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 מבוא 
 

יש צורך , בסופו של דבר, שלב שבו. הינו שלב הייזום, אחד השלבים הראשונים להתנעת פרויקט

קבלת ההחלטה בשלב היזום . לקבל החלטות האם לאשר את תכנון וביצוע הפרויקט או לא

אחד הפרדוקסים הגדולים אולם כאן טמון . יכולות מימוש ועוד, מסתמכת על שיקולי רווחיות

יש להציג למקבלי ההחלטות נתונים האמורים , על מנת לקבל החלטות נכונות. ביזום הפרויקט

יש לאמוד בצורה מדויקת את עלות , במילים אחרות. למציאות, ככל האפשר, להיות קרובים

דרכי  ,הסיכונים הטמונים בו, כמות המשאבים הנדרשים לביצועו, חשייקמשך הזמן , הפרויקט

 .הטיפול בהם ועוד

 ?האם באמת ניתן לאמוד נכונה את תקציב הפרויקט ומשכו כבר בשלב היזום, אולם

 ?האם באמת ניתן לדייק בשלב זה בהערכת כמות המשאבים הנדרשת לביצוע הפרויקט

מלמד שקשה מאוד לבצע אומדנים מסוג זה בשלבים כה מוקדמים של , ניסיון רבים מאתנו

 .הפרויקט

 

אולם ככל , כי הסיכוי לטעויות בשלבים המוקדמים של הפרויקט גבוה מאוד, ממחיש' גרף א

האומדנים הטובים ביותר , למעשה. הולך ופוחת הסיכוי לטעויות, שמתקדמים בשלבי הפרויקט

הסיכוי לטעויות באומדני לוחות , ככל שמתקדמים בשלבי הפרויקט. מתבצעים בשלבי הביצוע

 .זמנים והתקציב פוחת

 

כי עלות תיקון הטעויות במהלך הפרויקט גבוהה יותר ככל שמתקדמים בשלבי , חשוב לזכור

 הפרויקט 
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ורק לאחר אפיון , הינו אומדן בלבד, יזוםהי שלביאולם יש לזכור כי כל אומדן שנציג במהלך 

 .ותכנון מלאים של הפרויקט ניתן באמת לתת אומדנים מדויקים ואמינים יותר
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 :תהליך בחירת האתר

 

 .משיקוליי נוחות, יך הייזום החלטנו כי נמקד את עיקר פעילותינו באזור העיר חיפהבתחילת תהל

החלטתי כי בעקבות מלחמת , כעת היה צורך להחליט מה הוא סוג הנכס אותו אני מעוניין לייזום

אשר בסופה הוענקו לעיר חיפה הטבות רבות בתחום פיתוח התיירות וכן ההכרה , לבנון השניה

החלטתי כי ברצוני לייזום . בארץ שקעות ההון בתחום התיירות תופסים תאוצהעידוד הב הארצית

 .מלון באזור העיר חיפה

 

 :בחרתי לרכז את מאמציי באזור שכונת בת גלים מהסיבות הבאות

 בשכונת בת גלים ישנה טיילת מטופחת ושמורה. 

 צה לההמושכת אליה לקוחות רבים מהעיר ומחו, בבת גלים עובדת מסעדת יוטבתה בעיר .

, המקשר בין טיילת בת גלים לכרמל, בנוסף בבנין יוטבתה יושב לו הרכבל של חיפה

 .לשכונת סטלה מאריס

 המארח תחרויות רבות , קיים מועדון ספורט לשיט וגלישה, בבת גלים בסמוך לטיילת

ואף מתאמנים בו אלופי הארץ ( ימי גלישה בשנה 022-כ)זהו חוף פעיל מאד . במשך השנה

 .חרויות מהעולםלקראת ת

 ל ישירות מתחנת הרכבת "בבת גלים קיימת תחנת רכבת להגעה נוחה של תיירים מחו

אחד ) 4בנוסף ישנה גישה נוחה גם בכלי רכב שכן הכניסה לשכונה היא דרך כביש . ג"בנתב

 (.הכבישים הראשיים בישראל

  (.החוף השקט)בבת גלים קיימים גם חופי רחצה לאוכלוסיה הדתית 

 אליו מגיעים לטיפולים מכל רחבי הארץ, ם"נמצא בית החולים רמב בבת גלים. 
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  תקציר על שכונת בת גלים

 
איכות  בידי האדריכל ריכארד קאופמן כשכונת מגורים עם 2200שכונת בת גלים תוכננה בשנת 

" ר גניםעי"ית ילפי תאור, בתים נמוכי קומה נבנו בשכונה הטובלת בירק .חיים לחוף הים

שטח ציבורי ירוק נטוע , לצד הבתים דאגו לשדרה. באנגליה ובגרמניה בתחילת המאה שהתפתחה

 קומות 0-0הורחבה השכונה ונבנו בה מבני מגורים בני  02 -בשנות ה. וצמחיה נמוכה עצים

הבתים הצנועים . החזותית והתפקודית של המבנה תהפונקציונאליותוך הדגשת , בעלויות נמוכות

משרידים של קווי באוהאוס ובניה אקלקטית של שנות , ים שלל סגנונות אדריכלייםמציג

מרשימים ( במקביל לטיילת, בעיקר בחלקה הדרומי של השכונה)דרך מבנים ערביים , הארבעים

הגינות והמרווחים בין , החצרות. פיינית של בתים משותפים על עמודיםוועד לבניה חיפאית א

צמחים , דקלים מכל סוג, גפנים משתרגות, עצי פיקוס: לא קטן הבתים מגלים עושר בוטני

ולאורך , פרידה טיילתמבין גדרות בתי הרחוב לבין הסלעים והים  .מטפסים המכסים חצי בנין

שורה של בתים . של האזור הזה של העיר חיפה, אותה הטיילת גם נפרשת ההיסטוריה של השכונה

בית בסגנון ערבי שמעל לכניסה שלו אתה מוצא אבן  .ואין שניים דומים, מישנים ועד עתיקים

בתי ערבים שגורשו או נמלטו לפני למעלה , "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני"ועליה כתובת 

שיכונים ישראליים מראשית ימי , בתים בבניה הטמפלרית של המושבה הגרמנית, מחמישים שנה

 . ום ותהפוכותיוכמין חתך זמין בקורות המק, הכל באותה השורה -המדינה 

התפתחה כעיר תעשיה של פועלים מאוגדים שהשתרעה לאורך מישור החוף מהנמל  כידוע חיפה

נבנה . קומות 0 - 0החלו לבנות שיכונים ובתי מגורים בני  42 -משנות ה .מפרץ חיפה ועד לאדמות

ים ויצירת תוך הדגשת קוים אופקי, בניה על עמודים עגולים -שיכון ציבורי לחיילים משוחררים 

בחוסר , במהלך השנים הזניח השלטון המקומי .חללים ציבוריים פתוחים נרחבים בין המבנים

מקבלי ההחלטות התעלמו לחלוטין מהחוף כמשאב לבילוי . התחשבות כללי את שכונת בת גלים

 . ופנאי
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 :השיקולים בבחירת האתר

 

ניגשתי לעירית חיפה בה  .בשכונת בת גלים, עיר חיפההחלטתי כי ברצוני ליזום מלון בשלאחר 

 :מצאתי מספר דברים

 להקמת המלון באזור שכונת , חלקות פוטנציאליות 0מצאתי , לפי מפת הגושים והחלקות

 .מטר מקו המים 022-ואילו השנייה במרחק של כ, האחת ממוקמת על החוף. בת גלים

 חיפה על מנת לברר את פרטי  לאחר בחירת האתרים הפוטנציאלים ניגשתי לעירית

ע המופקדת בימים אלה "לפי התב. ע העירונית"יעודם לפי התביהחלקות שמצאתי ו

כאשר אזור בת גלים והעיר התחתית ', עד ט' א-בעירית חיפה המחולקת לפי אזורים מ

ע התברר לי כאזורים אלה מוגדרים "לאחר זיהוי החלקות שלי בתבו' מוגדרים כאזור ד

לקבוצת שימוש מסוג בית  םייעודע יש אפשרות לשנות "אך בהתאם לתב, יםכאזורי מגור

 .מלון

 ה את פרטי אחת החלקות התברר לי כי חלקה זו איננה ייכאשר שביקשתי מפקידת העיר

ואומרת , חופיםשמתעסקת ב, 31א .מ.תיכולה להוות קרקע לפיתוח מבנה וזה עקב 

כנית זו קבעה שלא ניתן לבנות מבנים תו. מקו החוף' מ 022שהחוף מוגדר עד לעומק של 

 . מהחוף' מ 222 -קשיחים במרחק של פחות מ

 לפיכך נשארתי עם חלקה אחת בה ייעדתי את פיתוח בית המלון אותו ברצוני לבנות. 

 

 

 :היתרונות של האתר הנבחר

 

 20א "ולא חלה עליה תמ, מקו החוף' מ 222רחוקה , קרבה לים ולטיילת בת גלים. 

 ע"י תב"המאושרת למלון עפ, ינהזוהי חלקה זמ. 

  המקומית לפעולה זו ההאוכלוסייאין התנגדות לבניה ואף יש עידוד בקרב. 

 שטח בו מסילת הרכבת אינה מהווה מכשול גישה בין האתר לחוף הים. 

 ברכב וברכבת,גישה נוחה וקלה ברגל. 

  פוטנציאל תיירותי ענק בתחום הגלישה. 

 י באופן כלליהתפתחות העיר חיפה לכיוון תיירות. 

 בעקבות המלחמה, 0222בתיירות עד שנת ' הכרזת העיר חיפה כאזור פיתוח א. 

 החלקה נמצאת באזור מיושב ובנוי ולכן כל התשתיות כבר קיימות בקרבת החלקה. 
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 ע המאשרת הקמת מלון"מיקום המלון בשטח והתב
 

 :תמונת מיקום המלון בשכונת בת גלים

 

 

 
 :ע של שכונת בת גלים"התב

 

 
 

 

 

 

+ יוטבתה בעיר
הרכבל לסטלה 

 מאריס
חוף הגולשים 

ומועדון 
ספורט ימי 

 חיפה

   טיילת בת 
 גלים        

תחנת 
הרכבת של 

 בת גלים

ש הכבי) 4כביש 
, (הישן

שמתפצל 
בהמשך גם 
 לכביש החוף

השטח הנבחר 
 לבניית המלון

022 
 'מ

 'מ 022
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 :מלוןה
 

 :יעדיי המלון

 ניצול האיכויות הנדירות של החוף במקום. 

 הקמת פארק לאומי לגלישה וספורט ימי בחוף הגולשים. 

 לגולשים מהארץ וכן מאירופה וכל העולם, פיתוח תיירות גלישה. 

 

 :פעילויות המלון

 וועד להצלת בת "תוך עזרה ל, בענפי הגלישה יצירת מוקד פעילות לספורט עממי והישגי

, בייזום תוכניתם להקמת פארק ספורט אתגרי לאורך החוף" פורום בת גלים"ו" גלים

 .מחוף הגולשים עד למכון לחקר הימים

 אירוח תחרויות ארציות ובינלאומיות בענפי הגלישה. 

 יצירת מקורות תעסוקה באזור. 

 

 :הוכחות לתיירות גלישה

 בעולם היא היום עסק המגלגל מיליוני דולרים תיירות גלישה. 

 רוח וקייט מכל העולם משלמים במיטב כספם על מנת להגיע לחופים כמו , גולשי גלים

 .גלים-בת

 אזורי תיירות שלמים נבנו והתפתחו סביב תיירות גלישה. 

 דוגמאות מהעולם: 

 כפר דייגים בסיני  – דהב  

  Tanrifa –עיר בדרום ספרד 

 בכל  6יש לפחות )לה הולכים ומתרבים מספר מועדוני הגלישה במקומות א  

 לכל מועדון באים כמאה גולשים בו זמנית גולש ממוצע מגיע לפרק זמן  . (מקום  

 בת זוג סביב המועדונים הוקמו מספר רב של /שבועות עם בן 0-שבוע ל שבין   

 .ומגורים עסקים   

 

 ?מה כל כך מיוחד בבת גלים לגולשים

הופכים את חוף בת גלים  לחוף  הטוב ביותר בארץ ואחד הטובים , למנטים בשילוב נדירמספר א

 :באירופה ובעולם

 ימי  022-חוף בו ישנם כ. החוף היחידי בארץ הפונה צפונה והרוח בו נושבת בניצב מהצד

 .ימים בשנה 62-22גלישה בשנה יחסית לשאר חופי הארץ בהם יש 

 נוצרים הודות לפתח המפרץ ומבנה הקרקעיתושבירתם ה  כיוונם, צורת הגלים. 

 עוצמת הרוח 

 כך שנוצר מעין קיר גדול הפונה גם , מעל החוף מסתיים רכס הרי הכרמל בצורה תלולה

מוגברת עקב ,  פוגעת בכתף כרמל, הרוח מגיעה מדרום מערב. הוא לכיוון  צפון מערב

 .ם באזורויוצרת תנאי גלישה שאינם מתקיימים בשאר החופי* אפקט ונטורי
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 עובדה זו גורמת . מתאפיין הריף בעומק רדוד במרחק רב מהחוף, בנוסף לרוח וכיוון החוף

 !כמקובל בחופים הטובים בעולם –לגלים להישבר במרחק רב מהחוף 

 
 

 :התחרויות המתקיימות בחוף

אף זכה החוף לארח את  2226ת ובשנ, חוף בת גלים ידע במשך השנים תחרויות גלישת רוח רבות

לאחר מכן נערכו בחוף תחרויות סללום שמשכו קהל ומשתתפים . אליפות העולם בגלשני מיסטרל

קווין מוויסן . היא החלה לארגן תחרויות אקסטרים, כאשר חברת רד בול הגיע לארץ. רבים

ם ומצאו ההולנדי וטינו סלבה הסלובני באו במיוחד להתחרות בטופ של הגולשים המקומיי

 .שהרמה בארץ גבוהה מאוד

 

 :המלצות מפי יודעי דבר

 . ומגרש האימונים של טובי גולשי הרוח בישראל, גלים הוא גן המשחקים-חוף בת

חוויה מרגשת עוברת עלי כל פעם שאני : "סגן אלוף אירופה ומדורג שלישי בעולם, לדברי דגן

ים לי כי שמעו סיפורי נפלאות אודות המספר ,טובי הגולשים בענף ,גולשים ברחבי העולם פוגש

   ".גלים וכי בכוונתם לבקר בו בקרוב-חוף בת

ונציגת ישראל באולימפיאדה ביוון על מעברה להתגורר בבת  0220אלופת העולם בשנת , לי קורזיץ

ומתאמנים  ,גולשי נבחרת ישראל המתגוררים במקום, הצטרפתי לארנון דגן ואלכס חבנר: "גלים

 (.NRGנלקח מאתר האינטרנט )". ין'זה לקראת האולימפיאדה בבייגבחוף המיוחד ה

 

 :אוכלוסיית היעד של המלון

 שכן הם אוכלוסיית היעד , בראש ובראשונה את אוכלוסיית הגולשים בארץ ובעולם

 .העיקרי של המלון

 החרדית  ההאוכלוסייזהו חוף פתוח המשרת את , בבת גלים נמצא גם החוף השקט- 

ש ובחגים מכל "חוף זה מגיעות משפחות דתיות רבות לבילויים של סופל. דתית של חיפה

 .רחבי הארץ

 מהמלון' מ 022-המרוחק כ, ם"משפחות ואורחי המטופלים בבית החולים רמב. 

 נופש עממי לכל דורש 

 

 

 

 ש"קמ 18מהירות רוח 

 ש"קמ  27מהירות רוח

המרווח בין 
 הגלים גדל
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 ?מה במלון

 

 :במיוחד לגולשים

 ותלגלשנים עם לוקרים מאווררים עם מקום תליה לחליפ אכסוןחדרי : בקומת הקרקע. 

 מלתחות ושירותים בסמוך לחדרי האכסון בחזרה מהים. 

 אזור לשטיפת הציוד וגישה נוחה לציוד שטיפה. 

 דרך עוקפת דרך בריכת המלון לחדרים על מנת לא להפריע לשאר האורחים במלון. 

 

 :לכל אורחי המלון והאזור

 בית קפה על גג המלון. 

 בריכה. 

  סאונה+ חדר כושר. 

 חניה בשפע. 

 ספורט מוטורי+ תגרי הכולל גלשניםספורט ימי א. 

 גישה מהירה לחוף הים. 

 

 

 :הצבת המלון על הקרקע

 

 
 

 

 

 

 

 

 מגרש חניה

דיור מוגן 
 בשכנות למלון
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 :של בית המלון ממבט על יציור סכמאט

 

 
  לפי דרישות רכבת ישראל הרכבת ממסילת' מ 05ישנו מרחק של. 

 

 

 

 

 

 :ר"מ 05-כ, במלון הסטנדרטימבנה החדר 

 
 

 

 

 

 

 

 מבנה אקוסטי

 מסילת ברזל

 מטר 51 מטר 51

 'מ 51

 
 'מ 11

 'מ 1

 'מ  1

 'מ 11

 'מ 3

 'מ 5.1

 אמבטיה

 

מ "ס 06כאשר ' מ 5.1
 מדהלכל ע

 ארון בגדים
5.1X6.1 

 'מ 5.1

 שולחן עם טלויזיה
6.1X1 

 

6.
7 
 'מ

מרפסת 
 5.1בגודל 

 ר"מ

 'מ 6.1 'מ 6.1

 מיני
 בר 

1.50.7X 

 'מ 6.11

1.55X1.55 

5.
9 
 'מ

 'מ 1

 מסדרון
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 כלכליתה תההיתכנו
 

 :היתרון הכלכלי בהקמת מלון בחיפה
 

בתיירות ' הקבינט הממשלתי לחיזוק חיפה והצפון החליט להעניק לחיפה מעמד של אזור פיתוח א

מיליון שקל  260בנוסף תקבל חיפה . 0222עד  טק-הייב' ומעמד של אזור פיתוח ב 0222עד 

אהוד , ראש הממשלה כך אמר. בעיקר לשיקום אזורי התעסוקה בעיר, לפרויקטים שונים

 . בכינוס לשכת המסחר חיפה, אולמרט

 

לך אירועי שספגה פגיעות משמעותיות במה, חיפה"בהחלטת הקבינט נאמר כי , לדברי אולמרט

העיר השלישית , חיפה. הקשה ביותר ההייתנמנית עם הרשויות שהפגיעה בתחומן , הלחימה בצפון

ומהווה מרכז תעסוקה ושירותים , אלף נפש 022-המונה כ, היא מטרופולין מרכזי, בגודלה בישראל

 ".ועוגן כלכלי לאזור כולו, לכל הצפון

 

, תהתיירויכין משרד , בתיירות' יתוח אבמסגרת ההחלטה להעניק לחיפה מעמד של אזור פ

משרד התיירות , בנוסף. מיליון שקל 02תוכנית לשיווק העיר בעלות של , בתיאום עם עירית חיפה

 .יפעל לפיתוח תשתיות תיירות ציבוריות לחיפה

 

 שם

 ישוב

שם רשות 

 ניציפאליתמו

שם אזור 

  עדיפות

 אזור' מס

  עדיפות

מענקים לאכסון 

 A מפואר

מענקים 

 לאכסון עממי

מענקים 

 לאטרקציות

  חיפה  חיפה
חיפה 

  וכרמלים
9  0%  24%  15%  

  חיפה  חיפה
חיפה 

  וכרמלים
9  0%  24%  15%  

 

  .זה מענק של עשרים וארבעה אחוז על ההשקעה' אזור פיתוח א
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 :עלות הקרקע המינימאלית לפי השמאי
 

 סכום אופן חישוב  המרכיב

 רכישת קרקע רכישת קרקע
' של אינג, הצעת מחיר מפי שמאי

 ₪8,600,000  חברת גליל הנדסה, דורין

קרקעה מסכום הרכישה של 5% מס רכישה   ₪430,000 

כ עלות רכישת "סה
 9,030,000 ₪  הקרקע

 אנשי מקצוע

 129,000 ₪ מעלות הקרקע 1.5% שמאי קרקע

 ₪172,000  מעלות הקרקע 2% מתווך קרקעות
כ עלות אנשי "סה

 ₪301,000   מקצוע
כ עלות "סה

 9,331,000 ₪   כ עלויות הקרקע"סה הקרקע
 

יתו יהשמאי קרקע הובא מטעם היזם ונט, כלומר. תמינימאלי עלות הקרקע שיצאה לנו הינה עלות

היות ולקרקע זו . ולכן אין לקחת ערך זה כערך סופי והוא נתון לשינויים , היא להיטיב עם היזם

מ עם כל אחד מהם בנפרד "יהיה צורך לנהל מו, בעלים אשר לכל אחד מהם חלק בחלקה זו 6ישנם 

העלות המינימאלית שהתקבלה מהשמאי (. ף בנספחעם שמות בעלי החלקה מצור וטאבנסח )

 .נותנת ליזם פרופורציה למידת ערך הקרקע ועוזרת בחישובים בהמשך
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 עלויות הבניה של הפרויקט
 

 סטנדרט הבניה 6,400 ר"מ\₪ 

ר"מ  ר בניה ברוטו של שטח מקורה"מ 3600 

 כ עלות בנית המלון"סה ₪23,040,000 

 ות נוספותעלוי  

 ₪2,764,800 
 –מהנדסים ויועצים , כולל תכנון אדריכלות בניין ופנים -תכנון ופיקוח

 מעלות הבניה 20%כ  

₪ 2,304,000 
 הסכום גמיש בין מיקום ורשויות שונות מוערך בגסות -מיסים אגרות והיטלים 

 מעלות הבניה 22%כ  

 מעלות הבניה 2%רך בכ בדיקות איכות הבניה מוע - מבניםביקורת  230,400 ₪

 ₪ 022222ניקח סכום קבוע למגרש -פינוי מטרדים 300,000 ₪

 מעלות הבניה 2%מוערך בכ  -' מדידה וכו, העתקות, צילומים -כלליות ' הוצ 230,400 ₪

 מעלות הבניה  0%-פיתוח החצר כ 1,152,000 ₪

 מהביצוע 2%ד "ט עו"שכ 230,400 ₪

 מהביצוע 2.0%ליווי בנקאי   115,200 ₪

 מהביצוע 0%תקורות הנהלה ואתר  1,152,000 ₪

 מעלות הבניה 20%שונות ובלתי צפויים מוערך בכ , מוצרים ושירותים מיוחדים ₪4,727,880 

 כ עלויות הקמת המלון"סה ₪36,247,080 

₪ 9,331,000 
אגרות , היטל השבחה, מס שבח, הסכמה/דמי היוון, עלות מגרש כולל מס רכישה

 'מתווך וכד, שמאי, ד"עו, פיתוח

 : כ עלות הקמה כולל השטח"סה ₪45,578,080 
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 תקרת השקעה מוכרת לפי משרד התיירות
 

 נקודות  חודש 

 241.2544 70-אפריל

  

 ח"תקרת השקעה  בש  

 784,702 נופש Aון  חדרים רמה מל

 692,130 עירוני Aמלון  חדרים רמה 

 581,935 נופש Bמלון  חדרים רמה 

 501,642 עירוני Bמלון  חדרים רמה 

 407,838 נופש Cמלון  חדרים רמה 

 348,547 עירוני Cמלון  חדרים רמה 

 314,545 נופש Dמלון  חדרים רמה 

 254,873 עירוני Dמלון  חדרים רמה 

    

 
 :עלות הקמת המלון בפועל

 
אחוז החזר ההון על 

 המלון
 אחוז ההחזר על המועדון שיט

24% 8% 

כ עלות הקמה לפי ההכרה בתקרת "סה 36,192,000₪
ההשקעה המוכרת לחדר לפי מדד תשומות 

 240במלון . הבנייה באתר משרד התיירות
 .לחדר₪  004,400חדרים לפי עלות של 

 00% כ החזר הון מהמדינה"סה ₪-22,040,222

 כ עלויות הקמת המלון"סה ₪ 36,247,000

דמי , עלות מגרש כולל מס רכישה 9,331,000₪
אגרות , היטל השבחה, מס שבח, הסכמה/היוון

 'מתווך וכד, שמאי, ד"עו, פיתוח

 :כ עלות הקמה כולל השטח"סה ₪ 33,996,000
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היזם זכאי לקבל הטבה ייחודית , וקם בעיר חיפהמעצם היותו מ, במסגרת הקמת המלון המיועד

על ההשקעה  04%בחיפה מקבלים , כפי שניתן לראות בטבלה. המתבטאת בהחזר הון מהמדינה

במסגרת הקמת המלון נבצע . החזר הון על אטרקציות 20%בנוסף מקבלים גם , להקמת מלונאות

לאטרקציה תיירותית לכל  עסקת שוטפות יחד עם מועדון השיט הנמצא בסמוך למלון והפיכתו

אלא נתחלק בהחזר זה יחד מועדון השיט ובכך נצא , לעצמנו 20%כמובן לא נדרוש את כל .  דבר

שני הצדדים מרוויחים בכך שבכסף שיקבל מועדון השיט הוא יוכל לשפץ ולטפח את אזור חוף 

 20%-ה מתוך 4%המלון ישמור לעצמו . ובו בזמן לתת שירותים לאורחיי המלון, הגולשים

ההחזר לא . 00%כ ההחזר באחוזים מהמדינה על ההשקעה יהיה "ובכך סה, הניתנים לאטרקציה

בדירוג משרד , יתבצע מעלות המלון בפועל אלא לפי תקרת ההשקעות המוכרת לפי סוג המלון

 .התיירות
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 חודשיותהוצאות שוטפות 
  

 אופן החישוב תאור

כמות 
 \פועלים

 \שטח
 מספר

עלות תפעול 
 (₪) חודשית

עלות 
תחזוקה 
חודשית 

(₪) 

         (: אנרגיה)חשמל 

 עלות חשמל בבית מלון                    

מליון  0.0באופן ממוצע יש צריכה של 
י יחס "ע. חדרים בשנה 022ש למלון "קוט

, חדרים 240משולש הגעתי לצריכה למלון 
יף זה כולל תער. ש בשנה"מליון קוט 0.440

₪   2,485,000 .את כל הוצאות החשמל במלון 91,117   

         : תקשורת

כבלים או ) הטלוויזישירותי          
 (לווין

י החברה "התחזוקה ע, עלות לכלל המלון
   20,000 ₪   הזכיינית

 עלות חיבור לאינטרנט        
י החברה "התחזוקה ע, עלות לכלל המלון

   5,000 ₪   הזכיינית

רשת טלפונית פנימית וחיצונית         
 במלון

י החברה "התחזוקה ע, עלות לכלל המלון
   10,000 ₪   הזכיינית

         :מתקני ספורט 

   9,000 ₪   אחראי ניקויי הבריכה+ מציל תפעול בריכה                     

 אחזקת בריכה                     
ן טיפולים חומרי אחזקה לבריכה וכ

 2,000 ₪     שוטפים

₪       אחזקה שוטפת של המתקנים אחזקת חדר כושר                       500 

   5,000 ₪ 1 מאמן חדר כושר תפעול חדר כושר                     

 :שכירים

ס בבתי מלון "לפי שכר עובדים של הלמ
₪  4422לפי שכר ממוצע של , באזור חיפה

       לחודש

         :בטחון

   ₪24,000  5 שומרים 0במשמרת יש  ע שומרי לובי"שכ     

ע עובדי ביטחון כולל קבטים עם "שכ    
   ₪14,400  3 ט"קב 2יש  במשמרת נשק

         :אנשי אחזקה

   ₪4,800  1 להיות במלון במשך כל החודש מחויבלא  טכנאי מיזוג אוויר               

   ₪4,800  1 להיות במלון במשך כל החודש מחויבלא  שרברב               

בריכת "טכנאי חדר מכונות                
   ₪4,800  1 להיות במלון במשך כל החודש מחויבלא  "שחיה

   ₪4,800  1 להיות במלון במשך כל החודש מחויבלא  חשמלאי מוסמך               

         :שכר עבודה

שכר עבודה לחדרניות                
   ₪48,000  10 עובדות 4בכל משמרת  ועובדות ניקיון

   ₪38,400  8 פקידים 0בכל משמרת  שכר עבודה לפקידי קבלה               

שכר עבודה למלצריות ועובדות        
   ₪48,000  10 עובדות 4בכל משמרת  בית הקפה

 הסעות עובדים
עלות .  יפההעובדים מתגוררים באזור ח

   ₪43,200  36 שקל לעובד לכיוון 02של 

         חומרי ניקוי

חומרי ניקוי מתכלים לניקוי שטחים 
₪     1470 ר לחודש"למ₪  6עלות של  ציבוריים 8,820 

 2,130 ₪    2130 ר לחודש"למ₪  2עלות של  חומרי ניקוי לניקוי חדרים פנימיים

 ארנונה
' בים אזור אכוכ 0למלון , ארנונה בחיפה

   165,575 ₪   ר"למ₪  66.00
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 גננות וטיפוח נוף ושטח
יש ,  לדונם גינון₪  000 -אחזקת גינון  כ

₪     דונם לגינון 0-כ 3,674   

 פרסום+שיווק

זהו מלון חדש והפרסום צריך להיות 
 0%-בשיאו ולכן נקדיש לכך כל שנה כ

   113,945 ₪   מסכום ההשקעה על המבנה

 ביטוחים

ביטח : גורמים 0ת הביטוח כוללת עלו
( שוהים במלון)ביטוח צד ג , עובדים

הערך השנתי . וביטוח על המלון ותכולתו
   12,082 ₪   מעלות ההקמה 2.4%הינו 

 מים 
לקוב כאשר משתמשים מעל ₪  0עלות של 

₪   100 קוב ביום 02-ל 21,000   

   6,300 ₪  70 לקוב₪  0עלות של  ביוב

 אחזקת המבנה
מעלות  0%כ הוצאות לשנה לאחזקה "סה

₪      הבניה 724,942 

₪       כ הוצאות לחודש לאחזקה"סה 60,412 

 כ עלות אחזקה"סה
  
      ₪ 73,862 

 כ עלות תפעול"סה
  
    ₪ 697,893   

 תוצאות מעוגלות
  
    ₪ 698,000   ₪ 74,000 

 ₪772,000  (מעוגלות)כ הוצאות חודשיות לבית המלון "סה
 

 
 :יצד חושבו הוצאות המלון באופן כלליכ

 מחירון דקל 

 המאגר המלא לעבודות הבניה 

 מידע זמין באינטרנט 

 אנשי מקצוע המתמחים בתחום 

 
 :כיצד חושב תעריף החשמל

 התעריף הכללי
 3.1.67 -מ: בתוקף

  

 ?למי מיועד

, קליטהמרכזי , לרבות מוסדות חינוך ותרבות, לתעשייה או למסחר, למבנים המשמשים למלאכה

משרדי ממשלה ולמבנים , בתי מלון, בתי חולים, מרפאות, רים"מבנים המשמשים עמותות ומלכ

 .המחוברים בחיבור זמני

 מ"כולל מע מ"לא כולל מע רכיב 
בשיעור 
5151% 

 ח "תשלום קבוע לחודש בש
 ( ללקוח דו חודשי)

51.03 55.19 

 ח "תשלום קבוע לחודש בש
 (ללקוח חד חודשי)

13.31 05.01 

 16.15 53.99 ש באגורות"תשלום אחיד לכל קוט

 :כיצד חושבה הארנונה
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 :כיצד חושב שכר עובדי בית המלון
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 %07בתפוסה ממוצעת של  חודשיותהכנסות שוטפות 
 

  
' מס

 עלות למנוי לחודש מנויים
מספר חדרים 

 תפוסים
עלות לחדר 

 כ הכנסה"סה לילה

 ₪320,000      160 2000 הכנסה מחדר כושר

 ₪375,000      150 2500 הכנסה ממנוי בריכה
הכנסה משירותי 

 ₪645,000  250 86     לינה
הכנסה ממסעדות 

 30,000 ₪         המלון
הכנסה ממועדון 

 30,000 ₪         הספורט
כ הכנסות "סה

 ₪1,400,000          המלון

 
 :באיםשינוי ההכנסות מתבצע לפי הקריטריונים ה

 

 אחוז תפוסה מספר חדרים

142 60% 

  

 מספר מנויי בריכה

2500  

 כ"מספר מנויי חד

2000  

 
על סמך סיכומים ראשונים מדיווחי המלונות הנערכים בלשכה , לסטטיסטיקהמהלשכה המרכזית 

 : התיירותעבור משרד 

  %07.הייתה  7770תפוסת החדרים הממוצעת במלונות בחודש אפריל 

 %07 שנתית למלונות בארץהממוצעת התפוסה הי זוה. 

 
 .העלויות המצוינות בטבלה הינם הערכות להכנסות הצפויות מבית המלון

מתקן הנותן את  שום אין, באזור של שכונת בת גלים וקריית אליעזר הצמודה לשכונת בת גלים

באזור  ,במלוןקיים פוטנציאל רב כל כך במתקנים אלו  ולכן, השירותים של  בריכה או חדר כושר

  .זה
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 :החלופות למימון המלון
 

 :הסבר כללי על החלופות המוצעות

  37%אחוז התשואה המבוקש של היזם הינו. 

  4-4.4%אחוז התשואה שהבנק מוכן לתת הינו. 

  שנים מסיום הבניה 37ריבית ומוחזרת תוך  8% היא בשיעור שלהלוואה כאשר נלקחת ,

 .ילת יישום הפרויקטמתח, 74כלומר מחודש 

 הינה השקעה כדאית על פניי הבנק 4.4%-פ שלה גדול מ"כל השקעה אשר השת. 

  כל השקעה . רווח יזמי 37%כל הערכים בטבלאות שיוצגו הינם ערכים מהוונים לפי

 . הינה השקעה כדאית 7-ויצאה גדולה מ 37%לפי , אשר בהיוון שלה לערך נוכחי

 גבוה ביותר הינה ההשקעה הכדאית ביותרההשקעה בערך נוכחי בעלת הערך ה. 

  היא השקעה כדאית, שנים מתחילת הפרויקט 8אם ההשקעה הוחזרה תוך. 

  משמעות הערך הנוכחי המוצג בטבלאות הינו כמות הכסף הנוספת אותו אני מוכן

 .י השמאי"שהוצגה ע המינימאליתלהוסיף לעלות הקרקע 

 
 מימון המלון מהון עצמי:

 

התפוסה במלון 
עד  17%-ה מעול
 8תוך  07%-ל

 שנים

התפוסה במלון 
 07מקובעת על 

 אחוז
התפוסה במלון 

 אחוז 47מקובעת על 

התפוסה במלון 
 47מקובעת על 

   אחוז

 קניית המגרש 9,331,000-₪  9,331,000-₪  9,331,000-₪  9,331,000-₪ 

 בניה ערך מהוצאות 32,099,000-₪  32,099,000-₪  32,099,000-₪  32,099,000-₪ 

 ₪10,080,000  ₪10,080,000  ₪10,080,000  ₪10,080,000 
ערך מהחזר 

 המדינה

 ₪-60,603,000  ₪-60,603,000  ₪-60,603,000  ₪-60,603,000 
ערך הוצאות 

 שוטפות של המלון

 ₪100,470,000  ₪109,902,000  ₪101,071,000  ₪92,828,000 
ערך מהכנסות 

 שוטפות של המלון

 (20%) ערך נוכחי ₪875,000  ₪9,118,000  ₪17,949,000  ₪8,517,000 

14.35% 17.50% 14.90% 12.30% 
שיעור )פ "שת

 (תשואה פנימי

104 79 90 107 
החזר השקעה תוך 

 (חודשים)

8.67 6.58 7.50 8.92 
החזר השקעה תוך 

 (שנים)
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 ₪מליון  13מימון המלון מהלוואה בלבד של 
 

 וסה עולה התפ
תוך  07%ל  17%מ 

 שנים 8
תפוסת מלון 

 07%ממוצעת של 
תפוסת מלון 

  47%ממוצעת של 

 קניית המגרש 9,331,000-₪  9,331,000-₪  9,331,000-₪ 

 ערך מהוצאות בניה 32,099,000-₪  32,099,000-₪  32,099,000-₪ 

 ערך מהחזר המדינה ₪10,080,000  ₪10,080,000  ₪10,080,000 

 ₪-84,819,000  ₪-84,819,000  ₪-84,819,000 
ערך הוצאות 

 שוטפות של המלון

 ₪100,470,000  ₪109,902,000  ₪101,071,000 
ערך מהכנסות 

 שוטפות של המלון

 ערך נוכחי 15,098,000-₪  6,267,000-₪  15,699,000-₪ 

8.60% 10.40% 8.20% 
שיעור )פ "שת

 (תשואה פנימי

163 163 193 
עה תוך החזר השק

 (חודשים)

13.58 13.58 16.08 
החזר השקעה תוך 

 (שנים)

 
 
 
 

גרף תזרים מזומנים ונקודת החזר ההשקעה במימון 

ע"י הון עצמי בלבד בתפוסה ממוצעת של %06

₪ -50,000,000

₪ 0

₪ 50,000,000

₪ 100,000,000

₪ 150,000,000

-10 40 90 140 190 240 290

מספר חודשים מתחילת הבניה

ח
"
ש

ב
ף 

ס
כ

סה"כ הוצאות מצטבר

סה"כ הכנסות מצטבר

תזרים
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₪ מליון  13גרף תזרים מזומנים ונקודת החזר ההשקעה במימון מלא בלקיחת 
 %07בהלוואה בתפוסה ממוצעת של 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :מחושבת ההלוואה כיצד

  כל החזר השקעה הראשונות אין 0-כאשר ב, שנים 20ההלוואה ניתנת לתקופה כוללת של ,

לאחר שנתיים של בניה והתחלת הרצת המלון תוחזר . לא על הריבית ולא על הקרן

 .שנים 22ההשקעה בהוצאה חודשית קבועה למשך 

  בשנה 4%ההלוואה ניתנת בריבית של. 

  (.לא מלא)₪ מליון  22מצורף דף חישוב להלוואה של 

 

 טבלת סליקת ההלוואה
 

 יתרת חוב אחרי התשלום תשלום יתרת חוב לפני תשלום סוף חודש

0     ₪ 10,000,000 

24      ₪11,728,879 

25  ₪11,807,072  ₪142,304  ₪11,664,768 

26  ₪11,742,533  ₪142,304  ₪11,600,230 

27  ₪11,677,564  ₪142,304  ₪11,535,261 

28  ₪11,612,163  ₪142,304  ₪11,469,859 

29  ₪11,546,325  ₪142,304  ₪11,404,021 

30  ₪11,480,048  ₪142,304  ₪11,337,744 

31  ₪11,413,329  ₪142,304  ₪11,271,025 

32  ₪11,346,166  ₪142,304  ₪11,203,862 

33  ₪11,278,554  ₪142,304  ₪11,136,251 

34  ₪11,210,492  ₪142,304  ₪11,068,189 

35  ₪11,141,977  ₪142,304  ₪10,999,673 

36  ₪11,073,004  ₪142,304  ₪10,930,700 

37  ₪11,003,572  ₪142,304  ₪10,861,268 

38  ₪10,933,676  ₪142,304  ₪10,791,373 

39  ₪10,863,315  ₪142,304  ₪10,721,012 

40  ₪10,792,485  ₪142,304  ₪10,650,181 

₪ -50,000,000

₪ 0

₪ 50,000,000

₪ 100,000,000

₪ 150,000,000

₪ 200,000,000

₪ 250,000,000

₪ 300,000,000

-10 10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290

חודשים מתחילת ההפרוייט

ח
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ף 

ס
כ

סה"כ הוצאות מצטבר

סה"כ הכנסות מצטבר

תזרים
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 :הנבחרש מימוןל ההחלופ
 

 הון עצמימ, החלופה אותה בחרתי הינה מימון מלא. 

 וכן אין לי , חלופה זו נבחרה מפני שהיא הכי פחות מסוכנת מבחינת התלות בגורמי חוץ

ניתן לדוגמא אפשרות של פריצת מלחמה נוספת באזור  .התחייבויות לשום גורם נוסף

הבנק , בעוד שאם הייתה הלוואה, נמוכה מאד תהיהבמצב כזה תפוסת המלון . הצפון

בעוד שההכנסות , וכן ההוצאות השוטפות אינן משתנות, הדורש את מלוא החזר ההלווא

מתרחישים דומים נוספים אם יש אפשרות לאסוף את הכסף במלואו מהון . הן אפסיות

מפני שכך אם יש עצירה בפעילות המלון ההפסד הוא , עצמי זוהי האפשרות הטובה ביותר

תכן מצב והיזם יגיע כולו של היזם ויתכן לפרק זמן רגעי בעוד שאם היו התחייבויות י

 .לפשיטת רגל וכל זה רק בגלל פרויקט אחד כושל

 כל הרגישויות נתנו לי , לפי הטבלאות ניתן לראות שגם לפי הרגישויות של התפוסה במלון

 . שנים מיום התחלת הפרויקט 2מוחזרות תוך  האת התשואה המבוקשת וכי כל ההשקע

  הלוואה אך ₪ מליון  02-ו 22ת בדקתי חלופות מימון גם של לקיח הפרויקטבמהלך

 .מהסיבות המפורטות לעיל לא ראיתי רלוונטיות להציגם

  לא הייתי מסתכן בכלל בייזום הפרויקט בלקיחת כל ההשקעה מהלוואה וזה מפני שאחוז

אחוז תשואה זה אינו , 4.0-22.4%בין  הרגישויותהתשואה הפנימי שלה נע במצב זה לפי 

בטוחים מאשר  4.0%דיף להשקיע את הכסף בריבית של עונה לדרישות היזם וכן היה ע

 .בה התשואה אינה מובטחת ואף מסוכנת" הרפתקה"לצאת ל
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 פרטיתמלונאות רשת מול מלונאות השוואה של 
 

 .את בתי המלון ניתן לסווג לבתי מלון עצמאיים ולבתי מלון רשתיים

 

 :מלונאות רשת

 :יתרונות

 פרסום משותף. 

 חלוקת עודפים שונים בין בתי המלון ברשת. 

 חיסכון בעלויות. 

 מיתרון הגודל -כוח קנייה גדול. 

 יכולת ניוד משאבים שונים. 

 הפעלה קלה יותר. 

 

 :חסרונות

 לקוח לא שבע רצון ממלון אחד ברשת משליך על כל בתי המלון ברשת. 

 בלאי מואץ. 

  כי לא תמיד אופי הקבוצה , לותלמלון במכירה לקבוצות גדו" טוב"קהל היעד לא תמיד

 .מתאים לאופי המלון

 היום עקב עלויות גבוהות של הקרקע הרשת מחפשת קרקעות מחוץ לעיר ולמרכזיה ,

 .יש צורך לדאוג לתחבורה מתאימה לאורחים, הדבר מצריך יכולת ניוד של האורחים

 

 :פרטיתמלונאות 

 :יתרונות

 רמת שירות גבוהה יותר. 

 יחס אישי טוב יותר. 

 אפשרים בילוי יותר איכותימ. 

 קרובים יותר למרכז העיר. 

 קטנים יותר מבעבר אך גודל כל חדר גדול יותר. 

 

 :חסרונות

 עקב מחירו הגבוה, פרסום מצומצם וקטן. 

 כוח קניה נמוך. 

 כל עלויות המלון נופלות עליו בלבד ולא על הרשת כולה. 

  (.ברשת יש צוותים הנעים בין המלונות)תפעול יקר 
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 :ברים כלכלייםמש

 :השפעתם על התיירות והתוצאות שלהם

 משברים כלכליים מתרחשים אחת לכמה שנים. 

  היה משבר כלכלי  02 -בשנות ה: למשל. כאשר במדינה אחת יש משבר בשניה יש פריחה

 .ופריחה כלכלית במדינות מזרח הים התיכון עקב עלייה במחירי הנפט, גדול באירופה

 ב לעירק"פלישת ארה, מלחמת המפרץ, 2+0אינטפדות )ה המשברים הכלכליים במדינ ,

 .משפיעים רבות על הגעת תיירים לארץ('מלחמת לבנון השניה וכו,  0222" באג"

 עקב  -משברים כלכליים בעולם גורמים לירידה משמעותית בתיירות פנימה והחוצה

 .הצטמצמות היכולת להוציא כספים

 

 :ההבדל בין תיירות פנים ותיירות חוץ

י אזרחי אותה מדינה בין אם באוויר בים או "טיול וסיור ברחבי המדינה שנעשה ע : יירות פניםת

 .ביבשה

 :יש לטיילות פנים מספר סממנים

 לא מוגבלת בזמן או בכסף 

 בעלות כלכלית נמוכה משל תיירות חוץ, קל לארגן מבצעים של קידום מכירות. 

 הרבה  -ויחסי ציבור, שיווק, פרסום, הקציהקומוני, בנושאי התרבות, השימוש באמצעי תחבורה

 .יותר נגיש קל וזול כלכלית מתיירות חוץ

 קל לשנות את עונות השנה מבחינה תיירותית. יש עונות 

 שינוי של הרגלי צריכה 

תיור וסיור של אזרחי מדינות העולם בשטחי המדינה הנדונה תוך שימוש באמצעי תחבורה : תיירות חוץ

 . ש ים אוויר ויבשה

 :דים לתיירות חוץיע

 ג"הגדלת התל .2

 .לא נבנה מלונות רבים באותו המקום אלא בכל הארץ)פיזור האוכלוסייה  .0

 שיפור רווחת התושבים .0

 יצירת תדמית חיובית למדינה .4

 יצירת הזדהות עם העם בישראל .0

 .מורשת, היסטוריה, התיישבות, נוף, גורמת לעזרה לשמירה על ערכי טבע .6

 .ות העולםחיזוק הקשר בין ישראל למדינ .0

 :סממנים

  בנייה של ( כמו אגד תיור)יוצרת בנייה של תשתיות מיוחדות  -(אמצעים)מוגבלות בזמן וכסף
 .תחבורה מיוחדת לתרבות החוץ

 מייצרים את האמצעים < -פרסום ושיווק, טלקומוניקציה, תרבות, שימוש התיירת התחבורה

 (. משרד התיירותבמימון ... 'תחבורה וכו, חדשות באנגלית)בשביל התיירים 

  לא ניתן להשפיע על התיירים להגיע (. חופש גדול -קיץ, פסח, חג המולד)יש עונות מוגדות מאוד

 .ניתן לנסות להאריך או לקצר את העונה. בתקופות אחרות
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 :הפגישות אותן ביצעתי במהלך הכנת העבודה

 

בשנים הקרובות הולכת משה הסביר לי כי חיפה , משה הינו נספח תרבות בעירית חיפה  -משה גז

כמו פסטיבל יין , להתפתחות תיירותית גדולה מאד וכי פרויקטים רבים מתוכננים להתחיל בעיר

. וגבינות צרפתיים וכן פסטיבלים נוספים שאמורים למשוך קהל יעד שונים למרחב העיר חיפה

ת דדו וליצור בנוסף מתוכננים פרויקטים הנדסיים בעיר הכוללים חיבור טיילת בת גלים עם טייל

ישנו פרויקט לשיקום אזור העיר התחתית והפיכת חלק . טיילת אחת ארוכה לכל אורך העיר חיפה

 .ממנה למדרחוב בו יונהגו הפסטיבלים השונים

 

שזהו גוף ציבורי שכונתי שכוונותיו , ר פורום בת גלים"צבי הינו יו –צבי שקולניק + כרמל  הנאוו

כאשר שוחחתי עימם התברר . ונאווה היא פעילה בפורום זה, לדאוג לרווחת התושבים בבת גלים

וכי התושבים רואים בפעולה מסוג זה , לי כי חלקה זו דוברה רבות בעבר להפיכה לבית מלון

בשיחה עימם . כפעולה מבורכת אשר תצמיח את האזור מבחינה כלכלית ותעזור לשיקום השכונה

ים רבים אשר קיבלו אישור כמבני שימור ואלו נאמר לי עוד כי גם בבת גלים ישנם מבנים עתיק

לדבריהם תושבי השכונה לא יתנגדו להקמת מלון מסוג זה ואף . שנה 02-מבנים בני למעלה מ

 .יעזרו במתן קבלת אישורים מהמשרדים השונים בעירייה

 

 קבוצה זו". בוועד להצלת בת גלים"הדר הוא אדריכל שבזמנו הפנוי הוא גם גולש וחבר  -הדר נוי

היא האחראית על נפילת פרויקט המרינה באזור שכונת בת גלים במתווה הנוכחי אותה רצתה 

כאשר שוחחתי עימו התגלתה לפני תמונה שבה כל אזור קו החוף . הממשלה ועירית חיפה להשיג

ממועדון הספורט והשיט בבת גלים ועד המכון הלאומי לחקר הימים והאגמים יהיה בעתיד פארק 

. מסלולי אופניים ועוד, מתחמים לגלגיליות וסקייטבורד, נק הכולל קיר טיפוסספורט אתגרי ע

בהידברותי איתו הדר הסביר לי כי המרינה הוזזה . תוכנית זו תאמה מאד את יעדי המלון שלי

תהיה שכונת יוקרה , ד בת גלים"שכונה זו לאחר פינוי בה, למתחילת הקזינו הישן ועד לנמל חיפה

בנוסף הדר הסביר לי היכן אני אוכל למקם את . עלי הון רבים לבת גליםבעיר חיפה ותמשוך ב

אשר שם לא תהיה כל , בנקודה הנקראת  האי של הטיילת, הספורט הימי המוטורי של המלון

הדר גם סיפר לי כי גם הוועד להצלת בת גלים . השפעה וסכנה לגולשים הנמצאים בחוף הגולשים

ו יהיה מלון לשירות הגולשים הבאים לחוף הגולשים בת היה תומך בהקמת מלון שחלק מייעוד

-62-ימי גלישה יחסית ל 022-כ, כי זהו חוף בו יש את מספר ימי הגלישה הגדול ביותר בארץ, גלים

 .ימי גלישה בשאר חופי הארץ 22

 

ובין היתר שמאות קרקע , דורין אשר מתעסק בשמאות, "גליל הנדסה"מהנדס בחברת  -דורין ברבו

 : הצעה לגביי עלות הקרקע לפי מספר קריטריוניםנתן לי 

 מיקום החלקה. 

 גודל החלקה. 

 תוכניות פיתוח אזוריות. 

 תוכניות בינוי בעבר שהיו על החלקה שהוצאתי מעירית חיפה. 

 .מליון דולר 0.2-אשר יצאה לפי הערכותיו כ, לפי קריטריונים אלו חושבה עלות הקרקע
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 :מקורות המידע שעליהם התבססתי
 

 :יית חיפהעיר

 ע עירונית"תוכנית תב. 

 20א "תוכנית תמ. 

 עלויות עירייה נוספות \מחירי ארנונה \תקנונים. 

 מציאת גוש וחלקה מתאימים. 

 

 :אינטרנט

 

 (:מנהל מקרקעי ישראל)י "אתר ממ

 תקנונים נוספים הנוגעים לחלקה. 

 תקנוני עבר בחלקה. 

 

 :אתר משרד הפנים

 הבעלים של החלקה שברצוני לרכוש. 

 

 (:הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)ס "תר הלמא

 תפוסה ממוצעת של המלונות בארץ בכלל ובחיפה בפרט. 

 ע ממוצע של שכירים בענף המלונאות"עלות שכ. 

 

 :אתר משרד התיירות

 תקרת השקעה להחזר הון בהתאם לסוג המלון אותו ברצוני ליזום. 

 לקבל דרגת מלון שעל המלון לספק על מנת  םמהם התנאים והשירותים המינימאליי

 .רצויה לי

 הגדרות של מתקני אטרקציות לקבלת החזר הון גם על מועדון השיט והספורט. 

 

 :אתר חברת חשמל

 ש"תעריפי חשמל לבתי מלון לפי קוט. 

 

 :כתבות באינטרנט

  המלצות של גולשים על חוף הגולשים בבת גלים כחוף הטוב ביותר בו מתאמנים לקראת

 .היאדוהאולימפתחרויות עולמיות 

 כתבות המסבירות את תהליך הייזום ואת דרך קבלת ההחלטות. 

 בניה האשוריא ודרך קבלת "תמ, ע"כתבות המסבירות את התב. 

 צריכת חשמל ממוצעת בבתי מלון. 
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 :עיתונות

 

 בתוכו כתבות על המבנים המיוחדים בחיפה וכן המלצה של  -עיתון פורום בת גלים

 .המשפחה לביקור באזור זה של העיר חיפ

 כתבה על כך שהולך להבנות מלון על בית חסן הישן שצמוד לטיילת  -עיתון חדשות חיפה

 .קומות 6שיכלול שחזור את הבית וכן מלון בן , בת גלים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


