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הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים - הטכניון- חיפה

מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע”מ
הטכניון חיפה 32000, טל: 04-8294019,  פקס: 04-8294071
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אביב-יפו  תל  לעיריית  לחוקר,  שמורות  זה  לפרסום  האקדמיות  הזכויות  כל   .2018
ולמוסד הטכניון למחקר ולפיתוח בע”מ.

ISBN 978-965-409-065-0 :מסת”ב
אין להעתיק, לצלם או לשכפל כל חלק ממסמך זה ללא רשות בכתב ומראש מאת בעלי 

הזכויות. 
ספר זה משקף את דעת המחבר בלבד; המרכז לחקר העיר והאזור ו/או הטכניון ו/או 
רשות מקומית כלשהי אינם אחראים לדיוק הנתונים המופיעים בספר ולמסקנותיו. למען 
הסר ספק, מודגש בזאת כי חבר הסגל ו/או הטכניון ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח 
בע”מ לא יהיו אחראים לכל נזק לרכוש ו/או לגוף ו/או להוצאה ו/או להפסד מכל מין 
וסוג אשר יגרמו ו/או עלולים להיגרם לכם או למי מטעמכם עקב חוות דעת זו או דוח 

זה או בהקשר להם. 
For the elimination of any doubt, it is hereby stressed that the staff 
members and/or the Technion and/or the Technion research and 
development foundation ltd will not be liable for any damage to property 
and/or corporeal damage and/or expense and/or loss of any kind or 
sort that will accrue or may be caused to you or to anyone acting on 
your behalf, in consequence of this opinion or this report, or in any 
connection to it.
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תודות 
תודתי הרבה לטכניון ולמרכז לחקר העיר והאזור על הסיוע בהוצאה לאור של פרסום 
זה. תודתי גם למינהל ההנדסה בעיריית תל אביב-יפו, ובפרט לאגף להכנסות מבניה 
ופיתוח, על הסיוע שהגישו לי בזמן המחקר. תודתי נתונה לחברי צוות החשיבה העירוני 
אגף  )מנהלת  ברץ  פזית-שלמון  לעו”ד  בפרט,  וההקשבה.  המועילות  הערותיהם  על 
לרוני  עיר(,  לתכנון  האגף  מנהל  )סגן  כרמלי  אודי  לאדריכל  ופיתוח(,  מבניה  הכנסות 
קינסברונר )מנהל תחום כלכלי בכיר(, ולעו”ד רון רוטשילד )רון רוטשילד, משרד עורכי 

דין(. 

וניסיונם  מזמנם  תרמו  אשר  שונים  מתחומים  ולמומחים  למרואיינים  גם  נתונה  תודתי 
בשלבי המחקר השונים. בפרט תודתי )בסדר אלפביתי( ל: עו”ד ישי איצקוביץ )אגמון 
וביצרון(, איריס  )סמנכ”ל התחדשות עירונית בעזרה  ושות’ עורכי דין(, נעמה בן זאב 
)משנה לראש  גלעדי  ארנון  נאמנות(,  )מנהלת קשרי לקוחות בפועלים שירותי  נתן  בר 
עיריית ת”א-יפו(, גד גרשון )סמנכ”ל בשפיר הנדסה(, עו”ד שירה הרניב )מחלקת מיסוי 
כלכלה  )פז  וינברג  יואב  אדריכל  אביב-יפו(,  תל  בעיריית  המשפטי  השירות  וארנונה, 
משותף  )מנכ”ל  כתב  יהודה  דין(,  עורכי  )גינדי-כספי  טצסוואן  אדם  עו”ד  והנדסה(, 
בקבוצת כתב(, אמירה מלאמנט )מנהלת תחום תכנון, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
מחוז תל אביב(, עוזי סלמן )היועץ המשפטי לעיריית ת”א-יפו(, גיא ספירשטיין )ספיר 
ניהול נכסים(, חדוה פיניש )מתכננת באגף התכנון האסטרטגי, עיריית ת”א-יפו(, משה 
כלכלי  תכנון  תחום  )מנהל  פרזות  נחום  נאמנות(,  שירותי  בפועלים  כללי  )מנהל  פנחס 
באגף להכנסות מבנייה, עיריית ת”א-יפו(; עו”ד יובל קינן )קינן עורכי דין(, עו”ד תומר 
רוזנר )יועץ משפטי לכנסת(; אלי רוזנטל )מנכ”ל ארגון הקבלנים והבונים בת”א-בת ים(, 
דליה שוסטר )מנכ”ל נווה שוסטר(. לבסוף תודתי נתונה למתכננת שלי חפץ שבלעדיה 
ספר זה לא היה מגיע אל הדפוס. שלי סייעה לי רבות בעריכה ובהידוק הטקסט. אני 

מודה לה על סבלנותה.

עריכה אקדמית והבאה לדפוס: שלי חפץ. 
איור כריכה: ליאב צברי.
עיצוב גרפי: ליטל קרני.

אודות המחבר: 
בפקולטה  בטכניון  בכיר  ומרצה  ערים,  ומתכנן  דין  עורך  הוא  מועלם  ניר  ד”ר 
לארכיטקטורה ובינוי ערים. הוא בעל תארים בתכנון ערים ואזורים ובמשפטים ומומחה 
בדיני תכנון ובניה. מחקריו עוסקים בשימור מבנים היסטוריים, עיצוב עירוני, היבטים 

משפטיים ומוסדיים בתכנון ובשלטון מקומי. 
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"...מהקומות הגבוהות במגדלים החדשים 
 אנחנו לא במקרה נראים קטנים

 האדמה משחירה תחתינו
 מטוסים מנמיכים עלינו

 בין קירות צפופים
 חולמים אל מרחבים

 היי! העבודה מתישה אותנו
 השיטה עוד תכניע אותנו

 אנחנו ישנים, חגים בעיגולים

 אולי מחר יביא רעיון חדש
 אצלנו במרתף טווים זהב מקש

 מהקומות הגבוהות במגדלים החדשים
 אנחנו לא במקרה נראים קטנים

 מאה קומות לפחות במגדלים החדשים
אנחנו לא במקרה נראים משם קטנים קטנים..."

מתוך השיר “מגדלים”
מילים ולחן: אסף אמדורסקי
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דבר ראש המרכז לחקר העיר והאזור
נפל בחלקי כמי שעומד היום בראש המרכז לחקר העיר והאזור בטכניון, להציג פרסום מקיף זה של 
חבר המרכז ומרצה בכיר בפקולטה, ד״ר ניר מועלם. פרסום זה מצטרף לסדרה מפוארת של פרסומי 
בעבר  תרמו  אלה  פרסומים  המגוונים.  היבטיו  כל  על  התכנון  בתחומי  והאזור  העיר  לחקר  המרכז 

ותורמים יום יום תרומה מובהקת להתפתחות החשיבה והעשייה התכנונית בישראל ומחוצה לה.

יש  הפרובוקטיבי  בשם  לנצח׳.  ׳צעירים  העניין  מעורר  השם  את  לפרסומו  לתת  בחר  מועלם  ד״ר 
מגדלי  הבריאה של  להתבגרותם  כנה  תקווה  גם  אך  סטירית,  בלשון  אזהרה  רבה של  מידה  כמובן 
לטובת  וחסונים  צעירים  כשהם  לבוא,  שנים  לאורך  ולהתנהגותם  באלפיהם  כאן  הנוצרים  המגורים 

המוני דייריהם והחברה כולה.

ומצטופף. בכל שניים עד שלושה עשורים מוכפל השטח הבנוי  המרחב הישראלי הוא מרחב צפוף 
למגורים בישראל. פרופ׳ אדם מזור, אדריכל חתן פרס ישראל, מורה אהוב בטכניון ומי שיזם במסגרתו 
את תכנית האב לישראל 2020, זיהה את המגמה. השנים מלמדות כמה צדק. המשמעות היא שבמהלך 
חלקים  יעברו  במקביל  נוספת.  פעם  היום  שבנוי  מה  כל  את  לבנות  צורך  יהיה  הקרובים  העשורים 
גדולים של המלאי הבנוי תהליכי התחדשות וככל הנראה ציפוף. כל אלה, יחד עם התחרות הגוברת 
על כל פיסת קרקע והצורך לשמר ערכים קיימים בשטחים פתוחים ובנויים, מביאים עמם יותר ויותר 

מבנים גבוהים ורבי קומות. יותר ויותר מגדלים הנבנים מסביבנו בקצב מואץ. 

במחקר מקיף על בניינים גבוהים שיזם מינהל התכנון לפני למעלה מעשור התריע צוות בראשותה 
של פרופ׳ רחל אלתרמן על סכנת התפתחותם של מגדלי מגורים, בעיקר מחוץ לאזורי היוקרה לכדי 
שלא  קשה  זמן.  לאורך  הראויה  לאחזקתם  והמשאבים  התנאים  העדר  בגלל  זאת,  אנכיים׳.  ׳סלמס 
הדיור  למצוקות  מענה  לתת  כדי  גבוה  בקצב  שנבנו  הענק  מבני  דיירי  של  הקשה  בגורלם  להיזכר 
אחרי מלחמת העולם השניה באירופה ובארצות הברית והביאו אסון על דייריהם ועל עצמם. למרות 
אזהרה חמורה זו, הולכים ונבנים סביבנו מאות מגדלים וקצב בנייתם הולך ומואץ כאשר תחזוקתם 
השוטפת נשענת על מערכות חקיקה ואירגון מיושנות ובלתי מתאימות. מערכות אלה נבנו בזמנן כדי 
לתת מענה לבניה נמוכה ולטכנולוגיות דיור בסיסיות מאוד ואינן נותנות מענה היום ובעתיד עתיר 

המגדלים הצומח כאן במרץ. 

ישנים  בניינים  נהרסים  בהם  עירונית  התחדשות  של  בפרויקטים  יותר  עוד  מדאיגה  נעשית  הבעיה 
ונבנים בניינים גבוהים, רבי דירות ועתירי טכנולוגיה תחתם. המונח ׳דיירים ממשיכים׳ שטובע ד״ר 
מועלם מתייחס לאותם דיירים ותיקים הנדרשים באחת לשינוי קיצוני במסגרת הכלכלית והחברתית 

של מגוריהם ואין מושיע.

הספר שלפניכם מפנה זרקור להסדרים האירגוניים והמשפטיים שנועדו להתמודד עם הבעיה המונחת 
בצדק  קובעת  הסקירה  הדרושים.  הדחופים  לפתרונות  ובעיקר  לבעיות  לסכנות,  לפתחינו-  היטב 
מגדלי  אל  שנקלעו  עצמם,  הדיירים  של  הקשה  בבעייתם  רק  כאן  מדובר  שאין  אמיתית  ובדאגה 
והולך והעומק של הבעיה הופך אותה לבעייה חברתית  המגורים מרצון או מאונס. ההיקף הנצבר 

כלכלית של החברה כולה.

הסוגיות,  את  היום  סדר  על  המעלה  הכרחית  דרך  פריצת  כן,  על  הוא,  שלהלן  המקיף  הפרסום 
אנו  כך  ותשמש-  שונים  תחזוקה  מנגנוני  של  ויישום  בהקמה  המרכזיים  והאתגרים  ההזדמנויות, 
מקווים- חומר רקע לשינויי חקיקה ומקור השראה לרשויות ממשלתיות ולמקבלי ההחלטות לנקוט 

עמדה ולעשות מעשה.

פרופסור שמאי אסיף
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47 2.3 דברי חקיקה והסדרי תחזוקה ומימון בישראל: עמדה מצמצמת בדבר קביעת הסדרי
     תחזוקה שונים

48 2.4 קריאת השכמה לפתרונות - דור העתיד לפתרונות התחזוקה ודילמות ביישומם

50 פרק 3 | פתרונות אחזקה בעולם

51 3.1 אירלנד

52 3.2 פלורידה, ארה"ב

53 3.3 אוסטרליה

53 3.4 אנגליה

54 3.5 סקוטלנד

57 3.6 סיכום ביניים: הסדרי תחזוקה בעולם 

58 פרק 4 | קווים כלליים למדיניות: מנגנונים מימוניים לתחזוקה ולסיוע לדיירים ממשיכים

60 4.1 מתווה כללי להחלת הפתרונות המימוניים ברמה הארצית והמקומית

65 4.2 מנגנון מימון מס' 1: קרן פחת

73 4.3 מנגנון מימון מס' 2: ייעוד "שטחים מניבים" במבנה 

78 4.4 סיכום ביניים: השוואה בין מנגנון נכס מניב לבין מנגנון קרן הונית לתחזוקה שוטפת/
      ארוכת טווח

79 4.5 מנגנון מימון מס' 3: גביית "היטל תחזוקה" במסגרת תשלומי הארנונה או תשלומים
     עיתיים אחרים המשולמים לעירייה

79 4.6 מנגנון מימון מס' 4: הטלת חובה על מבקשת ההיתר להסדיר בתקנון בית משותף את 
     הסדרי התחזוקה ארוכת הטווח

81 פרק 5 | היבטי המס בגיבוש מנגנוני תחזוקה

81 5.1 עקרונות כלליים

82 5.2 נכס מניב: השלכות מיסוי 

85 5.3 קרן הון לתחזוקה: השלכות מיסוי

87 5.4 תמיכה בבעלי דירות ממשיכים: היבטי מיסוי

87 5.5 סיכום ביניים: היבטי מיסוי בגיבוש הסדרי תחזוקה 

88 פרק 6 | היבטים במישור המקומי: קביעת מדיניות מוניציפלית לתחזוקה

89 6.1 תכנית תא/5000 בתל אביב-יפו

92 6.2 הצעה למדיניות ליישום ברשויות מוניציפליות בישראל

99 פרק 7 | מתווה אפשרי לפתרונות חקיקה במישור הארצי
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107 פרק 8 | סיכום ומסקנות

109 ביבליוגרפיה

117 נספח א' | נוסח מוצע להסדרים חקיקתיים: 
תיקוני חקיקה ראשית לצורך הבטחת תחזוקה ארוכת טווח

איורים

16 איור 1: רקע לבעיות תחזוקת מבנים בישראל 

17 איור 2: מספר התחלות הבניה למגורים בישראל בשנים 2015-1995

18 איור 3: השוואה בין התחלות הבניה למגורים במבנים בני עד 4 קומות לעומת מבנים בני  
           21 קומות ויותר בשנים 1995 - 2015

19 איור 4: השוואה של מספר התחלות הבניה של דירות מגורים בישראל על פי שנה וגובה 
          הבניין

20 איור 5: השוואה רב שנתית של שינוי מספר התחלות בניה של מבני מגורים בני 8 קומות 
          ומעלה בישראל

23 איור 6: רמות התחזוקה למבנה ולשפ"פ

30 איור 7: אתגרים מרכזיים בתחום התחזוקה

43 איור 7א: האם קיים מנגנון תחזוקה? מיפוי מנגנוני תחזוקה במבנים גבוהים בשלוש ערים
            נבחרות

44 איור 7ב: הוראות תחזוקה כתנאי לאכלוס או היתר בערים פתח תקווה, רחובות ותל אביב

59 איור 8: קווים כלליים למדיניות: מנגנונים מימוניים לתחזוקה ולסיוע "דיירים ממשיכים" 

60 איור 9: מיפוי כולל של שני המנגנונים למימון הוצאות תחזוקה שונות: מנגנון מימון 
          באמצעות הקצאת שטחים מניבים ומנגנון מימון באמצעות קרן הונית

63 איור 10: מקרים בהם מוצע לשקול קביעת מנגנוני תחזוקה 

69 איור 11: זהות הדייר הממשיך 

71 איור 12: מנגנון סיוע "מורחב" לדיירים ממשיכים במיזמי פינוי בינוי

73 איור 13: סוגי שטחים מניבים למימון הוצאות הבית המשותף 

76 איור 14: בעלויות אפשריות על השטח המניב, לצד אתגרים בבעלות מסוג מסוים 

77 איור 15: מתווה לעניין בעלות וניהול של שטחים מניבים

טבלאות

14 טבלה 1: סיכום מנגנוני תחזוקה במסגרת המדיניות המוצעת

27 טבלה 2:  היקף השימוש בשפ"פ בערים באזור השרון

78 טבלה 3: סיכום ביניים: השוואה בין מנגנון נכס מניב לבין מנגנון קרן הונית לתחזוקה
           שוטפת / ארוכת טווח של מבנים ושפ"פים

93 טבלה 4: הסדרים קונקרטיים לתחזוקה במסגרת קביעת "מנגנון תחזוקה" תב"עי: מידת
            התלות ברשות המקומית
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בנין משפחתי דו-קומתי מוזנח בשכונת הדר יוסף, תל אביב-יפו. 
צולם על ידי ניר מועלם בפברואר 2014.
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תקציר מנהלים
)כהגדרתם  נמוכים  ובין  גבוהים  מבנים  בין  ישנים,  ובין  בין חדשים  דירות,  מרובי  בניינים  תחזוקת 
בחוק(, בין אם בניינים מרובי דירות אשר נבנו במסגרת התחדשות עירונית ובין בדרך אחרת, מהווה 
מנגנונים  גיבשו  העולם  מדינות  בעוד  מספקת.  בצורה  הישראלי  המחוקק  את  העסיקה  שלא  סוגיה 
אותם  המקיפים  המשותפים  השטחים  ושל  מגורים  מבני  של  טווח  ארוכת  תחזוקה  להבטחת  רבים 
)במידה וקיימים(, מדינת ישראל טרם ערכה אסדרה מקיפה בתחום. היות והידע בתחום בישראל אינו 
רב, נועד מסמך זה להעלות על סדר היום את הסוגיות, ההזדמנויות והאתגרים המרכזיים בהקמה 
וביישום של מנגנוני תחזוקה בישראל. המסמך מציע מתווה ראשוני לשינויי חקיקה במישור המקומי 
לקידום  מקומיות  רשויות  עבור  כהשראה  לשמש  נועד  וכן  ומנגנונים  סוגיות  של  המשגה  והארצי, 
ויישום הנושא בישראל. עד להכנתה של חקיקה, מציע המסמך מספר דרכים אופרטיביות לגיבוש 

הסדרי תחזוקה מקומיים. 

בתהליך אשר קדם לכתיבת הספר סייעו עשרות מומחים שהתראיינו לצורך העבודה. המרואיינים 
חברות  המקומיות,  מהרשויות  ואדריכלים  מהנדסים  וביניהם  והציבורי  הפרטי  המגזר  מתוך  נבחרו 
בניה, עובדי חברות ניהול ותחזוקה, משפטנים ומתכננים העוסקים בתחום. ראיונות אלה ציירו תמונה 

מורכבת ומאתגרת בנושא תחזוקת מבני מגורים בישראל. 

הממצאים והנקודות המרכזיות העולות מהעבודה מסוכמות להלן:

בישראל גובר קצב בניית מבנים גבוהים בכלל ומבני מגורים רבי קומות בפרט. בעוד שב- 1995 	 
נבנו רק כ- 823 יחידות דיור במבנים בני 11 - 15 קומות, הרי שב-2012 טיפס המספר ל- 4,467 
יחידות דיור. עלייה דרמטית נצפית גם ב”סופר-מגדלים” בני 21 קומות ויותר שם חל גידול של 

פי 20 במספר התחלות הבניה באותן שנים.

על 	  גבוהים,  במבנים  למגורים  ביחס  ערים  תושבי  של  מעורבת  עמדה  על  מצביעים  מחקרים 
יכולת  ועל  בהם  המתגוררים  התושבים  בריאות  על  הגבוהים  המגורים  מבני  של  השפעתם 

התחזוקה שלהם. 

הקיימות 	  ובטיחותיות  חברתיות  כלכליות,  סכנות  מפני  מתריעים  קודמים  מחקרים  ממצאי 
במבנים שאינם מתוחזקים כראוי.  

תחזוקת מבנים, ובפרט במבנים הגבוהים והשטחים הפרטיים הפתוחים הסמוכים להם, כוללת 	 
ביצוע מטלות, לטווח הקצר והארוך, המחייבות השקעת משאבים. 

)ניקיון, 	  יומיומיות  נועדה לסייע בעיקר לביצוע פעולות תחזוקה  תחזוקה שוטפת לטווח קצר 
גם  כמו  לטווח הארוך  מנע  לביצוע פעולות  נוגעת  טווח  וכד’(. להבדיל, תחזוקה ארוכת  גינון 

ביצוע תחזוקת שבר והחלפת מתקנים חיוניים כגון גנרטור, מעלית ועוד.

תחזוקת מבנים מעלה את השאלה כיצד והאם לסייע ביצירת מנגנוני תחזוקה עבור כלל הדיירים, 	 
לצד שאלת הסיוע לדיירים ממשיכים, קרי: דיירים ותיקים יחסית אשר התגוררו בתחום המתחם 

טרם ביצוע הפרויקט ואשר עתידים לחזור ולהתגורר בו במסגרת מיזמי התחדשות עירונית. 

לדיירים 	  לסייע  המאפשר  עירונית  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  חוק  התקבל   2016 בשנת 
ממשיכים במסגרת מיזמי התחדשות עירונית. ההגדרה הכלולה בחוק מצמצמת למדי, אך היא 

נקודת התחלה לשיח בנושא זה. 
במיזמי 	  ממשיכים  לדיירים  לדאוג  יזמים  מחייב  עירונית  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  חוק 

התחדשות עירונית, אך הוא אינו מהווה פתרון תחיקתי מקיף בנושא זה.
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“דייר 	  פיה  על  יותר:  מרחיבה  הינה  זה  מסמך  במסגרת  המוצע  פי  על  ממשיך”  “דייר  הגדרת 
ממשיך” הינו מי שהתגורר בעבר בתחומי מתחם התחדשות עירונית כגון תמ”א 38 ופינוי בינוי 

ויש רצון לסייע לו במימון הוצאות תחזוקה שונות לאחר השלמת הפרויקט. 

מסמך זה מציע קריטריונים להגדרה של “דיירים ממשיכים”. מוצע לראות “דייר ממשיך” כמי 	 
בנוסף,  לבניה.  קדמו  אשר  השנים  שלוש  מתוך  אחת  שנה  לפחות  הפרויקט  במתחם  שהתגורר 
וכתנאי מצטבר, מוצע לראות בבעלים, חוכר או דייר מוגן אשר ממשיך להתגורר בפועל בדירה 
לאחר השלמת המיזם ואכלוסו כ”דייר ממשיך” לצורך סיוע במימון הוצאות עודפות של תשלומי 

ועד הבית כמו גם תשלומים אחרים. 

זאת ועוד, מוצע להקים “קרן לדיירים ממשיכים”, צמודת פרויקט, אשר התקבולים שיתקבלו 	 
עירונית. התחדשות  במיזמי  ממשיכים  דיירים  של  עודפות  הוצאות  למימון  יסייעו  במסגרתה 
ידי העברת תשלומים עיתיים לכיסוי הוצאות שונות.  יכול להתבצע על  סיוע ל”דייר ממשיך” 
מוצע כי מיזמי התחדשות עירונית ובפרט מיזמי פינוי בינוי יאושרו תוך הקמת  “קרן לדיירים 

הממשיכים” לסבסוד הוצאות ועד הבית והוצאות אחרות לתקופות קצובות. 

מוצע לאמץ קריטריון קל להפעלה לצורך בירור זכאות של “דייר ממשיך” כגון סיוע לכל דייר 	 
שיש לו הנחה כלשהי בארנונה )כאינדיקציה לנזקקות(. קרן הדיירים הממשיכים תשמש בעיקר 
לסבסוד הוצאות שוטפות אך ההסדר אינו שולל ייעוד של חלק מן התקבולים עבור קרן אחזקה 

ארוכת טווח.

במצב המשפטי הנוכחי, קיימים שני אפיקי פעולה אפשריים לצורך הבטחת מקור מימון תחזוקה: 	 
האחד, הקמת קרן הונית לתחזוקה )קרן פחת( אשר יכולה לשמש לתחזוקה שוטפת, לתחזוקה 
תחומי  בתוך  מניבים”  “שטחים  יצירת  הינו  השני,  ממשיכים.  לדיירים  לסיוע  ו/או  טווח  ארוכת 
מימון  לצרכי  ישמשו  בגינם  והתקבולים  יושכרו  אשר  מגורים,  או  מסחר  שטחי  כגון  הפרויקט, 

התחזוקה )שוטפת ו/או ארוכת טווח(.

מקשיים 	  חף  מושלם”  “פתרון  אין  כי  ניכר  וחסרונות.  יתרונות  המוצעים  הפעולה  אפיקי  לשני 
של  המנגנון  כיום  הנהוג  המשפטי  במצב  כי  נמצא  זאת,  עם  ומקרקעיניים.  מיסויים  תכנוניים, 

הקמת קרן הונית ישים יותר בהשוואה למנגנוני תחזוקה מסוג שטחים מניבים.

לאור ניתוח של היבטים מיסויים, ניהוליים וקנייניים, נראה כי יש יתרון משמעותי ליצירת קרן 	 
הונית שכספיה ישמשו לתחזוקה ארוכת טווח. עם זאת, החיסרון המרכזי בקרן כזו הינו בכך 
שכספי הקרן עשויים להתכלות. בנוסף, עלויות ההקמה והניהול של קרן הונית עלולות להעמיס 

על הדיירים הממשיכים/החדשים ו/או על היזם ו/או על הציבור בכללותו. 

מוצע כי קרן הונית תופקד בנאמנות בנקאית ושבכתב הנאמנות יוסמך הנאמן להוציא כספים 	 
בהתקיים תנאים עיקריים, ובהם: )א( החלטה של נציגות הבית )ב( חתימה ואישור של מהנדס 
העיר לכך שהכסף נדרש למטרת תחזוקה. פתרון זה ישים במיוחד למצבים בהם הכסף משמש 
לתחזוקה ארוכת טווח. הוראות לעניין אופן השקעת הכספים, מינוי ופיטורין של נאמן ישולבו 

בתקנון הבית המשותף. 

לפתרון של שטחים מניבים יתרון בכך שמדובר על רכוש שאינו מתכלה, אך הוא מעורר בעיות 	 
מלכתחילה  לשלול  אין  זאת,  עם  אחרות.  ובדרכים  בחקיקה  לפתור  שיש  מורכבות  משפטיות 

שימוש בפתרון של שטח משותף מניב.  

שם 	  על  ולא  דיירים  תאגיד  שם  על  יירשמו  הנ"ל  כי  מוצע  המניבים,  השטחים  מפתרון  כחלק 
הדיירים וזאת כדי למזער בעיות אפשריות בתחום המס. עם זאת, עולה מורכבות בפן הניהולי 

השוטף של שטחים מניבים. 

רשויות 	  כי  מצאנו  זו  במסגרת  תחזוקה.  הסדרי  לייצר  אפשריים  כלים  מספר  המקומי  לשלטון 
מקומיות עושות שימוש בהוראות תחזוקה בתקנוני תכניות. עם זאת, תדירות השימוש משתנה 
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יצירת  המאפשרת  כוללנית  מתאר  תכנית  אביב-יפו  תל  לעיר  כי  נמצא  עוד  לרשות.  מרשות 
הסדרי תחזוקה מסוגים שונים. 

הבדיקה 	  במסגרת  מתאר.  תכניות  במסגרת  תחזוקה  הוראות  לקבוע  מוסמכות  התכנון  ועדות 
תא/5000  תכנית  אביב-יפו.  תל  בתחומי  החלה  תא/5000  תכנית  כדוגמה  נבחנה  שנערכה 
מאפשרת לדרוש מיזמים להסדיר פתרון תחזוקה במספר מצבים מרכזיים ומקנה שיקול דעת 
)למשל,  מפתח  מצבי  במספר  שנימנו,  אלה  כגון  תחזוקה,  מנגנוני  לדרוש  המקומית  לוועדה 

במסגרת פינוי בינוי( אם לדעתה הנסיבות מצדיקות זאת. 

התכנון. 	  למוסדות  נתונה  מתאר  בתכניות  תחזוקה  מנגנוני  של  לשילובם  קריטריונים  קביעת 
עם זאת, מתעוררות שאלות בדבר החלת ההסדרים הללו: למשל, האם יוגבלו רק למבנים רבי 
קומות, או יוחלו גם על מבנים גבוהים או נמוכים? במסגרת העבודה מוצעים מספר תבחיני בוחן 

לאימוץ הסדרי תחזוקה. 

ההמלצה המרכזית של מסמך זה היא שיש להיערך מבעוד מועד כדי להגן על תושבי מבני מגורים 
הקיימות  והבטיחותיות  החברתיות  הכלכליות,  הסכנות  מפני  קומות(  רבי  מבנים  )ובמיוחד  גבוהים 
במבנה שאינו מתוחזק כראוי. מוצע על כן לתקן את חוק התכנון והבניה, חוק המקרקעין, פקודת 

העיריות וחקיקת המס כדי לאפשר מימוש מהיר ויעיל של הסדרי תחזוקה במישור הארצי. 

ההסדרים המוצעים כאן אינם בהכרח הסדרים כופים, אלא בבחינת כלים אשר יכולים לסייע ליזמים, 
ורשויות ציבוריות להסדיר את התחזוקה בתחום פרויקטים שונים שהם מקדמים. עם  בעלי קרקע 
זאת, נראה כי כבר כיום קיימת אפשרות ליצירת מנגנונים תכנוניים, בפרט במסגרת תכניות מתאר, 

שיחייבו תחזוקה של מבנים גבוהים, בהינתן תבחינים שונים.

סיכום בקליפת אגוז: מנגנוני תחזוקה במסגרת המדיניות המוצעת

הטבלה שלהלן מסכמת על קצה המזלג את 
המוצעים  המנגנונים  ואת  המסמך  עיקרי 
)ראו  וחסרונותיהם  יתרונותיהם  על  בו 
את  מסווגת  הטבלה  הבא(.  בעמוד   1 טבלה 
המנגנונים המוצעים לשניים עיקריים: מנגנוני 
ומנגנונים לסיוע לדיירים ממשיכים.  תחזוקה 
הקטגוריות המופיעות בטבלה הן מודולריות 
כך שבמסגרת פרויקט אחד ניתן לשלב שטח 
לתחזוקה  פחת  קרן  או  פחת  קרן  עם  מניב 
ארוכת טווח, יחד עם קרן דיירים ממשיכים, 

על פי הצורך.

גם מבנים שאינם גבוהים סובלים מבעיות תחזוקה. בתמונה: 
רחוב הירקון, תל אביב-יפו. צולם על ידי ניר מועלם בדצמבר 

.2015
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חסרונות עיקריים
יתרונות עיקריים

מי ינהל את הקרן /
שטחים המניבים

ה
מי הבעלים

תיאור כללי
מקור

שומות מצד 
שטח מניב יחייב ת

ניהול 
הדיירים או גורם מנהל אחר; אחריות נזיקית 

שמו בתור 
ומיסויית על הדיירים אם ייר

שיים תזרימיים 
שטח המניב; ק

של ה
בעליו 

שך 
שכר במ

שטח המניב לא יו
במידה וה

שור המס. 
תקופה; מורכבות במי

הבטחת תזרים מזומנים 
שוטף לצורכי תחזוקה 

שיפור 
יומיומיים, 

חזות המבנה וסביבתו, 
והחצנות חיוביות אחרות 

 לעיר. 

נציגות ועד הבית, 
חברת ניהול מטעמו, 

עמותה/תאגיד דיירים 
ייעודי, גורם עירוני או 

היזם. 

שותף, או 
שטח מ

בבעלות תאגיד 
של דיירי הבניין, 

או בבעלות 
שטח 

עירונית, או 
שנותר בבעלות 

היזם.

שטח מניב 
שיתקבלו מ

התקבולים 
יועברו בחלקם לקרן פחת הונית 

לאחזקה ארוכת טווח

שטח מניב
ארוכת טווח

תחזוקה 

שטח מניב בבניין או בסביבתו 
שו 

שמ
שכר והתקבולים י

יו
שוטפת.

לתחזוקה 

שטח מניב
שוטפת

סכנה בהעמסת עלויות הקרן על היזם/
ש מנגנון 

שים/הציבור; צורך בגיבו
הרוכ

שרות כי הקרן תתכלה.
לניהול הקרן; האפ

אין צורך להסתמך 
שטח מניב 

דווקא על 
ש לנהל. הקרן 

אותו י
ש ותקבוליה 

תיווצר מרא
ש. 

יהיו ידועים מרא
שור 

בנוסף, יתרונות במי
המיסוי כמוסבר בפרק 5. 

נאמן. 
הקרן מהווה 

שותף. 
ש מ

רכו
טרם האכלוס או עם הנפקת 

היתר בניה יפקיד יזם הפרויקט 
שינוהל 

ש 
סכום מוסכם מרא

על ידי נאמן עבור דיירי הבית 
ש למטלות תחזוקה ארוכת 

שמ
וי

של גורם 
שור 

טווח כפוף לאי
שר 

עירוני. הוצאת הכספים תתאפ
שנים 

שר 
של ע

רק לאחר תקופה 
לפחות. 

קרן פחת
ארוכת טווח

שוטפים בתכיפות גבוהה 
שלומים 

העברת ת
שויה 

שונות ע
מתוך קרן הפחת לתכליות 

לייקר את ניהול הקרן. ספק רב אם חברת 
נאמנות בנקאית תסכים לבצע העברת 

שלומים תכופה על פי מתווה זה. 
ת

נאמן.
הקרן מהווה 

שותף. 
ש מ

רכו
הפקדה על ידי היזם טרם 

האכלוס או עם הנפקת היתר 
בניה. הכספים ינוהלו על ידי 

שיכות 
נאמן ויהיה ניתן לבצע מ

מתוך הקרן לעיתים תכופות 
שוטפות. 

כדי לסבסד הוצאות 
שיכות הללו 

שהמ
עם זאת מוצע 

שנה כדי 
שנה/

שרו כל חצי 
יתאפ

להוזיל את עלויות ניהול קרן 
הפחת. 

שות המקומית מעוניינת 
שהר

ככל 
ש 

להיות מעורבת, ייתכן ויידר
ש 

שימו
שור גורם מטעמה ל

אי
בכספים הללו. 

קרן פחת
שוטפת
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שיים בניהול הקרן, צורך לבצע מעקב 
ק

שיכים וכן 
ופיקוח אחר זהות הדיירים הממ

העמסת עלויות הקרן על היזם.    

סיוע סוציאלי 
לאוכלוסייה הקיימת, 

והבטחתו על פני 
תקופה; בנוסף יתרונות 

שור המיסוי 
מסוימים במי

כמוסבר בפרק 5.  

היזם או נאמן או גורם 
שות המקומית 

מטעם הר
)כגון חברה עירונית(.

הקרן מהווה 
שותף 

ש מ
רכו

של בעלי 
ייעודי 

הזכויות בבניין.  

עם הקמת המבנה תיווצר קרן 
שיכים. 

סיוע כספית לדיירים ממ
בנוסף, ניתן לייעד תקבולי 

שטח מניב עבור הקרן לדיירים 
שיכים. 

ממ

ש למימון הוצאות 
שמ

הקרן ת
של הדיירים 

שוטפות 
אחזקה 

שעברו 
שיכים לאחר 

הממ
ש בפרויקט )כגון 

להתגורר מחד
שלומי ועד הבית(. 

ת

שות המקומית מעוניינת 
שהר

ככל 
להיות מעורבת במידה רבה, 

שור גורם 
ש אי

ייתכן ויידר
ש בכספים הללו. 

שימו
מטעמה ל

שיכים: קרן פחת 
קרן דיירים ממ

שת בעיקר למימון הוצאות 
שמ

המ
שיך )הכוונה 

של דייר ממ
עודפות 

שוטפות(.
היא בעיקר להוצאות 

סיוע  לדיירים ממשיכים

טבלה 1: סיכום מנגנוני תחזוקה במסגרת המדיניות המוצעת.
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פרק 1 | אתגרי התחזוקה של מבנים גבוהים
ערים  בתכנון  קריטית  בתקופה  מצויים  אנו 
מלאי  את  המדינה  מגדילה  במסגרתה  בישראל, 
ויותר מן  יותר  ומואץ.  הדיור שלה באופן אמיץ 
המלאי החדש נבנה במבני מגורים מרובי דירות, 
החוק,1  הגדרות  פי  על  גבוהים  בניינים  חלקם 

וחלקם רבי קומות גדולי ממדים )איור 1(.2

 21% כ-   2015 בשנת  הלמ”ס  נתוני  פי  על 
בנייני  עבור  היו  במדינה  הבניה  מהתחלות 
11 קומות ומעלה. כמו כן, בעוד  מגורים בגובה 
 150 כ-  עבור  בניה  התחלות  היו   1995 בשנת 
)מבנים בני  יחידות דיור בלבד במגדלי מגורים 
21 קומות ומעלה( הרי שבשנת 2011 קפץ פי 28 
מספר התחלות הבניה של דירות בבניינים מסוג 

זה והגיע ל-4,164 יחידות דיור.

האחרונות  השנה  ב-20  התכנון  מגמות  ניתוח 
יחידות  גידול דרמטי במספר  מצביע על מגמת 
זאת,  לעומת  גבוהים.3  במבנים  שנבנות  הדיור 
עבור  הבניה  התחלות  במספר  ניכר  קיטון  חל 
כך  ונמוך.  בינוני  בגובה  במבנים  דיור  יחידות 
הדרמטית  הירידה  על  מצביע   2 איור  לדוגמה, 
 4 בני  במבנים  הנבנות  הדיור  יחידות  במספר 
קומות בהשוואה למבנים בני 21 קומות ומעלה. 
ככלל, ניתן לראות כי בכל הקטגוריות של מבנים 
רבי קומות בני למעלה מ-11 קומות, חלה עלייה 

1 "בניין גבוה" הינו בד"כ בניין בגובה של 5-8 קומות )ואולם מספר הקומות בבניין גבוה תלוי בגובה קומה ברוטו 
של כל קומה בבניין הנדון(. בניין גבוה מוגדר בתקנות התכנון והבניה כבניין "שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה 

הקובעת לבניין לבין מפלס הכניסה לקומה הגבוהה ביותר המיועדת לאכלוס, שהכניסה אליה דרך חדר מדרגות 
משותף, עולה על 13 מטרים." תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, תש"ל-1970 תקנה מס' 4 
תשס"ו-2006. בספרות האקדמית נהוג לכנות מבנים אלה בשם “Medium Rise” ראו בעניין זה אצל דנלבי: 
 Patrick Dunleavy, The Politics of Mass Housing in Britain 1945-1975: A Study of Corporate

.Power and Professional Influence in the Welfare State )Clarendon Press, 1981(, 40

2  "בניין רב קומות" הינו בד"כ בניין בגובה של מעל ל-9 קומות )אם כי הדבר תלוי בגובה ברוטו של כל קומה 
בבניין(. בניין רב קומות מוגדר בתקנות התכנון והבניה כבניין "שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבנין 
לבין מפלס הכניסה לקומה הגבוהה ביותר המיועדת לאכלוס, שהכניסה אליה דרך חדר מדרגות משותף, עולה על 

29 מטרים." תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, תש"ל-1970 תקנה מס' 4 תשס"ו-2006. בספרות 
."High Rise" האקדמית נוהגים לכנות מבנים אלה בשם

3 במסמך זה, ובהתאם לתקנות התכנון והבניה לעיל, כל אימת שנתייחס לבניין נמוך הכוונה היא למבנה מגורים 
עד ארבע קומות. במסמך זה בניין בינוני- גבוה הינו בניין מגורים המכיל עד שמונה קומות, ובניין רב קומות הינו 

בניין מגורים שבו לפחות 9 קומות. למעשה חלק מהמבנים "רבי הקומות" הם מגדלי מגורים. אמנם בחוק אין הגדרה 
למגדלים, אך על פי הגדרת תדריכי משרד השיכון, מבנה בעל 14 קומות ומעלה נחשב ל"מגדל" מגורים ומבנה בן 

25 קומות ומעלה נחשב ל"רב מגדל". הגדרה זו קשורה לסוג המערכות המתווספות למבנה, כגון מעליות או מתזים, 
שעה שנבנה בניין גבוה יותר.

גידול בקצב אישורם של 
מבנים רבי קומות בישראל

בשנת 1995: 150 יח״ד במבנים 	 
בגובה 21 קומות ומעלה. 

בשנת 2011: 4,164 יח״ד 	 
במבנים בגובה 21 קומות.

העדרם של של מנגנוני 
תחזוקה מעוגנים בחקיקה 

ראשית ובתכניות מתאר
החקיקה הראשית אינה 	 

מתייחסת במישרין לסוגיה.
עד לאחרונה - גם תכניות 	 

מתאר מקומיות לא התייחסו 
לסוגיה.

גם כשיש התייחסות לא 	 
ברורים מנגנוני היישום.

כישלונו של מוסד נציגות 	 
הבית המשותף. 

איור 1: רקע לבעיות תחזוקת 
מבנים בישראל.
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כי  3 מראה למשל  איור  הנבנות.  יחידות הדיור  משמעותית של מאות אחוזים במספר 
בעוד שב- 1995 נבנו רק כ- 823 יחידות דיור במבנים בני 11- 15 קומות, הרי שב-2012 
טיפס המספר ל- 4,467 יחידות דיור. עלייה דרמטית נצפית באותם שנים גם במגדלי 
מגורים רבי קומות בני 21 קומות ויותר שם חל גידול של פי 20 במספר יחידות הדיור 

הנבנות. 

איור 2: מספר התחלות הבניה למגורים בישראל בשנים 1995 - 2015. מקור: מחולל לוחות בינוי, למ”ס. 

דירות במבנים בני 11 - 15 קומות ויותר
דירות במבנים בני 16 - 20 קומות ויותר

דירות במבנים בני 21 קומות ויותר
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דירות במבנים בני 21 קומות ויותר
דירות במבנים בני 4 קומות

פילוח על פי שנים של כלל סוגי התחלות הבניה של דירות מגורים מצביע על התהליכים המואצים 
של בניה לגובה בישראל, ועל השינוי הדרמטי בנוף המגורים הישראלי. איור 3 שלהלן מראה כי בעוד 
שב-1995 כ-60% מכלל יחידות הדיור נבנו במבני מגורים בגובה עד 4 קומות, הרי שב-2015 רק 
37% מיחידות הדיור נבנו במבנים שגובהם 4 קומות לכל היותר. קיטון זה התרחש על רקע גידול 

מתמיד במספר התחלות הבניה במבנים גבוהים )איור 4(. 

בד בבד ניתן לראות גידול במספר המבנים הגבוהים הנבנים בישראל. לדוגמה, בעוד ב-2005 נבנו 
רק 207 מבני מגורים בגובה של מעל 8 קומות, כעבור עשור גדלו מספר התחלות הבניה של מבנים 

בני 8 קומות ומעלה ל-651 )ראו איור 5(. `
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איור 3: השוואה בין התחלות הבניה למגורים במבנים בני עד 4 קומות לעומת מבנים בני 21 קומות ויותר בשנים 
1995 - 2015. מקור: מחולל לוחות בינוי, למ"ס. 
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1995

2000

2005

2015

10-9 קומות 2-115% קומות 36%

15-11 קומות 4-31% קומות 28%

20-16 קומות 6-50% קומות 15%

מעל 21 קומות 8-70% קומות 9%

10-9 קומות 2-16% קומות 36%

15-11 קומות 4-34% קומות 21%

20-16 קומות 6-51% קומות 21%

מעל 21 קומות 8-70% קומות 11%

10-9 קומות 2-18% קומות 43%

15-11 קומות 4-37% קומות 11%

20-16 קומות 6-53% קומות 15%

מעל 21 קומות 8-74% קומות 9%

10-9 קומות 2-121% קומות 29%

15-11 קומות 4-36% קומות 8%

20-16 קומות 6-59% קומות 10%

מעל 21 קומות 8-76% קומות 11%

איור 4: השוואה של מספר התחלות הבניה של דירות מגורים בישראל על פי שנה וגובה הבניין. 
מקור: מחולל לוחות בינוי, למ"ס.
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סקרי תושבים מצביעים על כך שתושבי ערים שונות סבורים כי בניה לגובה תורמת לעיר,4 אך לצד 
זאת קיימת הכרה גוברת של תושבים כי עדיף לגור במבנים נמוכים יחסית וכי בניה לגובה מזיקה 
בבניינים  לגור  תושבים  של  ברורה  העדפה  על  המצביעים  העדפות  סקרי  ישנם  רבות.5  מבחינות 

4 צוות אולפן עירוני, סקר תושבים בעיר עפולה שנערך ביום ה- 9 לנובמבר, 2015, במסגרת קורס תכנון מתארי )אולפן 1( )חיפה: 
טכניון, 2015(, 32-31. במסגרת זו ענו כ- 53% מבין הנסקרים כי בניה לגובה חיובית ותורמת לעיר; 24% סברו כי היא אינה חיובית 

ולכ-21% מהנשאלים לא הייתה עמדה. 

5  יעקב הורניק, יודן רופא ותמר פשטן, סקר העדפות קוני דירות פוטנציאליים לעירוניות בת קיימא באמצעות ניתוח קונג’וינט )תל 
אביב: ביה”ס פורטר ללימודי סביבה, אוניברסיטת תל אביב, 2013(, 28.  

איור 5: השוואה רב שנתית של מספר התחלות הבניה של מבני מגורים בני 8 קומות ומעלה בישראל. מקור: 
מחולל לוחות בינוי, למ"ס.
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משותפים בני 4 - 6 קומות לכל היותר.6 עוד נמצא כי לנשים העדפה מובהקת יותר ביחס לגברים 
למגורים בבניין נמוך וכי העדפה למגורים בקומות גבוהות יורדת בצורה משמעותית בבנייני מגורים 
רבי קומות.7 בדומה, בסקר שנערך לאחרונה בישראל נמצא כי מרבית הנסקרים מעדיפים להתגורר 
ועימותים  להתנגדויות  אחת  לא  מתרגמות  אלה  העדפות  קומות.8   8 עד  שגובהו  מגורים  בבניין 

משפטיים בתהליכי הכנת תכניות מתאר.9

אחת הסיבות המרכזיות לחסרונות שאנשים רואים בבניינים רבי קומות הוא הקושי להתארגן לביצוע 
על  המצביעים  מחקריים  ממצאים  גוברים  השנים  עם  כי  לציין  ראוי  זה  בהקשר  תחזוקה.10  מטלות 
ההשלכות השליליות בהיבט הכלכלי, הסביבתי, החברתי, העירוני והבריאותי של מבני מגורים רבי 
קומות. לאחרונה, לדוגמה, פורסם מחקר המצביע על קשר מובהק בין גובה הדירה בה מתגורר אדם 

לבין סיכוייו להינצל בעת התקף לב )הסיכון גדל עם עלייה במספר קומות המגורים(.11 

ועירוניים, תוך  אינטנסיביים  יתרונות משמעותיים למגורים צפופים,  קיימים  כי  יש הסבורים  מנגד, 
בניה מאסיבית לגובה.12 מחקרים מתחום זה מצביעים על כך שאין בהכרח לקשור בין בניה לגובה 
עיור  שתהליכי  כך  על  מצביעים  אף  מומחים  בהם.13   המגורים  מחוויית  רצון  שביעות  חוסר  לבין 
מואצים מזמנים הזדמנויות רבות לשלב בינוי גבוה במרקם העירוני.14 ואולם המקטרגים טוענים כי 
בניה למגורים לגובה רב, אינה מחויבת המציאות וכי קיימים דגמי ציפוף המאפשרים בניה שאינה 

6  יודגש כי במחקר קיימים ממצאים מעורבים. בהחלט ניתן למצוא מאידך מחקרים המצביעים על כך שמשפחות משכילות ועובדות, 
עם ילדים, רואות במגורים במבנה רב קומות כיתרון בשל הנוף והאוויר מהן נהנות קומות מגורים גבוהות. עם זאת, גם במחקרים 

אלה הביעו הנשאלים חשש כי מבנה רב יחידות יהיה קשה יותר לתחזוקה. ראו אצל: גלית ברויר, “התאמת בניינים מעל 20 קומות 
לדיירים מהמעמד הבינוני” )חיבור לשם קבלת התואר מגיסטר במדעים, הטכניון, 2002(; וגם אצל: הורניק, רופא ופשטן, סקר 

העדפות קוני דירות פוטנציאליים, 25.

7 לדוגמה, במחקרה של ברויר נמצא כי נשים אינן שבעות רצון ממגורים בבניין גבוה, בכל הקשור לאספקט גידול ילדים )במחקר 
הסתמנה מגמה לקשר שלישי לקומת המגורים. לפיה ככל שהנשאלות גרות בקומה גבוהה יותר, הן פחות מרוצות מגידול הילדים(. 

ברויר, התאמת בניינים, 72.

8  צוות אולפן עירוני, סקר תושבים בעיר נהריה שנערך ביום 14.11.2016 במסגרת קורס תכנון מתארי )אולפן 1( )חיפה: טכניון, 
2016(,   30-29. בסקר זה נמצא כי 31% מהנשאלים העדיפו להתגורר במבנה בן 2- 4 קומות; 40% מעדיפים להתגורר בבניין בן 

5- 8 קומות; 13% הביעו העדפה למגורים בבניין רב קומות בגובה 9 - 14 קומות ורק 12% הביעו העדפתם להתגורר בבניין בן 15 
קומות ומעלה. יצוין כי סקר זה לא בחן העדפה למגורים מבחינת גודל יחידת הדיור. 

9 ראו למשל אצל נמרוד בוסו, “בעקבות התנגדויות של עיריית גבעתיים והתושבים: הופחתו 1,300 דירות מאחת מתכניות 
http://www.themarker.com/ ,2017 ,הפינוי-בינוי הגדולות בגוש דן,” דה מרקר, 28 בדצמבר, 2016, נדלה ב-5 במאי

realestate/1.3173849

10  ארזה צ’רצ’מן, “בנייה לגובה: היבטים חברתיים ופסיכולוגיים.” בתוך בחינת הבניה לגובה, כרך א’: תכנון כוללני ועיצוב עירוני 
)חיפה: מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע”מ, 2001(. 

11 ראו עוד אודות ההשלכות הבריאותיות של מבנים רבי קומות אצל זהר ברנט-יצחקי, איזבלה קרקיס ואיתמר גרוטו, "בניה 
עתידית של בתי ספר בבניינים רבי-קומות-היבטים בריאותיים," אקולוגיה וסביבה )8(1, )פברואר, 2017(: 325 - 326.

12  ראו אצל: אדוארד גלייזר, ניצחון העיר: כיצד היטיבה העיר את חיי האנושות. תרגום דפנה לוי )מושב בן-שמן: מודן, 2011(, 172; 
ראו גם אצל קשת רוזנבלום, “האם מגדלי המגורים הם הפתרון למצוקת הדיור?”, הארץ, 3 למאי, 2013, נדלה ב- 20 למאי, 2017, 

.http://www.haaretz.co.il/gallery/architecture/1.1919572

 Stephen HK :13 למשל, יה וטאן מצאו כי 75% מהדיירים במגדלי מגורים שנועדו לדיור ציבורי, שבעי רצון מהמגורים במגדל. ראו
 Yeh & Soo Lee Tan. ”Satisfaction with living conditions“ in Public Housing in Singapore: A Multi-Disciplinary

.Study )Singapore: Singapore University Press, 1975(, 214-239

 Yuen Belinda et al., ”High Rise Living in Singapore Public Housing, Urban Studies :14 ראו מחקרם של ין וחבריה
.43.3 )2016(: 583-600
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והמחקרית  וגורדי שחקים.15 מבלי להכריע במחלוקת העקרונית  בדגם של רבי קומות 
חיונית אם לאו, שאלה משמעותית לא פחות היא האם  ובין אם בניה לגובה היא  הזו, 
בניה כזו היא אפשרית ובת קיימא. מידת  “קיימותם” של מבני מגורים, גבוהים ונמוכים 
כאחד, קשורה בטבורה לשאלת תחזוקתם. תחזוקה של מבני מגורים היא סוגיה כבדת 
משקל, אך כזו שלא נבחנה לעומק במסגרת מחקרי העדפות למגורים בישראל. עם זאת, 
לבין שביעות  וגובהו  בין מספר קומות הבניין  נמצאה קורלציה  קיימים מחקרים בהם 
הרצון מרמת תחזוקתו. באופן קונקרטי, נמצא כי ככל שהנשאל מתגורר בקומה גבוהה 

יותר, כך שביעות הרצון מרמת התחזוקה פוחתת.16

תחזוקת בניינים מרובי דירות, בין חדשים ובין ישנים, בין מבנים גבוהים ובין נמוכים, בין 
אם כאלו אשר נבנו במסגרת פינוי בינוי ובין אם לא, לא העסיקה את המחוקק הישראלי 
בצורה כוללנית. בעוד מדינות העולם גיבשו מנגנונים רבים להבטחת תחזוקה ארוכת 
טווח של מבני מגורים והשטחים המשותפים המקיפים אותם, מדינת ישראל טרם ערכה 
אסדרה מקיפה בתחום. זאת ועוד, במציאות הישראלית נושא התחזוקה מתחדד נוכח 
כישלונו של מוסד “נציגות ועד הבית” הקבוע בחוק המקרקעין. אמנם הנציגות אחראית 
בפועל  אולם  המשותף,  הרכוש  על  שמירה  לצורך  פעולות  וביצוע  כספים  גביית  על 
מחקרים מצביעים על כישלונה של הנציגות וחוסר יכולתה לסייע לדיירים בהתארגנות 
נעוץ  המשותף  הבית  נציגות  של  כישלונה  עירונית.17  התחדשות  מיזמי  מימוש  לצורך 
במגוון סיבות משפטיות, כלכליות, ותרבותיות. נראה כי הדברים שנאמרו בשנות ה-70 

תקפים גם כיום: 

לדעתי, מספר גורמים שחברו יחד הם הגורמים להרס העיר: המליחות של הים 
לבעלי  מאפשר  שאינו  הדייר  הגנת  והחלודה...חוק  ההתפוררות  את  המזרזת 
תשלום  מקבלים  הם  אין  שכן  תקינה  בצורה  והחזקתם  הבתים  שיקום  הבתים 
את  ישפרו  טעם  מה  רואים  אינם  כן  ועל  בעבר  שהשכירו  הבתים  עבור  נאות 
הקפדה  ואי  שיפוצם,  הבתים,  חזית  על  לשמירה  מתאים  חוק  חוסר  מרעיהם. 
על שמירת הרכוש הציבורי, ואולי החמור מכל, היותנו עם חסר תרבות מגורים 

ואיכות חיים, בעיקר במה שנוגע לרשות הרבים. 18 

חוסר זה ב”תרבות מגורים משותפים” לצד חוסר יכולת אכיפה מצד נציגות ועד הבית, 
הובילו לקשיי גבייה וניהול של הרכוש המשותף. גביית הכספים נתפשה כ”עול” וכמטלה 
שאין בצידה כל שכר או יתרון, דבר שהביא בהמשך למסירת הניהול והתחזוקה לידי 
ולייקור עלויות אחזקת הרכוש המשותף. וניהול(  )חברות אחזקה  מתחזקים “מומחים” 
לאתגרים אלה מתווסף ביתר שאת בשנים האחרונות אתגר הניהול של שטחים פרטיים 
פתוחים )להלן: שפ”פים(. שטחים אלה מצויים בבעלות פרטית, מקיפים מבנים קיימים 

15  פרופ’ רחל אלתרמן כינתה את מגדלי המגורים רבי הקומות בשם “ניסוי בבני אדם” והתייחסה אליהם כאל 
אסונות ורטיקאליים; ראו אצל: אורי חודי, “צריך להטיל דיור בר השגה על יזמים בערים או לנהל משא ומתן מולם, 

http://www.globes. ,2017 ,אבל משרד המשפטים מונע את זה.” גלובס, 28 לדצמבר, 2016, נדלה ב- 5 למאי
co.il/news/article.aspx?did=1001169104

16 ברויר, התאמת בניינים, 81. 

17 נעה פראוור, “אתה רוצה למקסם את הרווח הכלכלי שלך. מה עם שלי? ניתוח תמ”א 38 כעסקה תכנונית” )חיבור 
לשם קבלת התואר מגיסטר במדעים, הטכניון, 2016(, 122-121.

18 הציטוט מתוך הלל עומר, “לחיות בעיר”, אדם וסביבה 5, )1976(: 31-30. 
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הקנייני  ההיבט  בעיר.  הפתוחים  השטחים  ממצבת  חלק  ומהווים  בתחומם,  כלואים  או 
מכתיב, בדרך כלל, את ניהולם ותחזוקתם על ידי בעלי הזכויות בהם. שעה שהשפ”פ 
בתחזוקתם  משפטית  שיחויב  הגורם  יהיו  הדירות  בעלי  משותף,  בית  בתחום  מצוי 

וניהולם, כל עוד לא נקבע אחרת.19 

חוזיים  הסדרים  בהיעדר  המחוקק,  של  אסדרה  בהיעדר  בו  למצב  הובילה  זו  מציאות 
ברי קיימא בין הדיירים לבין עצמם ובהיעדר תפקוד של ועדי בתים רבים, כל עירייה 
יותר ומי פחות( לצורך גיבוש מנגנונים קנייניים, תב”עיים, חוזיים  פועלת בעצמה )מי 
ומנהליים שונים כדי לוודא שמבני מגורים לא יגיעו ל”נקודת השבר", קרי נקודה ממנה 

אין דרך חזרה. 

בחיבור זה אסקור חלק מן היוזמות הללו והחוקים הקשורים בנושא התחזוקה והניהול 
של הרכוש המשותף, כמו גם מנגנונים אותם ניתן לשכלל בחקיקה או במהלך עבודתם 

השוטפת של מוסדות התכנון והרשויות המוניציפליות. 

נהוג להבחין בין מספר רמות תחזוקה למבנה ולשפ”פ, 20 כמפורט באיור 6 להלן: 

19 במסמך זה, כל אימת שנתייחס לתחזוקה של מבנים הכוונה במשתמע גם לתחזוקת שפ”פים המקיפים אותם, 
אלא אם נאמר אחרת. 

20 בתחום ניהול הבניה נהוג להבחין במספר רמות תחזוקה בתחומים שונים ולגבי מערכות מגוונות במבנה כגון 
מערכות מים, כיבוי אש, שלד המבנה ועוד. ראו: הרשות הארצית לכבאות והצלה, סיכום דוח הערכת השפעת 

רגולציה: בהתייחס לטיוטת תקנות תחזוקת סידורי בטיחות אש בבניין רב קומות )ירושלים: המשרד לביטחון פנים, 
.)2017

תחזוקה יומיומית

תחזוקת מנע

תחזוקת שבר

ביצוע פעולות יומיומיות, כגון: ניקיון, גינון. 	 

פעולות מתוכננות שנועדו למנוע בלאי, תקלה 	 
או שבר עתידי, כמו למשל: סדרת בדיקות 

תקופתיות, צביעה, שימון או ניקוי מערכות. 
במקרים מסויימים תחזוקת מנע עשויה לחייב 	 

החלפה ושדרוג תשתיות ומתקנים. 

פעולה לא מתוכננת בעקבות תקלה, כמו 	 
למשל: טיפול בקונסטרוקציה מתפרקת או 

אריחים רופפים. 
במקרים מסויימים עשויה לחייב החלפה 	 

ושדרוג תשתיות ומתקנים. 

תחזוקה 
שוטפת

תחזוקה ארוכת 
טווח

איור 6: רמות התחזוקה למבנה ולשפ"פ.
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האבחנה העיקרית בחיבור זה הינה בין תחזוקה שוטפת לתחזוקה ארוכת טווח. בהכללה 
“תחזוקה  וחלק מפעולות המנע באות תחת ההגדרה  יומיומיות  כי פעולות  לומר  ניתן 
יכולות  המנע  מפעולות  חלק  ואף  שבר  בתחזוקת  הקשורות  פעולות  ואילו  שוטפת” 
לחסות תחת ההגדרה “תחזוקה ארוכת טווח”. קו הגבול אינו חד בהקשר זה והוא אף 
תלוי בעיתוי הפעילות והאם מדובר על פעילות מתוכננת או לא. מטרתו של חיבור זה 
יומיומית, תחזוקת  כל רשימת הפעולות הנדרשות במסגרת תחזוקה  אינה לאבחן את 
וכן  “תחזוקה שוטפת”  עושים במונחים  זאת השימוש שאנו  או תחזוקת שבר. עם  מנע 

“תחזוקה ארוכת טווח” מתייחס לפעולות הגנריות המופיעות באיור 6 לעיל.

1.1 אספקט ראשון של הבעיה: 
תחזוקה של מבנים רבי קומות

במבנים המודרניים, בפרט במבנים רבי קומות, קיימות מספר מערכות המצריכות טיפול 
ואחזקה מקצועיים קבועים. הקבוצה הראשונה היא של מערכות חירום, כגון הגנרטורים, 
מתזים לכיבוי אש, מערכות שאיבה שונות, מערכות אגירת מי חירום, מערכות שאיבת 
עשן שריפה ומערכות הזרמת אוויר לחדרי מדרגות. כל אחת מהמערכות הללו מצריכה 

בדיקה תקופתית וקבלת אישורים של גופים רגולטוריים.21

המבנה  את  המשמשת  שניה,  מערכות  קבוצת  גם  מכילים  קומות  ורבי  גבוהים  מבנים 
בשגרה. במסגרת זו ניתן למנות את המעליות, מתקני החניה השונים )דו-חניון/מכפילי 
לאזורים  הקשורים  ומתקנים  וגז, תשתיות  מים  חימום  מערכות  מיזוג,  מערכות  חניה(, 
המשותפים בבניין כמו הלובי, חדרי כושר, בריכת השחייה, גינה משותפת, שטח פרטי 

פתוח וחניונים.

הן המתקנים מהקבוצה הראשונה והן אלו מהקבוצה השניה מצריכים תחזוקה שוטפת, 
תיקונים תקופתיים ולעיתים אף החלפה. עם זאת, תשלומי ועד הבית עשויים להיגבות 
אלו  במערכות  קשורות  שאינן  וגינון(  ניקיון  צביעה,  )כגון  שוטפות  למטלות  בעיקר 
ואחרות. במקרים אלו, ובפרט כאשר קיים קלקול המחייב החלפה או תיקון, ייתכן ולא 

יימצא מקור כספי למימון פעולות נחוצות. 

דרישות התקינה הובילו ברבות השנים לכך שתחזוקת מבנים כיום עולה יותר משעלתה 
לפני מספר עשורים, שכן חלק מהמערכות הנזכרות לעיל לא נדרשו ולא הותקנו במבנים 
 4 בן  כלכליות, בעוד שתחזוקה שוטפת של מבנה חדש  פי הערכות  ועל  כך,  ישנים.22 
קומות עשויה להגיע לכדי 40,000 שקלים חדשים בשנה, הרי תחזוקת מבנה רב קומות 
10 - כחצי מיליון שקלים כל שנה.23 זאת ועוד,  בגובה של 30 קומות תעלה מעל לפי 
יגדלו.  תחזוקתו  עלויות  כך  יותר  גבוה  שהבניין  ככל  ככלל,  כי  מצאו  שונים  מחקרים 
בבנייני משרדים, למשל, נמצא כי ההוצאות גדלות עד ל-30 קומות ולאחר מכן נשארות 

21 משרד הפנים, מנהל התכנון, בחינת הבנייה לגובה - סקר ספרות )חיפה: מוסד הטכניון למחקר ופיתוח, 2001(, 
 .17-16

22 ראו אצל דותן לוי, “מעמד הביניים טיפס גבוה מדי: סכנת הזנחת המגדלים החדשים,” כלכליסט, 22 בינואר, 
https://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3650573,00. ,2017 ,2015, נדלה ב- 5 למאי

 html

23 ראו בדיקה כלכלית מקדימה שנערכה עבור משרד הבינוי והשיכון על ידי חברת “פז כלכלה והנדסה”. פז 
כלכלה והנדסה, טיוטת דוח יעוץ בנושא הפחתת עלויות תחזוקה בבנייני מגורים רבי-קומות, 2016.
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הדיירים  יאלצו  קומות   30 בן  בבניין  כי  נמצא  מגורים  ובבנייני  יחסי,24  באופן  יציבות 
לשלם יותר מפי 4 עבור הוצאות אחזקה שוטפות ביחס לבניין שאינו גבוה.25 זאת ועוד, 
בדיקות כלכליות מצאו כי בחינת רכיבי העלות של מערכות מורכבות בבנייני מגורים 
מלמדת כי הוצאות תחזוקה שוטפת של מערכות הבניין )כולל המעליות( מהוות כרבע 
מהוצאות התחזוקה השוטפות במבנה רב קומות.26 לכך יש להוסיף עלויות שוטפות של 
ביטוח, ניהול, גינון, חשמל, הדברה ועוד. לאחרונה, במסגרת תחקיר עיתונאי, נמצא כי 
בניינים רבי קומות מסווגים על ידי חברת החשמל כ”זוללי אנרגיה” וככאלה מותקן בהם 

מד חשמל המייקר את תחזוקת המבנה בשל צריכה מוגברת של חשמל בשעות העומס.27

1.2 אספקט שני של הבעיה: שטחים פרטיים פתוחים
על פי רוב, שפ”פ נמצא בסמוך למבנה ובמרווחים שבין מבנים, או בין מבנים לרחוב. 
בבעלות  על שטח  גינה(  או  פארק  )כמו  ציבורי  מוצר  לייצר  למתכננים  שפ”פ מאפשר 
לשהות  זכות  או  מעבר  זכות  למשל  )כמו  לציבור  שונות  זכויות  בו  ולהקנות  פרטית 
במקום(. בנוסף, השפ”פ מאפשר פיתוח אינטנסיבי עירוני תוך כדי שמירה על עתודות 
קרקע בעלות פתיחות ויזואלית. עם התדלדלות מלאי הקרקעות הפנוי העומד לרשות 
שיפור  לצורך  מתאר  תכניות  הכנת  בעת  לפתרון  השפ”פ  הפך  המקומיות,  הרשויות 
איכות התכנון והחיים.  ביקורות רבות הופנו כלפי שטחים אלה בכך שהם נוטים להיות 
כך  ועל  בכוונה(  )לעיתים  בהם  השימוש  את  תפקודית  למנוע  ולשמש,  לרוח  חשופים 
שאינם מעוצבים באופן מזמין. ואולם שטחים פרטיים פתוחים עשויים לעודד מפגשים 
בין דיירים ותושבים ולהגביר את תחושת הקהילתיות,28 ומכאן החשיבות הרבה בתחזוקה 

ראויה שלהם.

השפ”פ  בייעוד  השימוש  הבריטי.29  המנדט  מתקופת  בישראל  קיימת  השפ”פ  תופעת 
התפתחו  עת  הקודמת  המאה  של  התשעים  בשנות  במיוחד  התעצם  מגורים  באזורי 
מדגמית  בדיקה  פארקים.  לצד  מגורים  בנייני  הכוללות  המודרניות,  השכונות  בישראל 
העיר,  ביחס לשטח  גדול  אינו  על אף ששטחם של השפ”פים  כי  ערים מצביעה  במספר 
ערים  של  המוניציפלי  משטחן  דונמים  מאות  לכדי  המגיע  קרקע  בייעוד  מדובר  עדיין 
)ראו טבלה 2(.30 ואולם, על אף גודלם מצביעה בדיקה מחקרית כי רק מיעוט מהשפ”פים 
הכלולים בתכניות המתאר העירוניות כוללות הוראות בנושא תחזוקה וניהול של שטחי 

שפ”פ.31

24 אברהם ורשבסקי, “בניינים גבוהים-ההיבט הכלכלי,” בתוך בחינת הבנייה לגובה )חיפה: מוסד הטכניון למחקר 
ופיתוח, 2001(, 12-9.

25 פז כלכלה והנדסה, טיוטת דוח יעוץ. 

26 שם. 

27 מתן חודורוב, “אפליית החשמל: למה דיירים במגדלים משלמים תעריף כפול?”, אנליסט, ערוץ 10, 17 במאי, 
 .1246804=ArticleID?/Article/il.co.nana10.news//:http ,2017 ,2017, נדלה ב-20 למאי

28 צ’רצ’מן, בנייה לגובה: היבטים חברתיים ופסיכולוגיים, 123. 

29  עמית פרץ, “שטחים פרטיים פתוחים בערים- תמונת מצב: ניתוח המדיניות התכנונית בנושא שפ”פים בהתבסס 
על תכניות מתאר עירוניות” )חיבור גמר, הטכניון, 2016(, 18. 

30  שם, 36. הבדיקה בשלוש הערים הנזכרות )הוד השרון, כפר סבא, והרצליה( מצביעה על קיומן של לפחות 78 
תכניות בהן נכלל שפ”פ. 

31 שם, 42. 
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תחזוקת גינת נוי בשטח פרטי פתוח ברמת החי"ל בתל אביב. 
צולם על ידי ניר מועלם באוקטובר 2016.

להתארגן  מצדם  קושי  היוצר  דבר  בעלים  בריבוי  לעיתים  מאופיין  בישראל  השפ”פ 
מבני  לעיתים  ועוד,  זאת  נאותה.  בצורה  אותו  לתחזק  בכדי  המשאבים  את  לגייס  וכן 
מגורים מוקמים כשלצדם שפ”פים מבלי שהרוכשים מודעים לכל ההשלכות הנזיקיות 
והכלכליות של השפ”פ.32 יש להניח כי חלקם אף לא שמע מעולם את המילה שפ”פ, לא 

כל שכן, יכול להבחין בין שטח פרטי לשטח ציבורי פתוח. 

32 אופירה חסיד, "נתניה: כך הפכו תושבי הגוזל לקורבנות של השיטה," קול השרון נתניה, 17 לדצמבר, 2014, 
./http://ksn.co.il ,2017 ,נדלה ב-13 למאי
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אחוז משטח העיר שטח שפ"פ )מ"ר( שטח העיר )מ״ר( עיר

1.63% 231,087.86 14,170,000 כפר סבא 

0.04% 7,945 19,240,000 הוד השרון

0.20% 51,144.18 26,000,000 הרצליה

0.5% 290,177.04 59,410,000 סה״כ

2:  היקף השימוש בשפ”פ בערים באזור השרון. מקור: עמית פרץ, “שטחים פרטיים פתוחים  טבלה 
בערים- תמונת מצב: ניתוח המדיניות התכנונית בנושא שפ”פים בהתבסס על תכניות מתאר עירוניות” 

)חיבור גמר, הטכניון, 2016(, 36.

מגינה  להבדיל  מעבר,  ונתיב  כרחוב  מתפקד  שהשפ”פ  שעה  פחות  לא  חריפה  הבעיה 
שהובילו  לפגמים  אחראים  להיות  התושבים  עלולים  זה,  במקרה  המקום.  לתושבי 
של  לקויה  מתחזוקה  שנבעה  במקום  תאונה  של  במקרה  כגון  שלישי,  לצד  לנזקים 
לתשלומי  נוסף  מאוד,  גבוהות  עלויות  הרחוב  תושבי  על  להשית  עשוי  הדבר  הרחוב. 
רשויות  כי  הטענה  והיא  אחרת,  מורכבות  מצטרפת  זו  משפטית  לתסבוכת  הארנונה. 
פעולות  לבצע  עליהן  יקשה  ולכן  הפרט  תחום  את  לחדור  יכולות  אינן  מקומיות 

עירוני.33 עזר  בחוק  מפורשת  הסמכה  מבלי  פתוח  פרטי  שטח  על  בעצמן   תחזוקה 
 

זאת ועוד, קיימים מקרים בהם היזם, במטרה למשוך קונים פוטנציאליים, עיצב שטח 
אלה,  במצבים  ודגים.  נוי  בריכות  למשל  הכולל  ועשיר,  גבוה  מפרט  בעל  פתוח  פרטי 
תחזוקת השפ”פ עלולה להיות מורכבת עשרת מונים מתחזוקת גינה “רגילה” או כיכר 
המהווה שטח פרטי פתוח. מצב זה עשוי להביא להתדרדרות מהירה של השפ”פ בהיעדר 

התארגנות דיירים לצורך תחזוקת המרכיבים השונים של השטח. 

בעיית ההתארגנות של דיירים היוצרת קושי בתחזוקת השפ”פ נידונה גם במסמך שפרסם 
 משרד החקלאות ופיתוח הכפר בשנת 2013 תחת הכותרת “סודן של הגינות הקהילתיות”.34

כפי שמציין פרץ:

הגבייה  בתהליך  הדירות  בעלי  של  ההתארגנות  קושי  את  מראה  זה  מסמך 
והתחזוקה. המסמך מדגיש כי המצב הסוציואקונומי של הדיירים משפיע גם הוא 
זה אוכלוסייה חלשה תתקשה  פי מסמך  על המצב התחזוקתי של השפ”פ. על 
להתארגן ולהתאחד סביב נושא השפ”פ וכן תתקשה לעמוד בעלויות התחזוקה 
השוטפת של השפ”פ דבר המוביל להזנחה ופגיעה במהותו כשטח פתוח לטובת 

הציבור.35

33 שם.

34 משרד הבינוי והשיכון, סודן של הגינות הקהילתיות- מדריך מקיף להקמה, תחזוקה והפעלה של גינות קהילתיות 
)ירושלים: משרד החקלאות ופיתוח הכפר, 2013(. 

35 הציטוט מתוך פרץ, שטחים פרטיים פתוחים, 32.
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הגדול  הגוש  בעניין  הדין  בפסק  בנושא.  החקיקתי  בחלל  הכיר  המשפט  בית  גם 
כיסוי  בעבור  הגביה  שאלת  נידונה  אביב  בתל  השלום  משפט  בבית  נידון  אשר 

הנאמנים.36 טרחת  ושכר  הנאמנות  הוצאות  וכיסוי  השפ”פ  אחזקת   עלויות 
 באותה פרשה קבע בית המשפט כי ניתן לבצע העברת זכויות במקרקעין השפ”פ לעמותות 
המוגדרות נאמני שפ”פ שייעודן גביה, ניהול ותחזוקת השפ”פ בעבור התושבים. יחד עם 
זאת, כפי שמציין פרץ, נראה כי “אין בקביעת בית המשפט בכדי להוות תחליף לחקיקה 

 המסדירה את נושא הניהול והתחזוקה של השטחים המשותפים ובכלל זה גם שטחי שפ”פ.”37
שטחים  של  ותחזוקה  שבהקמה  מהקשיים  טפח  חושפת  הגדול  הגוש  בעניין  ההחלטה 
פרטיים פתוחים. פרשה זו עסקה בתהליך ארוך )כ-14 שנה( בו מונו נאמנים לשם הקמת 
את  סיימו  שהנאמנים  לאחר  אביב.  תל  בצפון  מגורים  מבנן  בתוך  פתוח  פרטי  שטח 
יהיו  בה  דיירים,  עמותת  לידי  השפ”פ  ניהול  מלאכת  את  להעביר  ביקשו  הם  תפקידם 
רבות  פעלו  הנאמנים  כי  בציינו  זאת  אפשר  המשפט  בית  במבנן.  זכויות  בעלי  נציגים 

להקמת שטחי הציבור הפרטיים:

עבודתם  את  וביצעו  שנים  כ-14  ארוכה,  תקופה  במשך  פעלו  הנאמנים 
אדריכלים  עם  ומתן  משא  ניהלו  בבקשתם:  שפורט  כפי  היתר  ובין  כנדרש, 
פנו  אשר  הגורמים  לכל  שוטף  מענה  והעניקו  רבות  פגישות  ערכו  ויועצים, 
השפ”פ  ופיתוח  הבניה  למימון  כספים  גבו  והביצוע,  התכנון  בשלבי  לנאמנים 
9, הכוללים כ-355 דירות,  מבעלי הזכויות ב-17 בנייני הבנייה הרוויה במבנן 
תשלום,  תחשיבי  ערכו  הבניה;  לקצב  בהתאם  שנים,  כ-10  שנמשכה  גבייה 
לאישור  השפ”פ,  לפיתוח  התקציב  לאישור  לביהמ”ש  פנו  אישורים,  הנפקת 
היועצים  עם  ותיאום  תכנון  ישיבות  קיימו  יועצים;  והעסקת  כספים  השקעת 
דיונים  ערכו  וכו’;  המפקח  האדריכל,  עם  חוזים  הכינו  הפרוגראמה;  לצורך 
שכנים  ומגרשים  רשויות  מול  התנהלו  הניהול-פיקוח;  חב’  עם  והתייעצויות 
תיאמו  הנאה,  זיקות  לרישום  בקשות  בדיקת  ביצעו  והביצוע,  התכנון  בנושאי 
עבודות ושטחי התארגנות לבניה לטובת בניינים שונים לרבות הבטחת שמירת 

ועוד.38 הנאמנות  חשבון  אחר  שוטף  מעקב  ביצעו  נזקים;  ומניעת   השפ”פ 

1.3 סוגיות מפתח
בינוי,  פינוי  של  מורכבים  פרויקטים  עם  המקומיות  הרשויות  מתמודדות  כיום  בעוד 
הרי שבעתיד  כלל(,  קומות בדרך   4 )עד  גבוהים  כה  מפונים מבנים שאינם  במסגרתם 
קיים החשש שאם לא יתוחזקו מבני מגורים הנבנים בימים אלה, שהינם מטבע הדברים 
גבוהים יותר, אזי מלאכת הפינוי והבינוי שלהם בעתיד תהפוך קשה שבעתיים, אם לא 
לבלתי אפשרית. שערו בנפשכם מהי המשמעות של פינוי מבנה מגורים בן 20 קומות 
הנבנה כיום; אם מבנה זה לא יתוחזק כהלכה יהיה צורך בפינויו תוך קבלת הסכמות 
של מספר רב יותר של בעלים ותוך מתן פיצוי )או תמריץ( בסדר גודל כזה שיהפוך את 

מלאכת הפינוי למורכבת.

36 המ' )שלום ת"א( 130248-93 הגוש הגדול ואח' נ' מדינת ישראל ואח' )פורסם בנבו, 28.11.2013(.

37 פרץ, שטחים פרטיים פתוחים, 33.

38 הציטוט מתוך המ' )שלום ת"א( 130248-93 הגוש הגדול ואח' נ' מדינת ישראל ואח' )פורסם בנבו, 28.11.2013(.
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מחקרים מצאו כי פתרונות של עיבוי בניה או תוספות בניה לצורך מימון שיפוץ ושיקום של 
מבנה גבוה הינם בעלי היתכנות נמוכה יותר ועל כן לא ניתן לסמוך על כך שבעתיד יהיה 

 ניתן לרפא את התחלואה של מבנים רבי קומות על ידי תמריצים כגון תוספת זכויות בניה.39
מתווה  לגבש  ניסיון  ניכר  בעבר  פתרונות.  ליתן  עכשיו  וקוראת  דוחקת  כן, השעה  על 
על  המבוסס  בנושא  ‘תדריך’  הוציא  אשר  השיכון  משרד  ידי  על  תחזוקה  לפתרונות 
ועתה,  עבודת מחקר שהתבצעה בטכניון. ואולם, תדריך זה לא הבשיל לידי חקיקה.40 

נוסף לצורך הסדרה כוללנית של הנושא.41 ‘תדריך’   התבשרנו כי משרד השיכון מגבש 

ומבקשים  התחזוקה  בסוגית  הארץ  ברחבי  רבים  תכנון  מוסדות  מתחבטים  בינתיים, 
להסדירה ברמה המקומית או המחוזית, בפרט מקום בו התכנית מציעה ציפוף משמעותי 
של הבניה.42 משכך, קיים היום צורך חיוני לערוך חשיבה מחודשת על נושא התחזוקה ארוכת 
הטווח של מבני המגורים מרובי הדירות, כאלה הנבנים במסגרת מיזמי פינוי בינוי אך גם כאלה 
הנבנים במסגרת מאמצי התחדשות עירונית אחרים או במסגרת הליך “רגיל” לבניה שאינו כרוך 

דווקא בהתחדשות עירונית. 

מדובר בנושא בעל חשיבות לאומית ומקומית כאחד. התחזוקה של מבנים ושפ”פים בתחומי 
העיר היא לכאורה נושא הקשור בבעלות פרטית ובאחריות הבעלים, אך בה בעת לאי תחזוקה 
לטווח הארוך עלולה להיות השפעה ניכרת על חזות הסביבה, על ערכי הקרקע ואף על בטחון 
התושבים. משכך, מדובר בסוגיה ציבורית המצדיקה התערבות מבעוד מועד. התערבות מסוג 
זה הינה חיונית כדי למנוע מצבים של כשל מבני אשר יאלצו את הרשויות להוציא צווי שיפוץ או 
צווי מבנים מסוכנים. בבסיס הנושא התחזוקתי מצויה, אם כן, ההנחה כי הפרטי הוא גם הציבורי. 
מראית פני המבנה הפרטי וחצריו ומצבם התחזוקתי אינם אך ורק נושא המצוי במישור הקניין 
הפרטי אלא מקרין על הסביבה, התושבים והעיר, אף מעבר לבניין הבודד. במהלך הדיונים 
שקדמו לכתיבת מסמך זה ובעקבות הראיונות שקוימו, אותרו 4 סוגיות מפתח בהקשר 

לתחזוקת מבנים )ראו איור 7(: 

התחדשות  של  בפרויקטים  הממשיכים  הדיירים  של  השוטפות  בהוצאות  גידול  א. 
בתהליכי  שאת  וביתר  עירונית,  התחדשות  מיזמי  ביצוע  בעת  בית"(:  )"ועד  עירונית 
בתחומי  להתגורר  הממשיכים  דיירים  לסבסד  וכיצד  האם  השאלה  עולה  בינוי,  פינוי 
הפרויקט לאחר השלמתו? ובפרט, כיצד ניתן לסייע לדיירים ממשיכים ממעמד סוציו-
אקונומי נמוך? ההנחה הערכית היא כי קיימת הצדקה לממן חלק מעלויות התחזוקה 
שהינו  חדש  פרויקט  בניית  לצורך  ליזם  זכויותיהם  את  מכרו  אשר  קיימים  דיירים  של 
בדרך כלל עתיר זכויות. במצב דברים זה עלויות האחזקה של המבנה החדש תהיינה 
גבוהות למדי. על פי נתוני “פז כלכלה והנדסה” עלויות התחזוקה החודשיות )תשלומים 

39 רחל אלתרמן, מגדלים כושלים: בעיית התחזוקה ארוכת הטווח של מגדלי מגורים )חיפה: הטכניון, 2009(, 32.

40 משרד הבינוי והשיכון, משרד האדריכל הראשי, הנחיות לתכנון הבית המשותף )ירושלים: משרד השיכון, 2011(.

41 עבודה זו הוצגה ב "ועידת עכו לעירוניות" שהתקיימה ב- 19-17 לנובמבר, 2015. במסגרת זו מתקיימת בדיקה 
מעמיקה אודות עלויות אחזקה של מערכות שונות כמו גם מנגנונים אפשריים לטיפול בתחזוקה.

42 ראו למשל דבריה של אדריכלית העיר חדרה, ליטל שלף דורי, ביום עיון שהתקיים ב- 20.3.2016 בוועדה 
המחוזית לתכנון ולבניה )מחוז חיפה( ואשר אורגן על ידי המרכז לחקר העיר והאזור בטכניון. עוד ראו דבריה של 

ורדה ליבמן, מנהלת אגף תכנון עיר בעיריית חיפה, באותו יום עיון )תקציר נמצא אצל המחבר(.
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לדירה.43 לפחות   ₪  400 הן  קומות   15 בן  חדש  במבנה  המשותף(  הבית   לנציגות 
הווה אומר, קיים פער של מאות שקלים )100 - 300 שקלים בחודש( בין תחזוקת מבנה 
נמוך למבנה רב קומות.44 במצב דברים זה נשאלת השאלה כיצד ניתן לסייע לוועד הבית 
בהוצאות השוטפות הנדרשות ממנו? האם ניתן לייצר מקור מימוני לסיוע לנציגות ועד 
הבית או לחברת האחזקה בביצוע מטלות שוטפות )למשל, תיקונים קלים ושוטפים(? 

שהדיירים  להבטיח  ניתן  כיצד  ממשיכים”:  “דיירים  עבור  שוטפות  הוצאות  סבסוד  ב. 
הממשיכים לגור בבניין לאחר פינוי בינוי, או לאחר מעשה אחר של התחדשות עירונית, יוכלו 
להמשיך להתגורר בבניין שעלויות האחזקה השוטפות שלו גבוהות בהרבה? ההנחה היא כי 
אם לא יינתן להם סיוע יתקשו דיירים אלה בהסתגלות כלכלית למצב החדש ואולי אף יצטרכו 
למכור את הדירות החדשות שקיבלו, תוצאה היכולה להיתפס כבלתי צודקת בהיבט החברתי.45 

43 פז כלכלה והנדסה, טיוטת דוח יעוץ.

44 לדוגמה, במחקרה של פדן נמצא כי נכון לשנת 2013 בניין עד ארבע קומות בירושלים אופיין בדמי ועד בית של 
כ-250 ש"ח לחודש )סכום זה לא נועד עבור הוצאות חד פעמיות גבוהות או שיפוצים תקופתיים(. בתוך יעל פדן, 

התחדשות עירונית: היבטים חברתיים בתכנון )ירושלים: במקום מתכננים למען זכויות תכנון, 2014(, 28; בסקר 
"דן אנד ברדסטריט" אשר פורסם בגלובס בשנת 2014 נמצאה תלות בין גובה דמי ניהול והאחזקה לגובה הבניין, 

כך שעלות האחזקה נמצאה גבוהה יותר ככל שהבניין היה גבוה יותר. לפי אותו סקר גובה דמי הניהול בשנת 2014 
בבניין בן שלוש קומות היה בין 150 - 200 ש"ח לחודש לדייר, בבניין בן שבע קומות היה בין 250 - 300 ₪ לחודש 

לדייר ואילו בבניין בן תשע קומות גובה דמי הניהול בשנת 2014 היה בין 300 - 400 ש"ח לדייר לחודש. בתוך: 
אורי חודי, "מי אחראי על תחזוקת המערכות בבנייני מגורים חדשים?", גלובס, 18 בפברואר, 2014, נדלה ב- 5 

.http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000917302 ,2017 ,למאי

45 בנוסף לעלויות האחזקה, גם תשלומי הארנונה בבניינים רבי קומות גבוהים משמעותית מאשר במבנים נמוכים 
או בינוניים, מה שמגדיל עוד יותר את עלויות המגורים עמם צריכים להתמודד הדיירים הממשיכים. ראו במסמך 
שפורסם באתר מדלן על ידי עמותת "במקום" – מתכננים למען זכויות תכנון, "האם אוכל להרשות לעצמי לגור 

במגדל החדש? סוגיות חברתיות – כלכליות בתכניות פינוי בינוי," מדלן, 5 בינואר, 2017, נדלה ב- 5 למאי, 2017, 
https://tama38.madlan.co.il/article/gGs34b55mpB.

סיוע בהוצאות תחזוקה 
שוטפות עבור ועד הבית

כיצד לייצר מקורות מימון עבור 	 
משימות תחזוקה?

אילו מקורות לייצר? 	 
מהי מידת המעורבות הרצויה  	 

של העירייה?

סיוע בהוצאות 
אחזקה של שפ"פים

כיצד תמומן תחזוקתם? 	 
האם ניתן לייצר מקורות 	 

מימון עבור תחזוקת 
שפ"פים?

סיוע בהוצאות 
תחזוקה ארוכות טווח

כיצד נייצר מקורות מימון עבור 	 
אחזקה ארוכת טווח? 

מי יחזיק את הכסף וינהל אותו?	 
מידת המעורבות של העירייה? 	 

סבסוד הוצאות שוטפות 
ל"דיירים ממשיכים" 

מי הם הדיירים הממשיכים? 	 
איזה סיוע יינתן ולכמה שנים?	 

איור 7: אתגרים מרכזיים 
בתחום התחזוקה.
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זו  במסגרת  המגורים:  מבנה  של  טווח  ארוכת  תחזוקה  לצורך  תשלומים  הבטחת  ג. 
מטלות  לביצוע  מימוני  מקור  ביצירת  הדיירים  לכלל  לסייע  ניתן  האם  השאלה  עולה 
תחזוקה ארוכות טווח )מעבר להוצאות שוטפות(? מספר רשויות מקומיות ואף הוועדות 
המחוזיות החלו בשנים האחרונות להתחבט בשאלה כיצד ניתן לייצר קרנות פחת אליהן 
יועברו תשלומים שמטרתם הינה תחזוקה שמעבר לתחזוקה שוטפת של המבנה. הכוונה 
ותיקונים  שיפוצים  לבצע  לדיירים  בעתיד  יסייע  אשר  מימוני”  “כיס  לייצר  הינה  כאן 
נכללות  למשל  זו  במסגרת  שבר.  לנקודת  להגיע  ממנו  למנוע  כדי  במבנה  מאסיביים 
כגון  נרחב,  בהיקף  פעולות  או  מגורים,  במבנה  גנרטור  החלפת  כגון  יקרות,  פעולות 

שיפוץ וחיזוק שלד הבניין. 

ד. הבטחת תחזוקה של שטחים פרטיים פתוחים בתחומי המבנן/בניין המגורים:  סוגית 
התחזוקה של השטחים הפרטיים הפתוחים וסוגית התחזוקה של מבנה המגורים שלובות 
מי  מתחזק?  מי  כגון:  לשאלות  התייחסות  המחייבות  דומות  סוגיות  הן  אלה  בזו:  זו 
שטחים  אישור  של  התופעה  גוברת  כיום  התשלום?  יתבצע  מקורות  ומאילו  משלם? 
פרטיים פתוחים בערים. לכך סיבות רבות כגון הצורך לחפור חניונים מתחת לשטחים 
מפוצלות.  בעלויות  שבו  בטאבו  רב-שכבתי  רישום  לבצע  היכולת  אי  לצד  פתוחים 
היות והתופעה גוברת היא מעוררת בכל הארץ שאלות קשות לעניין תחזוקת שפ”פים 
וחלוקת האחריות לתחזוקה בין הבעלים הפרטיים לרשות המקומית. נשאלות בהקשר 
זה מספר שאלות כגון: מי הגורם המתחזק את השפ”פים באופן שוטף? וכפועל יוצא, 
העיקרית  הסוגיה  אולם,  בשפ”פ?  לנעשה  ונזיקית  פלילית  אחריות  מוטלת  מי  על 
הללו?  השפ”פים  לתחזוקת  מנגנון  לייצר  ניתן  כיצד  הינה:  להלן  נתייחס  אליה  אשר 

אביב.  תל  גבירול,  אבן  רחוב  מוזנח.  מבנה  לצד  משופץ  מבנה 
צולם על ידי ניר מועלם ביולי 2010.
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מסמך זה נועד לסקור את הבעיות והאתגרים העולים מארבע הסוגיות המתוארות 
לייצר שפה  נועד  המסמך  לאמור,  מעבר  למדיניות.  ראשוני  מתווה  ולהציע  מעלה 
אחידה בקרב מקבלי החלטות, להמשיג סוגיות ומנגנונים וכן להוות מקור להשראה 
לשינויי חקיקה  חומר רקע  להוות  מיועד המסמך  כן,  כמו  עבור רשויות מקומיות. 
על  להעלות  המסמך  נועד  רב  אינו  בתחום  והידע  היות  והארצי.  המקומי  במישור 
של  וביישום  בהקמה  המרכזיים  והאתגרים  ההזדמנויות  הסוגיות,  את  היום  סדר 

מנגנוני תחזוקה שונים. 

שתי  מעלה  פתוחים  פרטיים  ושטחים  מגורים  מבני  של  תחזוקה  כי  נמצא  ככלל, 
46 תחזוקה שוטפת מול תחזוקה ארוכת טווח. כמו כן, עולה השאלה  סוגיות מרכזיות:
דן  זה  מסמך  עירונית.  התחדשות  מיזמי  במסגרת  ממשיכים”  ל”דיירים  סיוע  של 
בשני אפיקי פעולה מרכזיים לצורך סיוע בתחזוקה. האחד, הינו הקמת קרן הונית 
לתחזוקה )קרן פחת( אשר יכולה לשמש לתחזוקה שוטפת, לתחזוקה ארוכת טווח 
או לסיוע לדיירים ממשיכים. אפיק שני הינו יצירת “שטחים מניבים” בתוך תחומי 
ישמשו  בגינם  והתקבולים  יושכרו  אשר  מגורים,  או  מסחר  שטחי  כגון  הפרויקט, 

לצרכי מימון התחזוקה.  

מושלם  פתרון  אין  כי  ניכר  וחסרונות.  יתרונות  הללו  הפעולה  מאפיקי  אחד  לכל 
נטול קשיים תכנוניים, מיסויים וקנייניים. עם זאת, מבדיקה שנערכה בהתאם למצב 
פחות  מורכב  הינו  הונית  קרן  הקמת  של  הפתרון  כי  עלה  כיום,  הנהוג  המשפטי 
לפתרון  זאת,  עם  מניבים.  שטחים  מסוג  תחזוקה  למנגנוני  בהשוואה  יותר  וישים 

השני הנוגע להקצאת “שטחים מניבים” מספר יתרונות אשר ידונו להלן. 

המסמך כולל שמונה פרקים. בפרק השני מוצגת סקירה של דברי חקיקה מרכזיים 
בישראל בנושא שיפוץ ותחזוקת מבנים וכן בעניין סיוע לדיירים ממשיכים בתהליכי 
העולם.  מן  שונים  אחזקה  הסדרי  מוצגים  המסמך  של  השלישי  בפרק  בינוי.  פינוי 
במסגרת זו מוצגים על קצה המזלג הסדרי אחזקה המתקיימים באירלנד, אנגליה, 
סקוטלנד, פלורידה ואוסטרליה. בפרק הרביעי מוצגים קווים כלליים של מנגנונים 
מימוניים עבור תחזוקה וסיוע לדיירים ממשיכים. בפרק החמישי מוצג דיון אודות 
הצעת  מוצגת  זה  מסמך  של  השישי  בפרק  תחזוקה.  מנגנוני  בגיבוש  המס  היבטי 
מתווה  מוצג  השביעי  ובפרק  המוניציפלי  במישור  ליישום  תחזוקה  עבור  מדיניות 
מוצגת  א’,  בנספח  לבסוף,  הארצי.  במישור  אפשריים  חקיקה  לפתרונות  אפשרי 
תחזוקה  הבטחת  לצורך  ראשית  חקיקה  תיקוני  של  כללי  לנוסח  טנטטיבית  הצעה 
ארוכת טווח לשילוב בחוק התכנון והבניה. ההסדר המוצע מגדיר מושגים מרכזיים 
סוגי ההוראות שתכנית  ודיירים ממשיכים(, מפרט את  טווח  ארוכת  )כמו תחזוקה 
מתאר תוכל לכלול ומציג את דרכי הפיקוח על אותם מקורות מימוניים האמורים 

לשמש למימון תחזוקה לרמותיה השונות.  

46 אכן שטח פרטי פתוח עשוי להוות חלק משטחים בבעלות פרטית של מבנה המגורים. השפ"פ הוא חלק מחצריו 
של מבנה וככזה חלות לכאורה על הדיירים חובת תחזוקה. נראה כי פעמים רבות יש נטייה לראות בשפ"פ חלק מן 

המרחב הציבורי, וככזה, באחריות בלבדית של הרשות המקומית. מבחינה קניינית, ואף תכנונית, אין רגליים לסברה 
זו. בחרנו להדגיש, אם כן, כי תחזוקת מבנה מגורים צריכה לכלול התייחסות כזו או אחרת גם לתחזוקת השפ"פ 

המהווה חלק אינטגרלי מן המבנה ומחצריו.
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פרק 2 | דברי חקיקה בישראל: 
שיפוץ, אחזקה וסיוע לדיירים במיזמי 

התחדשות עירונית
2.1 דברי חקיקה: חקיקה ראשית וסמכות מקומית

פרק זה סוקר דברי חקיקה מרכזיים בנושא שיפוץ ותחזוקת מבנים וכן סיוע לדיירים 
ממשיכים בתהליכי התחדשות עירונית. מהסקירה עולה כי קיימים מנגנונים רבים במישור 
התכנוני, המקרקעיני והמוניציפלי לטיפול בסוגיות התחזוקה. עם זאת, מנגנונים אלה 
חלקיים ואינם מקנים בידי הרשויות הציבוריות כלים יעילים להבטחת תחזוקת מבנים.47 
יש להדגיש, עם זאת, כי העובדה שקיימים הסדרים חלקיים בלבד אינה מלמדת על כך 
אינו מצוי  זה  ושתחום  אין סמכות לקבוע הוראות בנושא תחזוקה,  שלרשויות התכנון 

באחריות ובסמכות רשויות התכנון המקומיות או הרשויות המוניציפליות. 

חוק שיפוץ בתים ואחזקתם, תש”ם- 1980 
חוק מיושן המאפשר למשרד הבינוי והשיכון להכריז על ‘אזור שיפוץ’ על פי פניה של 
לפחות   30% לממן  השיכון  משרד  מתחייב  זו  הכרזה  לאחר  המקומית.  הרשות  ראש 
מעלות השיפוץ באותו אזור. חוק זה כמעט ולא יושם בפועל והוא נשאר בגדר אות מתה 
בספר החוקים הישראלי. בהיעדר מחויבות ממשלתית לנושא נאלצות רשויות מקומיות 
לייצר פתרונות ותמריצי שיפוץ בעצמן, כגון התחייבות להאריך חוזי חכירה על קרקע 
עירונית תמורת שיפוץ מבנים המצויים עליהם.48 אפיק אחר לשיפוץ מבנים וחידוש פני 
העיר הינו תמ”א 38, אשר מלבד תפקידה הגרעיני לסייע בחיזוק מפני רעידות אדמה 
הפכה לכלי תכנוני לשיפוץ מבנים ושיפור מצבם התחזוקתי. עם זאת, תמ”א 38 אינה 
אינו מהווה  כלי לשיפוץ חד פעמי, אשר  מבטיחה תחזוקה לטווח הארוך, אלא מהווה 

פתרון בר קיימא לתקופה שלאחר השיפוץ. 

חוק המקרקעין, התשכ”ט- 1969 
התקשרו  הדירות  שבעלי  )מי  “מתחזק”  מיהו  71)ב(  בסעיף  מגדיר  המקרקעין  חוק 
בעלי  רוב  החוק,  פי  על  המשותף(.  הרכוש  של  תקינה  ותחזוקה  ניהול  לשם  עמו 
ניהול  את  להעביר  יכולים  המשותף  מהרכוש  שליש  שני  להם  שצמודים  הדירות 
בידי  ישולם  המתחזק  של  שכרו  מתחזק.  של  לאחריותו  המשותף  הרכוש  ואחזקת 
בהחלטה  באחר  אחד  מתחזק  החלפת  על  להחליט  רשאים  והם  הדירות  בעלי 

המשותף.49 הרכוש  מן  מחצי  יותר  צמוד  שלהם  הדירות  בעלי  ידי  על   שהתקבלה 

47 ראו לעניין זה גם אצל: רחל אלתרמן וטל צפריר, היבטים משפטיים של בנייה גבוהה: הצורך בשינוי מדיניות 
)חיפה: המרכז לחקר העיר והאזור, 2004(.

48 כך נהגה למשל עיריית תל אביב-יפו במתחם "גבעון" בו נחפר חניון עירוני לצד הקמת כיכר עילית חדשה.

49 מקור הוראה זו בהצעת חוק המקרקעין )תיקון מס' 23( )אחזקת בתים משותפים(, התשס"ב-2001, מס' 3046, 
עמ' 115 - 116 מיום 29 באוקטובר 2001. בדברי ההסבר צוין כי מטרת ההוראה היא "למנוע מצבים בהם רוב 

מזדמן באספה הכללית, שהוא יכול להיות חלק קטן יחסית מבעלי הדירות, יקבל החלטות בעניין המתחזק, ומאידך, 
למנוע ככל האפשר מצבים בהם בעלי הדירות של רוב הרכוש המשותף לא יצליחו למנות או להחליף מתחזק בשל 

הרוב הגדול שנקבע בתקנון לכך."
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אשר  החובות  אותן  יחולו  המתחזק  על  כי  המקרקעין  לחוק   24 תיקון  קבע  עוד 
אצלו.50 שהתקבלו  הכספים  ניהול  לעניין  המשותף  הבית  ועד  גזבר  על   חלות 
של  ואמין  תקין  בניהול  חייב  יהיה  הדירות  בעלי  מטעם  שהמתחזק  היא  המשמעות 
הכספים המתקבלים אצלו. הפרת חובת האמון כמוה כהפרת חוזה עם הדיירים על כל 
דירה בבית משותף לפגוע  איסור על בעל  כי חל  בנוסף, מורה החוק  המשתמע מכך. 
ברכוש המשותף באופן אשר משפיע על “חזותו החיצונית התקינה והאחידה” של המבנה 
כפי שהייתה בעת גמר הבניה.51 כמו כן חלה חובה אקטיבית על כל בעל דירה לאפשר 
ביצוע עבודות בדירתו לצורך שמירה על אחזקה תקינה של הבית המשותף.52 “החזקה 
תקינה” מוגדרת בסעיף 58 לחוק המקרקעין כ”שמירה על מצבו של הרכוש המשותף 
בעלי  בהסכמת  מכן  לאחר  בו  שבוצעו  שיפורים  לרבות  הבניה,  גמר  בעת  שהיה  כפי 
ההוצאות  בכל  לשאת  משותף  בבית  דירות  בעלי  על  חובה  מטיל  זה  סעיף  הדירות.” 
לחייב  ולא  זו  נטו שלא להרחיב חובה  ואולם בתי המשפט  הנדרשות להחזקה תקינה, 

להם.53 לא הסכימו  “להחזקה תקינה”, אם  דירות בשיפוצים אחרים, שהם מעבר   בעלי 
בחוק  קיימת  המשותף  הרכוש  של  תקינה  תחזוקה  לשם  פעולות  לביצוע  אפשרות 

משותף.54 בית  בגדר  בהכרח  שאינם  משותפים  מקרקעין  לגבי  גם   המקרקעין 

פקודת העיריות
פקודת העיריות כוללת מספר מקורות סמכות הקשורים בתחזוקה של מבנים. סעיף 250 
לתפקידה.  דבר הקשור  כל  עם  ולגבות תשלומים  עזר  חוקי  להתקין  לעירייה  מאפשר 
הוראות  לקבוע  היתר,  בין  מוסמכת,  עירייה  כל  כי  קובע  לפקודה  )13א(   249 סעיף 
בעניין “שמירת המראה של חזיתות הבתים, לרבות סיודן ושיפוצן” ובנוסף מוסמכת היא 

 “לעשות כל מעשה הדרוש לשם שמירה על תחום העיריה, בריאות הציבור והבטחון בו.”55
סעיף 251א מבהיר כי אם התקינה עירייה חוק עזר לשיפוץ בתים בהם קיים דייר מוגן 

העלויות שיושתו על הדייר המוגן יהיו בהתאם לתקנות שיותקנו.

חקיקת עזר של הרשויות המקומיות
הרשויות  חקיקת  ואת  העיריות  פקודת  את  המיישמים  רבים  עזר  חוקי  קיימים 
שיפוץ  לעניין  מפורטות  הוראות  בתוכם  כוללים  שהם  זה  במובן  המקומיות, 

שיפוץ56 היתר  פי  על  יעשה  שיפוץ  כי  מורה  לירושלים  העזר  חוק  למשל,   מבנים. 
והוא כולל אף הגדרות ל”שיפוץ” שהן- בעיקרן - הגדרות הקשורות בשיפוץ חיצוני ולא 
קונסטרוקטיבי של המבנה.57 הוראות דומות אנו מוצאים לאורכה ולרוחבה של חקיקת 
של  העירונית  בחקיקה  אביב-יפו.  תל  עיריית  של  העזר  חקיקת  כולל  עירונית,  עזר 

50 ראו סעיף 71)ד( לחוק המקרקעין )תיקון מס' 23(, התשס"ב- 2001. 

51 סעיף 2)א( לתקנון המצוי של בעלי הדירות.

52 סעיף 4)א( לתקנון המצוי של בעלי הדירות.

53 עש"א )מחוזי תל אביב( 31814-11-09 נציגות הבית המשותף מצפה ים, הרצליה, נ' בלוך )פורסם בנבו, מיום 
.)3.8.2011

54 סעיפים 31-32 לחוק המקרקעין )תיקון מס' 23(, התשס"ב- 2001.

55 סעיף 249 )29( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[.

56 סעיף 55 לחוק העזר העירוני לירושלים )שמירת הסדר והניקיון(, תשל"ח- 1978.

57 סעיף 52 לחוק העזר העירוני לירושלים )שמירת הסדר והניקיון(, תשל"ח- 1978.
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ת”א-יפו, כמו גם בחקיקות עזר דומות, קיימת גם סמכות ביצוע בידי העירייה במקום 
הדיירים, אך בד בבד קיימים בה סייגים רבים כגון העלאת דרישת שיפוץ אחת לתקופה 
)פרק זמן שלא יפחת מ-15 שנה(,58 וכן אפשרות להגיש השגה על דרישת שיפוץ.59 יצוין 
עוד כי ספק אם סמכות כניסה לדירה או לשטח פרטי אחר מתקיימת על פי חקיקת עזר 
ומצריכה, בדרך כלל, אישור בית משפט.60 מסיבה זו עולה שאלת ההיתכנות של כניסה 

וביצוע עבודות בשפ”פ על ידי הרשות המקומית.

חוק התכנון והבניה )תיקון 101(
תיקון 101 צייד את הוועדות המקומיות לתכנון ולבניה בכלים חדשים העשויים לסייע 
לוועדה  מאפשר  62א)א1()12(  סעיף  פתוחים.61  פרטיים  ושטחים  מבנים  בתחזוקת  להן 
המיועדת  בניה  זכויות  תוספת  ובה  מקומית  מתאר  תכנית  לאשר  עצמאית  מקומית 
להגשמת “יעדים ציבוריים” ובהם גם שימור אתר לשימור, חיזוק מפני רעידות אדמה, 
“פיתוח שטח פרטי פתוח” וכן “כל יעד אחר שאישר שר האוצר”. סעיף זה מהווה, אם 
כן, פתח לתוספת זכויות בניה במסגרת תכנית מקומית אשר נועדה לאפשר פיתוח של 
שפ”פ. ניתן לקרוא סעיף זה באופן מרחיב כך ש”פיתוח” יכלול גם פיתוח כלים לתחזוקה 

שוטפת או ארוכת טווח של שפ”פ.   
 

התוספת השישית לחוק התכנון והבניה 
התוספת עוסקת בתכניות מתאר בסמכות ועדה מקומית עצמאית המאפשרות להקים 
דיור בהישג יד על פי ההגדרות המנויות בחוק. על דיור שכזה חלות הוראות מיוחדות, 
לרבות הוראות לעניין שיפוץ ואחזקה תקינה של המבנה. באופן חריג למדי )בסטנדרטים 
של החוק הישראלי(, מורה סעיף 4 בתוספת השישית כי בעלים של מבנה ובו יחידות 
דיור בהישג יד “חייב בניהולו ובאחזקתו התקינה של הרכוש המשותף של אותו בניין 
והוא אינו רשאי להמחות חיוב זה לשוכר.” עוד מגדירה התוספת מהי “אחזקה תקינה”, 
קרי “שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבנייה לרבות שיפורים 
בכך  המקרקעין.63  בחוק  המצויה  להגדרה  הדומה  הגדרה   - מכן.”62  לאחר  בו  שבוצעו 
נושא תכנוני לכל  כי תחזוקה הינה  ובניה  הבהיר המחוקק במסגרת תחיקה של תכנון 
ידי משרדי ממשלה שונים,  נשמעות על  יש מענה לטענות שלעיתים  ועניין. בכך  דבר 

לפיהן תחזוקה אינה נושא שמוסדות התכנון או תכנית מתאר צריכים לעסוק בו.64

58 סעיף 5)א( לחוק עזר לתל אביב-יפו )שמירה ושיפוץ חזיתות בתים(, תשע"ב-2011.

59 סעיף 7 לחוק עזר לתל אביב-יפו )שמירה ושיפוץ חזיתות בתים(, תשע"ב-2011.

60 ראו למשל סעיף 9 לחוק העזר לבת ים )שמירה ושיפוץ של חזיתות בתים(, תשע"ג- 2012.

61 חוק התכנון והבניה )תיקון מס' 101(, התשע"ד-2014, ספר החוקים מס' 2450 בעמ' 474.

62 סעיף 4)ד( לתוספת השישית בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.

63 עוד מורה התוספת כי שר הבינוי והשיכון יקבע הנחיות לעניין מהי תחזוקה תקינה, בהתייעצות עם שר 
המשפטים. נכון לכתיבת שורות אלה טרם ניתנה הנחיה בנושא.

64 ראו בנושא זה אצל אמיתי גזית, "מפנים את הגב לדיירי השיכונים: יזמי פינוי-בינוי לא יחויבו בקרן 
http://www.calcalist.co.il/real_estate/ ,2017 ,תחזוקה." כלכליסט, 16 באוגוסט, 2016, נדלה ב- 5 למאי

articles/0,7340,L-3695696,00.html
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תקנות התכנון והבניה )אישור מטרה ציבורית(, התשע”ה-2014
תקנות התכנון והבניה משנת 2014 מגדירות “דיור בהישג יד להשכרה” כמטרה ציבורית 
על פי חוק התכנון והבניה.65 המשמעות היא כי ועדה מקומית תוכל לייעד בתכנית קרקע 
לדיור בהישג יד כמטרה ציבורית על פי סעיף 188 לחוק התכנון והבניה, ואף להפקיע 
על  שייבנה  יד  בהישג  לדיור  מבנה  כי  וקובעות  מוסיפות  התקנות  זו.  למטרה  קרקע 
הניהול  דמי  וכי  שלה  עירונית  חברה  או  המקומית  הרשות  ידי  על  יתוחזק  המקרקעין 
והאחזקה יהיו בשיעור המשתלם משוכר מרצון למשכיר מרצון בעד יחידת דיור דומה 
באותו אזור. התקנות לא מגדירות את אופן האחזקה ואת טיבה. עם זאת, תקנות אלה 
לצד התוספת השישית לחוק התכנון והבניה מצביעות על הצורך לדאוג לתחזוקה של 
מבנים הכוללים דיור בהישג יד. הסיבות לכך רבות, בין היתר, המחוקק הכיר בכך כי 
בבניין המהווה דיור בהישג יד יש לדאוג לתנאי מגורים הולמים בשל האלמנט החברתי 
יעוד קרקע מסוג זה. בנוסף, הנחת המחוקק הייתה כי במבנה  המובהק המונח ביסוד 
המהווה  אחד  גורם  על  להטיל  ורצוי  ניתן  אחת,  בבעלות  כלל  בדרך  המצוי  שכזה, 
“כתובת אחת” את החובה לדאוג לתחזוקה הולמת בשל המרכיב החברתי המונח ביסוד 

יעוד קרקע מסוג דיור בהישג יד.

65 תקנות התכנון והבניה )אישור מטרה ציבורית(, התשע"ה-2014. ק"ת 7435, בעמ' 56.

בתים מרובי דירות בשכונת צמרת בתל אביב: אתגר האחזקה גובר עם הגדלת מס' היחידות בנכס. 
צולם על ידי ניר מועלם.
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תקנות הדרכים
סמכות  מקור  מהוות   2009 תש”ע  איילון(,  בנתיבי  )שלטים  )שילוט(  הדרכים  תקנות 
לכיסוי מבנה בפרסומות בזמן שיפוצו )התקנות תקפות לשילוט לאורך נתיבי איילון(. 
מטלות  הבטחת  שיפוץ,  עבור  הכנסה  מקור  לייצר  הנכס  לבעל  מאפשרות  הפרסומות 
תחזוקה או אף עשיית רווח. מספר ביקורות נשמעו בעבר על מסחור חזיתות מבנים ועל 

 כך כי הפרסומות מזהמות את המרחב הציבורי ומשפיעות על תודעת העוברים והשבים.66
עם זאת, פרסומות עשויות להבטיח תזרים מזומנים שוטף לבעלי הנכס באופן שיש בו 
נעסוק  בו  הכלי  טווח.  וארוכות  שוטפות  תחזוקה  משימות  מימון  על  להקל  פוטנציאל 
בהמשך מסוג “שטח משותף מניב” מזכיר במהותו את הפרסומת על גבי חזית המבנה, 
שכן בשני המקרים ניתן לעשות שימוש בשטח משותף כדי לייצר הכנסות עבור נציגות 

הבית המשותף. 

חוק המכר )דירות(, התשל”ג- 1973
תיקון 2011 לחוק המכר מחייב את המוכר דירה לצרף לחוזה המכר את מפרט הדירה 
ואת הוראות התחזוקה והשימוש כשהן חתומות על ידו.67 לחלופין מאפשר החוק בנסיבות 
מסוימות לאפשר את מסירת הוראות התחזוקה לכל המאוחר בעת מסירת הדירה. לפני 
וחצרות הבניין עם  מן הקבלנים למסור את הדירות  נהגו רק חלק  זו  שתוקנה הוראה 
הוראות תחזוקה מפורטות. בהיעדר הסדר סטטוטורי הוציאה התאחדות הקבלנים מסמך 

 הנחיות וולונטרי אשר מדריך קבלנים ורוכשים כיצד יש לתחזק דירות בבתים משותפים.68
מסמך זה הכיל הוראות כלליות לתחזוקת פנים הדירה, המבנה, החניון וחצר המבנה.
למוכר  המאפשרת  6א  שבסעיף  זו  היא  המכר  בחוק  המצויה  נוספת  חשובה  הוראה 
לקבוע בהסכם המכר כי לתקופה הראשונה לפחות )משך 3 שנים מגמר בניה(, תחזוקת 
הבניין תתבצע בידי “מתחזק” מסוים שזהותו נקבעה בחוזה המכר )בדרך כלל חברת 
ניהול ואחזקה(. 69 הוראה זו נועדה להבטיח בקרת איכות על המערכות שהתקין הקבלן 
יוכלו  ואלה  הדיירים  בידי  מצויה  התחזוקה  זו,  לתקופה  מעבר  מינימלית.  לתקופה 
ועוד,  זאת  המקרקעין.  בחוק  כאמור  הבית  ועד  של  בהחלטה  המתחזק  את  להחליף 
קובע חוק המכר את מידת האחריות של הקבלן בעניין ליקויי תחזוקה שונים בדירות 
הבדק  תקופת  האחריות.  ותקופת  הבדק  תקופת  תקופות:  שתי  מגדיר  החוק  חדשות. 
מתחילה עם מסירת החזקה בדירה והיא נמשכת לתקופה של שנה עד שבע שנים וזאת 
בהתאם  הבדק,  תקופת  סיום  עם  מתחילה  האחריות  תקופת  הליקוי.  למהות  בהתאם 
לליקויים ונמשכת שלוש שנים. כך למשל, תקופת הבדק עבור “התנתקות, התקלפות או 
התפוררות של חיפויי חוץ” הינה שבע שנים.70 קביעה זו מחזקת את אחריות הקבלן על 

66 ראו אצל: דניאל מישורי,  "שילוט ושליטה במרחב הציבורי: עתירת "פעולה ירוקה" נגד שלטי פרסום בנתיבי 
איילון כמאבק על נחלת הכלל," מעשי משפט כרך א )2008(: 128-109.

67 מקור הוראה זו בהצעת חוק המכר )דירות( )תיקון מס' 5(, התשס"ז-2006, מס' 263, עמ' 140 מיום 1 בנובמבר 
2006. בדברי ההסבר צוין כי מטרת ההוראה היא "לאפשר לרוכש דירה שימוש ראוי במרכיביה השונים של הדירה 

ואחזקתם".

68 התאחדות הקבלנים והבונים בישראל, הוראות תחזוקה ושימוש בדירה: מהדורת 2001 )הוצאת התאחדות 
הקבלנים והבונים בישראל, 2001(.

69 סעיף 6א לחוק חוק המכר )דירות(, תשל"ג-1973.

70 "המדריך לרוכש דירה חדשה מקבלן", אתר משרד הבינוי והשיכון, נדלה ב- 5 למאי, 2017,
http://www.moch.gov.il/beniyya_hadasha/hagana_al_rochshey_dirot/Pages/hamadrich_

lerochesh_dira.ax
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הדירות החדשות גם בתקופה שלאחר העמדתן לרשות הקונים.

תקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה בארנונה( תשנ”ג- 1993 
“לקבוע  המקומית  הרשות  למועצת  מאפשר   2011 בשנת  לתקנות  שהתקבל  תיקון 
הנחה מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת כספים על מחזיק בדירת מגורים 
שהזכויות בה התקבלו כנגד מכירת זכויות ביחידת מגורים אחרת ליזם, במתחם פינוי 
ובינוי או במתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי".71 תקנה 3ה מאפשרת לתת הנחה מדורגת, 
כך  החדשה,  הדירה  על  ארנונה  להטיל  ניתן  שבו  מהמועד  שנים  ארבע  של  לתקופה 
שדייר אשר הורחבה דירתו יקבל הנחה בארנונה על ההפרש שבין שטח הדירה המקורי 
לבין שטח הדירה החדש. מהלך זה מאפשר לתת הנחות מרביות של עד 100% מתשלום 
הארנונה בשנה הראשונה, עד 75% הנחה מתשלום הארנונה בשנה השניה, עד 50% הנחה 
בשנה השלישית, ועד 25% הנחה בשנה הרביעית.72 תכלית התקנה ברורה, לסייע כלכלית 
לדיירים המתגוררים במתחם אשר עבר פינוי בינוי. הנחה כזו בצו ארנונה שמאושר על 
באם  המתלבטים  לדיירים  ואף  ליזמים  חיובי  מסר  לשדר  עשוי  המקומית  הרשות  ידי 
לחתום על הסכם לפינוי בינוי. עם זאת, התקנה אינה מבחינה בין “מחזיק” שהוא משקיע 
בארנונה  להנחה  נזקק  אשר  היחידה  דירתו  שזוהי  ובינוי  פינוי  במתחם  “מחזיק”  לבין 
זו קיימות רשויות מקומיות אשר עשו  מסיבות כלכליות. על אף הבעייתיות שבתקנה 
בה שימוש, אם כי הן לא רבות. כך לדוגמה, ביולי 2016 אישרה עיריית ראשון לציון צו 

ארנונה לשנת 2017 ובו הנחה זו עבור מיזמי פינוי בינוי.73

חוק רשות מקרקעי ישראל, תש”ך 1960
בחוק הוטמעו מספר תיקונים בעקבות משבר הדיור והצורך לקדם פתרונות של דיור 
בהישג יד והתחדשות עירונית. במסגרת זו תוקן החוק בשנת 2014 תוך מיסודה של קרן 
להתחדשות עירונית. תיקון מס’ 10 משנת 2014 לחוק רשות מקרקעי ישראל קבע בסעיף 
2ד כי תוקם “קרן להתחדשות עירונית”. הקרן תפעל בתקצוב ממשלתי, בהתאם לתכנית 
עבודה מסודרת ורב-שנתית ובהתאם לבקשות לסיוע שיוגשו לה. מטרות הקרן הן סיוע 
זה מבנים המשמשים  ובכלל  הוותיקים,  לפעולות התורמות להתחדשות מרכזי הערים 
גם דיירים בדיור ציבורי, סיוע לרשויות מקומיות בהתחדשות עירונית, שדרוג המרחב 
פינוי  שעניינם  למיזמים  לסיוע  עדיפות  תוך  ותשתיות  מבנים  וחידוש  שיפוץ  הציבורי, 
ובינוי, מיזמים שעניינם חיזוק מבנים, לרבות סיוע בקידום מיזמים שאין בהם כדאיות 
כלכלית. 74 באוגוסט 2016 תוקן החוק, כך שאחד מתפקידי הקרן כולל כיום גם “סיוע 
במימון תחזוקה לטווח ארוך של רכוש משותף במתחמי התחדשות עירונית”.75 בשלב 
גם בעלים פרטיים של מבנים  והאם  היקפו,  יהיה  יינתן הסיוע, מה  כיצד  זה לא ברור 
כללים  נקבעו  לא  עוד  כל  תבחינים.  אילו  פי  ועל  סיוע  לקבל  יוכלו  קיימים  ושפ”פים 
סיוע,  לצורך  זה  אפיק  על  להסתמך  יכולות  לא  מקומיות  רשויות  כי  נראה  להקצאה, 
לפחות לא כאפיק עיקרי לסבסוד. עם זאת בחקיקה זו גלום פוטנציאל לסיוע לרשויות 

71 תקנה 3ה בתקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, תשנ"ג-1993.

72 שם.

73 עיריית ראשון לציון, קובץ החלטות מס' 69/16 של ישיבת מועצה שלא מן המניין שהתקיימה ביום חמישי, י' 
http://www.rishonlezion.muni.il/Pages/default.aspx ,2017 ,סיוון התשע"ו, 16.6.2016, נדלה ב- 5 למאי

74 סעיף 2ד חוק רשות מקרקעי ישראל, תש"ך-1960.

75 שם.
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המקומיות בחידוש ושיפוץ מבנים שונים.

חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית
שסביבם  הציבוריים  והמרחבים  המגורים  תנאי  את  לשפר  שיש  בכך  הכיר  המחוקק 
במסגרת התחדשות עירונית. בתזכיר חוק שקודם בשנת 2015 ציינה הממשלה כי היא 

רואה חשיבות בקידומה של התחדשות עירונית, וכך נכתב: 

מימוש תכניות להתחדשות עירונית טומן בחובו יתרונות רבים. בין יתר היתרונות 
ניתן למנות את העלות הנמוכה של ביצוע התשתיות, שימור השטחים הפתוחים 
הקרקע  משאב  בו  במקום  חשיבות  משנה  המקבלת  גבוהה  קרקע  וניצולת 
של  לרווחתם  משמעותי  באופן  תורמות  זה  מסוג  תכניות  כן,  כמו  מוגבל.  הוא 

 דיירי שכונות ותיקות בדרך של שיפור תנאי המגורים והמרחבים הציבוריים.76

בהמשך, בשנת 2016, קודמה במרץ הצעת חוק להקמתה של רשות לאומית מתכללת 
במחצית  גובשו  אשר  החוק,  הצעת  של  ראשונות  עירונית.77 בטיוטות  להתחדשות 
הראשונה של שנת 2016, מנה המחוקק רשימת תפקידים ותחומי אחריות של הרשות. 
חסמים  לזהות  עירונית,  להתחדשות  מיזמים  לקדם  יהיה  תפקידה  כי  צוין  היתר  בין 
לסייע  עירונית,  להתחדשות  הקרן  את  לנהל  ולהסירם,  העירונית  ההתחדשות  בתחום 
מקומה  נפקד  החוק  להצעת  הקודמות  בגרסאות  ואולם  ועוד.  דיירים  בהתארגנות 
בעקבות  לפעול.  עירונית  להתחדשות  הרשות  יכולה  בו  כתחום  מבנים  תחזוקת  של 
דיונים שנערכו בכנסת בחודש מאי 2016 הובעה העמדה כי יש מקום לאפשר לרשות 
להתחדשות עירונית לפעול גם בתחום זה. בחודש אוגוסט 2016 התקבל בקריאה שניה 
ושלישית חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע”ו-78.2016 בעקבות שורת 
דיונים שהתקיימה בכנסת הכיר המחוקק כי גם מענה על דרישות התחזוקה הינו חלק 
בלתי נפרד מהקמת מיזם להתחדשות עירונית. בהתאם, קבע החוק כי תפקיד הרשות 
באזורי  המשותף  הרכוש  של  ארוך  לטווח  לתחזוקה  פתרונות  “קידום  היתר,  בין  הינו, 
התחדשות עירונית”79, במסגרת זו על הרשות הממשלתית לדווח על פעולות שביצעה, 
וכן לקדם חקיקה בנושא.80 עוד קבע החוק הסדר מיוחד לטובת דיירי הדיור הציבורי 
גבוהים  ואחזקה  נדרשים לשלם דמי שכירות  עירונית  אשר בעקבות מיזמי התחדשות 
יותר ביחס לאלו ששילמו ערב המיזם. לגבי דיירים אלה נקבע כי לא יחויבו בהוצאות 
עודפות ביחס לאלה ששילמו ערב חתימת העסקה, והכל על פי שיעורים שייקבעו על 
ידי הממשלה באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.81 מהיכן יבוא הסבסוד האמור? החוק 
המשותף  הרכוש  של  והתחזוקה  הניהול  הוצאות  תוספת  כי  וקובע  זו  בנקודה  שותק 
ושר  האוצר  וכי שר  הדירות האחרים  על בעלי  לא תושת  הנבנות  דירות חדשות  בגין 

76 תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנת 2015 )תיקוני חקיקה(, התשע"ה-2014. הרשות הממשלתית להתחדשות 
עירונית, עמ' 1.

77 הצעת חוק הרשות הלאומית להתחדשות עירונית, התשע"ה- 2015. הצ"ח הממשלה מס' 931 מיום 7.7.2015.

78 ספר החוקים מס' 2581 בעמ' 1234, י"ז באב התשע"ו.

79 סעיף 4)7( לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תשע"ו-2016.

80 סעיף 13)ג( לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תשע"ו-2016.

81 סעיף 18 לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תשע"ו-2016.
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דיירי  שאינם  דיירים  לגבי  האמורות.82  ההוצאות  של  המימון  דרכי  את  יקבעו  השיכון 
הדיור הציבורי, ואשר דירתם עוברת תהליכי התחדשות עירונית, קבע המחוקק הסדר 
מיוחד של סבסוד על ידי היזם, של תוספת הוצאות הניהול והתחזוקה העודפות. גם כאן 
ההנחה הינה כי בעקבות מיזם ההתחדשות העירונית יידרשו דיירים קיימים לתשלומים 
זו קבע החוק כי אם  ולניהול הוצאות הבית המשותף. במסגרת  מוגדלים לוועד הבית 
מדובר על בעל דירה שהגיע לגיל פרישה, והינו מקבל קצבת הבטחת הכנסה, ובבעלותו 
שנים.   5 העודפות למשך  הוצאותיו  לסבסד את  היזם  על  יהיה  אזי  בלבד,  דירה אחת 
ואינן ברות התניה, אלא לטובת בעל הדירה.83 מעניין  הוראות אלה נקבעו כקוגנטיות 
לציין כי בעוד ההסדר לגבי דיירי הדיור הציבורי קובע כי יש לסייע במימון הוצאות 
שאינם  “רגילים”  עירונית  התחדשות  מיזמי  שבמסגרת  הרי  הארוך”  “לטווח  התחזוקה 
כוללים דיירי דיור ציבורי, הסיוע ניתן ל-5 שנים בלבד, ולא “לטווח הארוך”, והמקור 
המימוני לסיוע הוא היזם ולא מקור אחר שייקבע בעתיד על ידי שר האוצר בשיתוף שר 

הבינוי והשיכון.84

תקן ישראלי מס’ 1525 
תקן זה חל על התחזוקה של הרכיבים, הגימור והסביבה הקרובה של בניינים למגורים 
התקן  אמנם  מסחר(.  ובנייני  חינוך  מוסדות  משרדים,  בנייני  )דוגמת  למגורים  ושאינם 
אינו בגדר חוק, ואולם קיימים מכרזים שונים המחייבים את היזם הבונה לעמוד בתקן 
הישראלי. חלקו השני של התקן מתמקד בתחזוקת מבני מגורים וכולל הוראות בנושאים 
ואחזקה,  בדיקה  פעולות  תדירות  שונות,  במערכות  נדרשות  תחזוקה  פעולות  כגון 
תיקון ליקויים, תחזוקת מערכת התברואה, החשמל, בטיחות אש ועוד. התקן אף מגדיר 
אילו בעלי מקצוע נדרשים ומוסמכים לבצע פעולות שונות הקשורות במערכות הבניין 

ומתקניו. 

82 שם.

83 סעיף 19 לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תשע"ו-2016.

84 שם.



41

סיכום ביניים: חקיקה ראשית וסמכות מקומית
מסקירת דברי החקיקה עולה כי המחוקק טרם הסדיר באופן מקיף את נושא תחזוקת 
המבנים הגבוהים או רבי הקומות ואף לא את נושא תחזוקת השפ”פים )בפרט באזורי 
כאשר  למשל  לתביעות,  המקומיות  הרשויות  את  חשפה  חקיקה  של  היעדרה  מגורים(. 
בהסדרים  צורך  ויצרה  שפ”פים  של  תחזוקה  היטלי  הסכמה(  )ללא  לגבות  ביקשו 
או  בחקיקה  הסדרה  בהיעדר  הוק.85  אד  מתאר  תכניות  בצורת  ומקומיים  נקודתיים 
הסדרה וולונטרית-חוזית בין הדיירים, נראה כי נושא תחזוקת הבתים המשותפים הופך 
לאתגר ממשי בניהול נכס משותף. רק ב-2016 קיבל הנושא חיזוק במסגרת חוק הרשות 
הממשלתית להתחדשות עירונית, אולם החוק קובע מסגרת כללית בלבד, משאיר את 
נושא התחזוקה לטיפולה של הרשות החדשה ומורה לה לקבוע הסדרי חקיקה עתידיים.  
חסרונם של הסדרים מערכתיים בחקיקה ראשית בתחום התחזוקה אינו שולל מניה וביה 
שלעיל  הממצאים  בסוגיה.  לעסוק  תכנון  ומוסדות  מקומיות  רשויות  של  סמכותם  את 
יכול השלטון המקומי לתת  כי בחקיקה קיימים אפיקים רבים דרכם  מצביעים על כך 
מענה, ולו חלקי, לסוגיות שונות בתחום תחזוקת מבנים ושטחים פרטיים פתוחים. בפרט, 
וכפי שנראה בהמשך, מקום בו מוסדות התכנון אישרו תכניות מתאר כוללניות, ואלה 
כוללות התייחסות לתחזוקה, עיצוב והתחדשות עירונית, מצויים נושאים אלה במסגרת 

סמכות מקומית. 

למוסדות  אל  לפיה  מצמצמת  משפטית  עמדה  לקבל  אין  כי  מוצע  זה,  רקע  על 
מתאר.86 תכניות  במסגרת  לשלבם  או  התחזוקה  בנושאי  לעסוק   התכנון 
בתחיקת  )ובפרט  בחקיקה  כיום  המצוי  נושא  הינו  מבנים  תחזוקת  כי  העובדה  נוכח 
אותו  להסדיר  רצוי  ואף  ניתן  כן  ועל  לגיטימי  תכנוני  בנושא  שמדובר  הרי  התכנון(, 
במסגרת תכנית או למצער במסגרת הסכם תכנון בין הרשות הציבורית לגורם המפתח.   
נוסף על התוספת השישית לחוק התכנון והבניה, חוק הרשות הממשלתית להתחדשות 
עירונית הוא איתות משמעותי על גישת המחוקק בנושא, אך הוא מעלה שאלות בדבר 
לשלב  מתארי  תכנון  במסגרת  ניתן  בה  והדרך  והבניה  התכנון  חוק  לבין  בינו  היחס 
שאלות  ואולם,  עירונית.  התחדשות  במיזמי  דיירים  וסבסוד  תחזוקה  בעניין  הוראות 
אלה אינן צריכות למנוע הסדרי תחזוקה מקומיים או לאיין כליל את המאמצים לייצר 
לייצר  עירונית,  בהתחדשות  קיימים  לדיירים  לסייע  כדי  בהם  שיש  תחזוקה  פתרונות 

מסגרת בת קיימא לתחזוקת מבנה ולמתן תהליכים מדירים במסגרת תכנון חדש. 

85 ראו בקשה להגשת תביעה ייצוגית, בגין גביית יתר של תשלומי תחזוקת שפ"פ על ידי עיריית אלעד: תמ' 
)מנהלי ת"א( 105/09 טל עופר נ' עיריית אלעד )פורסם בנבו, 8.2.2009(.

86 לעמדה מצמצמת כזו, ראו למשל את הדיווח אצל גזית, מפנים את הגב לדיירי השיכונים. עמדה מצמצמת מסוג 
זה, "הקוצצת" את כנפי מוסדות התכנון ניתן למצוא במספר פסקי דין אשר ביקרו את פרקטיקת ההסכמים עם 

היזמים )ע"א 7368/06 דירות יוקרה בע"מ נ'  ראש עיריית יבנה ואח' , ניתן ביום 27.6.2011 )פורסם בנבו( ואף את 
הפרקטיקה התכנונית של כתבי שיפוי )ע"א 5958/15 פרחי ביקל בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראשון 
לציון, ניתן ביום 15.12.2016 )פורסם בנבו(.  המשותף לפרקטיקות ולנושא תחזוקה הוא ששלושתם נוצרו "מהשטח" 
מתוך צורך ציבורי, זכו להסדרה במסגרת תכניות מתאר, אך רק להסדרה חלקית )או אי הסדרה( בחקיקה ראשית.
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2.2 הסדרי תחזוקה ומימון: 
מדיניות ומגמות תכנוניות והסכמיות 

)בצורה של  קיימים מכרזי מדינה, מדיניות מקומית  לעיל,  פורטה  לצד החקיקה אשר 
תב”עות ותנאים בהיתר( וכן מסמכי מדיניות ארציים אשר מתווים כללים שונים בנושא 
תחזוקה. בהיעדר חקיקה כללים אלה מתווים את הפרקטיקה הנוהגת בתחום התחזוקה 

המתבססת על דיני מכרזים, דיני חוזים ודיני התכנון והבניה. 

הוראות ניהול ואחזקה במכרזי רשות מקרקעי ישראל
הוראות אחזקה וניהול מצויות גם במכרזים להחכרת או מכירת מקרקעין שיוזמת רשות 
מקרקעי ישראל. בין היתר נכללו לאחרונה הוראות מסוג זה במכרזים לבניית יחידות 
דיור להשכרה ארוכת טווח על קרקעות מדינה. לדוגמה, במכרז לבניית דירות להשכרה 
ברמת השרון חויב היזם הזוכה לתחזק את הפרויקט על ידי חברת ניהול ואחזקה ואף 
נקבע מחיר למ”ר לתחזוקה שישלמו שוכרי הדירות בפרויקט.87 בנוסף, במסגרת המכרז 
למינהלת המפקחת על  היזם  הוכפף  וכן  מנגנון לעדכון דמי האחזקה השנתיים  נקבע 
ביצוע הוראות ההסכם. עוד נקבע מהי “אחזקה תקינה” וכן נקבעו קריטריונים לבחירה 

של חברת אחזקה )למשל, ניסיון בניהול 3 מבנים לפחות ואי הרשעה בפלילים של מנהליה(.88

מגמות תב”עיות בעניין אחזקה של מבנים
כיום  מכילות  רבות  תכניות  כי  מעלה  האחרון  העשור  מן  מתאר  תכניות  של  סקירה 
הוראות סטנדרטיות בדבר הקמת חברת תחזוקה וניהול במבנים חדשים שנבנים.89 יצוין 
בו  מקום  בייחוד  טווח,  ארוכת  תחזוקה  מבטיחה  אינה  תחזוקה  חברת  של  הקמתה  כי 
מדובר על שוק פרוץ שאינו מפוקח כהלכה.90 הוראות מסוג זה מועילות כ”שכבת הגנה” 
פתרון  בבחינת  הן  אין  אך  הבית,  ועד  תשלומי  וגביית  שוטף  ניהול  לצורך  ראשונית 
תכנוניים- אפיקים  לבחון  רשויות  מספר  החלו  כך,  עקב  לתחזוקה.  טווח  וארוך  כולל 
תב”עיים לצורך הבטחת תחזוקה ארוכת טווח. כך למשל, בהליכי ההפקדה של תכנית 
“נס לגויים” )תא/4100( הייתה כוונה לייעד חלק מן השטחים המבונים ל”שטחים מניבים” 
אשר התקבולים הנובעים מהם ישמשו לתחזוקה )“קרן תחזוקה” על פי ההצעה לתיקון 
השונים  התכנון  במחוזות  והולכת  גוברת  הכרה  כיום  קיימת  בנוסף  ההפקדה(.  נוסח 
כיום  מצויים  אינם  אלה  פתרונות  טווח.  ארוכת  לתחזוקה  מנגנונים  לייצר  צורך  יש  כי 

87 מכרז מס' תא/2013/ 361 מחודש ינואר 2014.

88 הגדרה הזהה לזו המופיעה בתוספת השישית לחוק התכנון והבניה.

89 הסקירה מבוססת על בדיקה באתר "תכנון זמין" של מנהל התכנון בהתבסס על מילות חיפוש "תחזוקה" 
ו"אחזקה". ראו: http://mavat.moin.gov.il/mavatps/forms/sv3.aspx?tid=3 . בנוסף נערכה בדיקה בהתבסס 

http://www.land.gov.il/iturtabot2/Taba1.aspx?MisTochnit=11647&Ish :על אתר מינהל מקרקעי ישראל
. uv=3000

90 בדיקה בסעיף "מטרות התכנית" מצביעה על קיומן של עשרות תכניות מאושרות למגורים ובהן הוראות בנושא 
אחזקה וניהול. מספר זה אינו מייצג, כמובן, את כל התכניות הכוללות סעיפי תחזוקה שונים. על פי הערכת המחבר 
קיימות מאות אם לא אלפי תכניות כאלה בכל רחבי ישראל. רשימה חלקית של תכניות למגורים כוללת לדוגמה את 

רע/708 לרעננה )מתחם בית אריזה(; תכנית יב/2/167 ליבנה )פינוי בינוי מתחם הכלנית(; מכ/729 לטירת כרמל 
)עיבוי מתחם בן צבי(; הר/48/88 להוד השרון )פינוי בינוי מתחם הפרסה(; תא/3277 לתל אביב )מתחם לוינסקי(; 
תא/3570 לתל אביב )התחדשות עירונית ברחוב קהילת יאסי(; תא/4040 לתל אביב )התחדשות עירונית ברחוב 

לה גווארדיה(; תא/3319 )מתחם יצחק שדה(; תכנית 101-0098251 לירושלים )פינוי בינוי בדרך חברון(; רג/1349 
לרמת גן )בית סמדר(; רג/1302 לרמת גן )התחדשות עירונית סמוך לרחוב גולומב(; רג/1/1159 לרמת גן )מגדל גפן(; 

רג/1405 לרמת גן )אכסניה לחייל הבודד(; רג/1225 לרמת גן )מתחם "פרמא"(.
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תכנוניים  מנגנונים  של  עיגונם  לאפשר  היה  שהוצע  הפתרון  כן  ועל  ראשית,  בחקיקה 
בתקנון התכנית ובהסכמים בין הרשות ליזם. כך היה למשל בהחלטת הוועדה המחוזית 
בניה  להיתר  תנאי  כי  לדרוש  ובמסגרתה  בסמכותה  תכנית  להפקיד  ירושלים  במחוז 
במתחם יהיה הקמת מנגנון אחזקה אשר יובא לאישור הוועדה המקומית )מהנדס עיר או 
יועץ משפטי(.91 בדומה, בעת אישור להפקדה של תכנית “המאבק-דרך השלום”, להקמת 
מגדל מגורים בן 30 קומות בשילוב מסחר, קבעה הוועדה המחוזית של מחוז תל אביב 

כי יש להקצות “שטח מניב” שישמש להבטחת פעולות תחזוקה במבנה:92

“תנאי להיתר בניה עבור 400 מ”ר למסחר מתוך 2,000 מ”ר המותרים הינו 	 
הבטחת קיומו של מנגנון המבטיח כי ההכנסות משטחים אלו ישמשו לצרכי 

תחזוקת המבנה )'קרן תחזוקה'(."
הינו 	  המותרים  מ”ר   2,000 מתוך  למסחר  מ”ר   400 עבור  לאכלוס  "תנאי 

הקמת מנגנון המבטיח כי ההכנסות משטחים אלו ישמשו לצרכי תחזוקת 
המבנה )'קרן תחזוקה'(." 

בהוראות  שונים  מנגנוני תחזוקה  קיומם של  על  ערים שערכנו מצביע  סקר של שלוש 
למצוא בתכניות  שניתן  הרבים  המנגנונים  היריעה מלפרט את  תכניות המתאר. קצרה 
ואת הנוסחים השונים בהם משתמשים מוסדות התכנון להבטחת תחזוקה. אולם, סקירה 
בתכניות  תחזוקה  במנגנוני  השימוש  שבהן  ערים  קיימות  כי  מצביעה  הציפור  ממעוף 
מתאר הינו שכיח יותר באופן משמעותי בהשוואה לערים אחרות. בחרנו לערוך סקר של 
150 תכניות בניין עיר למגורים, מהשנים 2007 - 2017. בכל עיר נסקר מדגם דומה של 
50 תכניות. הסקר בדק האם קיימים מנגנוני תחזוקה בתכניות הללו. החיפוש התמקד אך 
ורק במבנים גבוהים כמשמעותם בחוק ובתקנותיו וגם בסביבתם )במידה וקיים שפ"פ(. 
ותחזוקה.  ניהול  חברת  ידי  על  לניהול  נוגעות  התחזוקה  מהוראות  מרבית  כי  מצאנו 
אביב  תל  בין  למדי  משמעותיים  הבדלים  על  מצביע  עיר  פי  על  התכניות  של  פילוח 
לפתח תקווה, מבחינת אחוז התכניות המכילות הוראות תחזוקה )ראו איור 7א(. עניין 
זה מרמז על כך שהוראות התחזוקה הינן עניין מקומי וכי קיימות רשויות שעושות בהן 
שימוש בתדירות משתנה. נראה כי תל אביב הפנימה את חשיבות הנושא ומכילה אותו 
כמעט בכל תכנית שניה, בעוד בערים אחרות, הנושא טרם "חלחל" אל תקנוני התב"עות. 

91 החלטת הוועדה המחוזית מיום 8.6.2015. ישיבת מליאה מס' 2015012.

92 החלטת הוועדה המחוזית מיום 19.10.2015. ישיבת מליאה מס' 828.

כלל התכניותתל אביברחובותפתח תקווה

איור 7א: האם 
קיים מנגנון 

תחזוקה? מיפוי 
מנגנוני תחזוקה     
במבנים גבוהים 

בשלוש ערים 
נבחרות. 

לא קיים         
מנגנון תחזוקה

25%

75%

42%

58% 64%

36% 20%

קיים              
מנגנון תחזוקה

80%
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מגורים  מבני  על  החלות  מרבית התכניות שנסקרו,  כי  בנוסף  הבדיקה שערכנו מעלה 
7ב(.  איור  )ראו  המבנה  לאכלוס  או  היתר  למתן  תנאי  התחזוקה  נושא  מהווה  גבוהים, 
במילים אחרות- מוסדות התכנון מבקשים לפקח באופן הדוק על מימושו בפועל של 
מנגנון תחזוקה, על ידי ביקורת כי המנגנון יושם, וזאת טרם אכלוס הבניין או הנפקת 
היתר. אך מובן, כי זהו אמצעי אחד מני רבים להבטחת תחזוקה, והוא, כשלעצמו, אינו 

מבטיח כי מנגנון התחזוקה יתפקד לאורך זמן. 

מגמות תב”עיות בעניין מימון הוצאות שוטפות של “דיירים ממשיכים”
והניהול השוטף של דיירים  מהם הפתרונות שהוצעו עד כה למימון הוצאות האחזקה 
אשר התגוררו בעבר בתחום המתחם לפינוי בינוי, טרם ביצוע הפרויקט, ואשר עתידים 
לחזור ולהתגורר בו? ההנחה היא כי ברבים מן המתחמים לפינוי ובינוי )ואחרים בהם 
מתוכננת התחדשות עירונית( קיימת אוכלוסייה חלשה יחסית שאינה מודעת לזכויותיה 
ואף אינה מודעת תמיד להשלכות הכלכליות של פינוי ובינוי לאחר השלמת הפרויקט.93 
למצוא  ניתן  זאת,  עם  ממשיכים.  לדיירים  לסיוע  מקיף  תחיקתי  הסדר  קיים  לא  כיום 
בחוק הסדרים חלקיים דוגמת תקנות ההסדרים )הנחה בארנונה( אשר נזכרו מעלה. נוכח 
ההסדר החקיקתי החלקי התלבטו רשויות מקומיות בסוגיות מספר כגון מי יחשב ל”דייר 
לכך  אין  ואכלוסו?  הפרויקט  סיום  לאחר  כספי  סיוע  לו  יינתן  תקופה  ולאיזו  ממשיך” 
תשובות חדות והדבר תלוי, בין היתר, במדיניות מקומית כמו גם בהיתכנות הכלכלית 
של כל פרויקט. עם זאת, עיריית בת ים, למשל, ניסתה לגבש לפני מספר שנים מסמך 
מנחה בנושא זה, אשר נועד לאפשר כיסוי של כ- 5 שנים לעלויות התחזוקה הנוספות 
הוועדה  של  העבודה  בנהלי  עוגן  זה  נוהל  בהן.  לשאת  הממשיכים  הדיירים  שיידרשו 
המקומית כך ששמאי המעריך את עלויות הביצוע מכניס לתחשיב הבדיקה הכלכלית 

גם את העלויות הצפויות לסיוע במימון דיירים ממשיכים.94

בה  המחוזית  הוועדה  בסמכות  מקומית  תכנית  הופקדה  בירושלים  גנים  עיר  בשכונת 
התחייב היזם לשלם דמי ועד בית במשך 10 שנים לאחר סיום הפרויקט במקום הדיירים 
הממשיכים. נכון לכתיבת מסמך זה התכנית טרם אושרה סופית בוועדה המחוזית. על 
פי המוצע, יועדו שטחים מניבים )20 יחידות דיור( שיוותרו בידי היזם/החברה המשכנת 
עלויות  כיסוי  לצורך  ישמשו  בגינם  והתקבולים  תקופה  למשך  ידו  על  יושכרו  ואלה 

93 עירית בשן, התערבות בעבודה קהילתית בהתחדשות עירונית: סיכום שנת 2015 )ירושלים: שירות לעבודה 
קהילתית במשרד הרווחה, 2016(.

94 נושא זה נדון גם במסגרת מושב בנושא תחזוקה שהתקיים בכנס עכו לעירוניות ב-18 לנובמבר, 2015.

איור 7ב: הוראות 
תחזוקה כתנאי 

לאכלוס או היתר 
בערים פתח תקווה, 
רחובות ותל אביב. 

תנאי           
לאכלוס/היתר

אין תנאי           

37%

63%
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עודפות לדיירים ממשיכים. על פי ההסדר המוצע, לא יהיה ניתן למכור יחידות מניבות 
מסוג זה ללא אישור הרשות המקומית או הוועדה המקומית ושעבודים שונים יבטיחו כי 

השטחים המניבים  הללו לא יימכרו במשך התקופה האמורה.95

מגמות והסדרים בעניין תחזוקת שפ”פים
בעניין תחזוקת שפ”פים מתעוררות שאלות קשות בשל האופי המעורב של שטחים אלה- 
פרטי וציבורי כאחד.96 עד כה לא היה נהוג לדרוש במסגרת תכניות בניין עיר להקים 
קרן אחזקה ארוכת טווח או הקמת שטחים מניבים שישמשו למימון עבודות והוצאות 
הקשורות עם תחזוקת שפ”פ. במקום זאת, ניתן למצוא כמה מנגנונים אחרים בהם נעשה 

שימוש: 

ידי היזם, 	  אפיק הסכמי: קיימים מקרים בהם נחתם הסכם או כתב התחייבות על 
או מי מטעמו, לתחזוקה של השטחים המשותפים הפרטיים במבנן המהווים שטחים 
פרטיים פתוחים. עיריית תל אביב-יפו נוהגת להחתים יזמים על כתבי התחייבות 
יזם  והמחייבים  בתכנית  המצויות  מהוראות  רבות  פעמים  נובעים  אשר  זו  ברוח 

להקים חברות אחזקה וניהול.97 

אפיק תב”עי: כיום גוברת ההכרה כי יש צורך לתת את הדעת לעלויות התחזוקה 	 
של שפ”פים. לדוגמה, הוועדה המחוזית מחוז המרכז, הוציאה הנחיות בעניין ניסוח 
הוראות בתכניות בניין עיר הנוגעות לשפ”פים. בין היתר קבעה הוועדה כי “לגבי שטח 
פרטי פתוח )אם יש בתכנית( יש לציין שאסורה בו כל בניה. יש לציין מי יפתח אותו 

 ויתחזק אותו שהדבר יקבע כתנאי בהיתר הבניה וכן יש להתייחס לזכויות מעבר.”98
וגובר של תכניות בהן תנאי להקמת השפ”פ  ניתן להבחין במספר הולך  בהתאם, 

ואישור הבניה הוא ניהולו על ידי חברת ניהול ואחזקה. 

לטפל 	  החובה  את  העירייה  עצמה  על  לוקחת  זה  באפיק  עירונית:  אחריות  אפיק 
רבים,  שפ”פים  קיימים  בהם  ומודיעין,  שוהם  כגון  מקומיות  רשויות  בשפ”פים. 
מאפשרות לוועדי בתים להעביר אליהן סכום קבוע מראש לצורך ביצוע תחזוקה 
על ידי העירייה. הדבר מהווה פתרון בדיעבד לבעיות התחזוקה שהתעוררו בערים 

אלה. 

הנחיות משרד הבינוי והשיכון לעניין שטחים פרטיים פתוחים
לתכנון  הנחיות  במסגרת   2011 בשנת  ניתנו  זה  בנושא  והשיכון  הבינוי  משרד  הנחיות 
בתים משותפים, אך גם בעניין זה לא הבשילו ההנחיות לכדי חקיקה. “הנחיות לתכנון 
הבית המשותף” בחנו את נושא הבית המשותף ברמות שונות, הכנת תב”ע, הוצאת היתר 

95 ראו תכנית 101-0109876 לירושלים )מתחם "נוף הפארק"( אשר נידונה בוועדה המחוזית ב-8 ליוני, 2015.  
ראו עוד על התכנית גם בכתבות שפורסמו בעיתונות הישראלית: ניר חסון, "תוכנית הפינוי-בינוי שמסעירה את 

ירושלים", הארץ, 15 בספטמבר, http://www.haaretz.co.il/magazine/1.1824315  ,2015 ;תמי מאור, "אושרה 
http://www.local.co.il/  ,2015 16 ביוניLocal ",תוכנית 'בינוי-פינוי-בינוי' נוף הפארק בשכונת עיר גנים בי-ם
jerusalem/126126/article;; לירן סהר, "אושר פרויקט בינוי פינוי ראשון בי-ם- המפונים יקבלו הטבה בלתי 
.http://www.bizportal.co.il/realestates/news/article/393051,2014 ,7 לספטמברBizportal ,"שגרתית

96 בדיקה כללית במערכת ה- GIS העירונית של תל אביב-יפו מראה כי קיימים כ- 210 שפ"פים בתחומי העיר 
אשר שטחם מגיע כדי עשרות רבות של דונמים.

97 ראו לדוגמה כתב התחייבות של חברת אפריקה ישראל לתחזוקת רצועת שפ"פ על פי תכנית 2196ב ברחוב ש"י 
עגנון 34.

98 ראו "נוסח מסגרת לתקנון תב"ע" עליו ממליצה הוועדה המחוזית )מרכז(, נדלה ב-14 למאי, 2017, 
.http://147.236.237.225/rehovot/tfasim/Nusah_Misgeret_Letakanon_Taba.html
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ואף תחזוקה ארוכת טווח.99 משרד הבינוי והשיכון ציין את הבעייתיות הרבה בהקמת 
ותחזוקת שפ”פים לאור אופיים המעורב:

של  היווצרם  הוא  התחזוקה  בנושא  במיוחד  הבעייתיים  התכנון  ממוצרי  אחד 
גדול  לציבור  שימוש  זכות  אף  או  מעבר  זכות  ניתנת  שבהם  פרטיים  שטחים 
הנאה  זיקת  מעבר,  )זיקת  הנכס  של  הרשומים  לבעלים  בנוסף  של משתמשים, 
וכיו”ב(.  שטחים אלה נוצרים בשל סיבות שונות כמו גישה משותפת לחניה של 
בנינים שכנים, רצון להימנע מהפקעה מתוך מגרש פרטי או בשל אי רצונה של 
הרשות המקומית ליטול אחריות על תפעולו של השטח ותחזוקתו. בפועל משמש 
השטח ציבור גדול של משתמשים ואולם מימון תחזוקתו מושת על בעלי המגרש 
–בית משותף מסוים ...התוצאה במקרים רבים - השטח חדל למלא את תפקידיו 
וניזנח בהעדר אמצעים מספיקים או עקב כך שמימדיו ומהות צורכי תחזוקתו 

חורגים מהיכולת של הבית המשותף לטפל בו.100

בהינתן בעיות אלה המליץ משרד השיכון לנקוט במספר פעולות בחקיקה: 

חקיקה שתאפשר לרשות המקומית לגבות את עלות תחזוקת השפ”פ. 	 
חקיקה שתאפשר לרשות להפקיע שפ”פ אם הבעלים אינו מתחזק אותו כיאות. 	 
חקיקה שתסדיר את נושא הביטוח.	 

כי  העובדה  נוכח  זה.  בתחום  חקיקה  גובשה  טרם  אך   2011 בשנת  ניתנו  אלה  הנחיות 
השפ”פ מהווה כלי תכנוני לגיטימי לאספקה של שטחים פתוחים )לצד שצ”פים( נדרשת 
מדיניות מקומית וארצית לאופן השימוש בו, עיצובו ולא פחות חשוב- תחזוקתו. הגם 
הן  כי  ניכר  התכנוני  הכלים  מסל  כחלק  השפ”פ  לחשיבות  מודעות  מקומיות  שרשויות 

מתחבטות מאוד באופן תחזוקתו המתמשכת. 

הנחיות משרד הבינוי והשיכון לעניין הקמת ותחזוקת בתים משותפים
המבנה  אחזקת  נושא  את  גם  בחנו  משותפים  בתים  לעניין  השיכון  משרד  הנחיות 
יוזמות  עצמו. במישור התחזוקה, המליץ משרד הבינוי והשיכון למסד בחקיקה מספר 

זמן.101 יידוע מראש של רוכש הדירה בדבר עלויות התחזוקה הצפויות לאורך   לרבות 
לעניין תחזוקת מבנים קבע הדו”ח כי: 

לו  הטווח... שאין  ארוך  דמי התחזוקה  לנושא תשלום  על המחוקק לתת דעתו 
פרטית  הונית  קרן  הקמת  חובת  לדעתנו  החוק.  במסגרת  ממש  של  התייחסות 
כי  היא  המלצתנו  המועדפת.   הריאלית  החלופה  היא  המשותף  הבית  בניהול 
השוטפת  התחזוקה  מדמי  מסוים  אחוז  הפרשת  חובת  לחוק  בתוספת  תיקבע 
תשתנה  לקרן  ההפרשה  שיעור  מערכות.  והחלפת  להשקעות  הון  קרן  לטובת 
ופרמטרים  הבניין  גיל  יח”ד,  מס’  כגון: מספר הקומות,  שונים  לנתונים  בהתאם 

נוספים ככל שאלו משפיעים על תחזוקה מעין זו.102

מאז ניתנו ההנחיות לא חוקק חוק מקיף בנושא המסדיר את הדרכים למימון הוצאות 

99 משרד הבינוי והשיכון, משרד האדריכל הראשי, הנחיות לתכנון הבית המשותף.

100 שם, 95.

101 הדו"ח מתמקד בבתים משותפים למגורים ולא במבני משרדים או מבנים שמשמשים לייעודים אחרים. יצוין כי 
הדוח אינו מבחין בין תחזוקת המבנה עצמו לבין תחזוקת חצרו )לרבות שפ"פ( ויש להניח כי ההמלצות חלות על 

תחזוקה במובנה הרחב.

102 משרד הבינוי והשיכון, משרד האדריכל הראשי, הנחיות לתכנון הבית המשותף, 94.
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תחזוקה של מבנים. חקיקת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית משנת 2016 
כי  קבע  החוק  זאת,  תחת  מפורטים.  הסדרים  נכללו  לא  בו  גם  אך  ראשון,  צעד  הינו 
החוק  חקיקת  לאחר  גם  כן,  על  בנושא.103  חקיקה  לגבש  יהיה  הממשלתית  הרשות  על 
בתים  הקמת  בעת  לנהוג  עליהן  כיצד  המקומיות  לרשויות  נוספות  הנחיות  ניתנו  לא 
מקומית  רשות  בכל  פרקטיקה  להתפתחות  מוביל  זה  מצב  יחידות.  מרובי  משותפים 

ויצירת הסדרים תב”עיים והסדרים וולונטריים-הסכמיים בשלבי התכנון וההקמה. 

הפתרון שהוצע בעבר )על ידי עיריית בת ים ועיריות אחרות( התמקד בהצעה לייסד 
הקמת  בשלב  התכנית  יזם  ידי  על  יופקדו  בה  שהכספים  להשקעות  הונית  פחת  קרן 
המבנה. לעומת זאת, על פי “קריאת הכיוון” של משרד השיכון, נראה כי הכוונה היא כי 
קרן זו תמומן בעיקרה על ידי הדיירים לאחר אכלוס המבנה וההפרשה לה תיקבע על 
פי נתוני המבנה. פתרון זה )קרי: הפרשה על ידי דיירים(, ישימותו מוטלת בספק רב, 
נוכח הקשיים בניהול בתים משותפים בישראל ובגביית כספים קולקטיבית לתחזוקתם.  
לפיה  נוהגת  פרקטיקה  התכנון  מוסדות  פיתחו  חקיקה  בהיעדר  לעיל,  שהדגמנו  כפי 
תנאי תכנוני במסגרת התב”ע יהיה הקמת קרן אחזקה וכן העברת הניהול לידי חברה 

מקצועית לניהול ותחזוקה. 

2.3 דברי חקיקה והסדרי תחזוקה ומימון בישראל: 
עמדה מצמצמת בדבר קביעת הסדרי תחזוקה שונים

על אף המגמות שנזכרו לעיל, יש הסבורים כי סמכותם של מוסדות תכנון לקבוע הסדרי 
תחזוקה, מצומצמת היא, שכן סמכות כזו לא הוענקה מפורשות בחקיקה ראשית. עמדה 
זו נתמכת בסברה )המוטעית( כי נושאים של תחזוקה אינם נושאים תכנוניים ולכן אין 
זו יתקשו מוסדות התכנון לכלול  כנגזרת מעמדה  להסדירם במסגרת תכנית מתאר.104 
האם  הספק  עולה  לדוגמה,  מתאר.  תכנית  תקנון  במסגרת  קנייני  גוון  בעלות  הוראות 
ניתן להתייחס בתכנית מתאר לתקנון הבית המשותף או לדרוש הכללת הוראות בתקנון 

הבית המשותף שנושאן הוא תחזוקה.

לתחזוקת  כיום  מתייחסת  התכנון  תחיקת  שכן  מוטעית  זו  עמדה  לעיל,  שצוין  כפי 
מבנים.105 בנוסף, חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית כולל הסדר פרטני לסיוע 
במימון הוצאות שונות של דיירים במסגרת מיזמי התחדשות. לא זו אף זו, גם תכניות 
הממשלה(  לברכת  למעשה  זכו  ובכך  מחוזיות  ועדות  ידי  על  )שאושרו  שונות  מתאר 

עשויות לכלול הוראות המאפשרות לקבוע הסדרי תחזוקה שונים. 

בלתי  משפטית  עמדה  הינה  תכנוני,  נושא  אינה  תחזוקה  כי  הטענה  העקרונית,  ברמה 
גם  מהווים   - שבהם  והחוזי  הקנייני  האלמנט  אף  על   - תחזוקה  הסדרי  שהרי  סבירה, 
מכך  יוצא  וכפועל  משותף,  רכוש  המהוות  החזיתות,  מראה  ומוניציפלי.  תכנוני  עניין 
או  זו  בצורה  להסדירו  שיש  ציבורית  חשיבות  בעל  נושא  מהווה  החזיתות,  תחזוקת   -

103 ראו פרק 2.1 לעיל. 

104 עמדה זו נשמעה בשנים האחרונות על ידי הייעוץ המשפטי של הוועדות המחוזיות וכן הייעוץ המשפטי 
לממשלה. לדוגמה, ראו אצל: גזית, מפנים את הגב לדיירי השיכונים.

105 ראו את התוספת השישית לחוק התכנון והבניה.
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אחרת. כמו כן, כבר נפסק כי דיני התכנון והבניה מהווים מסגרת כללית לפתרון כשלי 
שוק ולהבטחת אינטרסים ציבוריים, כלכליים, חברתיים ואסתטיים ארוכי טווח. על כן, 
פרשנות מצמצמת חוטאת למגמה לראות בדיני התכנון והבניה דינים כלליים להסדרת 

אופייה של הסביבה הבנויה על כל ממדיה. 

מחייבים  המודרניים  התכנון  “דיני  הזדמנויות:  במספר  המשפט  בית  פסק  זה  בעניין 
אחריות  מתוך  טווח  ארוכי  שיקולים  וכן  וסביבתיים  חברתיים  שיקולים  גם  לשקול 
כיום  התכנון  דיני  לפיכך  יחד.  גם  ולעתיד  להווה  במבט  וחברתית,  לאומית,  ציבורית, 
נותנים ביטוי גם לצורך בשימור הקרקע, ובוחנים את השפעותיהן הכלכליות, חברתיות, 
לאור  ובבניה.”106  בפיתוח  בצורך  ההכרה  לצד  תכניות,  של  ואקולוגיות  חלוקתיות 
דברים אלו קבע בית המשפט כי דיני התכנון והבניה נועדו “להשבחת תנאי המגורים 
הדיור.108 בפרט, תהליכי  לצרכי  ולספק מענה  קיימא  בר  תכנון  להבטיח  של האדם”,107 

התחדשות עירונית, כך סבר בית המשפט, צריכים לתת מענה גם לסוגית התחזוקה.109

2.4 קריאת השכמה לפתרונות: 
דור העתיד לפתרונות התחזוקה ודילמות ביישומם.

מספר  הועלו  הארוך  לטווח  וחצרותיהם  המבנים  תחזוקת  את  להבטיח  הצורך  נוכח 
הונית  פחת  קרן  להקים  הייתה  בעבר  והשיכון  הבינוי  משרד  הצעת  בתחום.  הצעות 
קיימות  המעשי,  בפן  ואולם,  הבניין.110  דיירי  מאת  עיתיים  תקבולים  יועברו  אליה 
אפשרויות אחרות להבטחת תחזוקת שפ”פים ומבני מגורים כגון היוון עלויות התחזוקה 

111,4 טופס  קבלת  עם  המקומית  לרשות  מראש  הסכום  והעברת  שפ”פ(  של   )במקרה 
חניה  שטחי  דיור,  יחידות  מסחרית,  יחידה  בדמות  מניב”  “שטח  של  מראש  ייעוד  או 
ושהתקבולים  לטווח הארוך  שיושכרו  שירות(  בין שטחי  עיקריים  )בין  ושטחים אחרים 
עבורם ישמשו לניהול תחזוקה של בניינים או שפפ”ים בתחומם. עם זאת פתרונות אלה 

ואחרים הינם מורכבים בשל שאלות רבות המתעוררות ביישומם. למשל: 

במידה ותוקם קרן פחת הונית, האם תשמש לתחזוקה ארוכת טווח או שוטפת, ומי 	 
ינהל אותה? 

במידה והיזם מתחייב מראש לממן את הוצאות התחזוקה השוטפות )למשל תשלומי 	 
הדבר  והאם  הכספים,  העברת  תובטח  כיצד  ממשיכים",  "דיירים  של  הבית(  ועד 
יתבצע דרך “צינור עירוני” או ישירות בין היזם לדיירים? כמו כן, ובהקשר זה, מהן 

106 ראו עע"ם 1446/06 הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מרכז נ' השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ, בפסקה 17 
)פורסם בנבו, 21.9.2010(. עוד ראו עע"ם 4881/08 אלמוג אילת )מ.ד.ע( 2000 בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון 

ובניה אילת, פסקה י"ז )פורסם בנבו, 10.2.2010(.

107 עע"ם 2528/02 ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז נ' פז חברת נפט בע"מ )פורסם בנבו, 18.6.2008(.

108 עת"מ )מנהלי ת"א( 50776-04-15 לזובסקי נ' ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב (פורסם בנבו, 
.)21.10.2015

109 שם. כבוד השופטת אגמון-גונן הפנתה למספר מחקרים בתחום המצביעים על הצורך להתאים את הבנייה 
הרוויה לצרכי האוכלוסייה, במיוחד במיזמי התחדשות עירונית.

110 משרד הבינוי והשיכון, משרד האדריכל הראשי, הנחיות לתכנון הבית המשותף, 94.

111 נראה כי הדבר מצריך הסכמה כתובה ומפורשת בין הצדדים. שעה שלא קיימת הסמכה שבחוק לגבות דמי 
ניהול עבור שטחים פרטיים פתוחים תידרשנה רשויות מקומיות - המעוניינות לתחזק שפ"פים - לייצר פתרונות 

הסכמיים אד-הוק.
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ההשלכות המיסוייות של פתרון זה? 
במידה ונעשה היוון של עלויות תחזוקת שפ”פ - על פי איזה מפתח נעשה ההיוון? 	 

וכיצד ניתן להעריך מראש את העלויות נוכח מאפיינים שונים של שפ”פים שונים.112
כיצד 	  הארוך,  לטווח  שיושכר  מניב”  “שטח  להקצות  להתחייב  מוכן  והיזם  במידה 

ייקבע היקפו של השטח המניב? מי ינהל את השטח הזה? האם יימכר? כיצד ניתן 
הדיירים,  של  משותפת  בבעלות  יהיה  והאם  הארוך?  לטווח  ניהולו  את  להבטיח 
עולות  כן,  כמו  היזם?  בבעלות  או  עירוני(  תאגיד  )לרבות  עירונית  בבעלות 
“שטח מניב” שכן שטח להשכרה בדימונה  מורכבויות שונות בהקצאה מראש של 

אינו מייצר הכנסה דומה לזו של שטח מניב להשכרה בתל אביב.
להליכי 	  ייכנס  היזם  כאשר  יקרה  מה  היזם,  בבעלות  יוותר  מניב”  ו”שטח  במידה 

בהקשר זה נשאלת השאלה, מהו  ולנהל שטחים אלה?113  פירוק או יסרב להמשיך 
הדין שעה שמתחם נבנה למשל על ידי קבוצת רכישה שחבריה לא יהיו מעוניינים 

בניהול של “שטח מניב”. 
מהן השלכות המיסוי )מע”מ, מס הכנסה וכיו”ב( של פתרון זה או אחר )היוון עלויות 	 

של  בהיבט  כן,  כמו  בגינו(.  שכירות  תקבולי  וקבלת  “מניב”  שטח  קביעת  מראש, 
היטל ההשבחה, האם יש לקזז מההשבחה חלק מן העלויות הקשורות בפתרון זה 
או מקצתו  כולו  ניתן לפטור מתשלום השבחה,  ובנוסף, האם  או אחר לתחזוקה? 

במצבים המנויים למעלה?114
ציפוף 	  מבחינת  מניב”  “שטח  של  האורבניות  הההשלכות  אודות  שאלות  גם  כמו 

והגדלת המסה של הבנייה. 

זאת,  תחת  הללו.  לשאלות  חותכות  תשובות  ניתנו  לא  ראשית  בחקיקה  כי  דומה 
המקומית  הרשות  בין  בהסכמה  מקומיים  הסדרים  לעצב  ניסיון  מתקיים  בפרקטיקה 
יזמים. הפרקים הבאים דנים בחלק מהסוגיות שנמנו לעיל,  )או מוסדות התכנון( לבין 

מציפים שאלות נוספות ומציעים פתרונות ראשוניים. 

112 שפ"פ עם בריכה אין דינו כדין שפ"פ "רגיל" ללא מתקנים מיוחדים.

113 במקרה כגון זה ניתן לחשוב על פתרון בדמות רישום משכון על שם הרשות המקומית, או גוף אחר, לצורך 
הבטחת קדימות בין נושים במצבי פירוק.

114 על פניו נראה כי קביעת מנגנון תחזוקה בתקנון התכנית תאפשר קיזוז עלויות הפתרון מעלויות ההשבחה.

מבנה מוזנח בברטיסלבה, 
סלובקיה. צולם על ידי ניר 

מועלם בספטמבר 2016. 
בדומה למדינות מזרח 

אירופאיות אחרות, נתקלה 
סלובקיה בקשיים בתחום 
התחזוקה לאחר העברת 

בעלות בדירות שנבנו 
בתקופה הסוציאליסטית 

לידיים פרטיות.
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פרק 3 | פתרונות אחזקה בעולם
מבנים  של  ובפרט  מגורים,  מבני  של  התחזוקה  תחום  את  בחקיקה  פיתחה  לא  ישראל 
חוזיות לרבות הסדרי תקנון  נובעים מהסכמות  כיום  יחידות. מרבית ההסדרים  מרובי 

בית משותף אשר אין בהם לתת מענה כולל לסוגית התחזוקה.
 

בקרב מדינות המערב קיימים מגוון הסדרים לתחזוקה שוטפת וארוכת טווח. יש להדגיש 
בתחיקה  מרעותה  נבדלת  מדינה  וכל  מקומי  הוא  הללו  ההסדרים  של  הקונטקסט  כי 
בתקופה  אירופה  במזרח  שנבנו  במבנים  לדוגמה,  הכלכלי.  ובמצבה  המקרקעינית 
ניתן להבחין בהסדרי תחזוקה שונים בהשוואה  ושהיו בבעלות מדינה  הסוציאליסטית 
למבנים שנבנו בתקופה שלאחר סיום המלחמה הקרה. כמו כן, קיימות מדינות בהן נוסף 
על תשלומים לוועד הבית, מממנות הרשויות המקומיות, ולעיתים אף המדינה, עבודות 
הניסיון  וצ’כוסלובקיה(.115  סלובניה  בסרביה,  המצב  הוא  )כך  מגורים  במבני  שיפוצים 
הבינלאומי האירופאי מצביע על כך שלעיתים, גם בניה חדשה נתקלת בבעיות תחזוקה, 

שעה שלדיירים אין את האמצעים לתחזק את הבניין החדש.116

המוקמים  יחידות  רבי  מגורים  למבני  מכוונים  הם  הרי  בחקיקה,  הסדרים  קיימים  אם 
של  אחזקה  לצורך  גם  תקפים  ההסדרים  אחרים  במקרים  עליונים.  לעשירונים  בעיקר 
המחייבים  משותפים  שטחים  מרובי  או  מגורים  יחידות  מרובי  שהינם  רגילים”  “מבנים 
עבודות  במסגרת  בעבר  פורטו  הללו  ההסדרים  מן  חלק  לאחזקה.  מיוחדת  התייחסות 
מחקריות אשר מצאו כי המשותף לכל המדינות הוא הרצון למנוע את נקודת השבר,117 
קרי, את נקודת ה”אל חזור” בה מערכותיו של מבנה קורסות, מתיישנות או אינן מצליחות 

עוד לאפשר חיים תפקודיים תקינים במבנה.118

הקיימים  האחזקה  פתרונות  מגוון  של  מקיפה  השוואתית  לסקירה  נועד  אינו  זה  פרק 
מומחים  קיימים  זאת,  עם  נפרד.  המשך  למחקר  נושא  בבחינת  הוא  והדבר  בעולם 
העוסקים בנושא זה מהפן המשווה.119 להלן יפורטו על קצה המזלג הסדרים שונים מן 
העולם, חלקם הסדרים אשר אושרו בשנים האחרונות. מטרת הפרק הינה לתת טעימה 
מתוך ההסדרים הקיימים במקומות שונים בעולם מבחינת תחזוקת מבנים גבוהים, וזאת 

במטרה לספק הקשר רחב יותר לדיון הפנים-ישראלי. 

 Gruis, Vincent, Nico Nieboer & Sasha Tsenkova, "Management of privatized housing: 115
 Policies and practice in East and West." European Network of Housing Research, Rotterdam,

.June )2007(: 7

 Branislav Antoni, ”How :116 זהו לדוגמה המצב בסרביה, גם במבנים אשר נבנו לאחר העידן הסוצילאיסטי. ראו
 to Understand the History of Housing in Modern Serbia to Achieve New Quality in Housing?“

.Transcripts of the 17th IPHS Conference, Delft 2016: 165-164

 Kathy Douglas, Rebecca Leshinsky & Peter Condliffe, "Conflicts in strata title :117 ראו
 developments: the need for differentiated dispute resolution rules," Adelaide Law Review 37

.)2016(: 163-189

 Blandy Sarah, Ann Dupuis & Jennifer E. Dixon, eds. Multi-owned : 118 ראו עוד, ובאופן כללי, אצל
housing: Law, power and practice )Ashgate Publishing, Ltd., 2010(.

119 ספרם של טורקינגטון וחבריו סוקר את מצב התחזוקה והניהול של מבנים גבוהים ב-15 מדינות באירופה. ראו: 
 Turkington Richard, van Kempen Robert & Wassenberg Frank, eds. High-rise Housing in

Europe: Current Trends and Future Prospects )Delft: DUP Science, 2004(.
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3.1 אירלנד
 Multi-Unit( יחידות”  מרובי  מבנים  לפיתוח  “החוק  את  אירלנד  חוקקה   2011 בשנת 
לייצר פתרונות ארוכי טווח לתחזוקה. החוק חל על  נועד  Development Act( אשר 
מבנים “רב יחידתיים”, בהם 5 יחידות דיור ומעלה, אשר יש בהם שטחים משותפים ובהם 
ופרוזדורים(. החוק חל חלקית גם  )כגון חדרי אשפה, חדרי כביסה  מתקנים משותפים 
על מבנים מעורבים )מסחר ומגורים, או משרדים ומגורים(. חקיקת החוק נבעה מההכרה 
כי רוכשים רבים אינם מודעים להשפעה שיש לרכישת דירה, לעומת רכישת בית צמוד 
קדמו  זו  לחקיקה  דירות התדרדרה.  מרובי  בתים  של  אחזקתם  מכך  וכתוצאה  קרקע, 
לוועדות מקומיות לתכנון  כולל תדריכים  בנושא,  מסמכי מדיניות שהממשלה פרסמה 
ולבניה, בדבר הקמת מבנים בתחומם.120 עניין זה ממחיש יותר מכל כי נושא התחזוקה 
נתפש כעניין ציבורי-תכנוני, כשם שהוא מהווה נושא מקרקעיני-פרטי. תהליך החקיקה 
היתר, לשקיפות  בין  להביא,  לעצמם מטרה  תוך שהמחוקקים שמו   ,2009 החל בשנת 

מבחינת ההוצאות אותם נדרשים דיירים לשלם על ידי חברות ניהול.121

להולכי  )שבילים  נדרשת  שאחזקתם  משותפים  שטחים  מהם  מגדיר  באירלנד  החוק 
שונות,  צנרות  ביבים,  מדרגות,  חדרי  מעליות,  פירי  פרוזדורים,  מעליות,  לובי,  רגל, 
קירות חיצוניים ועוד(.  החוק האירי אף מגדיר מהם חובותיו של יזם המקים מבנה “רב 
יחידתי” )כלומר עם 5 יחידות דיור ומעלה(. בין היתר, מחויב היזם: להקים חברת ניהול 
ואחזקה )Owners‘ Management Company- OMC( ולהעביר את הניהול והאחזקה 
של השטחים המשותפים לניהולה לפני אכלוס המבנה. דבר זה נעשה על חשבון היזם. 
בעלי זכות ההצבעה בחברת הניהול והאחזקה הם בעלי הדירות בפרויקט. אם מועברת 
בעלות באחת הדירות, אזי בעל הדירה החדש הופך אוטומטית לחבר בחברת הניהול 

והאחזקה, כאשר לכל בעל דירה יש קול אחד באספות חברת הניהול. 

חברת הניהול חייבת להוציא דוח שנתי על ניהולה והתנהלותה הכספית )בדומה להסדרי 
“ועד בית” בישראל(. היא גם חייבת להתכנס פעם בשנה ולתת על כך הודעה מספקת 
מראש לכל חבריה. זאת ועוד, עליה לעמוד בכללים לניהול תקין של תאגיד, על פי דיני 
החברות הכלליים. אי עמידה בכללים אלה )דוגמת הגשת דוחות שנתיים( עשויה להביא 
למחיקת החברה מרשם החברות האירי ולמחיקה זו עשויות להיות השלכות קשות שכן 
החוק מקשה מאוד על מכר דירה בפרויקט בו לא קיימת חברת ניהול מתפקדת.122 חברת 
מבעלי   75% של  רוב  שהתקבל  ובלבד  הבית,  ועד  הוצאות  את  שקובעת  היא  הניהול 
בעלות של  הינה  הציבוריים המשותפים,  למעשה הבעלות בשטחים  להחלטה.  הדירות 
חברת הניהול בבניין, כאשר יזם הפרויקט אינו יכול למכור ולו יחידת דיור אחת לפני 

שהוקמה חברת ניהול שכזו בפרויקט.123

 Department of the Environment, Heritage, and Local Government, Development 120
Management Guidelines: Guidelines for Planning Authorities )June 2007(, 10-11.

 Lorcan Sirr, ”Apartment Living and the Multi-Unit Development Bill 2009“, Public Affairs 121
Ireland )2010(:10.

 The Competition and Consumer Protection(  122 ראו באתר הרשות להגנת הצרכן האירית
http://www.consumerhelp.ie/owners-management-  ,2017 ,נדלה ב-21 למאי , )Commission

companies.

Ibid.  123
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על פי החוק הנזכר לעיל,124 בתוך 3 שנים מיום הקמתה מחובתה של חברת הניהול,לייעד 
דהיינו  טווח,  ארוכות  תחזוקה  עבודות  ביצוע  לצורך   )Sinking Fund( פחת”  “קרן 
עיתיים  תשלומים  לשלם  חייב  דייר  כל   .”Non recurring nature“ מסוג  עבודות 
)חודשיים, שנתיים( לצורך תקצוב קרן הפחת. על קרן הפחת להיות מנוהלת בתקציב 
נפרד והחוק אף קובע סכום מינימלי של 200 יורו לשנה שכל דייר חייב להפקיד בחשבון 
קרן הפחת )אלא אם הוחלט על סכום אחר(. החוק קבע מנגנון לבירור סכסוכים בבית 
המשפט בנוגע לשימוש בכספי קרן הפחת. בפועל, מאז התקבל החוק, מראה הניסיון 
כי גובה התשלומים לקרן הפחת עשוי להיות גבוה בהרבה מהסכום המינימלי שנקבע 
בחקיקה וכי הסכומים המופקדים בקרנות הפחת מותאמים לכל פרויקט.  בנוסף, החוק 
 .)House Rules( מאפשר לחברת הניהול לקבוע “כללי התנהגות” של הדיירים במבנה

הפרה יכולה לגרור תשלום “קנס”. 

3.2 פלורידה, ארה”ב

בפלורידה קיימת חקיקה ייעודית המסדירה התנהלות של בתים מרובי דירות, המכונים 
מבנים  על  מדובר  פלורידה  של  בקונטקסט   .)Condominuim( “קונדומיניומים” 
המיועדים למשקי בית קטנים ולעשרוני הכנסה גבוהים יחסית. החוק בפלורידה מסדיר 
במסגרת  להתארגן  הדיירים  חיוב  באמצעות  למדי  מפורט  באופן  התחזוקה  נושא  את 
יכול   )Association( התאגיד  המבנה.  ניהול  לצורך  מלכ”ר(,  או  רווח  )למטרת  תאגיד 
לגבות את מסי ועד הבית ותשלומים אחרים מהדיירים בצורה יעילה יחסית, שכן כוחותיו 
על  עיקולים  הטלת  תוך  אף  עליהם תשלומים,  ולכפות  דיירים  לקנוס  היכולת  כוללים 
נכסיהם )ומכירתם, בסופו של יום(. התאגיד המנהל את המבנה נדרש על פי חוק להכין 
תכנית עבודה )דו”ח שנתי( ובה לצפות עלויות תחזוקה שוטפות וארוכות טווח כאחד 
ובהתאם לנהל את הגביה מהדיירים. כך, לא רק תשלומים שוטפים נכנסים בגדר פעולת 
התאגיד אלא גם גביה עבור פעולות שתידרשנה בעתיד לאחזקה ארוכת טווח. בנוסף, 
במדינת פלורידה קיים גוף סטטוטורי שתפקידו לפקח על פעולת תאגידי הניהול הללו, 

Multi-Unit Development Act, Section No. 19 124

מבנה מוזנח בבני 
ברק. צולם על ידי 

ניר מועלם בפברואר 
.2013
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ולאשר את הדו”ח השנתי שלהם )הכולל, כאמור, התייחסות גם לרזרבה תקציבית לצורך 
אחזקה ארוכת טווח(. 

3.3 אוסטרליה

במדינה פדרלית זו קיימים הסדרים שונים בטריטוריות )מדינות( שונות. עם זאת, ניכר 
הסדר מרכזי אחד )Strata Scheme( לפיו בבניינים מרובי דירות הדיירים מנהלים את 
הרכוש המשותף דרך תאגיד )Owners‘ Corporation(. בעלי הדירות הם אוטומטית 
בעלים בתאגיד וחלות עליהם חובות חוקיות שונות.  לדוגמה, בחלק ממדינות אוסטרליה, 
השיפוצים  יתוכננו  בה  אשר  שנים(  )ל-10  שנתית  רב  תכנית  להכין  הבעלים  מחויבים 
שיידרשו על פני תקופה זו והתקבולים שעל כל בעל דירה לשלם כדי לממן שיפוצים 
אלה. מדובר על מנגנון חובה הקבוע בחוק, אשר קרוי בשם “תכנית תחזוקה 10 שנתית” 
)year maintenance plan 10(. במסגרת תכנית זו מובטח כי דיירים לא ישלמו רק 
תשלומים  גם  אלא   ,)administrative fund( שוטפת  לתחזוקה  בית”  “ועד  תשלומי 
לתחזוקה ארוכת טווח )אשר מועברים אל קרן פחת Sinking Fund(. תאגיד הדיירים 
הלוואות  לקחת  מוסמך  והוא  הגביה,  לביצוע  מנהל  מינוי  או  הכסף  גביית  על  אחראי 
ויילס  או לבטח את המבנה לצורך הבטחת תחזוקה. ואכן, במחקר שנערך בניו סאות’ 
הבניין  כי מצבו התחזוקתי של  הנסקרים העידו  שני שליש מבין  )מדינה באוסטרליה( 
ממצא זה יכול להצביע על קיומם של מנגנוני  בו הם מתגוררים הוא טוב עד מצוין.125 
תחזוקה יעילים ואכיפים במדינה. עם זאת, החקיקה באוסטרליה לא מחילה את החובה 
לקבוע תכנית תחזוקה רב שנתית בכל מבנה ומבנה, והדבר תלוי במספר יחידות הדיור 
על  מצביעים  באוסטרליה  שבוצעו  מחקרים  ובנוסף,  כן,  כמו  נוספים.  ובפרמטרים  בו 
כך שלפחות בחלק מהמדינות באוסטרליה נושא התחזוקה עדיין מהווה סיבה מרכזית 

לחיכוכים וסכסוכים בין שכנים בבית משותף.126

3.4 אנגליה

מצבם התחזוקתי של מבני מגורים באנגליה העסיק חוקרים, אקדמאים, וקובעי מדיניות 
רבים במהלך 150 השנים האחרונות. לדוגמה, אנגלס127 תיעד את מצבם הקשה של מבני 
מגורים של מעמד הפועלים וצ’דוויק )Chadwick( חקר את שכונות המגורים המדורדרות 

של לונדון ואת השפעתן על בריאות התושבים.128  

כהמשך למחקרים אלה, בספרו של טאוורס )Towers( תועדו ליקויים חמורים בתחזוקת מבני 

 Hazel Easthope et al., Managing major repairs in residential strata developments in New 125
South Wales )Sydney: City Futures Research Centre, 2009(, 19.

126 ראו במחקרם של דאגלס ואחרים בנוגע למדינת ויקטוריה: 
Douglas, Leshinsky & Condliffe, Conflicts in strata title developments, 176.

 Friedrich Engels, The Condition of the Working Class in England )Progress Publishers 127
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/ -את הספר ניתן למצוא ברשת ב .)edition, 1953

condition-working-class/index.htm , נדלה ב-24 למאי, 2017.

 Edwin Chadwick, Report on the sanitary conditions of the laboring and on the means of 128
its improvement )London: 1842(. מדובר על דוח קלאסי ששימש השראה לתיקוני חקיקה ומדיניות רבים 

 http://www.deltaomega.org/documents/ChadwickClassic.pdf -בבריטניה כולה. את הדוח ניתן למצוא ב
נדלה ב- 24 למאי, 2017.
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מגורים רבי קומות בבעלות ציבורית. המחבר הסביר כי אדישות הדיירים בשילוב של פעולה 
איטית מצד הרשויות תרמה למצב תחזוקתי ירוד.129

כיום, קיימות שתי דרכים מרכזיות באנגליה להבטחת תחזוקת מבנה, אם כי לאו דווקא תחזוקה 
ארוכת טווח. החוק אינו מחייב הקמת קרן פחת או “שטחים מניבים” ומותיר זאת להתארגנויות 
ומערכות יחסים בין דיירים.  האפיק הראשון הוא הקמת חברה מוגבלת בערבות שתהיה הבעלים 
משותפת  בבעלות  בניין”  “אגודת  מעין  הינה  כאמור  חברה  במבנה.  המשותפים  החלקים  של 
)Commonhold ownership(. חקיקה משנת 2002 ניסתה לייצר מבנה בעלות נפרד לחלקים 
המשותפים במבנה וליחידות הפרטיות המרכיבות אותו. 130 על פי חוק זה בעל דירה )או יחידה 
אחרת במבנה משרדים( הוא הבעלים או החוכר של יחידתו, אך במקביל הינו חבר במעין “אגודת 
מוגבל  תאגיד  למעשה  שהיא   ,)Commonhold Association( שיתופית  אגודה  קרי  בניין”, 
במבנה,  המשותפים  לשטחים  הקשור  בכל  המשותפים.  החלקים  את  לנהל  שתפקידו  בערבות 
יגדיר את תחומי האחריות שלה ואת  הבעלות הרשומה הינה של האגודה השיתופית ותקנונה 
התנהלותה. משכך, ניתן לקבוע בתקנון גם חובות רחבות כגון תשלום לקרן פחת או תשלומים 

אחרים לתחזוקה ארוכת טווח, אם כי אין חובה סטטוטורית לעשות כן. 

מבנה משפטי זה לא הצליח לתמרץ יזמים להקים תאגידים מסוג זה שיירשמו כבעלים על החלקים 
המשותפים במבנה.131 מחקרים מצביעים על כך שמעט מאוד “אגודות בניין” כאלה הוקמו מאז 
התקבלה החקיקה בנושא. תחת זאת, נהוג באנגליה שיזמים הבונים מבנה יותירו בידיהם חלקים 
 )Service Charges( משותפים ואף חלקים סחירים תוך שהם גובים תשלומי “ועד בית” ודמי ניהול
הקיימים  מסוים מהדיירים  לאחוז  כך, אפשר המחוקק בשנת 2002  הרוכשים. עקב  מהדיירים 
לדרוש מהקבלן לנהל בכוחות עצמם את החלקים המשותפים במבנה באמצעות חברה מוגבלת 
בערבות שיקימו.132 מדובר על זכות מיוחדת בחקיקה “הזכות לניהול” )Right to Manage( לפיה 
יכולים הדיירים )וגם חוכרים( להקים חברה משל עצמם ולהחליף את הניהול של הקבלן )שנותר 
בעלים על חלק מיחידות הדיור( בניהול עצמי.133 אם התאגדו דיירים בצורה זו, החברה המוגבלת 
שהקימו זכאית לקבל את כל הכספים שהיו קיימים קודם לכן בקופת ועד הבית ואשר נועדו 

לשמש לתחזוקה.134

3.5 סקוטלנד

במשך  אך  דיור  יחידות  מרובי  במבנים  חיים  של  שנים  ארוכת  מסורת  לסקוטלנד 
משותפים.  בתים  של  הניהול  אופן  של  כוללת  הסדרה  בה  היתה  לא  ה-20  המאה  רוב 
לקדם  הסקוטי  הפרלמנט  החל  הקודמת  המאה  של  ה-90  שנות  בתחילת  רק 

129 על פי המחקר נמצא גם כי מעורבות דיירים ותחושת אכפתיות עשויה להוביל לתחזוקה טובה יותר. ראו: 
 Graham Towers, Shelter is not Enough: Transforming Multi-Storey Housing )Policy Press,

2000(, 150-151.

Commonhold and Leasehold Reform Act 2002 :130 ראו

 Lu Xu, "Managing and Maintaining Flatted Buildings: Some Anglo Scottish :131 ראו
 Comparisons," Edinburgh Law Review 14 )2010(: 240.

Ibid.  132

 "Right to Manage: A Guide to Landlords," Government of the United Kingdom, accessed 133
May 23, 2017, https://www.gov.uk/right-to-manage-a-guide-for-landlords/the-right-to-manage

The Leasehold Advisory Service, The Right to Manage )London, 2002(: 17.  134
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הובילה  החקיקה  יוזמת  משותפים.  בתים  של  ניהולם  את  לייעל  נועדה  אשר  חקיקה 
עמודים.135  70 מעל  המחזיק  כרס  עב  במסמך  פורט  לה  הרקע  אשר  חוק   להצעת 
 המסמך מכיר בקושי הרב שבהסדרת מבנים פרטיים מרובי יחידות דיור, שעה שמדובר 
דירות,  בבנייני  התכופה  הדיירים  תחלופת  את  המסמך  מתאר  לדוגמה,  פרטי.  בקניין 
מהדיירים.  חובות  גביית  תוך  המשותף,  הבית  של  מיטבי  ניהול  מאפשרת  לא  אשר 
של  אימוצם  את  הסקוטי  המחוקק  לדעת  מחייבת  דירות  בבניין  המפוצלת  הבעלות 
על  הארוך.  לטווח  הבניין  את  מקיים  באופן  לתחזק  המאפשרים  מיוחדים  מנגנונים 
ועד  יוכל  אותה,  מכר  דירה  בעל  אם  גם  כי  החוק  הצעת  במסגרת  הוצע  למשל,  כן, 

)הרוכש(.136 החדש  הדירה  מבעל  הקודם  הדייר  של  החוב  את  לגבות  המשותף   הבית 
ניהול הבית המשותף מעורר שאלות רבות, לדידו של המחוקק הסקוטי, כגון, האם לכפות 

 על בעלי הדירות לבטח את המבנה, ולקבוע סנקציות עונשיות אם הם לא עושים כן?137
 הצעת החוק ביקשה על כן להסדיר את קשת הנושאים הללו, לייעל את אופן ניהולו היומיומי 
של הרכוש המשותף ובין היתר אפשרה גם “פגיעה” בקניין הפרטי לצורכי תחזוקה, על ידי 

 מתן אפשרות לכניסה לדירות שבבניין כאשר מתעורר הצורך לתקן דירה סמוכה אחרת.138
 

הבית  של  ההקמה  במסמכי  מפורט  המבנה  של  והתחזוקה  הניהול  אופן  רוב,  פי  על 
המשותף )Title Deeds(, ואולם, במידה ועם הקמת המבנה לא נקבעו לגביו הוראות 
מורה  המשותף(,  הבית  בתקנון  הוראות  להיקבע  עשויות  שבישראל  )כשם  מיוחדות 
הצעת החוק מהם הכללים שיחולו על הניהול והתחזוקה. הצעת החוק המתוארת מעלה 
את  קובע   2004 משנת  המשותפים  הבתים  חוק   .2004 בשנת  חקיקה  לידי  הבשילה 

הכללים השונים לניהול מבנים לרבות מבני משרדים.139

החוק הסקוטי כולל מתווה לניהול מבנים, אשר חל במידה ולא נקבעו כללים בתקנון 
 .)Tenement Management Scheme קרוי  זה  )מתווה  המשותף  הבית  של  מוסכם 

 "Tenements )Scotland( Bill Consultation," March 2003 )Edinburgh, Crown Copyright(, 135
Scottish Executive, accessed May 23, 2017, http://www.gov.scot/Resource/Doc/47034/0030185.

Ibid.,27.  136

Ibid.,30.  137

Ibid.,28.  138

The Tenements )Scotland( Act 2004 :139 ראו
  

מרפסת מטופחת בתל 
אביב-יפו. צולם על ידי 
ניר מועלם בינואר 2015.
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בחוק  לדוגמה  למצוא  ניתן  אותו  המשותף  הבית  לניהול  מצוי”  ל”תקנון  למעשה  שקול  זה  מתווה 
המקרקעין הישראלי. אם הצדדים לא קבעו הוראות פרטניות בנושא אחזקה, או אם קבעו הוראות 

עמומות, יכול המתווה הנזכר “למלא את החלל” ולייצר הסדרים טנטטיביים. 

תשלומים  ישולמו  כיצד  הדיירים,  בין  היחסים  מערכת  את  הסקוטי  החוק  הוראות  קובעות  בנוסף 
לוועד הבית ומהו הדין כאשר לא ניתן לגבות הוצאות מדייר מסוים. עם זאת, חקיקה זו אינה מייצרת 
תשלומים  על  מושם  והדגש  טווח  ארוכת  לתחזוקה  אחרים  מנגנונים  או  פחת  קרנות  לייסד  חובה 
עיתיים בדומה לתשלומי ועד בית בישראל. כמו כן, החקיקה הסקוטית אינה מחייבת את הדיירים 
להתארגן במסגרת תאגיד, שיהיה הבעלים של החלקים המשותפים במבנה. למעשה, גישת החוק היא 
מתירנית למדי והחוק אינו כופה על הדיירים לאמץ הסדר תחזוקה מסוג מסוים או בכלל. עמדה זו 
מקדשת את חופש החוזים בין הדיירים בבניין, ירצו- יקבעו הסדרי תחזוקה, לא ירצו- לא יקבעו. 
ואולם, כמו בישראל, מרבית בעלי הדירות יכולים להחליט על נתיב פעולה ולכפות הסדר תחזוקה 
הסבורים  אלה  מצד  לביקורות  זכתה  לחקיקה  זו  מוצא  נקודת  מתנגד.140  הוא  אם  גם  מיעוט,  על 
מרובי  מבנים  דיירי  על  לסמוך  ניתן  לא  אחרות,  במילים  להם.”  טוב  מה  יודעים  לא  “הדיירים  כי 
שבוצעו  סקרים  ואכן,  חוזית-וולונטרית.  הסכמה  בסיס  על  תחזוקה  הסדרי  שיאמצו  דיור  יחידות 

כהלכה.141 מתוחזקים  אינם  בסקוטלנד  המשותפים  מהבניינים  ניכרים  שאחוזים  כך  על   מצביעים 

ואולם, החקיקה הסקוטית מעניינת שכן היא מייצרת מנגנונים אחרים שנועדו להבטיח תחזוקה נאותה. 
הזכרנו למעלה את האפשרות של דיירי הבניין לדרוש תשלום חובות מרוכש של דירה, גם כאשר החובות 

 הללו נוצרו על ידי הבעלים הקודם באותה דירה. בנוסף, בשנת 2009 חוקקה סקוטלנד חוק נוסף142
 .)Owners‘ Association( המאפשר למסור את ניהול הבית המשותף לידי חברת ניהול של הדיירים
מסירה כאמור של הבניין לידי חברת ניהול מולידה חובות תחזוקה רחבות יחסית )במסגרת המכונה 
אישית  לתבוע  יכול  הניהול  חברת  של  המנהל  שכן   )Development Management Scheme

דיירים בעייתיים. 

Xu, Managing and Maintaining Flatted Buildings, 245.  140

Ibid.  141

Title Conditions )Scotland( Act 2003.  142
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3.6 סיכום ביניים: הסדרי תחזוקה בעולם
מובן שההסדרים שפורטו למעלה הינם מדגמיים ואינם משקפים הלכה למעשה את קשת ההסדרים 
התחזוקה  נושא  את  מותירות  אשר  מדינות  קיימות  כי  להבחין  ניתן  ואולם,  בעולם.  הקיימים 
להתארגנויות דיירים ולקביעה פרטנית בכל בניין. לצד זה, קיימות מדינות )דוגמת אירלנד ופלורידה( 
נושא תחזוקת מבנים, מעניקות כלים לדיירים להתמודדות עם  יותר על  המפקחות בצורה הדוקה 
בעיות התחזוקה, ואף מחייבות את הדיירים להתאגד במצבים מסוימים או לבצע פעולות שיבטיחו 

תחזוקה ארוכת טווח.

לאור סקירת המצב הקיים בישראל, נראה כי המודל “הוולונטרי” של התארגנויות דיירים אינו מתאים 
בשלב זה לאקלים הישראלי, וזאת מכמה סיבות. ראשית, חוסר המודעות וחוסר החינוך לתחזוקה 
ארוכת טווח ולאסתטיקה של המבנה בישראל אינם מאפשרים לסמוך על כך ש”יהיה בסדר”. הניסיון 
להבטיח  הדיירים  יכולים  באמצעותם  וולונטריים  מנגנונים  בחוק  שקיימים  הגם  כי  מראה  בישראל 
ניתן לקבוע בתקנון בית משותף  תחזוקה ארוכת טווח, הרי שישימותם אינה מובנת מאליה. אמנם 
הניסיון  שנית,  נפרץ.  חזון  אינן  זה  מסוג  הוראות  אך  פחת”,  ל”קרן  נוספים  תשלומים  לשלם  חובה 
רבות  פעמים  נתקלות  המשותף  הבית  של  “שוטפות”  ניהול  משימות  שגם  כך  על  מצביע  בישראל 
באתגרים לא קטנים )דיירים סרבנים, סכסוכי שכנים, חוסר רצון להתמנות כחבר בוועד הבית ועוד(.  
נוכח אתגרים אלה, מומלץ לפתח ולאפשר פתרונות ברמה ארצית ומקומית, אשר יבטיחו את קיומה 

של תשתית משפטית ותכנונית לתחזוקת מבני מגורים.  

מבנה מגורים מתפורר 
ברחוב טולקובסקי בצפון 

תל אביב. צולם על ידי 
ניר מועלם במרץ 2016.
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פרק 4 | קווים כלליים למדיניות: 
מנגנונים מימוניים לתחזוקה ולסיוע 

ל“דיירים ממשיכים”
בעולם נהוגים הסדרים שונים שחלקם מחייבים הקמתה של “קרן פחת” יחד עם הקמת מבנה חדש. 
תפישה  לסגל  יש  כי  נראה  הפסיקה,  מגמת  לאור  אחרים.  לכיוונים  התפתחה  בישראל  הפרקטיקה 
רחבה להתחדשות עירונית בכלל, ולבנייה של מגדלים בפרט, בשל ההחצנות החברתיות, הסביבתיות 
מנהליים  לעניינים  המשפט  בית  ציין  לזובסקי,143   בפרשת  זה.  מסוג  ממבנים  הנובעות  והאורבניות 
החברתי  האספקט  את  גם  בחשבון  לקחת  צורך  יש  בהם  כאלה  הינם  עירונית  התחדשות  מיזמי  כי 
ואת ההשפעה של הפרויקט על העיר ותשתיותיה. אמירות מסוג זה מהוות תימוכין לאימוץ חקיקה 
זה  בכיוון  צעד  המבנה.144  של  האחזקה  בהוצאות  לשאת  המבנה  לדיירי  לסייע  המכוונת  ומדיניות 
עשה המחוקק באוגוסט 2016, עת נקבע בחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית כי יש לדאוג 
למימון הוצאות ניהול ותחזוקה עודפות לדיירי הדיור הציבורי שעל הדירה שהם גרים בה חל מיזם 
זכאים  יהיו  הציבורי(  בדיור  )שאינם  “רגילים”  דיירים  כי  המחוקק  קבע  עוד  עירונית.145  התחדשות 
בהתקיים תנאים מסוימים לסבסוד של הוצאות עודפות של הניהול והתחזוקה. בכך נקבעו הסדרים 
אינן  כלליות,  הינן  אלה  קביעות  גם  ואולם  בינוי,  פינוי  במיזמי  ממשיכים”  “דיירים  לגבי  פרטניים 
מייצרות מקור מימוני לכיסוי העלויות ובחלק מהמקרים מטילות על היזם את הצורך לממן הוצאות 
תחזוקה עודפות מבלי לקבוע מהיכן יבואו הכספים הדרושים לכך. זאת ועוד, החוק החדש חל על 
מיזמי התחדשות עירונית ואינו קובע כללים לתחזוקה בפרויקטים שאינם בגדר התחדשות עירונית. 

לאור הצורך הגובר מחד, והלקונות בחקיקה מאידך, מוצע להטמיע בחקיקה, בתכניות בניין עיר או במדיניות 
עירונית מספר כלים מרכזיים אשר יאפשרו, למי שחפץ בכך, לייצר מקור מימוני. עוד מוצע כי כלים אלו לא 
יוגבלו רק למסגרת התחדשות עירונית. מקור מימוני כזה ישמש לכיסוי עלויות אחזקה ארוכת טווח )כלומר, לא 
למימון הוצאות “ועד בית” שוטפות(, ואף עשוי לאפשר מימון תשלומים שונים עבור “דיירים ממשיכים” במיזמי 
התחדשות עירונית, דהיינו, דיירים שהתגוררו בעבר בתחומי הפרויקט ושבים אליו לאחר השלמתו. האפיקים 

המוצעים במסגרת מסמך זה הם )ראו באיור 8(:

יצירת קרן פחת / קרן סיוע לדיירים ממשיכים אשר תשמש לתחזוקה או לסיוע בהוצאות תחזוקה שונות 	 
לרבות הוצאות של דיירים ממשיכים במסגרת מיזמי התחדשות עירונית; ו\או- 

הקמת “שטחים מניבים” בתחום מבנה או בחצריו. 	 

כפי שיובהר בהמשך, ישנה אפשרות להערכתי לעגן כלים אלה בתכניות מתאר, באופן שאינו מצריך בהכרח 
שינויי חקיקה. כאלטרנטיבה לאפיקים אלה, מוצעים שני מנגנונים נוספים במסגרתם תוכל הוועדה המקומית 

להורות מטעמים מיוחדים שיירשמו על: 

תשלום “היטל תחזוקה” לרשות המקומית בתחומה מצוי המבנה )אפיק המחייב שינוי חקיקה(, או כאפשרות 	 
נוספת -

הסדרה חוזית במסגרת תקנון הבית המשותף ללא התערבות חיצונית של הרשויות. עם זאת 	 
ניתן לשקול הסמכה של גורם עירוני-תכנוני )למשל מהנדס ועדה מקומית או יועצה המשפטי( 
החובה  ומקור  )בהנחה  משותף  כבית  רישומו  עם  למבנה,  המוצע  התחזוקה  מנגנון  את  לאשר 

143 עת"מ )מנהלי ת"א( 50776-04-15 לזובסקי נ' ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב )פורסם בנבו, 21.10.2015(.

144 כפי שיידון להלן, קיימת לכך אף תשתית משפטית במסגרת תכנית תא/5000 לתל אביב.

145 סעיף 18)א()2( בחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תשע"ו-2016.
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אינו רק חוזי בין הדיירים אלא תלוי גם בקיומה של הוראה במסגרת תכנית מתאר, לרבות כזו 
הקובעת כי אי הסדרת נושא התחזוקה מהווה סטייה ניכרת(. 

יצויין כי מנגנון של קרן פחת, מנגנון שטח מניב ומנגנון המבוסס כל כולו על תקנון הבית המשותף 
אינם בהכרח מנגנונים “כופים”, קרי מנגנונים המחייבים יזמים, בעלי קרקע ורשויות ציבוריות, לייצר 
הסדרי תחזוקה. המדובר על מנגנונים מאפשרים, שאינם בהכרח בבחינת תכתיב “מגבוה”. עם זאת, 
לא מן הנמנע כי רשויות יגבשו רשימת תבחינים, או שהמחוקק ייצור בחקיקה רשימת מצבים, שקיומם 
יהיה הזרז, “הטריגר”, לחיוב ביצירת מנגנון תחזוקה. זאת ועוד, קבלת העמדה לפיה נושא התחזוקה 
הינו גם נושא ציבורי במהותו, עשויה להוביל למסקנה כי גיבוש מנגנוני אחזקה צריך להיות בבחינת 
חובה, בהינתן נסיבות מתאימות. לעומת שלושת המנגנונים הנזכרים, הכלי של “היטל תחזוקה” הינו 

בבחינת מס חובה, ועל כן מדובר על כלי פורמלי יותר וגמיש פחות. 

לעניין ארבעת המנגנונים המימוניים המוצעים, נראה כי יהיה צורך להסדיר שלושה נושאי מפתח:

קהל/פרויקט/מיזם היעד: מתי יש לדרוש מהיזם ו/או הדיירים לשאת בתשלומים עבור אחזקה . 1
ארוכת טווח )במבנים חדשים? מבנים ישנים? מבנים בגובה מסוים?(

מטרות: עבור איזה סוג של פעולות תחזוקה ייועדו הכספים הללו? . 2
יובטח . 3 ו/או את השטח המניב? כיצד  ינהל את הכספים בקרן הפחת  ניהול, פיקוח ובקרה: מי 

הפיקוח על הכספים הללו המתקבלים במסגרת מנגנון האחזקה?

איור 8: קווים כלליים למדיניות: מנגנונים 
מימוניים לתחזוקה ולסיוע "דיירים ממשיכים".

קרן הונית 
	 קרן פחת לתחזוקה 

)שוטפת, ארוכת טווח( או קרן 
סיוע לדיירים ממשיכים )שהיא בעיקרה עבור 

הוצאות שוטפות(.
	 תבוצע הפקדה לקרן הונית כקופה נפרדת.
	 הפקדת כסף תהא באחריות דיירים או יזם.

	 מימון עבור דיירים ממשיכים יתבצע 
במיזמי התחדשות עירונית.

	 קרן הונית לתחזוקה תוקם לא רק בפרויקטי 
התחדשות עירונית. 

הסדרה חוזית בתקנון 
הבית המשותף

	 מוסד התכנון יתנה את קידום התכנית 
בהתחייבות יזם לאסדרת נושא התחזוקה 
ו/או הדיירים הממשיכים במסגרת תקנון 

הבית המשותף. 
	 אי הסדרה תהווה סטיה ניכרת. 

	 הרשות לא תתערב במערכת היחסים 
החוזית. 

היטל תחזוקה
	 תשלום לרשות המקומית.

	 במקום קרן פחת או שטח מניב.
	 אחריות רשות מקומית.

שטח מניב
	 למשל דירה, שטח מסחר, 

או מקום חניה; 
	 לא יימכר ויוטל פיקוח והגבלת עבירות.

	 אחריות: דיירים או יזם. 
	 מימון דיירים ממשיכים במיזמי 

התחדשות עירונית.  ו/או-
	 תקבולים ישמשו לתחזוקת הבניין 

וסביבתו )לא רק בפינוי בינוי(. 
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4.1 מתווה כללי להחלת הפתרונות המימוניים ברמה הארצית 
והמקומית: באילו מקרים תחול חובה לתת פתרון? 

בהינתן ארבעת המנגנונים הללו, נשאלת השאלה איזה מהם ישים מבחינה תכנונית ומשפטית? היטל 
התחזוקה מהווה סוג של מס וככל הנראה יהיה צורך להמתין עד לחקיקה מתאימה בנושא. הסדרה 
בתקנון הבית המשותף, גם היא בבחינת פתרון סביר, אשר מבוסס על התקשרות בעלי הדירות ועל 
מערכת הנורמות שהם מבקשים לאמץ בגדר חייהם המשותפים. ואולם, פתרון זה אינו מבטיח בפועל 
במצב  קיימא.  בר  פתרון  יאומץ  כי  מבטיח  אינו  ואף  המבנה,  לתחזוקת  יקצו משאבים  הדיירים  כי 
ישקלו מוסדות התכנון לאמץ פתרון תכנוני, במסגרתו  כי במסגרת הליכי תכנון  זה, מוצע  דברים 
תכנית המתאר המקומית תמסד מנגנון תחזוקה אשר יבטיח את האינטרס העירוני והציבורי, בתחזוקה 

סבירה. 

על פי ההצעה, ככל שוועדה מקומית תבחר לכלול בתכניות מתאר הוראות מיוחדות לתחזוקה,146 
יאומצו לפחות אחד מבין המנגנונים הבאים )ראו איור 9(:147  

מתן הוראות לעניין הקמת קרן הונית )לרבות “קרן לדיירים ממשיכים”(. 	 
מתן הוראות לעניין שטחים מניבים. 	 

מנגנונים אלה יוכלו לשמש לאחת או יותר מן המטרות הבאות: 

סיוע בתחזוקה שוטפת.	 
סיוע בתחזוקה ארוכת טווח.	 
סיוע להוצאות דיירים ממשיכים )במיזמי פינוי בינוי והתחדשות עירונית(. 	 

146 הוראות אלה מצויות בסמכותה של ועדה מקומית, בפרט הוועדה המקומית תל אביב-יפו, לה אושרה תכנית ייעודית כוללנית 
)תא/5000( המאפשרת הכללת הוראות בנושא תחזוקה בתנאים ובמצבים הקבועים בתכנית.

147 שני ההסדרים המוצעים - יצירת קרן הונית וייעוד שטחים מניבים בתחום הפרויקט - אינם שוללים הסדרה חוזית בתקנון הבית 
המשותף. עם זאת, הסדרה חוזית כזו אינה מבטיחה בהכרח תחזוקה בת קיימא וארוכת טווח או סיוע לדיירים ממשיכים.

הקצאת 
שטחים 
מניבים

קרן 
פחת

קרן 
דיירים 

ממשיכים

הקצאת שטחים 
מראש בתכנית

1. הפקדת יזם בשלבי הפרויקט 
ההתחלתיים, או: 

2. תקבולים משטחים מניבים

1. הפקדת יזם בשלבי הפרויקט 
ההתחלתיים, או: 

2. תקבולים משטחים מניבים

בעיקר: סיוע בהוצאות שוטפות של הדיירים 
הממשיכים בהתחדשות עירונית.

1. בעיקר: מימון תחזוקה ארוכת טווח, 
אך גם )אופציה(;

2. מימון תחזוקה שוטפת. 

1. מימון תחזוקה שוטפת; או-
2. מימון דיירים ממשיכים )העברה לקרן 

דיירים ממשיכים(; או-
3. מימון תחזוקה ארוכת טווח )העברה לקופת 

קרן הפחת(

ישמש

ישמש

ישמש

מקור

מקור

מקור

איור 9: מיפוי כולל של שני המנגנונים למימון הוצאות תחזוקה שונות: מנגנון מימון באמצעות 
הקצאת שטחים מניבים ומנגנון מימון באמצעות קרן הונית.
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כאמור, כאלטרנטיבה להקצאת “שטח מניב” או הקמת קרן הונית, מוצע כי הוועדה המקומית תוכל 
בעתיד  תתאפשר  ההיטל  הטלת  )אם  תחזוקה  היטל  תשלום  על  להורות  שיירשמו  אחרות  מסיבות 
בחקיקה(, או לחילופי חילופין תוכל להסתפק בהבטחת הטמעת מנגנון אחזקה במסגרת תקנון הבית 
חדים  תבחינים  על  להתבסס  צריכה  תחזוקה  מנגנון  למיסוד  התכנונית  הדרישה  העלאת  המשותף. 
ובהירים. על פי ההצעה,  מוצע כי מוסד התכנון יוכל להורות על אימוץ הסדרי תחזוקה במסגרת 
תקנון תכנית מתאר במספר מצבים שיפורטו להלן. במסגרת זו מוצעים קריטריונים ונסיבות בגינם 
נדרש להסדיר את   מנגנוני התחזוקה. הרציונל טמון בכך שאין דינו של מבנה גבוה כדינו של מבנה 
נמוך מבחינת המערכות החיוניות לתפקוד המבנה הנדרשות על פי תקנות התכנון והבניה והתקנים 
הישראליים. כמו כן אין דינו של מבנה בן 2 קומות עם 4 דיירים, כדינו של מבנה בן 20 קומות עם 

80 דיירים. 

הקשר בין הדרישה להטמעת הסדרי תחזוקה לבין סגנון הבניה תלוי במספר גורמים. לעיתים הסדרי 
התחזוקה הינם תלויי מספר יחידות דיור ולעיתים הם תלויי גובה המבנה. באירלנד, למשל, הוטלה 
חובה להקים קרן פחת במבנים הכוללים 5 יחידות דיור ומעלה כך שסוגית התחזוקה נקשרה במסגרת 
החקיקה לסגנון הבניה. לעומת זאת, בפלורידה החובה לייעד רזרבות לפעולות ארוכות טווח אינה 
תלויה במספר יחידות הדיור ואף לא בגובה המבנה. בישראל קיימת בעיית תחזוקה במבני מגורים 
מסוגים שונים. נראה כי גם באזורים מבוססים יחסית בערים, וגם כאשר מדובר במבנים שאינם מרובי 
יחידות דיור או מרובי קומות, קיימת בעיה לתחזק את המבנה ומתקניו. עם זאת, נראה כי נקודת 
האיזון הסבירה והראויה היא להחיל הסדרי תחזוקה על “מבנים מועדים”, קרי מבנים שבעתיד צפויה 
בעיה לתחזק אותם. אלו הם בעיקר מבני מגורים מרובי יחידות או מבנים בגובה מסוים המקשה על 
תחזוקה בשל גודלו של המבנה ומתקניו הייחודיים. לאור האמור, מוצע כי מוסד התכנון ישקול האם 

לכלול בתכנית הוראות תחזוקה במצבים הבאים )ראו איור 10(: 

מבנים חדשים: גבוהים ורבי קומות. מוצע לשקול קביעת מנגנוני תחזוקה במקרים בהם קיימים . 1
מבני מגורים רבי קומות או מבנים גבוהים למגורים. אמנם בעיות התחזוקה מאפיינות כל מבנה 
גבוה באשר הוא, כגון מבני משרדים, ואולם מבני המגורים הינם מיוחדים בהקשר זה שכן בעוד 
למבני מסחר ומשרדים קיימות לעיתים תכופות חברות מקצועיות לניהול ואחזקת נכסים, הרי 
במבני מגורים קיימת בעיית תחזוקה מורכבות המתבטאת באופן ישיר בפגיעה באיכות החיים. 
 1970 התש”ל-  ואגרות(,  תנאיו  להיתר,  )בקשה  והבניה  התכנון  תקנות  פי  שעל  הוא  הרציונל 
עלויות  את  המייקרות  מסוימות  מערכות  נדרשות  גבוה  בבניין  אחרות,  תכנון  תקנות  גם  כמו 

התחזוקה. מערכות יקרות יותר נדרשות כאשר מדובר בבניין רב קומות. על קצה המזלג: 

בבניין גבוה: יש צורך במעלית אחת לפחות לשישה אנשים וכן פתחי שחרור עשן למבואות 	 
קומתיות.148 

בבניין רב קומות: יש צורך בשתי מעליות לפחות, גנרטור חירום, מערכות על לחץ, מיכל 	 
מים לכיבוי אש ועוד.149 

מבנים ובהם יותר מ- 16 יחידות דיור. הרציונל בכך הוא קשיי התארגנות של דיירים. מוצע כי . 2
בין אם המבנה הינו גבוה או לא, כאשר מדובר על מבנה למגורים שהינו רב יחידתי “הקו האדום” 
יהיה 16 יחידות דיור. מספר זה מתבסס על ההנחה כי בבניין שאינו גבוה, עד ל- 4 קומות בדרך 
כלל, יש כ-4 יחידות דיור טיפוסיות בקומה, עד לסך כל 16 דירות. מספר זה אף מניח כי עלייה 
יותר ולקשיי  יחידות דיור, עלולה להוביל לכשלי שוק גדולים   16 במספר הדיירים, מעבר ל- 
התארגנות ותיאום בין הדיירים, באופן שיש בו כדי להצדיק יצירת הסדר ארוך טווח לאחזקה. 

148 נזכיר שוב כי הכוונה היא לבניין בגובה של )בדרך כלל( לפחות 5 קומות )בניין שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת 
לבניין לבין מפלס הכניסה לקומה הגבוהה ביותר המיועדת לאכלוס, עולה על 13 מטר(.

149 קרי: בניין בן 9 קומות ומעלה בדרך כלל )בו ההפרש בין מפלס הכניסה למפלס הקומה הגבוהה עולה על 29 מטר(.
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מבנים ובהם דיור בהישג יד. הגדרת המונח “דיור בהישג יד” אינה פשוטה כלל ועיקר. בשלב זה, . 3
על פי החקיקה הישראלית, קיימים מספר רב של מקורות משפטיים העוסקים בדיור בהישג יד. 
אחד המקורות הראשיים הינו התוספת השישית לחוק התכנון והבניה אשר נוספה בתיקון ה- 101 
לחוק התכנון והבניה. התוספת קובעת כי דיור בהישג יד הינו דיור להשכרה ארוכת טווח וכי 
קיימת חובת ניהול ואחזקה תקינה של יחידות דיור בבניין בו מצויות יחידות דיור מסוג זה.150 
מוצע על כן לשלב בין חובה אקטיבית זו לבין מנגנוני התחזוקה המוצעים במסגרת מסמך זה.151

שהשחיקה . 4 במבנים  מדובר  בידינו  המצויים  המחקרים  פי  על  שימושים.  מעורבי  מגורים  מבני 
התחזוקתית בהם רבה מאוד ומכאן כי קיימת הצדקה תכנונית לקבוע מנגנוני תחזוקה שיחולו 
ההגדרות  אחת  על  עונים  שהם  ובלבד  מגורים  מבני  על  זה  קריטריון  להחיל  מוצע  בהם.152 

שלמעלה )קרי: מבנים חדשים גבוהים, רבי קומות, או כאלה ובהם לפחות 16 יח”ד(.

קיימת הצדקה תכנונית להעלות דרישה לתחזוקה בת קיימא וארוכת . 5 מבנים שבחצרם שפ”פ. 
ניסיון שנצבר  ובה מוצע שפ”פ.  גם במקרים בהם מבוקש להקים מבנה במסגרת תכנית  טווח 
ואינדיקציות מחקריות מצביעות על כך ששפ”פים מהווים תופעה עירונית רחבת  בפרקטיקה 
היקף המצדיקה תשומת לב לאופן תחזוקתם וניהולם.153  זאת ועוד, בחוק התכנון והבניה קיימת 
אינדיקציה לכך כי תוספת זכויות או שינוי יעוד במגרש נתון יכולה להיעשות בתנאי כי מובטח 

פיתוחו של שטח פרטי פתוח.154

הרציונל . 6 בינוי.  פינוי  מיזמי  על  דגש  עם  עירונית  התחדשות  מיזמי  במסגרת  המוקמים  מבנים 
באימוץ קריטריון זה טמון בעובדה כי בפרויקטים אלה קיים רצון לאפשר “לדיירים ממשיכים” 
להמשיך ולהתגורר בתחומי הפרויקט גם לאחר השלמתו. כמו כן, בדרך כלל, מיזמי פינוי בינוי 
כוללים מבנים רבי יחידות וקומות באופן העלול להשפיע על תחזוקתם. כאמור, בית המשפט 
היבטים  בחשבון  לקחת  יש  עירונית  התחדשות  של  במיזמים  כי  עמדתו  הביע  כבר  המחוזי 
דברים אלה מהווים תמיכה בגישה ערכית-רחבה, אשר מבקשת לסבסד  חברתיים ועירוניים.155 
חלק מעלויות-יתר המושתות על “דיירים ממשיכים” כתוצאה מהעברתם למבנה גבוה או למצער 

כזה שעלויות אחזקתו גדולות יותר.

מבנים המוקמים על קרקע ציבורית, אשר עונים על אחד או יותר מהתבחינים שלמעלה. הרציונל . 7
טמון בעובדה כי קיימת אחריות ציבורית למדינה ולרשויות ציבוריות אחרות לנעשה בתחומן 

ועל מקרקעיהן. 

והיא נתונה לשיקול דעת . 8 כאשר מתבקשת הקלה להגברת צפיפות. הקלה אינה זכות מוקנית 
מן  אותה  להצדיק  יש  הצפיפות  להגברת  הקלה  מתבקשת  כאשר  כן,  על  התכנון.156  מוסדות 
הבחינה התכנונית. בפרקטיקה ניתנות מספר הצדקות מרכזיות למתן הקלה ליזם, כגון שיפור 
קטנות  דיור  יחידות  יצירת  עירוניות,  בפרוגרמות  עמידה  המקום,  לבני  דיור  אספקת  תכנון, 

150 על פי סעיף 4 לתוספת השישית לחוק התכנון והבניה.

151 על פי סעיף 4)ב( לתוספת השישית לחוק התכנון והבניה, "השר...יקבע הוראות לעניין מאפייני הניהול והאחזקה התקינה." מכאן 
נובע כי תקנות שהתקין שר הבינוי והשיכון יכולות לקבוע את דרך האחזקה, איכותה והערוצים ליישום הסדר תחזוקה בר קיימא.

152 רינת ברקוביץ, "ההשפעה של עירוב שימושי קרקע על מצבו של הבניין מעורב השימושים" )סמינר מתקדם בלימודי מקרקעין 
לשם קבלת תואר מגיסטר למדעים, הטכניון, 2014(.

 Gregory Smithsimon, Dispersing the Crowd: Bonus Plazas and the Creation of Public Space. Urban 153
 Affairs Review 43, 3)2008(: 325-351.

154 כקבוע בסעיף 62א)א1( לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.

155 ראו עת"מ 50776-04-15 )מנהלי ת"א( לזובסקי נ' ועדת הערר המחוזית מחוז ת"א )פורסם בנבו, 21.10.2015(.

156 ראו עע"ם 8445/06 זלצמן נ' ועדת הערר לתכנון ולבניה מחוז תל אביב )ניתן ביום 28.10.2010(; ראו גם ערר ת.א. 5163/03 
מדנס נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב )החלטה מיום 5.5.2003(.
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ועוד.157 מוצע כי הרשויות תשקולנה מדיניות שבמסגרתה הגברת הצפיפות תותנה 
היות  תחזוקה.  לצרכי  כלשהו  מסוג  מימוני  פתרון  יספק  המבקש  שהבניין  בכך 
והקלה אינה זכות מוקנית, הרי שהתנייתה בתנאים הקשורים לעצם מתן ההקלה 
אינם בבחינת מעשה בלתי סביר. ההיפך הוא הנכון, יש להניח שהגברת הצפיפות 
תהיה כרוכה  בהגדלת המבנה, בעומס תשתיתי ואף עלולה לייצר בעיות התארגנות 
)יותר בעלים, יותר קושי בתיאום פעולות(. מכאן, קיימת הצדקה לכרוך את הגדלת 

הצפיפות במתן פתרונות תחזוקה הולמים.

שיחייבו  פרויקטים  של  אופיים  כי  מוצע  סגורה.  רשימה  אינה  שלעיל  המצבים  רשימת 
והשיכון,  הבינוי  שר  ידי  על  בתקנות  לעת  מעת  ייקבעו  מתקדמים  תחזוקה  מנגנוני 
להתוות  מוצע  זאת,  המתווה  ראשית  חקיקה  ובהיעדר  המשפטים  שר  עם  בהתייעצות 
המקומית.  הוועדה  או  המקומית  הרשות  מועצת  של  מדיניות  בהחלטת  הנושא  את 
יאומצו  עירונית  מדיניות  יישום  במסגרת  כי  מוצע  דברו,  את  יאמר  לא  עד שהמחוקק 

קריטריונים ברוח זו על ידי מוסדות התכנון.   

157 לאחרונה ניכרת המגמה לראות ביצירת יחידות דיור בהקלה כ"צו השעה". בהתאם אף תוקנו תקנות התכנון 
והבניה )סטייה ניכרת מתכנית( התשס"ב- 2002 כדי לאפשר תוספת של עד 30% יחידות דיור, שייועדו עבור 

תושבי העיר. לעניין יצירת יחידות דיור קטנות באמצעות מנגנון ההקלה ראו עוד ערר רש/ 5447/15, 5455/15 רמי 
שבירו- הנדסה, בניה והשקעות בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב )החלטה מיום 8.6.2016(.

מבנים גבוהים וכן מבנים 
רבי קומות ]מוצע להחיל 
בעיקר על מבני מגורים 

בהם 16 יחידות דיור ויותר( 

מבני מגורים 
במסגרת פרויקטי 

התחדשות עירונית 

מתבקשת הקלה 
לתוספת יחידות דיור

על קרקע ציבורית

מבנים הכוללים 
דיור בהישג יד

מבנה מגורים בו חזית 
מסחרית )שימושים מעורבים( 

ובלבד שהוא גבוה / רב-
קומות ובעל 16 יח"ד לפחות

מבנה שבחצריו שפ"פ

איור 10: מקרים בהם מוצע 
לשקול קביעת מנגנוני תחזוקה.
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בהיעדר מקורות מימון מתקשים דיירים לבצע שיפוץ מקיף בבניין ולחלצו מבעיות 
התחזוקה. בתמונה מבנה מגורים ברמת גן שניזוק כתוצאה משריפה שפרצה בו. צולם 

על ידי ניר מועלם ביולי 2016. 
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4.2 מנגנון מימון מס’ 1: קרן פחת

לשקול  מוצע  זו  במסגרת  למבנים.  תחזוקה  קרן  הקמת  הינו  המוצע  הראשון  המנגנון 
הקמתן של שתי קרנות מרכזיות. האחת, קרן פחת, שהכספים המתקבלים בה ישמשו 
לתחזוקה ארוכת טווח או לתחזוקה שוטפת. והאחרת, קרן “דיירים ממשיכים”, שהכספים 

בה ישמשו לסיוע סוציאלי לדיירים שיוגדרו “כדיירים ממשיכים”. 

“קרן פחת” לתחזוקה ארוכת טווח ו/או שוטפת
תחזוקת מבנים בישראל מתאפיינת בקשיי התארגנות וכשלי שוק. הראיה לטווח הקצר עלולה 
בעתיד שלא לאפשר תחזוקה של מבנים ושפ”פים ולהביא לכשלים תפקודיים אשר יורידו 
את ערך הדירות, יפגעו באיכות החיים בבניין ובעיר, יביאו ליצירת “סלמס ורטיקאליים” 
ובסופו של יום עלולים להביא למצב בו עולה צורך לבצע פינוי בינוי למבנים מרובי דירות 
וקומות. מדינות ברחבי העולם נתנו כלים בידי דיירים ותאגידים מטעמם ליצור קרנות פחת. 
מוצע להטמיע פתרונות אלה גם בישראל. התקבולים המצויים בקרן הפחת ישמשו למימון 
הוצאות תחזוקה שונות. לכספים בקרן הפחת כמה מקורות אפשריים: )1( הפקדת יזם כתנאי 
להיתר בניה/אכלוס. )2( תשלומים עיתיים של הדיירים במבנה למטרה זו. מוצע כי כספי 
קרן הפחת יופקדו בקופה נפרדת וניתן יהיה לעשות בהם שימוש רק עבור פעולות המהוות 
“אחזקה שוטפת”. קרן הפחת  או  פי ההגדרה שלמעלה  טווח” על  “אחזקה תקינה ארוכת 

תיווצר בפרויקטים העונים על אחד מן הקריטריונים המנויים מעלה.158

יתרונות המנגנון: 

מעלויות 	  חלק  יהוו  ועלויותיה  הכסף”  עם  “נפגש  היזם  כאשר  תוקם  הפחת  קרן 
הפרויקט. 

קרן הפחת תנוהל בנפרד מכספי “ועד הבית” ותקבוליה ישמשו אך ורק למטרות 	 
תחזוקה תקינה. 

למערכות 	  יותר  ארוך  חיים  אורך  ותאפשר  “טרמפיסט”  מצבי  תמנע  הפחת  קרן 
המבנה ומתקניו. 

אלמנט שיווקי: על פי הניסיון )המועט אמנם( שנצבר בישראל, הרי שבניין בו יבטיח 	 
חדשים  לדיירים  לשיווק  יותר  קל  יהיה  התחזוקה,  עלויות  של  מסוים  כיסוי  היזם 

וקיימים )במקרה של פינוי בינוי והתחדשות עירונית(. 
אתגרים מועטים יחסית במישור המס )בהשוואה לפתרון מסוג “שטחים מניבים”(. 	 

חסרונות המנגנון: 

ייקור אפשרי של עלויות הפרויקט ככל שמקור הכספים יהיה היזם. 	 
ייקור אפשרי של הדירות המצויות בפרויקט )אלא אם כן תינתנה זכויות נוספות על 	 

ידי מוסד התכנון כדי לנטרל ייקור אפשרי של עלויות על רוכשים(.
יהיה העברת תשלומים 	  ייקור הוצאות אחזקה על הדיירים, ככל שמקור הכספים 

עיתיים על ידם לקרן הפחת )תשלום שנתי, חודשי(.  
כגון 	  למטרתם,  ייועדו  שהכספים  שיבטיח  גוף  למנות  יש  הכספים:  ניהול  אופן 

נאמן; יש להבטיח כיצד ינוהלו ויושקעו הכספים וכיצד ישמשו לייעודם או יועברו 
לדיירים. בנוסף ייתכן כי יש להטיל פיקוח ציבורי מסוים על קרנות הפחת. ואולם, 

חיסרון זה עשוי להוות יתרון אם ימונה גורם מקצועי לניהול הקרן. 

158 דהיינו: פינוי בינוי, בנין גבוה או רב קומות, היקף סף של יחידות דיור, מבנים הכוללים דיור בר השגה, מבנה 
שבחצריו שפ"פ, מבני מגורים בעלי שימושים מעורבים או מבנים על קרקע ציבורית. להרחבה ראו עמ' 61 - 63 

במסמך זה.
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הקרן עשויה להתכלות, בהשוואה לנכס מניב שאינו מתכלה. 	 
קיים חשש לסכסוכי דיירים סביב קרן הפחת והשימוש בה. 	 

אם המדובר  לעיקרון הצדק החלוקתי.  קרן הפחת קשור  במנגנון  נוסף הטמון  חיסרון 
ותכנית  היה  קושיה.  להתעורר  עלולה  היזם,  הוא  שלה  הכספים  שמקור  פחת  בקרן 
הפחת  קרן  של  גיבושה  את  לאיכלוס  כתנאי  או  להיתר  כתנאי  מיזם  דורשת  המתאר 
מאליה(  מובנת  )שאינה  דרישה  אחריה  לגרור  עשויה  זו  דרישה  הרי  הוא,  ממקורותיו 
לקיזוז עלויות הקרן מתשלום היטל ההשבחה המגיע לוועדה המקומית. אם יקוזזו כספי 
הקרן מהשבחה, משמע הכספים יקוזזו מהקופה הציבורית, וממקור שהיה אמור לשרת 
את כלל הציבור. אשר על כן, ובמצב דברים זה, קיזוז כספי הקרן יפגע בעיקרון השוויון. 
מדוע, ישאל השואל, על הציבור לשאת בעלות הקמת קרן פחת עבור בניין ספציפי? 
מדוע על הציבור לשאת במטלה ציבורית זו, כאשר היא עשויה להשביח בעיקר נכס של 
קבוצת בעלים מסויימת? השאלה מתקשה נוכח העובדה כי קיימות תכליות ציבוריות 
מדוע  נותרת השאלה-  וכך  לממן,  הציבורית  הקופה  חשובות, שעל  פחות  לא  אחרות, 
דווקא תמומן קרן הפחת מכספי ההשבחה? שאלה זו קשורה גם לתפישת קרן הפחת: 
האם היא נועדה לשרת את קבוצת הבעלים המתגוררים בבניין גבוה, או גם את הציבור 
בכללו? אין ספק כי קיומה של קרן פחת עשוי לתרום לחזות הסביבה ולבטחון ובטיחות 
בו  מנגנון שיש  על  גם  הרי שמדובר  פניו,  על  ולפחות  הוא,  כך  והשבים. אם  העוברים 
להיטיב עם הציבור. עובדה זו כשלעצמה אינה מייתרת את השאלה העקרונית בדבר 

כפייה אפשרית, הלכה למעשה, על הציבור לשאת במימון של עלויות קרן הפחת.

“’קרן דיירים ממשיכים”: קרן הונית-סוציאלית לסיוע לדיירים ממשיכים 
מודל שני במסגרת הקמת קרן נועד לסייע לכיסוי עלויות עודפות של “דיירים ממשיכים” 
כי  היא  ההנחה  עירונית.  להתחדשות  אחרים  ובפרויקטים  בינוי  פינוי  מיזמי  במסגרת 
הארנונה  האחזקה,  ועלויות  הפרויקט  גמר  לאחר  הדירות  אל  ישובו  המפונים  מן  חלק 
והניהול של הדירה תהיינה גבוהות משמעותית עבורם. בדיקות שנעשו על ידי משרד 
הרווחה מצביעות על נתונים מדאיגים בהקשר זה: חלק ניכר מן האוכלוסייה המתגוררת 
במתחמי פינוי בינוי והתחדשות עירונית הינה אוכלוסייה מבוגרת, קשישה או מוחלשת 
אשר לעיתים קרובות אינה מודעת לזכויותיה וחותמת על מסמכי פינוי ללא הבנה על 
מה חתמה. כתוצאה מכך, הכיר משרד הרווחה בצורך לסייע בהתארגנות דיירים במיזמי 
התחדשות עירונית, על ידי הפצת ידע, קיום סדנאות וליווי דיירים. אחד מהמישורים בהם 
פועלים עובדים סוציאליים קהילתיים הינו “הצפת קושי של אוכלוסייה מוחלשת לעמוד 
בהוצאות תחזוקה עתידיות בבניינים החדשים, מה שעלול להביא לדחיקתם מחוץ לעיר 
ו/או לשכונות מצוקה אחרות. מצב ]זה[ קשה במיוחד למי שתלויים בשירותים וברשתות 

קהילתיות תומכות.”159 

מוצע למסד קרן הונית שמטרתה לסייע למימון הוצאות תחזוקה שוטפות של דיירים 
ממשיכים. פתרון זה מציע כי טרם אכלוס הפרויקט וכתנאי לאכלוס )או למתן היתר( 
תיווצר קרן שתנוהל על ידי נאמן או על ידי יזם הפרויקט בסיוע חברת ניהול באופן 
בתחום  שגרו  דיירים  אל  לשנה(  אחת  שנה,  לחצי  )אחת  תשלומים  העברת  המבטיח 
הפרויקט בעבר, ואשר ממשיכים לגור בפרויקט, לאחר השלמתו )בהנחה ודיירים אלה 
לא השכירו את הדירה ו/או לא העבירו אותה לבן משפחה ו/או לא מכרו אותה(. מוצע 

כי מקור הכספים של קרן זו יהיה: 

159 ראו אצל בשן, התערבות בעבודה קהילתית בהתחדשות עירונית.
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הפקדה מאת היזם הבונה בשלבים ההתחלתיים של הבניה )טרם אכלוס, טרם היתר( 	 
לרבות הפקדת רוכשים ישירות במסגרת קבוצת רכישה, או לחלופין או בנוסף,

“שטחים 	  דיירים ממשיכים באמצעות תקבולים המתקבלים מהשכרת  תיווצר קרן 
מניבים” בתחום הפרויקט. 

יתרונות המנגנון: 

דאגה מתמשכת לצרכים חברתיים ומיתון ג’נטריפיקציה. 	 
לדיירים 	  שנגרמו  העודפות  ההוצאות  את  יממנו  היזם  ו/או  החדשים  הדיירים 

ממשיכים. 
הסדר זה יהיה קצוב בזמן ותלוי דייר. 	 

חסרונות המנגנון: 

הצורך לנהל את הקרן הייעודית, ולאורך זמן. 	 
הצורך להבטיח פיקוח על העברת תשלומים מהקרן לתכליות המוגדרות.	 
המדובר 	   - בפרויקט  לגור  הממשיכים  ממשיכים  דיירים  מזיהוי  הנובעות  עלויות 

במשימה מורכבת שספק אם חברת ניהול ואחזקה בלתי מיומנת יכולה לבצעם. 
תשלום דמי ניהול לגורם המטפל במיפוי הדיירים ובהעברת כספים אליהם.	 
הטלת נטל מימון הדיירים הממשיכים על הדיירים הנכנסים לפרויקט )נטל עקיף 	 

או ישיר(. 
המנגנון ממתן ג’נטריפיקציה אך אין ביכולתו לעצור אותה. 	 
היבטי מיסוי - דינם של כספים המועברים מראש או בדיעבד אל הדיירים הממשיכים 	 

והצורך האפשרי לדווח על כספים אלה בתור “הכנסה”.160

בהקשר לדיירים ממשיכים נשאלות מספר שאלות מפתח בהן: מי יזכה לסיוע? איזה סוג 
של סיוע )תשלומי ועד בית, תשלומי ארנונה, תשלומים אחרים(? וכן, האם הסיוע יהיה 
ולאחריו?  הפרויקט  טרם  ההוצאות  בין  ההפרש  על  רק  או  ההוצאות  של  מלא  לכיסוי 

לכמה זמן? וכיצד ניתן לגבש מנגנון פשוט יחסית להפעלה? 

להלן ידונו כל אחת מן הסוגיות הללו. 

מי הם הדיירים הממשיכים אשר יזכו לסיוע?
והיא הצורך בזיהוי  סוגיות: ראשית, סוגיה פרקטית  נגזרת משתי  זו  התשובה לשאלה 
קל של דיירים ממשיכים הזכאים לסיוע. שנית, סוגיה ערכית והיא סיוע לדיירים אשר 
הניסיון  דומים.  עירונית  התחדשות  תהליכי  או  בינוי  פינוי  הליך  בעקבות  לו  זקוקים 
ותיקים,  דיירים  רבים מצד  המצטבר בתחום ההתחדשות העירונית מצביע על קשיים 
לחזור ולהתגורר במתחם לאחר שעבר חידוש. הדבר נובע מסיבות שונות כגון עלויות 
יקרה  שאחזקתם  ופונקציות  מתקנים  משילוב  נובע  חלקן  אשר  יותר,  גבוהות  אחזקה 
)כגון גנרטורים, או חדר כושר(.161 על רקע סוגיות אלה נגזרת ההגדרה של ‘דייר ממשיך’. 
ברמה העקרונית, מוצע לראות דייר ממשיך בתור מי שהינו בעל זכות בדירה שהתגורר 
לאחר  בו  להתגורר  וחוזר  ביצועו,  תחילת  לפני  עירונית  להתחדשות  פרויקט  בתחום 

160 קיימת מורכבות מיסויית שקשורה, בין היתר, בשאלה מה מקור הכספים שמועברים לדיירים הממשיכים. אם 
מקור הכספים הללו הם הדיירים עצמם, קרי כספים שהתקבלו בתמורה לזכויות הבניה שנמכרו ליזם, הרי שמדובר 

בכספי הדיירים עצמם המועברים להם לשיעורין.

161 יסמין גואטה, "הם רוצים בניין גבוה, עם בריכה וחדר כושר: כשיזמים חזקים פוגשים אוכלוסיות חלשות," דה-
מרקר, 8 במאי, 2017, נדלה ב-15 למאי, http://www.themarker.com/realestate/1.4026722 ,2017; ראו גם 

אצל פדן, התחדשות עירונית: היבטים חברתיים בתכנון, 29-27.
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אכלוסו. לעניין זה מוצע לקבוע כי “בעל זכות” בדירה יהיה: בעלים; חוכר לדורות; דייר מוגן.

במילים  ממשיך”?  “דייר  הינו  דייר  האם  ההכרעה  לעניין  הקובע  המועד  מהו  הינה  נוספת  שאלה 
הפרויקט  בתחומי  הממשיך  הדייר  התגורר  בה  מינימום  תקופת  לדרוש  יש  האם  אחרות: 
כספיים  מקורות  בין  מחד  לאזן  מהצורך  נובעת  היא  וגם  ערכית  הינה  זו  שאלה  פינויו?  טרם 
לפחות  שהתגורר  במי  לראות  מוצע  זה  בהקשר  לכך.  שזקוק  למי  לסייע  הצורך  לבין  מצומצמים 
זכות  בעל  כן,  על  ממשיך”.  כ”דייר  הפרויקט  ביצוע  תחילת  שלפני  השנים  שלוש  מתוך  שנה 

לסיוע.162 יזכה  לא  עירונית(  להתחדשות  המתחם  )או  הישן  המבנה  בתחום  התגורר  שלא   בדירה 
 

שאלה שלישית בהקשר להגדרה של “דייר ממשיך” הינה האם יזכה לסיוע גם יורש או מי מטעם הדייר 
הממשיך לאחר השלמת הפרויקט? במילים אחרות, האם הסיוע הוא אישי, או שמא ראוי להרחיבו 
לסיוע משפחתי? לדוגמה, דייר ממשיך שהתגורר בתחומי המתחם טרם הריסתו, וילדיו חזרו להתגורר 
בו לאחר השלמתו )אם מפאת ירושה, או מתן רשות שימוש אחרת בדירה(. בהקשר זה מוצע כי הסיוע 
כי הוא עצמו מתגורר  יידרש להראות  כן הדייר הממשיך  ועל  ולא משפחתי,  יהיה אישי  הסוציאלי 
יחסית  פשוט  להיות  צריך  לדיירים ממשיכים  הסיוע  העובדה שמנגנון  מן  נובעת  זו  הצעה  במקום. 
להפעלה ואין לדרוש מהרשות הציבורית, או מהיזם, להתחקות אחר “שרשור” של הזכות של הדייר 
הממשיך הלאה ולברר מהו מעמדם של הבאים בנעליו. עם זאת, אין לכחד כי בפרספקטיבה רחבה 
קיים גם היגיון בהשוואת מעמדם של דרי דירות בעיר, ל”בנים ממשיכים” במשקים חקלאיים ועל כן 

ייתכן שניתן להרחיב בעתיד את הגדרת “דייר ממשיך” כך שתכלול גם יורש.163

מיזמי התחדשות  ביצוע  נכסים” לפני  סיוע למי ש”אוסף  יינתן  שאלה רביעית קשורה לסוגיה האם 
עירונית. דהיינו, האם יינתן סיוע “דיירים ממשיכים” גם למי שיש בבעלותו יותר מדירה אחת במתחם 
ואשר ניתן לראות בו כמשקיע? בהקשר זה מומלץ כי הסיוע לדייר ממשיך יינתן עבור דירה אחת 
לאדם אחד, ובלבד שהוא עונה להגדרת שלעיל )התגורר שנה בפועל וכולי(. מכאן שמשקיעים שרכשו 

מספר דירות במתחם ההתחדשות העירונית לא יזכו לסיוע בגין כל דירה ודירה. 

הסוגיות שנמנו לעיל מדגימות את הקושי שבהגדרת דייר ממשיך ואף כפועל יוצא מכך- את הקושי 
שבזיהויו על ידי הגורמים המעורבים בתהליכי התחדשות עירונית. קושי בזיהוי עשוי להביא לקושי 
בהעברת תשלומים ובבניית מנגנון לעניין זה, והדברים מדגימים את מורכבות ההסדר. לכן, בעת 

יצירת מנגנון כזה, יהיה צורך לקחת בחשבון את עלויות ניהולו.

האספקט הכלכלי: למי יינתן סיוע  בתור “דייר ממשיך”? 
רמתה  מבחינת  אחידה  שאינה  אוכלוסייה  על  שמדובר  היא  ממשיך”  ל’דייר  בהקשר  נוספת  בעיה 
הון  לצבור  במטרה  דירה  רכשו  אשר  משקיעים  הם  המפונים  הדיירים  לעיתים  הסוציו-אקונומית, 
ולעומתם קיימים גם דיירים קשי יום )למשל, מקבלי קצבאות, חד הוריים, זכאי סיוע אחרים בדיור 

הציבורי או זכאי סיוע בשכר דירה(. בהקשר זה קיימות שתי חלופות )ראו איור 11(: 

חלופה א': סיוע לכל דייר ממשיך העונה על התבחינים שנמנו מעלה. קרי סיוע לאדם שהתגורר 	 
יינתן  ובלבד שהסיוע  זכות” בדירה,  3 השנים שקדמו לפרויקט, שהינו “בעל  שנה אחת מתוך 

ליחיד עבור דירה יחידה בבעלותו. חלופה זו מתבססת על ההנחה כי הסיוע יינתן לכל דייר 

162 עם זאת, יש להדגיש כי קריטריון של מגורים בפועל אינו ברור מאליו ועשוי להביא למצב בו חלק מהדיירים שהתגוררו עשרות 
שנים בשכונה, ועברו ממנה מסיבות שונות לפני תחילת הפרויקט, לא יזכו לסיוע כספי. על כן, יש מקום לפיתוח של קריטריון זה 

בהמשך בהתאם למדיניות הרשות המקומית, אופי הפרויקט והרכב האוכלוסייה בו.

163 לדיון בחשיבותה של הסימטריה במדיניות תכנון ומקרקעין בין המגזר החקלאי לעירוני ראו אצל רוית חננאל ורחל אלתרמן, 
נטורי קרקע: הערכים והשיקולים מאחורי המדיניות הקרקעית בישראל )תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2015(.
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ממשיך באשר הוא, בלי התחשבות בתבחינים כלכליים. היתרון בחלופה זו נעוץ 
הרשות  או  היזם  ידי  על  ממשיך  ודייר  דייר  כל  של  בדיקה  תייתר  שהיא  בכך 
המקומית, דבר שיפשט את מנגנון ההפעלה של הקרן לדיירים ממשיכים. החיסרון 

בחלופה זו נעוץ בכך שהיא עיוורת לשונות בין דיירים בפרויקט.  

חלופה ב': חלופה רגישה למצב הסוציו-אקונומי של הדיירים. במסגרת זו מוצע כי 	 
סיוע לדיירים ממשיכים יינתן לדייר ממשיך כלשהו בפרויקט, הממשיך להתגורר 
בו ואשר הינו בעל נזקקות כלשהי. בהקשר זה מתעוררת השאלה האם יש להעניק 
לדיירים  יותר  רב  סיוע  קרי,  הכלכלי?  מצבם  פי  על  לדיירים  דיפרנציאלי  סיוע 
נזקקים יותר? שמא הסיוע צריך להיות אחיד? גם כאן, קיים יתרון בקביעת מנגנון 
יעיל וקל להפעלה, אשר אינו מחייב חישוב דיפרנציאלי של היקף הסיוע לכל דייר 
ודייר. מנגד, ניתן לחשוב על פתרון ולפיו שיעור הסיוע ל”דייר ממשיך” )בתשלומי 
ארנונה, ועד הבית ואחרים( יהיה על פי שיעור ההנחה שמגיע לו בתשלומי הארנונה. 

“הדייר  באם  תהיה  נזקקות  להערכת  המידה  אמת  כי  ב’,  חלופה  במסגרת  מוצע, 
ואף קל  וסביר,  הינו שקוף  זה  זכאי מסיבה כלשהי להנחה בארנונה. מנגנון  הממשיך” 

יחסית להפעלה. בהקשר זה קיימות כמה אופציות והן: 

מקבל 	  שהוא  ההנחה  מגובה  ייגזר  ממשיך  לדייר  הסיוע  גובה  ראשונה:  אפשרות 
בארנונה, או: 

אפשרות שניה: יינתן סיוע מקסימלי עד לגובה מלוא העלות, לכל דייר ממשיך שיש 	 
לו הנחה כלשהי בארנונה בשנה קלנדרית אחת או חלק ממנה. 

ההנחה  להיקף  בהתאם  “ממופתח”  שהסיוע  בכך  נעוץ  הראשונה  שבאפשרות  היתרון 
שזוכה לה דייר מהרשות המקומית.164 כך למשל, אם קיימת משפחה חד הורית אשר זכאית 
להנחה של 20% מתשלומי הארנונה, היא תזכה גם בסיוע לדייר ממשיך בדמות הנחה 
נובעים מהמעבר  או תשלומים אחרים שביתר,  ועד הבית  20% מתשלומי  בשיעור של 
האפשריות  ההנחות  רשימת  עירונית.  התחדשות  פרויקט  במסגרת  יותר  גדולה  לדירה 
בינוי(  פינוי  מיזמי  מפוני  עבור  בארנונה  הנחה  )לרבות  יחסית  ארוכה  הינה  בארנונה 
ועל כן הסיוע בתשלומי ועד הבית שיינתן על פי חלופה זו הינו סיוע משתנה. על אף 
היתרונות שבאפשרות הראשונה, ניתן לומר כי חלופה זו המבוססת על הצמדת שיעור 
הסיוע לדייר ממשיך לשיעור ההנחה בארנונה, יכולה  להוביל לסיוע מינורי יחסית בלבד 
שאינו משקף את הקשיים הכלכליים של הדייר הממשיך.  על פי האפשרות השניה הסיוע 
ואחיד לכל דייר ממשיך, בלי תלות באחוז ההנחה שקיבל משק הבית  יהיה מקסימלי 
בארנונה  כלשהי  הנחה  על  להצביע  ממשיך  דייר  על  יהיה  ואולם  המקומית,  מהרשות 
כאמור כדי לזכות בסיוע המקסימלי המתאפשר )כגון סיוע בארנונה או בתשלומי ועד 

הבית(.  

בכנסת  התקבל  אשר  עירונית,  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  בחוק  כי  יצוין  לסיום 
באוגוסט 2016, נקבעו כללים אחרים וחדשים לסיוע לדייר ממשיך. על פי כללים אלה, 
דייר ממשיך שיזכה לסיוע, הינו דייר הדיור הציבורי או דייר אחר אשר מתקיימים בו 
שלושה תנאים מצטברים: )א( מקבל קצבת הבטחת הכנסה; )ב( אשר הגיע לגיל פרישה 
ו- )ג( בבעלותו דירה אחת בלבד )הסיוע לו זכאי הדייר הממשיך יינתן לתקופה של 5 שנים 
על פי סעיף 19 לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית(.  גובה הסיוע שנקבע הינו 
ה”דלתא”, הווה אומר, התוספת שנדרש הדייר לשלם עבור הוצאות הניהול והתחזוקה 

164 חלופה זו הוצעה על ידי נציגי ארגון הקבלנים. הצעה דומה, אם כי מצמצמת יותר, הוצעה על ידי עו"ד אברהם 
ללום. ראו: אברהם ללום, "דמי ניהול במסגרת הבית המשותף." מקרקעין יד, 1 )2015(: 44-33.
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של הרכוש המשותף, בעקבות קבלת דירת תמורה במסגרת מיזם להתחדשות עירונית. הגדרה 
זו לזכאות עבור מקבלי קצבת הבטחת הכנסה שהגיעו לגיל פרישה הינה מצמצמת מאוד ולכן 
מידי  ליישום  ניתנת  זו  הגדרה  זאת,  עם  הזכאים.  מעגל  הרחבת  לצורך  להתאים  שלא  עשויה 
בכל הרשויות המקומיות, גם מבלי לגבש מדיניות קונקרטית-מקומית בנושא. נראה כי הכללים 
שנקבעו בחוק הרשות הממשלתית, לסיוע במימון הוצאות תחזוקה עודפות, הינם בבחינת כללי 
נוספות על  אוכלוסיות  יצירת הסדרים מרחיבים לטובת  אינם שוללים  קוגנטיים. אך הם  בסיס 
להתחדשות  הממשלתית  הרשות  לחוק  19)ד(  סעיף  קובע  אכן,  הכנסה.  הבטחת  קצבת  מקבלי 
עירונית כי “אין להתנות על הוראות סעיף זה אלא לטובת בעל דירת התמורה”. הווה אומר: לא 
ניתן למנוע מדייר ממשיך מקבל קצבת הבטחה את הסיוע במימון הוצאות עודפות של ניהול 

ותחזוקת הרכוש המשותף )ראו איור 12(.

בעלים

חוכר בעלים
לדורות

אם התגורר שנה דייר מוגן
מתוך 3 שנים 

שקדמו לפרויקט

רק עבור 
דירה אחת

לכל דייר נזקק 
שניתנה לו הנחה  

בארנונה

הגיע לגיל מתגורר בפועל
פרישה

מקבל קצבת 
הבטחת הכנסה

בעלים של 
דירה אחת

איור 12: זהות הדייר הממשיך על פי חוק הרשות הממשלתית 
להתחדשות עירונית ועל פי הניתוח המוצע לעיל.

מי יחשב כ"דייר ממשיך"?

על פי הצעתנו

על פי חוק הרשות הממשלתית
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אילו תשלומים ייכללו בסיוע ל’דייר ממשיך’? 
בהקשר זה עולה השאלה אילו תשלומים ייכללו בסיוע? השלמה לארנונה, תשלומי ניהול 
התשלומים  יגדלו  החדשה  הבניה  שבעקבות  היא  ההנחה  שוטפים?  בית  ועד  תשלומי  או 
בדבר  זו  לשאלה  התשובה  ארנונה.  לעניין  מחדש  וסיווגה  הדירה  הגדלת  בשל  הנדרשים 
להעביר  יכול  יזם  אשר  הסיוע  והיקף  הפרויקט  מכלכליות  היתר,  בין  גם,  נגזרת  הסיוע 
לדיירים.  מוצע על כן שלא לקבוע מסמרות בעניין זה ולקבוע את היקף הסיוע מפרויקט 
בתשלומים  הצפוי  העלייה  שיעור  את  בחשבון  ייקח  אשר  לתחשיב  בהתאם  לפרויקט 
הללו מחד, והמקורות הכספיים העומדים למימון, מאידך.  עם זאת, ניכר כי חוק הרשות 
הממשלתית להתחדשות עירונית נוטה לקביעת כללים קשיחים בהקשר זה בקובעו כי 
על  מדובר  כאשר  ותחזוקה.165  ניהול  של  עודפות  הוצאות  לכיסוי  בעיקרו  יהיה  הסיוע 
דייר הדיור הציבורי נקבע כי הדייר לא ישלם דמי שכירות גבוהים מאלה ששילם ערב 

חתימה על עסקה להתחדשות עירונית. 

מהי התקופה בה יזכה ‘דייר ממשיך’ לסיוע כספי?
גם התשובה לשאלה זו נגזרת, בין היתר, מכלכליות הפרויקט, מספר הדיירים הממשיכים 
הצפויים והיקף הסיוע אשר יזם יכול להעביר לדיירים. מוצע על כן שלא לקבוע מסמרות 
בעניין זה ולקבוע את היקף הסיוע מפרויקט לפרויקט בהתאם לתחשיב אקטוארי אשר 
הכספיים  והמקורות  מחד,  הללו  בתשלומים  הצפוי  העלייה  שיעור  את  בחשבון  ייקח 
העומדים למימון, מאידך. עם זאת מוצע, ככלל אצבע, כי יינתן סיוע לדיירים ממשיכים 
לתקופה של מספר שנים.  מעניין לציין כי חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, 
משנת 2016, קבע, לפחות בחלק מן המקרים )בהם לא מעורב דייר של הדיור הציבורי( 
כי סיוע יינתן למשך חמש שנים מהמועד שבו קיבל דייר ממשיך את דירת התמורה וכל 
עוד הדייר מתגורר בדירה. 166 החוק לא קבע פרק זמן קצוב לסיוע לדייר ממשיך בדיור 
הציבורי ומכאן עולה לכאורה כי סיוע לדייר ממשיך שהינו דייר הדיור הציבורי אינו 

מוגבל בזמן.
 

כיצד יתבצע בפועל הסיוע לדיירים ממשיכים? 
החקיקה הקיימת אינה נותנת מענה מפורט לשאלה זו. לגבי פרויקטים בשוק החופשי, 
הוצאות  שיממן  הוא  היזם  כי  עירונית  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  בחוק  נקבע 
לסיוע  המנגנון  מפורט  לא  אך  עירונית,  להתחדשות  מיזם  בעקבות  שנוצרו  עודפות 
ומקור הכספים. בהינתן הלקונה בחוק, ניתן להעריך כי אופן הסיוע יהיה תלוי במקור 
מקורות  שני  ייתכנו  לעיל  שתואר  כפי  ממשיכים.  לדיירים  לסיוע  הקרן  של  הכספים 
עיקריים: )1( שטח מניב שתקבוליו ישמשו לצורך הסיוע, וכן )2( הפקדה מראש על ידי 
היזם, בהתאם לתחשיב המעריך את היקף הסיוע הנדרש נוכח מגוון משתנים כגון נתוני 

הפרויקט ותסקיר חברתי המעריך את היקף הסיוע הנדרש.

במיזמי פינוי בינוי, נוכח מורכבותם, מומלץ כי היזם הוא שיטפל בדיירים הממשיכים 
בדרך הבאה: היזם בעצמו, או דרך החברה המשכנת, ינהל את מקור הכספים )את הקרן 
לדיירים ממשיכים. הסיוע  ויעביר את הסיוע  או את השטח המניב(  לדיירים ממשיכים 
לסייע  שיש  בית  לוועד  תשלום  של  )במקרה  והאחזקה  הניהול  לחברת  ישירות  יועבר 
בו( או ישירות לדיירים )במקרה בו יש לסייע להם בתשלומי הארנונה(. חברת הניהול 

165 ראו סעיף 18)א( וכן סעיף 19 לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.

166 סעיף 19 לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.



73

כך  על  אישור  מהם  ותבקש  לשנה  אחת  הממשיכים  הדיירים  שמות  את  תרכז  מצידה 
שהם בבחינת “זכאים” )בהתאם לקריטריונים המנויים מעלה(. בהתאם לרשימת הזכאים 

יתבצע התשלום וכל ‘דייר ממשיך’ יחתום על הצהרה לפיה הוא מתגורר במקום. 

קיימת אפשרות נוספת והיא שהרשות המקומית תעביר מיוזמתה ריכוז של כל הזכאים 
מצריכה  זה  במקרה  מידע  העברת  מטעמו.  מי  או  היזם  אל  יועבר  זה  ומידע  במתחם 
ואישורם מראש להעברת  זה לפחות(  )בהיבט  דיירי המתחם על פרטיותם  ויתור מצד 
מידע הקשור אליהם לצורך קבלת סיוע. ואולם, במקרים בהם היזם לא “נשאר בתמונה”, 
או מתקשה בניהול כספים עבור דיירים ממשיכים, יש לשקול העברת כספי הקרן לידי 
גורם נוסף כגון נאמן או תאגיד )עירוני או לא(. מהלך זה אמנם יפתור את היזם מהצורך 
להמשיך ולנהל כספים עבור דיירי המתחם, אך מאידך עלול לייקר את ניהול המנגנון 
אם למשל יהיה צורך בגיבוש מנגנון נאמנות שאינו זול. במצב דברים זה יופקדו הכספים 
הממשיכים  לדיירים  התשלומים  את  יעביר  אשר  בנקאי(  נאמן  )כמו  נאמן  אצל  מראש 
אחת לחצי שנה או אחת לשנה. שטר הנאמנות יגדיר את אופן העברת הכספים )תמורת 
יועברו  למי  שיועברו,  המקסימליים  הסכומים  את  וכולי(,  אוטומטית  העברה  קבלות, 
הכספים ומי יהיה רשאי לתת הוראה לנאמן לשחרור הכספים )ועד הבית, נציגות דיירים 
אחרת, חברת הניהול והתחזוקה במבנה(. במידת הצורך ניתן במסגרת זו לייצר “פיקוח 

על” ולדרוש כי העברת הכספים תותנה באישור גורם עירוני. 

4.3 מנגנון מימון מס’  2: 
ייעוד “שטחים מניבים” במבנה

מנגנון מוצע שני הוא לאפשר בחקיקה את יצירתם של “שטחים מניבים” אשר התקבולים 
עיקריות:  מטרות  לשתי  לשמש  יכולים  בהם  אחר  משימוש  ו/או  מהשכרתם  הנובעים 
“לדיירים ממשיכים”.   סיוע   )2( וכן  שוטפת,  או  טווח  ארוכת  תקינה  תחזוקה  מימון   )1(
שטחים מניבים עשויים להיות שטחי שירות או שטחים עיקריים, שטחים עיליים או תת 
או  תקופה(  אותה  במשך  יימכרו  )ולא  מסוימת  לתקופה  המוקצים  שטחים  קרקעיים, 
שטחים שלא ניתן לסחר בהם כלל. שטחים אלה יכולים להיות מסוגים שונים, בהתאם 
13(. ככל ששטחים אלה ירשמו  )איור  ושימושי הקרקע המותרים בו  לפרויקט, מיקומו 
כיחידה מניבה )למשל של היזם, או של תאגיד אחר מטעם הדיירים( מוצע כי לא יהיה 
ניתן למכור את השטחים הללו וכי תירשמנה בגין כך הערות בפנקס רישום המקרקעין 

שיגבילו את עבירותם.

שטחי מסחר שטחי חניה
או משרדים

יחידות דיור

איור 13: סוגי שטחים מניבים למימון הוצאות הבית המשותף.
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יתרונות המנגנון:

)במידה 	  מתמשך  באופן  כספים  של  תזרים  להבטיח  עשויים  המניבים  השטחים 
ויושכרו למשל(. 

השטחים המניבים יהוו פתרון ארוך טווח להבטחת תקבולים.  	 
אלמנט שיווקי: על פי הניסיון )המועט אמנם( שנצבר בישראל, הרי שבניין בו יבטיח 	 

חדשים  לדיירים  לשיווק  יותר  קל  יהיה  התחזוקה,  עלויות  של  מסוים  כיסוי  היזם 
וקיימים )בתהליכי התחדשות עירונית ובמיוחד במקרה של פינוי בינוי(. 

חסרונות המנגנון:

מסוימים 	  במקרים  שוטף  תקבולים  זרם  להבטיח  שלא  עלולים  מניבים  שטחים 
)למשל, במקרה ולא יהיה ניתן להשכיר אותם לתקופות ממושכות(.  

למצער, 	  או  לפרויקט,  בניה  זכויות  תוספת  לחייב  עלול  מניבים  שטחים  ייעוד 
להגדלת המסה הבנויה שלו. 

אי אחזקה תקינה והיעדר כיסוי ביטוחי לשטח המניב עלולים לחשוף את הבעלים/	 
המחזיק לתביעות נזיקין. 

שאינה 	  )בעיה  המניב  השטח  סביב  ליזם  הדיירים  בין  ו/או  דיירים  בין  סכסוכים 
ייחודית לפתרון זה וקיימת גם במקרה של קרן פחת הונית(.

כלל 	  בבעלות  האם  הללו:  השטחים  על  הבעלות  את  מקרקעינית  להסדיר  צורך 
הדיירים? בבעלות תאגיד מטעמם? בבעלות היזם הבונה? גורם אחר? בהקשר זה 

יש לציין שתי בעיות נוספות: 
אם השטח המניב יירשם בבעלות היזם או חברה מטעמו, יש להבטיח כי לא . 1

יהיה ניתן לסחור בו או להעבירו, ללא אישור. כמו כן מתעוררת הבעיה מקום 
כינוס. לצורך  ייכנס להליכי  גורם על שמו תירשם היחידה המניבה  בו אותו 
זה יש לשקול רישום הערת אזהרה, ואף משכון, או רישום השטח המניב גם 

בבעלות גורמים אפשריים אחרים, ואולם -
כרכוש . 2 המקרקעין  חוק  פי  על  דירה  ברישום  משפטית  בעייתיות  קיימת 

משותף ועל כן ספק רב אם שטח מניב מסוג דירה או יחידה מסחרית אחרת 
או  למקלט  )בדומה  הבניין  דיירי  כלל  של  משותפת  בבעלות  להירשם  יוכל 

מבואה בחדר מדרגות(. 
כאשר הפרופיל העסקי של היזם הבונה מבוסס על מכר )לדוגמה קבוצת רכישה(, 	 

והיזם לא מותיר בידיו חלק מהמבנה, ניתקת הזיקה לפרויקט ועל כן יקשה לדרוש 
כי השטחים המניבים ינוהלו על ידו או תאגיד מטעמו. 

אתגרים במישור המס הנובעים מחובת דיווח אפשרית על הכנסה כתוצאה מתקבולי 	 
השטח המניב.

מורכבות שאלת הבעלות והניהול בשטחים המניבים.	 

סוגיית הבעלות של “השטח המניב”
עולה השאלה מי יהיה הבעלים בשטחים המניבים? קיימות כמה אפשרויות )ראו איור 

:)14

של . 1 במקרה  חסרונות-  מספר  זו  לחלופה  הדיירים.  מטעם  תאגיד  שם  על  רישום 
הבית  דיירי  ידי  על  ניהול  מנגנון  בהקמת  צורך  יהיה  דיירים,  עמותת   / תאגיד 
המשותף דבר שאינו מובן מאליו וכרוך בעלויות ותשומות מצד הדיירים. עם זאת, 
להפרדת )או “הרחקת”( הבעלות בשטח המניב מהדיירים קיימים יתרונות מיסויים 
מסוימים. נציין כי בעבר נהגה הקמה של “חברת ועד הבית המשותף” אך תופעה 

זו אינה חזון נפרץ כיום. 
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אינם . 2 הם  לדיירים שכן  יתרון  זו  בחלופה  היזם.  על שם  המניבים  רישום השטחים 
נדרשים לניהול של השטח המניב והיזם מנהל אותו, ואולם יש להניח כי יש להעניק 
ליזם תמורה כלשהי עבור ניהול השטחים המניבים, כגון לאפשר מכירה של שטחים 
אלה על ידי היזם לאחר מספר שנים מיום האכלוס וזאת בתנאי שהיזם ימשיך וינהל 
שונות  אחזקה  למטלות  הבית  ועד  את  ישמשו  תקבוליהם  וכי  הללו  השטחים  את 
לניהול שטחים אלו לטווח הארוך עבור  יזמים להסכים  זו עשויה לעודד  )חלופה 
דיירי הבית המשותף(. בהקשר זה עשויה להתעורר בעיה במצבים בהם היזם נכנס 
להליכי כינוס או פירוק, או אז יש להבטיח ומראש כי השטחים המניבים הללו לא 

יימכרו או יועברו לנושים )לדוגמה, על דרך של רישום משכון(. 

ועניין בבית המשותף )בדומה . 3 רישום השטחים המניבים כשטח משותף לכל דבר 
יהיה  ניתן  לא  כי  יבטיח  משותף  כשטח  רישום השטחים  עגלות(.  חדר  או  למקלט 
לסחור בשטח זה ולבצע בו טרנזקציות ללא הסכמת דיירי הבית. מכל מקום, גם 
במקרה זה ניתן לדאוג לרישום הערה אשר תבטיח כי לא ניתן יהיה לסחר הלאה 
את השטח המניב. הבעיה העולה כאן הינה כי לא ברור כיום מנוסחו של סעיף 52 
לחוק המקרקעין האם ניתן כלל לרשום דירה למגורים כשטח משותף, שכן "שטח 
משותף" מוגדר על דרך השלילה בתור “כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים 
הרשומים כדירות” )הווה אומר: שטח משותף מניב יכול שיהיה לכאורה מקום חניה 
או מחסן אשר כשרים להירשם כשטחים משותפים על פי תחיקת המקרקעין(. יש 
להזכיר בהקשר זה כי שטח משותף אינו ניתן למכירה ועל כן, עולה ספק האם ניתן 

יהיה לסחר בנכס זה במידה ויעלה הצורך בכך. 

רישום השטח המניב על שם כל דיירי הבית המשותף כך שלכל דייר תהיה בעלות . 4
על פי חלקו היחסי בקניין שבבית המשותף. אופציה זו מורכבת יותר שכן ייתכן 
ויהיה צורך לרשום יחידה מניבה על שם עשרות בעלים, נושא שהינו מורכב יותר 
מיסוי  השלכות  קיימות  כן  כמו  דיירים.  תחלופת  נוכח  במיוחד  הרישומי,  בפן 
לצעד זה שכן רישום "הדירה המשותפת" בבעלות משותפת משמע ביצוע עסקה 

במקרקעין, החייבת במס רכישה ומס שבח.
מהבחינה . 5 כי  נראה  ואולם  המשותף.  הבית  ועד  שם  על  המניבה  היחידה  רישום 

כישות  המשותף  הבית  ועד  שם  על  מניבה  יחידה  לרשום  ניתן  לא  המשפטית 
משפטית נפרדת. 

רישום השטחים המניבים על שם הרשות המקומית או תאגיד מטעמה. נראה כי גם . 6
מצב זה עלול לעורר כמה בעיות כגון טענות העלולות להתעורר בדבר הפקעה 
כן, לא ברור מאליו כי זהו  במסווה או התערבות של הרשות בשוק הנדל”ן. כמו 
תפקידה המשפטי של הרשות המקומית לנהל נכסים עבור דיירי הבית המשותף. 

למעשה, ניתן לטעון כי אין לכך הסמכה חוקית כלל. 

המניב  השטח  רישום  הינו  אפשרי  פתרון  כי  נראה  לעיל  המתוארים  האתגרים  לאור 
על שם היזם, תאגיד דיירים או לחלופין רישום היחידה המניבה כשטח משותף בבית 
המשותף )בדומה למקלט או חדר עגלות( וזאת בכפוף לפרשנות מרחיבה של סע’ 52 

לחוק המקרקעין.
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בעלות ועד הבית

בעלות משותפת של 
הדיירים / שטח משותף

בעלות משותפת של 
תאגיד בבעלות הדיירים

בעלות פרטנית על שם כל 
דייר ודייר על פי חלקו

בעלות יזם

בעלות רשות מקומית

חקיקת המקרקעין אינה מאפשרת 
כיום רישום ע"ש ועד הבית.

ישנו קושי במכר נכס זה בעתיד שכן 
הוא מהווה רכוש משותף. כמו כן 
לא ברור האם תחיקת המקרקעין 

מאפשרת כיום רישום של דירה או 
יחידה מסחרית כרכוש משותף. 

קיימת מורכבות בהתארגנות לצורך ניהול 
של תאגיד השייך לדיירים. עם זאת, קיים 
יתרון משמעותי בתאגיד במישור המיסוי.

מורכבות בפן הרישומי למשל 
בעת תחלופת דיירים.

יש לתמרץ יזם לנהל את היחידה; 
עולות גם שאלות במצבים בהם היזם 

נתקל בקשיים כלכליים.

האם תפקידה של הרשות 
להיות בעלים של שטח מניב?

איור 14: בעלויות אפשרויות על השטח המניב, לצד אתגרים בבעלות מסוג מסוים.
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ניהול השטחים המניבים לאורך זמן
גם אם השטחים המניבים יירשמו באופן אפקטיבי בבעלות אחד מן הגורמים הנזכרים לעיל, עולה 
שאלת אופן ניהול השטחים המניבים. בהקשר זה נראה כי יש למנות גוף שיבטיח את ניהולם התקין 
של השטחים המניבים, תחזוקתם וניהול שוטף של התקבולים המתקבלים בגינם. הדבר עלול להעמיס 
המשפטי.  במישור  שונות  פעולות  לביצוע  הבית  דיירי  את  ויחייב  המניב  השטח  של  ניהול  עלויות 

בהקשר זה קיימות מספר אפשרויות לניהול השטח המניב, לרבות )ראו איור 15(:

ניהול על ידי חברת ניהול ואחזקה או גורם אחר שנשכר על ידי הדיירים;. 1
ניהול על ידי עמותת דיירים/תאגיד אשר יוקם עבור מטרה זו; . 2
ניהול ישירות על ידי ועד הבית; . 3
ניהול על ידי היזם או תאגיד מטעמו, או;. 4
ניהול על ידי גורם מטעם הרשות המקומית. . 5

הן שאלת הבעלות והן שאלת הניהול של השטחים המניבים משפיעות על סוגית המיסוי של התקבולים 
המתקבלים בגין הכנסות הנובעות מן השטח המניב ועל כך ראו בפרק 5 במסמך זה.

הקצאת 
שטחים 
מניבים

בעלות ועד 
הבית

ניהול על ידי ועד 
הבית המשותף

ניהול על ידי חברת ניהול 
ואחזקה מטעם דיירים

 על ידי עמותת דיירים או 
חב' לתועלת הציבור

ניהול על ידי תאגיד 
עירוני או העירייה

ניהול על ידי היזם או 
חברת ניהול מטעמו

ניהול על ידי חברת ניהול 
ואחזקה מטעם דיירים

ניהול על ידי תאגיד 
עירוני או העירייה

שטח 
משותף

תאגיד 
דיירים

פרטנית של 
כל דייר 

ודייר

בעלות היזם 
או חברה 

מטעמו

עירייה 
/ תאגיד 

עירוני

הנחות:
א. יהיה ניתן במישור המשפטי לרשום שטחים מניבים כגון דירה ע"ש ועד הבית או כשטחים משותפים.

ב. יזמים או גורם עירוני יהיו נכונים לקבל על עצמם ניהול או בעלות על שטחים מניבים, או שניהם.  

איור 15: מתווה לעניין בעלות וניהול של שטחים מניבים.
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4.4 סיכום ביניים: 
השוואה בין מנגנון נכס מניב לבין מנגנון קרן הונית 

לתחזוקה שוטפת/ארוכת טווח של מבנים ושפ”פים

קיימים  המוצעים   המימוניים  האפיקים  לשני  כי  עולה  שלעיל  מהניתוח 
פרישה”  “תכנית  בבחינת  הם  המנגנונים  שני  זאת,  עם  וחסרונות.  יתרונות 
דיור.  יחידות  בריבוי  המתאפיין  מגורים  מבנה  עבור  פנסיה”  “תכנית  או 
מסלול. בכל  העיקריים  והחסרונות  היתרונות  את  מסכמת  שלהלן  הטבלה 

 

חסרונות עיקריים יתרונות עיקריים  
סכנה בהעמסת עלויות הקרן על 

היזם/הרוכשים/הציבור, צורך 
בגיבוש מנגנון לניהול הקרן, 
האפשרות כי הקרן תתכלה. 

אין צורך להסתמך דווקא על שטח 
מניב אותו יש לנהל. הקרן תיווצר 

מראש ותקבוליה יהיו ידועים מראש. 
בנוסף, קיימים יתרונות מסוימים 

במישור המיסוי כמוסבר בפרק 5. 

קרן פחת

ניהול שטח מניב יחייב תשומות מנגנון
מצד הדיירים,  או גורם מנהל אחר; 

אחריות נזיקית ומיסויית על הדיירים 
אם יירשמו בתור בעליו של השטח 

המניב; קשיים תזרימיים במידה 
והשטח המניב לא יושכר במשך 
תקופה; מורכבות במישור המס. 

הבטחת תזרים מזומנים שוטף לצורכי 
תחזוקה יומיומיים או ארוכי טווח, 

שיפור חזות המבנה וסביבתו, והחצנות 
חיוביות אחרות לעיר. 

 
שטח מניב 

טבלה 3: סיכום ביניים: השוואה בין מנגנון נכס מניב לבין מנגנון קרן הונית לתחזוקה שוטפת/ארוכת טווח של 
מבנים ושפ"פים.
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4.5 מנגנון מימון מס’ 3: 
גביית “היטל תחזוקה” במסגרת תשלומי הארנונה או 

תשלומים עיתיים אחרים המשולמים לעירייה

תאפשר  אשר  חקיקה  קידום  מצריך  השלישי  המנגנון  לעיל,  המנגנונים  משני  להבדיל 
ארוכת  תחזוקה  לצורך  הארנונה,  תשלומי  במסגרת  המקומית  מהרשות  כספים  גביית 
הינה  מבנים  תחזוקת  כי  ההכרה  על  מבוסס  הפתרון  ושפ”פים.  מגורים  בתי  של  טווח 
סוגיה עירונית  ולכן באחריות עירונית. על פי מנגנון זה, חלופה ראשונה היא כי ינוהל 
ישמשו  שייגבו  והכספים  מגורים  מבנה  לכל  העירייה  ידי  על  סגור”  כ”משק  נכס  תיק 
לצורך ביצוע שיפוצים רחבי היקף בטווח הארוך בבניין. קיימת אפשרות חלופית והיא 
כי הגבייה תהיה כלל עירונית ותגיע אל “Pool” משותף )בדומה ל”קרן חניה עירונית”(. 
חקיקה שתתקבל לצורך אסדרת הנושא תקבע את אופן הוצאת הכספים, אופן ניהולם 
הגביה  לשמש.  נועדו  שאותם  התכליות  ואת  מטעמה  מי  או  המקומית  הרשות  ידי  על 
יכולה להתבצע חד פעמית עם מתן היתר בניה, ובנוסף גם לשיעורין במהלך חיי המבנה, 
על ידי גביה דרך תשלומי הארנונה בדומה לגביה של “היטל שמירה” הנהוג היום במספר 

רשויות מקומיות. 

יתרונות המנגנון: 

פתרון שאינו מחייב בהכרח השתת עלויות כבדות על היזם בשלב הוצאת ההיתר, 	 
תוך ציפוף הבניין והגדלת מסה שלו. 

קלות יחסית בגביה וניהול עירוני-מרכזי על ידי ישות נצחית שאינה יזם פרטי או 	 
דיירים או גורמים אחרים מטעמם. 

את 	  מנטרל  שהפתרון  כך  מניבים”,  “שטחים  יצירת  של  מורכב  בפתרון  צורך  אין 
ההחצנות המיסוייות והאורבניות שנלוות ל”שטחים מניבים”. 

חסרונות המנגנון: 

תומך 	  מערך  להקים  וצורך  המוניציפלית  הרשות  ידי  על  נכס  תיק  לנהל  הצורך 
לצורך ניהול הכספים הללו עבור צדדים שלישיים, דיווח לדיירי הבית ועוד. 

ייקור תשלומי הארנונה העירונית.	 
ניתן להעריך כי לא בכל רשות מקומית קיימת נכונות פוליטית לגבות תשלומים 	 

עיתיים מסוג זה. 
חניה” 	  “קרן  של  והמקרה  משפטיות  מבעיות  חפה  אינה  עירוני  “פול”  לתוך  גביה 

מדגים את שלל הבעיות העשויות להתעורר בהקשר זה. 
על פי עקרונות חקיקת המס, אין לגבות מס ללא הסמכה מפורשת בחקיקה. על 	 

כן, ייתכן כי גביית תשלומים כאמור לעיל תסווג בגדר “מס” ותחייב תיקון חקיקה. 

4.6 מנגנון מימון מס’ 4: הטלת חובה על מבקשת 
ההיתר להסדיר בתקנון בית משותף את הסדרי 

התחזוקה ארוכת הטווח

למעלה,  שנזכרו  מהתבחינים  אחד  על  התכנית  עונה  כאשר  זה,  מוצע  מנגנון  פי  על 
הבטחת  בדבר  תנאי  בתכנית  לכלול  שיירשמו  מיוחדים  מטעמים  התכנון,  מוסד  יוכל 
תחזוקה ארוכת טווח ולדרוש את עיגונו במסגרת תקנון הבית המשותף. הרציונל לכך 
ומאידך  הדיירים,  בין  החוזית  ברמה  התחזוקה  נושא  הסדרת  את  מחד,  להבטיח,  הוא 
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לפרויקט,  החוזיים המתאימים  ליצור את ההסדרים  היזם(  )או  לאפשר לבעלי הדירות 
ללא התערבות של מוסד התכנון בהסכמות שבין הדיירים. אפשרות זו מוצדקת, למשל, 
כאשר מדובר על אזור היסטורי, אזור לשימור בעיר או אזור אחר בו חלות מגבלות בניה, 
אשר אינן מאפשרות לעבות את הבניה או לצופף אותה, ועל כן ההיתכנות הכלכלית 
כך,  אם  נמוכה.  היא  מניבים,  שטחים  תוספת  של  הפיזית  ההיתכנות  או  פחת  קרן  של 
מנגנון זה מוודא כי ייקבעו לפחות הסדרים מסוימים בתקנון הבית המשותף. במצבים 
מסוג זה מומלץ לוודא, לפחות ברמה התכנונית, כי קיימת התחייבות והסדרים תואמים 
במישור המקרקעיני שבין הדיירים. ניתן אף לקבוע כי אי קיום התנאי התב”עי מהווה 
סטייה ניכרת וכי בעת רישום הבית המשותף יובא הסדר התחזוקה לאישורו של מהנדס 

הוועדה המקומית ו/או יועצה המשפטי של הוועדה. 

יתרונות המנגנון: 

המנגנון אינו מחייב התערבות משמעותית של מוסדות התכנון בתוכן ההסדר שבין 	 
הדיירים. 

מנגנון גמיש המאפשר לצדדים לייצר את ההסדרים התואמים את מידותיהם. 	 
המנגנון אינו מחייב בהכרח ניהול כספים או פיקוח עליהם בידי הרשות הציבורית. 	 
המנגנון לא יביא להגדלת המסה בבניין על ידי הקמת שטחים מניבים ויש להניח כי 	 

לפחות בשלב הקמת הבניין לא ייקר את הקמתו.  

חסרונות המנגנון: 

הותרת הנושא לשיקול דעת היזם אינה מבטיחה הסדרה ארוכת טווח של התחזוקה 	 
בעתיד  לממן  כדי  כספים  מספיק  יופרשו  המבנה  חיי  במהלך  כי  מבטיחה  ואינה 

פעולות אחזקה מונעות שבר. 
קביעת הסדרי התחזוקה תתבצע בשלב רישום הבית המשותף, כלומר שלב מאוחר 	 

יחסית לאחר הקמתו של המבנה. 
האחזקה 	  הסדרי  את  לאשר  יידרשו  המשפטי  יועצה  או  הוועדה  ומהנדס  במידה 

שבתקנון הבית המשותף, יש לצייד אותם בכלים והנחיות מתאימות. 
הותרת נושא התחזוקה בידי ועדי בתים משותפים אינה בהכרח מבטיחה את מידת 	 

התפקודיות של ועד הבית לטווח הרחוק. 
מיתאר, 	  תכנית  במסגרת  לדרוש,  המשפטית  האפשרות  לגבי  ודאות  חוסר  קיים 

הסדרים במישור הקנייני כגון הסדרים שיופיעו בתקנון הבית המשותף. 
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פרק 5 | היבטי המס בגיבוש מנגנוני תחזוקה 
פרק זה ידון באופן כללי בהיבטים המיסויים הקשורים ליצירת שטח מניב או קרן פחת.167 
לדיירים,  וסיוע  תחזוקה  בדבר  המוצעים,  המנגנונים  כי  להבהיר  יש  הדברים  בפתח 
עשויים להצריך שינויי חקיקה או פרה-רולינג מיסויי כדי לשכלל אותם.  בפרק שלהלן 
וכן להתייחס למספר אפשרויות בהיבט המיסוי.  ננסה להבהיר כמה עקרונות כלליים, 
מומלץ כי כל מנגנון שיבחר יועבר אל רשויות המס לאישורן בהליך של “פרה רולינג” 
וזאת על מנת להסיר מכשולים ומחלוקות עתידיים. הניתוח הבא הינו, על כן, מקדמי 

בלבד. 

פרק זה מתמקד בשתי אפשרויות: האחת - האפשרות לקיומו של נכס מניב והשניה - 
הקמת קרן. כל אפשרות תיבחן בשני אופנים: האחת - כאשר הנכס המניב או הקרן הם 
בשליטת בעלי הדירות והשניה - כאשר הנכס המניב או הקרן נמצאים בשליטה חיצונית. 
לכל אחת מהאפשרויות מוצגת ההפעלה המוערכת כאפשרות הפשוטה ביותר מבחינת 
תפעול ומבחינת השפעות מיסוי, וכן זו המצריכה את המינימום הנדרש מבחינת שינוי 
עדיף  הינו  כספית  קרן  של  המנגנון  יום  של  בסופו  כי  נראה  העקרוני,  בפן  חקיקתי. 

במישור המיסוי, ביחס למנגנון של נכס מניב. 

5.1 עקרונות כלליים

בראש  יסוד.  מושכלות  כמה  לפרט  יש  הנושא,  של  בסיסית  בחינה  לאפשר  מנת  על 
הזכויות  בעלי  לכל  משותף  באופן  שייך  הוא  הוא.  כן  כשמו  משותף  רכוש  ובראשונה, 
במבנה. משמע - לכל בעל דירה בבניין יש חלק יחסי בו והוא מהווה למעשה “תוספת” 
לדירת המגורים )או ליחידה אחרת( הפרטית. כל תוספת לדירת מגורים, בין אם המדובר 
בתוספת של חלק מנכס מניב, בין אם מדובר בחלק מפירותיו של הנכס המניב, ובין אם 
מדובר בחלק מקרן הונית או פירותיה של קרן כאמור, היא לכאורה תוספת חייבת במס 
מועברת.  כשהיא  וכן  מתווספת,  כשהיא  בהתאמה(  שבח  ומס  רכישה  מס  הכנסה,  )מס 
מנגד, כל הוצאה מכספי הקרן ו/או מפירות הנכס המניב לטובת השבחת הנכס ושיקום 
הפחת, היא הוצאה פרטית שיש גם לה השלכות מס למשל בעת חישוב רווחי ההון בעת 

מכירת היחידה.

“נכס מניב” שמטרתו להניב פירות לאורך תקופת הפעלתו הוא למעשה “עסק”. כל עסק 
במשותף(  הדיירים  לכל  השייכים  חניה  שטח  או  בבניין  חנות  השכרת   - )למשל  שכזה 
חייב בניהול ובתשלום המסים המתחייבים )למשל - מס הכנסה בגין הכנסה משכירות, 
וכן מע”מ בגין עסקת שכירות(. נכס כזה יוצר “הכנסה מעסק”, ומנגד, הרווחים )הכנסות 
בדירות  המדובר  כאשר  פרטית.  כהוצאה  משמשים  שוטפות(  הוצאות  בניכוי  שוטפות 
רק  נעשים  ותחזוקתה  הדירה  רכישת  מימון  כי  הוא  שהכלל  הרי  פרטיות,  מגורים 
מהכספים הפנויים שיש לכל אדם משמע, “מהנטו” שנשאר בידיו לאחר תשלום המסים 

המתחייבים בחוק.

167 פרק זה נכתב בשיתוף עם עו”ד רון רוטשילד ועו”ד יובל קינן. 
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“צריכה”  מהווה  מבניין(  )כחלק  דירה  של  השבחה  פעולת  וכל  דירה  של  רכישה  כל 
המשולם  המוסף  הערך  שמס  הרי  פרטית,  בצריכה  המדובר  כאשר  במע”מ.  החייבת 
בגינה אינו ניתן לניכוי והוא מתווסף לעלות. ההשפעה שיש לכך על הדיירים היא שונה 
והיא אינדיבידואלית לכל דייר ודייר על פי מצבו הסובייקטיבי. שכן המדובר למעשה 
ודייר. כך  נגזרת על כל דייר  יכולה להיות השפעה  בתוספת הכנסה. לתוספת הכנסה 
למשל - מי שהכנסתו נמוכה ונדרש לקצבה, עלול להימצא כמי שאינו זכאי לקצבה בשל 
הניתנים  הטבות  או  מסוימים  פטורים  לאבד  עלול  או שהוא  לו,168  שיש  הכנסה  תוספת 
בעלי  כאשר  שונה  יהיה  ההכנסה  תוספת  על  המס  גם  וכיו”ב.  נמוכות  הכנסות  לבעלי 
הרלוונטית  המדרגה  פי  על  המס  שיעור  את  המס  תוספת  על  ישלמו  גבוהות  הכנסות 
“נטו” משותפיהם שהם בעלי הכנסות נמוכות אשר מדרגת  ויישאר להם פחות  אליהם, 
המס החלה עליהם היא בשיעור נמוך יותר. מצב זה עלול להביא לטענה של השתתפות 
שאינה שוויונית בהוצאות התחזוקה )שהרי כפי שאמרנו - הוצאות התחזוקה הן הוצאות 

פרטיות שיש להוציא “מהנטו” של כל אדם ואדם(.

בנוסף - קיים חשש כי עלויות האחזקה הללו, יהא מקורן אשר יהא, יגולגלו בסופו של 
ניתן לומר כי  דבר אל רוכשי הדירות, באופן שיביא לעלית מחירי הדירות. שהרי לא 
שווי של דירה ללא קרן הון או ללא נכס מניב, הוא כשווי דירה שיש לצידה קרן הון או 
נכס מניב. הקמת העתודה הכספית היא מבחינה כלכלית הקדמת הוצאות. אנו משלמים 
מראש את מחיר השיפוץ העתידי ומוסיפים את המחיר הזה למחיר הדירה )כל השפעה 
- על מס  ובמיוחד  על מחירי הדירות כוללת גם השפעה על סכומי המס המתחייבים, 
התניית  על  לחשוב  ניתן  זה  מצב  למנוע  כדי  הדירה(.  רכישת  בעת  המוטל  הרכישה 
לא  הללו  המנגנונים  שמחיר  בכך  תחזוקה  מנגנוני  מיסוד  לצורכי  בניה  זכויות  תוספת 
יושת בפועל על רוכשי הדירות, וכן על התניות חוזיות אחרות עם יזם הפרויקט לפיהן 
חלק מיחידות הדיור יימכרו במחיר מופחת, או במחיר שוק, על פי מנגנון שייקבע. עם 

זאת, מדובר בנושא מורכב למדי. 

5.2 נכס מניב: השלכות מיסוי

נקודת המוצא היא שתקבולים שמתקבלים מהשכרת הנכס המניב מהווים הכנסה חייבת 
במס אצל בעלי הזכויות בבית המשותף או אצל מי שיירשם כבעלים של הנכס. על כן, 
השכרת הנכס המניב גוררת אחריה שורה של אירועי מס. ייתכן ובעלי הזכויות בבניין 
יחויבו במס במישרין, אם יצטרכו לנהל ולהיות הבעלים של נכס מניב שכזה, אך קיימת 
בבניין  הזכויות  המניב מבעלי  הנכס  על  הבעלות”  את  “להרחיק  והיא  אחרת  אפשרות 
בעלי  בבעלות  בית”  “חברת  שם  על  כגון  תאגיד,  שם  על  המניב  הנכס  רישום  ידי  על 
ימשיך להיות בעלים בנכס  הזכויות בבניין, או על שמו של תאגיד מטעם היזם, אשר 

לאחר השלמת הפרויקט. 

לאור היותו של הנכס המניב למעשה “עסק” אשר פירותיו מצטרפים להכנסה החייבת 
הוא  אחד  אפשרי  פתרון  כי  נראה  הסובייקטיביים,  נתוניו  פי  על  ואדם  אדם  כל  של 
להפריד את  הבעלות בנכס המניב מההחזקה הפרטית של בעלי הזכויות בבניין, ובכך 
או את  היזם  ישירה. דרך אפשרית אחת היא לחייב את  - למנוע מהם הכנסה שוטפת 
כל בעלי הזכויות בבניין להקים תאגיד )למשל חברה בע”מ( שבה לכל בעל זכויות יש 

168 תוספת הכנסה זו יכולה להיווצר כאמור על ידי תקבולים המתקבלים מנכס מניב או מרווחי הון המתקבלים 
כתוצאה מהשקעת כספי קרן הפחת בתיק השקעות. 
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יחסי את חלקו ברכוש המשותף. הבעלות במניה היא בעלות  מניות המשקפות באופן 
בנכס הוני אשר מכירתה ביחד עם מכירת הזכויות תהווה עסקה הונית שיוטל עליה מס 

רווחי הון אצל בעל הזכויות בעת מכירתן.169

)או  בדירה  בין הבעלות  יוצרת הפרדה  )להבדיל משותפות(  בע”מ  הקמתה של חברה 
ביחידה אחרת( לבין הבעלות בנכס המניב, וכך יוצרת לכאורה גם הפרדה המונעת את 
ייחוס ההכנסות השוטפות לבעלי הזכויות עצמן.170 הקמת התאגיד יכולה להיעשות כבר 
ימכור  והוא  המניות  כל  מלכתחילה  יהיו  ליזם  שבו  באופן  הבניה,  היתר  קבלת  בשלב 
אותן לרוכשי הדירות בצמוד לדירות עצמן, באופן יחסי לשטח הרצפה )בהתאם לאופן 
בו מחושב החלק היחסי מהרכוש המשותף בבניין(, והיא יכולה להיעשות גם סמוך לפני 
האכלוס או בד בבד עם רישום הבית המשותף. על פי מודל זה, התאגיד הוא שירכוש 
מיד עם הקמתו את הנכס המניב. יש לשים לב לכך שבמידה והנכס המניב הוא עצמו 
חלק מהמבנה, אזי התאגיד הוא גם אחד הבעלים והוא יהיה חייב להשתתף בהוצאות 

התחזוקה השוטפת של המבנה ממקורותיו שלו שאף הם - מקורם בנכס המניב. 

מבחינה שוטפת - פעילותה העסקית של החברה תהא מופרדת מהכנסותיהם והוצאותיהם 
של בעלי הזכויות. המס שתשלם החברה על פעילותה יהיה בהתאם לדיני המס הכלליים. 

כך גם כל החיובים בדבר ניהול ספרים, הגשת דו”חות שוטפים לרשויות המס וכו’.

במצב דברים זה רווחי החברה ייועדו לשם שימוש אחד ויחיד והוא - תחזוקת הבניין. 
יהוו  הפחת(  ושיקום  הבלאי  )תחזוקת  הנכס  השבחת  לשם  החברה  שתוציא  הוצאות 
למעשה דיבידנד אצל בעלי הזכויות, שהחברה תנכה ממנו מס במקור בעת העברתו 
לזכות בעלי הזכויות. כמובן שהסכום המלא )כולל מע”מ( הוא הסכום שיחושב כדיבידנד.

השאת  היא  המוצהרת  מטרתה  שכן  כמלכ”ר  להיחשב  תוכל  לא  שכזו  חברה  פניו,  על 
המניות  בחברה.  המניות  בעלי  של  פרטית  כהוצאה  מכן  לאחר  ישמשו  אשר  רווחים 
זכויות  זה שכל מכירה של  זכויות בבניין, במובן  לדירות,  “צמודות”  יהיו  זה  בתאגיד 
תכלול גם את מכירת שיעור המניות שיש לאותו בעל זכויות בחברה המשותפת הנ”ל 
שהם  הזכויות  שבעלי  כמובן  להלן(.  כאמור  בהתאמה  המניות  העברת  על  מס  )ויוטל 
בעלי המניות יהיו חייבים לנהל את החברה הנ”ל ואולם זאת ניתן לבצע באמצעות בעלי 
דירקטוריון  החברה(.  מהוצאות  חלק  יהווה  )ושכרם  בחברה  שכירים  שיהיו  תפקידים 
ניהול  תוספת  כאן  תהיה   - ובסה”כ  המשותף  הבית  נציגות  להיות  יוכל  הנ”ל  החברה 
של רכוש משותף. בחברה כזו יהיה צורך גם ברואה חשבון שיבקר את פעילותה וידאג 
יקבל את שכרו מהחברה כחלק  הוא  גם  )אשר  דו”חות מבוקרים לרשויות המס  להכין 

מהוצאותיה(.

אחריותם  בדבר  הרגילים  הדינים  יחולו  שכזה  תאגיד  ניהול  על  כי  לציין  למותר  לא 
של מנהלי התאגיד, לרבות חובת זהירות ולרבות אחריות פלילית. הקמתו של תאגיד 

169 קיימת כמובן האפשרות כי הנכס המניב יירשם על שם תאגיד שבבעלות היזם למשך תקופה מסוימת. במקרה 
זה, היזם ישלם מס על רווחים שנוצרו אצלו כתוצאה מהשכרת הנכס, וככל שהכספים יופקדו בקרן כספית עבור 

בעלי הזכויות, הרי שהוצאת הכספים מהקרן לצורכי תחזוקה, או צרכים אחרים, עלולה להיות חייבת במס כמוסבר 
להלן. 

170 בדרך זו אנו “מרחיקים” למעשה את ההכנסה מהפרט, ובכך מסייעים למקבלי קצבאות ונתמכי סעד כדי 
ש”ההכנסה” מנכס מניב לא תיוחס להם באופן העלול לשלול מהם קצבה. 



84

כאמור חייבת לכלול התאמה של מסמכי ההתאגדות וזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, 
עם הכללים הרגילים של ניהול רכוש משותף בבית משותף וזכויות ההצבעה באסיפת 
הדיירים. וכמובן - מסמכי ההתאגדות יהיו חייבים לכלול הגבלות על השימוש ברווחים 

הניתנים לחלוקה, בהתאם לצרכי הבית המשותף בלבד.

ניתן במסגרת שינויי חקיקה לכלול תיקון של חוק החברות תוך התייחסות ל”חברת בית” 
כזו. בהתאמה, ניתן לכלול התייחסויות גם בחוקי המס וגם בחוקי התכנון לאותה חברת 
בית )למשל - אם נרצה להעניק פטור מחובת דיווח למס הכנסה למי שהוא בעל שליטה 
רק ב”חברת בית” שכזו, או פטור ממס בהעברת מניות חברת בית המתבצעת בצמוד 
להעברת המקרקעין עצמם, או פטורים אחרים וכיו”ב(. יחד עם זאת - לא ניתן לשלול 
)כישלון שעלול היה  את האפשרות ל”כישלון עסקי” של התאגיד בניהול הנכס המניב 
להתהוות גם אם בעלי הזכויות בבניין היו מנהלים את הנכס המניב באופן ישיר(. במקרה 
כזה, אחריות בעלי הזכויות בבניין מוגבלת והסיכון הוא רק אבדן המניות במקרה של 

חדלות פירעון ופירוק התאגיד.  

לשאלת אורך חייו של תאגיד כאמור יכולות להיות שתי אפשרויות: האחת - כי התאגיד 
הבניין  הריסת   - כלומר  הבניין.  חיי  כאורך  ברגיל,  יהיה  חייו  אורך  וכך  לבניין  צמוד 
תחייב את פירוק התאגיד וחלוקת הרווחים שנצברו בו כדיבידנד לבעלי הזכויות בבניין 
נכס מניב  בניין חדש, תחייב הקמת תאגיד חדש, בעלי מניות חדשים,  שנהרס. הקמת 
חדש וכו’. השניה - כי התאגיד צמוד למקרקעין עצמם. משמע - הריסת הבניין תותיר 
בידי הבעלים של המקרקעין את הזכויות בתאגיד והם יוכלו ליצוק אליו תוכן בהתאמה 

למבנה החדש שיוקם או לשימוש החדש שיהיה באותם מקרקעין.

הסדר זה מקטין את מספר השינויים החקיקתיים הנדרשים שכן הדין הכללי הקיים נותן 
תאגיד  בבעלות  מניב  נכס  )של  זה  מודל  פי  על  הנגזרים.  הנושאים  לכל  כמעט  מענה 
בעלי זכויות בבניין( הנטל על בעלי הזכויות יהיה מינימלי ויחולו כמובן הדינים הכללים 
החלים על בעלי מניות כגון - הגשת דו”חות אישיים למס הכנסה )יש לשים לב שבבניינים 
בעלי מספר דירות קטן יכול כל בעל דירה למצוא עצמו גם כ”בעל שליטה בתאגיד” 
לעניין חיובים כאמור(. מי שממילא נדרש להגיש דו”חות שוטפים לרשויות המס )שכן 
הוא “עצמאי” או בעל שליטה בחברה כלשהי או מכל סיבה אחרת(  יידרש ממילא לכלול  
את הכנסותיו מהדיבידנד באותם דו”חות )הכנסות שכאמור לעיל אמורה החברה לנכות 
מהם מס במקור בשיעור קבוע שאינו מדורג ולכן אינו מושפע מנתונים סובייקטיביים 
של בעל הזכויות עצמו(. ומנגד, כל הוצאות ההשבחה כדין, בניכוי הפחת יובאו בחשבון 
כמובן  הנכס.171  מכירת  בעת  השבח,  או  ההון  רווחי  חישוב  בעת  הזכויות  בעלי  אצל 
עירוני  תאגיד  באמצעות  הללו  החברות  ניהול  כגון  נוספות  אפשרויות  מגוון  שקיימות 

ובמצבים אלה ניתן יהיה להתאים את הפתרון המיסויי לאפיק הניהול שייבחר.

השינויים החקיקתיים הנדרשים, אם בכלל, יהיו בדרך של הצמדה רעיונית של המניות 
לדירה כ”נכס” אחד והתאמת מיסוי מכירת המניות למיסוי מכירת הדירה )כך למשל - 
יחול אותו דין גם על מכירת  יחידה,  ניתן פטור ממס שבח למכירת דירת מגורים  אם 
המניות הצמודות לאותה דירה, ומנגד - מס הרכישה ישקף שווי דירה מוסכם אשר יגלם 
בתוכו גם את שווי המניה(. שאחרת, ללא הצמדה כאמור וללא ראיית הנ”ל כ”נכס אחד”, 

171 כלומר, מיסוי הדיבידנד יתבצע כרגיל ולאחר נטילת הדיבידנד הוצאות השבחת הנכס יחשבו כהוצאות פרטיות 
של בעלי הדירות.
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עלול להיווצר מצב בו העברת המניות חייבת במס על רווחי הון, ואילו מכירת הדירה 
פטורה ממס שבח. 

5.3 קרן הון לתחזוקה: השלכות מיסוי

את הדיון בקרן ההון נפריד לשני חלקים: האחד - יצירת הקרן מלכתחילה והעברתה 
בעת מכירת הדירה, והשני - הריבית על הקרן. יש להקדים ולהבהיר נתון בסיסי: ככל 
שנוצרה קרן כספית שהמקור ליצירתה הוא בעלי הדירות, הרי שיצירתה של הקרן לא 
מהווה לכאורה אירוע מס ועל כן נתיב זה הינו פשוט )בהשוואה ל”נכס מניב” לפחות( 
בעלי  של  ונכסים  מתשומות  נוצרה  לא  הכספית  הקרן  אם  ואולם,  המיסויי.  במישור 
הדירות, הרי עצם יצירתה מהווה הכנסה החייבת במס בשלב כלשהו לחיי יצירתה של 

הקרן. 

לעניין יצירת הקרן, יש לציין כי אם למשל בעלי דירות בקבוצת רכישה הם ש”שמו כסף 
קופת  מעין  עבורם  מהווה  הקרן  הכסף,  מקור  הם  הרי  פחת,  קרן  יצירת  לצורך  בצד” 
חיסכון ויצירתה אינה מהווה אירוע מס. כך גם למשל אם בעסקת פינוי בינוי מכרו בעלי 
בתוספת  משופרת  דירה  קיבלו  ובתמורה  המפנה  ליזם  בבעלותם  הדירה  את  הדירות 
סכום יחסי שמופקד בקרן פחת. גם במצב דברים זה, כספי הקרן הם חלק מהתמורה 
ששילם היזם ומקורה של התמורה הוא זכויות הבניה שעמדו לבעלי הדירות בעסקה. 
על כן, ולכאורה, גם בסיטואציה זו מקור הכספים הם בעלי הדירות ויצירתה של הקרן 
לא מהווה אירוע מס )ההנחה היא כי גם שולמו שאר המיסים הנובעים ממכירת הזכויות 
ליזם, כגון מיסי מקרקעין שונים(. במצבים הללו, בעלי הדירות יחויבו במס רווחי הון 

ככל שכספי הקרן יופקדו בתיק השקעות שינוהל על ידי נאמן, הקדש או גורם אחר. 

המנהלת  נאמנות  חברת  ידי  על  המוחזקת  פחת  בקרן  שהמדובר  היא  הנוספת  ההנחה 
את הקרן לטובת הבעלים המשותפים, כאשר כל בעל דירה בבניין הוא גם בעל זכות 
במספר יחידות בקרן המשקפות באופן יחסי את חלקו ברכוש המשותף בבניין. בהתאם 
שלישי(  צד  ידי  על  אם  ובין  בעצמו  ידו  על  אם  )בין  לקרן  כספים  לזכותו  הוזרמו   -

ובהתאם, תיזקף גם כל הוצאה מהקרן כהוצאה של אותו בעל דירה לפי חלקו היחסי.

יצירת הקרן 
היזם  חיוב   - )למשל  שלישי  מצד  אליה  המוזרמים  כספים  באמצעות  נוצרת  הקרן  אם 
חיצוני,  ממקור  הדירות  בעלי  לכל  כספי  תשלום  תוספת  כאן  יש  אזי  קרן(  ביצירת 
החייבת במס לגבי אותם בעלי דירות. במצב זה יצירת הקרן מהווה אירוע מס. תשלום 
מס בגין יצירת קרן באמצעות צד שלישי, יהא אינדיבידואלי לכל בעל דירה. אחרת - יש 
צורך בשינוי חקיקתי אשר יסדיר זאת. בכל מקרה ההנחה היא שהצד השלישי יהיה חייב 
בניכוי מס במקור במועד התשלום וסכום המס הזה יצטרף לעלות הקמת הקרן על ידי 
אותו צד שלישי. מנקודת ראותו של היזם, עלות יצירת הקרן יופיע בדוח האפס כחלק 

מהוצאות הפרויקט. 

שלו  הפרטיים  הכספים  את  בעצמו  מזרים  דירה  בעל  מאידך  אם  לעיל,  שהוסבר  כפי 
)למשל כשמדובר בקבוצת רכישה או בכל מקרה בו כספי הקרן מועברים על ידי בעל 
הדירה מה”נטו” שנשאר בידיו מהכנסותיו, מהלוואה שנטל לשם רכישת הדירה או מכל 
מקור אחר( אזי אין לפנינו אירוע מס שכן יש כאן העברה מכיס לכיס של אותו אדם. 
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מכאן נובע כי בעת יצירת הקרן יש לתת את הדעת להיבט חשוב זה. 

דין כספי הקרן בעת מכירת דירה בפרויקט, לאחר יצירתה
יחידות  מכירת  את  להגדיר  יהיה  ניתן  )יזם(,  ג’  צד  ידי  על  בקרן  כספים  הופקדו  אם 
יחידות הקרן ביחד  יהיה להביא לכך שמיסוי מכירת  הוני” באופן שניתן  כ”נכס  הקרן 
עם מכירת הדירה יהיה דומה למנגנון המוצע למכירת המניות בחברה המחזיקה בנכס 
המניב כאמור לעיל.  בהתאם - אפשר לקבוע כי כל מכירת דירה תכלול גם מכירה של 
יחידות הקרן. לחילופין - אפשר להפריד בין יחידות הקרן לבין יחידת הדיור כך שמיסוי 
)העברת  בקרן  הזכויות  העברת  על  ולא  עצמה  הדיור  יחידת  על  רק  יחול  המקרקעין 
הזכויות שהיא בעצם - תשלום סכום לקרן מאת בעל הדירה הנכנס מה”נטו” שלו, כנגד 

משיכת הכספים על ידי בעל הדירה היוצא, בכפוף למיסוי בעל הדירה היוצא(.

פדיון כספים מהקרן לצורכי שיפוץ, לאחר יצירתה
למשל  דהיינו  לעיל,  )כמוסבר  עצמו  המקרקעין  בעל  הוא  הקרן  לכספי  שהמקור  ככל 
במצב בו קיימת קבוצת רכישה, או במצב בו כל בעל דירה נכנס “מפקיד בצד” סכום 
מסוים עבור הקרן המהווה למעשה הקדמת הוצאות(, הרי שפדיון כסף במצב דברים 
זה אינו מהווה אירוע מס. ואולם, כאשר הקרן הכספית לא נוצרה על ידי בעלי הנכס, 
הרי אז פדיון כספים מהקרן לשם ביצוע עבודות שיקום למבנה, יהוו הכנסה אצל בעלי 
הדירות, החייבת במס ורק ה”נטו” שנותר לאחר תשלום המס יוכל לשמש לתשלום עבור 

עבודות השיקום הנדרשות.   

ניהול כספי הקרן: השלכות מיסוי
ההנחה היא כי מרגע הפקדת כספים אצל נאמן, הקדש או גורם אחר, תינתנה הנחיות לגבי 
אופן השקעת הכספים הללו. ככל שיושקעו בתיק השקעות, ימוסו הרווחים במס רווחי 
הון. כמו כן, נראה כי מנהל הקרן יהיה חייב בניכוי מס במקור מכל בעל דירה בבניין 
ומנגד - יחולו על בעלי הדירות החיובים שעל פי הדין הכללי לפי מצבם הסובייקטיבי 
)כך למשל - מי שעיקר הכנסתו ממשכורת, לא יידרש להגיש דו”ח שנתי אך בשל הכנסה 
זו, אבל יוכל, אם ירצה בסוף השנה לקבל החזר מס, ולפעול לדיווח מתאים כמו במקרים 
יחידות  יהיו חייבות במס אצל בעלי  רבים אחרים(. אם לא כן, הכנסות הקרן מריבית 
הדיור באופן שוטף. מנהל הקרן יהא חייב לנכות מס במקור בקשר עם כל בעלי הדירות 
וכל בעל דירה כאמור יהא חייב להוסיף את הכנסתו מריבית להכנסה השנתית השוטפת 
שלו. במצב דברים זה, מנהל הכספים )מנהל הקרן( יצטרך לדווח לרשויות המס כרגיל 
על רווחי תיק ההשקעות. במידת הצורך ייחס את רווחי ההון לכל בעלי הדירות בחלקים 
שווים, או על פי מפתח אחר. כמו כן יצטרך לדווח לנהנים, בדרך הרגילה. המשמעות 
הינה שבמקרה של תחלופת בעלים בדירות המגורים יצטרכו בעלי הדירות לדווח לנאמן 

אחת לתקופה מיהם הבעלים הקיימים כדי שהרשומות יעודכנו אצלו. 

החשש העיקרי במצבים הללו הוא ייחוס ההכנסות הללו לדיירי הבניין באופן שעלול, 
למשל, לשלול מחלק מהם קצבאות תמיכה וסעד. כך למשל, נתמך סעד שקצבתו תלויה 
בהכנסה מסוימת, עלול להימצא במצב בו כתוצאה מיצירת הקרן הכנסתו גדלה. כדי 
תיקוני  על  אף  או  הנאמנות,  לבניית  חוזית  דרך  על  לחשוב  ניתן  אלה  מצבים  למנוע 
על  למשל,  כגון  המגורים.  דירות  מבעלי  מהקרן  ההכנסה  את  “ירחיקו”  אשר  חקיקה, 
ידי הקביעה כי כל עוד לא הוצאו הכספים הללו לצורכי שיפוצים ארוכי טווח לא יראו 

בריבית מהם כהכנסה. 
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לחילופין, אפשר גם כאן להקים חברה בע”מ, בבעלות יחסית של בעלי הדירות בבניין, 
אשר במקום לנהל “נכס מניב” תנהל קרן הון שיושקע בה על ידי בעלי דירות הבניין 
בחלק  לעיל  האמור  כל  יחול  זו  חברה  פעילות  ועל  וכו’(,  יחסי  חלק  )לפי  מניות  כנגד 
שתדווח  עצמה,  בחברה  ימוסו  הקרן  מניהול  החברה  רווחי  מניב”.  ל”נכס  המתייחס 
חשבון.   רואה  ידי  על  ותפוקח  בהתאם,  מס  ותשלם  רווחיה  על  המס  לרשויות  בעצמה 

הוצאת הכספים מהחברה תהווה דיבידנד והכל כאמור לעיל בפרק הדן בנכס מניב.
 

5.4 תמיכה בבעלי דירות ממשיכים: היבטי מיסוי
כל האמור לעיל יחול בהתאמה גם בווריאציות שונות. כך למשל, אם יבקש גוף חיצוני 
להעניק לבעלי הדירות הממשיכים “נכס מניב” בעוד שבעלי דירות חדשים ידרשו לממן 
את רכישתו מכיסם, אזי על הענקת הזכות לבעלי הדירות הממשיכים יחול חיוב במס. 
בהענקת נכס מניב יחולו על ההעברה גם מס הכנסה וגם מס ערך מוסף, שיהוו שניהם 
חלק מעלות ההעברה אצל המעביר )היזם(. הטלת נטל כזה על יזם, עלולה להביא לגלגול 
העלות על בעלי הדירות החדשים. גם תמיכה כספית שוטפת בבעלי דירות הממשיכים 
)בדרך של כיסוי תשלום דמי ניהול, ועד בית, ארנונה וכיו”ב( היא לכאורה הכנסה חייבת 
במס אצל אותם בעלי דירות ממשיכים, וזאת- כל עוד הקרן נוצרה על ידי צד שלישי. 
ואולם, אם מקורותיה הכספיים של “הקרן לבעלי דירות ממשיכים” נוצרו כתוצאה ממכר 
הזכויות על ידי בעלי הדירות הממשיכים בפרויקט )למשל, במקרה של פינוי בינוי(, הרי 
אז הלכה למעשה הקרן שנוצרת היא חלק מן התמורה עבור עסקת מכר  זכויות הבניה 
ידי בעלי הדירות, עסקה הממוסה ממילא במסגרת תשלום מיסי מקרקעין שונים.  על 
מהווה  אינה  יצירתה  כן  ועל  המכירה  של  תוצר  למעשה  היא  הקרן  זה  דברים  במצב 
מוסתה  הקרן  יצירת  למעשה  הלכה  הרי  העסקה,  מעלות  חלק  והיא  היות  מס.  אירוע 
בעת עסקת המקרקעין. במצב דברים זה, העברת כספי הקרן ל”בעלי דירות ממשיכים”  
)בשלב הבא( לצורך כיסוי הוצאות שונות שלהם אינה מהווה לכאורה אירוע מס ואינה 
מהווה כלל הכנסה אצל אותם בעלי דירות שכן מקור הקרן הוא בעלי הדירות עצמם. 

5.5 סיכום ביניים
דיני המס מציבים אתגר נוסף בגיבוש מנגנוני תחזוקה. פרק זה התמקד בשני מנגנונים 
עיקריים - קרן הפחת והשטחים המניבים. שניהם מחייבים לתת את הדעת על שאלות 
כגון מהו מקור יצירת התקבול? והאם צומחת ישירות הכנסה מסוג מסוים לבעלי הדירות 
בפרויקט. על כן נוסף על עלויות ניהול הכסף )השקעתו באפיק השקעה מסוים(, נראה 
כי מיזם שבמסגרתו מנגנון תחזוקה, יצטרך לתת את הדעת גם על תכנון המס, באופן 

שיאפשר להמשיך ולנצל את הכספים לצרכים להם הם נועדו- תחזוקה. 
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פרק 6 | היבטים במישור המקומי: 
קביעת מדיניות מוניציפלית לתחזוקה

בפרקים הקודמים נסקרו הסדרים מן העולם והסדרים שהתפתחו בפרקטיקה בישראל 
הכוללים הסדרים חוזיים, כתבי התחייבות ועיגון תב”עי של חובות אחזקה שונות. בחלק 

זה תפורט הצעת מדיניות ליישום במישור המוניציפלי. 

תחזוקת מבני מגורים לאורך זמן היא נושא שאינו מטופל מערכתית ברמה המוניציפלית. 
הינו  היישום  בפועל  אך  תקופתיים  שיפוצים  ביצוע  המאפשרים  חקיקה  דברי  קיימים 
קשה בשל חוסר מודעות, סרבנות דיירים לשפץ, קשיי מימון ועוד. 172  נוכח קשיים אלה 
ניסו מספר רשויות מקומיות לשכלל הסדרי שיפוץ והלוואה באמצעות חברות עירוניות. 
בתל אביב-יפו, למשל, גובשו הסדרי שיפוץ מקיפים באמצעות החברה העירונית “עזרה 
נוחים, סיוע בבחירת קבלני שיפוץ וטיפול משפטי  ובצרון” המציעה הלוואות בתנאים 
במיעוט מבעלי הדירות המסרב לשיפוץ. החברה העירונית פועלת גם במישור השיווקי 

תוך רצון להעלות את המודעות לאפיקי הסיוע השונים. 

כיום גוברת המודעות לצורך בהסדרה ארוכת טווח של תחזוקת מבנים, והדבר בולט 
במיוחד באזורי מגורים.173 סקר תכניות בניין עיר מהעשור האחרון מצביע על כך שמספר 
רשויות מקומיות החלו לשלב בתכניות בניין עיר הוראות בדבר חובת תחזוקה וניהול 
של שטחים משותפים, שפ”פים, וחובה כללית על הקמת חברת ניהול או מסירת ניהול 
הפרויקט לחברה כזו.174 ואולם, חברות ניהול אינן “מתכון קסם” לתחזוקה ארוכת טווח. 
להיעלם  גרוע מכך-  או  להיקלע למצוקה כספית, להתפרק,  חברות מסחריות עשויות 

תוך הותרת מבני המגורים ובעליהם בפני שוקת שבורה. 

חקיקה  ללא  גם  רגליה”  על  “לעמוד  יכולה  לתחזוקה  מוניציפלית  מדיניות  כי  יצוין 
מדינתית, בפרט כאשר קיימת תכנית אב, או תכנית מתאר כוללנית לישוב המאפשרת 
נדגים כיצד מנגנוני תחזוקה עשויים להיות  לקבוע הוראות תחזוקה שונות. בפרק זה 
משולבים בתהליכי תכנון, וכיצד הרשות המקומית עשויה לפעול בתחום זה. העיר תל 
אביב-יפו נבחרה כדוגמה לניתוח , שכן יש ברשותה תכנית מתאר הכוללנית )תא/5000( 
המהווה מקור סמכות להעלאת דרישות תחזוקה בעת ציפוף ובעת הכנת תכניות מסוגים 

שונים. 

זאת ועוד, סמכותה של ועדה מקומית לתכנון ולבניה להסדיר את נושא התחזוקה נובע 
גם מהסמכת ועדה מקומית עצמאית על פי חוק התכנון והבניה )תיקון 101( לטפל גם 
במיזמי התחדשות עירונית ופינוי בינוי בהתאם לסעיף 62א)א2( לחוק התכנון והבניה. 
סמכות זו עשויה להיחשב גם סמכות עזר למתן הוראות בעניין אחזקה במסגרת תכניות 

172 כמו פקודת העיריות ]נוסח חדש[ או חוק שיפוץ בתים ואחזקתם, תש”ם 1980. 

173 ראו כתבתה של שירלי ששון עזר, “ועד הבית השתגע,” כלכליסט, 21 לאפריל, 2011,  נדלה ב- 5 למאי, 2017, 
 http://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3515495,00.html

174 למשל תכנית 3277 לתל אביב-יפו )2007(; תכנית 3319 לתל אביב-יפו )2005(; תכנית 1302 לרמת גן )2010(.
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בניין עיר להתחדשות עירונית ולפינוי בינוי.175 

כמו כן, על פי הוראת סעיף 61א)ג( לחוק התכנון והבניה לא תופקד ולא תאושר תכנית 
בסמכות הוועדה המקומית, אלא אם כן מוסדות הציבור, התשתיות והשטחים הפתוחים 
הכלולים בשטח התכנית וסביבתו נותנים מענה לצרכים הנובעים מהתכנית. עוד קובע 
הסעיף כי נדרשת חוות דעת מהנדס העיר כי השטחים הפתוחים )והתשתיות ומוסדות 
עשוי  הוא  כן  ועל  רחבה,  בצורה  מנוסח  זה  סעיף  התכנית.  צרכי  על  עונים  הציבור( 
הפרטיים,  השטחים  תחזוקה  לעניין  פרטניות  הוראות  לקבוע  התכנון  למוסד  לאפשר 

ובהם שטחים פרטיים פתוחים, אופן ניהולם ועוד. 

6.1 תכנית תא/5000 בתל אביב-יפו

בתכנון  להשתלב  עשויות  ותחזוקה  ניהול  בנושא  הנחיות  בו  האופן  את  להדגים  ניתן 
מתארי, באמצעות הדוגמה של תל אביב-יפו. התכנית הכוללנית לעיר מתייחסת למכלול 
של היבטים חברתיים, כלכליים ופיזיים והיא מהווה דוגמה מצוינת ליכולתה של ועדה 
תל  של  המקיפה  הכוללנית  התכנית  תחזוקה.  בנושא  ותנאים  הנחיות  לקבוע  מקומית, 
אביב-יפו היא דבר החקיקה המרכזי המתווה את אופי הפיתוח בעיר לעשורים הקרובים 

והיא מהווה מקור סמכות לקביעת הסדרים בנושא אחזקה. 

א. מתן הוראות בנושא תחזוקה נוכח מאפייני הבינוי בעת שמתבקשת 
הגדלת רח”ק176

הסמכות לקבוע הוראות בנושאי תחזוקה הינה סמכות מפורשת בתכנית תא/5000. ואולם 
ניתן לקרוא סמכות רחבה כזו גם מתוך סעיפים כלליים בתכנית. למשל, באזורי מגורים 
קובעת התכנית כי הוועדה המקומית תחליט על הפקדת תכנית רק לאחר שיוצגו בפניה 
הבינוי,  מאפייני  מבחינת  המתוכנן  או  הקיים  במרקם  הבניה  השתלבות  אודות  נתונים 

התכסית, הפן האדריכלי וכדומה.177

)אזורי  בעיר  התכנון  אזורי  בכל  לפיה  נוספת  כללית  הוראה  התכנית  קבעה  בדומה, 
מגורים ואחרים( בעת הפעלת שיקול דעת הוועדה המקומית האם להגדיל את הרח”ק 
במגרש מעבר לרח”ק הבסיסי, יילקחו בחשבון שורה של שיקולים ובהם התאמת הבינוי 
המבוקש, גובה המבנה, נפחו ועיצובו למרקם העירוני.178  לא פחות חשובה הינה ההוראה 
המאפשרת לוועדה המקומית )באזורי יעוד שונים, ולא רק באזור מגורים( להתיר הגדלת 
משמעותיות  חברתיות  תועלות  “יצירת  ידי  על  לעיר  תורמת  שהתכנית  ובלבד  רח”ק 
למשל,  לשקול,  המקומית  לוועדה  מאפשר  )ג(   3.1.3 סעיף  הבינוי.”179  מאופן  הנובעות 

175 סמכות זו קיימת בפרט כל עוד לא אושרה סופית תכנית כוללנית. עם אישור תכנית שכזו )דוגמת תכנית מס’ 
5000 לעיר תל אביב-יפו( יחולו ההוראות שבתכנית הכוללנית.

176 תכנית תא/5000 היא אחד המקרים הראשונים בהם נעשה שימוש במונח. רח”ק, משמע “רצפה חלקי קרקע”, 
מסמן הלכה למעשה את נפח הבניה האפשרי במגרש נתון, אשר נקבע כפונקציה של חלוקת סך כל רצפת המבנה 

)על קומותיו( בשטח המגרש. למעשה, בארה”ב שגור המונח מזה שנים רבות בפרקטיקה התכנונית, שם ידוע 
.Floor-Area-Ratio דהיינו FAR השימוש במונח

177  ראו תכנית תא/5000 סעיף 3.2 לתכנית.

178 ראו תכנית תא/5000 סעיף 3.1.3 )ב( לתכנית.

179 מתוך תכנית תא/5000 סע’ 3.1.3 )ג( לתכנית.
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חברתיות  תועלות  כוללת  שהתכנית  ובלבד  בניה,  זכויות  ולהוסיף  הבינוי  את  לצופף 
שונות. הסעיף אינו כולל רשימה סגורה של תועלות והדבר נתון לשיקול דעת. במסגרת 
זו אין מניעה כי בתמורה לציפוף הבינוי תכלול התכנית מנגנון תחזוקה ארוכת טווח של 
מבנים ושפ”פים, ו/או תאפשר לסייע לבעלי דירות ממשיכים במימון הוצאות עודפות.
שיקולים אלה מהווים “מורה דרך” המאפשר לוועדה המקומית להעלות דרישות בנושא 
שיקול  הפעלת  המבנה.  הגבהת  שמתבקשת  ובעת  מסה  הגדלת  ציפוף,  בעת  תחזוקה 
מוקנית  זכות  אינה  רח”ק  והגדלת  הואיל  אוטומטית.  אינה  הגדלת הרח”ק  הדעת בעת 
תנאים  של  בשורה  מותנה  להיות  יכול  רח”ק,  להגדלת  שאישור  הרי  פררוגטיבה,  אלא 
ובהם כאלו הנוגעים ליצירת מנגנוני תחזוקה. מעבר לכך, כוללת תכנית המתאר של תל 

אביב-יפו הוראות נוספות המיוחדות לתחזוקת מבנים ועל כך להלן. 

ב. הוראות אחזקה לשטחים משותפים )לרבות שפ”פים( באזורי מגורים180 
ומנגנון  הוראות  קביעת  לדרוש  רשאית  “הוועדה  כי  קובע  תא/5000  תכנית  תקנון 
לתחזוקת שטחים משותפים, אם תשוכנע שהנסיבות מצדיקות זאת.”181 הוראה זו חלה על 
כל אזורי המגורים בעיר, קרי על אזורים בבניה נמוכה כמו גם אזורים בבניה עירונית 
או בבניה רבת קומות )אזורים אלה כוללים גם מבנים בשימושים מעורבים(. הוראה זו 
מעניקה גמישות רבה למדי בקביעת אופיו של מנגנון התחזוקה והלכה למעשה מתירה 
קביעת מנגנוני אחזקה מסוגים שונים כגון הקמת שטחים מניבים, קרן פחת הונית או 
כל מנגנון אחר. הוראה זו מאפשרת לקבוע הוראות אחזקה ואינה תלויה במצבים בהם 

מתבקשת הגדלת רח”ק.

ג. התניית תוספת שטחים סחירים בהוראות הנוגעות לשטחי ציבור 
בתכנית, לרבות שפ”פים

הכוללת  תכנית  להפקיד  “תחליט  המקומית  הוועדה  כי  תא/5000  תכנית  קבעה  עוד 
תוספת שטחי בניה לייעודים סחירים )מגורים, משרדים, מסחר ועוד(, או המרת שטחי 
בניה מייעוד שאינו למגורים לייעוד למגורים, רק אם נקבעו בה הוראות בדבר הקצאה 
הוועדה  יכולה  זו  במסגרת  ותשתיות.”182  ציבוריים  לשימושים  שטחים  של  פיתוח  ו/או 
המקומית לקבוע ייעוד שטח פרטי פתוח ולהחליט על אופן פיתוחו ואחזקתו במגרשים 

המיועדים לייעודים שונים, ואשר כוללים ייעוד של שפ”פ. 

ד. קביעת הוראות תחזוקה לשפ”פ במגרש המיועד למגורים
המקומית  הוועדה  מוסמכת  למגורים  המיועד  במגרש  כי  קובעת  התכנית  מכך,  יתרה 
דומה  פתוח  בשטח  חלקה,  או  כולה  פתוח,  ציבורי  שטח  של  ההקצאה  את  “להחליף 
במגרש ביעוד למגורים אשר ייקבע כשטח פתוח עם זיקת הנאה לציבור או ייקבע בצו 
הבית המשותף כשטח הצמוד לדירה בבעלות העירייה ואשר העירייה רשאית לפתוח 
מנגנון  קביעת  יהיה  בניה  להיתר  תנאי  כי  לקבוע  וניתן  הרחב,  הציבור  לשימוש  אותו 
הוועדה  את  מסמיך  זה  סעיף  האמור.”183  הפתוח  השטח  של  הולמת  תחזוקה  שיבטיח 
הוראת  פי  על  מתחייב  הדבר  )אם  שפ”פ  לייעד  למגורים,  בתכניות  להורות  המקומית 
הסעיף ונתונים פרוגרמתיים(, ואף לקבוע הוראות לעניין הנגישות אליו ותחזוקתו. גם 

180 גם כשאין הגדלת רח”ק.

181  סעיף 3.2.1 )6( בתכנית תא/5000. 

182  סעיף 4.1.1)א( לתכנית תא/5000. 

183 סעיף 4.1.1)ד(. 
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כאן, תוכל הוועדה המקומית להורות על אופי האחזקה ארוכת הטווח והבטחתה. הוראה 
לקבוע  המקומית  לוועדה  המאפשרת  למעלה,  שצוטטה  אחרת  להוראה  מצטרפת  זו 

הוראות בעניין אחזקת שטחים משותפים באזורי המגורים בעיר. 

ה. קביעת הוראות תחזוקה במתחמים שהוגדרו מראש בתכנית 
תא/5000 

מבחינה מתחמית, כוללת התכנית הכוללנית הוראות פרטניות למתחמים ספציפיים. כך 
למשל, במתחם כפר שלם רבתי, שהינו אזור מגורים בבניה עירונית, אפשרה התכנית 
להגדיל את הרח”ק בהתקיים רשימה של תנאים שאחד מהם הינו הבטחת מנגנון תחזוקה 
של שטחים משותפים לרבות שפ”פים. התכנית נוקטת במילים אלה “מנגנון תחזוקה” כדי 
להדגיש כי לא די בכתב התחייבות כללי של מבקש ההיתר, יוזם התכנית, אלא נדרשת 

הקמתו של מנגנון תחזוקה בר קיימא המקובל על הצדדים. 

ו. קביעת הוראות תחזוקה במתחמים להתחדשות עירונית
עירונית.  להתחדשות  כאזורים  מתחמים  מייעדת  אביב-יפו  לתל  הכוללנית  התכנית 
במתחמים אלה מאפשרת התכנית לקבוע “כלי התחדשות מגוונים” ואף “כלים משלימים 
הוועדה  של  הסמכה  וכולל  מאוד  רחב   5.3.2 סעיף  נוסח  שיקום”.184  תהליכי  לקידום 
תוך  במתחם,  הקיימת  האוכלוסייה  השארת  לעידוד  “תנאים  בתכנית  לכלול  המקומית 
שמירה וטיפוח המרקם החברתי-קהילתי הקיים.”185 הסמכה רחבה זו מאפשרת לוועדה 
המקומית לקבוע מנגנוני תחזוקה שונים ובנוסף להורות על סיוע ל”דיירים ממשיכים” 
במתחמי  המצויים  אחרים  לדיירים  סיוע  מנגנוני  ואף  תמורה”  “דירת  קיבלו  אשר 
186 ואף אלה המתגוררים בשכירות. במובן  התחדשות עירונית כגון דיירי דיור ציבורי, 
זה, הקדימה תכנית תא/5000 את זמנה, שכן הוראות ברוח זו ניתן למצוא בחוק הרשות 

הממשלתית להתחדשות עירונית. 

184 סעיף 5.3.2 לתכנית תא/5000.

185 סעיף 5.3.2 לתקנון תכנית תא/5000. 

186 כמשמעותה בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.
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6.2 הצעה למדיניות ליישום ברשויות 
מוניציפליות בישראל

נוכח קיומן של הוראות רבות בנושא תחזוקה, דוגמת אלו בתכנית המתאר העירונית של תל אביב-
גמיש  מרחב  המקומיות  לוועדות  המאפשרות  הוראות  כוללניות  בתכניות  לשלב  בעתיד  מוצע  יפו, 
של שיקול דעת להתנות- במקרים המתאימים- מתן היתר בניה או אישור תכנית, בהבטחת מנגנון 

תחזוקה. במסגרת זו ניתן להמליץ לשלטון המקומי לאמץ מספר כללים, ובהם: 

ועדה מקומית תשקול, בעת הכנת תכנית מתאר, את אישורו של תכנון מוטה עלויות אחזקה 	 
נמוכות וזאת באמצעות מספר כלים מרכזיים כגון העדפת מבנים שעלויות אחזקתם נמוכות, 
היינו העדפת דפוס פיתוח של מבנים שמתקניהם אינם חושפים את הדיירים לעלויות תחזוקה 

גבוהות, בהשוואה למבנים רבי קומות. 
מנגנון 	  נושא התחזוקה באמצעות  הוועדה המקומית את הסדרת  במקרים המתאימים, תדרוש 

תחזוקה. אופיו של מנגנון התחזוקה- אם באמצעות קרן הונית אם באמצעות שטחים מניבים- 
ייקבע ממקרה למקרה בהתאם לפרופיל העסקי של היזם ונסיבות המקרה. מוצע עוד כי הסדרת 
פיזיים,  כלכליים,  נתונים  פי  על  למקרה  ממקרה  תיעשה  התחזוקה  מנגנון  של  וטיבו  אופיו 

חברתיים ועירוניים.   
בעת המלצה להפקדה, וכתנאי להפקדה, תורה הוועדה המקומית על גיבוש מנגנון תחזוקה. 	 
מוצע כי מנגנוני תחזוקה יוסדרו בפירוט עם יוזם התכנית בשלבי הכנת התכנית. יש לקשור בין 	 

הסדרים אלה לבין תקנון הבית המשותף.
תנאי לאכלוס )או במקרה הצורך, תנאי להיתר( יהיה הוכחת מימושו, הפעלתו וקיומו של מנגנון 	 

תחזוקה להנחת דעת מהנדס העיר.
 

הסדרים קונקרטיים לתחזוקה במסגרת קביעת “מנגנון תחזוקה” תב”עי: 
מידת התלות ברשות המקומית

בין אם ייקבעו בתקנון התכנית, ובין אם בהסכם עם היזם, בין אם מדובר על הקמת קרן הונית, שטח 
יש לקחת  שונים  מנגנוני תחזוקה  גרידא בתקנון הבית המשותף, בקביעת  חוזית  או הסדרה  מניב, 

בחשבון מספר מודלים עיקריים )ראו טבלה 4(: 

מנגנון הנסמך על דיירי הבית בלי תלות ביזם או ברשות המקומית.	 
מנגנון הנסמך על פעולת היזם, אשר נותר האחראי למנגנון התחזוקה גם לאחר אכלוס הבניין.	 
מנגנון בו הרשות המקומית נשארת בתמונה במידת מעורבות מסוימת.	 
מנגנון בו לרשות המקומית מעורבות גבוהה מאוד בניהול התחזוקה ארוכת הטווח.	 
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מומלץ?  פירוט: ניהול קרן פחת 
הונית ו/או שטחים 

מניבים ו/או ניהול כספים 
עבור “דיירים ממשיכים”

מידת התלות ברשות המקומית

תלוי בכושר התארגנות 
וניהול של הדיירים 

במסגרת עמותת דיירים 
או תאגיד אחר שהקימו, 

או ניהול על ידי חב’ ניהול 
חיצונית. 

ניהול על ידי ועד הבית, 
תאגיד דיירים או נציגות 

אחרת של הדיירים 
)כדוגמת חברת ניהול 

ואחזקה(. 

מנגנון הנסמך על פעולת דיירי 
הבניין ללא מעורבות יזם או 

רשות מקומית.

1

במקרים מסוימים בהם יש 
נכונות של היזם לניהול 

מקורות מימוניים.

היזם נותר גורם מנהל 
בפרויקט, במשך הליך 

שיווקו, אכלוסו וגם לאחר 
גמר הפרויקט. 

מנגנון הנסמך על פעולת היזם 
ובאחריות מתמשכת של היזם

2 

בעיקר כאשר כספי קרן 
הפחת נועדו לשמש 

לתחזוקה ארוכת טווח. 

יש לבחון האם המנגנון 
מתאים גם לניהול 

תשלומים עבור “דיירים 
ממשיכים” ובגין ניהול קרן 

עבור הוצאות תחזוקה 
כלליות שוטפות. 

מנגנון מבוסס נאמנות.   מעורבות מסוימת לרשות 
המקומית: הרשות המקומית 

כ”שומרת סף” 

3

כפוף לשיקול דעת הרשות 
המקומית.  

הרשות המקומית )או 
תאגיד מטעמה( היא 

שתנהל את הכספים ו/
או השטחים המניבים 

)למצער תפקח עליהם(.  

מעורבות גבוהה לרשות המקומית 
/ תאגיד מטעמה

4

טבלה 4: הסדרים קונקרטיים לתחזוקה במסגרת קביעת "מנגנון תחזוקה" תב"עי: מידת התלות ברשות המקומית.

מהארבעה  הנובעים  מעורבים  מודלים  ייתכנו  שלמעלה,  בטבלה  שערכנו  החדה  האבחנה  למרות 
הדיירים  או  היזם  בידי  ניהול  מנגנון של  נאמנות לצד  מנגנון  מודל המבוסס  קרי,  שפורטו למעלה, 
להלן  הדיירים(.  או  יזם  ידי  על  ינוהלו  ואילו שטחים משותפים  בנאמנות,  תנוהל  קרן פחת  )למשל, 

יפורטו בקווים כלליים כל אחד מן המנגנונים הגנריים המפורטים בטבלה. 

מנגנון הנסמך על דיירי הבניין187 
ידי מוסד התכנון בשלב  פי המוצע, התשתית להסדרים המימוניים לתחזוקת המבנה תונח על  על 
הקמת המבנה. עם האכלוס תהיה זו אחריות חברת ניהול ו/או ועד הבית ו/או תאגיד דיירים למימוש 

187 הסדרים שלא נסמכים בטווח הארוך על הרשות המקומית או היזם.
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ייקבעו  אם  לדוגמה,  כך  ממשיכים.  בדיירים  טיפול  או  טווח  ארוכת  תחזוקה  ואבטחת 
שטחים מניבים משותפים הם ינוהלו על ידי עמותת דיירים או ועד הבית או חברת ניהול 
עמותה  או  הבית  ועד  האם  ברור  לא  מנגד,  הדיירים.  ישכרו  שירותיה  שאת  ותחזוקה 
מטעם הדיירים יוכלו להיות גורם מקצועי לניהול כספים ונכסים. כך גם לא ניתן לוודא 
יוסדר מנגנון לבירור סכסוכים בין הדיירים הנוגעים לכספים הללו. זאת  מראש כיצד 
זה הינו בהיעדר פיקוח ציבורי על כספים אלה שניתנו לשם  ועוד, חסרונו של פתרון 
ידי  על  שניתנו  בניה  בזכויות  להניח(  יש  )כך  שימוש  ותוך  ציבורי,  אינטרס  הבטחת 
רשויות התכנון כנציגות של אינטרס הציבור. חיסרון נוסף טמון בכך שאפילו אם תוכל 
נציגות הדיירים לנהל את הכספים הללו לטווח הארוך, ספק רב אם ניתן להטיל עליה גם 

מטלה של העברת כספים ל”דיירים ממשיכים” ככל שמדובר במיזמי פינוי בינוי. 

ישימותם של הסדרים אלה אינה ברורה מאליה מסיבות נוספות: על פי חוק המקרקעין 
ועד הבית המשותף לא הוקם כדי לטפל בהשכרת שטחים מניבים, לא כל שכן, שעה 
המקור  של  שוטף  ניהול  הדורשת  טווח,  וארוכת  למדי  מורכבת  פעולה  על  שמדובר 
להיות  יוכל  המשותף  הבית  ועד  אם  גם  רב  ספק  תחזוקה.  לצורכי  שהוקצה  המימוני 
בעליו של רכוש משותף מהבחינה הקניינית. לעניין ניהול על ידי חברות ניהול ותחזוקה; 
גם אפיק זה אינו כרוך בהסתמכות בטווח הארוך על הרשות המקומית או יזם הפרויקט, 
ואולם, גם אם ועד הבית או היזם יתקשר עם חברת ניהול ואחזקה, הדבר אינו מהווה 
ערובה לאבטחת מקורות מימון עבור אחזקה ארוכת טווח. שעה שהשוק בישראל פרוץ, 
ואין אסדרה ופיקוח מסודר על חברות ניהול ואחזקה, ספק רב אם הן תוכלנה להיות 

גורם שניתן לראותו כמרכזי. 

מנגנון הנסמך על יזם הפרויקט
אפיק פעולה שני מסתמך על ההנחה כי יזם הפרויקט בוחר “להישאר בתמונה” לאחר 
סיום הפרויקט. באפיק זה אין מעורבות לוועדה המקומית או לרשות המוניציפלית. על 

פי מודל זה: 

היזם הוא אשר ידאג לתחזוקה באמצעות חברת ניהול שלו, או בדרך אחרת. 	 
בדרך 	  ואחזקה  ניהול  חברת  עם  טווח  ארוך  חוזה  על  לחתימה  שידאג  הוא  היזם 

המקובלת כיום. 
היזם יקים קרן פחת וינהל אותה עבור הדיירים, או לחלופין יעביר את ניהול קרן 	 

מוסד  או  העירייה  של  מעורבות  ללא  נאמנות  חברת  של  מקצועי  לניהול  הפחת 
התכנון במסגרת אותה נאמנות. 

ו/	  כאלה(  יהיו  )אם  ממשיכים”  ל”דיירים  עיתיים  תשלומים  להעברת  ידאג  היזם 
תשלומים  ולהעברת  בפרויקט  יוקצו  שאלה  ככל  מניבים”  “שטחים  של  לניהול  או 

המתקבלים משטחים מניבים אל קרן הונית. 

על פי אפיק זה, במידה ומנגנון תחזוקה יתבסס על “שטחים מניבים” היזם “יהיה כתובת” 
הדיירים(.  כלל  יהוו שטח משותף בבעלות  אם  ובין  על שמו,  ירשמו  אם  )בין  לניהולם 
בהתבסס על מודל זה, תנאי בתכנית, ותנאי לאכלוס המבנה יהיה הפקדת כספים לקרן 
יכול  בנוסף,  המקומית.  לוועדה  לכך  הוכחה  והמצאת  היזם,  בידי  ינוהלו  אשר  פחת, 
הערה  עליהם  תירשם  שיושכרו,  מסוימים  שטחים  ייועדו  כי  בתכנית  לקבוע  המנגנון 
בדבר היותם שטחים מניבים. יחד עם התכנית ייחתם הסכם בין הוועדה המקומית לבין 
היזם המתווה את עיקרי ההסכם ואחריות היזם, לרבות מקרה בו היזם מחליט “לצאת 

מהפרויקט”. 
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אולם, הסדר זה עשוי להיתקל באתגרים מיסויים, כמו גם בבעיות אחרות כגון, יזם אשר נכנס להליכי 
פירוק ו”שטחים מניבים” רשומים על שמו, או כספי קרן הונית מוחזקים אצלו. כמו כן, ההנחה כי כל 
יזם יבקש לקבל על עצמו משימות אלה, אינה מובנת מאליה. בחלק ניכר מהפרויקטים המודל העסקי 

מבוסס על קבוצת רכישה, או על יזם המבקש למכור את הנכס ולא להישאר בו. 

מנגנון בו הרשות המקומית נשארת בעלת תפקיד מסוים 
ארוכת  לתחזוקה  הקשור  בכל  בעיקר  סף”  כ”שומר  המקומית  הרשות  את  משאיר  זה  מנגנון 
טווח.188במסגרת זו, ייקבע מנגנון תחזוקה בהוראות התכנית ו/או בהסכם. פתרון זה מבוסס על שתי 
הנחות. ההנחה הראשונה היא שלא היזם, לא ועד הבית, ולא הרשות המקומית ירצו או יוכלו ברמה 
למימון  אחר  פתרון  לייצר  יש  ולכן  מניבים”  “שטחים  הארוך  לטווח  לנהל  המיסויית,  או  הפרקטית 
אחזקה ארוכת טווח. ההנחה השנייה היא כי היזם, ועד הבית, או חברת ניהול מטעמם הם שיטפלו 
במקביל בתחזוקה השוטפת ואף ב”דיירים ממשיכים” )ככל שקיימים(, ואילו נושא התחזוקה ארוכת 

הטווח יוסדר בפיקוח של הרשות המקומית, מנגנון זה יכלול כמה רכיבים: 

היזם יפקיד סכום כסף לצורך יצירת קרן פחת הונית שתהווה רכוש משותף עבור כלל דיירי 	 
הבית. סכום זה ייקבע פר-פרויקט בהתאם לרווחיותו, בהתאם להיקף זכויות הבניה, ומאפייני 
הבניין המוצע. הסכום יופקד כתנאי לאכלוס הבניין או כתנאי למתן היתר בניה. במקביל תירשם 
הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין )ניהול ורישום( התשע”ב- 2011 בדבר קיומה של קרן 
כי בעת  יחייבו את היזם להתחייב  וההחלטה בדבר הפקדה  זה. הוראות התכנית  הונית מסוג 
רישום הבית המשותף תתווספנה הוראות מתאימות בתקנון הבית, בדבר אופן ניהול הכספים 
הללו והשימוש בהם בעת הצורך, ובלבד שלא יחולקו לדיירי הבית וישמשו אך ורק להוצאות 

שתפקידם מניעת שבר, החלפת תשתיות קריטיות, ועוד. 
הרשות 	  בו  מנגנון  לגבש  מוצע  ההונית,  הפחת  קרן  כספי  ניהול  הבטחת  לצורך  נאמן:  מינוי 

המקומית/ הוועדה המקומית תהיה “שומר סף”. על פי המוצע, יחויב היזם טרם אכלוס/היתר 
מנגנון  אי הפקדת כספים כאמור במסגרת  זו.  יצירת קרן  הונית לצורך  להעביר כספים לקרן 
התחזוקה תהווה סטייה ניכרת מתכנית. בין אם מונתה נציגות רשמית )ועד בית( לדיירים ובין 
אם לא,  יופקדו כספים אלה על ידי היזם בידי נאמן. הנהנים על פי שטר הנאמנות יהיו  בעלי 

הדירות העתידיים במתחם.189
הצעה לזהות הנאמן: הינה כי חברה לנאמנויות בבנק היא שתנהל את הכסף עבור הדיירים, ושטר 	 

הנאמנויות יגדיר את אפיק השקעת הכספים )כל אלה יוגדרו בתקנון הבית המשותף ואף באופן 
כללי ביותר בתקנון התכנית(. החברה הבנקאית לנאמנויות לא תוכל להוציא כספים מהחשבון 
ללא קבלת החלטה כתובה של ועד הבית )אסיפה שנתית( אשר תלווה באישור של מהנדס העיר 
ו/או גזבר עירייה ו/או גורם אחר )כגון תאגיד עירוני( בדבר הוצאת כספים מהקרן לצורך ביצוע 
שיפוצים מסוג מסוים במועד אשר יפורט בשטר הנאמנות. מבדיקות שנערכו לצורך כתיבת דו”ח 
זה עולה כי לפחות חברת נאמנות בנקאית אחת, ערוכה ומעוניינת לטפל בקרנות פחת מסוג זה. 

ביצוע  למשל,  בפועל.  העבודות  ביצוע  את  יבטיחו  אשר  אחרים  פיקוח  מנגנוני  להגדיר  אף  ניתן 
העבודה על ידי חברה עירונית או על ידי קבלן שיאושר על ידי העירייה וועד הבית, וכן מתן אישור 

188 ניתן יהיה להפעיל את המנגנון המוצע גם במקרים של הקמת קרן פחת עבור מימון הוצאות שוטפות, אך במקרה זה יש לבחון 
האם הרשות המקומית או הוועדה המקומית שלה מעוניינות להיות מעורבות בקרן פחת שכזו, שכן ההנחה היא כי העברת תשלומים 
שוטפים – אם תהיה תלויה באישור עירוני כלשהו- תטיל נטל ניהולי על הרשות, בפרט אם ההעברה השוטפת נעשית אחת לחודש או 

בתדירות גבוהה.

189 ככל שלא יהיה ניתן בשלב מוקדם של הפרויקט )שלב מתן ההיתר( לייצר שטר נאמנות עבור נהנים עתידיים, או עבור כאלה 
שזהותם טרם ידועה במועד ייסוד הנאמנות, יש לייצר מבנה נאמנות שיאפשר הפקדת הכספים בידי נאמן, גם טרם רישום בית 

משותף, וגם טרם מינוי "ועד בית" רשמי כמשמעותו בחוק המקרקעין. לדוגמה, ניתן יהיה לקבוע כי בשלב הראשון, הכספים ינוהלו 
על ידי עו"ד מטעם היזם, ולאחר רישום הבית המשותף, יועברו לידי נאמן עם כתב הוראות מפורט. עם זאת, החלופה המועדפת הינה 

להעביר את כספי הקרן לניהול נאמן מוקדם ככל הניתן, אף טרם רישום הבית המשותף.
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של הגורם העירוני להוצאת הכספים אך ורק כנגד “matching” של הסכום אותו ישלמו  דיירי הבניין 
מכיסם. ניתן אף להגביל את גובה הסכום אשר מוצא מתוך הקרן.

הנאמן אצלו יופקדו כספים, ינהל אותם באפיק השקעה מסוים )תיק מניות סולידי, תכנית חיסכון, 
או אחר( והכספים ייועדו לצורך קרן פחת ו/או לצורך העברה עיתית שלהם אל “דיירים ממשיכים”. 
ייחתם הסכם נאמנות ומנגנון זה יעוגן גם בתקנות הבית המשותף. הנאמן יקבל שכר בעבור פעולות 
שיבצע עבור הדיירים ויהיה אחראי להשקעת הכספים, ניצולם, והעברתם. במנגנון מסוג זה יש צורך 
להבטיח כי העברת הניהול מנאמן אחד לאחר תתאפשר בגמישות יחסית, אך תהיה כרוכה בהסכמת 
הרשות המקומית כ”פרוטקטור” בנאמנות. בדומה, יש להבטיח את דמי הניהול שייגבו על ידי הנאמן. 

יתרונות המנגנון: יתרונות המנגנון טמונים בכך שלאחר הקמת הפרויקט, לא נדרשת מעורבות יזם או 
רשות מקומית בביצוע פעולות ארוכות טווח, מתמשכות, ועיתיות. 

כרוך בעלויות לבעלי  ואף  הנאמן,  חובות משפטיות רחבות על  זה מטיל  מנגנון  חסרונות המנגנון: 
הדירות בבניין.190 עם זאת, ניתן בהחלט לנהל התמחרות בין הבנקים על ידי העירייה או על ידי היזם 
יופנו  אליהן  מומלצות,  נאמנויות”  “חברת  של  רשימה  לייצר  ואף  הנאמנות,  עלויות  הפחתת  לצורך 
בעלי הדירות או היזמים. זאת ועוד, כשעסקינן בחברה לנאמנויות בנקאית, לא ברור האם הבנקים 
להוצאות  או  ממשיכים”  ל”דיירים  כספים  העברת  של  )חודשיות(  תכופות  פעולות  לביצוע  ערוכים 
שוטפות שונות והדבר הינו בגדר מטלה מורכבת הרבה יותר מאשר השקעת כספים והוצאתם אחת 
ל- 10 או 20 שנה. לאור כל זאת, בשלב זה מוצע להטמיע פתרון זה של נאמנות לצורך ניהול כספי 

קרן הונית שמועד הוצאתם נדחה למועד שיפוץ או לפעולות תחזוקה ארוכות טווח.191

על אף החסרונות אותם מנינו לעיל, אין לשלול מינוי נאמן לצורך ניהול כספי תחזוקה. נוסף לניהול 
לקרן  הפקדה  של  הפתרון  את  לאמץ"  ניתן  טווח,  ארוכת  לתחזוקה  המיועדים  נאמן,  בידי  כספים 
הונית אשר תנוהל על ידי נאמן  ותשמש למימון הוצאות שוטפות )של כלל הדיירים או של “הדיירים 
להעמיס  לא  כדי  כן  ועל  ניהול  בעלויות  כרוך  בנאמנות  ניהול  כי  לזכור  יש  זאת  עם  הממשיכים”(. 
עלויות מיותרות מוצע כי יגובש מנגנון לפיו כספי הקרן  - ככל שייועדו לתחזוקה שוטפת - יועברו 
לביצוע  הנאמן  את  יצריך  שלא  באופן  שנה(  שנה,  )חצי  לתקופה  אחת  הבית  ועד  הדיירים/או  אל 

פעולות תכופות שייקרו את ניהול הכספים. 

גם כאן תוכל הרשות המקומית להיות מעורבת בפיקוח על הוצאת הכספים למטרה לה ייועדו. ואולם, 
הגם שיש היתכנות פרקטית בפיקוח מסוים של הרשות המקומית על כספי קרן הפחת יש להשאיר 
לשיקול דעת הרשות המקומית אם תדרוש מעורבות בניהול כספי קרן הפחת, כאשר כספים אלה 
הונית  טווח(. זאת משום ששימוש בכספי קרן  )להבדיל מתחזוקה ארוכת  ייועדו לתחזוקה שוטפת 
אישור  בעוד  שנים,  לכמה  אחת  עירוני  גורם  אישור  להצריך  עשוי  טווח  ארוכת  לתחזוקה  שייועדו 
שימוש בכספי קרן הונית שמשמשים לתחזוקה שוטפת, עשוי לדרוש אישור לעיתים תכופות הרבה 

יותר.

190 כמו שכרו של הנאמן.

191 עשר שנים לפחות.
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מתווה ראשוני להסכם נאמנות

פעולות כלליות: 
היזם יתחייב בשלב הפקדת התכנית כי יתקיים מנגנון תחזוקה מסוג קרן פחת. 	 
בהמלצה להפקדה יתווסף תנאי לעניין גיבוש מנגנון אחזקה מסוג קרן פחת. 	 
תנאי להיתר יהיה פתיחת חשבון נאמנות בנקאי על שם דיירי הבניין. 	 
תנאי להיתר יהיה חתימה על הסכם עם העירייה/הוועדה המקומית בדבר אופן ניהול 	 

וכן  בנאמנות  )פרוטקטור(  סף"  כ"שומר  עירוני  גורם  למנות  והתחייבות  הנאמנות, 
התחייבות לשלב הוראות מתאימות בתקנון הבית המשותף. 

תנאי להיתר יהיה העברת הכסף אל הנאמן וחתימה על הסכם נאמנות. 	 
אופציונאלי: תנאי לאכלוס יהיה העברת מלוא התשלום המוסכם אל חשבון הנאמנות. 	 
תירשם הערה לפי תקנה 27 על קיומו של מנגנון תחזוקה. 	 
בתקנון התכנית ייקבע כי אי קיומו של מנגנון תחזוקה יהווה סטייה ניכרת. 	 

הסכם הנאמנות: 
הנהנים בהסכם הנאמנות יהיו בעלי הדירות העתידיים. 	 
הכספים יופקדו על ידי היזם או אישית על ידי הרוכשים )כל רוכש על פי חלקו(. 	 
מהנדס העיר או גורם עירוני יהיה כלול בשטר הנאמנות כ"פרוטקטור" כגורם מאשר. 	 

הסכם הנאמנות יובא לאישור מוסד התכנון טרם גיבושו הסופי.  
ייקבעו מראש דמי ניהול שנתיים סבירים לצורך ניהול הנאמנות.	 
ייקבע מנגנון מפורט )צ'קליסט( לגבי אופן הוצאת הכספים לצורכי שיפוץ ובמסגרת 	 

זו: מועד בו יוצאו הכספים, האם נדרשת הסכמת כלל הדיירים או חלקם, האם נדרש 
Matching של הסכום המוצא על ידי הקרן בסכום דומה שישלמו בעלי הדירות לצורך 

השיפוץ, עבור אילו פעולות ניתן להוציא את הכסף. 
ייקבע מה יהיה גורלה של קרן הפחת במקרה ותהיה תוספת דירות )האם דייר חדש 	 

יפקיד סכום כסף(. 
ייקבע מה יהיה גורלה של קרן הפחת במקרה וייהרס הבניין )כיצד תחולק הקרן בין 	 

הדיירים(. 
הסכם הנאמנות הנחתם או עקרונותיו ישולבו בתקנון הבית המשותף.  	 
יהיה 	  )או מי מטעמו( לא  ייקבע מהו דינו של סכסוך בין דיירי הבניין: מהנדס העיר 

צד בעניין. 
ייקבע האם הקרן תהיה מתכלה, או לא. 	 
יותווה אפיק ההשקעה של כספי הקרן ואופן שינויו. 	 
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מנגנון בו לרשות המקומית מידת מעורבות גבוהה
מנגנון זה מבוסס על ההנחה כי יקשה להסתמך על פעולה “מלמטה” של הדיירים וועד 
הבית לצורך תחזוקה ארוכת טווח.192 כמו כן, המנגנון המוצע להלן מבוסס על ההנחה כי 
יזמים לא ירצו “להישאר בפרויקט” ולקחת על עצמם משימה של דאגה לתחזוקה ארוכת 
כי הסדרי התחזוקה  זה מוצע  )שפ”פ(. במצב  ו/או סביבתו  טווח של המבנה, מתקניו, 
ההוניים )שטח מניב, קרן פחת הונית( ינוהלו או יפוקחו בצורה הדוקה על ידי הרשות 
המקומית או מי מטעמה )דוגמת תאגיד עירוני(. טרם אכלוס/מתן היתר, יחתום היזם על 
כתב התחייבות בנושא זה וייחתם הסכם מתאים המגדיר את חלוקת האחריות, הסכם 
אשר יעוגן גם בתקנון הבית המשותף. במקרה זה תפקיד הרשות המקומית עשוי לכלול 

מספר מרכיבים )חלופיים או מצטברים(: 

ניהול קרן פחת הונית עבור הדיירים אשר עשויה לשמש לתחזוקה )שוטפת, ארוכת 	 
נציגות  או  הדיירים  ידי  על  המקומית  לרשות  שיינתנו  להוראות  בהתאם  טווח(, 
שלהם. מוצע כי גם מנגנון זה, בדומה לנאמנות שתוארה לעיל, יהיה תלוי בקבלת 

אישור מהנדס העיר על הוצאת כספים.193
במידה וקיימים שטחים מניבים, אלה ירשמו על שם עמותה מטעם הדיירים או גורם 	 

פרטי אחר, אך תירשם הערה על שם הרשות המקומית אשר תמנע טרנזקציה בנכס. 
הרשות המקומית היא זו שתנהל את השטח המניב או תפקח על ניהולו בידי תאגיד 

דיירים, אם יוקם. 
חלופה לכך: שטחים משותפים מניבים יוקצו לטובת הרשות המקומית, ירשמו על 	 

שמה, וינוהלו עבור הדיירים.
הרשות המקומית )או תאגיד עירוני מטעמה( היא זו שתעביר את הכספים ל”דיירים 	 

ממשיכים” ותפקח )או תנהל( את הקרן ל”דיירים ממשיכים”. 

כספים  על  הציבורית  לרשות  שתהיה  מרכזית  בשליטה  טמונים  זה  מנגנון  יתרונות 
זה,  למנגנון  רבים  חסרונות  ואולם,  הארוך.  בטווח  תחזוקה  מטלות  לביצוע  המיועדים 
בין היתר קבלת אחריות על נכסים מניבים אינה דבר מובן מאליו ולא ברור שסמכות 
זו מצויה בחקיקת השלטון המוניציפלי )למשל, פקודת העיריות(. כמו כן, הדבר יחייב 
תוספת כוח אדם המיומן בניהול כספים, ובקבלת הוראות עיתיות לאופן ניהול כספים 
אלה. בעיה נוספת היא מיסויית, שכן השכרת הנכס המניב תחייב את הרשות לתשלום 

מס. כל אלה מציבים סימן שאלה גדול מעל מנגנון זה, בו מעורבות מקומית גבוהה. 

192 במילים אחרות, המודל האוסטרלי לתחזוקה אינו מתאים לישראל מסיבות תרבותיות וכלכליות. להרחבה על 
המודל האוסטרלי לתחזוקה ראו פרק 3 במסמך זה.

193 הרשות המקומית ולא נאמן חיצוני/בנקאי תנהל את כספי הקרן.



99

פרק 7 | מתווה אפשרי לפתרונות חקיקה 
במישור הארצי

השאלות אשר הועלו למעלה מצביעות על הקושי הטמון בנושא תחזוקה וניהול. נוכח 
הנושא  של  באסדרה  לרשויות  יסייע  המחוקק  כי  לצפות  ניתן  היה  הללו  המורכבויות 
וטיפול בו. דיונים המתקיימים במשרד הבינוי והשיכון מצביעים על רצון לגבש מתווה 
פתרונות  לקדם  יש  דברו,  את  אמר  טרם  המחוקק  בו  מקום  זאת,  עם  כולל.194  לפתרון 
במהירות, שכן עשרות אלפי יחידות דיור צפויות להבנות במדינה, מבלי ש”יוצמד” להם 
במישור  פתרונות  מספר  על  זו  במסגרת  לחשוב  ניתן  וכולל.  מעטפתי  תחזוקה  פתרון 
הארצי והמקומי, אשר יפורטו להלן. הפתרונות במישור המקומי מוצעים להלן כפתרונות 
להיעשות  יכולים  הארצי  במישור  הפתרונות  בחקיקה.  הנושא  להסדרת  עד  ביניים, 
כתיקונים עקיפים לתחיקת התכנון והבניה, תחיקת הרשויות המקומיות, תחיקת המס, 

ותחיקת המקרקעין.  

הנחת העבודה היא כי התחדשות עירונית אין משמעותה אך ורק “פינוי בינוי”, מיזמי 
עיבוי או תמ”א 38. התחדשות עירונית קשורה גם בעיצוב עירוני, בהעצמת הקהילה, 
אחזקה  פתרונות  יצירת  וכן  קיימים,  מרקמים  לחידוש  קיימא  ברי  פתרונות  יצירת 
ב”מסלול  שנבנים  למבנים  גם  כמו  עירונית,  התחדשות  במסגרת  הנבנים  לפרויקטים 
רגיל”. בבסיס הנחה זו מצוי הרעיון כי מתן כלים להתחדשות עירונית לתחזוקה משמע 
תחזוקה  שנים.  עשרות  בעוד  הבאה,  העירונית  ההתחדשות  לקראת  הקרקע  הכנת  גם 
ארוכת טווח, ויצירת כלים למניעת מצבי “שבר” במבנה, היא לפיכך כלי אחד מני רבים 

בהתחדשות עירונית. 

ובניה,  תכנון  מקרקעין,   – מרכזיים  תחומים  בארבעה  כלים  לתת  יש  הארצי  במישור 
בשינויי  צורך  יש  בהם  מרכזיים  אפיקים  בשלושה  נתמקד  להלן  ומיסוי.  מקומי  שלטון 
חקיקה אשר יאפשרו ניהול ותחזוקה ארוכת טווח, תוך יצירת מקורות מימוניים לשם כך. 
או  בהיתר  )תנאי  הבניה  היתרי  של  במישור  פתרונות  לתת  הפרקטיקה  ניסתה  כה  עד 
בתב”ע( ואף לייצר מנגנונים לשיפוץ באמצעות חוקים פרטניים לרבות חוקי עזר. ואולם, 
העולם  למדינות  בהשוואה  מיטבי  אינו  בישראל  המצב  רבים,  מחקרים  שהצביעו  כפי 
המפותח, לרבות מדינות צפון אמריקה.195 הסיבות לכך הן תרבותיות, אך גם כלכליות. 

שאלה  בתקווה  חקיקה,  לתיקוני  מוצעים  נוסחים  כולל  זה  במסמך  א'  נספח  כי  יצוין 
ישמשו השראה לקובעי מדיניות בעתיד. עיקר התיקונים המפורטים בנספח א’ מתייחסים 
יפורטו  ואחרים  ותכנוני. הסדרים אלה  לתיקוני חקיקה בתחום המוניציפלי, מקרקעיני 

בפרק זה להלן. 

194 הרצאתה של דניאלה פז ארז, "תחזוקת מבנים", הוצגה במסגרת ועידת עכו לעירוניות, עכו, ב-14 לנובמבר, 
.2015

 Rachelle Alterman, "The Maintenance of Residential Towers in Condominium Tenure: A 195
 Comparative Analysis of Two Extremes- Israel and Florida," in Multi-Owned Housing: Law,
Power, and Practice, eds. S. Blandy, A. Dupuis, & J. Dixon )Aldershot: Ashgate, 2011(: 73-90.
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עקרונות כלליים לשילוב מוצע בחקיקה
מתחומי 	  כאחד  מבנים”  “תחזוקת  תתווסף  עירונית  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  בחוק 

האחריות של הרשות.196
יוסדר תחום המתחזקים. 	 
בעניין 	  הוראות  לקבוע  מקומית  ועדה  שיסמיך  באופן  והבניה  התכנון  לחוק  62א  סעיף  יתוקן 

הפרויקט.197 במסגרת  מניבים  שטחים  של  וייעודם  פחת  קרן  הקמת  ידי  על  מבנים   אחזקת 
התקבולים שיתקבלו במסגרת זו ישמשו למימון הוצאות תחזוקה ו/או למימון הוצאות עודפות 

של דיירים ממשיכים. 
תוגדר “אחזקה תקינה ארוכת טווח” או “אחזקה שוטפת” בגינה ניתן לעשות שימוש בתקבולים 	 

המתקבלים בקרן הונית או כתוצאה מהשכרת שטחים מניבים. 
לחלופין, יהיה ניתן לדרוש כי במקום תשלום לקרן פחת או ייעוד שטחים מניבים, יתחייב היזם 	 

לשלם “היטל תחזוקה” לרשות מקומית שבתחומה מוקם הבניין. היטל התחזוקה ייגבה על ידי 
הרשות יחד עם תשלומי הארנונה, וישמש לתחזוקה ארוכת טווח לבניין. לחלופי חילופין, במידה 
והשתכנע מוסד התכנון, רשאי הוא להתיר למבקש ההיתר להסדיר את נושא התחזוקה במישור 

החוזי שבין הדיירים )תקנון הבית המשותף( ללא התערבות מצד מוסד התכנון. 
בפקודת העיריות תתווסף הוראה המאפשרת לרשויות המקומיות להטיל היטל תחזוקה. היטל 	 

זה יוטל על פי חקיקת עזר מקומית או במסגרת תכנית מתאר כוללנית. 
הוראות בתכנית מתאר לעניין מנגנוני תחזוקה יינתנו במקרים בהם מצא מוסד התכנון כי קיימת 	 

בניין  של  במקרה  או  עירונית,  במיזם התחדשות  לדוגמה,  אלה.  מנגנונים  של  לקיומם  הצדקה 
גבוה. מוצע כי תקום אפשרות לקביעת תבחינים אחרים בצו או תקנות שיותקנו. 

שר הבינוי והשיכון בהתייעצות עם שר המשפטים יקבע הוראות מפורטות לעניין ניהול, גביה 	 
ותוטלנה  יימכר,  ובקרה על הכספים המתקבלים לצורך אחזקה. שטח מניב, ככל שייועד, לא 

עליו מגבלות עבירות באמצעות הערת אזהרה. 
שר הבינוי והשיכון ימנה מבין עובדי משרדו “מנהל” אשר יפקח על ביצוע הוראות החוק לעניין 	 

תחזוקת מבנים. 
בתקנות המקרקעין יתווסף סעיף ייעודי המאפשר רישום הערה לפי תקנה 27 בדבר יעוד חלק 	 

ממבנה כשטח מניב. 
כמו 	  טווח.  ארוכת  תחזוקה  לעניין  החוק  מהוראות  אחת  והופרה  במקרה  כספי  עיצום  הטלת 

)ב(  משותפים  כשטחים  מניבים  רישום שטחים  )א(  בדרך שתאפשר:  המקרקעין  חוק  יתוקן  כן 
הפרשת חובה לקרן פחת נוסף לתשלומי ועד בית. 

להלן יפורטו חלק מן ההסדרים המוצעים. בנוסף מציע נספח א' למסמך זה תיקוני נוסח ספציפיים 
בחקיקה הקיימת.

קביעת קריטריונים בחוק ל”מתחזק” 
היות ובחלק מתכניות בניין העיר נכלל כיום תנאי בדבר צורך ב”חברת ניהול ואחזקה” )ויש להעריך 
כי התניות מסוג זה יהפכו לחזון נפרץ בעתיד( והיות ומינויה של חברה זו מתאפשר כיום גם על פי 
חוק המקרקעין,198 יש לקבוע כללי בסיס לפעולתן של חברת אחזקה וניהול )ניסיון בניהול, אי הרשעה 

196 הצעה זו של המחבר נכתבה בחודש מאי 2016 במסגרת טיוטות קודמות של חיבור זה והועברה אל הייעוץ המשפטי של הכנסת. 
באוגוסט 2016 התקבלה בקריאה שניה ושלישית הצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, אשר במסגרתה הוטמעה 

הצעה זו.

197 ראו נספח א' במסמך זה הכולל נוסח מוצע לתיקון חקיקה בהקשר זה.

198 סעיף 71 )ב( לחוק המקרקעין )תיקון מס' 23(, התשס"ב- 2001. קובע כי רוב בעלי הדירות שצמוד להם שני שליש מהרכוש 
המשותף יכולים להחליט כי הניהול וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף יתבצע על ידי "מתחזק".
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בפלילים, ועוד(. ואכן, במבט השוואתי ניכר כי מדינות שונות בעולם הבינו כי קיים צורך להסדיר 
נושא זה כשם, למשל, שמוסדר מרשם של קבלנים מורשים. חוק המקרקעין אינו מגדיר מהם כישוריו 
של “מתחזק” ואולם הוא מגדיר )באופן לקוני למדי( מהי “החזקה תקינה”, קרי: “שמירה על מצבו 
של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת 

בעלי הדירות”.199 מוצע לקבוע בחקיקה ראשית, כתיקון לחוק המקרקעין, וחוק התכנון והבניה, כי:

ועדה מקומית תוכל לקבוע כהוראה בתכנית כי ימונה מתחזק לניהול השטחים המשותפים ו/או 	 
שטחי השפ”פים. תנאי הכשירות של מתחזק יהיו אלה הקבועים בחוק המקרקעין. 

למנות 	  תוכל  משותף(,  שאינה  בית  נציגות  )או  משותף  בית  בו,  באופן  המקרקעין  חוק  יתוקן 
מתחזק, אשר רשום ב”פנקס המתחזקים” אשר מנוהל בידי משרד הבינוי והשיכון. 

פנקס המתחזקים
לעבודות  קבלנים  רישום  חוק  מכוח  הפועל  הקבלנים  רשם  והשיכון  הבינוי  במשרד  פועל  כיום 
הנדסה בנאיות, התשכ”ט-1969. הפנקס נועד לוודא כי עבודות בניה קבלניות תבצענה על ידי גורם 
בנאיות,  הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  בחוק  קבועים  שלו  הכשירות  תנאי  אשר  ומפוקח  כשיר 
החובה  תיקבע  ואחרים,  מגורים  במבני  אחזקה  עבודות  ביצוע  לצורך  כי  מוצע  התשכ”ט-1969. 
להירשם בפנקס מתחזקים אשר ינוהל גם הוא במשרד הבינוי והשיכון. הוראות חוק דומות, המחייבות 
מתחזקים להירשם בפנקס מפוקח קיימות במספר מדינות אחרות בעולם, והן נועדו לוודא כי תופעות 
של “היעלמות” מתחזקים, לא תתרחשנה, וכי השירות יסופק על ידי מתחזק אשר יכולותיו מבוקרות..

ניתן לקבוע בחקיקה כי מינוי ובחירה במתחזק, על פי חוק המקרקעין, וכן מינוי חברת ניהול ואחזקה 
על פי תכניות בניין עיר יתבצע, ובלבד שיתקיימו בו התנאים הבאים: 

שירותי 	  עם  בקשר  נדרש  רישוי  כל  לרבות  דין,  כל  פי  על  הדרישות  כל  אחר  יקיים  מתחזק 
האחזקה הניתנים על ידו. 

1976 לא הורשע 	  גופים ציבוריים, תשל״ו-  זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות  ובעל  מתחזק 
ביותר משתי עבירות בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים ברשימת החוקים המפורטים בתוספת 
,השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע״ב 2011- בשלוש השנים האחרונות 

ממועד ההרשעה האחרונה ועד מועד המינוי כמתחזק. 
או 	  אבות,  בתי  דירות,  בנייני  הבאים:  בתחומים  מבנים  שני  לפחות  מפעיל  או  מנהל  המתחזק 

מעונות הכוללים לפחות 16 יחידות דיור, או מבני משרדים, בתי מלון, או בתי הארחה ששטחם 
לא יפחת מ- 3000 מ”ר, בתקופה של שלוש שנים לפחות אשר קדמו להגשת הצעת המתחזק 

לניהול הבניין. 

יצוין כי הוראות מסוג זה קיימות גם במכרזי מדינה בתחום הקמה ותחזוקה של מבנים ובהם יחידות 
דיור להשכרה.200

יתרונות הסדר זה: 

קביעת חובותיו של מתחזק ופיקוח עליו. 	 
מניעת הישנות מקרים בהם מתחזק הפסיק במפתיע לתת שירות או “נעלם”. 	 
סיוע לוועדי בתים למנות מתחזק אשר יכולותיו מוכחות. 	 

199 סעיף 58 לחוק המקרקעין )תיקון מס' 23(, התשס"ב- 2001.

200 ראו למשל מכרז רשות מקרקעי ישראל מס' תא/ 2013/ 361 לבניית דירות להשכרה למגורים ברמת השרון וכן מכרזים דומים 
לבניה להשכרה על קרקע ציבורית. סעיף 13.1 למכרז זה מגדיר דרישות שונות ממתחזק, לרבות דרישה של ניסיון בניהול בנייני 

דירות שבכל אחד מהם לפחות 60 דירות.
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חסרונות הסדר זה: 

בירוקרטיה והוספת “רשם מתחזקים” למנגנון הממשלתי. 	 
הוספת עלויות רישום על מתחזקים. 	 

הגדרה בחוק ל”אחזקה תקינה” 
כפי שצוין בפרק 2 לעיל, מצאנו כי בחוק המקרקעין מוזכרת החובה לאחזקה תקינה של 
הרכוש המשותף, אך זו לקונית וספק אם מתאימה לעידן בו מוקמים בתים רבי קומות 
קיימת בתוספת השישית  דומה  כי התייחסות  יצוין  בחוק.  גבוהים כהגדרתם  בבניינים 
לחוק התכנון והבניה, אשר עוסקת אך ורק באחזקתם של בניינים שנבנו לצורך דיור 
בהישג יד. בנוסף, אמנם קיים תקן ישראלי בנושא תחזוקה תקינה של מבנים, אך אין 

הוא מחייב כיום.

הניהול  מאפייני  מהם  אחרת  בדרך  או  בתקנות  לקבוע  מומלץ  החלקי,  ההסדר  לאור 
והאחזקה התקינה המחויבים ממתחזק. הגדרה זו תאפשר להעריך מראש, על ידי ועדי 
בתים,  האם פעולת המתחזק אשר שירותיו נשכרו, עולה בקנה אחד עם סטנדרט מסוים 
בהתייעצות  והשיכון,  הבינוי  שר  יד  על  להיקבע  צריכות  זה  מסוג  הוראות  לאחזקה. 
כה  עד  התקן.  ממרכיבי  חלק  לאמץ  ניתן  החקיקה  שינוי  במסגרת  המשפטים.  שר  עם 
צורך  יש  כן   ועל  השגה,  בר  דיור  לגבי  רק  זה  מסוג  הוראות  בפירוט  הצורך  נקבע 
לשקול להרחיב זאת גם למבנים שמוחזקים על ידי מתחזק מטעם הדיירים. מוצע לקבוע 
בחקיקה כי: “לגבי בניין גבוה או בניין רב קומות, שר הבינוי והשיכון, לאחר התייעצות 
ידי  על  התקינה  והאחזקה  הניהול  מאפייני  לעניין  הוראות  יקבע  המשפטים,  שר  עם 

מתחזק.” ]חלופה נוספת: קביעת מאפייני הניהול והאחזקה ארוכת הטווח[.

יתרונות הסדר זה: 

הבהרה בחקיקה מהן החובות החלות על מתחזק. 	 
קביעה בחוק של סטנדרטים לאחזקה, אך גם לניהול. 	 
החלת הרגולציה על מבנים מסוג מסוים- כגון מבנים גבוהים- ולא על כלל המבנים 	 

המוקמים. 

חסרונות הסדר זה: 

הוספת שכבה של רגולציה אשר עשויה להעלות את מחיר התחזוקה. 	 
מתעוררת השאלה האם להחיל את ההסדר רק על מבנים חדשים או גם רטרואקטיבית. 	 

ישנים שנכרתו  על הסכמים  יחולו  לא  לעניין תחזוקה  שייקבעו  הוראות  כי  מוצע 
עם מתחזק ואף לא יחולו על מבנים שהוקמו טרם החוק. כאלטרנטיבה, יש לאפשר 

תקופת ביניים עד ליישום הוראות אלה גם על מבנים קיימים. 

קביעה מהי “תחזוקה תקינה ארוכת טווח” או מהי “תחזוקה שוטפת”
הספרות הקיימת בתחום מבחינה בין פעולות תחזוקה שוטפות )החלפת נורות במסדרון, 
יחידות. לדוגמה,  וטיפול בבניינים מרובי  ניקיון שוטף( לבין רמות אחרות של אחזקה 
אלתרמן מבחינה בין 4 רמות של תחזוקת מבנים הכוללות גם פעולות מונעות, תחלופה 
“תחזוקה  של  המשמעות  המחבר,  להערכת  ועדכון.201  שיפוץ  מתקנים,  של  תקופתית 
ארוכת טווח” או “תחזוקה שוטפת” עבורה ייועד המימון )אם באמצעות שטחים מניבים, 

,Alterman, The Maintenance of Residential Towers in Condominium Tenure 114. 201



103

או באמצעות קרן פחת, או תשלומים אחרים לרשות המקומית( צריכה להיקבע באופן כללי בלבד 
בחקיקה, או בחקיקת משנה. 

)אחזקה של שטחים משותפים( אך  “אחזקה תקינה”  מהי  הגדיר המחוקק בחוק המקרקעין  כה  עד 
אופי האחזקה לא נקבע בפירוט, וממילא גם לא הוגדרה מהי תחזוקה ארוכת טווח.  מוצע להגדיר 
עתיים  תקבולים  פחת,  בקרן  המתקבלים  תקבולים  ייועדו  שעבורה  תקינה  תחזוקה  מהי  בחקיקה 
או  מהשכרה  כתוצאה  המתקבלים  כאלה  או  לתחזוקה”(  )“היטל  המקומית  הרשות  אצל  המופקדים 

שימוש בשטחים מניבים. לדוגמה, לעניין תחזוקה ארוכת טווח מוצע לקבוע כי: 

בחוק זה, ‘תחזוקה תקינה ארוכת טווח’ – פעולות לאחזקה תקינה של מבנה, חצריו, והרכוש 
המשותף, שאינן פעולות החזקה תקינה שוטפות, באופן שיאפשר את תפקודו, שיפור מראהו, 

ותקינותו לתקופה ארוכה. בסעיף זה: ‘תקופה ארוכה’- תקופה העולה על 25 שנה מיום גמר הבניה, 
לרבות: 

פעולות מנע לצורך מניעת התדרדרות פיזית של המבנה ומתקניו.  	 
פעולות להחלפת מתקנים ותשתיות מרכזיות לרבות מעלית, גנרטור, צנרות, חיווטים, תשתיות 	 

ניקוז, וחשמל. 
שיפוץ כולל של חזיתות המבנה, לרבות מרכיבים קונסטרוקטיביים. 	 

שר הבינוי והשיכון, בהתייעצות עם שר המשפטים, יקבע בתקנות את סוג הפעולות המהוות 
תחזוקה ארוכת טווח. 

תיקון סעיף 25 לחוק המקרקעין באופן שיאפשר רישום דירה כ”שטח משותף”
אחד מפתרונות המפתח המוצעים במסגרת דו”ח זה הינו הקמתם של “שטחים מניבים” בתוך הבית 
המבנה.  תחזוקת  מימון  כגון  שונות  למטלות  ישמשו  בגינם  המתקבלים  התקבולים  אשר  המשותף 
ואולם מנוסחו של לחוק המקרקעין דהיום לא ברור האם ניתן לרשום מערכת תאים דירתית כשטח 

משותף מניב. זאת נוכח נוסחו המגביל של סעיף 52 לחוק אשר לפיו: 

52. בפרק זה, וכן בסימן ד’ לפרק ט’ –
“בית” - מבנה של קבע, ובכלל זה הקרקע שעליה נבנה;

“דירה” - חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, 
לעסק או לכל צורך אחר;

“בית משותף” - בית שיש בו שתי דירות או יותר והוא נרשם בפנקס הבתים המשותפים;
“בעל דירה” - לגבי דירה שהוחכרה לדורות - החוכר לדורות או חוכר המשנה לדורות, לפי העניין, 

זולת אם נקבע בחוזה החכירה שלעניין פרק זה לא יראו אותם כבעלי דירה;
“רכוש משותף” - כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, 
הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה 

המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת.

אשר על כן מנוסח הסעיף עולה לכאורה כי דירה )בין אם משמשת למגורים, לעסק, או לכל מטרה 
אחרת( אינה שטח משותף, ושטח משותף אינו יכול להיות דירה כהגדרתה בסעיף. לאור זאת מתעורר 
הספק באם ניתן לייעד שטח דירתי כשטח משותף מניב. כדי להתמודד עם דילמה זו מוצע לתקן 
יהיה גם שטח של דירה המהווה “שטח משותף מניב” ואשר  נוסח הסעיף כך ש”רכוש משותף”  את 
נרשמה לגביה הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין )ניהול ורישום( התשע”ב-2011. נוסחו המוצע 

)והמתוקן( של סעיף 52 לחוק המקרקעין הינו כדלקמן: 
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חוק המקרקעין

תיקון חוק 
המקרקעין

בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, בסעיף 52, בהגדרת ""רכוש 
משותף" יבוא: 

"רכוש משותף"- כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים 
כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי 

המדרגות, מעליות, מקלטים, “שטח משותף מניב” כמשמעותו בסעיף 
זה, וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל 

בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת; 
בסעיף זה "שטח משותף מניב": שטח דירה בבית משותף אשר 

ההכנסות הנובעות מהשכרתו או מהשימוש בו נועדו לצרכי החזקה 
תקינה של המבנה.

 
תיקון חוק המקרקעין באופן שיאפשר יצירת קרן פחת על ידי הדיירים

כפי שראינו, במקומות שונים בעולם נקבעה חובה בחקיקה הראשית כי הדיירים בבית משותף יפקידו 
חלק מתשלומי ועד הבית בקרן הונית, שתקבוליה ישמשו למימון הוצאות טיפול בפחת. מעניין הוא 
שהמחוקק הישראלי לא קבע במסגרת חוק המקרקעין חובה כללית לתשלום בכסף – גם לא עבור 
הוצאות שוטפות של “ועד הבית”. כל שנקבע היא חובה כללית על בעל דירה להשתתף בהוצאות 
הדרושות להחזקתו התקינה של המבנה. אין כאן לדעת המחבר חוסר סמנטי, אלא לקונה של ממש. 

מתאימות  הוראות  לקבוע  יש  התחזוקה,  הוצאות  את  לממן  הדירות  בעלי  חובת  את  לחדד  כדי 
במסגרת חוק המקרקעין בפרק הדן בבתים משותפים, ובמסגרת זו לקבוע את שיעור ההפקדה ואת 
בנוסף,  המשפטים.  שר  ידי  על  שיותקנו  בתקנות  פחת  לקרן  הפקדות  לבצע  שעליהם  המבנים  סוג 
את  ייתר  למעשה  כזה  מהלך  המשותף.  הבית  של  המצוי  בתקנון  מתאימות  הוראות  לשלב  ניתן 
הצורך בהתערבות “מבחוץ”, למשל על ידי הכללת הוראות בתכנית מתאר. להלן נוסח מוצע אפשרי 

להוראות בנושא זה:



105

חוק המקרקעין 

תיקון חוק 
המקרקעין

בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, בסעיף 58 )א( ו- )ב( יבוא: 

)א( בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה, 
להחזקתו התקינה ארוכת הטווח, לניהולו של הרכוש המשותף 
ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי 

הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות 
שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. 

לעניין זה, “החזקה תקינה" - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף 
כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן 

בהסכמת בעלי הדירות. “החזקה תקינה ארוכת טווח” - פעולות 
לאחזקה תקינה של מבנה, חצריו, והרכוש המשותף, שאינן פעולות 

החזקה תקינה שוטפות, באופן שיאפשר את תפקודו, שיפור מראהו, 
ותקינותו לתקופה ארוכה. בסעיף זה: ‘תקופה ארוכה’- תקופה 

העולה על 25 שנה מיום גמר הבניה, לרבות: 
פעולות מנע לצורך מניעת התדרדרות פיסית של המבנה ומתקניו; 

פעולות להחלפת מתקנים ותשתיות מרכזיות לרבות מעלית, גנרטור, 
צנרות, חיווטים, תשתיות ניקוז, וחשמל; שיפוץ כולל של חזיתות 

המבנה, לרבות מרכיבים קונסטרוקטיביים. שר הבינוי והשיכון, 
בהתייעצות עם שר המשפטים, יקבע בתקנות את סוג הפעולות 

המהוות תחזוקה ארוכת טווח”. 
)ב( מבלי לגרוע באמור בסעיף )א(, תקנון הבית המשותף יחייב 
הפקדות עיתיות לצורך מימון הוצאות החזקה תקינה והוצאות 

להחזקתו התקינה ארוכת הטווח של הבית; 

הסמכת ועדה מקומית עצמאית להתקין בתכנית הוראות לעניין תחזוקת מבנים 
נוסף על האמור, מוצע לתקן את חוק התכנון והבניה באופן שיסמיך ועדות מקומיות עצמאיות )או 
ועדות מקומיות “רגילות” שטרם הוסמכו( לכלול בתכנית מתאר הוראות בעניין תחזוקה. נספח א’ 
המצורף למסמך זה מציע נוסחי חקיקה מפורטים לעניין זה המגדירים, בין היתר, מיהו דייר ממשיך 

ומהם “שטחים מניבים”. 

התקנת תקנות  בנושא תחזוקה מכוח חוק התכנון והבניה
בחלק  לעיל,  שצוין  כפי  המקומיות.  הועדות  סמכויות  את  העצים  והבניה  התכנון  לחוק   101 תיקון 
הסוקר את דברי החקיקה הקיימים, הוסמכה ועדה מקומית עצמאית להכין תכנית מתאר בסמכות 
מקומית אשר בה יתווספו אחוזי בנייה )שטחי בניה( למגרש נתון ובלבד שתנאי להוספת זכויות אלה 
יכול  האוצר  שר  כי  אותנו  מורה  והבניה  התכנון  לחוק  62א  סעיף  ציבוריים”.  “יעדים  הגשמת  הוא 

להגדיר רשימה של “יעדים ציבוריים” כאלה ואנו מציעים לעשות שימוש בסמכות זו.202 

יעדים אלה יכולים להיות יצירת מקור מימוני לתחזוקה שוטפת או ארוכת טווח של בניין דירות או 
לאשר  המחוז-  באישור  תלויה  להיות  מבלי   – המקומית  הוועדה  תוכל  זו  בצורה  לו.  הסמוך  שפ”פ 

202 ראו סעיף 62א)א1()12)א( לחוק התכנון והבניה. 
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בתכנית  זכויות  תוספת  ידי  על  התאפשרה  יצירתו  אשר  תחזוקה  מנגנון  יעוגן  בהן  אשר  תב”עות 
בסמכות מקומית. 

תיקון פקודת העיריות וחקיקה מוניציפלית
בנוסף, מוצע לעדכן את פקודת העיריות בהתאם, כדי להבהיר את סמכותה של עירייה לעניין הטלת 
להלן  והאזוריות.  המקומיות  המועצות  בחקיקת  יערכו  דומים  תיקונים  כי  מוצע  תחזוקה”.  “היטל 

נוסחים אפשריים לעניין עיריות:

פקודת העיריות 

תיקון פקודת 
העיריות

בפקודת העיריות, בסעיף 236)א(, אחרי סעיף )8(, יבוא: 

")9( תפקח על תחזוקה ארוכת טווח של בניינים בתחומה, לגביהם 
נקבעו הוראות לתחזוקה ארוכת טווח לפי חוק התכנון והבניה";

ניהול כספי 
קרן פחת

בפקודת העיריות, בסעיף 249, אחרי סעיף קטן )13ב( יבוא: 11
")13ג( ליתן הוראות בדבר אחזקה ארוכת טווח של בניינים בתחומה 

וכן להטיל היטל תחזוקה, אולם- 
לא יוטל ההיטל אלא לפי חוקי עזר שהותקנו; 

לא יוטל ההיטל אלא לגבי בניין שלגביו נקבעה חובת תשלום ההיטל 
בהתאם להוראות התוספת השביעית לחוק התכנון והבניה"; 
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פרק 8 | סיכום ומסקנות
חיבור זה בחן את המצב המשפטי הקיים וההסדרים המתאפשרים לאורו ברמה הכלל ארצית, אך גם 
בהתייחס למרחב התכנון של תל אביב-יפו. נמצא כי על אף קיומה של חקיקה בתחומים שונים )תכנון 
ובניה, מקרקעין ועוד( קיים חסר בתחיקה הישראלית המקשה על שיכלול מנגנוני תחזוקה שונים. עם 
זאת, להערכתנו שילוב הוראות בנושא תחזוקה וניהול מצוי בסמכות מוסדות התכנון וניתן לכלול 
אותן בתהליך התכנון, תוך מתן הוראות בתכנית מתאר, הגעה להבנות עם היזם או על ידי שילוב 

תנאים מתאימים בתקנון הבית המשותף. 

תחזוקת מבנים בישראל אינה ענין של מה בכך, ואינה עניין של "יופי" או "אסתטיקה" בלבד. תחזוקה 
וסביבתו.  המבנה  של  וסביבתית  חברתית  כלכלית,  קיימות  וגם  בטיחות,  ביטחון,  משמעה  נאותה 
העתיד שלנו הינו עתיד ורטיקלי, המזמן עירוניות מסוג חדש. העירוניות הוורטיקלית מזמנת אתגרים 
רבים כגון שילוב שימושים ציבוריים במבנים רבי קומות, בחינת אספקטים סביבתיים כגון משטרי 

רוחות, וגם היבטי תחזוקה לטווח הקצר והארוך.

שילובם של מנגנוני תחזוקה מחייב להתייחס לחלוקת האחריות למימושם. ישימותם תלויה בין היתר 
המקומית  והרשות  הדירות  בעלי  הבית,  נציגות/ועד  היזם,  של  המעורבות  מידת  אודות  בשאלה 
ביצירת המנגנונים הללו, ובהפעלתם במהלך חיי המבנה. קביעת מנגנוני תחזוקה תלויה גם באופי 
האחזקה הנדרשת )שוטפת או ארוכת טווח( וכן בשאלה האם נדרש מימון שוטף ל”דיירים ממשיכים”. 
המסמך מבקש להעלות אפשרויות גם בהקשר זה, תוך מתן מענה לשאלה מיהו הגורם שיסייע בניהול 

והפעלה של מנגנוני התחזוקה השונים. 

לאור המצב המשפטי כיום, נראה כי הפתרון של הקמת קרן פחת, שתקבוליה ישמשו לתחזוקה שוטפת 
ו/או לתחזוקה ארוכת טווח, ו/או למימון הוצאות “דיירים ממשיכים”, מהווה פתרון בהיתכנות גבוהה 
מחייב  הוא  אך  התחזוקה,  הוצאות  במימון  אפשרי  תפקיד  מניב  לשטח  גם  כי  נראה  לשכללו.  שיש 
לפתרון  בהשוואה  יותר  מורכבת  משפטית-חוזית  התארגנות  למצער-  או  חקיקה  התאמות  ביצוע 
מהבעיות  חלק  את  לפתור  עשוי  נאמן,  ידי  על  ניהול  הסדרי  בשילוב  הפחת,  קרן  הסדר  הראשון. 

שהועלו במסמך זה ובכך לסייע ביצירת הסדר פרקטי ובר קיימא. 

יודגש כי במסגרת הבדיקה שנערכה לא נבחנו ההיבטים הכלכליים בהתאמה לפרויקט כזה או אחר. 
היזמי  ומהצורך  הפרויקט  מכלכליות  מנותק  להיות  יכול  אינו  וניהול  תחזוקה  מנגנוני  של  שילובם 
ניתן לשער כי קיימת אפשרות לבחון את הכלים שנזכרו מעלה במסגרת  להבטחת רווח. עם זאת, 
בדיקת כלכליות וגיבוש דוח האפס. כמו כן, ניתן לייצר תכנון מוכוון תחזוקה יעילה, אשר אינו נוגס 
בהכרח בשורת הרווח היזמי. קיומם של פרויקטים מסוג זה “בשטח” מעיד כי קיימת התכנות כלכלית 

להכללת כלי תחזוקה וניהול מסוגים שונים במבני מגורים. 

לאור האמור מוצע: 

בתחום 	  מדיניות  של  בגיבושה  סיוע  לשם  השונים  הממשלה  משרדי  לידיעת  זה  מסמך  להביא 
תחזוקת מבנים ושטחים פרטיים פתוחים. 

זו לכלי עבודה במהלך הכנת תכניות 	  לפתח את מנגנוני התחזוקה המוצעים במסגרת עבודה 
מתאר וקיום משא ומתן עם יזמים ודיירים בדבר מיזמי התחדשות עירונית. 

לשלב את התיקונים המוצעים בחקיקה, לרבות התיקונים מפורטים בנספח א’ להלן ולהרחיב 	 
תיקונים אלה גם לתחום חקיקת המס. 
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אימוצם של מנגנוני תחזוקה שונים, בין מקומיים ובין ארציים, בין בחקיקה או בשילוב 
הינו  ישראל  מדינת  של  העתיד  השעה.  צו  הינו  והציבורי,  הפרטי  המגזר  של  כוחות 
עתיד של ציפוף )שלא לומר עתיד צפוף(. במסגרת זו תידרשנה בניה של עשרות אלפי 
יחידות דיור בשנה על פי תחזיות גידול האוכלוסייה והתכנית האסטרטגית של הממשלה 
ובניה של רבי קומות. צורת  זו משמעותה בניה לגובה, בניה מגדלית  לדיור.203 תכנית 
מגורים חדשה זו מחייבת את קובעי המדיניות לתכנן לטווח הארוך ולא לקוות לטוב. 
ייקבעו רבות על ידי אופן תחזוקת  חזות העיר, איכותה, טיב המגורים בה וקיימותה, 
ואחרות  חוזיות  חלופות  קיימות  ראשית,  כלים בחקיקה  בהיעדר  הללו.  המגורים  מבני 
להסדרת הנושא. הסדרה ואסדרה בטווח הארוך יסייעו למקם את האדם במרכז התכנון. 
אך  בעצמם,  התחזוקה  אתגרי  את  לפתור  עשויים  השוק  כוחות  כי  לחשוב  ניתן  אמת, 
גם אם זהו המקרה, נראה כי יש לתת בידיהם תשתית וכלים לכך. עבודה זו מבקשת 
להצעיד את הדיון צעד אחד צנוע קדימה, להמשיג סוגיות ובעיות ולהציע פתרונות ברי 

יישום בעתיד גבוה ורטיקלי. 

203 החלטת ממשלה מס’ דר/131 בנושא “תכנית אסטרטגית לדיור. החלטת ועדת השרים לענייני תכנון, בניה, 
מקרקעין ודיור )“קבינט הדיור”(  מיום 13.2.2017 אשר קיבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 2.3.2017 ומספרה 

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2017/Pages/ ,2017 ,הוא 2457.” נדלתה ב- 19 למאי
dec2457.aspx . החלטה זו צופה כי עד שנת 2040 תידרשנה בנייתן של 1.5 מיליון יחידות דיור חדשות. 
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נספח א’ 
לצורך  ראשית  חקיקה  תיקוני  חקיקתיים:  להסדרים  מוצע  נוסח 

הבטחת תחזוקה ארוכת טווח. 

להלן הצעה כללית לשילוב הוראות קונקרטיות בחוק התכנון והבניה. מוצע להוסיף סמכויות לעניין 
אחזקה אשר תשולבנה בתוספת לחוק התכנון והבניה. כמוסבר לעיל, הרציונל טמון בכך כי ענייני 
טווח  ארוכת  השלכה  להם  יש  וכי  המקרקעיני  או  החוזי  במישור  נושאים  ורק  אך  אינם  התחזוקה 
ארוכת  תחזוקה  מהי  מניבים,  מהם שטחים  מגדיר  להלן  המוצע  ההסדר  ותשתיותיה.  העיר  פני  על 
טווח ומיהו דייר ממשיך; בנוסף הוא כולל הסמכה מפורשת להתקין תקנות בנושא ומפרט את סוגי 
ודרכי הפיקוח על אותם מקורות מימוניים האמורים לשמש  ההוראות שתכנית מתאר תוכל לכלול 
למימון תחזוקה לרמותיה השונות. ההצעה שלפניכם הינה טנטטיבית והיא בבחינת מצע לדיון עתידי. 

תיקון חוק התכנון והבניה ותקנותיו 

מתן סמכות  
לוועדה 
מקומית 

עצמאית  
לכלול הוראות 

תחזוקה

בסעיף 62א לחוק התכנון והבניה:  
בסעיף קטן )א( אחרי פסקה )19( יבוא: 

“)20(  קביעת הוראות לעניין אופן אחזקת בניינים, לרבות ייעודם 
של שטחים מניבים והקמת קרן פחת לצורך אחזקה ארוכת טווח של 

בניינים בהתאם להוראות התוספת השביעית; בפסקה זו, “שטחים 
מניבים” - שטחים המהווים רכוש משותף, או שטחים המצויים 

בבעלות חברת אחזקה וניהול, או בבעלות רשות מקומית או תאגיד 
של הרשות המקומית ואשר ההכנסות הנובעות מהשכרתם או 

השימוש בהם נועדו לצורכי אחזקה ארוכת טווח וכן בעבור סיוע 
לדיירים ממשיכים; “אחזקה ארוכת טווח”- שמירה על מצבו של 

הבניין לרבות ביצוע עבודות שדרוג, תיקון, שיפוץ, והחלפת תשתיות 
קיימות בבניין, לרבות שיפור מראהו החיצוני; “קרן פחת” - קרן 

שהכנסותיה משמשות לצורך מימון עבודות אחזקה ארוכת טווח וכן 
בעבור סיוע לדייר ממשיך;  “דייר ממשיך”: בעלים או חוכר של דירת 

תמורה במסגרת מיזם התחדשות עירונית, אשר ממשיך להתגורר 
בפועל בדירה לאחר השלמת המיזם ואכלוסו. 

השר יקבע, לאחר התייעצות עם שר המשפטים ושר הבינוי והשיכון, 
הוראות לעניין תכנית לפי סעיף קטן זה, ורשאי הוא בתקנות כאמור 

לקבוע כי סוגי תכניות שיקבע יכללו הוראות לעניין אופן אחזקת 
בניינים. 

תיקון תקנות 
התכנון 

והבניה )בקשה 
להיתר, תנאיו 

ואגרות(, 
התש”ל- 1970

בתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל- 
1970, בתקנה 16 )א(, אחרי סעיף )21( יבוא: 

")22( אחזקה ארוכת טווח."
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הסמכת השר 
לקבוע תקנות 

בעניין תחזוקה 
ארוכת טווח

בסעיף 265 לחוק התכנון והבניה: 
אחרי פסקה )35( יבוא: 

   “)36( הוראות לעניין אחזקה ארוכת טווח של בניינים, לרבות 
יצירתם, ניהולם, והשימוש בשטחים מניבים או קרן פחת כהגדרתם 

בסעיף 62א)א(, והכל לצורך אחזקה;”

לעניין התוספת לחוק התכנון והבניה, מוצע לשלב הוראות אלה שעניינן תחזוקה ארוכת טווח. ניתן, 
על פי הצורך, להרחיב את היריעה ולכלול במסגרת זו גם הוראות לעניין תחזוקה שוטפת: 

תוספת תשיעית לחוק התכנון והבניה
)סעיף 62א(

תחזוקה ארוכת טווח של בניינים ושטחים פרטיים פתוחים

פרק א’- הגדרות ופרשנות

בתוספת זו -1הגדרות
“אחזקה ארוכת טווח”- שמירה על מצבו של בניין, מתקניו וסביבתו 

לרבות ביצוע עבודות שדרוג, תיקון, שיפוץ, והחלפת תשתיות קיימות; 
“בניין” - פנים וחוץ המבנה, תשתיותיו ומתקניו, לרבות חצריו, ושטחים 

פרטיים פתוחים המצויים בקרבתו; 
“בעלים”, של יחידת דיור - בעל כהגדרתו בסעיף 1 לחוק זה;

“דייר ממשיך” - בעלים או חוכר של דירת תמורה במסגרת מיזם 
התחדשות עירונית, אשר ממשיך להתגורר בפועל בדירה לאחר השלמת 

המיזם ואיכלוסו.
“שטח מניב” - שטח דירה בבית משותף אשר ההכנסות הנובעות 

מהשכרתו או השימוש בו נועדו לצורכי אחזקה ארוכת טווח וכן בעבור 
סיוע לדייר ממשיך; שטח מניב יכול שיירשם בבעלות כל אדם, תאגיד, 

או כרכוש משותף. 
“קרן פחת” - קרן שהכנסותיה משמשות לצורך מימון עבודות אחזקה 

ארוכת טווח וכן בעבור סיוע לדייר ממשיך;    
“הסכם שכירות” - הסכם להשכרת שטח מניב בין הבעלים של השטח 

המניב ובין שוכר;
“שכירות” - למעט חכירה לדורות;  
“המנהל” - מי שהשר מינה לפי סעיף 11;

“רכוש משותף” - כהגדרתו בחוק המקרקעין;  
“תכנית” - תכנית הכוללת הוראות מפורטות; 

 “השר” - שר הבינוי והשיכון, אלא אם כן הממשלה או ועדת שרים 
מטעמה קבעה אחרת.
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פרק ב’: אחזקה ארוכת טווח 

הוראות 
לאחזקה 

ארוכת טווח

)א( תכנית הכוללת הוראות לעניין אחזקה ארוכת טווח תכלול תנאים 2
אלה, כולם או חלקם: 

)1( הקמת קרן פחת כתנאי לאכלוס בניין המצוי בתחום התכנית; 
)2(  ייעודם של שטחים מניבים בבניין, לרבות חצריו; 

)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( רשאית ועדה מקומית מטעמים 
מיוחדים שיירשמו לפטור מן החובה להקים קרן פחת או לייעד שטחים 

מניבים, אם התקיים אחד מאלה: 
)1( מבקש היתר בניה, התחייב בעת הפקדת התכנית לשלם היטל 
תחזוקה עבור אחזקה ארוכת טווח בהתאם להנחיות שקבע השר.  

בסעיף זה : “היטל תחזוקה”- כמשמעותו בפקודת העיריות; 
)2( מבקש היתר הבניה התחייב בעת הפקדת התכנית לכלול בתקנון 

הבית המשותף הוראות  הנוגעות לתחזוקה ארוכת טווח. 

הוראות בתכנית לעניין אחזקה ארוכת טווח של בניין, יחולו על אחד 3
מאלה: 

)א( בניין שבתחומי מיזם להתחדשות עירונית כמשמעותו בחוק הרשות  
הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע”ו- 2016; 

)ב( בניין גבוה כמשמעותו בתקנות התכנון והבניה, או בניין רב קומות; 
)ג( בניין גבוה הכולל 16 יחידות דיור לפחות;    

4הוראות השר

5

השר, בהתייעצות עם שר המשפטים, יקבע כללים לייעודם של שטחי 
מניבים, או להקמתה של קרן פחת בשים לב לשיקולים של תכנון, 

סביבה או כלכלה. 

לא יעשה אדם שימוש ולא ירשה לאחר לעשות שימוש בשטח מניב, אלא 
לצורך השכרתו לתקופות קצובות או הענקת זכות שימוש בו. 

הגבלה על 
בעלות

)א(  נקבע בתכנית כאמור בסעיף 62א)א()20( כי הוראות תוספת זו 6
יחולו על מגרש או על בניין, ישמשו כל ההכנסות הנובעות מהשטחים 

המניבים או מקרן הפחת את המגרש או הבניין, לפי העניין. 
)ב(  לא תועבר בעלות בשטח מניב, אלא באישור הרשות המקומית 

שבתחומה נמצא הבניין.  

חובת ניהול 
ואחזקה תקינה

)א(  בעלים של שטח מניב חייב בניהולו ובאחזקתו התקינה.7
)ב(  השר, לאחר התייעצות עם שר המשפטים, יקבע הוראות לעניין 

מאפייני הניהול והאחזקה התקינה;.
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דמי שכירות 
שהתקבלו 
משטחים 

מניבים

)א(  דמי השכירות ושאר ההכנסות שיתקבלו מהשכרה או שימוש 8
בשטחים מניבים או כאלה שהופקדו בקרן פחת, ישמשו לצורך אחזקה 

ארוכת טווח של הבניין או לצורך מימון הוצאות עודפות של דייר 
ממשיך;

 )ב( השר, לאחר התייעצות עם שר המשפטים, יקבע הוראות לעניין 
אופן השימוש בהכנסות הנובעות מקרן פחת או שטחים מניבים, ניצולם 

ופיקוח על העברתם לצורך ביצוע עבודות לאחזקה ארוכת טווח.  

לעניין שטחים מניבים המוקצים במבנה, מוצע לכלול את ההוראות הבאות שנועדו למנוע טרנזקציה 
בשטח המניב: 
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           פרק ג’: העברת זכויות בשטחים מניבים ורישום בפנקסי 
המקרקעין

רישום הערה 
בפנקסי 

המקרקעין

)א( יועדו בתכנית שטחים מניבים, יחולו הוראות אלה:9
)1( לא יינתן אישור לאכלוס בניה באותה חלקה לפי תקנות התכנון 

והבניה )אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון(, התשמ”א- 
1981 )להלן: אישור לאיכלוס(, אלא אם כן נרשמה הערה בפנקסי 

המקרקעין בדבר ייעוד שטחים אלה כשטחים מניבים; הערה בפנקסי 
המקרקעין כאמור תירשם על פי בקשה של בעל הזכות בחלקה ולפי 

אישור של מהנדס הוועדה המקומית שבמרחב התכנון שלה נמצאת 
החלקה כאמור )בתוספת זו - המהנדס(; אישור המהנדס יהיה לפי 

טופס שקבע שר המשפטים;
)2( נרשמה הערה כאמור בפסקה )1(, לא תירשם בפנקסי המקרקעין 
עסקה במקרקעין שבחלקה, החלה על השטחים המניבים, אלא אם כן 
התקבל אישור הרשות המקומית שבתחומה מצויה החלקה; לא תיתן 
הרשות המקומית אישור אלא אם כן ראתה כי העסקה אינה סותרת 

את הוראות חוק זה לעניין אחזקה ארוכת טווח;
)3( מי שמגיש למפקח על רישום מקרקעין בקשה לרישום בית 

משותף, יציין בבקשה כי קיימים בו שטחים מניבים; לבקשה כאמור 
יצורף אישור המהנדס, לגבי השטחים המניבים; החליט המפקח על 
רישום מקרקעין על מתן צו לרישום הבית כבית משותף, יורה בצו 
כי במועד רישום הבית בפנקס הבתים המשותפים תירשם לגבי כל 

יחידה המהווה שטח מניב בבית המשותף, הערה בדבר היותה שטח 
מניב; 

)4( נרשמה הערה כאמור בפסקה )3(, לא תירשם בפנקסי המקרקעין 
כל עסקה בזכויות בשטחים המניבים, אלא אם כן נתקבל אישור 
הרשות המקומית; לא תיתן הרשות המקומית אישור אלא אם כן 

ראתה כי העסקה אינה סותרת את הוראות חוק זה לעניין אחזקה 
ארוכת טווח.

)5( הושלמה הקמתו של בניין במגרש הכולל שטחים מניבים ימסור 
בעל הזכויות במגרש הודעה לרשות המקומית, בצירוף אישור 

המהנדס לפי טופס שקבע שר המשפטים, ובה יפרט את מיקומם של 
שטחים מניבים בבניין ואופן ניהולם; 

)ב( בסעיף זה, “עסקה” - למעט משכנתה לטובת גוף מוסדי, משכון 
לטובת רשות מקומית או ועדה מקומית, העברת שכירות רשומה, או 

מכר של איזשהו חלק מהבניין שאינו שטחים מניבים.

ההוראות הבאות בהצעה לתיקוני חקיקה עוסקות בקרן הפחת ההונית, וכן בהוראות אחרות שעה 
שמבקש ההיתר התחייב לכלול הוראות אחזקה בתקנון הבית המשותף. מוצע לשלב הוראות אלה 

בתוספת לחוק התכנון והבניה:  
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פרק ד’: קרן פחת

קרן פחת 
והיתרי בניה

)א( נקבעו בתכנית הוראות לעניין הקמתה של קרן פחת, יחולו 10
הוראות אלה:

)1( לא יינתן היתר לבניה במגרש, אלא אם כן מבקש ההיתר מסר 
הודעה לרשות המקומית, בצירוף אישור המהנדס לפי טופס שקבע 

שר המשפטים, על הקמתה של קרן פחת עבור הבניין;
)2( נמסרה הודעה כאמור בפסקה )1(, לא ייתן מוסד תכנון אישור 

לאכלוס הבניין אלא אם כן ראה כי הוקמה קרן פחת;
)ב( הושלמה הקמתו של בניין במגרש שניתנה לגביו הודעה כאמור 
בפסקה )1(, ימסור בעל הזכויות במגרש הודעה לרשות המקומית, 
בצירוף אישור המהנדס לפי טופס שקבע שר המשפטים, ובה יפרט 

את קיומה של קרן פחת, הכנסותיה, ואופן ניהולה; 
)ג( מי שמגיש למפקח על רישום מקרקעין בקשה לרישום בית 

משותף, יציין בבקשה כי קיימת קרן פחת; לבקשה כאמור יצורף 
אישור המהנדס, לגבי קרן הפחת; החליט המפקח על רישום מקרקעין 

על מתן צו לרישום הבית כבית משותף, יורה בצו כי במועד רישום 
הבית בפנקס הבתים המשותפים תירשם הערה בדבר קיומה של קרן 

פחת;

ניהול כספי 
קרן פחת

)א( כספים שיתקבלו בקרן פחת ישמשו אך ורק לצורך אחזקה ארוכת 11
טווח של הבניין וכן לצורך מימון הוצאות עודפות של דייר ממשיך. 
)ב( השר, בהתייעצות עם שר המשפטים, יתקין תקנות לעניין אופן 

הקמת וניהול קרן הפחת, לרבות ניצול כספים שהתקבלו בה.  
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  פרק ה’: התחייבות מבקש היתר לכלול הוראות אחזקה בתקנון הבית 
המשותף

רישום הערה 
בפנקסי 

המקרקעין 
ורישום 
הוראות 

אחזקה בעת 
רישום הבית

התחייב מבקש ההיתר, כאמור בסעיף 2)ב( לתוספת זו, לכלול בתקנון 12
הבית המשותף תנאים לענין אחזקה, יחולו הוראות אלה:

)1( לא יינתן אישור לאיכלוס בנייה באותה חלקה לפי תקנות התכנון 
והבניה )אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון(, התשמ”א- 

1981 )להלן: אישור לאיכלוס(, אלא אם כן נרשמה הערה בפנקסי 
המקרקעין בדבר התחייבות מבקש ההיתר; הערה בפנקסי המקרקעין 

כאמור תירשם על פי בקשה של בעל הזכות בחלקה ולפי אישור 
של מהנדס הוועדה המקומית שבמרחב התכנון שלה נמצאת החלקה 

כאמור )בתוספת זו - המהנדס(; אישור המהנדס יהיה לפי טופס 
שקבע שר המשפטים;

)2( מי שמגיש למפקח על רישום מקרקעין בקשה לרישום בית 
משותף, יציין בבקשה כי קיימת לגביו התחייבות כאמור; לבקשה 

כאמור יצורף אישור המהנדס, לגבי ההסדר המוצע לאחזקה ארוכת 
טווח; החליט המפקח על רישום מקרקעין על מתן צו לרישום הבית 

כבית משותף, יורה בצו כי ברישום הבית בפנקס הבתים המשותפים 
ייכללו הוראות אחזקה כאמור; 

הבית  לתקנון  ייכנסו  המשותף  הבית  רישום  בעת  כי  להבטיח  יאפשרו  מעלה  הנזכרות  ההוראות 
הוראות ייחודיות, המותאמות למידותיו של הסדר התחזוקה עליו הוחלט במסגרת התכנית. הוראות 
אלה, למשל, יוכלו להורות על אופן ניהול כספי קרן הפחת שהתקבלו בעבור הבית ואופן ניצולם. 
הפחת.  קרן  ועל  מניבים  משותפים  שטחים  על  הממשלתי  הפיקוח  לעניין  מוצעות  נוספות  הוראות 
בר השגה(  דיור  על  )פיקוח  והבניה  לחוק התכנון  מצויות למשל בתוספת השישית  דומות  הוראות 
שכן ההנחה היא כי קיים אינטרס ציבורי לוודא כי יעדי התכנון, היעדים הציבוריים, מוגשמים הלכה 

למעשה. 
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פרק ו’: פיקוח על שטחים משותפים מניבים ועל קרן פחת.

)א( השר ימנה מבין עובדי משרדו, מנהל לעניין אחזקה ארוכת 13מינוי מנהל 
טווח; לא מונה מנהל כאמור, ישמש המנהל הכללי של משרד הבינוי 

והשיכון כמנהל.
)ב( המנהל ייתן אישורים לפי תוספת זו, וימלא כל תפקיד אחר 

שהוטל עליו לפי תוספת זו.

)א( קיבל אדם היתר לבניין לגביו נקבעו הוראות בעניין שטחים 14חובת דיווח
מניבים או קרן פחת, ידווח על כך למנהל, באופן ובמועדים שקבע 

השר. 
)ב( ועדה מקומית שאישרה תכנית לפי סעיף 62א)א()20( תדווח 

למנהל על התכנית, ובכלל זה על היקף השטחים המניבים שאושרו 
במסגרתה או היקף הכספים שהופקדו בקרן פחת.

סמכויות 
פיקוח

)א( השר רשאי להסמיך, מבין עובדי משרדו או עובדי הרשות 15
המקומית הנוגעת בדבר, מפקחים שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי 

פרק זה, כולן או חלקן.
)ב( לא יוסמך מפקח לפי סעיף זה אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:

)1( הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה 
יש בה, לדעת השר, כדי למנוע את הסמכתו;

)2( הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו 
לפי סעיף זה כפי שהורה השר;

)3( הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה השר.
)ג(  לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי תוספת זו, רשאי מפקח 

שהוסמך לפי סעיף זה -
)1( לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת 

זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;
)2( לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל מידע או מסמך לגבי 

זכויות או שימוש בשטח מניב; בפסקה זו, “מסמך” - לרבות פלט 
כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ”ה-1995;

)3( לדרוש מכל אדם או תאגיד הנוגע בדבר למסור לו כל מידע או 
מסמך לגבי חשבונות, יתרת כספים, ונתונים אחרים לגבי קרן פחת 
המנוהלת אצלו; בפסקה זו, “מסמך” - לרבות פלט כהגדרתו בחוק 

המחשבים, התשנ”ה-1995;
)4( להיכנס למקום המשמש כשטח מניב, ולבצע ביקורת על קיום 

הוראות לפי תוספת זו, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים 
אלא על פי צו של בית משפט.

)ד( מפקח לפי סעיף זה לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו אלא 
בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:

)1( הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;
)2( יש בידו תעודה המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו לפי פרק זה 

שאותה יציג על פי דרישה.
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המנהל ינהל רישום שייכללו בו לפחות כל אלה:16ניהול ורישום 
)1( רישום של פרטי השטחים המניבים;

)2( רישום של קרנות פחת. 

בירור פניות 
הציבור

)א( המנהל יברר פניות ציבור לעניין תוספת זו, לרבות לעניין הפרת 17
הוראותיה.

)ב( קבע המנהל כי פניית ציבור היא מוצדקת בשל הפרת הוראותיה 
של תוספת זו או הוראות שנקבעו לפיה, תהיה קביעתו ראיה לכאורה 

לנקבע בה בכל הליך משפטי.

פרק ז’: עיצום כספי 

הטלת עיצום 
כספי

)א( הפר אדם הוראה מהוראות המפורטות להלן, רשאי המנהל להטיל 18
עליו עיצום כספי לפי הוראות סעיף זה, בסכום של 15,000 שקלים 

חדשים, ואם הוא תאגיד - בסכום של 30,000 שקלים חדשים:
)1( עשה שימוש או הרשה לאחר לעשות שימוש בשטח מניב, בניגוד 
להוראות תוספת זו או העביר בעלות בשטח מניב, בניגוד להוראות 

תוספת זו;
)2( הפר תקנה מתקנות שקבע השר לעניין אופן ניהול קרן פחת או 

שטח מניב;
)3( לא דיווח למנהל, בניגוד להוראות התוספת. 

)ב( על עיצום כספי לפי סעיף קטן )א( יחולו הוראות סעיפים 158לג 
עד 158מה לחוק זה בשינויים המחויבים ובשינויים אלה: בכל מקום, 

במקום “שר הפנים” יבוא “השר” ובמקום “הממונה” יבוא “המנהל”.



היתר  בין  למגורים,  הבניה  את  להאיץ  הכוונה  בעקבות 
התכנון  במערכת  שונים  חסמים  שחרור  באמצעות 
והבניה, צפוי קצב בניית מבני המגורים לגדול עד מאוד.  
גידול  עקב  כי  צופים  ישראל  במדינת  העתיד  תרחישי 
דיור  יחידות  אלפי  עשרות  בניית  תידרשנה  האוכלוסין 
כל שנה )ומעל 60,000 יחידות לשנה על פי תחזית גידול 
תיבנינה  אלה  דיור  מיחידות  מרבית  גבוהה(.  אוכלוסייה 
במבנים משותפים, חלקם מבנים גבוהים. מצב זה מחייב 
חשיבה מחודשת אשר שמה את האדם במרכז, על אחת 
אוכלוסייה  צפויה  בהם  עירונית  התחדשות  במצבי  כמה 
ותיקה להתמודד עם עלויות אחזקה גבוהות יותר. צורות 
המגורים הללו, המשותפות, הגבוהות, מחייבות אימוצה 
של  האחזקה  לגבי  טווח  ארוכת  אסטרטגית  ראייה  של 
העיר.   על  השפעתם  של  לעומק  ובחינה  גבוהים  מבנים 
אך  לנצח,  נולדו  לא  אמנם  כיום,  הנבנים  המגורים  מבני 
טיפול  הבנוי במאה הקרובה.  לנכוח במרחב  צפויים  הם 
צו השעה, שכן  הוא  ובדיעבד,  באופן תחזוקתם, מראש 
 - עירונית"  "התחדשות  מיזמי  במסגרת  העתידי  פינויים 
קשה.  מטלה  להיות  עשוי   - הפיזית  התדרדרותם  ובשל 
על כן, חשוב להעלות על סדר היום את נושא האחזקה, 
ספר  לעידודו.  יצירתיים  מנגנונים  ולחפש  אותו  ללמוד 
זה נועד להוות צעד אחד בכיוון זה בהציעו מצע לדיון 

עתידי, כלים וכיווני חשיבה ברי יישום.

ד"ר ניר מועלם הוא עורך דין ומתכנן ערים, ומרצה בכיר 
בטכניון בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים. הוא בעל 
תארים בתכנון ערים ואזורים ובמשפטים ומומחה בדיני 
תכנון ובניה. מחקריו עוסקים בשימור מבנים היסטוריים, 
בתכנון  ומוסדיים  משפטיים  היבטים  עירוני,  עיצוב 
בוועדה  משפטי  כיועץ  שימש  מועלם  מקומי.  ובשלטון 
המקומית לתכנון ולבניה בתל אביב-יפו, וניהל מחקרים 
באוניברסיטת  בתר-דוקטורט  במסגרת  השוואתיים 

פרינסטון, ארה"ב. 

מנת  על  הוקמה  בטכניון  התכנון  למדיניות  המעבדה 
לסייע לרשויות מקומיות, רשויות תכנון, משרדי ממשלה, 
לפתור  כדי  ידע  וגיוס  ידע  ביצירת  החלטות  ומקבלי 
בעיות בתחום המרחב, תוך גיבוש מדיניות או עידכונה.  
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