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הנדון :תוספת עלויות בניה בגין רגולציה
בעשור האחרון נוספו דרישות רגולטוריות רבות בעלות השפעה מצטברת משמעותית על שטחי
הדירותומחיריהן .
ההשפעה הממוצעת המצטברת של דרישות אלו הנה כ 204,000-ש"ח ,שהם  14.6%ממחיר דירה
ממוצעלצרכןשל1.4מ' .₪

השיטה
הנושאיםהרגולטורייםהשוניםקובצולקבוצותעיקריותכלהלן :
 .1התאמותלצורךשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות
 .2בטיחותאש
 .3התאמותלבניהגבוההוהחמרתתקינתמבנה
 .4תקנותתקשורתחדשות
 .5הגנתהסביבה–גזרדוןוחדריפסולת
 .6שינויתקניחניהומעברלחניהתתקרקעית
 .7הגנהאזרחית(ממ"דים)–תוספתשטחומסננים
 .8שינוייםבמתקניתברואה
 .9חיפויחזיתות
 .10תיקון5לחוקמכרדירות
 .11נהלישמירהעלעציםבוגרים
לכל תחום ישנם תתי נושאים וכל אחד נבחן לפי השפעתו בשטחים פנימיים ,שטחים ציבוריים
ועלויות(חלקןבגיןהתאמותשטחבלבדוחלקןבשלהוספתמתקניםוחומרים) .מתודולוגיה,הנחות
ונתוניםנוספיםששמשואותנובמסמך–ראובנספחא'.פירוטתתיהנושאים,השטחיםוהמקדמים
לפיסוגמבנהראובנספחב' .
רחוב אחד העם  9מגדל שלום מאיר תל אביב 15256 ,טל'  03-5671210-1פקס' 03-5165962

לצורךשקלולהנתוניםוחישובהשפעתםהמתקבלתעלמחירממוצעלדירההשתמשנובנתונילמ"ס
הבאים :
 .1התפלגותהדירותלפימספרהקומות(מחולללוחותבנייהבאתרלמ"ס) 
 .2שטחדירהממוצעתברוטו(שנתוןסטטיסטי)2010 
 .3מחירכולללמ"ר(מתוךמדדמעודכןלמחיריתשומהבבניהלמגורים) .

ריכוז הממצאים
להלןמרכיביהתוספתלעלותהבניהוהשפעתם(בש"ח/אחוזים) :














דירה ממוצעת בישראל התייקרה ב 02,4222-ש"ח בעשור האחרון בשל רגולציה 4תקינה והנחיות
מוסדות תכנון .ההשפעה הגבוהה ביותר הנה בדירות מעל  9קומות (כ 0004222-ש"ח) 4והנמוכה
ביותר בבתים צמודי הקרקע ( 0004222ש"ח).
השטחברוטובדירהממוצעתכוללשטחישירותוללאשטחיחניהגדלבכ19-מ"רבגיןנושאיםאלו .

להלןהתפלגותמרכיביהעלייהבמחירהדירות2000–2010בגיןתקינהורגולציה:










תוספת עלות כוללת:
 02,4222ש"ח


עלויות טיפול בעצים לפי הנחיות פקיד היערות
חוק היערות ,שהוא למעשה תיקון לפקודת היערות המנדטורית משנת  1926קובע כללים ונהלים
ברוריםבכלהנוגעלהגנהעלעצים .
חוקהתכנוןוהבניה(סעיף)83מחייבלסמןכלעץבתכניתהמפורטת.תקנותתכנוןובנייהמחייבות
אתהוועדה המקומיתלהתייעץעםפקידהיערות לפניאישורשלהיתרבנייה.פועליוצאשלתיקון
חוקתכנוןובנייה בנושא עצים בוגרים הואהצורך לסמןבכל תכנית טופוגרפית המצורפת לבקשה
להיתראתכלהעציםבמגרש.בנוסףחייבהקבלןלקבלחוותדעתשלאגרונוםלגביהטיפולהאפשרי
בעציםהבוגרים,ולהכיןתכניתפיתוחהמתחשבתבהם. 

נושא זה מצריך התייחסות נפרדת שכן בהעדר עצים אין הוצאות . אך אם קיימים עצים בוגרים
במגרש יש לכך משמעויות רבות .מנקודת מבטו של היזם  -במגרשים המשופעים בעצים בוגרים,
יצומצם פוטנציאל הבנייה באותו אתר ,משך הזמן הנדרש לאישור התכנית עלול להתארך ועלויות
הכנתהתכניתיעלו(ביצועמדידותוהכנתנספחעציםבוגרים) .
מימושהחוקמושגבאמצעיםהבאים :
 .1התייעצותמוקדמתשלעורךהתכניתעםפקידהיערות,עלבסיסמפתמדידהומידעמפורט
אודותעציםבוגריםבתחוםהתכנית(תקףלרובהמגרשים) .
 .2הכנתנספחעציםבוגריםכחלקממסמכיהתכנית(תקףלרובהמגרשים) .
 .3ביקורבאתרשלפקידהיערות,לאימותנתוניהנספח(תקףלחלקמהמגרשיםשבהםיש
הרבהעצים) .
 .4מתןחוותדעתפקידהיערותלתכנית .
 .5החלטתמוסדתכנוןבדברההתייחסותלעציםהבוגריםבתכנית,לאורחוותהדעת .
 .6הגשתבקשהלכריתה/העתקהשלעציםכתנאילהיתריבנייה .
עלותתכנוןמוקדם,תכנוןמפורטופיקוחעליוןעלביצועהתכניתיכולהלהגיעלכ45,000-₪במגרש
הכוללפחותמ20-עצים .
תוספתטיפולבהעתקתעץהיא1,000–1,500₪לעץ .
תוספתטיפולבעץמיוחד(מעל80שנהאוקוטרגזעמעל50ס"מ)הינהכ5,000-₪לעץ .
לעלויותאלונוספותלעיתיםעלויותקשותלכימותהנובעותמעיכובהעבודהבמגרשבשלהימשכות
תהליךהאישורהנ"לע"יפקידהיערות .

הנחותונתוניםנוספיםששמשואותנובמסמך–ראובנספחא .
פירוטתתיהנושאים,השטחיםוהמקדמיםלפיסוגמבנהראובנספחב .
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מחלקהכלכלית
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אגףטכני





נספח א' – מתודולוגיה והנחות

 נקודתהמוצאלאומדניםהנההערכהכלליתשלהעלותהאבסולוטיתאוהשטחהנוסףבמ"ר
בכלנושא.מרביתהנושאיםמשפיעיםבאופןשונהעלמבניםשוניםלפימספרהקומותבבניין.
לצורך כך מפורטים מקדמים שמטרתם להתאים את המספר הכללי (מ"ר או סכום כסף)
לסוגיהבנייניםהשוניםבחלוקהלפיקומות:1עד2קומות,3עד4קומות,5עד9קומות,9
קומותומעלה. 
 להלן פרמטרים בתחשיב ומספר אומדנים המאפשרים להעריך את מחיר מ"ר ממוצע ללא
חניהואתאחוזהשפעתהרגולציהממחירהדירהבשקלוללכלהדירותהחדשותבישראל :















 השפעתהדרישותהנה 24%ממרכיבעלותהבניהבלבדבסך 878,000₪כוללמע"מ.זאתבין
השארבהינתןנתונילמ"סהמעודכניםשלדירהבשטחכוללממוצעשל179מ"ר(כוללחניה)
ובעלותבניהממוצעתשל4,157ש"חלמ"רללאמע"מ .

בעמודהבא–נספח ב'  :פירוטהעלייהבמחירהדירותלפיתתיהנושאים,השטחיםוהמקדמים
ובחלוקהלסוגמבנה 







































