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בית וגג - קרן השקעות וייזום שגייסה ומנהלת כרבע מיליארד ש"ח מגופים 
מוסדיים מובילים, יוזמת ומנהלת עשרות פרויקטים במרכז הארץ - ממובילי 

תחום ההתחדשות העירונית למגורים בישראל

שילוב של ארבעה יתרונות מובהקים
האיתנות הפיננסית - מהפרמטרים החשובים ביותר בבחירת היזם  .1

לפני כ-3 שנים בית וגג גייסה 250 מיליון ש"ח מגופים מוסדיים מובילים בישראל 

כמו פועלים שוקי הון, הפניקס השקעות ופיננסים, אקסלנס, עמיתים, איי.בי.איי 

ועוד. זהו מודל ייחודי וראשון מסוגו המחבר בין כספי ציבור להשקעה בנדל"ן למגורים 

במסגרת התחדשות עירונית. 

פלטפורמה מתמחה ומנוסה בהתחדשות עירונית  .2
בית וגג מתמחה בייזום פרויקטים של תמ"א 38, בעיקר מסוג הריסה ובנייה 

מחדש, וכיום יוזמת ומנהלת כ-40 פרויקטים במרכז הארץ - בעיקר בתל אביב, 

רמת גן, רעננה, רמת השרון והרצליה:

4 פרויקטים הסתיימו ואוכלסו )כ-100 דירות( 	•
6 פרויקטים נמצאים בביצוע )כ-200 דירות( 	•

כ-8 פרויקטים יחלו ביצוע במהלך השנה )למעלה מ-200 דירות( 	•
כ-20 פרויקטים נוספים בתהליכי תכנון והיתר בנייה מתקדמים )מאות רבות  	•

של דירות(

לקיחת אחריות על מכלול שלבי התהליך  .3
בית וגג מנהלת, מבצעת ומפקחת בכל שלבי הפרויקט, החל מגיבוש התכנית 

הראשונית ועד לסיום שלב האכלוס. כל זאת, בליווי מיטב היועצים, האדריכלים 

והספקים, איתם בית וגג עובדת במטרה לתכנן וליצור יחד סביבת מגורים שלמה 
המשלבת נוחות, איכות ואסתטיקה.

אלונה בר און, רו"ח
מנכ"לית

מיכאל בריק
סמנכ"ל הנדסה

תחום עיסוק
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תמ"א 38 ופינוי בינוי

שנת יסוד 2010

איתי הוז
סמנכ"ל רגולציה

אלדר צרור, רו"ח
סמנכ"ל כספים
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תפיסת קיימות  .4
בית וגג מאמינה בתחום ההתחדשות העירונית ורואה בו הזדמנות ייחודית המשלבת 

פעילות עסקית יחד עם אחריות חברתית רחבה. עבור בית וגג, נדל"ן זה לא רק 

הנדסה, מימון ומכירות, אלא קודם כל בית ואנשים, משפחה וילדים, שכונה ועיר 

עם סיפורים והיסטוריה.

השילוב של יתרונות אלה מאפשר לבעלי הדירות להפקיד בידי בית וגג את הנכס 
היקר שלהם - ולישון בלילה בשקט.

התחדשות עירונית - מבט קדימה
ההתחדשות העירונית נמצאת במגמת צמיחה בישראל ובעולם, כשברקע גידול 

האוכלוסין, גידול בביקוש למגורים בערים ומגמת צמצום בנייה בשטחים פנויים 

במטרה לשמר סביבה ירוקה. 

מגמת הצמיחה הזו רק הולכת ומתגברת גם לאור ערכים נוספים שההתחדשות 

העירונית מביאה עמה: מענה להתיישנות הבניינים, מענה להזדקנות המרחב 

והאוכלוסייה העירוניים ושימור העירוב הכלכלי-חברתי שמאפיין את מרכזי הערים 

ומחזק את חוסננו כחברה.  המשך התפתחות הענף תלוי כעת במציאת האיזון 

העדין שבין יכולות יזמיות, הבנת צרכי הדיירים והעיר והתאמה לדרישות הרשויות. 

בית וגג רואה בהתחדשות העירונית הזדמנות ואתגר יוצאי דופן להזריק יצירה 

אדריכלית לערים, להגביר מעורבות קהילתית, לקדם התייעלות אנרגטית ועירוב 

שימושים, לספק פתרונות תעבורה ולעלות רמה באיכות החיים של כולנו.

חברי ההנהלה
אלונה בר און - רו"ח, מנכ"לית, בעלת ניסיון של כ-20 שנה בניהול, תפעול ומימון.

איתי הוז - סמנכ"ל רגולציה, בעל ניסיון של כ-20 ברגולציה מקומית ועבודה 
מול רשויות.

מיכאל בריק - סמנכ"ל הנדסה, בעל ניסיון של עשרות שנים בביצוע וניהול הנדסי, 
לשעבר בעלים ומנכ"ל של חברה קבלנית.

אלדר צרור - רו"ח, סמנכ"ל כספים, בעל ניסיון עשיר בניהול כספים ובניהול כספים 
בעולם הנדל"ן למגורים.

התחדשות עירונית

בניה
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2016 אוגוסט      

  

  CofaceBdiדירוג החברות המובילות בהתחדשות עירונית של 

  
  ע"י הממשלה: 38תמ"א שנה לאחר אישור  11

  חברות פועלות כיום בשוק ההתחדשות העירונית 900- יותר מ
  
  

 ולמרותהישראלי פעילות ההתחדשות העירונית הינה פעילות חדשה יחסית בתחום נדל"ן 

מדירוג חברות  ות יזמיות ומבצעות כאחד.את היא כבר צוברת תאוצה רבה בקרב חברז

, עולה כי CofaceBdiחברת המידע העסקי לראשונה ההתחדשות העירונית אותו מפרסמת 

, חברות רבות החלו להיכנס 2005-על ידי ממשלת ישראל ב 38מאז אושרה תכנית התמ"א 

עוסקים היזמים וחברות  900- מ למעלהבישראל כבר  ישכיום לתחום ההתחדשות העירונית, ו

 חברות. בין החברות בתחום נמנות גם בצורה כזו או אחרתופינוי בינוי  38ביזמות תמ"א 

  מקצועיות נדרשות. יזמים שפועלים בתחום ללא ניסיון או יכולות וגםותיקות ומנוסות 

  

חסמי מציינת כי   CofaceBdiתהילה ינאי, מנכ"לית משותפת בחברת המידע העסקי 

הובילו להצפה במספר היזמים העוסקים בהתחדשות עירונית, והוא  הכניסה הנמוכים לתחום

מאופיינים בשונות גבוהה מבחינת ניסיון וכישורים וחברות ה יזמים 900-מוערך כיום בכ

   מקצועיים.

  

בתחילת הדרך נכנסו לתחום בעיקר יזמים קטנים אולם ככל שהתחום צבר תאוצה והתברר 

חברות גדולות נכנסו לתחום כאשר הן יותר ויותר הפוטנציאל הטמון בהתחדשות עירונית 

  .הריסה ובנייה 38של פינוי בינוי ותמ"א תחמים גדולים בקידום של ממתמקדות 

  

מרבית הוא כי  CofaceBdiאותו מפרסמת  BDI-CODE-אחד הנתונים הבולטים מדירוג ה

שות בתחום המגורים כבר החלו פעילות כזו או אחרת בתחום ההתחד הגדולותהחברות 

  כאשר רובן הקימו חטיבות ייעודיות להתחדשות עירונית. העירונית

  

הכניסה של חברות הנדל"ן הגדולות והמנוסות לתחום ההתחדשות העירונית היא לדבריה, 

מביאות לתחום ניסיון רב בבניה של פרויקטים הגדולות . החברות שוק כולולאירוע חיובי 

קיימת בחברות הקטנות יותר, וזה עוזר ליציבות שלא  מורכבים, גב כלכלי ויכולת ניהולית

" ו"פינוי בינוי" חובק 38חום התחדשות עירונית, הכולל בעיקר פרויקטים של  "תמ"א השוק. ת

בחובו יתרון בולט, ומאפשר תוספת של עשרות אלפי יחידות דיור במרכזי הערים הותיקות 

  תוך ניצול התשתיות הקיימות. 
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מכיוון  בשוק בכלל ובענף הנדל"ן בפרט, רווי בסיכונים. התחום, כמו תחומים אחרים

שנים  להמשךועשויים  שהתהליכים בתחום ההתחדשות העירונית הינם תהליכים ארוכי טווח

אותם בחשבון בהתקשרות עם  רבות, אזי הסיכונים בענף הזה מורכבים אף יותר, ויש להביא

הפרויקט ליזם אחר שיבצע במקומו, סיכון  סיכון שהיזם "יגלגל" את - חברה בתחום, כגון 

מול הרשויות, סיכון שהחברה לא תוכל לתת שירות  שהיזם לא יצליח לקדם את הפרויקט

ליקויי בניה, סיכון שהחברה תקרוס כלכלית במהלך השנים ולא  הולם לדיירים באם יתגלו

  הפרויקט בכלל ועוד. תוכל לבצע את

  

הבניה,  לות במשק ודירוג החברות המובילות בענףלצד דרוג החברות המובילדברי ינאי, 

רשימת החברות  החלטנו לתת את הבמה גם לענף ההתחדשות העירונית וליצור אתהשנה 

חשיבות רבה בדירוג  אנו מוצאיםלדבריה, . 2016המובילות בתחום ההתחדשות העירונית 

ם, משרדי עורכי דין, אדריכלי זה, באשר הוא עשוי לשרת גורמים רבים כגון רשויות ועיריות,

  את הדיירים עצמם. ספקים, בנקים מלווים, נציגויות ועדי בתים וכמובן

  

  :ת הדירוגמתודולוגי

בחברת על מנת לדרג את המובילים בענף ההתחדשות העירונית, על סוגיו השונים, 

CofaceBdi  תהליך רב שכבתי הבנוי ממספר שלבים: איתור החברות הפועלות בוצע

פגישות עם מנהלי החברות, איסוף נתונים באשר לפעילות החברות  ויבתחום, ריב

 בתחום ההתחדשות העירונית. הפרוייקטים שבטיפול החברות הינם בשלבים והפרוייקטים

בנייה, ביצוע  שונים החל מתכנון, הסכמים עם דיירים, אישורי ועדות התכנון, הוצאת היתרי

למספר הפרוייקטים  חום ניתנה התייחסותומסירה. במסגרת ניתוח החברות המובילות בת

הטיפול בפרוייקט וכדו'. בניתוח  שבטיפול החברה, היקפי הפרוייקט, אזור גיאוגרפי, שלבי

העיסקי, נתונים פיננסים, דרוג הסיכון,  הנתונים שוקללו גם נתונים מהותיים בתחום המידע

יון מקצועי בתחום ופוטנציאל תביעות דיירים, ניס מוסר תשלומים אורות אדומים, מידע שלילי,

להציג את החברות המוצלחות והמובילות בתחום, שנראה כי המטרה היא  הצמיחה והקידום.

  לעמוד באתגרי המציאות גם בעוד מספר שנים. יצליחו

  

ב ללא דרוג -א( לפי סדר בדירוג הן רשימת החברות המובילות בהתחדשות עירונית בישראל 

,  LIVINGאס.ג'י.אס. , אנשי העיר, אינווסט התחדשות עירוניתאנגל, אורבן נדל"ן :)פנימי

טל בר בניה , התחדשות אורבנית, בית וגג, אשדר, אקו סיטי, אפריקה התחדשות עירונית

, פרשקובסקי, משולם לווינשטיין, יזמות אורבנית -מטרופוליס , ישראמיש, ינושבסקי, ופיקוח

ahi_comp
Highlight



 

  

CofaceBdi  3 
  

, קוסמופוליס השקעות -קרינסקי גוטליב , רקבוצת תדה, קבוצת קרסו נדל"ן, קבוצת אלמוג

  . RENOVO –רינובו מגורים , קרקע יציבה, קרן נדל"ן

  
  

  2016חברות ההתחדשות העירונית המובילות בישראל לשנת 
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