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(מוגן)דיור יוקרה  
(ח לחודש"אלף ש12-20)

?
דיור מוגן ציבורי

(ח לחודש"ש300-החל מ) ?מה הם המודלים האלו
?מה המענים שניתן לספק לכל טווח הביניים

הצורך במודלים חדשים

5מבין 2

המלצות
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בדידות
ניידות מצטמצמת וקושי לשמר 

קשרים חברתיים  

אבדן משפחה וחברים

עלות גבוהה של טיפול מתמשך בידי  
השירותים הציבוריים

העדר פתרונות  
דיור מתאימים  

איכות חיים ירודה

ירידה בהכנסות ולחצים כלכלים

ריבוי האתגרים למזדקנים|  האתגר החברתי 

תלות כלכלית ורגשית  
בבני משפחה

רצון להישאר  
בסביבה מוכרת
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פריצת הדרך טמונה בחיבור בין היבטים פיזיים וחברתיים

01

סביבה חיצונית

02

תחבורה וניידות

03

דיור

04

השתתפות חברתית

05

כיבוד והכלה  

חברתית

06

מעורבות אזרחית  

ותעסוקה

07

תמיכה קהילתית  

ובריאות

08

תקשורת ומידע

01 02

03

זיקנה

מיטבית

-"  עיר ידידותית גיל"מודל ▪

ארגון הבריאות הלאומי  

התערבות התמקדה  ▪

במישור החברתי  

התכנון , והשירותים

האורבני כמעט לא מעורב

החטאנו לזהות קשרים  ▪

-חברתי-חשובים בין פיזי

שירותים

פוטנציאל שכפול וצמיחה  ▪

של שיפורים במענה 

,  ניידות ובריאות)האורבני 

(סוג הדיור, עירוב שימושים



וניתן לשכפול ,  מודל מגורים חדשני מותאם מקום
למגוון בעיות יסוד בגיל השלישי  מענה משולב 

תחבורה 
ציבורית טובה

נגיש בתוך  , מרכזי, מיקום עירוני
קהילה קיימת  

מגוון שירותים במרחק הליכה

שטחי פעילות 
משותפים

דיור קהילתי ובר השגה| הפתרון 

ניהול עצמי

חיים פעילים בחברה
דירות30קהילה של כ 

עירוב שימושים  
וקשר רב גילאי משאב אנושי: קהילה

מגורים+   קהילה     
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1 Amsterdam 2 Zurich 3 Berlin

מגוון רמות הפרטיות|  דוגמאות מהעולם 

ציבוריפרטי קהילתי משותף קומתי משותף

1-25-10

שרמןניתוחים פותחו על ידי אדריכלית נעה 
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The homes at the bottom are narrow to maximize the number with a waterfront aspect. 
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4

4
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1
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ציבורי קהילתי משותף

01 Amsterdam

החל מרמת פרטיות גבוהה  

חדר 
דיירים

חצר משותפת
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דירה פרטית

שטח קומתי משותף

מרפסות

02 Zurich

ועד רמת שותפות גבוהה

ציבוריקומתי משותף
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03 Berlin
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?מה הערך המוסף של דיור כזה

"  צף"חדר  אירוח 

שיתוף בשלב הטיפול הסיעודי

(מכונות כביסה, רכבים, כלים)ציוד משותף עזרה ותמיכה הדדית

סלון משותף

קשר רב דורימעורבות בקהילהחיי קהילה פעיליםמפגש אקראי וקשרים חברתיים



חיים בקהילה והמענה לצרכים בסביבה העירונית הקרובה| המכנה המשותף 

ירושלים, מעון הורים בוסתנאי

כפר סבא, תל חי



מעגל השותפים ובעלי העניין גדל בהתמדה  

רשויות מקומיות

משרדי ממשלה

בעלי קרקע  
ויזמים

קהילה מאורגנת

אגודה שיתופית  -מ"אד•
מאורגנת שפועלת לפתח  

מענים חדשניים לדיור קהילתי 
ובר השגה לזקנה

קהילה פעילה וועד מנהל  •
שנפגשים בקביעות  

גרעינים משימתיים בכפר  3•
וירושלים , חיפה, סבא

פעילה עם כ פייסבוקרשימת •
עוקבים900

ומגזר שלישיאירגונים

שנפגשים בקביעות לקדם את  

פעילה עם כ  

ותל אביב המקדמים הזדקנות  

מודל של דיור שיתופי מותאם  
(מ"אד)האגודה לדיור משותף 

Co-Housing  Israel       (CHI)



?למה זה לא קורה לבד|   האתגר והחסם  

איך מגיעים למודל  
?בר השגה

scalableמחיר בר השגה ו ▪
שכירות  , חלופות לרכישה▪

ושכירות לטווח ארוך, רוכשת
מקורות פיננסיים▪

איך מחברים  
?קהילה ודיור

קצבי זמן שונים  ▪

יושבים תחת גופים שונים  ▪

התנהלות כקהילה בתהליך ▪

התכנון והפיתוח הממושכים

הגדרת מסגרת התנהלות  ▪

לאחר אכלוס
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?איך מגיעים לברות השגה

מחירי 
הקרקע  
בישראל

(עולים)

הכנסה בגיל  
השלישי

(מצטמצמת)

?

עלות רכיב 

הקרקע

Patient 
Capital

עלויות  

מימון

6000-8000 ₪
ר"עלות בנייה למ

20,000-48,000 ₪
ר בנוי בערים  "עלות למ

המרכזיות



Financial gap: elders

NIS 7.95 million

*Affordability is based on 30% of average two income Israeli household in 2020 of 15,000
V1 market condition based on estimate for project build-own project in Pardes Hanna in 2019

 ₪ -

 ₪ 5,000,000 

 ₪ 10,000,000 

 ₪ 15,000,000 

 ₪ 20,000,000 

 ₪ 25,000,000 

 ₪ 30,000,000 

 ₪ 35,000,000 

 ₪ 40,000,000 

Land cost Soft costs Commissions Direct hard costs Total estimated
cost

Capital costs and gap

Market conditions Affordable conditions

(אלף באוכלוסייה הכללית15לעומת )ח בלבד "אלף ש11הוא 65ההכנסה הממוצעת למשק בית שכולל אדם מעל גיל 16

שהכנסתו הולכת ומצטמצמתפלח אוכלוסייה –הגיל השלישי 

65משק בית שכולל אדם מעל גיל 
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חלץפרויקטי|   פתרון  

שלב היישום של הפרויקטים  שלב ההזנקה

של דיור קהילתי ובר השגה לזקנה   Scalableלהזנקת פרויקטים מנהלת \מאיץ

תוצרים ותשתית השכפול

הפיילוט ובניית  פרויקטיאפיון 
השותפויות הנדרשות לקידום

הקמה ואכלוס המבנה והסדרת  , תכנון
"עם כתובת"ההתנהלות כקהילה 

ריכוז תובנות וכלים מעשיים להצמחת 
נרחבמ"בקנמיזמי דיור קהילתי 

הצמחת קהילה מקומית

ותכנון ובניית מבנה המגורים, אפיון הפרויקט
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ירושלים, סאן סימון

ירושלים, ניות
ירושלים, מלון רייך

(  עירוב שימושים\בעלות פרטית)שטחים ביעוד ציבורי 

עירוב שימושים על שטח מסחרי   שטח ביעוד דיור מוגן   

?איך למזער את עלות מרכיב הקרקע|  סוגי אתרים פוטנציאלים  

בנימינה, מתחם נילי

עסקת קומבינציה  
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19

?מי יפרוץ את הדרך

!הביתההבאיםברוכים

אגףבשיתוף1999בשנתהוקמוהגילמעונות

לספקבמטרהסבאכפרעירייתשלהרווחה

,נעימהחייםסביבתהשלישיהגיללבני

.גילםבנילצדותומכתמעשירה

ושטחיםחוגיםחדר,מעוצבותדירות48כולל

.ציבוריים

מהלך רשותי לקידום הזקנות מיטבית
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20

(ניידות ונגישות לשירותים, עירוב שימושים)מבוסס על תכנון אורבני חכם |  2.0דור 

+
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21

–יצירת מוצר חדש לבני המקום בני הגיל השלישי 1.
שמאפשר להם להישאר לגור בקהילה ובסביבה מוכרת  

ובמקביל לשמור את ההון שצברו בעבודה קשה של  
שנים עבור יקיריהם  

פינוי דירות קיימות למשפחות צעירות2.

אזורים  איכלוסתרומה למאמצי התחדשות עירונית3.
שמגבירה פעילות  פעילה באוכלוסיהמרכזיים בעיר 

לאורך שעות היום השונות  אנושית וכלכלית

תחבורה  )הגדלת הביקוש לאמצעי ניידות מקיימים 4.
(הליכה ברגל, ציבורית

או  \וחלופת דיור ברת השגה בעיר פוטנציאל ליצירת 5.
נכס מניב לעירייהאפשרות ליצירת 

יתרונות לרשות המקומית
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:ברמות שונות של מעורבות והשקעה ציבורית, מגוון אפשרויות לקידום פתרונות דיור לגיל השלישי

010203

אפיקי פעולה אפשריים לרשות מקומית

:גיבוש מדיניות
ניסוח אסטרטגיה עירונית לקידום  

מענים לגיל השלישי והמלצות 
לשילוב בתהליכי התכנון

:ציבורי-פ פרטי"שת\ייזום 
בקידום מיזם מגורים קהילתי  

יחד עם אגפי תכנון וקהילה

:  עידוד ובקרה
מיזם מגורים קהילתי 

שמקודם על ידי יזם

אבל לכל רשות יש מערכת תכנון, לא לכל רשות מקומית יש תקציבים
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!תודה
|  שיטרית -ליאת  איזקוב  בן

www.urban-density.com


