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 סיכום ישיבה

  - 83ישיבה בנושא חישוב זכויות בתמ"א  סיכוםנושא: 

 51.01.02תאריך: 

 משרדי הות"ל מקום:

 משתתפים:

 מנהל התכנוןראש אגף תכנון ארצי,  -רונית מזר
 ם-עיריית י –שרון דינור 

 7100ועדת תקן  -שמואל מהלה
 עיריית נתניה –מירב שניר אבנר אקרמן, 

 02 -עיריית תל אביב, נציג פורום ה -עודד גבולי
 עו"ד, עיריית תל אביב -עוזי פלדמן

 משרד הביטחון -רנטה בן מיכאל
 אדר', איגוד האדריכלים העצמאיים -עדנה מור

 עיריית רמת גן -אביבית מאור נמרודי
 משרד הבינוי –מתן גוטהייט איילת קראוס, 

 התאחדות בוני הארץ -עו"ד  -גיא ששון, ענת בירן ,אמיר הלר
 משרד המשפטים –נועה עמירב 
 משרד רוה"מ -יונתן חוברה

 איגוד לשכות המסחר -אילי בר
 עו"ד, משרד אברהם ללום –עמיד ארד 

 עמותת האדריכלים -מורן  ,דניאורית אורנת
 ם-מנהל התכנון, מחוז י -אילנה רודשבסקי

 רשות המסים -אפרת אברהם
 לשכת עורכי הדין -יצחק נטוביץ

 מנהל התכנון –שירי ברנד, אפרת דון יחיא, בני ארביב, זינה פרפליצין, פיאנה יצחק 
 

 מהלך הדיון:

קביעת עקרונות לחישוב  –הציגה את הוראת המועצה הארצית ואת נושא הפגישה  -מזררונית 
 מטרת המפגש היום הינו לשמוע הצעות מגופים שונים. שטחים במסלול הריסה ובניה מחדש.

על מנת לעודד את יישום התמ"א יש להגדיל את הזכויות. יש לתת לועדות מקומיות  -עמית ארד
וזאת על בסיס דוח  –את המספר הקומות ולא רק להגביל  גדיליותר שיקול דעת וסמכות גם לה

כלכלי. בעניין החישובים, לא ייתכן כי מסלול הריסה ובניה יכלול פחות זכויות ממסלול חיזוק, כמו 
 0.2כן, יש לאפשר זכויות מתוקף קומה מפולשת גם אם אינה קיימת בפועל כך שהתוספת תהיה 

לפי  –החישוב צריך להיות או שטח קומה טיפוסית קיימת או שטח לפי זכויות שלא נוצלו  .קומות
 אם יוטל היטל השבחה יש להוסיף זכויות על מנת לשמור על הכדאיות הכלכלית.  .מבניהםהגדול 

עודד ובמקביל להחישוב צריך להיות פשוט מבלי להתייחס למס' קומות ושטחים.  -אביבית נמרודי
. ברמת גן ישנה תכנית בהליכים מתקדמים. הגובה, קווי הבניין 70ות לפי סעיף הכנת תכני

והצפיפות מתבססים על המבנה הקיים. התכנית מגבילה את הקבלנים ואינה מאפשרת ניצול 
מציעה שתהייה התייחסות בתמ"א . לעקרונות שהוגדרוזכויות גם אם קיימות כדי שתהיה התאמה 

 03לא חושבים שנכון לכלול אותם בתמ"א  –. בנושא מבנים קטנים לאזורים עם ערכי קרקע שונים
 מוכנים לתת גם כפל זכויות תמורת תשלום היטל השבחה. אבל נהיה
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ולהביא  התמ"א צריכה לשאת תפקיד של התחדשות עירונית בצורה יותר טובה -אורית אורנת
דים הכנת תכניות לפי סעיף אנחנו מעודגם . לציפוף אשר יוצר ערים טובות יותר מבחינה אדריכלית

לא חושבים שצריך להתבסס על התב"ע כי אחרת התוצאה תהיה  -. לגבי שיטת החישוב70
בעד לתת סמכות לועדה מקומית לקבוע את הצפיפות המבוקשת במידה ולא . מקריתקוהרנטית ו

התב"ע על אף שלפי  אין סיבה להפלות לרעה מבנה שבנה פחות -נקבעה בתב"ע. לגבי מבנים קטנים
  .יכל לבנות יותר

כלכלית. חושבים שיש  ותכדאי לאפשרהזכויות שהתמ"א נותנת צריכות להספיק על מנת  -דני מורן
מ' לכל יח"ד. במידה ולא ניתן לנצל את הזכויות האלה במסגרת  72לחשב לפי תב"ע תיאורטית+ 

חין בין אזורים קווי הבניין הקיימים יש לאפשר הגבהה לקומה נוספת. מסכים שיש צורך להב
במידה וניתן, יש לספק  שונים. במרכז תל אביב יש צורך לתת פחות זכויות ולדרוש יותר יח"ד.

קומות מרתף חניה. במקומות שיש בהם תחבורה ציבורית הולמת לא  7פתרון חניה במסגרת של 
נים בנושא מב חייב לספק חניה לכל דירה. יש לאפשר לאחד מגרשים לצורך מרתף חניה משותף.

יש לכלול אותם בתמ"א אך הועדה המקומית צריכה להחליט היכן ניתן להפוך אותם  –קטנים 
 למבנים גבוהים והיכן לא ניתן. 

שטח הרבה מך על התב"ע. אם תסלהומוגניות מבחינה אורבנית יש להעל מנת להגיע  -עדנה מור
דאיות הכלכלית. זה מהווה הזכויות של הדיירים וכן הכ יקטנו' 72הדירה לכל יח"ד יקטן מתחת ל 

בעיה בחוזים שנחמתו בשנתיים האחרונות וכרגע עומדים באוויר. חושבת שצריך לשמר את המצב 
חודשים, על מנת לאפשר לעסקאות שכבר נסגרו  9 -עד לתיקון הרביעי לתמ"א לפחות לחצי שנה

ליצור המגרש.  ממליצה להכניס קריטריונים לנוסחה שיתחשבו ברוחב הכביש וגודללצאת לפועל. 
מ' רוחב. ניתן להמשיך  9מדרג בין מגרשים גדולים וקטנים מחצי דונם, ורחובות מעל ומתחת ל 

על מנת  ש להתחשב בהבדלים ולמשל במגרשים גדולים לתת קומה נוספתקומות אבל י 7.2לתת 
העירונית, קבע ברמת המדיניות יד ומספר הקומות צריך לה". נושא הצפיפות, יחלתת תמריץ נוסף

 י מהנדסי הערים.ע"

דרך החישוב לא צריכה להתייחס לתב"ע הקיימת אלא לתת הוראה נפחית לפי קווי  -אילי בר
מהמקרים  91%ב –מ' הרחבה  72לגבי  בנוסף למה שיש בתב"ע.  0.2הבניין. מכפלה של קווי בניין ב 

בה לכל חולאפשר הר כךלמ' על כן יש לקבוע את העקרונות בהתאם  211-211מדובר במגרשים של 
התמ"א . של מגרשים גדולים במיוחד יח"ד קיימת ומתוכננת ולא להגביל רק בגלל מקרי קיצון

. צריך לנתק את 0.2צריכה להתיר פוטנציאל צפיפות לפי זיקה לבינוי הקיים, ואותו להכפיל ב 
מבנים קטנים  גם להגדיל. בסוגיית סמכות חישוב הצפיפות מהתב"ע הקיימת ולתת לועדה מקומית

  יח"ד ומעלה שכן יכנסו לתמ"א. 0קומות אבל יש לקבוע רף של  9וילה לא צריכה לגדול ל –

קומות + חצי  7.2לשכת עו"ד מצטרפת לעמדה כי שיטת החישוב צריכה להיות  -יצחק נטוביץ
חושב שכל השיקולים מסביב של יכולת נשיאה ושירותים מ' לכל יח"ד.  72קומה מפולשת ועוד 

ניתן לבצע התאמות במידה ואכן יש  .לצורך קבלת ההיתר פחות חשוביםלתושבים ש לספק שי
יש להגביל גדלי דירות וכתוצאה מכך לקבל את  -קושי אבל לא להגביל מראש. לנושא הצפיפות

 .פות המבוקשתהצפי

ניתן לייצר  -מבחינתנו יש לנצל את הקרקע באופן המיטבי. לעניין גובה הבניינים –קראוס  תאייל
יש  להכיל . רשותמסמך סטנדרטי שיהווה מסמך מדיניות ויציג את מדיניות הבניה לגובה של כל 

. חושבת שזה נכון לעודד יח"ד קטנות עם תקן חניה מופחת וחזית מסחרית ציפוף, לייצר מדיניות
ועדת העורכים יכולה לצאת במסר ברור שהעיריות יכולות מורת תוספת זכויות. איחוד מגרשים ת

לקבל החלטות לפי אותו מסמך מדיניות ובכך לייצר מעין "קופסה סגורה" עבור מבנים שממנה לא 
 ניתן לחרוג.

היו מקרים . חשוב לציין כי ישנה בעיה משפטית עם קבלת החלטות לפי מסמכי מדיניות -עוזי סלמן
תכנון ראוי צריך לייצר  המדיניות וקבעה כי יש צורך בתכנית.ערר פסלה את נושא מסמך  ועדתש

 ן"קופסה" שאליה יותאמו הזכויות. יחד עם זאת, חשוב לציין כי ישנו שוני ביאת האיזון, ו
ב להכין והם הרשויות וגם שוני בין הרחובות באותה עיר. תכניות ומסמכי מדיניות לוקח זמן ר

ה חישוב זכויות תיאורטי יוצר חריג תרון לבעיה הנקודתית שנוצרה עכשיו.להוות פ אינם יכולים
 .מה"קופסה" המתאימה למקום

את מסלול הריסה ובניה מחדש כיוון שהוא עדיף  סבורה שיש לעודד התקן ועדה -שמואל מהלה
לבניינים בהם ישנה קומה מפולשת נוצרה על מנת  עדיפותמבחינה קונסטרוקטיבית. הבקשה לתת 
קומה מתן זכויות לפי לא חושב שנכון להגדיל זכויות ע"י לעודד את ההריסה היכן שמסוכן יותר. 

לבניין שמגיע ראשון רק מתן זכויות  לייתר את ההבדלה שנוצרה במקור. ךמפולשת מדומיינת ובכ
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שחלק  סבור ותו פוגע במטרת החיזוק. כמו כן,לבניינים הסובבים א בעוד שלא מאפשרים זכויות
 חיזוק בפריפריה. להיות מופנים לטובת הרווחים יכולים מ

. יש עקרונות בסיס שמכוונים אותנו לגבי מה ניתן לקבוע במסגרת של תמ"א -אפרת דון יחיא
לא בטוח שניתן כי התמ"א  עברה דיונים ואישורים.אשר התכנית צריכה להתלבש על התב"ע 

 ייתכן ולא יעמוד במבחן הסבירות. 0.2. חישוב כמו הכפלה ב ערך כמו כדאיות כלכלית תקבע

יח"ד. חושבת שעל  71יח"ד או  07מבחינתנו אין הבדל משמעותי בין הוספת  -אילנה רודשבסקי
מנת לאפשר תכנון סביר תוספת משמעותית של יח"ד צריכה להתבצע במסגרת תכנית ולא במסגרת 

 תמ"א.

ציינה שהמגמה כיום היא פטורים אישיים ושככל שזכויות התמ"א יגדלו כך גם  -אפרת אברהם
 הפטור לבעלים. 

חשוב לאמוד את הצרכים של האוכלוסייה ולא רק להוסיף יח"ד. חושבים שלא  -אביבית נמרודי
של משרדי הממשלה השונים והעברת תקציבים לצורך עידוד  תמיכהניתן לבטל היטל השבחה ללא 

אבל יש לקחת  70ההתחדשות העירונית. אנחנו בעד הכנת תכניות מתאר ותכניות לפי סעיף 
 אורכת זמן רב מאוד. בחשבון שהכנת התכניות 

כיון שרעידת אדמה חזקה היא בלתי נמנעת יש לזכור כי כל חיזוק משפר את העמידות  -אמיר הלר
על השארת המבנה ללא טיפול. כמו כן, וודאי שמסלול הריסה ובניה מחדש עדיף על מסלול  ףועדי

כדי מתן זכויות  החיזוק. כיוון שלמדינה יש אחריות לשמירת חיי האזרחים יש לכפות על הרשויות
ול אחר רעידת האדמת חמורות בהרבה. כל רשות שכן ההשלכות של טיפלהגדיל את יישום התמ"א 

 דאותולייצר תכניות שיהיו כדאיות כלכלית, בעזרת מנהל התכנון. עד שזה יקרה יש צורך בו צריכה
י שתוארה כאן לא בהכרח תהיה כדאית ימת על מנת שהשוק יוכל לחזור לעבוד.  "קופסה" כפמסו

 כלכלית. 

יש להבהיר מהם זכויות התמ"א ולא לפתוח פתח לפרשנויות נוספות. צמצום זכויות  -גיא ששון
לא יקל  . הואיח"ד אלא רק את גודלן ובהתאם יפחית את הכדאיות הכלכלית כמות ניה לא יפחיתב

. עד שכל רשות תכין תכנית יש לתת את על התאמת התשתיות שהרשויות נדרשות לעשות
המקסימום האפשרי על מנת לאפשר יישום התמ"א. הפרשנות המצמצמת תפחית התחלת 

ומה התמ"א תאפשר כפל זכויות התב"ע, בד ,מסובכות פרוייקטים. מציע שבמקום נוסחאות
 .לתוצאה שמתקבלת לפי הפרשנות המרחיבה

כפל זכויות תב"ע לא עומד בשום קריטריון ואינו סביר חישוב לפי ציינה כי  -אפרת דון יחיא
 לחלוטין.

החישוב הזה אמנם נשמע לא סביר אך הוא מתאר את מה שקורה בפועל. אם לרשות יש  -ענת בירן
אפשרות לצמצם אזי התמ"א צריכה לאפשר את המקסימום. כיוון שלא ניתן להחזיר לדיירים 

לגבי זכויות ולפעול לפי התב"ע התיאורטית. יש למקסם את היתה להם ייח"ד קטנה יותר ממה שה
תרון מיטבי שכן הם לעיתים אמורפיים מידי והמדיניות ניתן להשפעה לא פ -מכי מדיניותמס

יאפשרו שמופעלים ומשיקולים פוליטיים. סבורה שחייבים לתת הוראות מעבר שכתוצאה מלחצים 
קטים שבהם חילו, כשהקו המנחה הוא שכל הפרויקטים שכבר התלהוציא לפועל את כל הפרוי

 ההסכמים כבר דווחו לרשויות המס ימשיכו באותם התנאים. 

ויות.  הבעיה של התמ"א היא תרון להשלכות על הכלכלה האורבנית דרך חישוב זכאין פ -עוזי סלמן
. על מנת מעין שכבת זכויות נוספת שהיא בעצם מאפשרת הקלה רוחבית לכל הארץ ומהווה

שהתכנון יהיה מיטבי המפתח הוא בשיקול הדעת והתמ"א חייבת להתייחס לכך. סבור שלא נכון 
ת סופגת שהתמ"א תפעל רק לפי כדאיות כלכלית. אם מגדילים תמריצים המדינה והרשות המקומי

סבור שיש לחשב את הזכויות לפי הפרשנות המצמצמת בשילוב עם את התוצאות מבחינת מיסוי.  
 מסגרת תכנון אורבנית והכלים שנובעים ממנה.

כל מהלך של עצירת התמ"א ירגום להאטה בבניה ואין גורם שמעוניין בכך גם אם  -אבנר אקרמן
. אינה מתחשבת בשוני בין העריםהיא א היא ש"התהליך לא נכון מיסודו. הבעיה העיקרית של התמ

פחית , וזה לא ידוחות שונים הפיקשכן שמאים יכולים ל 70מתנגד להכנת דוחות כלכליים לפי תקן 
את חוסר הוודאות. כל נוסחה שתיוצר צריכה להיות מלווה בתכנית. מסמכי מדיוניות נתקלים 

ש לנוון את מסלול החיזוק המהווה כשל בבעיה גם בועדות המקומיות וגם בועדות הערר. סבור שי
, תוך התאמה לתשתיות של מבחינה הנדסית ואורבנית ולחזק את מסלול הריסה ובניה מחדש

 1מבנים קטנים לא צריכים להיכלל בתמ"א. צריך להתחיל במבנים שיש בהם לפחות . המקום
 72יח"ד בבניין החדש ב  יח"ד ולפעול לפי הגדרת בניין רווי של רמ"י.  מוכנים להסכים למכפלה של
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שטחי ציבור להשאיר  כון לחשב לפי קווי בניין. נכוןלפי הקבוע בתב"ע. סבור שלא נ -מ'. שטח קומה
סבור שיש  ,מבחינת צפיפותבקומת הקרקע ולהתייחס לקומה מפולשת היכן שהיא קיימת. 

המאפשר לתת מעט  010ניתן להשתמש בכלי של תיקון יח"ד לדונם.  01 – 02להיצמד לקבוע בתמא 
 מעל התמ"א בתקופת המעבר.

מסכים עם העמדה של היועץ המשפטי. לא ברור לי מדוע החלו לחשב לפי זכויות  -עודד גבולי
התיאורטיות. יש אזורי פיתוח שונים בעיר ואזורי מיסוי שונים. סבור שגם התמ"א צריכה להבדיל 

ם לפי הבניין הקיים בשטח. אם רוצים לחשב לפי יך לאפשר לבצע חיזוקיבין אזורים שונים. צר
זכויות תיאורטיות יש לגבות היטל השבחה על ההפרש. ניתן לקבוע אזורים שיהיו פטורים מהיטל 
אך לא מסכים עם הפטור הגורף שמשפיע רבות על הכלכלה העירונית וגורם להפסדים רבים 

 לעירייה. 
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