
 

    

 

 שלום רב,
 

 38א לתמ"א 3תיקון  סוגיות קנייניות בהתחדשות עירונית,  למפגש בנושא: הרינו שמחים להזמינך
 1בלשכת רואי החשבון בישראל, רח' מונטיפיורי  ,9:00-12:30בין השעות  26.6.2018ביום ג' המפגש יתקיים 

 קום.המפגש ללא עלות ולחברים בלבד, מצריך הרשמה מוקדמת בשל מגבלת מ ת"א.

 
 בתוכנית:

 הרשמה וקפה של בוקר  9:00

יו"ר פורום מנכ"לים מנהלים כספים וחשבים וסגנית נשיא  - אלינה פרנקל רונןרו"ח דברי פתיחה:  9:20

 לשכת רו"ח

 ומדיניות הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב בעניין 38א' לתמ"א 3תיקון  9:30-10:30
 רון ושות'עו"ד רם מוסרי, שותף, המבורגר עב

, הכריע במחלוקת חריפה וממושכת שהתגלעה בין 2016, שפורסם בחודש דצמבר 38א' לתמ"א 3תיקון 
יושבי ראש של ועדות הערר, גורמים במשרד המשפטים וגורמים במינהל התכנון, לגבי אופן חישוב הזכויות 

 .38ותמריצי התמ"א בפרויקטים של הריסה ובניה מחדש מכח תמ"א 
במסלול הריסה ובניה מחדש  38ביאה להקפאה כמעט מוחלטת של פרויקטים של תמ"א מחלוקת זו ה

 במשך תקופה ארוכה ויצרה חוסר וודאות בתחום הן מצד היזמים והן מצד גופי התכנון. 
התיקון שאושר קובע הוראות ברורות לגבי אופן חישוב הזכויות, ומגדיר מחדש את סל התמריצים 

 במתכונת של הריסה ובניה 38האפשריים בפרויקט תמ"א 
 מחדש, תוך יצירת זיקה בין מספר הקומות בבניין הקיים לבין היקף התמריצים שניתן לאשר על פי התמ"א.

א', בחודש נובמבר האחרון הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב אישרה מסמך מדיניות 3נוכח תיקון 
 בתחום העיר.  38מעודכן לגבי פרויקטים של תמ"א 

ף שלא מדובר במסמך בעל מעמד סטטוטורי מחייב כמו תב"ע, יש למדיניות המעודכנת חשיבות רבה על א
באזורים השונים  38לגבי העקרונות המנחים את שיקול דעת הועדה המקומית בנוגע לפרויקטים של תמ"א 

 של העיר, בין היתר לגבי תוספת קומות, בניה על הגג, קווי בניין ועוד.

 יות קנייניות בהתחדשות עירונית ותכניות הרובעים בתל אביב סוג 10:30-11:30
עו"ד רונן ירדני, שותף בכיר ומנהל משותף של מחלקת התכנון והבניה, משרד המבורגר עברון 

 ושות'.
ראל היא העובדה שבאזורי הביקוש קיים מחסור משמעותי אחת הבעיות המרכזיות כיום בשוק הנדל"ן ביש

במגרשים פנויים וזמינים לבנייה. קיימות לא מעט ערים שמיצו כמעט לחלוטין את עתודות הקרקע בתחומן, 
ולעיתים קרובות גם השטחים שעדיין נותרו פנויים אינם זמינים לבניה, ומחייבים ביצוע עבודות פיתוח 

 נרחבות.

אלה מתאפיינות בבנייה ותיקה, שאינה מתאימה לסטנדרטים ולצרכי המגורים בעת  חלק גדול מערים
 המודרנית, כגון ממ"דים, פתרונות חניה ובראש ובראשונה עמידות בפני רעידות אדמה.

נסיבות אלה, כמו גם מצוקת הדיור החריפה שקיימת בישראל בעשור האחרון והצורך ביצירת פתרונות דיור 
לצד מדיניות מינהל התכנון לצמצם עד כמה שניתן את הפגיעה בשטחים פתוחים, הביאו  בטווח הזמן המידי,

 לכך ש"התחדשות עירונית" הפכה כיום לתחום החם והמרכזי ביזמות הנדל"ן.
בפרויקטים של התחדשות עירונית, בין אם במסלול של הריסה ובניה מחדש ובין אם במסלול של חיזוק, 

ים, מטבע הדברים, היבטים תכנוניים רבים. לצד ההיבטים התכנוניים, הרחבה ותוספת קומות, מעורב
פרויקטים של התחדשות עירונית כוללים גם היבטים קנייניים מגוונים, אשר במקרים רבים מקשים על ביצוע 

 הפרויקט.
כך למשל, מהו הרוב הדרוש מבין בעלי הדירות בבית המשותף לצורך ביצוע הפרויקט ? כיצד מתמודדים 

"דיירים סרבנים" והאם ניתן לכפות עליהם את ביצוע הפרויקט ? כיצד מחושבת "התמורה" שמגיעה לכל  עם
מה הדין   אחד מבעלי הדירות בבנין ? מה הדין כשמדובר ב"בית משותף מורכב" אשר כולל מספר אגפים ?

 כאשר על תקנון הבית המשותף גג הבנין הוצמד לאחת הדירות ? ועוד.

  מנכ"ל אזימוט פרסום ושיווק ,רו"ח בני קרת מגיבים: 11:30
 ורום מנכ"לים מנהלי כספים וחשביםסגנית נשיא ויו"ר פ ,רו"ח אלינה פרנקל רונן

 שאלות ותשובות 12:00

 . בנושא ידיעותיו את להרחיב המעוניין חבר ולכל חשבים ,כספים מנהלי, CFO, לים"למנכ מיועד המפגש

 כאן לחצו להרשמה
 

 בברכת חברים,

  

                 

 

 

 

  

 

 
 

http://icpas.activetrail.biz/26.6.18


 

    

 

  ח"רו, קנה יזהר
 בישראל חשבון רואי לשכת נשיא

 MBA, ח"רו, רונן-פרנקל אלינה
 הנשיא סגנית

 וחשבים כספים מנהלי, לים"מנכ פורום ר"ויו
 


