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  התחדשות עירונית - מנהלת הארזים



 הגדרת השירות ומטרת חוות הדעת

בדיקת היתכנות ובחינת כדאיות כלכלית •
 .לפרויקט פינוי בינוי

 .בחינת סל הזכויות הקיימות•

אומדן ערך משוקלל לכל אחת מיחידות הרישום  •
לצורך קביעת ( מצב נכנס)וקביעת שיטת הניקוד 

 .דירות התמורה לדיירים

 ד"בס



 הפרמטרים שנבחנו לצורך קביעת הניקוד

יתרת זכויות  8לדירות ברחוב הארזים : לדוגמא
צפיפות נמוכה   14בארזים , מצד שני, בניה

 .לדונם

 

 ד"בס

 שטח דירה•

 קומה•

 צפיפות לדונם•

 מיקום הדירה•

 (חזית/ עורף )

 כיווני אוויר' מס•

 הצמדה קניינית•

 יתרת זכויות בניה•

 דירה/ נגישות לבניין •



 בשיטת הניקוד לכל דירה ניקוד משוקלל

בשקלול  , כל דירה נכנסה לפול בהתאם לניקוד האישי שלה
 .הפרמטרים שנקבעו לצורך קביעת הניקוד

 
יתרת , עם נגישות נוחה, דירה בקומת קרקע: לדוגמא

 .זכויות בניה ומספר כיווני אוויר קיבלה ניקוד גבוה יותר
 ללא יתרת  , עם נגישות נמוכה, דירה בקומה עליונה

 .זכויות ועם כיוון אויר אחד קיבלה ניקוד נמוך יחסית
 

  



 טרם אישורה של תכנית פינוי בינוי, מצב נכנס

לכל אחד דירה במתחם בהתאם לחלקה  –סל זכויות 
 .היחסי

 

 זכויות   

טרם אישור            

 התכנית



 לאחר אישורה של תכנית פינוי בינוי, מצב יוצא

 זכויות   

לאחר אישור     

 התכנית



 לאחר אישורה של תכנית פינוי בינוי, מצב יוצא

זכויות 

 הדיירים
 תוספת

 זכויות 

 
 



 לאחר אישורה של תכנית פינוי בינוי, מצב יוצא

זכויות 

 הדיירים

 תוספת

 זכויות 

 
 



 לאחר אישורה של תכנית פינוי בינוי, מצב יוצא

זכויות 

 זכויות ליזם הדיירים
 

 זכויות נוספות לדיירים
 



 לאחר אישורה של תכנית פינוי בינוי, מצב יוצא

זכויות 

 זכויות ליזם הדיירים
 

 זכויות נוספות לדיירים
 



 לאחר אישורה של תכנית פינוי בינוי, מצב יוצא

זכויות 

 כוללות

 לדיירים

 זכויות ליזם
 



 לאחר אישורה של תכנית פינוי בינוי, מצב יוצא

לצורך כך . קיימת אפשרות להגדיל את סל הזכויות•
נדרש לממש ולהקים את הפרוייקט בהתאם לתכנית  

 .המאושרת

, על יכולת מימוןבלצורך הקמת הפרוייקט נדרש יזם •
 .כלים וניסיון אשר יבטיח את הקמתו, ידע

 .לכל הצדדים אינטרס משותף למקסם את רווחיהם•
 



 יתרונות לדיירים לאחר מימוש והקמת הפרוייקט
 

 .סל הזכויות גדל•

 (.21י תקן "עפ)ליזם רווח יזמי קבוע •

רווח אשר יתווסף לזכויות הדיירים ויתבטא / קיים עודף •
 .  בהקצאת שטח בנוי גדול יותר לדירות הדיירים

הדיירים יקבלו דירות חדשות שעתידות להיבנות בהתאם  •
, בנוסף, לתקנים חדשים ועמידות בפני רעידות אדמה

 .מחסן ומרפסת, לכל דירה יוצמדו חניה
 



 ?היטל השבחה 

צפוי להידרש , בהתקיים תנאים מסוימים, נכון להיום•
 .תשלום היטל השבחה לעיריית ירושלים

וגם תחת ההנחה המחמירה  , מבחינה שנערכה•
נמצא כי קיימת כדאיות , שייגבה היטל השבחה

 .כלכלית במימוש הפרויקט

 .התמורה לדיירים צפויה להצטמצם, עם זאת•



 :הבשורה
 :נוסחת התמורה ובחינת הכדאיות הכלכלית נערכה במספר חלופות•

תשלום היטל  , פטור חלקי מהיטל השבחה, פטור מהיטל השבחה•
 .השבחה מלא

בכל אחת מהחלופות ליזם נותר רווח קבוע שיאפשר להשלים את  •
 .הפרויקט

 .שיוקצה לדיירים הינו השטח הדירתי :המשתנה•

כוללות  , איכותיות, בכל אחת מהחלופות הדיירים ייהנו מדירות חדשות•
 .מרפסת ומחסן, מקום חניה

,  הדיירים יקבלו דירות גדולות יותר, ככל ויתקבל פטור מהיטל השבחה•
 .העודף שיוותר יוקצה לדיירים



 ללא היטל השבחה -השפעת היטל השבחה 

זכויות 

 כוללות

 לדיירים

 זכויות ליזם
 



 היטל חלקי –השפעת היטל השבחה 
 

זכויות 

 כוללות

 לדיירים

 זכויות ליזם
 

 היטל השבחה חלקי
 



 היטל מלא   –השפעת היטל השבחה 

זכויות 

 כוללות

 לדיירים

 זכויות ליזם
 

 היטל השבחה מלא
 



 !!בהצלחה 



 שטח הדירה

 מקדם ר"שטח דירה במ

50 עד  1.1 

51-70 1 

71-85 0.975 

85-120 0.95 

 :פרמטרים לחישוב ערכי הדירות



 יתרת זכויות בניה

 יתרת זכויות בניה
 מקדם

0.5 

 :פרמטרים לחישוב ערכי הדירות



 קומה ביחס לבניין
 (מגלם הצמדה קניינית ככל וקיימת)

 מקדם קומה

 1.05 קרקע

 1 ראשונה

 0.975 שניה

 0.95 שלישית

 0.925 רביעית

 0.9 חמישית

 :פרמטרים לחישוב ערכי הדירות



 צפיפות לדונם בכל חלקה

ממוצע  )צפיפות 

 (לדונם
 מקדם

 1.02 14הארזים 

 1 אחר

 :פרמטרים לחישוב ערכי הדירות



 :פרמטרים לחישוב ערכי הדירות

 נוף

 חזיתית/גילום דירה עורפיתתוך 
 מקדם נוף

 1.05 מלא

 1 חלקי

 0.95 ללא/אין



 כיוני אור ואוורור

 מקדם כיווני אוויר' מס

1 0.95 

2 1 

3 1.025 

4 1.05 

 :פרמטרים לחישוב ערכי הדירות



 .ר"מ 60דירה בשטח רשום של  •

 .בקומה הראשונה •

 .ללא יתרת זכויות בניה •

 .דירה עורפית •

 .כיווני אויר 3 •

 .הדירה ממוקמת בבניין בצפיפות בניה רגילה•

 :לדוגמא



 ר"מ 60דירה בשטח  •

 בקומה הראשונה •

 ללא יתרת זכויות בניה •

 דירה עורפית •

 כיווני אויר 3 •

 הדירה ממוקמת בבניין בצפיפות בניה רגילה•

 :לדוגמא
 מקדם

0.975 

1.05 

1 

1.05 

1.025 

1 

 



 ר"מ 60דירה בשטח  •

 בקומה הראשונה •

 ללא יתרת זכויות בניה •

 דירה עורפית •

 כיווני אויר 3 •

 הדירה ממוקמת בבניין בצפיפות בניה רגילה•

 :לדוגמא
 מקדם

0.975 

1.05 

1 

1.05 

1.025 

1 

 1.10   כ מקדם התאמה כולל             "סה   



 :לדוגמא

 ר"מ 60 :שטח דירה במצב הנכנס   

 1.10:         מקדם התאמה כולל

 ר"מ 66 :      'סך שטח אקו

 

 ר"מ 10,000:   של כלל הדירות       ' סך שטח אקו

 0.0066:     החלק היחסי ש ל הדירה בפרויקט 

  



 לאחר אישורה של תכנית פינוי בינוי, מצב יוצא

 זכויות ליזם
 

 זכויות נוספות לדיירים

3,800 
 

זכויות 

 הדיירים

10,000 



 לאחר אישורה של תכנית פינוי בינוי, מצב יוצא

 זכויות ליזם
 

זכויות 

 הדיירים

 החדשות

13,800 



 ר"מ 10,000 : של הדירות' שטח אקו

 ר"מ 3,800 :  'תוספת שטח אקו

 ר"מ 13,800 :     כ"סה

 

 0.0066%: החלק היחסי של הדירה בפרויקט

 ר"מ 91 -כ:    השטח של דירת התמורה

 

 

 :לדוגמה



 ,לדוגמה

  

 :שטח דירת התמורה

 ר"מ 101  :ללא היטל השבחה

 ר"מ 91 :היטל השבחה חלקי

 ר"מ 81  :היטל השבחה מלא
 

 שטח דירת תמורה בהתייחס להיטל השבחה



 שטח דירה רשום במצב הנכנס

 ר"מ 60



 לאחר התאמה' אקוושטח דירה 
 ('וכיובכיווני אוויר , קומה)

 ר"מ 66



 שטח דירת התמורה
 היטל השבחה מלא

 ר"מ 66

 ר"מ 15



 שטח דירת התמורה
 היטל השבחה מלא

 ר"מ 81



 שטח דירת התמורה
 היטל השבחה חלקי

 ר"מ 66

 ר"מ 25



 שטח דירת התמורה
 היטל השבחה חלקי

 ר"מ 91



 שטח דירת התמורה
 ללא היטל השבחה

 ר"מ 66

 ר"מ 35



 שטח דירת התמורה
 ללא היטל השבחה

 ר"מ 101


