלויות מעבר דירה: .2

  והובלת תכולת הדירה לדירה החלופית ולדירה החדשה שתיבנה.

  היזם יממן את שכר הדירה בתקופת המגורים בדירה החלופית.  שכר דירה בדירה החלופית: .6

 חשמל, מים, ארנונה) החלופית הדירה בגין השוטפים התשלומים לביצוע אחראים הינכם כי, יובהר

 .(וכו'

כפי  משיכו לשלם שכר דירה לחברה המאכלסת בגין דירת הדיור הציבוריתאתם כי  ,עוד יובהר

רצף על  וזאת על מנת לשמורם בדיור החלופי, למועד פנוי הדירה, גם במשך מגוריכעד  ששילמתם

 בדיור הציבורי. ם זכויותיכ

  הדירה החדשה: גודל .8

)הריסה ובנייה(, נהוג כי דירת התמורה החדשה גדולה משמעותית  80בינוי ותמ"א -בפרויקטים של פינוי

משרד הבינוי  ,הדיור הציבוריכדי להתאים את הדירות המתקבלות לצרכי דיירי במדירת המקור. 

 7ותוספת של  ,מ"ר ליחיד או זוג 57בשטח של עד כי הדירה החדשה תהיה  מנחה את היזמיםוהשיכון 

 את יתרת השווי של הדירה החדשה המשרד יקבל כתשלום כספי מ"ר. 09מ"ר לכל דייר נוסף עד 

 (.להלן 0)כמפורט בסעיף הדיור הציבורי  ידיירשל מימון תשלומי ועד הבית אשר ישמש לטובת 

הדירה שטח , במידה והישנהשאר לפי שטח הדירה יחישוב תשלום שכר הדירה י :תשלומי שכר דירה .4

 00 -מ"ר לכל בן משפחה החי בדירה ולא יותר מ 0מ"ר ליחיד או זוג, ועוד  10מ יהיה גדולהחדשה לא 

 בתשלום שכ"ד בגין השטח הנוסף.חריגה מגודל הדירה, תחויב מ"ר.  

לעיל(, ישמש את המשרד על  8היזם )כמפורט בסעיף התשלום הכספי המתקבל מן  תשלומי וועד הבית: .0

לא  אתם, כך שיקטים מסוג זהבפרו דיירי הדיור הציבורימנת להפחית את תשלומי ועד הבית של 

לצורך התחזוקה  הישן לפני הריסתום בבניין מתששיללשלם דמי ועד בית מעבר לסכום  וידרשת

 בנושא.  תאם לכללים שיקבע המשרדבההתקינה, והכל 

לעיל(, משרד  8במקרה של חריגה מגודל הדירה בהתאם לגודל המשפחה )כמפורט בסעיף יובהר, כי 

  מהפרשי עלויות ועד הבית. בלבד 79%הבינוי והשיכון יממן 

. כלומר, החדשה הדירה שטח לפי, עליכםיחולו  (ארנונה כוללתשלומים שוטפים ) תשלומים שוטפים: .2

 אתם זכאיםבהתאם להנחות להן  אתם תשלמו זאתהדירה שגדל, ושטח ה יגדל בעקבות נתשלום הארנו

  .ואתם זכאיםמול הרשות המקומית, ככל 

בימים אלה פועל המשרד מול משרד הפנים, לאישור תקנות למתן פטור מתשלום ארנונה עבור תוספת 

 שנים מיום אכלוס הדירה החדשה. 0השטח למשך 

 

 /2רק על דייר שחוזר לדירה לאחר פרויקט פינוי בינוי או תמ"א  יםבמסמך זה חל יםהאמורהכללים כל 

 על מתאכלס חדש. ו)הריסה ובנייה( ולא יחול


