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:להירשם מתבקשים לבצע את הפעולות הבאותהמעוניינים 

 :בקישור מקוון באופן להירשם .1

7wGL8QgKMfYz6orvNgle/.forms//:https

 .הנדרשים הפרטים כל את למלא יש

 

   .הרשמה כדמי ח"ש 500 לשלם .2

  קיבוץ" לפקודת ח"ש 500 סך על המחאה החשבונות בהנהלת מרקו סמדר אצל להפקיד ניתן

 העברה לבצע ניתן ,לחלופין .ההרשמה סגירת מיום יאוחר לא הוא פירעונה שמועד "נחשון

 שכבר בנים .ההרשמה סגירת ליום ועד נאמן דן ידי-על שיימסרו לפרטים בהתאם בנקאית

  נדרשים אך ,זו מהפקדה פטורים ,להם הושב לא והוא קודמות בהרשמות זה סכום הפקידו

.לכך אסמכתא להמציא

 .22.9.2021 ,ההרשמה סיום למועד עד ל"הנ כל את לבצע יש

  הכניסה מבחינת התור לסוף יעברו האמור למועד עד ירשמו שלא בנים

 .המגרש ובחירת לפרויקט

 .בהרשמה טיפול דמי מהווים והם יוחזרו לא ההרשמה דמי

.מההרשמה נפרד בלתי חלק המהווים מידע דפי ב"מצ
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,ומשפחותיהם היקרים נחשון בני לכבוד

2021יולי  -" שכונת החמניות"קול קורא להרשמה לפרויקט 

  החליט הקמתה על "החמניות" בשכונת ולבניה לקליטה ההרשמה את פותח נחשון קיבוץ

 .תכנון בשלבי והנמצאת ,הקיבוץ

  .ח"ש 500 של בתשלום וכרוכה ,קיבוץ ובני לבנות ורק אך מיועדת לשכונה ההרשמה

מבוא .1

הנקרא בשטח מבונים לא במגרשים מרוכזת בנייה פרויקט מקדם נחשון קיבוץ  

."החמניות"

בנחשון לחברות להתקבל המבקשים הקיבוץ לבני מיועד הפרויקט.

והחלטות הקליטה לתקנון ובכפוף הבניה מנהלת ידי על ינוהל הפרויקט 

.המזכירות

התהליך את תלווה אשר ,הקליטה ועדת ידי על ינוהל המועמדים וקבלת רישום  

.כולו

עלות .הקיבוץ שימנה חיצוני בודק ידי על כלכלית בדיקה יעברו המועמדים כל  

.המועמד חשבון על תהיה הבדיקה

וביצוע הדגמים תכנון ,והפיתוח התשתיות ביצוע ,והפיתוח התשתיות תכנון 

 .לעת מעת שיהיו כפי נחשון קיבוץ להחלטות ובכפוף בהתאם יהיו  הבתים

על תוכניות אישורי ,בנייה היתרי בקבלת מותנים והתקדמותו הפרויקט ביצוע-

.וכדומה הקיבוץ החלטות ,הנרשמים מספר ,המדינה רשויות ידי
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  "החברים" - הפרויקט משתתפי התחייבויות .2

כל לרבות ,הפרויקט בביצוע והכרוכות הנובעות העלויות בכל יישאו החברים  

.לפרויקט בהצטרפותם הכרוכות והישירות העקיפות העלויות

נוכחיות ,הקיבוץ והחלטות הנחיות ,להוראות בהתאם לפעול יתחייבו החברים  

.הפרויקט למימון הקשורות ובהתחייבויות ,ועתידיות

אחרים נוספים ומסמכים ,כוח ייפוי ,נספחים ,הסכמים על יחתמו החברים  

 .בפרויקט השתתפותם לצורך הנדרשים

לפי הדרוש כל לביצוע הזמנים בלוחות לעמוד יידרש שנרשם מי שכל יודגש 

  בחירת/בהגרלת השתתפות ;המבחנים תהליך סיום :לרבות ,הקיבוץ החלטת

  ;השכונה לכלל ביחס שייקבע בנוסח בניה / הקליטה הסכמי חתימת ;מגרשים

.בפרויקט וההשתתפות ההרשמה לביטול תביא הזמנים בלוחות עמידה אי .'וכו

הקיבוץ התחייבויות .3

 והוראות הקיבוץ מוסדות בהחלטות החברים לעמידת בכפוף כי מתחייב הקיבוץ•

 ציבוריות תשתיות וביצוע לתכנון הקיבוץ יפעל ,יחתמו הם עליהם ההסכמים

  ויפעל ,בשכונה הבתים דגמי לתכנון יפעל ,מגרש לראש עד בשכונה ופיתוח

 .בתים בניית לאפשר

ידי-על תוכניות אישורי ,בנייה היתרי בקבלת מותנות הקיבוץ התחייבויות כל 

 .וכדומה הקיבוץ החלטות ,הנרשמים מספר ,המדינה רשויות

לעצור עשוי והקיבוץ התהליך להשלמת התחייבות להוות בהרשמה שאין מובהר 

  שמצדיקות דעתו שיקול לפי שיתבררו נסיבות ויהיו ככל הפרויקט את לעכב או

.זאת
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במגרש והזכויות החזקה .4

כל ותשלום ,הקיבוץ מול הנדרשים ההסכמים על חתימה ,לחברות קבלה לאחר  

  להחלטות בהתאם במגרשים זכויות החברים יקבלו ,הנדרשים הסכומים

 .הדירות שיוך תהליך עם בקשר הקיבוץ

חזקה החברים בהם יקבלו הבתים בניית סיום עם.

במגרש שימוש הגבלת .5

להשכיר זכאים החדשים החברים יהיו לא המגרש מאכלוס שנים 5 של בתקופה  

 לצרכי ורק אך החדשים החברים את ישמש והוא ',ג לצד ביתם את למכור או

.מגוריהם

לאפשר הקיבוץ מזכירות בסמכות ,בלבד חריגים במקרים ,לעיל האמור למרות 

 כזה במקרה .המגרש מאכלוס שנים 5 של בתקופה 'ג לצד בביתם זכויות העברת

 בלבד הבית בבניית השקעתם ערך שהינה תמורה לקבלת החברים זכאים יהיו

.הקיבוץ הוצאות בניכוי

של לאלו החדשים החברים של זכותם תושווה ,המגרש מאכלוס שנים 5 תום עם 

  מדובר אין כי מובהר( במגרש זכותם למימוש הקשור בכל ,הוותיקים החברים

.)היצרניים בנכסים בזכויות

המגרשים ובבחירת לפרויקט בכניסה העדיפויות סדר .6

בהתאם ובפרט ,נחשון להחלטות בהתאם יהיה לפרויקט בכניסה העדיפויות סדר 
.הקליטה לתקנון

לפרויקט בכניסה העדיפויות לסדר בהתאם יהיה המגרשים בבחירת העדיפויות סדר.
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 כללי – עלויות ואומדן הפרויקט מתווה .7

 עליהם שהוחלט כפי הכלליים הפרויקט עקרונות את כולל ,שלהלן המידע

  לפני נערך האומדן( הנקלטים בעבור ראשוני עלויות אומדן לצד ,נחשון במזכירות

.)התכנון שלב התחלת

  ,למשפחות הצפויות העלויות של ואחראית זהירה הערכה מהווה העלויות אומדן

 .התהליך התקדמות עם יחד מטה/מעלה כלפי להשתנות עשוי והוא

 
:הפרויקט עקרונות .8

  חלקם( דגמים מספר יתוכננו במסגרתה ,מרוכזת בנייה של בשיטה יבוצע הפרויקט•

.")צומחים" דגמים

  דו גדולים לדגמים ועד ,מאוד קטנים מגדלים החל דגמים לבחירת אפשרויות יינתנו•

  ולהיקלט בפרויקט להשתלב המעוניינים למקסימום לאפשר כדי זאת ,קומתיים

.בקיבוץ

-על נבחרה אשר הנדסית ניהול חברת י"ע יבוצע והעבודות התכנון על ופיקוח ניהול•

.המנהלת ידי

  ההנדסה חברת י"ע יבחרו אשר מתאימים מתכננים י"ע יבוצע התשתיות תכנון•

  שתבחר נוספים ומתכננים אדריכל ידי על ייעשה הדגמים ותכנון ,והמנהלת

  .המנהלת

  על ,מסודר בתהליך ייבחרו אשר  חברות/חברה תבצע והבניה התשתיות שלבי את•

  .הבנייה מינהלת להחלטות ובהתאם הצעתן איכות פי
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 עלויות אומדן .9
  אומדן עלויות כללי לדגמים (כולל פיתוח תשתיות , בניית בית , פיקוח, ניהול , תכנון ):

   (לדוגמה ) יובהר למען הסדר הטוב כי הגדלים אינם סופיים , וכי ייתכן שהדגם הקטן יהיה
  מ " ר, לפי התכנון האדריכלי שיבוצע . 180 מ " ר, והגדול 65

 הערות   מ "ר 160דגם    מ "ר 120דגם    מ "ר 90דגם     מ "ר  60דגם  נושא /  מ "ר  
   1,371,900 1,114,500 921,450 728,400 סה" כ  

בגין  בלתי צפוי  
 229,920 178,440 139,830 101,220   20%  הבניה

 נהוג בשלבים של  20%בלתי צפוי  
 אומדן המבוסס על הערכות  בלבד 

  סה" כ כולל מע " מ  
   1,601,820 1,292,940 1,061,280 829,520 ובצ" מ

מובהר שכל המספרים הם אומדנים ראשוניים  
בלבד והמחייב הוא העלות בפועל

)  י"רמ( למינהלמודגש שכל משפחה תצטרך לשלם דמי היוון , כאמור לעיל* 
הסכום יכול להגיע למאות אלפי שקלים  . בהתאם לערכי הקרקע שייקבעו

.מוזמנים לפנות לפרטים נוספים בעניין זה. למשפחה
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 השכונה מיקום .9
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 )בתכנון ,מאושר לא( מגרשים חלוקת .10
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 :המגרשים מצב תיאור .10

 .מגרשים 38 יש בשכונה – מגרשים מספר•

 

  מוגדרת כבר )מגרשים 30( השכונה מרבית – ע"תב מבחינת•

 ע"התב אישור עם כך יוגדר )מגרשים 8( המיעוט ."מגורים"

  עוד המגורים ייעוד שבתוך המגרשים גם .לקיבוץ המקומית

 .יהודה במטה "וחלוקה איחוד תכנית" לעבור צריכים

 

 למגבלות קודמות להחלטות בהתאם – הבתים ביצוע שלביות•

 ,כעת הדברים שנראים וכפי ,בנחשון המוטבים המגרשים מספרי

  )בערך( ד"יח 29 -כ – שלבים לשני בשכונה הבתים ביצוע יחולק

  מספר יישמרו מקרה בכל .השני בשלב ד"יח 9 -וכ ,ראשון בשלב

 יאוכלסו הראשון שבשלב כך ,הזכויות לשומרי הדרוש המגרשים

  שומרי מבין מי וכל( זכויות שומרי שאינם מי של מגרשים 29 עד

   .ביקוש לכך יהיה אם ,)מעוניין שיהיה הזכויות
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 :הצפוי התהליך של סכמאטי תיאור .11

שלב  5שלב  4שלב  3שלב  2שלב  1

משתכנים 
פתיחת הרשמה  

למשך  60 ימים 

גיבוש רשימת  

משתכנים 

חתימת  

משתכנים על  

הסכמי הצטרפות  

לפרויקט ,  הזרמת  

סכום ראשוני  

לקופת הפרויקט ,  

בחירת מגרש 

 

הפקדת  

כסף לטובת  

הבתים 

אדריכל  

הבתים 

בחירת אדריכל  

לדגמים 

תכנון דגמים  

לבתים 

השלמת תכנון  

הדגמים ובחירת  

מדגם וטארז '  לפי  

משפחה

שינויי דיירים 
ביצוע  

הבתים 

תשתיות  

ופיתוח

תכנון תשתיות  

ופיתוח

עריכת חומרים  

למכרז קבלנים  

וטיוב אומדני  

עלויות 

ביצוע תשתיות  

ופיתוח

ביצוע  

תשתיות  

ופיתוח

השלמת  

תשתיות  

ופיתוח

סטטוריקה

השלמת  

דרישות  

הוועדה  

המקומית 

הוצאת היתר  

תשתיות  

ופיתוח

הוצאת  

היתרים לבתים 
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 !להירשם מוזמנים
 

 

 למידע נוסף ניתן לפנות לדן נאמן 

   050-8675667בטלפון 

 comgmail.@1945danneemanובמייל 


