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כהןעדי

מאזספוריםחודשיםבחלו!,!

רפור־ובוההסדריםחוקאושר

מה

$TS1$רפורמה$TS1$

$DN2$רפורמה$DN2$ההתחדשותתחוםלהסדרת

אלהבימיםנערכותהעירונית,

אתלהכתיבהמקומיותהרשויות

החדשיםהכלכלייםהמשחקכללי

גובהאתיקבעוהןשבמסגרתם

כמי־שיגבוההשבחההיטלי

זמי

$TS1$כמיזמי$TS1$

$DN2$כמיזמי$DN2$השניםבחמשפינוי־בינוי

להגבירנועדהמהלךהקרובות.

אתלהגדילבשוק,הוודאותאת

ולה־אלהפרויקטיםשלהיקפם
בטיח

$TS1$ולהבטיח$TS1$
$DN2$ולהבטיח$DN2$לרשויותהתמורותאת

מו־פיתוחלטובתהמקומיות

סדות

$TS1$מוסדות$TS1$

$DN2$מוסדות$DN2$תשתיות.וחידושציבור

עלולהואכינראהשבפועלאלא
לגמרי.הפוכהלתוצאהלהביא

המקומיות,מהרשויותרבות
הבי־באזוריהמצויותאלהובפרט

קוש,

$TS1$,הביקוש$TS1$

$DN2$,הביקוש$DN2$עלהאחרוניםבימיםהחליטו
ומקסימ־אחידיםגבייהשיעורי
ליים

$TS1$ומקסימליים$TS1$
$DN2$ומקסימליים$DN2$שיחולוהשבחההיטלישל

אזוריביןהבחנהללאבתחומן

הכ־מאפייניהםעלהשונים,העיר

לכליים
$TS1$הכלכליים$TS1$

$DN2$הכלכליים$DN2$.בחירתןאתוהתכנוניים

מקסימליהשבחההיטללגבות
50%שלבגובההפרויקטים,על

בכלכליותמנמקותהןמההשבחה,
נוכחההתחדשותמיזמישלהגוברת

הגואים.הקרקעותמחירי

מהנזקמזהיריםשבענףאלא
שיוצרהחדשההגמישותחוסרשל

מעלשמרחףומהאיוםהמהלך
קיימיםפרויקטיםשלהיתכנותם
עלמדברים"כשאנחנווחדשים.
פרויקטעל50%שלהשבחההיטל
מד־אנחנואביב,בתלפינוי־בינוי

ברים

$TS1$מדברים$TS1$

$DN2$מדברים$DN2$מיליוןכחצישלתוספתעל
דיוריחידתכלעלהיטלשקל

שאליוהרוכש,מבחינתקיימת.

בערךהדרךבסוףהדירהמגיעה
התייקרותהיאהמשמעותכפול
טועןלדירה",שקלמיליוןשל
המרמןצמהמנכ"לפייגלין,חיים

הקבלנים.התאחדותנשיאוסגן
הע־אתלתקן"במקוםלדבריו,

וולות
$TS1$העוולות$TS1$

$DN2$העוולות$DN2$מחירישללמחלהשגורמות

התכ־שהןהמופקעיםהקרקעות

נון,

$TS1$,התכנון$TS1$

$DN2$,התכנון$DN2$במדינה,הקרקעותשלהשיווק
מפנימיםבתשתיותוהמחסור

עםהזאתהמציאותאתומשמרים

עלעלויותועודעודשלהעמסה
מתגלגלהכלבסוףפרויקטים.

מסוגלופחותפהותשכיוםלדייר,
האלה".בעלויותלשאת

עלותכישסבורמיישמנגד,
לאלפועלהפרויקטהוצאת

הצפיפותאךדרמטית,תתייקר

מהמהלךכתוצאהתגדלבערים
הפ־מספרלהפחתתתגרוםאו

לטכתיו"רמסילתי,וזייס
וקניןעופרצילום:המקרקעיןטמאי

העירונית.בהתחדשותרויקטים

רואיםאנחנוארוכותשנים"במשך

היתרישמעכביםעריםראשי

בשט־פינוי־בינוילמיזמיבנייה

חם,

$TS1$,בשטחם$TS1$

$DN2$,בשטחם$DN2$מגוריםשלשתוספתמכיוון

לקו־שליליתעלותנושאתלעיר
פתם

$TS1$לקופתם$TS1$
$DN2$לקופתם$DN2$מכסהלאשהארנונהבזמן

אומרתושב",כלשלהעלותאת

המקרקעין,שמאילשכתיו"ר
שבתקופה"אלאמסילתי.חיים
בעיקרהשתנה,הדברהאחרונה
ובר־בחולוןהמבניםקריסתמאז

מת

$TS1$וברמת$TS1$

$DN2$וברמת$DN2$,אתמתמידיותרשהעלתהגן

הישניםבבנייניםשגלומההסכנה

היום.סדראל

ויותריותרפוליטי,הצי"כצעד

בקריאותמאזיצאועריםראשי
עי־התחדשותלקדםלבואליזמים

רונית,

$TS1$,עירונית$TS1$

$DN2$,עירונית$DN2$לאהכלכליתהמשוואהאבל

צמחמנכ"לפייגלין,חיים

סינןכפירצילום:המרמן

ההשבחההיטלזה,מולהשתנתה.

לפי־העיראתשמשמשכסףהוא
תוח

$TS1$לפיתוח$TS1$
$DN2$לפיתוח$DN2$,ספרובתירחובותכבישים

לוותרממהריםלאעריםשראשיכך

ההזדמ־אתלהםישעודכלעליו,

נות.

$TS1$.ההזדמנות$TS1$

$DN2$.ההזדמנות$DN2$שלהמשמעותהשוק,מבחינת

עי־כעתשייגבוהמקסימליההיטל

ריות

$TS1$עיריות$TS1$

$DN2$עיריות$DN2$אתלהבטיחשכדיהיארבות

פרויקטיםשלהכלכליתהכדאיות

יותרלתתיצטרכוהןבתחומן

אתולהגדילליזמיםדיוריהירות

תגדלהזאתהמשוואההצפיפויות.

נמוכיםהקרקעשערכיככלותלך

הלשותבשכונותלמשלכמויותר,
לאהבנייהזכויותאםבערים.יותר

הנגבים,להיטליםבהתאמהיגדלו

לפועל".ייצאולאפרויקטים
"הפערבירן,ענתעו"דלדברי

פינויבמיזמיהשבחההיטלשוויבין

פטורשמחלקיםהעריםראשיכיייתכן

כברפינוי־בינויבמיזמימהיסליםמלא

הבחירותמערכתאתעיניהםלנגדרואים

הבאהבשנההעירלראשותהמקומיות

פטור?יעניקוואילומלאהיטליגבוערינואילו

העיריותהחלטתלפיפינוי־בינוי,בבויזמיההשבחההיטלגובה

משולבהיטל(50%)מלאהיטל

(0%)מלאפטור(25%)חלקיהיטל

חיפה****

נתניה

הרצליהסבאכפר

אביב**תל תקד1«*ףיפתח
גבעתייםקריתאומ0'

בתיםגןרמת

רחובות*

ירושלים***

אשדוד

אשקלון*****

שבע******באר

שבהןשכונותמכמה***חוןהעירבדרוםמתחמים18**למעט25%ייגבהשבהמשה,קרית*מלבד
המועצהשלסופיבאישור*****נדרש50%ייגבהשבוהכרמל****מלבד25%ייגבה

מלאהיטלהאזוריםוביתרהמתאר,תוכניתלפיעירוניתלהתחדשותשמוגדרים******באזורים

שאר,25%אורלובוצפוןתקומהשיפר,השכונות,0%עירוניתלהתחדשותשסומנו******שכונות

50%העיר

ואףלפגועעלולההחדשההמדיניות
בשכונותלהתחדשותפרויקטיםלחסל

שרירותיות,החלטותבסיסעלהחלשות,
להתפתחימשיכוהחזקותשהעריםבעוד

25%,0%שלהיטללשיעורובינוי

מיליוניעשרותשלהוא50%או

יעלולאעודכללמתחם.שקלים
מתהםבאותוהדירותמספראת

שהוצאותהיאהמשמעותבהתאם

וההכנסותדרמטיתיגדלוהיזם

יכסולאהבנייה,זכויותשהןשלו,

שיכסהמיכזה,במקרההפער.את

הדירות,רוכשיהםהעלויותאת
במחירים".זהאתשירגישו

גמישותשאין"איפה

פרויקטים"יהיולא
מסמלתהאחרונותבשנים

במיזמיההשבחההיטליסוגיית

הג־מחסמיואחדאתפינוי־בינוי

דולים
$TS1$הגדולים$TS1$

$DN2$הגדולים$DN2$.בשלהשאר,ביןזאת,בענף

הרשויותשלהמוחלטתהגמישות

הנגבים,ההיטליםגובהלקביעת

קיב־כךעלהמידעשאתומכיוון
לו

$TS1$קיבלו$TS1$
$DN2$קיבלו$DN2$הליךבסוףרקהיזמיםהיוםעד
פעםלאגרםזהמצבהרישוי.

בשלביםאףפרויקטיםלסיכול

כדאיותם.חוסרבגיןמאוחרים,

קוד־הסוגיה,אתליישבכדי
מה

$TS1$קודמה$TS1$
$DN2$קודמה$DN2$בהוקשאושרההחקיקההצעת

גו־היטלייקבעולפיהההסדרים,

רף

$TS1$גורף$TS1$

$DN2$גורף$DN2$המ־הרשויותלכלל25%של

קומיות

$TS1$המקומיות$TS1$

$DN2$המקומיות$DN2$שאפהבכך,הארץ.ברחבי

סטנדרטיזציהלייצרהמדינה

וגםהוודאותאתשתגבירלשוק,

מהיטלשייהנויזמים,עלתקל
לתמ־בשאיפהמהנהוגמופחת

רץ

$TS1$לתמרץ$TS1$

$DN2$לתמרץ$DN2$התחדשות.מיזמייותר

האמורהחקיקהבתיקוןואולם

לרשויותפתחהמדינההשאירה

שבאזוריםלהחליטהמקומיות

גו־פטוריינתןבשטחןמסוימים

ייגבהובאחריםהשבחהמהיטלרף

ההשבחה(.משווי50%)מלאהיטל

התכנוניתלמדיניותןבהתאםזאת,

הכלכליים,ולמאפייניואזורבכל
המחוקקשלברורהכוונהמתוך
אתשינתבוהמרכיביםיהיושאלה

ואתהעירוניתההתחדשותשוק

העתידיים.הפרויקטים

היט־שיעורעלההכרעהאת

לי
$TS1$היטלי$TS1$

$DN2$היטלי$DN2$נד־בעיראזורבכלההשבחה

רשו

$TS1$נדרשו$TS1$

$DN2$נדרשו$DN2$לשבועעדלקבועהרשויות
זה,מועדלאחרבמאי.הבא,
הח־תתקבללאשבהרשותבכל

לטה

$TS1$החלטה$TS1$

$DN2$החלטה$DN2$היטליחולהעירייהמטעם

מיזמיכללעל25%שלגורף

בעיר.הפינוי־בינוי

רובכיעולהשבפועלאלא

העבירושכברהמקומיותהרשויות

היטלשיעוריקבעובנדוןהחלטה

לטע־שטחן.בכלזהיםהשבחה
נת

$TS1$לטענת$TS1$
$DN2$לטענת$DN2$כזאתחלוקהמהרשויות,רבות

גובתההעירייהוהחלטתבוצעה

מקדי־ותכנוניתשמאיתבבדיקה
מה.

$TS1$.מקדימה$TS1$
$DN2$.מקדימה$DN2$מזהיריםהמקצועאנשיואולם

המשוואהאותהמהמקריםברביםכי

העיר.חלקילכלתתאיםלא

שיותרכמהלאפשר"כדי

חשיבותישכלכליים,פרויקטים

שמאיאומרלגמישות",אדירה

ממשרדקמיל,אריההמקרקעין

"לדוגמה,קמיל־טרשנסקי־רפאל.
אביבבתלשרתנווהכששכונת

שנותבתחילתלהתחדשהתהילה

תמורותלייצרהיהצריךה-0002,

כלכליולייצרכדירבותדירותשל

הצעדאתעשתההעירייהולכן

כיום,ההשבחה.היטלעלווויתרה

השבהההיטלקובעתגןכשרמת

המשמעותהעיר,בכלוגורףמלא

התח־בעירמקומותשבהרבההיא

דשות

$TS1$התחדשות$TS1$

$DN2$התחדשות$DN2$כלכלית",תהיהלאעירונית
קמיל.אומר

שכו־אתנותןהואכדוגמה,

נות

$TS1$שכונות$TS1$

$DN2$שכונות$DN2$שקמהורמתעמידהרמת
חלשותשכונותגןברמת
נמוכיםהנדל"ןערכיבהןיותר

"אוהעיר.שלאחריםמבחלקים

בנייה,בזכויותיעמיסושעיריות
מהןשהרבהיודעיםשאנחנודבר

יהיושלאאואליומתנגדות

פרויקטים".שם

המשפטיםמשרד

מוטרד

המחוקקכוונתביןהפער

מטרידבשטחהעיריותלצעדי

עו־כךהמשפטים,משרדאתגם

לה
$TS1$עולה$TS1$

$DN2$עולה$DN2$המשרדשהוציאדעתמחוות

המ־ליועציםהאחרוניםבימים

שפטיים

$TS1$המשפטיים$TS1$

$DN2$המשפטיים$DN2$המקומיותהרשויותשל

.TheMarkerלידיוהגיעה
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לממשלה,המשפטיליועץשנה
מכו־ואליויוליס,כרמיתעו"ד

תבים

$TS1$מכותבים$TS1$

$DN2$מכותבים$DN2$הפניםממשרדיבכירים

עירונית,להתחדשותוהרשות
רשותשלהחלטהכלכימודגש

השבחההיטללהחילמקומית

פסולההעיררחביבכלגורף

שי־היאהמשמעותהחוק.בעיני

זמים

$TS1$שיזמים$TS1$

$DN2$שיזמים$DN2$אחריםאינטרסיםבעליאו

שי־משפטילהליךלגשתיוכלו

ערער

$TS1$שיערער$TS1$

$DN2$שיערער$DN2$עםהעירייה.קביעתעל

בהסתייגותהמכתבמדגישזאת,

כימה,במידתאותוהמעקרת

אזוריתחלוקהנעשתהעודכל

גםכמתבקשמקדימהובדיקה

ואחידגורףהיטלעלהחלטה

החוק.בעיניתקפהתהיה
המשפטים,במשרדגורםלפי

החל־בעקבותיצאההדעתחוות

טה

$TS1$החלטה$TS1$

$DN2$החלטה$DN2$אונו,קריתעירייתשלגורפת
שהכ־הראשונותמהעריםשהיתה

ריזו

$TS1$שהכריזו$TS1$

$DN2$שהכריזו$DN2$מהיטלגורףפטורעלבאחרונה

בתחומן.פינוי־בינויבמיזמיהשבחה
ירושליםגםלמגמההצטרפואחריה

בודדותשכונות)למעטשבעובאר

אותולדבריאשקלון.וכןבתוכן(,

בהמשךהמשפטים,במשרדגורם

החלטהאונוקריתעירייתקיבלה

רקבתוכנהזההכיאםחדשה
לאזורים.חלוקהבתוספת

מלאפטורמתןשלהמגמה

פינוי־בינויבמיזמימהיטלים

הפוליטי־לגבישאלותמעלה

זציה

$TS1$הפוליטיזציה$TS1$

$DN2$הפוליטיזציה$DN2$שמקבליםההחלטותשל

בחו7המבניםקריסת

הסכנהאתשהעלתה

גרמההיום,סדראל

בנייההיתרימעיכוב

"מיזםאומר.הואפשוט",הואשיב

מהמדיניותחלקהואפינוי־בינוי

שמבחי־אונו,קריתשלהעירונית

נתי

$TS1$שמבחינתי$TS1$

$DN2$שמבחינתי$DN2$לגמרי,חדשהתהיהעשורעוד
שא־הקולכן,ומחוזקת.ממוגנת

נחנו

$TS1$שאנחנו$TS1$

$DN2$שאנחנו$DN2$הואהשניםלאורךמובילים

וצפיפותדיוריחידותפחותשל

פטורלצדפינוי־בינוי,מיזמיבגין

הצ־גםזו,מסיבההשבחה.מהיטל

פיפות

$TS1$הצפיפות$TS1$

$DN2$הצפיפות$DN2$נשמרההשניםלאורךשלנו

טוען.הואבארץ",מהנמוכות

יוצרתהחקיקה

ודאותחוסר

היתההזההמהלך"מטרת

בפועלאבלבשוק,ודאותלייצר
יהודהטועןענק",כאוסנוצר

והבו־הקבלניםארגוןיו"רכתב,

נים

$TS1$והבונים$TS1$

$DN2$והבונים$DN2$והמרכז.אביבתלבמחוז

רשויותשהרבהמכיווןקרה"זה

דרישותאתלהשיתהחליטו

עלגםהחדשותההשבחההיטלי
מופק־תוכניותעםפרויקטים

דות,

$TS1$,מופקדות$TS1$

$DN2$,מופקדות$DN2$אותם".לחסלולמעשה

ההיטלשיעורכילצייןיש

עלגםיחולהרשויותשלהחדש

אנזילסלנזןצילוםבערים"הדיוריחידותהגדלתעולביעדיםפגיעה"צפויהבירועולים.פינוי־בינוימיזם

הבחירותכאשרהערים,ראשי

שיתקיימוהמקומיותברשויות
לנגדעומדותכברהבאהבשנה

צעדהערים.ראשישלעיניהם

מהיטלמלאפטורמתןשלכזה

המחאהלקולבניגודעומד

המקומיהשלטוןמצדשנשמע
ההתחד־נגדהאחרונותבשנים

שות

$TS1$ההתחדשות$TS1$

$DN2$ההתחדשות$DN2$זאת,.38ותמ"אהעירונית
דיוריחידותשתוספתמהסיבה

מקופתן.גורעתלעריםותושבים
לקרום.עשויותהןהכנסות,ללא

ראשגל,ישראללטענתואולם

שלאמידווקאאונו,קריתעיריית

המ־אתמפספסכמותופועל

שוואה:

$TS1$:המשוואה$TS1$

$DN2$:המשוואה$DN2$יכולהלאמקומית"רשות

בירןענתעו"ד
כהןיהונתןנדבצילום:

יחידותפחותרוצהשהיאלומר

היטללבקשוגםוצפיפות,דיור

אםהריביחד.חילאזההשבחה.

bdiצילום:כתביהודה

בגיןהשבחההיטלייותראגבה

לתתאצטרךאניהפרויקטים,

התה־ליזמים.דיוריחידותיותר

גן,וברמתון
הישניםשבבניינים

להיזהר;צריםלראשי
סימי־בימילמיזמי

במאי,לפנישאושרותוכניות
ניתןשעליהםבמתחמיםמלבד
להתחדשותם.ממשלתיצו

כדיכסףצריכיםערים"ראשי

הנו־המצבאבלהעיר,אתלנהל

כחי

$TS1$הנוכחי$TS1$

$DN2$הנוכחי$DN2$להביאוצפוימאודבעייתי

שלוביעדיםבפרויקטיםלפגיעה

אוליבערים.הדיוריחידותהגדלת

הר־שבהןיוקרתיות,בשכונות

ווח

$TS1$הרווח$TS1$

$DN2$הרווח$DN2$פרופורציונלי,לאכברהיזמי
גבוהיםהיטליםלספוגיהיהאפשר

המ־אתשישלםמיאבלמהקיים,

חיר

$TS1$המחיר$TS1$

$DN2$המחיר$DN2$שםהחלשותהשכונותהן

תה־העריםשלהחדשההמדיניות

רוג

$TS1$תהרוג$TS1$

$DN2$תהרוג$DN2$בסיסעלופרויקטיםתוכניות

כתב.מסכםשרירותיות",החלטות

שלהתוקףכימסבירהבירן

הרשותשלהנוכחיתהקביעה

לפיתקפהההשבחההיטליעל

בלבד.שניםלחמשהחקיקה

שבובמצבהשוקאת"משאירים

יכולההרשותשניםלכמהאחת

ההיטלגובהעלמחדשלהחליט

הכ־אתשמעקרדברשתגבה

וונה

$TS1$הכוונה$TS1$

$DN2$הכוונה$DN2$הח־שבבסיסודאותלייצר

קיקה

$TS1$החקיקה$TS1$

$DN2$החקיקה$DN2$."הזאת
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