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  ההמלצות .1

  

  על פי התחשיב שלהלן מומלץ לעדכן את תעריפי היטל הסלילה כדלקמן:

  התעריפים התקפים והתעריפים המוצעים בהיטל הסלילה  - 1טבלה 

  
  

  2018דצמבר ד מדהתחשיב ערך במחירי 

  מבוא .2

  סיבת העדכון .2.1

  העדכון ערך לאור חלוף הזמן מהתחשיב הקודם.

  המרחב עליו חל חוק העזר .2.2

  פרדס חה כרכור תמקומיהמועצה השטח כל חוק העזר חל על 

  המשתתפים בהכת התחשיב .2.3

  התחשיב ערך והוכן ע"י ראובן פרדס. 

פרדס  מועצה מקומיתורמים שוים בלשם הכת התחשיב דרשו תוים רבים אשר סופקו על ידי ג

  לכל האשים אשר סייעו לי בעבודתי:. ברצוי להודות חה כרכור

  למכ"ל והגזבר רו"ח רן גלר

  למהדס המועצה אדר' אריה רפפורט 

  לגב' יפעת הרשלרו וכן ולגב' עדי רביע מאגף הדסה
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  שיטת עריכת התחשיב .3

  שיטת החישוב .3.1

המייצגות את כל שימושי הקרקע  ותע"תבמדגם התבסס על התחשיב ערך בשיטת "כל הישוב" ב

לצורך עריכת התחשיב  ות בחר על ידי מהדס העיר ועובדי האגף.ע"תבמדגם ההרלווטיים. 

ות (מתוכן אמד "מכה התחשיב") וחישבו את עלות הכבישים ע"תבחישבו את שטחי ה

 התעריף .("ה התחשיבלהלן: "מו) ה התחשיב והמדרכות באותן תב"עותקבע עלי יד חלוקת מו

במכה התחשיב. תעריף זה אף שערך כמדגם, כוחו יפה לכל שטחה של הרשות ולכל סוגי 

  הכסים.

  עקרוות כלליים .3.2

באופן שההכסות הצפויות מההיטל  יכסו את עלויות סלילת הרחובות  וחושביההיטל תעריפי  ) 1

 . פרדס חה כרכורב(כבישים, מדרכות וכיו"ב) 

תב"עות מסוגים שוים,  20 יותר מ הכולל תב"עותמייצג של בחר מדגם תחשיב לבסיס כ ) 2

    הביה הצפויה בעשור הקרוב.אופי הביה בתחומי המועצה ואת המשקפות את 

  .עות המדגם"שטחי הביה ושטחי הקרקע ברי החיוב שבתחום תביתבסס על מכה התחשיב  ) 3

תב"עות אותן סס על שטח הדרכים ביתבויאמד בהתאמה למכה התחשיב מוה התחשיב  ) 4

מוכפל בעלות ממוצעת למ"ר רחוב. משטח הדרכים יקוזז שטחן של  ,הכלולות במדגם התכיות

 אם קיימת.  -השתתפות הממשלהמע"צ. מהעלות תוכה שסללו ע"ח דרכים ארציות 

 או מיחים כי המועצה "שילמה" ליזמים תמורת –בכבישים שפותחו במסגרת הסכמי פיתוח  ) 5

היטלים כאשר סכומי ההיטל מפטורים או החות מדמי השתתפות או  במתכותהסלילה 

 שקולים לעלות העבודות שביצעו היזמים.

במדגם  הכבישים (הכלוליםשטח מכפלת חושב לפי תשבתחומי התכיות  רחובותעלות ה ) 6

בעלות הממוצע למ"ר בעלות הממוצעת למ"ר כביש  ועוד מכפלת שטח המדרכות התב"עות) 

 .מדרכה

לפי עבודות שבוצעו  רחובותתחושב במדגם פרד של  ומדרכה העלות הממוצעת למ"ר כביש ) 7

 להלן. 6.1 סעיף ראו  –לאחרוה

 בסיס החיוב .3.3

כס מחושב על פי שי בסיסים:  הבסיס האחד הוא שטח המגרש לרבות השטח ההיטל לכל  

  הוא השטח הבוי.ין. הבסיס השי עליו עומד הב
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  החות עיקריות .3.4

האזורים אזורי העיר לרבות האזורים הכללים במדגם, מייצגים באופן סביר את כלל  ) 1

מתוך כלל השטח  רחובותשיעור הומבחית מבחית צפיפות הביה, שיפותחו בעתיד 

 ותמהיל השימושים.

(כמות ה העובדה שהמופועל יוצא מ םהיתחשיב הבין מוה ומכה עקרון ההקבלה  ) 2

(כמות שטחי קרקע והביה לחיוב) והמכה ות ועלותם) ע"תבהכבישים בתחומי מתחם ה

 מתייחסים לאותם שטחים. 

מהביה,  90%בטווח זמן התחשיב ימומשו (יחויבו בהיטל)   על פי הערכת מהדס העיר, ) 3

מהקרקע  בתחומי התכיות שתחשיב. (בפועל תמיד שארים בעיר מגרשים שטרם  97%

 בעיקר באזורים ותיקים). –לא תמיד מצלים את מלוא זכויות הביה  –ובאלו שבו  בו

. שבתבעות המדגם שטחי הדרכיםמ 97%או מיחים כי בטווח זמן התחשיב ימומשו  ) 4

ומדרכות שסלילתם תדחה, כבישים ומדרכות ההסלולים רק בחלק מרוחב  (קטעי כבישים

 זכויות הדרך וכו').

מבים חקלאיים (פרט דים הבאים לא יחויבו בהיטל: קרקע חקלאית, או מיחים כי היעו ) 5

בתי עלמין, יער, מסילת ברזל, רחובות ציבוריים, שצ"פ, שמורת טבע. כל למגורים), 

, מבי מגורים פרטיים וופששטחי ספורט היעודים האחרים יחוייבו בהיטל לרבות שפ"פ, 

 שאין מהוות "רחוב".פרטיות דרכים ו בקרקע חקלאית

לא יחויבו בהיטל. כל  –מבי ציבור בבעלות המועצה כגון: בתי ספר, ביי המועצה וכו'  ) 6

שאר מבי הציבור יחויבו בהיטל. לצורך התחשיב ערכה בדיקה מדגמית ומצא כי 

מכלל מבי  25%מ"ר הים בבעלות פרטית. לפיכך או מיחים כי  886,122מתוך  220,000

 יחויבו בהיטל.הציבור 

שלא או מיחים כי עלות המדרכות שסללו בידי בעלי הכסים הגובלים, שקולה לסכומים  ) 7

של מדרכות אלה כדמי השתתפות או כהיטל בעד המדרכה ולכן יתן לכלול עלותן  גבו

 בתחשיב.

: דרך הדיב, דרך הים, ברחובות הבאים סללו במימון המדיה הכבישיםאו מיחים כי  ) 8

 עבר 2006אך ב  ,במימון המדיה –עבודות פיתוח ברחוב  בוצעו 2005(בשת  ביםדרך ה

הממשלה  השתתפותיכוי (דרך פיק"א ורחוב המייסדים.  הרחוב לחזקת הרשות), 

שטחם של כבישים אלה משטח הדרכים  על ידי הפחתת בתחשיב בוטאה מהעלויות 

 ות.ע"תבב

- 70%וכי הממשלה משתתפת ב ₪  900,000או מיחים כי עלות סלילתה של ככר היה  ) 9

 בתחשיב כללו רק מדרכות הכלולות בתחומי מדגם התב"עות. מעלות זו.  80%
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  תוי רקע .4

  התחלות ביה .4.1

   בשים האחרוות.  פרדס חה כרכורהתחלות ביה בהלמ"ס ל להלן תוי

  לפי יעודלפי שה ו פרדס חה כרכורהתחלות ביה ב - 2טבלה 

  
 מחולל  לוחות ביוי באתר האיטרט של הלמ"ס.המקור: 

  12/12/2018התוים עודכו עד  

  הם תוים ארעיים 2018תוי 

 סיכום השטחים הדרשים לצורך התחשיב .5

  מדגם התב"עות .5.1

  (ראו ספח א'). את כל תחומי הרשות מייצגהתב"עות  20של כ התחשיב מתבסס על מדגם 

  עות שכללו במדגםלהלן רשימת התב

, ה414ש/ , 353-0124206,  במ414, ש/210+ש/276ש/,  353-0073494, ב24ש/

- 531 ג,526ש/מק/ ,במ526, א1090, 136-ש, 502-בת-ש,  1406ש/, 1028ש/, 1523ש/

-353, שכות הטריז 1070, ש/ג1328, ש/769, ש/א749, ש/648, ש/במ547, א

  (מופקדת). 308-0316935, אזור התעסוקה תדהר 0121889

  

להלן סיכום הממצאים מיליון מ"ר.  2.9.השטח הכולל של תבעות אלה היו כ 

  הרלווטיים: 
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  התב"עות במדגםסיכום השטחים הכללים  - 3טבלה 

  
  

 שטחי הביה כוללים שטחי שירות: שטחי שירות

מבים  :ב בהיטל (השאריבור יחוייצמשטח מבי ה %25או מיחים כי : מבי ציבור

  עירויים שאים מחוייבים), 

  הים שטחים ציבוריים שלא יחוייבו בהיטל. –שטחי הספורט במדגם 

  לא יחובו בהיטל. (שפ"פ יחוייב). –ושצ"פ ציבוריות דרכים 
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  אמדן עלות פיתוח תשתית כבישים ומדרכות .6

  מדגם עבודות לחישוב העלות הממוצעת למ"ר כביש ומדרכה .6.1

הממוצעת למ"ר כביש והעלות הממוצעת למ"ר מדרכה תחושב על בסיס מדגם של עבודות שבוצעו לאחרוה. התחשיב מבוסס על חשבוות הקבלים ת עלוה

  :חישוב העלות למ"ר כביש ומדרכהלהלן פירוט התוים מובא בספח ב. ועל כתבי הכמויות. 

  )12/2018 במחירי( מדגם הדרכיםלפי -למ"ר כביש ומדרכה  הישירה חישוב העלות הממוצעת -  4טבלה 

  
  12/2018ולאחר התאמה למדד  הסכומים ה"ל הים התשלום לקבלן לאחר יכוי החות. וכתבי כמויותהמקור: חשבוות סופיים 
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תמרורים צביעה ואביזרי דרך  ויקוז , תאורה, העלויות כוללות עלויות סלילת כבישים ומדרכות (כולל עבודות הכה ופירוק, עבודות עפר, מצעים, ריצופים ומדרגות, 

  בהתאם לחשבוות ולאומדים. –בודת רג'י, תשלומים והקצבים ועבודות וספות שוות עיקוז, 

  פח ב'.אופן חישוב הטבלה מוסבר בס

  עלויות מים, ביוב ושצ"פ. אים כולליםהסכומים 

  מע"מ, תכון ופיקוח ובצ"מ. איו כוללהסכום 

  אה: העלות הכוללת חולקה לכבישים ומדרכות בשיטה הב

  עלות הכבישים כללה את עלות פרק האספלט ועוד חלק יחסי מכל השאר (למעט ריצופים ועבודות גיון והשקיה) .

  ועוד חלק יחסי מכל השאר (למעט אספלט). –עלות המדרכות כללה את עלות הריצופים ועלות גיון והשקיה 

ודות רג'י, תשלומים והקצבים, עבודות וספות, התאמות למדד, החות וספות ותיקון ליקוי של עבודות עפר, מצעים, עבהעלות המשותפת כללה עבודות פירוק והכה, 

  לפי היחס בין שטח הכבישים (או שטח המדרכות בהתאמה) לסך שטח כבישים ומדרכות. קבלן אחר. העלות המשותפת פוצלה בין כבישים ומדרכות 
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  :העקיפותת יוחישוב העלו

  אמור עלות ישירה. וסיף עליה את הרכיבים הוספים הבאים:העלות ה"ל היה כ

 לפי הוהל. 12% –הדסיות: עלויות תכון, פיקוח ויהול  ) 1

, 9%י רמת התכון. במקרה זה וסיף לפ 12%ל  5%ב.צ.מ לפי הוהל יש להוסיף בין  ) 2

 לכיסוי סיכוים בפרויקטים דומים.

 .4.5%מועד הגביה: הוצאות מימון, לכיסוי הפער בין מועד הסלילה ל ) 3

 .5%. בתחשיב זה וסיף 5%-3%תקורות: לפי הוהל יש להוסיף   ) 4

 חישוב שיעור העלויות העקיפות -  5טבלה 

  
  

  חישוב העלות המלאה למ"ר כביש ומדרכה:

  העלות המלאה כוללת את העלויות הישירות בתוספת עקיפות

 חישוב העלות הממוצעת הכוללת למ"ר כביש ומדרכה -  6טבלה 

  

 

 



  תחשיב היטל סלילת כבישים ומדרכות פרדס חה כרכור 

  

  12   31/10/2019עודכן         אובן פרדס יועצים ליהול ולמחשובר

   

 

  חישוב שטח הכבישים והמדרכות בתחומי מדגם התב"עות .6.2

ות, ממו הופחתו שטחי כבישים שסללו ע"תבשטחי הכבישים במדגם ההעלות חושבה על בסיס 

  על ידי מע"צ כדלקמן:

 שיבחישוב שטח הכבישים והמדרכות לתח - 7טבלה 

  

הערה: בתחום דרכי מע"צ, רק הכבישים סללו ע"ח מע"צ. המדרכות סללו ע"י המועצה 

  המקומית.

  דרכים שסללו על ידי אחרים .6.3

  .תחשיב סללו על ידי מע"צ. המדרכות בדרכים אלה סללו על ידי המועצהתב"עות החלק מכבישים ב

  מדידה גרפית.שסללו על ידי מע"צ ושטחן. השטח חושב ב  הדרכיםלהלן שטח 

 



  תחשיב היטל סלילת כבישים ומדרכות פרדס חה כרכור 

  

  13   31/10/2019עודכן         אובן פרדס יועצים ליהול ולמחשובר

   

 

  עלות הככרות .6.4

  .75%והשתתפות הממשלה ₪,  900,000ככרות. העלות לככר  5בתחומי מדגם התבעות קיימות 

  ככרות כמפורט להלן: 5מיתוח התב"עות שפורטו בספח א' עולה כי מצאות בהן 

  ב: שלוש ככרות: ברח 'הבים, ברח' הגליל ואחת בתוך השכוה.24בתבע  

  בצפון פיקא והשיה במערב (החלוצים/פיקא).: אחת 805בתב"ע 

 חישוב עלות הככרות -  8טבלה 

5ככרות 
900,000עלות לככר 
4,500,000עלות ברוטו 

75%השתתפות הממשלה 
  1,125,000עלות נטו 

  

  עלות תשתיות על .6.5

  .או מיחים כי תשתיות העל כלולות לעיל

  הפחתת השתתפות הממשלה .6.6

(שבוצעו  –הארציים:" דרך הדיב, דרך הים, דרך הבים, ורחוב המייסדים  הכבישיםעלות סלילת 

   .חשיבתלא כללה בידי מע"צ)  על

  בכבישים אלה במימון מלא של העירייה.  המדרכותסלילת 

  מעלות סלילת הכיכרות. 75%הממשלה משתתפת ב בוסף, 

  סיכום עלויות לתחשיב .6.7

 הדרכים בשטח מדגם התב"עותסיכום עלויות  -  9טבלה 

  



  תחשיב היטל סלילת כבישים ומדרכות פרדס חה כרכור 

  

  14   31/10/2019עודכן         אובן פרדס יועצים ליהול ולמחשובר

   

 

  חישוב תעריפי ההיטל .7

  לאיזון בין עלויות הסלילה לבין ההכסות הצפויות מההיטל התחשיב להלן מביא

  12/2018להלן תחשיב תעריפי ההיטל במחירי 

  

  

 חישוב תעריפי ההיטל   10טבלה 

  



  תחשיב היטל סלילת כבישים ומדרכות פרדס חה כרכור 

  

  15   31/10/2019עודכן         אובן פרדס יועצים ליהול ולמחשובר

   

 

  חישוב השטחים –ספח א' 

  התב"עות מדגם .8

  



  תחשיב היטל סלילת כבישים ומדרכות פרדס חה כרכור 

  

  16   31/10/2019עודכן         אובן פרדס יועצים ליהול ולמחשובר

   

 

  השסללו לאחרו דגם דרכיםמ – במחירי החשבון עלות סלילת הדרכים – בספח 

  במחירי החשבון –פירוט עלויות 

  



  תחשיב היטל סלילת כבישים ומדרכות פרדס חה כרכור 

  

  17   31/10/2019עודכן         אובן פרדס יועצים ליהול ולמחשובר

   

 

  עלויות במחירי החשבון – המשך הטבלה

  
  



  תחשיב היטל סלילת כבישים ומדרכות פרדס חה כרכור 

  

  18   31/10/2019עודכן         אובן פרדס יועצים ליהול ולמחשובר

   

 

  במחירי החשבון –ישירות סיכום עלויות  -המשך הטבלה 

  
ויקוז , תאורה, י דרך  העלויות כוללות עלויות סלילת כבישים ומדרכות (כולל עבודות הכה ופירוק, עבודות עפר, מצעים, ריצופים ומדרגות, תמרורים צביעה ואביזר

  בהתאם לחשבוות ולאומדים. –יקוז, עבודת רג'י, תשלומים והקצבים ועבודות וספות שוות 

  עלויות מים, ביוב ושצ"פ. אים כולליםהסכומים 

  מע"מ, תכון ופיקוח ובצ"מ. איו כוללהסכום 

  העלות הכוללת חולקה לכבישים ומדרכות בשיטה הבאה: 

  לות פרק האספלט ועוד חלק יחסי מכל השאר (למעט ריצופים ועבודות גיון והשקיה) .עלות הכבישים כללה את ע

  ועוד חלק יחסי מכל השאר (למעט אספלט). –עלות המדרכות כללה את עלות הריצופים ועלות גיון והשקיה 

  . החלק היחסי חושב לפי היחס בין שטח הכבישים (או שטח המדרכות בהתאמה) לסך שטח כבישים ומדרכות

  



  תחשיב היטל סלילת כבישים ומדרכות פרדס חה כרכור 

  

  19   31/10/2019עודכן         אובן פרדס יועצים ליהול ולמחשובר

   

 

  ת העלויותהצמד 

  כללי –מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור  - 240010סדרה: לפי מדד:  2018ההצמדה בוצעה מתתאריך המסמך ועד לדצמבר 

  100.0=1996תקופות בסיס: יואר 

  



  תחשיב היטל סלילת כבישים ומדרכות פרדס חה כרכור 

  

  20   31/10/2019עודכן         אובן פרדס יועצים ליהול ולמחשובר

   

 

  12/2018 החשבון ובמחירי  טבלה מסכמת במחירי

  
  



  תחשיב היטל סלילת כבישים ומדרכות פרדס חה כרכור 

  

  21   31/10/2019עודכן         אובן פרדס יועצים ליהול ולמחשובר

   

 

  למ"ר כביש ומדרכההישירה חישוב העלות 

  12/2018במחירי 

  


