
 

 

 

 _____________תאריך

 נוהל הגשת בקשה לסיוע מקרן השימור

 

במייל  ולשלוח  ובקובץ אחד בצורה מסודרת במלואו יש לקרוא בעיון את הסעיפים הבאים, לרכז את החומר הנדרש   ▪

 b.co.il-rochelle@e –לחברה 

 בטרם התכנסות הוועדה.  עייםמשבו על המסמכים הנדרשים להימצא בידי נציג החברה לא יאוחר   ▪

 יש למלא את הטופס בהתאם למופיע בטבלה ולצרף את המסמכים הרלוונטיים. בראש כל מסמך מצורף יש לציין    ▪

 מספר סעיף/שם מסמך )בהתאם לטבלה(.     

 השימור תוכנית בגין קיימת תביעה על ויתור – המענק לקבלת תנאי ▪

 

 . מבנה מגורים

 הערות פירוט הגשה   מס"ד

1.   

 הסמכה

החלטה לצאת להליך  -יש לצרף פרוטוקול דיירים חתום  

, במקרה של בניה 51% -שיפוץבמקרה של שיקום המבנה )

 ( 100%, במקרה של ניוד זכויות 75%

ללא מסמכים אלו לא ניתן להגיש את המבנה 

 לוועדת הסיוע 

 

במידה והמבנה בבעלות יחידה אין צורך **

 . 2- ו 1במילוי אחר סעיפים 

בעלים   הסמכת נציגות /–יש לצרף פרוטוקול דיירים חתום   .2

 (. 51%)מעל 

מענק לביצוע  טופס בקשה לקבלת הלוואה /יש לצרף   .3

 חתום. –עבודות שימור 

4.   

 

 רקע

 מתוקף איזו תוכנית הוכרז המבנה לשימור. 

 

 יש לצרף צילום. 

 ב'(. 2650)למעט כאשר מדובר בתוכנית השימור 

  באיזה סגנון בנייה נבנה הנכס.   .5

  ובצרון. תאריך בו התבצעה הפנייה הראשונית לחברת עזרה   .6

  כיצד נודע לי על קרן השימור.   .7

8.   

 בעלות 

המפרט את הרכב הבעלויות  -יש להעביר נסח טאבו מרוכז 

 .בנכס

ללא מסמך זה לא ניתן להגיש את המבנה 

 לוועדת הסיוע 

 יש לצרף את המסמך. האם המבנה הוגדר כמבנה מסוכן?  3צו   .9

דיור   .10

 מוגן 

יש לציין האם קיים דיור בדמי מפתח / עמידר / חלמיש /  

 קק"ל וכיוצ"ב. 

 

יש לצרף לבקשה תכניות ושרטוט חזיתות על  סכום שטח המעטפת במ"ר. מעטפת   .11

 פיהן נקבע שטח המעטפת. 

12.   

 עלויות 

יש לציין עלויות משוערות  גובה עלות שיקום המבנה.

 בהתאם לפירוט העבודות העתידות להתבצע במבנה.

במידה ומדובר בהליך שיקום עצמאי )לא בסיוע 

החברה( יש להעביר מסמך אימות נתונים מטעם 

משרד האדריכלים המטפל במבנה או לחילופין 

סיון מוכח בשימור יחוזה למול קבלן מבצע בעל נ

 בהתאם להנחיות הקרן. 
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 *.שאינו מגוריםמבנה 

 להלן :  13סעיף כפי שמופיעים עבור מבנה מגורים ובנוסף  1-13סעיפים  

במידה ומדובר בהליך שיקום עצמאי )לא  פירוט שימושים במבנה תוך ציון גודלם במ"ר.  שימושים   .13

בסיוע החברה( יש להעביר מסמך אימות 

 . נתונים

 ( שטחו העיקרי עבור מגורים. 51%* מבנה אשר אינו משמש במרבית )לפחות 

 

 

 . מבנה המבצע הליך הכולל תוספות בנייה

 להלן :  14סעיף כפי שמופיעים עבור מבנה מגורים ובנוסף  1-13סעיפים  

( תוך 12גובה עלות שיקום המבנה )כמפורט בסעיף  עלויות   .14

ההיסטורי של הנכס הפרדה בין עלות שיקום חלקו  

 ועלות תוספות הבנייה )"החדשה"(. 

במידה ומדובר בהליך שיקום עצמאי )לא 

בסיוע החברה( יש להעביר מסמך אימות 

נתונים מטעם משרד האדריכלים המטפל 

 במבנה.

 

 מצ"ב.  -** יש להעביר תצהיר אדריכלים

 *** יש לצרף לבקשה הדמיה של המבנה לאחר השיקום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 



 

 

 

     

                                  _______________תאריך

 טופס הגשת בקשה לסיוע מקרן השימור

 מבנה מגורים: 

 כתובת הפרויקט: _______________ .1

 רצ"ב / לא רצ"ב.  הערות: ______________________ -פרוטוקול דיירים חתום -הסמכה .2

 רצ"ב / לא רצ"ב. הערות: _________________  -פרוטוקול הסמכת נציגות חתום -הסמכה .3

 רצ"ב / לא רצ"ב.   -בקשה לקבלת הלוואה / מענק לביצוע עבודות לשימור חתום -הסמכה .4

 ____________________________הערות: __________________________

 המבנה הוכרז מבנה לשימור מכוח תוכנית: ___________________ -רקע .5

 סגנון הבניה: _______________________ -רקע .6

 פניה ראשונית לחברת עזרה ובצרון בתאריך: _______________________ -רקע .7

 ______נודע לי על קרן השימור: ___________________________ -רקע .8

 רצ"ב / לא רצ"ב. הערות: ______________________________ -נסח טאבו מרוכז -בעלות .9

 מס' יחידות הדיור במבנה: ____________ הערות: ________________  -יחידות דיור

 כן / לא. בתאריך: ___________________  -האם המבנה הוגדר כמבנה מסוכן -צו למבנה מסוכן . 9

 רצ"ב / לא רצ"ב. הערות: _________________ -ה מסוכןצו למבנ    

 ______למיש / קק"ל / אחר ______ הערות: מס' יחידות הדיור המוגן ______ עמידר / ח -דיור. 10

 אימות משרד אדר' מטפל: רצ"ב / לא רצ"ב. שטח מעטפת כולל _________________  -מעטפת. 11

 _________________שטח מעטפת חזית מערבית  

 שטח מעטפת חזית דרומית __________________ 

 שטח מעטפת חזית צפונית __________________ 

 שטח מעטפת חזית מזרחית _________________ 

 עלות שיקום כוללת __________________  -עלויות. 12

 עבודות שיקום המבנה תכלולנה את הסעיפים הבאים:  

 ________________________________עלות משוערת _______________ .א

 ________________________________עלות משוערת _______________ .ב

 ________________________________עלות משוערת _______________ . ג

 ________________________________עלות משוערת _______________ .ד

 ________________עלות משוערת _______________________________ .ה

 ________________________________עלות משוערת _______________ .ו



 

 

 

  

 מבנה שאינו מגורים: 

 שטח המבנה הכולל במ"ר ___________ בהתאם לחלוקת השימושים הבאה:  -שימושים . 13 

 א. ________________ גודל במ"ר __________  

 ________ גודל במ"ר __________ב. ________  

 ג. ________________ גודל במ"ר __________  

 ד. ________________ גודל במ"ר __________  

 ה. ________________ גודל במ"ר __________  

 הערות ___________________________________    

 עבודות שיקום המבנה תכלולנה את הסעיפים הבאים: -מבנה הכולל תוספות בנייה )מימוש זכויות(

 , תת סעיפים: _________________12. שיקום חלקו ההיסטורי יכלול את המפורט בסעיף 14 

של המבנה   חלקו ההיסטורי )הקיים()בסעיף זה יצוינו תתי הסעיפים המתייחסים לשיקום 

 בלבד(.

 , תת סעיפים ______12בסעיף  את המפורט____ מ"ר ע"ג המבנה תכלול הוספת  .14.1

 ע"ג המבנה בלבד(.  לתוספות הבנייה)בסעיף זה יצוינו תתי הסעיפים המתייחסים 

 רקע כללי על הפרויקט: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 הערות: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 ** תצהיר אדריכלים: רצ"ב / לא רצ"ב.

 

_____________  __________________    ______________ 

 חתימה            יןכתובת הבני          שם + שם משפחה 



 

 

 

 

 ת צ ה י ר

 
לאחר שהוזהרתי, ע"י עו"ד, כי עלי   _____________ת.ז. _________________  אני הח"מ

בזאת בכתב   ה/לעונשים הקבועים בחוק מצהיר ה/לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי

 כדלקמן:

 

  במשרד _________________________________. אדריכל/יתהנני  . 1

 

הנני עושה תצהירי זה לבקשתו/ה של  ___________________________________  .2

 לצורך הגשת בקשה  לקבלת סיוע מקרן השימור בלבד , ביחס למבנה שלהלן:

 "המבנה"(.-הידוע כגוש ______ חלקה______ רחוב____________ )להלן ןהבניי

 

הוא נכון ובידיעתי האישית ונערך בהתאם לכללים  חישוב שטח המעטפת הריני לאשר בזאת כי  .3

לחישוב שטח המעטפת כפי שהוגדר בהחלטת ועדת הכספים להקמת קרן לשימור מבנים, המצ"ב 

 א'.  כנספח

 

 , זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.כי זהו שמי ה/אני מצהיר .4

 

        ________________ 

                   

 

 גב' __________/ הופיע בפני מר __בזאת כי ביום ______ ת/מאשר ,, עו"ד____________אני הח"מ

כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת  ה/ולאחר שהוזהר שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' __________

את נכונות  ה/אישר  אמת בלבד, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,ה

 עליה בפני.  מה/ההצהרה הנ"ל וחתם 

                                                                  

________________ 

 עו"ד 

  



 

 

 

 נספח א

 מעטפת שטח חישוב אופן

 )באמצעות יח' השימור( יכריע בכל הקשור לסיווג סגנון המבנה בקשר לקבלת הסיוע.  נדס העירמה

שטח המעטפת ייקבע לפי סכום המכפלות של אורך קו המעטפת האופקי של כל קומה בגובהה )להלן "קו 

מעטפת קומתי"(. מעקה גג המבנה יחשב כקומה על פי גובהו, לצורך חישוב שטח המעטפת, בדומה למתכונת 

 ראות תכנית השימור.בהו

 שטחי המעטפת יחושבו רק עבור שטחים בנויים )קיימים(, שנבנו לפי היתר בניה. 

הקו החיצון המקיף את חזיתות הקומה )היטל אופקי(, והתוחם בתוכו כל מרכיב  –"קו מעטפת קומתי" 

 המחושב בשטחי הבניה של אותה קומה. 

 

 


