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 944 סמכויות המפקח 2.3

3  .Golden Triangle of property rights 1004 

 1013 38. תיקון צו בית משותף במסגרת תמ"א 4

 1013 השלבים 4.1

 1018 שלב ב' - 38"א תיקון צו תמ 4.2

 1018 הצמדת חניות -תיקון צו הבית המשותף  4.3

 1019 המסגרת בחוק -ביטול רישום  4.4

 תיקון צו בית משותף 4.5
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 1067 38פרק י"ט: חסמים במסגרת פרוייקטים המבוססים על תמ"א 

נייר עמדה בנושא הסרת חסם קנייני בפרוייקטים להריסה ובניה 

 בניינים מורכבים - 38לפי תמ"א 
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 1083 על קצה המזלג - 38בינוי ותמ"א -פרק כ': הבדלים בין פינוי



 תוכן עניינים

 יד 

 על קצה המזלג -בהשוואה בינלאומית  2013פרק כ"א: ישראל 

 

1089 

 1099 פרק כ"ב: היבטים שיווקיים

 1099 היבטים שיווקים - 38. תמ"א 1

 ין דירה חדשה. השוואה בין דירה במסגרת פרוייקט חיזוק לב2
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 פרק כ"ג: רשות מקרקעי ישראל
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 1117 פרק כ"ד: דוגמאות והסכמים

 No Shop 1120  -נו שופ" )איסור ניהול מו"מ במקביל( "

 1124 הריסה ובניה מחדש -הסכם עקרונות 

 הסכם עקרונות

 

1131 

חיזוק ועיבוי ותמ"א  38תמ"א  -פרק כ"ה: דוגמאות הסכמים 

 ובניה מחדשהריסה  38
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 1154 )מסלול עיבוי וחיזוק( 38הסכם מותנה לביצוע פרוייקט תמ"א 

 1257 מכתב מקדים לבעלים )הריסה ובניה מחדש( 38-2הסכם תמ"א 

 1265 )מסלול הריסה ובניה( 38הסכם מותנה לביצוע פרוייקט תמ"א 

 םנספחי
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 1441 פרק כ"ו: דוגמאות להסכמי מכר דירות

 1451 פרוייקט -מכר הסכם 

 יםנספח
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 תוכן עניינים

 טו 

 פרק כ"ז: מסקנות והמלצות
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 פרק כ"ח: סקירה מהעיתונות
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 1731 "38פרק כ"ט: הקדשות לספר "מורה הדרך בעסקאות תמ"א 

 1731 הדין-יו"ר לשכת עורכי-דין -אפי נוה, עורך

 1733 יו"ר לשכת השמאים בישראל -אוהד דנוס, שמאי מקרקעין 

 1735 דין-מאיר מזרחי ושות' משרד עורך -דין -מאיר מזרחי, עורך

 1737 יו"ר ועדת ערר לתכנון ובניה -דין -מיכה גדרון, עורך

 1739 דין-משרד עורך -פרשקר ושות' -כהן-רז -כהן -משה רז

 וההתחדשות העירונית 38יו"ר איגוד חברות תמ"א  -אייל אוכמן 
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 1743 פרק ל': נספחים

)הריסה ובניה  38. חסמי מס במימוש פרוייקטים של תמ"א 1

עו"ד זיו שרון ועו"ד אורית  - 25.06.15נייר עמדה מיום  -מחדש( 
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