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 התחדשות עירוניתל הרשות

  2017 ספטמברב 19

  קרקע משלימהמועצת מקרקעי ישראל בענין החלטת עיקרי 

 מסלולי ההקצאה:

  אופן ההקצאה  תיאור  המסלול

מגרש כלוא/ 

  צמוד דופן

  9 סעיף

דונם, הצמודה  10קרקע מסוימת ששטחה עד 

למתחם המיועד להתחדשות עירונית או כלואה 

  בתוכו

  פטור ממכרז

  מכרז

  10 סעיף

תחרות בין מספר מתחמים להתחדשות עירונית 

  על מגרש השלמה יחיד שהינו:

 מסוים  .1

  מתוכנן .2

תחרות על מגרש ההשלמה 

בין המתחמים ברשות 

המקומית שהקרקע 

  המשלימה נמצאת בשטחה

  קול קורא

  11 סעיף

תחרות בין מספר מתחמים להתחדשות עירונית 

לבחירת המתחם המתחדש הנדרש למגרש 

  השלמה או מספר מגרשים שהינם:

 מסוים או בלתי מסוים .1

  ן או לא מתוכנןמתוכנ .2

תחרות בין המתחמים 

ברשות המקומית שהקרקע 

המשלימה נמצאת בשטחה 

  לבחירת המתחם המתחדש

מתחם במסלול 

  רשויות מקומיות

  12סעיף 

מתחם להתחדשות עירונית אשר הוכרז 

במסלול רשויות מקומיות, כהגדרתו בחוק 

הרשות להתחדשות עירונית, הנדרש לקרקע 

  לו משלימה, במתחם או מחוצה

  פטור ממכרז

  ביישוב יחיד מתחם

  12.7 סעיף

, מקומית ברשות עירונית להתחדשות בלבד אחד מיזם

  הכלכלית כדאיותו להבטחת השלמה למגרש הנדרש
  ממכרז פטור

 יחידה תכנית

   בתוקף

  12.8 סעיף

, מקומית ברשות עירונית להתחדשות בלבד אחד מיזם

 שלמהה למגרש הנדרש, מאושרת תכנית לגביו חלה אשר

   הכלכלית כדאיותו להבטחת

  ממכרז פטור

  

(=שיריון הקרקע המשלימה לטובת קידום תהליכי התחדשות עירונית),  עודיבשלב הראשון, נעשה 

נחתם הסכם בין רמ"י לבין  –בפועל  הקצאהלתקופות הנקובות להלן, ובשלב השני נעשית 

  היזם/החוכרים.
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  :מכסות ההקצאה

בהסכם  ושיווק שנקבעיחידות הדיור למהיקף  10%עד  כם גג:ברשות מקומית עמה נחתם הס .1

שהכינה הרשות יראה שקיים צורך בהיקף העולה על  מדיניות מסמך/אב ניתתכהגג. ככל ש

 . באישור מיוחד 15%- , ניתן להגדיל את ההיקף ל10%

שחלפו  בשנתיים בפועל ווקיםיהשמהיקף  7.5%עד  ברשות מקומית עמה לא נחתם הסכם גג: .2

 במהלך הצפויים השיווקים מהיקף או הקצאת מגרש השלמה/יעודההחלטה על  יוםקודם ל

 ניתתכככל ש .מביניהם הגבוה לפי ,ההקצאה/יעודה על ההחלטה ליום הסמוכות השנתיים

שהכינה הרשות יראה שקיים צורך בהקצאה בהיקף גדול יותר, ניתן  מדיניות מסמך/אב

 .באישור מיוחד 10%-להגדיל את ההיקף ל

 יעוד משינויי כתוצאהבקרקע המשלימה  שתתווספנה דיור יחידות יחידות דיור תוספתיות: .3

(מעבר למכסות  ום תהליכי התחדשות עירוניתלטובת קידזכויות יוקצו במלואן  מתוספת או

 מהצורך בעיקרה נובעת התוספתלפיה  י"רמלקביעת  בכפוף ,)1-2המפורטות בסעיפים 

 או מתאשרת לא התוספת היתה, ניתתכ אותה לולא וכי עירונית להתחדשות ניתתכה בקידום

  .ממש של עיכוב מתעכבת

  

  תנאי סף בכל המסלולים:

 .הקרקע המשלימה ללאעירונית של התכנית להתחדשות  כדאיות כלכליתהעדר  .1

מעבר לכפל הצפיפות  20% -מתפחת  לאעירונית המוצעת של התכנית להתחדשות צפיפות ה .2

 .35הקבועה בתמ"א הממוצעת לאותה הרשות המקומית 

 לפחות. 2פי  תחדשמההכפלת מספר יחידות הדיור במתחם  .3

 .1:3-ולא יפחת מ 1:10המכפיל הכולל (בקרקע המשלימה והמתחדשת יחדיו) לא יעלה על  .4

 

  :)במסלולי המכרז והקול הקורא(תנאי סף נוספים 

 .לתכנית המוצעת במינהל התכנון סכמת מהנדס העיר ומתכנן המחוז ה .1

 בה הדירות בעלי ישיבת פרוטוקול מבעלי הדירות בכל מבנה וכן 50%הסכמה ראשונית של  .2

 הנושא. נדון

 ןיבמני הציבוריות הדירות תובאנה לא, ציבוריות דירות הינן מהדירות ומטה 40% שבו יןיבבנ

  הסכמה. נדרשת מהן הדירות בעלי
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  :)במסלולי המכרז והקול הקוראלבחירת המתחם שיקבל קרקע משלימה ( תבחינים

 : עירונית להתחדשות במתחם הדיור יחידות תוספת היקף .1

 יתר לעומת, יותר גבוה המוצעת תכניתב) נומינלית( המתווספות הדיור יחידות שמספר ככל

 .יותר גבוה הציון כך, יםמיזמה

 : במתחם המתחדש קיימת צפיפות .2

 .יותר גבוה הציון כך, יותר גבוההבמצב הקיים ) דונם/דיור יחידות( נטו ותשהצפיפ ככל

 : במתחם המיועד להתחדשות הדירות בעלי הסכמות .3

 .הסכמות 80% -ל עד וזאת, ניקוד נוסף ההצעה תקבל, 50% על העולה נוסף הסכמה אחוז כל על

 שחלה או תחול על המתחם: עירונית להתחדשות ניתתכה של התכנוני המצב .4

 מתקדם יותר, כך הציון גבוה יותר סטטוטורית במצב ככל שהתכני

 המחיר המוצע ליחידת דיור (כאשר מגרש ההשלמה מסוים וידוע): .5

 ככל שהמחיר ליחידת דיור גבוה יותר, כך הציון גבוה יותר

  

  :)במסלול מכרז בלבד(תבחין נוסף 

 להתחדשות המתחםכדאיות כלכלית של  לצרכי ההשלמה במגרש הדיור יחידות היקף התאמת .6

  :עירונית

 הדיור יחידות למספר ביחסליצירת הכדאיות הכלכלית  הנדרשות הדיור יחידות שמספר ככל

  .יותר גבוה הציון כך יותר גבוה ההשלמה במגרש המשווקות

 120% עד 60% שבין בטווח הוא הנדרשות הדיור יחידות מספר בה, למכרז הצעה הוגשה אם

 שהוגשו הנוספות ההצעות כל יפסלו, ההשלמה במגרש לשווק שניתן הדיור יחידות ממספר

  זה  מטווח החורגות
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לתכנון המתחם המיועד להתחדשות ולהשלמת הקצאת המגרש  לוחות זמנים

  :(בשנים)

  

 מסלול הקצאה
 1יעודמ

 2להפקדה

מהפקדה 

 3תוקףל

סך תקופה 

 מירבית

 8 (2+) 2 (2+) 2  צמוד דופןכלוא/מגרש 

 3 (0.5+) 1 (0.5+) 1 מכרז (מגרש השלמה מסוים)

 4 (1+) 1 (1+) 1 קול קורא (מגרש השלמה מסוים)

 6 (1+)(1+) 1 (1+)(1+) 1 קול קורא (מגרש השלמה לא מסוים)

 5 (1+) 1 (1+) 2 מסלול רשויות (מגרש השלמה מסוים)

 7 (1+)(1+) 1 (1+)(1+) 2  מסלול רשויות (מגרש השלמה לא מסוים)

  ם ניתן להאריך כל אחת מן התקופות*המספרים בסוגריים מציינים את משך השנים שבה

 

   

                                                   
  עירונית התחדשות תהליכי קידום לטובת המשלימה הקרקע שריון על החלטה 1
  הרלוונטי התכנון במוסד עירונית להתחדשות התכנית דתהפק 2
עם   הסכם על וחתימה הזכויות לבעלי/ליזם ההשלמה מגרש הקצאתולאחר מכן עירונית  להתחדשות התכנית אישור 3

  רמ"י.
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  מחיר הקרקע המשלימה:

  

 במסלול מגרש צמוד דופן/כלוא:  .1

 המגרשים שטחי מסך ושל היחסי לחלק בהתאם יחושב ההשלמה מגרש שווי  .א

 התכנונית הפרוגרמה לפי, ההשלמה מגרש לרבות, התכנית שבתחום הסחירים

. בות מגרש ההשלמהלר המוצעת,תכנית שבזכויות המוכפל בשווי המוצעת, 

מחיר	הקרקע �
שטח	מגרש	ההשלמה

סך	השטחים	הסחירים	בתכנית
∗  סך	שווי	הזכויות	בתכנית

-המגרש יוקצה במחיר אשר יביא את הפרויקט לכדי כדאיות כלכלית ולא פחות מ  .ב

 .משוויו 20%

  

 במסלול מכרז: .2

בגין יחידות הדיור הנדרשות במגרש ההשלמה בכדי להביא את הפרויקט לכדאיות   .א

 ת השמאי.כמהער 20% כלכלית:

 עת הזוכה במכרז.בהתאם להצ בגין יחידות הדיור העודפות:  .ב

יח"ד ולתכנית להתחדשות עירונית נדרשות  100-אם במגרש ההשלמה זכויות בנייה ל דוגמא:

 20%יח"ד  75ישלם היזם בגין  כדי להגיע לכדאיות כלכלית, דירות במגרש ההשלמה 75

  יח"ד, בהתאם להצעתו במכרז. 25משוויין, ועל יתר 

 

 ביתר המסלולים: .3

 ניתתכה מכוח הקיימות יוערך בהתאם למלוא זכויות הבנייה ההשלמה מגרש שווי  .א

 הקצאתו. במועד המגרש על תחול אשר המאושרת

-המגרש יוקצה במחיר אשר יביא את הפרויקט לכדי כדאיות כלכלית ולא פחות מ  .ב

  משוויו. 20%
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  תנאים נוספים:

  

 קרקע המשלימה מסך יחידות הדיור בפרויקט:יחידות הדיור שייבנו בשיעור  .1

 40%במגרש ההשלמה ייבנו לכל היותר  –ושלים תל אביב, מרכז, חיפה וירבמחוזות   .א

מסך יחידות הדיור במתחם המתחדש ובמגרש ההשלמה יחדיו. במקרים חריגים ניתן 

 .49% עד לאשר

מסך יחידות הדיור  60%במגרש ההשלמה ייבנו לכל היותר  –צפון ודרום במחוזות   .ב

 .67% עד במתחם המתחדש ובמגרש ההשלמה יחדיו. במקרים חריגים ניתן לאשר

 

אם מגרש ההשלמה נכלל בתכנית השיווקים של רמ"י  התאמה לתכנית השיווקים של רמ"י: .2

לשנתיים הסמוכות למועד ההקצאה, תנאי לשריון הקרקע יהיה שהתכנית להתחדשות 

עירונית כבר הופקדה. כלל זה לא חל על אינפילים (מגרשים לא מבונים ביעוד סחיר, 

 הממוקמים בשכונות ותיקות)

 

תנאי סף להקצאה במסלול מכרז או קול קורא הוא קיומה של תכנית  בית כוללת:שוראייה י .3

אב/מתאר להתחדשות עירונית, אשר בחנה את המתחמים הנדרשים לקרקע משלימה 

 בתחומי הרשות.

  

 : הנדרשת כתנאי להקצאת מגרשי השלמה ברשות המקומית התרומה העירונית .4

היטל של חלקי תשלום ר פטור מלא או על הרשות המקומית לאש היטל השבחה:  .א

 השבחה לפרויקט להתחדשות עירונית.

על הרשות המקומית לבחון את האפשרות להקצאת קרקע  קרקע חומה:הקצאת   .ב

 ., בכפוף לצרכי הציבור העתידיים ביישובכקרקע משלימה חומה

 

  


