
 

 

 בפרויקט פינוי בינוי בעלי דירות מבוגריםזכויות סיכום מפגש 

 

לה -פינוי בינוי פגישת בעלי דירות לקהל המבוגר בפרויקט התקיימה  12.5.2019ביום ראשון 

 ביולי שאושר, (בינויועידוד מיזמי פינוי ) בינויופינוי  חוקהתיקון למתן הסבר על לצורך  35-45גארדיה 

במסגרת פרויקטים מסוג  מבוגרתה אוכלוסייהבמתן פתרונות ל ואשר עוסק, בין היתר,, בכנסת האחרון

 .פינוי ובינוי

את יחד עם ז , הינה "קשיש",75, קרי מעל גיל מבוגריםהדירות החוק לבעלי ב ההגדרהלציין כי  חשוב*

 ".מבוגרדרה "אנחנו החלטנו להשתמש בהג

 החוק:ועו"ד ערן רחמינוב הציגו את עיקרי  עו"ד טום פרז

 עילות סירוב סביר .1
החוק קובע מספר עילות אשר בהתקיימן יראו בסירובו של בעל דירה לחתום על ההסכם עם היזם, 

 : , למשלכ"סירוב סביר"

 עסקה שאינה כדאית כלכלית;  •

 העדר מגורים חלופיים מותאמים בתקופת הבניה עבור בעל דירה או בן משפחה עם מוגבלות;  •

 העדר בטוחות הולמות;  •

 נסיבות אישיות;  •

העדר התאמות בדירה הקבע עבור בעל דירה או בן משפחה המתגורר עם מוגבלות, הכל בתנאים  •

 )ב( לחוק;7וכמפורט בסעיף 

  מקום 
הבית להתחדשות עירונית, 

 ת"א 33 םהמעפילי
 12.5.19 תאריך

 משתתפים

  :35-45לה גארדיה  בעלי דירות מבוגרים מ
 35לה גארדיה   -אילנה מגן 

 39לה גארדיה  –אושרי עזרא 
 39לה גארדיה  – אביב-יוסי כהן

 39לה גארדיה  – שמואליק בן ציון
 39לה גארדיה  –עוזיהו משולם 

 41לה גארדיה  -אשר גולדשלאגר 
 43לה גארדיה  –איל לוי אורה ו

 43לה גארדיה  -נגר רחמים ונאוה 
 43לה גארדיה  –אילנה ראלי 
 43לה גארדיה  –לכס עדנה 

 43לה גארדיה  - אבי ארמוזה
 45לה גארדיה  – יאיר ויסר

 
 יועצת שיתוף ציבור  –נבו –ענת ברקאי 

 רי, נבו, קידרכבי עוה"דמשרד  –עו"ד טום פרז 
 כבירי, נבו, קידר עוה"דמשרד   -עו"ד ערן רחמינוב

 עזרה ובצרון –ניאל אורן ד

 נושא
 35-45לה גארדיה -פינוי בינוי פגישת בעלי דירות לקהל המבוגר בפרויקט 

 בינויופינוי  חוקהתיקון למתן הסבר על לצורך 



 

 

המפורטות בחוק )במקום  החלופותלבחור מבין "( קשיש"כ המוגדר) מבוגר לדייר הצעה היעדר •

 .בפרויקט( תמורה דירת לקבל אפשרותלבחור ב

 

 75מעל גיל גילו מבוגר  .2

)גם אם  עם היזםביום חתימת הדייר הראשון על הסכם המבוגר גילו של  לבחינת "המועד הקובע"

 .עצמו( המבוגרהוא אינו 

 : תנאים

 .במועד הקובע 75בגיל  בעל הדירה •

  הקובע(.מועד הלפני )שנתיים  במשך בדירה הנוכחית באופן קבוע ( מתגוררוזוג ת/)או בןהמבוגר  •

 :הבאות מהחלופות אחת את ובנוסף בפרויקט תמורה דירת להציע חייב היזם

 יבחר את החלופה מבין שלוש החלופות הבאות(: מבוגר)ה "מחוץ לפרויקט"חלופה  .1

עד לשווי דירת התמורה )ככל שנדרש( פינוי הדייר לדיור מוגן + תשלומי איזון   1.1

 בפרויקט.

יכול המבוגר   דירת התמורה בפרויקט., בשווי המבוגר עבור רכישת דירה חלופית  1.2

 . , ככל הניתןסמוכה לדירה הנוכחית הנרכשת תהא דירהכי הלבקש 

  המבוגררכישת דירה חלופית ע"י צורך מזומן לקבלת שווי דירת התמורה בפרויקט ב 1.3

 (.בפרויקטמהסכום של דירת התמורה  75% -חייב לרכוש בהמבוגר בעצמו )

 )היזם יבחר את החלופה מבין השתיים הבאות(: "בתוך הפרויקט"חלופה  .2

של דירת התמורה לשווי חדשות בבניין החדש, בשווי מצטבר שתי דירות קבלת  2.1

 בפרויקט.

בהתאם להסכם  בפרויקט שהיה אמור לקבל מתן דירה קטנה משטח דירת התמורה 2.2

 + תוספת מזומן )לאיזון( עד לשווי דירת התמורה בפרויקט. עם היזם

 

 80מעל גיל שהינו מבוגר  .3

 ביום חתימת הדייר הראשון על הסכם סופי.המבוגר : גילו של "המועד הקובע"

 : תנאים

 .במועד הקובע 80בגיל המבוגר  •

שנתיים לפני מועד החתימה באופן קבוע במשך ( מתגורר בדירה הנוכחית וזוג ת/)או בןהמבוגר  •

 . עם היזםשל הדייר הראשון על הסכם 

 את החלופות הבאות: ובנוסףלהציע את דירת התמורה בפרויקט  חייבהיזם 

 עד לשווי דירת התמורה בפרויקט.)ככל שנדרש( פינוי הדייר לדיור מוגן + תשלומי איזון  .1

יכול המבוגר , בשווי דירת התמורה בפרויקט. המבוגרחלופית ע"י היזם עבור רכישת דירה  .2

 .ככל הניתן סמוכה לדירה הנוכחיתהנרכשת תהא דירה כי הלבקש 

בעצמו המבוגר קבלת שווי דירת התמורה בפרויקט בסכום מזומן לרכישת דירה חלופית ע"י  .3

 (.שיקבלמהסכום  75% לפחותב דירה חייב לרכוש המבוגר)



 

 

 

 .  במתחם רלוונטי בעלים כל של אחת נוכחית לדירה ביחס יינתנו ל"הנ האפשרויות .4

 מיסוי בחוק כהגדרתו) "קרוב"להוקנתה בדרך של מתנה  לא הקיימת הדירהתנאי נוסף הוא ש

 .עם היזם ההסכם חתימת שלפני חודשים 24 של בתקופה( מקרקעין

 

 שנשאלו במהלך הדיון:שאלות  .5

 מי קבע את רף הגיל? ש:

 .המחוקק קבע את הגיל הנקוב בחוק ת:

 

 האם בעל הדירה חייב להתגורר בדירה ? ש:

בדירתו וזאת על מנת לקבל זכאות לפחות שנתיים באופן קבוע להתגורר  חייב מבוגרכן, בעל דירה  ת:

 להטבות שבחוק.

 

 ?אם בחרתי ללכת לדיור מוגן, אני מקבלת את כל סכום שווי הדירה החדשה מהקבלן ש:

עד  כל זאת – בדרך זו, יהיה זכאי לגור בדיור מוגן על חשבון היזם ולקבל תשלומי איזוןמי שבוחר  ת:

 דירת התמורה.  לסך השווה לשווי מהוון של

 

 לעיל(? 2.1: מה ההגדרה ל"דירה קטנה" )סעיף ש

דומה לשווי  המצטבר ששוויןדירות  שתילפיה יינתנו החוק קובע חלופה  כרגע אין הגדרה בחוק, :ת

 .דירת תמורה

 

 מי קובע מה שווי הדירות? ש:

  .מוסמך שמאי: ת

 

 דירות קטנות האם יחוייב במס ? 2: מי שבוחר ב ש

שווי שתי הדירות עומד בתנאים הקבועים בחוק וככל ש שהמבוגרככלל, ככל כן.  –בנסיבות מסוימות : ת

חשוב  יש אפשרות לזכות בפטור. -שנקבעה לעניין זה בחוקהחדשות יחד יהיה נמוך מתקרת הפטור 

 בכפוף לייעוץ מס פרטני שינתן לכל דייר ע"י יועץ מס.  להדגיש כי הכל

 

 יש הקלות בארנונה? מבוגרהאם לבעל דירה  ש:

 החוק קובע תנאים לזכאות לקבלת הנחה בארנונה בפרויקט פינוי בינוי: ת:

 המחזיק בדירה הוא גם הבעלים של הדירה החדשה. .1
 שנים ברציפות לפני הריסתה. 3ה שנהרסה והחזיק בה לפחות הוא היה הבעלים של הדיר .2
 הכנסתו הממוצעת אינה עולה על ההכנסה המפורטת בחוק. .3



 

 

 השטח בגינו תינתן ההנחה = ההפרש בין שטח הדירה החדשה לבין שטח הדירה הקיימת.

, כאשר היא הולכת מהמועד בו ניתן להטיל ארנונה על הדירה החדשה שנים 5למשך  –תקופת ההנחה 

 השנים הנ"ל. 5ופוחתת במהלך 

 ההנחה הנ"ל תינתן לדירה חדשה אחת בלבד.

 תנאי סף. ב בכפוף לעמידהלאזרחים וותיקים,  בארנונה הנחותעיריית תל אביב מאפשרת בנוסף, 

 

 ה?מה לגבי עלויות פינוי ומעבר דיר ש:

ם ובהסכם היז לבחירת בחוק, יחד עם זאת אנחנו הוספנו במכרזמוסדר מעבר דירה אינו בנושא סיוע  ת:

 .המסדירות זאתהוראות הפינוי בינוי 

 

 מה לגבי דירות ששופצו? מה יהיה השווי/התמורה ?: ש

במסגרת הפרויקט יבחר שמאי ע"י הנציגות. תפקיד השמאי לבחון את כל דירות הקיימות בפרויקט  ת:

הקיימת של דירה עשויה לבוא לידי ביטוי בניקוד שהדירה  הרמת גמר גבוהלפי ניקוד שמאי.  ןולנקד אות

)מי שבעל הניקוד הגבוה ביותר,  בעלי הדירות ןהתמורה בי. הניקוד קובע את סדר בחירת דירת תקבל

 .זכאי לבחור את דירת התמורה ראשון וכך הלאה(

 

 : מהו מפרט דירות התמורה?ש

הנציגות שלכם, נספח המפרט יכנס למכרז היזמים, עליו  בשיתוף עם: מפרט דירות התמורה נקבע ת

 . להתחרותיוכלו היזמים 

 

 

 

 

 


