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  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

  תמצית

ובכלל זה , פרויקט שיקום שכונותנתונים על ומובאים בו , מירי רגבחברת הכנסת עבור בנכתב  זה מסמך

  1.הדירות ששוקמו ותוצאות התוכניתמספר , תוכניתהתקציבי 

 של המוצהר היעד. ץהאר ברחבי מצוקה אזורי 160-ב שכונות שיקום פרויקט על הממשלה הכריזה 1977 בשנת

 תקציב. וכלכלי חברתי, פיזי שיקום באמצעות מצוקה לאזורי ממדי-ורב מקיף פתרון מתן היה התוכנית

 מדינות יהודי של ומתרומות המדינה מתקציב לבוא אמור היה ומימונו, דולר מיליארד 1.2- ב הוערך הפרויקט

הפרויקט והוא התרחב ולם במהלך השנים א, שנים חמש בתוך להסתיים אמור היה התוכנית ביצוע. המערב

 על התבססוהוא , המערב במדינותהופעלו ש דומות תוכניותתוכנן בהשראתן של  הפרויקט. נמשך עד היום

, בחינוך ההשקע; השיקום בשכונות הציבורי ובמרחב בבתים פיזיות תשתיות שיקום: מרכיבים שלושה

 .החלטות בקבלת ושיתופם מבתיהם תושבים ימפינו הימנעות; קהילתי ארגוןבו בריאותב, רווחהב
שיפוץ דירות קשישים ב, חידושם ושיפוץ מבניםב, הרחבת דירותבבעיקר מתבטא  שיקום השכונות הפיזי

צמצום  וםתושביה העיקריות הן שיפור תנאי הדיור ואיכות המגורים של יומטרות. שיפור תשתיות ציבוריותבו

השיקום נעשה באמצעות האגף לשיקום שכונות פיזי במשרד . תהפער בין שכונות השיקום לשכונות אחרו

  . והתושביםהמקומית  הרשות, נציגי הממשלהשחברים בו השיכון וצוות היגוי שכונתי 

השיקום הפיזי פועל כעת  .שיקום הפיזי שכונות הסתיים ה70- בכו,  שכונות מצוקה210 אותרו בשנות הפרויקט

 לרכז מאמץ במספר קטן של שכונות כדי למנוע התמשכות 2007ינואר בעקבות החלטת ממשלה מ,  שכונות37-ב

 160 תייאוכלוס. זקוקות לשיקוםאחרות  שכונות 50-הושהה הטיפול וכ שכונות 50- כב .לא סבירה של השיקום

לאוקטובר עד ו 1978-מ.  דירות250,000-בכ מתגוררים והם, אישכמיליון מונה  הפרויקט הופעלבהן שהשכונות 

 ח" שי מיליארד3לפי הערכת משרד השיכון נדרש תקציב של . ח" שי מיליארד10.5-כשקעו בפרויקט  הו2009

   .שכונות המטופלות כיוםהשיקום בלהשלמת 

 מיליון 53.4-ל 2001ח בשנת " מיליון ש193- מ,יזבשנים האחרונות חלה ירידה מתמדת בתקציבי השיקום הפי

  .רחבות ובמספר הבתים המשופציםודירות הממספר ה התוצאה היא ירידה ב.2008 בשנת ח"ש

בשנת  ואילו ,ח" מיליון ש59- כהיה התקציב  2007בשנת .  שכונות100-כב יוםכ מופעל שיקום שכונות חברתי

 תקציב הפעילותירד  האחרונות בשנים. 27%-ירידה של כ –ח " מיליון ש43-כשל   הוקצה לו תקציב כולל2008

 ולילדים גיל הרךלחינוך במתמקד השיקום החברתי , סיון המצטבריוהנ לקחי העבר נוכחל .במידה ניכרת

וינט ומשרד 'הג, י"מט פעולה עם גורמים כגון ףשיתווהוא נעשה ב, מבוגריםההשתכרות של יכולת שיפור בו

  .ת"התמ

במהלך השנים נערכו מבחני . ברורה תשובהעליה  ואין מורכבת מטרותיו הושגוו הפרויקט הצליח אם השאלה

 ולצד ,משמעית- המסקנה אינה חדאך , הצעות לתיקונוהועלו  הפרויקט וה שלהצלחהכה לניתוח מידת הער

הצלחה בקידום - אייכרת  בשכונות רבות נהרחבות דיור ושיפור רמת החינוך, ייצוב מצב השכונותהצלחות ב

  .הניעות החברתית של רוב התושבים ושל השכונות עצמן

ה החלשה יהדבר חשוב ביותר לאוכלוסיו, בשכונה דורשת שיפור עקבישמירת יציבות  :עיקרייםהלקחים ה

שבה השכונה מה זמן שכן לאחר  , מועילאינושיקום פיזי ללא שיקום חברתי  ;ההשכונשאין ביכולתה לעקור מ

- ילדים ובית-בעיקר גני(חיזוק התושבים עצמם ללא חיזוק מוסדות בשכונה  ;פיזיתלהיות מוזנחת מבחינה 

  .לשכונות חזקות יותרהתחזקו התושבים שמעבר  לבעיקרמביא , )ספר

                                                 
עמי : כתיבה,  תמונת מצב–פרויקט שיקום שכונות , קודם של מרכז המחקר והמידע של הכנסתמסמך הוא עדכון של מסמך זה    1

  .2006אוקטובר , צדיק
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  מרכז המחקר והמידע

  

 שכונות מצוקה .1

 העלייה ההמונית הביאה להכפלת ובש, בעיות המצוקה בשכונות התהוו בעיקר בעשור הראשון להקמת המדינה

, עולים רבים היו חסרי רכוש ושוכנו בשכונות נטושות במרכזי הערים. אוכלוסיית המדינה בתוך שלוש שנים

 נוצרים בשלושה תהליכים אזורי מצוקה. בשולי הערים ובעיירות פיתוח שהוקמו בפריפריהבמעברות 

  :מרכזיים

 לאזורים באהענייה ה יאוכלוסי,  כך.כלכלי על בחירת מקום המגורים-השפעת המעמד החברתי – תהליך כלכלי

ביחס לגודל המשפחה  קטנותבהם דירות שה, ירודהבהם התשתית שאזורים כגון ,  יותריקרים פחות ומוזנחים

  .הי או תעשיהלמפגעי תחבורם סמוכים השאו 

עשויה להתרחש היבדלות ה. הי באוכלוסיקבוצות) סגרגציה(היבדלות  תהליך הדרגתי של – תהליך חברתי

  .אחרתכאשר קבוצה אחת דוחה את ה, כאילוץהיא נעשית לעתים אך , בחירהמתוך 

, הדוגמל. קרקעהבשימושי שינויים עקב שכונת עוני ווצרות קום על הימהת השפע – תכנוני-אוגרפייתהליך ג

 יםזבועים חזקהתושבים ה,  לשכונה מבוססת שימושי קרקע של מלאכה ותעשייה זעירהיםדרוחכאשר 

  .ענייםפועלים ומהגרים את התושבים העוזבים מחליפים בדרך כלל . יםנותרהחלשים ו

  :עוני בעולם המערביבשיקום שכונות מגמות עיקריות י ת להבחין בשאפשר

רשות רשות ממלכתית או . בוריימעורבות המגזר הצבעיקרה על כנית שיקום המבוססת ות – ציבוריהמגזר ה

  . התושביםףשיתווהם נעשים ב ,הביצועעל  מופקדת על התכנון ומקומית

יקר תמריצי בע ( ציבורימגזר של ציםעל תהליכי השוק החופשי עם תמריבעיקרו שיקום המבוסס  – מנגנון שוק

תוך וב, ידי מסירת הקרקע ליזמים פרטיים-על שכונת העוני  ניצול פוטנציאל הקרקע של;)מיסוי וזכויות בנייה

פינוי מגמה זו שונה מקודמתה בכך שהיא כרוכה ב .פיצוי הולםמתן  והי פינוי מכוון של האוכלוסיךכ

ה יציבה יחסית לסביבה י אוכלוסייסתכננובע מ כלכלי של השכונה-חברתימצבה ה שיפורוכך  ,יהיהאוכלוס

  ).נטרפיקציה'גתהליך זה נקרא  (שהיתה חלשה מבחינה כלכלית

נדון  ו שלוהחברתיעל המרכיב י וזבפרקים הבאים נתאר את פרויקט שיקום השכונות בישראל על המרכיב הפי

  .תרומתובהצלחתו וב

 פרויקט שיקום שכונות .2
  רקע כללי .2.1

. בעיה לאומיתהחלו לראות בהן  מודעות לקיומן של שכונות העוני ו בישראלהתעוררה 60-כבר בשנות ה

 חוקק 60- שנות האמצעב. לטפל באופן ממוקד בנושאכדי  בין השאר, השיכון משרד הוקם 60-בראשית שנות ה

  .אולם ללא הצלחה, ה שכונות עוני בכפייכמה לפרק בניסיון 2חוק

 של המוצהר היעד. בארץ מצוקה אזורי 160-ב תשכונו שיקום פרויקט על הממשלה הכריזה 1977 בשנת

 תקציב. וכלכלי חברתי, פיזי שיקום באמצעות מצוקה לאזורי ממדי-ורב מקיף פתרון מתן היה התוכנית

                                                 
הרשות לפינוי "החוק הוקמה סמך - על. אלמוגי-ת נחקק בעקבות מסקנות ועד,1965-ה"התשכ,  חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום2

הרשות נכשלה במשימתה . וניתנו לה סמכויות לפנות לחלוטין שכונות עוני גם ללא הסכמת תושביהן, "ובינוי של אזורי שיקום
 .1975ופורקה בשנת 
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  מרכז המחקר והמידע

 מדינות יהודי של ומתרומות המדינה מתקציב לבוא אמור היה ומימונו, דולר מיליארד 1.2- ב הוערך הפרויקט

 דומות תוכניותתוכנן בהשראתן של  הפרויקט. שנים חמש בתוך הסתייםל אמור היה התוכנית ביצוע. המערב

 הציבורי ובמרחב בבתים פיזיות תשתיות שיקום :מרכיבים שלושה על התבססוהוא , המערב במדינות שיושמו

 מבתיהם תושבים מפינוי הימנעות; קהילתי ארגוןבו בריאותב, רווחהב, בחינוך ההשקע; השיקום בשכונות

 .החלטות תבקבל ושיתופם

אגף לשיקום שכונות פיזי ה:  באמצעות שני אגפיםוניהולעל משרד הבינוי והשיכון מופקד על ריכוז הפרויקט ו

משרד  ,החינוךמשרד  , משרד השיכון משתתפים בפרויקט משרד הרווחהלצד .והאגף לשיקום שכונות חברתי

- צוות ביןבונציגיו חברים , משלו לכל אחד מהמשרדים תקציב שיקום .עלייההת קליטהמשרד ל והבריאות

 ותשותפל "וקהילות יהודיות בחוהיהודית  גם הסוכנות והי 80- עד אמצע שנות ה. משרדי לשיקום שכונות

 שכונות בתוכנית כמהזו חודשה בשותפות  .בעיקר בהקמת מוסדות ציבורו, יישומווב במימון הפרויקט

  ".2000שותפות "

  שיקום שכונות פיזי .2.2

שיפוץ דירות קשישים ב, םוחידוש שיפוץ מבניםב, הרחבת דירותב בעיקר מתבטאהפיזי שיקום השכונות 

שכונות ה העיקריות הן שיפור תנאי הדיור ואיכות המגורים של תושבי יומטרות. שיפור תשתיות ציבוריותבו

כונתי האגף לשיקום שכונות פיזי במשרד השיכון וצוות היגוי שמופקדים השיקום על . החברתיוהקטנת הפער 

  . 1996 מאז הדירות שהורחבומספר  1טבלה ב .נציגי הממשלה והתושביםשחברים בו 

  3 הרחבת דירות מגורים ושיפוץ דירות קשישים– 1טבלה 

 שיפוץ דירות קשישים הרחבת דירות מגורים שנה
1996 2,000 1,650 
1997 1,750 1,100 
1998 1,470 1,360 
1999 1,500 1,200 
2000 1,144 722 
2001 809 598 
2002 721 1,091 
2003 964 652 
2004 397 535 
2005 285 221 
2006 166 169 
2007  100  97  

2008  52  106  

                                                 
 2000לשנים ; 2006מרס ,  הפיזיפרויקט השיקום, האגף לשיקום שכונות, משרד השיכון והבינוי – 1999 עד 1996לשנים : מקורות   3

תאריך , htm.boards/MonthlyBulletin/Moch/il.gov.moch.www: באתר האינטרנט, שיקום שכונות, השיכוןמשרד  – 2006עד 
שיחת , בינוימשרד השיכון וה,  פיזיהאגף לשיקום שכונותסגנית מנהל , ברורמירי  – 2008- ו2007לשנים ; 2009 בנובמבר 2: כניסה
   .2009בנובמבר  1, טלפון
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מהנתונים . בריבית נמוכהמתן הלוואה  ת באמצעותוהנעש, הרחבות דיור אגולת הכותרת של השיקום הפיזי הי

 דירות 52-ל 1996 דירות בשנת 2,000- ת הדיור מכ הרחבוהיקףבעשור האחרון חלה ירידה בבטבלה עולה כי 

המשמעות היא הגדלת . ההרחבותהיקף אה הביא לירידה בוצמצום הדרגתי במרכיב המענק בהלו. 2008שנת ב

  . לממנה שאינם יכוליםמי דירה לתהרחבממן שיכולים למי  בין שיקוםהת נוהפער בשכ

- בםהוחל בשיפוץ דירות קשישימאז . הפיזיקום השי פרויקט גם הוא מרכיב חשוב בשיפוץ דירות קשישים

 106-  ל1996 דירות בשנת 1,650-  מ,השיפוציםירד בהדרגה היקף השנים עם .  דירות32,000-שופצו כ 1994

  .2008דירות בשנת 

צנרת פגומה ב, רטיבותטיפול ב כגון ,שיפוצים חיצוניים של בנייני מגורים א הופרויקטמרכיב חשוב נוסף ב

  מעלותם90%-מימון כאחראי ל פרויקט וה, את השיפוציםמבצעים בעצמםלעתים התושבים . נחמראה מוזבו

  4. בתים1,081 – 2008בתים ובשנת  1,183 שופצו 2007בשנת  .ותכנונםהשיפוצים ארגון ול

שכונות מצוקה בערים ובהם , ישוביםיות ונשכומגוון , פי החלטות הממשלה-על, פרויקטנכללו ב 1978מאז שנת 

ישובים י, ישובי פיתוחי, כלכלית נמוכה יחסית- החברתיתםישובים קטנים במרכז הארץ שרמתי, וססותמב

  .במגזר המיעוטים ומושבים במועצות אזוריות

 37-השיקום הפיזי פועל כעת ב ;פרויקט הסתיים ה שכונות70-בכ . שכונות מצוקה210 אותרו פרויקטבשנות ה

-  וכ קטן של שכונותטיפול עקב החלטת הממשלה לרכז מאמץ במספרהושהה האחרות  שכונות 50-כ ב;שכונות

-בכ אישכמיליון מתגוררים  פרויקטהיושם בהן ששכונות  ה160- ב5. שכונות נוספות זקוקות לשיקום50

לפי הערכת משרד . ח" שי מיליארד10.5-כרויקט פ הושקעו ב2009אוקטובר עד  ו1997-מ . דירות250,000

  .שכונותר השאבלהשלמת השיקום  ח" שי מיליארד3נדרש תקציב של השיכון 

תקציב הפרויקט היה  80- במחצית הראשונה של שנות ה.דרגה בהפרויקטתקציב הירד בעשורים האחרונים 

 80- ה במחצית השנייה של שנות ;)חלקה של הסוכנות היהודיתמהם היו  40%-כ (ח בשנה"מיליון ש 750-650

ח " מיליון ש193-היה התקציב כ 2001 ת בשנ;ח בשנה" מיליון ש250-הלכו והצטמצמו התקציבים והגיעו לכ

 96היה  2008שנת לתקציב ה ;תקציביםהצטמצמו ה בשו 2005-2003 בשנים ;ח" מיליון ש139-כ – 2002ובשנת 

  . לשיקום חברתיח"ש מיליון 43- ח לשיקום פיזי וכ"ש מיליון 53- כ – ח"מיליון ש

י השיקום כרווצגיסא כח הירידה בתקציבים מחד ולנ ,במשרד השיכוןלהערכת האגף לשיקום שכונות פיזי 

, ח"מיליון ש 53-כ ,הנוכחיהשיקום הפיזי בתקציב . ראויכ פרויקטלהפעיל את האפשר -אי,  גיסאמאידך

  .ה שנ50-מ יותר ימשךשכונות ת הרשאהשלמת עבודות השיקום ב

וי עם תושבי נהקבלן מגיע להסכמי פיפינוי ובינוי בתוכנית . "פינוי ובינוי"משרד השיכון מפעיל גם תוכניות 

בהם ערך הקרקע גבוה שתוכניות אלו כדאיות בעיקר באזורים . השכונה ולאחר מכן בונה בתים על הקרקע

 שבהןהקרקע נמוך או בשכונות  ערךבהם שהפעלת התוכנית באזורים . והבתים שנועדו להריסה קטנים יחסית

בשכונה להישאר  הוותיקים תושביםמתאפשר לכך ו ,סבסוד ממשלתישיכונים מרובי תושבים מחייבת 

  ). מיושמת באנגליה בהצלחהאתתוכנית כז(משודרגת  והשכונה כולה ,בבתים חדשיםולהתגורר 

  שיקום שכונות חברתי .2.3

                                                 
  .2009בנובמבר  1, שיחת טלפון, משרד השיכון והבינוי,  פיזיהאגף לשיקום שכונותסגנית מנהל , מירי ברור   4
 של 1102' ה מסהחלט ;2009במבר  בנו2,  שיחת טלפון, משרד הבינוי והשיכון, מנהל האגף לשיקום שכונות פיזי, שבתאי שגב   5

  .2007 בינואר 28, 31- הממשלה ה
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  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

, האגף לשיקום שכונות חברתי במשרד השיכון: משרדי ממשלהכמה  מעורבים בשיקום השכונות החברתי

השירות לעבודה קהילתית ושיקום שכונות במשרד , במשרד החינוך) ר"שח(רה ורווחה חבשירותי מחלקת 

צוות הקום שכונות חברתי עומדת בראש י האגף לשנהלתימ. והאגף לבריאות הציבור במשרד הבריאות הרווחה

  .העוסק בתיאום בין הגורמים, לשיקום שכונותשרדי מ-הבין

 43-כבהסתכמו המשרדים  יתקציב.  שכונות ברחבי הארץ100- כופעל בה שיקום שכונות חברתי 2008בשנת 

 13.5 – משרד החינוך  ;ח" מיליון ש7.5 – שיכוןמשרד ה : כדלקמןבין משרדי הממשלהונחלקו  ח"מיליון ש

 0.8 –משרד הקליטה ; ח"ש נימיליו 6 –משרד הבריאות ; ח" מיליון ש15.6 – משרד הרווחה; ח"מיליון ש

  6. במידה ניכרתתקציב הפעילותירד ונות  בשנים האחר.ח"ליון שימ

בקביעת מדיניות ומעקב אחר העוסק  ,משרדי-ביןהוות צבאמצעות ה ברמה הארצית נעשה פרויקטיישום ה

הרשות המקומית , םנציגי המשרדישחברים בו  ,באמצעות צוות היגוי שכונתי ברמה המקומיתו ,הביצוע

. נציגי התושבים –וכמחציתם  ,נציגי המשרדיםהם שכונה ועדת ההיגוי בכל כמחצית חברי . ותושבי השכונה

  .אחריותובשדרג ביניים של המחוז מפקח על הנעשה בשכונות  ,על כךנוסף 

החינוך כגון פיתוח , רכי התושביםופי צ- עלבכל שכונה בנושא מסוים  ותהתמקדהיא חברתי השיקום המדיניות 

בשנים האחרונות  .את חלקו באותו נושא תורםמשרד כל  .השתכרותתעסוקה והת יכולת הברהגאו גיל הרך ל

  .  להביא להתעוררות מחודשתיםמנס פרויקטמנהלי הירדה ו פרויקטבהפעלת המעורבות התושבים 

הם עולים אשר בממוצע  מהתושבים 40% .ה בשכונות השיקוםיב האוכלוסיהרכבעשור האחרון חל שינוי ניכר ב

, יםהעלייה גרמה להגדלת הפער החברתי מול הוותיק. בר המדינותחמ השנים האחרונות מאתיופיה ו15-בעלו 

  ).משה ברחובות-ת קרייתנשכוה בלדוגמכך ( ושוב נוצר צורך בתוכניות שיקום

  :בשני נושאיםמתמקדת השיקום החברתי  תנהלימ, בעקבות הניסיון שנצברה ויהאוכלוסיהרכב השינוי בבשל 

ובכלל זה , ה גבוההלכהכנה להשכלה בגיל הרך והחל מפעילות ל ,וערונלילדים פעילות  – חינוך לילדיםתוכניות 

אבחוניים -מרכזים טיפולייםופעלות בהתוכניות מ. שיעורי העשרה ובגרותבחינות  להכנה, תוכניות תוספתיות

  . מפעילותהרשויות המקומיותשלשעות אחר הצהריים ובמרכזי למידה הספר -יתבב, לגיל הרך

 ,דיבוראבחון קשיי  כגון ,המספקים שירותי אבחון,  בעיקר מרכזי הגיל הרך– פעילות בתחום הבריאות

 בבעיית טיפול ,מונעתרפואה לסיוע בהסברה ניתן כמו כן . נוספים הקשורים להתפתחות הפעוטושירותים 

במרכזי  –השירותים ניתנים בשכונות עצמן באמצעות אחיות בריאות הציבור ותזונאיות . טיפולי שיניים וסמים

  .סים"במבנים של טיפות חלב או במתנ, הגיל הרך

  כללעובדים אינםוהשכלה למבוגרים המשתכרים מעט או הכשרה  – מבוגרים לשתעסוקה היכולת שיפור 

 ומרוכזים בהםמוקדי הון אנושי בשכונות וקמו שנים האחרונות הב. עודעידוד יזמות וב, סדנאותב, קורסיםב

; מבוגריםלהשכלה גבוהה לצעירים והכנה ללימודי  :עסוקה בשכונהבמקום אחד כל הגורמים העוסקים בת

תנופה "השתלבות בתוכנית ;  שישתלבו בשוק העבודהדי לא עבדו כיתוח מיומנויות לאנשים שמעולםפ

  7.וינט' הגת וארגון"מ של משרד הת)ת"תב ("בתעסוקה

                                                 
  .2009בנובמבר  1, שיחת טלפון, משרד השיכון והבינוי,  פיזיהאגף לשיקום שכונותסגנית מנהל , מירי ברור 6
שובים לקידום י י12- הפועלת ב)  תמיריוסי' בהנהלת פרופ (ת" תב– "תנופה בתעסוקה"וינט אימצו תוכנית 'ת וארגון הג" משרד התמ7

 . שונותיהאוכלוסיקבוצות בתעסוקה 
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  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

בשכונות השיקום ובהפעלת  במעונות יום הבהשקעת "משרד התמפעולה עם משתפת  השיקום פרויקטהנהלת 

 פרויקטהבשנים האחרונות , כמו כן .בקורסים בשוק הפרטיגם השתתף ל מסייע לתושבים פרויקטה. קורסים

לשם ) י"מט(שיתוף פעולה עם מרכזי טיפוח יזמות ב, בעיקר של נשים, ת של יזמות עסקיתיכולפיתוח בעוסק 

  .מות עסקיתזעריכת סדנאות לי

  

  הערכת הפרויקט: דיון .3

 בשנתהחל הפרויקט  מאז. ברורה תשובהה ילע ואין מורכבת גושהו ומטרותיו הצליח פרויקטה אם השאלה

-האי רמת 1979 שנתאז מ. להקטין הצליח לא הוא החברתי הפער את אולם, רבים גלגולים עברהוא  1978

 בהכנסההפער ו 18%-גדל ביותר מ) וקצבאות מסים לאחר (נטו בהכנסההפער  : עולה בהדרגהבישראל שוויון

  .20%-נטו גדל ביותר מ הכלכלית

 תיקונים עריכתלשם ו התושבים לחיי פרויקטה ו שלתרומת הבנת לשם הערכה מחקרי נערכו השנים במהלך

 ניהול על המדינה מבקר ממצאי של תמצית להלן .המדינה מבקר משרד של ביקורת נערכהכמו כן . נדרשים

  .מהשטח משובשל וההערכה  מחקרישל  ,פרויקטה

  8ממצאי מבקר המדינה .3.1

  :העיקריים ממצאיו .2003 בשנת פרויקטה ניהול על ביקורת ערך המדינה מבקר משרד

כלכלי קשה עדיין אינן -שכונות שמצבן החברתינגד  ומ,רבות הפרויקט כבר שניםנמשך רבות בשכונות  •

  .ות לא הוצאו שכונות מהפרויקט ולא צורפו שכונות חדש2001שנת אז מ.  בוכלולות

סדר עדיפויות , תקציבים, מטרותשמוגדרות בה  שנתית לביצוע הפרויקט-כנית רבות אין למשרד השיכון •

  .ברמה הלאומית והן ברמת השכונההן , כניות המפורטותוולוח זמנים לביצוע הת

-עלאמורה להיעשות הוספת שכונות או גריעתן שאף , פרויקטבשכונות שלא נכללו בפעולות שיקום נעשו  •

 .משרדי-בהמלצת הצוות הביןוהחלטת ממשלה  סמך

לנייד משרדי - הצוות הבין יכולת שלהוהדבר משפיע על , אינו מספיקמשרדי הממשלה  בין השיתוף •

  .המטרות והצרכים פי- עלמשרדיםהתקציבים בין 

. שנתי-בממוצע רב 17%- כ – הוצאות ההפעלה גבוהכלל בלליות כהוצאות ההשיעור הוצאות ההנהלה ו •

לצמצם  2003 המליץ ביוני , שבדק בין היתר את העסקת כוח האדם בפרויקט,עם משרד השיכוןצוות מט

 . אולם המלצות הצוות לא נדונו בהנהלת המשרד, כוח האדםמ 50%-עד כ

המעורבים קשר בין הגורמים הבעיקר , בעיותחלק מה תוקנועריכת הביקורת מאז , פרויקטלדברי מנהלי ה

 מינה שר הבינוי והשיכון ועדה בראשות אלי 2005 אמצעב .משרדי- באמצעות הצוות הביןפרויקטבהפעלת ה

  .פרויקטהעמיר לבחינת דרכים לייעול 

 שכונות בלבד כדי לרכז 40- בפרויקטהציע שר הבינוי והשיכון לממשלה למקד את ה 2006שנת  באמצע

לכן ו ,יעילה שכונות אינה 108-ילות בפעה ו שתקציבי השיקום קטנויההצעה ההנימוק ל .מאמצים ותקציבים

                                                 
 .שיקום שכונות ניהול פרויקט, 2003לשנת '  ב54דוח שנתי , מבקר המדינה 8
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  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

 זו ההצע .לסיים בהן את הפיתוח החברתי והפיזי ולעבור לשכונות נוספות,  להתמקד בפחות שכונותמוטב

  9. שכונות בלבד37-בהפיזי השיקום  קיבלה הממשלה החלטה על ריכוז מאמץ 2007התקבלה ובינואר 

  מחקרי הערכה .3.2

 תשומות אחר מעקב, וביצוע תכנון תהליכיובכלל זה , פרויקטה לש הצלחתו מידתנבדקה  ההערכה מחקריב

 המבוסס ,פרויקטה הערכת וחניתשל  סיכום להלן .המטרות השגת של וניתוח תועלת-עלות הערכת, ותפוקות

  2003.10-ב שנעשה כרמון נעמי' גב של הערכה מחקר על

  ההצלחה מידת מטרה

 םתנאיה שיפור

  וחייהפיזיים

 ההחבר

 הדירות בעלי שיעור; השתפרו םתושביהמ חציתממהדיור של יותר תנאי  :דיור

  .הבתים ותחזוקתם חזותהשתפרו ו הדיור צפיפות ירדה, גדל במידה ניכרת

גדלו  פרויקטב. יפורמאל- והלא יהפורמאל החינוך תוכניות הורחבו :חינוך

הושוותה  וכך ,"חיובית הפליה" מדיניותה של הרחבהתאפשרה ו החינוך תקציבי

 בשכונות שניתנו לאלו השיקום שכונות ילדיקיבלו ש החינוכיות התשומות תרמ

 ובשיפור למורים בהשתלמויות משאבים הושקעו לא כמעט, מנגד .אחרות

  .ילדיםהחינוכית של ההתקדמות ל יםהם חיוני ש,התיאום המערכתי

מספקים מכיוון שהנתונים לא אך ,  תרם להרחבת שירותי החינוךפרויקטה

   . בתחום זהפרויקטהשפעות העמוד על רים להתקשו החוק

בין השאר ,  השירותיםשיפור ניכר בזמינותחל  :חברה וקהילה – שירותי תרבות

 ההשקעה למרותאך .  ושיפוצםמתקני ספורט וספריות, מועדוניםהקמת בשל 

נעשתה . אלהה בתחומים רבה פעילות התקיימהמהשכונות לק רק בח, הכספית

בעיקר (שליש מהם כ אך רק ,ירותים לקשישיםהשקעה ניכרת בשיפור ש

  .  נשכריםממנהיצאו ) הבריאים והחזקים

 כמעט לא תרם לשיפור בתחום שירותי הסעד פרויקטה :רווחה ותעסוקה

 .והרווחה וכמעט לא עסק בתחום התעסוקה

 ניעותה קידום

 של חברתיתה

 השכונות תושבי

ן של הנשים בשוק חלקאך  ,)75%( הגברים בשכונות השיקום עובדים ברו

שיעור חסרי ההשכלה בשכונות .  מהן עובדות29% רק –העבודה נמוך מאוד 

 , בכלל האוכלוסייה היהודית בישראלםיים ויותר משיעורנש-המצוקה גדול פי

.  בכלל האוכלוסייהחלקםשליש מכוחלקם של בעלי ההשכלה הגבוהה הוא 

לא  ואמשרות חלקיות  וחלקם מועסקים ב,מקצועיים גבוה- הלאשיעור העובדים 

 השיקום פרויקטל. דבר מסביר את רמת ההכנסה הנמוכה בשכונותה. קבועות

משלח של הגברים ועל ישירה על רמת התעסוקה   השפעההייתהכמעט לא 

עם . לעבודשל נשים מוטיבציה ההשפעה מסוימת על  ו לההיית אך, היד שלהם

 ,מהתושביםקרב חלק  בהשפעה עקיפה על המוטיבציה לעבודהו ל ההיית, זאת

                                                 
  .2007 בינואר 28, 31-הממשלה ה של 1102' מסהחלטה    9

 שה מחקר הערכה שנעזהו. 2003דצמבר , שראלהערכה של פרויקט שיקום שכונות המצוקה בי: שינוי חברתי מתוכנן, כרמון נעמי 10
 . שכונות שהשתתפו בפרויקטעשרבו נבדקו ו, טכניוןב
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  ההצלחה מידת מטרה

 68% ( אלה שהפרויקט המריץ אותם לפעול לשיפור רמת הדיורעיקרב

). הגדילו את מאמציהן בתחום התעסוקהגם מהמשפחות שהרחיבו דירות 

השפעה של שיפור בדיור על פריון בעבודה מלמדים על את המחקרים שבחנו 

  .שיפור תנאי המגוריםעקב יה ניכרת בפריון יעל

שיפור פיזי במוסדות קהילתיים ובפעילויות חל  :דים ובני נוערניעות בקרב יל

הטיפול בנוער . הספר ועוד-ברמת המוכנות של ילדי הגן לבתי, שהוצעו לנוער

אמצעים יוחס לשימוש במכישלון ה. לא יעיל ולא הניב פירותהיה מנותק 

  .השקעה כספית מוגבלת ברוב השכונותלוטיפוליים לא מתאימים 

 אחריות הגברת

 לאיכות התושבים

 בשכונתם החיים

. כלכליותוצות  היא מההבדלים הבולטים בין קבובחיישל אדם מידת השליטה 

 שיקום שכונות הכריז על כוונתו להגדיל את מידת השליטה של פרויקט

שיתופם בהכרעות והעברת חלק מסמכויות התושבים בחייהם באמצעות 

שכן ,  מצומצמתההיית השפעת התושבים. ההחלטה בנושאי השיקום אליהם

.  לא ניתנה להם סמכות החלטה– הדיור – בו היו תקציביםשבתחום המרכזי 

תרבותיים ונגע לתקציבי הסוכנות - ים חינוכייםפרויקטבבעיקר השיתוף התבטא 

כך גם מידת ו, נמצא כי מידת המודעות של אזרחי השכונות גדלה. היהודית

- שכונה ובהקמת קבוצות אנטי בוועדי ,ההשתתפות שלהם בפעילות שכונתית

הישג חשוב בהחדרת רעיונות חדשים של שיתוף  היה פרויקטל. ממסדיות פעילות

במיסוד , בביצוע ובהגברת המודעות של התושבים לכוחם ותושבים בתכנון

 מספר ,עם זאת. התארגנויות ובעידוד התפתחות אישית של מנהיגים מקומיים

להם גרמו לכך שהמטרה נמסרה ת שהמוגבלסמכות המעורבים המצומצם וה

  .הושגה באופן מצומצם בלבדהמוצהרת 

כמעט לא השפיע על הכנסות  שיקום השכונות פרויקט :כלכלית הכנסה

כניות תעסוקה מעטות ותהופעלו בו  .מעבודה של משקי בית בשכונות השיקום

 . בעיקר בשל פעולות שיפור הדיור,אף גרם לגידול בהוצאותהוא  ו,בלבד

 שכונותה ייצוב

 תעומני

 בעתיד הידרדרותן

מטרת . כלכלי של תושביה- החברתימעמדקשר הדוק בבתדמית השכונה קשורה 

 תהיה היא שדי כמניעת הידרדרות השכונה והשגת יציבות ההיית פרויקטה

שמירת היציבות דורשת . ה חלשיהאטרקטיבית למגורים לא רק לאוכלוסי

 שאין ,יה החלשה בשכונההדבר חשוב במיוחד לאוכלוסיו, שיפור עקבי

  . ביכולתה לעקור ממנה

. מה- ולו במידת,תדמיתן של רוב שכונות השיקום השתפרה בעיני תושביהן

ם מגורים סביר ו הפיכתן למקה שלעל התקרבות למטרזה מלמד ממצא 

נותרה התדמית השלילית בקרב רוב תושבי העיר האחרים  ,עם זאת. לתושביהן

  . בעינהשל השכונה 

עדר התערבות יניסיון שנצבר בעולם ובישראל מלמד כי בהה, רמון כדבריל

הממצאים שעלו במחקר  כןול , החמרה במצבן של השכונותצפויהציבורית 

,  שמר על השכונות המטופלות מפני הידרדרותפרויקטהשתורמים להערכה 

 .ייצב את מצבן ואף תרם לשיפור קל בתדמיתן
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  11משוב מהשטח .3.3
). פת – מנחם וקטמונים- יתיקר – גנים-עיר(בירושלים שיקום שכונות רבים בנעשה בגורמים המעועם שוחחנו 

  :אלוהעיקריות שעלו משיחות מסקנות ה

שכונה שבה להיות המה זמן  שכן לאחר ,מוגבלתשיקום פיזי ללא שיקום חברתי התועלת ב •

  .מוזנחת

-סניפי קופת, פרס-בית, ילדים-כגון גני, בשכונהחיזוק מוסדות התושבים עצמם ללא חיזוק  •

  . מביא בעיקר לבריחת התושבים שחוזקו לשכונות חזקות יותר, ומרכזים קהילתייםחולים

  : התושביםעלוהנקודות נוספות ש

בשל  (בגלל מצב כלכלילהרחבת דיור  של תושבים שלא עמדו בקריטריונים יהדחי .הרחבת דיור סלקטיבית

הפער בשכונה בין תושבים שמרחיבים את הדירות  להגדלת ה הביא,)דרישה להשתתפות עצמית של הדייר

  .רעאף הולעומת האחרים מצבם כך ו ,זכאים לסיועאינם שיה התחתון ישלהם לתושבים ברובד האוכלוס

יועדו לה תקציבים עירוניים וממשלתיים שהתבטלו  השיקום נכנס לשכונה פרויקטכאשר . ם תקציביתבריח

  .נוסף עליהם ולא ,חליף תקציבים קיימים הפרויקטהפעמים רבות , למעשה. קודם לכן

ידי -לא נספגים עלניתנו במסגרתו  השיקום מסתיים תקני רווחה וחינוך שפרויקטכאשר . תספיגה תקציבי-אי

  . מצטמצמת ופעילות הרווחה והחינוך, המקומיתתהרשו

  .  בלבד למראית עיןההיית אחת מנקודות הביקורת המרכזיות היא שהשותפות .תושבי השכונה שיתוף

 יישום פרויקט ביישוב כלשהו ללא שכן, בעיקר בנושאי חינוך ורווחה אלה חשובים .אינטגרטיביות והוליסטיות

  . גיבוי של מדיניות כוללת נידון לכישלון

 כמההשקעה בתגבור לימודי אנגלית ב.  בהצלחת חיזוק השכונההם עוגן חשובמוסדות לימוד  .מוסדות לימוד

משפחות צעירות . ספר חדש- או להקים ביתעל כל מרכיביו הספר - ביתהשקיע ביש לו, כיתות אינה מספקת

  .הספר בשכונה-טיב ביתלפי קובעות את מקום מגוריהן 

 זכויות בנייה לתתידי המדינה או - שיווק קרקע בשכונה לבנייה עליש למנף  .תמרוץ ציבורי של יוזמה פרטית

  . ציבור בשכונה או להרחיב דירות קיימותיהתחייבות של הקבלן לבנות מבנעל סמך נרחבות 

  סיכום .3.4

  . מחקרי ההערכה אין תשובה פשוטה לכךדוח מבקר המדינה ובב? האם פרויקט שיקום שכונות הצליח

הוא . נחל הצלחההוא זו מבחינה . יצאו ממנו נשכריםתושבים רבים ו ,הפרויקט תרם לשיפור שירותים חיוניים

קידום הניעות החברתית בבחילוץ אנשים ממעגל המצוקה ו –בלבד ת חלקיאו לחלופין נחל הצלחה  –כשל 

 וכך , תושבי שכונות השיקום לא עלה גם לאחר שהשתפרו תנאי חייהםרובכלכלי של -מעמדם החברתי. שלהם

את מניעת התרחבות הפער החברתי ואת ייצובן החשיב לאפשר כרמון סבורה כי . גם מעמדן של השכונות עצמן

  .לאורך זמןיישמר השאלה היא אם הישג זה . שג להישל השכונות

                                                 
- עיר, אדריכלית ומתכננת שכונתית, שושן- בןמיה ; 2006 באוקטובר 19, שיחת טלפון, "נגור קהילתייס"מנהלת , אפשטייןברברה  11

שיחת , מנחם-יתיקר – גנים- מינהל קהילתי עירראש- שביו, ון'פרגיובל ; 2006 באוקטובר 22, שיחת טלפון, מנחם-יתיקר – גנים
 .2006 באוקטובר 22, טלפון
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  מקורות

  חקיקה

 .1965-ה"התשכ, חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום •

 שיחות טלפון

 .2006 באוקטובר 19, "נגור קהילתייס"מנהלת , אפשטיין ברברה •

 .2006 באוקטובר 22, מנחם- יתיקר – גנים- עיר,מתכננת שכונתיתאדריכלית ו, שושן מיה-בן •

 .2006 באוקטובר 22, משרד הבריאות, שירותי בריאות הציבור,  רכז ארצי שיקום שכונות, בברוענונו •

 .2006 באוקטובר 22, מנחם-יתיקר – גנים- מינהל קהילתי עירראש-שביו, ון יובל'פרג •

 .2006 באוקטובר 22, משרד החינוך, )ר"שח(אגף שירותי חינוך ורווחה , אחראית שיקום, פתחיה תמי •

מוסדי לשיקום -  הצוות הביןראש- שבתמנהלת האגף לשיקום שכונות חברתי ויו, אריאלהב ינקו-רבדל •

 .2009בנובמבר  1- ו2006 באוקטובר 22, משרד הבינוי והשיכון, שכונות

 .2006 באוקטובר 19, משרד הבינוי והשיכון, כונות פיזילשיקום ש האגף מנהל, שבתאי שגב •

 .2009 בנובמבר 1, משרד הבינוי והשיכון, ונות פיזימנהל האגף לשיקום שכסגנית , ברור מירי •

 .2006 באוקטובר 22, משרד הרווחה, שיקום שכונות ו מנהל השירות לעבודה קהילתית,שוגרמן ברוך •

  מסמכים ודוחות

, הטכניון, מוסד שמואל נאמן,  הניסוי הגדול ולקחיו–כנית לשיקום השכונות והת, מן ארזה'רצ'אלתרמן רחל וצ •

1991. 

 .2003דצמבר , הערכה של פרויקט שיקום שכונות המצוקה בישראל: שינוי חברתי מתוכנן, ן נעמיכרמו •

 . שיקום שכונותפרויקטניהול , 2003לשנת '  ב54 דוח שנתי ,מבקר המדינה •

 .2006 סמר,  השיקום הפיזיפרויקט , שכונות פיזישיקוםלאגף ה ,משרד הבינוי והשיכון •

 .2002,  שיקום והתחדשות השכונותפרויקט, קום שכונות חברתישילאגף ה ,משרד הבינוי והשיכון •

 .2001, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 1990-1999דיור ותנאי מגורים בישראל , פרידמן ישראלה •

  אתרי אינטרנט

  .il.gov.cbs.1www, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה •

 .il.gov.moch.www ,השיכוןהבינוי ומשרד  •

 .il.gov.education.cms, משרד החינוך •

 .il.gov.molsa.www ,משרד העבודה והרווחה •

 .il.gov.health.www, משרד הבריאות •

 .il.gov.mevaker.www, משרד מבקר המדינה •

 .il.gov.tamas.www, המסחר והתעסוקה, הימשרד התעשי •
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  12גנים בירושלים- השיקום בשכונת עירפרויקטעיקרי שיחה עם פעיל ב – נספח

של פיזי השיקום ה. 1978  כבר בשנת, השיקוםפרויקט בועיר גנים היתה אחת השכונות הראשונות שנכלל

  .חברתי עדיין פועל בחלק מהשכונההשיקום ההסתיים והשכונה 

  ?  השיקום הצליח בשכונת עיר גניםפרויקטהאם 

  .עצמה תושבים או לשכונהלמיועד שאלה אם השיקום תשובה תלויה בה

השתפר והם   מתושבי השכונה70%-80%מצבם של  . יחסית הצליחפרויקט ההרי , לתושביםנועדאם השיקום 

 וכך נותר בשכונה הרובד ,עזיבת השכונה היא חוסר יכולת כלכלית-לאיהעיקרית הסיבה . אחרותעברו לשכונות 

שלא כמו ,  יש לזכור שמדובר בעיר גדולה ויש לתושבים חלופות בשכונות אחרות.כלכלי התחתון- החברתי

  .לתושבים קשה יותר לעבורשבהן  , פיתוחותרייע

גנים ממשיכה להיות שכונת - עיר.פרויקטהצלחת הבדבר  יש סימן שאלה גדולהרי , שכונה לנועדאם השיקום 

 ומאות עולים ,מהם קשישיםרבים , מדינותחבר הבשנים האחרונות נכנסו לשכונה אלפי עולים מ. עוני

אם מי מהעולים החדשים ישפר את . השכונה נחלשהכך  ו,םמהעולים החדשים הם נזקקירבים . מאתיופיה

, רחוב הנורית מתושבי 80%-ש רבה עד כדי כךתחלופת התושבים . יעזוב את השכונהשהוא קרוב לוודאי , ומצב

  . שניםעשרפחות ממתגוררים בו , הלדוגמ

, ס"מתנ, חולים- תסניף קופ, ספר- בית, ילדים-גניבאמצעות יה הקולטת יהמסקנה היא שיש להשקיע באוכלוס

 מאז ,שהעלמ. ולכן השכונה עצמה לא שוקמה, גנים-שודרגו בעירכל אלו לא . שטחי ציבור וסביבה מטופחת

תפקיד ,  המינהל הקהילתיראש- שבלדברי יו. מבנה ציבור אחד בשכונהאפילו  לא הוקם פרויקטתחילת ה

  . לחיות בהגם לתושבים חזקים יחסיתכדאי  שיהיה די כיתרון יחסי לשכונה ליצור פרויקטה

כניסת אלפי עולים גרמה להצערת :  לשינוי חברתיהזדמנותבעיה יוצרת ה,  המינהל הקהילתיראש-שבלדברי יו

וינט לספק מדריכים לשכונה 'המינהל הקהילתי הציע לג. רבים מתושביה הם בני נוער וצעיריםכיום  ו,השכונה

   .לאפיקים חינוכיים וחיוביים םאותהנוער וינתבו בני ילוו את לבני כל הגילים כדי ש

הצעה להשקיע חצי , למשל.  תקציבי השיקוםה שלחלוקהקביעת בסמכויות די  אין לאנשי המינהל הקהילתי

סעיף זה אינו ממומן משום שלא אושרה ) מנהיגות שכונתיתל בסיס יםשמהוו(ח בהקמת ועדי בתים "מיליון ש

  .פרויקטבמסגרת ה

-וך לשכונת עיראזור טבע סמ(לבן -אקולוגי על שמירת עמקהמאבק הכמו , סיון מלמד כי מאבק שכונתייהנ

  . יותר של התושביםרבהמצליח להביא למעורבות  ,)גנים

המדינה תשווק את הקרקע שהמינהל הקהילתי הציע . לאחרונה אושרה תוכנית בנייה חדשה בשולי השכונה

 מינהל ,םאולו. ירוויחוהכול הקבלן להרחיב דירות ברחוב הנורית וכך בתמורה יתחייב ו, לקבלן במחיר נמוך

  .רצה למקסם את רווחיו משיווק הקרקעשמשום שראל התנגד להצעה מקרקעי י

                                                 
 . ירושלים, גנים-  המינהל הקהילתי בשכונת עירראש-שביו, ון' מבוסס על שיחה עם יובל פרג12


