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מאמינים ועושים!
כבר כמה שנים שעמידר עוברת מהפכה של ממש. החזון אשר עומד היום לנגד החברה, הוא 

יצירת מרחב ציבורי חדש שיחזק את החוסן החברתי ויבטיח איכות חיים טובה יותר, על מנת 

להעניק מענה ארוך טווח במרקם החיים הציבוריים והחברתיים במדינה. לשם כך, שידרגה 

החברה את תחומי הפעילות הקיימים ונכנסה לתחומי פעילות חדשים. 

מגוון הפעילויות והשירותים שמספקת חברת עמידר מבטאים את אמונות הליבה בעשייה 

שלה, המשלבות זה לצד זה, מתן פתרונות דיור, תמיכה קהילתית וביצוע משימות לאומיות. 

שילוב משכיל ומקביל של שלושתם מאפשר לחברה להעניק קשת רחבה של אפשרויות 

סיוע למגוון אוכלוסיות. עמידר היום היא לא רק דיור ציבורי ואינה פועלת רק עבור השכבות 

המוחלשות בחברה, עמידר היום היא עבור כולם.

הדיור  עבור  דירות  ורוכשים  לאומית  בתכנית  יוצאים  הבינוי  משרד  בשיתוף  עמידר  חברת 

יוכלו  יביא לכך שהזכאים העומדים ברשימת ממתינים לקבלת דירה,  הציבורי. צעד אשר 

לממש את זכאותם. הדיור הציבורי יפתח לקהלים חדשים: סטודנטים, זוגות צעירים, 

קשישים וכ”ו. זאת באמצעות היערכות לעמידה בפרויקטים תחת מטריית ההתחדשות 

העירונית, תמ”א 38, פינוי-בינוי ובינוי-פינוי-בינוי באזורי ביקוש ובפריפריה.
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פרק א- התחדשות עירונית
א.1. פרויקטים של בינוי- פינוי- בינוי

מודל פורץ דרך הנולד כתוצאה מהחלטת קבינט הדיור ליזום פתרונות דיור חדשים. בשונה 

מהפרויקטים המסורתיים של “פינוי בינוי”, בהם הדיירים מועברים לדיור זמני בשכירות 

בזמן הריסת הבניין, המודל החדש מציע “בינוי-פינוי-בינוי”. קודם בנייה על מגרש סמוך 

ולאחר מכן בניית בניין מגורים חדש על המבנה הישן. כאמור, הדיירים עוברים דירה רק 

פעם אחת. למעשה, מדובר בפרויקט שיש בו אמירה חברתית ברורה כאשר לבסוף, נהנים 

הדיירים מדירה גדולה יותר מהישנה הממוקמת בבניין מודרני ובשכונה חדשה מיסודה.

א. 1.1.לוד: הפרויקט יתבצע בשכונת נמירוב, על פני 4 בניינים קיימים בעלי  102 
                     יחידות דיור, יבנו 7 מגדלים, 20 קומות כל מגדל, בעלי 900 דירות ובניית

                     מרכז מסחרי בקומת הקרקע. בשלב זה, הפרויקט נמצא בשלב זה 

                     בבדיקות כלכליות.
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א. 1. 2. קריית גת: הפרויקט יתבצע בשכונות יסקי )לוטם( והקוממיות ובמסגרתו יבנו
                                   כ- 23 בניינים בעלי 1,200 יחידות דיור בנות 3-4 חדרים עם מרפסות                 

                                   שמש וחנייה עילית ותחתית. במרכז האתר יוקם פארק גדול שיהווה  

                                    “ריאה ירוקה” לעיר, מרכז מסחרי החובק כיכר, בית כנסת, בית אבות    

                                   וגני ילדים. בשלב זה הפרויקט אושר בוועדה מקומית ונמצא בדרך לוד”ל.

א. 1. 3. רמלה: הפרויקט מתוכנן להתבצע באזור רמלה מזרח )רחוב שאול המלך(, 
                            במסגרתו יפונו 180 יחידות דיור שיכון ציבורי לשעבר ועליהם יבנו כ- 2,000   

                            יחידות דיור. התכנית נמצאת בשלבי הכנת תב”ע.
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א. 1. 4. ירושלים: הפרויקט מתוכנן להתבצע בשכונת גילה, במסגרתו יפונו 200  
                                יחידות דיור ציבורי לשעבר פלוס 80 רוכשים ועליהם יבנו 
                                כ- 1,000יחידות דיור. התכנית נמצאת בשלבי הכנת תב”ע.
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א. 1. 5. חיפה: הפרויקט מתוכנן להתבצע בשכונת חליסה, במסגרתו יפונו
                          318 יחידות דיור מתוכן כ- 200 יחידות דיור ציבורי לשעבר, על פני

                         51 בניינים ועליהם יבנו כ- 1,000 יחידות דיור. התכנית נמצאת בשלבי
               הכנת תב”ע.
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א. 2. 1. חולון: הפרויקט מתוכנן להתבצע ברחוב וולפסון. על פני 3’ בניינים
    קיימים יבנו 2 בניינים בעלי 7 קומות ובהם כ- 60 יחידות דיורֿ.

    הפרויקט נמצא בתהליכי תכנון מתקדמים.

פרק א- התחדשות עירונית
א .  2. פרויקטים של פינוי- בינוי
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א. 3. 1. בית שאן:  הפרויקט הינו תמ”א 38 על בסיס עיבוי וחיזוק הבניין הוספת
                                10 דירות לבניין + ממד לכל דירה + מעלית ופיתוח סביבתי. 

                                 יתבצע ברחוב ירושלים הבירה 45.

א. 3. 2. הוד השרון:  הפרויקט הינו תמ”א 38 על בסיס עיבוי וחיזוק הבניין. 
                                   הוספת 14 דירות מעל הקיים על פני 3.5 קומות + ממד לכל

                                   דירה + מרפסת שמש, מעלית ופיתוח סביבתי. יתבצע ברחוב
                                   יסוד המעלה 15.

פרק א- התחדשות עירונית
א. 3. פרויקטים של תמ”א 38
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א. 3. 3. טבריה: הפרויקט הינו תמ”א 38 על בסיס עיבוי וחיזוק הבניין הוספת 10
                            דירות לבניין + ממד לכל דירה + מעלית ופיתוח סביבתי.

                            יתבצע בשכונת משהב רחוב מנחם בגין 1170.

א. 3. 4. קריית שמונה: הפרויקט הינו תמ”א 38 על בסיס עיבוי וחיזוק הבניין 
                                       הוספת 10 דירות לכל בניין )סה”כ 20 יחידת דיור חדשות(

                                       + ממד לכל דירה + מעלית ופיתוח סביבתי.

                                       יתבצע ברחוב שפרינצק 50 ושפרינצק 51.

א. 3. 5. רמת גן: הפרויקט הינו תמ”א 38 - )2( הריסה של 2’ בניינים, על פני 2 דונם,
                            בעלי 24 יחידת דיור ובנייה של כ- 128 יחידות דיור חדשות.

                            הפרויקט יתבצע ברחובות יהושפט 2’ ואחד העם 3’.
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א. 3. 6. גבעת שמואל: הפרויקט הינו תמ”א 38/3, במסגרתו יתווספו 10 דירות
                                        למבנה על פני 2.5 קומות + 2 דירות גן, זאת לצד חיזוק

                                        הבניין הקיים. הפרויקט יתקיים ברחוב בן גוריון 14.

א. 3. 7. רמת גן: הפרויקט יתבצע ברחוב פומבדיתא ומיועד למעונות
                             סטודנטים, במסגרתו יהרסו שני מבנים קיימים לטובת

                             הקמת מתחם מגורים אחד בעל כ- 100 יחידות דיור.
                             התכנית נמצאת בשלבי תכנון אדריכליים סופיים.
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פרק ב’- רכישת דירות

לאחר עשרות שנים שלא נקנו דירות עבור הדיור הציבורי, חברת עמידר בשיתוף
רכישת ביקוש.  באזורי  דירות   1,000  - של  רכישה  בפרויקט  החלו  הבינוי  משרד 
דירה מתן  לטובת  הציבורי  הדיור  מלאי  את  להגדיל  נועדה  הדירות 

חוק  על  מתבסס  הפרויקט  ההמתנה.  ברשימת  הנמצאים  לזכאים 
לדיור  הקרן  הוקמה  במסגרתו  אשר  רכישה,  זכויות   - הציבורי  הדיור 
ציבוריות. דירות  ממכירת  שהתקבלו  כספים  הועברו  אליה  ציבורי, 
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פרק ג’- פרויקט חיזוק מבנים
מבנים   62 כ-  מחוזקים  במסגרתו  מבנים  חיזוק  פרויקט  מבצעת  עמידר  חברת 
בעת  גבוה  בסיכון  עומדות  אשר  אפריקאי,  הסורי  השבר  על  הממוקמות  בערים 
של  בהיקף  בפרויקט  מדובר  שאן(.  ובית  טבריה,  שמונה,  )קריית  אדמה  רעידות 
90 מיליון ₪ כאשר לטובת התקציב הקצו משרדי האוצר, הבינוי והשיכון והמשרד 
לפיתוח הנגב והגליל 30 מיליון ₪ כל אחד. תכניות העבודה של חיזוק מבנים כוללים 
יצירת יסודות חיצוניים למבנים, חפירת יסודות חדשים והכל בהתאם לתקן הנדרש. 
כך לדוגמא, חיזקה החברה את מבני הדיור הציבורי בעיר טבריה, אשר ספגה נזקים 
קשים ברעידות האדמה האחרונות, בעוד מוסדות הדיור של עמידר נותרו ללא פגע. 

עד כה חוזקו כ- 25 מבנים, 13 בטבריה ו- 12 בבית שאן.
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פרק ד’- פרויקט “עמידר בסביבה”
משפצת  לקוחותיה,  של  המחיה  תנאי  לשיפור  עמידר  של  מחויבותה  במסגרת 
החברה את המבנים בניהולה בהיבטי התשתיות והנראּות. המבנים אשר נבחרו להיכלל 
ציבורי  ולהם שטח  רוכשים  פני  רוב שוכרים על  “עמידר בסביבה” מכילים  בפרויקט 
משותף. בנוסף, מתמקד הפרויקט בשיפור איכות החיים של התושבים על ידי פעולות

ועדי בתים, פעילויות קהילה  ביטוי בהקמת מועדוניות,  לידי  וחיזוק, הבאות  העשרה 
תומכת ועוד. הפרויקט מתבצע בערים: נצרת עילית וביישובים קריית עקרון ושלומי.
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פרק ה’- שיפוץ ותחזוקת דירות עמידר
בפריסה  הציבורי  בדיור  דירות  כ-45,000  כיום  מנהלת  עמידר  חברת 
החדש,  הדירקטוריון  של   כניסתו  עם  אילת.  ועד  שמונה  מקרית  ארצית 
 - סך  על  החברה,  מרווחי  שתמומן  ייעודית  פנימית,  קרן  הקמת  על  הוחלט 
הזקוקות  והדירות  הנכסים  אחזקת  והרחבת  העמקת  לטובת  שקלים  מיליון   80
ועושה  לקוחותיה  של   רווחתם  בקידום  רבה  חשיבות  רואה  עמידר  רחב.  לשיפוץ 
עמידר  גרים.  הם  בהם  ולדירות  למבנים  לדאוג  מנת  על  שבאפשרותה  כל 
אלה.   לאוכלוסיות  ניתן  ככל  לסייע  והייעודית  המוסרית  כחובתה  בזאת  מכירה 
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פרק ו’- מרכזים קהילתיים
לצד השיקום הפיזי של דירות הדיור הציבורי, עמידר מחויבת לפעול להעצמה חברתית 
במסגרת קהילתית.  למעורבות  הנוגע  בכל  ענפה  פעילות  מקדמת  ולכן,  לקוחותיה  של 

והרחבת  חיזוק  9 מרכזים קהילתיים למען  ידי חברת עמידר  וינוהלו על  יוקמו  הפרויקט, 
הפעילות החברתית ביישובי הפריפריה ובשכונות מוחלשות בעלות של 2.7 מיליון שקלים. 
המרכזים פועלים במקלטים של מבני הדיור הציבורי וזאת להשגת מטרה רב תכליתית גם 
לשעת  בכשירות  המקלטים  שמירת  לטובת  וגם  המיועדת  הקהילתית  ההפעלה  לצורך 
עילית.  ונצרת  בטבריה  בבאר-שבע,  שניים  מרכזים,  ארבעה  כבר  הוקמו  כה,  עד  חירום. 
בשעות אוכלוסיות,  של  רחב  מגוון  ומשרתים  היום  שעות  בכל  פועלים  המרכזים 

הבוקר  קשישים, מבוגרים וחד הוריות בשעות הצהריים - ילדים ובשעות הערב - בני נוער. 
בתחומים  וייעוץ  תמיכה  קבוצות  היתר,  בין  פעילויות,  של  רחב  מגוון  מציעים  המרכזים 
ועוד. העשרה,  לימודי  טיולים,  קהילתיים,  פרויקטים  והפעלת  ארגון  שונים, 

ההווה  בדור  להשקיע  העבר,  דור  את  לטפח  יאפשר  הקהילתיים  המרכזים  פרויקט 
ולהצמיח את דור העתיד. 
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פרק ז’- דיור מוגן
כחלק מתפיסתנו בעמידר, אנו מאמינים ש”מאחורי כל דירה יש דייר” וכי חובתה של החברה

ובייחוד למבוגרים שבהם. זאת  לתת את מלוא תשומת הלב והאכפתיות ללקוחות שלה 
מתוך החובה המוסרית שלנו כלפיהם כדור ההורים וכדור המייסדים. אתרי הדיור המוגן 
מהווים חלק מרכזי מליבת שירותי הסיוע שמספקת עמידר ולכן משקיעה בהם החברה את 
מירב המשאבים והתקציבים. עמידר כיום, הינה החברה הגדולה בישראל בניהול דיור מוגן 
לקשיש, בניהולה כ- 40 אתרי דיור מוגן בפריסה ארצית, מצפת ועד אילת ובהם כ- 4,000 
יחידות דיור. ב- 3 שנים האחרונות מקדמת עמידר פרויקט רחב היקף בעלות של 70 מיליון
התביעות,  וועידת  במימון  המוגן  הדיור  אתרי  של  וחיצוני  פנימי  שדרוג  לטובת  שקלים 
משרד האוצר ומשרד הבינוי. במסגרת הפרויקט, שופצו כבר עשרות אתרים ואלפי יחידות

דיור, על מנת להתאים את המבנים והשירותים למודרניזציה של המאה ה-21. אתרי הדיור 
המוגן נועדו לספק לא רק קורת גג לקשישים, אלא באמצעות פתרון דיור זה, לשפר באופן 
להיחלץ לקשישים  מאפשרים  המוגן,  הדיור  במסגרת  המגורים  חייהם.  איכות  את  ניכר 

מבדידותם, לנהל חיי חברה ענפים בקרב בני גילם, לצד חוגים, פעילויות ומגוון אירועי תרבות 
ופנאי, בנוסף לשירותים המיוחדים שמקבלים. פעילות אשר מותירה אותם צעירים ברוחם.


