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 ט"ו בחשון התשע"ו
 8102באוקטובר  82

 8102-0221תא 

 
 

 שטחי בניה במסלול הריסה ובניה מחדשבנושא חישוב  83ועדת עורכי תמ"א ישיבה  סיכום

 .6201.01תאריך: 

 

 משתתפים:

 חברי הועדה:
 העורכים ועדת ר"יו - מזר רונית

 משרד הביטחון, ועדת ההיגוי להערכות לרעידות אדמה –יעל קליגמן 
 משרד הבינוי –איילת קראוס

 משרד המשפטים-פטאל -נועה עמירב
 המשרד להגנת הסביבה –שחר סולר 
 עיריית תל אביב –עודד גבולי 

 
 :מוזמנים נוספים

 עיריית ירושלים – , שרון דינורעופר גרידינגר
 מהנדס העיר אשדוד -דורון חזן

 עיריית הרצליה -, סיגל דיאמנטתמר פוריה
 עיריית רמת גן –שרון שפר, אירה יעקב, עמרי בן אברהם 

 עיריית נתניה  –אביעד מור, מירב שניר 
 משרד רוה"מ –איריס פרנקל כהן 

 משרד האוצר –יובל טלר 
 משרד הבינוי –מתן גוטהייט 

 משרד הביטחון –רנטה בן מיכאל 
 משרד המשפטים –אייל  חוסין

 רמ"י -רונית ליברסאט
 רשות המסים –יניב כהן, אפרת אברהם 

 התאחדות בוני הארץ -גיא ששוןיצחק שגב, 
 איגוד לשכות המסחר -אייל אוכמן  ,אילי בר

 02אפריקה  –נעם בנימיני 
 מתכננת מחוז ירושלים -שירה תלמי 

 לשכת התכנון מחוז תל אביב -אורנית מורגנשטרן 
 מינהל התכנון -זינה פרפליציןאריאל וכסלר, בנימין ארביב, 

 

 מהלך הדיון: 

 

בינת שורץ: הציגה את החלופות העיקריות שהועלו בהתייעצות שנערכה ע"י מינהל התכנון בעקבות הוראת 
החלופות שהוצגו הינן: . 02המועצה הארצית בעניין חישוב שטחים במסלול הריסה ובניה מחדש של תמ"א 

חלופה ג': חישוב מבוסס מגבלות התכנית החלה על ו חלופה ב': חישוב מצמצם, א': חישוב מרחיב חלופה
עקרונות שצוינו בהחלטת המועצה הארצית: הצורך להבהיר הוראות סו על הסהחלופות התב. המגרש

 התמ"א, יישום מטרות התמ"א, יצירת ודאות והמשכיות לשוק. 
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חלופה ג': חישוב מבוסס  ב': חישוב מצמצםחלופה  חלופה א': חישוב מרחיב 
מגבלות התכנית החלה על 

 המגרש

מיקסום זכויות בתמ"א, בהנחה  רציונל
שהיקף הזכויות שיינתן בפועל 
נתון לשיקול דעתה של הועדה  
המקומית. התמ"א תתרום 
לחיזוק, אך גם להתחדשות 
והגברת אינטנסיביות הבניה 

 בערים, בהליך מקוצר.

הזכויות הנוספות מכוח התמ"א 
ניתנות בהתאמה לכללי מסלול 
החיזוק של מבנה קיים, מכיוון 
שמטרת התמ"א היא חיזוק 

 מבנים קיימים.

 

כל הזכויות הנוספות מכוח 
התמ"א ניתנות ביחס לתכנית 

  החלה על המגרש.
בכך תורמת התמ"א למימוש 

תכניות תקפות ומעודדת בניית 
דות מבנה חדש, עמיד בפני רעי

אדמה, המחליף מבנה שאיננו 
 עומד בדרישות התקן.

שטח 
קומה 

הניתנת 
מכוח 

 התמ"א

מבין האפשרויות  הגבוה
  הבאות:

שטח השווה לשטח התחום 
 בקווי הבנין הקבועים בתכנית.

שטח השווה לשטח בניה  או
כולל מעל למפלס הכניסה 
הקובעת לחלק למספר הקומות 
הקבוע בתכנית מעל לאותה 

  כניסה.
שטח קומה כולל מרפסות  או

 בבניין המיועד להריסה.

 לפי קומות הקיימות בניין.

 

שטח השווה לשטח הקבוע 
בתכנית כתכסית הבניה 

 המירבית בתוך קוי הבניין,
-אם לא נקבעה תכסית בתכנית 

מבין האפשרויות  הנמוך 
  הבאות:

שטח השווה לשטח התחום 
  בקווי הבנין הקבועים בתכנית.

שטח בניה  -ל שטח השווה או
כולל מעל למפלס הכניסה 

הקובעת לחלק למספר הקומות 
הקבוע בתכנית מעל לאותה 

  כניסה.
השטח  -בהעדר כל אלה בתכנית

המירבי לבניית קומה אחת על 
פי המגבלות האחרות הקבועות 

בתכנית )למשל: שטחי בניה, 
מספר בניינים ומרחק בין 

 בניינים(.

מספר 
הקומות 
הניתנות 

לפי 
 אהתמ"

קומה בין אם  0קומות +  8.2
בתכנית קיימת קומה מפולשת 

  ובין אם לא.

קומות. רק אם בבניין  8.2
הקיים היתה בנויה בפועל קומה 

תנתן קומה נוספת  מפולשת
  קומות. 1.0בהיקף של 

קומה אם  1.0קומות +  8.2
  בתכנית היתה קומה מפולשת.

מספר 
יח"ד 

עליהן 
ניתנת 

תוספת של 
מ"ר  18

+  לדירה
מ"ר  16

 לממ"ד

מספר יח"ד על פי התכנית 
התקפה ומספר יח"ד 
הפוטנציאליות בקומות שנוספו 

 מכוח התמ"א.

 

מספר יח"ד המצויות בבניין 
 הקיים.

 

מספר יח"ד הקבוע בתכנית 
 התקפה.

אם לא נקבע מספר דירות 
שטחי הבניה  בתכנית:

 -העיקריים מעל לקרקע לחלק ל
21. 

איזה 
מגרש זכאי 

לתוספות 
 הללו

כל מגרש שהתכנית התקפה 
 8מאפשרת הקמת מבנה בן 

 מ"ר.  011קומות או 

 

כל מגרש שבנוי עליו בפועל 
 מ"ר. 011קומות או  8מבנה בן 

 

כל מגרש שהתכנית התקפה 
 8מאפשרת הקמת מבנה בן 

מ"ר, ובלבד  011קומות או 
 0שבנוי על המגרש מבנה ובו 
יחידות דיור לפחות. מגרש 

אי של היקף שאיננו עומד בתנ
יקבל  -יח"ד קיימות בפועל 

מכוח התמ"א תוספת לפי 
 חלופה ב' המצמצמת.

בין  . מציע לגבות היטל השבחה על ההפרש81.01.02במפגש ביום  מזכיר את החלופה שהציעעודד גבולי: 
 . חישוב לפי חלופה מצומצמת ולבין החלופה המרחיבה
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ם באזורים מסוימים בתל אביב תגרום לכך שמסלול הריסה יהיה יישיגיא ששון: הטלת היטל השבחה 
דאיות פטור מהיטל השבחה יגרור אחריו גם הטלת מיסים אחרים. כדי לספק כהבלבד. מזכיר שביטול 

 ללכת על הרחבה של החלופה המרחיבה.  כלכלית, מציע

באיזה תכניות מדובר, האם אלה שקדמו לתמ"א או גם תכניות  עופר גרידינגר: יש לתת את הדעת לסוגייה
 חדשות שאושרו לאחרונה או יאושרו בעתיד. 

, כמו שזה נעשה בתכניות לרובעים 02עודד גבולי: קיימת אפשרות לציין בתכניות חדשות את היחס לתמ"א 
 בתמ"א.  80בתל אביב, אשר הוגדרו בין היתר כתכניות לפי סעיף 

רושלים, בהיותה עיר נטולת גריד, כאשר מדובר בהתחדשות עירונית, קיים צורך לטפל שירה תלמי: בי
קצות שטחים העודי קרקע, לי. במסגרת זו ניתן לעשות הפקעות לצרכי ציבור, לשנות יבמתחמים שלמים

לצרכי ציבור, למסחר וכו'. על כן החלופה המרחיבה איננה מתאימה, היא תסכל כלים תכנוניים אחרים, 
נכון. קווי בניין לא נקבעו לצורך חישוב שטחי בניה ימים יותר. הניסיון להתבסס על קווי בניין איננו מתא

 עמדת מבנים. האלא לצורך מתן גמישות ב

גורמת להתחדשות עירונית. נדרש ליצור  02עודד גבולי. מציין כי תמ"א  ה שהציגדורון חזן: תומך בחלופ
 . יתכן שניתן ליצור דיפרנציאציה ארצית. 80ת לפי סעיף דיפרנציאציה מקומית, באמצעות תכניו

ארצית צריכה לעמוד -לחה ניתן לתת היתרי בניה בפריסה כלכרמית יוליס: מזכירה שתמ"א שמכו
כל שמירת חיי אדם. כ –לתכלית העיקרית  התאימובדרישות החוק בעניין. בעת תיקון התמ"א נדרש ל

 העניין מעורר קושי.  –י חקיקה המעניקים הקלות מס רו תיקונשמתרחקים מהתכלית, שלמענה איש

עם זאת מציינת שקווי בניין בתכנית לא נקבעו לצורך קביעת תומכת בחלופה ג'. לי, באופן כלאירה יעקב: 
מציעה להתבסס על הפרמטרים שנקבעו נדרש להבהיר שקומה תב"עית היא קומה מורחבת. זכויות הבניה. 

תכניות המציעה לא לחשב בחישוב שטח קומה טיפוסית את בתכניות, כגון זכויות בניה ולא על קווי בניין. 
איזה סוגי טענות לא ניתן לטעון בהתנגדויות מציעה לפרט עירוניות שלא מוסיפות זכויות בניה. -ללכה

טנים, מציעה לקבוע כי תוספת זכויות בניה תתאפשר עבור ביחס למבנים קלבקשות להיתרים לפי התמ"א. 
מציעה ת יח"ד, חשוב להבטיח שלא כל מחסן שהפך לדירה יחושב כיח"ד. רדלגבי הגבנייה רוויה בלבד. 

 לקבוע בעניין זה שנדרשת עמידה בדרישות המינימאליות של השטח ופונקציות הכרכיות לדירה.  

 ח בנייה רוויה, כפי שהוגדר בהחלטות רמ"י. להשתמש במונ הרונית ליברסאט: מציע

תי. מתנגדת לחישוב שטח הקומה לפי יקומות הקיימות במבנה הינו בעיהסבורה שחישוב לפי שרון שפר: 
בעניין  02חס להוראות תמ"א מציעה להבהיר את היד לקדם פתרונות מקומיים בכל עיר. בעקווי בניין. 

השבחה לבעלי נכסים, לאור העובדה שבפרויקטים לפי תמ"א מציעה לקבוע היטל ות מקסימאלית. צפיפ
 ₪. מליון  1.2-0 -הםבעלי הנכסים באזור מרכז משבחים את נכסי

סבור שבחלופה ג' נדרש לאפשר את הגדול בין האפשרויות שבחלופה ולא לפי הקטן. מציג גיא ששון: 
יח"ד. במגרשים  9-08מ"ר,  221-011דוגמאות  של מימוש מסלול הריסה במגרשים טיפוסיים ששטחם 
 י. טקטנים מאוד חישוב לפי קומות קיימות במבנה עדיף על חישוב תאור

לוטית סואילי בר: חייב להיות ניתוק בין זכויות התב"ע ולבין זכויות התמ"א. נדרש ליצור ודאות אב
רמטר טוב יותר י בניין הוא פו. קו80בחישוב זכויות. מגבלות מרחביות יקבעו בתכניות מקומיות לפי ס' 

במגרשים גדולים  ימציע לקבוע כורך חישוב שטחים, מאשר פרמטרים אחרים שקיימים בתכניות. לצ
 . 21%התכסית מקסימלית תהיה עד 

מדגים את החלופות השונות על המקרה עירוני. הקרקע מתחת לתכנון את השומטת  02אביעד מור: תמ"א 
לא להעניק זכויות בניה במסלול הריסה למבנים אשר לא ביחס למבנים קטנים, מציע הטיפוסי בנתניה. 

 לפרויקט לפי התמ"א. רולינג -מהווים בנייה רוויה. מציין כי בנתניה עושים תהליך של פרה

 נעם בנימיני: פרויקט הריסה בנתניה לא כדאי, בנתונים שהוצגו. 

על קווי בניין, מכוון שזה כלי פשוט, ולסייג מגרשים גדולים. סבורה תומכת בהסתמכות איילת קראוס: 
, במיוחד ביחס תבעניין היטלי השבחה נדרשת חשיבה מחודשכי שצריך לעודד איחוד מגרשים. סבורה 

 גם לאור המדיניות לעידוד הקמת יח"ד קטנות. ו, למבנים קטנים

י תב"ע, אשר מבטאת שפה תכנונית עירונית. צמד לקומה טיפוסית לפיסבור שחשוב לה בן אברהם:עומרי 
 חלופת קווי בניין איננה מתאימה. 

מציע במסלול הריסה הוצאות הקבלן הינן רבות. לאור זה תומך בחלופת חישוב מרחיבה. יצחק שגב: 
 מ"ר.  21מ"ר ולא לפי  02לחשב מספר יח"ד לפי 

ה היחס של שינוי הוראות התמ"א בנושא ג'. שואלת מה יהי -לוב של חלופות א' ויתמר פוריה: תומכת בש
לה של כמות יח"ד כפלא מסכימה עם ה. 02חישוב זכויות בניה לבין הוראות תכניות מאושרות לפי תמ"א 

 העניין מנפח את המבנים. – 0.2 -ניין בבקיימות ב
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מנוסחת תכנית לפי ס'  , כי העניין תלוי באיך80בעניין היחס לתכניות מאושרות לפי ס' רונית מזר: משיבה 
 א בתמ"א קובע את היחס. 80כי סעיף . 80

, נדרש עדיין "לחדד" מספר נושאים, ג'. בחלופה החלופות שהוצגובישיבה נשמעו עמדות לגבי  מסכמת: 
 כגון הגדרת יח"ד, בניה רוויה, הנחיות מיוחדות ביחס למגרשים גדולים וכו'. 

 

 רשמה: זינה פרפליצין

   


