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 מבוא

 

 מובא בזאת לידיעת המציעים כי מכרז זה הינו של הגשת הצעה למערכת מכרזים מקוונת. 

מובהר כי לא תהיה תיבת מכרזים במרחב הרלוונטי ולא ניתן יהיה להגיש מסמכים באופן 
 פיזי. 

 

 יש לקרוא בעיון את תנאי המכרז ואופן ההשתתפות. 

 

 הצעות: הגשת ואופן במכרז להשתתפות רישום

 

באתר "ממשל זמין". בעת תחילת הליך ביצוע  מראש הרשמה דורשת במכרז ההשתתפות (1

הגשת ההצעה באתר רשות מקרקעי ישראל, יועבר המשתמש באופן אוטומטי למערכת 

"ממשל זמין", שם יידרש לבצע הליך הזדהות. בסיום ההליך יועבר המשתמש באופן 

 הגשת ההצעה.  אוטומטי לאתר רשות מקרקעי ישראל לשם השלמת הליך

ולהגיש את ההצעה למכרז באמצעות מערכת המכרזים המקוונת.  להקדים המציעים על (2

 מהמציע נמנע ,כלשהי או מכל סיבה שהיא טכנית בשל תקלה כי טענה תתקבל יובהר  כי לא

  במועד. הצעתו את להגיש

למועד  הצעות אשר לא יוגשו ולא יקלטו במערכת המכרזים המקוונת, מכל סיבה שהיא, עד

 האחרון להגשת הצעות, לא תתקבלנה.

הליך הגשת ההצעה למכרז באמצעות מערכת המכרזים  את הרשות ממליצה לבצע

מבעוד מועד בשים לב כי עד למועד האחרון להגשת הצעות יש להשלים את הליך  המקוונת

הגשת ההצעה המקוונת לרבות סריקת כל המסמכים הנדרשים בהתאם לתנאי המכרז וצרוף 

 פס אישור ההצעה החתום על ידי כל אחד מיחידי המציע כנדרש.  טו

 אותם הנדרשים להגשה בהצעה, ולטעון המסמכים כל את לסרוק יש ההצעה הגשת לצורך (3

 המקוונת.  המכרזים למערכת

 .MB 3על נפח של  יעלה לא למערכת לטעון  שמבקשים קובץ גודל כל כי ,מובהר

 בלד.  pdf כן ניתן לצרף קבצים בפורמט 

מסמכים אשר בהתאם לתנאי המכרז נדרש להגישם במקור, יש לצרף העתקם במערכת  (4

 המכרזים המקוונת ואת המקור במשרדי המרחב בשלב בחירת המגרשים. 
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 על המציעים להדפיס את טופס ,המקוונת המכרזים לתיבת ההצעה הגשת תהליך במהלך (5

 לחתום עליו, לסרוק ולטעון את הקובץ החתום למערכת המכרזים המקוונת.  ,ההצעה אישור

ההצעות  להגשת האחרון במועד אשר הצעות רק תשתתפנה במכרז כי בזאת, מובהר (6

 תינעל באופן המקוונת המכרזים המקוונת. מערכת במערכת המכרזים במלואן תימצאנה

 מחובר למערכת עדיין המציע זה במועד אם גם ההצעות להגשת האחרון אוטומטי במועד

 כדי המקוונת מבעוד מועד המכרזים למערכת להיכנס מומלץ למציעים כן, על בתוכה. ומצוי

  המחשוב. לרבות בתחום שונות, ותקלות עקב עיכובים ההצעות בהגשת לאחר שלא

 מומלץ למציעים לשמור את קובץ ההצעה על גבי המחשב.  (7

מציע אשר יגיש הצעה ויבקש לתקנה, יידרש לעשות זאת באמצעות הגשת הצעה חדשה,  (8

קרי: לבצע את הליך הזדהות באתר ממשל זמין באמצעות פרטי זיהוי המשתמש שהוקלדו 

בעת הגשת ההצעה המקורית ולבצע את תהליך הגשת ההצעה מתחילתו )ניתן לעשות 

ההצעה האחרונה אשר מידה ושמר(. שימוש בקובץ אשר שמר המציע על גבי המחשב, ב

  נשלחה על ידי המציע היא ההצעה המחייבת.

על מציע אשר הגיש הצעה ומבקש לתקנה, לבצע את הליך ההזדהות באתר ממשל זמין  (9

 באמצעות פרטי זיהוי המשתמש שהוקלדו בעת הגשת ההצעה המקורית.

הזדהות בממשל  באמצעות אותהמודגש כי כל הצעה שתוגש במערכת המכרזים המקוונת 

תעדכן את קודמתה, ההצעה הקודמת תיפסל, וההצעה  )באמצעות אותו המשתמש( זמין

האחרונה שהוגשה על ידי אותו המשתמש היא ההצעה אשר תובא לדיון לפני ועדת 

  המכרזים. כמו כן מודגש כי:

מציע המעוניין לבטל את הצעתו לאחר שהוגשה, יוכל לעשות זאת באמצעות לחיצה על  (10

טל הצעה", לבצע את הליך ההזדהות באתר ממשל זמין באמצעות פרטי זיהוי המשתמש "ב

שהוקלדו בעת הגשת ההצעה המקורית וכן יהיה עליו לבצע את יתר הפעולות הנדרשות 

המציע לא יהא רשאי לחזור  –לצורך השלמת הליך הביטול כמפורט בתנאי המכרז. יובהר 

 האחרון להגשת הצעות.בו מהצעתו או לתקן הצעתו לאחר המועד 

 

למוקד הטכני בטלפון  לפנות ניתן להגשת ההצעות הקשור בכל טכני סיוע קבלת לצורך (11

. ולמוקד הטלפוני של רשות 09:00-14:00 השעות בין 'ה עד 'א בימים  073-3429900

 10:00*. ביום האחרון להגשת ההצעות יינתן מענה עד לשעה 5575מקרקעי ישראל במספר 

 בלבד.  
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 להגיש מהמציע כלשהי או מכל סיבה שהיא נמנע טכנית בשל תקלה כי טענה תתקבל לא (12

 במערכת המכרזים המקוונת במועד. הצעתו את

על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו, לרבות עדכונים  (13

 והודעות לזוכים לאחר סגירת המכרז.
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 פרטי המתחמים .1

 היבט תכנוני ופיזי .2

 מסלול המכרז  .3

 תנאים נוספים .4

 תשלומים .5

 להגשת הצעה, תקופת ההצעההגשת הצעה באמצעות מערכת המכרזים המקוונת, מועד אחרון  .6

 הפקדת ערבויות .7

 בחירת זוכה במכרז .8

 תנאים להתקשרות עם הזוכה .9

 הפרות וסעדים .10

 שינוי תנאי המכרז, הארכת מועדים, ביטול המכרז .11

         נספחים:

 נוסח חוזה חכירה  נספח א'

 1960-חוק מקרקעי ישראל תש"ך  'נספח ב

 (הרשות המקומיתעירית באר שבע )נוסח  חוזה לביצוע תשתית שייחתם עם  '1נספח ג

 מכתב תאגיד המים והביוב  '2נספח ג 

 + דוגמא לאישור מילואים פעיל. ואישור "חייל מילואים" נוסח תצהיר  נספח ד'

 תקנון התכנית  נספח ה'

 תשריט המגרשים   נספח ו' 

 מכתב רשות העתיקות          נספח ז'

 

  באתר רמ"יקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל מפורסם 
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 הזמנה לקבלת הצעות                                        

"(, מזמינים בזאת ( ומשרד הבינוי והשיכון ) להלן:"המשרד"רמ"י"" או הרשותרשות מקרקעי ישראל )להלן: "
שנים עם אופציה לתקופה  98הצעות לחתימה על חוזה חכירה ישירה מהוון )ללא הסכם פיתוח( לתקופה של 

(, בגין השטחים שפרטיהם "החוזה"שנים בתנאים שיהיו נהוגים ברשות במועד החידוש )להלן:  98נוספת של 
 (:חם" או "מתחמים""או "מת "מגרש")להלן:  1בעת פרסום המכרז הם כמפורט בסעיף 

 
 / המגרשים פרטי  המתחמים .1

 

 שטח חלקה גוש מגרש
 במ''ר
 בערך

 מספר
 יח"ד

 מחיר
 מינימום
 בש"ח )לא

 כולל
 (מע"מ

 גובה
 פיקדון
 לקיום
 הצעה
 בש''ח

 הוצאות
 פיתוח
 למשרד

 בש"ח כולל
 מע"מ

4257 38758 23 649 1 88,500 52,000 865,836 

4259 38758 25 646 1 88,500 52,000 863,016 

4261 38758 27 646 1 88,500 52,000 863,016 

4263 38758 29 636 1 88,500 52,000 852,455 

4265 38758 31 567 1 88,500 52,000 780,090 

4267 38758 33 543 1 88,500 52,000 754,634 

4269 38758 35 539 1 88,500 52,000 749,670 

4271 38758 37 567 1 88,500 52,000 780,078 

4272 38758 38 567 1 88,500 52,000 780,052 

4274 38758 40 567 1 88,500 52,000 825,706 

4276 38758 42 610 1 88,500 52,000 863,724 

4278 38758 44 713 1 88,500 52,000 973,862 

4280 38758 46 702 1 88,500 52,000 854,567 

4282 38758 48 639 1 88,500 52,000 855,276 

4284 38758 50 639 1 88,500 52,000 855,276 

4286 38758 52 727 1 88,500 52,000 939,162 

4288 38758 54 499 1 88,500 52,000 708,124 

4290 38758 56 481 1 88,500 52,000 695,187 

4292 38758 58 414 1 88,500 52,000 632,624 

4294 38758 60 396 1 88,500 52,000 612,919 

4296 38758 62 487 1 88,500 52,000 699,626 

4297 38758 63 531 1 88,500 52,000 741,222 

4298 38758 64 476 1 88,500 52,000 691,990 

4301 38758 67 421 1 88,500 52,000 638,989 

4302 38758 68 425 1 88,500 52,000 641,458 

4305 38758 71 423 1 88,500 52,000 640,581 

4308 38758 74 516 1 88,500 52,000 725,521 

4310 38758 76 525 1 88,500 52,000 735,808 

4312 38758 78 727 1 88,500 52,000 939,162 
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4315 38758 81 627 1 88,500 52,000 843,391 

4317 38758 83 605 1 88,500 52,000 819,370 

4319 38758 85 668 1 88,500 52,000 886,249 

4321 38758 87 558 1 88,500 52,000 770,083 

4323 38758 89 469 1 88,500 52,000 701,042 

4809 38761 64 558 1 88,500 52,000 770,083 

4812 38761 67 431 1 88,500 52,000 660,233 

4814 38761 69 448 1 88,500 52,000 672,348 

4816 38761 71 431 1 88,500 52,000 659,970 

4818 38761 73 488 1 88,500 52,000 700,139 

4819 38761 74 410 1 88,500 52,000 628,273 

4820 38761 75 419 1 88,500 52,000 637,772 

4822 38761 77 438 1 88,500 52,000 665,121 

4824 38761 79 421 1 88,500 52,000 638,972 

4826 38761 81 489 1 88,500 52,000 700,963 

4828 38761 83 507 1 88,500 52,000 700,334 

4831 38761 86 417 1 88,500 52,000 641,805 

4833 38761 88 433 1 88,500 52,000 667,052 

4835 38761 90 450 1 88,500 52,000 673,129 

4837 38761 92 445 1 88,500 52,000 669,943 

4839 38761 94 484 1 88,500 52,000 697,532 

4841 38761 96 437 1 88,500 52,000 664,219 

4843 38761 98 457 1 88,500 52,000 678,442 

4845 38761 100 446 1 88,500 52,000 670,247 

4847 38761 102 442 1 88,500 52,000 667,942 

4849 38761 104 426 1 88,500 52,000 656,268 

4851 38761 106 409 1 88,500 52,000 627,198 

4853 38761 108 442 1 88,500 52,000 667,541 

4857 38761 112 477 1 88,500 52,000 692,559 

4858 38761 113 500 1 88,500 52,000 708,881 

4859 38761 114 517 1 88,500 52,000 727,364 

4861 38761 116 517 1 88,500 52,000 727,274 

4862 38761 117 452 1 88,500 52,000 674,507 

4864 38761 119 476 1 88,500 52,000 691,857 

4866 38761 121 388 1 88,500 52,000 604,483 

4868 38761 123 455 1 88,500 52,000 676,966 

4869 38761 124 452 1 88,500 52,000 674,509 

4872 38761 127 488 1 88,500 52,000 700,530 

4874 38761 129 619 1 88,500 52,000 834,872 

4875 38761 130 477 1 88,500 52,000 692,378 

4878 38761 133 429 1 88,500 52,000 658,527 

4879 38761 134 414 1 88,500 52,000 633,486 
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4881 38761 136 473 1 88,500 52,000 689,553 

4883 38761 138 567 1 88,500 52,000 779,947 

4885 38761 140 479 1 88,500 52,000 693,961 

4886 38761 141 501 1 88,500 52,000 709,881 

4888 38761 143 490 1 88,500 52,000 701,751 

4889 38761 144 604 1 88,500 52,000 818,424 

4890 38761 145 415 1 88,500 52,000 634,028 

4891 38761 146 368 1 88,500 52,000 580,566 

4893 38761 148 466 1 88,500 52,000 684,882 

4895 38761 150 487 1 88,500 52,000 699,764 

4897 38761 152 552 1 88,500 52,000 763,717 

4899 38761 154 744 1 88,500 52,000 951,201 

4900 38761 155 435 1 88,500 52,000 662,461 

4901 38761 156 479 1 88,500 52,000 694,127 

4903 38761 158 510 1 88,500 52,000 719,390 

4905 38761 160 506 1 88,500 52,000 715,361 

4908 38761 163 385 1 88,500 52,000 599,911 

4910 38761 165 352 1 88,500 52,000 562,974 

4912 38761 167 372 1 88,500 52,000 585,263 

4914 38761 169 398 1 88,500 52,000 615,031 

4916 38761 171 524 1 88,500 52,000 734,230 

4917 38761 172 402 1 88,500 52,000 619,025 

4920 38761 175 387 1 88,500 52,000 602,217 

4922 38761 177 416 1 88,500 52,000 635,319 

4923 38761 178 478 1 88,500 52,000 693,253 

4925 38761 180 456 1 88,500 52,000 677,674 

4926 38761 181 403 1 88,500 52,000 620,659 

4928 38761 183 513 1 88,500 52,000 723,223 

4930 38761 185 500 1 88,500 52,000 708,676 

4932 38761 187 493 1 88,500 52,000 704,126 

4933 38761 188 422 1 88,500 52,000 639,995 

4936 38761 191 500 1 88,500 52,000 708,832 

4937 38761 192 543 1 88,500 52,000 753,894 

4940 38762 59 390 1 88,500 52,000 605,887 

4942 38762 61 502 1 88,500 52,000 710,784 

4944 38762 63 520 1 88,500 52,000 729,671 

4946 38762 65 413 1 88,500 52,000 631,844 

4947 38762 66 359 1 88,500 52,000 570,714 

4948 38762 67 577 1 88,500 52,000 790,496 

4950 38762 69 623 1 88,500 52,000 839,075 

4952 38762 71 620 1 88,500 52,000 835,748 

4954 38762 73 695 1 88,500 52,000 915,110 
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4955 38762 74 419 1 88,500 52,000 637,556 

4956 38762 75 449 1 88,500 52,000 672,717 

4957 38762 76 423 1 88,500 52,000 640,195 

4959 38762 78 469 1 88,500 52,000 686,880 

4961 38762 80 600 1 88,500 52,000 814,437 

4964 38762 83 568 1 88,500 52,000 780,644 

4965 38762 84 572 1 88,500 52,000 784,868 

4967 38762 86 554 1 88,500 52,000 765,859 

4970 38762 89 699 1 88,500 52,000 918,639 

4971 38762 90 441 1 88,500 52,000 667,060 

4973 38762 92 460 1 88,500 52,000 680,506 

4975 38762 94 669 1 88,500 52,000 886,957 

4977 38762 96 461 1 88,500 52,000 681,236 

4979 38762 98 453 1 88,500 52,000 675,549 

4980 38762 99 580 1 88,500 52,000 793,316 

4983 38621 4 462 1 88,500 52,000 681,923 

4985 38621 4 353 1 88,500 52,000 564,377 

4987 38621 4 412 1 88,500 52,000 630,379 

4989 38621 4 526 1 88,500 52,000 736,077 

4991 38621 4 578 1 88,500 52,000 791,204 

4993 38762 100 374 1 88,500 52,000 587,327 

4995 38762 102 461 1 88,500 52,000 635,432 

4997 38762 104 415 1 88,500 52,000 634,028 

4999 38762 106 467 1 88,500 52,000 685,463 

5001 38762 108 690 1 88,500 52,000 909,482 

5004 38762 111 491 1 88,500 52,000 702,459 

5006 38762 113 417 1 88,500 52,000 636,140 

5008 38762 115 513 1 88,500 52,000 722,909 

5010 38762 117 513 1 88,500 52,000 722,909 

5011 38762 118 704 1 88,500 52,000 922,875 

5013 38762 120 544 1 88,500 52,000 755,298 

5015 38762 122 545 1 88,500 52,000 756,702 

5017 38762 124 870 1 88,500 52,000 1,040,427 

5019 38762 126 762 1 88,500 52,000 963,947 

5020 38762 127 599 1 88,500 52,000 813,033 

5022 38762 129 597 1 88,500 52,000 810,921 

5024 38762 131 572 1 88,500 52,000 784,968 

5027 38762 134 411 1 88,500 52,000 629,803 

5028 38762 135 590 1 88,500 52,000 803,877 

5030 38762 137 560 1 88,500 52,000 772,195 

5032 38762 139 565 1 88,500 52,000 777,462 

5034 38762 141 494 1 88,500 52,000 704,364 
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38621 4 

5036 38762 143 479 1 88,500 52,000 693,910 

5038 38762 145 598 1 88,500 52,000 811,978 

5040 38762 147 602 1 88,500 52,000 816,550 

5042 38621 4 462 1 88,500 52,000 681,923 

5044 38621 4 577 1 88,500 52,000 790,496 

5046 38621 4 568 1 88,500 52,000 780,787 

5049 38621 4 668 1 88,500 52,000 886,249 

5051 38621 4 664 1 88,500 52,000 882,025 

5053 38621 4 494 1 88,500 52,000 704,583 

5054 38762 149 504 1 88,500 52,000 712,710 

5056 38762 151 588 1 88,500 52,000 801,765 

5058 38762 153 574 1 88,500 52,000 787,135 

5060 38762 155 523 1 88,500 52,000 733,469 

5061 38762 156 506 1 88,500 52,000 715,168 

5064 38762 159 445 1 88,500 52,000 669,884 

5065 38762 160 500 1 88,500 52,000 708,515 

5067 38762 162 515 1 88,500 52,000 724,325 

5069 38762 164 357 1 88,500 52,000 568,602 

5071 38762 166 605 1 88,500 52,000 820,066 

5073 38762 168 568 1 88,500 52,000 780,291 

5076 38762 171 723 1 88,500 52,000 936,330 

5078 38762 173 676 1 88,500 52,000 894,697 

5079 38762 174 588 1 88,500 52,000 801,622 

5082 38762 177 686 1 88,500 52,000 905,258 

5084 38762 179 487 1 88,500 52,000 699,301 

5085 38762 180 505 1 88,500 52,000 713,764 

5087 38762 182 560 1 88,500 52,000 772,195 

38621 4 

5089 38762 183 512 1 88,500 52,000 721,220 

5091 38762 185 548 1 88,500 52,000 759,523 

38621 4 

5093 38621 4 388 1 88,500 52,000 603,775 

5095 38621 4 459 1 88,500 52,000 679,798 

5097 38621 4 411 1 88,500 52,000 629,822 

5099 38621 4 501 1 88,500 52,000 710,236 

5101 38621 4 522 1 88,500 52,000 732,065 

5103 38621 4 501 1 88,500 52,000 709,540 

5105 38621 4 486 1 88,500 52,000 698,714 

5108 38762 187 465 1 88,500 52,000 684,047 

5110 38762 189 365 1 88,500 52,000 577,746 

5112 38762 191 371 1 88,500 52,000 584,086 
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5113 38762 192 503 1 88,500 52,000 712,382 

5115 38762 194 404 1 88,500 52,000 621,368 

5117 38762 196 373 1 88,500 52,000 587,180 

5119 38762 198 470 1 88,500 52,000 687,779 

5122 38762 201 619 1 88,500 52,000 834,850 

5124 38762 203 368 1 88,500 52,000 581,424 

5126 38762 205 401 1 88,500 52,000 618,541 

5128 38762 207 381 1 88,500 52,000 595,117 

5130 38762 209 424 1 88,500 52,000 641,280 

5132 38762 211 376 1 88,500 52,000 589,512 

5133 38762 212 422 1 88,500 52,000 639,565 

5135 38762 214 450 1 88,500 52,000 673,391 

5137 38762 216 460 1 88,500 52,000 680,236 

5139 38762 218 442 1 88,500 52,000 667,776 

5141 38762 220 494 1 88,500 52,000 678,382 

5144 38762 223 461 1 88,500 52,000 681,214 

5145 38762 224 367 1 88,500 52,000 580,092 

5147 38762 226 355 1 88,500 52,000 566,611 

5149 38762 228 363 1 88,500 52,000 575,893 

5150 38762 229 667 1 88,500 52,000 885,398 

5151 38762 230 373 1 88,500 52,000 586,704 

5153 38762 232 779 1 88,500 52,000 975,835 

5156 38762 235 415 1 88,500 52,000 634,097 

5157 38762 236 632 1 88,500 52,000 848,231 

5159 38762 238 482 1 88,500 52,000 696,047 

5161 38762 240 466 1 88,500 52,000 684,755 

38621 4 

5163 38621 4 535 1 88,500 52,000 745,850 

5165 38762 242 506 1 88,500 52,000 715,072 

38621 4 

5170 38762 245 491 1 88,500 52,000 702,781 

5172 38762 247 481 1 88,500 52,000 695,468 

5174 38762 249 472 1 88,500 52,000 689,004 

38621 4 

5176 38621 4 467 1 88,500 52,000 685,463 

5179 38762 251 510 1 88,500 52,000 719,396 

5181 38762 253 526 1 88,500 52,000 736,289 

5183 38621 4 536 1 88,500 52,000 746,850 

5185 38762 255 410 1 88,500 52,000 628,535 

5188 38762 258 489 1 88,500 52,000 701,042 

5190 38762 260 599 1 88,500 52,000 813,729 

5192 38762 262 420 1 88,500 52,000 638,264 
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5194 38762 264 391 1 88,500 52,000 606,942 

5196 38762 266 448 1 88,500 52,000 672,009 

5197 38762 267 473 1 88,500 52,000 689,656 

5199 38762 269 522 1 88,500 52,000 732,094 

5201 38762 271 531 1 88,500 52,000 741,222 

5203 38762 273 709 1 88,500 52,000 926,239 

5204 38762 274 478 1 88,500 52,000 693,961 

5207 38762 277 549 1 88,500 52,000 760,963 

5209 38762 279 375 1 88,500 52,000 588,958 

5210 38762 280 606 1 88,500 52,000 821,058 

5211 38762 281 419 1 88,500 52,000 637,556 

5213 38762 283 464 1 88,500 52,000 683,645 

5216 38762 286 513 1 88,500 52,000 722,909 

5218 38762 288 462 1 88,500 52,000 681,923 

5219 38762 289 433 1 88,500 52,000 661,332 

5221 38762 291 498 1 88,500 52,000 707,399 

5223 38762 293 502 1 88,500 52,000 710,944 

5225 38762 295 555 1 88,500 52,000 766,567 

5227 38762 297 614 1 88,500 52,000 829,222 

5229 38762 299 516 1 88,500 52,000 725,633 

5230 38762 300 516 1 88,500 52,000 725,864 

5233 38762 303 516 1 88,500 52,000 725,902 

5235 38762 305 526 1 88,500 52,000 736,289 

5237 38621 4 436 1 88,500 52,000 663,511 

5239 38621 4 465 1 88,500 52,000 684,047 

5241 38621 4 446 1 88,500 52,000 670,592 

5243 38621 4 465 1 88,500 52,000 684,307 

5245 38621 4 495 1 88,500 52,000 705,291 

5246 38621 4 397 1 88,500 52,000 613,627 

5248 38621 4 523 1 88,500 52,000 732,773 

5250 38621 4 524 1 88,500 52,000 733,851 

5252 38621 4 517 1 88,500 52,000 727,133 

5254 38621 4 720 1 88,500 52,000 934,524 

5256 38621 4 671 1 88,500 52,000 889,069 

5258 38621 4 522 1 88,500 52,000 732,065 

5260 38621 4 467 1 88,500 52,000 685,463 

5261 38621 4 467 1 88,500 52,000 685,463 

5263 38621 4 522 1 88,500 52,000 732,065 

5265 38621 4 659 1 88,500 52,000 877,093 

5266 38621 4 537 1 88,500 52,000 747,558 

5268 38621 4 481 1 88,500 52,000 695,232 

5270 38621 4 534 1 88,500 52,000 744,738 
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5272 38621 4 672 1 88,500 52,000 890,473 

5275 38762 309 530 1 88,500 52,000 740,514 

5277 38762 311 543 1 88,500 52,000 753,894 

5279 38762 313 459 1 88,500 52,000 679,798 

5281 38762 315 559 1 88,500 52,000 770,791 

5285 38762 319 444 1 88,500 52,000 669,477 

5287 38762 321 531 1 88,500 52,000 742,213 

5303 38762 333 747 1 88,500 52,000 952,976 

5306 38762 336 600 1 88,500 52,000 814,645 

5307 38762 337 671 1 88,500 52,000 888,957 

5308 38762 338 630 1 88,500 52,000 827,190 

5310 38621 4 599 1 88,500 52,000 813,729 

5368 38761 194 428 1 88,500 52,000 657,861 
 

 
 

 .לא תתקבלנה הצעות מתחת למחיר המינימום
 

( רשאי להגיש הצעה למכרז הנוסף שמספרו 135/2022מציע אשר הגיש הצעתו למכרז זה )בש/
מבין  רק מגרש אחד, ואולם בכל מקרה יוכל לבחור ככל שהמציע יעמוד בתנאי המכרזבש, /210/2022

המכרזים האמורים לעיל. לאחר שבחר הזוכה מגרש באחד מהמכרזים, תראה רמ"י את זכייתו הנוספת )ככל 
 וקיימת( כבטלה. 

יובהר למען הסר ספק, כי רמ"י אינה מתחייבת לסדר ההכרזה על הזוכים במכרזים האמורים ועל מועדי בחירת 
תונים, הסיכויים והסיכונים הנובעים מהאמור המגרשים בכל אחד מהמכרזים ועל הזוכה לשקלל את כל הנ

 לעיל.
 המציע לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה כלפי רמ"י בעניין זה

 

 היבט תכנוני ופיזי .2

 הוראות תכנוניות וזכויות בנייה .2.1

 1965-על המגרשים נשוא המכרז חלות תכניות כהגדרתן בחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה .2.1.1
 התקפות במועד פרסום המכרז, שהוראותיהן הינן חלק בלתי נפרד ממכרז זה. 

 ("תכנית" או "תב"ע")להלן   1016תמ"ל/ התכנית החלה )התקפה( הינה:

 מגורים א'. ייעוד המגרשים הוא:

 לחוברת המכרז.   ה' כנספחתקנון התכנית מצ"ב  ▪

 לחוברת המכרז.כנספח ו' תשריט המגרשים מצ"ב  ▪

זכויות הבניה לרבות שיעור הניצול, שטח הבניה, הצפיפות וכל ההוראות והתנאים  .2.1.2
הנדרשים לצורך קבלת היתר בניה הינן בהתאם לתכניות החלות על המקרקעין נשוא 

שות המקומית ו/או ועדות התכנון המכרז,  ועל פי כל דין, ובהתאם להנחיות שינתנו ע"י הר
 המוסמכות. 
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בכל מקרה של העדר אפשרות לממש את זכויות הבנייה המרביות המוגדרות בתכנית, אם 
ידי הרשות המקומית או ועדות התכנון -על בשל מגבלות התכנית, ואם בשל הנחיות שינתנו

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

המציע מאשר בזאת שראה ובדק את התכנית על מסמכיה וכי ידוע לו שהוראות התכנית 
 ן אלו המחייבות לעניין נתוני התכנון המותרים במכרז זה.ה

בגין השבחה שתחול עד ליום קביעת הזוכה במכרז, גובה הרשות המקומית חלף היטל  .2.1.3
השבחה מהרשות על פי חוק. חבות בהיטל השבחה שתחול, ככל שתחול, לאחר קביעת 

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

בגין כל שינוי ו/או הקלה בתכנית/בתכנון הגורם )לפי קביעת רמ"י( להגדלת הוצאות  .2.1.4
הפיתוח, יישא הזוכה בתשלום נוסף של הוצאות פיתוח, והוצאות פיתוח נוספות, לרמ"י 
ו/או אגרות והיטלים לרשות המקומית ו/או דמי הקמה לתאגיד המים והביוב גם אם שינוי 

 וי תכנית ואינו גורם לתוספת זכויות מעבר לזכויות הקיימות. התוכנית/תכנון אינו בגדר שינ

על המציע לבדוק בעצמו ו/או באמצעות אנשי מקצוע מטעמו את המידע התכנוני המלא  .2.1.5
ברשות המקומית וברשויות התכנון המוסמכות, לרבות מסמכי התכנית החלה על 

כויות בניה, גבולות המגרשים על נספחיה, נספחי הבינוי, תיק המידע ברשות המקומית, ז
המגרשים, שטחים גובלים, קווי בנין, מיקום חדרי שנאים, התנאים להוצאת היתר בניה 
ולהיתרי אכלוס, וכל מידע תכנוני ו/או מידע אחר הרלוונטי לצורך הגשת ההצעה ולביצוע 
מלוא התחייבויות המציע על פי מסמכי ותנאי המכרז. מובהר למציע כי אין במידע המוצג 

רת המכרז משום מצג מחייב מצד הרשות. על המציע לערוך בדיקות עצמאיות במסג
כמפורט לעיל, לרבות בדיקת קווי הבניה המותרים לבניה בכל מגרש בהתאם להוראות 
התכנית ונספחיה והוא לא יבוא אל הרשות בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין 

 )לרבות טענת הסתמכות על המידע הנ"ל(.

במגרשים הסמוכים קיימים בתים, על הזוכה לנקוט בכל אמצעי בטיחות וזהירות במידה ו .2.1.6
ולהתחשב בהם, בין היתר, מבחינה הנדסית בכל הקשור לעבודות חציבה ופיתוח במגרש 
אשר עלולות לגרום נזק למבנה במגרש הסמוך בעת ביצוע עבודות העפר ועבודות בניית 

 הבית במגרש.

נית, מובהר למציע כי בהוראות התכנית נקבעו שלבי ביצוע, מבלי לגרוע מיתר הוראות התכ .2.1.7
הוראות בינוי ופיתוח ותנאים להוצאת היתרי בניה. על המציע לעיין היטב בהוראות 
התכנית, ולבדוק את כל הדרוש בדיקה, לרבות התנאים לקבלת היתרי בניה בכל הגופים 

ל טענה ו/או דרישה ו/או הרלוונטים וברשויות התכנון הרלוונטיות. המציע לא יבוא בכ
 תביעה בעניין לרמ"י ו/או לרשות המקומית ו/או למי מטעמן.

ידוע למציע כי קודם הגשת הבקשה להיתר בניה לחתימת רמ"י ו/או לאישור של רשויות  .2.1.8
התכנון, יידרש הזוכה במכרז לתאם את הבקשה להיתר עם הרשות המקומית, כמתחייב 

 מחוזה התשתיות.

יחזור אל רמ"י ו/או לרשות המקומית בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הזוכה במכרז לא 
 בגין האמור בסעיף זה.

בכל מקרה של סתירה בין הנתונים המופיעים במסמכי המכרז ובין נתוני התוכנית,  .2.1.9
תקבענה הוראות התוכנית, והמציע במכרז לא יהא רשאי לחזור אל רמ"י בטענה ו /או 

ציע מאשר בזאת כי ראה ובדק את התוכנית על מסמכיה תביעה כלשהי בעניין זה. המ
 .וידוע לו שתנאי התוכנית הינם תנאים מחייבים
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2.1.10.  

המציע מצהיר כי ראה ובדק את המגרשים כולל השטחים התפוסים, מחוברים הקיימים  .2.1.11
במגרשים, המטרדים /ממצאים הקיימים במגרשים, לרבות המטרדים /הממצאים 

ם, שיפועי הקרקע, טופוגרפיה, מפלסים, דרכי הגישה, קרקעיי-ההנדסיים העיליים והתת
ומצב הפיתוח והתוכניות החלות על השטח, וכי יישא בכל ההוצאות והעלויות הכרוכות 

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

עצים, עקירתם ו / או העתקתם ו /או שימורם יהיו באחריותו במגרשים בהם קיימים  .2.1.12
הבלעדית ועל חשבונו של הזוכה, בתאום עם הרשות המקומית ו /או קק"ל ו /או כל גורם 

 .בהתאם להוראות התכנית על נספחיה ולכל דין ,נדרש אחר

ו מובהר כי על המציע לערוך בדיקות עצמאיות והוא לא יבוא אל הרשות בכל טענה ו /א .2.1.13
 .דרישה ו /או תביעה בעניין זה לרבות טענת הסתמכות

  -פירוט ממצאים  .2.1.14

ידוע לחוכר כי בחלק מהמגרשים עובר כביש אספלט , קיימים עודפי חפירה ו/ או פסולת 
 ואלו יפונו במסגרת עבודות הפיתוח על ידי החברה המפתחת בטרם מסירת המגרש.

מפגעים שפורטו לעיל מובאים מובהר כי פירוט מצב המתחמים לרבות המטרדים וה 2.1.9
למיטב הידיעה, ובגין האמור לא יבוא הזוכה בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 
רמ"י אין באמור להוות פירוט כל המטרדים ו/או המפגעים ו/או כל מידע אחר בקשר 

 למתחמים.

באחריות המציע לבדוק את מצב המתחמים בפועל. על המציע לערוך בדיקות   2.1.10
והוא לא יבוא אל הרשות בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה לרבות  עצמאיות

 טענת הסתמכות.

היה והמקרקעין נשוא מכרז זה הוכרזו ו/או יוכרזו כאתר עתיקות על ידי רשות  2.1.11
העתיקות, יישא הזוכה בעלויות הביצוע של סקר ארכיאולוגי, פיקוח, חפירות בדיקה 

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

היקפי הפיקוח, חפירות הבדיקה וחפירות ההצלה וכיוצ"ב יהיו,  2.1.11.1
-כפי שייקבעו ע"י רשות העתיקות בהתאם לחוק העתיקות, תשל"ח

 פי כל דין.-)להלן: "חוק העתיקות"(, הוראות התכנית ועל 1978

פי חוק העתיקות ולבצע בין היתר -לפעול עלהזוכה מתחייב  2.1.11.2
חפירות הצלה במקום לשחרור השטח לבנייה על חשבונו, במימונו ועל 

 אחריותו בלבד.

עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות או בכל חוק בדבר עתיקות  2.1.11.3
שיהיה בתוקף מזמן לזמן וכן חפצים אחרים ככל שהם בעלי ערך 
ארכיאולוגי אשר יתגלו במקום העבודות, נכסי המדינה הם, והזוכה 
ינקוט באמצעי הזהירות המתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם 

 ידי כל אדם שהוא. -שלא לצורך על
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ד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הזוכה לנציג מי 2.1.11.4
הממשלה, כפי שתיקבע הרשות, על התגלית וכן מתחייב הזוכה 

 לקיים הוראות כל דין בדבר עתיקות. 

הזוכה מתחייב בזאת להיות אחראי לכך כי כל מבצעי העבודות  2.1.11.5
  מטעמו ימלאו אחר הוראות אלו. 

ום לעיכוב בביצוע התחייבויות נתגלו עתיקות שגילוין עשוי לגר 2.1.11.6
הזוכה, תינתן על ידי הרשות אורכה לתקופת הביצוע בהתאם 

 לשיקול דעתה הבלעדי.

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

הקרקע, תחייב פיקוח בנוגע לעתיקות, -כל עבודה שתתבצע בתת 2.1.11.7
  וכה. על חשבונו של הז

ידוע למציע כי חלק מהמגשים נשוא המכרז הוכרזו כאתר עתיקות  2.1.11.8
כמפורט במכתב רשות העתיקות המצורף כנספח ז' לחוברת 

 המכרז.

הזוכה מצהיר ומתחייב כי אין ולא תהיינה לו כל טענות ו/או  2.1.11.9
דרישות ו/או תביעות מכל מין וסוג שהוא, כספיות ו/או אחרות, 

 בגין התנאים המפורטים לעיל. כלפי רמ"י ו/או מי מטעמה, 

 

הזוכה יהיה אחראי לטיפול בכל עודפי החפירה לרבות חול, אדמה אבן, פסולת וכיו"ב  2.1.12
שימצאו בשטח המגרש/ים במועד מסירת המגרש לזוכה או שנוצרו על ידי הזוכה או 
מי מטעמו כתוצאה מפיתוח המגרש ו/או במהלך הבנייה, וזאת בהתאם להוראות כל 

א יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית או אחרת, כלפי רמ"י ו/או דין, והוא ל
 מי מטעמה. ידוע לזוכה כי כל הסעיפים להלן חלים גם על קבלני משנה מטעמו. 

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

וכה מתחייב לא על הזוכה לטפל בפסולת ועודפי חפירה, בהתאם להוראות הדין. הז 2.1.13
 לשרוף ולא לקבור כל פסולת שהיא.

(. המציע מצהיר AS ISהמגרש/ים מוקצים במצבם התכנוני, המשפטי והפיזי הנוכחי ) 2.1.14
כי ראה את המגרש/ים ואת סביבתם ובדק אותם ואת מצבם מבחינה פיזית, תכנונית, 
משפטית, והנדסית על כל חלקיהם, ומצא את המגרש/ים מתאימים לצרכיו ולשביעות 
רצונו המלאה, והינו מוותר בזאת על כל טענה מכל סוג ומין שהוא ביחס למגרש, לרבות 

 או פגם ו/או אי התאמה. /טענת ברירה מחמת מום ו

על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי רמ"י או כל גורם מפתח אחר לרבות הרשות 
המקומית או חברה מפתחת, יהיו רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי לבצע עבודות 
חפירה ו/או מילוי בשטחי המגרש/ים טרם מסירתם לזוכה. הזוכה לא יבוא בכל טענה 

ה כספית או אחרת בגין ביצוע עבודות כאמור במגרש/ים טרם ו/או דרישה ו/או תביע
 קבלתם.
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 מסלול המכרז  .3

 כללי התחרות במכרז .3.1

מציע רשאי להגיש הצעה אחת  בלבד. ההצעה תהיה עבור מגרש אחד בלתי מסוים מבין  .3.1.1
בטופס הצעה אחד בלבד, ולזכות  -,1כלל המגרשים המפורטים בטבלה/אות שבסעיף 

 .במגרש אחד בלבד

 המציע לבחור בעת הגשת הצעתו את קבוצת המגרשים אליה הוא מגיש הצעה.על 

( רשאי להגיש הצעה למכרז הנוסף 135/2022מציע אשר הגיש הצעתו למכרז זה )בש/
בש, ככל שהמציע יעמוד בתנאי המכרז, ואולם בכל מקרה יוכל לבחור /210/2022שמספרו 

בחר הזוכה מגרש באחד מבין המכרזים האמורים לעיל. לאחר ש רק מגרש אחד
 מהמכרזים, תראה רמ"י את זכייתו הנוספת )ככל וקיימת( כבטלה. 

יובהר למען הסר ספק, כי רמ"י אינה מתחייבת לסדר ההכרזה על הזוכים במכרזים 
האמורים ועל מועדי בחירת המגרשים בכל אחד מהמכרזים ועל הזוכה לשקלל את כל 

 מהאמור לעיל.הנתונים, הסיכויים והסיכונים הנובעים 

עם בחירת המגרש על ידי הזוכה, יתר ההצעות במכרזים כאמור בסעיף זה אשר בגינם 
הוגשה הצעה על ידי הזוכה ייפסלו, וזאת אף אם היו צריכות להיחשב כזוכות ואף אם 

 הוגשו בשיתוף עם מציע נוסף.

על ידי המציע לא יבוא בכל טענה ו/או תביעה בגין זכייתו באחד המגרשים אשר יקבע 
 ועדת המכרזים ולא במגרש אחר מבין כלל המגרשים אליו הגיש הצעה.

 ציון מספר מגרש.יודגש כי ההצעה תהיה ללא  .3.1.2

הצעת המציע הנה למגרש בלתי מסוים ורק במידה והצעתו תהיה בין ההצעות הגבוהות   .3.1.3
 ביותר, הוא יוזמן ע"י רמ"י לבחור מגרש והכל כמפורט בתנאי המכרז.

תר מהצעה אחת, בין אם יחידי ובין אם במשותף, יראה רמ"י, את כל מציע שיגיש יו
 הצעותיו, שלו ושל שותפיו, כפסולות.

מובהר בזאת כי בני זוג אינם רשאים להגיש הצעות בנפרד. בני זוג אשר יגישו  יותר 
 מהצעה אחת בין אם כיחידים ובין אם במשותף, יראה רמ"י את כל הצעותיהם כפסולות.

 ספק, בני זוג ייחשבו כמציע אחד.למען הסר 

ללא מע"מ, ללא הוצאות  המחיר המוצע עבור הקרקע בלבדהתחרות במכרז תהיה על  .3.1.4
"המחיר פיתוח )לרבות הוצאות פיתוח נוספות(, אגרות, היטלים ודמי הקמה )להלן: 

 (.המוצע"

)עמודה שכותרתה "מחיר  1המחיר המוצע לא יפחת מהסכום הנקוב בטבלה שבסעיף  .3.1.5
(, "מחיר מינימום"מום לקרקע בש"ח )לא כולל מע"מ( בכל מגרש ומגרש )להלן: מיני

הצעה שתכלול מחיר מוצע הנמוך ממחיר המינימום שבטבלה תיפסל ולא תובא במניין 
 ההצעות הכשרות במכרז זה. 

 המציע לא יוכל לערער על מחיר המינימום. 
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דת המכרזים של הרשות, אשר ההצעות אשר יוגשו לתיבת המכרזים, יובאו לדיון בפני וע .3.1.6
הודעה  לפי שיקול דעתה )ובהתחשב בהשאת רווחיה של רמ"י(, תכריז על הזוכים במכרז.

 לזוכים במכרז, תישלח בדואר רשום.

בסיום תהליך הגשת ההצעה לתיבת המכרזים המקוונת,  יקבל המציע אישור על הגשת  .3.1.7
 ההצעה, בציון מספר סימוכין.

 המציע .3.2

 מכרז יחיד/ים. רשאים להגיש הצעה ב .3.2.1

 במכרז זה לא רשאים להשתתף תאגידים, לרבות חברות, עמותות, אגודות שיתופיות וכיו'.

יחיד שבבעלותו חברה/ קבלן העוסקים בביצוע עבודת תשתית ציבורית, או פיתוח בתחומי 
התכנית נשוא מכרז זה, יהיו מנועים מלהשתתף במכרז זה ויהיו מנועים להתמודד 

 עבודת תשתית ציבורית, או פיתוח בתחומי התכנית נשוא מכרז זה.במכרזים לביצוע 

בני זוג יחשבו כמציע אחד. בני זוג אינם רשאים להגיש הצעות בנפרד. בני זוג אשר יגישו  .3.2.2
 יותר מהצעה אחת בין אם כיחידים ובין אם במשותף, כל הצעותיהם יפסלו. 

 בכל .הסעיף להקשר בהתאם קבוצת מציעים או מציע משמע "מציע" מצוין בו מקום בכל .3.2.3
 .הסעיף להקשר בהתאם זוכים קבוצת או זוכה מצוין "זוכה" משמע בו מקום

בהצעה משותפת )יותר ממציע אחד( תיעשה ההתקשרות עם כל יחידי המציע במשותף,  .3.2.4
והתחייבויותיהם בהתאם לתנאי המכרז תהיינה ביחד ולחוד ובערבות הדדית. במקרה של 

מכרז ע"י אחד מהשותפים, מתבטלות מאליהן הצעות יתר קיום תנאי ה-הפרה או אי
השותפים ורמ"י רשאית לחלט את כל סכום הפיקדון או חלקו כפיצוי  קבוע ומוסכם, בכפוף 

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

 במקרה של הצעה משותפת ייחתם חוזה חכירה אחד למגרש עם כל המציעים במשותף.

, תהיה ההתקשרות 1960-יע הינו זר כהגדרתו בחוק מקרקעי ישראל, תש"ךככל שהמצ .3.2.5
. 1960-עמו כפופה לכללים בדבר הקצאת הקרקע לזרים לפי חוק מקרקעי ישראל תש"ך

 הצעה כאמור תוגש באמצעות מיופה כח.

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

 הגשת ההצעה המקוונת .3.3

הינה הצעה אשר הוגשה באמצעות מערכת המכרזים המקוונת בצירוף טופס הצעה מלאה  .3.3.1
 אישור הצעה חתום ומאומת כנדרש לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות.

מסמכים אשר בהתאם לתנאי המכרז נדרש להגישם במקור, יש לצרף העתקם במערכת  .3.3.2
 המכרזים המקוונת ואת המקור במשרדי המרחב בשלב בחירת המגרשים. 

בסיום תהליך הגשת ההצעה לתיבת המכרזים המקוונת, יקבל המציע אישור על הגשת  .3.3.3
 ההצעה, בציון מספר סימוכין.

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

 י המכרזים. ודינ
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מודגש כי כל הצעה אשר תוגש במערכת המכרזים המקוונת באמצעות אותה ההזדהות בממשל 
זמין )באמצעות אותו המשתמש(, תעדכן את קודמתה, כלומר ההצעה הקודמת תפסל וההצעה 
האחרונה שהוגשה על ידי אותו המשתמש היא ההצעה אשר תובא לדיון בפני ועדת המכרזים. 

 להגיש ביטול להצעה שהוגשה ולאחר מכן את ההצעה החדשה. לחילופין, ניתן

 

 תנאים נוספים .4

 תנאים לבניית יח"ד .4.1

 

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

)לרבות תנאי חוזה החכירה והסכם הבניה, ככל שיש(, בקשה לאורכה מעבר לתקופה על נספחיה 
לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל )או כל  5.7בהתאם לאמור בפרק משנה  בחןהאמורה ,תי

 החלטה אחרת שתבוא במקומה(.

ובהסכם עוד יובהר כי ידוע לזוכה ומוסכם על ידו כי לוחות הזמנים המפורטים בחוברת המכרז 
החכירה הם תנאים מהותיים. בהתאם לכך, במקרה של אי עמידה בזמנים, שומרת רמ"י על זכותה 

 , והכל לבטל את העיסקה ולהעמיד את המגרש לשיווק חוזר . הביטול , לרבות החזר הכספים יבוצע
 .להחלטות המועצה ונהלי הרשות כפי שיהיו באותה עת ובכפוף בהתאם

 זכויותיו בלשכת רישום מקרקעין לאחר חלוקה )פרצלציה( התחייבות הזוכה לרישום .4.2

ידוע למציע כי ככל והקרקע מושא המכרז עברה חלוקה )פרצלציה(  והחלוקה נרשמה בלשכת 
רישום המקרקעין, על הזוכה יהיה להגיש מיד לאחר  החתימה על חוזה החכירה או מיד לאחר 

חתם על חוזה החכירה( על שישה רישום החלוקה, במקרה בו החלוקה נרשמה לאחר שהיזם 
לחוק רשות מקרקע  4שטרי שכירות במקרקעי ישראל הכוללים בקשה לרישום הערה לפי סעיף 

ישראל בדבר הגבלה על הקניה או העברה של זכויות במקרקעין לזרים, כשהם מוקלדים, חתומים 
ת הדרושות לשם ומאומתים כנדרש לצורך רישום הזכויות  ולבצע בעצמו ועל חשבונו את הפעולו

 רישום החכירה על שמו בלשכת רישום המקרקעין.

ידוע לזוכה, כי הוא לא יקבל כל שירות מהרשות קודם חתימה על שטרי השכירות ורישום השכירות 
 בלשכת רישום המקרקעין.

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

 בלשכת רישום המקרקעין.

 מגבלות על העברת זכויות .4.3

הזוכה יוכל להעביר את זכויותיו לאחר, אך ורק לאחר שימלא אחרי תנאי המכרז, ובכלל זה דרישות 
רקע עברה חלוקה( כמתחייב התשלום במלואן, חתימה על חוזה חכירה ורישום הזכויות )ככל שהק

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

 איסור תיאום הצעות .4.4

המציע מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לחשוף את הצעתו  או להיחשף להצעתו של מציע 
רבות חשיפת כוונות ושיקולים לפני הגשת ההצעה. הצעה שנעשתה בניגוד לאמור בסעיף אחר ל
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לקיום ההצעה, ככל שנמסרה לנציג הרשות, בכפוף  הפיקדוןזה, תיפסל, והרשות רשאית לחלט את 
 להלן. 10לסעיף 

 חייל מילואים -הנחה בקרקע  .4.5

זכאי  שעומד בתנאי סימן ב',מציע   תשומת לב המציע שעל פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל,
, ובלבד 15%להנחה במחיר הקרקע שהוצע על ידו במכרז ע"י הפחתת התמורה בשיעור של 

)לא כולל מע"מ(. ההנחה לחייל המילואים ₪  75,000שגובה ההנחה לחייל המילואים לא יעלה על 
 הינה חד פעמית ותינתן עבור יח"ד אחת בלבד.

, יש לצרף באמצעות מערכת המכרזים המקוונת בסריקה באם הנך מציע שעומד בתנאים להלן
 (:1111אישור מתאים מאת צה"ל וכן תצהיר בנוסח המצורף  )מוקד מילואים 

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

 מצטברים:תנאים  2-החייל עמד ב -חלופה ב  •

o     שנים לפחות.  6החייל נמנה לרבות בעבר, על מערך המילואים של צה"ל 

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

 שירות מילואים( 

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

 יובהר כי:

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

 מבין השניים. העסקה , המוקדם

שנים מיום שחרור חייל  6קבלת ההנחה מותנת בכך שבמועד אישור העסקה לא חלפו  •
 המילואים הפעיל משירות מילואים בצה"ל.

מציע שעומד בתנאי הזכאות בסימן ב' והגיש הצעה משותפת עם אחר )ככל ותנאי המכרז  •
( ביחס לחלקו 15%מאפשרים זאת(, יהיה זכאי לקבל את ההנחה בשיעור הנקוב לעיל )

בהצעה המשותפת. במקרה זה המציע שקיבל את ההנחה לא יהיה זכאי לקבל הנחה 
 נוספת )בגין חייל מילואים( בעסקה עתידית.

על אף האמור, במקרה בו הוגשה הצעה ע"י בני זוג, ורק אחד מבני הזוג עומד  -בני זוג 
חה בשיעור הנקוב לעיל בתנאי סימן ב', בן הזוג שעומד בתנאי סימן ב', יקבל את ההנ

 ( ביחס לחלקם של שני בני הזוג בהצעה. 15%)

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

ש את במקרים בהם האישור מאת צה"ל והתצהיר לא צורפו להצעה, ניתן יהיה להגי •
 הבקשה עד חצי שנה לאחר יום אישור העסקה. בקשה שתוגש לאחר מועד זה, לא תתקבל.
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 .ל"בצה מילואים משירות שחרור ממועד שנים 6 עד כאמור ההטבה לממש יהיה ניתן •

 .המכרז לחוברת' ד כנספח ב"מצ מילואים חייל ותצהיר נוסח אישור

 .י"רמ באתר מפורסם ישראל מקרקעי מועצת החלטות קובץ

 תנאים מיוחדים .4.6

ידוע לזוכה כי עליו להשלים את הבנייה בתוך התקופה הנקובה בחוזה החכירה. מבלי לגרוע 
מהאמור בחוברת המכרז, על נספחיה )לרבות תנאי חוזה החכירה(, בקשה לאורכה מעבר לתקופה 

 מקרקעי מועצת החלטות לקובץ 5.7 משנה בפרק לאמורהאמורה )לרבות סכום התשלום(, כפופה 
 .ישראל

 תשלומים .5

 כללי .5.1

סכומי ומועדי התשלום עבור הקרקע ועבור סה"כ תשלום הוצאות הפיתוח והוצאות הפיתוח  .5.1.1
(  הינם, בין היתר, תנאים יסודיים למימוש 1הנוספות )בהתאם למפורט בטבלה שבסעיף 

הזכייה במכרז זה והם יחולו על אף האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז, ובמקרה של 
 לשהו תהיה הזכייה במכרז בטלה ומבוטלת.איחור כ

חוזה החכירה ייחתם עם הזוכה, אך ורק לאחר שהזוכה יעמוד בכל תנאי חוברת המכרז  .5.1.2
)לפי העניין(, ובכללם תשלום מלוא התמורה בגין הקרקע, ותשלום סה"כ הוצאות הפיתוח 

יות )ככל ובתנאי המכרז והעמדת ערבו 1והוצאות פיתוח נוספות, כמפורט בטבלה שבסעיף 
 שנדרש(, כמפורט בחוזה התשתיות המצורף לחוברת המכרז.

הזוכה )או מיופה כוחו( יהא אחראי להגיע למשרדי הרשות )למרחב הרלוונטי( לצורך  .5.1.3
 קבלת שוברי תשלום. 

במועד בחירת המגרש יקבל הזוכה הודעה בכתב מאת רמ"י על זכייתו במכרז ומניין הימים  .5.1.4
 גרש )להלן: "יום אישור העסקה"( לתשלום יספר ממועד בחירת המ

יובהר כי ככל שתהליך בחירת המגרש יעשה במשך מספר ימים )בשל ריבוי זוכים(, מניין 
הימים לכל התשלומים בהתאם לתנאי המכרז, ביחס לכל הזוכים יספרו מהמועד המאוחר 
יותר לבחירת המגרש במקרה זה יום אישור העסקה לכלל הזוכים יהיה היום האחרון 

 לבחירת המגרשים. 

תום מועד התשלום הרלוונטי לרמ"י חל בימים בהם אין קבלת קהל, או יובהר כי במידה ו .5.1.5
בימים בהם משרדי רמ"י יהיו סגורים, יהיה על הזוכה במכרז לוודא מראש כי יש בידו שובר 

 מעודכן ונכון למועד התשלום. 

כאשר המועד האחרון לתשלום עבור התשלומים לרמ"י, חל בימים בהם אין פעילות  .5.1.6
תן אורכה לתשלום עד ליום בו מתחדשת הפעילות הבנקאית. ימים בנקאית במשק, תינ

בהם מתקיימת פעילות בנקאית חלקית, ייחשבו לעניין זה כימים בהם יש פעילות בנקאית 
 במשק.

לידיעת המציע/הזוכה, ככל שבטווח הזמן שבין פרסום חוברת המכרז ועד לביצוע התשלום  .5.1.7
ע את כל התשלומים הנדרשים בחוברת בפועל ישתנה שיעור המע"מ, יידרש הזוכה לבצ

 המכרז, בהתאם לשיעור המע"מ החדש.
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 תנאי תשלום עבור הקרקע )להלן: "התמורה"( .5.2

 מימוש הפיקדון  והשלמת התמורה, בתוספת מע"מ. .5.2.1

עם בחירת המגרש על ידי הזוכה תממש הרשות את הפיקדון  לקיום ההצעה  .5.2.1.1
 התמורה., וזאת כתשלום ראשון על חשבון 7כהגדרתה בסעיף 

במידה וסכום הפקדון שמומש על ידי הרשות קטן מסכום התמורה, בתוספת  .5.2.1.2
מע"מ, יידרש הזוכה להשלים את יתרת התמורה, בתוספת מע"מ, וזאת תוך 

 יום מיום בחירת המגרש   90

יום מיום בחירת המגרש את התשלום בגין  90ישלים תוך   ככל שהזוכה לא .5.2.1.3
תבוטל הזכייה, ובמקרה זה הרשות התמורה עבור הקרקע, בתוספת מע"מ, 

(, וזאת בכפוף 1רשאית לחלט את הפקדון )בסך הנקוב בטבלה לעיל שבסעיף 
 להלן. 10לסעיף 

לכל תשלום יתווסף מע"מ כדין בהתאם לשיעורו הידוע ביום  -למען הסר ספק  .5.2.1.4
 התשלום בפועל.

בכל מקרה, ישולמו התשלומים במלואם בשובר אחד ללא פיצול שוברי  .5.2.1.5
 התשלום.

 

 תשלום הוצאות פיתוח למשרד  .5.3

עבודות הפיתוח הכללי יבוצעו ע"י עיריית באר שבע  )להלן: "הרשות המקומית"(, כמפורט        
בהסכם הגג עליו חתמה הרשות המקומית עם מדינת ישראל. הכל באחריותה הבלעדית של 

  הרשות המקומית עבור המשרד.

הוצאות פיתוח עבור פיתוח כללי שבוצע  יום מיום בחירת המגרש  90הזוכה ישלם למשרד תוך        
ו/או יבוצעו על ידי רשות המקומית )להלן :"סה"כ הוצאות פיתוח למשרד כולל מע"מ"( כמפורט 

 לעיל. 1בטבלה שבסעיף 

)להלן:  02/2022חודש סה"כ התשלום למשרד צמוד למדד תשומות הבנייה למגורים של       
וישולם על ידי הזוכה בצרוף הפרשי הצמדה מהמדד הבסיסי ועד המדד  "מדד הבסיס"(

כנגד  . "האחרון שיהיה ידוע במועד בחירת המגרש. הזוכה לא יוסיף מע"מ על הסכום הנ"ל
תשלום זה, הזוכה במכרז יקבל קבלה שאיננה חשבונית מס. הזוכה לא יוכל לנכות מס 

  .לום כאמורתשומות בגין התש

יום מיום בחירת המגרש  את מלוא התמורה בגין  90יודגש כי ככל שהזוכה לא ישלם תוך        
לקיום  הפיקדוןסה"כ תשלום למשרד, תבוטל הזכייה, ובמקרה זה רמ"י רשאית לחלט את 

 .ההצעה

עבור מוסדות במידה ויחוקק על ידי הרשות המקומית חוקי עזר לגביית אגרות ו/או היטלים        
ציבור, אשר יהיו בשיעורים גבוהים יותר מהסכומים ששולמו במסגרת מכרז זה בגין רכיבים 
אלו, תהא הרשות המקומית רשאית לגבות מהזוכה את ההפרש בין החיוב על פי חוקי העזר 

 לבין הסכומים ששולמו על ידו במכרז זה בגין רכיבים אלו.

האחראית הבלעדית בכל הנוגע להקמת מוסדות ציבור מובהר כי הרשות המקומית היא        
ומיקומם לרבות איכות ורמת הפיתוח, וכן בגין שדרוג התשתיות בשכונות הוותיקות, הזוכה 

 לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הרשות בעניין זה.
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 מועדי תשלום: .5.3.1

את סה"כ  בנוסף לתשלום לרמ"י עבור הקרקע,  על הזוכה במכרז לשלם למשרד .5.3.1.1
יום מיום בחירת   90 -הוצאות הפיתוח  כאמור לעיל  וזאת תוך ולא יאוחר מ

 המגרש.

יום מיום בחירת המגרש, לא יתקבל מלוא הסכום עבור  90יודגש כי אם בתום  .5.3.1.2
 סה"כ הוצאות הפיתוח למשרד ותפקע זכותו של הזוכה במכרז. 

5.3.6.  

 הסדרת התחייבות כלפי הגורם המפתח: .5.3.7

יום ממועד בחירת המגרשים, על הזוכה במכרז לגשת  90 -מ תוך ולא יאוחר .5.3.7.1
לרשות המקומית באמצעות החברה הכלכלית שכתובתה ברחוב : גרשון 

) איש קשר : ליטל ( בתאום   08-6464963באר שבע   טל':  29דובנבוים 
מראש, ולהסדיר את כל ההתחייבויות החלות על הזוכה במכרז כלפי הרשות 

וי והשיכון, לרבות הפקדת ערבות וחתימה על חוזה המקומית ומשרד הבינ
 התשתיות.

מובהר כי תנאי מוקדם לחתימת חוזה חכירה עם רמ"י מותנה, בין היתר, בקבלת  .5.3.7.2
 אישור בכתב מהמשרד בנוסח המצורף לחוזה התשתיות. 

חוזה התשתיות אשר ייחתם על ידי הזוכה במכרז, ייחתם על ידי הרשות  .5.3.7.3
לאחר שהזוכה במכרז הסדיר את התחייבויותיו  המקומית  ויימסר לזוכה רק

כלפי הרשות המקומית והמשרד, לרבות הפקדת ערבות בנקאית ושילם לרמ"י 
את התמורה עבור הקרקע, את סה"כ הוצאות הפיתוח למשרד, הפקיד ערבות 
כמפורט בהסכם השתיות וחתם על חוזה חכירה עם רמ"י. מובהר בזאת כי חוזה 

המקומית יימסר לזוכה עם הצגת חוזה חכירה חתום  תשתיות חתום ע"י הרשות
 ע"י רמ"י.

הזוכה במכרז לא יחזור אל רמ"י ו/או למשרד בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  .5.3.7.4
 בגין האמור בסעיף זה.

הזוכה במכרז מתחייב לבצע את עבודות הפיתוח והבניה בתחומי המגרש בו  .5.3.7.5
כרז לרבות בחוזה זכה ו/או בסביבתו בכפוף ובהתאם לקבוע במסמכי המ

 התשתיות. 

הזוכה במכרז מאשר שראה ובדק את חוזה התשתיות על תנאיו ונספחיו והוא 
לא יחזור אל רמ"י ו/או החברה ו/או הרשות המקומית ו/או מי מטעמם בכל טענה 

 ו/או דרישה ו/או תביעה.

 

 החזר הוצאות הפיתוח לזוכה  בעקבות ביטול עסקה: .5.3.8

הזוכה בתנאי המכרז וזכייתו תבוטל על ידי אם מכל סיבה שהיא לא יעמוד  .5.3.8.1
הרשות, אזי ישיב המשרד לזוכה את הוצאות הפיתוח ששולמו על ידו רק לאחר 

 שהמגרש ישווק מחדש  והמשרד יגבה את הוצאות הפיתוח מהזוכה החדש.
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החזר הוצאות הפיתוח יכלול תוספת הצמדה למדד )בהתאם להצמדה שחלה  .5.3.8.2
הוצאות הפיתוח למשרד  בעת הזכייה , ועד על הרכיבים(, מהמדד בו שולמו 

 המדד הידוע במועד ביצוע ההחזר לזוכה.
 
 

 מיסים, היטל השבחה, דמי הקמה, אגרות והיטלי פיתוח  .5.4

 הזוכה ישא בכל המיסים )כגון מס רכישה( החלים עליו בהתאם לדין. .5.4.3

הזוכה יהא פטור מתשלום היטל השבחה בגין השבחה אשר מקורה בתכנית שאושרה עד  .5.4.4
למועד הכרזת הזוכה על ידי ועדת המכרזים, ואשר בגינה גובה הרשות המקומית חלף 
היטל השבחה מהרשות על פי חוק. ככל שיחול היטל השבחה בגין תכנית שתאושר לאחר 

 ת בכל טענה ו/או דרישה תביעה בשל כך. הזכייה, ישא הזוכה בתשלום, ולא יבוא לרשו

בנוסף לתשלום התמורה עבור הקרקע, וסה"כ תשלומי הוצאות הפיתוח )והוצאות פיתוח  .5.4.5
נוספות(, הזוכה יהיה פטור מתשלום היטלים  וישלם אגרת בנייה בלבד, לרשות המקומית 

 והשיכון בהתאם להסכם הגג עליו חתומים עיריית באר שבע, משרד האוצר ומשרד הבינוי 

 96%עבודות המים והביוב יבוצעו על ידי תאגיד המים "מי שבע" ובגינן יגבה התאגיד  .5.4.6
 מדמי ההקמה

 לחוברת המכרז. 2 -כנספח ג'מכתב תאגיד המים, מצ"ב  ▪

ין יבאחריות המציע לבדוק ברשות המקומית ובתאגיד המים והביוב כל נתון רלוונטי בענ .5.4.7
קיומם של חובות קודמים. מובהר כי הזוכה שא  אגרות, היטלי פיתוח ודמי הקמה, לרבות

בכלל החיובים, האגרות, ההיטלים, דמי הקמה והוצאות הפיתוח מכל מין וסוג שהוא 
החלים ו/או שיחולו על המתחם/ים נשוא מכרז זה, לרבות חובות עבר לרשות המקומית 

די שיחול ותאגיד המים בגין פיתוח שבוצע טרם פרסום מכרז זה, ולרבות כל פיתוח עתי
בהתאם לדין ולחוקי העזר העירוניים, בכפוף לאמור לעיל. הזוכה לא יבוא בכל טענה ו/או 

 דרישה ו/או תביעה בגין האמור לעיל.

בכל מקרה שבו תתקבל דרישה על פי דין מאת הרשות המקומית ו/או תאגיד המים והביוב  .5.4.8
חם/ים / המגרשים נשוא לתשלום הוצאות פיתוח, דמי הקמה, היטלים ו/או אגרות בגין המת

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

 

 הגשת ההצעה, מועד אחרון להגשת הצעות, תקופת ההצעה .6

ואשר אליה מצורף באמצעות הצעה מלאה הינה הצעה שהוגשה באמצעות מערכת המכרזים המקוונת  .6.1
. מודגש כי הצעה שתוגש ללא טופס אישור על ידי כלל המציעים סריקה "טופס אישור הצעה" חתום

 הצעה חתום כנדרש תפסל.

 ההצעה תכלול את המסמכים הבאים:  .6.2

 טופס אישור הצעה חתום על ידי כל אחד מיחידי המציע.    .6.2.1

 צילום תעודת זהות )כולל הספח המצורף לתעודת הזהות( של כל אחד מיחידי המציע.   .6.2.2

 להלן. 6.9כוח בהתאם להוראות סעיף  יפוי -מיופה כח   .6.2.3
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המציע אינו רשאי לשנות בדרך כלשהי את טופס אישור ההצעה ו/או את מסמכי המכרז. כל שינוי  .6.3
בנוסח המקורי של טופס אישור ההצעה ו/או מסמכי המכרז, לרבות הוספה, מחיקה, השמטה, 

 התניה או הסתייגות, יביא לפסילת ההצעה.

מערכת המכרזים המקוונת תהא סופית ובלתי מותנית, והמציע יהא הצעת המציע כפי שהוגשה ב .6.4
 מנוע מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לביטול העסקה.

עבור הקרקע בלבד ללא מע"מ.  המחיר המוצע המציע ימלא במערכת המכרזים המקוונת את  .6.5
זוכה מובהר לזוכה כי עליו לשלם את התמורה עבור הקרקע, בתוספת מע"מ. בנוסף, יישא ה

בתשלום הוצאות הפיתוח, הוצאות פיתוח נוספות, מיסים, אגרות, היטלים ודמי הקמה, הכול 
 לחוברת המכרז.  5כמפורט לעיל בסעיף 

המציע )לרבות הגשת הצעה משותפת( יגיש הצעה אחת בלבד באמצעות מערכת המכרזים  .6.6
תה הזדהות כל הצעה שתוגש במערכת המכרזים המקוונת באמצעות אוהמקוונת מודגש כי 

, כלומר מציע אשר הזדהה בממשל זמין והגיש הצעה, אינו יכול בממשל זמין תעדכן את קודמתה
להגיש הצעה במערכת המקוונת עבור אדם אחר באמצעות אותה ההזדהות שכן ההצעה האחרונה 

 תעדכן את קודמתה.

 הגשת הצעה משותפת:   .6.7

 "הצעה משותפת"(.הצעה למכרז יכול שתוגש כהצעה משותפת למספר יחידים )להלן:  .6.7.1
בהצעה משותפת, יחתמו מסמכי המכרז בהתאם להוראות המכרז, על ידי כל אחד מיחידי 
 המציע בהצעה המשותפת. בכל מקרה השותפות תהיה בחלקים בלתי מסוימים )מושע(.

חידים בהצעתם המשותפת את חלקו היחסי הוגשה הצעה על ידי מספר יחידים, יציינו הי .6.7.2
של כל יחיד במתחם/במגרש. ציון חלקי הזכויות יהיה בשבר פשוט בלבד. יובהר כי לא ניתן 

 יהיה לשנות את חלקי יחידי המציע לאחר המועד האחרון להגשת הצעה למכרז.

הוגשה הצעה משותפת, תיעשה ההתקשרות עם כל יחידי המציע במשותף  .6.7.3
 בהתאם לתנאי המכרז תהיינה ביחד ולחוד ובערבות הדדית.והתחייבויותיהם 

 הגשת הצעה באמצעות יפוי כח  .6.8

הצעה עבור אחר תוגש בצרוף יפוי כח. על המציע לסרוק את יפוי הכח במערכת המכרזים  .6.8.1
המקוונת במקום המיועד לכך. יפוי הכח כאמור במקור או בהעתק מאושר ע"י עו"ד יוגש 

 מגרש. אם מיופה הכח אינו עו"ד יפוי הכח יהיה נוטריוני. על ידי המציע במועד בחירת ה

במקרה שהצעה מוגשת ע"י מספר מציעים יחד יוגש יפוי כח אחד אשר יחתם ע"י כל  .6.8.2
המציעים או מספר יפויי כח אשר בכל אחד יצוין כי מיופה הכח מוסמך להגיש הצעה במכרז 

 בשם המציע ובשם מציעים אחרים ביחד ובערבות הדדית. 

פה כח יוכל לייצג הצעה אחת בלבד, במידה ומיופה כח ייצג יותר מהצעה אחת תפסלנה מיו .6.8.3
כל ההצעות אשר ייוצגו על ידו. בכל מקרה יפוי הכח לא יהיה מותנה בתנאי כלשהו, ולא 
יתייחס באופן כלשהו לחלק מסוים של המתחם. בכל מקרה, ישולמו התשלומים במלואם 

 לום.בשובר אחד, ללא פיצול שוברי התש

בצהרים )להלן:  12:00בשעה  10/2022/24המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הינו תאריך  .6.9
(. עד למועד זה על המציע לסיים את הליך הגשת ההצעה המקוונת "מועד אחרון להגשת הצעות"

 לרבות טופס אישור ההצעה חתום כנדרש וכן מסמכים נוספים הנדרשים כגון יפוי כח. 

הגשת  על אישור המציע יקבל ,המקוונת המכרזים לתיבת ההצעה הגשת תהליך בסיום
 סימוכין, יש לשמור מספר זה לצרכי מעקב. מספר בציון  ,ההצעה
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 ההצעות תימצאנה להגשת האחרון במועד אשר הצעות רק תשתתפנה במכרז כי בזאת, מובהר .6.10
 אוטומטי במועד תינעל באופן המקוונת המכרזים המקוונת. מערכת במערכת המכרזים במלואן
 כן, על בתוכה. ומצוי מחובר למערכת עדיין המציע זה במועד אם גם ההצעות להגשת האחרון

 בהגשת לאחר שלא כדי המקוונת מבעוד מועד המכרזים למערכת להיכנס מומלץ למציעים
 המחשוב. בתחוםלרבות  שונות, ותקלות עקב עיכובים ההצעות

כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את המציע, מהמועד בו תוגש  .6.11
 (.  "תקופת ההצעה")להלן:  24/03/2023במערכת המכרזים המקוונת, ועד 

המציע לא יהא רשאי לחזור בו מהצעתו או לתקן הצעתו לאחר המועד האחרון להגשת הצעות.  .6.12
ההצעה הינה הצעה סופית ובלתי מותנית. אין להתנות תוקף הצעה למגרש מסוים בזכייה או באי 

 זכייה במגרש מסוים אחר, ואין לקבוע סדר עדיפויות לזכייה במגרש מסוים. 

שלח באמצעות מערכת המכרזים המקוונת הודעה בדבר ביטול  על אף האמור לעיל, מציע אשר .6.13
( ו/או כתב הצעה מתוקנת "הודעת ביטול"הצעתו לפני המועד האחרון להגשת הצעות )להלן: 

(, "הצעה קודמת"-מתוקנת" ו"הצעה המבטלת את הצעתו הקודמת במכרז )להלן ובהתאמה: 
לא תמצא הודעת ביטול ו/או הצעה יראו את ההצעה הקודמת כבטלה. מובהר כי בכל מקרה שבו 

מתוקנת בתיבת המכרזים המקוונת במועד האחרון להגשת ההצעות, ההצעה הקודמת תחייב את 
 המציע לכל משך תקופת ההצעה ללא זכות חזרה כאמור לעיל. 

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

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

 להגשת ההצעות למכרז.

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

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

חוזה חכירה אחד במשותף עם כל המציעים המפורטים בטופס ההצעה יובהר כי הרשות תחתום על 
ורק איתם. ) לדוגמה : אם בכוונת בעל ואישה לחתום במשותף על חוזה חכירה עם הרשות, עליהם 

 לכלול את פרטי שניהם וחתימותיהם בטופס זה במערכת המכרזים המקוונת(.

 הפקדת פיקדון   .7

 במועד בחירת המגרשהזוכים  במכרז  אשר יוזמנו לבחירת המגרשים, נדרשים להפקיד בידי רמ"י  .7.1
פיקדון באמצעות המחאה בנקאית בסכום שלא יפחת מסכום הפיקדון המצוין בטבלה ) טבלה א'( 

 )להלן: "הפיקדון"( וזאת כתנאי לבחירת המגרש. 

 קאית לפקודת רשות מקרקעי ישראלהמחאה בנבאמצעות  אך ורקהפיקדון לקיום הצעה יהיה 
 כאמור לעיל. 1בסכום המפורט בטבלה שבסעיף 

יובהר כי לא תתקבל ערבות בנקאית או ערבות מחברת ביטוח.  בנוסף, לא תתקבל המחאה שאינה  .7.2
 המחאה בנקאית וכן לא תתקבל המחאה מאת בנק הדואר. 

במועד בחירת המגרש, המחאה  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי זוכה אשר לא יפקיד בידי הרשות
 לפקודת רשות מקרקעי ישראל בסכום הנדרש, יאבד את זכותו להשתתף בתהליך בחירת המגרש. 
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, הרשות רשאית לחלט את לאחר בחירת המגרשזוכה שיוותר מסיבה כלשהי על זכייתו במכרז  .7.3
 להלן. 10הפיקדון בכפוף לסעיף 

יקבל לידיו את ההמחאה  קודם בחירת המגרש,זוכה שיוותר מסיבה כלשהי על זכייתו במכרז 
 בחזרה.

 הפיקדון ימומש מיד לאחר הזכייה במכרז.  .7.4

 

 הכרזת הזוכים  במכרז ובחירת המגרשים .6

ההצעות אשר יוגשו בהתאם לכללי המכרז ותנאיו באמצעות מערכת המכרזים המקוונת )להלן:  .8.1
שר לפי שיקול דעתה )ובהתחשב "ההצעות הכשרות"(, יובאו לדיון בפני ועדת המכרזים של רמ"י א

בהשאת רווחיה של רמ"י(, תכריז על הזוכים במכרז, תוך דירוג ההצעות הזוכות מההצעה הגבוהה 
ביותר ועד להצעה הנמוכה ביותר כמפורט להלן וזאת בכפוף ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת במכרז 

 ין. זה ו/או סמכות המוקנית לרמ"י בהתאם להוראות המכרז ו/או על פי ד

ועדת המכרזים של רמ"י תודיע למציע אשר הצעתו זכתה במכרז )להלן: "הזוכה"( במכתב רשום על  .8.2
זכייתו במכרז ועל כך שהוא יוזמן על ידי המרחב הרלוונטי לבוא ולבחור מגרש עפ"י סדר הקדימות 

ל זוכה שיצוין במכתב זה. סדר הקדימות של הזוכים יקבע ע"י ועדת המכרזים שתיתן מספר זכייה לכ
מספר הזכייה הינו אישי  –בהתאם לדרוג ההצעות, מההצעה הגבוהה  ביותר לנמוכה. למען הסר ספק 

 ואינו ניתן להעברה, לרבות החלפת מספרי זכייה בין הזוכים והחלפת מגרש לאחר הבחירה.

היה והוגשו מספר הצעות בסכום זהה תערך הגרלה מוקדמת בין מציעים אלו לקביעת סדר הקדימות  .8.3
 ביניהם.   

המרחב יזמן אליו את מגישי ההצעות הזהות לצורך עריכת ההגרלה ביניהם. מציע אשר לא יהיה נוכח  
במועד ובזמן שנקבעו לעריכת ההגרלה,  יערוך המרחב את  ההגרלה שלא בנוכחותו וקביעת מיקומו 

 בסדר הקדימות תחשב כאילו נעשתה בנוכחותו.

הות ביותר, יוזמנו במועד אשר יקבע ע"י רמ"י לצורך בחירת מגרש המציעים הזוכים, בעלי ההצעות הגבו .8.4
)להלן: "מועד הבחירה"(  בו הם מעוניינים. ההזמנה תעשה בדואר רשום בהתאם לכתובת המצוינת 

 בפרטי ההצעה.

שעות מעת  72ההודעה שתשלח בדואר רשום כאמור, תחשב כאילו התקבלה על ידי הזוכה בחלוף 
 השליחה.

גרשים יקבע בהתאם לסדר הקדימות של הזוכים שנקבע על ידי ועדת המכרזים ומספר סדר בחירת המ .8.5
זכייה שניתן לכל זוכה, מההצעה הגבוהה ביותר לנמוכה.  דהיינו,  בעל ההצעה הגבוהה ביותר יהיה 
רשאי לבחור כזוכה ראשון את המגרש שהוא מעוניין בו, בעל ההצעה השנייה בגובהה יהיה רשאי 

 ני את המגרש מבין המגרשים שטרם  נבחרו,  וכך הלאה. לבחור כזוכה ש

מודגש בזאת, כי הזכות לבחירת מגרש עפ"י סדר הקדימות כמפורט לעיל, תהיה אך ורק למגרש שלא 
בחר כאמור ובלבד שגובה ההצעה הזוכה לא יפחת ממחיר המינימום שנקבע לגבי אותו מגרש, וכן 

 בעמודת גובה הפיקדון בטבלה לגבי אותו מגרש.שהפיקדון יוגש יהיה לפחות בסכום המצוין 

מובהר בזאת, כי למועד הבחירה יוזמנו יותר מציעים מאשר כמות המגרשים בהתאם לסדר הקדימות  .8.6
שתקבע ועדת המכרזים בהתאם למדרג ההצעות, וזאת מתוך הנחה שחלק מהזוכים יוותרו על זכייתם, 

. בכל מקרה, לאחר ל דעתה של הרשותמספר המציעים הנוספים שיוזמנו יהיה בהתאם לשיקו
 המגרשים, יסתיים תהליך  הבחירה. 288שיבחרו כל 

יובהר כי רמ"י אינו מתחייב להקצות מגרשים לכל המציעים שיוזמנו למועד בחירת המגרש במידה וכל 
 המגרשים יבחרו על ידי מספר הזוכים הזהה למספר המגרשים שהוצעו במכרז. 
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מודגש בזאת, כי כל הזכויות לבחירת מגרש, הנובעות ממכרז זה לרבות הזימון לבחירת מגרש, 
 תקפות אך ורק למכרז זה ולמועד בחירת המגרש בלבד. 

יובהר בזאת למציעים הנוספים שיוזמנו כי ככל  שלא יוותרו מגרשים לבחירה כאמור, לא יוכרו למציעים  .8.7
.  יובהר לזוכים כי ככל שבעל זכות לבחירת מגרש, יוותר על אלו זכויות מכח מכרז זה, בדרך כלשהי

 זכותו  לבחור מגרש מסיבה כלשהי, לא  יוכרו לזוכה זכויות מכח מכרז זה, בדרך כלשהי. 

 המציע/הזוכה לא יחזור אל רמ"י בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי בגין האמור בסעיף זה.

לפיכך,  כל מי שזכה במכרז יהיה חייב להיות נוכח אישית  בחירת המגרש תיעשה אישית ע"י הזוכה, .8.8
בבחירת המגרש ולהביא איתו תעודת זהות. מי שנבצר ממנו להופיע אישית יוכל ליפות כוחו של אדם 
אחר להופיע בשמו ולבחור בשמו מגרש, בתנאי שמיופה הכח ימסור לידי עורכי בחירת המגרשים, לפני 

חתום ומאושר ע"י נוטריון במקור או העתק המאושר כנאמן למקור ע"י  נינוטריותהליך הבחירה, יפוי כח 
 עו"ד או הנוטריון, שהכין את יפוי הכח ותעודת זהות של מיופה הכח. 

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

בני זוג נשואים יכול להשתתף בבחירת המגרש בשמו ועבור בן זוגו ובלבד ששני בני הזוג כל אחד מ 
הגישו הצעה במשותף וכי במעמד הבחירה יציג בן הזוג הנוכח תעודת זהות של בן הזוג שנעדר, 
במקרה זה תראה רמ"י בן הזוג הנוכח מיופה כוח של בן הזוג הנעדר שנרשם עמו כאמור, ובני הזוג 

 ו בכל טענה ו/ או דרישה ו/ או תביעה בקשר עם האמור כלפי רמ"י.             לא יבוא

    

                 

זוכה שהוזמן לבחירת מגרש עפ"י מספר זכייתו ולא יהיה נוכח בעת שהגיע תורו לבחור מגרש מסיבה                 .8.9
ע לפני תום בחירת המגרשים, אך יופי לרבות הגעה ללא המחאה בנקאית כנדרש ומסמכי חובהכלשהי, 

יהיה רשאי לבחור מגרש בסמוך למועד בו יסיים הזוכה הנוכחי הבוחר מגרש באותה עת, גם אם בינתיים 
דילגו על מספרו,  וזאת בתנאי שיגיע לפני תום בחירת כל המגרשים וימסור לידי עורכי בחירת המגרשים 

המגרשים שנותרו עם הגיעו למקום הבחירה  פיקדון כנדרש.  זוכה זה יהיה רשאי לבחור מגרש מבין
 בהתאם. 

כל מי שזכה במכרז ולא הופיע במועד בחירת המגרשים עד לסיום הבחירה של כל המגרשים כאמור, 
 יראה הדבר כוויתור מצידו וזכייתו תבוטל . 

רך הזכות לבחור מגרש והזכויות הנובעות מהזכייה במכרז הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה בכל ד
 שהיא.

 
מכל חלק  במקרה שלאחר מועד בחירת המגרש  יחזור בו המציע מהצעתו או מחוזה החכירה או .8.10

שלהם בכל צורה שהיא ו/או יסרב למלא ו/או לא יעמוד במילוי התחייבויותיו בהתאם להצעה או 
לחוזה  החכירה  תהא רמ"י רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה, ולבטל את חוזה החכירה 

נחתם. רמ"י תהא חופשיה ורשאית לעשות במגרש או לגביו כל מעשה ולהתקשר עם כל אדם אם 
לתנאי  10שתמצא לנכון וכן רמ"י רשאית במקרה זה לחלט את הפיקדון כפיצוי מוסכם, בכפוף לסעיף 

 המכרז.
 

על אף האמור לעיל, הרשות תהא רשאית לבטל את המכרז ו/או לשנות את תנאי המכרז בכל עת,  .8.11
להלן, ואין באמור לעיל משום התחייבות של הרשות לקבל הצעה כלשהי לרבות את  11רט בסעיף כמפו

 ההצעה בה המחיר המוצע, הוא הגבוה ביותר.
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 תנאים להתקשרות עם הזוכה .9

עם הזוכה במכרז ייחתם חוזה חכירה בהתקיים התנאים המצטברים הבאים המהווים תנאים יסודיים  .9.1
 למימוש הזכייה:

 שילם לרמ"י במועד את מלוא התמורה עבור הקרקע. הזוכה .9.1.1

 הזוכה שילם למשרד במועד את מלוא התשלום עבור סה"כ הוצאות הפיתוח. .9.1.2

 ימים מיום בחירת במגרש. 90הזוכה המציא )מסר( לרמ"י  חוזה חכירה חתום  על ידו תוך  .9.1.3

ות הזוכה, הסדיר את כל התחייבויותיו כלפי הרשות המקומית והמשרד במועד,  לרב .9.1.4
המצאת חוזה תשתיות חתום והמצאת הערבות. על הזוכה להמציא לרמ"י אישור המשרד 
על הסדרת התחייבויותיו כאמור. )ככול ונידרש על פי תנאי מכרז זה חתימה על הסכם 

 לביצוע תשתיות(. 

התנאים להתקשרות לעיל הינם תנאים יסודיים למימוש הזכייה במכרז זה והם יחולו על  .9.1.5
 מקום אחר במסמכי המכרז, לרבות בנוסח החוזים שבמסמכי המכרז. אף האמור בכל 

במקרה בו  הזוכה לא יקיים את אחד או יותר מהתנאים המפורטים לעיל, יחשב הדבר  .9.1.6
כהפרת התחייבות הזוכה על פי תנאי המכרז, זכייתו תבוטל לאלתר, ויחולו הוראות סעיף 

 פים.וסעדים נוס ) הפיקדון (להלן בדבר חילוט הערבות 10

על אף האמור לעיל, במקרה בו הזוכה שילם את מלוא התמורה עבור הקרקע וסה"כ  .9.1.7
תאפשר הרשות לזוכה  9.1.4ו/או סעיף  9.1.3הוצאות פיתוח במועד, ולא עמד בסעיפים 

 לרפא את הפגם.

 בכפוף לאמור לעיל, ייחתם עם הזוכה במכרז חוזה חכירה בנוסח המצ"ב לחוברת המכרז.  .9.1.8

 כל מסמכיה ונספחיה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי החוזה כאמור. חוברת המכרז על .9.1.9

 הפרות וסעדים .10

ב)ב( לתקנות חובת המכרזים  16ידוע למציע/זוכה כי אם תתקיים אחת מהעילות הקבועות בתקנה  .10.1
לקיום הצעה )עד לסכום ) הפיקדון (כאמור להלן, ועדת המכרזים רשאית להורות על חילוט ערבות 

( והמציע/זוכה רשאי יהיה להגיש בכתב את 1הצעה המופיע בטבלה שבסעיף  גובה הערבות לקיום
 יום מיום ביטול העסקה/זכייה. 30-טענותיו כנגד חילוט הערבות כולה או חלקה, לא יאוחר מ

"ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות על חילוט ערבות מכרז של מציע, כולה או  ב)ב(:16תקנה 
 להשמיע את טענותיו, אם התקיים בו אחד מאלה: חלקה, אחרי שנתנה לו הזדמנות

 הוא נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; .10.1.1

 הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; .10.1.2

 הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז; .10.1.3

ז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם אחרי שנבחר כזוכה במכר .10.1.4
 ליצירת ההתקשרות של הגוף הציבורי עם הזוכה במכרז.

לקיום ההצעה כאמור לעיל, כדי למצות ו/או לגרוע מכל סעד וזכות  ) הפיקדון ( אין בחילוט הערבות .10.2
רשאית לתבוע ביצוע  אחרים המוקנים לרשות על פי דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור תהא הרשות
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בעין ואכיפה של התחייבויות הזוכה ו/או לתבוע מהמציע פיצויים גבוהים יותר בגין הנזקים שנגרמו 
 או יגרמו לרשות, ו/או לחלט כל כספים אחרים אשר שולמו או ישולמו ע"י המציע.

ה בכל מקרה של הפרת התחייבויות הזוכה כמפורט לעיל, תהא הרשות רשאית לראות את ההצע .10.3
כבטלה מעיקרה, ולבטל את החוזים אשר נחתמו עם המציע. הרשות תהא חופשיה ורשאית לעשות 

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

 

 שינוי תנאי המכרז, הארכת מועדים, ביטול המכרז  .11

 שינוי תנאי המכרז  .11.1

הבלעדי לשנות כל תנאי מתנאי המכרז הרשות תהא רשאית בכל עת, ועל פי שיקול דעתה  .11.1.1
"(. החלטת הרשות על שינוי תנאי המכרז יכול שתיעשה עד שינוי תנאי המכרז)להלן: "

למועד האחרון להגשת הצעות. הודעת השינוי אשר פורסמה באתר האינטרנט של הרשות, 
 תהווה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז וממסמכיו ותחייב את המציע. 

 השינוי בתנאי המכרז באמצעות פרסום באתר האינטרנט.הרשות תודיע על  .11.1.2

באחריותו הבלעדית של המציע לעקוב אחר הודעות הרשות בקשר לשינוי תנאי המכרז  .11.1.3
אשר יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות ולפעול בהתאם להם. המציע/הזוכה לא יבוא 

 רז. בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאי ידיעה על שינוי תנאי המכ

 הארכת מועדים  .11.2

לעיל ובכפוף לאמור בו, רשאית הרשות לדחות  11.3מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .11.2.1
כל אחד מהמועדים הקבועים בתנאי המכרז, לרבות המועד האחרון להגשת הצעות, ככל 
שתימצא לנכון, ואף מספר פעמים, על פי שיקול דעתה הבלעדי. אין באמור לעיל משום 

רשות לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות על פי בקשת מציע זה  חובה כלשהי על
 או אחר, מכל סיבה שהיא.

המציע לא יבוא בטענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי כנגד הרשות במקרה של שינוי  .11.2.2
 בתנאי המכרז ו/או הארכת מועדים כאמור לעיל.

 ביטול/הקפאת המכרז .11.3

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

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



חוזה 
:251/11 

ת.הפקה:    206/11תנאים:
7:23:32 

 בתוקף 06/02/2019
 
 

 ל"קק בבעלות לא(, פיתוח הסכם ללא) ישירה חכירה : תיק לסוג חוזה דוגמת
 

  

      

   

   

  חכירה חוזה
    
  ן ו ו ה מ

 

 ___________ :תיק' מס  

 

 ___________ :חשבון' מס
 

  

     ______ שנת ___________ לחודש __________ ביום  _________________ -ב ונחתם שנערך

  

        ______ שנת ___________ לחודש  __________ ביום

   

  ן י ב
   

 לישראל קימת וקרן הפיתוח רשות, ישראל מדינת קרקעות את המנהלת ישראל מקרקעי רשות

  _________________  :היא זה חוזה לצורך שכתובתה ,"(המחכירה" להלן שתיקרא)

   

   ;אחד מצד

   

   

  ן י ב ל

   

 : ___/___בנכס החלק     _________ תאגיד/זיהוי' מס     _________________

   

   

  _________________ _________: היא זה חוזה לצורך שכתובתו"(, החוכר" להלן)

   

:שני מצד  
 

   

   

  א ו ב מ

   

 את מהווים הינם וביחד לו המצורפים החכירה מתנאי נפרד בלתי חלק מהווה החכירה לחוזה המבוא

 . החכירה חוזה

 "(. החכירה תנאי"- להלן) 4.11.99  ביום 4818' מס  פרסומים בילקוט פורסמו ל"הנ החכירה תנאי
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 זה במבוא להלן המפורטים המקרקעין של הבעלים היא הפיתוח רשות/ישראל מדינת  -ו  ל י א ו ה

   " ( ;המוחכר" - להלן)

   

 עליו חלה לא החכירה לתנאי( 3'()א)19 סעיף הוראות  לפי כי בזה  מצהיר  והחוכר   ל י א ו ה ו

 מוכנה זה ויסודי מוקדם בתנאי שרק לו ידוע וכי זה  בחוזה המחכירה  עם להתקשרותו באשר  מגבלה

   ;זה חכירה חוזה פי-על עמו להתקשר המחכירה

   

 מהקשר אם אלא, זה במבוא להלן לאמור בהתאם תהיה זה שבחוזה המונחים ומשמעות  ל י א ו ה ו

  :החוזה פי-על אחרת משמעות מתחייבת הדברים

   

 : הם פרטיו ואשר המחכירה י"ע שהוכן בזה הרצוף בתרשים המתואר המגרש":המוחכר"

   

   בערך ר"ממ _________  :השטח                           _________  :המקום

   : ______ _____ _____חלקות  ____: _______ גוש

   ________ 'מס  מפורטת תכנית לפי' ____ ____ מס( ים)מגרש

   

 

 . המחכירה הנהלת ידי-על זה חוזה נשוא העסקה אושרה שבו התאריך": העסקה אשור יום"

   

 ____/__/__  – ועד  ____/__/__  – מ דהיינו העסקה אשור מיום החל, שנים ___  ":ירההחכ תקופת"

 . 

   

 . החכירה תקופת מתום החל שנים ___  ":נוספת חכירה תקופת"

   

 . ______________________  ":החכירה מטרת"

   

  .זה חוזה חתימת במועד המוחכר על החלה תקפה תכנית פי על": הבניה קיבולת"

   

   ":התמורה"

   

 . העסקה אשור ליום נכון, ח"ש ___________ של סך

   

 כפופה תהיה, לעיל כמוגדר הבניה לקיבולת מעבר בניה, זה בחוזה שנקבעו אחרים מתנאים לגרוע מבלי

  .המחכירה הסכמת וטעונה המוחכר על החלה, מאושרת לתכנית

 

  .לעיל כמוגדר הבניה לקיבולת מעבר הלבני המחכירה הסכמת תמורת נוספת תמורה תידרש לא

   

 הבניה קיבולת נבנתה לא, בפועל אם אף,  החכירה מדמי חלק כל של להשבה זכאי יהיה לא החוכר

  .שולם בגינה
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  .המחכירה לזכות במלואה התמורה הפקדת על אישור, החוזה חתימת במעמד למחכירה ימציא החוכר

   

, זה חוזה פי על המועדים לרבות, ועניין דבר לכל החכירה ופתתק כתחילת ייחשב העסקה אישור יום

      .פיתוח והוצאות חובה תשלומי, מיסים עבור והתשלום, נזקים בעד האחריות, החזקה לעניין וכן

   ":נוספים חיובים"

 כחוק מ"מע בתוספת__________  ליום נכון ח"ש_______________  בסך_____________ 

  מ"מע כולל__________  ליום נכון ח"ש_______________  ךבס_____________ 

 

 ______________________________________  ) ח"ש ___________  ":המוחכר של היסודי הערך"

   .לעיל האמור העסקה אישור ליום( 

     

 . לעיל האמור העסקה אשור ביום ידוע שהיה האחרון לצרכן המחירים מדד": היסודי המדד"

   

   .__________________  ":היעוד"

   

     _______________________________  לא יאוחר "המועד להשלמת הבניה":

   

ואם החוכר הוא יותר מאדם או מתאגיד אחד, התחייבויותיהם של האנשים או התאגידים   ו ה ו א י ל

   זה זה תהינה רק ביחד;פי חו-המהווים את החוכר תהיינה ביחד ולחוד ואילו זכויותיהם על

  

 המוחכר את בזה מקבל והחוכר, החוכר לרשות המוחכר את בזה מעמידה והמחכירה   ל י א ו ה ו

 ידי על שתאושרנה לתכניות ובהתאם לעיל לאמור בהתאם המבנים ובניית פיתוחו לשם, לרשותו

  .התכנון מוסדות י"וע המחכירה

                                                                                                                         

                     

 – להלן) הבאים המיוחדים התנאים יחולו  כי הצדדים מסכימים החכירה לתנאי ובנוסף   ל י א ו ה ו

  "(:המיוחדים  התנאים"

        

                                                                                                                      

                                 
  החוכר והתחייבויות הצהרות

   

 התמורה       .1

   

 . זה במבוא  כהגדרתה תמורהה את למחכירה החוכר ישלם המחכירה התחייבויות תמורת      (א)

   

 תשלומים פורטו אם, זה במבוא כהגדרתם", הנוספים החיובים" את  למחכירה החוכר ישלם כן      (ב)

    .ל"כנ
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 של המחכירה לזכות הפקדתם על אישור החוזה חתימת במעמד למחכירה ימציא החוכר       (ג)

    .לעיל( ב) -ו( א) קטנים בסעיפים כמפורט, לשלם נדרש אותם הסכומים

      

, ויבנה במידה, עבורם שיבנה שלישיים צדדים ש"ע זכויות לרישום עד כי מתחייב החוכר       .2

 הוא יהיה, המקרקעין רישום בלשכת"( היחידות רוכשי: "להלן) המוחכר על דירות או מבנים
 יברוכש בטיפול והכרוכות הנדרשות המשפטיות הפעולות לכל הבלעדי האחראי

 רישום, משכנתא לרישום התחייבויות מתן, עיקולים רישום, זכויות העברת לרבות  ,היחידות

 רוכשי של זכויותיהם ורישום מיסים אישורי בדיקת, היחידות רוכשי לטובת משכנתאות

  .המקרקעין רישום בלשכת היחידות

  

הרשות על המסמכים במוחכר על שמו בלשכת רישום המקרקעין, ולפיכך ממועד חתימת           

הדרושים לצורך רישום זכות החכירה על שמו, בלשכת רישום המקרקעין, תהא הרשות פטורה 

מלתת לחוכר ו/או לרוכשי היחידות ממנו כל שרות בגין המוחכר ו/או הזכויות בו, לרבות 

 התחייבות לרישום משכנתא.

   

 שהוא המבנים של הבניה תוכניות את לאישורה למחכירה ולהגיש להכין מתחייב החוכר       .3

 מסמך וכל מוסמך מודד ידי-על ערוכה המוחכר של מדידה מפת, המוחכר על לבנות מבקש

   "(.הבנייה תכניות" או" התכניות: " להלן) האמורה הבנייה לצורך שיידרש אחר

   

 ידי על שאושרו הבנייה תכניות את רק המוסמכות התכנון לרשויות להגיש מתחייב החוכר       .4

 והכל - המוסמכות התכנון מרשויות כדין בנייה היתר לקבלת הנדרש כל את ולעשות המחכירה

  .הבניה לתכניות המחכירה אישור קבלת עם מיד

   

 בהם שימוש או/ו הפעלתם או/ו איכלוסם אפשרות כדי המבנים בניית לסיים מתחייב החוכר       .5

  (.____________________________)  הבניה שלמתלה המועד עד ההקצאה למטרת בהתאם

   

 המועד עד ולסיים להכין מתחייב החוכר, נפרדת רישום כיחידת נרשם טרם והמוחכר במידה        .6

 לשם הדרושות הפעולות כל את( ____________________________)  הבניה להשלמת

: לרבות, שתידרש פעולה כל בונוחש על כך לשם ולבצע נפרדת רישום כיחידת המגרש רישום

 את לרשום וכן, ב"וכיו הפרדה, מחדש חלוקה, חלוקה, איחוד, מפות הכנת, מדידה, פרצלציה

  .זה למועד עד נפרדת רישום כיחידת המקרקעין רישום בלשכת המגרש

  

לות המחכירה תהיה רשאית להודיע לחוכר, מראש ובכתב, כי בכוונת המחכירה לבצע את הפעו          

האמורות, או איזו מהן, במקום החוכר ובמקרה זה תהיה המחכירה רשאית לבצע את כל הפעולות 

האמורות, כולן או חלקן, בעצמה ועל חשבון החוכר, והחוכר מתחייב לשלם למחכירה כל הוצאה 

יום מתאריך הגשת  30שתוציא המחכירה לשם ביצוע הפעולות האמורות, לפי חשבון שיוגש לו, תוך 

 בון.החש

  

החוכר מתחייב כי לאחר רישום המקרקעין כיחידת רישום נפרדת, החוכר ירשום את זכויות החכירה           

 שלו במקרקעין בהתאם לאמור בחוזה זה.
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במידה והמוחכר נרשם כיחידת רישום נפרדת, ירשום החוכר את זכויות החכירה שלו במקרקעין           

 יום לאחר חתימת החוזה על ידי הרשות. 60 -לא יאוחר מ בהתאם לאמור בחוזה זה מיד ו

     

 משותף כבית המבנים רישום לשם הדרושות הפעולות כל את ולסיים להכין מתחייב החוכר       .7

 9 עד או הבניה להשלמת המועד עד1969 - ט"תשכ, המקרקעין חוק לפי משותפים בתים או

, חשבונו על, כך לשם ולבצע  ,הרשות י"ע שנעשתה מקום, הפרצלציה רישום ממועד חודשים

 את לרשום וכן  ,ב"וכיו תקנונים, רישום צווי, תשריטים הכנת רבותל, שתדרש פעולה כל

  .האמור למועד עד משותפים כבתים או משותף כבית המבנים

   

 את לבצע המחכירה בכוונת כי, ובכתב מראש, לחוכר להודיע רשאית תהיה המחכירה

 את לבצע תרשאי המחכירה תהיה זה ובמקרה החוכר במקום, מהן איזו או, האמורות הפעולות

 לשלם מתחייב והחוכר, החוכר חשבון ועל בעצמה חלקן או כולן, האמורות הפעולות

 שיוגש חשבון לפי, האמורות הפעולות ביצוע לשם המחכירה שתוציא הוצאה כל למחכירה

 . החשבון הגשת מתאריך יום 30 תוך, לו

  
 הפעולות ביצוע לצורך שידרש מסמך כל למחכירה למסור החוכר מתחייב זה במקרה

 .המחכירה י"ע האמורות

   

 חכירה של בדרך זכויות העברת המחכירה תאפשר לא, משותף כבית הבית רישום מועד עד

 . המחכירה מאת במשותף חוכרים היחידות ורוכשי החוכר יהיו לפיה( מושע) משותפת

  

 יותזכו העברת תותר(, כולל) ד"יח 4 עד למגורים עצמית נמוכה לבניה שייעודו במוחכר

 וזאת שהוא סוג מכל תאגיד אינו שהחוכר ובלבד, המשותף הבית רישום בטרם אף, כאמור

 .זה חוזה פי על החוכר התחייבויות מכלל לגרוע מבלי

  

 והינה המחכירה תאפשר, המקרקעין רישום בלשכת החוכר של זכויותיו לרישום בכפוף

 לרוכשי זכויות העברת יןבג המקרקעין בפנקסי הערות לרישום, הסכמתה את בזאת נותנת

 . היחידות

   

 במועד, לצורך בהתאם, אחר מקום בכל או/ו המחכירה במשרדי להופיע מתחייב החוכר       .8

ולחתום על כל מסמך, שטר, תעודה וכד', כפי שיידרש לשם  ,מראש המחכירה עם שיתואם

בבית משותף,  ביצוע רישום החכירה בגין המגרש והמבנים שהוקמו עליו ו/או כל יחידה

ידי החוכר, מתחייב החוכר -כאמור על שנרשם כאמור לעיל, לפי המקרה. לא תואם מועד

 ידי המחכירה.-להופיע בכל מועד שייקבע ויודע לו על

  

נפרדת, יחתום החוכר במעמד חתימת חוזה זה גם על שטר חכירה, וכן על כל מסמך,           

שם ביצוע רישום זכויותיו בגין המקרקעין. שטר, תעודה וכד' אחרים, כפי שיידרש, ל

החוכר מתחייב לרשום את זכויותיו עפ"י שטר החכירה בלשכת רישום המקרקעין לא 

 יום מיום חתימת החוזה. 60 -יאוחר מ
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לחוכר במפורש  חוזה זה הינו המרחב שמעל שטח פני הקרקע, אלא אם כן הוקנו המוחכר מכח       .9

זכויות במרחב שמתחת לשטח פני הקרקע. האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מזכויות שהוענקו 

 לחוכר בתכנית תקפה ובכלל זה אישור לבניית מרתף.

  

  יסודית הפרה     .10

   

, 7, 6, 5, 2 סעיפים מהוראות כלשהי הוראה הפרת, החכירה לתנאי 19 בסעיף לאמור בנוסף

 רשאית החכירה בתנאי  מהאמור לגרוע ומבלי זה חוזה של יסודית להפרה תחשב, זה למבוא 8

 . כאמור הפרה בשל זה חוזה לבטל המחכירה

 בתנאים וזאת מועדים להארכת הסכמתו לתת המחכיר רשאי 5 בסעיף האמור לעניין          

  .שיקבע

   

   

  מחזיקים ופינוי התאמה-אי     .11

 מתאימים אותם ומצא, והמשפטי הפיזי מצבו את בדק, המוחכר את ראה כי בזה מצהיר החוכר      (א)

 . החוזה ביצוע למטרת צרכיו לכל

 עד במגרש נמצאו אשר מחזיקים המגרש על ימצאו אם, לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי      (ב)

 : העסקה אישור מועד

  

  שהיא צורה בכל, הפינוי הוצאות או/ו המחזיקים של פינויים חובת המחכירה על יחולו לא      (1)

 כלשהי הוראה מילוי-לאי הצדקה או/ו עילה תשמש לא, כאמור, במגרש מחזיקים הימצאות      (2)

 זה שבחוזה הזמנים בלוח  לעמוד חובתו על ובפרט החוכר ידי-על החוזה של

 להודיע, זה חוזה של חתימתו תאריך אחרי חודשים משלושה יאוחר לא, רשאי יהיה החוכר      (3)

, זה במקרה. החוזה בביטול מעוניין הוא במגרש מחזיקים של הימצאותם בשל כי למחכירה

 מוכנה המחכירה תהיה, כאמור מחזיקים של הימצאותם עובדת את המחכירה לאישור ובכפוף

 סעיפים הוראות יחולו הביטול על. מוסכמים בפיצויים וכרבח חיוב ללא החוזה לביטול להסכים

 . המחויבים בשינויים, החכירה לתנאי( ג) 19ו( ב) 19

  
  ריבית והצמדה על פיגורים בתשלום     .12

   

 ישא במועדו ידו על ישולם לא ואשר זה חוזה י"עפ למחכירה חייב שהחוכר תשלום כל       (א)

 יהיו אשר בשעורים ויהיו בפועל התשלום ליום עד חושבושי ריבית או/ו  הצמדה הפרשי

 אחרת זכות בכל לפגוע מבלי זאת, בתשלום פיגורים לגבי התשלום בעת במחכירה מקובלים

 . דין כל פי-על או החוזה לפי המחכירה של

   

 הפרשי, הריבית, הגביה הוצאות: הבא הסדר לפי ייזקף החוכר ידי-על שישולם תשלום כל       (ב)

   .הקרן ולבסוף ההצמדה

  

  פיתוח הוצאות תשלום      .13

החוכר מתחייב לשאת בכל הוצאות הפיתוח, בין שאלה חלות על המוחכר או בגינו או            

או אחרי מועד חתימת חוזה   חוזה זה  בגין השימוש בו במועד חתימת חוזה זה, בין לפני
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 ל"קק בבעלות לא(, פיתוח הסכם ללא) ישירה חכירה : תיק לסוג חוזה דוגמת
 

  

חתימת חוזה זה ובין שלא שולמו על ידו. ידי המחכירה לפני מועד -זה, בין ששולמו על

פי דרישתה של המחכירה ו/או של -החוכר מתחייב לשלם את הוצאות הפיתוח על

הגורם המוסמך מטעמה לדרוש את תשלומן ו/או על פי דרישתו של הגורם שהוציא את 

   הוצאות הפיתוח.

   

 המחכירה ייד על ששולם תשלום כל, דרישה לפי, למחכירה להחזיר מתחייב החוכר

    .המחכירה של דרישתה מתאריך יום 30 תוך וזאת, הפיתוח הוצאות עבור

 בגין שהוא סוג מכל אגרות או/ו היטלים או/ו הוצאות -" פיתוח הוצאות" זה בסעיף

 תנאי המהוות אחרת תשתית כל או/ו על - תשתית או/ו תשתית מערכות פיתוח

 סלילת, תיעול, למוחכר גישה רכיד פריצת לרבות, בו לבנייה או המוחכר לפיתוח

 . ב"וכיו ביוב, מים, תאורה, ומדרכות כבישים

   

 לשינוי הסכמתה את המחכירה תתנה לא החכירה לתנאי( ד)14ו( ג)9 בסעיפים האמור אף על     .14

  .כספי בתשלום זכויות והעברת פיצול, נוספת בנייה, הבניה בקיבולת שינוי, יעוד

   

 י"עפ הרישום או/ו הפעולות בביצוע הכרוכים התשלומים או/ו ההוצאות כל כי לחוכר ידוע     .15

  .בלבד עליו יחולו זה חוזה

   

  :מיוחדים תנאים    .16

  

 

____________________________________________________________________________   

  

   

 האמור יגבר, החכירה תנאי לבין לעיל המפורטים המיוחדים התנאים בין סתירה של במקרה     .17

  .המיוחדים בתנאים
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  :החתום על הצדדים באו ולראיה

   

   

 : המחכירה               : החוכר   

   

______________ 

______________ 

______________ 

  שם. 1

    זיהוי  'מס

   חתימה

   _____________ 

 ______________ 

______________ 

 

  שם.1

 ההמשר תואר    

  חתימה 

  

______________ 

______________ 

______________ 

  

______________ 

______________ 

______________ 

  

______________ 

______________ 

______________ 

  

  

  שם. 2

   זיהוי  'מס

   חתימה 

  

  שם. 3

    זיהוי  'מס

   חתימה

  

  שם. 4

    זיהוי  'מס

   חתימה

  

     

 _______________ 

 _______________ 

________________

_________ _ 

  

  שם. 2 

  המשרה תואר   

    

  חתימה 
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 ל"קק בבעלות לא(, פיתוח הסכם ללא) ישירה חכירה : תיק לסוג חוזה דוגמת
 

  

______________ 

______________ 

______________ 

  

 ________________ 

________________

   

 

  שם. 5

    זיהוי  'מס

  חתימה

  

  שם. 6

חתימה   זיהוי  'מס

   

  

  

  

       

   

   

   

   

   

 :  המאשר

   

 החוכר וכי בפני שהוצגו הזיהוי מסמכי לפי ל"הנ החוכר את זיהיתי כי מאשר מטה החתום אני

 . בנוכחותי זה  חוזה על  חתם

   

 _______________  המאשר חתימת  ________________  המשרה תואר  _________________  שם

 

 

  

   

 



 135/2022בש/מספר מכרז 

 

 

 

 נספח ב'

 

 חוק מקרקעי ישראל









 135/2022בש/מספר מכרז 

 

 

 

 1נספח ג' 

 

נוסח חוזה לביצוע 
תשתיות שייחתם עם 

 הרשות המקומית
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 הסכם תשתית
 
 

 2022 שנערך ונחתם ביום ______ לחודש __________ בשנת
 
 
 

 באר שבעעיריית  .1 ב י ן:
 באר שבעהועדה המקומית לתכנון ולבנייה  . 2 
  2ככר מנחם  וברח  
  באר שבע  
 ("הועדה המקומית, ""עירייהה" - בהתאמה )להלן  

 תאגיד אזורי למים ולביוב בע"מ–מי שבע      . 3
 57רחוב ההסתדרות      
 באר שבע     

 ("התאגיד" -)להלן  
 

 מצד אחד
 
 
 

 ________________ ח.פ., _________. ____________1 ל ב י ן:
 

 ________________ ח.פ., _________. ____________2
 
 ________________ ח.פ., _________. ____________3
 

 __________; פקס: __________טל': ______________
 באמצעות מורשי חתימה מטעמו/ה:

 ת.ז. ________________ ____. _________________1
 
 ת.ז. ________________ ____. _________________2

 "(הרוכש)להלן: "
 

 מצד שני
 
 

שמספרו  והרוכש זכה במגרש / מגרשים מס' _____________ במסגרת מכרז :הואיל
 ;"(רמ"י"רשות מקרקעי ישראל ) להלן: על ידי שפורסם  ________________

 
הסכם בגין רכישת הזכויות  עלרמ"י הרוכש לחתום עם על ובעקבות זכייתו במגרש,  : והואיל

 מגרשים; /במגרש 
 

, על ידי הרוכש, יש צורך על גבו ואכלוסו יםוהקמתו של מבנ יםלצורך פיתוח המגרשו :והואיל
 ;בביצוע עבודות התשתית והפיתוח

 
, "(התאגיד)להלן: " שבעועבודות המים והביוב מבוצעות על ידי תאגיד המים והביוב מי  :הואילו

 ;דמי הקמה בהתאם להוראות הדין הקייםאשר יגבה ישירות מהרוכש 
 

ויתר עבודות התשתית והפיתוח )למעט עבודות המים והביוב(, חלות על העירייה,  : והואיל
)באמצעות לפיו תבצע העירייהזה, ביניהם בהסכם  והרוכש והעירייה מעוניינים להתקשר

בתמורה  ,תשתיות במתחםהאת עבודות הפיתוח והתקנת  מנהלת הסכם הגג/חכ"ל(
ו"המשרד"  "חוזה התשתית)להלן: " למשרד הבינוי והשיכון לתשלומים שישלם הרוכש

 (;בהתאמה
 

 
 אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
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 מבוא ונספחים
 

 א להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ויש לקראם כאחד.המבו .1

 

 נספחי הסכם זה, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו, הינם: .2
 

 חלק מתשריט התוכנית.  –תרשים המתחם  -נספח א'  .א

 

 מסמך פירוט העבודות והתשתיות. –נספח ב'  .ב

 

 .לוח זמנים לביצוע עבודות –נספח ג'  .ג
 

 ומסירת המגרש. נוסח הודעה בדבר סימון –נספח ד'  .ד
 

 נוסח אישור בדבר קבלת חזקה במגרש. –נספח ה'  .ה
 

 טבלת חיובי הפיתוח וחלוקת התשלומים. -נספח ו'  .ו
 

 נוסח ערבות בנקאית להבטחת קיום חוזה תשתית. –נספח ז'  .ז
 

 נוסח התחייבות לתשלום מקדמה על חשבון הזמנת חיבור חשמל לבית )חל"ב(. –נספח ח'  .ח
 

 .על פינוי פסולת הצהרת רוכש –נספח ט'  .ט
 

בניית מבנה בית דירות או פרויקט הכולל  -אישור ביטוח העבודות -נספח י'  .י
 מספר בתים צמודי קרקע

 
 הקמת צמוד קרקע בודד -אישור ביטוח העבודות -נספח יא  .יא
 

 
 

 הגדרות
 

 לעניין הסכם זה יוקנו למונחים הבאים המשמעויות כדלקמן: .3
 

 ;מטעמה בעצמה או באמצעות מי   " העירייה"
 

 ;)באמצעות מנהלת הסכם הגג( החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע  "המתאם"        
 

 מי שבע תאגיד אזורי למים ולביוב בע"מ;  "התאגיד" 
 

 מקרקעי ישראל לשיווק מגרשים במתחם;רשות מכרז מטעם   -"המכרז"  
  
 מקרקעי ישראל;רשות    -"רמ"י" 

 
 משרד הבינוי והשיכון;  "המשרד" 

 
 הסכם זה על נספחיו; "חוזה תשתית" 

 
התשתיות הציבוריות המיועדות להיות מותקנות בחלק מהמתחם במסגרת  -"התשתיות" 

עבודות הפיתוח הכוללות: מערכת כבישים ומדרכות, מערכות תיעול, מערכת 
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ביוב, מערכת הולכת מים, שטחים ציבוריים פתוחים ומגוננים; והכל כמפורט 
מערכות הביוב ומערכות הולכת מען הסר ספק יובהר כי ל להסכם; בנספח ב'

 .תאגידההמים מבוצעות באחריות 
 

 העבודות/" 
 העבודות שתבצע העירייה להתקנת התשתיות; -"עבודות הפיתוח 

 
 "עבודות פיתוח  
העבודות הנוספות שתבצע העירייה והכוללות, פיתוח שטחים ציבוריים פתוחים    -נוספות" 

  מפלסי המגרשים כהגדרתן להלן;ועבודות ליישור 
 

 עבודות ליישור " 
עבודות המיועדות ליישר את מפלסי המגרשים לצורך הכשרתם לבנייה על גבם  -"מפלסי המגרשים 

 ו/או לצורך התקנתן של מערכות תשתית המיועדות לשמש אותן;
 

 .לק ממנומהנדס העירייה או מי מטעמו שיוסמך על ידו לעניין הסכם זה או ח -" המהנדס" 
 

 גורם שימונה כמפקח על ידי העירייה;  -" המפקח" 
 

 ___________חלק מתחום התכנית הידוע בלשכת רישום המקרקעין כ:  -"המתחם" 
    
 כם זה כנספח א'.והמסומן בצבע שחור בנספח המצורף להס _הידוע כפלח מס'    

 
זכויות  הםזכאי לרכוש ב זכה הרוכש במסגרת המכרז ואשר הוא ים בהםהמגרש -"יםהמגרש" 

על  םומיקומ םעל הסכם חכירה, זאת בהתאם לשטחרמ"י חכירה ולחתום מול 
 במסמכי המכרז; םותיאור םפי סימונ

 
 החלה על המתחם, כולל תשריט ותקנון. _________ תכנית מספר -"התכנית"

                             
 

ו/או חוזה החכירה ו/או המכר בו התקשר הרוכש  חוזה הפיתוח -" המכר /חוזה הפיתוח/החכירה" 
 ;המבנה בקשר להקמת רמ"י למול 

 
 

תשלום חובה המשתלם לתאגיד בגין הקמה, פיתוח ושדרוג של מערכות מים  -" דמי הקמה"
ומערכות ביוב מכוחם ובמסגרתם של כללי תאגידי מים וביוב )דמי הקמה 

 ."(כללי דמי הקמהלן:")לה 2015-למערכות מים ולמערכות ביוב(, התשע"ה
  

בגין ביצוע עבודות פיתוח  למשרדסך הוצאות הפיתוח שיידרש הרוכש לשלם  -"הוצאות הפיתוח"
 וכמפורט בטבלת חיובי הפיתוח. כהגדרתן לעיל

 
מקרקעי ישראל רשות של  יןקרקעמנספח א' למכרז הלהטבלה המצורפת   -"טבלת חיובי הפיתוח"

 וכנספח ו' להסכם זה;
 

א' לחוק התכנון והבנייה,  157אישור התחברות למערכות המים והביוב לפי סע'  -"4טופס " 
 ;1965-תשכ"ה

 
מדד המחירים הכללי לצרכן או מדד תשומות הבנייה למגורים כפי שמתפרסם  -" מדד 

 מעת לעת ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לפי העניין וכפי שמצוין בהסכם;
 

  ;ו/או המשרד הוצאות הפיתוח שמפרסם רמ"י כמצוין בטבלת -" מדד הבסיס" 
 
 

 עבודות הפיתוח
 

4.  

 . והתאגיד יבצע את עבודות המים והביוב העירייה תבצע את עבודות הפיתוח במתחם .א
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ובכלל זה  להסכם נספח ב'ב העבודות כוללות את הרכיבים וסוגי העבודות המפורטים .ב
 .גידעבודות מים וביוב שיבוצעו במתחם ומחוצה לו על ידי התא

 
  .ג

העבודות תבוצענה על פי מפרטים ותכניות עבודה מפורטות שתערוך העירייה.  (1)
התכניות תוכנה ותערכנה על פי הנחיותיו של מהנדס העירייה ותהיינה כפופות 

 לאישורו.

המהנדס יהא רשאי להורות על שינוי בתכנית או לאשר שינוי שכזה בכל עת, וזאת על  (2)
העבודות  תבוצענה וי כאמור בתכניות ובמגרשים,פי שיקול דעתו הבלעדי. הוחל שינ

 בהתאם לשינוי זה.
 

העבודות לא תכלולנה כל  -מובהר בזאת למען הסר ספק כי בכפוף לסייגים שבס"ק ה' להלן  .ד
עבודות בתחום המגרש, למעט פעולות הנדרשות לצורך ביצוע עבודות התשתית. כן לא יכללו 

 ם חיצוניים שאינם באחריות העירייה. עבודות הפיתוח פעולות המוטלות על גורמי
 -ן סעיף זה ילעני

עבודות עבודות עפר בתחום המגרשים או לרבות  –" עבודות פיתוח בתחום המגרשים"
 להתקנת גדרות או קירות תמך בגבולות המגרשים או בתוכם.

חברת חשמל, חברת  , אך לא רק," לרבותגורמים חיצוניים שאינם באחריות העירייה"
המוסמכות ומופקדות על  ו/או כל חברת תשתיות אחרת, וטלפון וחברות הכבליםתקשורת 

 כך בביצוע עבודות להנחת תשתיות שבתחום סמכותן לפי כל דין או הסכם.
 

  .ה

רשאית לבצע בתחום המגרש תהא על אף האמור בס"ק ד' לעיל, תבצע העירייה או  (1)
 עבודות ופעולות אלו :

 יב בתכנית פילוס המתחם.עבודות ליישור מפלסי מגרשים כמתחי (א)

חפירה והתקנה של גומחות המיועדות להצבת מתקנים ואביזרים לחלקים של  (ב)
מערכות החשמל, התקשורת, המים והביוב הציבוריות, וכן מתקנים, אביזרים 
וחלקים של מערכות אלו וזאת, ככל שתכניות הפיתוח החלות על המגרש 

 קובעות את מיקומם של אלו בתוך תחומי המגרש.

הצבת גדרות וקירות תומכים שמיקומם בתוך תחומי המגרש והנדרשים לצורך  (ג)
 התקנת מערכות התשתית או ייצובן ו/או מיקומן במפלס המתאים.

 כל פעולה אחרת הנדרשת לצורך ביצוע עבודות הפיתוח. (ד)
 

( לעיל נתון לשיקול דעת 1סעיף ה)מובהר כי ביצוען של העבודות המפורטות ב (2)
   ., והעירייה אינה מחויבת לבצען מתוקף הסכם זההבלעדי של העירייה 

 

מובהר בזאת כי אין באמור לעיל משום התחייבות כספית לשאת בעלותם או במלוא  (3)
 ()ג( לעיל.1עלותם של קירות תמך כאמור בפסקה ה)

 
הרוכש יאפשר לעירייה לבצע בתחום מגרשו עבודות כאמור, גם לאחר שקיבל בו  (4)

דרש להיכנס לתחום המגרש לצורך ביצוען, וזאת בכפוף חזקה ולא ימנע מנציגיה להי
 להלן. 5לאמור בפסקה 

 
שעות מראש,  48המפקח יודיע לרוכש על כוונת העירייה לבצע עבודות בתחום המגרש  (5)

למעט מקרים בהם קיימת דרישה מיוחדת לביצוע העבודה, לצורך מניעת נזקים בגוף 
 או ברכוש.

 
תוך תיאום עם הרוכש ותוך הימנעות מגרימת  העבודות כאמור תבוצענה ככל הניתן (6)

 פגיעה ונזק למגרש, לרוכש ולעבודות שהרוכש מבצע בתחום המגרש.
 

העבודות תבוצענה בפיקוח המפקח ובהשגחתו מתוקף מינויו כמפורט לעיל. הרוכש רשאי  .ו
 להפנות כל טענה, בקשה או שאלה בנוגע לעבודות הפיתוח למפקח ויענה על ידו.

 
צענה על בסיס הנחיות המהנדס, וזאת לפי שיקול דעתו המקצועי לגבי נהלי העבודות תבו .ז

 ביצוע העבודות שיידרש לביצוען וכל פרט אחר הנוגע להן.
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חלק מעבודות הפיתוח באתר כבר בוצעו עד מועד יתכן כי הרוכש מצהיר, כי ידוע לו ש .ח

פיתוח שבוצעו ע"י חתימת חוזה זה, והוא מצהיר בזה כי ראה ובדק את האתר ואת עבודות ה
העירייה וכי מצא את העבודות לשביעות רצונו המלאה ואין ולא תהיינה לו כלפי העירייה כל 

 טענות מכל סוג בקשר לעבודות הפיתוח.
 

 שלבי ביצוע ולוח זמנים
 

5.  

וזאת בהתאם  בנייתם של המבנים במתחם,העבודות תבוצענה לשיעורין לפי התקדמות  .א
 להסכם . נספח ג'בט לשלבים וללוח הזמנים כמפור

 

  .ב

של עבודות  כהגדרתו בנספח ב', 1ג'מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק א' לעיל, שלב  (1)
חם או המבנים במת 80%, יחל להתבצע בכפוף לגמר הקמתם של לפחות  הפיתוח

באופן שחלק המתחם האמור, מאפשר ביצוע מערך  בהתאמה, –בחלק ספציפי ממנו 
פיתוח אשר ביצוען לא יופרע כתוצאה מעבודות בנייה  מושלם של סלילה, ושל עבודות

 המבוצעות בו.
 .ו/או תעודת גמר 4קבלת טופס  –" גמר הקמת מבנה" -לעניין זה 

 
פני התקיימותו של התנאי הקבוע אוכלסו מגרשים ו/או מבנים הניצבים עליהם, ל (2)

ל טענה ( לעיל, לא תהא לרוכש ו/או לכל מי שרכש ממנו זכויות במגרש, כ1סקה )בפ
כלפי העירייה בגין עיכוב בהתקנת התשתיות וביצוע עבודות הפיתוח ו/או כל נזק 
שיגרם לו בגינן של אלו. הרוכש מתחייב בזאת לעגן ולכלול בהסכמים שיכרתו בינו 
לבין כל גורם שירכוש ממנו זכויות במגרש, התחייבות ברוח זו לוויתור על כל טענה 

 בגין עיכוב ונזק כאמור.
 

לבצע עבודות פיתוח גם לאחר רשאית יוצא מהמוסכם בס"ק ב' דלעיל, תהא העירייה  כפועל .ג
 כאמור. בודד מבנהכל השלמת התקנתו של 

 

מחמת נסיבות  -לוח הזמנים לביצוע העבודות הקבוע כנספח ג' או בסעיף זה יוארך בהתאמה  .ד
י מזג אוויר שאין לעירייה שליטה עליהן, ולרבות בגין שביתה, השבתה, מצב מלחמה, תנא

 קיצוני המונע אפשרות לביצוע העבודות וכיוצ"ב.
 

ימים מהמועדים קבועים בנספח ג',  120ג לעיל, פיגור שאינו עולה על -על אף האמור בס"ק א .ה
 לא ייחשב כהפרה של הסכם זה.

 
 תפקידי המתאם

6.  
 

המתאם ידאג לכך שמודד האתר ימסור בשטח האתר את גבולות המתחם/ים  (א)
של הבניין  0.00, וכן ימסור מודד האתר את מפלסי הפיתוח כשרווהמגרש/ים ל

  ונקודות החיבור המתוכננות ו/או הקיימות של התשתיות.
 

נספח ביטוח  רוכשציא הימ חתימתה של הוועדה לתו"בהמתאם ידאג לכך שבשלב  (ב)
יוארך מפעם  )נספח י'( כן, ידאג לכך שנספח הביטוח-בהתאם לדרישת החוזה. כמו

  .ו/או תעודת גמר 4בלת טופס לקלפעם, עד 
 

מתחייב לעמוד בלוח הזמנים שהוכן ע"י המתאם לביצוע עבודות השלמת  הרוכש (ג)
אם קיימות, הגובלות או מתחברות לשטחים, או למערכות  הרוכשהפיתוח הכללי של 

   ציבוריות.
 

להמציא למתאם, עותק מהיתר  רוכש, מתחייב העירייהעם קבלת היתר בנייה מה (ד)
  הבנייה.
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זה, רשאי המתאם  להסכם 10פי הוראות סעיף -על רוכשמבלי לגרוע מהתחייבות ה (ה)

מעת לעת, תוך כדי ביצוע העבודה, על סילוק מוצרים וחומרים  רוכשלהורות ל
כלשהם ממקום העבודות, זאת במקרה שלדעתו הדבר מפריע לביצוע עבודות הפיתוח 

פי הוראותיו. -חייב לפעול עלמת רוכשאחר, וה רוכשהכללי או לביצוע העבודות של 
  

 
 רוכשפי סעיף זה, אינה גורעת או משחררת את ה-מובהר בזאת כי סמכות המתאם על

פי כל דין, כלפי -זה ועלהסכם פי הוראות -המלאים על וומהתחייבויותי ומאחריות
וכלפי צד ג'. אין בפעילות המתאם או באי פעולתו, עירייה ו/או הוועדה המקומית ה

   .עירייהתיו כדי להטיל אחריות כלשהי על האו בהוראו
 

מפנה/פינה פסולת רוכש המתאם יבדוק בזמן הבנייה ולאחר סיום הבנייה, כי ה (ו)
לבין מפעיל האתר לסילוק  וועודפי עפר מהאתר, וכי המציא אישור ההתקשרות בינ

פסולת, בליווי הצהרה על כמויות פסולת בנין מינימליות צפויות, ואת כל הקבלות 
  . הסכם זהל 10פי הוראות סעיף -או האישורים לפינוי הפסולת, עלו/
 

 הרוכשהמתאם יבדוק בזמן הבנייה ולאחר סיום הבנייה את הנזקים שנגרמו ע"י  (ז)
מתחייב , והרוכש לתקנםרוכש לשטחים הציבוריים או למערכות הציבוריות, יורה ל

ולא יעשה כן תפעל  , היהועל חשבונופי הוראת המתאם -לפעול ולתקן את הנזקים על
  .להסכם זה 20העירייה בהתאם להוראות סעיף 

 
כל  העירייהלמען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהוראות סעיף זה כדי להטיל על  (ח)

  אחריות שהיא.
 

 
 זכות גישה –סימון המגרש 

 
7.  

  .א

וגבולותיו, שיכלול את מפלסי  יםהעירייה תערוך ותמסור לרוכש את תשריט המגרש (1)
גומחות ותשתיות גובלות  מם המתוכנן של מיקוכן את ו המתוכננים עבודות העפר

 תשריט זה יימסר לרוכש במועד על פי המפורט בנספח ג'. "(.תשריט המגרש)להלן "

 

העירייה תסמן במסגרת העבודות את ארבע פינות המגרש. הרוכש לא יפגע ביתדות  (2)
שיאושר מראש ובכתב על ידי מודד מוסמך הסימון וככל שיפגע בהם, יחודש הסימון 

 .ימים 7וזאת בתוך  חשבון הרוכשעל על ידי העירייה ו
 

ב' הכולל שלב  ולאחר השלמת עבודות ( לעיל2) בפסקהלאחר ביצוע הסימון כקבוע  (3)
תאפשר העירייה לרוכש נגישות למגרש   ,משק תת קרקעי וסלילה כמפורט בנספח ב'

 ות מטעמו במגרש. ותאפשר לו תפיסת חזקה בו לצורך תחילת ביצוע עבוד
 

טרם מסירת החזקה כאמור, תודיע העירייה לרוכש על כוונתה למסירת המגרש ותזמינו לקבל  .ב
להסכם זה. הרוכש מתחייב להיענות להזמנה  בנספח ד'את החזקה, וזאת בנוסח המצ"ב 

ולקבל לידיו את החזקה במועד שנקבע לכך בהודעה. מובהר בזאת למען הסר ספק, כי הרוכש 
מועד מסירת החזקה במגרש כאמור יהיה על פי  י לתפוס חזקה במגרש טרם למועד זה.לא רשא

 המפורט בנספח ג'.
 

בעת מסירת החזקה במגרש, יאשר הרוכש את קבלת החזקה במגרש על ידו בחתימתו על גבי  .ג
 להסכם זה. כנספח ה'בנוסח המצ"ב  טופס הקבלה והאישור 

 
יר לרוכש תחילת ביצוע עבודות במגרש  בלא היתר ג' לעיל, בכדי להת-א' 6אין באמור בס"ק  .ד

 בנייה ו/או לשחררו מכל חובה החלים עליו  לעניין זה מכוח כל דין או הסכם.
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נמחק או השתנה סימון המגרש או התחייב חידושו עקב סיבה אחרת שאין יסודה באשמת  .ה
 העירייה, יחודש הסימון על חשבון הרוכש.

 
 התחייבות והצהרות הרוכש

 
 ין ביצוע העבודות והקמת המבנים במגרש, יחולו על הרוכש ההוראות הבאות :לעני .8
 

 על יסודם של אלו : יםהבנייה על גבי המגרשיתכנן את עבודות הרוכש  .א

 

  ונספחיהן. ,ןהוראותיה, החלות על המתחם המפורטות תועל בסיס התכני (1)

 

מסירת החזקה מעמד בתדריך פיתוח למגרשים אשר יוכן ע"י העירייה ויימסר לרוכש  (2)
 על המגרש.

 
 אשר יוכן ע"י העירייה ויימסר לרוכש במעמד חזקה על המגרש. -תדריך בינוי (3)

 
בנייה רוויה, בנייה טורית ומבני מיועד בעיקר ל .מדריך וקריטריונים לבנייה ירוקה (4)

 ציבור.
 

 הנחיות שינתנו על ידי ועדת הליווי, ועל ידי המתכננים של המתחם. (5)
 

 

 , וכן התשתיות וראשי המערכת כפי שהם מסומנים בו,רשעל בסיס תשריט המג (6)
 ב' לעיל.-א' 6כקבוע בסע' 

 
על בסיס תכניות הפיתוח של המתחם שערכה העירייה. העירייה תאפשר לרוכש לעיין  (7)

עבור כל עותק ₪  350בתכניות אלו ולקבל עותק מהם, וזאת בכפוף, לתשלום סך של 
 של התכניות.

 
ייה בדבר עמידה בתנאי הקבוע בס"ק א' לעיל, מהווה תנאי מוסכם בזאת כי אישור העיר .ב

למתן היתר בנייה במגרש והרוכש מצהיר בזאת כי לא יעלה כל טענה כנגד חוקיותו של תנאי 
 זה.

 
ויפעל , קבלת החזקה במגרש חודשים ממועד 5הרוכש יגיש בקשה להיתר בנייה במגרש בתוך  .ג

 . תהממועד הגש ימים  90בנייה בתוך הלהשגת היתר 
 

 הרוכש ישלים את הקמת הבניין נשוא ההיתר במגרש בתוך פרקי הזמן הבאים : .ד
 

 לגבי בית צמוד קרקע.-היתר בנייה קבלת  חודשים ממועד  12תוך  (1)

 לגבי בית דירות. -קבלת היתר בנייה  חודשים ממועד  24תוך  (2)
 

 -לעניין סעיף זה 
 ליתו יחידת מגורים אחת.בניין המשמש ומהווה על פי טיבו ותכ –" בית צמוד קרקע"
בית משותף או בית הראוי להירשם כבית משותף כהגדרתם ובמובנם של אלו  –" בית דירות"

כל בניין שאינו  -, ומבלי לגרוע מכלליות האמור 1969-לחוק המקרקעין, תש"ל 77-60בסע' 
 בית צמוד קרקע.

 
ות הפיתוח, על פי הרוכש יאפשר לעירייה להיכנס למגרש לכל צורך הנדרש לביצוע עבוד .ה

 שיקול דעתה הבלעדי.
 

הרוכש מצידו לא יתפוס חזקה ולא ישתמש בכל חלק במתחם שאינו המגרש, וזאת לבד  .ו
 מדרכי גישה והמעבר המיועדים לכך ואף זאת לצורכי מעבר וגישה בלבד.

 
הרוכש יבצע חיבורים של המגרש לתשתיות נשוא עבודות הפיתוח וכן למערכות תשתיות  .ז
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 . םו/או על פי הנחיותיהתאגיד הו/או  באישור העירייה קיימות רק
 

 ז לעיל :-מבלי לגרוע מהאמור בס"ק א .ח
 

מגרש בהתאם להנחיות המהנדס תחום ההרוכש יבצע את עבודות הבנייה והפיתוח ב (1)
 או המפקח.

 

הנחיות המהנדס ו/או המפקח יכול שיכללו גם הקמת קירות תמך שיוקמו בזיקה  (2)
ת התשתיות, אם לצורך ייצובן, לצורך קביעת מפלסיהן, או לעבודות הפיתוח ולהתקנ

שא העירייה במחצית מעלותו של ימכל טעם מקצועי או הנדסי אחר. במקרה שכזה ת
וזאת בכפוף הקיר התומך ובתנאי שהקיר התומך גובל במגרש שייעודו מבנה ציבור, 

ת להמצאת חשבון עם כתבי כמויות ומחירים לכל סעיף וסעיף, כאשר מתכונ
או  35%ההתחשבנות עם הרוכש תהיה על בסיס מחירון דקל התקף לאותה עת בניכוי 

 לפי הנמוך מבניהם.  –החשבון שהגיש הקבלן 
 

המשותפים למגרש כלל זה תקף גם כאשר העירייה מקימה קירות תומכים יובהר כי 
ות , על פרטי ולתשתיות ציבוריות, כי אז הרוכש יישא במחצית עלותו של קיר הפיתוח

 .ימים ממועד הוצאת הדרישה 60אשר תשולם לעירייה על ידי הרוכש בתוך 
 

לא ימנע את ביצוע עבודות הפיתוח, לא הרוכש יבצע את העבודות במגרש באופן ש (3)
 יפגע בהן, ולא יפריע למהלך ביצוען.

 
הרוכש לא יאכסן חומרי בנייה, פסולת וכל ציוד או מיטלטלין אחרים מחוץ למגרש. הרוכש  .ט

שעות מדרישת  48לפי דרישת העירייה כל חומרי פסולת מגבולות המתחם וזאת בתוך יסלק
 העירייה כלפיו לעשות כן.

 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ידאג הרוכש לפנות כל פסולת מהמגרש לאתר פסולת  .י

, הכל בהתאם לאמור מאושר. הרוכש ימציא לעירייה אסמכתאות וראיות לקיום תנאי זה
 .ןלהל 8בסעיף 

 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יבצע הרוכש את העבודות במגרש לפי הנחיות העירייה ובתיאום  .יא

 עימה.
 

הרוכש לא ימנע מהעירייה להיכנס למגרש לצורך ביצוע עבודות הפיתוח גם לאחר שיקבל  .יב
 7מטעם העירייה של  חזקה בו, וזאת בכל עת בה נדרש לכך ובכפוף למתן הודעה מוקדמת

 ימים לפחות.
 

 עניין ביצוע עבודות בתחום המגרש יחולו ההוראות הבאות: ל .יג

העבודות תבוצענה ככל הניתן, תוך תיאום עם הרוכש ומתוך מטרה למנוע ככל שניתן   (1)
 הפרעה ועיכוב בעבודות הבנייה במגרש.

הרוכש מצידו ימנע מכל צעד ופעולה שיש בהם בכדי לפגוע בביצוען הרציף של   (2)
 העבודות ובקידומן.

 
ימנע מכל פגיעה בתשתיות, בחומרים ובפרטי הציוד בהם נעשה שימוש לצורך ביצוע הרוכש  .יד

 העבודות והתקנת התשתיות, וינקוט בזהירות מרבית ביחס להם.
 

יד' לעיל, ימנע הרוכש מהצבת טובין וביצוע פעולות -מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק יב' .טו
 מחוץ למגרש אלא באישור מראש של המפקח.

 
טו' לעיל, רשאית תהא העירייה לסלק את הטובין  –בניגוד לאמור בסעיפים יב'  פעל הרוכש .טז

עלות הכרוכה הין בעצמה. במקרה כזה ישא הרוכש בכל יו/או להסיר את ההפרעה לפי הענ
 תקורה. 15%בביצוע הפעולה כאמור מטעם העירייה בתוספת 

 
ור ו/או חינוך )קבלת הרוכש מודע ומכיר את הוראות העירייה ביחס לביצוע מוסדות ציב .יז

הרשאות תקציביות בזמן( כתנאי למסירה בפועל של מגרש/י היזם והאפשרות להארכה חד 
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 צדדית של לו"ז הביצוע ו/או המסירה בהתאם.
 

  היתרים ורישיונות

9.  
היתרי  ומתחייב בזאת, כי בעת התחלת ביצוע הבנייה והעבודות האחרות יהיו בידי הרוכש .א

  ות הדרושים כחוק.בנייה תקפים וכל הרישיונ

 
, ויד-מתחייב למלא אחר תנאי ההיתרים והרישיונות בנוגע לעבודות המבוצעות על הרוכש .ב

ולנקוט בכל האמצעים הנאותים לשם הבטחת מילוי ההוראות והתנאים של ההיתרים ו/או 
. בוצעו העבודות בניגוד לאמור לעיל, ומבצעי העבודות מטעמ ו ו/או על ידייד-הרישיונות על

כל צד ג' על נזק שייגרם להם כתוצאה מהפרת העירייה ו/או התאגיד ו/או את הרוכש צה פי
 ., זאת מבלי לגרוע מן האמור ביתר הוראות הסכם זהתנאי הרישיונות וההיתרים

 
הרוכש מתחייב כי כל פעולות התכנון של הבניה במגרש ו/או הבניה בפועל, יבוצעו על פי  .ג

  ן.הוראות חוזה החכירה ועל פי הדי
 

 
 טיפול בפסולת ועודפי עפר

 
10.  

  טיפול בעודפי עפר.  א         
 

 הרוכש מתחייב להכין תכנית טיפול בעודפי חציבה/חפירה לפי הנחיות אגף איכות הסביבה .1
מאושרת על ידי מודד מוסמך כולל טבלת  , בין השאר תכלול התכנית מפת מדידהבעירייה

 ת לטיפול בעודפים., כתבי כמויות, תכנית מפורטסיכום כמויות
 

הרוכש מתחייב, באם ידרש לכך, לשפוך את עודפי העפר או חלקם בשטחים שמחוץ לגבולות  .2
סימון שתמסרנה לרוכש בשלב מאוחר יותר, וזאת תוך כדי מילוי  תכניותהמתחם עפ"י 

בשכבות ובהידוק מבוקר, כולל עבודות סימון וכל יתר העבודות הדרושות בעבודות מילוי 
הרוכש ובאישור מראש ובכתב של מדור פסולת בניין באגף איכות זאת על חשבון  בשטח, כל

  הסביבה בעירייה.
 

הרוכש מתחייב לפנות את עודפי החפירה לאזורי מילוי בתחום המתחם עפ"י הוראת  .3
המהנדס. הרוכש נדרש לנצל במידת האפשר עודפי חפירה וחציבה מהכבישים. מיקום ומועד 

-עם המהנדס אך לא יהווה עילה לשינוי במועדים המתחייבים עלהספקת העודפים יתואם 
  פי ההסכם. 

  
הרוכש ישמור תעודות משלוח מהמוביל בעל הרישיון, של חומר חפירה או חציבה שהועבר  .4

  לאתר אחר, או הוכחה על שימוש בחומר באתר. 
 

   טיפול בפסולת .ב
 

דף חומר חפירה/חציבה שיקבע הרוכש מתחייב כי חומר פסולת וכן כל חומר אחר, לרבות עו .1
ידי המהנדס, יסולק אל אתרי  פסולת מורשים ע"י המשרד להגנת הסביבה ובהתאם -על

   ואגף איכות הסביבה בעירייה. להוראות המהנדס
 

השגת היתרים וסילוק חומר זה הינם באחריותה הבלעדית של הרוכש ועל חשבונו. על  .2
לת העבודה ולפעול על פי תנאי הרישיון. לא הרוכש לקבל אישור מוקדם מעירייה לפני תחי

 תוכר כל תביעה בגין זה.

 
ידוע לרוכש כי עודפי חול, אדמה, אבן וכיו"ב שייווצרו כתוצאה מפיתוח מקרקעי המתחם  .3

אין כל זכויות בהם. על פי  רוכשידה ו/או מי מטעמה, הינם רכוש המדינה ול-וסביבתו, על
יועדים למילוי יועברו, לאחר קבלת אישור אגף חוק עודפי חול, אדמה, אבן וכיו"ב המ

איכה"ס, לתשלום/פטור לרמ"י. לאחר קבלת אישור התשלום/פטור יאשר מדור פסולת בנין 
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של  והעברת העודפים בהתאם לאישור שהתקבל . הוצאת החומר כאמור הינה באחריות
 . וועל חשבונ רוכשה

 
את אישור ההתקשרות יבה בעירייה, איכות הסבעביר לידי מדור פסולת בנין באגף י רוכשה .4

 כולל תשלום מראש עם האתר בליווי הצהרה על כמויות פסולת בנין מינימליות צפויות ושל
  (, עפ"י המפורט להלן: ט')נספח 

 
 
 

 הערכת כמות פסולת המיוצרת   קבוצת ייחוס 
  מ"ר בנוי 100ביחידה של        

 
  טון 20לפחות           בניה רגילה למגורים

 טון 8לפחות           בניה טרומית למגורים
 טון 60לפחות          הריסה                                         

  מ"ק 1טון לכול  1.5חפירה                                           לפחות 
 
 

ולקה. הרוכש ישמור קבלות/אישורי קליטה באתר הטיפול של כל כמות פסולת הבניין שס .5
מהאומדן של  100%שיעור של   מובהר, כי הרוכש ישלם מראש לאתר פינוי לאתר מורשה

 כמות משוערת לפינוי בהתאם לבקשה להיתר.
 
 

לצורך פינוי פסולת בנין, יתקשר הרוכש רק עם מוביל פסולת בעל רישיון עסק להובלת  .6
  פסולת. 

 
ובכל מקרה לא  הסכם זהערבות הביצוע אותה הפקיד הרוכש תשוחרר בהתאם לאמור ב .7

 , כאשר לפני קבלת אישור מדור פסולת בנין אגף איכות הסביבה בעירייה
פי בקשה, גם בפני אחד או -הקבלות ו/או האישורים הנ"ל יוצגו על ידי הרוכש בכל שלב, על

אגף איכות הסביבה בעירייה ו/או כל גורם אחר  ,יותר מאלה: המשרד לאיכות הסביבה
  עירייה. ב
 

  ספק, אין לשרוף ואין לקבור כל פסולת שהיא. -הסר למען .8
 

  לעיל חלים גם על קבלני משנה מטעם הרוכש.  הסעיפיםכל  .9
 

 
 

 התחברויות לקווי מים וביוב
 

11.  
חל  .ובנוכחות נציג מטעמו תאגידהתבוצע בידיעת  ביוב,לקו קו מים או לכל ביצוע התחברות  (א)

ם ללא פיקוח צמוד מצד המפקח באתר איסור מוחלט על ביצוע התחברות לקווים פעילי
  תאגיד.של ה ו המוקדמתוללא ידיעת

 
על הרוכש למנוע כניסת מצעים, חול ואבנים לתוך שוחות הביוב במתחם וזאת לצורך  מניעת  (ב)

 סתימות בקווי הולכת הביוב של התאגיד.
 

אה למען הסר ספק יובהר כי במידה ויתברר שסתימה בקווי הביוב של התאגיד נגרמה כתוצ (ג)
מכניסת חול, מצעים או אבנים בשוחות יחולו על הרוכש כל הוצאות הנדרשות לצורך שטיפה 

 .15%וניקוי של קווי הביוב לצורך תיקון הסתימה בקווי הביוב בתוספת תקורה בשיעור של 
 

 עתיקות
 

12.  
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עתיקות כמשמעותן בפקודת העתיקות או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן לזמן  (ד)
ם אחרים ככל שהם בעלי ערך ארכיאולוגי אשר יתגלו במקום העבודות, נכסי וכן חפצי

נקוט באמצעי הזהירות המתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם י והרוכשהמדינה הם, 
 ידי כל אדם שהוא.-שלא לצורך על

 
לנציג הממשלה על התגלית וכן רוכש ודיע הימיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו,  (ה)

  לקיים הוראות כל דין בדבר עתיקות. רוכשב המתחיי
 

לצמצם את העבודות  עירייהיאלץ התמוסכם בזה כי אם כתוצאה מגילוי העתיקות  (ו)
 , לא יהיה בכך משום הפרת חוזה.ןהמפורטות בחוזה זה או לבטל

  
ימלאו אחר הוראות  ומתחייב בזאת להיות אחראי לכך כי כל מבצעי העבודות מטעמהרוכש  (ז)

  סעיף זה.
 

את  הנדס, את משך תקופת הביצוע יאריך הממהנדסנתגלו עתיקות שגילויין האריך, לדעת ה (ח)
  תקופת הביצוע בהתאם לשיקול דעתו.

 
דין בעניין -לבצע את הפעולות הנדרשות עפ"י כלהרוכש במקרה ונתגלו עתיקות מתחייב  (ט)

כל על הטיפול בעתיקות, לרבות טיפול בחתימת הסכם רשות העתיקות, אם יידרש, וה
  .וחשבונ

 

כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל מין וסוג  וולא תהיינה ל ול מתחייב כי אין הרוכש (י)
מי מטעמם, בגין התנאים המפורטים העירייה ו/או התאגיד ו/או שהוא, ו/או אחרות, כלפי 

  לעיל. 
 

לשהן בגין ו/או דרישות כספיות כ ההסכםכן, אין ולא תהיינה לה כל תביעות לביטול -כמו
  האמור לעיל.

 
 

 
 המהנדסהפסקת עבודות לפי הוראות 

 
13.  

למניעת נזק  הרוכשמהנדס הרשות, לבחון בכל זמן ועת, את האמצעים בהם אחז בסמכות  (א)
חייב להישמע להוראות המיוחדות שתינתנה בעניין זה ע"י המהנדס, אין  הרוכש. ותלעבוד

או על העירייה לרכוש או לגוף, או בהוראות סעיף זה משום הטלת האחריות על המהנדס 
 .רוכשלגרוע מאחריות ה

 
יפסיקו אותן, כולן או  ודאג כי מבצעי העבודות מטעמיפסיק את ביצוע העבודות או י הרוכש (ב)

ובהתאם לתנאים  הנדסמקצתן, לזמן מסוים או לצמיתות לפי הוראה בכתב מאת המ
הפסקת העבודה "מסיבות רשאי לתת הוראה כאמור ל הנדסולתקופה שצוינו בהוראה; המ

  שלטוניות".
 

 
 הוצאות הפיתוח 

 למשרדפיתוח תשלום הוצאות  .14
 

במועד  משרדהסכומים הנקובים בטבלה המצ"ב כנספח ו' להסכם בעמודה "תשלום היזם ל .א
במועד שיקבע  במסגרת המכרז ובהתאם להודעת רמ"י  משרדהשיווק". סכום זה ישולם ל

"(. התנאים החלים על תשלום זה המועד הקובעלרוכש בדבר זכייתו במכרז )להלן: "
מעבר  תוספת זכויות בניה, ככל שתאושרמפורטים בנספח א' של תנאי מכרז הקרקע. 

, חעבודות הפיתו סיוםלזכויות הנכללות בתוכנית, כהגדרתה בחוברת המכרז של רמ"י, טרם 
 יגבה המשרד הוצאות פיתוח נוספות.

 

אחראי  המשרדהוצאות הפיתוח מאת היזם, אין גובה את  המשרדמובהר בזאת כי אף ש .ב
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על  היזםמול  העירייהבאופן כל שהוא לכל הכרוך בעבודות התשתית והפיתוח ובהתחייבויות 
 פי חוזה זה.

 
היזם מצהיר בזאת כי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות כלפי המשרד בכל הנוגע לעבודות  .ג

ההצהרה, לטיבן ו/או למועדי ביצוע ו/או נשוא הסכם זה ובכלל זה, ומבלי לגרוע בכלליות 
 להיקף העבודות.

 
  

 דמי הקמה לתאגידתשלום  .15

 
 
דמי הקמה בגין הקמה, פיתוח ושידרוג ישלם הזוכה במכרז הפיתוח  הוצאות םשלובנוסף לת .א

ישולמו ישירות על ידי הרוכש לתאגיד, בהתאם שבמתחם של מערכות מים ומערכות ביוב 
משיעור החיוב המלא בדמי ההקמה  33%מקדמה של יודגש כי  .בכללי דמי ההקמהלמתחייב 

 על זכייתו במכרז.ת רמ"י הודעימים ממועד  90על ידי הזוכה לתאגיד בתוך שולם ת
 

סכום דמי ההקמה ו/או כל חלק מהם יחושב לפי תעריפי דמי ההקמה בסכומם העדכני  .ב
בע רשות המים לעניין במועד התשלום וכן בהתאם לכל עדכון ו/או הנחיה ו/או הוראה שתק

 זה מעת לעת. 
 

 סכום דמי ההקמה אינו כולל מע"מ.  .ג
 

 .קבלה מהתאגיד כנגד תשלום דמי הקמה יקבל הזוכה במכרז  .ד
 

, מהווה תנאי למתן דמי ההקמהמלוא ו הפיתוחהוצאות מוסכם על הרוכש כי פירעון מלוא  .ה
 היתר בניה במגרש.

 
 

 הפטר מהיטלי פיתוח וסייגים לו
 

16.  
יהא בהם כדי לפטור את הרוכש מתשלום היטלי למשרד אות הפיתוח על פי הסכם זה תשלום הוצ

 . של העירייה פיתוח על פי חוקי העזר
בכדי ובדמי הקמה הפיתוח הוצאות אין בהסכם זה ובנשיאה בתשלומי יובהר כי למען הסר ספק 

 לפטור את הרוכש מכל תשלום חובה ובכלל זאת תשלומי החובה הבאים  :
 

בכללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים  יםהמפורטוהתשלומים רות כל האג .א
ו/או בכל דבר חקיקה, כללים, הנחיות  2009-וביוב והקמת מערכות מים או ביוב(, תש"ע

 .ידאלו ישולמו ישירות לתאגותשלומים אגרות . ו/או חוזרים שפורסמו לפי כל דין

 

 מבוטל. .ב
 

טח הבניין שמעבר לשטחי הבניין המותרים לבנייה המוטל בגין ש דמי הקמהבכל חיוב  .ג
כך שבגין הגדלת זכויות בניה  לפי זכויות הבנייה שבתכנית בעת  חתימתו של הסכם זה.

שתאושר בשלב מאוחר יותר, לרבות במסגרת הקלה, תגבה העיריה אגרות והיטלים, 
בוצעה רק  על פי כל דין. כל זאת ובתנאי שתוספת הזכויות כאמורוהתאגיד דמי הקמה 

לאחר סיום כל עבודות הפיתוח האמורות בהסכם זה. במקרה ולא הסתיימו עבודות 
תוספת עלויות פיתוח כפי שיקבע המשרד, על פי כללי  משרדהפיתוח, ישלם היזם ל

 המשרד, אשר יתווספו לתקציב הפרויקט.
 

והבניה,  עפ"י הוראות חוק התכנון באר שבעאגרת בניה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה  .ד
 .1965 -התשכ"ה 

 
 היטל השבחה ככל שיחול. .ה
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 כל תשלום חובה אחר שאינו נמנה על תשלומי הפיתוח. .ו

 
 
 

 
 בהצעת הרוכשודמי ההקמה ויתור על טענות והצהרה בדבר שקלול הוצאות הפיתוח 

 
וכי אין לו כל טענה והוא לא  ודמי ההקמה הרוכש מצהיר בזאת כי הוא בדק את הוצאות הפיתוח .17

 סבירותם וחוקיותם. ה כל טענה באשר לנכונותם,יעל
במחיר הצעתו וכי  מהודמי ההקלעניין זה מצהיר הרוכש כי הוא הביא בחשבון את הוצאות הפיתוח 

 שיקלל אותן במלואן במסגרתה.
 

 
 תשלום בגין עבודות חשמל טלפון וטלוויזיה בכבלים )טל"כ(

 
18.  

יבוצעו על ידי חברת החשמל וכי כתנאי הרוכש מצהיר, כי ידוע לו, שעבודות החשמל באתר  .א
לביצוע עבודות החשמל, יידרש הרוכש לשלם לחברת החשמל את התשלומים, כפי שיידרשו 

וזאת במועד שייקבע על ידי חברת החשמל עפ"י  –על ידה עפ"י תעריפיה ותחשיביה 
על אף האמור לעיל מתחייב הרוכש המתחייב מהזמנת חיבור החשמל למגרש ע"י הרוכש. 

מקדמה על חשבון הזמנת חיבור חשמל , משרדלמשאר התשלומים  כחלק  משרדלשלם ל
המקדמה תועבר על ידי  ."(המקדמה)להלן: "לבית וזאת על פי הסכום הנקוב בטבלה 

 המשרד לעירייה.
בעת הזמנת  מתחייבת להעביר את המקדמה לחברת החשמל בצירוף פרטי הרוכש. העירייה

הרוכש בשווי המקדמה  על ידי הרוכש  תזכה ח"ח את מל בחברת החש חיבור חשמל לבית
העירייה תנהל את התכנון והניהול מול חברת חשמל בכל הנוגע  . בהתאם לתחשיבי ח"ח

 לעבודות החשמל.
 

הרוכש מצהיר כי ידוע לו שבמקרים מסוימים יבוצעו עבודות טלפון, טל"כ ותקשורת באתר  .ב
כתנאי לביצוע העבודות על ידי חברות  ע"י חברות התקשורת ו/או חברות הטל"כ וכי

התקשורת ו/או טל"כ יידרש הרוכש לשלם לחברות אלו את התשלומים, כפי שיידרשו על ידן 
 ועפ"י תעריפיהן ותחשיביהן ובמועד שייקבע על ידן .

 
הרוכש מצהיר כי ידוע לו שאין העירייה נושאת באחריות כלשהי לגבי ביצוע עבודות החשמל,  .ג

  במועדן, כל עוד מילאה היא אחר הנדרש ממנה עפ"י הסכם זה לשם ביצוען, הטלפון והטל"כ
וכן כי אין העירייה נושאת באחריות לטיב העבודות הנ"ל, ובכל היבט ואספקט אחרים 

 הנוגעים להן.
 

הרוכש מצהיר כי ידוע לו שהמשרד לא נושא באחריות כלשהי לגבי עבודות החשמל. 
ינה לו כל טענה ו/או תביעה כלפי המשרד בגין הרוכש מצהיר כי אין לו ולא תהי

 עבודות החשמל ו/או הזמנתן ו/או התשלומים בגין הזמנת החיבורים מחברת חשמל.
 

 ד' דלעיל. 4ג' לעיל בכדי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  -אין באמור בס"ק א' .ד
 

לא  כל ההוראות הקבועות לעיל יחולו בשינויים המחויבים ביחס לכל תשתית אחרת אשר .ה
 הסכם זה.במסגרת ביצוע העבודות נשוא נזכרה לעיל ואשר תונח במגרשים 

 
 נזיקיןושיפוי באחריות 

 
19.  

ו/או כלפי ו/או התאגיד הועדה המקומית ו/או כלפי היה אחראי כלפי העירייה י ולבד הרוכש .א
לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או , משרדהו/או כלפי "( רמ"י)להלן : " רשות מקרקעי ישראל

ו/או לתאגיד  רמ"יללועדה המקומית ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים להיגרם לעירייה ו/או 
ו/או  רוכשלו/או לצד שלישי כלשהו ו/או  םו/או למי מטעמ םלעובדיהו/או ו/או למשרד 

ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם, כתוצאה  הרוכשו/או לקבלני משנה מטעם  הרוכשלעובדי 
כל מי מטעמו ו/או ו/או  וו/או עובדי הרוכששל טעות ו/או השמטה  ו/אוממעשה ו/או מחדל 
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)להלן:  הקמת המבנים במגרשמטעם הרוכש ו/או לעבודות לכל אובדן ו/או נזק בקשר 
 ."עבודות הרוכש"( 

 

ו/או התאגיד ו/או  ו/או הועדה המקומית ו/או רמ"יהיה אחראי כלפי העירייה י ולבד שהרוכ .ב
ו/או על ידי  וול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או שהובא על ידלאבדן, נזק או קלק המשרד

  .הרוכש עבודותלצורך  ומי מטעמ
 

ו/או התאגיד ו/או  ו/או הועדה המקומית ו/או רמ"י הרוכש יהא אחראי כלפי העירייה .ג
בדבר שמירה, גידור ושאר אמצעי הזהירות לביטחונו ונוחות של ו/או כלפי צד ג' המשרד 

פי -ידי נציג העירייה או שיהיה דרוש על-בכך או שיידרש עלם שיהיה צורך הציבור, בכל מקו
  פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.-כל דין או על

 
, כולן או מקצתן לרשותו של הרוכש ועד למסירת הרוכש מיום העמדת מקום עבודות .ד

ביצוע הדירה/רות למשתכנים, יהא הרוכש אחראי לגידור, לשמירה, להשגחה ולכל הקשור ב
  וכן לשמירה על מקום ביצוע העבודות במתחם. העבודות

 

 

ידי מבצעי העבודות מטעמו, -ידו או על-הרוכש יהיה אחראי לכל נזק או קלקול שייגרם על .ה
תעול, חשמל,  מתקני מים ומתקני ביוב, ביוב,רשת לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, 

, בין הרוכש  ם וכיו"ב, תוך כדי ביצוע עבודותטלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרי
 שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה מכוון וצפוי מראש לביצוע העבודות

 ; מטעמו
 

ישא הרוכש בעלות הנזק ו/או תיקון הפגם מלוא ינגרם נזק כאמור בעבודות ובתוצריהן, 
 מסכומו. 15%הנזק בתוספת תקורה בשיעור של 

 
ידי מבצעי -ידו ו/או על-ייב שתוך כדי ביצוע עבודות לא תהיה פגיעה עלהרוכש מתח  .ו

מטעמו בנוחות הציבור ולא תהא כל הפרעה בזכות השימוש והמעבר של כל אדם  העבודות
  בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו.

 
ת ו/או את רמ"י ו/או התאגיד ו/או הועדה המקומיו/או את פוטר בזאת את העירייה  שהרוכ .ז

לא להגיש תביעת זקים כאמור ומתחייב נמכל אחריות לגבי  םואת הפועלים מטעמהמשרד 
 7תוך  םו/או את הפועלים מטעמ םו/או לפצות םלשפותמתחייב  הרוכשצד ג בגין האמור. 

"ד. לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עומי מהם יחויב ימים על כל סכום ש
 .ולהתגונן מפניה על חשבונ וותאפשר ל העל  תביעה שתוגש נגד לרוכשהעירייה תודיע 

 
זכאי להם מכוח הסכם זה   הרוכשלקזז מן התשלומים אשר  םרשאיו/או התאגיד העירייה  .ח

על ידי צד שלישי  ו/או התאגיד מהעירייהו/או מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים 
כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו  הרוכשהם באחריותו של כלשהו בגין מעשה או מחדל ש

מחמת מעשה או מחדל  ו/או לועדה המקומית ו/או לרמ"י ו/או לתאגיד ו/או למשרד עירייהל
 כאמור לעיל. הרוכששהם באחריותו של 

 
 בהתחייבויותיוהרוכש בטחונות להבטחת עמידת 

 

20.  
 

 3% -השווה לערבות בנקאית בסכום ימציא הרוכש לעירייה על ההסכם  ובמעמד חתימת  .א
למעט תשלום מקדמה לחיבור חשמל בטבלה הוצאות הפיתוח הנקובים מסך בקירוב 

. ערבות ביצוע" סכוםבעמודה שכותרתה ")נספח ו' (, סכום הערבות נקוב בטבלה לבית. 
תהא ניתנת למימוש מיידי משך כל תקופת תוקפה ללא התניות ו/או הגבלות הערבות 

 (."ערבות הביצוע" - ימים ממועד הדרישה על החילוט )להלן 7את בתוך וז ,כלשהן
 .מצורף כנספח ז'נוסח כתב הערבות 

 
או מכוח  סכםלפי ה רוכשיה להבטחת מילוי התחייבויות היערבות הביצוע ניתנת לעיר  .ב

או דין, בכלל זאת תיועד הערבות להבטחת כיסוי עלותו של כל נזק שייגרם לעירייה 
הרוכש, לרבות נזק שמקורו באי קיום הנחיות המהנדס או המפקח, עיכוב  מידילתאגיד 
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מעשה או מחדל  לבהקמת המבנים במגרש ונזק שמקורו בפעילות שביצע הרוכש או כ
 , במלואה או בחלקה.המהנדסניתנת לחילוט על פי החלטת  הערבות מצידו.

 
א צמודה למדד , ותהחודשים מיום חתימת ההסכם 30 -לתוקף ערבות הביצוע יהא   .ג

 כמצוין בנוסח הערבות.
 
 שהיאמכל סיבה  ,הרוכשהבניה של המבנה על ידי והתארך משך ביצוע עבודות  היה .ד

ידרש לפי תקופת הביצוע ייוארך משך תקפה של ערבות הביצוע בהתאמה וככל ש
 , על פי שיקול דעתו הבלעדית של המהנדס.המוארכת

 ביטוחים
21.  

א אחראי על פי ולנזקים להם ה ועל פי חוזה זה ומאחריות שמבלי לגרוע מהתחייבויות הרוכ .א
הקמת מטעם הרוכש ו/או עבודות צהיר הרוכש כי ערך בעצמו במשך כל תקופת כל דין מ

שלא  הרוכש עבודותביטוח ל אוה ועל חשבונ"( עבודות הרוכש)להלן: " המבנים במגרש
 י'נספח ום ביטוחים, יפחתו מגבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קי

אישור " ו/או "טופס האישור על קיום ביטוחיםהמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "
 "(. הרוכש ביטוח עבודות

 
. הרוכש לעירייה עם חתימת ההסכם הרוכש ימציא את טופס האישור על קיום ביטוחים .ב

ן על ידי חברת את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדי מזמיןמתחייב להמציא ל
ביטוח בעלת רישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל, מידי שנה במשך כל 

)המאוחר מבין המועדים(, וזאת מבלי הרוכש זמן חלותו של הסכם זה ו/או תקופת עבודות 
המצאת טופס האישור על . העירייה ו/או הועדה המקומית צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד

 קיום ביטוחים חתום ותקין מטעם מבטחי הרוכש, מהווה תנאי מהותי בהסכם. 
 
שנערך ביטוח לכל כלי רכב אשר שימשו  יוודאהרוכש מצהיר כי ערך או  -ביטוח כלי רכב .ג

מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני הרוכש לביצוע עבודות 
בולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש נזקי גוף בג

 -הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ
למען ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, ₪.  600,000

 נעים מכל סוג.מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממו
 
"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך  .ד

 2,000,000-עבורו גם ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ
 ש"ח למקרה.

 
 בכל נזק  איישוכן  יםשא, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוחי הרוכש .ה

ו/או עקב מעשה ו/או מחדל הרוכש ו/או הנובע ו/או בקשר לעבודות ות הרוכש יגרם לעבודש
מטעמם שאינו מכוסה  , קבלני המשנה, עובדיהם וכל מי שבאהרוכששל טעות ו/או השמטה 

הרוכש יהיה אחראי בגין  .ו/או קבלני משנה  מטעמו על ידי פוליסות הביטוח של הרוכש
נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה  נזקים בלתי מבוטחים לרבות

 בפוליסות. 
 
ו/או  ואת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותי ו/או קבלן מטעמו הפר הרוכש .ו

הא הרוכש יו/או התאגיד ו/או המשרד  העירייה ו/או הועדה המקומית ו/או רמ"יזכויות 
ו/או לרמ"י ו/או לתאגיד ו/או למשרד לעירייה ו/או לועדה המקומית אחראי לנזקים שיגרמו 

העירייה  תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי ומלא ובלעדי ולא תהיינה ל באופן
הא מנוע מלהעלות כל יא ווהו/או התאגיד ו/או החברה  ו/או הועדה המקומית ו/או רמ"י

 .ד ו/או החברההעירייה ו/או הועדה המקומית ו/או רמ"י ו/או התאגי טענה, כאמור, כלפי

 

 תשלומים בגין תשתיות ועבודות נוספות
22.  

הרוכש מצהיר בזאת כי ידוע לו שבמתחם יבוצעו במקביל ו/או בנוסף לעבודות הפיתוח  .א
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 .ו/או כל תשתית אחרת עבודות תשתיות נוספות בנושא חשמל, בזק, תקשורת וכבלים
 

ות העירייה אלא מוסכם על הרוכש וידוע לו כי עבודות אלו ותוצריהן אינם באחרי .ב
 באחריותם של הגורמים האחראים לביצוען של עבודות אלו בהתאם לכל דין או הסכם.

 
שא הרוכש בכל תשלום הנדרש ממנו בגין עבודות אלו יב לעיל י-לנוכח המוסכם בסע' א .ג

ותוצריהן ומוסכם עליו כי תשלומים אלו ישולמו לגורמים הרלוונטיים בנוסף להוצאות 
 ט האמור לעניין תשלום המקדמה לחיבור חשמל לבית(.)הנ"ל למע הפיתוח

 
 

 
 המחאת זכויות וחובות

 
23.  

העירייה רשאית בזאת להמחות את זכויותיה וחובותיה מכוח הסכם זה או חלקן לתאגיד  .א
 בשליטתה.

 

הרוכש לא יהא רשאי להמחות את חובותיו או זכויותיו לפי הסכם זה אלא בהסכמת  .ב
 העירייה בכתב ומראש.

 
 חוזהביטול ה

 
24.  

להודיע  תרשאי עירייההיה התפי כל דין -זה, ועל הסכםלפי הוראות עירייה ת היומבלי לפגוע בזכו
 זה או כל חלק ממנו גם בכל אחד מהמקרים כדלהלן:הסכם על רוכש ל
 
 .וצאות הפיתוח ו/או דמי ההקמהם מלוא הושלתל יותיולא עמד בהתחייבו הרוכש (א)

 
, מכל סיבה שהיא.08חברה טרם החלה בביצוע שלב חודשים מ"המועד הקובע" וה 18עברו  (ב)

  
 

ספח מנספחיו, בניגוד להוראות , כולו או מקצתו או נהסכם זהאו הסב לאחר  ההמח הרוכש (ג)
  זה. הסכם

 
שינוי מבנה או מיזוג  רוכשאו שנעשה ב רוכשהעביר לאחר מניות המקנות שליטה ב הרוכש (ד)

  מראש ובכתב. עירייהעם חברה אחרת, ללא הסכמת ה
 

  צו הקפאת הליכים.  רוכשהוצא ל (ה)
 

מפרק  רוכשכונס נכסים או מנהל מיוחד או נתמנה ל רוכשהוצא צו כינוס נכסים או מונה ל (ו)
 ידי בית המשפט.-בפירוק מרצון או על רוכשאו מפרק זמני או פורק ה

 
 

25.  

קצב ביצוע העבודות  האם לדעתת העירייה לחוזה זה, רשאי 24מבלי לגרוע מהוראות סעיף  (א)
 רוכשהשלמת העבודות במועדן ו/או ה , איטי מידי בכדי להבטיחרוכשוא חוזה זה ע"י הנש

.רוכשלא עמדה בלוח הזמנים להורות לרמ"י לערוך שומה חדשה למחיר הקרקע בה זכה ה
  

ההפרש בין השומה  לשלם לרמ"י את רוכשה בלרמ"י מתחיי עירייהעם מתן הוראות ה (ב)
  קרקע, אם קיים הפרש כזה.החדשה לבין הסכום ששולם ע"י בגין ה

 
בתשלום כאמור בסעיף  ושרמ"י רשאי לערוך שומה חדשה ולחייב ומצהיר כי ידוע ל הרוכש (ג)

והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד העירייה ו/או  קטן )א'( לעיל
 .כנגד רמ"י ו/או מי מטעמם
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 ויתור

 

דין או  חמכול בצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע ויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או ע .26
הסכם לא ייחשב הדבר לויתור גורף במקרה עתידי דומה ולא יהא בויתור כאמור משום תקדים 

 לכל מקרה עתידי כאמור.
 

כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו 
 .על ידי הצדדים לחוזה זה

 
 סמכות שיפוט

לבתי המשפט בעיר באר שבע, ולהם בלבד, תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל סכסוך בקשר להסכם  .27
 זה.

 
 כתובות והודעות

 
28.  

 כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם זה. .א

 
כל מסמך או הודעה לעניין חוזה זה ישלחו בדואר רשום לפי כתובת הצדדים, וכל מסמך או  .ב

ימים  5אר רשום כאמור, יראו אותם כאילו נתקבלו ע"י הנמען בתום הודעה שנשלחו בדו
 מתאריך מסירתם למשלוח.

 
 

 תנאי מתלה
 

על הסכם זה הנו תשלום  והתאגיד הועדה המקומית ,ידוע ליזם כי תנאי לחתימת העירייה .29
 דמי הקמה לתאגיד.מקדמה בגין הוצאות פיתוח למשרד ו

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 

 הרוכשמטעם 

 חתימה וחותמת כתובת ת.ז./ח.פ. שם מלא 

1     

2     

3     

 
 הרוכשת ואישור חתימ

 
" כהגדרתו בחוזה, לפי תעודות הרוכשאני החתום מטה, , מאשר כי זיהיתי את החותמים המהווים את "

 הזיהוי שלהם, וכי חתמו על החוזה ונספחיו בנוכחותי.
 

 _____________ המאשר:וחותמת חתימת ____ _____________ :תפקידו____ ___________ שם המאשר:

 מטעם העירייה



 

 35מתוך  18עמוד 
 

 חתימה תפקיד שם

   

   

 
 
 

 מטעם התאגיד

 חתימה תפקיד שם
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 תשריט המתחם –נספח א' 



 

 35מתוך  20עמוד 
 

 רוכשנספח ב' לחוזה התשתית עירייה/
 מסמך פירוט העבודות והתשתיות

 
 
בכפוף  לבאתר, והכו ו/או הבונה באר שבעעיריית  להלן פירוט העבודות אשר ביצעה ו/או תבצע 

 למילוי מלוא ההתחייבות של הרוכש על פי החוזה. 
 
הכנת תוכניות מפורטות לביצוע עבודות הפיתוח של התשתיות הציבוריות כפי שאושרה  . 1

 ע"י הועדה המקומית:
 

 כבישים ומדרכות .2
 

 סלילת כבישים מאספלט. 2.1
 

 אבנים משתלבות.ריצוף מדרכות ב 2.2
 

 סלילת רחובות משולבים וריצופם באבנים משתלבות. 2.3
 

 ניקוז/תיעול מי גשם .3
 

 ניקוז מי גשם על פני הכבישים.  3.1
 קרקעית.-בחלק מהדרכים יתכן ניקוז גם בצנרת תת .בכפוף לצרכי ולנתוני התכנון

 וכן חיבור הניקוז שבמתחם למאסף ניקוז עירוני.
 

 .שמורה הזכות להעביר קו ניקוז ציבורי בתוך מתחם הרוכש באר שבעלעיריית  3.2
 

 על ידי ובאחריות התאגיד - ביוב .4
 

מטר  1 -כולל קו חיבור משוחת הביוב  שבשטח הציבורי ועד כהנחת ביוב ציבורי  4.1
שמורה הזכות להעביר קו ביוב ציבורי לרבות תאי ביוב  לתאגיד. בתוך שטח המגרש

וכש, לצורך ביוב מתחמים עורפיים ו/או סמוכים, ו/או עקב בתוך מתחם הר
 שיקולים הנדסיים אחרים. 

במקרה בו הרוכש ישנה מפלסי הקרקע במקום בו עובר קו הביוב במתחם, באחריות 
הרוכש ועל חשבונו להתאים מפלס על מנת לאפשר זרימה נאותה בתאום עם 

 .התאגיד.
כתנאי ובמסגרת היתר הבניה  ידרשאי התאגהעבודה במידה והרוכש לא יבצע 

. שלהתאים הקו והתאים למצב החדש ולאפשר גישה לצורכי אחזקה בכל עת שיידר
במהלך התאגיד הרוכש אינו רשאי להתנגד למהלך זה ומתחייב לשתף פעולה עם 

ביצוע העבודה. במקרה זה עלות ההתאמה במלואה תוטל על הרוכש בתוספת 
 . 10%של  רבשיעולתאגיד תקורה 

 
 חיבור מערכת הביוב השכונתית, למאסף הביוב הקרוב ביותר. 4.2

 
 על ידי ובאחריות התאגיד  רשת המים .5

 
הנחת קו מים עד גבול המתחם, כולל התקנת פקק בקצה הצינור )ללא חיבור לבתים  5.1

תאגיד, רכישת והתקנת המונה הוללא מונה מים(. אספקת המים באחריות 
 באחריות הרוכש.

 
 חיבור הרשת שבמתחם לקו העירוני. 5.2
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 תשתית לתקשורת .6
 

 תאום עם חב' "בזק" להנחת צנרת ותאים בשטחים ציבוריים. 6.1
צנרת ותאים כהכנה לרשת בזק בתוך גבולות האתר ועד  תבצע הנחתחברת בזק  
 נקודת ההתחברות, העירייה תניח צנרת בתוואי העתקות וחציות כבישים בלבד..

 
לארונות סעף בתחום המתחם. הגומחות יונחו בגבולות המתחם מגן הצבת גומחות  6.2

 ויחדרו לתוך המתחם. לרוכש לא תהיה כל תביעה או טענה בנושא זה.
 

 תאום עם חברת הטל"כ להנחת צנרת ותאים בשטחים ציבוריים.  6.3
הצבת גומחות עבור תשתיות חברת הטל"כ בתחום המתחם. הגומחות יונחו 

ולות המתחם ויחדרו לתוך המתחם. לרוכש לא תהיה כל תביעה או טענה בנושא בגב
צנרת ותאים, כהכנה לרשת טל"כ בתוך גבולות האתר ועד  תניחחברת הטל"כ ,זה

 גבול המתחם בלבד.
 

 ועל חשבונו. הרוכש הזמנת חיבור לבזק ולחב' הטל"כ למגרשים תחול על   6.4
 

 רשת חשמל .7
 

עבור חדרי טרפו ביצוע וכן  מחות לפילרים לרשת חברת החשמל,הנחת/התקנת גו 7.1
ועל ידי  על פי תוכניות מאושרות על ידי חברת החשמל תאורת רחוב ומבני ציבור

 ידוע לבונה כי . הגומחות יונחו בגבולות המתחם ויחדרו לתוך המתחם. העירייה
ם שייעודם חדרי טרנספורמציה בתחומי התוכנית ובסמוך למגרשיבנוסף יבנו גם 

בנייה למגורים וייעודים אחרים. מיקומם של חדרי הטרפו ומידותיהם יקבעו לאחר 
שיושלם התכנון המפורט של תוכניות החשמל. הבונה מצהיר ומתחייב כי לא תהיה 

 בנדון.לו כל טענה ותביעה 
שבזמן מסירת המגרשים ו/או בזמן הבנייה למען הסר ספק, העירייה לא מתחייבת 

היזם יביא זאת בחשבון לצורך ביצוע  היה חיבור חשמל קבוע לאתר,של היזם י
 עבודות באתר עד חיבור חשמל קבוע.

 
 

הנחת צנרת מגן לשרוולים, עבור כבלי חשמל, על פי תוכניות מאושרות של חברת  7.2
 החשמל.

 
תחול על היזם של כל  חיבורי חשמל למגרשיםבגין  לחברת חשמל הזמנה ותשלום  7.3

 ניהול תכנון ותיאום מול חברת חשמל. מגרש,מגרש ו
 

 תאורת כבישים .8
 

  כניות מאושרות.ומערכת תאורת רחובות על פי תהתקנת  
  

 
 פיתוח נוף וגינון ופיתוח שטחים ציבוריים פתוחים .9

 
 הרשות המקומית.ע"י בהתאם לתוכניות שתאושרנה  

 
 עבודות עפר וקירות תמך במגרשים .10

 
דרשו קירות תמך לתמיכת המגרש כלפי הכביש או כלפי שטח ציבורי או בין ככל שיי 

 .הרוכש, הם יבוצעו על ידי ועל חשבון אחריםמגרשי יזמים 
 

במידת הצורך ובהתאם לנחיצות, ייתכן ויתבצעו עבודות עפר למילוי אשר יחייבו נקודות 
נה או תביעה דיקור שיפלשו לתוך המגרשים הפרטיים, ליזם לא תהא כל תלונה, טע

 כלשהי בשל הנ"ל. 
העירייה תהא רשאית על פי שיקול דעתה לבצע עבודות תמוך של המגרש כלפי השטח 

,  ככל שהדבר נדרש לצורך הרוכשהציבורי, בתוך שטח מגרש אשר טרם נמסר לחזקת 
 בעלותן של עבודות הרוכש, ולחייב את  סמוכות לגבול המגרש או בתוכוביצוע תשתיות 

 אלה. תמוך
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 תשתית על .11
  תשתיותו עבודות פיתוח  ביצועכל המטלות החלות על העירייה ועל התאגיד כוללות גם 

ומחוץ לקו הכחול של התוכנית המפורטת שחלה על  בתוך או מחוץ לגבולות הפרויקט  על
, ככל שהן נדרשות  על פי תנאי הוועדה המקומית לתכנון ובניה,  הפרויקט על כל שינוייה

עבודות אלו יכללו בין היתר: מים,  ורך קבלת היתר אכלוס למבנה שהקים הרוכש.ו/או לצ
ביוב, סלילת כבישים, מתקנים הנדסיים, ניקוז, הסדרת נחל, חשמל, תקשורת, שצ"פים, 

 עבודות פיתוח  ועוד.
על ידי הרוכש מצהיר ומתחייב כי לא יבוא בכל טענה בגין ביצוע עבודות תשתית ופיתוח  

 .מחוץ לגבולות הפרויקטו התאגיד, העירייה א
 

העירייה תבצע לפי הצורך קירות ו/או קירות תומכים ו/או מסלעות לכבישים ולשטחים  .12
 הציבוריים בלבד.

 
  

 שלבים: 2לצורך הסכם העבודות במסגרת  .13
  קווי מים, ביובעבודות עפר ופינוי פסולת, פריצת דרכים, ביצוע  -עבודות שלב א'      

 .ניקוזו                                 
                                                         

 ביצועגינון,  עבודות  אספלט בכבישים, של סלילת שכבה שנייה -'בעבודות שלב       
 ורחובות משולבים. מדרכות ,שצ"פים                                 
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 'נספח ג
 לוח זמנים לביצוע העבודות 

 
 
 המועד האחרון לביצועה העבודה 

 
 חודשים מיום חתימת החוזה.* 6 מסירת תשריט המגרש לרוכש. . 1

 חודשים מיום חתימת החוזה.  21עד  מסירת המגרש לרוכש לצורך ביצוע עבודות בניה. .2

רת המגרש לרוכש חודשים מיום מסי  5 הגשת בקשה להיתר בניה ע"י הרוכש/היזם. .3

 לצורך ביצוע עבודות בנייה.

חודשים ממועד קבלת היתר בניה על ידי  24 במתחם שלב א' מועד סיום עבודות הפיתוח .4
 היזם

ו/או  4סיום עבודות הבניה של היזם וקבלת טופס  .5
 תעודת גמר

 חודשים 28
 

 
 רוכש.מול ה הפיתוחעל הסכם  מתחותהעירייה היום בו  -יום חתימת החוזה*
 

 הערה
העירייה תהא רשאית להקדים את המועדים המפורטים לעיל, במידה והדבר מתאפשר לה ועל פי שיקול 
דעתה הבלעדי. במקרה זה, העירייה תודיע לרוכשים בהתראה של חודשיים מראש  על כוונתה להקדים 

 את המועדים, והרוכשים יערכו לצורך קבלת המגרשים לצורך ביצוע עבודות הבנייה.
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 נספח ד'
 לרוכש נוסח הודעה בדבר סימון ומסירת מגרש

 
 לכבוד

 
   (שם הרוכש______________________ )

    
 

     (הרוכש______________________ )כתובת 
 

 
למסור לכם גבולות המגרש כפי שסומנו על ידי מודד  באר שבעעל כוונת עיריית  הננו להודיעכם         

  החזקה במגרש.מוסמך, וכן למסור לכם 
 
 

 מקום להנכם מתבקשים להגיע ביום ___________ בתאריך ____________ בשעה ________  
 

, ואת המפגש ______________________________________ במטרה לקבל את סימון המגרש 
 החזקה בו.

 
ועל פי  נהל,המיעם  הקרקע שחתמתם חוזה בהתאם למסירת סימון המגרש והחזקה בו, הם          

 עם העירייה.בחוזה לביצוע תשתיות ציבוריות, שנחתם המפורט 
 
 
 

  מר/גב'פנות להין יש לישאלות הקשורות בענ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד  רב,         
 

        ______________________ 
 באר שבעעיריית                      

 
 
 

 המפקח העתקים:
 תיק הרוכש 
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 נספח ה'
 דבר קבלת חזקה במגרשנוסח אישור ב

 
 :לכבוד

  באר שבעעיריית 

 א.נ.,

 

____ ___________________ר______ נפגשתי עם מודד מוסמך מ___אני הח"מ מאשר בזה כי ביום __ .1

  יו.גבולותלי את  הראהו _________'הראה לי את יתדות הסימון של גבולות מגרש מסאשר  ,באתר

הוצגו בפני התשתיות שבוצעו או אלה  לי החזקה במגרש , וכן  כמו כן הנני מאשר כי במעמד זה נמסרה  .2

 המיועדות לביצוע לרבות אלה המצויות בגבול ובתחום המגרש והמפורטות להלן :

 במקומות המתאימים והוסף או מחק שורות על פי  הצורך (   V)הערה:סמן 

 ורי.קצה צינור ביוב אליו אני אמור לחבר את המגרש לביוב הציבשוחת ביוב ו 

 זקף מים אליו אחבר את חיבור המים הביתי. 

 פריצת דרכים למגרש 

  

  

  

  

  

 

שגבולות המגרש המסומנים תואמים לאלה ומצאתי  גבולות המגרש, בדקתי את סימון הנני מצהיר כי 

 .ואני מוותר בזאת על כל טענות ו/או תביעות בגין סימון גבולות המגרש שעל פי התכנית

 בזאת כי התשתיות שפורטו לעיל הוצגו בפני וכי אהיה אחראי לתקינותם על פי תנאי ההסכם. אני מאשר

 חתימת היזם/משתכן 

 

 

_________________ _________________     __________             _________ 

 תאריך        חתימה                         ת.ז.                     שם פרטי ומשפחה          

  

 הצהרת המודד

 

הנני מצהיר בזאת כי היזם/משתכן קיבל ממני את סימון המגרש ואת התשתיות הקיימות וחתם בפני על 

 מסמך זה.

 ________________ ________________ __________               __________ 

 ריךחתימה                        תא     ןמס' רישיו שם המודד

 העתק:תיק יזם/משתכן



 

 35מתוך  26עמוד 
 

 נספח ו'
 הרוכשהפיתוח למגרשים בהם זכה  הוצאותתשלום 

 
 

 _______________הסכומים נכונים למדד 
 ימו על העסקה ערמ"י במועד הינו תנאי לאישור חוזה זה ולאישור  למשרדביצוע התשלום 

 
 
 

מספר 
 מגרש

פלח 
 שטח מגרש  יח"ד שיווק

 ) מ"ר (

תשלום היזם 
 במועד למשרד

 השיווק

 לתאגידתשלום היזם 
בעת הוצאת היתר בניה 

ה למות)סכום מקורב 
 בניצול זכויות הבניה(

*יובהר כי הסכום אינו אומדן 
וחושב לצרכי הפקת הערבות 

 בלבד. 

 סה"כ
 תשלומי פיתוח

 ע"י היזם

סכום ערבות 
צמודה לקיום 
 חוזה התשתית
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 נספח ז'
 ביצועכתב ערבות 

 
 לכבוד

 "(העירייה" -להלן ) באר שבע עיריית
 2ככר מנחם רח' 

 באר שבע
 

 א.ג.נ.,
 

 בקשר עם מגרש מס'_____ ערבות בנקאית מספר_________
 129/102/02/5בתב"ע מס' 

 
 בכתובתלפי בקשת ____________________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________  .1

 -תובת מלאה כולל מיקוד( )להלן _____________________________________________ )כ
"הנערב"( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 

"סכום הערבות"( שתדרשו  -( )להלן בלבד_____________ ש"ח ש"ח )במילים ______________ 
 תשתיות.פיתוח לבקשר למילוי כל התחייבויותיו מכוח הסכם מאת הנערב 

 

הלשכה על ידי כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם  לצרכןהמחירים למדד ם הערבות יהיה צמוד סכו .2
 "המדד"( בתנאי הצמדה שלהלן: -המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי )להלן 

 
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש _____________ שהתפרסם בתאריך 

 נקודות.____________ בשיעור __________________ 
 

 "המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם ע"פ ערבות זו. 
 

 ערבות זו יחושבו כדלקמן: ןלענייהפרשי ההצמדה 
 

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת 
 מחולק במדד היסודי. הערבות סכום ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי ב

 
 לא יחול שינוי בסכום הערבות.אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי 

 
לפי דרישתכם הראשונה בכתב, מיידית עם מועד קבלת דרישתכם על ידינו אנו מתחייבים לשלם לכם,  .3

הערבות בתוספת על סכום במצטבר כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה  ,באופן המפורט להלן  
מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש וזאת  ,הפרשי הצמדה

 את התשלום תחילה מאת הנערב.

 

כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף ____________בכתובת  חמכוכל דרישה לתשלום  .4
 . ירייהמורשי החתימה מטעם הע____________________ כשהיא חתומה ע"י 

 
ה עיריילעיל יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון ה 3התשלום על ידנו כאמור בסעיף 

ע"פ הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ 
 שיקול דעתכם הבלעדי.

 
תנת להארכה עפ"י חודשים מיום הוצאתה, אולם תהא ני 24ערבות זו תישאר בתוקפה למשך  .5

כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על לעיל.  4דרישתכם אשר תימסר בהתאם לאמור בסעיף 
 הנ"ל. מועדיםידנו בכתב לא יאוחר מה

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 בכבוד רב,                                                                                                  
 

   
                                                                               ________________ 

  ח'ספח נ
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 נוסח התחייבות לתשלום מקדמה על חשבון הזמנת חיבור חשמל לבית במגרש מס'______
מחברת החשמל באופן מרוכז, את  זמיןרשאית לה שהעירייהמצהיר כי הובהר לו,  הרוכש .1

במגרשים באתר, אל רשת  הרוכשיםעבודות תשתית רשת החשמל וחיבור המבנים, שייבנו על ידי 
 החשמל.

 
, 3X25 A  צמודי קרקע יהיה םהחשמל עבור כל יחידת דיור במגרשי 'בחב העירייהגודל החיבור שתזמין  .2

 בריכוז מונים. .אמפר 3X25ובמגרשי הבנייה הרוויה 

 

וכי ניהול התכנון יבוצע על ידי  כי תכנון רשת החשמל וביצועה נעשה על ידי חברת החשמל רוכשידוע ל .3
 .העירייה

 
בתחומי התוכנית ובסמוך למגרשים שייעודם במגרשים השונים חדרי טרנספומציה ייבנו ידוע לרוכש כי  .4

. מיקומם של חדרי ם אחריםו/או בתוך מגרשים שייעודם מגורים או ייעודי למגורים או ייעודים אחרים
הטרפו ומידותיהם יקבעו לאחר שיושלם התכנון המפורט של תשתיות החשמל. הרוכש מצהיר ומתחייב 

 כי לא תהיה לו כל טענה ותביעה בנדון.

 

 .המגרשים בתחוםכי בין היתר מתקינה חברת החשמל )פילרים(   רוכשידוע ל .5

 

 שתועבר לעירייה הזמנת חיבור חשמל לביתמקדמה על חשבון  משרדלרוכש שיזכה במגרש ישלם  .6
 עביר את סכום המקדמה במרוכז לחברת החשמל.ת העירייהו

 

  סכום המקדמה הינו על פי המפורט מטה. .7

 

בגודל החיבור שיבחר היזם / כי העלות הכוללת של הזמנת חיבור חשמל לבית מותנית  רוכשידוע ל .8
 הרוכש.

 

 לצורך הזמנת מאת הוועדה המקומית לתכנון ובניה, 4 לאחר שקיבל טופסיפנה לחברת החשמל  רוכשה .9
 .וגודל החיבור המבוקש חיבור החשמל ויודיע לחברת החשמל את פרטי המגרש בו זכה

 

, ותזכה את המשתכן  במקדמה  , לרבות דמי בדיקהחברת החשמל תערוך תחשיב של עלות החיבור .10
 .עילששולמה על ידו הנזכרת ל

 

נקבע בלעדית על ידי  וסוג ארון המונים חשיב החיוב של חיבור החשמל לביתתש ידוע לו מצהיר כי רוכשה .11
בגין גובה   העירייההמשרד ו/או כלפי מתחייב כי לא יבוא בכל טענה כלפי  רוכשחברת החשמל וה

 לחברת החשמל .כמקדמה לחברה ובגין התשלום הסופי התשלום שיידרש לשלם 

 

במועד  משרדהוצאות הכללי המשולם על ידי היזם לסכום המקדמה שישלם הרוכש הכלול בחיוב ה  .12
 .הזכייה במגרש

סכום המקדמה לכל יחידת  מספרי המגרשים במתחם שיווק  
 דיור

מגורים א' "בנה 
 ביתך"

 בהתאם למחירון חח"י  

מגורים א' "בניה 
טורית" ומגרשי 

 בניה רוויה

 בהתאם למחירון חח"י 

 חח"יבהתאם למחירון  מקדמה כללית מגרש מסחרי

 
או חברת החשמל בגין ו/ ו/או המשרד הרוכש מצהיר כי לא יבוא בכל טענה או תביעה כלפי העירייה

 האמור לעיל.
 

 שם הרוכש ת.ז. תאריך                        חתימה
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  ט'ספח נ
 
 

 לכבוד
 עיריית באר שבע

 
 
 

 הצהרה על כמויות פסולת בנין מינימליות צפויותהנדון: 
 
 

"(, ההסכםניתנת בתמיכה לחתימתי על הסכם תשתיות מס' _____ מיום ______ )להלן: " הצהרה זו
 ואין בו כדי לגרוע מכל התחייבויותיי עפ"י הוראות ההסכם ונספחיו והוראות כל דין. 

 
, באמצעות המתאם, ואגף עירייהעביר לידי היכי  רוכש, התחייב ההסכםל (4)ב()10בהתאם לקבוע בסעיף 

ה בעיריית באר שבע בעצמה את אישור ההתקשרות שלה עם מפעיל האתר לסילוק פסולת איכות הסביב
 בנין בעל רישיון, בליווי הצהרה על כמויות פסולת בנין מינימליות צפויות. 

 כמו כן מתחייבת החברה להציג לעירייה תוכנית טיפול בעודפי חפירה וחציבה.
 

 המינימליות הצפויות עפ"י המפורט להלן:  ןייהבנהנני מצהיר ומתחייב בזאת על כמויות פסולת 
 

    הערכת כמות פסולת המיוצרת                 קבוצת ייחוס
  מ"ר בנוי 100ביחידה של                   

  טון 20לפחות                   בניה רגילה למגורים
 טון 8לפחות                           בניה טרומית למגורים

 טון 60לפחות                                                          הריסה   
 מ"ק 1טון לכל  1.5לפחות      חפירה/חציבה                                          

 
 
 

_________________    _______________      ______________     __________ 
 שמות מורשי החתימה    חתימת מורשי החתימה      החברהשם                 תאריך     

 
 
 
 

 דין-אישור עורך
 
 

 אני מאשר כי החותמים הנ"ל הינם מורשי החתימה מטעם החברה. 
 
 

__________________________       ___________ ___________________ 
 חתימה וחותמת עורך הדין                     שם ות.ז.                            תאריך     
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 בניית מבנה בית דירות או פרויקט הכולל מספר בתים צמודי קרקע -אישור ביטוח העבודות – י'נספח 
 
 

 לכבוד
 עיריית באר שבע 

 "(העירייה"  -)להלן  ו
 

 א.ג.נ.,
אישור על קיום ביטוחים של  הרוכש ו/או קבלן מטעמו  הנדון:

_______)להלן  ביחד ולחוד "הקבלן"( בגין עבודות בניה של ______________
_____________________ ו/או עבודות נלוות בקשר עם התקשרות עם העירייה, 

 בקשר עם חוזה/מכרז מס' _________)להלן: "העבודות"(
 

 אנו הח"מ ___________________________חברה לביטוח בע"מ מצהירים ומאשרים בזאת כדלהלן:  
            

 אנו ערכנו לבקשת הקבלן פוליסות לביטוח בקשר עם ביצוע העבודות כמפורט להלן: .1
 

ביטוח עבודות קבלניות/ ביטוח עבודות הקמה בגין העבודות בערך כולל של  א.
 :)פוליסה מספר ____________________ ( כלהלן________________ ₪ 

 
 60,000 לא יותר מעצמית בסך __________ ש"ח ] ,  בכפוף להשתתפותביטוח רכוש -פרק א' 

הכולל גם כיסוי לרעידת אדמה ונזקי טבע בכפוף להשתתפות עצמית כמקובל לגבי ₪ (  
 , והרחבות כיסוי על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתת ביטוח עבור:סיכונים אלה

   
 גבול אחריות/פירוט ההרחבה הרחבת הכיסוי

מסכום ביטוח העבודות,  אך לא פחות  10% -וה לבסכום השו רכוש סמוך (1)
 ₪  500,000מסך 

 
מסכום ביטוח העבודות,  אך לא פחות  10% -בסכום השווה ל רכוש שעליו עובדים (2)

 ₪ 500,000מסך 
 

מסכום ביטוח העבודות, אך לא פחות  10% -בסכום השווה ל פינוי הריסות (3)
 ₪ 500,000מסך 

 
(  נזק ישיר כתוצאה 4)

תכנון לקוי, עבודה לקויה מ
 וחומרים לקויים

מסכום ביטוח העבודות,  אך לא פחות  10% -בסכום השווה ל
 ₪ 500,000מסך 

 
 

המכסה אחריות  ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )"בטוח צד שלישי"( על פי דין -פרק ב' 
בלני משנה בגין מעשה  או מחדל של הקבלן  ו/או של העובדים הנשלחים על ידו לרבות ק

ועובדיהם וכל הפועל בשמו ומטעמו של הקבלן, בגין העבודות ו/או בקשר עם העבודות, בגבול 
לתובע, למקרה ביטוח אחד ולתקופת הביטוח ובכפוף להשתתפות ₪   8,000,000אחריות בסך  

 לכל מקרה ביטוח. ₪  40,000עצמית שלא תעלה על סך 
 

 הבטוח מורחב לכסות גם:
 

 
 גבול אחריות/פירוט ההרחבה הרחבת הכיסוי

אחריות לנזקים לרכוש 
העירייה אשר הקבלן פועל בו, 
לרכוש סמוך, ולכל רכוש אחר 

 של העירייה

מעל לסכומים המבוטחים תחת סעיפי הכיסוי של רכוש סמוך 
ורכוש עליו עובדים, כמפורט לעיל, אולם גבול האחריות 

בול הכולל של המבטחת בגין נזקים כאמור לא יעלה על ג
 האחריות על פי פרק ב'.

אחריות העירייה כלפי עובדי 
הקבלן וכל הפועל בשמו 

 ומטעמו

בגין נזקים שיגרמו להם במהלך ו/או בקשר עם ביצוע 
 התחייבויותיו של הקבלן כלפי העירייה

אחריות בגין נזקי גוף הנגרמים 
במישרין או בעקיפין על ידי 
שימוש בציוד מכני הנדסי שאין 

 ת לבטחוחובה חוקי

2,000,000  ₪ 
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תביעות תחלוף של המוסד 
 לביטוח לאומי

 ( גבול האחריות100%במלוא )

אחריות בגין רעד, ויברציה, 
 הסרת תמיכות

 מגבול האחריות הכולל בפוליסה  20%עד 

אחריות בגין נזק לכבלים, 
-צינורות ומתקנים תת

קרקעיים, ונזקים עקיפים 
 כתוצאה מכך

 הכולל בפוליסה. מגבול האחריות 20%עד 
 ₪  400,000 –לגבי נזקים עקיפים 

 

  
 

בגין כל העובדים המועסקים ע"י הקבלן בבצוע העבודות, לרבות  ביטוח חבות מעבידים -פרק ג' 
למקרה ₪  20,000,000לתובע ובסך ₪  6,000,000קבלני משנה ועובדיהם בגבולות אחריות בסך 

 ולתקופת הביטוח.
אחריות העירייה היה ותיחשב כמעביד של מי מהמועסקים על ידי הביטוח מורחב לכסות את  

 הקבלן וזאת לעניין תאונות עבודה ו/או מחלות מקצוע.
 לתאונת עבודה ולמחלת מקצוע.₪   10,000הביטוח כפוף להשתתפות עצמית שלא תעלה על סך  

 
 

 
" התקפות במועד התחלת הפוליסות תהינה בהיקף כיסוי שלא יפחת מתנאי  הכיסוי על פי פוליסות "ביט .3

הביטוח ובכפוף לשינויים להרחבות ולתוספות המפורטים באישור זה. פוליסת עבודות קבלניות מורחבת 
 חודשים ממועד מסירת העבודות לעירייה.  12לכלול כיסוי לתקופת תחזוקה  בת 

 
ם( )___ הפוליסה תערך לתקופה מתאריך ____________עד ___________)שני התאריכים נכללי .4

 חודשים.  12חודשים( וכן תכלול תקופת תחזוקה מורחבת בת 
 
הננו מאשרים כי על פי דרישת הקבלן ו/או העירייה שתועבר אלינו בכתב מפעם לפעם יוארכו הביטוחים  .5

לתקופות נוספות כפי שיצוין בדרישה. ידוע לנו כי הקבלן נושא בעלויות הביטוח הנוספות הנובעות 
 מהארכות אלה.

 
בפוליסות הביטוח של הקבלן ייכלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד העירייה, חברות בנות, וחברות מסונפות  .6

 של העירייה, עובדי העירייה. ויתור על תחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון. 
 
 אנו מאשרים כי בכל הביטוחים הנזכרים: .7
 

רייה ו/או קבלנים מבצעי עבודות ו/או קבלני משנה "המבוטח" בפוליסה יהיה הקבלן ו/או העי (א)
 ועובדים של הנ"ל .

"העירייה" לעניין אישור זה, עיריית באר שבע /או הועדה המקומית לתכנון ובנייה באר שבע ו/או 
מי שבע תאגיד אזורי למים ולביוב בע"מ ו/או מדינת ישראל ו/או רשות מקרקעי ישראל ו/או 

 חברות בנות   ו/או משרד הבינוי והשיכון
 ועובדים של הנ"ל.                

נכלל תנאי הקובע כי הפוליסות אינן ניתנות לביטול ולא לשינוי לרעה במהלך תקופת הביטוח  (ב)
ותקופות ההארכה, למעט במקרה של אי תשלום דמי הביטוח על ידי הקבלן. במקרה כזה תימסר 

אש. אולם תשלום לפני שהביטול יכנס יום מר 60לקבלן ולעירייה הודעת ביטול בכתב לפחות 
 לתוקף על ידי הקבלן ו/או על ידי העירייה יבטל את תוקף הודעת הביטול. 

 תגמולי ביטוח בגין נזקים לעבודות ישולמו לעירייה או למי שהעירייה תורה בכתב לשלם.  (ג)
 הביטוחים ימשיכו להיות בתוקף מלא עד השלמת מסירת העבודות המבוטחות על כל חלקיהן (ד)

לעירייה או תום תקופת הביטוח, המוקדם מביניהן. אולם אם יחל שימוש בעבודות או בחלק 
 מהן, יחול כיסוי מלא לגבי אותו חלק בו החל השימוש בהתאם לתקופת התחזוקה המורחבת.

 סעיף אחריות צולבת. (ה)
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במקרה הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים ולתשלום סכומי ההשתתפות העצמית  .8

 נזק.
 
הננו מאשרים כי הביטוחים המפורטים באישור זה קודמים לכל ביטוח שנערך על ידי העירייה, וכל סעיף  .9

)אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל 
ח ראשוני" המזכה  את העירייה כלפי העירייה, ולגבי העירייה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטו

במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו מבלי שתהיה לנו זכות השתתפות בבטוחי העירייה, ומבלי שתהיה לנו 
, 1981 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59זכות לדרוש ממבטחי העירייה לשאת בנטל החיוב על פי סעיף 

וכלפי מבטחיה. אנו מאשרים כי יש לראות  וכן אנו מוותרים על טענה של "ביטוח כפל" כלפי העירייה
 באמור בסעיף זה כנאמר גם כלפי מבטחי העירייה.

 
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור  .10

 זה ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.
 

ל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהם מחויב הקבלן בקשר עם ביצוע ידוע לנו כי כתב זה מתקב  .11
 העבודות ולפיכך לא יחולו בו או בפוליסות שינויים לרעה ללא הסכמתכם מראש ובכתב.

 
 
 

 ולראיה באנו על החתום
 
 
 
 
 

 ____________________  _____________________ ______________________ 
 חתימה וחותמת המבטח       החותם שם      תאריך  

 
 
 
 
 

 : שם_______________ טלפון: __________________פקס: _________________פרטי סוכן הביטוח
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 הקמת צמוד קרקע בודד -אישור ביטוח העבודות – יאנספח 
 
 

 לכבוד
 עיריית באר שבע 

 "(העירייה"  -)להלן  ו
 

 ,א.ג.נ.
אישור על קיום ביטוחים של הרוכש ו/או קבלן מטעמו  הנדון:

_____________________)להלן  ביחד ולחוד "הקבלן"( בגין עבודות בניה של 
_____________________ ו/או עבודות נלוות בקשר עם התקשרות עם העירייה, 

 בקשר עם חוזה/מכרז מס' _________)להלן: "העבודות"(
 
 

 ________________________חברה לביטוח בע"מ מצהירים ומאשרים בזאת כדלהלן: אנו הח"מ ___ 
            

 אנו ערכנו לבקשת הקבלן פוליסות לביטוח בקשר עם ביצוע העבודות כמפורט להלן: .1
 

ביטוח עבודות קבלניות/ ביטוח עבודות הקמה בגין העבודות בערך כולל של  א.
 :ספר ____________________ ( כלהלן)פוליסה מ________________ ₪ 

 
 60,000 לא יותר מ,  בכפוף להשתתפות עצמית בסך __________ ש"ח ]ביטוח רכוש -פרק א' 

הכולל גם כיסוי לרעידת אדמה ונזקי טבע בכפוף להשתתפות עצמית כמקובל לגבי ₪ (  
 עבור:, והרחבות כיסוי על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתת ביטוח סיכונים אלה

   
 גבול אחריות/פירוט ההרחבה הרחבת הכיסוי

מסכום ביטוח העבודות,  אך לא פחות  10% -בסכום השווה ל רכוש סמוך (1)
 ₪  250,000מסך 

 
מסכום ביטוח העבודות,  אך לא פחות  10% -בסכום השווה ל רכוש שעליו עובדים (2)

 ₪ 250,000מסך 
 

מסכום ביטוח העבודות, אך לא פחות  10% -בסכום השווה ל פינוי הריסות (3)
 ₪ 300,000מסך 

 
(  נזק ישיר כתוצאה 4)

מתכנון לקוי, עבודה לקויה 
 וחומרים לקויים

מסכום ביטוח העבודות,  אך לא פחות  10% -בסכום השווה ל
 ₪ 250,000מסך 

 
 

יות המכסה אחר ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )"בטוח צד שלישי"( על פי דין -פרק ב' 
בגין מעשה  או מחדל של הקבלן  ו/או של העובדים הנשלחים על ידו לרבות קבלני משנה 
ועובדיהם וכל הפועל בשמו ומטעמו של הקבלן, בגין העבודות ו/או בקשר עם העבודות, בגבול 

לתובע, למקרה ביטוח אחד ולתקופת הביטוח ובכפוף להשתתפות ₪   2,000,000אחריות בסך  
 לכל מקרה ביטוח. ₪  40,000על סך  עצמית שלא תעלה

 
 הבטוח מורחב לכסות גם:

 
 

 גבול אחריות/פירוט ההרחבה הרחבת הכיסוי
אחריות לנזקים לרכוש 
העירייה אשר הקבלן פועל בו, 
לרכוש סמוך, ולכל רכוש אחר 

 של העירייה

מעל לסכומים המבוטחים תחת סעיפי הכיסוי של רכוש סמוך 
ט לעיל, אולם גבול האחריות ורכוש עליו עובדים, כמפור

הכולל של המבטחת בגין נזקים כאמור לא יעלה על גבול 
 האחריות על פי פרק ב'.

אחריות העירייה כלפי עובדי 
הקבלן וכל הפועל בשמו 

 ומטעמו

בגין נזקים שיגרמו להם במהלך ו/או בקשר עם ביצוע 
 התחייבויותיו של הקבלן כלפי העירייה

הנגרמים אחריות בגין נזקי גוף 
במישרין או בעקיפין על ידי 

2,000,000  ₪ 
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שימוש בציוד מכני הנדסי שאין 
 חובה חוקית לבטחו

תביעות תחלוף של המוסד 
 לביטוח לאומי

 ( גבול האחריות100%במלוא )

אחריות בגין רעד, ויברציה, 
 הסרת תמיכות

 מגבול האחריות הכולל בפוליסה  20%עד 

אחריות בגין נזק לכבלים, 
-נורות ומתקנים תתצי

קרקעיים, ונזקים עקיפים 
 כתוצאה מכך

 מגבול האחריות הכולל בפוליסה. 20%עד 
 ₪  400,000 –לגבי נזקים עקיפים 

 

  
 

בגין כל העובדים המועסקים ע"י הקבלן בבצוע העבודות, לרבות  ביטוח חבות מעבידים -פרק ג' 
למקרה ₪  20,000,000לתובע ובסך ₪  6,000,000קבלני משנה ועובדיהם בגבולות אחריות בסך 

 ולתקופת הביטוח.
הביטוח מורחב לכסות את אחריות העירייה היה ותיחשב כמעביד של מי מהמועסקים על ידי  

 הקבלן וזאת לעניין תאונות עבודה ו/או מחלות מקצוע.
 לתאונת עבודה ולמחלת מקצוע.₪   10,000הביטוח כפוף להשתתפות עצמית שלא תעלה על סך  

 
 

 
הפוליסות תהינה בהיקף כיסוי שלא יפחת מתנאי  הכיסוי על פי פוליסות "ביט" התקפות במועד התחלת  .4

הביטוח ובכפוף לשינויים להרחבות ולתוספות המפורטים באישור זה. פוליסת עבודות קבלניות מורחבת 
 חודשים ממועד מסירת העבודות לעירייה.  12לכלול כיסוי לתקופת תחזוקה  בת 

 
פוליסה תערך לתקופה מתאריך ____________עד ___________)שני התאריכים נכללים( )___ ה .4

 חודשים.  12חודשים( וכן תכלול תקופת תחזוקה מורחבת בת 
 
הננו מאשרים כי על פי דרישת הקבלן ו/או העירייה שתועבר אלינו בכתב מפעם לפעם יוארכו הביטוחים  .5

שה. ידוע לנו כי הקבלן נושא בעלויות הביטוח הנוספות הנובעות לתקופות נוספות כפי שיצוין בדרי
 מהארכות אלה.

 
בפוליסות הביטוח של הקבלן ייכלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד העירייה, חברות בנות, וחברות מסונפות  .6

 של העירייה, עובדי העירייה. ויתור על תחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון. 
 
 ו מאשרים כי בכל הביטוחים הנזכרים:אנ .7
 

"המבוטח" בפוליסה יהיה הקבלן ו/או העירייה ו/או קבלנים מבצעי עבודות ו/או קבלני משנה  (ג)
 ועובדים של הנ"ל .

"העירייה" לעניין אישור זה, עיריית באר שבע /או הועדה המקומית לתכנון ובנייה באר שבע ו/או 
מ ו/או מדינת ישראל ו/או רשות מקרקעי ישראל ו/או מי שבע תאגיד אזורי למים ולביוב בע"

 ו/או חברות בנות   משרד הבינוי והשיכון
 ועובדים של הנ"ל.                

נכלל תנאי הקובע כי הפוליסות אינן ניתנות לביטול ולא לשינוי לרעה במהלך תקופת הביטוח  (ד)
הקבלן. במקרה כזה תימסר  ותקופות ההארכה, למעט במקרה של אי תשלום דמי הביטוח על ידי

יום מראש. אולם תשלום לפני שהביטול יכנס  60לקבלן ולעירייה הודעת ביטול בכתב לפחות 
 לתוקף על ידי הקבלן ו/או על ידי העירייה יבטל את תוקף הודעת הביטול. 

 תגמולי ביטוח בגין נזקים לעבודות ישולמו לעירייה או למי שהעירייה תורה בכתב לשלם.  (ו)
חים ימשיכו להיות בתוקף מלא עד השלמת מסירת העבודות המבוטחות על כל חלקיהן הביטו (ז)

לעירייה או תום תקופת הביטוח, המוקדם מביניהן. אולם אם יחל שימוש בעבודות או בחלק 
 מהן, יחול כיסוי מלא לגבי אותו חלק בו החל השימוש בהתאם לתקופת התחזוקה המורחבת.

 סעיף אחריות צולבת. (ח)
 



 

 35מתוך  35עמוד 
 

 
לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים ולתשלום סכומי ההשתתפות העצמית במקרה  הקבלן .12

 נזק.
 

הננו מאשרים כי הביטוחים המפורטים באישור זה קודמים לכל ביטוח שנערך על ידי העירייה, וכל סעיף  .13
יופעל  )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא

כלפי העירייה, ולגבי העירייה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" המזכה  את העירייה 
במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו מבלי שתהיה לנו זכות השתתפות בבטוחי העירייה, ומבלי שתהיה לנו 

, 1981 –יטוח התשמ"א לחוק חוזה הב 59זכות לדרוש ממבטחי העירייה לשאת בנטל החיוב על פי סעיף 
וכן אנו מוותרים על טענה של "ביטוח כפל" כלפי העירייה וכלפי מבטחיה. אנו מאשרים כי יש לראות 

 באמור בסעיף זה כנאמר גם כלפי מבטחי העירייה.
 

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור  .14
 ינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.זה ובלבד שאין בש

 
ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהם מחויב הקבלן בקשר עם ביצוע   .15

 העבודות ולפיכך לא יחולו בו או בפוליסות שינויים לרעה ללא הסכמתכם מראש ובכתב.
 
 
 

 ולראיה באנו על החתום
 
 
 
 
 

 ____________________  _____________________ ______________________ 
 חתימה וחותמת המבטח       שם החותם      תאריך  

 
 
 
 
 

 : שם_______________ טלפון: __________________פקס: _________________פרטי סוכן הביטוח
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 2נספח ג'

 

מכתב הרשות המקומית 
 ו/או תאגיד המים והביוב
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אישור ונוסח תצהיר חייל 
 מילואים
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 לכבוד רשות מקרקעי ישראל

 מרחב דרום

 תצהיר חייל מילואים

 

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

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

 

 135/2022הנני עושה תצהירי זה בהתאם לתנאי המכרז, ולצורך קבלת הנחה למגרש נשוא מכרז בש/ .1

 ביישוב באר שבע.

לקובץ החלטות  4.2רק משנה הנני חייל מילואים פעיל הזכאי להנחה בקרקע בהתאם לסימן ב' פ .2

 (."חייל מילואים פעיל"מקרקעי ישראל )להלן: 

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

שנים מיום  6דיור אחת בלבד, וכי קבלת ההנחה מותנית בכך שבמועד אישור העסקה לא חלפו 

 אים פעיל בצה"ל.שחרורי משירות מילו

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

באם אקבל הנחה בקרקע מתוקף היותי חייל מילואים פעיל במכרז אחר שאגיש או ש/הגשתי הצעה  .5

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

 מיידי.מקרקעי ישראל באופן 

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

 

חתימת המצהיר:  ______________                                                                                              

 אישור עו"ד

מר/גב' אני הח"מ עו"ד __________ מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע/ה בפני 

______________ בעל ת.ז. ___________ ולאחר שזיהיתי אותו/ה באמצעות ת.ז. ולאחר שהזהרתיו/ה 

כי עליו/ה לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

  יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני נכונות הצהרתו/ה הנ"ל וחתם עליה בפני.
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 תקנון התכנית
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 תשריט המגרשים
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