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  22.02.07פתרון בחינה ביסודות התכנון והבניה מועד 
  

  )' נק30( :1' שאלה מסתשובה ל
הקודם לאחד את מאחר וזכויות הבניה המיטביות הן תוצאה של שטח מגרש גדול יותר כדאי במצב 

  :החלקות לפי יעודן כדלקמן

  ר" מ973  - 73חלקה  :  IVאזור מסחרי  )1(

  ר" מ398  - 63 חלקה            

  IVר ביעוד מסחרי " מ1271                כ מגרש "   בסה  

   מבנים להריסה2(+)      

  

  ר" מ886  - 70חלקה :  'אזור מגורים ב )2(

  ר" מ788  - 95חלקה            

  'ר ביעוד מגורים ב" מ1674                       כ מגרש"     בסה

  

  מבנה להריסה(+)     

  

  נשאר הבנין הקיים לשימור וזכויות הבניה העודפות בגין חלקה זו ינוידו ) בנין לשימור (21בחלקה ) 3(

  ).'מגורים ד(למגרש חדש      

   

  

  :IVזכויות הבניה באיזור מסחרי ) 1(

   מבונהר" מX) 157.5% + 6% = (2078ר "מ 1271      

  

  -:'זכויות הבניה באזור מגורים ב) 2(

  )בנין להריסה  (+Xר  " מ886  - 70חלקה :  ' מגורים ב אזור      

  ר" מ788  - 95חלקה                               

  ר" מ1674            
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  :הזכויות    

    מבונהר" מX 157.5%  = 2636.55ר "מ1674    

  ר מבונה"מ  X %6=          53.16ר " מ886    

   מבונהר" מ 2689.71                      

   מבונהר"מ   2690             ובמעוגל     
  
  . למגרש החדש– ינוידו יתרת הזכויות מעבר לזכויות בגין הבנין המיועד לשימור 21  בגין חלקה )3(

  

  -:טבלת הזכויות      
  

  היטל השבחה צפוי  מצב חדש  מצב קודם  

  ר" מ1678     ר" מ400     ר" מ2078  משרדים/ מסחר

  95 + 70'  חמגורים

  21' ח

  ר" מ2690

  ר" מ895  

  ר" מ12,100

  ר" מ500   

  ר מגורים" מ9015

  

  

  

  

  

  )' נק20( :2' תשובה לשאלה מס
  
  )' נק10( ר" מ9,965 – למתן היתר הבניה שטח החלקות ) 1

  ר" מ5,236 –  340/משרדים בתכנית רג/  למסחרהשאושרשטח החלקה ) 2

  )' נק10 (%47.5   =  729,4  -שעור ההפרשה לצרכי ציבור     

           9,965   
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  )' נק20( :3'  מסלשאלהתשובה 
   בעקבות אישור תכניתפגיעה תכנונית על –ב " לחוק התו197תביעה לפיצויים לפי סעיף ) 1

  . מהפיצוי30% שחייבת בתשלום – מוגשת כנגד הועדה המקומית –ב "תו לפי חוק ה– 4/6, 3ל "    תת

  .צ"י מע" ישולמו ע70%   יתרת 

  . גם ביעוד לדרך וגם בגין פגיעה מקווי בנין–הינו בגין כל שטח החלקה בהליך זה    הפיצוי הנתבע 

  .2006 בספטמבר – מועד אשור התכנית –   התאריך הקובע 

  )' נק6 (. זההליך   אין שטח שפטור מתשלום פיצויים ב

  

     ר " מ10,089רק בגין צ "נגד מעמוגשת  התביעה לפיצויים בעקבות הכרזת השטח לדרך ) 2

   .    לגבי השטח המיועד לדרך

  .ללא פיצוי, ר" מ4272 – משטח החלקה 25%להפחית רשאי  –צ " מע–הגוף המפצה    

  -ר   " מ10,089 הפיצוי הוא בגין הפקעת   –   המשמעות 

  ללא פיצוי      ר "  מ4,272      %25                                           

  צ"י מע"      ישולמו ער "  מ5,817                

  

  )' נק6(".דרך"הפיצוי בשלב זה משקף את שווי השטח המופקע כ

  

   במועד תפיסת החזקה בשטח –צ "י מע"ישולמו ע,  בתואי הדרך בלבד–הפיצוי בגין המחוברים ) 3

  .2007 ינואר –    המיועד לדרך 

   ולהשתמש ביתרת הלול שלא  אין פיצוי אם ניתן להמשיך– הופקע  בשטח שלא–    בגין יתרת הלול 

  )' נק8 (.    נהרסה

  

  

  )' נק10( :4' תשובה לשאלה מס
 המועצה –ב "לחוק התו) 4 (149' לפי סלכן  13/א"לפי תמבתכנית ההקלה חורגת מהשטח שאושר 

  א"מצית היא המוסמכת לאשר הקלה מתהאר
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  )' נק02 (:5' תשובה לשאלה מס
  )' נק15( טבלת הקצאה ואיזון        

  
חלקה 
  'מס

  תשלומי איזון  ש"                    יירשם עשטח המגרש  שטח החלקה

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

1000       

  כל       1000
1000  

   החלקות    1000
1000  

  באותה     1000

1000  

  בעלות     1000

  
  .ש הבעלים הקודם" ע–ר " מ4000 – 1

  
          אין

  
      
  תשלומי    
  
  

       איזון

      8000 כ"סה

ש הרשות "ר לצרכי ציבור ע" מ4000  
  המקומית

  

  
  )' נק5 (:הגדרות

  . יחידת הרישום הקטנה במפת גוש–חלקה 

 . אחוזי הבניה נגזרים משטח המגרש.ב" יחידת שטח בתכנית לפי חוק התו–מגרש 


