
פרויקט: כוכב יאיר - הבית הטבעי שלך
במתחם בינוי 233 יח"ד בכוכב יאיר - צור יגאל

תאריך:___________

בקשה להרשמה לקבוצת רכישה למגרש ולבניית בית

לכבוד צ'פטר 11 ניהול עסקים בע"מ

רח' התע"ש 24 

כפר סבא 

הנדון: בקשה להצטרפות לקבוצת רכישה במסגרת מתחם בינוי 233 יח"ד בכוכב יאיר - צור יגאל על פי תוכנית מפורטת מח/254 כפי 

שהוגשה על ידי מינהל מקרקעי ישראל להפקדה בוועדה המחוזית לתכנון ובניה - מחוז המרכז, לצורך בנייה משותפת על מגרשים 

שיפורסמו במכרז )להלן "המכרז"(, לשיווק על ידי מינהל מקרקעי ישראל.

הננו מצהירים ומאשרים כי אנו מעוניינים להצטרף לקבוצת רכישה בשותפות )להלן "השותפים"( המתארגנת על ידכם לצורך הגשת  1 .

הצעה משותפת לרכישת מגרשים ממינהל מקרקעי ישראל )להלן "המינהל"( במתחם הבינוי לעייל במסגרת פרויקט בינוי "כוכב יאיר 

הבית הטבעי שלך" )להלן "הפרויקט"(.

, אנו נסכים לכך  כמו כן אנו מצהירים ומאשרים כי ידוע לנו כי אם וכאשר תתקבל הצעתם של השותפים לרכישת מגרשים בפרויקט  2 .

שיחולו שינויים תכנוניים בכפוף לאישור הרשויות.

אנו  הנוספים.  השותפים  עם  ביחד  בפרויקט  להשתתף  מנת  על  כמועמדים  ולהירשם  השותפים  לקבוצת  להצטרף  בזאת  מבקשים  אנו  3 .

מאשרים בזאת כי היה והצעת השותפים תתקבל , אזי נהייה זכאים לחלק יחסי במגרש כפי שיוחלט על ידכם לצורך בניית דירת קרקע 

למגורים ונעמוד בכל ההתחייבויות הנדרשות להשלמת הבנייה. המגרש המועדף על ידנו הוא מגרש מס' _____________ בתוכנית שבנדון 

וייחתם בהסכם השיתוף בסמוך למועד הגשת המכרז למינהל. ידוע לנו כי בשלב זה לא ניתן לדעת כיצד יפורסמו המכרזים ובאיזה אופן 

תשתתף בהם הקבוצה. ככל שיהיה צורך בשינוי המגרש המועדף על ידנו, אתם תבחרו עבורי מגרש חלופי לפי שיקול דעתכם. 

אנו מאשרים בזאת כי ידוע לנו כי תנאי יסודי להגשת המכרז למינהל הוא כי יירשמו לקבוצת הרכישה מספר מספיק של שותפים, שאם  4 .

לא כן לא יוכלו השותפים להגיש הצעה למכרז. כמו כן ידוע לנו כי תנאי מוקדם ויסודי לקבל הצעתנו הינו אישור מוקדם של בנק המספק 

ליווי בנקאי לשותפים בבניה, ליכולתנו לעמוד במלוא התשלומים הנדרשים בגין חלקנו בשותפות, לרבות אישור קבלת הלוואה מובטחת 

בקשה  הגשת  לשם  זו  בקשה  על  החתימה  לאחר  מיד  ידכם,  על  אליו  נופנה  אשר  הבנק  אל  לפנות  מתחייבים  אנו  משכנתא.  ברישום 

עקרונית לקבלת מסגרת אשראי או הלוואה. אנו מתחייבים למסור לבנק את כל הנתונים ו/או המסמכים ככל שיידרשו על ידי הבנק, על 

מנת שהבנק יבדוק את בקשתנו במהירות ויקבע באם ביכולתו לאשרה. בכל מקרה בו לא תאושר בקשתנו, לא תהא לנו כל טענה ו/או 

דרישה כלפיכם ואתם תהיו רשאים להתקשר בהסכם דומה עם כל שותף אחר. מספר השותפים המספיק לצורך ההתארגנות יקבע על 

ידכם בלבד.

ידוע לנו כי הסכום המשוער, על פי הערכה לא מחייבת, אשר אנו עתידים להשקיע תמורת רכישת הזכויות במגרש, הוצאות פיתוח ובניית  5 .

הדירה , כולל הוצאות נלוות משוערות לשטח של כ 150 מ"ר דירה ברוטו ו- 50 מ"ר מרתף הינו סך של כ- ___________________________ש"ח. 

סכום זה צפוי להשתנות בהתאם לשינויים בפרמטרים השונים הכרוכים בביצוע הפרוייקט. הננו מצהירים בזאת כי ברשותנו הון עצמי 

וכי יהיה עלינו לשלם סכום בשיעור כאמור לצורך רכישת המגרש ופיתוחו בתוך 7 ימים מיום  בשיעור של 30% לפחות מהסכום לעיל 

שתתקבל הודעה בדבר זכייה המכרז. 

ידוע לנו כי בנוסף לסכום האמור בסעיף 5 לעל יהיה עלינו לשלם בין היתר , מס רכישה בשיעור 5%. 6 בגין רכישת המגרש מהמינהל, כמו 

כן שכ"ט עו"ד הפרויקט בשיעור 1.5% בתוספת מע"מ כחוק מהסכום לעייל עלות חיבור לחברת חשמל, לחברת הגז, ולמוני מים, הוצאות 

רישום בטאבו וכן כל מס או היטל שידרשו מאיתנו עבור הזכויות במגרש, פיתוח המגרש, בנית הבית וכיו"ב.

ידוע לנו כי הסכום אשר אנו עתידים להשקיע כאמור בסעיף 5. 7 לעייל הינו סכום משוער כי אין בשלב זה מספיק נתונים לביצוע הערכה 



וחלק מההיטלים  והנלוות משתנות  , עלות הבניה  מדויקת, לאור העובדה שהמינהל טרם הספיק להוציא מכרזים, טרם הוגשו הצעות 

והמיסים לא ידוע. סכום ההשקעה יתעדכן בהתאם ככל שיתקבלו נתונים מדויקים יותר. הסכום הסופי ייקבע על פי עלות רכישת המגרש 

ועלות ביצוע הפרויקט בפועל ובכפוף להוראות הסכם השיתוף אשר ייחתם בין השותפים המצטרפים. 

הוצגו בפנינו התוכניות כפי שהוגשו לוועדה המחוזית , עיינו בהם וקראנו את התקנון ואנו מודעים להליכי התכנון והמכרז. אנו מתחייבים  8 .

לפעול בהתאם לכל תנאי המכרז של המינהל למכירת הקרקע כאשר יצא, לשלם במועד את התשלומים הנדרשים ולפעול תוך שיתוף 

פעולה מלא עמכם.

11. 9 ניהול עסקים בע"מ )המחאה מס' __________________  הננו מצרפים בזאת המחאה על סך 3,000 ₪ בצירוף מ.ע.מ לפקודת צ'פטר 

משוכה על בנק __________________ סניף__________________ ז.פ. __________________( לכיסוי ההוצאות הראשוניות . 

אנו מאשרים בזאת כי נשלם לכם כהחזר הוצאות ובגין ארגון קבוצת הרכישה והכנת ההצעות למכרזי המינהל סכום כולל של 24,000. 10 ₪ 

ועוד מע"מ כשיעורו בחוק. החזר ההוצאות ישולם לכם בתוך 14 יום מיום הודעת המינהל על הזכייה במגרשים. מסכום החזר ההוצאות 

יופחת הסך 3,000 ₪ ששולם על חשבון כאמור בסעיף 9 לעיל.

הננו מתחייבים לחתום עד חודש ימים לפני מועד הגשת המכרז למינהל, במשרדו של עו"ד שי דדוש היועץ המשפטי של הפרויקט על  11 .

הסכם שיתוף על נספחיו, המגדירים את כל הזכויות והחובות של השותפים בפרויקט, או לחילופין להודיע לכם בכתב עד למועד האמור 

על חזרתנו בנו מהצעתנו, אתם תהיו רשאים במקרה כאמור לקבל לקבוצת השותפים, שותף אחר תחתנו לפי שיקול דעתכם ואנו מוותרים 

על כל טענה בגין האמור לעיל. ידוע לנו ואנו מסכימים לכך כי במידה וחזרנו בנו מהצעתנו לפני הגשת המכרז למינהל וכן במידה והפרויקט 

לא יצא לפועל מכל סיבה שהיא ,לא יוחזר לנו הסכום ששילמנו לכם כאמור בסעיף 9 לעייל. ידוע לנו כי מרגע חתימתנו על הסכם השיתוף, 

ונזכה במכרז המינהל, נשתתף בבניה  זכויותיהם של המשתתפים האחרים תלויות בעמידתנו בהתחייבויותינו. אנו מתחייבים שבמידה 

ולהתקשר בהתאם עם  יתר השותפים. קיבלנו את חוברת התוכניות הרעיונית, אנו מסכימים לעקרונות הקבועים בה  יחד עם  מרוכזת 

האדריכלים הרשומים בחוברת שתכננו את הפרויקט.

במעמד חתימתנו על הסכם השותפות אנו נפקיד בנאמנות בידי עו"ד שי דדוש סכום בסך של 40,000. 12 ₪ . סכום זה אינו סופי והסכום 

הסופי ייקבע על ידכם סמוך למועד הגשת ההצעות למכרז ועל פי דרישות מכרז המינהל. סכום זה יופקד בחשבון נאמנות מיוחד בשם " 

עו"ד שי דדוש - פרויקט "כוכב יאיר הבית הטבעי שלך" , לצורך מימון הערבות הבנקאית אשר תוגש במסגרת המכרז ) להלן " הפיקדון"(, 

ידוע לנו כי סכום הערבות הבנקאית יחולט על ידי המינהל במידה ונחזור בנו מהצעתנו לאחר וככל שתאשרו זכייתנו במכרז. 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא תהיה לנו כנגדכם כל טענה ו/או דרישה שהיא בכל מקרה בו לא תתקבל הצעתנו מכל סיבה שהיא  13 .

ו/או באם לא תוגש הצעה למכרז המינהל מחמת מיעוט שותפים, או מכל סיבה אחרת. במקרה כאמור יוחזר לנו סכום הפיקדון האמור 

בסעיף 12 לעיל, בניכוי השתתפות בעמלת הוצאות הערבות הבנקאית למכרז בסך של 500 ₪ , בסמוך לאחר שתוחזר לעו"ד שי דדוש 

הערבות הבנקאית מהמינהל.

הננו מצהירים ומתחייבים באופן בלתי חוזר כי לא נעביר לא במישרין ולא בעקיפין לכל גורם שהוא , כל מידע ו/או מסמכים אשר נמסרו  14 .

ו/או יימסרו לנו במסגרת הצטרפותנו לפרויקט. ידוע לנו שהגשת ההצעה במסגרת מכרז המינהל מחייבת סודיות מרבית . כמו כן, הננו 

מתחייבים שלא להגיש הצעה לרכישת מגרש בפרויקט הבינוי שלא באמצעותכם ובמסגרת הפרויקט הנדון. ידוע לנו שהפרת הוראות 

סעיף זה עלולה לגרום לכם נזקים ו/או לשותפים האחרים בפרויקט ואנו נישא בכל נזק כאמור ככל שנפר את התחייבותנו לעיל. מבלי 

לגרוע מהאמור לעיל ישמש סכום הפיקדון במקרה כאמור כפיצוי מוסכם וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר.

בכבוד רב

תאריך: _______________  שם : ______________________________

ת.ז. : __________________  טל. בבית: ________________________

 _________________________________________________  : כתובת 

טל. בעבודה: __________________  טל. נייד: __________________

__________________________________________________  Email

__________________________________________________ חתימה 

תאריך: _______________  שם : ______________________________

ת.ז. : __________________  טל. בבית: ________________________

 _________________________________________________  : כתובת 

טל. בעבודה: __________________  טל. נייד: __________________

__________________________________________________  Email

__________________________________________________ חתימה 


