
38 א"ותמהיבטים כלכליים בפינוי בינוי 

ראש תחום התחדשות עירונית -גלעד לוקר

G868489/ 2019מרץ 

מ"בעאין לעשות כל שימוש במצגת זו ללא אישור פז כלכלה והנדסה 



2 פז כלכלה והנדסה

DUN`S 100על פי דירוג * 

ן "פז כלכלה והנדסה נמנית עם חברות ייעוץ הנדל

.  המובילות בארץ

 60והיא מונה מעל , שנה בענף 20 -לחברה ניסיון של כ

. עובדים

מהנדסים , שמאים, כלכלנים: נמנים על שורותיה

.ומתכנני ערים מובילים בתחומם

 ננסייפ ליווי ,מקרקעין שמאותהחברה מעניקה שירותי 

.ן"נדלה וכלכלת התכנוןמי בתחו וייעוץ

, החברה מלווה מאות פרויקטים במגזר הפרטי והציבורי

ביניהם ליווי של עשרות אלפי יחידות דיור וייעוץ  

.לפרויקטים לאומיים מהמורכבים והחשובים בישראל

מקומיות רשויות , משרדי ממשלה: לקוחות החברהבין 

.קבלנים ועוד, חברות בנייה יזמיות, בנקים



3 דוגמאות לפרויקטים

עדכון מכפילי ציפוף
משרד הבינוי והשיכון
עדכון מכפילי ציפוף
משרד הבינוי והשיכון

4/38 א"לתמייעוץ 
משרד הבינוי והשיכון

4/38 א"לתמייעוץ 
משרד הבינוי והשיכון

3/38 א"לתמייעוץ 
מדרוג זכויות

משרד הבינוי והשיכון

3/38 א"לתמייעוץ 
מדרוג זכויות

משרד הבינוי והשיכון

גיבוש מודלים לקרקע  
משלימה בפינוי בינוי
רשות מקרקעי ישראל

גיבוש מודלים לקרקע  
משלימה בפינוי בינוי
רשות מקרקעי ישראל

וניהול סטטוטורי ליווי 
להתחדשות  לתכנית 
הבינוי  משרד עירונית 

והשיכון

וניהול סטטוטורי ליווי 
להתחדשות  לתכנית 
הבינוי  משרד עירונית 

והשיכון

ליווי תכנית מתאר 
סטטוטורית להתחדשות  

ש"ב'  עירונית בשכונה ג
משרד הבינוי והשיכון

ליווי תכנית מתאר 
סטטוטורית להתחדשות  

ש"ב'  עירונית בשכונה ג
משרד הבינוי והשיכון

ביצוע עשרות בדיקות  
  38א "תמ לפרויקטי

ברחבי הארץ

ביצוע עשרות בדיקות  
  38א "תמ לפרויקטי

ברחבי הארץ

שמאי  /ליווי כלכלי
לעשרות פרויקטים של  

פינוי בינוי משלב ראשוני  
עד מתן תוקף

שמאי  /ליווי כלכלי
לעשרות פרויקטים של  

פינוי בינוי משלב ראשוני  
עד מתן תוקף



4 סדר יום

פינוי בינוי -מבוא להתחדשות עירונית  פינוי בינוי -מבוא להתחדשות עירונית 1 11

21כלכלית ליזם לפי תקן בדיקה  -פינוי בינוי 21כלכלית ליזם לפי תקן בדיקה  -פינוי בינוי2 22

)21תקן ' חלק ב(התמורה לבעלי דירות פינוי בינוי בדיקת  )21תקן ' חלק ב(התמורה לבעלי דירות פינוי בינוי בדיקת 3 33

הריסה ובנייה 38א "ניתוח עסקת תמ הריסה ובנייה 38א "ניתוח עסקת תמ4 44



השוואה בין תכנית להתחדשות עירונית ובנייה על קרקע ריקה

15%רווח יזמי 
170

פיתוח+ הקמה
750

קרקע
 347

17%מ "מע
255

ד"שווי יח
1,500,000  

6%מס רכישה 
 18

רווח יזמי
25%-20%נדרש 

שווי מלאי דירות  
יזם

עלויות הקמה 
קרקע  =לדיירים

היקף זכויות בניה  
ליצירת כדאיות 

כלכלית

עלויות הקמת 
דירות יזם

קידום תכנית להתחדשות עירוניתזכויות מוגדרות מתוקף מכרז
מרכיב קרקע בהתחדשות עירוניתמודל חילוץ שווי הקרקע בקרקע פנויה



6 י מכפיל ציפוף"כדאיות כלכלית העצמה ע

ד "יחס ציפוף ביח :

היחס בין הדירות הקיימות לכלל הדירות החדשות  

 יחס ציפוף במטרים  :

היחס בין סך השטחים הבנויים הקיימים לסך השטחים החדשים

יחס הציפוף  
מתייחס  

לשני  
פרמטרים



7

 כדי לייצר כלכליות לפרויקט פינוי
בינוי נדרש לממן את הדירות  

החדשות לדיירים המפונים 
בתוספת זכויות בניה משמעותיות  

למתחם המתפנה

  אחד הפרמטרים המרכזיים
שמשפיעים על יחס הציפוף הוא  

ככל ששווי , הצפויםמחיר הכירה 
הדירות החדשות עולה כך נדרשות 

יחס הציפוף (ד חדשות "פחות יח
)קטן

כדאיות כלכלית
י מכפיל"העצמה ע

ציפוף
ר  "שווי למ

₪  לשיווק  באלפי 

1010

יחס ציפוף 
ד"מינימלי ביח

1010

,  ככל ששווי השיווק יורד

מכפיל הציפוף הנדרש עולה

15155.55.5

2020

2525

3.53.5

33



8   ע"תבקידום – פינוי בינוי 
מצב חדשמצב חדשמצב קייםמצב קיים

מצב חדשמצב חדשמצב קייםמצב קיים



9 מסלול רשויות מול מסלול מיסוי

במסלול רשויות וחוק מיסוי מקרקעין במסלול יזמי   וב"תהסמכות נבעה מחוק החוק עד *

מקדם התוכנית

בחירת מתחם

מימון הקידום  
התוכנית וקשר  

דיירים

הכרזה על מתחם  
*פינוי בינוי 

היטל השבחה

בעלי הזכויות/ יזם פרטי

שיקולי התכנות כלכליים ונכונות  
התאמה למדיניות ועדה, דיירים

ח היזם"ע

לחוק הרשות הממשלתית  15סעיף 
להתחדשות עירונית

המלצה לפטור בהתאם להחלטת  
הועדה המקומית

רשות מקומית

שיקום שכונות ואסטרטגיה  
עירונית

מימון ניהול פרויקט   -משרד הבינוי
י תנאי סף ומכפילי  "ותכנון עפ

ציפוף

+ החלטת הועדה המקומית 
י מכפיל ציפוף"המלצה לפטור עפ

מסלול רשויות)יזמי(מסלול מיסוי 

לחוק הרשות הממשלתית  14סעיף 
להתחדשות עירונית
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,  דיון להפקדה
במידת   עידכונים

פרסום  , הצורך
להתנגדויות הכנת  

טבלאות איחוד  
עד מתן  , וחלוקה

תוקף

/תיכנוני
ביצוע

החתמת
דיירים

משפטי

  בועדהקידום תכנון 
מקומית עם המלצה  

להפקדה מחוזית

הכנת תבע  
לאיחוד  
וחלוקה  

בסמכות  
*מקומית

קידום תכנון  
להיתר

-NOהחתמת דיירים 
SHOP /מינימום, הסכם

לדיון להמלצה   80%
מקומית בועדה

החתמת דיירים על  
הסכמי פינוי בינוי

קביעת  
סדר  

בחירה  
והקצאת  
פ  "דירות ע

תכנון סופי

2.5213שנים
פינוי בינוי

העברה לדיור  
חלופי

הקמת  
פרויקט

מסירת  
דירות

בינוי פינוי
הקמת פרויקט על  

קרקע פנויה
העברת דיירים  
לדירת תמורה  

המלצה על  
מתחם  

פינוי בינוי  
לעניין  

מיסוי

הכרזה  
על  

מתחם  
פינוי  
בינוי

במידה והתוכנית הראשית לא כללה איחוד וחלוקה*   

תחילת 
תהליך

אישור  תבע  
היתר בניהמחוזית



11 עבודת השמאי– תהליך פינוי בינוי 
ליווי מדניות עירונית/ איתור מתחם מתאים לפינוי בינוי
שני/מיון ראשון(הרשות להתחדשות /בדיקה כלכלית ראשונית פניה לוועדה המקומית(

דיונים ובחינת חלופות
  בחינות כלכליות לכל חלופה
המלצה להפקדה לוועדה המחוזית

דיונים בוועדה המחוזית והפקדת התוכנית בוועדה המחוזית
 הפרויקטכלכליות בחינת  21הכנת חוות דעת לפי תקן

השלמת החתמות הדיירים
 21לדיירים על פי תקן  דירותייחוד

 המחוזית לפרסום להתנגדויות  ועדה אישור
מתן תוקף לתוכנית
הכנת טבלאות הקצאה ואיזון

  התקשרות עם קבלן והוצאת היתרי בנייה
 י היזם ופנייה לבנק מממן"דוח אפס עהכנת



הערכת כדאיות כלכלית   -  21תקן 
בינויבעסקאות פינוי 
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קביעת רמת פירוט מזערית והנחיות מקצועיות בשומות מקרקעין המבוצעות לצורך "
"בדיקה שמאית כלכלית לתכניות פינוי בינוי

תמורה לדייריםתמורה לדיירים

הוצאות עקיפותהוצאות עקיפות

בניה ישירהבניה ישירה

מימוןמימון

פיתוחפיתוח

יצירת אחידות בקביעת רף מינימלי להיקף זכויות אשר ינחה המתכנן
כלכלית  יישימה תוכניתליצירת 

רווח יזמירווח יזמי

:  מטרת התקן



14 סוגי חוות דעת שמאיות 3מגדיר   -  21' תקן שמאי מס 

חלק ב

בדיקת כדאיות כלכלית 

לתכנית מוצעת לפינוי  

עבור יזם  בינוי הנערכת 

לצורך התדיינות עם 

רשויות התכנון על היקף 

הבניה בתוכנית המוצעת

חלק גחלק א

לבעלי  בדיקת התמורה 

אופייניות בעסקת  דירות

פינוי בינוי

בדיקת הכדאיות 

דירה  הכלכלית של 

במקבץ פינוי  מסוימת

בינוי

מרכיב  
תמורה 
לבעלי 
דירות

תמורה 
יחסית

מרכיבי 
הרווח 

ליזם

'חלק ג'חלק ב'חלק א



'חלק א
בדיקת כדאיות כלכלית לתכנית מוצעת  

לצורך עבור יזם לפינוי בינוי הנערכת 

התדיינות עם רשויות התכנון על היקף  

הבניה בתוכנית המוצעת
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אומדן רווח יזמי
רווחיות צפויה לפרויקט במספר חלופות

21תהליך העבודה על פי תקן   

סקר שוק 
לקביעת שווי השטחים הסחירים

בניית פרוגרמה 
על סמך מידע תכנוני קיים

–אומדן תקציבי 
לקביעת עלות הקמת פרויקט

עבור יזם או רשותבדיקת כדאיות כלכלית לתכנית מוצעת לפינוי בינוי הנערכת  -' חלק א

סקר שוק 
לקביעת שווי השטחים הסחירים

בניית פרוגרמה 
על סמך מידע תכנוני קיים

–אומדן תקציבי 
לקביעת עלות הקמת פרויקט

אומדן רווח יזמי
רווחיות צפויה לפרויקט במספר חלופות

21פ תקן "בדיקה שמאית כלכלית לתכנית מוצעת לפינוי בינוי ע



17 מקרה לדוגמהתכנית מוצעת 
סקר

פרוגרמה  

תקציב
רווח

שלושה מבנים מיושנים  
קומות   3בני 

מעל קומת עמודים  
ד  "יח 33הכוללים 

מצב מוצע

מבנה בן  –מצב מוצע 
ד"יח 100, קומות 25

מצב קיים



18 על בסיס עקרונות התכנית האדריכליתבניית פרוגרמה מוצעת 
סקר

פרוגרמה  

תקציב
רווח

עיקרי  מפלס
)ר"שטח במ(

ד  "ממ
שטח  (

)ר"במ

שטחי  
שירות

שטח  (
)ר"במ

מרפסות 
)ר"שטח במ(

+  חניה
אחסנה 

שטח  (
)ר"במ

כ  "סה
)ר"שטח במ(

שטח חנייה תת  
קרקע

           
5,800 

              
5,800 

 13,680               קומת מגורים
           

1,200 
       

4,000
           

1,500 
            

19,120 

 13,680               כ  "סה
           

1,200 
       

2,060 
           

2,180 
       

5,800 
            

24,920 

:הפרויקט  הפיזיים המרכיבים של כללית הערכה
בינוי וסגנון קומות מספר קביעת
לשיווק לשטחים עיליים שירות שטחי יחס קביעת
נדרש חנייה ותקן החניה לפתרון התייחסות
הפרויקט ולסביבת התמורה לדירות והתאמתו דירות תמהיל
משלימה קרקע/שטחים חילוף י"ע פינוי בינוי מתווה לקביעת אפשרות
הפרויקט ולסביבת התמורה לדירות והתאמתו דירות תמהיל

:מהפרויקט הנגזרים הכלכליים הפרמטריים להערכת בסיס



טיפוסי בניין שונים מכתיבים עלויות שונות
סקר

פרוגרמה  

תקציב
רווח תקן חנייה ופתרון חנייה

פתרון החנייה מרכיב מהותי בהצלחת התחדשות בעיקר  

בפריפריה



:יחס ברוטו נטו בהתאם לגובה המבנה -תוספת שטחי שירות עיליים 

טיפוסי בניין שונים מכתיבים עלויות שונות
סקר

פרוגרמה  

תקציב
רווח

קומות 9עד 

22%

קומות 10-16

25%

קומות 17-27

27%

קומות+27

32%

טיפוסי המבנה מכתיבים עלויות וסטנדרט בנייה



שטח  טיפוס 
פלדלת  

)ר"מ(

שטח  
עיקרי  

)ר"מ(

שטח פלדלת  מספר הדירות
)ר"מ(

A8775332,871דירת תמורה -'חד 4דירת 
A87757609'חד 4דירת 
B120108303,600'חד 5דירת 

AC240228204,800דופלקס 
BD300288103,000דופלקס 

דירות  
לשיווק היזם

דירות תמורה  
*לדיירים 

ר"מ 62י מדידה "שטח דירות קיימות עפ–ר "מ 87דירות בשטח * 

סקר
פרוגרמה  

תקציב
רווח

תמהיל דירות וחלוקה בין היזם לדיירים



22 עריכת סקר שוק
' מסרחוב

בית
' מססוג נכס

חדרים
שטח  קומה

ר"מ
הערותתמורהשנת בנייה

20ל"מח

 ₪1,600,000    46/10942012דירה

צפונית לנשוא  "  -פרויקט בבנייה
,  ד בבניין"יח 32חוות הדעת 

במיקום עדיף על נושא חוות הדעת

 ₪1,590,000    44/10942012דירה
 ₪1,610,000    45/10922012דירה
 ₪1,570,000    42/10922012דירה
 ₪1,584,000    45/10922012דירה
 ₪1,780,000    57/101102012דירה
 ₪1,830,000    57/101102012דירה
 ₪1,780,000    54/101102012דירה

  אונטרמן
איסר  
יהודה  

1

 ₪1,660,000    45/61002012דירה
ד בבניין בסמיכות לנשוא  "יח 12

חוות הדעת
 ₪1,610,000    41/61002012דירה
 ₪1,655,000    45/61002012דירה

 ₪2,140,000    1252012קרקע5דירת גן

1י"לח

 ₪1,450,000    1002012קרקע4דירה
  11, א"ד כ"יח 40, כולל שני מבנים

ד כוללת מחסן  "כל יח, קןומות
וחניה

 ₪1,440,000    1052012קרקע4דירה
+ דירה 

 ₪1,590,000    41/111002012משטח

 ₪1,400,000    43/111002012דירה
 ₪1,445,000    46/111052012דירה
 ₪1,630,000    58/111202012דירה
 ₪1,700,000    59/111182012דירה
 ₪1,650,000   58/111182012דירה

'  מססוג נכסרחובתיאור הפרויקט
חדרים

מרפסת  ר"שטח מקומה
גינה/

תמורה לאחר 
מ"הפחתה למו

,  פרויקט של מזרחי ובניו
צמוד מצפון לנשוא חוות  

ד  "יח 38יכלול , הדעת
,  כולל חניה ומחסן, בבניין

₪' א 20מקדם קומה 

טובה  
סנדרהאי

 ₪2,150,000   114100קרקע5דירת גן
 ₪1,543,750   9612 4דירה
 ₪1,757,500   11612 5דירה
 ₪2,700,000   15785גג+  66גג' דירת דופ

 ₪2,300,000   13185גג+  66גג' דופדירת 

1

2

3

4

1

2

3

4

סקר
פרוגרמה  

תקציב
רווח

עסקאות מס שבח

פרויקטים חדשים



23 קביעת שווי מלאי
אנו מעריכים שווי כגמור ממוצע של דירות הפרויקט  , בהתאם לסקר השוק שערכנו

:כדלקמן

תקבולים  

 

שטח  ד"מספר יח
פלדלת  

)ר"מ(ד "ליח

סך שטח  
פלדלת  

)ר"מ(

ר  "שווי מ
)₪(פלדלת 

אלפי  (כ "סה
₪(

ד  "מחיר ליח
ממוצעת  

)ח"ש(

78760918,50011,2671,609,500'חד 4דירה 
301203,60018,00064,8002,160,000'חד 5דירת 

A202404,80016,20077,7603,888,000דופלקס 
B103003,00015,00045,0004,500,000דופלקס 

כ דירות יזם לשיווק בשוק  "סה
12,00916,556198,8272,967,560 18%67מ "כולל מע, החופשי

168,497    מ"כ לא כולל מע"סה

שטח  ד"מספר יח  דירות תמורה
פלדלת  

ד "ליח
)ר"מ(

סך שטח  
פלדלת  

)ר"מ(

ר "שווי מ
)₪(פלדלת 

כ "סה
)₪אלפי (

ד  "מחיר ליח
ממוצעת 

)ח"ש(

1,609,500 33872,87118,500'חד 4דירה 

סקר
פרוגרמה  

תקציב
רווח

דירות תמורה לא לשיווק יזם

דירות יזם לשיווק



24 בנייה והריסה– פירוט תקציב 

הוצאות הריסה ופיתוח חצר
יחידת מידה כמותהסעיף  

)ר"מ/ד"יח(
כ"סהעלות ליחידה

  ₪180488,862 ר  "מ  2,716הריסה ופינוי

  ₪300504,900 ר  "מ  1,683פיתוח חצר

  993,762   כ"סה
עלות בניה ישירה  

יחידת מידה כמותהסעיף  
)ר"מ/ד"יח(

כ"סהעלות ליחידה

שטח עילי מגורים ללא 
₪5,20078,960,000 ר  "מ 18,800מרפסות  

₪2,6502,475,000 ר  "מ 1,500מרפסות פתוחות
בהקמת מבני  השתתפות

ציבור  
  ₪2,80013,340,000 ר  "מ  5,800חניות   -מרתף

94,775,000   כ"סה

סקר
פרוגרמה  

תקציב
רווח



25 עלויות עקיפות– פירוט תקציב 

יחידת מידה כמותהסעיף 
)ר"מ/ד"יח(

עלות 
ליחידה

כ"סה

אגרות בניה והיטלי  
8,978,309         ראה הסבר מצורףפיתוח  

חיבור חשמל 
             

 300,000           ₪3,000 ד  "יח  100  

תכנון ויועצים  
             

 2,400,000         ₪24,000 ד  "יח  100  
 4,188,972         משווי מלאי היזם  2.5%שיווק ופרסום

הנהלה , תקורה
 4,708,038         מעלויות בנייה ישירה   5%וכלליות

 4,708,038         מעלויות בנייה ישירה   5%מ"בצ
     
25,292,257          כ"סה

סקר
פרוגרמה  

תקציב
רווח



26 אגרות בניה והיטלי פיתוח

מתעריפון  –קיזוז מרכיבים 

האגרות מקוזז תעריף  

הקרקע של המבנים  

הקיימים וכן קיזוז מטרים  

בנויים מהתחשיב  

לצורך שמרנות מקוזזים  *

מהמטרים   80%-50%

הבנויים

 נתוני בסיס
מניח פטורקרקע-מגרש

26180שטח מבונה למגורים
משטח   80%קיזוז שטחים 

2715.9בנוי

היטל/אגרה

בסיס  
חישוב

תעריף 
העיריה  

ר "מ
לחישוב  

כלל 
הפרוייקט

כ לתשלום כלל  "סה
הפרוייקט

 ₪755,269      31.4624,007ר"מאגרות בנייה

 ₪2,067,027   86.124,007ר"משטח בניה למגורים-כביש

 ₪1,468,045   61.1524,007ר"מבנייה למגורים-מדרכה

 ₪1,829,835   76.2224,007ר"מבניה  -ביוב

 ₪1,723,002   71.7724,007ר"מבניה למגורים-היטלי מים

 ₪8,874         88741'יחמד משולב

 ₪10,189       10189.41'יח3"חיבור בקוטר 

 ₪688,529      28.6824,007ר"מבניה למגורים-תיעול

 ₪8,550,771      כ"סה

 ₪8,978,309     5%בתוספת מקדם

מבוסס  על תעריפון אגרות והיטלים של העירייה

סקר
פרוגרמה  

תקציב
רווח



27 עלויות מיסוי– תקציב 
  המתחם כי מניחה הדעת חוות  מיסוי מבחינת הכלכלית הבדיקה הכנת לצורך

:המס להטבות ויזכה בינוי פינוי כמתחם יוכר הפרויקט

והבנייה התכנון חוק מתוקף רשויות במסלול .א

מקרקעין מיסוי חוק מתוקף -יזמי במסלול .ב

 עלויות מיסוי

יחידת מידה כמותהסעיף  
כ"סהעלות ליחידה)ר"מ/ד"יח(

   -                    הנחת פטור לבנייה רוויה   מס שבח לדיירים

 מניח פטור מ שרותי בניה"מע

מ  "מע+מעלות בניית דירות הדיירים 6%מס רכישה ליזם  
 1,977,823שירותי בניה  

בחלופת פטור מהיטל השבחה וחבות בהיטל   ייבחן השבחההיטל 
 השבחה

 1,977,823   כ"סה
 עלויות מימון

יחידת מידה  כמותהסעיף  
כ"סהעלות ליחידה)ר"מ/ד"יח(

6,442,691מעלויות הקמה 6.5%מימון  

6,442,691   כ"סה

134,786,520כ עלויות הקמה"סה

סקר
פרוגרמה  

תקציב
רווח



28 עיקרי הטבות המס במתחמי פינוי בינוי

פטור לבעלי הזכויות בגין דירת התמורה             -מס רכישה לבעלי הזכויות 

:בדומה לעסקת קומבינציה המחוקק רואה בעסקת פינוי בינוי שתי עסקאות 

בעלי הזכויות מוכרים ליזם את הזכויות המקרקעין

 הזכויותהיזם מוכר דירה חדשה לבעל

לדייריםהתמורות עלות  6%-5%י "תחשיב מס עפ   -מס רכישה ליזם

עד לתקרת שוויאחת בלבד במתחם  בדירההזכויות פטור ממס שבח על מכירת  -מס שבח

אחת בלבד במתחם   בדירההזכויות לבעלי  ישירהבנייה מ אפס על מתן שרותי "שיעור מע -מ"מע

דחיית יום הרכישה להיתר הבנייה וחובת דיווח עסקה בלבד



29 עלויות דיירים– תקציב 

עלות דיירים
יחידת מידה כמותהסעיף  

)ר"מ/ד"יח(
כ"סהעלות ליחידה

ד דיור חלופי  "שכ
                 

₪126,000 ד"יח 33
         

4,158,000 

הוצאות העברה ואחסון 
                 

₪4,000 ד"יח 33
           

264,000 
 שמאימפקח , ד"עו

5%וכלליותהנהלה  דיירים
לדיירים  מעלויות בנייה ישירה  

מ  "כולל מע
           

992,987 
קרן אחזקה לדיירים
עלות מארגן דיירים  

?אחוז מהפדיון ??? והחתמות

   כ"סה
         

5,414,987 
:הערות

 מהווה חלק מהרווח היזמי, ד דיירים וניהול שוטף"למעט עלות עו: התוכניתייזום  עלויות

 החלים על היזם מגולמים ברווח היזמי 197פיצויי

סקר
פרוגרמה  

תקציב
רווח



30

):מוצג כאחוז מעלויות הפרויקט(רווח יזמי בשלבי התכנון השונים 

  30%-25% -בשלב הפקדת התוכנית לוועדה מחוזית 

  25%-20% -בשלב מתן תוקף 

חבות בהיטל השבחהפטור מהיטל השבחה

₪באלפי  סעיף
₪168,497 כ פדיון חזוי ליזם"סה

 134,877-₪  כ עלויות הקמה"סה
₪33,621 עודף חזוי בפרויקט
25%שיעור רווח לעלות
20%שיעור רווח מפדיון

₪באלפי  סעיף
₪168,497 כ פדיון חזוי ליזם"סה

 143,523-₪  כ עלויות הקמה"סה
₪24,975 עודף חזוי בפרויקט
17%שיעור רווח לעלות
15%שיעור רווח מפדיון

12

ממצאי בדיקת כדאיות הפרויקט
סקר

פרוגרמה  

תקציב
רווח

33כ דירות לפינוי"סה
100כ דירות חדשות"סה

 67יתרת דירות לשיווק היזם

3.03ד"מקדם פינוי בינוי ביח
5.04קיים ברוטו/ר עיקרי חדש"מקדם במ



31 1519מגרשי השלמה החלטה 

עיקרי תנאי הסף  להקצאת מגרשי השלמה בכלל המסלולים
ההשלמה מגרש ללא התוכנית של כלכלית כדאיות העדר
1:10-מ יותר ולא 1:3-מ פחות לא :)ההשלמה מגרש כולל( בתכנית הציפוף מכפיל  
בתכנית השבחה מהיטל חלקי או מלא לפטור המקומית הרשות אישור

:מגרש ההשלמהמחיר 
המגרש משווי 20%-מ פחות ולא כלכלית לכדאיות הפרויקט את יביא אשר מחיר.
הסחירים הקרקע שטחי מכלל ההשלמה מגרש שלשטח היחסי החלק :המגרש שווי X שווי  

בתכנית הזכויות כלל

סקר
פרוגרמה  

תקציב
רווח

כלכליתהיתכנות חוסר 

דופןצמוד /כלואמגרש 

ללא מכרז

מתוכננת

כלכליתהיתכנות חוסר 

דופןצמוד /כלואמגרש 

ללא מכרז

מתוכננת

,  היתכנות כלכליתחוסר 
, עמידה בתנאי סף

י קריטריונים"עפניקוד 

מגרש מסוים או שריון
עתידיתזכויות בתכנית 

מכרז

בלבדמתוכננת 

,  היתכנות כלכליתחוסר 
, עמידה בתנאי סף

י קריטריונים"עפניקוד 

מגרש מסוים או שריון
עתידיתזכויות בתכנית 

מכרז

בלבדמתוכננת 

,  היתכנות כלכליתחוסר 
, עמידה בתנאי סף

י קריטריונים"עפניקוד 

מגרש מסוים

מכרז

בלבדמתוכננת 

,  היתכנות כלכליתחוסר 
, עמידה בתנאי סף

י קריטריונים"עפניקוד 

מגרש מסוים

מכרז

בלבדמתוכננת 

צמוד דופן/כלוא–9 צמוד דופן/כלוא–9

קריטריונים  
:להקצאה

כלכליתהיתכנות חוסר 

שריון  מגרש מסוים או 
עתידיתזכויות בתכנית 

ללא מכרז

מתוכננת  לא /מתוכננת

כלכליתהיתכנות חוסר 

שריון  מגרש מסוים או 
עתידיתזכויות בתכנית 

ללא מכרז

מתוכננת  לא /מתוכננת

הקצאה במכרז - 10 קול קורא - 11הקצאה במכרז - 10 מסלול רשויות - 12קול קורא - 11 מסלול רשויות - 12

:סוג ההקצאה

:אופן ההקצאה

סטטוס קרקע  
:משלימה



32 מצב נכנס וחדש - דוגמא לפרויקט פינוי בינוי 
מצב נכנס

ר"מ 65 -שטח דירה ממוצעת

ר"מ 25תוספת  -תמורה לדיירים

 100 -ד לפינוי"יח

כנען שנהב אדריכלים מצב חדש

ר"מ102 -שטח דירה ממוצעת

חניה תת קרקעית

400 -ד לפינוי"יח



33 מודל מכפילי ציפוף משרד השיכון



  לבעלי דירותבדיקת התמורה 'חלק ב
אופייניות בעסקת פינוי בינוי

לבעלי  בדיקת התמורה 

אופייניות בעסקת  דירות

פינוי בינוי



35 :'חלק ב 21תקן 

הדיירים ממנים שמאי
מטעמם או מינוי מטעם מועצת השמאים

כדאיות  השמאי עורך בדיקת 
 אשר יקבלו כלל דיירי המתחם בדיקה לתמורה
 בשלב שלאחר אישור התכנית 25%-20%(אל מול סך הרווח ליזם  בדיקה(

מהמקובלבמידה ומצא השמאי שהרווח היזמי גבוה 
בתמורות הדייריםדעת בדבר הצורך להביא לכך ביטוי מגבש חוות 

שומת מקרקעין לצורך בדיקת הכדאיות הכלכליות של התמורה לבעלי הדירות  : השומהמטרת 

במקבץ פינוי בינוי



36

עקרונות התמורה לבעלי הדירות - 21תקן 



'חלק ג

לבעלי  בדיקת התמורה 

אופייניות בעסקת  דירות

פינוי בינוי

דירה  בדיקת הכדאיות הכלכלית של 

במקבץ פינוי בינוי מסוימת



38

מסויימתשומת מקרקעין לצורך דירת התמורה לבעל דירה : מטרת השומה 

של התקן קובע מפתח תמורה אחיד לדירות טיפוסיות' חלק ב

:'חלק ג 21תקן 

דייר פרטני שלדעתו דירתו אינה טיפוסית ממנה שמאי
מטעמו או מינוי מטעם מועצת השמאים

השמאי עורך בחינה לתמורה המוצעת
השוואה בין התמורה המוצעת לדירת הדייר ביחס לדירות אחרות במתחם ולאחרות מסוגה

שלב ההתקשרות עם היזם  



עקרונות בחינת שווי הדירה הקיימת - 21תקן 



איך בוחרים את דירת התמורה



41 חלופות לסדר בחירת הדירות

:פרמטרים לניקוד יחידות המגורים

ד בהתאם לנתוני המדידה "שטח יח

קביעת מקדם קומה.

סדר בחירת הדירות ייקבע בהגרלה שתתבצע בין כל בעלי הדירות באותה  
קבוצת טיפוס

 לכל דירה במצב הקיים   שינתןסדר הבחירה יקבע על בסיס ניקוד שמאי
".יום קובע"ב

 ראשוניםבעלי הניקוד הגבוה ביותר בכל טיפוס דירה יהיו זכאים לבחור

 מקדם מספר כיווני אוויר ומיקום יחסי בחלקהקביעת.

קביעת מקדם חזיתות.

כל פרמטר נוסף שימצא רלוונטי לגבי הפרויקט הנבדק

הגרלה

שמאיניקוד 



42 :תהליך קביעת  דירות התמורה

מצב קייםחלוקה לטיפוסי דירות 
.חלוקה של הדירות הקיימות לפי טיפוסי דירות לרוב לפי קריטריון של שטח הדירהמתבצעת 

  דירהקביעת דירת תמורה לכל טיפוס 
הדירות מאותו טיפוס נהוג לייחס דירת תמורה דומה לפי קריטריונים מקובלים לפי תקן לכל 

.י הסכם"עפ/21

היזםהקצאת דירות על פי ההסכם עם 
מקצה דירות תמורה בהתאם להסכם  מכלל הדירות החדשות בפרויקט מהן יבחרו הדיירים  היזם 

דירתםאת 



ניתוח עסקאות
הריסה ובנייה 38א "תמ

G940302  /20.02.2019

אדריכל -תמיר חטיבה

מ מראש ובכתב"אין לעשות כל שימוש במצגת זו ללא אישור פז כלכלה והנדסה בע



44 על ציר הזמן 38א "תמ

2005

,  חיזוק ותוספת
אחתקומה 

א "אישור תמ
38

2007

–הבהרות 
התרת בניית  
שימושים לא  

הרחבת  , למגורים
' דירות קומה א

ד "הרחבת יח
ותוספת קומות

א "אישור תמ
'א1שינוי  38

2010

הריסה ובנייה  
התרת מילוי  , מחדש

וסגירה קומה  
מפולשת

א "אישור תמ
2שינוי  38

2012

-ל בניה.זהגדלת 
החלת  , קומות 2.5

תכנית על מגרש בו
,  זכויות לבניה רוויה

מתן זכויות במגרש  
אחר

א "אישור תמ
3שינוי  38

2014

עורכים ועדת 
לקידום שינוי 

38 א"לתמ 4

2016

קביעת הוראות  
אופן חישוב  בעניין 

שטחי הבניה  
במסלול הריסה  

מחדשובניה 

א "אישור תמ
'א3שינוי  38

:  חקיקה משלימה
דייר  , הסדרת רישום

סרבן

:  חקיקה משלימה
מ  "פטור ממע

שירותי בנייה

:  חקיקה משלימה
פטור ממס שבח  
והיטל השבחה

-ל בניה.זהגדלת 
החלת  , קומות 2.5

תכנית על מגרש בו
,  זכויות לבניה רוויה

מתן זכויות במגרש  
אחר

בתהליך



'א3תיקון  38א "תמ



46 38 א"לתמ' א3מהות תיקון 

תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה באמצעות תוספות בניה כתמריץ לחיזוק 

,  אפשר להרוס מבנים קיימים בהם נדרש חיזוק ולבנות במקומם מבנים חדשים 2תיקון , מבנים קיימים

.כחלופה לתוספות הבניה

לא נוסח באופן ברור והביא לחוסר   2לפי תיקון  א"התמאופן חישוב הזכויות אותן מעניקה : טכנית

.ודאות ליזמים ולדיירים ולעיכובים בתהליכי רישוי

ככל שהמבנה היה גבוה יותר והיו בו יחידות , זכויות הבניה שניתנו כתמריץ לא התחשבו בבנוי: כלכלית

דיור רבות יותר ירדה הכדאיות במימוש

הגדלת הודאות לדרך חישוב הזכויות והתאמת , א"התממטרותיו העיקריות הן הגברת הפשטות של הוראות 

תוך התייחסות להיקפי הבנייה הקיימים במבנה המיועד  , תמריצי הבניה למימוש הריסה ובניה מחדש

.להריסה
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 זכויות בניה בתכניות מאושרות  

'א3/38א "תמ– חישוב זכויות 

ללא , התיקון מבהיר כי זכויות בניה בתכניות מאושרות ניתנות לניצול במלואן בבניה מחדש

.  א"התמקשר לבניין הקיים בפועל וללא קשר לתמריצים הנוספים אותם נותנת 
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ר לדירה  "מ 13תוספת של 

'א3/38א "תמ– חישוב זכויות 

.  ר לכל יחידת דיור קיימת בבניין"מ 13התיקון מאפשר תוספת של 

לא תינתן , במקרים בהם קיימות בבניין יחידות מסחריות או לכל שימוש אחר שאינו למגורים

.תוספת השטח ליחידות אלו

ד"ר ממ"מ 12+ ר עיקרי"מ 13+שטח קיים –ברוטוקביעת שטח קומה 
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תוספת קומות 

'א3/38א "תמ– חישוב זכויות 

:  מעבר למאושר בתכניות קיימות בהתאם לגובה הבניין, תוספת קומות

  3לבניין בן ; קומות 2.5תוספת  -קומות  2לבניין בן ; קומות 1.5תוספת  -לבניין בן קומה אחת 

.  קומות 3.5תוספת  -קומות ומעלה  4ולבניין בן ; קומות 3תוספת  -קומות 
ומעלה מקומה טיפוסית 50%קומת קרקע מפולשת או קומת גג ייספרו אם שטחן , קביעת גובה הבניין הקייםלצורך * 
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השלמת שטח קומה מפולשת 

'א3/38א "תמ– חישוב זכויות 

  א"לתמהתיקון , מהקומה הטיפוסית 50%-כאשר השטח הבנוי בקומה המפולשת קטן מ

כלומר שטחים שאינם (מאשר תוספת זכויות להשלמת שטחים מפולשים בקומת הקרקע 

).  בנויים וסגורים בקירות

משטח המגרש 3שטח חנייה תת קרקעי עד פי 

.אולם במקרה כזה לא ניתן יהיה לבקש את השלמת שטחי הבניה, הקומותניתן להחשיב את שטח הקומה במניין , לחילופין•
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38א "תמ מכחמייצר וודאות לגבי אופן חישוב הזכויות הנוספות ' א3תיקון  38א "תמ מכחמייצר וודאות לגבי אופן חישוב הזכויות הנוספות ' א3תיקון  11

מותיר מבנים אילו כלכליים, קומות 2בני פחות מ בבניינים צמצום הזכויות  מותיר מבנים אילו כלכליים, קומות 2בני פחות מ בבניינים צמצום הזכויות  22

קומות מעלה את הכלכליות של מבנים מסוג זה  3בני מעל בבניינים תוספת זכויות 
  25%אך מנגד דרישת תשלום היטל השבחה 

קומות מעלה את הכלכליות של מבנים מסוג זה  3בני מעל בבניינים תוספת זכויות 
  25%אך מנגד דרישת תשלום היטל השבחה 

33

סיכום

–מתאפשר בעיקר באזורי ביקוש , במסגרת הריסה ובנייה מחדש 38א "מימוש תמ
'א3גם לאחר תיקון 

–מתאפשר בעיקר באזורי ביקוש , במסגרת הריסה ובנייה מחדש 38א "מימוש תמ
'א3גם לאחר תיקון 

44



הריסה   38א "תמ– עריכת דוח אפס 
ובנייה
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שכונה בצפון תל אביב–מיקום 
  8הכולל , קומות מעל קומת עמודים מפולשת 2מבנה מגורים בן  -בינוי קיים 

המיועד להריסה, ד"יח

ושביל גישה להולכי רגל פ"שצחלקת צילום המבנהצילום המבנה ושביל גישה להולכי רגל פ"שצחלקת 

דבורה הנביא

הריסה ובנייה מחדש– 2/38א "פרויקט תמ– דוגמא 

מאפייני
מיקום ובינוי



54 בינוי חדש
דבורה הנביא

הדמיית הפרויקט החדשהדמיית הפרויקט החדש

ד"יח 18קומות  5בניין בן 
דירות גג 2, חדרים 4/5דירות  12, דירות גן 4

מאפייני
ובינוימיקום 
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החדשות בפרויקטטבלת תמהיל הדירות 

הגשהטבלת שטחים מתכנית 

דירת גן  מפלס
3 חד'

דירת  
דופלקס

 גן  4  

דירת  
דופלקס

 גן  5  

דירת  
4/5 חד'

פנט'  5  
חד'

סה"כ

2114קרקע
144
244
344
422

21112218סה"כ

  148.2  122.0    99.0    82.5   64.5שטח נטו מפלס ראשי 
    75.0    72.0שטח נטו מפלס מרתף 

    14.0מרפסת+מרפסת נוספת
  103.6מרפסת גג

  207.0    66.0   70.5גינה

מבואות ממ"דעיקרי מפלס
וחדרי  

מדרגות

מתקנים 
ומערכות 
טכניות

מרפסת מרפסתחניהאחסנהאחר 
גג

453915273695מרתף (1)
251487832קרקע

1441485056
2441485056
3441485056
42722450201

1,8452163227115273695168201סה"כ

תיאור פרוגרמת הפרויקט
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2 ויד ,וחיזוק תוספת 38 א"תמ פרויקטי :הכולל הפרויקט בסביבת שוק סקר על בהתבסס הינו הדירות שווי אומדן.

וכדומה החניה פתרון ,הבינוי מאפייני זאת ובכלל הפרויקט למאפייני נדרשות התאמות מבוצעות

מיקום
  

שנת כתובתיום מכירהחלקהגוש
בניה

הערותמחיר  למ" ר תמורה מוצהרתקומהחד'שטח

      27,698₪       2015139513,850,000₪הרוגי מלכות 66389629/07/20156
      38,674₪       2015181337,000,000₪הרוגי מלכות 66389602/04/20156
      36,082₪       201597333,500,000₪הרוגי מלכות 66389614/04/20156
      24,283₪       2015150533,642,479₪הרוגי מלכות 66389617/09/20146
      22,867₪       2015150523,430,002₪הרוגי מלכות 66389611/09/20146
      22,521₪       2015155523,490,711₪הרוגי מלכות 66389631/07/20146
      25,626₪       2015139523,561,950₪הרוגי מלכות 66389612/02/20146
      85,377₪       195053514,525,000₪עולי הגרדום 66387229/07/20158
      37,681₪       197069312,600,000₪עולי הגרדום 66387423/06/201510
      38,406₪       195569322,650,000₪הגרדום 66387419/01/201514

      42,453₪       196053312,250,000₪עולי הגרדום 366387120/05/201522
      28,333₪       195090522,550,000₪ניסן 466388127/01/20155
      56,771₪       1970484.512,725,000₪מרכוס 5663819508/01/201520
      50,000₪       197046422,300,000₪מרכוס 5663819509/08/201520
      33,730₪       1950126514,250,000₪הגולן 6663821225/02/2015114

בניינים 
ותיקים 
בבניה 
רוויה 
נמוכה 
בת 2  
קומות

2

פרויקט 
חדש 

הנמצא 
בשלבי 
בניה 

סופיים

1

שטח יח"ד ממוצע  ס ו ג   נ כ ס 
(מ"ר)

שטח מרפסת 
ממוצע (מ"ר)

שטח גינה 
ממוצע 
(מ"ר)

מחיר ממוצע 
ליח"ד כולל 

מע"מ

שווי ממוצע 
למ"ר נטו

41,085      65712,650,000₪דירת גן 3 חד'
22,654      155663,500,000₪דירת דופלקס גן 4 חד'
22,989      1742074,000,000₪דירת דופלקס גן 5 חד'

24,590      122143,000,000₪דירת 4/5 חד'
33,738      1481045,000,000₪פנט' 5 חד'

שטח יח"ד   ס ו  ג    נ כ ס 
ממוצע  (מ"ר)

שטח מרפסת  
ממוצע  (מ"ר)

שטח  
גינה  

ממוצע  
(מ"ר)

מחיר ממוצע  
ליח"ד כולל מע"מ

שווי ממוצע  
למ"ר נטו 

41,085 2,650,000₪ 6571₪דירת גן 3 חד'
22,654 3,500,000₪ 15566₪דירת דופלקס גן 4 חד'
22,989 4,000,000₪ 174207₪דירת דופלקס גן 5 חד'

24,590 3,000,000₪ 12214₪דירת 4/5 חד'
33,738 5,000,000₪ 148104₪פנט' 5 חד'

סקר שוק
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ר מרפסת"מ 14ר עם "מ 122בשטח  2-4חדרים בקומות  4/5דירות 

₪  ' א 24,000כ "א ובסה"כ₪  ' א 3,000מ "בשווי כולל מע

מספר יח" ד  ס ו  ג   נ כ ס 
במלאי 

מ" ר ממוצע 
ליח" ד

 מ ח י  ר  מחירון באלפי ₪ 
כולל מע" מ

מחיר מחירון 
באלפי ₪ ללא 

מע" מ

ערך מלאי באלפי 
₪ ללא מע" מ

2652,6502,2654,530דירת גן 3 חד'
11553,5002,9912,991דירת דופלקס גן 4 חד'
11744,0003,4193,419דירת דופלקס גן 5 חד'

41223,0002,56410,256דירת 4/5 חד'
21485,0004,2748,547פנט' 5 חד'

1029,744 ס ה "  כ 

שווי מלאי הפרויקט

דירות הבעלים

דירות היזם



58 38א "הדגשים בתקצוב פרויקט תמ

אם קיים תנאי מתלה היתר   5%(משווי זכויות נרכשות על ידי היזם  6%מחושב לפי 
)שונה מפינוי בינוי) (חודש 24תתחיל תוך בנייה והבנייה 

מס רכישה

)א3קומות בתיקון  2.5עד (פטור –א "זכויות תמ
ב"תולחוק ) 10)(ב( 19פטור סעיף –א "מתוקף תמהקלות 
חייב -הקלות+   ע"תבזכויות 

היטל השבחה

י רשימת  "נוספים והתמורה בשירותי בנייה ועפר "מ 25עוד תמורת דיירים עד כל 
תכולות  

הקלות רגילות+  ע"תבגם אם העסקה כוללת זכויות 

פטור מס 
שבח דיירים

תואם למס שבח
מ שירותי  "מע

בנייה בשיעור  
אפס

חוק מכר לדייריםערבות -
ועלות הובלה בתקופת הבנייהד "שכ-
ד מטעם הדיירים"ועומפקח -

עלויות נלוות 
בגין הדיירים
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תקציב באלפי  ₪  כלל סעיף
הפרויקט

609מס רכישה 
1,000אומדן היטל השבחה  תב"ע+  הקלות 

105אומדן מע"מ שירותי בניה 
מס שבח

864*8,000 ₪הובלות 
261,352*6,500 ₪שכ"ד לתקופת  הבניה 

3,130סה" כ קרקע
974אגרות  בניה  והיטלי פיתוח

54יח"ד18*3,000 ₪חיבור חשמל תלת  פאזי
650תכנון ויועצים
2.0%766שיווק ופרסום

110עו"ד בעלים
130מפקח דיירים-בהתאם להסכם ההתקשרות 

1.5%362הוצאות  משפטיות 
2.0%330ניהול ופיקוח הנדסי

2.5%413הנהלה  וכלליות 
5.0%825בצ "מ

4,614סה" כ כלליות
12,513מ"ר2,607*4,800 ₪בניית  שטחי שרות  ומגורים

269מ"ר168*1,600 ₪בניית  שטחי מרפסות 
161מ"ר201*800 ₪בניית  שטחי מרפסות  גג
2,086מ"ר695*3,000 ₪בניית  שטחי מרתף חניה 

349מ"ר73*4,800 ₪בניית  שטחי אחסנה 
217מ"ר867*250 ₪פיתוח צמוד
538מכפיל חניה 

120מ"ר100*1,200 ₪פרגולה 
200עלות  הריסת  המבנה  הקיים
50עלות  כריתה /העתקת  עצים

16,502סה" כ בניה ישירה
1,289מימון

25,534סה" כ תקציב

אומדן עלות  הריסה  למבנה  הקיים

6% מאומדן שווי הזכויות  הנרכשות 

משווי מלאי דירות  היזם
בהתאם להסכם ההתקשרות 

חודשים
דיירים

בהתאם להצעת  מחיר

בהתאם להסכם שנחתם

עפ"י תחשיב אגרות 

עפ"י חשיפה  בתזרים מזומנים

מעלויות  בנייה  ישירה 
מעלויות  בנייה  ישירה 

משווי מלאי דירות  היזם

ראה  סעיף 9.5 לעיל

מעלויות  בנייה  ישירה 

בהתאם לריכוז הסכמי יועצים

אומדן עלות  כריתה /העתקת  עצים

אופן  חישוב בסיס תקציב

הריסה ובנייה– תקציב 



60

באלפי ₪ סעיף
29,744 ₪סה"כ תקבולים יח"ד היזם

25,534- ₪סה"כ הוצאות

4,210 ₪רווח שוטף

16%שיעור רווח לעלות
14%שיעור רווח למחזור

רווחיות הפרויקט - ממצאי דוח האפס 
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הריסה ובניה -38/2א "תמתוספת -38א "תמסעיף

.השבחה בהיטל חבה אינה ארצית מתאר תכניתהיטל השבחה
א3/38תמא על 25%( 38 א"תמ מכוח זכויות על השבחה מהיטל מלא פטור  

  חוק( 38 א"תמ של הזכויות גובה עד 23 סעיף מכוח תכניות ועל – )'ק 2.5 מעל
)והבניה התכנון

אחרות עות"תב מכוח זכויות ניצול על השבחה חלה.
ד"ממ ,מעלית( 38 א"תמ מכוח בניין בקווי הקלות על לפטור לצפות יש(
למרפסות בניין בקווי הקלות על השבחה חלה.

  אין .38 א"תמ מכוח זכויות על שבח ממס פטורמס שבח
  השבח מס ,אמדן לפי( ע"תב מכוח זכויות על פטור
)אלו זכויות משווי 35%-30% הוא

  לשטח מעבר ר"מ 25 עד פטור
.לדיירים קיימת דירה

  ממס לפטור מוצמד 38 א"תמ מכוח זכויות על פטורמ שירותי בניה"מע
שבח

  38 א"תמ מכוח זכויות על פטור
שבח ממס לפטור מוצמד

  היתר יתקבל במידה 5% או( .הזכויות משווי 6%רכישה מס
)'ח 24 תוך

עלות הקמת דירות   משווי 6%
במידה ויתקבל   5%או . (התמורה

)'ח 24היתר תוך 

פטורדמי היתר למינהל

ט  "עלות פינוי ושכ
דיירים

הכרחיבהסכם צוין אם אלא רלוונטי לא

"קרקע"עלויות ה– 38/2א"ותמ 38א "תקציב פרויקט תמ
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על   50%הנחה של . על הבניה בלבד ולא על הקרקעבניה אגרות
–חוק התכנון והבניה –)  לא היטלים(אגרות בניה בלבד 

אם כי ההנחה הינה לפי הוראת שעה שתוקפה פג

.  ולא על הקרקע על הבניה בלבד
קיזוז שטחי הבניין הישן שנהרס

₪  ' א 20ד חדשה"ח ליח"ש' א 30-40ויועצים תכנון

  3%)מעט דירות(משווי מלאי 2%  שיווק ופרסום

5%על עלות השיפוץ10%, על עלות הבניה הישירה 5%מ"בצ

שטח  , קשיי נגישות:מעל עלות בניה מקובלת 5-10%בניה ישירה
עבודה בבניין פעיל, התארגנות קטן

עלות  +כמקובל בבניה חדשה 
הריסת בניין קיים

במגרשים קטנים  , תת קרקעיתחניה מכפילי/ עילית חניה  
מספר  –נדרשים פתרונות יקרים 

מתקן חניה אוטומטי/  מרתפים

לא רלוונטיכולל הרחבת דירות קיימותושיפוץ   חיזוק

בעיקר עבור  , צריכת אשראי נמוכה, עמלות גבוהותמימון
הדירות   לרוכשיו, ערבות ביצוע לבעלים ,ערבות חוק מכר

הון עצמי25%. החדשות

הון עצמי ועלויות מימון  
נדרשת העמדת  . כמקובל

ערבויות בשווי הדירה החדשה  
הקיימים לדיירים

כלליות ומימון, בניה -  38/2 א"ותמ 38א "תקציב פרויקט תמ
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