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הגדרות1

אםביןהמנהלים,שבמשרדהזכויותבמחשברשומותשזכויותיומיאוזכות""בעל
בחלקהמסויםבלתיחלקשלכבעליםרשוםמהיותונובעתזכותו'יבעלים"י

להסכםבהתאםהמדינהעיייהחלקהלרכישתעוברהמקרקעיןבפנקס
המשפטיביתשנתןלאישוריםבהתאםככזהנרשםאםוביןהמדינה,עם

משנתלהסכםהתוספתפיעללהשהועברהמדינהחלקלמעטלעת,מעת
8.

64975-09-16המרצה,28397/72ת.א.בהרצליההשלוםמשפטביתהמשפטיי'יבית
בתלהמחוזיהמשפטביתשופטשקד,יעקבהשופטכביבפניהמתנהל

אביב.

חלקהלגביהמנהליםלביןהמדינהבין1.10.1980ביוםשנכרתההסכםעםייהסכם
.6898בגוש4המדינהיי

שלפסקתוקףקיבלהאשרהמדינהעםלהסכם18.9.2007מיוםתוספת"2008"הסכם
התחייבובוכמפורטובתנאיםזההסכםבמסגרת.10.2.2008ביוםדין

בחלקה.שיקבלוהבנייהמזכויות50%למדינהלהעבירהבעלים

להסכם,התוספתליישוםוהמדינההמנהליםהגיעואליהםההסכמותאו72020"הסכם
.60824-11-17בת.א.18.3.2070ביוםדיןפסקשלתוקףקיבלואשרליישום\ההסדר
"'2008הסכם

)בדימוס(אביבבתלהמחוזיהמשפטביתנשיאוהם:חברים3בתוועדה\ההגרלה?"יוועדת
המנהלים,ונציגתרוזנברג,שאולהשמאייוייר.אורנשטיין,איתןעוייד

רוזנברגהשמאירוזובסקי.גליתעויידהמנהליםומזכירתהמנהלת
הועדה.ליויידטכנייםמקצועיים-כמסייעיםישמשורוזובסקיועוייד

אורנשטיין.לעו'ידמסורהההגרלהסדריניהולסמכות

הזכויותבמחשבשרשוםכפימהבעליםאחדכלשלהיחסיחלקובעלים"יייזבות
בחלקה.הזכויותכללמתוךהמנהליםשבמשרד

אבןרחישלהמתוכנןלתוואימערבההמשתרעת6896בגוש204חלקהייהחלקה"י
,6896בגוש1מחלקהחלקלשעבר,מזיר.503,291ושטחהגבירול
המערבייי.ייהחלק

הזכויותשוויאומדןלצורךהשמאיע'יינקבעהאשרתיאורטיתיחידהייחידה
מהמתחמים.אחדבכלאקוויוולנטית"

כמפורטלזכויות,החלקהזכאיתבהםהמתחמיםמשלושתאחדכלימתחםיי
הימנו.נפרדבלתיכחלקזהלתקנוןהמצורפתהשמאיבחווייד

יותראואחדבניןעליולהקיםניתןמפורטתתוכניתשעפייישטחתאיימגרשיי
השמאי.בתחשיבכמפורטיותראואחדמבנהושאו

תמל/1002היאאשכול,למתחםרקמפורטתתוכניתאושרההזולעת
יעמדואשרו-801(102)מגרשיםמגרשיםשנילבעליםהוקצובהאשר

המספריםהינםהמגרשיםמספריזה.בתקנוןכמפורטלחלוקה
ולגביתא/4444בתכנית2מתחםלגביתמל/1003.בהוראותכסימונם
מפורטות.תכניותאושרוטרםתא/0073בתכניתו-24מתחמים

,(6896)הגדולהגוששטחלניהולהמשפטביתמטעםהמנהליםחמשתיהמנהלים"י
רוזובסקיגליתמינקוביץ,אליליפקה,משהזכאי,רחלהדיןעורכי

שפטלר.מיכאלודיירהמנהלים(כמזכירתגם)המשמשת

להלן.כהגדרתוהשמאיידיעלשנקבעכפישווייי'ימקדם
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חלהעליהתא/4444,המתארתוכניתשלהדרומיבחלקהקרקעחטיבתאו"'1"מתחם
אשכול,לויברחובגובלהקרקעחטיבתשלהמזרחיחלקהתמל/1003.אשכול'ימתחם

יחידות818לחלוקהעומדותזהבמתחםהשמאי,בשומתכמפורט
אקוויוולנטיות.

המתארתוכניתשבתחומיהמתחמים3מביןהאמצעיהמתחםבתא/7"מתחם
יחידות1,647.81-לחלוקה\עומדותזה\תא/4444.במתחם4?וו

ולגביומפורטתתוכניתאושרהטרםוהלמתחסאקוויוולנטיות.
507-תכניתאביב-יפותלולבנייהלתכנוןהמקומיתבוועדהמקודמת
הרובע'י!.דב-מרכזיירובע)תא/4444/1(8

204בחלקההזכויותבעליזכאיםלהןהאקוויוולנטיותהיחידותתא/00737"מתחם
שומתלפיתא/0073.המתארתוכניתשבתחומיו-4?במתחמיםמצויות
לחלוקהעומדותזהתקנוןהכנתבמועדהמשפטי,והמצבהשמאי
אושרוטרםזהלמתחםאקוויוולנטיות.יחידות171.16זהבמתחם
507-הינןלגביוהמקודמותהמפורטותוהתכניותמפורטותתוכניות

בהתאם)תא/מק/0072/4(.ו-6469050-705)תא/מק/0072/2(,3
למתחםשתיווספנהצפוי20.5.2021מיוםהמקומיתהוועדהלהחלטת

1למתחםשתוכןחדשהמפורטתבתכניתשתיווצרנהזכויותזה
תא/0073*שבתכניתהמתחמיםלכלו/אותא/0073תכניתשבתחומי

שבהכנה.תא/0055מתארבתכניתשיקבעוכפיאםנוספותוזכויות

שיתאגדומהמנהליםאחדכללרבותזכויות,בעלימספראוזכותבעל"קבוצה"י
אתהמנהליםלמשרדימציאואשרלהלן,המפורטבמנגנוןלקבוצה
המשפטביתידיעליאושרוואשרלהלן,כמפורטההתאגדותמסמכי

להלן.כמפורטכקבוצהזכויותיהםאתלקבל
אקוויוולנטיות.ביחידותהקבוצהחבריכלשלהזכויותסךזכותיישווי

קבוצתיתיי

במתחםאקוויוולנטיתיחידהשלהיחסישוויההשמאי,קביעתפיעלשליחסישווי
.1.000הינואשכוליחידה

אקוויוולנטית
אשכולייבמתחם

2במתחםאקוויוולנטיתיחידהשלהיחסישוויההשמאי,פיקביעתעלשליחסיייישווי
.0.9321הינוב-תא/4444יחידה

אקוויוולנטית
ב-תא/2במתחם

74

במתחםאקוויוולנטיתיחידהשלהיחסישוויההשמאי,קביעתפיעלשליחסייישווי
.0.8928הינותא/0073\אקויולנטיתיחידה

תא/0073'"במתחם

ביתידיעלמונהאשרמוסמךמקרקעיןשמאירוזנברג,שאולמרשמאלייייה
זו.חלוקהמבוצעתלפיוהשמאיהתחשיבלעריכתהמשפט

דב"י.שדהרובעיי,4444תא/-507-0403931מסימתארתכניתמתאר'יתכנית
תא/4444""

אפשרותקיימתאולס,המקומית.לוועדהשהוגשה/הוצעהכפיתאושרזושתכניתהיאזההגרלהתקנוןבהכנתהיסודהנחת1
שינויים.אוהתנגדויותבעקבותתשתנהשהוגשהשהתכנית

המקומיתהוועדהלהנחיותבהתאםתאושרנהאלהלמתחמיםהמפורטותשהתכניותהיאזההגרלהתקנוןבהכנתהיסודהנחתי
ישאחרים.מנימוקיםו/אוהתנגדויותבעקבותתשתננהשבהכנהשהתכניותאפשרותקיימתאולם,.30.5.2071מיוסבהחלטתה

המתארתכניתעדכון-תא/0055המתארתכניתשתאושרוככלאםיגדלתא/0073במתחםהדיוריחידותמספרכילהניחגם
שבהכנה.אביב-לתלהכוללנית
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העיר'י.מערביצפון-תא/0073מתארתכניתמתאר"תכנית
תא/0073'"

שלתכניתהדרומיחלקהאשכול,למתחםשאושרההמפורטתהתוכנית'יתמל/1003"י
אשכוליי.יימתחם-4444תא/

8.17.2022מיוםמתוקןעזרתחשיב,38.12.2022מיוםשומהתקצירהשמאי?ייתחשיב
תחולקנהלפיהם,8.12.2022מיוםהמתוקןהעזרלתחשיבוהבהרות

ביןנקבע,העזרבתחשיבהשונים.במתחמיםהבעליםשלזכויותיהם
מתחם.בכלהאקוויוולנטיותהיחידותלהקצאתהשווימקדםהיתר,

.8.12.2022השומה,עריכתיוםהינוהשמאילתחשיבהקובעהמועד

בתקנוןאיןאםוזאתחיקוקהיהכאילוזהתקנוןעלתחולנההתשמ"יא-1891הפרשנות,חוקהוראות
החוקהוראותעםמתיישבשאינודברבהקשרואוהנדוןבענייןאיןאםאוהנדוןלענייןאחרתהוראה

הנייל.

לחלוקההעומדותוהזכויותוהמשפטיהתכנוניהמצבסיכום.2

בקריאההצורךאתמחליףאינוזהבסיכוםהעיוןכימודגש
השמאיבתחשיבמהבעליםאחדכלשלוהתעמקות

התכנוניהמצבסיכום.1

.6896בגוש1היסטוריתחלקהשלואיחודחלוקהבהליכינוצרה6896בגוש204חלקה.1
רחובביןמשתרעתוהיאגבירול,אבןרחובשלהמתוכנןלתוואימערביתמצויההחלקה

הימצאותבשלרבותשניםעוכבהחלקהפיתוחבדרום.עגנוןש"יירחובלביןבצפוןפרופס
הוז.דבהתעופהשדה

רגולרית.לאצורהבעלתוהיאמייר503,981הואהחלקהשלשטהההרשום.2

הוז,דבהתעופהשדהולפינויהטיסותלהפסקתומורכבארוךמאמץהובילוהמנהליםה.3
בהליכיחלקונטלוהובילווכןפיתוחה,אתמנעקיומוואשרהחלקהבתחומיהיהשחלקו

החלקה.תכנון
בשטחהחלקה,שלהצפוניחלקהמקומיות:מתארתוכניותשתיבתחומימצויההחלקה.4

436,221-החלקהשטחיתרתתא/0073.המתארתכניתבתחומיהינומייר,67,650של
תא/4444.תכניתהמקומיתהמתארתכניתבתחומיהינומייר-

עיייהמושכרברוךתלהרחצהחוףאתהמשמשסלולחנייהמגרש)א(כוללת:החלקה.5
חברתאתהמשמששטח)ב(אביב,תלעירייתמטעםהחוףאחוזתידיעלומופעלהמנהלים

שדהומתקנימסלוליאתבעברששימשמבונה,ולאריקשטח()ו-ידהעלוחכורהחשמל
דב.התעופה

לרבותפיתוחעבודותתל-אביב(ועירייתישראלמקרקעירשות)עייימבוצעותעלהחלקהע.6
הקלה.הרכבתשלהירוקהקולסלילתעבודות

תכניתתא/0072ו-תא/4444מתארתוכניתבתחומיתוקףלמתןאושרהזהלמועדנכוןכ.7
ביוםתוקףלמתןפורסמהאשראשכוליי,יימתחם-)תמל/1003בלבדאחתמפורטת

ביןלחלוקההעומדתא/4444תוכניתשבתחומיהדרומילמתחםוזאת(1
הבעלים.

השמאי.שערךהשלמההשומהאתהמנהליםבמשרדלקבלניתןי
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תוכניתבתחומיהמקודמותהנוספותהמפורטותהתכניותתוקףלמתןאושרושקשטרם.8
תא/00732.תוכניתובתחומיתא/4444

ביןהזכויותחלוקתהמשפט,ביתהוראותפיעלמבוצעתזה,תכנונימצבלאורכייודגש
לבניניםו/אולמגרשיםחלוקהזהבשלבכוללתאינה)והיאבלבדהתכנוןמתחמישלושת

השונים(.במתחמים

תא/4444תכניתבתחומיהחלקהזכויותסטטוס2.0

התוכנית:במסמכישמופיעכפיהסביבה,רקעעלתא/4444תכניתמיקום₪.1

1:13000קנ"מ-סביבהתרשים
3'

"';
7

'/..לכוּםכני5
-י
,/י-רו 2##!:ום! -23

70־ו\7
'\ו.

0ו*

ו-ו0לה.
אהר2*-1

ל...ף-.2 .|ש0
/י.'*:בוֹ.גװיכ־וֹ־'1?«־־.־?5דוק

;
0.'-2:'.”וֹאָד?י'ר"־'.*'ז.ז*י--ם

//השהא %\הי.-יששש

7/.'יוּ:*-;!'3!:
ו-וו.ם- =י0-.-2

י

-.-6
<2.-

אשכולבמתחםזכויותיהםאתלקבלהבעליםזכאים,2008הסכםליישוםההסכםעעלפי,2
בשטחתזכויותיהםאתלקבלזכאיםהםוכןתא/4444מתארתוכניתשבתחומי?ובמתחם

תא/0073.תכנית

זכאיתאשכול,ובמתחםתא/4444מתארשבתכניתוהחלוקההאיחודלעקרונותבבהתאם.3
מזכויותובתמל/1002.תא/4444המתארשבתכניתהבנייהמזכויות30.687%ל-החלקה

עימן.בהסכמיםכמפורטזכויותהחשמלולחברתלמדינהלהפרישישאלו

עלהחלהתמל/1003היאבלבד,אחתמפורטתתכניתאושרהזה,תקנוןהכנתלמועדכוןב.4
התכנית:במסמכישמופיעכפילסביבה,ביחסאשכולמתחםמיקוםלהלןאשכול.מתחם
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אשכול(:)מתחםלתמל/1003הבינויבנספחשמופיעכפיהמגרשים,מיקוםלהל.6
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2במתחםאקוויוולנטיותיחייד1,647.81לקבלזכותלבעליםהשמאי,לתחשיבבתהתאםב.8
המפורטתהתוכניתבמסמכישמופיעכפיבתא/4444,?מתחםמיקוםלהלןבתא/4444.

הכנה:בשלביהנמצאתתוכניתזה,למתחם
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מסמכיםהשלמתעלאביב-יפותלובניהלתכנוןהמקומיתהוועדההחליטהל2.6.51ביוםב.9
בתכניתו-23למתחמיםהמפורטותהתכניותשתילגביבתנאיםהתכניתהפקדתלשם

2למתחםהרובע'ידב-מרכזירובע)תא/4444/1(507-0915108תכניתתא/4444.
דב'י.רובעייצפוןבתא/4444(3למתחם)תא/507-09720574444/2ותכניתבתא/4444

חודשבמהלךלהתקייםאמוראלהלמתחמיםמפורטותתוכניותשלבתנאיםלהפקדהקיון.0
התוכניותשלהסטטוטוריבקידומןבלבדראשוןשלבמהווההואואולם2023ינואר

בחשבוןלקחתישכאשרזמן.יחלוףתוקףלמתןלאישורןעדכילהניחישהמפורטות.
כתנאיהמקומיתהוועדהידיעלידרשוושעודשנדרשוהתנאיםלהשלמתהנדרשהזמןאת

יוער.שיוגשו(וככל)אםבערריםדיוןשאףואפשרשתוגשנהבהתנגדויותדיוןלהפקדתן,
כינכתבהמפורטות,התוכניותשתיהפקדתעלהמקומיתהוועדההחלטתבשוליכי,

רשימתכלתמולאלאאםחודשים4תוךבטלהתהיהבתנאיםהפקדהעלההחלטה
זה.זמןפרקתוךבההקבועיםהתנאים

תא/0073תכניתבתחומיהחלקהזכויותס0ססטטוס.3

אשר(3700/1-370075)תכנון,מתחמילחמישהמחולקים3700תא/מתארתכניתתחומי.1
המתארבתוכניתנקבעוראשוןבשלבעצמאית.מפורטתתוכניתמקודמתמהםאחדלכל

בשלב.התכנוןמתחמיבכלשיתקבלוולתמורותלחלקותהקצאהולוחותשומהעקרונות
בו,לבעליםהזכויותמתחםבכליוקצוהמפורטות,התוכניותשלהכנתןשלבהואהשני,

למגרשים.לחלוקהובהתאםהפרטנייםהיעודיםפיעל

תא/0073:תכניתשלהבינויבנספחשמופיעכפיהשונים,המתחמים.2

1
44 [ | [
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:כלהלומתחמים,בשניזכויותלקבלהחלקהזכאיתתא/0073,תכניתלהוראותבהתאם.3

בחלוקה(507-0469593מפורטת)תכנית2במתחםאקוויוולנטיותיחייד1.324.82
שטחשבתאמהזכויות100,70.47%שטחבתאמהזכויות10.39%שלהלן:

בשלמות.204-207שטחתאיואת,1

ותעסוקה.מסחרמגורים,הםהשטחתאיייעודי

/.5/!ן.`מגרשים7/
ל*41/ '4/',יי`

?\%%\?־%”//!200&/#/
\5נ

`?'.\/,//;י?)ן/י* גוגװא
%1י'ל'ש,0

-סרשק.=ל

הא|אאארהאההשאהפדי-אשר|ור|יאר|שר

האא|א|האאמר||אתאאר|מר|ה|א|האשר|א|ההמס

האוא]יאיארא|האיאור|הא|יא|חר[זשד

ו

מפורטת)תכנית4במתחםהחלקהמקבלתנוספותאקוויוולנטיותיחייד17.5=.2
מלונאית.לאחסנהשייעודו,702שטחבתא6

-\*:ך\::"ף,//,,/יבי*///4/"1::;
-7\₪₪

־///"/וֹןז\::\אַי\,,,ץנך//ןךאַ:.*[/ך
.ג

»

1
-

י -־ףץ.גףוֹ:;:*:ל/;/\,\/'.
':לל24

0א*..לל//י/י////

//',.8
8

-־\-
/;

לד
ג

א`47

/77..ְ.-`///
//

/\\”/ז./;77,-
--ד/₪ל2, /,//7

/,'י#/\:/,//.,
//-ו'



 
 

2.3.4 

 

2.3.5 

 

2.3.6 

 

2.3.7 

2.3.8 

2.3.9 

 

2.3.10 
 

2.3.10.1 
 

2.3.10.2 
 

2.3.10.3 

 

2.3.11 

 

2.3.12 

 

9

המשפטביתקבע11.7.2021מיוסדינושבפסקולאחר,2008להסכם5.1לסעיףבהתאם.4
ל-המדינהזכאיתתא/0073,מתארתכניתשבתחומילזכויותביחסאףחלזהסעיףכי

משמעותאלה.מזכויות50%לזכאיםהבעליםואילושבתחומיההחלקהמזכויות%
נוספותדיוריחידות8.75ול-?במתחםדיוריחידות162.41ל-זכותלבעליםכיהאמור

.4במתחם

עוייד62160-10-21)צייא11.7.2021מיוםהמשפטביתהחלטתעלערעורהגישוהמנהלים.5
לקבלזכאיתאינההמדינהכיהינהוטענתםואח(ישראלמדינתואחינ.רוזובסקיגלית
ביוםתא/0073.מתארתוכניתשבתחומיהחלקהבשטחלבנייההבעליםמזכויות%
פסקניתןטרםזה,מסמךהכנתלמועדנכוןאולםזהבערעורדיוןהתתקיים2
האקוויוולנטיותהיחידותמספרזה,תקנוןהכנתבמועדהידועפיועלכן,עלאשרדין.

כייובהרבלבד.אקוויוולנטיותיחידות171.16הואתא/0072במתחםלחלוקההעומדות
זה,תקנוןעפייילבעליםהזכויותחלוקתשתבוצעלאחרהמנהליםערעורשיתקבלככל

כפיהכלהבעלים,כללביןשווייןו/אוהנוספותהדיוריחידותל-61.171הזכויותיחולקו
המשפט.ביתעייישיקבע

למדינהזכויותיוקצותא/0073שבמתחםמהמגרשיםבאיזהנקבעטרםזה,למועדנכון.6
לביןהמנהליםשביןההסכמותפיעלכייצויןלבעלים.זכויותיוקצומהמגרשיםובאיזה

מגורים.ביעודבמאוחד,הניתןככללהםתוקצנההבעליםזכויותהמדינה,

כברתוקףלמתןאושרהמקומית(מתארתכנית)שהינהתא/00732מתארשתכניתהגם.7
למתחמיםהמפורטותהתכניותאושרוטרםזהתקנוןהכנתלמועדעד,2015ינוארבחודש

שבתחומה.

אישוראשראביב-יפו,תלולבנייהלתכנוןהמקומיתהוועדההחליטה,30.5.2021ביום.8
התכניותבכלהאיזוןטבלאותבעדכוןהצורךעלבסמכותה,הינוהמפורטותהתכניות

פרסוםועלו-4(2למתחמיםהתכניות)כוללתא/0073מתארתכניתשבתחומיהמפורטות
לחוק601)ב(סעיףלפיבהתנגדותוהכרעהלדיוןכאמורשתוכנההמתוקנותהטבלאות

התשכייה-5691.והבנייה,התכנון

להגדלתדבשדהפינויעםשנוצרוהאפשרויותבהינתןכיהמקומיתהוועדההחליטהכן.9
למתחםחדשהמפורטתתכניתתוכןתא/0072,המתארבתכנית1במתחםהבנייהזכויות

שלהצפונילגבולההמשיקהמתחם)הואזהבמתחםהבנייהזכויותיוגדלובמסגרתהזה
בעלילכלוחלוקהאיחודשלבדרךיחולקואלהחדשותזכויותוכיתא/4444(מתארתכנית

זו.בתכניתהיחסיחלקםלפיתא/0073מתארתכניתשבתחוםהזכויות

החלקהזכויותלגבי30.5.2021מיוםובנייהלתכנוןהמשנהוועדתהחלטתמשמעות.00
כלהלן:הינה2700תא/מתארבתוכנית
המתוקנותהאיזוןבטבלאותהחלקהתקבלאשרהדיוריחידותשלמספרן.1

להשתנות.צפויוהואסופי,אינובהו-4?למתחמיםהמפורטותשבתכניות

מפורטותתכניותשתאושרנהעדשיארךהזמןפרקאתלהעריךקשה2
שנים.מספריארךזהתהליךכילהניחוישאלהלמתחמים

המתארשבתכנית1למתחםחדשהמפורטתתכניתשלהכנתהבהינתן.3
בעלילכללבמסגרתהשתיווצרנההנוספותהזכויותוהקצאתתא/0072
הבהירותשאיהריבכללם,ולחלקהתא/0073,מתארתכניתבתחומיהזכויות

והבעלים,החלקהזכאיםלהםהדיוריחידותשלהסופיהכוללמספרןבדבר
עדשניםויחלפומתעצםתא70073מתארתכניתבתחומיבהתאמה,

1למתחםהחדשההתכניתשלתכנונההליךהחלטרםשכןשתתגבשנה,
הוועדה.הורתההכנתהעלאשרתא/1002המתארשבתכנית

המקומיתהוועדההחלטתפרסוםנדרשוהבניההתכנוןלחוק)ב(106סעיףלפיכייצוין.1
גםכילהניחישלעיל(.2.24)סעיףתא/0073למתחםשתוכנההמתוקנותוהטבלאות

נוספים.והשגהעררהליכייוגשואחריוכיגםויתכןזמןיארךזהתהליך

המקומיתהוועדההחליטה,13.7.2022מיום22-0002מסיבהחלטתהכייצויןבנוסף.2
המתארתכניתהפקדתעלהמחוזיתהוועדהבפנילהמליץאביב-יפו,תלובניהלתכנון

אביביי.לתלמתארתכניתייעדכוןמשמה,כעולהשעניינה,תא/0055,
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ביוםהופ*)אשרזובישיבתהאביב-יפו,תלובניהלתכנוןהמשנהוועדתפרוטוקולעפייי.3
עלבדגשתא/0073,מתארתכניתבתחומיהיתר,ביןמרחביים,עדכוניםיערכו2ָף(
לאזורקומותרבתמבנייהיעודשינויצפוישםבתא/1,0073למתחםהמפורטתהתכנית

המקודם.לתכנוןזכויותשלהתאמהוכןמעורב

סבירותכיקיימתלהניחישלעיל,המצויןעפיייואולםפורסם,טרםתא/0055תכניתתקנון.4
מתחםעל)בדגשתא/0073מתארתכניתבמתחםהבנייהזכויותלהגדלת/להעצמתגבוהה

השמאיבתחשיבניתןלכךוביטוי(1/2700המפורטתהתכנית

רולינגבפרה.4

לקבלהבעליםעתידיםמהןאחתובכלמתארתוכניותשתיבתחומימצויהשהחלקהכיוון.1
מפורטתתכניתתחולמהםאחדכלעלאשרמתחמיםשלושהאובשנייםזכויותיהםאת

מתחמיםב-5זכויותיואתלקבלבחלקהמהבעליםאחדכלאמורשלכאורההריאחרת,
שונים.

אחדבמתחםולקבלןזכויותיואתלרכזמהבעליםאחדלכללאפשרצורךראוהמנהלים.2
פעולההינהאחדלמתחםהזכויותריכוזישראל,מדינתשלהמסחוקישלפיאלאבלבד,

במס.לכאורההחייבת

המסרשויותתאשרנהלפיוייפרה-רולינגיילקבלתהמסלרשויותהמנהליםפנולפיכך.3
כייעסקהיייחשבלאאחדבמתחםזכויותבעלשלזכויותיוריכוזכיבחלקההזכויותלבעלי

במס.החייבתבמקרקעין

בעלישלזכויותריכוזיתאפשרכיוקבעההחלטתההמיסיםרשותנתנה4.11.2021ביום.4
בתנאיםוזאתמס,בתשלוםיחויבושהבעליםללאאחדמתחםבתחומיבחלקההזכויות
הזמןבטווחשתעשהחלוקהיחולעלשהפטורבכךשעיקרםלהחלטה,3.6בסעיףכמפורט

שללתוקףלכניסתהועדהתכניותחמשמביןהראשונההתכניתשללתוקףכניסתהשבין
לפיהרביעית,התכניתשלאישורהממועדחודשים6חלוףעדאוהחמישית,התכנית

שקיבלוהקרקעבצלייוכלולאמסויםמתחםשלחלוקהשנעשתהמעתכיוכןהמוקדם,
בפטורשיחולקוהבאיםבמתחמיםבזכויותשקיבלוהזכויותאתלהחליףבמתחםזכויות

לגרועכדישניתן,לפרה-רולינגבהתאםבעלים,זכויותלריכוזהאפשרותבמתן)איןממס
מתחמים(.במספרולקבלןזכויותיואתלפצלבכךהחפ*קרקעבעלשלמזכותו

חשמלחברתזכויות.5
בחלקה.היסטוריבעליםהיתההחשמלי('"יחברת)להלן:בעיימלישראלהחשמלחברת.1

ישראל.למדינתזכויותיהאתהעבירההחשמלחברת

כיהוסכםהחשמלחברתלביןהקודמיםהמנהליםבין10.9.1987מיוםהחלוקהבהסכם.2
המקרקעלון,בלשכתהחשמלחברתשלבבעלותהתירשםבחלקה,הזכויותחלוקתבמסגרת

המשפטביתעיייאושרהחלוקההסכםועצמאית.נפרדתרישוםכיחידתקרקעחטיבת
.19.11.1987ביום

פיועלחכירהחוזההחשמלחברתעםנחתםהחשמלחברתשלאלהזכויותיהלהבטחת.3
רישוםלהשלמתועדההסכםחתימתממועדהחשמללחברתהקרקעחטיבתתוחכר
שמה.עלהבעלותזכויות

חברתחכרההחלוקה,להסכםגיכנספחצורףאשרהחתום,החכירהלחוזהבהתאם.4
שנים.99שלנוספתלתקופהחידושזכותעםשנים,ל-99הקרקעחטיבתאתהחשמל

מיוחדיייימגרשהחשמל,לחברתהוקצהתא/4444,מתארתכניתשלהאיזוןבטבלתכאמור.5
24מגרששלשטחועלנסמךהאיזוןבטבלתהמופיעהמגרששטחהחלקה.בתחומי
חברתשלהדלקמכליכיוםגםמצוייםבוהמגרשהינוזהמגרש.1963משנת628בתכנית

החשמל.

בעליזכאיםלהםהאקוויוולנטיותהדיוריחידותלכמותהנוגעבכלהשמאיתהחשיב.6
זכאיתלהןהאקוויוולנטיותהדיוריחידותכלאתלהפחיתשישבהנחהנערךהזכויות

בבקשההמשפטלביתפנוהמנהליםהמדינה(.כולל)לאהבעליםמזכויותהחשמלחברת
מחלקהתגענההשמאילתחשיבבהתאםהחשמלחברתזכאיתלהןמהזכויותמחציתכי
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2.7  

2.7.1 
 

1

מסךיופחתושם(6)סעיף6.10.2022מיוםהמשפטביתלהחלטתבהתאםהמדינה.של
החשמל.חברתזכויותשהןיחייד,65.58לחלוקההעומדותהבעליםזכויות

ונתוניםעובדות.6

,8.8.2021,19.1.2022מיוםהנכבדהמשפטביתלהחלטותבהתאםהוכןזההגרלהתקנון.1
ומיום7.11.2072מיום,6.10.2022מיום,17.8.2022מיום,272,11.7.20227

בהן.האמורפיועל78.12.2022ומיום22.17.20227מום,7272

לפיוזאתעתיקותאתרבדברהערההמקרקעיןבספריהחלקהעלנרשמה14.6.2000ביום.2
.(2707עמוד,23.2.2000מיום4857מסיפרסומים)ילקוט0184370001מספרשטר

הםהבנייה,לצורךלקבלהבעליםשיידרשוהאישוריםבמסגרתכיהיאהדברמשמעות
כייתכןבמגרש,בפועלעתיקותשיימצאוככלהעתיקות.רשותאישוראתלקבליידרשו

במגרש.הבנייהתתאפשרלא

עריכתבעתהידועיםהפיזיוהמצבהמשפטיהמצבהתכנוני,המצבלפינעשיתהחלוקה.3
השמאי.תחשיבפיועלזהתקנון

הוכנווטרםהחלקהשלהארילחלקמפורטותתוכניותאושרושטרםהעובדהנוכח.4
מפורטת,תוכניתאושרהשבואשכולבמתחםלמגרשיםאףארכיטקטוניעיצובתוכניות

פועליםהמנהליםלמבנה/ים.ו/אולבניין/ניםהבעליםזכויותאתלחלקזהבשלבניתןלא
חלוקהשיאפשרבאופןארכיטקטוניעיצובלקידוםהמשפטביתלהנחיותבהתאם

טרםבהםלמתחמיםהמפורטהתכנוןקידוםבמסגרתכייתכןאשכול.במתחםלבניינים
תלוייםשאינםשינויים,יחולוהמפורטותהתכניותלאישורעדשיחלוףהזמןובפרקאושרו

נשובמימושן.אפשרויותעללרבותהזכויות,שוויו/אומצבעלישפיעואשרבמנהלים,
ניתןיחידותכמהידועאךבניןבכללבנותניתןיחידותכמהידועלאזהבשלבכיונציין
מגרש.בתחוםלבנות

מאירמר-לשעבר,אילתעירייתראששלהאחרונהמהעתלתקשורתבראיונותלמשל,כך
לעשותהנכוןהדברכיטעות,היההשדהפינויכיעמדתואתומדגישחוזרהואהלוי,יצחק

רוןמראביב,תלעירייתראשיעשה.כךכילפעולבכוונתווכי-למקומולהחזירוהוא
אחראוכזהמטוסיםמנחתלאפשרישלדעתוכיעימובראיונותהואאףמצייןחולדאי,

בשטח.

אחדכליהיהמסוים/ים,במתחם/יםוקביעתםהבעליםזכויותחלוקתעםכילהדגישיש.5
ולאזכויותיולוהוקצובוהמסויםבמתחםלושהוקצולזכויותורקאךזכאימהבעלים

יוגדלובעתידאםכיהינההאמורמשמעותאחרים.במתחם/יםלזכויותזכאייהיה
הוארקולהיפך:שתינתן,מהתוספתיחסילחלקזכאייהיהלאהואאחרבמתחםהזכויות

נוספותזכויותיקבלוהזכויותהוגדלובובמתחםזכויותשקיבלוהאחריםהזכויותובעלי
כאלה.תיווצרנהאםזה,במתחם

אינההמדינהכיהמנהליםטענתשתתקבלכיככליודגשלעיל,2.6.5בסייקהאמורלמרות.6
הנוספותהדיוריחידותל-61.171הזכויותיחולקותא/0073,תוכניתבשטחלזכויותזכאית

תוכניתבמתחםזכויותיוקצולהםהבעליםאותםביןרקולאהבעלים,כללבןשווייןו/או
המשפט.ביתשיקבעכפיהכלתא/0073,

שינוילכלאחראיםאינםוהםהמשפטביתוהחלטותהנחיותפיעלפועליםהמנהלים.7
וכיוייב.לממשןבאפשרותו/אוהזכויותשוויו/אובמצבשיהיה,ככלשיהיה,

כפיהזכויות,לוחאתקיבלוהמנהליםמקרקעין.כרשמילשמשמוסמכיםאינםהמנהלים.8
פיעלהזכויותרשימתלעדכוןפועליםוהםבתפקידמקודמיהםהמשפט,ביתעייישאושר

רישוםלתקינותהבודקיםהדיןעורכיאישורימובאיםבפניוהמשפטביתהחלטות
לתיקים.הזכויותוהעברת

נוספותעובדות.7

דיוריחידתשלוגודלהמיירכ-08הינותא/4444מתארבתכניתממוצעתדיוריחידתגודל.1
מייר.120הינותא/0073מתארבתכניתממוצעת
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2

ככלשוויוניתחלוקהשתתאפשרמנתועל,8.8.2071מיוםהמשפטביתלהחלטתבהמשך.2
בתכניתהחלקהזכויותשליחסישוויאומדןהכיןאשרהשמאיאלהמנהליםפנוהניתן,
ת3או/4444.מתכניתהנגזרתו-תמל/1003תא/0073מתארתכנית,תא/4444מתאר

בתכניתהשונההיחידותגודלובכללם:הנדרשים,למקדמיםהשמאיהתייחסבשומתו.3
ככלהמיקוםהשפעתהנייל,בתכניותהדיוריחידותזמינות,תא/4444ובתכניתתא/0073

יודגשהאחרים.במתחמיםהזכויותלשוויביחסאשכולבמתחםהזכויותשוויכזה,שיש
בנין.בכללבנותשניתןהיחידותמספרידועלאזהבשלבכאמור,כי,

הימנונפרדבלתיכחלקזהלתקנוןמצורףהמשפט,ביתידיעלאושראשרהשמאי,תחשיב.4
הזכויות.חלוקתנערכתפיוועל

המנהליםשכר=.8

אוקרקעמכלמעיימבתוספת4.75%הואהמנהליםשכרהמשפט,ביתהחלטותעלפי.1
המחולקותמהזכויותזהבשיעורהואהמנהליםשלשכרםלפיכךהבעלים,שיקבלותמורה

לחלוקה.העומדיםמהמתחמיםואחדאחדבכלוזאתלבעלים,

השופטת)כביזהמשפטביתבפניהןהצהירההמדינהכייצייןהתמונהשלמותלמען
עוייד63848-05-22בעייא10.11.2022ביוםשהתקייםבדיוןוהןרובינשטיין(מיכלבדימוס

מדינתנ.ליפקהמשהעוייד26751-06-22וברעייאואחיישראלמדינתנ.ואחיזכאירחל
ידיעלשולםכבר204חלקהעבורהמנהליםטרחתשכרמלואבגיןהמע'ימכיואחיישראל

הבעלים.

וההיטליםהמסיםבכללשאתהמנהליםעל,11.4.2077מיוםהמשפטביתהחלטתעלפי.2
.("11.4.2022מיום"ההחלטה:)להלןטרחהכשכרשיקבלוהזכויותעלהחלים

שכרכילקבועביקשובמסגרתו,11.4.2022מיוםההחלטהעלערעורהגישוהמנהלים.3
מיסיםתשלומיהמנהליםעלשיוטלוללאמהקרקע4.75%בשיעוריהיההמנהליםטרחת

המוטליםאחרתאגרההיטלאוכלאומעיימשבח,מסהשבחה,)היטלהבעליםעלהחלים
26751-רעייאואחי;ישראלמדינתנ.ואחיזכאירחלעויד63848-05-22)עייאבעלים(על

ואח(.ישראלמדינתנ.ליפקהמשהעוייד2

ניתנהטרםזהמסמךהכנתלמועדונכון10.11.2022ביוםהתקייםבערעוריםהדיון.4
עייישיקבעוככלהבעלים,זכויותעלתשלכנהבערעוריםההחלטותדין.החלטה/פסק

הבעליםזכויותתעודכנהשינוי,טעונה11.4.20227מיוםההחלטהכיהערעורערכאת
בהתאם.

אופןוענינההמנהליםשהגישוהוראותלמתןבקשהועומדתתלויההמשפטביתבנני.5
המנהליםשהעבירוהזכויותמתוךגםיגבההפסוקשכרםהאםהמנהלים,שכרחישוב

הזכויותמבעליייגבההמנהליםטרחתשכרמלואכיאוטרחתם,כשכרשמםעלהקודמים
.25.1.2023ליוםלדיוןקבועהזובקשהנעבריהם.אוהקודמיםהמנהליםשאינסבחלקה

השמאיתחשיבתקציר.9

תחולקנהבסיסושעלהשמאיתחשיבהימנונפרדבלתיכחלקמצורףזההגרלהלתקנון.1
להקצאתהשווימקדםהשמאיידיעלנקבעבתחשיבהשונים.במתחמיםהבעליםזכויות
מתחם.בכלהאקוויוולנטיותהדיוריחידות

בלתיכחלקזהלתקנוןהמצורףהשמאי,שערך8.12.2022מיוםהשומהבתקצירכאמור.2
מהמתחמים*אחדבכללחלוקההעומדותהאקוויוולנטיותהיחידותמספרהימנו,נפרד
כדלקמן*:הינו

זכויות.תתווספנהכייתכן3700תא/במתחםכאמור,4

החשמל.חברתזכויותלגבילעיל2.5סעיףראהכן?
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אקוויוולנטיותיחידותמסיתכנוןמתחם

₪11בתא/2,4444מתחם
10066תא/0072מתחם

הינוהשוניםבמתחמיםאקוויוולנטיתיחידהשלהיחסישוויההשמאי,קביעתעלהבפי.3
כדלקמן:

מקדםמקונאלהפחתהמקדם
משוקללמקדםיה?;::::וחװ;;";:שךהיטלבגין|זמינותמקדם|מיקוםמקדם|שטחמקדםשסחעי::;:;ושװיתכנוןמתחם

446200850988111)?י?:\כרנוי\ו;ונהת))\:)):ב
תא/4444

)תא/44441(
ו111| תאאע

נמוךבתא/24444במתחםיחיידשלהאקוויוולנטיהערךכיהןבתחשיבוהשמאימסקנות.4
יחיידשלהאקוויוולנטיהערךוכיאשכולבמתחםיחיידשלהאקוויוולנטילערךביחס

יחיידושלאשכולבמתחםיחיידשלהאקוויוולנטילערךביחסנמוךתא/0073במתחם
בת/7.4444במתחם

ויבחראשכולבמתחםאחתאקוויוולנטיתליחידהזכותלושישמיכיהאמור,מששמעות.5
מיחידהיותריקבלתא/0073במתחםאובתא/7,4444במתחםהקצאתואתלקבל

שנקבעהליחסיותבהתאםתא/0073במתחםאובתא/24444במתחםאחתאקוויוולנטית
השמאי.בתחשיב

אחתאקוויוולנטיתליחידהשזכאימייקבלהזכויות,בתחשיבוכאמורההדגמהלשם.6
כלהלן:זכויותאחרים,במתחמיםלקבלהובחראשכולבמתחם
.1/0.9321אקווי'-יח"ד1.073:בתא/24444במתחם

.1/0.8928אקוויי-יח'יד1.120:תא/0073במתחם

הנכונה,8.12.2022מיוםהשמאי,שערךהשלמההשמאיתהדעתחוותאתהמנהליםבמשרדלקבלניתן*
עריכתה.למועד
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4

עלמהמתחמיםאחדבכלקהלחלוהעומדקװיװלכטיוֹתהאיח"דמספרחיטוב

8.12.0222מיוםהשמאיתחשיבפי

אקווי"-זכויותיח'"ד65.58)כוללהמתחמיםב-3לחלוקהאקוויולנטוותיחידותוסה"יכ
₪*,5החשמל(חבי

-- סה'יכבמתחם
תא/84440073בתכנית2אשכולבמתחם

ווהנ%ךנננמ אזפא116062|\14700]880|ההרהיהחשמלתב'בניכויוכויותלבעליםסה"כ

₪)180|4120ה]490]88הץ"להל(יהערות)ראה4758המנהלוםשכייט

ם 22

הערות:
החשמלחביזכויותכוללבמתחם,הזכוויותמכללחושבהמנהלים*שכייט

אלהזכויותבגיןהמנהליםשכי"טיופחתלאהמקוריות,וכויותיהבגיןאקווי'יח'"ד75.15ישראלמדינתתקבלבו**במתחם

לקבוצההתאגדות3

ו/אוכמנהלטרחתושכרלקבלתזכאותומכוחזכויותבעלשהינומנהלוכלבחלקהזכותכלבעל.1
לקבוצה.אחריםזכויות/מנהליםבעליעםלהתאגדרשאיאחר,מקורמכלו/אוכבעלים

מחבריאחדעייימיוצגתותהיהאחתמשפטיתכאישיותההגרלה,לצורךתחשב,קבוצהכל.2
באופןהקבוצה,לראשיקנוהקבוצהחבריכלהקבוצה!(.'יראש)להלן:עורך-דיןע'ייאוהקבוצה

לקבלתהנוגעעניןבכלהקבוצהחבריאתלחייבכדיהדרושותהסמכויותכלאתחוזר,בלתי
בקבוצה.המאוגדיםהבעליםכלשליחידיכחומיופהכנציגיחשבהקבוצהוראשבהגרלההזכויות

במלואןתוקצנהשזכויותיהםעדממנהלפרושרשאיםיהיולאבקבוצהשהתאגדובעלים.3
למתחם/ים.

עניןבכלהקבוצהחבריכלאתלחייבכדיהדרושותהסמכויותכלמוקנותיהיוההגרלהלוועדת.4
ההגרלה.וועדתהוראותפיעליפעלווהמנהליםמסויםבמתחםהזכויותלקבלתהנוגע

אולהעביר,אולמכור,רשאייהיהלאבקבוצהחברלמתחמים,הקבוצהזכויותשיבו*לסיוםעד.5
מתאיםכחייפויתחילהנתןההסבהאוההעברהמקבלאוהקונהאםאלאזכויותיו,אתלהסב
הקבוצה.לראש

בהגרלותההגרלה,וועדתידיעליקבעואשרמתחמיםאובמתחםזכויותיהכלתקבלאתהקבוצה.6
להלן.6בסעיףכמפורטבמנגנוןשתתקיימנה

אתיקבלהראשונה,העדפתופיעלזכויותיומלואאתלקבליזכהשלאבעליםאוקבוצהכל.7
6.4-6.6בסעיפיםכמפורטשיחולק,האחרוןבמתחםאוהשנייההעדפתולפיבמתחםזכויותיו

להלן.
בקבוצותלהתאגדרשאיםחלקםאווהםעצמםלביןבינםיקבעוהקבוצהחבריכלשלהזכויות.8

ראשתמנהמשנהקבוצתכלאחד.במתחםזכויותיהכלאתקיבלהלאהקבוצהבולמקרהמשנה,
הקבוצה.מראששיקבלובכתבהוראותעפיייורקאךבנדוןיפעלוהמנהליםקבוצה.

זה.לתקנוןבהתאםההגרלהוועדתתפעלההגרלהלסדריהנוגעבכל.9
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כמפורטהמשפט,ביתלאישוריועבראשרפרוטוקולההגרלהועדתידיעלייחתםההגרלהבסיום.0
להלן.6.8בסעיף

בהגרלהשעלתהכפיהזכותאתזכותלבעליאוהקבוצותלראשילמנהלים,תודיעההגרלהועדת.1
ההגרלהמועדתשיקבלובכתבהוראותעפיייורקאךזהבענייןיפעלווהמנהליםמהם,אחדלכל

המשפט.ומבית

ההתאגדותדרכי.4

אביב,בתל1צייטליןברחובהמנהלים,למשרדימציאובקבוצהלהתאגדהמעונייניםזכויותבעלי.1
הבאים:המסמכיםאתבעיתון(,הפרסוםממועד|||||||||)0גיוםמיוםיאוחרלא,6קומה

שניתןטופסעלההתאגדותי('יהודעת)להלן:לקבוצהההתאגדותעלוהצהרההודעה.1
בקשהעפייית888]11תסח1806661110(.00.11)דוא"ילבאמצעותאוהמנהליםבמשרדלקבלו
בכתב.

ולאבעצמםההתאגדותהודעתאתלהדפיסבחרובקבוצההמתאגדיםשהבעליםבמקרה
כיהצהרההקבוצהראשבתצהירתתווסףהמנהלים,שהכינובטפסיםשימושלעשות
המנהלים.שהכינולזהלאחד,אחדזהה,שהדפיסהטופס

מחבריאחדכלחתימתעלבמלואם,בטופסהמופיעיםהפרטיםבלמילויעללהקפידיש
הקבוצה.בשםההתאגדותהודעתעלהקבוצהראשחתימתועלהטופסעלהקבוצה

עלשעבודרוב*אוהערהקיימתהמנהליםשבמשרדהזכויותבמחשבהאמורפיעלאם
אתגםההתאגדותהודעתעללהחתיםישגי,צדלטובתהקבוצהמחבריחברשלזכויותיו

ומסכיםיודעשהואלאותהעניין,לפיהשעבוד,בעלאתו/אוההערהפיעלהמוטב
שלאישורטעונההשעבודבעלחתימתהמשועבדת.הזכותבעלשלבקבוצהלהתאגדותו

נוטריון.אודיןעורך
מבקשתמתחםבאיזההקבוצתית,הזכותשוויאתהקבוצהראשיצייןההתאגדות,בהודעת
כולןזכויותיהאתבגורללקבלתזכהלאואםראשונה,בעדיפותזכויותיהאתלקבלהקבוצה

חלקאוכלאתלקבלהקבוצהמבקשתמתחםבאיזהראשונה,שבעדיפותבמתחםחלקןאו
שנייה.בעדיפותמזכויותיה

אוראשונהבעדיפותזכויותיהאתלקבלהקבוצהמעוניינתמתחםבאיזהבהודעהצויןלא
להלן.6.7בסעיףכמפורטבמתחםזכויותיהיכללושניה,

לעובדותמודעהקבוצהמחבריחברכללפיההצהרהתיכללההתאגדותהודעתבגוף.2
אתעצמועלמקבלוהואבקבוצהלהתאגדמסכיםהואכיעלנספחיו,זהבתקנוןהמפורטות

מכך.לנבועשעלולותלתוצאותהאחריותמלוא

האמורכלאתההתאגדותלהודעתצרףכיבדין,כמשמעותובתצהיריצהיר,הקבוצהראש.3
תקפיםכוחיפוייבידוכיידו,עלנבדקוההתאגדותבהודעתשמסרהנתוניסכילעיל,

בסעיףכנדרששעבודים,בעליו/אוההערותמוטביהסכמותכלהתקבלווכיותקינים
כילוידועכיויצהירההתאגדותבהודעתהפרטיםנכונותאתיאשרכןלעיל,1

כאמור,הקבוצהראשהצהירלאהקבוצה.ראשמסראותולמידעאחראיםאינםהמנהלים
בקבוצההתאגדושלאבודדיםזכותכבעליאלאכקבוצהקבוצהאותהחבריייחשבולא

בהתאם.תעשהזכויותיהםוהגרלת

לקבוצההתאגדשלאבעלים.2
שניתןטופסעל"ההודעה?()להלן:הודעהלמסוררשאייהיהבקבוצההתאגדשלאבעלים.1

בקשהעפיייהתסרת061110(8110(8)11.00.חזודואיילבאמצעותאוהמנהליםבמשרדלקבלו
בכתב.

המנהלים,שהכינובטופסמשתמשואינובעצמוההודעהאתלהדפיסבחרשבעליםבמקרה
המנהלים.שהכינולזהלאחד,אחדזהה,שהדפיסהטופסכיהצהרהבהודעתותתווסף

טופסעלהבעליםחתימתועלבמלואם,בטופסהמופיעיםהפרטיםכלמילויעללהקפידיש
זה.
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עלשעבודרוב*אוהערהקיימתהמנהליםשבמשרדהזכויותבמחשבהאמורפיעלאם.2
אתו/אוההערהעלפיהמוטבאתגםההודעהעללהחתיםישג',צדלטובתהבעליםזכויות

הזכותבעלשמסרלעדיפויותומסכיםיודעשהואלאותהעניין,לפיהשעבוד,בעל
נוטריון.אודיןעורךשלאישורטעונההשעבודבעלחתימתהמשועבדת.

כןראשונה,בצדיפותזכויותיואתלקבלמבקשהואמתחםבאיזההבעליםיצייןבהודעה.3
יזכהלאאםשניה,בעדיפותחלקן,אוכולןזכויותיו,אתלקבליבקשמתחםבאיזהיצין

ראשונה.העדפתושבובמתחםבהגרלה

שניה,אוראשונהבעדיפותזכויותיואתלקבלהבעליסמעוניןמתחםבאיזהבהודעהצויןלא
להלן.6.7בסעיףכמפורטבמתחםזכויותיויכללו

נספחיועלזהבתקנוןהמפורטותלעובדותמודעהבעליםלפיההצהרהתיכללההודעהבגוף.4
יצהירכןכמומכך.לנבועשעלולותלתוצאותהאחריותמלואאתעצמועלמקבלוהוא

הצהירלאבהודעה.מסראותולמידעאחראיםאינםהמנהליםכילוידועכיהבעלים
וזכויותיולמתחםהעדפתואתמסרשלאבודדזכותכבעלהבעליםייחשבכאמור,הבעלים

להלן.6.7בסעיףכאמורלויוקצו
בקבוצההתאגדושלאבעליםוהודעותהקבוצותהודעותשלוהבדיקההטיפולהליכי.5

במסגרתבקבוצות.להתארגןהאפשרותלבעליםתובהרבהלבעליםפניהתיקדםההגרלהלהליך.1
בעדיפותזכויותיהםלקבלמבקשיםהםמתחםבאיזהלמנהליםלהודיעהבעליםיתבקשוהפניה

לתתיהיהניתןשלא)ככלשניהבעדיפותזכויותיהםלקבלמבקשיםהינםמתחםובאיזהראשונה,
ראשונה(.כעדיפותשצויןבמתחםמבוקשםלהם

.2

אתהמציגהטבלההשמאיבאמצעותהמנהליםיכינולבעלים,ההודעותלמשלוחקודם.1
עלמבוססתתהאהטבלהמהמתחמים,אחדבכלאקוויוולנטיותביחידותהבעליםזכויות

המנהלים.במשרדהמתנהלהזכויותספר

יוכלוכויותיו,רישוםעללהשיגאולהעירשיבקשאדםוכלהמשפטלביתתוגשזוסטבלה.2
להלן.כמפורטוזאתהמשפט,לביתהשגההגשתבאמצעותכן,לעשות

להגישהאפשרותועלהשמאישיכיןהטבלהקיוםעלמודעהעיתוניםבשנייפרסמוהמנהלים.3
בעיתונים.האחרוןהפרסוםממועדימים10בתוךבהלאמורהשגותו/אוהערות

להשגותלהגיבאפשרותתינתןלמנהלים,הצורךובמידתלשמאיהבודקים,הדיןלעורכי.4
המשפט.ביתלהכרעתוהתגובותההשגותתועברנהמכןולאחרנוספיםימים10בתוך

בהתאם.תתוקןהיאבטבלה,תיקוניםביצועעלהמשפטביתשיורהככל.5

המנהלים.במשרדהבעליםלעיוןתעמודהמשפט,ביתידיעלשתאושרכפיהטבלה,.6

יבדקויתאגדושלאהבעליםוהודעותההתאגדותהודעותלהמצאתהמועדתוםלאחרבסמוך.3
הזכויות,במחשבהרשוםאתתואמיםהשונותבהודעותהמופיעיםהבעליםפרטיאםהמנהלים

ליקויאופגםנפלכיהמנהליםימצאואםלעיל.המפורטיםוהתנאיםההוראותכלמולאוואם
בהתאמהההודעהמוסרלבעליםאובדברהנוגעיםהקבוצותלראשיבכתבכךעליודיעובהודעות

כאמור.לתיקוןהדרישהמשלוחמעתימים20תוךהליקויאוהפגםתיקוןאתוידרשו

יחשבולאשנקצבהמועדתוךהקבוצהשלההתאגדותבהודעתשנפלהליקויאוהפגםתוקןלא.4
בקבוצה.התאגדושלאבודדיםזכותכבעליאלאכקבוצה,קבוצהאותהחברי

שלאכבעליםאלהייחשבוהקבוצה,מחבריאחדיםאולאחדביחסשנפלליקויאופגםתוקןלא
בהתאם.תעשהזכויותיהםוהגרלתמסויםלמתחםעדיפותביקש

הליקויאווהפגםבקבוצה,התאגדשלאבודד,בעליםשלבהודעתושנפלליקויאופגםתוקןלא
בהתאם.תעשהזכויותיווהגרלתמסויםלמתחםעדיפותביקששלאכבעליםהואיחשבתוקנו-לא

ובעללעיל5.3-5.4בסעיפיםהאמורלגביהחלטתםאתהמשפטביתלאישוריביאוהמנהלים.5
המשפט.ביתבפניהשגותיואתלהביארשאייהיההמנהליםהחלטתעלשיחלוקזכויות
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1

אתהמנהליםיכינולעיל,5.2בסעיףכמפורטהבעליםבעמדות/השגותיחליטהמשפטשביתלאחר.6
הבאות:הרשימות

והעדיפותהקבוצתיתהזכותשוויהקבוצה,ראששםציוןתוךהקבוצותרשימת.1
מסוים.במתחםזכויותיהבקבלתמהקבוצותאחתכלשלוהשנייההראשונה

הראשונהועדיפותםפרטניותהודעותונתנובקבוצותהתאגדושלאהבעליםרשימת.2
מהם.אחדכלשלזכויותיוושוויזכויותיהםבקבלתוהשנייה

ושווילעיל4.2בסעיףכאמורהודעותנתנוולאבקבוצותהתאגדושלאהבעליםרשימת.3
מהם.אחדכלשלזכויותיו

בדרךמהמתחמיםאחדבכלהבעליםביןלחלוקההעומדהאקוויוולנטיותהיחידותסך.4
להלן.6.2בסעיףהמפורטבהינתןהגרלה,של

המשפט.לביתיוגשולעיל5.6בסעיףהמפורטותהרשימות.7

ההגרלה.לביצועעוברהמשפטביתידיעליקבעומשכרםהנובעותמהמנהליםאחדכלזכויות.8
המתחמים.משלושתאחדבכלזכותכבעלהמנהליםמחמשתאחדכליחשבההגרלותלצורך

ההגרלהומתווהלהגרלהההיערכות.6

לכמהלדעתיהיהניתןלעיל,5.7בסעיףכמפורטההשגותובירורהבעליםתשובותקבלתלאחר.1
הביקושביןהיחסואתראשונהבעדיפותמתחםבכלביקושקייםאקוויוולנטיותדיוריחידות

בו.להיצעבמתחםלזכויות

ביקוש,עודףאיןלגביואשרבמתחםזכויותיהםאתלקבלראשונה,בעדיפותיבקשו,אשרבעלים.2
הגרלה.עריכתללאשביקשובמתחםזכויותיהםאתיקבלו

ממתחםביותראקוויולנטיות()ביחידותביקושעודףקייםכיהבעליםמתשובותשיסתברככל.
לאחרימים14ולאחריותרקטןהביקושעודףבולמתחםתתקייםהראשונהההגרלהאחד,

עודףהיהבולמתחםההגרלהתתקייםשעה,ובאותהמקוסבאותוהראשונה,ההגרלהשתסתיים
יותר.גדולהביקוש

העומדותהזכויותכמותעלראשונהבעדיפותלזכויותהביקושיעלהבובמתחםההגרלההליך.4
הבאה:בדרךההגרלהועדתידיעליערךלחלוקה

בעדיפותזהבמתחםזכויותיהםאתלקבלהמבקשיםוהקבוצותהבעליםרשימת.1
אטומה.לתיבהשיוכנסופתקיםגביעלירשמוראשונה

באותולחלוקההעומדותהזכויותלהשלמתעדפתקאחריפתקתוציאההגרלהוועדת.2
מתחם.

סךעליעלומהתיבהההגרלהוועדתשתוציאהאחרוןבפתקהרשומותוהזכויותככל.3
אותןרקפתקבאותוהרשומותהזכויותמתוךיכללובמתחם,לחלוקהשנותרוהזכויות
בתוךהקבוצהראששיתןלהודעהבהתאםהמתחם,חלוקתלהשלמתהנדרשותהזכויות

כמפורטאחר,במתחםלויוקצוהקבוצהאוהבעליםזכאילהםהזכויותויתרימים,0
זה.שבסעיףבמנגנון

זכויותיומלואאתלקבליכולאינואשרהבעליםאושהקבוצהככלהאמור,>למרות.4
הקבוצהאוהבעליםייחשבוכלל,זכויותבמתחםלקבלשלאשלבבאותויבקשבמתחם

להשלמתעדאחריםפתקיםאואחרפתקתוציאההגרלהו-וועדתבהגרלהזכהכמישלא
במתחם.לחלוקההעומדתהזכויותמכסתמלוא

חולקו,ביקושעודףהיהבובמתחםלחלוקההעומדותהאקוויוולנטיותהיחידותשכללאחר.5
במתחם.זכולאאשרהקבוצותאוהבעליםשלהשנייההעדיפותמהיההגרלהוועדתתבדוק

במתחםלחלוקהשנותרוהזכויותיתרתעלעולהאינוהשנייהלעדיפותבהתאםשהביקושככל
בעדיפותבמתחםשבחרולמיהגרלהללאניתנובמתחםשהזכויות)לאחרשנייהשבעדיפות

לקבלשביקשוהקבוצותאוהבעליםביןהזכויותיתרתתחולקלעיל(7.2בסעיףכמפורטראשונה,
שנייה.בעדיפותבוזכויותיהםאת
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לחלוקהזכויותיתרתבהםבמתחמיםזכויותשנייהבעדיפותלקבלהמעונייניםשכמותככל
6.2בסעיףכמפורטראשונהבעדיפותבושבחרולמיהגרלהללאניתנובמתחםשהזכויות)לאחר
הזכויותיתרתשלהגרלהההגרלהוועדתתערוךבו,לחלוקהשנותרההזכויותיתרתעלעולהלעיל(

האמורהמתחםואשרהראשונההעדיפותעפיייזכויותיהםאתקיבלושלאהבעליםביןבמתחם
השנייה.עדיפותםהינו

לעיל.6.בסעיףהמפורטבנוהלתיערךההגרלה

הראשונה,ההגרלהשתסתייםלאחרימים14תערךלעיל6.4בסעיףכאמורהשנייהההגרלה.6
היחידותמספראתלקבועההגרלהלוועדתלאפשרמנתעלזאתשעה.ובאותהמקוםבאותו

במתחם.זכויותיהםכלאתקיבלושלאלקבוצהאולבעליםשנותרוהאקוויוולנטיות

אוהראשונהבהגרלהזכויותיהםמלואאתלקבלבידםעלהשלא/הקבוצותהבעליםזכויות.7
שיוותרהאחרוןבמתחםהעניין,לפיזכויותיהם,זכויותיהן/מלואיתרתאתיקבלוהשנייה

לחלוקה.
העדפותיהםצוינושלאאוהודעה,אוההתאגדותהודעתלמנהליםהמציאושלאבעליםזכויות.8

לעיל.כמפורטההגרלותשתבוצענהלאחרמחולקתבלתיזכויותיתרתתיוותרבובמתחםתינתנה

והןמפורטת,בתכניתאיזוןטבלאותלקביעתהדומהבדרךההגרלה,תוצאותאתיערוךהשמאי.9
המשפטביתשללאישורוהמנהליםעייייוגשוההגרלהתוצאותההגרלה.וועדתידיעלתחתמנה

ומחייבותכסופיותהאמורותהתוצאותתחשבנההמשפט,ביתעיייהתוצאותומשאושרו
המנהלים.שבמשרדהזכויותבמחשבותרשמנה

אולמתחםמהבעליםאחדכלזכויותתיוחדנהההגרלות,תוצאותאתהמשפטביתאישורלאחר.0
אחרים.במתחמיםזכויותכלזהלבעליםתהיינהולאזכהבהםלמתחמים

ולבעליםהקבוצותלראשיההגרלהקיוםמיקוםואתהזכויותהגרלותמועדיאתיודיעוהמנהלים.1
ב-2המנהליםשיפרסמובמודעותאלהנתוניםיפורסמובנוסףבמתחם.בהגרלההמשתתפים

בישראל.יומייםעיתונים

פומביות.תהיינהההגרלותכל.2

45המנהליםיערכוו-801(102)המגרשיםבשניזכויותאשכולבמתחםלחלוקהשתעמודנהככל.3
בהאשכול,במתחםזכויותיהםאתשקיבלוהבעליםביןהגרלהלמתחמיםההגרלהלאחריום

זכויותיו.אתקבוצהאובעליםכליקבל(108או102)מהמגרשיםבאיזהיקבע

זה.קטןשבסעיףהמגרשיםהגרלתעלהמחויבים,בשינוייםיחולו,זה6סעיףהוראות

הזכויותבעלילבלתשומת.7

החלוקההליךלהשלמתועדהזכויותטבלתהכנתלצורךלשמאיהבעליםרישוםהעברתממועד1
זכויות.העברתעללדווחיהיהניתןולאהזכויותרשימתתוקפא

בלבד.בשבועפעםבמרוכזתטופלנהוהןבלבדאזהרההערותרישוםיתאפשרזותקופהבמהלך

המנהלים.במשרדפיסייםביקוריםיתאפשרולאזותקופהבמהלךכייודגש

במונחיםמשפטיתמומחיותבעלמתרגםידיעללאנגליתזהמסמךיתורגםמהבעליםחלקלבקשת2
זהמסמךשלהעבריהנוסחהינוהמחייבהנוסחכיבזהמודגשואולםובניה,ובתכנוןבמקרקעין

בלבד.והוא
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בקבוצהלהתאגדשלאשבחרבעליםהודעת

:מלאשם1

דרכון:ת.ז./מספר2

מספררחובכתובת:.3

מיקודמדינהעיר

)שלמייל:כתובת4
מיוצג(.שהינוככלדינו,עורךשלוגםהשאלוןממלא

נייד:טלפון.5

פקסו:.6

ראשונה:בעדיפותזכויותיךאתלקבלמעדיף/פההנךבוהמתחםאתבעיגולהקף/פיאנא7

.4444תא/תוכניתשבתחומי3001תמיילהראשון:במתחתםב1

תכניתאושרהטרם)לו4444תא/תוכניתשבתחומיהרובעל-מרכזמתחםהשני:במתתם2

מפורטת(.

מפורטת(.תכניתאושרהטרם)לו2700תא/תוכניתבתחומיהשלישי:במתחם3

את/המזכויותיךאחוזאיזהציין/עיאנאאחד,ממתחםביותרזכויותיךלקבלאתמעונין/נתהנךאם
מתחם.בכללקבל/עתמעונין

שנייה:בעדיפותזכויותיךאתלקבלמעדיף/פההנךבוהמתחםאתבעיגולהקף/פיאנא=8

.4444תא/תוכניתשבתחומי3001תמיילהראשון:במתתםב1

תכניתאושרהטרם)לו4444תא/תוכניתשבתחומיהרובעל-מרכזמתחםהשני:במתתם2

מפורטת(.

מפורטת(.תכניתאושרהטרם)לו3700תא/תוכניתבתחומיהשלישי:בבמתחם3

את/המזכויותיךאחוזאיזהציין/עניאנאאחד,ממתחםביותרזכויותיךאתלקבלמעונין/עתהנךאם
מתחם.בכללקבלמעונין/נת

הנניוכןההגרלהתקנוןואתנספחיהעלהזכויותלבעליההודעהאתבעיוןקראתיכילאשרהריני.9
להלן:המפורטהמידעלינמסרכילאשר

שהיוכפיבחלקההזכויותמבעליאחדכלשלחלקוגודל2020והסכם2008להסכםבהתאם1
.50%-בהופחתהמדינהעיישהחלקהלרישוםעובררשומים
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00

ולאהחלקהלגביזכויותרישוםאוזכויותהעברתברישוםלטפלהוסמכולאהמנהלים2
ומהסמכויות,מהמינוינובעתסמכותםהחלקה.לגביהנעשותעיסקותכדיןלרשוםהוסמכו

הםהיתרבין.6896בגוש204חלקהשלכמנהליהאותםשמינההמשפטביתעייילהםשניתנו
ביתעייישאושרו,2020הסכםואת2008הסכםאתהמדינה,עםההסכםאתלבצעהוסמכו
כולההחלקהזה,הסכמיםפיעלוחלוקתה.החלקהתכנוןבדברהוראותוהקובעיםהמשפט
חוקעפיייהחלקהבתכנוןלטפלהיתר,ביןהוסמכו,המנהליםואילוהמדינהעיישנרשמה
במימושן.אובקרקעהזכויותבעליבשםהזכויותברישוםמכןולאחרוהבניההתכנון

שבספריהמקרקעיןובנסחהמנהליםשבמשרדהזכויותבמחשבהרשומהלהערהבהתאם3
מהקרקע.מעיימבתוספת4.75%הינוהמנהליםשכרהמקרקעין,

המנהלים,שהכינובטופסמשתמשואיניבעצמיזהטופסשהדפסתיככלכי,לאשרהריניכןכמו0.
המנהלים.שהכינולזהלאחד,אחדזהה,שהדפסתיהטופס

תאריך:חתימה=.1

עו'יד/קונסולידיעלהחותםשלחתימתובאימותצורךישעצמו,הזכויותבעלאינוהשאלוןעלהחותםאם
הבא:בנוסחוזאתהעניין,לפי

חתימהאימות

,עויידהחיימ,הנני

ביוםכיבזאת,מאשר/ת,מרחי
מסית.ז.הנושא/תבפניהופיע

עליו.וחתםבפניזהשאלוןמילא,|||||||||רשיוןמספר

תאריך:

/המוטבהשעבודבעלאתגםלהחתיםיששעבוד,ו/אוהערהרשומההזכויותבעלשלזכויותיוככלועל*
הבאה:ההצהרהעלההערהפיעל

בגוש204בחלקהלעילהמפורטהזכויותבעל/תזכויותעלההערהפיעלשעבוד/המוטבבעלהחיימ,אני
לעיל.בשאלוןכאמורהזכויותבעל/תלהעדפותהסכמתיאתנותןאניכיבזהמצהיר,6

או| דין\|עורךחתימת|טלפוןכתובת|ת.ז/ח.9./ח.צ.|בעלשם|מסי
המאשר\נוטריוןבעלהשעבוד/

החתמהאת|השעבוד/פיעלהמוטב
המוטבההערה

פי\על
ההערה
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:2נספח
הקבוצהידיעללמילוי

2023שנתלחודשאביב,תל
לכבוד

המשפטביתמטעםהמנהלים
הגדולהגוששטחלניהול

1ציטליןרחוב
תל-אביב

נ,א.ג.
ההתאגדותהודעתהנדון:

הזכויותלבעלימיוםהודעתכם
6896בגוש204כחלקההידועהבקרקע
הזכויות"(לבעליייההודעה)להלן:

ההגרלהתקנוןואתנספחיהעלהזכויותלבעליההודעהאתבעיוןקראמאתנוכלאחדכילהודיעכםנתכבד
שעלולותלתוצאותהאחריותמלואאתעצמועלמקבלוהואלהלןו-35בסעיפיםהאמוראתזהובכלל
מכך.לנבוע

שנייהובעדיפותבמתחםראשונהבעדיפותזכויותיהלקבלמבקשתקבוצתנו.1
.במתחם

ומדויקים.נכוניםהםונספחיהזולהודעההמצורפותשבטבלאותכלהפרטים2

.2

שהיוכפיבחלקההזכויותמבעליאחדכלשלחלקוגודל2020והסכם2008להסכםבהתאם1
.50%-בהופחתהמדינהעיישהחלקהלרישוםעובררשומים

הוסמכוולאהחלקהלגביזכויותרישוםאוזכויותהעברתברישוםלטפלהוסמכולאהמנהלים2
עייילהםשניתנוומהסמכויות,מהמינוינובעתסמכותםהחלקה.לגביהנעשותעסקותכדיןלרשום

אתלבצעהוסמכוהםהיתרבין.689בגוש204חלקהשלכמנהליהאותםשמינההמשפטבית
והקובעיםהמשפטביתע'יישאושרו,2020הסכםואת2008הסכםאתהמדינה,עםההסכם
ואילוהמדינהעיישנרשמהכולההחלקהזה,הסכמיםפיעלוחלוקתה.החלקהתכנוןבדברהוראות

ברישוםמכןולאחרוהבניההתכנוןחוקעפ'ייהחלקהבתכנוןלטפלהיתר,ביןהוסמכו,המנהלים
במימושן.אובקרקעהזכויותבעליבשםהזכויות

שבספריהמקרקעיןובנסחהמנהליםשבמשרדהזכויותבמחשבהרשומהלהערהבהתאם3
מהקרקע.מעיימבתוספת4.75%הינוהמנהליםשכרהמקרקעין,

בלתיבאופןלווהקנינוכחתנווכבאקבוצתנוכראש||||||||||||||||||מר/עויד.אתמינינו.4
הנוגעעניןבכללחודמאתנואחדכלואתביחדכולנואתלחייבכדיהדרושותהסמכויותכלאתחוזר

לגרוע:ומבליזהובכללהקבוצהזכויותלקבלת
אחת.לקבוצהכולנושלהזכויותאתולמזגלאחד1

ייהמנהליסי()להלן:(689)הגדולהגוששטחלניהולהמשפטביתמטעםהמנהליםבפנילייצגנו2
השונים.למתחמיםההגרלותבמסגרתהקבוצהזכויותקבלתלצורךועדתובפני

הזכויותיוקצושבהםהמתחמיםקביעתלשםההגרלהועדתעייישיערכובהגרלותלהשתתף3
בקבוצות.התאגדושלאהזכויותולבעלילקבוצות

.בסעיףכאמורבמקרהמתחמים,ביןתקבלשהקבוצההזכויותאתהחיימביןלחלק4

הדרושעלולחתוםההגרלהוועדתהמנהליםבפנילהופיעהנייל,והמעשיםהפעולותבצועלשם5
קבלתלשםהדרושעללחתוםוכןאחדבמתחםזכויותיהמלואאתתקבללאהקבוצהשבולמקרה
הקבוצה.זכויות

במלואןתוקצנהשזכויותיהםעדממנהלפרושרשאיםיהיולאבקבוצהשהתאגדובעלים6
למתחם/ים.



 
 
5 

 

6 

 

2

להסבאולהעביר,אולמכור,רשאייהיהלאבקבוצהחברלמתחמים,הקבוצהזכויותשיבו*עדלדסיום=.5
לראשמתאיםכחייפויתחילהנתןההסבהאוההעברהמקבלאוהקונהאםאלאזכויותיו,את

הקבוצה.

מספררחובהכתובתלפיהקבוצהלראשרשוםבדוארשתשלחהודעהכלא.6
מסירתמעתשעות72מאתנואחדלכלאישיתנמסרהכאילותחשב,מיקודעיר

לכלאישיתנמסרהכאילותחשבהקבוצהלראששתימסרהודעהכלהדואר.למשרדלמשלוחההודעה
הקבוצה.לראשמסירתהבעתמאתנואחד

כלואתכולנואתיחייבוידו,עלשיחתםמסמךוכלקבוצתנוראשעייילכםשתימסרהודעהכלב.
מאתנו.אחדכלועיייכולנוע'ייהמסמךונחתםההודעהנמסרהכאילומאתנואחד

הבאה(:בטבלהלחתוםבקבוצההמתאגדיםהבעליםכל)עלהחתוםעלבאנוולראיה

חתימה/טלפוןכתובתת.ז/דרכוןשםמסי
חתימה

באמצעות
מיופה

כוח

בחלקהלעילהמפורטיםהזכויותבעלישלזכויותיהםעלההערהפיעלשעבוד/המוטביםבעליהחיימ,אנו
ועםהמשועבדות,הזכויותבעליעםהסכםלידיהגענוכיבזהמצהיריםלהלן,והמפורטים6896בגוש4
בהודעתהאמורולכלהאמורהלהתאגדותמסכימיםואנובקבוצהאתםשהתאגדוהזכויותבעלייתר

דלעיל.ההתאגדות

חתימת|בעלהזכותשם|טלפוןכתובתת.ז/ח.8.|השעבוד/בעלשםמסי
בעלהמשועבדתפי|/ח.צ.עלהמוטב
השעבוד/ההערה

המוטב
פי\ על

ההערה

והוהוהוהוהונו



 
 

 

 

23

|ההנונננננונונננונו
הקבוצהבמסגרתמזכויותיהםחלקרקלכלולשמבקשיםזכויותבעליא'-נספח

ובעליוהםזוטבלהגםימלאוהקבוצהבמסגרתמזכויותיהםחלקרקלקבלשמבקשים)בעלים
בה(המפורטאתבחתימתםיאשרוההערהפיעלשעבוד/מוטבים

בעלחתימתבעלחתימתהשעבוד/בעלשםשהואהזכויותחלקהזכויותבעלשםמסי
במסגרתלכלולמעונין

השעבוד/המוטבהזכויותפיעלהמוטבהקבוצה
ההערהפיעלההערה

0ההננויונוווו
\הוהנויוההוה

\ההונננונמהו
\ההווההלננוווההה
\ההוהוננויוווההה

\10ונננננהוה"
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2  

2.1 

2.2  

2.3 

2.4 4.1.1
 

2.5 
 

2.6 
 

3 

4

ב'נספח

הבא:בנוסחוזאתלעילכמפורטהקבוצהעוייד/ראשתצהיריצורףהתאגדותלהודעת

תצהיר

רישיוןמספרבעלעוייד\,הח'ימ,אני
לאחרת.ז.בעל/ת/

בזאתמצהיר/הכן,אעשהלאבאםבחוקהקבועיםלעונשיםצפויהאהיהוכיהאמתאתלומרעליכישהוזהרתי
כדלקמן:בכתב

הבעליםהתאגדותולצורךההתאגדותמהודעתכחלקזהתצהיריועושההקבוצהכראשמשמשאני1
השונים.למתחמיםזכויותיהםהגרלתלצורךאחתכקבוצהבהודעההרשומים

כי:מצהירהריניהאמורלצורך.2

מאשרם.והרינינכוניםידיעלנמצאוידי,עלנבדקוההתאגדותבהודעתשמסרתיהנתונים.1

הבעלים.חתימותאתמאשרהריניבנוסף.2

הקבוצה.חבריכלשלותקיניםתקפיםכוחיפוייבידי.3

זכויותעלהשעבודיםבעליו/אוההערותמוטביכלהסכמותהתקבלולתקנון,4.1.1בסעיףכנדרש.4
הקבוצה.חברי

בלעדיאחראיהנניוכיהקבוצהכראשידיעלהנמסרלמידעאחראיםאינםהמנהליםכיליידוע.5
ושלמותו.למהימנותו

ואשרבמשרדישהודפסהטופסכילאשרהנניהמנהלים,שהכינובטופסשימושעשיתישלאככל.6
המנהלים.שהכינולטופסלאחד,אחדזהה,הקבוצהחבריעייימולא

אמת.תצהיריותוכןחתימתיזושמי,זה.3

הקבוצהראשעוה"יד/שם

חתימהאימות

,עויידהחיימ,הנני
כיבזאת,מאשר/ת,מרחי
מסית.ו.הנושאתבפניהופיעהביום

שהזהרתיואחרי,|||||||||רשווןמספר\|
לעונשיםצפוי/הי/תהיהוכיהאמתאתלהצהירעליו/הכיאותו/ה

דלעילההצהרהנכונותאתאישר/הכן,יעתעשהלאאםבחוקהקבועים
בפני.עליהוחתם/מה

תאריך:


