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צרכים מיוחדיםודיירים עם + 65מפגש דיירים 
ר דפנה כרמון"ד
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תוכנית המפגש

פתיחה
 בפרויקט התחדשות עירוניתצרכים מיוחדים זכויות דיירים מבוגרים ודיירים עם
 דיון



(  מממשקי הבית62.5%)סקר דיירים 

:התפלגות הדיירים בסקר
46 (77%)בעלי דירות
9 (15%)בעלי דירות המשכירים דירותיהם
4 (7%)דיירי עמיגור
1 (1%)שוכר
(62.5%)דיירים 60: כ"סה

התפלגות הדיירים שהשתתפו בסקר2018דצמבר -הסקר נערך בחודשים אוקטובר 

עמיגור
7%

שוכר
1% בעלים  

משכירים
15%

בעלים
77%

עמיגור שוכר בעלים משכירים בעלים



ממצאי הסקר–צרכים מיוחדיםודיירים עם + 75בני ה + 65בני 

:65-74בני 12
65-74דירות בהם גרים בני 7

+75דיירים בני 5
+ :75דירות בהם גרים בני 3
+75דירה בבעלות בן 1
דוריים-משקי בית רב2

צרכים מיוחדיםדיירים עם 7
דיירים עם נכות 4
תשישות/מחלה3



 80-ו+ 75החוק מחייב יזם להציע חלופות דיור לבני  +

 75מי מוגדר כבן +?
בדירהמעל שנתיים התגורר + הפינוי ובינוי הראשונה במועד חתימת עסקת 75מעל גיל 

 80מי מוגדר כבן+ ?

במועד חתימת עסקת הפינוי והבינוי הראשונה  80מעל גיל 

 בנוסף לדירת התמורה סירוב לפינוי  + 80-ו+ 75אם לא הוצעה לפחות חלופה אחת לבני
(בינוילחוק עידוד מיזמי פינוי ( 6()א)2' ס)סביר ובינוי לא ייחשב בלתי 

5

+80-ו+ 75חלופות דיור לבני /אפשרויות



זכאים לדירה חדשה בפרויקט+ 75בני ה 
לחוק פינוי ובינוי ( 6()ב)2'ס)היזם חייב להציע להם אחת מהאפשרויות הבאות במקום הדירה החדשה 

(:  2006עידוד מיזמי פינוי ובינוי )

+75בן 

חלופה מחוץ 
לפרויקט

בית הורים

דירה חדשה 

שמבוקש  ככל )
בסמוך –וניתן 

(למקורית

סכום כסף 
לרכישת דירה  

דירות קטנותשתי 
דירה קטנה אחת  

תשלומי איזון  +

6

חובת 

לבני  הצעה 

80 +

בפרויקט פינוי ובינוי   + 75אפשרויות דיור לבני 



7

2006לחוק עידוד מיזמי פינוי ובינוי ( 6()ב)2סעיף 

,היזםבחירתלפי,להלןכמפורטמהחלופותאחתלפחות,לוהוצעהולאבדירההמתגוררקשישהואהמסרבהדירהבעל:(6()ב)2סעיף

:תמורהדירתלקבלהאפשרותעלנוסף

:מאלהבאחתלבחורלקשישאפשרותמתן(א)

יתאפשרכאמורשמעברובלבד,תמורהדירתשלמהווןלשווידומהבשווי,איזוןתשלומיבתוספתלרבות,הוריםלביתמעבר(1)

;ובינויהפינויבעסקתשנקבעומועברותבהשהזכויותהדירהשלהפינוילמועדעד

בהשהזכויותהדירהשלהפינוילמועדעדלקשיששתימסרתמורהדירתשלמהווןלשווידומהששווייהחלופיתדירהרכישת(2)

ביקשהקשישאם–הקשיששללדירתובסמוךהניתןככליהיהכאמורדירהשלמיקומה;ובינויהפינויבעסקתשנקבעמועברות

;זאת

לא,רובואוכולו,האמורבסכוםהקשישידיעלחלופיתדירהרכישתלשם,תמורהדירתשלמהווןבשוויכסףסכוםקבלת(3)

;ובינויהפינויבעסקתשנקבעמועברותבהשהזכויותהדירהשלהפינויממועדיאוחר

;תמורהדירתלשווידומההמצטברששווייןדירותשתי(ב)

תשלומיבתוספת,ובינויהפינויעסקתבמסגרתלקבלאמורהיהשהקשישהתמורהדירתמשטחקטןששטחהתמורהדירת(ג)

;תמורהדירתלשווידומהבשוויוהכול,איזון

2018-ח"תשע( 6' תיקון מס)

במרשםהרישוםפיעל,לומלאוראשונהובינויפינויעסקתנחתמהשבושבמועדבדירההמתגוררקשישהואהמסרבהדירהבעל(7)

.תמורהדירתלקבלהאפשרותעלנוסף,(א()6)בפסקהכאמורחלופה,לוהוצעהולא,שנים80,האוכלוסין

,האוכלוסיןבמרשםהרישוםפיעל,לומלאוראשונהובינויפינויעסקתנחתמהשבושבמועדהמשותףבביתדירהבעל–"קשיש":1סעיף

;לפחותשנתייםמשותףביתבאותובדירההתגוררהואהאמורובמועד,שנים75



צרכים מיוחדיםאפשרויות המגורים לדיירים עם 

זכאים על פי החוק לסרב  . בעל דירה או בן משפחה שיש להם מוגבלות
מיזמי עידוד לחוק ( 5()א)2סעיף )לעסקת הפינוי והבינוי במידה ואינם מקבלים

:(פינוי בינוי

דירה חלופית לתקופת השכירות שיש בה  –דירה חלופית עם התאמות. א
.  התאמות למי שיש לו מוגבלות

הכוללת התאמות למי שיש –עם התאמות ( דירת התמורה)הדירה החדשה . ב
.  מוגבלות

.  לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות5סעיף -אדם עם מוגבלות
,  או שכלית לרבות קוגניטיבית, נפשית, אדם עם לקות פיסית"–" אדם עם מוגבלות"

אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי  , קבועה או זמנית
"החיים העיקריים

שהדירה  שינויים או התקנים בדירה או ברכוש המשותף בבית המשותף"–" התאמות"
לשם נגישותו הבטוחה , נמצאת בו הדרושים לאדם עם מוגבלות בשל מוגבלותו
. "והעצמאית לדירה או לרכוש המשותף המשמש אותה



שנים10לא יעלו לתקופה של –הוצאות תחזוקה 

שנים  10היזם יחוייב בקרן תחזוקה לתקופה של -קרן תחזוקה 

תשלום ועד בית והוצאות תחזוקה בסכום שאתם משלמים עד היום



המשך פגישות עם תושבים למתן מידע
 לדיירי הדיור הציבורימפגש
 (  עירתוכנית בניין -ע "תב)התוכנית הכנת נספחי השלמת
 בוועדה המקומית להפקדת התוכניתדיון
 יזמיםיציאה למכרז
 על חוזים חתימה
 לשלב הביצועיציאה

?  מה הלאה


