
 

 

 

 

 

 

 2/83 מדריך למתעניין בביצוע תמ"א

תכנית המתאר הארצית )תמ"א( לחיזוק מבנים הינה הזדמנות פז לבעלי דירות להשביח את 

דיירים  . ללא  כל השקעה כספית מצד הדייריםהנכס שברשותם בשיעור של מאות אלפי שקלים, 

על מנת להגשים  וליזמיםפונים לקבלנים שלהם, ו תמ"א בבניין המגורים ממשמעוניינים ל  רבים 

 את החלום.

 

 ?מה היא תמ"א 

 

( היא תכנית שנועדה לסייע לבעלי הדירות לחזק את המבנה כנגד 83תכנית המתאר הארצית )תמ"א 

 מוטלת על בעלי הדירות. זוק המבנה שנה ויותר. האחריות לחי 83רעידות אדמה בבניינים בני 

מאפשרת קבלת זכויות בנייה נוספות במבנה, כנגד חיזוק המבנה לרעידות אדמה. במצב  83 תמ"א

  .הנו ממבנה חדשייהנו מזכויות בנייה נוספות ובעלי הדירות יזה, יזמים וקבלנים שיבצעו את העבודה י

הוא חיזוק המבנה הקיים נגד רעידות  ,8383. הראשון, שנקרא תמ"א 83קיימים שני סוגים של תמ"א 

הליך הזה מחזקים את המבנה הקיים. הקבלן המבצע מקבל זכויות בניה נוספות ת. באדמה וחידושו

 הדיירים יקבלו מסוימיםעל המבנה עצמו והדיירים מקבלים בסופו בניין מחוזק ומשופץ. במקרים 

 . בנוסף ממ"ד, חנייה, מחסן ומרפסת

בניין חדש לגמרי, מה שנותן  ובנייתהריסת המבנה כליל מאפשר את  8383תמ"א  - השניהתיקון 

  .לדיירים מוצר חדש, איכותי ובסטנדרט גבוה

 

 ן בו אתם גרים?בנייב ( הריסה ובנייה מחדש) 2/83 לבצע תמ"א גם אתם רוצים 

 

כדאי כיצד ריכזנו עבורכם מניסיוננו את אבני הדרך שיעזרו לכם להבין , את התהליך כדי להקל עליכם 

 ...לחינםלהתנהל על מנת שלא תבזבזו זמן ואנרגיות 

חשוב . שלב הבדיקות המקדים רצוי לבצע טרם חיפוש הקבלןשלבים מקדימים, אותם  חמישהיש 

ו יבהיר. הנתונים שתאספו בשלב הזה בהמשך רב זמןלכם צועו טרם הפנייה לקבלנים יחסוך ביו מאוד

 :בתחום בהפחתת הסיכון מול גורמים "בלתי מקצועיים" שפועלים ו ויסייע עשותבדיוק ניתן ל לכם מה



שנה ויותר. לכן וודאו  83על סוגיו השונים, ניתן לביצוע בבניינים משותפים בני  83תמ"א  .3

  שהבניין שלכם עונה לקריטריון סף הזה.

כדי להניע את התהליך, הדבר הראשון צריך להיות  33%מאחר ונדרש רוב של לפחות  .3

. )הריסה ובניה מחדש( 8383א "תמ ביצועהתאגדות כל בעלי הדירות בבניין והסכמה לצאת ל

את דיירי  יצג כראויול לניהול התהליךשמוכנה להקדיש זמן יש לבחור נציגות מטעם הדיירים 

 הבניין.

 שילווה את הדיירים. 8383סק בתמ"א העועורך דין יש לבחור  .8

כלומר  8383יש לברר במחלקת ההנדסה בעירייה האם ניתן לבצע בבניין הספציפי תמ"א  .4

 .הריסה ובנייה מחדש

עדי הבתים אם גם הם ואם ישנם בניינים נוספים הצמודים לבניין שלכם, נסו לבדוק עם ו .5

 , דבר שיקנה לכם יותר כוח. במקרה שכן, תוכלו להתאגד8383מעוניינים לבצע תמ"א 

 וכל להיות אטרקטיבי יותר עבור הקבלנים אליהם תפנו בהמשך. וי וביטחון

 

הקבלן שיבצע את התכנית. היזם 8 לאחר הבדיקה הבסיסית והראשונית הזאת, ניגשים לבחירת 

אשר מרבים להבטיח אך אינם וי בגורמים רבים שאינם מקצועיים חשוב להבין ששוק התמ"א רו

 יצוע פרויקט בסדר גודל שכזה. במסוגלים לקיים 

 בצורה אחראית ונכונה: לצאת לדרךן מספר טיפים חשובים שיסייעו לכם להל

 

דות שרד השיכון או בהתאחבדקו תחילה שמדובר בקבלן רשום. ניתן למצוא את הנתונים במ .3

 המידע זמין גם באינטרנט.הקבלנים. 

בפרויקטים גדולים ומורכבים. מומלץ ברגע שפונים לקבלן, יש לבקש ממנו שיציג ניסיון מוכח  .3

לצאת לדרך עם קבלן שיש לו ניסיון עשיר בפרויקטים למגורים ומקובל אפילו ללכת לראות 

 פרויקטים שביצע ואף לדבר עם הדיירים.

. מרכיב זה הינו שניתנות לדייריםמה הבטוחות בעזרת עו"ד מטעמכם בדקו מול הקבלן  .8

על החוסן בין היתר רים. יכולת מתן בטוחות מעידה משמש כתעודת ביטוח לדייחשוב מאוד ו

הפיננסי של הקבלן. בטוחות וערבויות פרושן שהקבלן מפקיד סכום כסף לא מבוטל לטובת 

לצורך ביצוע הפרויקט כמתוכנן. קבלן שלא יכול להיות ערב לכך, סביר להניח שאין הדיירים 

 !בהתקשרות מולויכון גדול לו את האמצעים הכלכליים הדרושים לביצוע הפרויקט ויש ס

ן. חשוב שכולם יהיו מודעים לשלבים מול כל השכנים , הנציגות והקבליש לשמור על שקיפות  .4

יק ביטחון ותפחית את מספר . שקיפות זו תענהתהליך התקדמותלושעולות , לבעיות השונים

 .המתנגדים

חשוב לדעת כי רוב העסקנים בתחום באים מתחום הייזום. הם יוזמים את ההליך, מאגדים  .5

ואז מחפשים קבלן. בסופו של דבר הקבלן הוא זה שיבנה את  -את הדיירים, מחתימים אותם

הבניין ולכן על הדיירים לשמור לעצמם את הזכות לבחירת הקבלן. מומלץ אף יותר לבחור 

את שר יבטיח לכם שהוא לא רק ייזום את ההליך אלה גם יבצע קבלן, א –בגוף שהוא יזם 

. כך תפחיתו  משמעותית את רמת חוסר הוודאות של המשך הפרויקט כי תדעו בדיוק הבניה

 .דירתכם החדשהובונה לכם את מלווה אתכם  ימ

 

 טיפים לפנייה ליזם 8 קבלן :

. כמו שאתם צריכים לבחור את הקבלן, כך 8383 לקבלנים פניות רבות בנוגע לתמ"אמגיעים היום 

 . הקבלן צריך לבדוק היתכנות כלכלית של הפרויקט.בוחר אתכםגם הקבלן 



כדי להקל עליכם צירפנו עבורכם את הטבלה שלהלן ובה ריכוז כל הפרטים שיעזרו לכם לקדם 

ם בטבלה, ולזרז את הפנייה. ברגע שתפנו ליזם או קבלן כאשר בידכם כל הפרטים הנדרשי

 הטיפול בפנייתכם יהיה זריז ויעיל יותר:

 )הריסה ובנייה מחדש( 2/83מבני גזית מבצעת רק פרויקטים במסגרת תמ"א כיום 

גן, הרצליה, רעננה, רמת השרון -תל אביב, גבעתיים, רמתחיפה,  –ומתמקדת בערים 

 והוד השרון.

 מעוניינים יכולים למלא את הטבלה המצורפת ולשלוח בלינק הבא: 

38-gazit.co.il/category/%D7%AA%D7%9E%D7%90-http://www.m 

 ונציג מטעמנו יחזור אליכם. 88822//33או להדפיס, למלא ולשלוח לפקס מספר 

 

 לפרט באופן הבא מה לבדוק

 הריסה ובנייה מחדש - 2/83תמ"א  התמ"א הרצויהסוג  1

 עיר: רחוב ומספר רחוב: כתובת הנכס 2

3    

4    

5 
מה גודל המגרש עליו בנוי 

 הבניין?
  

   מספר דירות בבניין 6

   מספר קומות בבניין 7

8 
האם יש קומת קרקע 

 )דירות גן(
 אם כן, כמה?  כן 8 לא

9 
האם יש חדרים בנויים על 

 גג המבנה
 אם כן, כמה?  כן 8 לא

10   

11 
מה גודל הדירות בבניין 

 כיום?
 נא לפרט מספר חד' ושטח:

12 
מספר דירות בקומה כיום 

 ומספר הכניסות בבניין
  

13 
מספר דיירים שמעוניינים 

 8383תמ"א  בביצוע
 מתוך:  מספר המעוניינים:

 אין ציין כמה _______ -יש  מתנגדים 14

 לא כן האם יש נציגות לדיירים 15

16 
האם בחרתם עורך דין 

 המייצג אתכם?
 לא כן

17 
שם איש הקשר מנציגות 

 הדיירים
 שם משפחה שם

   טלפון  18

19 
טלפון נייד 8 נוסף ליצירת 

 קשר
  

   אלקטרוניכתובת דואר  20

http://www.m-gazit.co.il/category/%D7%AA%D7%9E%D7%90-38
http://www.m-gazit.co.il/category/%D7%AA%D7%9E%D7%90-38

