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 ופ"ב 38תמ"א  -קורס התחדשות עירונית 

 
 מטרות הקורס 

הקורס ירכוש  מסגרתהכשרת יזמים ומנהלי פרויקטים בתחום התחדשות עירונית. ב
 בתחום מתפתח זה. להתמחותהידע והכלים הדרושים לו ע"מ  הסטודנט את כל
 עיקרי התכנית: 

 , על כל תיקוניה.38הכרת תכנית מתאר ארצית מספר 
 הבנת התהליך המלא, על כל שלביו בביצוע פרויקט מסוג זה.

הקורס פונה ליזמים ולמשקיעים כאחד, המעוניינים ללמוד תחום זה באופן מקצועי ומקיף 
 .ועלולהוציאה לפ ע"מ לדעת לזהות את העסקה הנכונה והרווחית ביותר בעבורם

 השיטה: 
ת בסוף כל מפגש יקבל הסטודנט מספר משימות שטח עפ"י החומר הנלמד, כגון: בדיק

והסקת מסקנותיו , קריאת גרמושקה תיק בניין ברשות המקומית, איסוף וניתוח נתונים
 מהלימוד התיאורטי והעבודה המעשית.

 
  

 קהל היעד
ם להעמיק ידע, י נכסים ואנשי מקצוע בתחום הנדל"ן המעוניינייזמים, משקיעים, בעל

 38תמ"א ללמוד באופן מקיף ומקצועי את תהליך ההקמה והניהול של פרויקטים מסוג 
 .בישראל וניתעירההתחדשות הזירת ולהתמצא בופינוי בינוי 

 
 

 לוחות זמנים 
 שעות אקדמאיות לכל מפגש.  4 שבועות. 12 יום בשבוע במשך -מפגשים  12

 שעות אקדמאיות.  48סה"כ 
 
 

 מיקום
 מרכז רבין, ת"א

 
 

 R.Uתעודת בוגר 
עירונית התחדשות עודת יזם נדל"ן ומנהל פרויקטים בס יקבל כל סטודנט תרוהקבסיום 

  .וקבוצת נדלניסט מטעם מועדון הנדל"ן של האוניברסיטה הפתוחה
 
 

 הכשרה
  )למשך שנה שלמה –ליווי של רכז כיתה )שמאי מקרקעין/יזם 
  מטרותיוללסטודנט וההנחיה ואופן הפעולה התאמת  –בניית תכנית עבודה אישית 
 אפשרות להשתלבות במחלקת התחדשות עירונית של קבוצת נדלניסט 
  למתאימיםמגוון אפשרויות השמה 
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 סילבוס

 

 דדי חממה  -יזם  :מרצה – 1שיעור  -

 וועדות התכנון וסמכויותיהן 
  קריאת גרמושקה 

 תכנית הליך הגשת  
  ועדות ערר 

 זיהוי קרקע ע"י גוש וחלקה  
 קן בניין קו מגרש אחוזי בניה:   -מושגים בתכנית 

  בדיקת זכויות בניה והיתכנות מימוש עפ"י תכניות בניה ברשות המקומית 

  חישוב אחוזי בניה 

  מותרות לבניהחישוב מספר יחידות 

 

  דדי חממה -יזם  :מרצה – 2שיעור  -

  מערכתGIS –  איך ניתן ללמוד על הפקעות ועל קווי בנין 

  ומידע מהותי בו מרוכז, היסטורי, רגיל –טאבו נסח 

  בית משותףותשריט תקנון 

  הרעיון המדיניולאיזו מטרה 38כיצד נולדה תכנית תמ"א , 

  א3, תיקון 3, תיקון 2, תיקון 1תיקונים לתכנית: תיקון 

 וסמכויותיהןועדות תכנון ובניה , שיקול דעת הועדה המקומית  

 מריצים לדייריםת 

  הרוב הדרוש בכל סוג של עסקה לתכנון ולקבלת היתר 
 תמ"א הריסההבדלים בין תמ"א חיזוק ל 
 תנאים מקדימים לביצוע פרויקט 
 מפקח על הבתים המשותפים 

 

 דדי חממה  -יזם  :מרצה – 3שיעור  -

  עסקאות התחדשות עירונית והמסלולים השוניםסקירת סוגי 
 היזמיחירת הכובע ב  

  ההבדל בין זכויות מוקנות לזכויות מותנות 
   ותמ"ל 

 מת הכנסה מול רמת סיכוןר   

 איתור בניינים מתאימים  

 כתיבת הצעה לדיירים 

 סיור וירטואלי  

 קבלת עשרת השלבים לביצוע פרויקט מוצלח   
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 גיל כספי –אדריכל  :מרצה – 4שיעור  -

 מתכנן ומנהל –פקידי האדריכל בפרויקט ת 

 סוגי מבנים 

  קווי בניין38הגבלות תכנוניות בתמ"א , 

 מוקשים תכנוניים ופתרונות יצירתיים 

  תמ"א תב"ע ומה שביניהן –זכויות בניה 

  בדיקות לפני כניסה לפרויקט, התנהלות שוטפת –שלבי העבודה עם האדריכל 

  והזיקה לעבודת האדריכלרשויות מקומיות 

 מקרים מיוחדים ומקרי קצה 

  וניהולםיועצים מקצועיים 

 

 

 לב-דרור בר –שמאי מקרקעין  :מרצה – 5יעור ש -

  מה זה, מה היתרונות ליזם ולרוכשים –ליווי בנקאי 

 דרישות הבנק למתן ליווי בנקאי 

  מה הוא כולל ומה משמעותו –דו"ח שמאי 

 דוגמא לדו"ח שמאי מקרקעין מפורט 

 דו"ח שמאי  קריאה וניתוח 

 

 

 לב-דרור בר –שמאי מקרקעין  :מרצה – 6 שיעור -

  לעבודהדוגמא לדו"ח 

  תרגול איסוף נתונים לדו"ח כלכליות 

  הקמת דו"ח לחיזוק בניין  –תרגול 

  תרגול הקמת דו"ח להריסה ובניה 

 

 ת אזוריתרשות המקומית/מנהלת התחדשות עירונינציג ה :מרצה – 7יעור ש -

 ניתן לקבל ממהנדס רישוי ברשות המקומיתשמידע ה 

 לפתיחת תיקהמקומית ות דרישות הרש 

  בוועדה המקומיתתנאים לדיון 

  וועדה המקומיתהגשה בתיק להכנת  

 חברי הוועדה המקומית 

 מועדי פרסום הפקדה 

  לאחר קבלת החלטת וועדההשלבים 

 סדר פעולות אחרי קבלת היתר ולפני תחילת בניה 

 מהנדס ,אדריכל ,יזם –הרשות לקידום התכנית  ניהול העבודה מול 



 תכנית הלימודים

5 

 

 

 אבקסיס )הרצוג פוקס נאמן( אלון  –מקרקעין עו"ד  :מרצה – 8 שיעור -

  הסכםNO SHOP  

 )חוק המאכרים )מארגני חתימות 

  פסיקות ומגמות משפטיות  ,הליך –טיפול  משפטי בדיירים סרבנים 

 17 משפטיים שאסור ליזם לוותר עליהם   סעיפים 

 רשם המקרקעין –דיקות משפטיות ב 

  מקרקעין מוסדריםו על הנכסמידע משפטי 

 חוק המקרקעין –פקיד עו"ד בעסקה ת 

 3  יתרונות וחסרונות –סוגי הסכמים 

  מה הוא כולל, סכנות ומוקשים, ניוד זכויות, זכויות נוספות –הסכם מול דיירים 

  ערבות ביצוע, ערבות פוחתת, ערבות בדק, ערבות מיסים, ערבות רישום  –ערבויות

 מצא ומתי משתחררבית משותף. היכן הכסף נ

  מה היא, מתי רושמים את הדירות החדשות, טיפים –יחידה רישומית 

  חוק מכר דירות, חובות היזם –מכירת דירות 

  המשמעויות וההבדלים בין חברה לעוסק פרטי, מקרים ותגובות –פתיחת חברה 

 עמלות ותנאי תשלום 

  והיבטי מיסוי נוספים מס שבח ומס רכישה –מיסוי מקרקעין 

 

 

  דניאל הרכסף –יועץ מימון ומייסד קרנות מימון  :מרצה – 9שיעור  -

 להוציא פרויקט לפועל ליזם ללא כסףהאפשרויות הקיימות  שלוש מה הן 

 א?"מגייסים כסף לפרויקט תמ כיצד 

  אפשרויות מימון חוץ בנקאיות 

 אפשרויות מימון בנקאיות 

 מהי הלוואה בערבות מדינה 

 לגייס ליווי בנקאי כיצד 

 ביטחונות ובטוחות למשקיעים 
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   בני רוגת – השפעה ושכנועל המומח :המרצ – 10יעור ש -

 ההבדל בין השפעה לשכנוע 

 עקרונות בהשפעה על דיירים במסגרת התחדשות עירונית 

  מבנה ושלבים –תהליך השפעה נכון 

 טכניקות ליצירת אמון 

 טכניקות לעורר צורך 

 טכניקות להצגת היתרונות היחסיים שלי 

 טכניקות סגירת עסקה 

 אבחון נכון של סגנון הלקוח 

 דיירים שונים  מיומנויות השפעה על סוגי 

 השיעור כולל אימון הטכניקות הנלמדות 

 

 

 

  דדי חממה -יזם  :מרצה - 11שיעור  -

 38ליסט בחינת בניין מועמד לתמ"א -צ'ק  

 והטבות מתחם מוכרז ם פינוי בינוינאים להכרזה על מתחת 

 קירת פסקי דין עדכניים ס 

  פטור ופטור חלקי מהיטלי השבחה 

 תנאים לקבלת קרקע משלימה 

 18   פעולות לבחינת הבניין המועמד לפני הגשת הצעה 

  הסקת מסקנות וכתיבת הצעה לדיירים 

 

 

 

  דדי חממה -יזם  :מרצה - 12שיעור  -

 כינוס אסיפת דיירים 

 טיפול בהתנגדויות 

 טכניקות מסירה ועמידה מול קהל, טכניקות לסגירת עסקה 

 הצרכים של מאסלו והשימוש בוסולם  – יהול מו"מנ 

 אינטרסים ויעדים 

 הפסיכולוגיה של הדיירים 

 
 
 
 

 
*ייתכנו שינויים בסילבוס


