
 טופס בקשה למיון שני – נספח ד'

 שם המתחם: _________________ ____________________ ישוב: 
 חלקות: ____________________  ____________________  גוש: 

 )סחירות תפוסות לגביהן מבוקשת ההכרזה(                                                                         
 המתחם: ___________ דונם שטח

 

 נתונים לצורך בדיקת כדאיות כלכלית .א

 

 המתחם כולל קרקע בנויה הנמצאת בתחומי הרשות המקומית .1

 לא □ כן □

 

 גודל המתחם ומס' בעלי הזכויות בו .2

 

 תוספת לדירת תמורה )במ"ר( שטח דירה ממוצע )במ"ר( מס' יחידות דיור 

  )בפועל(                         קיים )*(

  מוצע
 

 כולל ממ"ד( –)פלדלת 
 )אין למלא(

 

 
מס' יחידות 

 מסחריות
 תוספת תמורה )במ"ר( שטח יחידה ממוצע )במ"ר(

  )בפועל(                         קיים )*(
מס' בעלי 

 הזכויות
   

  מוצע
 

 כולל ממ"ד( –)פלדלת 
 )אין למלא(

 
, יש לצרף מכתב מלווה הכולל 600-, ונמוך מ500יח"ד/יחידות עסקיות  עולה על )*( ככל ומס' 

נימוק כי מדובר במתחם בעל רצף פיזי ומאפיינים תכנוניים דומים. לעניין יחידות מסחריות יש 
 לצרף ריכוז חשבונות ארנונה.

 
 

 :טבלת שטחים .3
 

 :נתונים לגבי המצב הקיים והמוצע
 

 מצב מוצע מצב קיים
 

שטח בנוי בפועל 
 )במ"ר(

 שטח
 עיקרי
 )במ"ר(

שטח עילי 
 עיקרי + שירות

 )במ"ר(

שטח כולל )לרבות 
קרקעי,   –תת 

 במ"ר(

     מגורים

     מסחר

     משרדים

     אחר

סה"כ שימושים 
 סחירים

    

     מבני ציבור



 היקף הקרקעות הפנויות .4
%____ מהשטחים הסחירים שטח הקרקעות הפנויות שאינן מיועדות לצרכי ציבור הוא 

 ע"פ התכנית התקפה החלה על המתחם.

 לא □  כן □  האם הקרקע הפנויה? 

 לא □  כן □ האם הקרקע בבעלות פרטית? 

 לא □  כן □ האם הקרקע בבעלות המדינה?

 לא □  כן □ האם המתחם כולל קרקע משלימה צמודת דופן?
 היקף הקרקע המשלימה צמודת הדופן הינו: _______ דונם.

 לא □  כן □ האם המתחם כולל קרקע משלימה שאינה צמודת דופן?
 היקף הקרקע המשלימה שאינה צמודת הדופן הינו: _______ דונם.

 הערכת עלויות הקרקע ועלויות הפיתוח ליח"ד בקרקע המשלימה:
 

 :היטל השבחה .5
 (/פטור מלא(25%( /פטור חלקי )50%שיעור החיוב בהיטל השבחה: %__ )השבחה מלאה )

 לא □  כן□  בכוונת הרשות לבקש פטור מהיטל השבחה?   האם

 מחצית התשלום  □ פטור מלא □אם התשובה כן: 

 

 ערכי מכירה: .6

במתחם / בסביבתו: __________ קיימת ערך מכירה של מ"ר בנוי ליחידת דיור  •
 מ"ר ברוטו )ללא  מע"מ(. ₪ / 

במתחם / בסביבתו: __________ חדשה ערך מכירה של מ"ר בנוי ליחידת דיור  •
 מ"ר ברוטו )כולל  מע"מ(, בערכים נוכחיים. ₪ / 

ישנם שימושי קרקע שאינם למגורים, הן במצב הקיים והן במצב  המוצע, יש לפרט  אם
 בנוסף: 

₪ / למסחר / משרדים / תעסוקה: __________  קייםערך מכירה של מ"ר בנוי  •
 . יםבערכים נוכחימ"ר ברוטו )ללא מע"מ(, 

למסחר / משרדים / תעסוקה:  לבנייה חדשהערך מכירה של מ"ר בנוי  •
 .בערכים נוכחייםמ"ר ברוטו )ללא מע"מ(, ____________ ₪ / 

 
 :מידע רלוונטי נוסף .7

 האם מוסדות הציבור הנוכחיים עומדים בתוספת האוכלוסייה המוצעת?

 לא □  כן □
 

 (70%: ________)לכל הפחות שיעור יחידות הדיור שיתפנו לדיור חלופי בשכירות
 חניות ליח"ד( 1.3תקן החניה: _________מקומות חניה ליח"ד )לכל הפחות 

 מהחניה תת קרקעית( 70%שיעור החנייה התת קרקעית: _______  )לכל הפחות 

 

 ___.___על פי בדיקת הרשות המקומית שיעור הרווחיות על פי המודל הדינמי הוא %_
 
 

 :הקיים נתונים כלליים לגבי המצב .ב
 מספר מבנים במתחם: __________ מבנים.  

 מס' כניסות בכל מבנה: __________ כניסות. 
 מספר יחידות דיור בכל מבנה בממוצע: ____________  יחידות. 

 גובה המבנים בממוצע: ___________ קומות. 
 בעלות הקרקע במתחם:  __________________________.

 

 מידע נוסף .ג
 חב' מנהלת )ככל שקיימים(:  ___________   מנהל הפרויקט/

 מס' טלפון: ______________ כתובת דואר אלקטרוני: ________________.  



 איש קשר ברשות המקומית: ____________  תפקיד: _________________. 
 מס' טלפון: ______________ כתובת דואר אלקטרוני: ________________.  

 

 פרטים נוספים: .ד

  האם צפויים להתקבל תקבולים נוספים בגין הפרויקט? .1
 לא; אם כן, באיזה סכום ומאלו □ כן□ 

 קורות?___________________________.מ

 לא □כן  □האם הרשות הנה רשות איתנה )על פי הגדרות משרד הפנים?  .2

אג לחוק התכנון 62האם הוועדה המקומית הוסמכה כוועדה עצמאית מיוחדת לפי סעיף  .3
 לא □ כן□  נייה?והב

 האם המתחם הינו חלק מתכנית אב/מתאר שכונתית/עירונית להתחדשות עירונית?  .4

 לא;   אם כן, פרט:______________ □ כן□ 

 ?האם המתחם הינו חלק מתכנית מתאר/מדיניות אחרת .5

 לא;   אם כן, פרט:______________ □ כן□  

 -תרומת המתחם לתהליכי התחדשות עירונית .6
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

 מסמכים מצורפים: .7

 הראשון;  הרשות הממשלתית בדבר עמידת המתחם בתנאי המיון אישור □

 תכנית ראשונית הכוללת: □

לפחות )כולל נספח בינוי( כולל סימון החלקות הקיימות  1:1,250תשריט בקנ"מ  □

 והמגרשים המוצעים לרבות תתי מתחמים

 תצלום אוויר. □

 פירוט הבינוי הסחיר המוצע במתחם: ייעודים, שימושים, היקף. -פרוגרמה □

 . DWGקו כחול ממוחשב המורה על גבולות המתחם בלבד, כפולי ליין סגור, בפורמט  □

 פירוט מספר יחידות דיור קיימות בכל חלקה. □

 .1נספח ד'תסקיר כלכלי בנוסח המצורף כ □

. התסקיר 2נספח ד'תסקיר כלכלי בגין הרכיבים הציבוריים במתחם, בנוסח המצורף כ □

נדרשים במתחם ובסביבתו ועלותם לפי הרשימה יסתמך על פירוט הרכיבים הציבוריים ה

המפורטת בנספח זה וכן רכיבים ציבוריים נוספים שיפורטו. ככל שיתקבל מימון להקמת  

מוסדות ציבור במתחם, ממקורות ממשלתיים אחרים כגון משרד החינוך, הדבר יצוין 

את מספר  תקבולים אחרים(.יש לפרט –לאוגדן   5.4כחלק מההכנסות במאזן. )ראה סעיף 

יחידות הדיור המקסימלי שניתן לבנות במתחם, בשלב הראשון, ללא תוספת רכיבים 

 ציבוריים. 

 .3נספח ד' תכנית פיתוח בשלבים בנוסח המצורף כ □

 ;4נספח ד'טבלת חלוקה לתתי מתחמים בנוסח המצורף כ □

אישור רשות מקרקעי ישראל להקצאת קרקע משלימה בהיקף הנדרש, כך שהמתחם  □

 נאי הסף לעניין כדאיות כלכלית, במקרה של הסתמכות על קרקע משלימה;יעמוד בת



של  הסכם בין הרשות המקומית לרשות הממשלתית, חתום על ידי מורשי החתימה □

 הרשות המקומית;

במקרה בו מסתמכת הבקשה על הסכמות דיירים )ככל  -העתקי הסכמות עקרוניות לפינוי  □

 וקיימות ( וכן נסח רישום מקרקעין;

 לאוגדן.  2.3.2.7הסכמת משרד החינוך, ככל וניתנה לפי סעיף  □

 אישור על פתיחת התכנית במבא"ת □

 אישור הרשות המקומית בדבר מורשי החתימה מטעמה; □

בהתייחס למתחמים שיש בהם שימושים שלא למגורים לצורך  –נסחי רישום מקרקעין  □

 בדיקת מספר בעלים;

למתחמים שיש בהם שימושים שלא למגורים לצורך  בהתייחס  –ריכוז חשבונות ארנונה  □

 הוכחת מספר היחידות המסחריות.;

 

 
 

______________________      ___________ 
 תאריך           מהנדס הרשות המקומית       

 חותמת + חתימה            
 

 

  



 תסקיר כלכלי במיון שני - 1נספח ד
 

 תוספת מוסדות ציבור נדרשת  .א

 

שטח קרקע  המוסדסוג 
 )דונם(

שטח מבנה 
)מ"ר( עיקרי 

 + שרות 

עלות למ"ר 
 תכנון וביצוע

עלות משוערת 
 תכנון וביצוע

מקור 
המימון 

וסכומו )אם 
 קיים(

      
 

 תוספת תשתיות נדרשת .ב

 . הרחבת דרכים קיימות )כולל ניקוז(1ב
 

עלות  מחיר למ"ר שטח במ"ר רוחב במ' אורך במ' שם הרחוב
 –משוערת 

 תכנון וביצוע 
      
 
 . סלילת דרכים חדשות )כולל ניקוז(2ב

עלות  מחיר למ"ר שטח במ"ר רוחב במ' אורך במ' שם הרחוב
 –משוערת 

 תכנון וביצוע 
      
 
 . הפרדה מפלסית בדרכים )כולל ניקוז(3ב

אורך החפירה  שם הרחוב
 המילוי /

רוחב החפירה 
 המילוי /

עלות  למ"ר מחיר שטח במ"ר
 –משוערת 

 תכנון וביצוע 
      
 
 . החלפת קו ביוב קיים ו/או תוספת קווי ביוב חדשים 4ב

עלות משוערת  מחיר למ' קוטר צינור אורך צינור שם הרחוב
 תכנון וביצוע

     
 
 . החלפת קווי מים קיימים ו/או הוספת קווים חדשים  5ב

עלות משוערת  'מחיר למ קוטר צינור אורך צינור שם הרחוב
 תכנון וביצוע

     
 
 
 . שצ"פים6ב

שיפוע ממוצע של  שטח )דונם( מיקום השצ"פ
 השטח 

עלות משוערת  מחיר למ"ר
 תכנון וביצוע

     
 
 
 . תשתיות אחרות7ב

__________________________________________________________ 
  



 

 ריכוז עלויות משוערות של תוספת תשתית ומוסדות  .ג

 
 סוג התשתית / המוסד

 תכנון וביצוע  –עלויות משוערות 
 סה"כ )כולל מע"מ( בתחומי המתחם  מחוץ למתחם 

    מוסדות ציבור .א

    . הרחבת דרכים קיימות 1ב
    . סלילת דרכים חדשות 2ב
    . הפרדה מפלסית3ב
    . קווי ביוב4ב
    . קווי מים5ב
    . שצ"פים6ב
    פרט:  –. אחר 7ב

    ג. ריכוז עלויות משוערות 
*ככל וניתן מימון ממקורות ממשלתיים אחרים כגון משרד החינוך, הדבר יצוין כחלק 

 מההכנסות במאזן.
 

 ________________ש"ח .   -היקף ההשקעה הציבורית הנדרשת ליחידת דיור 
רכיבים  מס' יחידות הדיור המקסימלי שניתן לבנות במתחם בשלב הראשון, ללא תוספת

 ____. ______ציבוריים: 
 
 
 

  



 מאזן עלויות והכנסות בגין רכיבים ציבוריים – 2נספח ד
 

 הכנסות -מאזן עלויות )בהתאם לתסקיר הכלכלי( 

 מספר יח"ד  תכולה שלבים 

סה"כ 
אומדן 

 הכנסה  

סה"כ 
השקעה 

 בתשתיות 

 מאזן לשלב 

)הכנסות 
מינוס 

 הוצאות(
מאזן 

 מצטבר 

   0    * א

 ב

 -לדוגמא 
החלפת קווי 
ביוב/ פיתוח 

       שצ"פ וכו'

       ג

...       

       שלב אחרון 

         סה"כ 

 * שלב מינימום: מס' יח"ד שניתן לבנות ללא השקעה בתשתיות
 

 
________________________ 

 מהנדס העיר                
 חותמת + חתימה            

  



 תכנית פיתוח בשלבים - 3נספח ד'
 

 תוספת תשתיות מס' יח"ד  שלב 

 )לפרט התשתית ועלותה(  

 הוצאה כוללת 

 )לפרט התשתית ועלותה(

  0  שלב מינימום 
    1שלב מס' 
    2שלב מס' 

    שלב מס' ...
    שלב סופי 

    סה"כ 
 

ואינם קשורים בהכרח מובהר כי שלבי הפיתוח של התשתיות הם פועל יוצא של קיבולת כמותית 
 בינוי.-לסדר מימוש תהליכי הפינוי

 * שלב מינימום: מס' יח"ד שניתן לבנות ללא השקעה בתשתיות
 

 ₪. עלות ממוצעת ליח"ד ______________ 
 

 ₪. אומדן הכנסה ליח"ד ______________ 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
 מהנדס העיר                

 חותמת + חתימה            
  



 טבלת חלוקה לתתי מתחמים -4נספח ד
 

 מצב מוצע  מצב קיים
מספר  מס' יח"ד מס' חלקה  מס' בניין

הסכמות 
עקרוניות 

 לפינוי* 

מס' מגרש  מס' בניין 
 חדש

מס' יח"ד 
 בבניין 

       
       
       
       
       
       
       
       
       

*יש למלא טור זה רק אם הוגשו הסכמות עקרוניות לפינוי, בחתימת הדיירים. במקרה זה, יש 
 לצרף לבקשה גם נסח טאבו. 

 
 
 
 

________________________ 
 מהנדס העיר                

 חותמת + חתימה            
 

 
 

  



אישור היועץ המשפטי של הרשות  - 5נספח ד'
 הפרויקט המקומית להתקשרות עם מנהל

 
אני הח"מ, עו"ד _________________מספר רישיון ________, מרח' ________________, 

 המשמש כיועץ משפטי של הרשות המקומית _____________________מאשר בזאת כדלקמן: 

 

     כדי לקדם הפרויקט במתחם _______________, בחרה הרשות המקומית למנהל הפרויקט

 במר/גב'___________________ ת.ז. ________________ וכי התקשרה עימו כדין.  

  הריני לאשר כי מנהל הפרויקט עומד בתנאים שנקבעו ע"י הוועדה המייעצת לעניין הכישורים

יקט לפי האוגדן, וכי בחירתו ע"י הרשות המקומית נעשתה והניסיון שנדרשים ממנהל פרו

 בהתאם לכללים החלים עליה על פי כל דין.

  ,החוזה שנחתם בין הרשות המקומית לבין מנהל הפרויקט עומד בעקרונות ההתקשרות

 לאוגדן.  3המפורטים בסעיף 

 
______________________  _____________________ 

 תאריך    חתימה + חותמת       


