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סקירה סטטוטורית

?למה חשוב לשים לב

?  מה הצפי לאישור, אם לא? האם מאושרת–ע"התבסטטוס תכנוני של ▪

?  ע"בתבמה ייעוד המגרש הרלוונטי ▪

?  מה רשימת התכליות והשימושים האפשריים על המגרש▪

?  שירות והאם מספקות לצורך הקמת המיזם לפי הפרוגרמה+ עיקרי ? מה זכויות הבנייה▪

'  וכותכסית/ בנייה לגובה ? האם יש מגבלות אחרות▪

:  בהתאם לכך

???  ע"תבשינוי / האם נדרש שינוי ייעוד ▪

?  ועדה מחוזית? ועדה מקומית? בסמכות מי, אם כן▪

?  מה הצפי למשך זמן התהליך▪

?  נקודתית מפורטתע"תבמאפשרת הוצאת היתר בנייה או שנדרשת ע"התבהאם ▪



סקירה סטטוטורית

דוגמא

: התכניות החלות על שטח זה הן•

3/א/616/תכנית רש•

1000/מק/תכנית רש•

דונם474: 3/א/616/שטח כולל של תכנית רש•

: 3/א/616/ייעודי קרקע מרכזיים בתכנית רש2•

דונם200-כ–( אזור תעשיות עתירות ידע)תעסוקה •

דונם45-כ–שטח לבניני ציבור •



דונם45.415: שטח לבנייני ציבור•

תרבות ורווחה, חינוך: ע"בתבשימוש מוגדר •

הכנת תכנית מפורטת בסמכות מקומית–תנאי להיתר בניה •

:פוטנציאל זכויות הבניה עומד על, (2002-מ)המאושרת ע"בתבבהתאם לזכויות הבניה •

(משטח מגרש נטו105%)עיקריר "מ47,685•

:  שטחי שירות•

(מהשימוש העיקרי35%)ר"מ16,690–מפלס הכניסה מעל•

(קומות מרתף2משטח המגרש נטו ועד 200%עד )ר "מ90,830עד –למפלס הכניסה מתחת•

'מ20קומות או עד 4עד : מגבלת בניה לגובה•



ניתוח קנייני

נסח טאבו  –בחינת הבעלות על הקרקע ▪

:  י"רמבחינת חוזה חכירה מול -במידה ובחכירה ▪

?  מה השימושים המותרים בהתאם לחוזה החכירה▪

?  האם שימוש אחר ידרוש עדכון תשלום דמי החכירה▪



נסח טאבו

https://ecom.gov.il/voucherspa/input/440

https://ecom.gov.il/voucherspa/input/440


הסכם חכירה



הסכם חכירה



SWOTניתוח 

–המטרה ▪

ולמנף אותם, יתרונות תחרותיים/ לזהות את היתרונות היחסיים ✓

לטפל בחולשות ככל שניתן✓

להעריך סיכונים אל מול סיכויים✓



SWOTניתוח 
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SWOTניתוח 

דוגמא

מזיקמועיל

חוזקותפנימימימד

,  ניראות, נגישות, מיקום

,טופוגרפיה, בתוקףע"תב

.....  נוף 

חולשות

,אין תחבורה ציבורית סמוכה

אין שירותים  , אין תשתיות

,  משלימים מסביב

הזדמנויותחיצונימימד

רגולציה  ,גידול בביקוש

תכניות עתידיות , מאפשרת

מגמות תומכות , תומכות

איומים

התנגדויות , תחרות מוגברת

משברים לאומיים  , תושבים

תכניות עתידיות , ובינלאומיים



למפגש הבא

אז מה , אם לא? האם התכנית התקפה מאפשרת הקמת המיזם–סקירה סטטוטורית ▪

?  יקחכמה זמן ? צריך לעשות

?  או יידרשו עלויות בגין השימוש בקרקע? האם הקרקע בבעלות–סקירה קניינית ▪

?  מה נקודות החולשה לטיפול? מה היתרון היחסי–SWOTניתוח ▪

של הרעיון המוצעSWOTניתוח + הצגת סקירה סטטוטורית וקניינית 


