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 17ב יו י  , 2021 ,ז' תמוז התשפ"א
חוזר משרד  ) 10/21התחדשות עירו ית (  :תכ יות מכוח תמ "א  38ישארו בתוקפן גם לאחר
פקיעתה
כ ידוע ,ביום  5.11.2019החליטה המועצה לתכ ון וב יה שביום  1.10.2022תסתיים תוקפה של
תכ ית מתאר ארצית מס'  , 38הידועה בשם – תמ"א . 38
ומכאן עולה השאלה מה יעלה בגורלן של תכ יות שאושרו מכוח התמ"א  , 38בכלל זה תכ יות
שאושרו עפ"י סעיף  23לתמ"א  ) 38תכ יות מפורטות שמטרתן להתאים את הוראות התמ"א
 38למציאות התכ ו ית הקיימת באזורים שו ים(  :האם תכ יות אלו יפסיקו להתקיים במועד
פקיעת התמ"א  38או שמא הן ימשיכו להתקיים גם לאחר המועד האמור .
לאחרו ה ,ביום  , 7.6.2021פרסם מ הל התכ ון הודעת הבהרה באשר למעמדן של ת כ יות
שאושרו לפי סעיף  23לתמ"א  38לאחר מועד פקיעת התמ"א . 38
על פי האמור בהודעה  ,ככלל ,פקיעת תמ " א  38אי ה מובילה לפקיעת ת כ יות שאושרו מכוח ה,
בכלל זה ת כ יות שאושרו עפ"י סעיף  23אלא אם קבע במפורש או ב מש ת מע בהוראות תוכ ית
כ זו )לרבות ת ו כ ית שאושר ה עפ"י סעיף  , ( 23ש תוקפה יפקע עם פ קיעת התמ"א  , 38אזי ת פקע
התוכ ית במועד בו ת פקע התמ"א . 38
בהודעת מ הל התכ ון הובהר כי במידה ש קבע באותן תכ יות שהן יפקעו עם פקיעת התמ"א
 , 38וכן בהתקיים הת אים הקבועים לכך בהחלטת המועצה לתכ ון וב יה המוזכרת לעיל ,יתן
להאריך את התוקף של תכ יות עפ"י סעיף  23עד יום . 18.5.2025
כמו כן ,מ הל התכ ון התייחס בהודעתו למעמדן של ת כ יות רוחביות שאושרו ע"י ועדות
מחו ז יות עפ"י סעיף  23ולמועד פקיעתן .בכלל זה אמר בהודעה כי בתוכ ית הרובעים  3ו 4 -
בתל אביב אין הוראה הקובעת שהתוכ יות יפקעו עם פקיעת התמ " א  , 38לכן תוכ ית הרובעים
 3ו  4 -תישאר בתוקף ג ם לאחר מועד פקיעת התמ"א . 38
יש לציין כי הודעת ההבהרה אי ה מתי יחסת לשאלת פטור מהיטל השבחה במידה ותמומש
התוכ ית )בדרך של מתן היתר( ,בכלל זה ת כ י ת לפי סעיף  , 23לאחר מועד פקיעת ה תמ"א . 38
לכן עדיין לא ברור האם הפטור מהיטל השבחה ) במימוש בהיתר ( יוותר גם הוא על כ ו .

* עו"ד משה עוזיאל עוסק ב ושאי התחדשות עירו ית  ,מקרקעין ומקרקעי ישראל במשרד עו"ד
חגי שבתאי ,שפירא .
*האמור בחוזר אי ו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאי ו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג
שהוא.

