
  

 27מתוך  1עמוד  חוברת מידע והרשמה גבעת אשכול החדשה

 החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

 יזמות בע"מ 38וחברת א.ש. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חוברת מידע והרשמה

  2018 ינואר



  

 27מתוך  2עמוד  חוברת מידע והרשמה גבעת אשכול החדשה

 
 

 
 

  
 ויצורף לרוכשים יימסר דין פי על מכר מפרט .התמונות בעמוד זה נועדו להמחשה ולנוחיות הקורא בלבד

 .לפרויקט בנייה היתר התקבל טרם .הסופי במפרט שינויים ייתכנו כי יובהר .המכר להסכם כנספח



  

 27מתוך  3עמוד  חוברת מידע והרשמה גבעת אשכול החדשה

 

 דבר החברה הכלכלית

 

סדרת ב הינו פרויקט נוסף – לזכאים תושבי כפר סבא רויקט דיורפ – החדשה יקט גבעת אשכולפרו
 לפיתוח כפר סבא, , שמבצעת החברה הכלכליתבתחום ההתחדשות העירוני פרויקטים של עשייה יזמית

 .כפר סבא ושבי העירלזכאים ת מתן פתרונות דיורל

יכולות ושילוב יכולותיו המוכחות יחד עם  – יזמות בע"מ 38חברת א.ש.  – שיתוף הפעולה עם היזם
ולהוציא את פרויקט גבעת  שבדרךגבור על הקשיים איפשר לפרויקט זה ל ,הביצוע של החברה הכלכלית

 ל.מן הכוח אל הפוע החדשה אשכול

העשייה תחום ההתחדשות העירונית ובפורצת דרך בפרויקט זה  גם החברה הכלכלית גאה להיות
פעילות במגזר הפרטי ובין  38יזמות תמ"א השילוב הייחודי, בין מאפיין את פרויקט זה  הציבורית.

אנו עמלים על פרויקטים נוספים מסוג זה, בימים אלו,  .דיור לזכאים עירונית ציבורית ליצירת חלופות
 לטובתם ולרווחתם של תושבי העיר.

. בעירהקבוע צעירים תושבי כפר סבא לקבוע את מקום מושבם אנו תקווה, כי פרויקטים אלו יעודדו 
בפרויקטים  , כפי שעשינושמנו לנו למטרה למקד מאמצים בשמירה על מכלול זכויותיהם של הדיירים

 .קודמים וכפי שנעשה גם בעתיד

לסיומו בזמן קצר וללוות את הבנייה והאכלוס עד  גבעת אשכולבכוונתנו להביא את פרויקט ברוח זו, 
  לשלבים הסופיים והמוצלחים.

 

 לכל המשתתפים ולכלל תושבי העיר! בשמי ובשם החברה הכלכלית, איחולי הצלחה

 

 בברכה,

 אלעד קנדל, מנכ"ל

 הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מהחברה 
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 הקדמה

 :החדשה גבעת אשכול פרויקט

( העירייה –עיריית כפר סבא )להלן בשיתוף  (,החברה –החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ )להלן  .1

 גבעת אשכול שכונתבלזכאים ליטו על קידום פרויקט דיור הח ,(יזםה –)להלן  יזמות בע"מ 38חברת א.ש. ו

, במסגרת התחדשות (גבעת אשכולפרויקט  אוו/הפרויקט  –)להלן  בעיר כפר סבאמזרח העיר( -)בצפון

 .38בהתאם לתמ"א עירונית 

 רות חדשותיד 169דירות, אליהן יצטרפו  224בהם בנויות כיום וקומות כ"א  4בניינים בני  10כולל  פרויקטה .2

המפורטת בחוברת  1דירות בהגרלה מספר  48דירות מהן  112לזכאים , מתוכן יוגרלו דירות 393סה"כ שיהוו 

 זו.מידע והרשמה 

 או השלמתה.ו/עירייה אינן נוטלות כל חלק ו/או אחריות בביצוע הבנייה חברה והיודגש, כי ה

 –)להלן  מועמדים מתאימים וזמניםמפניה פומבית לציבור, במסגרתה  מפרסמות בזאתוהחברה העירייה  .3

 ת להשתתפותם בפרויקט.עומדים בתנאי הזכאות המפורטים בחוברת זו, להגיש מועמדואשר , (המועמדים

בצרוף כלל המסמכים במסירה אישית, מועמדים כאמור, אשר יבקשו להירשם לפרויקט, יגישו חוברת זו,  .4

 .להלן , כמפורט)מוקד ההרשמה –)להלן  הנדרשים ולאחר מילוי הפרטים, למוקד ההרשמה

 ייפסלו על הסף. שיוגדריודגש כי בקשות אשר יגיעו למוקד ההרשמה לאחר המועד 

יוגרל  ה, במסגרת(ההגרלה –)להלן  הליך הגרלה בין המועמדיםהחברה לאחר הגשת המועמדות תקיים  .5

  , כמפורט בחוברת זו.ויוכרע למי מהמועמדים תוקנה זכות לרכוש דירה בפרויקט וכן סדר בחירת הדירות

 וזאת ₪ 320בסך של  פותדמי השתת ישלמו בהגרלה ולהשתתף לפרויקט להירשם יבקשו אשר מועמדים

תשלום דמי ההשתתפות באמצעות המחאה  .דמי ההשתתפות( –)להלן  בהגרלה להשתתפותם כתנאי

 בלבד. 20183.8.אישית תתאפשר עד ליום 

 למועמדים שעלו בהגרלה.בדיקת המסמכים והבקשות ובחינת זכאות המועמדים תיעשה רק ביחס  .6

, קרי מיום קבלת כלוס הפרויקטשנים מיום א 5-תפחת מ הזוכים יתחייבו להתגורר בדירה לתקופה שלא .7

 ומתחייבים שלא לבצע כל עסקה למכירת ו/או השכרת הדירה במהלכה של תקופה זו. , תעודת גמר

הערכת פי לעומת מחירה הריאלי לאת הזוכים בתשלום הפרש מחיר הדירה  עלולה לחייב אי עמידה בתנאי זה

 שווי שמאית. העירייה תהא רשאית להתנות קבלת הסכמתה בתקופה כאמור ביחס לכל עסקה בדירה.

 הנחיות למועמדים:

ו/או באתר  com.co.il-www.ksabaבאתר האינטרנט של החברה בכתובת פרטי הפרויקט יפורסמו  .8

החברה הכלכלית בדף הפייסבוק של החברה " ו/או comwww.calcalitks.האינטרנט של הפרויקט בכתובת 

בדף הפייסבוק /או ו saba.muni.il-www.kfar אתר האינטרנט של העירייה בכתובתב ו/או "לפיתוח כפר סבא

 .ksaba.co.il1hagrala@במייל  ו/או "כפר סבאעיריית של העירייה "

על המועמדים להגיש בקשתם על גבי חוברת זו בלבד. מובהר כי האחריות הבלעדית באשר לתקינות הבקשה  .9

מוטלת עליהם בלבד. על המועמדים לוודא כי לא חסרים עמודים ו/או מסמכים אחרים בזמן הגשת הבקשה. 

 בקשה חסרה תיפסל על הסף.

http://www.ksaba-com.co.il/
http://www.kfar-saba.muni.il/
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 ם להגיש בקשתם כשהיא חתומה על ידם ומאומתת על ידי עו"ד.על המועמדי .10

, את יכולת עמידתם הכלכלית לשם השתתפותם בפרויקט בהתאם על המועמדים לבחון, בטרם הגשת הבקשה .11

 .ידם, ככל ויתבקשו אשר יתבקשו על לסך עלויות רכישת הדירה הצפויות, לרבות תשלומים נוספים בגין שינויים

בשעה  20183.13.הינו ולתשלום דמי ההשתתפות , על נספחיה, להגשת חוברת ההרשמההמועד האחרון  .12

 בחלוף המועד האחרון לא ניתן יהיה להשתתף בהגרלה. .(המועד האחרון –)להלן  22:00

דירות  169דירות, אליהן יצטרפו  224קומות כ"א ובהם בנויות כיום  4בניינים בני  10פרויקט כולל הכאמור,  .13

המפורטת  1דירות בהגרלה מספר  48דירות מהן  112דירות, מתוכן יוגרלו לזכאים  393חדשות שיהוו סה"כ 

דירות סה"כ יוקצו  8 -דירות סה"כ יוקצו למשקי בית עם ילדים וזוגות נשואים ו 40 ומתוכן בחוברת מידע זו

 :כהגדרתם להלן ,ליחידים

 בנוסףו יש להם ילדים ובין אם לאוש, בין בציבור ים, לרבות ידועזוגות נשואים –בית"  י"משק -קבוצה א' 

 .ואשר מצוי בחזקתו/ה (18מתחת לגיל שמונה עשרה ) אחד לפחות ילד ו/הל יםאם/אב חד הורי

 רווק/ה או גרוש/ה או אלמן/ה, ללא ילדים. –"יחידים"  -קבוצה ב' 

 לצרכיהם בטרם הגשת המועמדות.ם מיהמועמדים מתבקשים לשים לב כי מאפייני הדירות מתאי

 הבהרות, שאלות והגשת הבקשה:

בין התאריכים  7674615-09בטלפון  החברה המופעל ע"י למוקד מידעבהרות והסברים ניתן לפנות הל .14

ניתן יהיה לבצע  .16:00עד  09:00 בשעות)ימי חול בלבד(  ה'עד  א'בימים  ,20183.8. עדו 21.12.2017

השלמות נדרשות  ,, במטרה לזהות טעויות, חוסריםשל הבקשה על נספחיה מקדמית במוקד המידע בדיקה

 ההרשמה בלבד.  רכזוכדומה. לא ניתן יהיה להגיש את הבקשות במוקד המידע, אלא במ

 ביום לציבור הרחב כנס הסברהיתקיים  ,ומענה לשאלות , הסבר על תהליך ההגרלהרטים נוספיםפל .15

 בכפר סבא. 65פיס ברחוב הגליל , במרכז 18:00בשעה  13.2.2018

במרכז  00:22עד  10:00בשעות  13.3.2018עד  11.3.2018בקשות להשתתף בהגרלה יוגשו בימים  .16

במרכז להשכלת . מרכז ההרשמה יפעל (מרכז ההרשמה –)להלן  אשר יוקם למטרה זו יהרשמה ייעוד

 מקום אחרים.בבכפר סבא. לא ניתן להגיש בקשות להשתתף בהגרלה במועד ו/או  4מבוגרים ברחוב גלר 

ם ם ותקינותמלקיואך ורק ראשונית של הבקשות,  במעמד הגשת הבקשות במרכז ההרשמה, תערך בדיקה .17

ובשאר דרישות  בקריטריונים /יםעמידת המועמדבדיקת הבקשות ל של המסמכים והטפסים המצורפים.

 כמפורט להלן.לאחר קיום ההגרלה, יערכו  זכאותםההגרלה והחלטה בנוגע ל

 מהמועד האחרון עד ולא יאוחר ,מוקד ההרשמהב ולשלם את דמי ההשתתפותעל המועמדים להגיש בקשתם  .18

 .22:00בשעה  20183.13.ו , דהיינשנקבע לכך

 בכפר סבא. 35באודטוריום מרכז ספיר ברח' ירושלים , 18:00בשעה  28.3.2018ההגרלה תתקיים ביום  .19

 .15.4.2018יום עד לעל זכייתם בהגרלה ישלחו לזוכים בלבד באמצעות דואר רשום  זוכיםהודעות ל .20

 עותקים חתומים ומאומתים על ידי עו"ד. 2-את הבקשה יש להגיש ב

 

  החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ
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 הסבר כללי למועמדים –פרק א' 

 גבעת אשכול )בנייה רוויה(שכונת  –רקע כללי  .1

 תים משותפיםהבנייה מאופיינת בב כפר סבא. צפון מזרחממוקמת ב (השכונה –)להלן  "גבעת אשכולשכונת "

 הבניינים הכלולים בפרויקט. יםמגוונ בתים צמודי קרקעו – בניינים משתתפים בפרויקט( 10) בניינים 12 –

: השקמה 1מתחם  ;21-17והגפן  15-11, הגפן 12-8, הגפן 9-5הגפן  :2מתחם . נחלקים לשלושה מתחמים

 .)ידועים גם כרחוב האילנות( , והגפן 2, הגפן 1: הגפן 3מתחם ; 20-16השקמה ו 14-8, השקמה 6-2

, תושבים נוספים בשנים הקרובות להתווסף מתוכננים גבעת אשכולשכונת כיום באל התושבים המתגוררים 

 .ובכלל בהגרלה במסגרת הפרויקט וחלקם בדירות נוספות אשר ייבנו בשכונה ע"י היזםחלקם מהזוכים 

הפרויקט ממוקם ספורט ומרכז מסחרי.  םמאול ,גני משחקים מרחבים פתוחים ירוקים, קיימים בהשכונה ב

 ובסמיכות למוסדות חינוך ופנאי. הגפן, השקמה והאילנותות ברחוב

 זכאים להיכלל בהגרלה .2

 5.12.2017מיום  דירקטוריון החברה אושרו בישיבת(, שקריטריוניםתנאי הזכאות )עומדים בהמועמדים 

 .בפרק ב' להלן , כמפורט6.12.2017מועצת העיר כפר סבא בישיבתה מיום  והוצגו בפני

 הליך ההרשמה וההגרלה .3

 :הרשמת מועמדים להגרלה .א

 בכל תנאי הזכאות ,לחודמהם שניהם יחד ו/או כל אחד , רשאים להשתתף בהגרלה רק מועמדים העומדים

 המפורטים בפרק ב' להלן. )קריטריונים(

 ,עותקים 2-ההרשמה להגרלה תתבצע על ידי מסירת חוברת זו, כשהיא מלאה, חתומה ומאומתת כדין, ב

 וזאת עד למועד האחרון להגשת הבקשות. ובצירוף כלל הנספחים והמסמכים הנדרשים

, בנוכחות ע"י המועמד ( ותוכנסמספר הבקשה –ם תוכנסנה לתוך מעטפה שתמוספר )להלן בקשות המועמדי

 לתוך אחת משתי תיבות ההגרלה: ,נציג מוקד ההרשמה

 .קבוצה א' להגרלת זכות לרכישת דירה עבור – תיבה א'

 .קבוצה ב' להגרלת זכות לרכישת דירה עבור – תיבה ב'

 הגשה, הכולל את מספר הבקשה.בעת הגשת הבקשה יקבל המועמד אישור 

מנציגי החברה ונציגי  תורכב ציבורית אשר ועדהההגרלה תהא הגרלה פומבית והיא תבוקר ותפוקח על ידי  .ב

בכל מקום בחוברת  .(הועדה –)להלן  לה ע"י החברה ומזכיר וועדה שימונהיועץ משפטי  ציבור ותלווה ע"י עו"ד

נדרשת הוועדה לכל פעולה, יש לראות את החברה כאחראית לביצוע הפעולה ותוצאותיה ומתפקידה של  זו בו

 .אלא אם נאמר במפורש אחרת ,החברהביצוע הפעולה על ידי הוועדה לפקח על 

קיום ההגרלה יפורסמו  מקוםמועד ו. פרטים על ולציבור הרחב פתוחה לנרשמיםו פומבית ההגרלה תהא

  ., כמפורט לעילהעירייההחברה ושל  םובאתריבאמצעי התקשרות 

מספר יחידות כפל במעמד ההגרלה יוגרלו מכל הבקשות שיימצאו בתיבות במועד האחרון להגשת מועמדות 

 בקשות מתיבה ב'. 16בקשות מתיבה א' וכן  80, מתוכן בסה"כ( 2*48) בקשות 96 הדיור בפרויקט, קרי
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 סומןבהתאם לסדר הגרלתה )הבקשה הראשונה שהוגרלה ת סומןכל מעטפה ממוספרת שעלתה בהגרלה ת

 ., מכל אחת מתיבות ההגרלה בנפרד" וכן הלאה(1002" סומןה שהוגרלה תי", הבקשה השני1001"

יירשם  מספר הבקשה הזוכהכמפורט לעיל ו סומןכל מעטפה שהוגרלה תיפתח בגלוי במעמד ההגרלה, ת

 .ברשימת המועמדים לפי סדר עולה

  :תוצאות ההגרלהפרסום  .ג

 האינטרנט יהבקשות אשר עלו בגורל באתר כלאת מספרי החברה לאחר השלמת הליך ההגרלה תפרסם 

 ., כמפורט לעילהעירייההחברה ושל של  ובדפי הפייסבוק

 מועמדיםה כלשלחנה הודעות ליתלאחר מכן תבצע הועדה בדיקת תנאי הזכאות. בתום בדיקת תנאי הזכאות 

 , כפי שיפורט להלן.רלשבקשותיהם עלו בגו

כל הודעה וכי על המועמדים לעקוב אחר  שבקשתם לא עלתה בגורל, לא תישלחיודגש, כי למועמדים 

 .בעניין זה פרסומי העירייה ו/או החברה

 בדיקת עמידת המועמד בתנאי הזכאות .4

 :כדלקמןלאחר השלמת הליך ההגרלה תבצע הועדה הליך בדיקת המועמדים בתנאי הזכאות, 

מתוך סך הבקשות אשר עלו בגורל, תבצע הועדה בדיקת עמידת המועמד בתנאי הזכאות לבקשות שמספרן 

 בקבוצה ב'. 8עד  1 -בקבוצה א' ו 40עד  1הסידורי, בהתאם לסדר הגרלתן, 

במקרה בו הועדה תמצא כי אחת הבקשות המוגרלות אינה עומדת בתנאי הזכאות ו/או בכל מקרה של נשירה 

המועמדים, או אז תבחן הועדה בקשות נוספות שעלו בגורל וזאת בהתאם לסדר הגרלתן ועל פי של אחד 

 הקבוצה הרלוונטית.

 הועדה תבחן את כלל המידע אותו מסר המועמד במסגרת הבקשה.

החלטות הועדה תתקבלנה על בסיס בקשת המועמד והמסמכים הנלווים לה וכן על פי הבהרות בעל פה ו/או 

 רש להגיש המועמד, ככל ויידרש, לפי בקשת הועדה.בכתב אותן ייד

 .ופרוטוקולים אלו יהיו פומביים הועדה תנהל פרוטוקולים של דיוניה

 הבקשות המוגרלות אותן מצאה הועדה עומדות בכל תנאי הזכאות ייקראו הבקשות התקינות.

 פי מספר סידורי עולהזכות בחירת יחידת דיור בודדת, למועמדים ל החברהמתוך הבקשות התקינות תעניק 

 ובהתאם לסדר בחירת יחידת הדיור, כפי שיפורט להלן:

)בעלות הסימון בקבוצה א'  ותראשונ ווהוגרל ותתקינ ונמצא יהםתושבקש ים הראשוניםמועמד( ה5חמש )

  , לפי סדר עולה.לרכוש יםמבקש םה ןת הדיור אותואת יחיד ניםראשו ויבחר (1005עד  1001

 ומקבוצה ב', שבקשת הראשון מועמדים בקבוצה א' יבחר המועמד( 5חמש )לאחר בחירת יחידות הדיור על ידי 

 לרכוש. ןמעוניי ואה הת הדיור אותיחיד, את (1006)בעלת הסימון  נמצאה תקינה

( המועמדים הבאים 5לאחר בחירת יחידת הדיור על ידי המועמד הראשון מקבוצה ב', יבחרו חמש )

וכן הלאה עד  ולאחר מכן המועמד הבא מקבוצה ב' ,בקבוצה א', לפי סדר עולה הם נמצאו תקינותשבקשותי

 (.הזוכיםו/או  הזוכה –)להלן לבחירת כלל יחידות הדיור במסגרת הפרויקט 
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 ושאינם נמנים על רשימת הזוכים יכללו ברשימת ההמתנה. שאר המועמדים שבקשותיהם הוגרלו

רשימת ההמתנה בהתאם לסדר הגרלת הבקשות.  קבעתי יחידות הדיורכלל לאחר השלמת הליך בחירת 

רשימת ההמתנה תהא בהתאם לחלוקה לקבוצות. במקרה של נשירת מועמד מקבוצה א', מכל סיבה, ייכנס 

 מרשימת ההמתנה של קבוצה א' וכנ"ל לגבי רשימת ההמתנה של קבוצה ב'. הבא מועמדהבמקומו 

 למועמדים הודעות הועדה .5

 הודעה זו תימסר למועמדים שבקשתם נמצאה כלא עומדת בתנאי הזכאות. – אי עמידה בתנאי הזכאות תהודע 

תוך מועמד שבקשתו אינה עומדת כאמור בתנאי הזכאות, יהא רשאי להגיש השגה על החלטת הועדה וזאת 

  .ערעורהחלטות הועדה בהשגה תהיינה סופיות ולא ניתנו ל מיום קבלת הודעת הועדה בעניינו. ימים 7

 השגה כאמור תוגש בכתב ותהא מנומקת ובצרוף אסמכתאות מתאימות, לפי העניין. 

 .מקום שייקבע לכך ע"י החברהאת ההשגות יש להגיש במסירה אישית בלבד ב

 הועדה תדון אך ורק בהשגות אשר תגענה במועד.

 הודעה זו תימסר למועמדים שבקשתם נמצאה כעומדת בתנאי הזכאות. בהודעת הזכייה יצוין  – הודעת זכייה

 המועד בו על המועמד להגיע לשם בחירת יחידת הדיור אותה הוא מעוניין לרכוש.

 הודעה זו תימסר למועמדים שבקשתם הוגרלה אולם לא נבחנה  – הודעה בדבר כניסה לרשימת ההמתנה

ים ברשימת הזוכים. בהודעה זו יצוין כי בכל מקרה של נשירת מועמד, מכל סביה שהיא, ומשכך, הם אינם נכלל

 מרשימת הזוכים תיבחן עמידתם בתנאי הזכאות. 

 כל ההודעות כאמור לעיל תישלחנה באמצעות דואר רשום בלבד.

 תשלום פיקדון להבטחת הזכייה .6

 שקלים חדשים(חמישה עשר אלף ) ₪ 15,000, סך של 7.5.2018 יוםהזוכה יידרש לשלם, עד ולא יאוחר מ

 ( לשם הבטחת זכייתו.הפיקדון להבטחת הזכייה –)להלן 

על הזוכה להמציא . הודעת הזכייהימסרו לזוכים ב הפיקדון להבטחת הזכייה יופקד לחשבון בנק שפרטיו

 הזכייה.אישור בדבר הפקדת הפיקדון להבטחת , בחירת יחידת הדיור כמפורט להלן עד מועדלחברה, 

 הסכם יומרהעל  תוובכפוף לחתימ יזםעל הסכם המכר מול ה החתימהפקדת הפיקדון יופנה הזוכה ל לאחר

 עבור רכישת יחידת הדיור. יזםזוכה לה םלשיש ,הפיקדון להבטחת הזכייה למקדמה על חשבון התמורה

 מובהר, כי הפיקדון להבטחת הזכייה לא יוחזר לזוכה בכל מקרה.

 הדיור על ידי הזוכה והפנייתו לחתימה על הסכם מכרבחירת יחידת  .7

בהודעת הזכייה אשר  ירשםבשעה שתואילך,  17:00משעה 8.5.2018ביום  תערךיחידת הדיור  בחירת

 .זוכה והזוכים מתבקשים לדייק ולהופיע בשעה הרשומהתישלח ל

 .ובהתאמה להוראות חוברת זו לעיל 4כאמור בסעיף הגרלה, זכייה בבהתאמה לסדר הסדר הבחירה יהא 

. מן לשם בחירת יחידת הדיור על ידו, זכייתו תבוטלוכייה ולא התייצב במועד אליו זזזוכה שנמסרה לו הודעת 

למעט במקרה בו הזוכה התייצב באיחור אך טרם הושלם הליך בחירת יחידות הדיור על ידי כלל הזוכים.  זאת,

 זוכה המאחר לבחור יחידת דיור כאילו היה הזוכה האחרון ברשימת הזוכים.החברה לבמקרה כאמור, תאפשר 
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חירת יחידת הדיור( )במועד ב 8.5.2018 מיום יזםהזוכה יידרש להשלים את חתימתו על הסכם המכר מול ה

 .31.5.2018יום ועד 

 ., זכייתו תבוטליזםזוכה, אשר לא ישלים במועד את חתימתו על הסכם המכר מול ה

  אכיפת הוראות .8

 אי עמידה בלוחות זמנים .א

בכל מקרה של אי עמידה בלוחות הזמנים, מכל סיבה שהיא ובכל אחד מהשלבים המפורטים בחוברת זו, 

לשיקול דעתה הבלעדי, לפסול את בקשת ההרשמה של המועמד ו/או את תהא החברה רשאית, בהתאם 

 זכייתו ו/או לשנות את מיקומו בסדר בחירת יחידות הדיור ו/או להורות כל הוראה אחרת.

 מסירת מידע מטעה .ב

בכל מקרה בו ימסור מועמד ו/או כל גורם אחר הקשור אליו מידע חלקי ו/או שגוי ו/או שאינו נכון, בכל 

ההליך, תהא החברה רשאית לפסול את בקשת ההרשמה של המועמד ו/או את זכייתו ו/או  שלב משלבי

 לזכאים ו/או לשלול זכאותו להשתתף בפרויקט ו/או בפרויקטים עתידיים של החברה ו/או העירייה לדיור

בר השגה, לתקופה מסוימת ו/או לצמיתות ו/או להשית על המועמד קנס כספי ו/או לנקוט בכל אמצעי 

 אחר, כפי שתראה לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

למען הסר הספק מובהר בזה מפורשות, כי ככל ומסירת מידע מטעה, כמפורט לעיל, תתגלה על ידי 

ו/או לאחר אכלוס  יזםר חתימת הסכם המכר בין הזוכה ובין ההחברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמן לאח

הדירה, תהא החברה רשאית להורות על ביטול ההסכם בשל הפרתו היסודית, לפי העניין, ו/או לנקוט 

אחוזים מהתמורה הנקובה  5%בכל אמצעי אחר על פי דין ובנוסף, להשית על הזוכה קנס כספי בשיעור 

קבלת מיום  5%, בצרוף הפרשי הצמדה וריבית בשיעור פריים + יזםבהסכם המכר בין הזוכה ובין ה

הודעת הזכייה ועד יום התשלום בפועל, כל זאת בנוסף לכל הסעדים העומדים לרשות החברה ו/או 

 העירייה על פי דין.

  חזרת זוכה מבקשת הרשמה .9

פי הוראות חוברת זו,  זוכה, אשר יחזור בו מבקשתו להרשמה ו/או זוכה, אשר לא ישלים התחייבויותיו על

לרבות בהתאם ללוחות הזמנים אשר נקבעו בה ביחס לכל שלב משלבי ההליך, ולא ישלים את הליך רכישת 

מלהשתתף למנוע ממנו יחידת הדיור אשר נבחרה על ידו, תהא החברה רשאית להורות על ביטול זכייתו ו

 שנים. 5א למשך בר השגה בעיר כפר סבלזכאים ו/או בפרויקטים עתידיים של דיור 

 מימוש הזכאות על ידי מועמדים ששמם נכלל ברשימת ההמתנה .10

, בפרויקט, הכלולה בהגרלה זו יהיו זכאים לרכוש יחידת דיור לא מועמדים ששמם נכלל ברשימת ההמתנה

. , לפי סדר הגרלתם(המועמד היוצא –בהם לא מומשה זכותו של זוכה מכל סיבה שהיא )להלן  במקרים אלא

מועמדים  זכייתהספק מובהר, כי האמור לעיל אינו מהווה כל התחייבות מטעם החברה ו/או העירייה ללהסרת 

 ששמם נכלל ברשימת ההמתנה.

לעיל, יצטרף המועמד מרשימת ההמתנה  בהם לא מומשה זכותו של מועמד יוצא, כאמור בכל אחד מהמקרים

בכפוף  של אותה קבוצה לרשימת הזוכים באותה קבוצה (הנמוך ביותרהקרוב ביותר ) הסידורי סימוןבעל ה

 (.המועמד הנכנס –)להלן  לעמידתו בתנאי הזכאות
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ן אופן ייבוא בנעליו של המועמד היוצא לכל דבר וענין, לרבות לעני המועמד הנכנסלמען הסר ספק יובהר, כי 

 .במסגרת ההגרלהבחירת יחידת הדיור ו/או רכישת יחידת הדיור אשר נבחרה ע"י המועמד היוצא 

 הוראות כלליות .11

כלפי החברה ו/או העירייה  , בהגשתו את הבקשה להשתתפות בהגרלה,תחייבמצהיר ומהמשתתף בהגרלה  .א

ו/או באי כוחן, כי לא תהיינה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהוא, כלפי העירייה ו/או 

 החברה בגין יחידת הדיור שנבחרה על ידו.

כלפי החברה ו/או העירייה ו/או באי כוחן, כי לא  , בהגשת הבקשה כנ"ל,תף בהגרלה יצהיר ויתחייבהמשת .ב

תהיינה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהוא, כלפי העירייה ו/או החברה בגין ביטול זכייתו 

 בהתאם להוראות חוברת זו.

 להשתתף בהגרלה פעם אחת בלבד.להגיש בקשה ומשתתף יהא זכאי מועמד / כל  .ג

הזכות להשתתף בהגרלה וכן הזכויות הנובעות מהשתתפות המשתתף בהגרלה הינן אישיות ולא ניתנות  .ד

למשתתף לא תהיינה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהוא, כלפי  להעברה מכל סיבה שהיא.

 .ו/או באמצעות צד ג' שלא באופן אישי העירייה ו/או החברה בגין הגשת הבקשה להיכלל בהגרלה

בכל מקרה בו ייוותרו יחידות דיור שלא נבחרו על ידי הזוכים ו/או המועמדים ששמם נכלל ברשימת ההמתנה,  .ה

מכל סיבה שהיא, תהא החברה ו/או העירייה רשאיות להורות על שיווקן, לפי שיקול דעתן הבלעדי, לקהל 

  ./או להורות על ביטול הליך ההגרלהו הרחב ובכל תנאי אותו תיראנה לנכון

החברה ו/או העירייה  בלבד. יזםהמועמד ובין היחתמו בין יודגש, כי כלל מסמכי רכישת יחידת הדיור בין  .ו

. כל זכויותיו וחובותיו של המועמד יזםבין המועמד ובין הלהליכי חתימת ההסכמים  צד , בכל דרך,יהוולא 

וכלפיו בלבד. על כל מועמד מוטלת החובה הבלעדית לבדיקת זכויותיו בפרויקט,  יזםתהיינה כלפי ה

החברה והעירייה ממליצות למועמדים להיוועץ בעו"ד טרם  , על נספחיו וכיוצ"ב.יזםהסכם המכר מול ה

 .יזםחתימתם על הסכם המכר מול ה

 אגףבדירוג מנהל עסקים המועובדי עיריית כפר סבא ו החברה עובדי על אסורה תהא הגרלהב ההשתתפות .ז

 .של כל אלה דרגה ראשונהמ ומעלה ובני משפחותיהם
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 )קריטריונים( תנאי הזכאות –פרק ב' 

הם עומדים, שבמועד האחרון להגשת הבקשה להשתתפות בהגרלה בכפוף לכך ם כזכאי ויוכר או מועמדים מועמד

 בכל אחד מתנאי הזכאות המפורטים להלן. ניהם יחד ו/או כל אחד מהם לחוד, ש

 . זוחוברת בלהלן, על המועמד להגיש את המסמכים המפורטים שבתנאי הזכאות  /יםלהוכחת עמידת המועמד

המפורטים רשאית לדרוש כל מסמך נוסף מעבר למסמכים לשם הוכחת עמידה בתנאי הזכאות, תהא החברה 

 .בחוברת זו ולפי שיקול דעתה הבלעדי

 :)קריטריונים( כאותתנאי הז

 חסר דירה –תנאי ראשון 

 . הינם חסרי דירה המועמדים ובני ביתםכל 

וזאת עד למועד האחרון  " של משרד הבינוי והשיכוןתעודת זכאותהוכחה בלעדית לקריטריון זה הינה על ידי הצגת "

 להגשת מועמדות.

 תושב כפר סבא –תנאי שני 

  .האחרון להגשת המועמדות, שקדמו למועד (שנים 2)שנתיים היה ועודנו תושב כפר סבא, ברציפות במשך המועמד 

 הוכחת קריטריון זה תעשה על ידי המצאת אישור תושבות אשר יונפק לבקשת המועמד על ידי אגף הגבייה בעירייה

על ידי הצהרת המועמד, יחד עם הצהרת הורה או משכיר דירה,  אועל ידי תמצית רישום ממרשם האוכלוסין  או

 אצלם מתגורר המועמד, בצרוף אישור תושבות מאת מח' הגבייה בעירייה ביחס להורה או למשכיר הדירה.

 לחילופין:

למועד האחרון  לפחות שקדמו )עשר( השנים 10הורים המתגוררים בעיר כפר סבא במשך צאצא ל והמועמד הינ

 .בעיר כפר סבא )ארבע( שנים לפחות 4המועמד בפועל במשך במשך עשר שנים אלו התגורר ו שהלהגשת הבק

קריטריון בחלופה זו תעשה על ידי הצהרת ההורה והצהרת המועמד, בחתימתם על תצהיר בפני עו"ד, ההוכחת 

של  או אישור תושבות מאת מח' הגבייה בעירייה בצרוף תמצית רישום ממרשם האוכלוסיןבנוסח המצורף להלן ו

 הורי המועמד.

 הגבלת גיל –תנאי שלישי 

 .לפחות אחד מהם( –שנים )במשקי בית  50-ל 25גילו של המועמד בין 

 יכולת עמידה בתשלומים – רביעיתנאי 

חודשים  )עשרים וארבעה( 24(, עבד םלפחות אחד מה –המועמד )במשקי בית  – "יכולת עמידה בתשלומים"

 חות ברציפות ובמשרה מלאה.פ)שנים עשר( חודשים ל 12)שלוש( השנים האחרונות, מתוכם  3-לפחות ב

  המצאת אישור תקופות העסקה מאת המוסד לביטוח לאומי.הוכחת הקריטריון תעשה באמצעות 

 של עובדים עצמאיים תיערך באופן שיהיה דומה ככל הניתן לבדיקת עובד שכיר. יכולת עמידה בתשלומים בחינת 

 לחילופין:

 ו/או מאת המוסד לביטוח לאומי באמצעות המצאת אישור עקרוני ממוסד פיננסי מוכר תעשה הוכחת הקריטריון

 .₪מיליון  1.5בדבר יכולת מימון וקיום התחייבויות המועמד עד לסך של 
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 וטפסים נספחיםרשימת 

 

 – נספחים

 מידע כללי – גבעת אשכולפרויקט  – 1נספח 

 לדוגמה קומת קרקע תכנית – גבעת אשכולפרויקט  – 2נספח 

 ירות קיימות לאחר תוספתד – תכנית לדוגמה קומה טיפוסית – גבעת אשכולפרויקט  – 3נספח 

 2-01וטיפוס  1-01דירות מטיפוס ת לדוגמה ותכני – גבעת אשכולפרויקט  – 4נספח 

 לדירה חדשהמפרט טכני תמצית  – גבעת אשכולפרויקט  – 5נספח 

 

 – טפסים

 פרטים אישיים של המועמד/ים – 1טופס 

 תצהיר הורים יחידים – 2טופס 

 תצהיר הוכחת מגורים בעיר כפר סבא – 3טופס 

 תצהיר מועמד/ים – 4טופס 

 כתב הסכמה וויתור על סודיות – 5טופס 
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 1נספח 

 ידע כללימ – גבעת אשכולפרויקט 

הפרויקט מוקם  תושבי העיר כפר סבא.צעירים  פרויקט בינוי למגורים, לזכאים ינוה גבעת אשכולרויקט פ –הפרויקט 

 .גבעת אשכול בשכונת, 38במסגרת פרויקט להתחדשות עירונית, תמ"א 

דירות חדשות שיהוו  169דירות, אליהן יצטרפו  224קומות כ"א ובהם בנויות כיום  4בניינים בני  10ולל כ – הפרויקט

המפורטת בחוברת מידע זו  1דירות בהגרלה מספר  48דירות מהן  112דירות, מתוכן יוגרלו לזכאים  393סה"כ 

 .דירות סה"כ יוקצו ליחידים 8 -דירות סה"כ יוקצו למשקי בית עם ילדים וזוגות נשואים ו 40 ומתוכן

 :ם יכללובניינים המוגמריה –הפרויקט 

 , להקצאה בהגרלה;שמש ומרפסת ארבע חדריםשל בגודל  ,דירות 112

 לשיווק בשוק החופשי; ,(7דירות גג )בקומות  28דירות גן )בקומת הקרקע( ועוד  29

 ושטחים ציבוריים. לכל דירה חדשה בלבד (1:1 בלתי מחייב )תקן אחת חניה

 יוגרלו לזכאים: 1בהגרלה  –ההגרלה 

 של הבניינים בהם הן ייבנו. 6 -ו 5בקומות  ,שמש ומרפסת בגודל של ארבע חדרים ,דירות  48

 דירות יוקצו ליחידים )קבוצה ב'(. 8 -דירות יוקצו למשקי בית )קבוצה א'( ו 40

 מועמדים שישתתפו בהגרלה יוכלו לזכות במידה ויעמדו בקריטריונים שנקבעו.

 משמעותית ממחיר השוק.מחיר המכירה לזוכים בהגרלה יהיה בהנחה 

 ניהול הפרויקט יעשה ע"י החברה הכלכלית.
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 2נספח 

 קרקעכנית לדוגמה קומת ת – גבעת אשכולפרויקט 

  

 היתר התקבל טרם

 .לפרויקט בנייה

 בתוקף אינו זה מפרט

 מפרט בו לראות ואין

 .דין פי על סופי מכר

 לנוחיות מובא זה מפרט

 .בלבד המתעניינים

 דין פי על מכר מפרט

 ידי על לרוכשים יימסר

 ובאחריותו היזם

 להסכם כנספח ויצורף

 .הצדדים בין המכר

 ייתכנו כי יובהר

 .הסופי במפרט שינויים
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 3נספח 

 דירות קיימות לאחר תוספת – כנית לדוגמה קומה טיפוסיתת – גבעת אשכולפרויקט 

 

 .בלבד המתעניינים לנוחיות מובא זה מפרט .דין פי על סופי מכר מפרט בו לראות ואין בתוקף אינו זה מפרט .לפרויקט בנייה היתר התקבל טרם

 .הסופי במפרט שינויים ייתכנו כי יובהר .הצדדים בין המכר להסכם כנספח ויצורף ובאחריותו היזם ידי על לרוכשים יימסר דין פי על מכר מפרט
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 4נספח 

 01-2וטיפוס  01-1 יפוסטמ ותדירת לדוגמה ותכני – גבעת אשכולפרויקט 

 

  

 .בלבד המתעניינים לנוחיות מובא זה מפרט .דין פי על סופי מכר מפרט בו לראות ואין בתוקף אינו זה מפרט .לפרויקט בנייה היתר התקבל טרם

 .הסופי במפרט שינויים ייתכנו כי יובהר .הצדדים בין המכר להסכם כנספח ויצורף ובאחריותו היזם ידי על לרוכשים יימסר דין פי על מכר מפרט
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 5נספח 

 לדירה חדשהמפרט טכני מצית ת – גבעת אשכולפרויקט 

 יצורף להסכם המכר על פי כל דין מפרט מלא

 בלוק בטון/איטונג/גבס לבחירת האדריכל מחיצות פנים

 בריח בגמר ויניל בגוון לבחירת האדריכל-בריחית דוגמת רב-דלת מגן נעילה רב דלת כניסה

 דלת מילוי פלקסבורד בגוון אלון/וונגה כולל ידית בגוון ניקל ומעצור דלת.  פניםדלתות 

 בחדרי רחצה יותקן מנגנון תפוס/פנוי וצוהרון

 גמר ויניל בגוון לבירת האדריכל לפי אישור פקע"ר -דלת ממ"ד

 מעקה בנוי/מתכת/ זכוכית משולב  אלומיניום לבחירת האדריכל מעקות

 מטבח במידות לפי תכנית אדריכלית כולל ארונות עליונים גוף ארון  הכיור סנדוויץ  מטבח

 ₪ 8,000 יזםמחיר זיכוי מטבח אצל ספק ה

 למטר( ₪ 550) 1משטח אבן קיסר מסדרה 

ארונות 

 אמבטיה

חדר  ₪ 1,200ס"מ לרבות  כיור אינטגרלי. מחיר זיכוי  80-100ארון אמבטיה ברוחב 

 ₪ 1000רחצה הורים 

כלים 

 סניטריים

 -מטבח

 ₪ 450ברז מטבח נשלף תוצרת חמת מחיר זיכוי 

 ₪ 500כיור סיליקוורץ לבן, מחיר זיכוי 

 -חדר רחצה

 ₪ 350ברז פרח תוצרת חמת סדרה אלפא מחיר זיכוי 

 (₪ 350אמבטיה פח כולל סוללה תוצרת חמת סדרה אלפא )זיכוי 

( כולל סט מוט ₪ 350)זיכוי דרך תוצרת חמת סדרה אלפא  3אינטרפוץ  -מקלחון

 ( ללא מקלחון זכוכית₪ 150מתכוונן )זיכוי 

אסלה חרס תוצרת חרסה עם מנגנון הדחה סמוי תוצרת פלסאון לרבות מושב 

 (₪ 950אסלה )מחיר זיכוי קומפ' 

 -שרותי אורחים

 (₪ 250כיור חרס עם הכנה לברז )זיכוי 

 (₪ 200ברז פרח מים קרים תוצרת חמת )זיכוי 

חרס תוצרת חרסה עם מנגנון הדחה סמוי תוצרת פלסאון לרבות מושב אסלה 

 (₪ 950אסלה )מחיר זיכוי קומפ' 

 ליטר. 150דוד שמש/חשמל בקיבולת  חימום מים

 או פקסגולד לפי מתכנן האינסטלציה SP צנרת מים
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שונות 

 אינסטלציה

 נק' מים למכונת כביסה

 ברז גן במרפסת

 לא -נק' מים למקרר

 לא-4לתמי נק' מים 

 תכנון לפי יועץ חשמל חשמל

 צמנטי/גבס/בגר בממ"ד טיח

גוונים לבחירה )מחיר זיכוי  5 60/60ריצוף אריחי גרניט פורצלן במידות  -סלון וחדרים ריצוף

 /מ"ר(₪ 50

 45או אחר נגד החלקה )מחיר זיכוי  45/45או  30/30אריחי ג"פ במידות  -מרפסות

 /מ"ר(₪

גוונים לבחירה  4ס"מ נגד החלקה  33/33אריחים במידות ריצוף  -חדרים רטובים

 /מ"ר(₪ 42)זיכוי 

גוונים  4ס"מ  25/33חיפוי קירות בין ארון תחתון לעליון באריחי קרמיקה במידות 

 2.25/מ"ר( עד גובה ₪ 42לבחירה )מחיר זיכוי 

 (/מ"ר₪ 80גוונים לבחירה )זיכוי  4 10/40אריחי קרמיקה  - חיפוי קיר מטבח

 קירות צבע אקרילי דוגמת סופרקריל/נירוקריל צבע

 בחדרי רחצה צבע אקרילי דוחה פטריות

 תקרה צבע על בסיס סיד

חלונות 

ודלתות 

 מאלומיניום

 9000ויטרינות פרופיל קליל 

 7000/4500חלונות פרופיל קליל 

 תריס גלילה חשמלי בחלונות למעט חדרי רחצה 

 מרכזית לרבות ניקוז ונקודת חשמלהכנה בלבד ליחידה מיני  מיזוג אויר

 תשתית גז לכיריים ובמרפסת גז

 בכניסה טלוויזיה אינטרקום

 הכנה למערכת השקייה דירות גן

 דירותלתקציר מפרט לתוספת  -פרויקט גבעת אשכול

 בלוק בטון/איטונג/גבס לבחירת האדריכל מחיצות פנים

 בגמר ויניל בגוון לבחירת האדריכל בריח-בריחית דוגמת רב-דלת מגן נעילה רב דלת כניסה

 דלת מילוי פלקסבורד בגוון אלון/וונגה כולל ידית בגוון ניקל ומעצור דלת.  דלתות פנים

 גמר ויניל בגוון לבירת האדריכל לפי אישור פקע"ר -דלת ממ"ד

 מעקה בנוי/מתכת/  זכוכית משולב אלומיניום לבחירת האדריכל מעקות

 לתכניות אדריכלותהתאמת מטבח קיים  מטבח
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בדירות בהם מוחלף מטבח יוספק מטבח באותם מידות כלליות של הקיים במפרט 

 הדירות החדשות

כלים 

 סניטריים

 -במטבח חדש

 ₪ 450ברז מטבח נשלף תוצרת חמת מחיר זיכוי 

 ₪ 450כיור סיליקוורץ לבן, מחיר זיכוי 

 ליטר. 150דוד שמש/חשמל בקיבולת  חימום מים

צנרת מים 

 ירהבד

SP בדירות בהם נערך שינוי במטבח בשל שינויי אינסטלציה או פקסגולד לפי מתכנן

 האינסטלציה

 תכנון לפי יועץ חשמל חשמל

 אביזרי גוויס סיסטם או ש"ע

 צמנטי/גבס/בגר בממ"ד טיח

 /מ"ר(₪ 50גוונים לבחירה )זיכוי  5 60/60ריצוף אריחי גרניט פורצלן  -ממ"ד ריצוף

 /מ"ר(₪ 45נגד החלקה )מחיר זיכוי  45/45או  30/30ג"פ אריחי -מרפסות

 4 10/40אריחי קרמיקה במידות  -חיפוי קיר מטבח בדירות בהם מחליפים מטבח

 (/מ"ר₪ 80גוונים לבחירה )זיכוי 

בדירות בהן מתבצעות עבודות במטבח יסופקו אריחי ריצוף דומים ככל הניתן לקיים 

 /מ"ר לבחירת הדייר₪ 70ס"מ במחיר בסיס  60/60או לחילופין אריחי ריצוך במידות 

 קירות צבע אקרילי דוגמת סופרקריל/נירוקריל צבע

 בחדרי רחצה צבע אקרילי דוחה פטריות

 תקרה צבע על בסיס סיד

חלונות 

ודלתות 

 מאלומיניום

 9000ויטרינות פרופיל קליל 

 7000/4500חלונות פרופיל קליל 

 חדרי רחצהבחלונות למעט תריס גלילה חשמלי 

 חלון אטום גזים דריי קיפ –ממ"ד 

 התאמת יחידות מיזוג אויר קיימות. מיזוג אויר

 הכנה ליחידת מיזוג אויר מפוצלת ממ"ד לרבות צנרת מיזוג, ניקוז ונקודת חשמל

 תשתית גז לכיריים גז

 שטחים ציבורים- פרויקט גבעת אשכול

 חדשות על  לחיבור העירוני /פקסגולד, מתכתSPמערכת מים מצינורות  אינסטלציה

 מערכת ביוב חדשה לפי תכנון יועצת האינסטלציה

 חימום מרכזי: אין

 פאזי בדירות.-חיבור תלת פאזי לבניין, הכנה לתלת עםמערכת חשמל חדשה  חשמל



  

 27מתוך  20עמוד  חוברת מידע והרשמה גבעת אשכול החדשה

 .תאורת לוביים חסכונית, ביצוע ריכוז מונים בקומת הקרקע

 תאורת גן.

 /פקסגולד.SPצנרת מים ראשית: פלדה/ אינסטלציה

 מערכת ביוב חדשה: כן, לפי תכניות יועצת אינסטלציה

ס"מ בגוון לבחירת האדריכל,  60/60לובי ראשי: ריצוף אריחי גרניט פורצלן במידות  ריצוף

עד גובה מעלית, גמר קירות מעל חיפוי  60/30חיפוי אריחי גרנטי פורצלן במידות 

 ותרות בצבע אקריל . מראה, תאורה חסכונית.

ס"מ בגוון לבחירת האדריכל,  60/60י ראשי: ריצוף אריחי גרניט פורצלן במידות לוב

עד גובה מעלית, גמר קירות מעל חיפוי  60/20חיפוי אריחי גרנטי פורצלן במידות 

 ותרות בצבע אקריל . תאורה חסכונית

 30/30חדר מדרגות: מדרגות מאבן טבעית לבחירת האדריכל, חיפוי קרמיקה במידות 

 ס"מ 110גובה  ס"מ עד

אריחי גרניט פורצלן במידות  -חדר אופניים, חדרים טכניים, מקלטים משותפים

 /מ"ר₪ 45ס"מ במחיר בסיס  45/45ס"מ או  30/30

 טיח אקרילי בגוון לבחירת האדריכל משולב באריחי אבן טבעית חיפוי מבנה

רבות מראות, מעלית חשמלית ללא חדר מנועים בגימור מואר לבחירת האדריכל ל מעלית

 מאחזי יד ותאורה חסכונית

ריצופים ושבילים באריחי בטון של אקרשטיין או שווה ערך לרבות גינון לפי יועץ  פיתוח

 פיתוח, מערכת השקייה אוטומטית

 חנייה לדירות חדשות במתקן חנייה אוטומטי חנייה

 

  

 .בלבד המתעניינים לנוחיות מובא זה מפרט .דין פי על סופי מכר מפרט בו לראות ואין בתוקף אינו זה מפרט .לפרויקט בנייה היתר התקבל טרם

 .הסופי במפרט שינויים ייתכנו כי יובהר .הצדדים בין המכר להסכם כנספח ויצורף ובאחריותו היזם ידי על לרוכשים יימסר דין פי על מכר מפרט



  

 27מתוך  21עמוד  חוברת מידע והרשמה גבעת אשכול החדשה

 

 נא לקרוא בעיון –ריכוז פרטים, מסמכים וטפסים נוספים 

טבלת ריכוז מסמכים וטפסים אותם על המועמד להגיש לחברה לשם הוכחת עמידתו בתנאי הזכאות, כמפורט להלן 

 בחוברת זו:

 הערות המסמכים שיש לצרף לבקשה תנאי הזכאות 

 1טופס מס'  –פרטים אישיים של מועמד  .1 פרטים אישיים 1

)לצירוף על  2טופס מס'  –הורים יחידים תצהיר  .2

 ידי מועמד שהינו משפחה חד הורית בלבד(

על המועמד לצרף צילום נאמן למקור 

תקפה, עבור  תשל תעודת זהו

כלל הבגירים במשק המועמדים ו

הבית, כולל ספח ובו פרטי ילדים 

 שאינם בגירים.

נדרש אישור עו"ד כי הצילום נאמן 

 .למקור

כל אחד  והשיכון לגביתעודת זכאות ממשרד הבינוי  חסר דיור 2

 מהבגירים במשק הבית

 

 תמצית רישום ממרשם האוכלוסין תושבות 3

 או

 אישור תושבות מאת אגף הגבייה עיריית כפר סבא

 או

 3' מס טופס –תצהיר הוכחת מגורים 

 

לא נדרשים מסמכים נוספים מעבר למסמכים  הגבלת גיל 4

 לעיל 1המפורטים בסעיף 

 

יכולת עמידה  5

 בתשלומים

 אומיאישור תקופות העסקה מאת המוסד לביטוח ל

 או

 אישור עקרוני ממוסד פיננסי מוכר

 

מסמכים  6

וטפסים 

 כלליים

 4טופס מס'  –תצהיר מועמד  .1

 5טופס מס'  –כתב הסכמה וויתור על סודיות  .2

 

 

 :נוספות הערות

 י שיקול דעתן הבלעדי.פל שיידרש בקש מהמועמד להמציא כל מסמך נוסףהחברה ו/או העירייה תהיינה רשאיות ל
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 טפסים

 1טופס 

 המועמד/ים פרטים אישיים של

 1מס'  פרטי מועמד/ת

 תאריך לידה )עם בקורת(מס' תעודת זהות  שם משפחה קודם שם משפחה שם פרטי

 )לא נדרש להורים יחידים ולקבוצה ב'( 2מועמד/ת מס' פרטי 

 תאריך לידה )עם בקורת(מס' תעודת זהות  שם משפחה קודם שם משפחה שם פרטי

 מתגוררים עמםפרטי ילדי המועמדים ה

 תאריך לידה )עם בקורת(מס' תעודת זהות  שם

 לידה תאריך )עם בקורת( זהות תעודת' מס שם

 לידה תאריך )עם בקורת( זהות תעודת' מס שם

 לידה תאריך )עם בקורת( זהות תעודת' מס שם

 לידה תאריך )עם בקורת( זהות תעודת' מס שם

 לידה תאריך )עם בקורת( זהות תעודת' מס שם

 כפי שמופיעה בתעודת הזהות –כתובת מגורים 

 טלפון בבית מיקוד מס' דירה מס' בית רחוב ישוב

 (2 /תמועמד) ניידטלפון  (1 )מועמד/ת ניידטלפון  (2 /תמועמדטלפון עבודה ) (1 טלפון עבודה )מועמד/ת

 (2 /תמועמדדוא"ל ) (1 דוא"ל )מועמד/ת

 שנים ברציפות_____בכפר סבא __ יםגר/ /ואני _ 

 שנים_____ובן/בת _ __ שנים__בן/בת _ /ואני _ 

 ילדים בגילאים  /נויש לי_ ,___ ,___ ,____ ,____ 

 משב"שבהוראות זכאות לפי דירה  אין בבעלותי/נו 

 /כן/לא םבמשרה מלאה ו/או עצמאי/ יםאני עובד 

 ואת __________ /נומשק הבית שלי כולל אותי 

_________________________________ 

_________________________________ 
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 2טופס 

 תצהיר הורים יחידים

 אני הח"מ

 מס' תעודת זהות )כולל ביקורת( כתובת שם משפחה שם פרטי

לעונשים הקבועים לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת ואת האמת בלבד וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה 

 בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 שנים וגר עמי בקביעות. 18אינו עולה על האחרון שגילו במועד  אחד לפחות הנני תושב/ת ישראל ובחזקתי ילד .1

 בסעיף הרלוונטי( Xמתקיים בי אחד מאלה )סמן  .2

 אינני נשוי/אה ואין אדם הידוע/ה בציבור כבן/בת זוגי.  □

הנני נשוי/אה ומתקיים בי האמור באחת מפסקאות המשנה )א(, )ב( או )ג(, ובתנאי שאין אדם אחר הידוע  □

 בתת הסעיף הרלוונטי(. Xבציבור כבן זוגי )סמן 

o  א( אני חי/ה בנפרד מבן/בת זוגי תקופה של שנתיים לפחות ופתחתי בהליך על פי דין להשתחרר מקשר(

 שנתיים לפחות.הנישואין ופעלתי במסגרת הליך זה 

o  1995 –לחוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( התשנ"ה  1)ב( אני עגון/נה, כמשמעות המונח בסעיף . 

o  ימים לפחות מתוך תקופה של שנים עשר  90)ג( אני חיה בנפרד מבן זוגי, שהיתי במקלט לנשים מוכות
ל פי דין להשתחרר ( חודשים, שתחילתה ביום הראשון לשהותי במקלט כאמור, פתחתי בהליך ע12)

( חודשים לפחות )אישה פטורה מפתיחת הליך 6שישה ) ךמקשר הנישואין ופעלתי במסגרת הליך זה במש

 כאמור אם לשכת הסעד אישרה כי יש בכך כדי לסכן את חייה או את חיי ילדה(. 

הה בה ואין אני עולה חדש/ה שנמצא/ת בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים ובן זוגי לא עלה לארץ ואינו שו □
 לי בן זוג אחר. 

 .לזכאים ידוע לי כי תצהירי זה ניתן במסגרת בקשה להכיר בזכאותי לדיור .3

ידוע לי כי החברה ו/או עיריית כפר סבא תהיינה רשאיות לבדוק נכונות פרטי הצהרתי זו וכי במידה ויתברר  .4
שאינם נכונים ומדויקים, תהיינה רשאיות לתבוע החזרת כספים, לרבות בשווי כספי, שניתנו לי שלא כדין, 

 בצירוף הפרשי הצמדה וריבית. 

 ן תצהירי אמת.הנני מצהיר/ה כי זה שמי, זו חתימתי ותוכ .5

 

_____________       __________________________ 

 חתימהושם          תאריך

 

 למילוי ע"י עו"ד:

אני הח"מ עו"ד _______________ כתובת: _________________________ מאשר בזה כי ביום 
_________________ _________ הופיע בפניי ________________ שזיהה/תה עצמו/ה באמצעות ת.ז 

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת, וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה 

 כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפניי.

 

_____________       __________________________ 

  ת עו"דשם, חתימה וחותמ         תאריך
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 3טופס 

 תצהיר הוכחת מגורים בעיר כפר סבא

 שנים( האחרונות 2במהלך השנתיים ) של המועמד/ים ת המגוריםוכתוב להלןלצורך הוכחת מגורים בעיר כפר סבא 
לפני המועד הקובע )לכל כתובת יש לצרף צילום תעודת זהות ו/או אישור  ם האחרונות( השני4או במהלך ארבע )

 להלן(. ש יםעל התצהיר , בתוספת חתימת הורי המועמד ו/או משכיר דירהארנונה ו/או העתק חוזה שכירות

 (המצהיר –)להלן  אני הח"מ

 מס' תעודת זהות )כולל ביקורת( כתובת שם משפחה שם פרטי

לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת  לאחר שהוזהרתי כי עלי
 בכתב כדלקמן:

תקופת  כתובת מגורים

 המגורים

תמצית רישום מרשם 

 צורף(אם  √)סמן  אוכלוסין

 אישור תושבות

 אם צורף( √)סמן 

 העתק חוזה שכירות

 אם צורף( √)סמן 

     

     

     

     

 זהו שמי, זאת חתימתי, וכל הצהרותי כפי שניתנו בגוף התצהיר ו/או בחלק מחלקיו, הינן אמת. 

_____________         ______________ 

 חתימה           תאריך

 

 הצהרת הורים

 השנים האחרונות 2-למילוי לשם הוכחת תושבות ב

______________________  אני מר/גב' ______________ בעל/ת ת.ז ______________ מרחוב
מצהיר/ה בזאת כי המצהיר/ה דלעיל מתגורר/ת בכתובת _________________ בכפר סבא, וזאת במשך 

 השנתיים האחרונות, לפחות.

 מצ"ב להצהרתי זו אישור תושבות על שמי מאת מח' הגבייה בעיריית כפר סבא. 

 

_____________       __________________________ 

 שם וחתימה         תאריך

 

 הצהרת משכיר דירה

 השנים האחרונות 2-למילוי לשם הוכחת תושבות ב

אני מר/גב' ______________ בעל/ת ת.ז ______________ מרחוב ______________________ 
מצהיר/ה בזאת כי המצהיר/ה דלעיל מתגורר/ת בכתובת _________________ בכפר סבא, בדירה אשר 

 שכרת לו/ה החל מיום _________, וזאת למשך ________ חודשים/שנים.בבעלותי ומו

 מצ"ב להצהרתי זו אישור תושבות על שמי מאת מח' הגבייה בעיריית כפר סבא. 

 

_____________       __________________________ 

  שם וחתימה         תאריך



  

 27מתוך  25עמוד  חוברת מידע והרשמה גבעת אשכול החדשה

 הצהרת מועמד

 שנים אחרונות 10מתוך שנים לפחות  4 -למילוי לשם הוכחת תושבות בפועל ב

אני מר/גב' ______________ בעל/ת ת.ז ______________ מרחוב ______________________, 

 שנים לפחות.  4השנים האחרונות התגוררתי בעיר כפר סבא, בפועל, במשך  10מצהיר/ה בזאת כי במשך 

 

_____________       _____________ 

 חתימה         תאריך

 

 הצהרת הורה

 שנים אחרונות 10מתוך שנים לפחות  4 -למילוי לשם הוכחת תושבות בפועל ב

אני מר/גב' ______________ בעל/ת ת.ז ______________ מרחוב ______________________, 

__ מצהיר/ה בזאת כי הנני מתגורר בעיר __אביו/אימו של המועמד/ת ___________ בעל/ת ת.ז _________

השנים האחרונות, בפועל,  10-השנים האחרונות, לפחות וכי המועמד התגורר בעיר כפר סבא ב 10כפר סבא במשך 

 שנים לפחות.  4במשך 

 מצ"ב להצהרתי זו אישור תושבות על שמי מאת מח' הגבייה בעיריית כפר סבא. 

 

_____________       _____________ 

 חתימה         תאריך

 

 מועמד ו/או הורה ו/או משכיר דירה אימות הצהרות

 כולו 3ביחס לטופס 

 ,_____________________________ הופיעו בפני עו"ד _______הנני מאשר/ת בזאת כי ביום ____

 ;/ המוכרים לי אישית ___________________, אשר זיהו עצמם בפני לפי מס' ת.ז _______________ה"ה _

 ;___________ / המוכרים לי אישית________, אשר זיהו עצמם בפני לפי מס' ת.ז _______________ה"ה _ו

 ;___________ / המוכרים לי אישית________, אשר זיהו עצמם בפני לפי מס' ת.ז _______________ה"ה _ו

 המיותר(חק את מ – דירה למועמד/יםהמועמד/ים ו/או הורה/י המועמד/ים ו/או משכיר )

ולאחר שהזהרתי אותם כי עליהם לומר את האמת, וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו 

 את נכונות הצהרותיהם דלעיל, וחתמו עליהן בפניי.

 

_____________       __________________________ 

  שם, חתימה וחותמת         תאריך
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 4טופס 

 תצהיר מועמד

אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון את חוברת המידע וחוברת ההרשמה, לרבות תנאי ההרשמה, תנאי הזכאות, 
הטפסים והנספחים, אופן ביצוע ההגרלה ואופן בחירת יחידת דיור, לאחר שהוזהרנו כי עלינו לומר את האמת וכי 

 מצהירים בזב בכתב כדלקמן: אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק

תצהיר זה ניתן על ידינו במסגרת בקשתנו להירשם ולהיכלל בהגרלה הרשמה, אשר הוגשה על ידנו לשם  .1
בגוש  175,176,179,180אשר ייבנה על חלק מחלקה  גבעת אשכולבפרויקט לזכאים בחינת זכאותנו לדיור 
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כי בדקנו לפני הגשת הצעתנו זו, את הפרויקט וסביבתו, את כל הגורמים שיש ו/או עשויה להיות להם השפעה  .2
על בקשת ההרשמה ו/או התחייבויותינו וכי אין ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות בעניין ואנו 

 כלפי החברה והן כלפי העירייה.  מוותרים בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור הן

כי אנו עומדים בכל תנאי הזכאות המפורטים בחוברת ההרשמה וכי בקשת ההרשמה שהוגשה על ידנו עונה  .3
 על כל הדרישות המפורטות, וכי אנו מקבלים על עצמנו לעמוד בכל התנאים שבחוברת.

קשת ההרשמה, הנם מלאים כי כל הפרטים שמסרנו לעיל לצורך ההרשמה כמו גם המסמכים שצרפנו לב .4
ומדויקים וכי צרפנו את כל המסמכים הרלוונטיים לבדיקת עמידתנו בתנאי הזכאות וכי לא הסתרנו ו/או השמטנו 

 ביודעין מידע ו/או מסמכים ו/או אישורים ו/או נתונים הרלוונטיים לבדיקת עמידתנו בתנאי הזכאות.

וההצהרות שחתמנו מהווים תנאי מוקדם יסודי ועיקרי בכל מאחר וידוע לנו, כי נכונות ודיוק הפרטים שמסרנו  .5
הקשור להרשמה ולהשתתפותנו בהגרלה, החברה ו/או העירייה תהיינה רשאיות לערוך אימות ובדיקה של כל 
הפרטים וההצהרות שנמסרו על ידנו ואם יתבהר כי הפרטים או חלק מהם אינם נכונים, אזי תהיו רשאים 

 העומדים לכם לפי דין ו/או הסכם ו/או הקבועים בחוברת המידע.לנקוט כנגדנו בכל הסעדים 

ידוע לנו כי הרשמתנו כמועמדים להגרלה אינה מקנה לנו כל זכות לרכישת יחידת דיור, אלא אך ורק את הזכות  .6
 להיכלל בין המועמדים להגרלה.

 בחוברת ההרשמה(.  םנהיה זכאים לרכוש יחידת דיור בפרויקט רק אם נוכר כ"זוכים" )כהגדרתשידוע לנו  .7

זוכה אחר ו/או  מקומנותיפסל מועמדותנו ו/או לא נזכה בהגרלה ו/או נוותר על זכותנו, יקודם ב אםידוע לנו כי  .8
 מועמד מרשימת ההמתנה ולא תהיינה לנו טענות כלפי החברה ו/או העירייה ו/או כל גורם אחר בקשר לכך.

 פרויקט, נתגורר בדירה בעצמנו ולא נעבירה לאחר.עירים בלצאנו מצהירים בזאת, כי ככל שנמצא זכאים לדיור  .9

שעות, על כל שינוי בפרטים האישיים  48אנו מתחייבים להודיע בכתב לחברה הכלכלית כפר סבא, תוך  .10
 שנמסרו על ידנו כולל שינוי כתובת וטלפון, וזאת עד למועד הפנייתנו לחתימה על הסכם המכר. 

ו/או החברה הכלכלית כפר סבא במכתב רשום לפי הכתובת שנמסרה  תישלח מעיריית כפר סבאשכל הודעה  .11
 שעות ממועד המשלוח מבית דואר ישראל ומיד אם נמסרה ביד.  48על ידנו, תחשב כהודעה שנתקבלה תוך 

 הרינו מצהירים כי זה שמנו, זו חתימתנו ותוכן תצהירנו דלעיל אמת. .12

 

 חתימות המצהירים

____________  ____________  ____________   ____________ 
 תאריך    חתימה   מס' ת.ז.   שם מלא 

____________  ____________  ____________   ____________ 
 תאריך    חתימה   מס' ת.ז.   שם מלא 

 

 אימות חתימה

___________, _______________________, ה"ה ___עו"ד הנני מאשר כי ביום ________ התייצבו בפניי 
מס' ת.ז. ______________ ולאחר  _____________________ ה"הו ______________מס' ת.ז 

שהזהרתי אותם כי עליהם לומר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו את נכונות 
 הצהרתם לעיל וחתמו עליה בפניי. 

_____________       __________________________ 

  שם, חתימה וחותמת         תאריך
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 כתב הסכמה וויתור על סודיות

 

אני הח"מ _________________________ מספר תעודת זהות ____________________ מוותר/ת בזה 

מידע אחר המצוי בידי כל על סודיות מידע ומסמכים בדבר מעמדי המשפחתי, האישי, נכסיי, מקורות הכנסתי וכן כל 

גורם שהוא. הנני מסכים/ה ונותן/נת רשות לכל אדם ו/או גוף כלשהו, פרטי או ציבורי, למסור לחברה הכלכלית 

לפיתוח כפר סבא בע"מ ו/או לעיריית כפר סבא ו/או למי מטעמן, כל מידע או מסמך בדבר מצבי המשפחתי, האישי, 

 . לזכאיםיקת זכאותי לדיור נכסיי ו/או מקורות הכנסתי, זאת לשם בד

 

____________  ____________  ____________   ____________ 

 תאריך     חתימה   מס' ת.ז.    שם מלא

 

 

אני הח"מ _________________________ מספר תעודת זהות ____________________ מוותר/ת בזה 

על סודיות מידע ומסמכים בדבר מעמדי המשפחתי, האישי, נכסיי, מקורות הכנסתי וכן כל מידע אחר המצוי בידי כל 

יבורי, למסור לחברה הכלכלית גורם שהוא. הנני מסכים/ה ונותן/נת רשות לכל אדם ו/או גוף כלשהו, פרטי או צ

לפיתוח כפר סבא בע"מ ו/או לעיריית כפר סבא ו/או למי מטעמן, כל מידע או מסמך בדבר מצבי המשפחתי, האישי, 

 . לזכאיםנכסיי ו/או מקורות הכנסתי, זאת לשם בדיקת זכאותי לדיור 

 

____________  ____________  ____________   ____________ 

 תאריך     חתימה   ס' ת.ז.מ   שם מלא 

 

 


