
שגיאגבריאלד"עו

תכנון ובניהן"נדל

הממונה על פניות הדיירים

מטעם הרשות הממשלתית  

להתחדשות עירונית



סמכויות הממונה

נושאים לדיון

13

24

הממונההחלטות 

לעתידמבט 

רקע



רקע

ערכאה מעין 
שיפוטית שמטרתה 
בירור פניות דיירים 
בנוגע לפרויקטים 
מסוג התחדשות  

עירונית

,  מארגנים, יזמיםהתנהגות
עירוניות ובעלי דירות  מינהלות

בפרויקט 

על  לחץ בלתי סביר הפעלת 
בעלי דירות לצורך קבלת  

הסכמתם לפרויקט

אינה קשורה לסדרי  –גמישות 
דין או לדיני ראיות

עם  , ימים90בתוך מתן החלטה 
אפשרות הארכה

כל החלטות הממונה באתר  חובת פרסום 
לרבות פרטי מי , האינטרנט של הרשות
אלא אם אינה  )שהגישו נגדו פנייה 

(בנילוןמוצדקת או שהפרסום עלול לפגוע 

הנושאים בהם תדון  
הממונה

מתן מענה מהיר  
ופשוט

פנייה אשר תימצא מוצדקת  
בכל  ראיה לכאורה תשמש כ

הליך משפטי 

משמעות  
ההחלטות
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מקווןטופסושליחתמילויבאמצעותנעשיתלממונההפנייה



סמכויות הממונה

(  עידוד מיזמים)חוק פינוי ובינוי
חוק התחדשות עירונית

(הסכמים לארגון עסקאות)

במקרה שבו היא נחתמה  , ביטול עסקת פינוי ובינוי
ומבלי שהיזם או מי  , בשפה שאינה ידועה לבעל הדירה

מטעמו הסביר לו את עיקריה

במקרה של אי קיום הוראות  פנייה לממונה אפשרות 
צורתו ותוכנו של  , הפרת חובות כינוס: למשל)החוק 

היעדר ענין אישי , זהירות, חובות הגינות, הסכם ארגון
(וסודיות ועוד

במקרה , של הסכם ארגוןפקיעת תוקפו אישור לגבי 
של אי עמידה במועדים הקבועים בחוק
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החלטות פורסמו עד כה

תוקף  החלטות בנוגע ל
או הסכמי ארגון 

התנהגות מארגנים

החלטות בנוגע 
עסקת פינוי  לתוקף 
קריית משה )ובינוי 

(ברחובות

123

7
נדחו

5
התקבלו

1
צורך  החלטה בנוגע ל

לעורך  שבייפוי כוח פרטני 
דין המבקש לפנות לממונה  

בשם בעלי הדירות

1
החלטה בנוגע לתוקף  

38א "עסקת תמ

נדחתה

12
נדחו

1
נדחתההתקבלה

1
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הנוטלת את זכות בעלי הדירות  הוראה בהסכם ארגון ▪
יש –ומקנה אותה למארגן , למנות עורך דין מטעמם

בה משום הפרת חובת ההגינות המוטלת על המארגן 
.לחוק הארגון( א)11מכוח סעיף 

בטרם , "מתחם פינוי ובינוי"הצגת אזור מסוים כ▪
היא הצגה מטעה אשר , התקבלה הכרזה אודותיו ככזה

יכול שתעלה כדי הפרת חובת ההגינות המוטלת על  
.המארגן

:חתימת עסקת פינוי ובינוי בשפה לא ידועה:המוטלת על מארגן" חובת ההגינות"פירוש 

הסעיף הייעודי לא  . פניות לגבי אותו פרויקט12: רקע▪
.חל על העסקה

פניות התקבלו ונקבע שהעסקה בטלה  5: ההחלטות▪
.  ושלא הייתה הצדקה לרישום הערת אזהרה ליזם

היעדר  " )לא נעשה דבר"דוקטרינת : העילה לביטול▪
(.מודעות לטיב ולמהות ההסכם

אי ידיעת קרוא וכתוב בעברית או : המכנה המשותף▪
היעדר  –ובמרבית המקרים , הבנת הכתוב בהסכם

.מודעות לכך שמדובר בהסכם מחייב מול יזם פרטי



מבט לעתיד

העסקהבהםבמקריםבינויפינויעסקתבטלותעללהורותהממונההסמכת▪
פרטים,החברהשםציוןכשאיןלמשל)היזםשלבסיסייםפרטיםכוללתאינה

.(קשרליצירת

הקניית סמכויות נוספות והעלאת הוודאות בתהליך הבירור   –התחזקות מוסד הממונה 

הן,החוקלפיכיוםלממונההמוענקותהסמכויות,הצוותבעבודתשעלהכפי"

"לפתחההמגיעותלתלונותהולםמענהמתןמאפשרותתמידולא,מוגבלות

(18עמוד)

.והדיוןהבירוראופןלגביכלליםלקבועהממונההסמכת▪

להתחדשותהממשלתיתהרשותהסמכת–לממונה"העמידהזכות"הרחבת▪
.פנייהלהגשתהעירוניותהמנהלותוכןעירונית

בעליאתהמחייבתארגוןבהסכםהוראהבטלותעללהורותהממונההסמכת▪
.ספציפייזםעםלהתקשרהדירות




