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 מבוא
 

 . יש לקרוא בעיון את תנאי המכרז ואופן ההשתתפות

 

 :הצעות הגשת ואופן במכרז להשתתפות רישום

 

בעת תחילת הליך ביצוע הגשת ההצעה באתר רשות ". ממשל זמין"באתר  מראש הרשמה דורשת במכרז ההשתתפות)1

בסיום ההליך . שם יידרש לבצע הליך הזדהות, "ממשל זמין"יועבר המשתמש באופן אוטומטי למערכת , מקרקעי ישראל

 . יועבר באופן אוטומטי לאתר רשות מקרקעי ישראל לשם השלמת הליך הגשת ההצעה

 

וזאת עד למועד האחרון , , את ההצעה למכרז באמצעות מערכת המכרזים המקוונת ולהגיש להקדים המציעים על)2

 מהמציע נמנע ,כלשהו מכל סיבה שהיא או עיכוב טכנית בשל תקלה כי טענה תתקבל כי לא, יובהר. להגשת ההצעות

 . במועד הצעתו את להגיש

 .לא תתקבלנה, להגשת הצעותעד למועד האחרון , הצעות אשר לא יקלטו במערכת המקוונת מכל סיבה שהיא

מבעוד מועד בשים לב כי  הליך הגשת ההצעה למכרז באמצעות מערכת המכרזים המקוונת את הרשות ממליצה לבצע*

 עד למועד האחרון להגשת הצעות יש להשלים הן את הליך הגשת ההצעה המקוונת 

 

 מערכת לתוך אותם ולטעון, בהצעה הנדרשים להגשה או הנספחים/המסמכים  כל את לסרוק יש ההצעה הגשת לצורך)3
 . המקוונת המכרזים

  .3MBעל נפח של יעלה לא למערכת להטעין שמבקשים קובץ גודל כל כי ,מובהר

 ."jpg","jpeg","tiff","tif","pdf","jif","jfif","png","gif","bmp"כן ניתן לצרף קבצים בפורמט 

 

יש לצרף העתקם במערכת המכרזים המקוונת ואת המקור , מסמכים אשר בהתאם לתנאי המכרז נדרש להגישם במקור)4

 . בתיבת המכרזים הפיזית במשרדי המרחב לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות

 

. מספר סימוכין בציון ,הגשת ההצעה על אישור המציע יקבל ,המקוונת המכרזים לתיבת ההצעה הגשת תהליך בסיום)5

 במועד בחירת המגרשולהגישו , למלא את פרטיו ולחתום עליו, על המציע להדפיס את האישור

במערכת  במלואן ההצעות תימצאנה להגשת האחרון במועד אשר הצעות רק תשתתפנה במכרז כי ,בזאת מובהר)6

 עדיין המציע זה במועד אם גם ההצעות להגשת האחרון אוטומטי במועד תינעל באופןאשר  .המקוונת המכרזים
 שלא כדי המקוונת מבעוד מועד המכרזים למערכת להיכנס מומלץ למציעים ,כן על .בתוכה ומצוי מחובר למערכת

וזאת בשים לב כי עד למועד האחרון , המחשוב לרבות בתחום ,שונות ותקלות עקב עיכובים ההצעות בהגשת לאחר

 ה במערכת המקוונת להגשת הצעות יש להשלים הן את הליך הגשת ההצע
 . מומלץ למציעים לשמור את קובץ ההצעה על גבי המחשב)7

 

לבצע את : קרי, יידרש לעשות זאת באמצעות הגשת הצעה חדשה, מציע אשר יגיש הצעה ויבקש להגיש הצעה מתקנת )8

את הליך ההזדהות באתר ממשל זמין באמצעות פרטי זיהוי המשתמש שהוקלדו בעת הגשת ההצעה המקורית ולבצע 

ההצעה ). במידה ושמר, ניתן לעשות שימוש בקובץ אשר שמר המציע על גבי המחשב(הליך הגשת ההצעה מתחילתו 

  .האחרונה אשר נשלחה על ידי המציע היא ההצעה המחייבת



 159/2018/ישמספר ' מכרז מס

 

 

עליו לבצע את הליך ההזדהות באתר ממשל זמין באמצעות , לעיל 9כאמור בסעיף , מציע אשר הגיש הצעה ומבקש לתקנה)9

 .זיהוי המשתמש שהוקלדו בעת הגשת ההצעה המקוריתפרטי 

, מודגש כי כל הצעה שתוגש במערכת המכרזים המקוונת באמצעות אותה הזדהות בממשל זמין תעדכן את קודמתה
 : כלומר

ההצעה האחרונה , ומגיש הצעה פעם נוספת באמצעות אותם פרטי ההזדהות בממשל זמין, מציע אשר הגיש הצעה .א
ההצעה האחרונה שהוגשה תהא הצעתו הסופית והיא . כרזים המקוונת מבטלת את קודמתהשהוגשה במערכת המ

 .ההצעה אשר תידון בפני ועדת המכרזים
אינו יכול להגיש הצעה במערכת המקוונת עבור אדם אחר באמצעות , מציע אשר הזדהה בממשל זמין והגיש הצעה .ב

 .אותה ההזדהות שכן ההצעה האחרונה תעדכן את קודמתה
 
לבצע את הליך , "בטל הצעה"יוכל לעשות זאת באמצעות לחיצה על , ע המעוניין לבטל את הצעתו לאחר שהוגשהמצי)10

ההזדהות באתר ממשל זמין באמצעות פרטי זיהוי המשתמש שהוקלדו בעת הגשת ההצעה המקורית וכן יהיה עליו לבצע 

המציע לא יהא רשאי לחזור בו  –יובהר . כרזאת יתר הפעולות הנדרשות לצורך השלמת הליך הביטול כמפורט בתנאי המ

 .מהצעתו או לתקן הצעתו לאחר המועד האחרון להגשת הצעות

 

 'ה עד 'א בימים  02-6663632למוקד הטכני בטלפון  לפנות ניתן להגשת ההצעות הקשור בכל טכני סיוע קבלת לצורך)11

ביום האחרון להגשת ההצעות . * 5575ולמוקד הטלפוני של רשות מקרקעי ישראל במספר . 09:00-14:00 השעות בין

 .  בלבד 10:00יינתן מענה עד לשעה 
 

 .במערכת המכרזים המקוונת במועד הצעתו את להגיש מהמציע כלשהי נמנע טכנית בשל תקלה כי טענה תתקבל לא)12
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 הזמנה לקבלת הצעות

מזמינה בזה הצעות לחתימה על חוזה חכירה , )"י"רמ"או " הממונה: "להלן(רשות מקרקעי ישראל /הממונה
שנים בתנאים שיהיו  98שנים עם אופציה לתקופה נוספת של  98לתקופה של ) ללא הסכם פיתוח(ישירה מהוון 

בגין השטחים שפרטיהם בעת פרסום המכרז הם כמפורט בסעיף , )"החוזה": להלן(נהוגים ברשות במועד החידוש 
 ):"מגרשים"או  "מגרש": להלן( 1

 :פרטי  המגרש.1

 רשימת מגרשים לבניה חד משפחתית

 

' מס
 מגרש

שטח 
 ד"מס יח מגרש

 הוצאות פיתוח
 למשרד הבינוי

 השיכון

200 638 1 654,198 

201 522 1 586,035 

202 466 1 553,080 

203 419 1 525,086 

204 440 1 537,369 

205 443 1 539,357 

208 556 1 584,819 

209 478 1 538,529 

210 438 1 515,304 

211 450 1 522,075 

212 488 1 544,897 

213 434 1 534,231 

214 420 1 525,573 

215 422 1 526,730 

216 436 1 535,044 

217 436 1 535,383 

218 436 1 535,394 

219 435 1 534,853 

220 436 1 535,034 
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221 441 1 516,776 

222 451 1 522,941 

223 453 1 524,331 

224 454 1 524,876 

225 452 1 523,588 

226 451 1 522,735 

227 446 1 519,851 

228 444 1 539,915 

229 449 1 542,785 

230 461 1 550,031 

231 469 1 554,576 

232 441 1 538,455 

233 443 1 539,409 

234 449 1 542,724 

235 460 1 549,146 

236 482 1 562,092 

237 508 1 577,757 

238 457 1 547,641 

239 476 1 558,772 
 

 

 ₪ 65,500 הוא  200-239 מגרשיםלמחיר מינימום אחיד 
 

 לא תתקבלנה הצעות מתחת למחיר המינימום
 

 ₪ 57,000למכרז  גובה פיקדון לכלל המגרשים
 
 

 
 
 



 159/2018/ישמספר ' מכרז מס

 

 רשימת מגרשים לבניה דו משפחתית
 

' מס
 מגרש

 הוצאות פיתוח ד"מס יח שטח מגרש
  למשרד הבינוי

300 889 2 1,018,100 

301 821 2 976,945 

302 844 2 991,019 

303 866 2 1,004,255 

304 867 2 1,000,895 

306 932 2 1,042,219 

307 776 2 950,362 

308 771 2 947,418 

309 806 2 974,924 

310 814 2 977,715 

311 856 2 999,501 

312 932 2 951,540 

313 794 2 953,358 

314 765 2 943,885 

315 777 2 946,013 

316 818 2 973,076 

317 779 2 952,285 

318 757 2 982,261 

319 762 2 985,655 

320 807 2 1,010,094 

321 918 2 1,075,878 

322 1,050 2 1,155,785 

323 845 2 1,033,323 

324 902 2 1,066,752 
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325 908 2 1,070,035 

326 961 2 1,100,274 

327 833 2 1,026,889 

328 827 2 1,022,830 

329 825 2 1,021,189 

330 793 2 1,002,752 

331 1,063 2 1,118,830 

332 816 2 974,033 

333 855 2 996,327 

334 846 2 992,987 

335 853 2 1,038,215 

336 1,009 2 1,129,895 

337 886 2 1,057,214 

338 859 2 1,040,739 

339 813 2 1,015,132 

340 805 2 1,009,708 

341 792 2 1,001,559 

342 754 2 979,883 

343 730 2 966,053 

344 726 2 963,565 

345 725 2 962,943 

346 723 2 961,396 

347 723 2 961,464 

 

 ₪ 107,000 הוא  300-347 מגרשיםלמחיר מינימום אחיד 
 לא תתקבלנה הצעות מתחת למחיר המינימום

 ₪ 57,000גובה פיקדון לכלל המגרשים למכרז 
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 היבט תכנוני ופיזי. 2

 הוראות תכנוניות וזכויות בנייה2.1

התקפות  1965-ה"תשכ, בחוק התכנון והבנייה על המגרש מושא המכרז חלות תכניות כהגדרתן2.1.1
 . שהוראותיהן הינן חלק בלתי נפרד ממכרז זה, במועד פרסום המכרז

 .)"עות"תב"או " תכניות"להלן (  130/8 :הינן) התקפות(התכניות החלות 

 .'מגורים א :ייעוד המגרש הוא

 .  לחוברת המכרז 'זכנספח ב "תקנוני התכניות ותשריט המגרש מצ

הצפיפות וכל ההוראות והתנאים הנדרשים , שטח הבניה, זכויות הבניה לרבות שיעור הניצול2.1.2
ועל פי ,  לצורך קבלת היתר בניה הינן בהתאם לתוכניות החלות על המקרקעין מושא המכרז

 . או ועדות התכנון המוסמכות/י הרשות המקומית ו"ובהתאם להנחיות שיינתנו ע, כל דין

אם , שרות לממש את זכויות הבנייה המרביות המוגדרות בתכניתבכל מקרה של העדר אפ
ידי הרשות המקומית או ועדות התכנון -ואם בשל הנחיות שיינתנו על, בשל מגבלות התכנית

והמציע , יחולו ההוראות המגבילות  -או תנאי חוברת המכרז על נספחיה /המוסמכות ו
 . יעה כלשהי בעניין זהאו תב/או דרישה ו/במכרז לא יבוא אל הרשות בטענה ו

גובה הרשות המקומית חלף היטל , בגין השבחה שתחול עד ליום קביעת הזוכה במכרז2.1.3
לאחר קביעת הזוכה , ככל שתחול, חבות בהיטל השבחה שתחול. השבחה מהרשות על פי חוק

 . תוטל במלואה על הזוכה ללא זכות להשבה מאת הרשות, במכרז

, הגורם להגדלת הוצאות הפיתוח, בתכנון ביוזמת הזוכה/או הקלה בתכנית/בגין כל שינוי ו2.1.4
תכנון אינו בגדר שינוי /גם אם שינוי התוכנית, יישא הזוכה בתשלום נוסף של הוצאות פיתוח

 . תכנית ואינו גורם לתוספת זכויות מעבר לזכויות הקיימות

המלא או באמצעות אנשי מקצוע מטעמו את המידע התכנוני /על המציע לבדוק בעצמו ו2.1.5
לרבות מסמכי התכנית החלה על המגרש על , ברשות המקומית וברשויות התכנון המוסמכות

שטחים , גבולות המגרש, זכויות בניה, תיק המידע ברשות המקומית, נספחי הבינוי, נספחיה
או /וכל מידע תכנוני ו, התנאים להוצאת היתר בניה, מיקום חדרי שנאים, קווי בנין, גובלים

וונטי לצורך הגשת ההצעה ולביצוע מלוא התחייבויות המציע על פי מסמכי מידע אחר הרל
מובהר למציע כי אין במידע המוצג במסגרת המכרז משום מצג מחייב מצד . ותנאי המכרז

והוא לא יבוא אל הרשות בכל , על המציע לערוך בדיקות עצמאיות כמפורט לעיל. הרשות
 ).ל"ת טענת הסתמכות על המידע הנלרבו(או תביעה בעניין /או דרישה ו/טענה ו

על הזוכה לנקוט בכל אמצעי בטיחות וזהירות , במידה ובמגרשים הסמוכים קיימים בתים2.1.6
מבחינה הנדסית בכל הקשור לעבודות חציבה ופיתוח במגרש אשר , בין היתר, ולהתחשב בהם

הבית עלולות לגרום נזק למבנה במגרש הסמוך בעת ביצוע עבודות העפר ועבודות בניית 
 .במגרש

 מצב המקרקעין2.2

מחוברים הקיימים , המציע מצהיר כי ראה ובדק את המגרש כולל השטחים התפוסים2.2.1
הממצאים ההנדסיים /לרבות המטרדים, ממצאים הקיימים במגרש/המטרדים, במגרש

ומצב הפיתוח , דרכי הגישה, מפלסים, טופוגרפיה, שיפועי הקרקע, קרקעיים-העיליים והתת
, וכי יישא בכל ההוצאות והעלויות הכרוכות בפינוי המטרדים, ת על השטחוהתוכניות החלו

או תביעה /או טענה ו/ולא יבוא לרשות בכל דרישה ו, המפגעים ההנדסיים והתת קרקעיים
 . בגין האמור לעיל

או העתקתם יהיו באחריותו הבלעדית ועל חשבונו של /עקירתם ו. במגרשים בהם קיימים עצים2.2.2
 .בהתאם לכל דין, או כל גורם נדרש אחר/ל ו"או קק/הרשות המקומית ובתאום עם , הזוכה
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על המציע לערוך בדיקות עצמאיות והוא לא . באחריות המציע לבדוק את מצב המגרש בפועל2.2.3
 .או תביעה בעניין זה לרבות טענת הסתמכות/או דרישה ו/יבוא אל הרשות בכל טענה ו

יישא    , כאתר עתיקות על ידי רשות העתיקותאו יוכרז /היה והמגרש מושא מכרז זה הוכרז ו2.2.4
. חפירות בדיקה וחפירות הצלה במגרש, פיקוח, הזוכה בעלויות הביצוע של סקר ארכיאולוגי

 :מבלי לפגוע בכלליות האמור. היקף העבודות יקבע על ידי רשות העתיקות ובהתאם לכל דין

י "כפי שייקבעו ע ,ב יהיו"חפירות הבדיקה וחפירות ההצלה וכיוצ, היקפי הפיקוח2.2.4.1
חוק : "להלן( 1978-ח"תשל, בהתאם לחוק העתיקות ט ארכיאולוגיה"קמ

 .פי כל דין-הוראות התכנית ועל, ")העתיקות

פי חוק העתיקות ולבצע בין היתר חפירות הצלה במקום -הזוכה מתחייב לפעול על2.2.4.2
 .במימונו ועל אחריותו בלבד, לשחרור השטח לבנייה על חשבונו

תן בחוק העתיקות או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף עתיקות כמשמעו2.2.4.3
מזמן לזמן וכן חפצים אחרים ככל שהם בעלי ערך ארכיאולוגי אשר יתגלו במקום 

והזוכה ינקוט באמצעי הזהירות המתאימים למניעת , נכסי המדינה הם, העבודות
 . ידי כל אדם שהוא-הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך על

כפי , יודיע הזוכה לנציג הממשלה, החפץ ולפני הזזתו ממקומומיד לאחר גילוי 2.2.4.4
על התגלית וכן מתחייב הזוכה לקיים הוראות כל דין בדבר , שתיקבע הרשות

 . עתיקות

הזוכה מתחייב בזאת להיות אחראי לכך כי כל מבצעי העבודות מטעמו ימלאו 2.2.4.5
  . אחר הוראות אלו

תינתן על , צוע התחייבויות הזוכהנתגלו עתיקות שגילוין עשוי לגרום לעיכוב בבי2.2.4.6
 .ידי הרשות אורכה לתקופת הביצוע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

תשקול הרשות , במידה ושחרור השטח מעתיקות יעכב את מסירת השטח לזוכה
  . את משך תקופת הביצוע

על חשבונו של , תחייב פיקוח בנוגע לעתיקות, הקרקע-כל עבודה שתתבצע בתת2.2.4.7
  . הזוכה

או תביעות /או דרישות ו/מצהיר ומתחייב כי אין ולא תהיינה לו כל טענות והזוכה 2.2.4.8
בגין , או מי מטעמה/י ו"כלפי רמ, או אחרות/כספיות ו, מכל מין וסוג שהוא

  . התנאים המפורטים לעיל

ב "פסולת וכיו, אדמה אבן, הזוכה יהיה אחראי לטיפול בכל עודפי החפירה לרבות חול2.2.5
עד מסירת המגרש לזוכה או שנוצרו על ידי הזוכה או מי מטעמו שימצאו בשטח המגרש במו
והוא לא יבוא , וזאת בהתאם להוראות כל דין, או במהלך הבנייה/כתוצאה מפיתוח המגרש ו

ידוע לזוכה . או מי מטעמה/י ו"כלפי רמ, או תביעה כספית או אחרת/או דרישה ו/בכל טענה ו
 . ה מטעמוכי כל הסעיפים להלן חלים גם על קבלני משנ

 . ככל שיהיו, לא תגבה מהזוכה תמורה עבור העודפים האמורים, י"רמ/הממונה

הזוכה מתחייב לא לשרוף . בהתאם להוראות הדין, על הזוכה לטפל בפסולת ועודפי חפירה2.2.6
 .ולא לקבור כל פסולת שהיא

את המציע מצהיר כי ראה ). AS IS(המשפטי והפיזי הנוכחי , המגרש מוקצה במצבו התכנוני2.2.7
והנדסית על כל , משפטית, תכנונית, המגרש ואת סביבתו ובדק אותו ואת מצבו מבחינה פיזית

והינו מוותר בזאת על , ומצא את המגרש מתאים לצרכיו ולשביעות רצונו המלאה, חלקיהם
או אי /או פגם ו/לרבות טענת ברירה מחמת מום ו, כל טענה מכל סוג ומין שהוא ביחס למגרש

 . התאמה
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י או כל גורם מפתח אחר לרבות האגודה "רמ/הממונהמובהר בזאת כי , האמור לעילעל אף 
יהיו רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי לבצע , או חברה המפתחת/או הרשות המקומית ו/ו

או /הזוכה לא יבוא בכל טענה ו. או מילוי בשטח המגרש טרם מסירתו לזוכה/עבודות חפירה ו
 .חרת בגין ביצוע עבודות כאמור במגרש טרם קבלתואו תביעה כספית או א/דרישה ו

 מסלול המכרז 

 כללי התחרות במכרז2.3

 239-200ים אור השלבים והתנאים לקביעת זוכים במגרשילהלן ת               

כמו כן ידוע למציעים כי . משפחתייםחד ידוע למגישי ההצעות כי המגרשים נשוא המכרז הינם 2.3.1
י "ורק במידה והצעותיהם תהיינה הגבוהות ביותר הם יוזמנו עהצעתם הינה למגרש בלתי מסוים 

 .הממונה לבחור מגרש והכל כאמור להלן

למען הסר ספק מציע אשר הגיש הצעה  .ידוע למציעים כי יוכלו להגיש הצעה אחת בלבד2.3.2
היה . למגרש חד משפחתי לא יכול להגיש הצעה נוספת למגרש  דו משפחתי במכרז זה ולהיפך

 י"רמ/לשני מגרשים ההצעה תיפסל ולמציע לא יוכל לבוא בטענות לממונה  והוגשו הצעות

מובהר בזאת כי מציע שישתתף ביותר מהצעה אחת יגרום לפסילת כל ההצעות בהן השתתף 2.3.3
 .לרבות של השותפים האחרים להצעות אלה

אזי ,  לעיל 2.3.3עד  2.3.2החליט הממונה לפסול הצעות שנתקבלו למרות המובהר בסעיפים 2.3.4
השותפים שהשתתפו בהצעות שנפסלו  לא יוכלו לבוא לממונה בכל טענה או תביעה עקב פסילת 

 .הצעותיהם

: להלן(י הממונה "יוזמנו במועד אשר יקבע ע, בעלי ההצעות הגבוהות ביותר, המציעים הזוכים2.3.5
ההזמנה תעשה . בו הם מעוניינים") הבחירה: "להלן(לצורך בחירת המגרש ") מועד הבחירה"

 . רשום בדאר

 ואם תאושר יודיע, תובא בפני ועדת המכרזים  לאישור, ההצעה אשר תזכה במכרז   2.3.6

במכתב רשום על קבלת ") הזוכה: "להלן(למציע אשר הצעתו זכתה במכרז יודיע הממונה   2.3.7
. י סדר הקדימות שיצוין במכתב זה"י הממונה וכי הוא מוזמן לבוא ולבחור מגרש עפ"הצעתו ע

מההצעה , י ועדת המכרזים שתיתן מספר זכיה לכל זוכה"זוכים יקבע עסדר הקדימות של ה
דהיינו קבוצת המציעים בעלי , הגבוהה  ביותר לנמוכה ובהתאם לגובה ההצעות שהוגשו במכרז

קבוצת המציעים , ההצעה הגבוהה ביותר יוזמנו ראשונים לבחור את המגרש שהם מעוניינים בו
מם את המגרש מבין המגרשים שלא נבחרו עדיין וכן בעלי ההצעה השניה בגובהה יבחרו לעצ

תהיה אך ורק , י סדר הקדימות כמפורט לעיל"כי זכות הבחירה במגרש עפ, מודגש בזאת. הלאה
 . למגרש פנוי כאמור

לרבות החלפת מספרי זכיה בין , מספר הזכיה הינו אישי ואינו ניתן להעברה -למען הסר ספק 2.3.8
 . הזוכים

ות בסכום זהה תערך הגרלה מוקדמת בין המציעים לבחירת הקדימות היה והוגשו מספר הצע 2.3.9
מציע אשר . הממונה יזמן אליו את מגישי ההצעות הזהות לצורך עריכת ההגרלה ביניהם. בינהם

לא יופיע במועד בו הוזמן תערך ההגרלה שלא בנוכחותו וקביעת מקומו בסדר הקדימות תחשב 
 .כאילו נעשתה בנוכחותו

יטו במהלך בחירת המגרש כי אינם מעוניינים לבחור מגרש מבין המגרשים מציעים שהחל   
ייחשבו כמי שביטלו את הצעתם ולא יוכלו , שנותרו לבחירה או שלא נוכחו בעת בחירת המגרש

 .במקרה זה יחזיר הממונה למציעים את הפיקדון. לחזור ולבחור מגרש במסגרת מכרז זה

ולכן כל מי שזכה במכרז יהיה חייב להיות נוכח , הי הזוכ"בחירת המגרש תיעשה אישית ע   2.3.10
מי שנבצר ממנו להופיע אישית יוכל ליפות . אישית בבחירת המגרש ולהביא איתו תעודת זהות

בתנאי שמיופה הכוח ימסור בפני , כוחו של אדם אחר להופיע בשמו לבחירה ולבחור בשמו מגרש
 .י נוטריון"עיפוי כוח חתום ומאושר , עורכי הבחירה לפני הבחירה
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במידה ומיופה כח ייצג יותר מהצעה אחת תפסלנה כל , מיופה כח יוכל לייצג הצעה אחת בלבד   2.3.11
 .ההצעות אשר ייוצגו על ידו

במחאה בנקאית ₪   57,000פקדון  על סך מודגש בזה כי בטרם בחירת המגרש יפקיד הזוכה 2.3.12
רת המגרש  לא יוכל לבחור זוכה שלא ימסור המחאה בנקאית במעמד בחי.כמפורט לעיל  בלבד

 תבוטל ומגרש וזכיית

וזאת מתוך הנחה שחלק , כי יוזמנו יותר מציעים זוכים מאשר כמות המגרשים, מובהר בזאת   2.3.13
במידה . תופסק הבחירה, המגרשים 38לאחר שיבחרו כל , בכל מקרה. מהזוכים יוותרו על זכייתם

יוותר על זכותו , או במידה ובעל זכות לבחירת מגרש/ולא יוותרו מגרשים לבחירה כאמור ו
 .         לא  יוכרו ליתרת המציעים אשר לא בחרו מגרש כל זכויות עתידיות לבחירת מגרש, לעשות כן

, זה ומהזימון לבחירת מגרשהנובעות ממכרז , כי כל הזכויות לבחירת מגרש, מודגש בזאת   2.3.14
 .    תקפות אך ורק לתאריך הזימון לבחירת המגרש 

או שיתפנו לאחר הבחירה עקב , מגרשים שלא יבחרו במועד שנקבע כמועד בחירת המגרש   2.3.15
 . במועד ובתנאים שיקבעו על ידי הממונה, יוקצו לציבור מחדש -ביטול זכאות או ויתור 

יוכל להשתתף בבחירת המגרש בשמו ועבור שני בני הזוג בתנאי כל אחד מבני זוג נשואים    2.3.16
 .ספח של בן הזוג שנעדר+ ל ובתנאי שיציג תעודת זהות "שנרשם למכרז הנ

אך יופיע במהלך בחירת המגרשים , י מספר זכייתו ואינו נמצא"זוכה שהוזמן לבחירת מגרש עפ  2.3.17
זאת בתנאי שיגיע לפני תום בחירת יהיה רשאי לבחור במגרש גם אם בינתיים דילגו על מספרו ו

זוכה זה יהיה רשאי לבחור מגרש מבין המגרשים שנותרו מיד עם הגיעו למקום . כל המגרשים
 .הבחירה

זוכה שהוזמן לבחור מגרש ולא הופיע בתאריך לבחירת המגרשים עד לסיום הבחירה של כל    2.3.18
 .זכייתו תבוטל, המגרשים כאמור

הנובעות מהזכיה במכרז הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה בכל  הזכות לבחור מגרש והזכויות   2.3.19
לרבות החלפת מספרי , מספר הזכיה הינו אישי ואינו ניתן להעברה -למען הסר ספק . תנאי שהוא

 זכיה בין הזוכים                      

רו לאחר סיום תהליך בחירת המגרשים יחזיר הממונה את הפיקדונות לכל המציעים שלא בח  2.3.20
 .מגרש

 

 347-300ים השלבים והתנאים לקביעת זוכים במגרש אורילהלן ת                 

כמו כן ידוע למציעים כי . ידוע למגישי ההצעות כי המגרשים נשוא המכרז הינם דו משפחתיים2.3.21
י "הצעתם הינה למגרש בלתי מסוים ורק במידה והצעותיהם תהיינה הגבוהות ביותר הם יוזמנו ע

 .לבחור מגרש והכל כאמור להלןהממונה 

קבוצת : "להלן(מציעים במשותף למגרש  2ידוע למגישי ההצעות כי כל הצעה תוגש על ידי 2.3.22
והוראות מכרז זה יחולו על כל אחד מיחידי קבוצת המציעים ביחד ובערבות הדדית , ")המציעים

,  ואם בשובר אחדישולמו התשלומים בגין הקרקע ובגין הוצאות הפיתוח במל, כמו כן בכל מקרה
 ללא פיצול שוברי התשלום

למען הסר ספק מציע אשר הגיש הצעה  .ידוע למציעים כי יוכלו להגיש הצעה אחת בלבד2.3.23
היה . למגרש חד משפחתי לא יכול להגיש הצעה נוספת למגרש  דו משפחתי במכרז זה ולהיפך

 י"רמ/לממונה  והוגשו הצעות לשני מגרשים ההצעה תיפסל ולמציע לא יוכל לבוא בטענות

מובהר בזאת כי מציע שישתתף ביותר מהצעה אחת יגרום לפסילת כל ההצעות בהן השתתף 2.3.24
 .לרבות של השותפים האחרים להצעות אלה
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אזי ,  לעיל 2.3.24עד   2.3.23החליט הממונה לפסול הצעות שנתקבלו למרות המובהר בסעיפים 2.3.25
לממונה בכל טענה או תביעה עקב פסילת השותפים שהשתתפו בהצעות שנפסלו  לא יוכלו לבוא 

 .הצעותיהם

יהיה הסכום , ידוע למציעים כי הסכום הקובע את הדירוג של בחירת ההצעות שיערוך הממונה2.3.26
 .במשותף למגרש ללא התחשבות בחלוקה הפנימית בין המציעים השהוגש ההצעההכולל של 

: להלן(י הממונה "אשר יקבע עיוזמנו במועד , בעלי ההצעות הגבוהות ביותר, המציעים הזוכים2.3.27
ההזמנה תעשה . בו הם מעוניינים") הבחירה: "להלן(לצורך בחירת המגרש ") מועד הבחירה"

 . בדאר רשום

  הממונה  ואם תאושר יודיע, תובא בפני ועדת המכרזים  לאישור, ההצעה אשר תזכה במכרז   2.3.28
י הממונה "קבלת הצעתו ע במכתב רשום על") הזוכה: "להלן(למציע אשר הצעתו זכתה במכרז 

סדר הקדימות של . י סדר הקדימות שיצוין במכתב זה"וכי הוא מוזמן לבוא ולבחור מגרש עפ
מההצעה הגבוהה  ביותר לנמוכה , י ועדת המכרזים שתיתן מספר זכיה לכל זוכה"הזוכים יקבע ע

הה ביותר דהיינו קבוצת המציעים בעלי ההצעה הגבו, ובהתאם לגובה ההצעות שהוגשו במכרז
קבוצת המציעים בעלי ההצעה השניה , יוזמנו ראשונים לבחור את המגרש שהם מעוניינים בו

כי , מודגש בזאת. בגובהה יבחרו לעצמם את המגרש מבין המגרשים שלא נבחרו עדיין וכן הלאה
 . תהיה אך ורק למגרש פנוי כאמור, י סדר הקדימות כמפורט לעיל"זכות הבחירה במגרש עפ

לרבות החלפת מספרי זכיה בין , הינו אישי ואינו ניתן להעברה ההזכיימספר  -ר ספק למען הס2.3.29
 . הזוכים

היה והוגשו מספר הצעות בסכום זהה תערך הגרלה מוקדמת בין המציעים לבחירת הקדימות    2.3.30
מציע אשר . הממונה יזמן אליו את מגישי ההצעות הזהות לצורך עריכת ההגרלה ביניהם. םביניה

במועד בו הוזמן תערך ההגרלה שלא בנוכחותו וקביעת מקומו בסדר הקדימות תחשב  לא יופיע
 .כאילו נעשתה בנוכחותו

מציעים שהחליטו במהלך בחירת המגרש כי אינם מעוניינים לבחור מגרש מבין המגרשים    2.3.31
ייחשבו כמי שביטלו את הצעתם ולא יוכלו , שנותרו לבחירה או שלא נוכחו בעת בחירת המגרש

 .במקרה זה יחזיר הממונה למציעים את הפיקדון. ור ולבחור מגרש במסגרת מכרז זהלחז

או אי עמידה בתנאים על פי חוברת המכרז בין שותפים /מובהר בזאת כי אם תתעורר מחלוקת ו   2.3.32
להצעה למגרש אזי רשאי הממונה להחליט על פסילת ההצעה כולה של אותם מציעים וזכייתם 

 .או תביעה כנגד הממונה או מי מטעמו/ה ותבוטל ללא כל זכות טענ

ולכן כל מי שזכה במכרז יהיה חייב להיות נוכח , י הזוכה"בחירת המגרש תיעשה אישית ע  2.3.33
מי שנבצר ממנו להופיע אישית יוכל ליפות . אישית בבחירת המגרש ולהביא איתו תעודת זהות

י שמיופה הכוח ימסור בפני בתנא, כוחו של אדם אחר להופיע בשמו לבחירה ולבחור בשמו מגרש
 .י נוטריון"יפוי כוח חתום ומאושר ע, עורכי הבחירה לפני הבחירה

במידה ומיופה כח ייצג יותר מהצעה אחת תפסלנה כל , מיופה כח יוכל לייצג הצעה אחת בלבד   2.3.34
 .ההצעות אשר ייוצגו על ידו

במחאה בנקאית ₪   0057,0פקדון  על סך מודגש בזה כי בטרם בחירת המגרש יפקיד הזוכה   2.3.35
זוכה שלא ימסור המחאה בנקאית במעמד בחירת המגרש  לא יוכל לבחור .כמפורט לעיל  בלבד

 תבוטל ומגרש וזכיית

וזאת מתוך הנחה שחלק , כי יוזמנו יותר מציעים זוכים מאשר כמות המגרשים, מובהר בזאת   2.3.36
במידה . תופסק הבחירה, המגרשים 47לאחר שיבחרו כל , בכל מקרה. מהזוכים יוותרו על זכייתם

יוותר על זכותו , או במידה ובעל זכות לבחירת מגרש/ולא יוותרו מגרשים לבחירה כאמור ו
 .         לא  יוכרו ליתרת המציעים אשר לא בחרו מגרש כל זכויות עתידיות לבחירת מגרש, לעשות כן

, הנובעות ממכרז זה ומהזימון לבחירת מגרש, כי כל הזכויות לבחירת מגרש, מודגש בזאת2.3.37
 .    תקפות אך ורק לתאריך הזימון לבחירת המגרש 
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או שיתפנו לאחר הבחירה עקב ביטול , מגרשים שלא יבחרו במועד שנקבע כמועד בחירת המגרש 2.3.38
 . יקבעו על ידי הממונהבמועד ובתנאים ש, יוקצו לציבור מחדש -זכאות או ויתור 

כל אחד מבני זוג נשואים יוכל להשתתף בבחירת המגרש בשמו ועבור שני בני הזוג בתנאי    2.3.39
 .ספח של בן הזוג שנעדר+ ל ובתנאי שיציג תעודת זהות "שנרשם למכרז הנ

אך יופיע במהלך בחירת המגרשים , י מספר זכייתו ואינו נמצא"זוכה שהוזמן לבחירת מגרש עפ  2.3.40
רשאי לבחור במגרש גם אם בינתיים דילגו על מספרו וזאת בתנאי שיגיע לפני תום בחירת  יהיה

זוכה זה יהיה רשאי לבחור מגרש מבין המגרשים שנותרו מיד עם הגיעו למקום . כל המגרשים
 .הבחירה

זוכה שהוזמן לבחור מגרש ולא הופיע בתאריך לבחירת המגרשים עד לסיום הבחירה של כל    2.3.41
 .זכייתו תבוטל, אמורהמגרשים כ

הזכות לבחור מגרש והזכויות הנובעות מהזכיה במכרז הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה בכל    2.3.42
לרבות החלפת מספרי , מספר הזכיה הינו אישי ואינו ניתן להעברה -למען הסר ספק . תנאי שהוא

 זכיה בין הזוכים                      

שים יחזיר הממונה את הפיקדונות לכל המציעים שלא בחרו לאחר סיום תהליך בחירת המגר  2.3.43
 .מגרש

 המציע2.4

 . ים/רשאים להגיש הצעה במכרז זה כל יחיד2.4.1

אגודות שיתופיות , עמותות, לרבות חברות, במכרז זה לא רשאים להשתתף תאגידים
 .ב"צוכיו

         .במשותף מציעים 2 לפחות ידי על תוגש למגרש הצעה - יותר אוד "יח 2 הכוללים מגרשים2.4.2
אם , דהיינו. החלק היחסי של כל מציע יהיה בהתאמה למספר המציעים שהגישו את ההצעה

חלק  כל אחד מהמציעים חייב להיות בעל. מציעים 2והגישו , ד"יח 2משווק מגרש הכולל 
כל אחד מהמציעים חייב להיות בעל חלק יחסי , מציעים 3אם הגישו . בהצעה 1/2יחסי של 

 .צעהבה 1/3של 

בני זוג אשר יגישו יותר . בני זוג אינם רשאים להגיש הצעות בנפרד. בני זוג יחשבו כמציע אחד2.4.3
 . כל הצעותיהם יפסלו, מהצעה אחת בין אם כיחידים ובין אם במשותף

 בכל .הסעיף להקשר בהתאם קבוצת מציעים או מציע משמע "מציע" מצוין בו מקום בכל2.4.4
 .הסעיף להקשר בהתאם זוכים קבוצת או זוכה משמע" זוכה"מצוין  בו מקום

, תיעשה ההתקשרות עם כל יחידי המציע במשותף) יותר ממציע אחד(בהצעה משותפת 2.4.5
במקרה של . והתחייבויותיהם בהתאם לתנאי המכרז תהיינה ביחד ולחוד ובערבות הדדית

מתבטלות מאליהן הצעות יתר , י אחד מהשותפים"קיום תנאי המכרז ע-הפרה או אי
בכפוף , י רשאית לחלט את כל סכום הפיקדון או חלקו כפיצוי  קבוע ומוסכם"ים ורמהשותפ

 .ולהחכיר את המגרש לאחר) להלן  10סעיף (לתנאי המכרז 

ידוע  .במקרה של הצעה משותפת ייחתם חוזה חכירה אחד למגרש עם כל המציעים במשותף
תוכניות , קשות משכנתאב(למציע כי הטיפול יהיה בחוזה חכירה אחד על כל המשתמע מכך 

 .ויעשו על פי חוזה חכירה המשותף) 'בניה וכו

תהיה ההתקשרות עמו , 1960-ך"תש, ככל שהמציע הינו זר כהגדרתו בחוק מקרקעי ישראל2.4.6
 .1960-ך"כפופה לכללים בדבר הקצאת הקרקע לזרים לפי חוק מקרקעי ישראל תש

  .לחוברת המכרז 'כנספח בב "מצ 1960-ך"חוק מקרקעי ישראל תש 

הגשת ההצעה המקוונת2.5
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הצעה מלאה הינה הצעה אשר תכלול את ההצעה שהוגשה באמצעות מערכת המכרזים 2.5.1
.המקוונת לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות

יש לצרף העתקם במערכת , מסמכים אשר בהתאם לתנאי המכרז נדרש להגישם במקור2.5.2
יש למסור במעמד המכרזים המקוונת לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות ואת המקור 

.בחירת המגרשים

הגשת עלאישורהמציעיקבל, המקוונתהמכרזיםלתיבתההצעההגשתתהליךבסיום2.5.3
על המציע להדפיס את פלט אישור הגשת ההצעה ולהגישו . סימוכיןמספרבציון, ההצעה

.במועד בחירת המגרשים מחאה בנקאיתבצירוף ה

אין באישור על הגשת ההצעה ובמספר הסימוכין כדי לאשר את תקינותה או , למען הסר ספק 
הצעה תחשב ככשרה רק בהינתן כי ימצא שהינה עומדת בתנאי המכרז . כשירותה של ההצעה

. זיםודיני המכר

 באמצעות אותה ההזדהותמודגש כי כל הצעה אשר תוגש במערכת המכרזים המקוונת 2.5.4
כלומר ההצעה הקודמת תפסל , תעדכן את קודמתה, )באמצעות אותו המשתמש(בממשל זמין 

וההצעה האחרונה שהוגשה על ידי אותו המשתמש היא ההצעה אשר תובא לדיון בפני ועדת 
 :כמו כן מודגש כי. המכרזים

ככל ותנאי המכרז מאפשרים ( הצעה ליותר ממגרש אחדמציע אשר מעוניין להגיש 2.5.4.1
.בהצעה אחת בלבדיגיש את הצעתו לכל המגרשים , )זאת

בין , כל הצעה חדשה שתוגש במערכת המכרזים המקוונת על ידי אותו המשתמש2.5.4.2
ל ידו בעבר ובין אם ההצעה מוגשת עשהוגש , מגרשהאם ההצעה מוגשת לאותו 

בעת הגשת , לפיכך. תפסול את ההצעה הקודמת שהוגשה על ידו, נוסף/חרמגרש אל
ים /לכלול את פרטי ההצעה בשלמותה לכל המגרשהמעדכנת יש /ההצעה החדשה

 .אשר המציע חפץ בהם

אינו יכול להגיש , מציע אשר הזדהה בממשל זמין והגיש הצעה במערכת המקוונת2.5.4.3
שכן ההצעה , ותה ההזדהותהצעה במערכת המקוונת עבור אדם אחר באמצעות א

 .האחרונה מעדכנת את קודמתה וההצעה הקודמת שהוגשה תפסל

ומעוניין לתקן את הגיש הצעה במערכת המקוונת , מציע אשר הזדהה בממשל זמין
אותו ( עליו להגיש הצעה חדשה באמצעות אותה ההזדהות בממשל זמין, הצעתו

צעה האחרונה היא ההצעה הקודמת אשר הוגשה על ידו תפסל והה, )משתמש
ניתן להגיש , לחילופין. ההצעה הסופית אשר תובא לדיון בפני ועדת המכרזים

 .ביטול להצעה שהוגשה ולאחר מכן את ההצעה החדשה

 תנאים נוספים3

 ד"תנאים לבניית יח3.1

הזוכה מתחייב לבצע ולסיים את הבנייה בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז ובהתאם לתנאים 
על , מבלי לגרוע מהאמור בחוברת המכרז .לחוברת המכרז' ב כנספח א"המצ, הקבועים בחוזה החכירה

בקשה לאורכה מעבר לתקופה , )ככל שיש, לרבות תנאי חוזה החכירה והסכם הבניה(נספחיה 
או כל החלטה (לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל   5.7מור בפרק משנה כפופה לא, האמורה

 ).אחרת שתבוא במקומה

 )חלוקה(התחייבות הזוכה לרישום זכויותיו בלשכת רישום מקרקעין לאחר פרצלציה 3.2

והפרצלציה נרשמה בלשכת רישום ) חלוקה(ידוע למציע כי ככל והקרקע מושא המכרז עברה פרצלציה 
וכה יהיה להגיש במעמד החתימה על חוזה החכירה או מיד לאחר רישום על הז, המקרקעין
שלושה שטרי שכירות ) במקרה בו פרצלציה נרשמה לאחר שהיזם חתם על חוזה החכירה, הפרצלציה

יט לחוק רשות מקרקע ישראל בדבר 4במקרקעי ישראל הכוללים בקשה לרישום הערה לפי סעיף 
חתומים ומאומתים , כשהם מוקלדים, במקרקעין לזריםהגבלה על הקניה או העברה של זכויות 

כנדרש לצורך רישום הזכויות  ולבצע בעצמו ועל חשבונו את הפעולות הדרושות לשם רישום החכירה 
 .על שמו בלשכת רישום המקרקעין
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כי הוא לא יקבל כל שירות מהרשות קודם חתימה על שטרי השכירות ורישום השכירות , ידוע לזוכה
 .ם המקרקעיןבלשכת רישו

, התחייבות לרישום משכנתא, ובכלל זה, כי הרשות לא תבצע כל פעולת רישום בספריה, כן ידוע לזוכה
י הזוכה בלשכת רישום "תתבצענה ע, פעולות אלו ככל שתידרשנה. העברת זכויות, הערת האזהרה

 .המקרקעין

 מגבלות על העברת זכויות3.3

ובכלל זה דרישות , רק לאחר שימלא אחרי תנאי המכרזאך ו, הזוכה יוכל להעביר את זכויותיו לאחר
כמתחייב ) ככל שהקרקע עברה פרצלציה(חתימה על חוזה חכירה ורישום הזכויות , התשלום במלואן

תהיה בהתאם , העברת זכויות לאחר עמידה בתנאי התשלום וחתימה על חוזה חכירה. מתנאי המכרז
 .ונהלי הרשות, להוראות חוברת המכרז על נספחיה

אף , תותר העברת זכויות כאמור, )כולל(ד "יח 4במגרש שייעודו לבניה נמוכה עצמית למגורים עד 
ובלבד שהחוכר אינו תאגיד מכל סוג שהוא וזאת מבלי לגרוע מכלל , בטרם רישום הבית המשותף

 . התחייבויות הזוכה על פי תנאי מכרז זה על נספחיו

 איסור תיאום הצעות3.4

מכל פעולה שיש בה כדי לחשוף את הצעתו  או להיחשף להצעתו של מציע המציע מתחייב להימנע 
, הצעה שנעשתה בניגוד לאמור בסעיף זה. אחר לרבות חשיפת כוונות ושיקולים לפני הגשת ההצעה

 .להלן 10בכפוף לסעיף , לקיום ההצעה פקדוןוהרשות רשאית לחלט את ה, תיפסל

 חייל מילואים -הנחה בקרקע 3.5

להלן (לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל  4.2לפרק משנה ' שעל פי סימן בתשומת לב המציע 
זכאי להנחה  ',פ סימן ב"ע" חייל מילואים פעיל"מציע שעומד בתנאי הגדרת  ,") 'סימן ב: "בעניין זה

ובלבד שגובה ההנחה , 15%י הפחתת התמורה בשיעור של "במחיר הקרקע שהוצע על ידו במכרז ע
ההנחה לחייל המילואים הינה חד פעמית ). מ"לא כולל מע(₪  75,000יעלה על  לחייל המילואים לא

 .ד אחת בלבד"ותינתן עבור יח

יש לצרף באמצעות מערכת , באם הנך מציע שעומד בהגדרת חייל מילואים פעיל כמפורט להלן
מוקד מילואים (ל וכן תצהיר בנוסח המצורף "המכרזים המקוונת בסריקה אישור מתאים מאת צה

 :יובהר כי את המסמכים המקוריים יש להגיש במועד בחירת המגרש לידי עורכי ההגרלה) 6535*

ל והמציא אישור משרת מילואים "אשר נמנה על מערך המילואים של צה ,חייל -חלופה א 
 .ל"פעיל שש שנתי מצה

 :תנאים מצטברים 2-החייל עמד ב -חלופה ב 

oנים לפחותש 6ל "החייל נמנה על מערך המילואים של צה . 

o שנים   6במשך תקופה רצופה של  2000ימי מילואים החל משנת  80החייל  צבר
החייל ביצע שירות , כי אין הכרח שבכל שנה בתוך התקופה, יובהר(קלנדריות 
 ) מילואים

ל על שירות מילואים במשך תקופה רצופה "יש להמציא אישור מצה, לצורך אישור זכאות זה
 .שנים קלנדריות 6ימי מילואים עד  80של 

 :יובהר כי

קבלת ההנחה מותנית בכך שמועד הזכאות של חייל המילואים הפעיל יהיה לא יאוחר 
מיום אישור  90עד  מהמועד האחרון לביצוע התשלום עבור הקרקע על פי תנאי המכרז או

 .המוקדם מבין השניים, העסקה

ככל ותנאי המכרז מאפשרים (והגיש הצעה משותפת עם אחר ' מציע שעומד בתנאי  סימן ב
ביחס לחלקו בהצעה ) 15%(יהיה זכאי לקבל את ההנחה בשיעור הנקוב לעיל , )זאת
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בגין חייל (ספת במקרה זה המציע שקיבל את ההנחה לא יהיה זכאי לקבל הנחה נו. המשותפת
 .בעסקה עתידית) מילואים

ורק אחד מבני הזוג עומד בתנאי , י בני זוג"במקרה בו הוגשה הצעה ע, על אף האמור -בני זוג 
ביחס ) 15%(יקבל את ההנחה בשיעור הנקוב לעיל ' בן הזוג שעומד בתנאי סימן ב' , סימן ב

 . לחלקם של שני בני הזוג בהצעה

כל אחד מהם יהיה זכאי לקבל את ההנחה ' , עומדים בתנאי סימן בבמקרה בו שני בני הזוג 
 .ביחס לחלקו בהצעה המשותפת) 15%(בשיעור הנקוב לעיל 

ניתן יהיה להגיש את הבקשה , ל והתצהיר לא צורפו להצעה"במקרים בהם האישור מאת צה
 .לא תתקבל, בקשה שתוגש לאחר מועד זה. עד חצי שנה לאחר יום אישור העסקה

לחוברת  'כנספח דב "מצ, לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל ותצהיר 4.2לפרק משנה ' ב סימן
 .המכרז

 תנאים מיוחדים3.6

 .החכירהידוע לחוכר כי חוברת המכרז מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי חוזה  3.6.1

י "או יוכרז כאתר עתיקות ע/החוכר מצהיר ומתחייב כי היה והשטח מושא מכרז זה הוכרז ו 3.6.2
, י כל דין בנוגע לטיפול בעתיקות"הוא יבצע את כל הפעולות הנדרשות עפ, רשות העתיקות

חפירות , סקר ארכיאולוגי, לרבות בעלויות הפיקוח, ויישא על חשבונו בכל עלות הכרוכה בכך
הכל כפי שיידרש על ידי רשות , שימור העתיקות והעתקתן, הצלההבדיקה וחפירות ה

 .העתיקות

לא ישלם הזוכה סכומים נוספים לרשות , במידה וישופרו תנאי התכנית לאחר הזכייה במכרז 3.6.3
גובה , בגין השבחה שתחול עד ליום קביעת הזוכה במכרז.  מקרקעי ישראל בגין תוספות אלה

ככל , חבות בהיטל השבחה שתחול. רשות על פי חוקהרשות המקומית חלף היטל השבחה מה
לאחר קביעת הזוכה במכרז תחול במלואה על הזוכה במכרז ללא זכות להשבה מאת , שתחול
 .הרשות

 
מבלי לגרוע . ידוע לחוכר כי עליו להשלים את הבנייה בתוך התקופה הנקובה בחוזה החכירה 3.6.4

 החכירה והסכם הבניה  לרבות תנאי חוזה(על נספחיה , מהאמור בחוברת המכרז
לקובץ החלטות   5.7כפופה לפרק , בקשה לאורכה מעבר לתקופה האמורה, )ככל שיש (                    

  ).או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה(מועצת מקרקעי ישראל 

  

, או דרישות/או טענות ו/החוכר מצהיר ומתחייב כי אין לו ולא תהיינה לו כל תביעות ו3.6.5
או מי מטעמה בגין /לביטול העסקה כלפי הרשות ו לרבות דרישה, או אחרות/כספיות ו

 .התנאים המפורטים לעיל
 

 

 תשלומים4

 כללי4.1

תנאים יסודיים למימוש הזכייה במכרז , בין היתר, סכומי ומועדי התשלום עבור הקרקע הינם4.1.1
 ובמקרה של איחור כלשהו, זה והם יחולו על אף האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז

 .תהיה הזכייה במכרז בטלה ומבוטלת

לפי (אך ורק לאחר שהזוכה יעמוד בכל תנאי חוברת המכרז , חוזה החכירה ייחתם עם הזוכה4.1.2
כמפורט ובתנאי המכרז , י"רמ/ממונהל, ובכללם תשלום מלוא התמורה בגין הקרקע, )העניין

 .חוברת המכרזבכמפורט , )ככל שנדרש(והעמדת ערבויות 
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 . יהא אחראי להגיע למשרדי הרשות לצורך קבלת שוברי תשלום) כוחואו מיופה (הזוכה 4.1.3

אישור : "להלן(מניין הימים לתשלום יספר ממועד אישור ועדת המכרזים על זוכה במכרז 4.1.4
 )."ועדת מכרזים

י חל בימים בהם אין קבלת "רמ/ממונהיובהר כי במידה ותום מועד התשלום הרלוונטי ל4.1.5
יהיה על הזוכה במכרז לוודא מראש כי יש , יהיו סגוריםי "או בימים בהם משרדי רמ, קהל

 . בידו שובר מעודכן ונכון למועד התשלום

חל בימים בהם אין פעילות בנקאית , י"כאשר המועד האחרון לתשלום עבור התשלומים לרמ4.1.6
ימים בהם מתקיימת . תינתן אורכה לתשלום עד ליום בו מתחדשת הפעילות הבנקאית, במשק

 .ייחשבו לעניין זה כימים בהם יש פעילות בנקאית במשק, חלקיתפעילות בנקאית 

ככל שבטווח הזמן שבין פרסום חוברת המכרז ועד לביצוע התשלום , הזוכה/לידיעת המציע4.1.7
יידרש הזוכה לבצע את כל התשלומים הנדרשים בחוברת , מ"בפועל ישתנה שיעור המע

.מ החדש"בהתאם לשיעור המע, המכרז

 ")התמורה: "להלן(רקע תנאי תשלום עבור הק4.2

 .מ"בתוספת מע, והשלמת התמורה פקדוןמימוש ה4.2.1

תממש ) "אישור ועדת מכרזים: "להלן(עם אישור ועדת המכרזים על זוכה במכרז 4.2.1.1
וזאת כתשלום , 7לקיום ההצעה כהגדרתה בסעיף  פקדוןמלוא סכום ההרשות את 

 .ראשון על חשבון התמורה

בתוספת , שמומש על ידי הרשות קטן מסכום התמורה פקדוןבמידה וסכום ה4.2.1.2
 90וזאת תוך , מ"בתוספת מע, יידרש הזוכה להשלים את יתרת התמורה, מ"מע

 . יום מיום אישור ועדת מכרזים

יום מיום אישור ועדת מכרזים את התשלום בגין  90ישלים תוך   ככל שהזוכה לא4.2.1.3
ובמקרה זה הרשות , תבוטל הזכייה, מ"בתוספת מע, התמורה עבור הקרקע
וזאת בכפוף , )1בסך הנקוב בטבלה לעיל שבסעיף ( פקדוןרשאית לחלט את ה

 .להלן 10לסעיף 

מ כדין בהתאם לשיעורו הידוע ביום "לכל תשלום יתווסף מע -למען הסר ספק 4.2.1.4
.התשלום בפועל

 :תשלום אגרות והיטלים ודמי הקמה4.3

: להלן( "משרד הבינוי והשיכון עבודות הפיתוח והתשתיות הציבוריות מבוצעות על ידי    4.3.1
 . המבצעת את הפיתוח בשם ובמקום הרשות המקומית ")המשרד"

: להלן( "תאגיד אריאל" והביוב עבודות המים והביוב מבוצעות על ידי תאגיד המים   4.3.2
 .")התאגיד"

בגין עבודות המים והביוב יגבה התאגיד ישירות מהזוכה דמי הקמה מלאים בהתאם לדין    4.3.3
 1ולתעריף שיהיה בתוקף במועד הטלת החיוב על הזוכה בניכוי המקדמה המפורטת בעמודה 

 .י"י הזוכה לרמ"בטבלה לעיל שתשולם ישירות ע

 .והתאגיד החברה המפתחתהמלאה של  באחריותםהעבודות הינן   4.3.4

י בכל הכרוך בטיב "או טענות כלפי רמ/מציע מצהיר ומתחייב כי לא תהיינה לו כל תביעות וה  4.3.5
הוא מתחייב שלא להפנות אותן , או לוחות הזמנים וככל שיהיו לו טענות בעניין זה/העבודות ו
 . י"כלפי רמ
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שפורסם ( 2020הסכומים האמורים בעמודות צמודים למדד תשומות הבניה לחודש ספטמבר    4.3.6
 .ויעודכנו בהתאם למדד האחרון הידוע במועד אישור ועדת המכרזים) 15.10/2020יום ב

  :תשלום מועדי4.3.7

על הזוכה במכרז לשלם , י בגין התמורה עבור הקרקע"רמ/בנוסף לתשלום לממונה4.3.7.1
יום מיום  90-עד ולא יאוחר מ, כ הוצאות הפיתוח למשרד הבינוי והשיכון "את סה

 . אישור ועדת מכרזים

לא יתקבל הסכום עבור , יום מיום אישור ועדת המכרזים 90כי אם בתום יודגש 4.3.7.2
 . כ הוצאות הפיתוח למשרד הבינוי תפקע זכותו של הזוכה במכרז"סה

  :המפתח הגורם כלפי התחייבות הסדרת 4.3.8

על הזוכה במכרז לגשת , יום ממועד אישור ועדת מכרזים 90-תוך ולא יאוחר מ4.3.8.1
תל אביב                125קרית הממשלה רחוב מנחם בגין : למשרד הבינוי והשיכון שכתובתה

ולהסדיר את כל ההתחייבויות החלות על הזוכה , בתאום מראש  03-7632701: 'טל
 . לרבות הפקדת ערבות וחתימה על חוזה תשתית, במכרז כלפי החברה המפתחת

ת בקבל, בין היתר, י מותנה"מובהר כי תנאי מוקדם לחתימת חוזה חכירה עם רמ4.3.8.2
 . לחוזה התשתית 1'ו כנספחאישור בכתב ממשרד הבינוי והשיכון  בנוסח המצורף 

ייחתם על ידי משרד הבינוי , חוזה התשתיות אשר ייחתם על ידי הזוכה במכרז4.3.8.3
והשיכון ויימסר לזוכה רק לאחר שהזוכה במכרז הסדיר את התחייבויותיו כלפי 

, התמורה עבור הקרקעי את "רמ/המשרד  לרבות הפקדת ערבות ושילם לממונה
מובהר בזאת כי חוזה תשתיות חתום . י"רמ/וחתם על חוזה חכירה עם הממונה

 . י"י רמ"י משרד הבינוי  יימסר לזוכה עם הצגת חוזה חכירה חתום ע"ע

או /או למשרד הבינוי והשיכון בכל טענה ו/י ו"הזוכה במכרז לא יחזור אל רמ4.3.8.4
 . או תביעה בגין האמור בסעיף זה/דרישה ו

הזוכה במכרז מתחייב לבצע את עבודות הפיתוח והבניה בתחומי המגרש בו זכה 4.3.8.5
. או בסביבתו בכפוף ובהתאם לקבוע במסמכי המכרז לרבות בחוזה התשתיות/ו

הזוכה במכרז מאשר שראה ובדק את חוזה התשתיות על תנאיו ונספחיו והוא לא 
או /שות המקומית ואו הר/או משרד הבינוי והשיכון ו/י ו"רמ/יחזור אל הממונה

 .או תביעה/מי מטעמה בכל טענה ואו דרישה ו

 : הוצאות הפיתוח לזוכה בעקבות ביטול עסקה החזר4.3.9

אם מכל סיבה שהיא לא יעמוד הזוכה בתנאי המכרז וזכייתו תבוטל על ידי 4.3.9.1
כ הוצאות הפיתוח "אזי תשיב משרד הבינוי והשיכון לזוכה את סה, הרשות

כ "גרש ושווק מחדש ומשרד הבינוי והשיכון יגבו סהששולמו על ידו רק לאחר שהמ
 . הוצאות פיתוח מהזוכה החדש

בהתאם להצמדה (כ הוצאות הפיתוח יכלול תוספת הצמדה למדד "החזר סה4.3.9.2
כ הוצאות הפיתוח למשרד הבינוי "מהמדד בו שולמו סה, )שחלה על הרכיבים
 . ועד המדד הידוע במועד ביצוע ההחזר לזוכה, והשיכון בעת הזכייה

 אגרות והיטלי פיתוח , דמי הקמה, היטל השבחה, מיסים4.4

.החלים עליו בהתאם לדין) כגון מס רכישה(ם הזוכה יישא בכל המיסי4.4.1

הזוכה יהא פטור מתשלום היטל השבחה בגין השבחה אשר מקורה בתכנית שאושרה עד 4.4.2
ואשר בגינה גובה הרשות המקומית חלף היטל , למועד הכרזת הזוכה על ידי ועדת המכרזים

, ככל שיחול היטל השבחה בגין תכנית שתאושר לאחר הזכייה. השבחה מהרשות על פי חוק
 . או דרישה תביעה בשל כך/ות בכל טענה וולא יבוא לרש, יישא הזוכה בתשלום
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כ הוצאות הפיתוח והוצאות "כ תשלומי סה"וסה, בנוסף לתשלום התמורה עבור הקרקע4.4.3
אגרות והיטלים , ישלם הזוכה במכרז דמי הקמה ,י ולחברה המפתחת"הפיתוח הנוספות לרמ

מכתב או לתאגיד המים בהתאם לדין ולחוקי העזר התקפים ובהתאם ל/לרשות המקומית ו
.הרשות המקומית

 . לחוברת המכרז 'ו כנספחב "מצ, הרשות המקומית ותאגיד המים מכתב

באחריות המציע לבדוק ברשות המקומית ובתאגיד המים והביוב כל נתון רלוונטי בעניין 4.4.4
מובהר כי הזוכה יישא . לרבות קיומם של חובות קודמים, היטלי פיתוח ודמי הקמה, אגרות

דמי הקמה והוצאות הפיתוח מכל מין וסוג שהוא החלים , ההיטלים, תהאגרו, בכלל החיובים
לרבות חובות עבר לרשות המקומית ותאגיד המים , או שיחולו על המגרש מושא מכרז זה/ו

ולרבות כל פיתוח עתידי שיחול בהתאם לדין ולחוקי , בגין פיתוח שבוצע טרם פרסום מכרז זה
או תביעה בגין /או דרישה ו/כה לא יבוא בכל טענה והזו. בכפוף לאמור לעיל, העזר העירוניים

 .האמור לעיל

או תאגיד המים והביוב /בכל מקרה שבו תתקבל דרישה על פי דין מאת הרשות המקומית ו
מתחייב , או אגרות בגין המגרש מושא המכרז/היטלים ו, דמי הקמה, לתשלום הוצאות פיתוח

 .דרישה ראשונה לשלמם הזוכה לשלם את כלל חיובי הפיתוח מיד עם קבלת

 
 תקופת ההצעה , מועד אחרון להגשת הצעות, הגשת ההצעה5

  .הצעה מלאה הינה הצעה אשר תכלול את ההצעה שהוגשה באמצעות מערכת המכרזים המקוונת

 
יש לצרף העתקם במערכת המכרזים , מסמכים אשר בהתאם לתנאי המכרז נדרש להגישם במקור

 . בחירת המגרשים למסור במועדהמקוונת ואת המקור 
יקבל המציע אישור על הגשת ההצעה בציון , בסיום תהליך הגשת ההצעה לתיבת המכרזים המקוונת             

 .יש לשמור מספר זה לצורכי מעקב, מספר סימוכין

 

 : ההצעה תכלול את המסמכים הבאים5.1

.  המציעטופס אישור הצעה כאמור במבוא לחוברת המכרז חתום על ידי כל אחד מיחידי 5.1.1

או /של כל אחד מיחידי המציע ו) כולל הספח המצורף לתעודת הזהות(צילום תעודת זהות 5.1.2
המסמך שצורף בהגשה במערכת המכרזים (תעודת רישום תאגיד של כל אחד מיחידי המציע 

 ).המקוונת

ייפוי כוח מקורי שהעתקו צורף (להלן  6.9ייפוי כוח בהתאם להוראות סעיף  -מיופה כוח 5.1.3
 ).במערכת המכרזים המקוונתבהגשה 

כל שינוי . או את מסמכי המכרז/המציע אינו רשאי לשנות בדרך כלשהי את טופס אישור ההצעה ו5.2
התניה , השמטה, מחיקה, לרבות הוספה, או מסמכי המכרז/בנוסח המקורי של טופס אישור ההצעה ו

 .יביא לפסילת ההצעה, או הסתייגות

והמציע יהא מנוע , תהא סופית ובלתי מותנית, רזים המקוונתהצעת המציע כפי שהוגשה במערכת המכ5.3
יובהר כי הצעה או עדכון להצעה או ביטול הצעה . או תביעה לביטול העסקה/או דרישה ו/מכל טענה ו

 .אשר תמצא בתיבת המכרז הפיזית מבלי שנשלחה במערכת המכרזים המקוונת לא תדון

מובהר לזוכה כי . מ"במערכת המכרזים המקוונת עבור הקרקע ללא מע המחיר המוצעהמציע יגיש את 5.4
, , יישא הזוכה בתשלום הוצאות הפיתוח, בנוסף. מ"בתוספת מע, עליו לשלם את התמורה עבור הקרקע

 . לחוברת המכרז 5הכול כמפורט לעיל בסעיף , אגרות והיטלים, מיסים

. לבד באמצעות מערכת המכרזים המקוונתיגיש הצעה אחת ב) לרבות בהגשת הצעה משותפת( המציע 5.5
מודגש כי הצעה שתוגש במערכת המכרזים המקוונת באמצעות אותה הזדהות בממשל 
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אינו יכול להגיש , מציע אשר הזדהה בממשל זמין והגיש הצעה, כלומר ,זמין תעדכן את קודמתה
נה תעדכן את הצעה במערכת המקוונת עבור אדם אחר באמצעות אותה ההזדהות שכן ההצעה האחרו

 .קודמתה

 .יגיש הצעה אחת בלבד) לרבות הגשת הצעה משותפת(המציע 5.6

 :  הגשת הצעה משותפת5.7

 ").הצעה משותפת": להלן(הצעה למכרז יכול שתוגש כהצעה משותפת למספר יחידים 5.7.1
על ידי כל אחד מיחידי , יחתמו מסמכי המכרז בהתאם להוראות המכרז, בהצעה משותפת

).מושע(בכל מקרה השותפות תהיה בחלקים בלתי מסוימים  .המציע בהצעה המשותפת

יציינו היחידים בהצעתם המשותפת את חלקו היחסי של , הוגשה הצעה על ידי מספר יחידים5.7.2
במידה ולא יצוינו החלקים . ציון חלקי הזכויות יהיה בשבר פשוט בלבד. כל יחיד במגרש

יובהר כי לא ניתן יהיה לשנות . םכאמור תעשה ההתקשרות עם כל יחידי המציע בחלקים שווי
 .את חלקי יחידי המציע לאחר המועד האחרון להגשת הצעה למכרז

תיעשה ההתקשרות עם כל יחידי המציע במשותף והתחייבויותיהם , הוגשה הצעה משותפת5.7.3
ניתן לצרף במערכת המקוונת ( בהתאם לתנאי המכרז תהיינה ביחד ולחוד ובערבות הדדית 

)ך בכל מקרה יש לצרפם לתיבה הפיזית כאמור לעיל כוח א יייפוימספרי 

הגשת הצעה באמצעות ייפוי כוח 5.8

ייפוי הכוח כאמור יוגש במקור או בהעתק מאושר . הצעה עבור אחר תוגש בצרוף ייפוי כוח5.8.1
. ד ייפוי הכוח יהיה נוטריוני"אם מיופה הכוח אינו עו. ד"י עו"ע

י כל "ש ייפוי כוח אחד אשר ייחתם עי מספר מציעים יחד יוג"במקרה שהצעה מוגשת ע5.8.2
המציעים או מספר ייפויי כוח אשר בכל אחד יצוין כי מיופה הכוח מוסמך להגיש הצעה 

. במכרז בשם המציע ובשם מציעים אחרים ביחד ובערבות הדדית

במידה ומיופה כוח ייצג יותר מהצעה אחת תפסלנה , מיופה כוח יוכל לייצג הצעה אחת בלבד5.8.3
ולא , בכל מקרה ייפוי הכוח לא יהיה מותנה בתנאי כלשהו. ר ייוצגו על ידוכל ההצעות אש

ישולמו התשלומים במלואם , בכל מקרה. יתייחס באופן כלשהו לחלק מסוים של המגרש
.ללא פיצול שוברי התשלום, בשובר אחד

 מועד: "להלן(בצהרים  12:00בשעה  22/02/2021המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הינו תאריך 5.9
להדפיס את , עד למועד זה על המציע לסיים את הליך הגשת ההצעה המקוונת"). אחרון להגשת הצעות

 .לחתום עליו ולאמתו כנדרש, טופס אישור ההצעה בצרוף מספר הסימוכין

מובהר בזאת כי במכרז תשתתפנה רק הצעות אשר במועד האחרון להגשת ההצעות תימצאנה במלואן 5.10
מערכת המכרזים המקוונת תינעל באופן אוטומטי במועד האחרון . נתבמערכת המכרזים המקוו

מומלץ , על כן. להגשת ההצעות גם אם במועד זה המציע עדיין לא מחוברת למערכת ומצוי בתוכה
למציעים להיכנס למערכת המכרזים המקוונת מבעוד מועד כדי שלא לאחר בהגשת ההצעות עקב 

 .מחשובלרבות בתחום ה, עיכובים ותקלות שונות

מרכיביה ונספחיה ותחייב את המציע מהמועד בו תוגש , כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה5.11
 )."תקופת ההצעה": להלן( 22/07/2021 –במערכת המכרזים המקוונת ועד  ל 

נערך בידוק ביטחוני קפדני העשוי לארוך  ממונהעל המציע להביא בחשבון כי בעת הכניסה למשרדי ה5.12
 .זמן ממושך

. ע לא יהא רשאי לחזור בו מהצעתו או לתקן הצעתו לאחר המועד האחרון להגשת הצעותהמצי5.13
 . ההצעה הינה הצעה סופית ובלתי מותנית

מציע אשר שלח באמצעות מערכת המכרזים המקוונת הודעה בדבר ביטול הצעתו , על אף האמור לעיל5.14
עתו הקודמת במכרז והגיש באמצעות מערכת המכרזים המקוונת הצעה מתוקנת המבטלת את הצ

יראו את ההצעה הקודמת , )"הצעה קודמת"-ו "הצעה מתוקנת": להלן ובהתאמה(חתום כנדרש 
. ההצעה הקודמת תחייב את המציע לכל משך תקופת ההצעה ללא זכות חזרה כאמור לעיל. כבטלה
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ם כמו כן יובהר כי הגשת הצעה מתוקנת או הודעת ביטול מבלי שנשלחה באמצעות מערכת המכרזי
 .המקוונת לא תדון

באמצעות על המציע לבצע את הליך ההזדהות באתר ממשל זמין , לצורך הגשת הודעת ביטול הצעה
יש להקיש במערכת המכרזים  .פרטי זיהוי המשתמש שהוקלדו בעת הגשת ההצעה המקורית

טופס ביטול "לסרוק אותו ולצרפו בשדה , לחתום על גבי טופס זה, "טופס ביטול הצעה"המקוונת על 
ולשגר את הודעת הביטול באמצעות מערכת המכרזים המקוונת עד המועד האחרון " הצעה חתום

 להגשת ההצעות למכרז 

באמצעות פרטי ההזדהות באתר ממשל זמין  על המציע לבצע את הליך, לצורך הגשת הצעה מתוקנת
למלא ולהגיש הצעה חדשה במערכת , זיהוי המשתמש שהוקלדו בעת הגשת ההצעה המקורית

 .המכרזים המקוונת  בצרוף טופס אישור הצעה חתום כנדרש עד המועד האחרון להגשת הצעות למכרז

 

 הפקדת ערבויות6

 לקיום הצעה פקדון6.1

רשות /הממונה על הרכוש הממשלתיהמחאה בנקאית לפקודת ימסור במועד בחירת המגרש המציע 
 )סכום הפיקדון( לעילמפורט כמקרקעי ישראל בסכום 

. יובהר כי לא תתקבל המחאה שאינה המחאה בנקאית וכן לא תתקבל המחאה מאת בנק הדואר
. המחאה שאינה בנקאית תיפסל

 
 . תמומש במלואה מיד לאחר הזכייה במכרזהמחאה בנקאית שצורפה להצעה הזוכה 6.1.1

 בציון ,הגשת ההצעה על אישור המציע יקבל ,המקוונת המכרזים לתיבת ההצעה הגשת תהליך בסיום
במועד בחירת על המציע להדפיס את פלט אישור ההצעה לחתום עליו כנדרש ולהגישו . סימוכין מספר

 המגרשים

 בחירת זוכה במכרז7

ההצעות אשר יוגשו למכרז בהתאם לכללי המכרז ותנאיו ואשר הוגשו באמצעות מערכת המכרזים 7.1
רשות אשר /ממונהיובאו לדיון בפני ועדת המכרזים של ה, )"ההצעות הכשרות": להלן(המקוונת 

 .תקבע את ההצעה הזוכה

להלן (הכשרות ההצעה שתוכרז כזוכה היא ההצעה בה המחיר המוצע הוא הגבוה ביותר מבין ההצעות 7.2
או סמכות המוקנית /וזאת בכפוף ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת במכרז זה ו, )"הזוכה": ולעיל

 .או על פי דין/לרשות בהתאם להוראות המכרז ו

ייערך תיחור בין מציעים אלה , שהינן זהות, במידה ונמצא כי ישנן שתי הצעות כשרות או יותר7.3
 .ס למחיר המוצע עבור הקרקעהתיחור ייערך בהתייח. לקביעת הזוכה

ובמקרה זה ועדת המכרזים תיראה בהצעתו , יובהר כי באפשרות המציע שלא לשנות את הצעתו
 . ובכל מקרה הוא לא יהיה רשאי לחזור בו מהצעתו, המקורית כהצעה המחייבת לצורך הליך התיחור

תערוך , הם המקוריותבמידה והמציעים בעלי ההצעה הזהה כאמור לעיל יחליטו להותיר את הצעותי
  . ועדת המכרזים הגרלה בניהם

, או לשנות את תנאי המכרז בכל עת/הרשות תהא רשאית לבטל את המכרז ו, על אף האמור בסעיף זה7.4
ואין באמור לעיל בסעיף זה משום התחייבות של הרשות לקבל הצעה כלשהי , להלן 10כמפורט בסעיף 

.וה ביותרהוא הגב, לרבות את ההצעה בה המחיר המוצע

או /יובהר כי זוכה במכרז לא יהא רשאי להשתתף במכרזים עתידיים אשר יפורסמו על ידי הרשות ו7.5
מתחמים /או עבודות פיתוח במגרשים/לביצוע עבודות תשתית ו, או מי מטעם/החברה המפתחת ו

.בתחומי התכנית

 :תנאים להתקשרות עם הזוכה8
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תנאים המצטברים הבאים המהווים תנאים עם הזוכה במכרז ייחתם חוזה חכירה בהתקיים ה8.1
 :יסודיים למימוש הזכייה וכניסה לשלב החוזי

. הזוכה שילם לרשות במועד את התמורה עבור הקרקע 8.1.1

ימים ממועד אישור ועדת  90לרשות חוזה חכירה חתום על ידו תוך ) מסר(הזוכה המציא 8.1.2
 .המכרזים

לרבות הנפקת (הסדיר את התחייבויותיו ,   לביצוע תשתיות ציבוריותהזוכה חתם על חוזה 8.1.3
ממשרד הבינוי והמציא לרשות אישור , המפתחת החברהמול ) ערבות לאי גרימת נזקים

.על הסדרת התחייבויותיו במסגרת המועדים שנקבעו בתנאי המכרז והשיכון

 90אותו תוך ) מסר(ככל שנדרש במכרז זה והמציא ) על נספחיו(הזוכה חתם על חוזה הבנייה 8.1.4
על  כאמור בנוסף ובלי קשר להמצאת חוזה הבנייה במועד  .יום מיום אישור ועדת המכרזים

יום  90לרשות או למשרד הבינוי והשיכון ערבויות ביצוע ונזקים בתוך  הזוכה להמציא
.האמורים מיום אישור ועדת המכרזים

ם יחולו על אף האמור וההתנאים להתקשרות שלעיל הינם תנאים יסודיים למימוש הזכייה במכרז זה 8.2
במקרה של איחור כלשהו . לרבות בנוסח החוזים שבמסמכי המכרז, בכל מקום אחר במסמכי המכרז
תהיה הזכייה במכרז בטלה ומבוטלת ולא ייחתם עם הזוכה חוזה , במועדים האמורים בתנאים אלו

ולא ימולאו  במידה. )י"שרק לאחר חתימתו מתחילה עם הזוכה ההתקשרות החוזית מול רמ(חכירה 
.תפקע זכותו של הזוכה לקבל את המגרש -תנאים אלו 

יחשב הדבר כהפרת התחייבות הזוכה , בכל מקרה שבו לא יקיים הזוכה את התנאים המפורטים לעיל8.3
וסעדים  פקדוןלהלן בדבר חילוט ה 10ויחולו הוראות סעיף , זכייתו תבוטל לאלתר, על פי תנאי המכרז

 .נוספים

אולם איחר במספר , במקרה בו הזוכה עמד בכל התחייבויותיו על פי תנאי המכרז, לעל אף האמור לעי
בהמצאת חוזה פיתוח התשתיות חתום   )שבכל מקרה לא יעלה על שבעה ימי עבודה(בודד של ימים 

מכל מקום יובהר , י לאפשר לזוכה לרפא את הפגם"רמ תשקול   ,או חוזה הבניה חתום במועד/במועד ו
עוד יובהר כי . והדבר נתון לשיקול דעתה הרחב, מחויבת לאפשר את תיקון הפגם י אינה"כי רמ

וכל איחור , גם אם המדובר בנספח לחוזה, המצאת ערבויות מכל סוג שהוא במועד מהווה תנאי יסודי
. בהמצאתן יהווה פגם שלא ניתן לרפא ויביא לביטול הזכייה

.ב לחוברת המכרז"חכירה בנוסח המצייחתם עם הזוכה במכרז חוזה , בכפוף לאמור לעיל8.4

רשות תחתום על חוזה אחד משותף עם כל המציעים המפורטים בטופס ההצעה /ממונהכי ה, יובהר8.5
עליהם לכלול את , אם בכוונת בעל ואישה לחתום במשותף על חוזה עם הרשות: לדוגמא. (ורק איתם

).פרטי שניהם וחתימותיהם בטופס זה

 .ונספחיה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי החוזה כאמורחוברת המכרז על כל מסמכיה 8.6

 

 

 הפרות וסעדים9

לתקנות חובת המכרזים ) ב(ב 16זוכה כי אם תתקיים אחת מהעילות הקבועות בתקנה /ידוע למציע9.1
 פקדוןעד לסכום גובה ה(לקיום הצעה  הפקדוןועדת המכרזים רשאית להורות על חילוט , כאמור להלן

זוכה רשאי יהיה להגיש בכתב את טענותיו כנגד /והמציע) 1לקיום הצעה המופיע בטבלה שבסעיף 
.זכייה/יום מיום ביטול העסקה 30-לא יאוחר מ, ואו חלק וכול פקדוןחילוט ה

כולה , מכרז של מציע פיקדון/ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות על חילוט ערבות" ):ב(ב16תקנה 
 :אם התקיים בו אחד מאלה, אחרי שנתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, או חלקה

;בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים, הוא נהג במהלך המכרז בערמה9.1.1

 ;הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק9.1.2
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;ד האחרון להגשת ההצעות במכרזהוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המוע9.1.3

אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם 9.1.4
 .ליצירת ההתקשרות של הגוף הציבורי עם הזוכה במכרז

או לגרוע מכל סעד וזכות אחרים /כדי למצות ו, לקיום ההצעה כאמור לעיל פקדוןאין בחילוט ה9.2
מבלי לגרוע מכלליות האמור תהא הרשות רשאית לתבוע ביצוע בעין . יןהמוקנים לרשות על פי ד

או לתבוע מהמציע פיצויים גבוהים יותר בגין הנזקים שנגרמו או /ואכיפה של התחייבויות הזוכה ו
.י המציע"או לחלט כל כספים אחרים אשר שולמו או ישולמו ע/ו, יגרמו לרשות

תהא הרשות רשאית לראות את ההצעה , רט לעילבכל מקרה של הפרת התחייבויות הזוכה כמפו9.3
הרשות תהא חופשיה ורשאית לעשות . ולבטל את החוזים אשר נחתמו עם המציע, כבטלה מעיקרה

.או ולהתקשר עם כל אדם כפי שימצא לנכון/במגרש או לגביו כל פעולה ו

 

 ביטול המכרז , הארכת מועדים, שינוי תנאי המכרז10

שינוי תנאי המכרז 10.1

ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות כל תנאי מתנאי , שות תהא רשאית בכל עתר/ממונהה10.1.1
החלטת הרשות על שינוי תנאי המכרז יכול שתיעשה עד "). שינוי תנאי המכרז: "להלן(המכרז 

, הודעת השינוי אשר פורסמה באתר האינטרנט של הרשות. למועד האחרון להגשת הצעות
. מסמכיו ותחייב את המציעתהווה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ומ

.רשות תודיע על השינוי בתנאי המכרז באמצעות פרסום באתר האינטרנט/ממונהה10.1.2

באחריותו הבלעדית של המציע לעקוב אחר הודעות הרשות בקשר לשינוי תנאי המכרז אשר 10.1.3
הזוכה לא יבוא בכל טענה /המציע. יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות ולפעול בהתאם להם

. או תביעה בקשר לאי ידיעה על שינוי תנאי המכרז/שה ואו דרי/ו

הארכת מועדים 10.2

הרשות לדחות /הממונה רשאי, לעיל ובכפוף לאמור בו 11מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 10.2.1
ככל , לרבות המועד האחרון להגשת הצעות, כל אחד מהמועדים הקבועים בתנאי המכרז

אין באמור לעיל משום חובה . קול דעתה הבלעדיעל פי שי, ואף מספר פעמים, שתימצא לנכון
רשות לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות על פי בקשת מציע זה או /הממונהכלשהי על 

.מכל סיבה שהיא, אחר

רשות במקרה של שינוי /ממונהאו תביעה כלשהי כנגד ה/או דרישה ו/המציע לא יבוא בטענה ו10.2.2
 .עילאו הארכת מועדים כאמור ל/בתנאי המכרז ו

הקפאת המכרז/ביטול10.3

, רשות תהא רשאית/הממונהה, לעיל ובכפוף לאמור בו 11מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 
ולמציע או לזוכה לא תהיינה , להקפיא את המכרז בכל עת/לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי

.או תביעות כספיות או אחרות בגין כך/או דרישות ו/כל טענות ו

 

 על מציע שני כזוכה במכרזתנאים  להכרזה 11

תדון הרשות בבקשה , במידה והזוכה המקורי במכרז לא יעמוד בתנאי זכייתו והעסקה עימו תבוטל11.1
זאת בהתקיים , כזוכה במכרז") 2' מציע מס: "להלן(להכריז על המציע בעל ההצעה השנייה בגובהה 

:התנאים המצטברים הבאים

הגיש מציע    , כרזים על הזוכה המקורי במכרזיום מתאריך אישור ועדת המ 90 -לא יאוחר מ11.1.1
 . בקשה בכתב לרשות ובה הוא מבקש כי יוכרז כזוכה במכרז 2' מס

באם הזוכה במכרז לא עמד בתנאי  2' מובהר כי הרשות לא תודיע למציע מס, למען הסר ספק
.לרשות כאמור לעיל הינה באחריותו בלבד 2' פניית מציע מס. הצעתו וזכייתו בוטלה
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.הסכים לשלם לרשות את התשלום שנערך על פי התחשיב להלן 2' יע מסמצ11.1.2

:לשלם 2' להלן אופן עריכת התחשיב של הסכום שיידרש מציע מס11.2

בהתאם לזכות החכירה או באזור ,  31%או  51%או  91% -שומת שמאי ממשלתי תוכפל ב11.2.1
המגרש אינו במקרים של שיווק במכר וכאשר  100%העדיפות הלאומית בו מצוי המגרש או 

וזה יהיה הסכום אליו תושווה הצעת הזוכה המקורי ', או ב' מצוי באזור עדיפות לאומית א
 .במכרז

): כפי שחושבה לעיל(כאשר הצעת הזוכה המקורי במכרז גבוהה משומת השמאי הממשלתי 11.2.2
במידה והוא יסכים , כזוכה במכרז 2' תסכים הרשות לדון בבקשה להכריז על מציע מס

 90% -הצעתו לתשלום באופן שתעמוד על שווי הצעת הזוכה המקורי במכרז מוכפל בלהעלות 
, במכרז 2' או על המחיר שהציע מציע מס, או על שומת השמאי למכרז כפי שחושבה לעיל , 

 .הגבוה מבין שלושת הסכומים

):  כפי שחושבה לעיל(כאשר הצעת הזוכה המקורי במכרז נמוכה משומת השמאי הממשלתי 11.2.3
כזוכה במכרז במידה והוא יסכים   2' הרשות לדון בבקשה להכריז על מציע מס תסכים

מהצעת הזוכה המקורי במכרז או על המחיר  90%להעלות הצעתו לתשלום באופן שתעמוד על 
 .הגבוה מבניהם, במכרז 2' שהציע מציע מס

 :י יחשב יכלול תוספות כלהלן"הסכום לתשלום שרמ11.2.4

המדד הידוע במועד ההכרזה על הזוכה (כן ממדד הבסיס צרהמחירים לתוספת הצמדה למדד 11.2.5
יובהר כי אם המדד הידוע , כזוכה 2' ועד למדד הידוע במועד ההכרזה על מציע מס, )המקורי 

 .יהיה נמוך ממדד הבסיס יישאר הסכום ללא שינוי, כזוכה 2' בעת ההכרזה על מציע מס

בית על מספר הימים מתאריך תחושב תוספת רי 12.3.1על הסכום שיתקבל מהאמור בסעיף 11.2.6
החלטת ועדת המכרזים על הזוכה המקורי במכרז ועד לתאריך החלטת ועדת המכרזים 

שיעור הריבית יהיה זה הנקוב בחוק פסיקת ריבית . כזוכה במכרז 2' המכריזה על  מציע מס
.הידוע במועד עריכת החישוב, והצמדה

יהיה עליו להשלים יתר הפעולות , במכרזכזוכה  2' החליטה ועדת מכרזים להכריז על מס11.2.7
והתשלומים הנדרשים  בהתאם להוראות חוברת המכרז ובכפוף למכתב ההכרזה של הוועדה 

, 2' יודגש כי כל תנאי חוברת המכרז יחולו במלואם על מציע מס. כזוכה במכרז 2' על מציע מס
 .מלבד השינויים המחויבים כאמור להלן

, הוצאות הפיתוח הנוספות, הוצאות הפיתוח, ור הקרקעתנאי התשלום בגין התמורה עב11.2.8
אך התאריך הקובע , יהיו זהים לאלה המפורטים בתנאי המכרז לעיל, לרבות לוחות הזמנים

יחול ממועד אישור ועדת , לתשלום ולכל פעולה אחרת הנדרשת בהתאם לתנאי המכרז
.כזוכה במכרז 2' המכרזים על מציע מס
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 נוסח חוזה חכירה
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 חוק מקרקעי ישראל
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 4.2לפרק משנה ' סימן ב

לקובץ החלטות מועצת 
מקרקעי ישראל ותצהיר 

 חייל מילואים
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 הנחות בהקצאת קרקע לחיילי מילואים

 
  –בסימן זה . 4.2.12   הגדרות

 :כל אחד מאלה –" חייל מילואים פעיל"
ל והמציא אישור משרת מילואים פעיל "אשר נמנה על מערך המילואים של צה, חייל)1(

 ).חלופה א –להלן בפרק משנה זה (ל "שש שנתי מצה

ימי  80שנים לפחות ואשר צבר  6ל "חייל אשר נמנה על מערך המילואים של צה)2(
אך אין הכרח , שנים קלנדריות 6במשך תקופה רצופה של עד  2000מילואים החל משנת 

חלופה  –להלן בפרק משנה זה (, החייל ביצע שירות מילואים, שבכל שנה בתוך התקופה
ל על שירות מילואים במשך "ור מצהיש להמציא איש, לצורך אישור זכאות זה). ב

 .שנים קלנדריות 6ימי מילואים עד  80תקופה רצופה של 

מועד הזכאות יהיה לא יאוחר ממועדי ביצוע התשלום הקבועים , לעניין הגדרה זו)3(
 .המוקדם מבין השניים, ימים מיום אישור העסקה 90בעסקה או עד 

 
 

בדרך של פרסום הרשמה והגרלה בפטור ממכרז  בהקצאות קרקע למגורים בבנייה נמוכה.    4.2.13
חייל מילואים פעיל אשר זכה בהגרלה , 1993 –ג "התשנ, בהתאם לתקנות חובת המכרזים

או בהקצאה בפטור ממכרז יהיה זכאי להנחה במחיר הקרקע על ידי הפחתת התמורה 
שקלים  75,000ובלבד שגובה ההנחה לא יעלה על ) 3(עד ) 1(בשעורים הנקובים בפסקאות 

 .ההנחה תהא חד פעמית ותינתן עבור יחידת דיור אחת בלבד. מ"חדשים לא כולל מע

 ;10% –אזורים שאינם אזור עדיפות לאומית ) 1(

;20% -'אזור עדיפות לאומית ב) 2(

 .35% –' אזור עדיפות לאומית א) 3(

 

חייל מילואים פעיל , בהקצאות קרקע למגורים בבנייה נמוכה בדרך של מכרז פומבי)  א.   (4.2.14
אשר זכה במכרז פומבי זכאי להנחה במחיר הקרקע מהמחיר שהוצע על ידו במכרז על ידי 

לאחר קביעת הזוכה במכרז ובלבד שגובה ההנחה לא יעלה על  15% -הפחתת התמורה ב
ההנחה תהא חד פעמית ותינתן עבור יחידת דיור . מ"שקלים חדשים לא כולל מע 75,000

 .אחת בלבד

במסגרת חברותו בעמותה , ייל מילואים פעיל אשר רכש קרקע למגורים בבנייה נמוכהח) ב(
ממרכיב הקרקע  15%אשר השתתפה במכרז פומבי לרכישת הקרקע יוכל לקבל החזר של 

שקלים חדשים לא  75,000שאותה רכש לצורך מגוריו ובלבד שגובה ההחזר לא יעלה על 
 .ור יחידת דיור אחת בלבדההחזר יהא חד פעמי ויינתן עב. מ"כולל מע

אולם רשאית הנהלת הרשות . חייל מילואים פעיל יהיה זכאי לכפל הנחות במחיר הקרקע.     4.2.15
.לקבוע סוגי הנחות אשר לגביהם לא יהיה כפל הנחות

ניתן יהיה לממש את ההטבה הנזכרת , עם עמידתו של חייל המילואים בתנאי סימן זה.        4.2.16
 . ל"שנים מיום שחרורו משירות מילואים בצה 6עד , בסימן זה

 

 

 

 

 



 159/2018/ישמספר ' מכרז מס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לכבוד רשות מקרקעי ישראל

 _________מרחב 

 

 

 תצהיר

 

, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת_________________, . ז.בעל ת' __________ גב/מ מר"אני הח

 :מצהיר בזאת בכתב כדלקמן, ה לעונשים הקבועים בחוק/שאם כן אהיה צפוי

 

_________ ולצורך קבלת הנחה למגרש נשוא מכרז , הנני עושה תצהירי זה בהתאם לתנאי המכרז.1

.__________ביישוב 

לקובץ החלטות מועצת מקרקעי  4.2לפרק משנה ' רה שבסימן בהנני חייל מילואים פעיל בהתאם להגד.2

 )."חייל מילואים פעיל": להלן(ישראל 

ידוע לי חייל מילואים פעיל יכול לקבל את ההנחה של חייל מילואים פעיל פעם אחת בלבד ועבור יחידת .3

.דיור אחת בלבד

 .לא קיבלתי בעבר הנחה בקרקע מתוקף היותי חייל מילואים פעיל.4

הגשתי הצעה אליו /קבל הנחה בקרקע מתוקף היותי חייל מילואים פעיל במכרז אחר שאגיש או שבאם א.5

או במסגרת הרשמה והגרלה או במסגרת פטור ממכרז הנני מתחייב להודיע על כך לרשות מקרקעי 

.ישראל באופן מיידי

 .וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת הוא, זהו שמי.6

 

 ד"אישור עו

' ______________ גב/ה בפני מר/הופיע___________ ת בזאת כי ביום /מאשר__________ ד "מ עו"אני הח

ה לומר את האמת /ה כי עליו/ולאחר שהזהרתיו. ז.ה באמצעות ת/ולאחר שזיהיתי אותו___________ . ז.בעל ת

ה בפני /שראי, תעשה כן/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תהיה צפוי/בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה

 .ל וחתם עליה בפני"ה הנ/נכונות הצהרתו



 

 

 צבא ההגנה לישראל

 03000יחידת דואר צבאי 

 *6535טל': 

 1216 -פנ 

 זהתשע"                בתמוז        'ד

 2017                         ביוני             28

 

 לכל מאן דבעי 

 

 

  1502עמידה בחלופה ב' של החלטת מועצת רשות מקרקעי ישראל מספר  הנדון:
 עבור ____ ת.ז ___

 
 

_______ עמד בקריטריונים המצטברים  זהותמספר  ___________ גב'/מרריני לאשר כי ה

 הבאים:

 

שנים.  6נמנה/תה עם מערך המילואים מעל 

שנים קלנדריות עד  6 תקופה רצופה של במשך 2000החל משנת ימי מילואים  80ה /ביצע

לתאריך ______

 מועד שחרור ממערך המילואים ____________

 

 

 למידע נוסף,

, מוחזרי שחרוריםאתר המילואים, מועדון "בהצדעה", תגמולים, מוקד צה"לי העוסק בולת"ם, 

 . *6535 ומשרת מילואים פעיל במספר: שירות, פיטורין בגין מילואים, כ"א למפקדים במילואים 

 .19:00ועד  8:00בשעות ה' -המוקד פתוח בימים א'

 
 
 
 
 

 בברכה,
 

  
  

אל
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 ____ת.ז עבור _____ שנתישש  למשרת מילואים פעיל ותזכא

 
 

 הינו "משרת מילואים פעיל שש שנתי". _______ מספר זהות , _______מר/ גב' הריני לאשר כי

 

 ________מועד זכאות : 

 . __________מועד שחרור ממערך המילואים: 

 

 

 למידע נוסף,

, מוחזרי שחרוריםאתר המילואים, מועדון "בהצדעה", תגמולים, מוקד צה"לי העוסק בולת"ם, 

 . *6535 ומשרת מילואים פעיל במספר: שירות, פיטורין בגין מילואים, כ"א למפקדים במילואים 

 .19:00ועד  8:00בשעות ה' -המוקד פתוח בימים א'

 

 בברכה,

 
 
 

 

 

אל
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נוסח חוזה לביצוע תשתית 
שייחתם עם החברה 

 המפתחת
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2אריאל דרום מזרח : האתר  

 יזם - חברהחוזה לביצוע תשתיות ציבוריות  
 

 ______ שנת _________שנערך ונחתם ב______ ביום _____ לחודש 
 

 
 
 
 
 בין

 

  -בין  -

 יזום, יעוץ וניהול כלכלי בע"מ –חברת: עדי הדר 

 , מודיעין4רח' המעיין 
 אחדמצד        ")החברה(אשר תיקרא להלן: " 

 

 

 

 

 ן  י ב ל
 

 טלפון כתובת מלאה מס' ח.פ / ת.ז. שם מלא
    
    
    

 מהם לחוד ל אחדכולם ביחד וכ
 

 )"היזם: "יחד להלן ו(אשר יקרא
 מצד שני          

 

 

 

 

ניהול, קיימת התקשרות בעניין  חברהה") לבין המשרדובין משרד הבינוי והשיכון (להלן: " :הואיל
 ;חברה, על ידי הכהגדרתן בחוזה זה ,כלליפיתוח ביצוע עבודות פיקוח ו

כהגדרתו  ,מתחם/ביחס למגרשרשות מקרקעי ישראל מתעתד לחתום על חוזה עם  והיזם :הואילו
 ");החוזה בגין הקרקע(להלן: " בחוזה זה

 ;")בניההחוזה " (להלן: והיזם מתעתד לחתום על חוזה בנייה עם המשרד :והואיל
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רשות והמשרד לחתימת החוזה בגין הקרקע בין  רשות מקרקעי ישראלובין יתר דרישות  :והואיל
נדרש היזם להתקשר בחוזה וחתימת חוזה בנייה בין המשרד ליזם, ליזם,  מקרקעי ישראל

 ;החברההזה עם 

מעוניינים להסדיר את היחסים ביניהם, לרבות בכל הנוגע לביצוע עבודות  חברהוהיזם וה :והואיל
וחובותיו של היזם בביצוע פעולות הבניה ועבודות פיתוח צמוד, כל  חברהעל ידי ה הפיתוח

 זאת כאמור בהסכם זה על נספחיו.
 

 אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 

 :המבוא, נספחים וכותרות.1
.המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו1.1

.הימנוהנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד 1.2

.ת חוזה זה נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנותווכותר1.3

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות חוזה זה לבין הוראות חוזה הבנייה ו/או 1.4

יחייבו הוראות חוזה הבנייה. ין,יעליו יחתום היזם באותו ענ החוזה בגין הקרקע

 הגדרות:.2
.האתר המתואר בתנאים המיוחדים –"האתר" 2.1

בגין ביצוע  חוזה בנייהמכרז וללבהתאם  םשעל היזם לשל תשלומים –"הוצאות הפיתוח" 2.2

.חברהעבודות הפיתוח שיבוצעו על ידי המשרד ו/או על ידי מי מטעמו לרבות ה

לבין היזם לרכישת הזכויות  רשות מקרקעי ישראלחוזה, שייחתם בין  –"חוזה בגין הקרקע" 2.3

, או חוזה פיתוח בהתאם לתנאי העסקה.חכירהדהיינו חוזה מכר, או חוזה במגרש/במתחם 

או  חוזה שיחתם בין היזם למשרד המהווה חלק ממסמכי המכרז לשיווק המגרש -" חוזה בניה"2.4

. בו זכה היזם המתחם

על ידי היזם במגרש, על פי היתר בנייה כדין ועל פי תנאי  והמבנה או המבנים, שייבנ –"המבנה" 2.5

.ה בגין הקרקעהחוז

מגרש או מספר מגרשים המשווקים כחטיבת קרקע אחת, אשר היזם עתיד  –"המגרש/המתחם" 2.6

המסומן במספר הנקוב  רשות מקרקעי ישראל,להתקשר בקשר אליו בחוזה בגין הקרקע עם 

בתנאים המיוחדים. שטחו של המגרש נקוב בתנאים המיוחדים.

יזם לבחור בשל רשות מקרקעי ישראל מכרזים המועד בו החליטה ועדת ה –"המועד הקובע" 2.7

כזוכה במכרז.

בו זכה היזם.בגין המגרש/המתחם המכרז של רשות מקרקעי ישראל והמשרד  –"המכרז" 2.8

, שיבוצעו באתר על הכלליפיתוח הכמנהל עבודות  חברההמי שימונה מטעמה של  – "המפקח"2.9

.חברההידי 
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 חוזים ייחתמו או נחתמו עימם אשר, שאינם היזם יזמים או/ו משתכנים –"משתכנים אחרים" 2.10

.האתר בתחומי הקרקע בגין

 חברהקיום התחייבויותיו של היזם לפי הסכם זה מול ה אוםינציג מטעם המשרד לת –"מתאם" 2.11

.ו/או המשרד

וכן במקומות  באתר ומחוצה לו עבודות פיתוח התשתיות הציבוריות –" הכללי "עבודות הפיתוח2.12

 חברההעל ידי שיבוצעו טח השיפוט המוניציפלי של הרשות המקומית, נוספים בתחום ש

שטחים עבודות עפר, תאורה, פיתוח לרבות סלילת כבישים, מדרכות,  קבלנים מטעמה,באמצעות 

, כמפורט בחוזה זה.ציבוריים פתוחים (שצפ"ים) ועבודות נוספות

להבטחת  חברהה לטובתהיזם על ידי  ניתנהשערבות בנקאית אוטונומית  –" נזקים "ערבות2.13

., כמפורט בחוזה זה להלןומילוי התחייבויות היזם נזקים תיקון

המתחם בו זכה /פיתוח החצרות והשטחים הפתוחים בתוך תחומי המגרש –"הפיתוח הצמוד" 2.14

.היזם

עבודות הפיתוח הכללי.את  חברהמטעם האשר יבצעו צוע יקבלן או קבלני ב –"הקבלן" 2.15

נספח ב' לחוזה זה).כמפורט ב( 130/8תב"ע  -"התוכנית" 2.16

נספח ב' להסכם זה. –"התנאים המיוחדים" 2.17

 ההתקשרות:עיקרי .3
מו כן למלא אחר כל כו, מכרזכמפורט ב היזם מתחייב לשלם את הוצאות הפיתוח למשרד

מצידה, מתחייבת לבצע את עבודות  חברההומתחייב מתנאי חוזה זה, כ חברהההתחייבויותיו כלפי 

  הסכם זה.ב כמפורט הכלליהפיתוח 

 :חברההשבאחריות  עבודות הפיתוח.4
 4הנדרשות לצורך קבלת היתר בניה, טופס  הכלליהפיתוח  תבצע באתר את כל עבודות החברה4.1

באישור מוקדם  של . לרבות כל העבודות המפורטות בנספח א' להסכם זהותעודת גמר למבנה, 

רשאית לפעול לשינוי התוכנית ו/או לשינוי בתוכניות עבודות  חברההתהא  ,ינתן בכתבישהמשרד 

 .ומחוצה לו האתרהפיתוח בתחום 

רשאית להעביר בתחומי  חברההתהא  ,חברההבמידת הצורך ועל פי שיקול דעתה המוחלט של 4.2

המגרש קווי תשתית למיניהם (לרבות קווי ביוב, מים חשמל ותקשורת וכד') לשם מתן פתרונות 

וכן לבצע עבודות חפירה,  חברההלמגרשים עורפיים ו/או סמוכים ו/או לכל צורך שתחליט עליו 

הובא הדבר  . היזם מצהיר כיחציבה ומילוי וכן בניית קירות תומכים, בהתאם לאישור המשרד

בעניין זה.ו/או המשרד  חברהלידיעתו, מוסכם עליו ולא תהא לו כל טענה ותביעה כלפי ה

מועד חתימת חוזה זה, אזי מצהיר ל קודםבאתר כבר בוצעו הכללי אם חלק מעבודות הפיתוח 4.3

, וכי מצא את העבודות לשביעות הכללי היזם בזה כי ראה ובדק את האתר ואת עבודות הפיתוח
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בקשר לעבודות  ,או המשרד, מכל סוג חברההיהיו לו כל טענות כלפי  אהמלאה ואין ולרצונו 

.אלה

, בין קניינית, בין מעין קניינית ו/או זכות הכללי ליזם לא תהא כל זכות שהיא בעבודות הפיתוח4.4

חזקה או כל זכות אחרת, לבד מהזכויות לחיבור המגרש והמבנה לתשתיות שבוצעו על ידי 

ל המגרש במסגרת עבודות הפיתוח, כנזכר במפורש בחוזה זה.עד גבו חברהה

או לכל מקום  מגרשידה ולמתאם להיכנס ל-או לכל בא כוח המורשה על חברהלהיזם יאפשר 4.5

.זה עבודה כלשהי לביצוע חוזהעל ידו שבו נעשית 

, אופן ביצוען, סדרי העדיפויות בביצוען, לוחות הזמנים לביצוען וכל הכללי פרטי עבודות הפיתוח4.6

עניין ודבר אחרים הנוגעים לעבודות הפיתוח, יהיו כאמור בחוזה זה.  

הפיתוח במועד הנקוב בתנאים המיוחדים ומתחייבת להשלימן  ודותבביצוע עב תתחיל חברהה4.7

 .שםלא יאוחר מהמועד הנקוב ועד 

 חברההייבויות היזם על פי חוזה זה ועל פי החוזה בגין הקרקע, מתחייבת בכפוף למילוי כל התח4.8

 לאפשר ליזם גישה למגרש לצורך תחילת ביצוע עבודות הבנייה בו וזאת במועד הנקוב בתנאים

 .המיוחדים

לקבלת ו, למסירת המגרש ליזםהחיוני  הכללי מתחייבת כי אותו חלק מעבודות הפיתוח חברהה4.9

מתחייבת לבצע את  חברהה לא יאוחר מהמועד הנקוב בתנאים המיוחדים.ו, יושלם עד 4טופס 

כל עבודות הפיתוח הנדרשות על מנת שלא לעכב את היזם בהוצאת היתר בניה.

 על אף האמור לעיל ולמרות המועדים הנקובים בתנאים המיוחדים לעניין ביצוע עבודות הפיתוח4.10

חשב כמי שהפרה התחייבויותיה כלפי לא תי חברההמסירת המגרש ליזם, מובהר כי ו הכללי

ח עליון ו/או ושליטה עליהם כדוגמת כ חברהשמקורם בגורמים שאין להיזם אם חלו עיכובים 

 .הוראת דין

לשנות את מועדי השלמת עבודות  חברההכמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא רשאית 

 .מראש לאישור המשרדהפיתוח או כל חלק מהן בהתחשב בקצב אכלוס האתר, וזאת בכפוף 

אולם העבודות החיוניות ובמקרה כזה,  חברההתביעה כנגד המשרד ו/או  ,ליזם לא תהא כל טענה

ידי -וכל אישור אחר הנדרש לצורך אכלוס המבנה על 4טופס וקבלת  מסירת המגרש ליזםלצורך 

 . בתנאים המיוחדיםע"פ לוח הזמנים המופיע  חברההיושלמו ע"י  ,היזם

בתוך  זהחוזה ל 'נספח אהיזם לפי  שבאחריותעבודות החלק מ בעצמהרשאית לבצע  חברהה

אף לאחר שהיזם ו/או משתכנים אחרים וזאת  , על פי שיקול דעתה המוחלט,גבולות המגרש

, וזאת אם הדבר מתחייב מסיבות תכנוניות ואכלוס המבניםישלימו את עבודות הבניה במגרשים 

, תעודת גמר וכל אישור 4ו/או הנדסיות, ובלבד שלא יגרום לעיכוב בקבלת היתר בניה, טופס 

ובלבד ידי היזם ו/או יפריע לשימוש הסביר במבנה -אחר הנדרש לצורך אכלוס הבניין/ים על

.אלובגין עבודות  מהיזם תשלוםלא תגבה  חברהשה

על עבודות הפיתוח במהלך ביצוען ועם השלמתן. אחראית  חברהה4.11
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 :היזם התחייבויות.5
היזם מצהיר כי ראה ובדק את המגרש וסביבתו ומצא אותו מתאים לצרכיו ומטרותיו ולא יהיו 5.1

בעניין זה. המשרדו/או  חברהלו טענות כלשהן כלפי ה

לפי הקבוע ומי המגרש מטעמו בתח ואת הפיתוח הצמוד היזם מתחייב לבצע את עבודות הבנייה5.2

 אך ורק לאחר מסירת המגרש לידיו.  ,בחוזה הבניה

היזם לא יגיש בקשה להיתר בניה, אלא לאחר שבדק שהתכנון תואם את הנחיות תכנית הבינוי 5.3

בדקה את התאמת  חברההשלאחר ;והפיתוח המאושרת על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה

לאחר שקיבל אישור לתכניות הבנייה מאת ו ;הבקשה לתשתיות באתר וחתמה על הבקשה

המשרד.

 רשאי להתחיל בביצוע עבודות במגרש אך ורק לאחר שיהיה מצויהיזם בכפוף לאמור לעיל, יהא 5.4

 .ולא לפני מועד קבלת המגרש בידיו היתר בניה כחוק

לרבות גידור היקפי  הגישה אליו לשם ביצוע עבודות הבניה,תפיסת המגרש על ידי היזם ודרכי 5.5

מודגש כי היזם  .בכתב ולאחר קבלת אישורה והנחיותיה חברההייעשו רק לאחר תיאום עם 

מ' כתנאי לתחילת  2.0סכורית לבנה וחדשה בגובה של לפחות ייידרש לגדר את המגרש בגדר א

אלא  ,חברה, שמיקומו יאושר על ידי הדמתחם יהיה שער כניסה אחמגרש / לכל  .עבודות באתר

למתחם. יותר מכניסה אחתלביצוע  חברהמה היזם יקבל אישור מראש ובכתבאם 

חבות נוספת לביצוע עבודות  חברההכדי להטיל על ככל שיאושר ליזם שינוי תכנון, לא יהיה בכך 5.6

ת או ופיתוח נוספות או חורגות, מעבר לאלה שבהן התחייבה בחוזה זה,  וכל עבודות פיתוח נוספ

.חברההלשיקול דעתה הבלעדי של  ותה נתוננת, תהייוחורג

היזם מתחייב כי כל פעולות התכנון של הבנייה במגרש והבנייה בפועל, יבוצעו על פי הוראות 5.7

למנות צוות תכנון שיכלול  היזם מתחייב פי דין.-הכל עלווחוזה הבנייה  הקרקע בגיןחוזה ה

ידי משרד התחבורה, אדר' -אדריכל בניין, מהנדס בנין, מהנדס תנועה מומחה מאושר על

פיתוח ונוף, מתכנן חשמל, מתכנן אינסטלציה סניטרית, מהנדס ביסוס, מודד מוסמך 

  ומתכננים נוספים לפי הצורך.

 

ילווה על ידי המשרד ונציגיו ויאושר על ידם, רק לאחר אישור  שיבוצע  ע"י היזםהתכנון 

הגשה לצורך קבלת היתר בנייה  להכין תכניות יזםוכל היהתוכניות על ידי הגורמים הנ"ל 

  לים במתחם. המקומית, עבור כל מגרש בודד מתוך המגרשים הכלו חברהמה

 

 חברהשה, ומילוי כל דרישות המשרד והאחראי להכנת ההג מודגש בזאת כי היזם לבדו

  המקומית עד קבלת היתרי הבניה.

 

  יועבר לאדריכל המחוזי של המשרד.העתק מתכנית ההגשה 
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יזומנו לישיבות תיאום וליווי תכנון אצל אדריכל המחוז לפי  ווצוות התכנון של יזםה

לתכנון. ישיבות  יציגו את הפרוייקט לקבלת הערות והנחיות נוספות היזםהצורך. מתכנני 

  אלה יתקיימו עד אשר יאושר התכנון כאמור לעיל.

להתמיד בתהליך התכנון ולעשות הכל כדי לסיימו בהתאם ללוח הזמנים. יזם מתחייבה

  

לאחר תכנון סופי של  1:250אישור התכנון יינתן ע"י המשרד לכל המתחם, בקנ"מ 

וכולל עבודות פיתוח  מפלסים,הפיתוח הצמוד, והתאמתו לפיתוח הכללי, לרבות תנוחה ו

(אם קיימות). למען הסדר הטוב, יובהר כי ליווי   יזםכללי בגבולות המתחם שבאחריות ה

, לצורך התאמת 1:100, על בסיס תכנון המבנים בקנ"מ 1:250התכנון נעשה בקנ"מ 

הפיתוח הצמוד לפיתוח הכללי, לרבות תנוחה ומפלסים לצורך תאום הנדסי בין מתחמים 

טור את היזם מכל ם, ולצורך תאום הפרצלציה, ואין באמור בסעיף זה כדי לפגובלי

לשינוי תוכנית מפורטת (תב"ע), מחייבת אישור בכתב  כל הצעה של היזם אחריות שהיא.

  של נציג המשרד.

 

אושר שינוי לתוכנית שספק, מובהר כי לאחר -מבלי לפגוע בהוראות חוזה זה ולמען הסר

מתחייב היזם לשלם למשרד את הוצאות הפיתוח הנוספות בגין  מפורטת (תב"ע) כאמור,

  השינוי, הכל לפי קביעת המשרד. 

כן מתחייב היזם, הן לשפות את המשרד בגין כל דרישה או תביעה מכל גורם שהוא 

תביעות כלשהן בגין השינוי  וכתוצאה משינוי התב"ע, והן מתחייב היזם כי אין ולא יהיו ל

הנ"ל.

א באחריות מלאה ובלעדית בכל הקשור בתכניות הבניה ו/או לבנייה בפועל היזם לבדו ייש5.8

. להסרת כל ספק, מוסכם ומובהר בזאת במפורש חברההגוף, לרבות כלפי אדם ובמגרש, כלפי כל 

בכל צורה שהיא כלפי כל אדם וגוף, לכל דבר ועניין הנובע  יהיו אחראיםלא  והמשרד חברההכי 

מפעולות הקשורות לבנייה של היזם במגרש.

היזם מתחייב לתכנן ולבצע את כל פעולות החיבור של המגרש והמבנה במגרש לתשתיות שביצעה 5.9

ו/או  חברההבמסגרת עבודות הפיתוח, אך ורק בהתאם להוראות והנחיות  חברההאו תבצע 

ובאופן שלא  חברההובתיאום מלא איתם, כך שלא תהיה כל פגיעה בתשתיות שביצעה , המתאם

ו/או על ידי משתכנים אחרים, במידה  חברההתיווצר כל הפרעה לעבודות אחרות שיבוצעו ע"י 

ויבוצעו.

יש להן  אשרפעולות הבנייה של היזם, ל הנוגעלגבי כל דבר ועניין  חברהוה המתאםהוראות 5.10

הפיתוח ו/או פעולות בנייה של משתכנים אחרים ו/או כל פעולות תשתית  עבודותעל השלכה 

מתחייב לפעול לפי הוראות המתאם בקשר לתיאום היזם  למיניהן, יחייבו את היזם ללא ערעור.

ולקבל את אישורה המוקדם לעניין השימוש בדרכי גישה לאתר  חברההלתאם עם עבודות וכן 

אלה.אך ורק בדרכים  ולמגרש ולהשתמש
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, יהיה רשאי להיכנס למגרש בכל עת והמשרד חברההשל  םוכל נציג מוסמך אחר מטעמ המתאם5.11

, וזאת על מנת לבדוק אכלוסביצוע עבודות הבנייה של היזם במגרש, ועד למועד קבלת אישור 

 חברההאת אופן ביצועו של חוזה זה על ידי היזם. אין בזכות זו בכדי להטיל אחריות כלשהי על 

ודות היזם במגרש או בכדי לפטור את היזם מהתחייבות כלשהי, שנטל על עצמו בחוזה בגין עב

זה.

מיקום מערכות הביוב ומערכות תשתית אחרות במגרש,  ואאם הדבר יידרש על פי מיקום המגרש 5.12

אל מערכת הביוב המרכזית ואל מערכות  אחריםמתחייב היזם לאפשר התחברות של משתכנים 

, יאפשר מעבר וניקוז חברההחייב היזם כי במידת הצורך ועל פי דרישת כן מת .התשתית האחרות

מי גשמים ממגרשים סמוכים דרך מגרשו אל מערכת התיעול המרכזית, וכן מתחייב על פי דרישת 

, לאפשר מעבר קווי ביוב ותיעול דרך המגרש, בחלק שבין קו הבניין לגבול המגרש.חברהה

ביצוע פעולות הפיתוח ו/או לפעולות הבניה של משתכנים היזם, מתחייב לא להפריע בכל דרך ל5.13

אחרים במגרשים אחרים, וכן לא להניח חומרי בניין, חומרים אחרים, ציוד, כלי עבודה, כלי 

כיוצא בזה מחוץ לגבולות המגרש. היזם מתחייב שלא לבצע ערימות עפר ורכב, פסולת בניין, 

קטע ציבורי בתחום  בכלבכלים זחליים פיצוצים באתר ובמגרש וכן שלא לעשות כל שימוש 

האתר. 

חלקם בשטחים שמחוץ לגבולות את לכך, לשפוך את עודפי העפר או  שיידרהיזם מתחייב, אם 5.14

תוך  וזאת, ו/או המתאם חברהעל ידי הליזם  השתימסרנעפ"י תכניות סימון  המגרש  /המתחם

כדי מילוי בשכבות ובהידוק מבוקר, כולל עבודות סימון וכל יתר העבודות הדרושות בעבודות 

מילוי בשטח, כל זאת על חשבון היזם.

שיקבע כפי היזם מתחייב כי חומר פסולת וכן כל חומר אחר, לרבות עודף חומר חפירה/חציבה 

ו/או המתאם, יסולק אל אתרי שפיכה מאושרים לפי הנחיות משרד איכות   חברהידי ה-על

 הסביבה והרשות המקומית ובהתאם להוראות המתאם.

תהייה זכאית לפעול על פי שיקול דעתה ולסלק כל הפרעה, שתיווצר על ידי היזם ו/או  חברהה5.15

ניין וכיוצא בזה, מי מטעמו לביצוע עבודות פיתוח, לרבות כל החומרים, ציוד, כלים, פסולת ב

שהונחו מחוץ לגבולותיו של  המגרש.

תהא זכאית לסלק כל הפרעה שתיווצר על ידי היזם לפעולותיהם של משתכנים אחרים,  חברהה5.16

 פסולת בניין וכיוצא בזה מחוץ לגבולות המגרש. כלים, כתוצאה מהנחת חומרים ציוד,

הזכות לנקוט בכל  חברהללשם הסרת כל הפרעה שנוצרה על ידי היזם ו/או מי מטעמו, תהא 5.17

האמצעים שתמצא לנכון, לרבות סילוק ההפרעה בכל שיטה שתראה לנכון ולכל מקום הנראה 

לכיסוי  15%בתוספת  ,במהלך פעולותיה דלעיל חברהלכאשר כל ההוצאות שייגרמו  –לה 

 היזם. הוצאות, יהיו על חשבונו של 

מסרה ליזם הודעה בעל פה או בכתב תפעל לסילוק ההפרעה בכוחות עצמה, רק לאחר ש חברהה5.18

לסלק את ההפרעה בעצמו, והיזם לא מילא מהיזם  דרשה על כוונתה לפעול לסילוק ההפרעה ו

שעות מקבלת ההתראה. 48אחר הדרישה באופן מלא בתוך 
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אופן שלא ייגרמו כל נזקים ישירים ו/או בנייה במגרש בהת וכל עבודאת היזם מתחייב לבצע 5.19

או מי מטעמה. היזם יישא בכל הוצאה ו/או ו/ חברההעקיפים לעבודות הפיתוח, שבוצעו על ידי 

במקרה של פגיעה בעבודות הפיתוח עקב מעשי ו/או מחדלי היזם ו/או מי  לעירייהנזק, שייגרמו 

וזאת מיד עם דרישתה הראשונה.  בטיפול בנושא, חברההלכיסוי הוצאות  15%מטעמו, ובתוספת 

בסעיף  אמורכ יההוצאותלנכונותם בכל הקשור לסופית ראייה כישמשו  חברההחשבונותיה של 5.20

לפעול לחילוטה של ערבות  חברהאין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מזכותה של ה .להסכם 5

 הנזקים.

תבחר שלא לתקן או לסלק את  חברהבכל מקרה בו ייגרם נזק או תגרם הפרעה על ידי היזם וה5.21

היזם מחויב לתקן את הנזק או לסלק את ההפרעה באופן מידי הנזק או ההפרעה בעצמה, יהיה 

ובהתאם להנחיותיה, על אחריותו ועל חשבונו הבלעדיים וכן לפצות  חברהעם קבלת דרישת ה

על כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה. חברהאת ה

לסלק  חברההמובהר ומוסכם כי אין באמור בסעיף זה לעיל בכדי להטיל חובה כלשהי על 5.22

ייוצרו על ידי יזם כלשהו ליזם אחר, והיזם לא יהיה זכאי לבוא בכל טענה ו/או תביעה הפרעות ש

במקרה של הפרעות כאמור. ו/או המשרד חברההכלפי 

לביצוע עבודות שתיגרם על ידי היזם או מי מטעמו  להסרת ספק מובהר ומוסכם כי הפרעה 5.23

 הזמן המתחייב מההפרעהלפרק  חברהה, תעכב את מילוי התחייבויות  חברהההפיתוח של  

 .חברהוליזם לא תהיה כל טענה בעניין זה כלפי ה

מבלי לגרוע מאחריות היזם לכל דבר ועניין, הנוגע לפעולות הבנייה של היזם, על פי האמור בפרק 5.24

למסירת המגרש וכתנאי  עובר, זה לעיל, מתחייב היזם לבטח את פעולות הבניה שלו במגרש

והמשרד כמבוטחים  חברהה, בביטוח עבודות קבלניות, בו יתווספו המגרש מסירתמוקדם ל

אין בדחיית מועד המסירה כדי לאפשר ליזם לאחר במסירת נוספים, הכל כמפורט בחוזה הבנייה. 

אישור חברת הביטוח על קיום  חברהה, יציג היזם בפני חברההלדרישת נספח הביטוח כאמור. 

 .הביטוח ותנאיו

באחריות כלשהי לנזקים,  ושאיבאתר ולא י היזמיםצד לכל סכסוך בין יהוו לא והמשרד  חברהה5.25

ליזם לא תהא כל טענה ותביעה לפיכך,  למשתכנים אחרים ולרכושם. היזמיםשנגרמו על ידי מי מ

, וזאת במקרה בו ו/או המשרד חברההמכל סוג שהוא והוא מתחייב להימנע מכל תביעה כלפי 

  ו בקשר לעבודות של משתכנים אחרים.נגרם לו נזק כלשהו כתוצאה ו/א

לשלם פיצוי ו/או תשלום  יתבעו על ידי צד כלשהוו/או מי מטעמם ו/או המשרד  חברההיה וה5.26

ו/או  חברהאחר כלשהו בקשר לפעולות הבנייה של  היזם במגרש, מתחייב היזם לשפות את ה

לשלם ו/או  ידרשובגין כל סכום שבכתב הראשונה  םמיד עם דרישתו/או את מי מטעמם המשרד 

 .משפטיותלכיסוי הוצאות  15%, ובתוספת ועל פי פסק דין בפועל  עקב דרישת אותו צד וששילמ

 עבודות גידור ותימוך.6
מגרשים סמוכים ו/או שטחים אחרים סמוכים, ו/או אם לאם יהיו הפרשי גובה בין המגרש  6.1

הדבר יתחייב על פי תכניות הבניה שאושרו, מתחייב היזם לבנות על חשבונו כפעולת בנייה 
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. כולל דיפון המגרש גבולות, קירות תומכים באו המשרד חברהעל פי הנחיית ה ראשונית במגרש

בין המגרש למגרשים סמוכים או שטחים הפרשי גובה  וייווצרבמקרה בו  גםהאמור לעיל יחול 

סמוכים אחרים כתוצאה מעבודות כלשהן, שיבצע היזם ו/או שיבצעו משתכנים אחרים. 

 קירות לרבות המגרש בגבול התמך קירות כל חשבונו את על לבצע היזם באחריות כי יודגש6.2

 חלקבעצמה  לבצע  חברההתחליט  אלא אם פתוחים שטחים או ציבוריים בשטחים הגובלים

 ידי על יבוצעו  התומכים הקירות כל כי מודגש .הבלעדי דעתה לשיקול בהתאםוזאת  מהקירות

 שטחים עם המגרשים בגבולות חברהה מטעם והמתכננים חברהה עם ויתואמו חשבונו ועל היזם

 .וכבישים פים"שצ, ציבוריים

שתתבצע כאמור לעיל, תבוצע על כל עבודה של קירות תומכים, דיפון, מילוי, הקמת גדר וכו', 6.3

וכן  חשבון היזם, אך ורק בתחומי המגרש ובלא חריגה לשטחים ציבוריים או שטחים סמוכים

 אלו. עבודותלא תבוצע חפירה בתחומים סמוכים לצורך ביצוע 

לצורך ביצוע מרתפי חניה ומבנים תת קרקעיים, על היזם לבצע עבודות דיפון בתחום מגרשו 6.4

 בלבד.

ו/או  מקרקעי ישראל חברהיהיה זכאי לבוא בכל טענה ו/או תביעה כלפי המשרד ו/או היזם לא 6.5

במידה ויידרש לבצע עבודות כאמור. חברהה

 תקשורתו עבודות חשמל.7
היזם מצהיר, כי ידוע לו שעבודות החשמל באתר יבוצעו על ידי חברת החשמל וכי כתנאי לביצוע 7.1

ל את התשלומים כפי שיידרשו על ידה על פי עבודות החשמל, יידרש היזם לשלם לחברת החשמ

וזאת במועד שייקבע על ידי חברת החשמל על פי המתחייב מהזמנת חיבור  -תעריפיה ותחשיביה  

חשמל למגרש ולמבנים על ידי היזם.

היזם מצהיר, כי ידוע לו, שעבודות התקשורת, טלפון וטלוויזיה בכבלים (טל"כ) באתר יבוצעו על 7.2

רת הטל"כ  וכי כתנאי לביצוע העבודות על ידי חברת בזק וחברת הטל"כ, ידי חברת בזק וחב

יידרש היזם לשלם לחברות אלה את התשלומים כפי שיידרשו על ידן על פי תעריפיהן ותחשיביהן 

ובמועד שייקבע על ידי חברת בזק וחברת הטל"כ. -

נושאת באחריות כלשהי לגבי ביצוע עבודות החשמל  חברהההיזם מצהיר, כי ידוע לו, שאין 7.3

נושאת באחריות לטיב העבודות הנ"ל. חברההוהתקשורת במועדן, וכי אין 

 גבולות המגרש:.8
, באמצעות מודד מטעמה.חברההסימון גבולותיו של המגרש יבוצע על ידי 8.1

לותיו, והוא הודעה על מועד בו יוכל לקבל את המגרש, לאחר שסומנו גבו חברההמהיזם יקבל 8.2

את המגרש המסומן במועד עליו יקבל ההודעה כאמור. במועד קבלת  חברההממתחייב בזה לקבל 

המגרש המסומן יחתום היזם על אישור בדבר קבלת סימון המגרש וגבולותיו.

לחוזה זה. ג' כנספח ףמצור נוסח הודעה על סימון ומסירת מגרש8.3
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יראו  , חברההליו הודיעה עאת המגרש המסומן, במועד  חברההאם לא יופיע היזם לקבל מ8.4

יהיו כל טענות כלפי  , וליזם לאחברההאותו כמי שהמגרש נמסר לידיו במועד שננקב בהודעת 

 בכל דבר ועניין למסירת המגרש המסומן.המשרד ו/או  חברהה

, אך חברהה היה ומסיבה כלשהי יהיה צורך בחידוש סימון גבולות המגרש, יחודש הסימון על ידי8.5

, אלא אם את מלוא הוצאותיה לחידוש הסימון, על פי דרישתה חברהלורק לאחר שהיזם ישלם 

 .חברההדרש חידוש הסימון עקב פעולה רשלנית של נ8.6

 :זה חוזה לאישור תנאים.9

, על פי תנאי המכרז חברההכל מסמך אחר הנדרש על ידי כן חתום וזה חוזה  חברהלהיזם יחזיר 9.1

ייחתם על ידי זה חוזה  , כמפורט בחוזה הבנייה עם המשרד.יום מהמועד הקובע 90 וזאת תוך

לא יהיה  .למשרד לפי חוזה הבניהרק לאחר שהיזם שילם את מלוא הוצאות הפיתוח  חברהה

תוקף לחוזה זה ככל שלא שולמו הוצאות הפיתוח למשרד.

למשרד, כי נחתם חוזה תשתית בין  המופנה חברההבכתב מאת  אישורידוע ליזם כי עליו לקבל 9.2

כי ייחתם חוזה בנייה בין היזם והמשרד  חברההלבין היזם וכי אין מניעה מצדה של  חברהה

.ד'נספח כ מצורףנוסח האישור  בגין הקרקע. מקרקעי ישראל חברהוהסכם פיתוח בין היזם ו

 :ישראל מקרקעי ורשות המשרד, היזם.10
על ההפרה, ובמקרה  לרשות מקרקעי ישראללמשרד ו החברהההפר היזם תנאי חוזה זה, תודיע 10.1

על פי הוראות  רשאים לבטל את זכייתו של היזם במכרז רשות מקרקעי ישראלכזה יהיו המשרד ו

 המכרז ועל פי הדין.

א, חוזה הבנייה עם המשרד ו/או היחוזה זה יבוטל מאליו בכל מקרה בו יבוטל, מכל סיבה ש10.2

ליזם ו/או תבוטל זכייתו של היזם במכרז ו/או  מקרקעי ישראל רשותהחוזה בגין הקרקע בין 

כי אין עוד ליזם זכויות במגרש. רשותל רשות מקרקעי ישראלודיע תבהגרלה ו/או במקרה בו 

 בכל חברהה או/ו ישראל מקרקעי רשות או/ו המשרד כלפי תביעה או/ו טענה כל על מוותר היזם10.3

 .היזם ידי על זה חוזה הפרת עקב הקרקע בגין וחוזה הבנייה חוזה לביטול יפעלו בו מקרה

 :נזקיםערבות .11
 

, עם חתימת חברהל יזםמסור הי הסכם זה,פי -על יזםלמילוי ולביצוע התחייבויות הכבטחון 11.1

מהתשלום בגין הוצאות  5%ובלתי מסוייגת בגובה  על חוזה זה, ערבות בנקאית אוטונומית יזםה

נזקים צמודה  בגין תשלוםלהבטחת  , בנוסח המקובל על החברהוהשיכוןהפיתוח למשרד הבינוי 

______₪ נק') בסכום של:  ____( 2020 ספטמברשל חודש  התשומות הבנילמדד 

ערבות הנזקים תהא בנוסח המפורט בנספח ה.  .₪)_______________________במילים:(

בהתאם  ומאחריות יזםכדי לשחרר את ההנזקים, ולא במימושה, מוסכם כי אין בערבות 

חודש ותאורך מפעם לפעם עד  12הערבות הבנקאית תהא בתקוף למשך  להוראות חוזה זה.

ע"י היזם ועד לתיקון כל ליקוי שנגרם על ידו ו/או באשמתו. –להשלמת הבניה והפיתוח במגרש 
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להן מחויב היזם לפי הסכם זה ולפי חוזה  שהסתיימו כל העבודותתשוחרר לאחר הנזקים ערבות 11.2

 .חברהולאחר שהיזם יגיש בקשה בכתב ל חברההלשביעות רצון  הבניה

בכל מקרה בו היזם גרם , חלקה  או   כולה,  הנזקים ערבותלחלט את  תהא רשאית חברהה11.3

לתשתיות הציבוריות ו/או לעבודות , בין במעשה בין במחדל, בין במישרין בין בעקיפין, לנזקים

על בניגוד פו/או  חברההו/או יצר מכשול או הפרעה שעיכבו את עבודות  חברהההנעשות ע"י 

בהתאם לחוזה זה. חברההלהוראות המתאם ו/או 

נקוט בכל ל חברהה, תהיה רשאית הנזקיםהיה והנזקים שגרם היזם עולים על סכום ערבות 11.4

בגין  בפועל  מלוא העלויות וההוצאות שיהיו לה ין לצורך כיסוילפי כל ד חברהאמצעי העומד ל

בקיזוז כספים שהתקבלו ממימוש הערבות הבנקאית. ,הנזק  שגרם היזם

 המגרש רישום.12
של  את כל הפעולות הדרושות לצרכי החלוקה ו/או האיחוד והחלוקה יבצעוו/או המשרד  חברהה12.1

(תצ"ר), וזאת באופן שיאפשר למשרד ו/או כנית לצרכי רישום המקרקעין באתר, לרבות הכנת ת

לרשום את הפרצלציה. היזם לא יידרש לתשלום נפרד בגין  לעירייהו/או  ישראל מקרקעי רשותל

 ו/או המשרד כמפורט לעיל. חברההשל  םפעולותיה

 .פעולות הרישום של המקרקעין על שם הרוכשים יחולו על היזם ויבוצעו על חשבונו12.2

 שונות.13
על פי חוזה זה, כולן,  חברההלהסב ולהמחות את זכויותיה וחובותיה של  תזכאיתהא   חברהה13.1

הכל בכפוף  –כלפי היזם  חברההאת התחייבויות  וקבל על עצמיאחר ש לגורםאו כל חלק מהן, 

המשרד.לאישור והסכמה מוקדמים של 

ו/או חוזה זה והוא בלבד מגבש את כל ההסכמות בין הצדדים, ולא יהיה עוד תוקף לכל מסמך 13.2

מצג ו/או פרוספקט ו/או התחייבות ו/או תכנית, שנחתמו ו/או הוצגו ו/או הוחלפו בין הצדדים 

קודם לחתימתו, באם כך נעשה.

לא יהיה תוקף לכל שינוי בחוזה זה אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי שני  הצדדים.13.3

במקרה  חברההלא יהיה בכל ארכה, שיהוי, הנחה, הקלה או הימנעות משימוש בזכות מצידה של  13.4

המוקנות לה על פי חוזה זה ועל פי דין,  או כדי להוות  חברהה, כדי  לגרוע מזכויותיה של מסוים

תקדים או להשליך לגבי מקרים אחרים.

איש לרעהו ללא דיחוי על כל שינוי כתובות הצדדים הינן כנזכר במבוא לחוזה. הצדדים יודיעו 13.5

בכתובותיהם הנ"ל. כל הודעה שתישלח בדואר רשום למי מהכתובות הנקובות במבוא, תיחשב 

בדואר רשום. מהישלחימי עסקים   3כהודעה שנתקבלה על ידי הנמען בתוך 
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 ולראיה באו על החתום,

 

_________      _______ 

 היזם          חברהה     

 

  חתימת היזםאישור 

 
 

זיהיתי את החותמים לפי תעודות הזהות כמפורט להלן:אני מאשר כי   

 מר/גב' _________________ ת"ז _______________________

 מר/גב' _________________ ת"ז _______________________

חותמים הנ"ל הינם מורשי החתימה מטעם היזם. הריני לאשר כי ה  

 

 

           _________________                           _______________  ________________ 

 שם עורכ/ת הדין חתימה + חותמת עורכ/ת דין    תאריך

 

 

 

 : רשימת נספחים

 .מיוחדים ותנאים תשתית נספח  –' א נספח           

  .מיוחדים תנאים –' ב נספח 

 .ואישור קבלת מגרש מסומן מסומן מגרש קבלת מועד על הודעה נוסח –' ג נספח

 .הסכם תשתית חתימת בדבר למשרד מופנה חברה אישור – -'ד נספח

 נזקים ערבות נוסח –' ה נספח
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 תשתית ותנאים מיוחדים -נספח א' 

 ותנאים מיוחדים באתר הרשותעבודות פיתוח שיבוצעו באחריות 

 

  תנאים מיוחדים.1

  נספח זה מהווה חלק עיקרי ובלתי נפרד מחוזה תשתית ותנאים מיוחדים. .1.1

הפיתוח הפיתוח אשר יגבה המשרד מאת היזם, מיועדים למימון מכלול עבודות הוצאות .1.2
פי חוזה זה. אין חיובים אלו מכסים תשלומי אגרות/היטלים ומסים, אשר תגבה -על הכללי

ו/או דמי הקמה אשר יגבה  ם מכוח כל דיןהרשות המקומית או כל גורם מוסמך אחר מהיז
, ואינם מכסים ובכפוף להסכמות בין הרשות לבין המשרדתאגיד המים על פי הדין 

  אינה מחויבת בביצוען.  הרשותתשלומים בגין עבודות ש

לא  הרשותעפ"י הסכם זה,  הרשותלמען הסר ספק, מודגש בזאת כי במסגרת התחייבויות .1.3
  מתחייבת לבצע בניית מבני ציבור, לרבות: מבני חינוך, מקלטים וכיו"ב. 

שומרת לעצמה את הזכות לפעול בתאום ואישור רשות מקרקעי ישראל ו/או  הרשות.1.4
  . ההרשאה בתחומיהמשרד, לשינוי התב"ע או לשינוי תכניות אחרות 

מחויבת לבצע כל עבודות נוספות ו/או עבודות אחרות  הרשותמוסכם ומובהר בזאת כי אין .1.5
מחויבת לבצע כל  הרשותאין כמו כן, ו/או עבודות החורגות מאלה המצוינות בנספח זה. 

 פי התוכניות והתב"ע שהיו בתוקף בעת חתימת חוזה-עבודות נוספות ו/או אחרות שלא על
  . זה

ת ביצוע עבודות עפר, דרכים, כבישים, על פי חוזה זה ונספחיו, אינן כוללו הרשותהתחייבות .1.6
  מדרכות וכל עבודות אחרות בתוך שטח המתחם עצמו. 

 ,עבודות בשטחים הציבוריים בתוך המתחםככל שהיזם ידרש במסגרת חוזה הבניה לבצע 
. היזם יהיה אחראי למסור העבודות האמורות עם הרשותיבוצעו בתאום עם העבודות 

הגוף המוסמך לקבלן, וזאת לשביעות רצונם המלאה של ו/או לידי  הרשותהשלמתן לידי 
  ו/או של הגוף המוסמך, כאמור.  הרשות

פי תכניות הפיתוח -על אותו  היזם מצהיר כי לפני בחירת המגרש/ים סייר במתחם ובדק.1.7
 וכי אין לו ולא יהיו לו כל דרישות ו/או תביעות בגינן. 

  :החברהידי -פירוט העבודות המבוצעות על.2
 

ביצעה ו/או תבצע באתר, והכול בכפוף למילוי מלוא  הרשותלהלן פרוט העבודות אשר 
  פי החוזה: -ההתחייבויות של היזם על

  כבישים ומדרכות:.2.1

  ביצוע כבישים מאספלט. .2.1.1

  ביצוע מדרכות מאבנים משתלבות. .2.1.2
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פי הצורך ובכפוף להנחיות התכנון של המשרד, קירות תמך או -תבצע על החברה.2.1.3
 בלבד.  הרשותידי -תמיכת דרכים ומעברים ציבוריים המבוצעים עלמסלעות ל

  ניקוז/תיעול מי גשם:.2.2

  קרקעית. -על פני הכבישים, ובכפוף לצרכי התכנון גם בצנרת תת.2.2.1

 מתחם היזם. מגרש / שמורה הזכות להעביר קו ניקוז ציבורי בתוך  חברהל.2.2.2

 מים וביוב: .2.3

 חברהאלא במקרים בהם ה כל דין עבודות המים והביוב הנן באחריות התאגיד עפ"י.2.3.1
 .לבין התאגיד חברהמבצעת את העבודות בהתאם להסכמות שבין ה

  תשתית תקשורת:.2.4
לא תהא כל אחריות לעבודות שיבוצעו ע"י חברות התקשורת כגון חברת "הוט"  חברהל

   ו"בזק" למעט תאום לביצוע צנרת ותאים בשטחים הציבוריים.

  רשת חשמל:.2.5

-פי תוכניות מאושרות על-באחריות היזם לבצע גומחות לרשת של חברת החשמל, על.2.5.1
ידי חברת החשמל. הגומחות יונחו בגבולות המתחם ויחדרו לתוך המתחם, אולם 

תהיה רשאית לבצע בעצמה את הגומחות הנ"ל וליזם לא תהיה כל טענה ו/או  חברהה
  תביעה בנושא זה. 

ע הנחת צנרת מגן בחציית כבישים, עבור כבלי תאום תכנון עם חברת חשמל לביצו.2.5.2
 ידי חברת החשמל. -פי תוכניות מאושרות על-חשמל וכן הנחת כבלי חשמל, על

המשרד רשאי לגבות מקדמה מיזמים במסגרת עלויות פיתוח שתשולם לחברת חשמל .2.5.3
  בהתאם להתקדמות העבודות. 

 ות חברת חשמל. על היזם להשלים תשלום לחברת חשמל בהתאם להיתר בניה ודריש

   תאורת כבישים:.2.6
 

והמשרד.   חברהתאורת כבישים תבוצע בהתאם לתוכניות תאורה המאושרות ע"י ה
  

    פיתוח נוף וגינון ופיתוח שטחים ציבוריים פתוחים:.2.7
 

  פי הסטנדרטים המקובלים במשרד. -בהתאם לתוכניות מאושרות ועל

 עבודות עפר וקירות תמך במגרשים.2.8
 לכבישים,  גדר קירות או מסלעות או תומכים קירות, עפר עבודות הצורך לפי תבצע חברהה

 .בלבד ציבוריים ולשטחים
 לתוך  יחדרו תומכים קירות וכן, ים"ושצפ כבישים,  הציבוריים בתחומים העפר ועבודות יתכן

 .חברהה דעת לשיקול בהתאם המגרשים
 חברהה י"ע שיבוצעו או/ו שבוצעו ציבוריים ושטחים כבישים תומכי תמך וקירות אלה עפר עבודות

 .מטרים 2.5-כ עד המגרש לתחום שיחדרו יכול
 או/ו המילוי כי עליו ומוסכם ליזם ידוע, קירות ללא בחפירה או/ו במילויי יבוצע והכביש במידה

 דעת לשיקול בהתאם החפירה או/ו המילוי לשיפועיי בהתאם המגרש לתחום יכנסו החפירה
 .חברהה
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 3.8.3עבודות אלה בוצעו או יבוצעו ללא הידוק מבוקר ולא מהווים ביסוס למבנים (ראה סעיף 

  מטה). 

   תשתית על/ראש שטח:.2.9
 

מובהר בזאת כי התקציב המאושר של הפרויקט כולל סעיפי תקציב לביצוע עבודות ראש שטח 
ועבודות מחוץ לקו הכחול של תכנית בנין הערים לרבות: מים, ביוב, כבישים, מתקנים, ניקוז, 
חשמל, תקשורת ועוד. היזם מצהיר בזה כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין 

   חיובים אלה.
 

  עבודות אשר תבוצענה מטעם היזם ועל חשבונו:.3
 

 ידי היזם ו/או בהתאם להזמנת היזם ועל אחריותו וחשבונו בלבד. -העבודות הבאות תבוצענה על

  חיבור מים והתקנת מונה מים: .3.1
 

 ידי תאגיד המים לאחר שהיזם ישלם לתאגיד את דמי ההקמה כדין. -יבוצע על

  ביוב:.3.2
 

את האגרות וההיטלים  חברהי לאחר שהיזם ישלם לתאגיד המים ו/או להתחברות לביוב הציבור
מודגש כי היזם יבצע בעצמו ועל חשבונו חיבור ביוב למגרשים עורפיים דרך  .ודמי ההקמה כדין

 לא תבצע חיבור לכל מגרש בנפרד. עיריה מגרשים סמוכים באותו המתחם וה

  ניקוז:.3.3
 

המתחם למערכות הניקוז השונות וכן לסילוק נגר  על היזם לדאוג לחיבור הנגר העילי בתחומי
עילי שזורם או שעלול לזרום מהסביבה החיצונית של המתחם. על אחריותו ועל חשבונו של היזם 

  בנושא זה.  חברההלבצע חיבורים אלה וליזם לא תהיה כל טענה נגד 

   חשמל:.3.4
 

פי תכניות -ה יבוצעו עלקרקעיים. החיבורים מרשת החשמל אל המבנ-החיבורים לבתים יהיו תת
חברת חשמל. במידת הצורך, על היזם להקים חדרי שנאים בתחום המגרש בהתאם לדרישות 

ו/או חברת החשמל יוכלו לדרוש מהיזם לבצע  חברההוחברת החשמל. מודגש כי  חברהההתב"ע, 
 .חדרי שנאים בתחום המגרש הפרטי גם כאשר השנאים נדרשים לצורך חיבור המגרש לחשמל

דה ויידרש לבצע שנאי בתחום המגרש, היזם ישלים את בנייתו ומסירתו לחברת חשמל בתוך במי
יזם ישלם למשרד תשלום עבור חיבורי ה חודשים לכל היותר מיום מסירת המגרש ליזם. 12

היזם ישלים תשלומים לחברת חשמל בהתאם ולפי תחשיבי  החשמל שיועברו לחברת חשמל.
ידי חברת החשמל -חברת חשמל. היזם יבצע על חשבונו ועל אחריותו את כל העבודות שיידרשו על

לרבות חפירת תעלות, הנחת שרוולים, הקמת גומחת מגן לארון מונים, מונה לחברת החשמל 
  וכדומה. 

  חיבור מערכות למבנה:.3.5
 

 ת הדרושות לחיבור מערכות מים, ביוב, חשמל, טלפון וכדומה אל המבנה. ביצוע כל העבודו

  בכבלים לבתים: החיבור טלפון וטלוויזי.3.6

הוצאות חיבור הטלפון והוצאות אחרות שתידרשנה בעת התקנת הטלפון, יחולו על .3.6.1
 היזם בלבד. 
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הזנת חיבור לטלוויזיה בכבלים כולל הנחת המוליכים וכל העבודות הנלוות ייעשו .3.6.2
  מטעם היזם בהזמנה ישירה מחברת הטל"כ. 

  חניה:.3.7
 
  פי התוכנית והיתר הבניה. -על

  פיתוח המתחם:.3.8

פיתוח המתחם עצמו, הכנתו לבניה, ביצוע עבודות עפר וקירות תומכים, או השלמתם .3.8.1
 ידי היזם, על אחריותו ועל חשבונו. -ו, ייעשו עלבכל גבולות המתחם ובתוכ

פי הוראות התב"ע והתקנון והמפה שתימסר לו -על היזם לתכנן ולבצע את המבנה על
ספק, חובה על היזם לבדוק את תכנון המבנה ואת תכנון -. למען הסרחברההמאת 

בפועל והיזם  חברההידי -הפיתוח כולל חיבורים והתאמתם למערכת שבוצעה על
היר כי בדק את כל האמור קודם לחתימת הסכם זה וקודם הגשת הצעתו לרכישת מצ

הזכויות במתחם. במקרים בהם יש שוני בין המצב הקיים לבין תכנון המערכות 
  והפיתוח, המצב הקיים הוא הקובע. 

 

ודגש כי כל הקירות התומכים בגבולות המגרש יבוצעו על ידי היזם ועל חשבונו מ
בגבולות המגרשים עם שטחים  חברההוהמתכננים מטעם  חברההויתואמו עם 

 ציבוריים, שצ"פים וכבישים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תכנון המבנה ופיתוח המגרש/ים והמתחם כולו ייעשה .3.8.2
בהתאמה למיקומם של גומחות החשמל והתקשורת, מתקני האשפה, עמודי החשמל 

  והתאורה, וכל הפרטים האחרים המצוינים במפה האמורה. 

 עבודות עפר הכוללות חפירה חברההבדגש רב יצוין שייתכן שבמגרש היזם, תבצע .3.8.3
לא תהיה אחראית לאיכות עבודות העפר ובכללן עבודות המילוי  חברההומילוי, 

האמורות בכל אופן שהוא. היזם יחויב לבדוק את איכות המילוי, מפלסי העבודות 
לעת מסירת המגרש ושאר המרכיבים הרלוונטיים ולעת הצורך להתאימם לדרישות 

יות שיקבל מאת היועצים התכנוניות שלו כל זאת על חשבונו המלא ובהתאם להנח
בטענות על איכות  חברהשיעסיק ובכללם יועצי קרקע וביסוס. היזם לא יוכל לבוא ל

עבודות העפר והמילוי בכל אופן שהוא ובייחוד לא בכל הקשור לבניית המבנה ו/או 
במגרשו של  חברההביסוס אלמנטים הקשורים לעבודות העפר אותן תבצע/ביצעה 

 היזם.

מובהר כי על היזם יהיה לבצע את כל הנדרש, על חשבונו המלא, לשם התאמת  
עבודות העפר שיבוצעו במגרשו כולל עבודות המילוי לשם התאמתן למבנים ולפיתוח 

  אותם יתכנן במגרשו. 

   יעוץ קרקע ובסוס:.3.8.4
 

בגין הקרקע וביסוס מובהר ומודגש בזאת כי על היזם מוטלת החובה לקבל  יעוץ 
המתאימים באמצעות מומחים לדבר. מובהר בזאת כי כל ההוצאות הכרוכות הקרקע 

 חברההבקבלת חוות הדעת וביצוען הן במימון ובאחריות היזם לרבות המגרשים בהם 
   ביצעה או תבצע עבודות עפר.

   פינוי פסולת ועודפי עפר:.3.8.5
 

כן, -המקומית. כמו חברההיזם יפנה פסולת ועודפי עפר לאתר שפך מאושר ע"י ה
המקומית את אגרות הפינוי. היזם לא יורשה  רשותע"י ה שישלם היזם במידה ויידר

לצבור אשפה בכל שטח האתר ומתחייב כי מערבלי בטון לא ישטפו בשטח האתר. 
  

היזם מתחייב לשמור על שלמות המערכות ועבודות הפיתוח הנמצאות בקרבת 
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חשמל, תקשורת ואחרות, ארונות טלפון, המתחם שלו לרבות שוחות ביוב, מים, 
ידי -טלוויזיה וחשמל, אבני שפה או כל מבנה או תשתית אשר בוצע באתר בין אם על

  ידי אחרים. -או בין אם על חברהה
על היזם לבנות קירות הגובלים במתחם שלו, מיד עם קבלת היתר בניה, בטרם החל 

  . בביצוע עבודות עפר

 ורשות קמט חלקאותם וסקר גיאופיטים בתאום עם היזם מתחייב לבצע סקר עצי.3.8.6
הטבע והגנים ולקבל את הנחיותיהם לביצוע העתקת גיאופיטים, כריתה, שמירה 

 רשותו/או  קמט חקלאותוהעתקת עצים וכדו', מודגש כי כל העבודות שידרשו על ידי 
הטבע  ורשות קמט חקלאות הטבע והגנים יבוצעו על ידי היזם ועל חשבונו בתאום עם 

 והגנים.
 

______________________                         ___________________

 היזם          חברהה
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 מיוחדים תנאים –' ב נספח

  מגרש/מתחם   מס' פרויקט  האתר:
  שטח מגרש    התכנית
  שטח מתחם    

 פירוט גוש וחלקות 

 חלקות בחלק חלקות בשלמות גוש

     

      

מס' 

מגרש/מתחם:

 התחייבות למועדי ביצוע

 . מועד תחילת ביצוע עבודות1

 פיתוח כללי

ביצוע 

העבודות 

 החל

 

מ "המועד חודשים  12 . מועד מסירת המגרש ליזם2

 הקובע"

. מועד השלמת עבודות 3

 4לקבלת טופס  החיוניות 

מ "המועד חודשים  46

 הקובע"

 פיתוח . מועד השלמת עבודות4

 כללי במתחם

לפחות  80%חודשים מהמועד בו  16תוך 

 אכלוס.מהמשתכנים קיבלו היתרי 

 

 

_________________              _________________ 

 היזם                    חברהה                
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נוסח הודעה על מועד קבלת מגרש מסומן ואישור על קבלת מגרש  –נספח ג 

 מסומן

 תאריך:_________________

 לכבוד

 ______________ (היזם)

 ______________(כתובת היזם)

 

 נ.,ג.א.

 סימון ומסירת מגרש, ותשתיותהנדון: 

 __________________אתר: 

הננו להודיעכם כי ביום____________  יערך באתר סימון גבולות במגרשכם בפועל על .1

 ידי מודד האתר, באמצעות קביעת יתדות.
 מקום המפגשאל  ,הנכם מתבקשים להגיע ביום ________ בשעה ________  

מועד, במטרה לקבל את סימון המגרש ב ,_________________________________

וכמפורט  מקרקעי ישראל חברהיחתם ביניכם לבין הכל בהתאם לחוזה בגין הקרקע ש

 בחוזה לביצוע תשתיות ציבוריות, שנחתם עמנו.

עליכם להביא עמכם את נספח הביטוח כמתחייב מהוראות הסכם זה. מסירת נספח .2

 למסירת המגרש. הכרחי הביטוח הנו תנאי 

________________ בטל':  גב'/או נציגו מר פקחלמיש לפנות  ןבעניישאלות הקשורות .3

____________________ 

 בכבוד רב,

__________ 

 )חברהה(

 ___________ - מפקח העתקים:
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 לכבוד

 ________ עיריית

 והשיכון הבינוי ומשרד

 א.נ.,

 על קבלת תחומי מגרש מס' ________ ותשתיות מבוצעותיזם אישור  הנדון:

 גב'/בזה כי ביום __________ נפגשתי עם מודד מוסמך מראני הח"מ מאשר .1
גבולות המגרש שמספרו נקוב לעיל על  ה/ומסר נ/ה___________ באתר, אשר סימ

 ידי קביעת יתדות.

הנני מאשר כי במעמד קבלת המגרש הוצגו בפני התשתיות שבוצעו או אלה המיועדות .2
 פורטות להלן:לביצוע לרבות אלה המצויות בגבול ובתחום המגרש והמ

במקומות  V(הערה: סמן  אלה המצויות בגבול ובתחום המגרש והמפורטות להלן:

 המתאימים והוסף או מחק שורות על פי הצורך)

 תא ביוב או קצה צינור ביוב אליו אני אמור לחבר את המגרש לביוב הציבורי. 

 גומחה למונה מים ובה זקף מים אליו אחבר את חיבור המים הביתי. 

גומחות מגן מבטון הכוללות ארונות לחשמל, טלפון, טלוויזיה בכבלים, ואשר  
 אליהם אני מתחייב לבצע את החיבורים המתאימים.

 .גומחה למיכל אשפה 

 עבודות עפר שבוצעו בתחום המגרש. 

קירות תומכים או מסלעות או יסודות לקירות או גדרות שבוצעו בגבול  
 המגרש.

הגבולות ומצאתיו תקין ותואם את שטח המגרש ואני מוותר בזאת על כל בדקתי את סימון 

אני מאשר בזאת כי התשתיות שפורטו לעיל הוצגו  טענות ו/או תביעות בגין סימון גבולות המגרש.

 בפני וכי אהיה אחראי לתקינותם על פי תנאי ההסכם.

 חתימת היזם

 שם מלא

______________ 

 ת.ז

________________ 

 חתימה ותאריך

___________________ 
 הצהרת המודד

זה. ךהנני מצהיר בזאת כי היזם קיבל ממני את סימון המגרש ואת התשתיות הקיימות וחתם בפני על מסמ  

 

 ם המודדש

______________                

 

 מס' רישיון

_____________ 

 

 ותאריךחתימה 

___________________ 
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 בדבר חתימת הסכם תשתית חברהאישור  –נספח ד 
 

 תאריך:____________

 לכבוד

 שיווקמנהל אגף בכיר 

 והשיכון משרד הבינוי

  י ר ו ש ל י ם

 ג.נ.,.א 

 הנדון: ________________ תב"ע _________________

 _____ פרויקט' מס

 הננו לאשר בזאת כלהלן:

 היזם :  .1

 שם מלא: ___________________________ 

 ת.ז. / ח.פ :__________________________  

 כתובת: ____________________________ 

מתחם מס' _______________ שבפרויקט מגרש / אשר זכה במכרז הקרקע ב .2

 הנ"ל.

 במועד וקיבל מאתנו חוזה חתום. חברההחתם הסכם תשתית עם  3

 

          

 

 

 בכבוד רב,

       ________________________ 

 חברההחתימת מורשי חתימה מטעם 

                                              חשב המשרדהעתק: 
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 נספח ה

 שם הבנק _________________
מס'            
 הטלפון ________________
          

 לכבוד 
מקומית __________________ חברה  

 
 

נ,ג.א.  
 

נזקים  -ערבות בנקאית אוטונומית מס'_______ הנדון:   
בקשר למכרז מס' ________ (להלן "המכרז")                           

 ולחוזה מס' _________ (להלן "החוזה")
 

לסך_____________________________אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד   
 (במילים:________________________________________________________)

של החודש המשמש בסיס למחיר החוזה. תשומות הבניה  שיוצמד למדד   
 אשר תדרשו מאת:____________________________________(להלן: "החייב")

_______________________________בקשר עם חוזה מספר_______________  
יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך   

 במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת 
וק  הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סיל  

 הסכום האמור מאת החייב. 
 

 ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך_______________ ועד בכלל. 
 

פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו ______________________ -דרישה על  
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה
 
 
 

________________ 
 שם הבנק        

     
 

________________      _____________ 
 כתובת סניף הבנק           מס' הבנק ומס' הסניף

 
 
 
 

______________  ______________  _________________ 
תאריך         שם מלא          חתימה וחותמת       

   
  



 159/2018/ישמספר ' מכרז מס

 

 
 'ונספח 

 
תקנוני התכניות ותשריט 

המגרש 
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