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 החדשה גבעת אשכול
 פרויקט התחדשות עירונית

 38במסגרת תמ"א חיזוק המבנים ותוספות בנייה 

 תאור הפרויקט -כללי 

 הנכסים בעלי ובשם עבורכשנתיים , פועלת מזה ת כפר סבאעיריי , בשיתוףלפיתוח כפר סבא חברה הכלכליתה
 ביצוע עבודות, להיתכנות כלכלית והנדסיתה וקידום של בחינ, לשכונת גבעת אשכולבניינים המשותפים בב )הדירות(

 .על תיקוניה 38מכוחן של הוראות תמ"א  לחיזוק המבנים ולתוספות בנייה,

 ,עמידר, רשות הפיתוח חברת, הנכסים בעלי :הגורמים הרלוונטיים ובכלל זאתעם  יחדחברה , פעלה הזובמסגרת 
לצד ייעול . זאת, לתכנון הפרויקט כפרויקט בעל אינטרס ציבורי גבוה - וגורמים מקצועיים שונים רשויות התכנון

 הסרת חסמיםתכנון הפרויקט ולהחברה, כן פעלה  .במסגרת הפרויקט בעלי הנכסיםוב התכנון ומיקסום זכויות יוט
, טיפול במתנגדים מבין בעלי בניה לבניינים הנכללים במסגרת הפרויקטהגשת בקשות להיתרי  ין היתרב – רבים

 .הנכסים וכדומה

בפרויקט, לפעול בשמם ועבורם לצורך בחירתו של הנכסים )הדירות(  , הוסמכה החברה על ידי בעלילנ"למשך בה
 קבלן–היזם פומבי.דרך של מכרז ב ,38מכוחן של הוראות תמ"א  ת החיזוק והבנייהאשר יבצע את עבודו ,בלןק–יזם

עוה"ד )  עורך דינם הנכסים, באמצעות בעלידרש לחתום על הסכם ביצוע )שנוסחו נקבע במסגרת המכרז( עם הנבחר נ
 .בפרויקט כל אחד מהבנייניםיחס לב ,(הבעליםאת ג צאינו מי החברהשל 

אופק  :תוחברהשל  המשותפת ובחינת ההצעות, נקבע כי ההצעה הזוכה היא הצעתן יסיומו של ההליך המכרזעם 
 .והודעת זכייה מתאימה ניתנה לזוכות שריקי גרופ יזמות ובניה בע"מוכן  שלי בניה ופיתוח בע"מ

לזכאים תושבי בפרויקט שיווק מרבית הדירות , על במכרז בין החברה והזוכותלבקשת החברה הכלכלית, הוסכם 

הדירות  169דירות )הדירות הרגילות( מתוך  112בהתאם להסכמות אלו, ישווקו במסגרת זו  .העיר כפר סבא
החדשות אשר ייבנו במסגרת תוספות הבנייה בפרויקט. הדירות ישווקו לזכאים בהנחה משמעותית ממחיר השוק, 

על ישווקו דירות אלו  ואשר צפויה לגדול ככל שמחירי השוק של הדירות יוסיפו לעלות. %8 -כאשר עומדת כיום על 
 י החברהיוגדרו על ידשר א ,ריטריוניםקל בהתאםשתערך בין משתתפים  ,בדרך של הגרלה ידי החברה הכלכלית

 .(כמפורט להלן)

דיירי לא יהיו מ, אשר חבריה תחת פיקוח ובקרה של וועדה ציבוריתיוגדרו ויערכו ההגרלה נהלי ההגרלה וקיומה של 
חברי הוועדה  על אסורה במפורש בהגרלה השתתפות אשכול הכלולים במסגרת הפרויקט.בניינים בשכונת גבעת 

 עלכן החברה הכלכלית וכן על עובדי עיריית כפר סבא המועסקים בדירוג מנהל אגף ומעלה ו עובדי הציבורית וכן על
בני משפחותיהם מדרגה ראשונה  כל

 של כל אלה.
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 תנאי הזכאות )קריטריונים(

שבמועד האחרון להגשת הבקשה להשתתפות בהגרלה הם עומדים, בכפוף לכך ם כזכאי ויוכר או מועמדים מועמד
 בכל אחד מתנאי הזכאות המפורטים להלן. שניהם יחד ו/או כל אחד מהם לחוד, 

החברה . להלן בתנאי הזכאות, על המועמד להגיש את המסמכים המפורטים או מועמדים להוכחת עמידת המועמד
 לפי שיקול דעתה הבלעדי., המפורטיםלדרוש כל מסמך נוסף מעבר למסמכים רשאית 

 תנאי הזכאות:

 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( 2שנתיים )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,  און על ידי תמצית רישום ממרשם האוכלוסי או

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

 :לחילופין

שקדמו למועד האחרון  )עשר( השנים 10במשך  לפחות להורים המתגוררים בעיר כפר סבא צאצאהמועמד הינו 

 שנים.ה)עשר(  10 אותן )ארבע( שנים מתוך 4במשך  לפחות בעיר בפועל והמועמד התגורר להגשת הבקשה

והמועמד, בחתימתם על תצהיר בפני עו"ד, בנוסח  יםההור תהצהרבהוכחת קריטריון בהתאם לחלופה זו תעשה 
 מאת מח' הגבייה בעירייה. םהוריהשל  ר תושבותהמצורף להלן ובצרוף תמצית רישום ממרשם האוכלוסין או אישו

 הגבלת גיל -תנאי שלישי 

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

 יכולת עמידה בתשלומים - רביעיתנאי 

)עשרים וארבעה( חודשים לפחות  24לפחות אחד מהם(, עבד  -המועמד )במשקי בית  - "יכולת עמידה בתשלומים"
 )שנים עשר( חודשים לפחות ברציפות ובמשרה מלאה. 12)שלוש( השנים האחרונות, מתוכם  3-ב

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

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

 לחילופין:

הוכחת הקריטריון תעשה באמצעות המצאת אישור עקרוני ממוסד פיננסי מוכר בדבר יכולת מימון וקיום 
 .₪מיליון  1.5התחייבויות המועמד עד לסך של 
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 חברי הוועדה הציבורית

 ההגרלה וקיומה של ההגרלה תורכב מהחברים המפורטים להלן:הוועדה הציבורית לפיקוח ובקרה על נהלי 

 ;בירןהגב' סבינה  .א

 מר מאיר אלונים; .ב

 רן ארצי; רו"ח .ג

 דבורה חן; עו"ד .ד

 ., מנכ"ל החברה הכלכלית כפ"סאלעד קנדל .ה

 ת לעת.הוועדה תתכנס ותנהל את פעילותה בהתאם להחלטותיה מע

וכן תעמיד החברה  האמצעים הנדרשים לפעילותה התקינההחברה הכלכלית תעמיד לרשותה של הוועדה את כל 
 .לרשות הוועדה את כל המסמכים והמידע הקשורים לפעילותה והנדרשים לה למילוי תפקידה

 


