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 הקדמה  .1

 

"(, לערוך מיפוי של השצ"פים בתחום  אורנית" או " מועצהה )להלן: "מועצה מקומית  ע"י    נתבקשנו 

"   מועצהה בהעבודה )להלן:  הנכסים  בין  הקיים  הקשר  את  להדגים  במטרה   לבין    מועצה"(,  

 השצ"פים. 

 

לשצ"פים קיימים.  הזיקה תיבחן    במועצההעבודה הינה לבחון את הזיקה הקיימת בין נכסים    מטרת

 לבין השצ"פים כנ"ל.  צהמועעל פי המרחק הקיים בין הנכסים ב

 

לציין, כי עבודה זו בוצעה על סמך נתונים שנמסרו לנו ע"י עובדי המועצה, נתונים סטטוטוריים    יש

 וכן על סמך הידע הרב הנצבר במשרדנו. 

 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב , 

 אופיר בוכניק ושות' 

 חשבון  -רואי                                                                                                 
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 תמצית מנהלים  .2

 מטרת העבודה .2.1

לשטחים הציבוריים הפתוחים הפזורים    מועצהבאה לבחון את הזיקה של כלל הנכסים ב  העבודה

   .ם מהשצ"פיםנכסיעל ידי מדידת מרחקי ה מועצהב

 

 תהליך העבודה  .2.2

בעבודה מבוצע מיפוי של כלל השצ"פים הקיימים במועצה . לצורך ביצוע המיפוי השתמשנו במידע  

 . ישראל ומניתוח תב"עות מאתר רשות מקרקעי  GOVMAPגיאוגרפי מתוך האתר הממשלתי 

תוכנת   בעזרת  מעגלים   שורטטו  בתבעות  המפורטים  אשר    AUTOCADמהשצפים  מעגלים   ,

   . 1:5000קנה המידה הוא  ה של המפה באתר:התאם לקנה המידמטר, ב 300קטריהם הוא בדיוק 

 והוא מרחק סביר מהנכס לשצ"פ.  –מרחק זה מהווה מרחק הליכה 

 תוצאות  .2.3

בתוך או על שפת אחד המעגלים המשורטטים    נמצאים  בעיר  המיפוי העלה כי כלל הנכסים   •

הם   בעיר  הנכסים  כלל  כלומר  להלן,  על    במפות  עולה  שלא  מאחד    300במרחק  מטרים 

 השצפים לפחות. 

בהתאם לממצאים הנ"ל נקבע כי מתקיימת זיקת הנאה של התושבים מהשצ"פים ברחבי   •

 השכונה. 

 סיכום .2.4

 .    מועצה מקומית אורנית   בשטחי פים"השצ  כלל של מיפוי  בוצע זאת בעבודה

 . מטרים  300 על עולה אינו פ"שצ  אל מהנכסים אחד כל בין המירבי המרחק כי עולה מהמדידות

 במרחק  נמצאים  בעיר  הנכסים  כי  נמצא  מועצה מקומית אורנית  של   המדידות  כלל  ביצוע  לאחר

 .  בעיר פים"מהשצ הנכסים של הנאה זיקה קיימת ולכן, כלשהו פ"משצ סביר
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 רקע כללי  - אורנית  .3

  בשיפולים   השוכנת ,  מקומית  מועצה  של  במעמד   קהילתית   התנחלות  היא (  ֳאָרִנית)  אורנית

  ביער  במערב  גובלת  אורנית.  קנה  נחל  לאפיק  דרומית,  השומרון  הרי  של  מערביים-הדרום

  אורנית.  סלמאן  באבו   מזרח -ובצפון  עתמה   בעזון  במזרח ,  קאסם  בכפר   מערב -בדרום,  חורשים

 . העין  לראש מזרח מצפון,  הירוק הקו גבול על שוכנת

  לתיכון   שנהפכת  ביניים  וחטיבת  יסודיים  שלושה  -ספר  בתי  ארבעה,  קטן  מסחרי  מרכז  באורנית

  ותרבות   ספורט  מועדוני   ביישוב  קיימים  כן  כמו .  באזור  אחרים  יישובים   גם  המשמשים  -

,  להב   שבט)  והצופים ,  חניכים  200-כ  המונה  עקיבא  בני   ובהן,  נוער  תנועות  מספר   בו   ופועלות 

  והיכל   קלאב  קאנטרי   באורנית .  חניכים  400- מ  למעלה   המונה (  תקוה  שערי   צופי   עם  בשיתוף 

 . וספרייה גדול אולם המכיל תרבות

  8,955  באורנית  מתגוררים,  2019  לסוף  נכון(  ס"הלמ)  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  נתוני  לפי

  שנתי   גידול  בקצב  גדלה  האוכלוסייה(.  בישראל  מקומיות  רשויות  בדירוג  177  מקום)  תושבים

  כלכלי-חברתי  במדד ,  10  מתוך  8  של  דירוג  לאורנית ,  2018  לסוף  נכון  ס"הלמ  נתוני  לפי.    1.7%של

  ח "תשע'ה  בשנת  ב"י  כיתות  תלמידי  מבין  בגרות  לתעודת  הזכאים  אחוז.  2015  לשנת  אשכול  -

  12,729  היה  2016  סוף  שנת  במשך  שכיר  של  הממוצע  החודשי  השכר.  84.8%  היה(  2017-2018)

 ₪( 9,388: ארצי  ממוצע) ח"ש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מתודולוגיה  .4
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 על פי השלבים הבאים:  ה העבודה בוצע

 ניתוח תב"עות  .4.1

מיפוי של  בוצע ניתוח תבעות רלוונטיות מתוך אתר רשות מקרקעי ישראל, ובפרט  בשלב הראשון  

הפתו  הציבוריים  ואקסטנסיביים(  השטחים  )אינטנסיביים  אלה.  חים  הללו  בתבעות  התבעות 

 .  מועצה"מכסות" את שטחה של כל ה

 

 מדידת מרחקים  .4.2

צולמו תשריטי התבעות תוך שמירה על קנה המידה שלהם    GOVMAPבשלב השני, בעזרת אתר  

התשריטים מעגלים משולמים בקוטר    . בתוכנה זאת שורטטו על גבי   AUTOCADוהוכנסו לתוכנת  

ישנו לפחות שצ"פ    , בתוכו או על היקפובכל מעגל מטר , בהתאם לקנה המידה הנתון. 300ששווה ל 

רחוקים מרחק שלא    או על היקפו  אחד. משמע, כל הנכסים בני החיוב אשר נמצאים בתוך המעגל 

 מטר )קוטר המעגל( משצ"פ זה.    300עולה על 

   התוצאותהצגת  .4.3

אחד המעגלים לפחות.  או על שפת  מעיון במפה ניתן ללמוד שכל הנכסים בשכונה נמצאים בתוך  

 מטר מלפחות אחד השצפים.    300משמע, כל אחד מהנכסים בשכונה רחוק מרחק שלא עולה על 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הקצאות קרקע לצרכי ציבור  .5

( ( כאשר  2001הקצאות קרקע לצרכי ציבור נקבע לפי תדריך תכנון להקצאת קרקע לצרכי ציבור 

לאחר מכן בשלב הסופי נקבע לפי תדריך לתכנון גנים ציבוריים )משרד הבינוי והשיכון, משרד איכות  
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( המפרט בהרחבה ומנחה את הרשויות לגבי כמויות הקרקע שיש להקצות  2012הסביבה והחקלאות  

 רמטרים קבועים מראש ובהתאם לקטגוריות מוגדרות.לפי פ

 תכנון עירוני ומכסות שטחים פתוחים ציבוריים מינימאליים.  .5.1

התכנון העירוני בישראל מכוון לציפוף והתחדשות עירונית תוך שמירה על מכסות מינימאליות של  

ופורסמו הנחיות )מדריכים(  שטחים ציבוריים פתוחים לאזרחים. כתוצאה מכך עם השנים תוכננו  

אשר מנחים את הרשויות בכל הקשור בפיתוח שצ"פים והגדרות מרחבים מינימאליים )מ"ר שצ"פ  

 לנפש( ברמות שונות של מדרג הגנים והפארקים שצריכים לעמוד לטובת התושבים.

 סיווג שצ"פים לפי קטגוריות. .5.2

בחשבו לקחת  חובה  פתוחים  ציבוריים  גנים  לתכנון  מדריך  את  לפי  הקיימים  השצ"פים  מלבד  ן 

האפשרות לניצול מלא של רחובות מרוצפות ומקורות כשטחים פרטיים פתוחים. מערכת השטחים  

והכלל   הרובעית  השכונתית,  ברמת  האוכלוסייה  לצורכי  מענה  לתת  צריכה  ביישוב  הפתוחים 

 עירונית/יישובית. 

 

 : שטחים פתוחים שכונתיים .5.2.1

מערכת שטחים פתוחים, פארק, גינות משחק קטנות ופינות ישיבה  ברמת השכונתית חייב לכלול  

 לפי גדלים המוגדרים בתדריך התכנון. שטחים אלו נועדו לשימוש יומיומי של תושבי השכונה. 

 

 : שטח פתוח רובעי .5.2.2

תושבים יוקצה שטח לפארקים ברמה הרובעית הכולל שטחי דשא, פינות    30,000ביישובים מעל  

 . מועצהיהיה מקושר עם צירים להולכי רגל ולשאר השטחים הפתוחים ב  משחק ומתקני ספורט אשר 

 

 

 

 

 

 :פארק עירוני .5.2.3

ואת האוכלוסייה    מועצה פארק עירוני ימוקם במקום אשר יוכל לשרת גם את האוכלוסייה של ה

כאשר הפארק יהווה מקום לפעילות ספורטיבית ונופש המוניים והתכנסות    מועצההמגיעה מחוץ ל

 לאירועים המוניים. בנוסף ניתן להכליל פעילות מסחרית במקום.
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 :שטח פתוח טבעי כלל עירוני/יישובי .5.2.4

שימור   המחייבים  טבע  ערכי  בעלי  לעיתים  אף  אשר  הטבעי  במצב  להישאר  נועדו  אלו  שטחים 

ם וכו'( שטחים אלו אינם נכללים בנורמות השטח הציבורי הפתוח הדרוש  )שמורות טבע, גני לאומיי

 בתוך עיר/יישוב, משום שלעיתים יש להם השפעה וערך אזורי או כל כלל ארצי. 

 . לפי המדריך לתכנון גנים ציבוריים-הקצאות דרושות לכל אחד ממדרגי הגנים  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עקרונות תחשיב התעריפים של שצ"פים   .6

 

פי   העירוני  על  העזר  פתוחים"  – חוק  ציבוריים  ה  "שטחים  התושבים    מועצהרשאית  על  להטיל 

, על מנת לכסות את הוצאותיה בתחום  מועצההיטלים בעד הנחת תשתיות פיתוח שהונחו על ידי ה



________________________________________________________________ 

 2021פברואר                                                                                             אורנית         –מיפוי שצ"פים 
                                                           11 

הנובעות   הישירות,  כוללות את ההוצאות  ההיטל  העלויות הכלולות בתחשיב  מוטל ההיטל.  עליו 

 הפיתוח, כגון: מעברים ציבוריים, שצ"פ פנים שכונתי, וכן הוצאות עקיפות. מרכישת מרכיבי 

 שנים הקרובות. 7-טווח התחשיב הוא ל

 

לצורך    מועצההיטלי פיתוח מחושבים כך שסך ההכנסות הצפויות מההיטל יכסו את כל הוצאות ה 

 הקמת התשתית הרלבנטית. 

 קיימים שני בסיסים עיקריים לחיוב:

 שטח הקרקע במ"ר, כולל השטח הבנוי עליו ושטחים פרטיים פתוחים.  – שטח הקרקע  .1

השטח הבנוי במ"ר, שטח העיקרי ושטחי שירות, ללא מרכיב שטחי מרתפים    – השטח הבנוי   .2

 המיועדים ומשמשים לחניה. 

 

 

על מנת לחשב את ההיטל, יש לאמוד את כלל עלויות הפיתוח ולחלקן לשני סכומים: סכום אחד 

ום האחר לשטח בנוי. חלוקה זו מבטאת הנחה הקובעת כי חלק מסוים מהעלויות  לשטח מגרש והסכ

, ואילו החלק השני ממומן מההיטל על שטחי הבנייה  מועצהממומן מההיטל על שטחי הקרקע ב

 . מועצהב

 

במסגרת סך עלויות התחשיב נלקחו בחשבון כלל העלויות הישירות הנדרשות לשם פיתוח שצ"פ  

פיתוח השצ"פים בתב"עות הנבחרות נלקחו לפי העלויות בנוהל לחישוב היטל  פנים שכונתי. עלויות 

 , כדלקמן: 2014השצ"פים המתבססות על תעריפי משרד הבינוי והשיכון מינואר 

 

 

 

 

 

 

 דונם: 5עלות פיתוח שצ"פ אינטנסיבי עד   - 1ה מספר טבל .6.1
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עלות    - 2מספר ה טבל .6.2

שצ"פ  פיתוח 

 דונם: 5מעל אינטנסיבי עד 

 תמחור גודל שטח שצ"פ

דונם  5עד   
 מחיר מלא 

דונם  15-5 50% -ד' במחיר מלא והיתר ב 5   

 50%-מהשטח במחיר מלא והיתר ב 1/3 דונם  15 -מ

 

מפורטים ככל ששטח השצ"פ גדול יותר כך תקטן עלותו לדונם, והיא תחושב לפי הכללים ה

 :לעיל 2בטבלה 

₪ לדונם, בשיפוע    478,000עלויות פיתוח שצ"פים אינטנסיביים עד חמש דונם נלקחו בעלות של   •

 המאפיין את האזור מבחינה הטופוגרפית.   6%- 0%של 

מתווספות עלויות עקיפות )תכנון, פיקוח ובצ"מ( לסך העלויות המחושבות בהתאם לנוהל  •

המועמסות על העלויות הישירות וכן עלויות עקיפות נוספות כגון מע"מ ומימון המועמסות על  

 סה"כ הביניים. 

 

 

 

 

 

 

 

 הנחות המודל וכללי יסוד  .6.3

 עלות למ"ר עלות לדונם שיפוע

6%-0%  ₪ 478,000 ₪ 478 

12% -7%  ₪ 550,000 ₪ 550 

20% -13%  ₪ 925,000 ₪ 925 

30% -21%  ₪ 1,110,000 ₪ 1110 
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  2006התחשיב מתבסס על העקרונות בנוהל משרד הפנים לעריכת תחשיב היטל שצ"פ משנת   •

 . 2014ועדכון מפתח השצ"פ שנקבעו ע"י משרד הפנים בינואר 

המודל הכלכלי לחישוב היטל השצ"פ מושתת על עיקרון של משק כספים   –משק כספים סגור  •

סגור, וזאת על פי הקביעה כי סך ההוצאות להקמת התשתיות שלהן מיועד ההיטל, יהיה שווה  

עתיד לאפשר לפתח תשתיות, תוך גביית    לסך ההכנסות מאותו היטל לטווח הארוך. חוק עזר זה 

 תעריף עדכני למימון הוצאות הפיתוח. 

המיצוע   • כך    –עיקרון  העלויות  בגין  הגבייה  את  הממצע  אחיד  תעריף  ליצור  עתיד  התחשיב 

 שהתעריף יהיה זהה לכלל הנכסים ללא תלות בסוג התשתית הגובלת או במיקום הנכס.

תחשיב אשר נערך לצורך קביעת ההיטל המתאים,  חוק העזר להיטל שצ"פ וה  -   תחזוקת השצ"פ •

אינו נועד למימון תחזוקה או שיפור שצ"פים קיימים, אלא אך ורק לשם מימון הקמתם של  

תשלומי   באמצעות  ימומנו  עתידיים,  או  קיימים  שצ"פים  של  שיפור  או  תחזוקה  השצ"פים. 

 ארנונה. 

ם או ליחידת נפח בנכס שאינו  החיוב בהיטל יהיה אחיד ליחידת שטח מגורי  -   אחידות ההיטל •

 משמש למגורים.

הינו שצ"פ המהווה חלק מהמערכת הירוקה אך נשאר לרוב במצבו הטבעי   שצ"פ אקסטנסיבי  •

המדרג  השצ"פים.  של  הנורמטיבית  מהמערכת  חלק  איננו  ולפיכך  נמוכה,  פיתוח  ברמת  או 

לשטחי   בפועל  והקרבה  הטופוגרפיים  התנאים  המיקום,  עפ"י  מובנה  אלו  בשטחים  הקיים 

 המגורים.

אינטנסיבי • הכ  שצ"פ  נורמטיבי  שצ"פ  נטיעות,  הינו  משחק,  מתקני  פרגולות,  גן,  ריהוט  ולל 

התווית שבילים, רחבות וכדו'. השצ"פ מצוי במרחק הליכה סביר משכונות מגורים ובנגישות  

 נוחה.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תבעות  ניתוח   .7
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עיף זה נעבור על כל אחת מהתבעות . תחילה מוצגת טבלת השטחים שמראה כמה שטחים  בס

מוקצים לשצ"פים בתב"ע זו. לאחר מכן נציג טבלת שטחי שצפים לפי מספרי מגרש. לאחר מכן תוצג  

מפה ריקה שניתן בעזרתה לזהות בנקל את מגרשי השצ"פ. לבסוף תוצג מפה שעליה עיגולים  

, שמוכיחה שהמרחק המירבי מהשצ"פ אינו עולה על  AUTOCADת תוכנת מושלמים ששורטטו בעזר

 קוטר המעגל.  

   121/10 –ניתוח תבע  .7.1

 121/10בתבע  טבלת שטחים – 3טבלה מספר  .7.1.1

 מס מגרשים  משטח התוכנית % שטח בדונם יעוד 

 178 58.67 114.136 מגורים 

מוסדות  
 ציבוריים 

15.5 7.97 4 

 שטח לדרכים 
51.907 26.68 26 

 שטחים פתוחים 
10.457 5.38 11 

 אחר 
2.526 1.3 5 

 224 100 194.526 סה"כ 

 

 

 121/10בתבע  התפלגות שטחי הקרקע לפי יעודים – 1גרף מספר  .7.1.2

 

 

 

114.136

15.5

51.907

10.457 2.526

שטח בדונם

מגורים מוסדות ציבוריים שטח לדרכים שטחים פתוחים אחר

javascript:openMigrashimPage('migrashim.aspx?msHasava=7000501&kvutza=01','%ee%e2%e5%f8%e9%ed','121%2f10',178)
javascript:openMigrashimPage('migrashim.aspx?msHasava=7000501&kvutza=05','%ee%e5%f1%e3%e5%fa+%f6%e9%e1%e5%f8%e9%e9%ed','121%2f10',4)
javascript:openMigrashimPage('migrashim.aspx?msHasava=7000501&kvutza=05','%ee%e5%f1%e3%e5%fa+%f6%e9%e1%e5%f8%e9%e9%ed','121%2f10',4)
javascript:openMigrashimPage('migrashim.aspx?msHasava=7000501&kvutza=08','%f9%e8%e7+%ec%e3%f8%eb%e9%ed','121%2f10',26)
javascript:openMigrashimPage('migrashim.aspx?msHasava=7000501&kvutza=07','%f9%e8%e7%e9%ed+%f4%fa%e5%e7%e9%ed','121%2f10',11)
javascript:openMigrashimPage('migrashim.aspx?msHasava=7000501&kvutza=13','%e0%e7%f8','121%2f10',5)
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   121/10בתבע  שטח מגרשי שצ"פ – 4טבלה מספר  .7.1.3

 שטח בדונם יעוד  מגרש

 0.24 שטח ציבורי פתוח  402

 4.41 שטח ציבורי פתוח  403

 0.17 שטח ציבורי פתוח  405

 0.28 שטח ציבורי פתוח  423

 0.107 שטח ציבורי פתוח  424

 0.06 שטח ציבורי פתוח  427

 0.5 שטח ציבורי פתוח  433

 1.74 שטח ציבורי פתוח  602

 0.11 ציבורי פתוח שטח  604

 0.43 שטח ציבורי פתוח  605

 2.41 שטח ציבורי פתוח  616

 10.457   סה"כ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ללא סימון זיקה לשצפים    121/10  -  1מפה מספר  .7.1.4
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   121/10מובאת לעיל למען אפשר יהיה לזהות בנקל את השצפים בתבע  זאת   1מפה מספר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לאחר סימון זיקה לשצפים    121/10  - 2 מפה מספר .7.1.5
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 בכל מעגל, בתוכו או על היקפו ישנו שצ"פ. 

נמצא במרחק שאינו עולה על     121/10לעיל כל שטח הקרקע בתבע    2כפי שניתן לראות במפה מספר  
 מטר מאחד השצפים לפחות   300
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 121/9ניתוח תבע  .7.2

   121/9בתבע  שטחי קרקע לפי יעודים – 5טבלה מספר  .7.2.1

 יח"ד מ"ר בניה למגורים  מס מגרשים  משטח התוכנית % שטח בדונם יעוד 

 236 43764 124 82.61 82.956 מגורים 

 מוסדות ציבוריים 
11.533 11.48 6 0 0 

 אחר 
5.935 5.91 15 0 0 

 236 43764 145 100 100.424 סה"כ 

 

 

 

 121/9בתבע   התפלגות שטחי הקרקע לפי יעודים –  2גרף מספר  .7.2.2

 

 

 

82.956

11.533
5.935

שטח בדונם

מגורים מוסדות ציבוריים אחר

javascript:openMigrashimPage('migrashim.aspx?msHasava=7000473&kvutza=01','%ee%e2%e5%f8%e9%ed','121%2f9',124)
javascript:openMigrashimPage('migrashim.aspx?msHasava=7000473&kvutza=05','%ee%e5%f1%e3%e5%fa+%f6%e9%e1%e5%f8%e9%e9%ed','121%2f9',6)
javascript:openMigrashimPage('migrashim.aspx?msHasava=7000473&kvutza=10,7','%e0%e7%f8','121%2f9',15)
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 121/9 שטח מגרשי שצ"פ – 6טבלה מספר  .7.2.3

  

 שטח בדונם יעוד  מגרש

 0.21 שטח ציבורי פתוח  1צב

 0.349 מתקנים הנדסיים  11צב

 0.252 שטח ציבורי פתוח  12צב

 0.947 שטח ציבורי פתוח  13צב

 0.068 שטח ציבורי פתוח  14צב

 0.191 מתקנים הנדסיים  16צב

 0.091 מתקנים הנדסיים  17צב

 0.189 הנדסיים מתקנים   2צב

 0.155 שטח ציבורי פתוח  20צב

 0.16 שטח ציבורי פתוח  21צב

 0.046 מתקנים הנדסיים  22צב

 0.475 שטח ציבורי פתוח  3צב

 1.044 שטח ציבורי פתוח  4צב

 1.47 שטח ציבורי פתוח  6צב

 0.288 מתקנים הנדסיים  9צב

 5.935   סה"כ 

 

 

 

 

 

 ללא סימון זיקה לשצפים   121/9   -  3מפה מספר  .7.2.4
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 121/9  –מובאת לעיל למען אפשר יהיה לזהות בנקל את השצפים בתבע  זאת  3מפה מספר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   לאחר סימון זיקה לשצפים    121/9 – 4מפה מספר  .7.2.5
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 בכל מעגל, בתוכו או על היקפו ישנו שצ"פ. 

נמצא במרחק שאינו עולה על     121/9לעיל כל שטח הקרקע בתבע    5כפי שניתן לראות במפה מספר  
 מטר מאחד השצפים לפחות   300

 

 

 

מטרים   310מרוחקים מרחק של   37ומגרש מספר    121על אף האמור לעיל, מגרש מספר הערה: 
 משצ"פ. 
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 121/18תבע  ניתוח   .7.3

 121/18בתבע  טבלת שטחים – 7טבלה מספר  .7.3.1

 יח"ד מ"ר בניה למגורים  מס מגרשים  משטח התוכנית % שטח בדונם יעוד 

 187 13196 46 48.17 30.88 מגורים 

 שטח לדרכים 
24.6 38.37 10 0 0 

 שטחים פתוחים 
5.55 8.66 11 0 0 

 אחר 
3.08 4.8 2 0 0 

 187 13196 69 100 64.11 סה"כ 

 

 

 

 121/18בתבע   התפלגות שטחי הקרקע לפי יעודים –  3גרף מספר  .7.3.2

 

 

 

 

30.88

24.6

5.55
3.08

שטח בדונם 

מגורים שטח לדרכים שטחים פתוחים אחר

javascript:openMigrashimPage('migrashim.aspx?msHasava=7001548&kvutza=01','%ee%e2%e5%f8%e9%ed','121%2f18',46)
javascript:openMigrashimPage('migrashim.aspx?msHasava=7001548&kvutza=08','%f9%e8%e7+%ec%e3%f8%eb%e9%ed','121%2f18',10)
javascript:openMigrashimPage('migrashim.aspx?msHasava=7001548&kvutza=07','%f9%e8%e7%e9%ed+%f4%fa%e5%e7%e9%ed','121%2f18',11)
javascript:openMigrashimPage('migrashim.aspx?msHasava=7001548&kvutza=5','%e0%e7%f8','121%2f18',2)
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 121/18בתבע  שצ"פמגרשי שטח  – 8טבלה מספר  .7.3.3

 שטח בדונם יעוד  מגרש

 0.61 שטח ציבורי פתוח  217

 0.51 שטח ציבורי פתוח  501

 0.55 שטח ציבורי פתוח  502

 0.06 שטח ציבורי פתוח  504

 0.7 שטח ציבורי פתוח  505

 1.05 שטח ציבורי פתוח  511

 0.27 שטח ציבורי פתוח  512

 0.36 שטח ציבורי פתוח  515

 0.11 ציבורי פתוח שטח  523

 0.33 שטח ציבורי פתוח  524

 1 שטח ציבורי פתוח  525

 5.55   סה"כ 
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   ללא סימון הזיקה לשצפים  121/18  -  5מפה מספר  .7.3.4

 

 

 

 

 121/18  –מובאת לעיל למען אפשר יהיה לזהות בנקל את השצפים בתבע  זאת  7מפה מספר 
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 לשצפים  הזיקה סימוןלאחר   121/18   -  6מפה מספר  .7.3.5

 

 

 בכל מעגל, בתוכו או על היקפו ישנו שצ"פ. 

נמצא במרחק שאינו עולה על      121/18לעיל כל שטח הקרקע בתבע    8כפי שניתן לראות במפה מספר  
 מטר מאחד השצפים לפחות   300
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 121/3ניתוח תבע   .7.4

 121/3בתבע  טבלת שטחים –  9טבלה מספר  .7.4.1

 יח"ד מ"ר בניה למגורים  מס מגרשים  משטח התוכנית % שטח בדונם עוד

 954 208718 690 67.68 420.794 מגורים 

 מוסדות ציבוריים 
35.654 5.73 7 0 0 

 מסחר,מגורים ומוסדו 
13.452 2.16 1 218 1 

 שטח לדרכים 
118.55 19.07 49 0 0 

 שטחים פתוחים 
32.172 5.17 42 0 0 

 אחר 
1.086 0.17 4 0 0 

 955 208936 793 100 621.708 סה"כ 

 

 121/3בתבע   התפלגות שטחי הקרקע לפי יעודים –  4גרף מספר  .7.4.2

 

420.794

35.654
13.452

118.55

32.172 1.086

שטח בדונם

מגורים מוסדות ציבוריים מגורים ומוסדו,מסחר

שטח לדרכים שטחים פתוחים אחר

javascript:openMigrashimPage('migrashim.aspx?msHasava=7000488&kvutza=01','%ee%e2%e5%f8%e9%ed','121%2f3',690)
javascript:openMigrashimPage('migrashim.aspx?msHasava=7000488&kvutza=05','%ee%e5%f1%e3%e5%fa+%f6%e9%e1%e5%f8%e9%e9%ed','121%2f3',7)
javascript:openMigrashimPage('migrashim.aspx?msHasava=7000488&kvutza=27','%ee%f1%e7%f8%2c%ee%e2%e5%f8%e9%ed+%e5%ee%e5%f1%e3%e5','121%2f3',1)
javascript:openMigrashimPage('migrashim.aspx?msHasava=7000488&kvutza=08','%f9%e8%e7+%ec%e3%f8%eb%e9%ed','121%2f3',49)
javascript:openMigrashimPage('migrashim.aspx?msHasava=7000488&kvutza=07','%f9%e8%e7%e9%ed+%f4%fa%e5%e7%e9%ed','121%2f3',42)
javascript:openMigrashimPage('migrashim.aspx?msHasava=7000488&kvutza=16','%e0%e7%f8','121%2f3',4)


________________________________________________________________ 

 2021פברואר                                                                                             אורנית         –מיפוי שצ"פים 
                                                           27 

   121/3בתבע   שטח מגרשי שצ"פ – 10טבלה מספר  .7.4.3

 שטח בדונם יעוד  מגרש

 0.077 שטח ציבורי פתוח  1003

 0.087 שטח ציבורי פתוח  1*1004

 0.067 שטח ציבורי פתוח  1005

 0.084 שטח ציבורי פתוח  1006

 0.525 שטח ציבורי פתוח  1007

 0.084 שטח ציבורי פתוח  1017

 0.403 שטח ציבורי פתוח  1018

 0.241 שטח ציבורי פתוח  1019

 0.164 שטח ציבורי פתוח  1020

 0.852 שטח ציבורי פתוח  1023

 0.599 שטח ציבורי פתוח  1026

 0.146 שטח פרטי פתוח 1035

 0.253 שטח ציבורי פתוח  1037

 0.771 שטח ציבורי פתוח  1038

 0.117 שטח ציבורי פתוח  1039

 1.903 שטח ציבורי פתוח  1041

 0.14 ציבורי פתוח שטח  1042

 0.238 שטח ציבורי פתוח  1043

 0.941 שטח ציבורי פתוח  1046

 0.118 שטח פרטי פתוח 1048

 0.216 שטח ציבורי פתוח  1051

 0.259 שטח ציבורי פתוח  1054

 0.982 שטח ציבורי פתוח  1055
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 שטח בדונם יעוד  מגרש

 0.49 שטח ציבורי פתוח  1056

 0.102 פתוח שטח ציבורי   1059

 0.19 שטח ציבורי פתוח  1060

 0.142 שטח פרטי פתוח 1061

 0.354 שטח ציבורי פתוח  1062

 0.1 שטח ציבורי פתוח  1063

 0.525 שטח ציבורי פתוח  1065

 0.122 שטח ציבורי פתוח  1069

 0.11 שטח פרטי פתוח 1071

 0.168 שטח ציבורי פתוח  1077

 0.139 שטח ציבורי פתוח  1078

 2.778 שטח ציבורי פתוח  1084

 0.116 שטח ציבורי פתוח  1085

 0.358 שטח ציבורי פתוח  1086

 0.076 שטח ציבורי פתוח  1097

 3.461 שטח ציבורי פתוח  1105

 8.468 שטח ציבורי פתוח  1106

 0.106 שטח ציבורי פתוח  1107

 5.1 שטח ליעור  1*1199

 32.172   סה"כ 
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 ללא סימון הזיקה לשצפים   121/3תבע  –  7מפה מספר  .7.4.4

 

 

 

 

 121/3  –מובאת לעיל למען אפשר יהיה לזהות בנקל את השצפים בתבע  זאת  9מפה מספר 
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  לשצפים  הזיקה  סימון לאחר   121/3 תבע   -  8מפה מספר  .7.4.5

 

 

 בכל מעגל, בתוכו או על היקפו ישנו שצ"פ. 

נמצא במרחק שאינו עולה על     121/3לעיל כל שטח הקרקע בתבע    10כפי שניתן לראות במפה מספר  
 מטר מאחד השצפים לפחות   300

 

 

, מרוחקים מרחק שאינו עולה על  755,    679-682,  666,667,  653,  649,    638-646מגרשים  הערה:  
 לעיל.   7.3.5עיף  , כפי שניתן לראות בס 121/18בתב"ע   511מטרים משצ"פ מספר  300

 

משצפ    מטר  400מרחק שאינו עולה על  ים  קמרוח   678-668מגרשים    ,הערה: על אף האמור לעיל
  (.  121/3בתב"ע זו ) תבע  1007,  וגם משצ"פ מספר  121/18בתב"ע   511מספר 
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 121/11ניתוח תבע   .7.5

 121/11בתבע  טבלת שטחים –11טבלה מספר  .7.5.1

התוכניתמשטח  % שטח בדונם יעוד   יח"ד מ"ר בניה למגורים  מס מגרשים  

 228 42487 117 86.03 71.556 מגורים 

 שטחים פתוחים 
8.966 10.78 10 0 0 

 אחר 
2.649 3.18 5 0 0 

 228 42487 132 100 83.171 סה"כ 

 

 

   121/11בתבע   התפלגות שטחי הקרקע לפי יעודים –  5גרף מספר  .7.5.2

 

 

 

 

 

 

71.556

8.966

2.649

שטח בדונם

מגורים שטחים פתוחים אחר
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   121/11בתבע   שטח מגרשי שצ"פ –  12טבלה מספר  .7.5.3

 שטח בדונם יעוד  מגרש

 1.758 שטח ציבורי פתוח  1פ/

 1.003 שטח ציבורי פתוח  10פ/

 0.915 שטח ציבורי פתוח  11פ/

 0.413 שטח ציבורי פתוח  12פ/

 0.097 שטח פרטי פתוח 13פ/

 0.097 שטח פרטי פתוח 14פ/

 0.133 שטח ציבורי פתוח  2פ/

 3.303 ציבורי פתוח שטח  3פ/

 0.502 שטח ציבורי פתוח  7פ/

 0.745 שטח ציבורי פתוח  8פ/

 8.966   סה"כ 
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   ללא סימון הזיקה לשצפים   121/11תבע   -  9מפה מספר  .7.5.4

 

 121/11  –מובאת לעיל למען אפשר יהיה לזהות בנקל את השצפים בתבע  זאת  9מפה מספר 
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  לאחר סימון הזיקה לשצפים  121/11תבע  – 01מפה מספר  .7.5.5

 

 

 בכל מעגל, בתוכו או על היקפו ישנו שצ"פ. 

נמצא במרחק שאינו עולה     121/11לעיל כל שטח הקרקע בתבע    12כפי שניתן לראות במפה מספר  
 מטר מאחד השצפים לפחות   300על 
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     121/15ניתוח תבע   .7.6

 121/15בתבע   טבלת שטחים – 31טבלה מספר  .7.6.1

 יח"ד מ"ר בניה למגורים  מס מגרשים  משטח התוכנית % שטח בדונם יעוד 

 142 25545 71 61.89 42.576 מגורים 

 שטח לדרכים 
17.203 25.01 10 0 0 

 שטחים פתוחים 
6.01 8.74 4 0 0 

 אחר 
3.008 4.37 1 0 0 

 142 25545 86 100 68.797 סה"כ 

 

   121/15בתבע   התפלגות שטחי הקרקע לפי יעודים – 6גרף מספר  .7.6.2

 

 

 

 

 

 

 

42.576

17.203

6.01

3.008

שטח בדונם

מגורים שטח לדרכים שטחים פתוחים אחר
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   121/15בתבע   שטח מגרשי שצ"פ – 41טבלה מספר  .7.6.3

 

 שטח בדונם יעוד  מגרש

 1.532 שטח ציבורי פתוח  ריק 2006

 3.001 שטח ציבורי פתוח  1צ/

 0.108 שטח ציבורי פתוח  2צ/

 1.369 שטח ציבורי פתוח  3צ/

 6.01   סה"כ 
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 ללא סימון הזיקה לשצפים    121/15 -   11מפה מספר  .7.6.4

 

 

 

 121/15  –מובאת לעיל למען אפשר יהיה לזהות בנקל את השצפים בתבע  זאת  11מפה מספר 
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   לאחר סימון הזיקה לשצפים   121/15  -   12מפה מספר  .7.6.5

 

 

 

 

 בכל מעגל, בתוכו או על היקפו ישנו שצ"פ. 

נמצא במרחק שאינו עולה    121/15לעיל כל שטח הקרקע בתבע    12כפי שניתן לראות במפה מספר  
 מטר מאחד השצפים לפחות   300על 
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   121/4ניתוח תבע   .7.7

   121/4  טבלת שטחים – 51טבלה מספר  .7.7.1

 יח"ד מ"ר בניה למגורים  מס מגרשים  משטח התוכנית % שטח בדונם יעוד 

 57 11496 35 64.9 20.648 מגורים 

 שטח לדרכים 
10.534 33.11 5 0 0 

 אחר 
0.632 1.99 2 0 0 

 57 11496 42 100 31.814 סה"כ 

 

 

 

    121/4בתבע   התפלגות שטחי הקרקע לפי יעודים –  7גרף מספר  .7.7.2

 

 

 

 

 

 

 

 

20.648

10.534

0.632

שטח בדונם

מגורים שטח לדרכים אחר
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   121/4בתבע   שטח מגרשי שצ"פ – 61טבלה מספר  .7.7.3

 

 שטח בדונם יעוד  מגרש

 0.471 שטח ציבורי פתוח  2006

 0.161 שטח ציבורי פתוח  2212

 0.632   סה"כ 
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 ללא סימון הזיקה לשצפים    121/4 -    13מפה מספר  .7.7.4

 

 

 

 

 121/4 –מובאת לעיל למען אפשר יהיה לזהות בנקל את השצפים בתבע  זאת  13מפה מספר 
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   לאחר סימון הזיקה לשצפים    121/4  -   14מפה מספר  .7.7.5

 

 

 

 

 בכל מעגל, בתוכו או על היקפו ישנו שצ"פ. 

נמצא במרחק שאינו עולה על    121/4לעיל כל שטח הקרקע בתבע   14כפי שניתן לראות במפה מספר 
 מטר מאחד השצפים לפחות   300
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   נתונים עליהם נערך התחשיב ותעריפים .8

בבסיס החיוב. נתוני שטחי החיוב  תחשיב זה נערך באמצעות חלוקת אומדן עלויות פיתוח השצ"פים  

 לתחשיב.   מועצהנלקחו מהתבעו"ת המייצגות את כלל ה  במועצה

וכוללים את סך    במועצה  החיוב נמסרו על ידי אחראי מנהל תשתיות ופיתוח עירוני השטחים בבסיס  

)מאושרות(   כפי שמופיעים בתכניות קיימות ומתוכניות  ועסקים,  והבנוי, למגורים  שטחי הקרקע 

 . להלן פירוט סה"כ השטחים: מועצהב

 

 להלן פירוט סה"כ השטחים: 

 : סה"כ השטחים בבסיס החיוב 91טבלה 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סה"כ שטחים 

 דרכים  שטח בנוי  שטח קרקע תב"ע 

 44.91 82.16 83.28 121/9תוכנית מתאר 

 51.79 62.16 114.25 121/10תוכנית מתאר 

 34.66 53.87 71.56 121/11תוכנית מתאר 

 17.22 34.95 42.85 121/15תוכנית מתאר

 24.60 30.21 30.88 121/18תוכנית מתאר

 128.27 181.20 259.54 סה"כ 

 128,274.00 181,197.61 259,541.00 סה"כ במ"ר  



________________________________________________________________ 

 2021פברואר                                                                                             אורנית         –מיפוי שצ"פים 
                                                           44 

 עלויות ישירות  .8.1

חישוב העלויות נעשה על ידי בחינת השצ"פים המפורטים בכל תב"ע ותמחור בהתאם לשטחם  

   בע על ידי משרד השיכון והבינוי. ולמפתח העלויות שנק

ב  השצ"פ  שטחי  עלויות    מועצהנתוני  אומדן  לתחשיב.  הרלוונטיות  לתבעו"ת  בהתאם  נלקחו 

מוכפלים בעלות למ"ר שצ"פ לפי מפתח    מועצההפיתוח הינו סך שטחי השצ"פים השכונתיים ב

 ה.  לויות המפורט מעלהע

עלויות פיתוח השצ"פים למ"ר בתחשיב מתבססים על תעריפי משרד הבינוי והשיכון והנוהל  

פי  -המחירים על  .מועצהעל פי חישוב עלות כלל השצ"פים ב  .ם  לעריכת תחשיב להיטל השצ"פי

 . 2014משרד השיכון הם בהתאם למחירי ינואר 

על נקבעו  אשר  להגדרות  בהתאם  השצ"פ  פיתוח  מושפעות  - מחיר  והשיכון  הבינוי  משרד  ידי 

 משיפוע הקרקע.  

 

 סיכום סך העלויות ישירות לפי פירוט שצ"פים -  20טבלה מספר 

 

 עלויות ישירות  מס' תב"ע 

121/9            4,981,290  

121/10            8,681,750  

121/11            4,193,016  

121/15            2,872,780  

121/18            2,652,900  

  23,381,736          סה"כ : 

  23,615,553.36      סה"כ לאחר מיודוד 
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 ישירות ועקיפות עלויות   .8.2

ייחוס העלויות העקיפות העבודה מתחשבת באחוזי העמסה מקובלים לחישוב בצ"מ   לצורך 

 צפוי מראש(, תכנון ניהול ופיקוח וכן עלויות מימון ומע"מ.  )בלתי

 

 

 : סיכום העמסת העלויות העקיפות12טבלה מס' 

 

 

 

 הסברים לנתונים המוצגים בטבלה:

 מהעלות הישירה.  8%עלויות בצ"מ   •

 מהעלות הישירה.  8%תכנון, ניהול ופיקוח בשיעור של   •

 מהעלות הישירה בתוספת בצ"מ, תכנון, ניהול ופיקוח.  17%בשיעור של  מע"מ כחוק  •

התשתיות  • לבניית  ההוצאות  בין  מימון  פערי  על  לחפות  נועדו  אשר  מימון  עלויות 

 . 3%וההכנסות מההיטל בשיעור של 

 

 

 

 

 

 

 סכום, ₪ אחוז  

 23,615,553  סה"כ עלות ישירה 

 1,889,244 8% ומדידות תכנון 

 1,889,244 8% בצ"מ 

 27,394,042  סה"כ ביניים

 4,656,987 17.0% מע"מ 

 961,531 3% מימון 

 33,012,560  סה"כ עלויות



________________________________________________________________ 

 2021פברואר                                                                                             אורנית         –מיפוי שצ"פים 
                                                           46 

 תעריפים   .8.3

 

 : תעריפי היטל השצ"פ כפי שהם מופיעים בחוק  22טבלה מס' 

 

 תעריף )₪ למ"ר( 

₪   91.60 בנוי למ"רתעריף לשטח   

₪   63.60 קרקע למ"רתעריף לשטח   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיכום   .9
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 .    מועצה מקומית אורניתבעבודה זאת בוצע  מיפוי של כלל השצ"פים בשטחי 

  300מהמדידות עולה כי המרחק המירבי בין כל אחד מהנכסים אל שצ"פ אינו עולה על  

  400אשר מרוחקים מרחק שאינו עולה על    121/3בתב"ע    668-678נכסים    , למעט  מטרים

 מטרים.

נמצא כי הנכסים בעיר נמצאים    מועצה מקומית אורניתלאחר ביצוע כלל המדידות של  

 במרחק סביר משצ"פ כלשהו, ולכן קיימת זיקה הנאה של הנכסים מהשצ"פים בעיר . 

 

 

 


