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 השומה .9
יל יהיה זה סביר לאמוד את שווי השוק של זכויות בשים לב ובכפוף לכל האמור לע

בעסקה רצונית בין צדדים המכירים את נתוני השוק הבעלות בנכס נשוא שומה זו, 

 כאשר הנכס נמסר פנוי ונקי מכל שיעבוד, בגבולות סך של: 

 

, ברוטו קרקע מ"ר 100 -ל אלף שקלים חדשים( יםשלושמאה ו) ₪ 000031, .א

 .במצבו היום

 

מ"ר קרקע  100 -אלף שקלים חדשים( לשה עשר אות וחמישלוש מ) ₪ 000315, .ב

 .אילו היה זמין לבניה היוםברוטו, 

      

חוות דעת זו הוכנה עבור מזמינה ולמטרתה בלבד. אין היא מהווה תחליף לייעוץ 

ך משפטי. השימוש בשומה נאסר על כל צד שלישי שהוא אשר אינו המזמין, ועור

  השומה לא יהא אחראי להסתמכות כלשהי כאמור.
 

 הצהרה .10
בנכס, וכי שומה זו נעשתה לפי מיטב ידיעתי, נסיוני  ןענייהנני מצהיר בזה כי אין לי 

 והבנתי המקצועית.

 

 

 

 

 
 
 

קרן ירושלים המאוחדת
UNITED JERUSALEM FUND



הופך למציאות! החלום שלכם
מכתב ראש מועצה

קרן ירושלים המאוחדת
UNITED JERUSALEM FUND



הופך למציאות! החלום שלכם
חוות דעת אדריכל

הנדון: גבעת אדומים - מצפה יהודה - חוות דעת תכנונית
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  והתשע"אייר ' ח                                                                                                                
  
  
  

      לכבוד 

  מר גד גבריאל 

  קרן ירושלים המאוחדת  

  כאן

  

  א.נ. 

  

  גבעת אדומים–מצפה יהודה  -קידר  –  0412841-710 )422/2/1(הנדון : תכנון תבע מס' 

  

עבור גבעת בהמשך לחוזה התכנון שנחתם אתכם הנני מתכבד להציג לוח זמנים  אפשרי לתכנון  

  : ןוכדלקמאדומים מצפה יהודה 

  

סיוני בתכנון תכניות מתאר ותכניות בנין ערים  בארץ וביחוד על ילוח הזמנים להלן מתבסס על נ 

בשנה האחרונה  תכניות בניין ערים מפורטות  סיוני בתכנון ביהודה ושומרון ,כולל תכנוןיסמך נ

  כשהמזמין הוא המנהל האזרחי בעצמו .

  

מתאר שתוכננו על ידי למנהל האזרחי  הינן תכניות להסדרת מקרקעין בתוך פארק הבין התכניות  

-465לאומי  נבי סמואל, פלישת טייבה הישראלית למחוז יהודה ושומרון, התוויה מחדש של כביש 

ק"מ של כביש הבקעה מצומת תומר וצפונה  50-כולל צמתים ומחלפים והכנת תכנית ל, חוצה בנימין

  דו מסלולי עם צמתים או מחלפים.–, תכנית הרחבתו לכביש דו נתיבי עד מחסום בית שאן

  

על פי נוהל מבא"ת במשרד   21/3/2016בתאריך נפתח קידר מצפה יהודה לידיעתכם, תיק התכנית  

 -קידר  –  0412841-710מס לתכנית והיא תהיה ותיקרא מעתה תכנית מס' הפנים בישראל ונתקבל 

  .מצפה יהודה

  

גמר התשריט המוצע מתוכנן   והגשתו לגורמים המאשרים במועצה איזורית גוש עציון משוער   

  הקרובים. חודשיםה תשלושבמהלך  

 
   מל , מים וביוב, נוף, ועוד.,חשקבלת הצעות מהיועצים הנדרשים במהלך החודש הקרוב תידרש            
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      לכבוד 

  מר גד גבריאל 

  קרן ירושלים המאוחדת  

  כאן

  

  א.נ. 

  

  גבעת אדומים–מצפה יהודה  -קידר  –  0412841-710 )422/2/1(הנדון : תכנון תבע מס' 

  

עבור גבעת בהמשך לחוזה התכנון שנחתם אתכם הנני מתכבד להציג לוח זמנים  אפשרי לתכנון  

  : ןוכדלקמאדומים מצפה יהודה 

  

סיוני בתכנון תכניות מתאר ותכניות בנין ערים  בארץ וביחוד על ילוח הזמנים להלן מתבסס על נ 

בשנה האחרונה  תכניות בניין ערים מפורטות  סיוני בתכנון ביהודה ושומרון ,כולל תכנוןיסמך נ

  כשהמזמין הוא המנהל האזרחי בעצמו .

  

מתאר שתוכננו על ידי למנהל האזרחי  הינן תכניות להסדרת מקרקעין בתוך פארק הבין התכניות  

-465לאומי  נבי סמואל, פלישת טייבה הישראלית למחוז יהודה ושומרון, התוויה מחדש של כביש 

ק"מ של כביש הבקעה מצומת תומר וצפונה  50-כולל צמתים ומחלפים והכנת תכנית ל, חוצה בנימין

  דו מסלולי עם צמתים או מחלפים.–, תכנית הרחבתו לכביש דו נתיבי עד מחסום בית שאן

  

על פי נוהל מבא"ת במשרד   21/3/2016בתאריך נפתח קידר מצפה יהודה לידיעתכם, תיק התכנית  

 -קידר  –  0412841-710מס לתכנית והיא תהיה ותיקרא מעתה תכנית מס' הפנים בישראל ונתקבל 

  .מצפה יהודה

  

גמר התשריט המוצע מתוכנן   והגשתו לגורמים המאשרים במועצה איזורית גוש עציון משוער   

  הקרובים. חודשיםה תשלושבמהלך  

 
   מל , מים וביוב, נוף, ועוד.,חשקבלת הצעות מהיועצים הנדרשים במהלך החודש הקרוב תידרש            

  

  

לכבוד     

 מר גד גבריאל

 קרן ירושלים המאוחדת 

כאן

א.נ. 

הנדון : תכנון תבע מס'  )422/2/1(710-0412841  – קידר - מצפה יהודה –גבעת אדומים

בהמשך לחוזה התכנון שנחתם אתכם הנני מתכבד להציג לוח זמנים  אפשרי לתכנון  עבור גבעת 

אדומים מצפה יהודה וכדלקמן:

לוח הזמנים להלן מתבסס על ניסיוני בתכנון תכניות מתאר ותכניות בנין ערים  בארץ וביחוד על סמך 

ניסיוני בתכנון ביהודה ושומרון ,כולל תכנון תכניות בניין ערים מפורטות  בשנה האחרונה כשהמזמין 

הוא המנהל האזרחי בעצמו .

בין התכניות המתאר שתוכננו על ידי למנהל האזרחי  הינן תכניות להסדרת מקרקעין בתוך פארק 

לאומי  נבי סמואל, פלישת טייבה הישראלית למחוז יהודה ושומרון, התוויה מחדש של כביש -465

חוצה בנימין ,כולל צמתים ומחלפים והכנת תכנית ל-50 ק"מ של כביש הבקעה מצומת תומר וצפונה 

עד מחסום בית שאן, תכנית הרחבתו לכביש דו נתיבי –דו מסלולי עם צמתים או מחלפים.

לידיעתכם, תיק התכנית קידר מצפה יהודה נפתח בתאריך 21/3/2016  על פי נוהל מבא"ת במשרד 

הפנים בישראל ונתקבל מס לתכנית והיא תהיה ותיקרא מעתה תכנית מס' 710-0412841  – קידר - 

מצפה יהודה.
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  שלשה חדשים. -  ביוב ועוד שיוכנו על ידי היועצים הנדרשים,אישורי חוץ של נספחי תנועה 

  

  מועצת התכנון העליונה וועדת המשנה להתיישבות.תועבר לעיון להתכנית בשלב זה            

  

  תתכן חפיפה בין השלבים המנויים לעיל.              

 
  בכמה סבבים. ששה חודשים - ן קבלת הערות לשכת התכנון ותיקונ  

  

במועצת התכנון דיון בתכנית הכנסה להדיון בתכנית יהיה תלוי באישור שר הביטחון  ל, בשלב זה    

.הסכמה להוצאת הצווים המתאימים לדרכי גישה ליישוב וועדת המשנה להתיישבות  –העליונה 

  נפתית ועוד.ומים ביוב חשמל ,מערכת להתחבר לשל היזם עריכת הסכמים ,

  

והשינויים  התכנונייםבתכנית והיא תאושר להפקדה בתנאים ,התנאים מידי במידה  יהיה דיון  

  שיידרשו  יתבצעו על ידי משרדינו במשך שלושה חודשים  נוספים.

  

  שלושה חודשים. –טיפול לאישור סופי של התכנית להפקדה ופרסומה 

  

  לא ידוע. –ררים ,עתירות ובגצ"ים טיפול בהתנגדויות ,ע

  

  כל הנ"ל כפוף לעבודה מאומצת של המזמין והיועצים ותשלומים הנדרשים ליועצים ולרשויות . 

  

  בברכה  

  

 אדריכל  גדעון חרלפ, 
  

 
  

גמר התשריט המוצע מתוכנן והגשתו לגורמים המאשרים במועצה איזורית גוש עציון משוער  

במהלך  שלושת החודשים הקרובים.

במהלך החודש הקרוב תידרש קבלת הצעות מהיועצים הנדרשים ,חשמל , מים וביוב, נוף, ועוד. 

אישורי חוץ של נספחי תנועה, ביוב ועוד שיוכנו על ידי היועצים הנדרשים - שלשה חדשים.

בשלב זה התכנית תועבר לעיון למועצת התכנון העליונה וועדת המשנה להתיישבות.

תתכן חפיפה בין השלבים המנויים לעיל.

קבלת הערות לשכת התכנון ותיקונן - ששה חודשים בכמה סבבים.

בשלב זה, הדיון בתכנית יהיה תלוי באישור שר הביטחון  להכנסה לדיון בתכנית במועצת התכנון 

העליונה – וועדת המשנה להתיישבות .הסכמה להוצאת הצווים המתאימים לדרכי גישה ליישוב ,עריכת 

הסכמים של היזם להתחבר למערכת חשמל ,ביוב ומים נפתית ועוד.

במידה  יהיה דיון מידי בתכנית והיא תאושר להפקדה בתנאים ,התנאים התכנוניים והשינויים שיידרשו  

יתבצעו על ידי משרדינו במשך שלושה חודשים  נוספים.

טיפול לאישור סופי של התכנית להפקדה ופרסומה – שלושה חודשים.

טיפול בהתנגדויות ,עררים ,עתירות ובגצ"ים – לא ידוע.

כל הנ"ל כפוף לעבודה מאומצת של המזמין והיועצים ותשלומים הנדרשים ליועצים ולרשויות .

 בברכה 

 גדעון חרלפ, אדריכל 
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