
  

 בונים על המידע שלכם
  

 ן"איחוד ואינטגרציה של מידע בענף הנדל, שקיפות

 

 ל ובעלים פז כלכלה והנדסה  "מנכ –דניאלה פז ארז 

  
 G780383/ 2017פברואר 
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 2011ישראל 
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 2011ישראל 



 נדרשות החלטות לאומיות מיידיות בתחומי הדיור 4

 נתיב לדירה

 שכירות ארוכת טווח
 שיווק מתחמים לדיור 

 תקצוב תאגידים גג הסכמי

 מתחמים מועדפים לדיור

 יצירת מלאי תכנוני

 מימוש תכניות קיימות

 מחיר למשתכן

 איתור עתודות קרקע

 תמריצים

 דיור בהישג יד
 התחדשות עירונית

 שינוי סדרי עדיפויות

 38א "תיקון לתמ בנייה למגורים על קרקע חומה
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 לשנה 2%נבנתה על בסיס צפי גידול אוכלוסייה של התחזית , בהעדר מידע זמין

 *ש"המטעל סמך צפי גידול אוכלוסיה והערכת קיבולת  2010תחזית שבוצעה ב 

 

 

 

 2020חדרה כמענה לצורך בשנת  ש"מטצפי לשדרוג 

 2012, חדרה לדחיית מועד הקמת מתקן טיפול שלישוני בקולחים ש"מטבקשת , מ"החברה לטיפול והשבת מי ביוב באזור נחל חדרה בע* 
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 *:מקרא

 היתרי בניה  

 מומשו ד מאושרות שטרם"יח

 גדולות ד בתכניות"יח

 פוטנציאל התחדשות עירונית

 ד"יח' א 13 -מענה לגידול צפוי של כלתת לאור הצורך 

48,500: 2025ד נוספות עד "יח 

   ש"המטהוחלט על שדרוג  2017בשנת 

 :ד נוספות"יח' א 29 -צפוי גידול של כ 2025הערכה להיקף הפיתוח הצפוי מראה כי עד 

 :  אומדן פיתוח על בסיס*

 ,2013-מהיתרי בניה שניתנו 

 תכניות במעקב פורום תכניות גדולות

 ופוטנציאל התחדשות עירונית ממסמכי מדיניות של הרשויות



 של מידע ממקורות שונים ואגרגציהנדרש איגום   7

 :שוניםיש צורך בחיבור בין רובדי מידע  ומימדים 

 זמן

 תקציב

תשתיות  

 מתוכננות

תשתיות  

תשתיות   קיימות

 בביצוע

תכניות  

 למגורים

תכניות  

 בהכנה
מלאי 

 תכנוני

מרקם  

 פוטנציאל   בנוי

התחדשות  

 עירונית

עתודות  

 קרקע

מידע 

 דמוגרפי

 מצב קיים



 פי"מערכת אחודה לתשתיות לאומיות במ 8

הקיים בתחום התשתיות הלאומיות החיוניות וביניהן  איחוד כלל המידע : מטרה

 .נפט ועוד, גז, מים, חשמל, כבלים, ביוב, כבישים, תקשורת

 

 

 י  "הועבר לפיתוח במפ, ח מיפוי מידע קיים ואפיון מערכת"הושלם דו: סטטוס

 

 

 1074החלטת ממשלה  מכחי "הוטל על מפהביצוע 

 

 יעוץ טכנולוגי   –מ "סים טכנולוגיות בע, יעוץ מקצועי  –פז כלכלה והנדסה : יועצים במכרז לאפיון המערכת 
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לשיפור מסד  בינמשרדיתי להקים  ועדת היגוי "הוטל על מפ – 374החלטת ממשלה  מכחי "הוטל על מפהביצוע 

 ן"הנדלהנתונים הממשלתי אודות שוק 

   

 יעוץ טכנולוגי   –מ "טכנולוגיות בע סים, יעוץ מקצועי  –פז כלכלה והנדסה : יועצים במכרז לאפיון המערכת 

 

 ן ותשתיות"מערכת מידע לאומית לנדל

 אכלוס

 מכירת דירה

 בנייה

 פיתוח תשתיות

 שיווק קרקע

 תכנון ורישום חלקה

 1 איתור קרקע

2 

4 

3 

5 

6 

7 

 :ד בישראל"תהליך הקמת יח –" הדירהיצור שרשרת "

יצירת  , טיוב המידע. בישראלן "תמונת מצב עדכנית של שוק הנדל -יצירת בסיס נתונים אחוד: מטרה

 לציבורפיתוח כלים לניתוח הנגשת מידע , מאגר אחוד
 

 2017אפיון המערכת נמצא בעבודה וצפוי להסתיים עד יוני  : סטטוס

 

 

 בממוצע שנים  13כיום כ אורך 



 ...דמיינו

 הכל על מפה אחת

 מים ותחבורהתשתיות 

 תחזיות תכנון ופיתוח על ציר הזמן

 תכנונימלאי 

 ייעודי קרקע

 ן וקרקע"ערכי שווי נדל



  

 ?  איך זה יכול להיראות

 מזרח העיר ראשון לציון
 

 המידע  המוצג  לצורך  המחשה  בלבד  



 מזרח העיר ראשון לציון? איך זה יכול להיראות 12

 4צריפין מתחם 

 5צריפין מתחם 

 רמת אליהו –פינוי בינוי 

 רמת אליהו –קרקע משלימה 

 נחלת מערב

 נחלת צפון

 קו כחול תכניות ההסכם

 צ"תחום שיפוט ראשל

 חלום ראשון
 מזרח ראשון

 המידע  המוצג  לצורך  המחשה  בלבד* 



 מזרח העיר ראשון לציון? איך זה יכול להיראות 13

 קו כחול תכניות ההסכם

 צ"תחום שיפוט ראשל

 שיווקצפי למועד 
 4צריפין מתחם 

 5צריפין מתחם 

 רמת אליהו –פינוי בינוי 

 רמת אליהו –קרקע משלימה 

 נחלת מערב

 נחלת צפון

 חלום ראשון
 מזרח ראשון

 המידע  המוצג  לצורך  המחשה  בלבד* 



 מזרח העיר ראשון לציון? איך זה יכול להיראות 14

פרויקטים של התחדשות  

 עירונית בתהליכים

 קו כחול תכניות ההסכם

 צ"תחום שיפוט ראשל

 (38א "תמ)ד בתהליכים "יחתוספת 

 שיווקצפי למועד 

 המידע  המוצג  לצורך  המחשה  בלבד* 



 מזרח העיר ראשון לציון? איך זה יכול להיראות 15

 קו כחול תכניות ההסכם

 צ"תחום שיפוט ראשל

 (38א "תמ)ד בתהליכים "יחתוספת 

 שיווקצפי למועד 

 (₪)ד "מחיר סופי לקרקע ליח

 המידע  המוצג  לצורך  המחשה  בלבד* 



 מזרח העיר ראשון לציון? איך זה יכול להיראות 16

 קו כחול תכניות ההסכם

 צ"תחום שיפוט ראשל

 (38א "תמ)ד בתהליכים "יחתוספת 

 (₪)ר בנוי "מ, שווי  עסקה

 שיווקצפי למועד 

 (₪)ד "מחיר סופי לקרקע ליח

 המידע  המוצג  לצורך  המחשה  בלבד* 



 מזרח העיר ראשון לציון? איך זה יכול להיראות 17

 קו כחול תכניות ההסכם

 צ"תחום שיפוט ראשל

 (38א "תמ)ד בתהליכים "יחתוספת 

 (₪)ר בנוי "מ, שווי  עסקה
 על-שתיותת

 שיווקצפי למועד 

 (₪)ד "מחיר סופי לקרקע ליח

 (בתכנון)קו ביוב 

 1/2/א/47/תמא

 ניר צבי-בית דגן, 44שדרוג 

 1-2/1/א/47/תמא

 המידע  המוצג  לצורך  המחשה  בלבד* 



 מזרח העיר ראשון לציון? איך זה יכול להיראות 18

  מטרופוליני ל"רקקו 

 בתכנון

 קו כחול תכניות ההסכם

 צ"תחום שיפוט ראשל

 (38א "תמ)ד בתהליכים "יחתוספת 

 (₪)ר בנוי "מ, שווי  עסקה
 על-שתיותת

 שיווקצפי למועד 

 (₪)ד "מחיר סופי לקרקע ליח

 קו החום, ל"תוואי רק

 המידע  המוצג  לצורך  המחשה  בלבד* 



 מזרח העיר ראשון לציון? איך זה יכול להיראות 19

 קו כחול תכניות ההסכם

 צ"תחום שיפוט ראשל

 (38א "תמ)ד בתהליכים "יחתוספת 

 (₪)ר בנוי "מ, שווי  עסקה
 על-שתיותת

 3 ם"שוה – ט"משהבשלביות פינוי 

 שיווקצפי למועד 

 (₪)ד "מחיר סופי לקרקע ליח

 קו החום, ל"רכתוואי 

 המידע  המוצג  לצורך  המחשה  בלבד* 



  

 ?האם אפשרי



 סטר בריטניה'מנצ -מערכת מידע גאוגרפית אחודה לתשתיות 



 לונדון רבתי –מערכת מידע גאוגרפית אחודה 
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 ?מה נדרש כדי  ליישם מערכת מידע לאומית אחודה לדיור

 פרטי  /עירוני/מגזר ממשלתי: שקיפות לכלל השחקנים

 פרטית והתחדשות עירוניתנגישות למידע אודות קרקע 

 תקציב, ז"לו, דמוגרפיה, תכנון: המימדיםעדכון שוטף בכלל 

 דיווח למערכת מידע אחודה של כלל גורמי התשתית והתכנון

 בקרה שוטפת על קבלת החלטות בהתאם לשינויים

 רוב המידע כבר קיים האתגר בעיקר תפיסתי ומערכתי



  

 תודה



 1074עיקרי החלטת הממשלה  25

 - להלן) ישראל למיפוי במרכז יוקם המאגר

  המידע כלל את לכלול ומטרתו "(המרכז"

 החיוניות הלאומיות התשתיות בתחום הקיים

  ,כבלים ,ביוב ,כבישים ,תקשורת וביניהן

  ייקבע המאגר סיווג .ועוד נפט ,גז ,מים ,חשמל

  כי ,יובהר .המוסמך הביטחוני הגורם ידי על

 הפרטיים ענייניו על ידיעה במאגר תיכלל לא

 ,הפרטיות הגנת בחוק כמשמעותה אדם של

 .1981-א"תשמ

את מנהל המרכז לבחון את היקף  להנחות . 2

המידע ואיכותו אל מול הצרכים של הגופים  

תכנית  חודשים  8הרלוונטיים ולהגיש בתוך 

פעולה לטיוב המידע ולהשלמת מידע חיוני 

 .באמצעים שונים

 

 

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1074.aspx


 374עיקרי החלטה  26
  ן"מסד הנתונים הממשלתי אודות שוק הנדלשיפור 

 
להקים ועדת היגוי בינמישרדית לשיפור "

מסד הנתונים הממשלתי אודות שוק  

 "ן"הנדל

 
במאגרי לפעול לטיוב המידע הקיים "...

מידע ממשלתיים ולהאחדת בסיס רישום  

שיתאפשר ניתוח המשלב נתונים המידע כך 

שונים באמצעות בינה ממספר מאגרי מידע 

 .."עסקית

 

הרחב  להנגשת מידע לציבור לפעול "...

 .."ן"ולפעילים בשוק הנדל

 

 

 .."לפתח כלים להצגה וניתוח"..

 

לפתח מדדים חדשים לבחינת הפעילות  "...

 .."  ן"המשקית בשוק הנדל


