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A. .שנת 

.שנת.

ביו

 שכתובתה הרשות(, - לישראל)להלן קיימת וקרן הפיתוח רשות ישראל, מדינת קרקעות את המנהלת ישראל קעיר^ל
p roמיי :זה חווה ־ ירושלים ר, קומה ,216 יפו העיד, י

דוד עיר אל אלע״ד עמיתת

לביו

580108660 זיהוי/תאגיד מש׳

 המורשה(, ־ לחוד)להלן מחם אחד וכל יהד כולם

t א»ד !היא זח חוזה לצורך שכתובתו w ירושלימ
ף1ןם£ »&(•*״י 10m ו/ן■

;אחד מצד

שני! מצד

ס/ו
רל

ת ו י ד נ ה

- זח בחוזה

־ חס פרשיו ואשר מהחוזה, נפרד בלתי חלק והמהווה המצורף בתרשים המתואר המגרש !״המגרש״

נערך ממי׳ר 8,000:השטח ירושלים :המקום

)בחלק( 1 חלקות: 30923 שומה: גוש

)בחלק( 1)בחלק(, 1 חלקות: פנימי: גוש סיליואי כפי:

ת :ההרשאה׳׳ ״מטרת שסח. ולינת ת אתגרי מילו

 .28.05.202$ ביום וכלה העסקה אשור מיום החל חודשים, 1*4:ההרשאה״ ׳׳תקופת

הרשות, הנחלת על־ידי זח חווה נשוא העסקה אושרה בו התאריך :העסקה״ אשור ״יום
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ישראל מקרקעי רשות

.29.05.20H דחיינז

ז עי ת ך ״ י ^ י ם מאות חמקו )ש׳׳ח $72,409.42:המגרש״ של י מי ם ש שני ו ותקיעת מאות ארבע אלף ו ם (׳1א 42 + ש״ו  ליו
ר7יי» חעסקה, שו

די״ המדד סו ד !הי ס ידוע שחיה האחרון לצרכן חטחיו־ים מד שור ביו העסקה. אי

מי ה״ ״ד א ש מי :חר ש ד מו סודי מחערד % המתווים לשנה ש״ח בסד שי  עבור ש״ח 174.012.40 ובטי־ה המגרש. של הי
------ חחרשאח. תקופת כל

ת״ קאי מ ח ת הערבו ת ־ ״ ם( וחמישה )עשרים 25% ל־ השוות בסכום הרשות לטובת בנקאית ערבו די מהערך אחוזי סו  של הי
^ ש, סגר מדד צמודה שהיאח ם 60 ועד ההרשאה תקופת מתחילת בתוקף היסודי, ל פרעון ובת חחרשאח, תקופת תום לאחר יו

תר :חורג״ ״שימוש ש הי מו מראש, מוגבלת לתקופה חורג לשי

ל י א ו ת ה מדינ ת ו שראל קיימת הפיתוח/קרן ישראל/רשו )המגרש של הבעלים היא לי

ל י א ו ה 1 כלבד חחרשאח ולמטרת ההרשאה בתקופת במגרש להשתמש לו להרשות מחרשות ביקש והמורשה ו

ל י א ו ה ת ו ת בלבד ההרשאה לתקופת המורשה של לרשותו המגרש את להעמיד מוכנה והרשו א ש לשם רק וז מו  בו השי
ת בהתאם ם והמורשה בלבד כבר-רשות והכל ההרשאה למטר ם בלבד כבר-רשות לרשותו המגרש את לקבל מסכי  ובתנאי

ם ;האמורי

ל י א ו ה ת מצהיר והמורשה ו ח בחוזה הרשות עם לחתקשרותו באשר מגבלה עליו חלת לא כי בז ת לפי ז  נב(9 סעיף הוראו
כי החוזה של ע ו ם בתנאי שרק לו ידו קד די מו סו ח וי ח חוזה על-פי עמו להתקשר הרשות מוכנה ז i ז

בן ם הוסבח לפי י ד ד צ ח ן י להלן! בד ב

ל המבוא .1 א
ח לחווה המבוא עוזו אש הימנו■ נפרד בלתי חלק מחווה ז

מי - ״>
והקופתה ההרשאה מסרת ג.

 כבר-רשות לישותו, המגרש את בזח מקבל והמורשת המורשת לרשות המגרש את בזה מעמידה הישות
 למורשה אשור מקרה בבל בלבד. ההרשאה תקופת ובמשך ההרשאת למשרת בו שימוש לשם בלבד,

 הקמתם לצורך אשר ארעיים, מבנים הקמת למעש שהוא, ומין סוג מכל קבע של מבנה במגרש להקים
ובכתב. מראש הרשות מאת מפורשת השכמה לקבל עליי

ההושאח דמי תשלום .3
דמי וא7מ את זח חוזח חתימת במעמד לרשות חמורשח ישלם וח בחוזח האמור לפי במגרש השימוש תמורת

 במבוא. כהגדרתם ההרשאה

p עבורו נושפים חיובים המורשה ישלם

כחוק מע״מ בתוספת 29.05.2013 ליום ש״ח 44,083.35 בשך מראש שנזוש דמי

מחזיקים ומימי התאמה אי .4
מצא והמשפטי, הפיזי מצבו את בדק המגרש, את ראה כי בזח מצהיר המורשה נא( ם ו ת ם או מי תאי כיו לכל מ צר

החוזה. ביצוע למטרת

מצאו אם לעיל, האמור בכלליות לפגוע מבלי )ב( ם המגרש על י קי חזי :מ
חולו לא (1) ם חובת הרשות על י סיי ם של פי קי או המחזי א. צורח בכל פינוי, הוצאות ת שחי
ת (2) ם הימצאו קי או עילה תשמש לא כאמור, במגרש, מחזי לוי הצדקה ת מי אי־  ע׳יי כלשהי הוראה ל

המורשת.
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ישראל מקרקע• רשות

 טלל כ> לרשות להודיע ח,1 חווח של חתימתו תאריך אחרי יום J0 מ־ יאוחר לא רשאי, יחיח חמורשת
 חרשות על-ח־י תאושר ואם זח בטקרח החווה. בביטול מעוניין חוא במגרש מחויקיס של י^טצאותם

 מבלי וזאת חחווח, לביטול להסכים מוכנה הרשות תחיה כאמור, מתויקים של הימצאותם שבדת
כאסור. חחווח מסול בגין סוג מכל לפיצויים זכות שחוא צד לכל שתחא

חחרשאון בתקיפת אחייות *♦
 על השומר בעלים כמנהג עליו ולשמור תקין במצב חמגרש את לתחויק חחרשאח, תקופת כל במשך

 פעולותיו לכל שלישי צד כל וכלפי הרשות כלפי ומלאה בלעדית באחריות לשאת דין, כל הוראות אחר מלא ,
ו/או פיצוי ו/או קנם כל ולשלם לחוזה בקשר אחרים מחדל ו/או פעולה לכל האי במגרש המורשה של ו חדל

ו/או כאמור, חמורשח, של מחדליו ו/או פעולותיו עקב יחולו ו/או שיוטלו שהוא, סוג מכל אחרת ח ,^1ן^̂הכתוצ

ת במקרי׳ ^יו את המורשה יפצח מחם, כתוצאה ו/או כאמור, מחדל, ו/או פעולה עקב שהוא תשלום בכל תשא ^
.p י/שות שיידרש מיום יום 14 תוך כאמור תשלום, כל על אותח ישפה י/או הרשות

A אחרים חובה ותשלומי ממיס תשלים
ב חמורשח י י ח ת לסוגיחם חובוז ותשלומי ארנונות וחאחריס העירוניים הממשלתיים, המסים כל את במועדם לשלם מ

ן עפ״י יס7חח י ם ו/או בעלים על ו/או מקרקעין על ד קי שר מקרקעין, של מחזי א חולו ו שר ו/או המגרש על י עמו, בק
Y y ,אח רש חח תקופת כל בגין  K "

הדרישה. מיום יוח 30 תוך הרשות, ע״י שולם אס כנ״ל, תשלום הל דרישת, לפי לרשות, להחזיר מתחייב המורשת
ת ז. בי בתשלום פיגורים על וחצמדח ו

 המורשה ע״י ישולם במועדו ידו על ישולם לא ואשר לרשות זח חוזה עפ״י נו חייב שחמורשח תשלום כל )א(
 לגבי ברשות מקובלים שיחיו בשיעורים ויחיו בפועל הפרעון ליום עד שיחושבו והצמדה ריבית בתוספת לרשות

דין. כל עפ״י ו/או חחוזח, לפי הרשות של אחרות בזכויות לפגוע מבלי וזאת בפועל, התשלום בעת פיגורים

 ההצמדה הפרשי הריבית, הגביה, הוצאות :הבא הסדר לפי ייוקף לרשות המורשה ידי על שישולם תשלום כל >ב<
הקרן. ולבסוף

הזכויות של ושיעבוד העברה אישור י.
החוזה לפי זכויותיו את להעביר למורשת ואסור בלבד אישית היא החוזה לפי למורשה הניתנת הרשות נא(

 חזקה למסור ו/או המגרש את להשכיר האז בעקיפין, ובין במישרין בין שהיא צורח בכל בחלקן או בשלמותן
 למטרות חקלאית לאגודה קרקע בהחכרת המדובר בתם במקרים למעט לאחרים. נחלקו, או ט, שימוש או

 לשימוש ר האישור/חית מתקופת תחרוג ולא תוגבל החשכרח תקופת מ חקלאים יישובים במשבצות תעסוקה
החורג.

.*לי וכן - למורשה יחיה אסור ״איגוד״ חמו המורשה אס כך, על ומוסף לעיל א׳ קטן בסעיף באמור לפגוע מבלי )ב(
בני נ באיגוד. פעולה כל ההרשאה תקופת כל במשך לבצע * במורשה באיגוד בזכות המחזיק איגוד לכל

זו* בפסקת
 לא שותפות ולרבות מש״ח(, חזק )להלן- 1963 ־ ג התשכ״ מקרקעין, שבח מס בחוק כהגדרתו • ״איגוד״
רשומה.
מש״ח. בחוק כהגדרתה - באיגוד״ ״זכות

 שבהגדרת והמונחים ,1968התשכ״ח- ערך, ניירות בחוק ״החזקה״ של כהגדרתה - ״מחזיק״ ״החזקה״,
האמור. בחוק כהגדרתם יתפרשו חנ״ל בחוק ״החזקה״

מש״ח. כחוק כחנדרתח - באיגוד״ ״פעולה

 זכויותיו את לשעבד ו/או pלמש למורשת אסור כך, על ונוסף לעיל, א׳-ב׳ קטנים בסעיפים באמור לטוע מבלי 0)
לכך. הרשות הסכמת את ובכתב מראש קיבל אם אלא שהיא צורח בכל המגרש ואת התוזח לפי
 חתשכ״ט- המקרקעין חוק לפי אוחרח הערת המקרקעין רישום בלשכת לרשום שלא המורשה מתחייב p כמו

חחוזח. עפ״י וכויותיו לגבי 1969

 והרשות ידו, על החווח של יסודית להפרה הדבר ייחשב זה, סעיף מהוראות כלשהי הוראה המורשה חפר )ד(
זו. חפרת בשל עת בכל לבטלו רשאית תחיח

וביטולו החוזה חפרת ,9
p בחוזה הנקובים המועדים כי הצדדים בין בזה הוסכם )א( i תתוזח של 8 ו־ 3,2 בסעיפים הנקובים התנאים 

 יסודית כהפרה תחשב ממט, חלק או מהם, אחד כל חפרת אשר החוזה, של ויסודיים עיקריים תנאים חינם
החוזה. את לבטל זכאית הרשות תהא שטינח חחוזה, של

זר, נתין חינו בשבילו פועל שהמורשה מי או המורשה אם כי בזת מוסכם לעיל א׳ בס״ק מהאמור לגרוע מבלי )ב(
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שראלחקרקע׳ רשות

אהי א י ר ובכתב מראש קיבל ל שו אל מקרקעי מועצת ר מיו״ אי שר א העיסקח, לביצוע י שב זה, חוווז נשו ח  חדבר יי
ת כהפרה די סו ת תחיה והרשות חמוושח, ע׳יי חחזזוז של י חזזח את לבטל רשאי זו. הכרח בגין וז

ר״ ״נתין יח קטן בסעיף ט סי - ז ־ מאלח אחד שאי
ח »• ר שראלי. או י
.2
.3

ח אלי; אור שר י
סר שלא ,195התשי׳י־נ השבות, חוק לפי עולה ת לחיק 2 סעיף לפי חצחרח מ יו21התשי חאזרחו ״י ל ^ 
ה במקומה שקיבל ,1950 חתש״י- השבות, חוק לפי עולה לתעודת או עולה לאשרת זכאי שר ש א  ו ור

ח חוק מכוח בכוח כעולה ארעי לישיבת ד ייייי■ .1952 התשי׳יב־ לישראל, חמתז חי ייי
חיד בידי עליו שהשליטה תאגיד .4 די או לעיל, j-1 בפסקאות המנויים מאלה אחד שחינו י ם בי ר ת  ו

כאמור. אחד

50* ר. ^ ־ מאלח אחת פירושח ״שלישח׳י זו, בפסקה
שרין • חתוקח )א( די על בעקיפין, או במי די על או אחד תאגיד או אדם י תר י ם יו חד מתאגיד או מאד ב - א

תר או ת התאגיד: של המוצא חמניות חזן של הנקוב תערך מן יו י ״י ״ ״ י
שרין ־ תחזקח )ב£ די על בעקיפין או במי די על־ או אחד תאגיד או ארם י תר י ם יו ™י מתאניל או מאד * *

תר או n™ י>ז־ל ״ . שבתאגיד; ההצבעה מכוח יו
ת )ג< שרין למנות, זכו תר או מחצית בעקיפין, או במי ת בין התאגיד, של מחמנחלים יו די א ח חנ״ל שחזכו בי

בין אחד תאגיד או תר בידי שהיא ו אחד. מתאגיד או מאדם יו

החוזה ביטול »מ מצדדים התחייבויות 40

טול עם )א( -חייב המורשה יחיה לעיל, 9 בסעיף כאמור החווה בי :
-   המגרש. את מיד לפנות (1)
(G ם וכל המטעים הגדרות, המבנים, כל את לוזרוס ״ייי ע׳׳י שחוקמר אחרים מחוברי טיי ח

p המחזבריסן i תו ולהחזיר ההריסות את להרחיק חכפי במגרש המצב את לקדמו י  ל ° ק ™
_ ״ חמתובדיס. של הקמתם ״

ם 60 תוך זח קטן סעיף לפי ממט הנדרש את המורשה קיים לא ם יו ל מיז טו ת תבי שאי ת ר שו  אך - הר
ת המורשה, של ט בו חש על חאמורות הפעולות כל את בעצמה לעשות ־ חייבת לא ת ולנכו  כל א

ת המורשה ע״י ששולמו מהסכומים לפעולותיה בקשר הוציאה אשר ההוצאות שו החוזה, עפ״י לר
ת, מהפעולות פעולה תעשה לא הרשות אם נם מקרח ובכל אי המורשה יהא לא האמורו כ ת לכל ז צ  פי
ה מייפה המורשה המחוברים. עם בקשר הוצאותיו ו/או השקעותיו בעד תמורה ו/או ת בז  של כוחה א

ח ונותן הרשות  יפנה לא שהמורשה במידה הרשות, תהיה מוסמכת לפיה חוזרת, בלתי הוראת בז
כל בעצמה ולפנותו במגרש החזקה את לתפוס לעיל, כאמור המגרש ת ו חסון ו/או הפינוי הוצאו אי  ה

. ושכ״טעו״ד- משפט הוצאות לרבות המורשה, על יחולו בנדון
ם חפץ מכל פנוי כשהוא לרשות מיד המגרש את להחזיר (3) אד עבוד מכל וחופשי ו ת או שי כו שי. לצד ז שלי

ח מוסכם )ב( מן או חחוזח ביטול על החודעח משלוח בעת אם כי בז ם 60 של בז ם לפני לפחות יו ה סיו  החוז
אי המורשה יהא בשטח, מהם חלק או המחוברים להשאיר בכתב, בהודעה הרשות, עייי המורשה יתבקש כ  ז

ת אלח, מחוברים של שוויים את הרשות מאת לקבל א ם הממשלתי השמאי לקביעת בהתאם וז ל ליו טו  או בי
החוות. סיום

טול בעקבות בחזרת המגרש קבלת עם )ג( ר המורשה, ע״י הפרתו בגין־ חחוזח, בי מו ר לעיל, כא חזי ת ת  הרשו
אל מקרקעי מועצת להחלטות בהתאם זח, חוזה עפ״י לרשות על־ידו ששולם סכום כל למורשה שר p י i כל 

לעיל. Q)קטן סעיף הוראות פי על יגיע, אס למורשה, שיניע סכום

:אלה כל נכוי אחרי הרשות על-ידי יבוצע חאמוריס הסכומים החור
מי (1) עור המגרש, להחזרת ועד ההרשאה תקופת תחילת שמיום חתקופח כעד ראויים שימוש ד שי תי ב  שנ

די על שייקבע כפי חבטול, ליום המגרש מערך 6% של ;הממשלתי השמאי י
:לעיל (1)בפסקה הנזכרת בתקופה והחלים לעיל 6 בסעיף המפורטים חחוכח ותשלומי המסים כל (2)
;לעיל האמורות חפיטי הוצאות (3;

ם )*( סודי מהערך 10% בשיעור ־ מוסכמים פיצויי מדד בין הצמדה הפרשי בתוספת המגרש של הי ה
ם ידוע שיחיה האחרון לצרכן המחירים למדד היסודי הביטול. ביו

ת שהיא סעד ומכל הרשות של מזכויותיה לגרוע כדי לעיל האמור בכל אין כאי ה פי על לו ו ח חוו  ו
דין. כל ומכוח

טול של במקרה לעיל, קטן)ג( בסעיף האמור אף על )ד(  המגרש קבלת ועם לעיל, 0)9 סעיף על־פי תחוזח בי
א( בסעיף כאמור בחזרח :אלח הוראות תחולנה לעיל, קטן)

(C1 דו על ששולם סכום כל למורשה תחזיר הרשות ת י ת עפ׳יי לרשו ם חטמינלי ערכו לפי זח חוו ביו
תר ולא תשלומו ך הנ״ל ס חסכו של המוצמד מערכו 50% מ־ יו תארי ת. על-ידי החזרתו ב הרשו

לעיל. (4) - (1)ג קטן בסעיף האמורים הסכומים - החזרתו לפני - יטכו הנ״ל מהסכום

n ז מ
קיז ל ר
עסקי
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ישראל ת)!קרקעי1רש

)ח(

)ו(

י והמר״״ ״ י ^מ^ ־ לעיל (JXn) קטן בסעיף כאמור ־ מהם חלק או המחוברים את לחרוס הי
 טוו את מחרשות לקבל זכאי המורשה יהא מהם, חלק או המחוברים עס ביחד לרשות יחזר

בלבד. חקמתם או בנייתם ליום הממשלתי חשמאל ע׳׳י שייקבע כפי ם,

 אתר למישחו או לרשות מטעמו מי או חמורשח יבוא לא העניין, לפי ד׳, או ג׳ ס״ק לפי ימיישי׳ ]**יע
חווה עם בקשר השקעותיו או הפסדיו הוצאותיו, בגלל תביעח לרבות אחרת, או כספית נוספת, עה תב ^

 נו בפ פיגור יום כל בגץ כי בזח מוסכם חדין, מכוח תאו זח חוות עפ״י לרשות המוענק סעד מכל מבלילגרוע
 אחוז לעשירית חשווח סכום לרשות, לשלם חייב חמורשח יחית חחווח, ביטול לאחר יהמיישח. ע חטגרש

בפועל. חחזקח למסירת עד היסודי, למדד צמוד כשחוא לעיל באמור המגרש של היסודי מהערך ״

 מבקשות שטבעת לשימוש בהרשאה חמדנבר בחס שבמקרים חרי סעיפיו, כל על 10 בסעיף חאמור אף על
 חווה ביטול במועד לרשות תושב לא הקרקע לעיל, )א(8 בסעיף כמפורט קצוב בזמן ומוגבל זמני חורג לשימוש

חחורג. השימוש יפסק בו באופו לקדמותו, המצב את לחשיב חמורשה את יחייב חחוזח ביטול אלא חחרשאח

נוספת, תביעה בשום אחר למישחו תאו לרשות לבוא מטעמו מי ו/או חוא יובל לא כי למורשח וידוע מובחר 0)
זח. חוזח עס בקשר השקעותיו או הפסדיו תוצאותיו, בגלל תביעת לרבות אחרת, או כספית

חחוזח סיום .1*
)א{

 מבין חמוקדם לפי חורג לשימוש חבקשח אישור תקופת תאו חחרשאה תקופת תום עם לסיומו יגיע חחוזח
נוספת. חודעח בכל צורך ללא וזאת השניים

לחשתמש למורשח חרשאתח ואת חחוזח את לבטל חרשות זכאית לעיל, קטן)א( בסעיף האמור אף על )ב(
 בחודעח לפורשח כך על חודיעה ותיא לצרכיה לרשות דרוש חמגרש אס חחרשאח, תקופת תום לפני במגרש,

. מראש. חדשים שלושת של מוקדמת
רכל והחוות חהרשאח תקופת סיום למועד הרשות הודעת מיום הדשים שלושח תום מועד ייחשב ות לעניין

דבר.

לעיל. )ב(10ו- )א(10 קטנים סעיפים הוראות יחולו כאמור, חחווח סתם עם )ג(

 מדמי חיחסי החלק את למורשה חרשות תחזיר החוזה, סיום בעקבות הרשות, ע״י בחורח המגרש קבלת עם )ד(
 תקופת תום לפני לסיומו הגיע שהחוזה למקדח וזאת חתקופח, יתרת בנין לרשות ששולמו החרשאח
לעיל. )ג(10 קטן שבסעיף 0ו-) (2)בפסקאות הנזכרים הסכומים בניכוי ההרשאה,

 תביעה בשום אחר למישהו או לחזות מטעמו מי או המורשה יבוא לא לעיל ד׳ ס״ק לפי למורשה המגיע מלבד )ח(
זה. חווה עם בקשו השקעותיו או הפסדיו הוצאתיו, בגלל תביעה לרבות אחרת, או כספית טספת,

ף
פיגור יום כל בגין כי כי בזת מוסכם הדין, מכה ו/או זח חוזה עפ״י לרשות המוענק סעד מכל לגרוע מבלי )ו(

חייב המורשה יהיה חחוזת, סיום לאחר ,וזאת המורשה ע׳יי החורג השימוש הפסקת אי ו/או המגרש בפינוי
וש?י למדד צמוד כשהוא לעיל, כאמור המגרש של היסודי מהערך אחוו לעשירית חשווח סכום לרשות, לשלם

בפועל. תתזקה למסירת עד וזאת היסודי,

 זטני חורג לשימוש בקשות מאישור שנובעת חורג לשימוש חרשאח של שבמקרים חרי 12 בסעיף האמור האף על
לקדמותו. והשימוש המצב את לחשיב המורשה את יחייב החווה סיום )א((,8 סעיף מראה קצו בזמן ומוגבל

הטגוש ובשמה בגבולות ם שינתי ♦ג.
שינויים. בחס לחול עלולים וכי סופיים אינם וגבולותיו המגרש ששטה לו ידוע כי מצהיר, המורשה נא(

בניו בתכנית משינויים כתוצאת המגרש של גבולותיו ו/או שטחו ישתט אם כי במפורש, הצדדים בין מוסכם )ב(
 המגרש את לראות המורשה מתחייב לח בא וכיוצא רישום לצרכי מדידה מפת המת קרקעות, הסדר עיר,

לוזנך, ג׳ קטן בסעיף האמור ומלבד דבר, לכל זח, חוזה נשוא כמגרש החדשים בגבולותיו ו הא בשטחו
ממט. הנובע וכל האמור חשיטי בגין הרשות כלפי פלשחן דרישות או בתביעות לבוא לא המורשה מתחייב

co באופן ההרשאה דמי יתוקט המגרש, של היסודי הערך ישתנה בשטחו ו/או המגרש מבולות שיטי בעקבות אם
 ו/או ריבית בתופסת דרישה עס מיד לו הזכאי לצד ישולם וההפרש המגרש, של היסודי בערך לשיטי יתסי

התשלום. כיום ברשות למקובל בחתאם בפועל, תשלומו למועד ועד העיסקח אשור מיום הצמדה
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ישראל הקרקע• רשות

״ ועצים חומרים עתיקות, טבע, *י*יוזז •15 ״ « ״ ״ ״ ״ .״״« .
ש בחס־:י1מחצ ׳ם»י גי, נפט, :מון טבע אוצרות שבל לו ידוע ני בזח מצהיר וזמורשח )א( ר מג ״

pm, גשיז £ועצי יםיחומ -1עיזימיי וכי למיניהם אחרים מחבבים וכל וכורכר חול מג^ ״זי ,»^  לאלשר .
״w 0’־”י אמס זח חי,ח לגי חהרשאח תנאי וכי זח חוזח לפי נחרשאח נכללים אינם ™ ל«יל «  כ כע חאמורים והעצים החומרים העתיקות, חטבע, אוצרות את אחרת כצורח לנצל או להוציא לרשות

זח. חוזה סמך ועל המחייבים לחוקים בהתאם

חחרשאח. מטרת לביצוע הדרושה חטידח מעל במגרש חפירות יעשה לא המורשה )ב(

®1 דכל קיבל אס אלא חרשות, של והם חיות מהמגרש, שתוציא חומרים ימכור לא חמורשח >ג( ®J J
 ובכתב מראש הסכמה לכך קיבל אם אלא במגרש תנטצאים עצים המורשה יוציא לא כמו-כן בכתב. הרשות

העצים. עבור בתשלום הסכמתם מתן להתנות רשאים ואלה הרשות של pו המוסמכת הרשות של

W• פניסח ופות
 ידוע כי מצהיר וחמורשח במגרש בלעדית לחוקה וכות א מעניקה אינה חחוזח לפי למורשת הניתנת הרשות

 הרשות רשאית לעיל, מהאמור לגרוע מבלי שהיא. מטרה לכל עת בכל למגרש להיכנס רשאים נציגיה או שהרשות לו
 חוטי למתוח טלפון, או חשמל עמודי לקבוע ולגד, לביוב לתיעול, למיס, צמרות אחרים ע׳יי או בעצמה במגרש להעביר
 לרעיות יאפשר והמורשה המוסמכות, הרשויות ע״י שתאושרנה תוכניות לפי הכל אחרות, למשרות ו/או טלפון חשמל,

 אשר לכך בקשר התיקונים כל ואת לכך הדרושות חעבודות את לפועל ולהוציא למגרש לחיכנס מטעמח לאחרים או
הנ״ל. העמדות ביצוע ע׳יי למורשה שייגרם נזק כל עבזר המורשה את לפצות מתחייבת הרשות לזמן. מזמן יידרשו

הדייר חגגת חוק .17
זח. חוזה על יחולו לא לו בנוסף או במקומו שימא אחר חוק וכל 1972התשל׳יב- משולב( הדייר)נוסח הגנת חוק

 וכי שהיא צורח בכל זח חוזה בגין מפתח דמי לרשות שילם לא חמורשה כי בזת מוצהר לעיל, מהאמור לגרוע סבלי
 גס ואשר דמי־מפתח, כתשלום ייחשבו לא תהיינה, אס במגרש, המורשה של השקעתיו pו זה חוזה על-פי התשלומים

 חוזה על יחולו לא לו בנוסף או במקומו שיבוא אחר חוק וכל 1972חתשלייב- משולה הדייר)טסח הגנת חוק על־כן
זה.

מרשות זכויות על שמירח .18
חוכות. אווזה על כויתור הדבר ייחשב לא - החוזה לפי לח מזכויותיה בזכות הרשות השתמשת לא )א(

 בכתב נעשו אם אלא תוקף ברי יחיו לא הרשות מטעם הצחה או ארכה, ויתור, ו הא החווה בתנאי שיטי )ב(
הרשות. ע״י ונחתמו

 לו מקנח ואינה המורשה של כלשחן בזכויות הכרה כשלעצמה, מחווה, אינה הרשות ע״י כלשהו תשלום קבלת )ג(
תחווה. עפ״י לו הוקנתה שלא וכות כל

 כאמור חחוזח ביטול עס לקדמותו המצב להשבת ו/או המגרש לפיטי המורשה של התחייבותו הבטחת לשם )ד(
 ולהבטחת חורג לשימוש הבקשה אישור תקופת סיום עם לעיל,ו/או 11 בסעיף כאמור סיומו עם ו/או ,9 בסעיף

 במעמד המורשה מוסר חמורשח, ע׳׳י החוזה חפרת של במקרה שיחולו וחנזקיס תהוצאות,ההפסדים כל
במבוא. כמותר חבנקאית הערבות את לרשות תחווה חתימת

9.J ביול
בלבד. המורשה על תחולנה זה חוזה ביול הוצאות

הודעות .20
רשום. בדואר תישלחנה חוזח עפ׳׳י הודעות

 לנמעו נמסרה כאילו תחשב ההסכם, בראש חמצוייטת הכתובות לפי רשום בדאר לשני אחד צד ישלח אשר הודעה כל
^ שנשלחה. לאחר ימים חמישה

וההרשאה החוזה תוקף ,21
הצדדים. שני ע׳׳י יחתס לא עוד כל תוקף יחיה לא זה לחוזה

ביתרות .21
לפרשטתו. ישמשו ולא בלבד לנוחיות טעדו חחוזח סעיפי כותרות

מיותדיס תנאים .23
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חחזך ד )עלווד

27/07/2016 10:22:00 7 מתוך 7ף1
י‘■. . '■

•שראל מקרקעי רשות

1’^ ? הקק״ל עם פעילות כל לתאם גמיתת,
 ביתם ורשומה ישראל מדינת בבעלות נרשמו מרם זו בעמקה הכלולים מהמקרקעין חלק כי למורשת דדע •

 /תביעה טענה בכל יבוא לא והמורשה עיבור( לצרכי הקרקעות)רכישת לפקידת 7י* S מעיף לפי הידיעות ין
זו. מעובדה הנובעות המשמעויות לכל מודע הוא גי מצהיר והוא אמרי/ 1

החתום: יגל ומודדים נאו ח ולראי

ת: שו הי

ם •1 ____________________ש
אית של״ס’1̂  י יו

__________________________________חמשרח

חוגימח

 שם .2

 תואר

 תמשרח

חתימח

שכנזי עידית  א
 -בשפים-גכיד םתחנ ד«ש~

ירושלים מרח/י&קקי ־ רמ״י

המורשה:

 שם .1

מספר

יחות

חתימח

אלע״ד
ד עיר אל דו

£ ifal0 .fkfc0

:המאשר

 חוזה על חתמו וכי י נ3ב שהציגו הזהות תעודות לפי הנייל חמורשח״ ״בשם חתותטים את זיהיתי כי בזח מאשר הח׳׳מ אני
בנוכחותי. וח

ל.שם £ חסשרח תואר*/יי.׳.
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