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 _____________ ____ חתימת המציע: 

 

 רשות מקרקעי ישראל       
 ירושלים  עסקי  מרחב               

    
  
 
 

 
 
 

 דיור להשכרה לטווח ארוך מכרז 

 

   מביבמכרז פולקבלת הצעות  הזמנה  
 חכירה זכויות  לרכישת 

 ( דיור יחידות 179 "כ )סה לכיש פארק קריית מתחם ב
 אשדודב למטרת השכרה לטווח ארוך רוויהלבניה  

 

 אשדוד      : היישוב

 חכירה   הצעות לרכישת זכויות:

 , למטרת השכרה לטווח ארוךרוויה למגורים בניה     ייעוד:

 179   : מספר יחידות דיור

 01.12.2021להגשת שאלות הבהרה: מועד אחרון    : לוח זמנים למכרז

 09.01.2022הגשת הצעות: תחילת  מועד  

 10.01.2022מועד אחרון להגשת הצעות: 

 לפחות  09.06.2022מועד תוקף ערבות ההצעה: 

 

 דיור להשכרה לטווח ארוך     המכרז:  מתווה

 

 214/2021ים/ מכרז מס' 

 

 אגף בכיר שיווק 
 מחוז מרכז 
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 המציע: _________________ חתימת 

 

 תכולת חוברת המכרז: 

  הזמנה לקבלת הצעות –א'   נספח

 נספחי ההזמנה לקבלת הצעות: 

 ;  חכירההנוסח חוזה   – (1א)נספח 

 ; תשריט – (2א)נספח 

 מאת רשות המסים; ותהחלטות מקדמי – (3נספח א)

 ; 1960-חוק מקרקעי ישראל תש"ך – (4נספח א)

 ערבות ההצעה;  נוסח – (5נספח א)

 ; םהתחייבות חברת אכתב  וסח נ  – (6נספח א)

 ; בעל השליטה בחברת הניהולהתחייבות כתב  נוסח  – (7)נספח א

 הצהרת יחידי המציע;   – (8א)נספח 

 ; מציעהיחידי של  אחזקות ה  בדבר שיעור"ח רואו  אישור עו"ד – (9א)נספח 

 פיננסיים;הסף הטופס הוכחת עמידה בתנאי   – (10א)נספח 

  נוסח תכנית פיננסית למילוי על ידי המציע;  – (11נספח א)

 גוף מממן;את מכתב גיבוי מעקרונות ל  – (12א) נספח

 המבקר;   רוה"חטופס הצהרת   – (13א)נספח 

 ;LLPאו  LLCהמבקר מטעם  חרוה" הצהרת  יטופס  – (14נספח א)

 ; בייזום קודםטופס הוכחת ניסיון  – (15א)נספח 

   בדבר סרבני  )סימן ג'( לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל 4.5סעיף  – (16א) נספח
   ;סרבני רישום –ונוסח ערבות בנקאית  רישום..

 ;העתק רישום מפנקס הזכויות )נסחי רישום(  – (17נספח א)

 עם המציע; המוסמך מט פרטי הנציגפס  טו – (18נספח א)

 אישור עו"ד בדבר זכויות החתימה;  – (19נספח א)

  תצהיר המציע; – (20נספח א)

  ;"(הרשות המקומיתעיריית אשדוד )להלן: "  ת שייחתם עםונוסח חוזה תשתי  – (21א)נספח    

 . מכתב הרשות המקומית – (22נספח א)   
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 המציע: _________________ חתימת 

 

  ההצעהופס ט –ב' נספח 

   יהעיקר ההסכם –ג' נספח 

 נספחי ההסכם העיקרי:   

 מפרט טכני )דרישות מינימום( למתחם;   – ( 1ג)נספח 

 נוהל אישור מסמכי תכנון;  – ( 2נספח ג)

 מפרט התחזוקה; – ( 3נספח ג)

 נוסח הסכם השכירות ונספחיו;  – ( 4נספח ג)

 כרה;בדבר דיור להשלקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל   4.8פרק משנה  – ( 5נספח ג)

 נוהל בחירת זכאים לשכירת דירות ועריכת הגרלות לזכאים;  – ( 6נספח ג)

 הערבויות לקיום הסכם; נוסח – ( 7נספח ג)

 נספח הביטוח;  –( 8נספח ג)

  אישורי קיום ביטוחים לתקופת הבניה; ח נוס – ( 9נספח ג)

  אישורי קיום ביטוחים לתקופת ההשכרה; נוסח  – (10נספח ג)

 עות מעשיית עסקה ופרוטוקול; ת בדבר הימנכתב התחייבוח נוס – (11נספח ג)

 ח נוטריוני;ופוי כ יינוסח   – (12נספח ג)

 נוסח אישור הקבלן בדבר ניסיון;  – (13נספח ג)

 . התחייבות הקבלן לביצוע העבודותסח  נו – (14נספח ג)
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 המציע: _________________ חתימת 

 

 חכירהלרכישת זכויות  זמנה לקבלת הצעות במכרז פומביה
 אשדודב וךלמטרת השכרה לטווח אר לבניה רוויה יח"ד(  179 )סה"כ  לכיש פארק קריית  תחםמב

 
 עניינים תוכן 

 
 

 5 ם פרטי המתח  .1

 5 היבט תכנוני ופיזי   .2

 9 דיור להשכרה לטווח ארוך –מתווה מכרז   .3

 13 תנאים נוספים   .4

 16 תשלומים   .5

 18 גשת הצעהקדמים להתנאים מו  .6

 27 תקופת ההצעהו המועד האחרון להגשת הצעותהצעה, ההגשת   .7

 31 ערבות ההצעה  .8

 32 מכרז זוכה בבחירת   .9

 34 וכההתקשרות עם הזתנאים ל  .10

 35 הפרות וסעדים  .11

ביטול   .12 מועדים,  הארכת  המכרז,  תנאי  שינוי  למציע,  מוסמך  נציג  מינוי 

 המכרז ועריכת כנס מציעים 

35 

 37 ז  תנאים להכרזה על מציע שני כזוכה במכר  .13

 38 חשיפת פרטי הצעת המציע ועיון במסמכים  .14

 38 כללי   .15
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 המציע: _________________ חתימת 

 

 הזמנה לקבלת הצעות   –נספח א' 

להשכיר   הממשלת  –דירה  ולהשהחברה  לדיור  "ית  )להלן:  בע"מ  להשכיר כרה  עםדירה  ביחד  מקרקעי  שות  ר  "( 
)להלןיש )להלן:  ("הרשות ":  ראל  והשיכון  הבינוי  על    יםמזמינ,  (''המשרד''  ומשרד  לחתימה  הצעות  חוזה בזה 

שנים בתנאים    98נים עם אופציה לתקופה נוספת של  ש  98חכירה ישירה מהוון )ללא הסכם פיתוח( לתקופה של  
בעת פרסום המכרז הם   הםשפרטי  ים, בגין השטח ("חוזה החכירה"הלן:  ועד החידוש )לוגים ברשות במהיו נהיש

 (."המתחם")להלן:  1 כמפורט בסעיף

 לחוברת המכרז. (1א)כנספח מצ"ב  כירהותנאים מיוחדים לחוזה הח נוסח חוזה חכירה  ▪

הינה ההתקשרות  וה  מטרת  תכנון  מלשם  מתחם  של  יכלול  קמה  אשר  תיועדנה  דירות  179גורים,  אשר     לפחות, 
כאשר ,  "(תקופת ההשכרה)להלן: "  שנה ברציפות   20-ה שלא תפחת מלמגורים למשך תקופ  להשכרה ארוכת טווח

דירה    50% בשכר  לדיור  תיועדנה  בהתאם    מפוקחמהדירות  משנה  לזכאים  מועצת ל  4.8לפרק  החלטות  קובץ 
תושכרנה "( ויתרת הדירות  מופחתהדירות בשכר דירה  )להלן: "  "מכרז דיור להשכרה"  ו שעניינ  מקרקעי ישראל

החופשי  בשוק  בש"ן:  )להל  לשוכרים  החופשיהדירות  הה  בתום.  "(וק  במכרז תקופת  הזוכה  רשאי  יהא  שכרה 
הדירות בשכר דירה    במתחם, כולן או חלקן.  אואת זכויותיו בדירות    ", לפי העניין( למכור הזוכה"/" היזם"  )להלן:
     "(.הדירות להשכרהוהדירות בשוק החופשי תיקראנה להלן: "  מופחת

    "(.הפרויקט" :אנה להלןקרתי  לעיל ולהלן)כלל העבודות כאמור 

ם דיור להשכרה לטווח ארוך לצורך שכלולו של שוק השכירות ויצירת מגוון  ודיקמהווה חלק מן המיזם למכרז זה  
יצירת תמהיל דיור להשכרה לטווחי זמן שונים הן במחירים מופחתים פתרונות שכירות ברחבי הארץ, וזאת תוך  

השכירות   מחיר  עליית  על  בפיקוח  יציבומת  תוך והן  לשוכן  וודאות  התעסוקתיים ת  לצרכיו  בהתאם  ר 
 .  והמשפחתיים

 (.  ג' נספח )בהסכם העיקרי לכל המונחים המוזכרים במסמכי המכרז תוקנה המשמעות המוקנית להם 

 ם פרטי  המתח .1

 
 ות חלק גוש  מתחם 

    )חלק( 

שטח     יםמגרש
במ"ר  
 בערך 

 

 

 ס'מ

 יח"ד

הוצאות פיתוח  
למשרד הבינוי  

 "ח בש והשיכון 

למשרד   וח נוספות הוצאות פית
 בש"ח  הבינוי והשיכון 

סה"כ הוצאות  
פיתוח למשרד  

הבינוי 
והשיכון  

 בש"ח 

      1עמודה 
בגין פיתוח  

תשתיות  
 ציבוריות

 2עמודה 
בגין השתתפות  

בהקמת  
 מוסדות ציבור 

 3עמודה 
בגין שדרוג  

תשתיות  
 בשכונות ותיקות 

   4עמודה 

סה"כ  )
 ( 3-1עמודות 

-ו 127 2077 58088
163 

 27,055,839 694,469 2,035,787 24,325,583 179 6,934 15-ו 14

 

 . 14.5.2021שפורסם ביום  04/2021מגורים של חודש *עלויות הפיתוח המופיעות בטבלה צמודות למדד תשומות הבנייה ל

 "(.המגרש/ים" ו/או "המקרקעין"" ו/או  הקרקע"להלן: )

 . זוכהישווקו כחטיבה אחת לבמתחם  המגרשים 

 זי יפהיבט תכנוני ו .2

 זכויות בניהונוניות הוראות תכ .2.1

ה .2.1.1 והבניה,    כניותת  ות חלהמכרז    מושא   מגרשיםעל  התכנון  בחוק    1965-תשכ"ההכהגדרתן 
הינן חלק בלתי    ןשהוראותיה ,  התקפות במועד פרסום המכרז"(  חוק התכנון והבניה )להלן: "

   נפרד ממכרז זה.

 . ("יתתכנה"  :להלן) 1062תמל/ :ההינ )התקפה( החלה תכניתה
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 המציע: _________________ חתימת 

 

 .מגורים הוא: מגרשיםייעוד ה

והתנאים הנדרשים    הוראותה וכל    תו זכויות הבניה לרבות שיעור הניצול, שטח הבניה, הצפיפ 
המכרז, ועל פי כל    מושאלתכניות החלות על המקרקעין    אםקבלת היתר בניה הינן בהתלצורך  

 .המוסמכות ועדות התכנון  אוהרשות המקומית   על ידי נתנו יהנחיות שי דין, ובהתאם ל

ה של  מקרה  ביבכל  המוגדרות  המרביות  הבניה  זכויות  את  לממש  אפשרות  אם    ,תכניתעדר 
וידי הרשות ה  ינתנו עלי , ואם בשל הנחיות שתכניתה   בשל מגבלות עדות התכנון  מקומית או 

יחולו ההוראות המגבילות, והמציע לא יבוא    –  תנאי חוברת המכרז על נספחיה  או  המוסמכות
 זה.  ןתביעה כלשהי בעניי  אובטענה  המשרד או אל הרשות  אל אודירה להשכיר  אל

המציע מאשר בזאת כי ראה ובדק את התכנית על מסמכיה וכי ידוע לו שהוראות התכנית הן  
 אלו המחייבות לעניין נתוני התכנון המותרים במכרז זה.

לבצע לא יורשה    (חליפו  או  )או מי מטעמו  הזוכה  ,ההשכרהתקופת    אויה  נבבמהלך תקופת ה .2.1.2
לקדם  התקפה    תכניתב  שינויכל   לחדשה  תכניתאו  הקלה  בקשת  למעט  זאת  סעיף  ,    147פי 

כן לא יהיה רשאי לנייד זכויות בניה  ו אשר תוגש במהלך תקופת הבניה    לחוק התכנון והבניה 
, אם  אושרוינוספות ש  יחידות דיור  .קטים אחריםיוסגרת הפרויקט, לפר שלא נוצלו על ידו במ

 . ולא לאחר מכן נה במהלך תקופת הבניהיהקלה כאמור, תיבנ יאושרו, במסגרת 

תגבה  הרשות נוספת    לא  הקרקע  תמורה  ל עבור  להקלה  הסכמתה  סעיף  בגין  לחוק    147פי 
 התכנון והבניה.

באמצעות המכרזים,  מוועדת  לבקש  רשאי  יהיה  היזם  האמור,  אף  להשכיר,    על  לבצע דירה 
בת שאשינוי  חדשה,  תכנית  לקדם  או  התקפה  אלא כנית  נוספות  זכויות  קבלת  למטרת  ינה 

בתכנית החדשה כאמור    אוהכרחית לשם מיצוי הזכויות הקיימות, ובכפוף לכך שאין בשינוי  
כדי לפגוע במטרת הפרויקט ובלוחות הזמנים שנקבעו במסגרת המכרז. ועדת המכרזים תבחן  

בתיאום   תאת בקש הע  היזם,  הרלוונטי  עם המרחב  ב  ברשותסקי  כל מקרה  ודירה להשכיר. 
  או תביעה כלפי דירה להשכיר    אודרישה    אוודגש כי אין ולא תהיה ליזם כל טענה  מובהר ומ 

במקרה של מתן   אותכנית חדשה כאמור  או שינוי במקרה של סירוב לאשר  או המשרד הרשות
אישור חלקי, וההחלטה נתונה לשיקול דעתן הבלעדי של ועדת המכרזים ובתנאים שייקבעו,  

 והכל על מנת להשיג את מטרת הפרויקט באופן המיטבי ביותר.  

 .התכנית תן על פי א הדירות שניול לבנות את מיחויב  היזם  .2.1.3

דרש הזוכה  ילאישור רשויות התכנון י   או   הרשות תימת  קודם הגשת הבקשה להיתר בניה לח  .2.1.4
למען הסר ספק,  .  מההסכם העיקריכמתחייב    דירה להשכיר, לתאם את הבקשה להיתר עם  

  יוכל הזוכה לא  בכתב, ו  דירה להשכיר על בקשה להיתר בניה ללא אישור    תחתום לא    הרשות
דרישה    אובכל טענה    םמטעמ  אל מי  או דירה להשכיר  אל  או    או אל המשרד  ת לחזור אל הרשו

   תביעה כלשהי בגין האמור בסעיף זה. או

תשונה  אם   .2.1.5 )התקפה(  הנוכחית  ידיהתכנית  מטעמו    על  מי  או  הזוכה  שאינו  אחר    או גורם 
ית )לרבות  התכנית הנוכחיימות על פי  קה והשינוי יגרום לתוספת זכויות מעבר לזכויות    ,חליפו

כה לא יוכל לממש את הזכויות הנוספות אלא  נית החדשה(, הזוהקלות מכוח התכ  או תוספות  
 בלבד.   דעתם ודירה להשכיר בכתב ועל פי שיקול ד ר, המש הרשותבאישור של  

ח  .2.1.6 המקומית  הרשות  גובה  במכרז,  הזוכה  קביעת  ליום  עד  שתחול  השבחה  היטל    ףל בגין 
שתחול, לאחר קביעת הזוכה  על פי חוק. חבות בהיטל השבחה שתחול, ככל  הרשות  מהשבחה  

או    מאת דירה להשכיר  או  הרשותואה על הזוכה ללא זכות להשבה מאת  במכרז, תוטל במל
   .מאת המשרד

תאושר .2.1.7 ידי אם  להיתר על  בקשה  המוסמכים  התכנון  הדירות   גורמי  מספר  יגדל  שבמסגרתה 
לחוק בהתאם  הקלה  במסגרת  במקרקעין,  לבנות  והבניה   שניתן  שהותקנו    ת והתקנוהתכנון 

אחרת    או )מכוחו   החלטה  הדירותכל  מספר  יגדל  הזוכה  יימתח ,  (במסגרתה  ת  לבנו ב 
הנוספות    100% ולהשכיר ארוך  כדירות  קרקעיןבממהדירות  לטווח  כפי    להשכרה  בתנאים 

  מופחת לדיור בשכר דירה    קרקעין במ  הנוספות  מהדירות   50%, כאשר  שנקבעו בחוברת המכרז
 או את המשרד  הרשותאת    אודירה להשכיר  את    . במקרה זה הזוכה מתחייב לשפותלזכאים
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. כאמור לעיל,  גורם שהוא בשל סעיף זה  תביעה, אם תהיה, מכל  או דרישה    אובגין כל טענה  
   תמורה נוספת עבור הקרקע בגין הסכמתה להגדלת מספר יחידות הדיור. לא תגבה הרשות

שינוי   .2.1.8 כל  בתכנית  או בגין  קביעת    וא   הקלה  לפי  הגורם  הוצאות    הרשותבתכנון  להגדלת 
פיתוח הוצאות  של  נוסף  בתשלום  הזוכה  יישא  המשרד הפיתוח,  קביעת  לפי  הכל  אם    ,,  גם 

ואינו גורם לתוספת זכויות מעבר לזכויות    תכנית תכנון אינו בגדר שינוי  או ה  שינוי התוכנית
 הקיימות. 

שות  את המידע התכנוני המלא בר  באמצעות אנשי מקצוע מטעמו  אובעצמו  על המציע לבדוק   .2.1.9
המוסמכותהמקומית   התכנון  הוברשויות  מסמכי  לרבות  המ  תכנית,  על  על  רג החלה  שים 

ברשות המקומית, זכויות בניה, גבולות המגרשים, שטחים גובלים, קווי    ה, תיק המידענספחי
תכנוני  יבנ מידע  וכל  בניה,  היתר  להוצאת  לצורך  אוין, התנאים  הגשת   מידע אחר הרלוונטי 

מלוא ולביצוע  המוצג    ההצעה  במידע  אין  המכרז.  ותנאי  מסמכי  פי  על  המציע  התחייבויות 
. על  או מצד המשרד  הרשות  מצד  אודירה להשכיר    חייב מצדז משום מצג מרכבמסגרת המ

  הרשות אל    אודירה להשכיר    להמציע לערוך בדיקות עצמאיות כמפורט לעיל, והוא לא יבוא א
המשרד אל  המידע    אודרישה    אוטענה  בכל    או  על  הסתמכות  טענת  )לרבות  בעניין  תביעה 

 הנ"ל(. 

מ לגרוע  האמור,  לכ מבלי  התכנ ליות  ו  נקבעו   יתבהוראות  ביצוע  היתר  שלבי  להוצאת  תנאים 
אכלוס  בניה בדיקה  ו/או  הדרוש  כל  את  ולבדוק  התכנית  בהוראות  היטב  לעיין  המציע  על   .

תביעה כלפי    אודרישה    אוכל טענה  לא יבוא ב  ות, והואת הרלוונטיברשויות התכנון המוסמכו
 . מור בסעיף זהאהבעניין   כלפי הרשות אודירה להשכיר 

לתקנון התכנית    6.4מבלי לגרוע מיתר הוראות התכנית, מובא בזאת לידיעת המציע כי בסעיף       .2.1.10
קטן   בסעיף  היתר,  בין  נקבע  בנייה",  היתרי  למתן  "תנאים  היתר  כ  12שעניינו  למתן  תנאי  י 

בי תכנון  לצורך  קרקע  התנזלות  לבדיקת  ופיזומטרים  ניסיון  קידוחי  ביצוע  יהיה  ס  ו סבניה 
  חקת מים, במידת הצורך.  ון ניקוז להרמבנים ותכנ

 
את   הרלוונטיים  המוסמכים  הגורמים  כל  מול  חשבונו  ועל  בעצמו  לבדוק  מתחייב  הזוכה 

י והוא  זה,  בסעיף  חשב י האמור  ועל  בעצמו  העלויות  שא  בכל  האמור  ונו  בביצוע  הכרוכות 
אל   יחזור  לא  הזוכה  זה.  להשכיר    ,המשרד,  הרשותבסעיף  בכל  ו אדירה  מטעמם  ,  טענה  מי 

 דרישה או תביעה כלשהי בגין האמור בסעיף זה. 

בסעיף       .2.1.11 כי  למציע  בזאת  מובהר  התכנית  מהוראות  לגרוע  שעניינו    תקנוןל  4מבלי  התכנית 
  : "תמהיל" כדלהלן  4.1.2", נקבע בסעיפים "ייעודי קרקע ושימושים 

 
  הדיור הקטנות נות. יחידות  טקמכלל כמות יח"ד בתחום התכנית תהיינה יחידות דיור    25%

מיחידות הדיור בהם הן    30%-תשולבנה במגרשים כך שלא תותר הקמת בניינים שלמעלה מ
  יח"ד קטנות.  

 
יות התכנון המוסמכות הרלוונטיות  הזוכה מתחייב למלא אחר הוראות התכנית והנחיות רשו

בסעיף  בגין האמור    ה ערמ"י ו/או המשרד בכל טענה ו/או דרישה ו/או תבי  והוא לא יחזור אל
  זה. 

  6.4סעיף  ל   3קטן    ףכי בסעי  מובא בזאת לידיעת המציע,  מיתר הוראות התכניתמבלי לגרוע    .2.1.12
נקבע   בניה  מהתנאים  אחדשלתקנון התכנית  היתר  אי  למתן  להוא קבלת  הגנת  שור המשרד 

ה בדבר  ההיתר.  יהסביבה  נשוא  המגרש  בתחום  מסוכנים  מחומרים  סיכון  מגבלות   עדר 
 

המיגון    אמצעי  הקמת יתן אישור המשרד להגנת הסביבה.  וע לו שטרם נמצהיר כי יד   עיהמצ
הרשויות   ידי  על    באחריות   נה יה הסיכון מחומרים מסוכנים    להגבלת  הרגולטריות הנדרשים 

ידוע  המשרד  ובמימון   אשדוד  לנמ  של  ובביצוע  עד    למציע .  להגנת  כי  המשרד  אישור  קבלת 
  , מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה  המציע  היתרי בניה.  א י, לא תהיה באפשרותו להוצהסביבה

 . או מי מטעמם  , דירה להשכיררמ"י ,דרישה או תביעה בקשר עם האמור כלפי המשרד

האם       .2.1.13 על  מבנים,  קיימים  הסמוכים  וזהירובמגרשים  בטיחות  אמצעי  בכל  לנקוט  ת  זוכה 
גרש אשר בה ופיתוח במיצולהתחשב בהם, בין היתר, מבחינה הנדסית בכל הקשור לעבודות ח

הבנייןעלול  בניית  ועבודות  העפר  עבודות  ביצוע  בעת  במגרש הסמוך  למבנה  נזק  לגרום    /   ות 
    הבית במגרש.
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ז   .2.1.14 מכרז  נשוא  במגרשים  המדינה  זכויות  כי  למציע  של  ידוע  הרישום  הוראות  מכוח  הינן  ה 
כי התצ"ר    עיאשר טרם נרשמה בלשכת רישום המקרקעין. מובא בזאת לידיעת המצ  התכנית

דרישה או תביעה בגין האמור בסעיף    ,רישום". הזוכה לא יבוא בכל טענהטטוס "כשרה לבס
 הזה.  

   מצב המקרקעין .2.2

מצהירה .2.2.1 את    מציע  ובדק  ראה  התפוסים,  םתחהמכי  השטחים  הקיימים    כולל  מחוברים 
במתח במתח  קיימיםה   ממצאים  ,מטרדיםה  , םבמגרשים  המטרדים  ,םבמגרשים  או    לרבות 

, טופוגרפיה, מפלסים, דרכי קרקעיים, שיפועי הקרקע  והתת  יםילי הע  ההנדסיים  םיהממצא
השטחהגישה,   על  החלות  והתכניות  הפיתוח  י  , ומצב  והעלויות  יוכי  ההוצאות  בכל  שא 

המחז בפינוי  קרקעיים  המפגעיםו  המטרדים,  יקים הכרוכות  והתת  יבוא    ,ההנדסיים  ולא 
 . לעיל תביעה בגין האמור אוטענה  אובכל דרישה  או למשרד רשות ל אולדירה להשכיר 

בו  .2.2.2 עצים  במתחם  שימורם  העתקתם    או עקירתם    ,קיימים  הבלעדיתאו  באחריותו  ועל    יהיו 
שעניינו "שמירה על    6.8התכנית, לרבות הקבוע בסעיף    להוראותבהתאם    ,הזוכה  של  חשבונו

אחר, בהתאם לכל  נדרש  כל גורם    אוקק"ל    או מקומית  הרשות  עם האום  ית ב  עצים בוגרים"
 . דין

היה באחריותו ועל  הכביש י . פינוי קיים כביש אספלטידוע למציע כי במתחם   פירוט ממצאים: .2.2.3
 חשבונו.  

אין    .רטו לעיל מובאים למיטב הידיעהוהמפגעים שפו  לרבות המטרדים  םהמתחפירוט מצב   .2.2.4
באחריות  ו ,  םלמתחכל מידע אחר בקשר    אוהמפגעים    אובאמור להוות פירוט כל המטרדים  

ל. על המציע לערוך בדיקות עצמאיות והוא לא יבוא אל  וע בפם  המתחהמציע לבדוק את מצב  
זה לרבות    תביעה בעניין  או  דרישה  או  בכל טענה או אל המשרד  הרשות אל    אודירה להשכיר  

 ת הסתמכות. טענ

שא  ייות,  קיכאתר עתיקות על ידי רשות העת   ווכרז יאו    ומכרז זה הוכרז   מושא  מגרשיםה  אם .2.2.5
. תחםמבפיקוח, חפירות בדיקה וחפירות הצלה  סקר ארכיאולוגי,  הביצוע של  בעלויות    כהזוה

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

  על ידי היקפי הפיקוח, חפירות הבדיקה וחפירות ההצלה וכיו"ב יהיו, כפי שייקבעו   .2.2.5.1
העתיקו ה  תרשות  לחוק  "להלן)  1978-תשל"חהעתיקות,  בהתאם    חוק : 

 פי כל דין.   "(, הוראות התכנית ועלהעתיקות

פי חוק העתיקות ולבצע בין היתר חפירות הצלה במקום    זוכה מתחייב לפעול על ה .2.2.5.2
 שטח לבניה על חשבונו, במימונו ועל אחריותו בלבד.לשחרור ה

בדבר   .2.2.5.3 חוק  בכל  או  העתיקות  בחוק  כמשמעותן  בתעעתיקות  שיהיה  תוקף  יקות 
מן וכן חפצים אחרים ככל שהם בעלי ערך ארכיאולוגי אשר יתגלו במקום  מזמן לז

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

המ .2.2.5.4 יודיע  ממקומו,  הזזתו  ולפני  החפץ  גילוי  לאחר  הממו ז יד  לנציג  כפי  כה  שלה, 
בדבר  הרשותיקבע  תש דין  כל  הוראות  לקיים  הזוכה  מתחייב  וכן  התגלית  על   ,

 עתיקות.  

ימלאו   .2.2.5.5 מטעמו  העבודות  מבצעי  כל  כי  לכך  אחראי  להיות  בזאת  מתחייב  הזוכה 
  אחר הוראות אלו.  

הזוכה,  נ .2.2.5.6 בביצוע התחייבויות  לעיכוב  לגרום  עשוי  שגילוין  עתיקות  על  תגלו  תינתן 
 . הבלעדי הדעת תקופת הביצוע בהתאם לשיקול ל אורכה הרשות ידי

לזוכה,  אם   יעכב את מסירת השטח  את    הרשותתשקול  שחרור השטח מעתיקות 
  משך תקופת הביצוע.  
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בתתכ .2.2.5.7 שתתבצע  עבודה  של    תחייב  הקרקע,  ל  חשבונו  על  לעתיקות,  בנוגע  פיקוח 
  הזוכה.  

מצהירה .2.2.5.8 כ  זוכה  לו  תהיינה  ולא  אין  כי  תביעות    אושות  דרי  אוטענות    לומתחייב 
או    כלפי הרשות  אואחרות, כלפי דירה להשכיר    אושהוא, כספיות  מכל מין וסוג  

  ים לעיל.  , בגין התנאים המפורטמטעמם ימ או כלפי  כלפי המשרד

אחראי   .2.2.6 יהיה  אבןבכל    טיפוללהזוכה  אדמה  חול,  פסולתעודפי  בשטחי  וכיו"ב    ,  שימצאו 
ו/או במהלך    מגרשיםכתוצאה מפיתוח הה או שנוצרו  המגרשים לזוכבמועד מסירת    םהמגרשי
כל גורם אחר, וזאת בהתאם להוראות כל דין, והוא    או מי מטעמו    או   על ידי הזוכה   ,הבנייה

או    כלפי העיריה   או  הרשות  כספית או אחרת, כלפי ביעה  ת  או דרישה    אוטענה  יבוא בכל  לא  
המשרד ל  .מטעמםמי    או  כלפי  הסעיפים  מטעמו.  יחולו   הלןכל  משנה  קבלני  על  הצעת    גם 

מהזוכה תמורה    לא תגבה  הרשותהיינו,    המציע במכרז תשקלל את עודפי העפר, ככל שיהיו.
 ים, ככל שיהיו. עבור העודפים האמור 

ק  ו לידוע לזוכה כי לצורך טיפול בפסולת ועודפי עפר, הוא נדרש להתקשר עם מפעיל אתר לסי .2.2.7
את אישור ההתקשרות שלו עם    המטעמאו מי    הרשותה יעביר לידי  רישיון. הזוכפסולת בעל  

 ין מינימליות צפויות.  יהאתר, בליווי הצהרה על כמויות פסולת בנ 

לשמ .2.2.8 עליו  כי  לזוכה  קבלותידוע  הבניין  ו  ור  פסולת  כמות  כל  של  באתר  קליטה  אישורי 
  שסולקה.  

רק עם מוביל פסולת בעל רישיון עסק    התקשרעליו ל ין  יבנ  תדוע לזוכה כי לצורך פינוי פסולי .2.2.9
 . להובלת פסולת

  זוכה מתחייב לא לשרוף ולא לקבור כל פסולת שהיא.ה .2.2.10

המציע מצהיר כי ראה את  (.  AS ISהתכנוני, המשפטי והפיזי הנוכחי )  מוקצה במצבו  םהמתח .2.2.11
כל   ת והנדסית עליטמבחינה פיזית, תכנונית, משפ  ו ובדק אותו ואת מצבו ואת סביבת  םהמתח

ם לצרכיו ולשביעות רצונו המלאה, והינו מוותר בזאת על  מתאים  המתחומצא את  חלקיהם,  
ביחס   ומין שהוא  לרבות טענת ברירה מחמת מםלמתחלמגרשים  כל טענה מכל סוג    או ום  , 

 אי התאמה.   אופגם 

כי   בזאת  מובהר  לעיל,  האמור  אף  אחר  הרשותעל  מפתח  גורם  כל  הרש  ,או    ת ולרבות 
מילוי    אודעתם הבלעדי לבצע עבודות חפירה    על פי שיקול  , יהיו רשאיםאו המשרד  המקומית

המגרש לא   ים/ בשטח  הזוכה  לזוכה.  מסירתו  טענה   טרם  בכל  ביעה  ת  או דרישה    או   יבוא 
 טרם קבלתו.  ים/ בגין ביצוע עבודות כאמור במגרש כספית או אחרת

 דיור להשכרה לטווח ארוך – מכרז ה מתווה .3

 במכרז  התחרותכללי  .3.1

בטופס הצעה  מתחם )ביחס לכלל המגרשים הכלולים ב  בלבד   אחתצעה  להגיש ה  רשאימציע   .3.1.1
  .1 שבסעיףהמפורטים בטבלה ו  ולים במתחםלכ בכלל המגרשים ה(, וכן לזכות אחד בלבד

אם   בין  אחת,  מהצעה  יותר  שיגיש  במשותף,  כמציע  אם  ובין  כל  הרשותראה  תיחיד  את   ,
 פסולות. שלו ושל שותפיו, כ הצעותיו, 

   (. "מחיר הקרקע " )להלן:  כולל מע"מלא הקרקע מחיר התחרות במכרז תהיה על   .3.1.2

 מום. לא מחיר מיניהמכרז הינו ל  .3.1.3

ייבחר מציע אשר .3.1.4 ו  יימצא כעומד  כזוכה במכרז  בתנאים להגשת הצעה,  בתנאי המכרז בכלל 
שהביא בחשבון  לאחר  ,  הקרקע הגבוה ביותריציע את מחיר    , ואשרבפרט  6כמפורט בסעיף  

בחוב הקבועים  התנאים  כלל  לר  ת ראת  זו,  המכרז  התנאים  בניית  בות  על    והשכרת חלים 
 ., המפורטים במכרז זהלהשכרה  הדירות
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 המציע .3.2

 .להלן  6העומד בתנאי הסף המפורטים בסעיף  שאי להגיש הצעה במכרז זה כל תאגידר .3.2.1

ישראל,  אם   .3.2.2 מקרקעי  בחוק  כהגדרתו  זר  הינו  ההת1960-תש"ךה המציע  תהיה  עמו  ,  קשרות 
  .זה לזרים לפי חוק פה לכללים בדבר הקצאת הקרקע כפו

 לחוברת המכרז. (  4כנספח א)מצ"ב  1960  -חוק מקרקעי ישראל תש"ך •

בבמ .3.2.3 וחברה  מציע  כגון  קשורים,  בניהציעים  חברות  או  אחת    עלותו,  מקבוצה  חלק  המהוות 
בת  וחברות  אם  חברות  קשור  ,כגון  וחברות  שלובות  רשאי  –  תוחברות  יאינם  להגיש  ותר  ם 

אחת   ביחד) מהצעה  או  זה(  לחוד  מכרז  עבודת    . במסגרת  בביצוע  העוסקים  קבלן  או  חברה 
   רז זה., יהיו מנועים מלהשתתף במכתכניתהתשתית ציבורית, או פיתוח בתחומי  

   מלהשתתף במכרז זה.קבוצות רכישה, אף אם התאגדו כגוף אחד, תהיינה מנועות  .3.2.4

המציע .3.2.5 לב  רשות  םיתשומת  בעני  להחלטת  לאחר  המסים,  חדש  תאגיד  להקמת  האפשרות  ין 
המצורפת  זכיהה חדש    .(3א)נספח  מכחלק  ,  תאגיד  להקים  המעוניינים  המציעים  באחריות 

ה בתנא  זכיהלאחר  עמידתם  את  הנ לוודא  המסים  רשות  החלטת  או  י  מס  בכל  ולשאת  "ל, 
 חבות שינבעו מכך, אם ינבעו. 

תחתום על חוזה אחד משותף עם    הרשותעיל,  סים הנזכרת למהמבלי לגרוע מהחלטת רשות  
 כל יחידי המציע המפורטים בטופס הצעת המחיר ורק איתם.

יוקם   ידיעל אף האמור, אם  ח  על  יחידי המציע( תאגיד  )לרבות  בו  המציע  דש לאחר המועד 
עם התאגיד החדש שהוקם )במקום    הרשות ים על זוכה במכרז, תחתום  החליטה ועדת המכרז

 התנאים )המצטברים( הבאים:כל והתקיימו ציע שזכה(, כמה

ציי .3.2.5.1 המציע(  יחידי  )לרבות  )  ןהמציע  בטופס ההצעה למכרז  ב'במפורש  כי  נספח   ,)
 .  זכיהבכוונת המציע להקים תאגיד בעקבות ה

לפני המועד האחרון בו    "אישור לרישום בפנקס המקרקעין" לרשותהמציא יע המצ .3.2.5.2
 .(10.1.4 דו )סעיףה החתום על יריעליו להמציא לרשות חוזה חכ

להמציא   .3.2.5.3 המציע  על  המקרקעין":  בפנקס  לרישום  "אישור  אישורים,  שני  לעניין 
והרוכש: שם המציע שזכה במכרז; השני, בו יופיע    הרשות:  האחד בו יופיע המוכר

ה התאגיד  והרוכש:  במכרז  שזכה  המציע  יושדחהמוכר:  שהוקם.  כי  ש  לב,  אל  ם 
 להמציא אישור לאחר תשלום.  ככל שהאישור מותנה, יש

    להשכרהולהשכרת הדירות תנאים לבניית  .3.3

את   .3.3.1 להשלים  יחויב  המתחם,היזם  ההסכם    בניית  להוראות  בתוךבהתאם     42  העיקרי, 
 . תומהמועד בו נמסר המגרש ליזם בפועל, בהתאם להוראות חוזה התשתי חודשים 

המכרזים או    על ידי ועדת  כההכרזת הזו  דעמנו ממו יתר שלבי התכנון והבניה, יהיו כלהלן ויי 
תשתית   חוזה  קיים  בו  להוראות    -במקרה  בהתאם  בפועל,  ליזם  המגרש  נמסר  בו  מהמועד 

   :חוזה התשתית

לאישור   .3.3.1.1 יוגש  למתחם  המוקדם  להשכיר התכנון  מאשר    –  דירה  יאוחר    6לא 
 .  ממועד הכרזת הזוכה על ידי ועדת המכרזים חודשים

לאישור   .3.3.1.2 יוגש  סופי למתחם  יאוחר מאשר    –דירה להשכיר  התכנון    שים חוד  9לא 
 . זיםרכממועד הכרזת הזוכה על ידי ועדת המ

לאישור  המפורט  התכנון   .3.3.1.3 יוגש  להשכיר  למתחם  מאשר    –דירה  יאוחר    13לא 
 .  המכרזיםממועד הכרזת הזוכה על ידי ועדת  חודשים
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)ב .3.3.1.4 בניה  היתר  המתחם  ההוצאת  לכל  ודיפון(  חפירה  מהיתר  יאוחר    –בחנה  לא 
 . ממועד הכרזת הזוכה על ידי ועדת המכרזים חודשים 19מאשר 

אישור   .3.3.1.5 המתחם  להשכיר    רהדיקבלת  לכל  השלד  בניית  סיום  יאוחר    –בדבר  לא 
מהמועד בו נמסר המגרש ליזם בפועל, בהתאם להוראות חוזה    חודשים  29מאשר  

 .  ותיתהתש

מהמועד בו נמסר המגרש    חודשים  42עד    –לכל המתחם    5טופס  ו  4ופס  הוצאת ט .3.3.1.6
 .  ליזם בפועל, בהתאם להוראות חוזה התשתיות

 "(. שלבי התכנון והבניה)להלן: " 

הבניה, תהיה דירה להשכיר רשאית לגבות מהיזם את  ה בשלבי התכנון ובמקרה של אי עמיד
העיקרי,   בהסכם  הנקובים  ובתנאים  העיקרי,  בהסכם  הנקובים  הקנסות  ל סכומי  וע  רגמבלי 

א סעד  לרש מכל  העומד  בקשר  ותה,  חר  שייגבה  הקנסות  סכום  בשלבי  לואולם  עמידה  אי 
העיכוב הראשונים    חודשי  לושתשבגין  .  ₪  10,000,000התכנון והבניה, בכל מקרה לא יעלה על  

טופס   )הוצאת  האחרון  לשלב  המתחם(  5וטופס    4בנוגע  הקנסות  לכל  מהיזם  ייגבו  לא   ,
ור כדי לגרוע מחובת היזם לעמוד  ה"גרייס" כאמלם אין במתן  וא הקבועים בסעיפים הנ"ל, ו

קוט במירב  בלוחות הזמנים בהתאם להוראות ההסכם העיקרי, לעמוד בהוראת כל דין וכן לנ
  המאמצים מצדו על מנת למזער כל עיכוב שעלול לחול בשלבי התכנון והבניה ואת השלכותיו. 

חודשים,    לושה העולה על שוחות הזמנים  ל באין באמור כדי להתיר ליזם אורכה  להסרת ספק,  
 סה"כ, במצטבר. 

ר  דיו  בדברביחס להקמת המתחם, שיווקו ואכלוסו, לרבות    הרשותכל הנחיות    למציעידועות   .3.3.2
בקובץ החלטות מועצת מקרקעי  היזם יהיה מחויב לכל שינוי    .(5כנספח ג)להשכרה המצורפת  

כפי  ישראל עמדתשיעודכן  ,  לפי  ואשר  לעת  היזם.ח י  הרשות  מעת  את  הסר    ייב  ספק,  למען 
"  מפוקח לא תחייב את היזם בשינוי, אם יחול כזה בעתיד, שעניינו הגדרת "המחיר ה   הרשות

יע אשר  בשינוי  הדירות או  שיעור  את  דירה    לה  למופחתבשכר  מעל  הדירות    50%-,  מכלל 
 המיועדות להשכרה.  

כמפורט  ו למתחם כולו,    5וטופס    4שנה לאחר קבלת טופס    20)תקופה של    בתקופת ההשכרה  .3.3.3
  בשוק  ולשוכריםאים  כזל  להשכרה   ותמחויב להשכיר את הדיר   יזם(, יהיה ה בהסכם העיקרי

 .  ההסכם העיקרי, והכל בהתאם להוראות החופשי

תיועדנה    (בין הבניינים  באופן שווה בקירוב במתחם )אשר תחולקנה    להשכרה  מהדירות  50% .3.3.4
דירה  להשכר  לדירות בשכר  לזכאים  דירה  מופחתה  בשכר  הדירות  שטח  כהגדרת  מופחת.   ,
  120-לאומית ו  עדיפותשאינם בבאזורים    מ"ר  100, לא יעלה על  העיקריבהסכם  דירה"  "שטח  

עדיפו   רמ" לאומיתבאזורי  דירה  ת  בשכר  הדירות  יעמדו    מופחת.  אשר  לזכאים  תושכרנה 
שנקבעו   כפי  זכאות,  לקביעת  משנה  בתבחינים  מקרקעי  ל  4.8בפרק  מועצת  החלטות  קובץ 

להשכרה"  ישראל דיור  "מכרז  המפורט  ,  שעניינו  לנוהל  בהתאם  ,  העיקריבהסכם  וזאת 
  4שנים ושל    3כר לארכה )של  אופציה של השו  שנים עם שתי תקופות   3-לתקופה שלא תפחת מ 

 שנים לאותו שוכר.  10שנים בהתאמה(, כך שתקופת השכירות הכוללת לא תעלה על 

המכרז,  .3.3.5 פרסום  למועד  לגבות  נכון  רשאי  היזם  יהיה  אותו  המקסימאלי  הדירה    בגין   שכר 
 כדלקמן )ובתוספת מע"מ, אם יחול(:  ו, הינ מופחתהדירות בשכר דירה 

דירו כ)לפי מפתח ש  חדרים  2בנות    ת עבור  עבור    51  של  סך   –מ"ר לחדר(    25-ל  כל  ₪ למ"ר 
 ות;חודש שכיר

בנות   דירות  כ  3עבור  )לפי מפתח של  כל    43  של  סך   –מ"ר לחדר(    25-חדרים  עבור  ₪ למ"ר 
 חודש שכירות;  

בנות   דירות  )לפי מפתח   4עבור  כ  חדרים  כל    36  של  סך   –מ"ר לחדר(    25-של  עבור  ₪ למ"ר 
 חודש שכירות; 

 חדר המיועד לשמש ללינה.  אומשמעו חדר מגורים  –לעניין זה, "חדר" 

לעיל המפורטים  ע  לסכומים  אחזקה  דמי  בשכוביתווספו  הדירות  דירה  ר  בסך    מופחתר 
כל מ"ר משטח דירה בתוספת מע"מ כדין לכל חודש שכירות, אך    עבור ₪    4.3של    מקסימאלי
    דירות בשוק החופשי.השיגבו בגין למ"ר  אחזקהלא יעלו על דמי ה  בכל מקרה
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 .  מופחתה דירות בשכר דירמגוון, ככל הניתן, של היזם מתחייב ליצור תמהיל  

ראות ההסכם העיקרי ולרבות הוראות המפרט  חם בהתאם להולבנות את המת  בהיזם מתחיי .3.3.6
המצורף   מינימום(  )דרישות  ג) הטכני  העיקרי.  ( 1כנספח  המציעים,    להסכם  לב  לתשומת 

 . 2021המפרט הטכני הנ"ל עודכן בחודש מאי  

שנים עם תקופת    5של  לתקופות שכירות    בשוק החופשייהיה רשאי להשכיר את הדירות    יזםה .3.3.7
שנים    10שנים נוספות, כך שתקופת השכירות הכוללת לא תעלה על    5-ל  ציה של השוכרפוא

בכפוף   היזם, הכל  ידי  על  ייקבעו  אלו  דירות  עבור  ודמי האחזקה  שוכר. שכר הדירה  לאותו 
 כך.  לבקשר ההסכם העיקרי ובהתאם להוראות 

( מצורף ופשי חה  בשוקשיושכרו  ולאלו    )לזכאיםלהשכרה  נוסח הסכם השכירות של הדירות   .3.3.8
וההעיקרילהסכם    (4ג)כנספח   שינוי    יזם,  כל  בו  לערוך  רשאי  יהיה  בכפוף   אולא  תוספת, 
 .  בהסכם העיקרילאמור 

דירה    הדירותשיווק   .3.3.9 וההתקשרויות    פרסומן  לרבות,  מופחתבשכר  ההרשמות  עריכת  וכן 
עדי של  לב ספחיו, על חשבונו הנ  על ההסכם העיקרי  שכירות, ייעשו בהתאם להוראות    בהסכמי

   .יזםה

בתקופות האחריות והבדק על פי חוק המכר להשכרה  יהיה מחויב כלפי שוכרי הדירות    יזםה .3.3.10
והן ביחס לרכוש המשותף. תקופות    להשכרה   , וזאת הן ביחס לדירות1973-תשל"גה)דירות(,  

 רה הראשונה בבניין.  הבדק והאחריות יחלו להימנות, לגבי כל בניין בנפרד, מיום אכלוס הדי

באחריות המלאה לניהולו ואחזקתו התקינה של    יזםר, יישא הומכל דין אח  לי לגרוע מכךבמ
חברת    ,המתחם העיקרי    להוראותבהתאם  אחזקה  באמצעות    מפרט לפי  לרבות  ההסכם 

   (.עיקרילהסכם ה   (3)ג כנספח  המצורף) התחזוקה

קוי או פגם  ילשל כל  וא התיקונים  מלב   אףבמשך כל תקופת ההשכרה,    ,היזם  מחויב  יהיה  כן
מבלאי ה מבלי  המשותף  לרכוש  ביחס   והן   עצמן  להשכרה  לדירות  ביחס  הן סביר,    נובעים   ,

     .בהסכם העיקרי כמפורט, לגרוע מיתר התחייבויותיו

הגבייה,   .3.3.11 וסיכוני  הביקוש  הבניינים,    הכרוכים  הסיכונים  ויתר  שוכרים  פינויסיכוני  בהקמת 
   היזם. ליחולו ע  ,ותחזוקתו תוהשכר, המתחם  בהפעלת

תבצע בקרה על בניית המתחם להשכרה ועל תחזוקתו והפעלתו. הבקרה תבוצע    רלהשכידירה   .3.3.12
בהתאם   ההשכרה  בתנאי  העמידה  לבחינת  ועד  המתחם  הקמת  דרך  המתחם,  תכנון  משלב 

 .  וההסכם העיקרילתנאי המכרז 

ההש .3.3.13 ותקופת  הבניה  תקופת  במסגרת  התחייבויותיו  הבטחת  את  לשם  הזוכה  יעמיד  כרה, 
לתקופת  עה כהגדררבות  של  הבניה,  בסך  העיקרי,  בהסכם  תפחת    15,000,000תה  ואשר   ,₪

של   לסך  העיקרי  בהסכם  הנקובים  התנאים  יעמיד    10,000,000בהתקיים  מכן  ולאחר   ,₪
של   בסך  ההשכרה,  לתקופת  הערבות  את  מיתר    3,000,000הזוכה  לגרוע  כדי  באמור  אין   .₪

 הוראות ההסכם העיקרי, ביחס לערבויות.  

למחצית מהבניינים    4אם היזם השלים את בניית השלד בכלל בנייני המתחם והתקבל טופס  
יהיה היזם רשאי לפנות ולבקש אתלדירה להשכיר    במתחם לפחות,  הע  בכתב  רבות  הפחתת 

מגובה הערבות נכון לאותו מועד. דירה להשכיר תאשר   30%-פת הבנייה בסכום השווה ללתקו
את הבקשה בכפוף לכך שהיזם עמד במלוא התחייבויותיו, במסגרת מסמכי המכרז, עד לאותו  

 . מועד

     הקצאה לבני מקום .3.4

 .  קעי ישראלבקובץ החלטות מועצת מקר   4.7.12בסעיף   לאמור בהתאם הקצאה לבני מקום, תהיה 

  ההסכם העיקרי  חתימה על  .3.5

  דירה להשכיר עם  לחתום    החלטת ועדת מכרזים על הזוכה במכרז, יהא על הזוכה   יום מיום  90בתוך  
 . ההסכם העיקריעל 
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 לחוברת המכרז.   'גכנספח מצ"ב  על נספחיוההסכם העיקרי      ▪

   תנאים נוספים .4

  הדירותכשי ה לטיפול ברוכוהתחייבות הז .4.1

יהיה  לכל  הזוכה  היחידות  אחראי  ברוכשי  בטיפול  והכרוכות  הנדרשות  המשפטיות  )מבלי    הפעולות 
עד לרישום זכויותיהם בלשכת רישום    למשך תקופת ההשכרה(להשכרה  לפגוע מחובת השכרת הדירות  

)להלן:   הזכויות"המקרקעין  ורישומ "רישום  מדידה  תכניות  הכנת  לרבות  רישום    ן(,  בלשכת 
זכויותהמקרקעין, הע רישום משכנתאות    ,ברת  עיקולים, מתן התחייבויות לרישום משכנתא,  רישום 

אישורי    לטובת בדיקת  ומעלה,  דיור  יחידות  שתי  בעלי  במבנים  משותף  בית  רישום  היחידות,  רוכשי 
 מסים ורישום זכויות. 

הזוכה   על  שתחול  פעולה  כל  כי  יובהר  ספק,  הסר  פי למען  רישום  הדין,  מכוח    או וזה  ח ה  על  לעניין 
וספריה, והזוכה    הרשותשם על ידו בלשכת רישום המקרקעין בלבד ולא במשרדי  ויות, תבוצע  ותרהזכ

לצורך קבלת שירותים, לרבות:    את רוכשי יחידות הדיור במתחם  הרשותלא יהיה רשאי להפנות אל  
 ה. רהרישום הערות אזוהתחייבות לרישום משכנתא, העברת זכויות  

באמור לגרו   אין  הזוכהכדי  מחובת  במועדי  ע  כמפורט  לעמוד  המשותף,  הבית  לרישום  שהוקצבו  ם 
 .  נספח ג'בהסכם העיקרי, 

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

ת רישום  כשנרשמה בל  והחלוקה(  פרצלציה)  חלוקההקרקע נשוא המכרז עברה  ש  ככלידוע למציע כי  
לח  ,קעיןהמקר יהיה  הזוכה  מעל  מ יתום  )או  החכירה  חוזה  על  החתימה  לאחר  רישום  י ד  לאחר  ד 

החכירה( חוזה  על  חתם  שהיזם  לאחר  נרשמה  פרצלציה  בו  במקרה  שטרי  שישה  על  ,  הפרצלציה, 
י"ט לחוק רשות מקרקעי ישראל,    4במקרקעי ישראל הכוללים בקשה לרישום הערה לפי סעיף   שכירות

הקנ  רבדב על  העברת  הגבלה  או  במקיה  לזריזכויות  ומאומתים  רקעין  חתומים  מוקלדים,  כשהם  ם, 
הפעולות   את  חשבונו  ועל  בעצמו  ולבצע  חשבונו  ועל  בעצמו  הזכויות  רישום  לצורך  הדרושות  כנדרש 

 לשם רישום השכירות על שמו בלשכת רישום המקרקעין. 

מהרשות שירות  כל  יקבל  לא  הוא  כי  ליזם,  שטר  םקוד  ידוע  על  ורחתימה  השכירות  ה  החכיר ישום  י 
 בלשכת רישום המקרקעין. 

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

 המקרקעין. 

ל  כי  למציע  החלוחאידוע  רישום  )פרצלציה(ר  רקה  ובמעמד  זכויו,  רישום  ישום  בלשכת  החוכר  ת 
להשכרה   המיועדות  הדירות  מכירת  איסור  בדבר  אזהרה  הערת  לרשום  הזוכה  מתחייב  המקרקעין, 

 ויצירת שיעבודים בניגוד להוראות המכרז, כמפורט בהסכם העיקרי.

 העברת זכויותרישום המקרקעין ושעבוד ועל  מגבלות .4.3

  היזם ייחתם עם ובגין המתחם  ממגרש אחד כולל יותר  ציע כי המתחםאת לידיעת המזבמובא  .4.3.1
פצל את חוזה  תלא  הרשותאחת.  כחטיבה, במתחםחוזה חכירה אחד לכל המגרשים הכלולים 

המקרקעין רישום  בלשכת  )פרצלציה(  החלוקה  רישום  לאחר  אלא  תקופת    החכירה  ובתום 
 .  בהסכם העיקרישנה כקבוע   20ההשכרה של  

בעלות  הרשות .4.3.2 זכות  לזוכה/ליזם  תקנה  נשוא   לא  תקופת    המכרז.   במקרקעין  תום  לאחר 
נוהלי   לפי  כמקובל  הרישום  יהא  מצד    הרשות ההשכרה  הבטחה  כל  דירה    הרשותואין  ו/או 

 ות בעלות במקרקעין. להשכיר שניתן יהיה לרשום זכוי

עם כל יחידי המציע  עשה ההתקשרות  י ת  –הינה הצעה משותפת  למתחם    אם ההצעה הזוכה  .4.3.3
באופן שיחייב את   הדיור במתחםלכל יחידות    זה חכירה אחדוחבמשותף ועם הזוכים ייחתם  

 . ובערבות הדדית  הזוכים ביחד ולחוד
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אחראים   להשכירדירה    או  הרשות אינם  המשרד  במתחם   או  הזוכים  שבין  השיתוף  ליחסי 
בו   במקרה  להשכיר  או  הרשותלרבות  המשרד   דירה  ה  ויבטל  או  מהזוכים    םא  זכיהאת  מי 

מז בו  החכירה    אוכייתו  יחזור  חוזה  על  יחתום  העיקריעל    או לא  יעמוד    או  ההסכם  לא 
 חוזה החכירה. או הסכם העיקריה או בהתחייבויותיו בהתאם לתנאי המכרז

כי במקרה בו תבוטל זכייתם במכרז עקב  ביחד ולחוד  הזוכים במתחם מצהירים ומתחייבים  
הזוכים    על ידיחוזה החכירה,  או בתנאי    ריההסכם העיקי  אנאי עמידה בתנאי המכרז או בת

מי מהם, אל     או  לחזור  טענה    או המשרד  להשכירדירה    או  הרשותשלא    או   השדרי  אובכל 
 ניין. תביעה בע

תקופת ההשכרה הינה אסורה,    או במהלך תקופת הבניה    במקרקעין חכירה  ה העברת זכויות   .4.3.4
ובכפוף לכך שעד לתום תקופת    ,רילהסכם העיק  18  אלא אם תבוצע בהתאם להוראות סעיף

לכלחכירה  הזכויות  העברת    ,ההשכרה יחסי    תתבצע  בחלק  או  אחת  כחטיבה  המתחם 
 . עלו על שלושהבמקרקעין לא יבעלי הזכויות  ובכל מקרה ,)במושע(

כי    דירה להשכירבקשה להעברת זכויות כאמור תותנה, בין היתר, באישור מראש ובכתב של  
את  הסדיר  הזכויות  להשכירכלפי    ו התחייבויותיכל    מקבל  המכרז    דירה  מתנאי  כמתחייב 

העיקרי  18העיקרי לרבות סעיף  וההסכם   הוא המציא ללהסכם  וכי  רה  דיול  , למשרד רשות, 
 על פי דין.  אואת כל האישורים הדרושים על פי תנאי המכרז  להשכיר 

הסכם הקבועים בוכל התנאים    וי מקבל הזכויות יתחייב למלא אחר כל תנאי המכרז על נספח
   .לחוברת המכרז 'גנספח כ המצורף העיקרי 

במתחם   .4.3.5 במקרקעין,  זכויותיו  על  שעבוד  כל  ליצור  שלא  מתחייב  אל  אוהזוכה  א  בפרויקט, 
להור שתינתן  בהתאם  להשכיר  דירה  של  הסכמתה  לקבלת  ובכפוף  העיקרי,  ההסכם  אות 

ל כל  זו תחול אף ער שהתחייבות  הבבהתאם להוראות ההסכם העיקרי. למען הסר ספק, מו
  10.1שעבוד שיבקש הזוכה ליצור בטרם השלים את התנאים להתקשרות המפורטים בסעיף  

להלן, ובכל מקרה לא יהיה באישור דירה להשכיר ליצירת השעבודים, אם יינתן, כדי לגרוע  
 להלן.    10.2מהוראות סעיף 

    סרבני רישום .4.4

בסימן ג' בפרק משנה  כהגדרתה    ,חברה קבלנית אשר הוגדרה כסרבנית רישוםאשר הינו  מציע   .4.4.1
מועצ  4.5 החלטות  ישראל,לקובץ  מקרקעי  הצעות,    ת  להגשת  האחרון  למועד  מנוע  יעד  היה 

והצעת במכרז  כן    ו מלהשתתף  אם  אלא  בנקאית    ערבות  במכרז  ולהצעת  ףצר יתיפסל, 
וצמודה   א)ב  כמפורט אוטונומית  להבטחת  "להלן:  )  (61נספח  להבטחת    ,"(רישוםהערבות 

מ יאוחר  לא  הרישום,  מהמו  7-השלמת  " חודשים  )להלן:  הצעות  להגשת  האחרון  המועד עד 
לרישום המשותף  האחרון  הבית  ברישום  עיכוב  חל  שבהם  הבניינים  כל  של  ברישום    או"(, 

  לגביהם תביעה משפטית. ההגיש ותשרהו הדיירים,   תזכויו

הרישום   הערבות  או    להבטחת  בארץ  בנק  ידי  על  ידי  תונפק  ישראלית  על  ביטוח  חברת 
ב לעסוק  רישיון  פיננסיישברשותה  שירותים  על  הפיקוח  חוק  פי  על  )ביטוח(,  ביטוח  ם 

שתעודכן מעת    כפי     7.5.1.1.1ה.    הנזכרת בהודעת תכ"םברשימה    ה והמופיע  1981-תשמ"אה
 עת.   ל

מחברת ביטוח תהיה חתומה על ידי החברה עצמה ולא על ידי סוכן  להבטחת הרישום  ערבות  
שלה.   הרישום  ערבותה  אםביטוח  תהיה    להבטחת  על  לא  תפסל  חתומה  הביטוח  חברת  ידי 

 ההצעה על הסף. 

בסך  רישום  הטחת  הבלהערבות   .4.4.2 של  ובתוקף    ₪  100,000תהא  מהמועד    חודשים  7לתקופה 
 צעות. חרון להגשת האה

להבטחת   .4.4.3 תחולט  ההערבות  נרשמו  במקרהרישום  לא  לרישום  האחרון  המועד  עד  כל   בו 
, בכפוף  רישום הרבות להבטחת  הזכויות שלהבטחת רישומם ניתנה הע  אוהבתים המשותפים  

 .  11.1לאמור בסעיף 
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התאם  ב  ת נדרשה  ההצעה ערבות  בנוסף לעה  להצום תצורף  שירהמובהר כי הערבות להבטחת   .4.4.4
 הוראות המכרז. ל

של   .4.4.5 האינטרנט  באתר  המציע,  לב  שכתובתולתשומת  מפורסם     www.land.gov.ilהרשות 
מוטל המציע  ועל  רישום,  סרבניות  קבלניות  לחברות  בנוגע  באתר   תמידע  לעיין  האחריות 

 תו. וידע שברשמידע זה עם המ ולהצליב

השליטה .4.4.6 ובעלי  קבלנית  חברה  שהוא  ני )  מציע  בחוק  ערךיכהגדרתם    ( 1968-התשכ"ח  ,רות 
הבטחת  נית רישום, יחויבו להפקיד ערבות להם בעלי שליטה בחברה שהוגדרה כסרב שבחברה  

 . רישוםה

ח ערבות  ס ו )סימן ג'( לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל בדבר סרבני רישום ונ  4.5סעיף   •
 לחוברת המכרז.   (16כנספח א)ב חת רישום מצ"להבט

   פליהאיסור א .4.5

, ולא יתנה  דיורמכירת יחידות הוהשכרת     ,בעת שיווק  הזוכה מתחייב להימנע מנקיטה באפליה פסולה
קבלת    או השכרת   או  הזכות  עצם  בגין  אחרת,  הנאה  טובת  במתן  או  בתשלום  כאמור  דירה  מכירת 

וכן  לרכוש  אולשכור    עדיפות הדירה,  יתנה    את  ברכישת    אובשכירת  כאמור    מכירה  אוהשכרה  לא 
 ות העניין.  או בכל תנאי שהינו בלתי סביר בנסיב הטכני המפרט  הצמדות לדירה, רכישת ציוד או שדרוג  

ו/או   להשכיר  דירה  זו,  יפר התחייבות  יודע שאם  הוא  כי  בזאת,  ו/או המשרד    הרשותהזוכה מצהיר 
יהיו   מטעמם  מי  לפשרו/או  מבלי  סעד  אים,  בכל  זכייתו  גוע  לבטל  דין,  פי  על  לזכותם  העומד  אחר 

ויים מוסכמים  במכרז ולבטל את החוזים שייחתמו עמו בעקבות הזכייה, ו/או לדרוש ולקבל ממנו פיצ
מהתמורה עבור הקרקע בצירוף הפרשי הצמדה בין המדד היסודי למדד המחירים לצרכן    15%בשיעור  

  הרשות ל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי  לא יהיו לו כ עד התשלום, ו ומ ב  האחרון שיהיה ידוע
 ו/או כלפי דירה להשכיר במקרה זה. 

 הצעותאיסור תיאום  .4.6

של מציע אחר    להצעתואו להיחשף    פעולה שיש בה כדי לחשוף את הצעתו כל  המציע מתחייב להימנע מ
, תיפסל,  מור בסעיף זהתה בניגוד לאשעשנהצעה    .ת ושיקולים לפני הגשת ההצעהולרבות חשיפת כוונ 

 להלן.  11.1 והרשות רשאית לחלט את ערבות ההצעה, בכפוף לסעיף

  בחוזה החכירה ם מיוחדיםאיתנ .4.7

הצעתו .4.7.1 את  הזוכה  הציע  בה  נספחיה  על  המכרז  שפורסמו,    , חוברת  ההבהרה  הודעות  לרבות 
 . כירהנפרד מחוזה הח  חלק בלתימהווים 

  20-מ  תפחת  שלא  לתקופה  יהא  להשכרה  מגורים   למטרת  בקרקע  השימוש   כי  לחוכר  ידוע  .4.7.2
  רשאי  יהא  לא  הזוכה.  העיקרי  בהסכם  כמפורט,  5  וטופס  4  טופס  קבלת   ממועד  ברציפות  שנים
 אם.  המכרז  תנאי   את  תואמת   שאינה   אחרת  למטרה  בקרקע  שימוש  או   ייעוד  שינוי  ליזום
  נמכרו   או  הקרקע   של   ודה עי י  שונה   או  רהההשכ  תקופת   תום  לפני   בקרקע  השימוש  שונה 

  לבטל או המשרד רשאים דירה להשכיר  או  הרשות  יהיו,  המהוות דירות להשכרה  דיור  יחידות
 .  כאמור ההפרה בגיןהחכירה   החוז את

לאחר  למציעידוע   .4.7.3  רישום  בלשכת   החוכר  זכויות  רישום  ובמעמד,  הפרצלציה  רישום  כי 
ויצירת    דירות   מכירת   איסור   בדבר  אזהרה  הערת  לרשום  החוכר  מתחייב ,  המקרקעין

 .שעבודים בניגוד להוראות המכרז, כמפורט בהסכם העיקרי

ליצור שלא  מתחייב  על  הזוכה  שעבוד  במקר  כל  אזכויותיו  במתחם  אלא  קעין,  בפרויקט,  ו 
להשכיר  דירה  של  הסכמתה  לקבלת  ובכפוף  העיקרי,  ההסכם  להוראות    שתינתן   בהתאם 

 בהתאם להוראות ההסכם העיקרי. 

בזה .4.7.4 מובהר  המכרז,  מחוברת  כחלק  המצורף  החכירה  לחוזה  לרשום    כי  ביחס  החוכר  זכות 
כמפורט זכויות  העברת  בגין  האחרו   הערות  ל לחו  7בסעיף    הנבפסקה  החכירה,  תחול  זה  א 

   .תום תקופת ההשכרהאלא ב ביחס לדירות להשכרה

http://www.land.gov.il/
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 ( לחוזה החכירה, לא תחול כלל.  3)ב()11, זכות הביטול המוקנית לחוכר כמפורט בסעיף כמו כן

הבניה"    בנוסף, להשלמת  יהיה    חוזהשב"המועד  נחודשים    42החכירה  שבו  מסר  מהמועד 
  . תוהמגרש לחוכר בפועל, בהתאם להוראות חוזה התשתי

 תשלומים     .5

 כללי  .5.1

תוח  והוצאות הפי  הוצאות הפיתוח סה"כ תשלום  ועבור    מועדי התשלום עבור הקרקעסכומי ו .5.1.1
על אף האמור  במכרז זה והם יחולו    זכיה תנאים יסודיים למימוש ה  , בין היתר,הינםהנוספות  

במכרז   זכיה תהיה הבתשלומם  במקרה של איחור כלשהו  .  בכל מקום אחר במסמכי המכרז
 מבוטלת. בטלה ו

)לפי    ייחתם עם הזוכה אך ורק לאחר שהזוכה יעמוד בכל תנאי חוברת המכרזהחכירה    חוזה .5.1.2
)והוצאות פיתוח    הפיתוחהקרקע וסה"כ תשלום הוצאות    מחיר, ובכללם תשלום מלוא  ן(העניי

בטבלה  נוספות( כמפורט  המקומ אישור    ,1  שבסעיף,  ח  חתימהבדבר    יתהרשות  וזה  על 
א)ת,  והתשתי השלמת ול  ,(21נספח  בדבר  להשכיר  דירה  של  בכתב  אישורה  קבלת    אחר 

 .לשביעות רצונה   ,להלן 10.1.5 בסעיףהפעולות המפורטות 

לצורך קבלת שוברי    ו/או המשרד  יהא אחראי להגיע למשרדי הרשות  (או מיופה כוחו)  הזוכה .5.1.3
 תשלום.  

בה  ו/או למשרד   לרשותעד התשלום הרלוונטי  תום מו אם ב .5.1.4 בימים  קהל או  ם אין קבלת  חל 
יש בידו  ש לוודא מראש    סגורים, יהיה על הזוכהיהיו    דהמשר  ו/או  הרשותבימים בהם משרדי  
   ום.התשל למועדשובר מעודכן ונכון  

התשלומים   .5.1.5 עבור  לתשלום  האחרון  המועד  אין   למשרדאו  ו/  לרשותכאשר  בהם  בימים  חל 
לתשלום אורכה  תינתן  במשק,  בנקאית  הבנקאית.    פעילות  הפעילות  מתחדשת  בו  ליום  עד 

פע מתקיימת  בהם  יימים  חלקית  בנקאית  פעילות  ילות  יש  בהם  כימים  זה  לעניין  יחשבו 
 בנקאית במשק. 

ועד לביצוע התשלום    כרזהמ  חוברת  רסוםלידיעת המציע/הזוכה, ככל שבטווח הזמן שבין פ .5.1.6
התשלומים כל  את  לבצע  הזוכה  יידרש  המע"מ,  שיעור  ישתנה  בחוברת    בפועל  הנדרשים 

 . המכרז בהתאם לשיעור המע"מ החדש

   לן: "התמורה"(עבור הקרקע )להתשלום התמורה  .5.2

 ערבות ההצעה מימוש  .5.2.1

המכרזים החלטת  עם   .5.2.1.1 " העל    ועדת  )להלן:  במכרז  ועדת  זוכה    ( " רזיםכמהאישור 
, וזאת כתשלום ראשון  להלן  8עיף  כהגדרתה בס  ,ההצעה  ערבותאת    הרשותתממש  

 על חשבון התמורה. 

ע הזוכה גבוה מסכום התמורה בתוספת מע"מ,  אם סכום ערבות ההצעה של המצי .5.2.1.2
בתוספת התמורה  סכום  את  רק  ההצעה  ערבות  מתוך  הרשות  מע"מ,    תממש 

יום מיום הדרישה,    14עד למועד פקיעת הערבות או תוך    יידרש להמציא  והזוכה 
מביניהם, ל  המוקדם  הערבות  תוקף  הארכת  המועד    90-כתב  לאחר  לפחות  יום 

תו שלא  ככל  לתשלום.  את  האחרון  הרשות  תממש  כאמור,  הערבות  הארכת  מצא 
 .יתרת ערבות ההצעה כבטוחה למילוי התחייבויות הזוכה 
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   יום 90בגין הקרקע, תוך  בתוספת מע"מה התמוריתרת ום תשל .5.2.2

ולקבל שובר תשלום בגין    רלוונטיבמרחב ה  משרדי הרשותבאחריות הזוכה להגיע ל  .5.2.2.1
יום מיום    90תוך    ב בשוברהנקו  ולשלם את הסכום  , בתוספת מע"מ,התמורהיתרת  

 ריבית. והפרשי הצמדה  יישאלא   התשלום. מכרזיםהאישור ועדת 

מע"מ,  ,התמורהמלוא    שולםתלא    אם .5.2.2.2 ועדת    90תוך    בתוספת  אישור  מיום  יום 
כמפורט  ה הלעיל,  מכרזים  ובמזכיהתבוטל  ז,  את    ה קרה  לחלט  רשאית  הרשות 

 להלן.  11.1 בכפוף לסעיףבתוספת מע"מ, וזאת הערבות סכום 

ספק .5.2.2.3 הסר  כדי  ,למען  מע"מ  יתווסף  תשלום  לשיעו  ןלכל  ביו בהתאם  הידוע  ם  רו 
 התשלום בפועל. 

   ות פיתוחאתשלום הוצ .5.3

 כללי  .5.3.1

הרשות המקומית כמפורט בהסכם בינה לבין המשרד,   על ידיו  הכללי יבוצע  עבודות הפיתוח 
 המקומית.הכל באחריותה של הרשות  

תוך   ישלם למשרד  במכרז,   90הזוכה  הזוכה  זכיית  בדבר  ועדת המכרזים  מיום החלטת  יום 
עבור  הוצאו פיתוח  שב ת  כללי  ידי  פיתוח  על  יבוצע  או  המקומית וצע  בגין    הרשות  ותשלום 

 . 1"( כמפורט בטבלה שבסעיף סה"כ התשלום למשרד)להלן: " הוצאות פיתוח נוספות

צמוד   למשרד  התשלום  חודש  סה"כ  של  למגורים  הבניה  תשומות  )להלן:   04/2021למדד 
על ידי הזוכה בצירוףהמדד הבסיסי" המדד    ועדמהמדד הבסיסי  הפרשי הצמדה    "( וישולם 

"מ על הסכום הנ"ל. כנגד  האחרון הידוע במועד אישור ועדת המכרזים. הזוכה לא יוסיף מע 
שאיננה   קבלה  יקבל  במכרז  הזוכה  זה,  התשלום  מס.  מס  חשבונית  לנכות  יוכל  לא  זוכה 

 תשומות בגין תשלום כאמור. 

וא התמורה  המכרזים את מלם אישור ועדת  יום מיו  90יודגש כי ככל שהזוכה לא ישלם תוך  
שאית לחלט את הערבות  ה"כ התשלום למשרד, תבוטל הזכייה, ובמקרה זה הרשות רבגין ס

 לקיום ההצעה. 

לעדית בכל הנוגע להקמת מבני הציבור  מובהר בזאת כי הרשות המקומית היא האחראית הב
ורמת   ותיקות, לרבות איכות  בשכונות  ולשדרוג תשתיות  יבוא    הפיתוח. הזוכהומיקומם  לא 

 .הטענה, דרישה או תביעה כלפי דירה להשכיר או הרשות או המשרד בעניין ז בכל 

היטלים   או  עזר לגביית אגרות  ידי הרשות המקומית חוקי  על  עבור  אם קיימים או יחוקקו 
הקמת מבני ציבור אשר יהיו בשיעורים גבוהים יותר מהסכומים ששולמו במסגרת מכרז זה 

לגבות מהזוכה את ההפרש בין החיוב על פי חוקי    הרשות המקומית בים אלו, תהא  בגין רכי
 מו על ידו במכרז זה בגין רכיבים אלו. לו העזר לבין הסכומים שש

 סקההחזר הוצאות הפיתוח ליזם בעקבות ביטול ע .5.3.2

ועדת  בתנאי המכרז וזכייתו תבוטל על ידי    זוכהאם מכל סיבה שהיא לא יעמוד ה .5.3.2.1
על ידו רק  ם  ששול  סה"כ תשלום למשרדאת    הזוכ ל  משרדב היש יאזי    ,  המכרזים

וה  שהמתחםלאחר   מחדש  את  י  משרדישווק  למשרד  "כסהגבה    זוכה מה  תשלום 
 .המוקדם מבניהם ,על ידי הרשותחודשים מיום ביטול הזכייה   24או בתום  החדש

, מהמדד  למדד תשומות הבנייהתוספת הצמדה    וללכ  סה"כ תשלום למשרד החזר   .5.3.2.2
בעת הזכייה ועד המדד הידוע במועד ביצוע ההחזר    רדש מל  סה"כ תשלום  םבו שול

 . זוכהל
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  אגרות והיטלי פיתוח, הקמהדמי  , מסים, היטל השבחה .5.4

 תאם לדין. שא בכל המסים )כגון מס רכישה( החלים עליו בהיהזוכה י .5.4.1

מתשלום   .5.4.2 פטור  יהא  בהשבחה  בגין  השבחה  היטל  הזוכה  מקורה  עד    תכניתאשר  שאושרה 
גובה הרשות המקומית חלף היטל  ואשר בגינה    ועדת המכרזים,  ידי על    הרזת הזוכלמועד הכ
,  הזכייה שתאושר לאחר    תכנית . ככל שיחול היטל השבחה בגין  ק על פי חו  הרשותהשבחה מ 

תביעה בשל  דרישה    אובכל טענה    לדירה להשכיר  או  א יבוא לרשותשא הזוכה בתשלום, וליי
 כך. 

ם הזוכה במכרז,  אגרות ללום למשרד, ישרקע, וסה"כ תשבנוסף לתשלום התמורה עבור הק .5.4.3
הע וחוקי  לדין  בהתאם  המקומית,  לרשות  הרשות  והיטלים  למכתב  ובכפוף  התקפים,  זר 

   .המקומית

עב כי  המציע  לידיעת  בזאת  מובא  כן,  המים  כמו  תאגיד  ידי  על  יבוצעו  והביוב  המים  ודות 
" )להלן:  אשדוד"  "יובלים  העירוני  המיוהביוב  והביובתאגיד  ועם  אחר"(  המלאה.  ל  יותו 

  
  על פי כל דין.  הזוכה ישלם לתאגיד המים והביוב את מלוא התשלום בגין דמי הקמה  

 
אגיד המים והביוב קודם  מובהר בזאת לזוכה כי עליו לתאם את תכניות הבינוי והפיתוח עם ת

 הגשת התכניות לאישור העירייה והרשויות המוסמכות.  

   .(22כנספח א) מצ"ב  מכתב הרשות המקומית •

המקומית .5.4.4 ברשות  לבדוק  המציע  המים  באחריות  בע  והביוב  ובתאגיד  רלוונטי  נתון  ין  י נכל 
שא  יכה י , לרבות קיומם של חובות קודמים. מובהר כי הזו ודמי הקמה  פיתוחהיטלי  ,  אגרות

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

דין  סום מכרז זה, ולרבות כל פיתוח עתידי שיחול בהתאם לשבוצע טרם פרבגין פיתוח    והביוב
 . בגין האמור לעיל תביעה  אודרישה  או הזוכה לא יבוא בכל טענה .  העירונייםחוקי העזר ול

ד .5.4.5 תתקבל  שבו  מקרה  דירישה  בכל  פי  המקומית  ןעל  הרשות  המים   או  מאת    והביוב   תאגיד 
המכרז, מתחייב    מושא   תחם המאגרות בגין    או   היטליםדמי הקמה,  לתשלום הוצאות פיתוח,  

 . ם קבלת דרישה ראשונה לשלמםעהזוכה לשלם את כלל חיובי הפיתוח מיד 

לפר  כלל  את   לבדוק  המציע  באחריות  .5.4.6 ביחס  בהתקשרות  הכרוכים  המס  ומבלי  היבטי  ויקט, 
  . ומס ההכנסה הרלוונטיים  , מס השבחהיבטי המע"מ, מס הרכישה  –האמור  גרוע מכלליות  ל

 .   (3א)כנספח  פיםרשות המסים מצור יאישור ,כאמורלגרוע מאחריות המציעים לי מב

  ם מוקדמים להגשת הצעהתנאי .6

 צעה למכרז זה:יהיו זכאים להגיש ה מקיימים את כל תנאי הסף המפורטים להלן,הרק מציעים  

 תנאים מנהליים 

"(,  הצעה משותפת")להלן:  )אך לא יותר משלושה(ההצעה יכולה להיות מוגשת על ידי מספר תאגידים  .6.1
כל אחד מהמציעים בהצעה המשותפת  ן.  תנאי הסף, באופן המפורט להלב  יחידי המציע בכפוף לעמידת  

 ".  המציעלחוד: "ו להלן ביחד ו", ויחידי המציע בהצעה המשותפת ייקראיחיד מציע יקרא להלן: "

שלושת   מגבלת  משותפת    תאגידיםלעניין  ה   גופים  מספר  –בהצעה  אומוסדיים  המנוהלים    מוחזקים 
 . במישרין או בעקיפין על ידי אדם אחד, ייחשבו כיחיד מציע אחד

הצעה   כל  משותפתהוגשה  יחובו  מ ,  כלפיאחד  המציע  להשכיר   המשרד,  יחידי  ביחד  והרשותדירה   ,
 ולחוד.   
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עליו לפנות בבקשת הבהרה  ,  לערוב להתחייבויותיו של אחרפי דין,    על  אינו יכול,יחידי המציע  מי מ  אם
רלוונטיים, וועדת המכרזים תבחן את  ות ונימוקים  ולצרף אסמכתא  בכתב לוועדת המכרזים בעניין זה

 .  בקשתו

יחתמו מסמכי המכרז בהתאם להוראות המכרז, על ידי  י ,  עה משותפתלמען הסר ספק, במקרה של הצ
)מושע(.  במקרקעין  ע. בכל מקרה השותפותכל אחד מיחידי המצי על    תהיה בחלקים בלתי מסוימים 

לציין   המחיר  ו  (9)אבנספח    ,(8א)נספח  ביחידי המציע  כל    'ב  פחנסשב בהצעת  של  היחסי  את חלקו 
 לא אם  . ציון חלקי הזכויות יהיה בשבר פשוט בלבד.  םן ובמתחבמקרקעי  בהצעה המשותפת  מציע  יחיד

עשה ההתקשרות עם כל יחידי המציע בחלקים שווים. לא ניתן יהיה לשנות  יצוינו החלקים כאמור ת
 להגשת הצעות.  המועד האחרון את חלקי יחידי המציע לאחר 

או    קבלה בגין התשלוםההשתתפות במכרז וצירף להצעתו את ה  דמיהמציע )או מי מטעמו( שילם את   .6.2
בנקאית.   העברה  בדבר  דירה  לפקודת    מושישול "מ,  מע  כולל  ₪  5,000  םהינ  ההשתתפות  דמיאישור 

לחשבון  באמצע  להשכיר בנקאית  העברה  )בבנק    רלהשכידירה  ות  אביב  10לאומי  תל  עסקים  סניף   )
חשבון  800) מס'    אם   גם,  מקרה  בכל  למציע  יוחזר  לא  במכרז  השתתפות   בגין  התשלום  .52932000( 

  והרשות  דמשר, הדירה להשכירואף אם    ,במכרז  ה זכ  לא החליט המציע שלא להגיש הצעה במכרז או  
 . זו מהזמנה חזרו בהן

השתתפות   דמי  מתשלום  זה  מכרז  לפטור  שיש  המכרזים  ועדת  תקבע  בעתיד  אם  האמור,  אף  על 
   עים.שסכום דמי ההשתתפות יושב למציהרי   1992-התשנ"בבהתאם להוראות חוק חובת המכרזים, 

,  ₪  5,000,000-חת מ"( בסך שלא יפערבות ההצעה"  :המציע המציא כפיקדון ערבות אוטונומית )להלן .6.3
 להלן.  8ל ערבות ההצעה יחולו הוראות סעיף ע  זו. להזמנה   (5א)כנספח   המצורף  חבנוס

 תנאים פיננסיים  

מציע, שאינ .6.4 של  מציע במסגרת הצעה משותפתו  במקרה  או    יחיד  פרטית  קרן השקעות  או  או מבטח 
מונח  )כהגדרת  אחר  מוסדי  להלן(,גורם  אלו  הוכחת    ים  הפיננסייםתידרש  ההוראות    התנאים  לפי 

 : שלהלן

שנות הדיווח "  :)להלן(  2017אך לא מוקדם יותר משנת  רונות )שלוש שנות הדיווח האח  עבור .6.4.1
 ₪.   60,000,000 פחותסות השנתי הממוצע של המציע להיה מחזור ההכנ "(האחרונות

 מחזור ההכנסות השנתי הממוצע יחושב כדלקמן:

3*TOt+2*TOt-1+1*TOt-2) / 6 ) 

 כאשר:

TOx – לשנת דיווח מחזור הכנסות x . 

t – שנת הדיווח האחרונה.   

 .  "(מחזור ההכנסות השנתי הממוצע" :)להלן

   :לעיל  6.4.1חלף האמור בסעיף  .6.4.2

של המציע לא  מחזור ההכנסות השנתי הממוצע  לכל הפחות  ש  על המציע להוכיח .6.4.2.1
 . ₪ 30,000,000-פחת מ

)להלן  6.4.4ף  בסעיפורט  המציע כפי שיוכח כמ  ההון העצמי שלאם   .6.4.2.2 ההון  "  :להלן 
בפועל מ  ("העצמי  המיתווסף    50,000,000-גבוה  השנתי  ההכנסות  מוצע  למחזור 

בפועל  בין ההון העצמי    מההפרש  מחציתשהוכח על ידי אותו מציע סכום המהווה  
 . 50,000,000לבין  

ל פי סעיף קטן  לסכום שהוכח ע  ההפרש כאמור  מסכום  חציתמלאחר הוספת  אם  
₪ ייחשב הדבר    60,000,000-למחזור ההכנסות השנתי הממוצע  , יגיע  לעיל  6.4.2.1

 לעיל.    6.4.1דה בתנאי סעיף כהוכחת עמי
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שנתי ממוצע    מחזור הכנסותיידרש להציג    ₪  110,000,000מציע בעל הון עצמי של     :לדוגמה
ידו למחזור ההכנסות השנתי הממוצע  , שכן יתווסף  ₪   30,000,000-שלא יפחת מ   שהוכח על 

 . עצמי₪ בגין הפרש ההון ה 30,000,000סכום של 

בסעיף   .6.4.3 האמור  הממוצע  ,  לעיל  6.4.2ובסעיף    6.4.1חלף  השנתי  ההכנסות  המציע מחזור    של 
  30,000,000-לא פחת מ   (2018אך לא מוקדם יותר משנת  רונות )שלוש שנות הדיווח האחעבור  

₪ . 

 יחושב כדלקמן:  זה, מחזור ההכנסות השנתי הממוצע 6.4.3לצורך סעיף 

3*TO t+2*TO t-1+1*TO t-2) / 6) 

 כאשר:

TOx  –    דיווח לשנת  הכנסות  דיורבגין  רות  שכי  מדמי  xמחזור  בלבד    יחידות  של  למגורים 
אותונוספים  תאגידים  של    אוהמציע   של  בעקיפין(  או  )במישרין  בשליטתו  בעל    המצויים 
 .  (ultimate beneficial ownerעד רמת היחידים ) במציע שליטה

t –  הדיווח האחרונהשנת . 

 .  "(נתי הממוצעכנסות השמחזור הה" :לן)לה

השנ ההכנסות  מחזור  להוראת  הוכחת  בהתאם  הממוצע  לכך  הינה    זה  6.4.3סעיף  תי  בכפוף 
הינו תאגיד    למגורים  יחידות דיורמחזור הכנסות מדמי שכירות בגין    יחושבביו  שכל תאגיד לג

שנוס מוגבל  או  LLC  (limited liability companyמסוג    לישראלמחוץ  ד  בעירבון   )LLP 
(limited liability partnership.)  

בהוראת   .6.4.4 לעמידה  סעיף    6.4.1סעיף  בנוסף  בהוראת  סעיף    לעיל  6.4.2או  בהוראת    6.4.3או 
 : לעיל

בנטרול זכויות שאינן מקנות  ₪    50,000,000לפחות  הינו בעל הון עצמי של    יעהמצ .6.4.4.1
האחרונה   הדיווח  לשנת  מבוקרים  כספיים  לדו"חות  בהתאם  לא  שליטה,  )אך 

 ."(שנת הדיווח האחרונה" :)להלן (2019  תמשנ מוקדם יותר

 . 

   :לחלופין

ל  תו בע עקיפין( של או)במישרין או בתאגידים נוספים המצויים בשליטתו  והמציע   .6.4.4.2
היחידים   רמת  עד  במציע  במצטבר,   (ultimate beneficial owner)שליטה  הינם, 

)  דוח₪ לפחות, בהתאם ל  50,000,000בעלי נכסים נטו בשווי של    Netנכסים נטו 
Assets  יוגש עבור כל תאגיד כאמור בנפרד.  ( לשנת הדיווח האחרונה, אשר 

ל  רו בנטכאמור    חדו " משמעם: נכסי כל תאגיד רלוונטי שעבורו הוכן הנטו  נכסים"
חובות והתחייבויות של התאגיד, ובכפוף לכך שהתאגיד הנ"ל אינו ערב להבטחת  

 התחייבויות כלשהו של גוף אחר. 

להוראת   נטו בהתאם  נכסים  ש  זה  סעיףהוכחת  לגביו  הינה בכפוף לכך  כל תאגיד 
  LLCיחושבו הנכסים נטו הינו תאגיד בעירבון מוגבל שנוסד מחוץ לישראל מסוג  

(limited liability company או )LLP (limited liability partnership.)   

 לחלופין: 

מוגבל מסוג   .6.4.4.3 בעירבון  חברה  ושהינו  לישראל   LLC  (limitedמציע המאוגד מחוץ 
liability companies)  ש מסוג  או  מוגבלת   LLP  (limited liabilityותפות 
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partnerships,)  לצרף רשאי  הצעתו  יהיה  פיננס(  1)   :במסגרת  בנוסח    יתתכנית 
מגוף  מכתב גיבוי  (  2)-ולאחר שכל הפרטים בה מולאו על ידי המציע,    (11א)נספח  
   .(12נספח א), בנוסח (כהגדרתו בהסכם העיקרי)מממן 

 ההוראות שלהלן: התנאים הפיננסיים לפי תידרש הוכחת  , במקרה של הגשת הצעה משותפת .6.5

מחזור .6.5.1 היה  האחרונות  הדיווח  שנות  שלוש  הש  במהלך  כנת ההכנסות  של  הממוצע  יחיד  י  ל 
לפח ),  ₪  600,000ות  מציע  אחד  אחוז  כל  חלקו  1%בעבור  שיעור  של  המשותפת(  ,  בהצעה 

הובנוסף   הדיווח  בשנת  הינו,  המציע  מיחידי  אחד  לפחות  כל  של  עצמי  הון  בעל  אחרונה, 
500,000  ₪  ,( , והכל למעט ביחס  בהצעה המשותפת( של שיעור חלקו  1%עבור כל אחוז אחד 

פ קרן השקעות  גורם מוסדי אחר, כהגדרת מונחים אלו  ליחיד מציע שהינו מבטח,  רטית או 
 העניין.   , לפי  6.8סעיףאו   6.7סעיף או  6.6.2יחולו הוראות סעיף יו להלן, שלגב

אחד או יותר מיחידי המציע )שאינו  ההון העצמי של  האמור בסעיף קטן זה לעיל, אם  אף  על  
הש קרן  על  מבטח,  עומד  האחרונה,  הדיווח  בשנת  אחר(,  מוסדי  גורם  או  פרטית  קעות 

המתייחס    50,000,000 בתנאי  עמידה  להוכיח  מציע  יחיד  אותו  מחויב  לא  אזי  לפחות,   ₪
בתנאי  ממוצע, ובלבד שקיים יחיד מציע, במסגרת אותה הצעה, העומד    למחזור הכנסות שנתי

    להלן. 6.5.2.1סעיף 

על   בהתבסס  יימדד  העצמי  מבוקרים  חו דההון  כספיים  ו ות  ולהלן,  לעיל  במקרה  כמפורט 
אזי    שנת הגשת ההצעהתחילת השנה הקלנדארית שקדמה ללאחר  הוקם    שאותו יחיד מציע

שיוגש על ידו ביחד    מיוחד מבוקר  דוחההון העצמי, כהגדרתו לעיל, יכול שיימדד בהתבסס על  
היותר עד  ו לכל  שת הצעה א אחרון להגעם ההצעה חלף הדוחות כספיים, ושיהא נכון למועד ה

 חודשים לפני מועד זה.   3

 תידרש עמידה באחת החלופות שלהלן: , בנוסף .6.5.2

בתנאי סעיף  עומד    –  40%-אינו פוחת מ  בהצעה המשותפתחלקו    אשריחיד מציע   .6.5.2.1
בסעיף    6.4 כמפורט  על מבטח  בתנאי החל  או  קרן    6.6.1לעיל  על  בתנאי החל  או 

אחר מוסדי  גורם  על  או  פרטית  כמפורטהשקעות  או    להלן.  6.8-ו  6.7  בסעיפים   , 
   להלן.  6.9.1ן ריט כמפורט בסעיף בתנאי החל על קר

   :להלן 6.5.2.3-ו  6.5.2.2לחילופין יחולו הוראות סעיפים 

האחרונות .6.5.2.2 הדיווח  שנות  שלוש  ההכנסות  של  המצטבר    הסכום  ,במהלך  מחזורי 
בהצעה    חלקם  של כל יחידי המציע, כשהם מוכפלים בשיעור  השנתיים הממוצעים

  זה לצורך חישוב  כאשר    ,₪   60,000,000)ממוצע משוקלל(, הינו לפחות    המשותפת
  בהצעה המשותפת   של יחיד מציע שחלקו  ר ההכנסות השנתי הממוצעמחזוייחשב  

 .  0-כ 10%-מ ךנמו

יחושב   מציע  יחיד  כל  של  הממוצע  השנתי  ההכנסות  מחזור  ספק,  הסר  למען 
שבסעיף  בהתאם   אותו    לעיל  6.4.1לנוסחה  של  חלקו  בשיעור  מציע ויוכפל    יחיד 

 (. 10%-אם אחזקותיו נמוכות מ 0-באחוזים )או יוכפל ב המשותפתצעה בה

 הסכום המצטבר יחושב על ידי חיבור התוצאות שהתקבלו ביחס לכל יחיד מציע.  

מוכפל   .6.5.2.3 כשהוא  המציע  יחידי  כל  של  העצמי  ההון  של  המצטבר  הסכום  בנוסף, 
ו  הינ   )ממוצע משוקלל(, בשנת הדיווח האחרונה,  בהצעה המשותפתבשיעור חלקם  

לפחות   של  של  ההון  כאשר  ,  ₪  50,000,000סך  מציע  העצמי  שאחזקותיו  יחיד 
 .  0-כ ייחשב 10%-מ במציע נמוכות 

יחיד  אותו  חלקו של  יוכפל בשיעור    מציע  למען הסר ספק, ההון העצמי של כל יחיד
 . (10%-אם אחזקותיו נמוכות מ 0-או ב)באחוזים  בהצעה המשותפת מציע

 מציע.  יחושב על ידי חיבור התוצאות שהתקבלו ביחס לכל יחיד   הסכום המצטבר

למען הסר ספק, במקרה של הגשת הצעה משותפת כאשר מי מיחידי המציע הינו  
קרן   גמבטח,  או  פרטית  אחרהשקעות  מוסדי  המציע  ורם  מיחידי  מי  כאשר  או   ,
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ניתן    עיל, אזיל  6.4.4.2בסעיף    או  6.4.3מוכיח את תנאי הסף באופן האמור בסעיף  
  6.5.1סעיפים  להוכיח עמידה בתנאי הסף של הון עצמי ומחזור הכנסות, באמצעות  

בסעיפים  6.5.2.1-ו המתוארת  החלופה  באמצעות  ולא    . 6.5.2.3-ו  6.5.2.2  בלבד 
  

או  .6.6 מציע  של  "מבטח"    במקרה  שהוא  מציע  על  ב  כהגדרתויחיד  הפיקוח    פיננסיים   שירותיםחוק 
 שלהלן:  התנאי תידרש הוכחת   ,1981-תשמ"אה)ביטוח(, 

ביחס  ,  ₪  50,000,000עצמי של לפחות  עליו להיות בעל הון    –המציע    הינו במקרה שהמבטח   .6.6.1
 . (MCRסף הון מינימלי )הדיווח האחרונה, מעל לשנת 

עבור כל  ,  ₪  500,000עליו להיות בעל הון עצמי של לפחות    –יחיד מציע  שהמבטח הינו    במקרה .6.6.2
( אחד  חלקו  1%אחוז  שיעור  של  המשותפת(  מעל  בהצעה   ,( מינימלי  הון  ביחס  (MCRסף   ,

 לשנת הדיווח האחרונה.  

   :לצורך סעיף זה

"יישום משטר כושר    2017-1-9וח  בחוזר ביטכהגדרתם    –"  (MCRסף הון מינימלי )" וכן "הון עצמי"
 . Solvency II( "1.6.17)טוח מבוסס פירעון כלכלי של חברת בי

מציע   .6.7 יחיד  או  מציע  של  פרטית",במקרה  "קרן השקעות  להלן,  שהינו  הוכחת  כהגדרתה    שני   תידרש 
 :גם יחד שלהלן םהתנאי

ן, בסך של  הוכחת התחייבויות משקיעים בקר   –במקרה שקרן ההשקעות הפרטית היא המציע  .6.7.1
ונה; במקרה שקרן ההשקעות הפרטית היא  ₪, נכון לשנת הדיווח האחר   500,000,000לפחות  

  5,000,000הוכחת התחייבויות משקיעים בקרן, בסך של לפחות  –יחיד מציע בהצעה משותפת  
   .( החזקה במציע, נכון לשנת הדיווח האחרונה₪1% עבור כל אחוז )

על ידי קרנות  האחרונות,    השנים  10-ב השקעות    או הוכחת ביצוע השקעה   .6.7.2 בין במישרין ובין 
 ₪ לפחות.  250,000,000, בהיקף של הכללי בקרן שותףבעל השליטה בות שבשליטת אחר

  50%-מעלה ממשקיעיה )כלומר, המשקיעים המחזיקים בל שמרבית קרן " הינהקרן השקעות פרטית"
לרבות גורמים שהוכרו כמוסד להשכלה גבוהה  ,  ישראלייםמוסדיים   גורמים הינם  )מהאחזקות בקרן

   .למסחר רשומה ושאיננה , 1958-ל לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי''ח בישרא

להיחשב כ"קרן השקעות במקרקעין" כהגדרתה בפקודת מס הכנסה  ספק, חברה המעוניינת  הסר למען
,  להלן  6.9ף  לעיל או באמצעות סעי  6.5או     6.4באמצעות סעיף   הסף לעמוד בתנאי ח חדש[, נדרשת]נוס

 . זה 6.7סעיף  תידרש לעמוד בתנאי לא- ובכל מקרה

)כהגדרתם    או קרן השקעות פרטיתושאינו מבטח   מוסדי גורם של מציע או יחיד מציע שהינובמקרה   .6.8
  4-2כל סוג משקיע דומה הקבוע בסעיפים    אוקרנות פנסיה    ,קופות גמל, קופות תגמולים  כגון,  לעיל(

ערך,   ניירות  חוק  של  הראשונה  עסקיהם  1968-"חתשכהלתוספת  את  לנהל  רישיון  בידיהם  אשר   ,
₪, ביחס    מיליארד  2סים של לפחות  "(, יוצג ניהול היקף הנכגורם מוסדי אחר"  :בישראל )לעיל ולהלן

 . בהצעה המשותפת חלקוהאחרונה )כהגדרתה לעיל(, ללא תלות בשיעור  יווחלשנת הד 

לפקודת מס    1"קרן להשקעות במקרקעין" כהגדרתה בפרק שני    או יחיד מציע שהינובמקרה של מציע   .6.9
" )להלן:  בבורסה  למסחר  הרשומה  חדש[,  ]נוסח  ריטהכנסה  הסף  קרן  תנאי  את  להוכיח  ניתן   ,)"

, אך  לעיל  6.5או    6.4סעיפים  )במקרה כזה לא תידרש עמידה בתנאי  הלן  הפיננסיים באופן המפורט ל 
באמצעות   הפיננסיים  הסף  בתנאי  עמידה  להוכיח  הריט  קרן  של  מאפשרותה  לגרוע  כדי  באמור  אין 

 , חלף סעיף זה(: לעיל  6.5או  6.4סעיפים 

 קרן ריט:  עבור מציע שהינו  .6.9.1

האחרונות   .6.9.1.1 הדיווח  שנות  שלוש  עבור  ממוצע  שנתי  הכנסות  מחזור  הוכחת 
בסעיף   אלו  מונחים  השליטה  לעיל  6.4.1)כמשמעות  בעל  של  או  הריט  קרן  של   )

 לעיל.  6.4.1בחברת הניהול )כהגדרתו להלן(, בסכום המפורט בסעיף 
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בסעיף .6.9.1.2 זה  מונח  של  )כמשמעותו  עצמי  הון  הוכחת  קרן    6.4.4.1  בנוסף,  של  לעיל( 
בח השליטה  בעל  של  או  הדיווח  ברת  הריט  שנת  עבור  להלן(  )כהגדרתו  הניהול 

 לעיל.  6.4.4האחרונה, בסכום המפורט בסעיף 

ריט   .6.9.2 )במסגרת הצעה משותפת( שהינו קרן  יחיד מציע  לעיל,    6.5עמידה בתנאי סעיף    –עבור 
את   ניתן  מחזוכאשר  הריט,  קרן  עבור  העצמי  ההון  את  ו/או  הממוצע  השנתי  ההכנסות  ר 

 להוכיח באמצעות קרן הריט או באמצעות בעל השליטה בחברת הניהול )כהגדרתו להלן(. 

או מחזור ההכנסות  : במקרה בו הוכחת ההון העצמי  התחייבות בעל השליטה בחברת הניהול .6.9.3
יידרש בעל השליטה לחתום    –רת הניהול  בחב  נעשית באמצעות בעל השליטההשנתי הממוצע  

     .(7נספח א)בנוסח  התחייבות בעל השליטה בחברת הניהולעל 

  ( 10נספח א)במקרה של הסתמכות על בעל השליטה בחברת הניהול, בעל השליטה ימלא את  
בנוסח   מבקר  רו"ח  אישור  א) ויצרף  נלקחו  (13נספח  אשר  פיננסים  נתונים  על  בהתבסס   ,

סעיף  יים  מהדוחות הכספ  להוראות  וימציא את הדוחות הכספיים, בהתאם  שלו  המבוקרים 
 להלן.   6.11.3

למען הסר ספק, התנאי הנוגע להערת עסק חי יוכח הן באמצעות קרן הריט באופן ישיר והן  
 באמצעות בעל השליטה בחברת הניהול עליו מבוצעת ההסתמכות. 

 זה:  6.9 סעיףב .6.9.4

התאגיד עמו קשורה קרן הריט בהסכם ניהול, לשם הענקת שירותי ניהול    –"  חברת הניהול"
 עבור קרן הריט. 

הניהול" בחברת  השליטה  התשכ"ח  –"  בעל  ערך,  ניירות  בחוק  כהגדרתה  ,  1968-"שליטה" 
 מזכויות ההצבעה בחברת הניהול.  25%-חות בק לפובלבד שבעל השליטה בחברת הניהול מחזי

ובדוח הסקור האחרון המבוקר הכספי  דוחב .6.10 יחידי המציע לא האחרון  כל    נכללה  של המציע או של 
הכספי הבא של  המציע או כל יחידי    דוחבחי, וכן ככל הידוע, לא צפויה אזהרת עסק חי   עסק הערת

   . המציע

בתנאי   העומד  או   פסקה  6.5.1סעיף  מציע  בסיס  שלישית  שנייה  על  זה  בתנאי  עמידה  להוכיח  יוכל   ,
 , חלף דוח כספי ודוח סקור אחרון.הנזכר שם המיוחד דוחה

סוגי ה כל  על  יחול  זה  תנאי  השקעות    אומציעים  למען הסר ספק,  קרן  לרבות מבטח,  יחידי המציע, 
אך פרט    ,)ולרבות בעל השליטה בחברת הניהול, אם רלוונטי(קרן ריט    או  רפרטית או גורם מוסדי אח

או ביחד עם    6.4.4.2סעיף  ביחד עם    6.4.3למציע העומד בתנאי הסף הפיננסיים באופן המפורט בסעיף  
 . 6.4.4.3סעיף 

 ההוראות שלהלן:   לעיל, יחולו   6.10עד   6.4לצורך הוכחת התנאים הפיננסיים הנקובים בסעיפים  .6.11

רשאי  ,  יטוקרן ר  או מי מיחידי המציע )כל אחד מהם(, אך למעט קרן השקעות פרטית  המציע .6.11.1
את   תמלא  האם  שחברת  בתנאי  זאת  כאמור,  גוף  אותו  של  האם  חברת  על  נספח  להסתמך 

בנוסח    (10א) מבקר  רו"ח  אישור  אשר (13א)נספח  ותצרף  פיננסים  נתונים  על  בהתבסס   ,
ות הכספיים, בהתאם להוראות  דוחות הכספיים המבוקרים שלה ותמציא את הדוח נלקחו מה

כתב    6.11.3סעיף   על  תחתום  וכן  זה,  (6א) כנספח  מצורף  ההתחייבות  הלהלן  סעיף  לצורך   .
ב(  1)משמעה    –  "חברת אם"   50.1%-חברה )או תאגיד אחר( המחזיקה במישרין או בעקיפין 

יותר מזכויות השליטה במציע )   ביחיד המציע  או  או  גוף קשור לחברת האם הנ"ל,  2או  כל   )
)כלומר,  לבד  וב הנ"ל  האם  בחברת  לאחזקה  הקשור  בגוף  באחזקה  מוחלטת  זהות  שקיימת 

 . שניהם מוחזקים על ידי אותם גופים, באותם שיעורי אחזקה ועד לרמת הפרטיים(

המציע להסתמך על חברת אם כאמור לעיל,  למען הסר ספק, אם בחר המציע או מי מיחידי  
כאשר  , (13)א את נספח ו (10נספח א)אם את  רת הנדרש המציע למלא הן בעצמו והן על ידי חב

ידי חברת האם, למעט התנאי הנוגע  על  יוכחו  חי    כל התנאים הפיננסיים  אשר  להערת עסק 
   .באופן ישיר והן באמצעות חברת האםהמציע הן באמצעות יוכח  
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המציע .6.11.2 מיחידי  אחד  כל  של  חלקו  המשותפת    שיעור  הסף,בהצעה  תנאי  בדיקת  יהיה    לצורך 
 .  מטעמו רו"ח או  עו"ד, אשר ימולאו על ידי המציע ועל ידי (9ובנספח א) (8פח א)בנס פורטכמ

נספח או יחידי המציע ימלא ויחתום על    סמנכ"ל הכספים מטעם המציע  אובנוסף, המנכ"ל   .6.11.3
המבקר  )  (10א) ורו"ח  פיננסיים(  סף  על  תנאי  יחתום  הצהרת    ( 13א) נספח  מטעמם  )טופס 

 ננסיים(.  הפי המבקר לעניין הנתונים  רוה"ח

או  (10א)נספח   מ   ( 13)נספח  נלקחו  אשר  פיננסים  נתונים  על  בהתבסס  ות  דוחהימולאו 
)להלן: המבוקרים  כספייםדוח"  הכספיים  לאחד  ות  בהתאם  הערוכים  גוף,  אותו  של   )"

 מהבאים:  

 (; IFRSתקני דיווח פיננסי בינלאומיים ) .6.11.3.1

 (; US GAAPכללי חשבונאות מקובלים בארה"ב ) .6.11.3.2

 . ת הישראליתונאיהתקינה החשב  .6.11.3.3

על   מאלו  דוחהתבססות  שונים  חשבונאיים  עקרונות  פי  על  הערוכים  מבוקרים  כספיים  ות 
  וחדת אלא אם הוגשה בקשה מי  לעיל לא יתקבלו  6.11.3.3עד    6.11.3.1בסעיפים  המפורטים  

במסגרת פניות מציעים והבקשה אושרה על ידי ועדת המכרזים מראש ובכתב במסגרת הודעה  
 למציעים. 

א)  (10א)נספח  לבנוסף   העניין, את  (13ולנספח  לפי  מציע,  מיחידי  כל אחד  או  יגיש המציע   ,
 ות הכספיים ששימשו בסיס לנתונים שפורטו על ידו. דוחה

  הכספיים ות  דוח חברת האם שלו, הנתונים מה  ע עלבמקרה של הסתמכות מציע או יחיד מצי
לנתונים מה  של  הרלוונטיים יוגשו גם הם במסגרת הגשת ההצעה, בנוסף  ות  דוחחברת האם 

זה יחולו גם ביחס לחברת    6.11.3הכספיים של אותו מציע או יחיד מציע, והכללים של סעיף  
 האם. 

א .6.11.4 האעל  בסעיפים  ף  הממוצע  6.11.3עד    6.11.1מור  השנתי  ההכנסות  מחזור  הוכחת  לצורך   ,
החזרי    דוחות כספיים יומצא  דוח( חלף  1), יחולו ההוראות שלהלן:  6.4.3באופן מפורט בסעיף  

דוח  מס   מטעמומחזואו  מי  או  המציע  ידי  על  שייערך  הכנסות  רלוונטי   רי  תאגיד  כל    עבור 
( המציע יידרש  2עבור שנות הדיווח הרלוונטיות; )התאגיד  המפרט את מחזורי ההכנסות של  

  ( 13נספח א) חלף ( 3) ; לתאגידים הרלוונטייםהן ביחס למציע והן ביחס  ( 10נספח א) לצרף את 
א) יומצא   חתום  (14נספח  רו"ח  על   כשהוא  כאשר ערך  אשר    ,ידי  הנ"ל,  לדוחות  ביקורת 

שלא  נערכה  הביקורת  אם  או  בישראל  אינו  החשבון  רואה  של  פעילותו  מקום  בו  במקרה 
נעשית הפעילות   בה  יצוינו במכתבו שם המדינה  בישראל,  ביקורת מקובלים  בהתאם לתקני 

בהתאם לתקניה  נה שהעסקית של התאגיד הרלוונטי, שם המדינה בה פועל רוה"ח ושם המדי
  AAשל    sovereignבוצעה הביקורת, על מנת לוודא שהינה/ן מדינה/ות המדורגת/ות בדירוג  

 . Moody's ל ידילפחות ע  Aa2או בדירוג של  ,FITCHאו  S&P על ידילפחות 

כן,   הוכחת  כמו  נטו  לצורך  בסעיףהבאופן  נכסים  ההוראות    ולויח ,  לעיל  6.4.4.2  מפורט 
;  כל תאגיד רלוונטי עבור    (Net Assetsנכסים נטו )  דוח  יומצאות כספיים  דוח חלף  (  1שלהלן: )

( 3);  לתאגידים הרלוונטייםהן ביחס למציע והן ביחס    (10נספח א)  ( המציע יידרש לצרף את2)
א) יומצא    (13נספח א)חלף   ידי    כשהוא חתום    ( 14נספח  ביקורת לדו"ח  אשר  "ח  רו על  ערך 
הביקורת  הנ"ל אם  או  בישראל  אינו  החשבון  רואה  של  פעילותו  מקום  בו  במקרה  כאשר   ,

נערכה שלא בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, יצוין במכתבו שם המדינה בה נעשית  
הפעילות העסקית של התאגיד הרלוונטי, שם המדינה בה פועל רוה"ח ושם המדינה שבהתאם  

  sovereignדא שהינה/ן מדינה/ות המדורגת/ות בדירוג  לוו  לתקניה בוצעה הביקורת, על מנת
ידילפחות    AAשל   של     ,FITCHאו    S&P  על  בדירוג  ידילפחות    Aa2או   Moody's על 

או   חוב  מכל  נקיים  נטו  בסעיף  ושהנכסים  כנדרש  )6.4.4.2שעבוד,  חלף  3;  התחייבות  (  כתב 
על ידי כל אחד מהתאגידים הרלוונטיים    (6נספח א)  בנוסחתם כתב התחייבות  ייח  חברת אם,

    . אשר באמצעותם הוכח ההון העצמי, בנפרד

והגופים המוכיחים את סעיף    6.4.3אין הכרח שתהא זהות בין הגופים המוכיחים את סעיף  
 יחיד מציע. או   אותו מציע בור ע ,6.4.4.2
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בסעי .6.11.5 האמור  אף  בעל  ,  6.11.3ף  על  באמצעות  )שלא  במישרין  עצמי  הון  המוכיחה  ריט  קרן 
על    –השליטה בחברת הניהול(   )פרופורמה( אחרון או  רשאית להתבסס  דוח תקופתי מבוקר 

ים דוח עדכני יותר, לעומת  א קי)ובלבד של  הנפקת קרן הריט  דוח פרופורמה שצורף לתשקיף
האמור יחול רק במקרה בו לא קיים, עבור קרן הריט, דוח    (.עליו מבוצעת הסתמכותהדוח  

 כספי מבוקר עבור שנת הדיווח האחרונה. 

 פטור מהמצאת דוחות כספיים: שלהלן, יהיה גוף מסוים האמור, במקריםעל אף  .6.11.6

הדיווח  היחיד    או  מציעה  אם .6.11.6.1 היה במהלך שנות  כולן או חלקן, ונותהאחרמציע   ,  
,  יתה חייבת בעריכת דוחות כספייםיהלא    ,חברה לא פעילה אשר בהתאם לכל דין

לא    –  ובכפוף לכך שהינו מסתמך על חברת אם לצורך הוכחת התנאים הפיננסיים
היה בגדר  יחיד מציע להגיש דוחות כספיים בגין שנים בהן    או   יידרש אותו מציע 

ובלבד שיצ ורו"ח מבקר מטעם  האישור בכתב מאת  ורף  חברה לא פעילה,  מנכ"ל 
 מאושר שהגוף היווה חברה לא פעילה ובציון השנים הרלוונטיות.  בו שאותו גוף, 

מציע הוקם במהלך השנה הקלנדארית שקדמה לשנת הגשת  היחיד    או   מציע ה  אם .6.11.6.2
ההצעה מוגשת  במהלך השנה שבמהלכה  או  לכך שהינו מסתמך  ההצעה  ובכפוף   ,

יחיד    או  לא יידרש אותו מציע  –  הוכחת התנאים הפיננסייםורך  על חברת אם לצ
ובלבד שיומצא אישור בכתב מאת המנכ"ל  דוח מציע להגיש   "ח  ה ורוות כספיים, 

 ות כספיים. דוח של אותו גוף, לפיו לא קיימים לאותו גוף  המבקר

ה .6.11.6.3 את  הגיש  אשר  אם(,  חברת  או  מציע  יחיד  מציע,  )לרבות  הכספיים  דוחגוף  ות 
ה או  צעה  במסגרת  על  לאחד  ארוך שפורסמו  לטווח  דיור להשכרה  יותר ממכרזי 

  1.4.2020החל מיום  ידי ועדת המכרזים ושהמועד האחרון להגשת הצעות בהם חל  
כל אחד מאלו ייקרא  )  הזמנה זו  מושאגשת הצעות למכרז  ועד למועד האחרון לה

הקודם"להלן:   גוף  "(,  המכרז  לאותו  קיימים  שלא  לכך  כספיים  דוחובכפוף  ות 
ל יותר  במכרזדוח מאוחרים  שהוגשו  כאמור    ות  לבקש    –הקודם  רשאי  יהיה 
המכרזים במסגרת  מוועדת  א),  ב  ,(10נספח  שימוש  הכספיים  דוח לעשות  ות 
זה,    6סעיף  סגרת המכרז הקודם, לצורך הוכחת עמידתו בתנאי  שהוגשו על ידו במ

על בהתבסס  הוועדה  ידי  על  תיבדק  עמידתו   כזה  הכספיים  דוח ה  ובמקרה  ות 
לתנאי שבסעיף   ביחס  ידו כאמור, למעט  על  חי(,    )היעדר  6.9שהוגשו  הערת עסק 

 . אשר ייבדק גם על בסיס אישור רוה"ח המבקר

על   להתבסס  האפשרות  במתן  שאין  במפורש  מובהר  ספק,  הסר  ות  דוח למען 
המכ במסגרת  שהוגשו  המכרזים  כספיים  ועדת  מצד  אישור  משום  הקודם  רז 

תיבדק   הסף  בתנאי  שהעמידה  למציע  ידוע  אלא  הסף,  בתנאי  עומדת  שההצעה 
ובא טענה  מחדש  בכל  לבוא  שלא  מתחייב  והוא  זה,  למכרז  ביחס  עצמאי    אוופן 

   כך.לתביעה בקשר  אודרישה 

לגרוע   .6.11.7 כ   מסמכויותיהמבלי  פי  על  או  זו  הזמנה  פי  על  המכרזים  ועדת  של  של  דין, במקרה  ל 
 ות הכספיים יגברו. דוחות הכספיים לבין כל מסמך אחר שהוגש, הדוחסתירה בין ה

מקו .6.11.8 בכל  ספק,  הסר  כספי"  למען  "דוח  או  כספיים"  "דוחות  נכתב  בו  לדוחות    –ם  הכוונה 
 כספיים מאוחדים, אם קיימים כאלו לתאגיד שאליו מתייחסים הדוחות.  

 ות כספייםדוחהמרת מטבע עבור  .6.11.9

הנתונים הכספיים הכלולים בנספחים להוכחת התנאים הפיננסים כאמור לעיל  כל   .6.11.9.1
 .(₪שקל חדש )יוגשו במטבע מסוג 

באם   .6.11.9.2 המקוריים דוחהנתונים  הכספיים  שהוגשו  דוחב  או   ות  הרלוונטיים  ות 
לעיל להוראות  )  בהתאם  ארה"ב  דולר  מסוג  במטבע  )$USמוצגים  אירו  או €(,   )

 ת הנתונים הכספיים בהתאם להנחיות שלהלן: (, ימיר המציע א£לירה שטרלינג )
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   מחזור הכנסות: .6.11.9.2.1

ההכנסות   האחרונותלמחזורי  הדיווח  ל  שנות    בהתאם ש"ח  יומרו 
 לשער החליפין הממוצע לאותה שנה: 

 

   הון עצמי: .6.11.9.2.2

בשנת    31.12בהתאם לשער החליפין ליום    ש"חההון העצמי יומר ל
 הדיווח האחרונה:

 

באם   .6.11.9.3 הכספיים  דוחהנתונים  שהוגשו  דוחב  אוות  הרלוונטיים  ות 
לעיל   להוראות  המרתו  בהתאם  שערי  אשר  אחר  במטבע  מוצגים 

ישראל,   בנק  ידי  על  מפורסמים  הנתונים  לש"ח  את  המציע  ימיר 
בנק   ידי  על  לשערי החליפין המפורסמים  הכספיים לש"ח בהתאם 

ה למועד  נכון  המפורטים    הסופי  דוחישראל,  לכללים  )ובהתאם 
 הנ"ל(.  6.11.9.2-ו 6.11.9.1בסעיפים 

באם   .6.11.9.4 הכספיים  דוחהנתונים  שהוגשו  דוחב  אוות  הרלוונטיים  ות 
לעיל   להוראות  במטבעבהתאם  המרתו    מוצגים  שערי  אשר  אחר 

ישראל בנק  ידי  על  מפורסמים  אינם  ה לש"ח  ימיר  את  מ,  ציע 
( קנדי  לדולר  הכספיים  לש"ח,  CADהנתונים  מכן  ולאחר  פי (,    על 

 Bank)נדה  הבנק המרכזי של ק  על ידי שערי ההמרה המפורסמים  
of Canada)[1]  דוחבנק ישראל, נכון למועד ה על ידיו . 

ה .6.11.9.5 מועד  אשר  משפטית  בדוחישות  אינו  שלה  הכספיים    31-ות 
אישור   את  לבקש  נדרשת  להשכיבדצמבר,  חליפין    רדירה  לשערי 

ימים טרם המועד האחרון להגשת הצעות.    14אחרים, וזאת לפחות  

 
 / lookup-year-http://www.bankofcanada.ca/rates/exchange/10קישור לאתר המקוון של בנק קנדה:  ראו   [1]

http://www.bankofcanada.ca/rates/exchange/10-year-lookup/
http://www.bankofcanada.ca/rates/exchange/10-year-lookup/
http://www.bankofcanada.ca/rates/exchange/10-year-lookup/
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תפרט   המוהבקשה  החליפין  שערי  טבלאות  היא  את  עליהן  צעים 
 מבקשת להסתמך, וזאת בהתאם לעקרונות המפורטים לעיל. 

הלצורך   .6.11.9.6 מועד  זה,  מוצגים    דוח סעיף  שלגביו  האחרון  המועד  הינו 
 .  דוחהנתונים ב

 ודם בייזום ובמימון הקמת מתחמים  ק ניסיון תנאי  

ז .6.12 הון  באמצעות  ובין  עצמי  הון  באמצעות  בין  ומימן,  יזם  להלן  המנויים  מהגופים  של    ,ראחד  הקמה 
יחידות דיור לפחות בכל מתחם,    80בסדר גודל של  "ל,  מתחמי נדל"ן למגורים בישראל או בחו   2לפחות  

, בין באמצעות הון עצמי  יזם ומימן  –  ולחילופין,  האחרונות  השנים  10מהלך  באשר בנייתם הושלמה  
באמצו מתחעבין  זר, הקמה של  הון  בות  יותר מהתחומים הבאיםאמים  או  מעונות סטודנטים,  חד   :

מ בתי  מלון,  אבות,בתי  בתי  למגורים    שפט,  בחו"ל  או למסחר    או נדל"ן  או  בישראל    , למשרדים, 
י ושירות(  מ"ר )שטח עיקר  20,000של  טבר  מצבהיקף    ,השנים האחרונות  10במהלך    שבנייתם הושלמה

 . עיקרי ושירות( מ"ר )שטח  7,500  -ם מתחם אחד בשטח שלא יפחת מכלפחות, מתו

 ואלו הגופים:  

 . המציע .6.12.1

   ( 9)ונספח א  (8נספח א)לפי    הצעה המשותפתבאשר חלקו    ,מונח זה לעיל  כהגדרתיחיד מציע,   .6.12.2
 או יותר.  40%הינו 

מוגבלתאם   .6.12.3 שותפות  הינו  ב  –  המציע  המחזיק  השליטה    40%-התאגיד  מזכויות  יותר  או 
 בשותף הכללי. 

או .6.12.4 המציע  ב  אם  המחזיק  המציע  המשותפת  40%-יחיד  בהצעה  ריט"    לפחות  "קרן  הינו 
 . לעיל  6.9.4"בעל השליטה בחברת הניהול", כהגדרתו בסעיף   –לעיל  6.9כהגדרתה בסעיף 

המנוי  .6.12.5 הגופים  לאחד  במצטבר(  קשורים  גופים  מספר  )או  קשור  עד    6.12.1  פים בסעים  יגוף 
    .ללעי 6.12.3

 ה: בסעיף ז

  6.12.3עד  6.12.1 פיםבסעים יבעל השליטה )במישרין או בעקיפין( באחד מהגופים המנוי  – "גוף קשור"
 . יפין(קאו בעבמישרין תאגידים אחרים שבשליטתו של אותו בעל שליטה ) אולעיל  

  . 1968-תשכ"חהכהגדרתה בחוק ניירות ערך,   – " יטהשל" 

 .  למתחם 4משמעה מועד מתן טופס   -" השלמת בניה"

זה,   בתנאי  העמידה  הוכחת  להצעתו  המציעלצורך  המצורף    יצרף  בנוסח  ביחס    (15א)כנספח  אישור 
ים  ים הרלוונטי משניתן למתח פירוט שטחים מתוך היתר הבניה  לניסיון הנדרש לעיל, העתק מטבלת  

אחרות    או העתק  אסמכתאות  וכן  בהם,  הבניה  היקף  על  המכרזים,  ועדת  רצון  לשביעות  המעידות, 
במקרה שהניסיון שהוצג הינו בפרויקטים שבוצעו מחוץ    .שניתן ביחס למתחמים הרלוונטיים  4מטופס  

 לישראל, יצורפו התעודות המקבילות הנהוגות במדינה שבה בוצעו הפרויקטים. 

הונ תאסמכ שלא  כאות  חתומות   כשהן  תצורפנה  מוסמכת  רשות  ידי  על  ידי למקור"    ן"נאמ פקו    על 
 .  עו"ד

 תקופת ההצעהואחרון להגשת הצעות המועד ה, הגשת ההצעה .7

להלןההצעה   .7.1 המפורטים  והפרטים  המסמכים  כל  את  סגור   סגורה   במעטפהותוגש    תכלול  בארגז    או 
לתיבת המכרז"המעטפה")להלן:   ל  ים(  זה  מהמיועדת  דירה להשכיר קומה  א  שתמצכרז  ,  6במשרדי 

אפעל   תקוה,    , 25ברחוב  לשעה    09:00מהשעה    09.01.2022מיום  החל  פתח  יום  וב  17:00ועד 
מ  10.01.2022 ולהלן:בצהריים    12:00שעה  לועד    09:00שעה  ההחל  האחרון להגשת  "  )לעיל  המועד 

  "(.הצעות
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המציע   להשכיר  להביאעל  דירה  למשרדי  הכניסה  שבעת  העשוי    בחשבון  קפדני  ביטחוני  בידוק  נערך 
והשעה    ךלארו לתאריך  עד  המכרזים  בתיבת  שהיא,  סיבה  מכל  תהיינה,  שלא  הצעות  ממושך.  זמן 

 הנקובים לעיל, לא תתקבלנה.

את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי של המציע. לא יתקבלו הצעות אשר    לכתובעל המעטפה יש   .7.2
   ישלחו בדואר או בפקס. 

 :, כמפורט להלןמעטפות  שתיל בתוכה תכלו  המעטפה  .7.3

הראשונה טהמע .7.3.1 "  פה  עליה  יצוין  א)אשר  )פרט  תכלול  "(  '  מעטפה  המכרז  מסמכי  כל  את 
כל    –  ב'  לנספח בשולי  וצרופותיהם, כשהם חתומים  נספחיהם  לרבות    עמוד הצעת המחיר(, 

ים  ובמקומות המיועדים לכך על ידי מורשי החתימה מטעם המציע ולאחר שהושלמו כל הפרט
 disk onשיוגש על גבי החסן נייד )  בעותק אלקטרוני  וכן  במקור אחדהטעונים השלמה, והכל  

keyהכספיים לדוחות  ביחס  הנייד  ניתן(  1)  :(.  בהחסן  רק  הכרח  )  לצרפם  עותק    לצרףאין 
ובנוסף  קשיח( רו,  חתימת  למעט  עמוד,  כל  על  חתימה  נדרשת  על  ה לא  המבקר    העמוד "ח 

ו העמוד  הראשון  דוחהאחרועל  כל  של  )ן  או  לצרפם  2;  שלא  ניתן  מבקש    אםל,  לכ(  המציע 
   .לעיל 6.11.6.3ות כספיים של המכרז הקודם, כמפורט בסעיף דוחשהצעתו תיבדק על בסיס 

ע  הצעת המחיר המוצ – ב'  מסמך"( תכלול את '  מעטפה ב)אשר יצוין עליה " השנייה המעטפה  .7.3.2
והיטלים לרשות המקומית, ללא דמי הקמה לתאגיד    בגין המקרקעין )ללא מע"מ, ללא אגרות 

אשר   שהוא(,  וסוג  מין  מכל  פיתוח  הוצאות  וללא  והביוב  בלבד  יוגשהמים  אחד  על  במקור   .
המציע למלא את הפרטים הדרושים בהצעת המחיר ולחתום עליה חתימה מלאה וכן לאמת  

 .עו"דם בשם המציע על ידי  זהות החותמים וסמכותם לחתו

 : להלן רשימת המסמכים שעל המציע לכלול במעטפה א' לשם הנוחות, .7.4

 .זו הצעות לקבלת  הזמנה .7.4.1

 .  עמודעל ידי המציע בכל  כשהם חתומים (22) -(21א)-ו( 4)-(1א) נספחים .7.4.2

 .  (5נספח א)בנוסח  ערבות ההצעה  .7.4.3

הפיננסיים .7.4.4 בתנאים  עמידה  לצורך  אם  חברת  על  הסתמכות  של  אחר    במקרה  תאגיד  על  או 
סעיף  להוראות  אם  –לעיל    6.11.4  בהתאם  חברת  התחייבות  הרלוונטיאו    כתב  ,  התאגיד 

ייחתם על ידו    –במקרה של הסתמכות על "בעל השליטה בחברת הניהול"    .(6נספח א)בנוסח  
 . (7נספח א)

  משותפת ה בהצעה  ת יחידי המציע לגבי שיעור חלקם  הצהר   משותפת  במקרה של הגשת הצעה .7.4.5
 .  (9א)נספח רו"ח בנוסח או  , בתוספת אישור עו"ד(8א) נספח בנוסח  

תנאי  )  (10א)נספח   .7.4.6 עמידה  הוכחת  וכשהוא    ,(פיננסייםהסף  הטופס  כל  חתום  את  כולל 
בו,   כנדרש  ההפרטים  הכספייםדוחוכן  או    מיוחד  דוחאו    ות  פרופורמה  דוח    ת ודוח   אואו 

נט  אואו מחזורי הכנסות  חזרי מס  ה יצורפו באמצעות    ו נכסים  צירופם, אשר  החסן  שנדרש 
( קשיחים.   ( disk on keyנייד  עותקים  באמצעות  מהמצאת  אם    או  פטור  ות  דוח המציע 

ה  , אין דרישהלעיל  6.11.6להוראת סעיף  כספיים בהתאם   ובלבד  דוחלהמצאת  ות הכספיים 
 .  ףהאישורים הרלוונטיים כנדרש באותו סעי  שיומצאו

במקרה של מציע    ,(12נספח א))תכנית פיננסית( וכן מכתב גיבוי שהוכן על בסיס    ( 11א) נספח   .7.4.7
   .לעיל 6.4.4.3 החלופה המתוארת בסעיףהמוכיח את תנאי הסף להון עצמי באמצעות 

הצהרת    (13א)נספח   .7.4.8 הפיננסיים(המב  רוה"ח)טופס  הנתונים  לעניין    ( 14א)  נספחאו    קר 
המתוארת   החלופה  באמצעות  הכנסות  למחזור  הסף  תנאי  את  המוכיח  מציע  של  במקרה 

במקרה של מציע המוכיח את תנאי הסף לנכסים נטו באמצעות החלופה    או   לעיל   6.4.3בסעיף  
 . לעיל 6.4.4.2המתוארת בסעיף 

נספח  , יש לצרף את  או על בעל השליטה בחברת הניהול  במקרה של הסתמכות על חברת אם .7.4.9
ה  (13) אנספח  ו  (10א) ביחס לחברת האםדוחואת  גם  בחברת    ות הכספיים  או בעל השליטה 
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האם    ות הכספיים של חברתדוח . במקרה שהמציע מבקש שהצעתו תיבדק על בסיס ההניהול
הקודם,   המכרז  במסגרת  שהוגשו  בסעיף  ככפי  את    –  לעיל  6.11.6.3מפורט  לצרף  צורך  אין 

 ות הכספיים של חברת האם.דוחה

בייזום(, כשהוא חתום וכולל את כל הפרטים כנדרש קודם  ניסיון    טופס הוכחת)    (15נספח א) .7.4.10
 ונטיות כמפורט באותו טופס. הרלו   בו, והאסמכתאות

ה  .7.4.11 המציע  רישום  יאם  סרבנית  חברה  בנקאית    –נו  ל  , רישוםה  להבטחתערבות  פרק  בהתאם 
ג'( לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל  4.5  משנה יחיד מציע או בעל שליטה  אם    .)סימן 

 .  ימציא גוף זה ערבות כאמור –הינו חברה קבלנית סרבנית רישום במציע 

וא חתום וכולל את כל הפרטים  הכש(,  מטעם המציע  הנציג המוסמך  יפס פרטטו )  (81א)נספח   .7.4.12
 לוועדה קודם לכן.   כנדרש בו, אם לא נשלח

כשהוא חתום וכולל את כל הפרטים כנדרש    (,זכויות החתימה  בדבראישור עו"ד  )  (91א) נספח   .7.4.13
 ד.ביחס לכל יחיד מציע בנפר אזי יש להגיש אישור עו"ד ,אם מדובר בהצעה משותפתבו. 

ח,  המציע(תצהיר  )  (20א)נספח   .7.4.14 בו.  תכשהוא  כנדרש  הפרטים  כל  את  וכולל  מאומת  אם ום, 
   גם על ידי כל אחד מיחידי המציע.יש להגישו   ,הצעה משותפתב מדובר

 ההשתתפות במכרז.    דמי קבלה או אישור ביצוע העברה בנקאית בגין תשלום .7.4.15

 פרוטוקול כנס מציעים, אם נערך כנס ופורסם פרוטוקול.   .7.4.16

 .  ודעמידי המציע בכל   ל, כשהם חתומים ענספחיווההסכם העיקרי   .7.4.17

 .  עמודידי המציע בכל על   כשהן חתומות ,פורסמו אם, שפורסמו ההבהרה כל הודעות .7.4.18

פנקסים  אישור .7.4.19 התשל"וה   ניהול   , ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  לפי  אישור    1976-נדרש  או 
המציע  רו"ח  עבור  כאמור  אישור  קיים  לא  מדוע  רצון  המנמק  לשביעות  להשכיר,    .דירה 

 . ביחס לכל אחד מיחידי המציע יםהאישור ו, יוגשמשותפתהגשת הצעה  במקרה של

, יוגש התדפיס ביחס לכל  משותפתתדפיס עדכני מאת רשם החברות. במקרה של הגשת הצעה   .7.4.20
המציע.   מיחידי  למציע  אחד  שאין  כך  על  להעיד  החברה  תדפיס  שנתי על  אגרה    ים חובות 

בו שהמציע  מצוין  לא  וכמו כן ש  עה,צהגשת הה ביחס לשנים שקדמו לשנת    גידים,לרשות התא
חברה  חוק  הינו  מפרת  כחברה  רישום  לפני  בהתראה  או  חוק  קיימים.  מפרת  או    אם  חובות 

כאמור   בתדפיס  לכל    –הערות  תיקון  הטעון  את  לתקן  מנת  על  למציע  להשכיר  דירה  תפנה 
 ת הצעות.  ימים מהמועד האחרון להגש  7המאוחר בתוך 

 כל אחד מיחידי המציע. המציע או של  אגיד שלתצילום ברור של תעודת רישום  .7.4.21

 ( הכולל עותק סרוק של כל המסמכים המפורטים לעיל.  disk on keyהחסן נייד ) .7.4.22

בדיקת ההצעות, המציעים   הליך  על  להקל  מנת  ועל  הטוב  להגיש את מסמכי    מתבקשיםלמען הסדר 
 יל. עובסדר הופעתם ל  ,יקים בקלסר או כרוכיםההצעה באופן מסודר, כשהם מתו

הטעונים   .7.5 הפרטים  הוספת  למעט  ובנספחיו,  המכרז  במסמכי  או  ההצעה  בטופס  שינוי  לעשות  אין 
 השלמה במקומות הנדרשים לכך.

בשפה זרה ובלבד שיצורף תרגום לעברית    או  ההצעות על כל צרופותיהן תוגשנה בשפה העברית בלבד .7.6
  נספח ו (10א)נספח  ,(7א)נספח   ,(6נספח א)וכן שראלי, למעט דוחות כספיים  המאושר על ידי נוטריון י

 .  לא תרגוםל בשפה האנגלית  אשר ניתן להגישם ,(14א)

   .ההצעההצעת המציע תהא סופית ובלתי מותנית, והמציע יהא מנוע מכל טענה או דרישה לביטול  .7.7
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  מושא   רכישת הקרקעבעבור    ע"מכולל מלא    מחיר ההצעת  את    ,ב'  מסמך,  המציע ימלא בטופס ההצעה .7.8
הוצאות  יהיה    הזוכה   על  המכרז. בתשלום  הזוכה  יישא  בנוסף,  מע"מ.  בתוספת  התמורה,  את  לשלם 

   .לעיל 5 בסעיףאגרות והיטלים, הכל כמפורט  ,הפיתוח, הוצאות פיתוח נוספות, מסים

ועדת המכרזים  חר  בהנקוב במילים, תהמחיר  בין  וב בספרות להנק המחיר  אי התאמה בין    אם תהיה
הנקוב   לסכום  עדיפות  תינתן  הנזכרים, כאשר  הסכומים  מבין  דעתה הבלעדי באחד  לשיקול  בהתאם 

 בספרות. 

  ' בנספח  )  בטופס הצעה אחד בלבד  את הצעת המחיר יגיש    צעה משותפת(ה   במקרה של)לרבות    המציע
 לחוברת המכרז(.

 ת:   הגשת הצעה משותפ .7.9

למכרז .7.9.1 משו  הצעה  כהצעה  שתוגש  למספר  תיכול  תאגידיםפת  או  "הצעה  )להלן:    יחידים 
כל    משותפת"(. ידי  על  המכרז,  להוראות  בהתאם  המכרז  מסמכי  יחתמו  משותפת,  בהצעה 

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

תפת את חלקו היחסי  ו, יציינו היחידים בהצעתם המשחידי מציעי הוגשה הצעה על ידי מספר   .7.9.2
יחיד כל  בלבד.    במתחם.  מציע  של  פשוט  בשבר  יהיה  הזכויות  חלקי  יצוינו  אם  ציון  לא 

החלקים כאמור תעשה ההתקשרות עם כל יחידי המציע בחלקים שווים. לא ניתן יהיה לשנות  
 מכרזים.את חלקי יחידי המציע לאחר אישור הזכייה ע"י ועדת ה 

יחידי המציע במשותף והתחייבויותיהם  קהוגשה הצעה משותפת, תיעשה ההת .7.9.3 כל  שרות עם 
  בהתאם לתנאי המכרז תהיינה ביחד ולחוד ובערבות הדדית.

לפנות   עליו  אחר,  של  להתחייבויותיו  לערוב  דין,  פי  על  יכול,  אינו  המציע  מיחידי  מי  אם 
ונימוקים רלוונטיים,  בבקשת הבהרה בכתב לוועדת המכרזים בעניין זה   ולצרף אסמכתאות 

 עדת המכרזים תבחן את בקשתו.  וו

מרכיביה .7.10 פרטיה,  כל  על  בתוקפה  תעמוד  הצעה  את    כל  ותחייב  תוכנס  המציע  ונספחיה,  בו  מהמועד 
    .("תקופת ההצעה" )להלן:   09.06.2022 עד ליוםו לתיבת המכרזים 

ובמשך  לאחר המועד האחרון להגשת הצעות    הזכות להודיע, בכל עת   על אף האמור, לוועדת המכרזים
,  ימים נוספים, ללא צורך בהסכמת המציעים   90משך  ב  תקופת ההצעה , על הארכת  כל תקופת ההצעה

  מתחייבים  והם,  ידם  על  ה שהומצא  ההצעה   ערבות  תוקף  את  להאריך  עיםהמצי  יידרשו  כזה   ובמקרה
 .  לעשות כן שנדרשו מיום  ימים 7  בתוך כן לעשות

יהא רשאי לחזור בו מהצעתו או לתקן   .7.11 הצעתו לאחר המועד האחרון להגשת הצעות.  את  המציע לא 
 סופית ובלתי מותנית.  הינה הצעה  עה צהה

לעיל, מציע אשר הכניס   לפני המועד האחרון להגשת הצעות הודעה  על אף האמור  לתיבת המכרזים 
כתב הצעה מתוקנת המבטלת את    או(  "הודעת ביטול"בכתב על ביטול הצעתו שהוגשה למכרז )להלן:  

ובהתאמה:   )להלן  במכרז  הקודמת  מתוקנת"  "הצעתו  ההצעה  "קודמת  הצעה ו"הצעה  את  יראו   ,)
תמצא   לא  שבו  מקרה  בכל  כי  מובהר  כבטלה.  ביטול  הקודמת  בתיבת    אוהודעת  מתוקנת  הצעה 

המכרזים במועד האחרון להגשת הצעות, ההצעה הקודמת תחייב את המציע לכל משך תקופת ההצעה  
 ללא זכות חזרה כאמור לעיל. 

וחזר גם אם החליט המציע שלא להשתתף  י בכל מקרה התשלום שישולם עבור ההשתתפות במכרז לא   .7.12
 במכרז.

  במידע ,  יחול  אם,  יחול  אשר  שינוי  כל  לגבי  דיחוי  וללא  המכרזים בכתב  ועדת  את  לעדכן  מתחייב  המציע .7.13
ועדת    החלטת  פרסום  למועד  ועד  הצעתו  הגשת  בין  שיחלוף  הזמן  בפרק,  המכרזים  תלוועד   שמסר

על חוזה    או ההסכם העיקרי    על   החתימה   מועדל  עד  –  כיזם  נקבע  ואם  ,הזוכה   זהות   בדבר   המכרזים
 . אוחר, לפי המהחכירה
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   הצעהערבות ה .8

 . (5א)נספח כבנוסח המצ"ב   הרשות ערבות אוטונומית בלתי מותנית לפקודת צעה  לההמציע יצרף   .8.1

    .₪( 5,000,000) ש"ח חמישה מיליוןלא יפחת ערבות ההצעה סכום  .8.2

 .  בלבד. מציע שיצרף המחאה בנקאית הצעתו תיפסל (5א) נספח ובנוסח  יש לצרף ערבות בעותק מקורי .8.3

תהיה   .8.4 ההצעה  ליום  ערבות  עד  ולפחות  הצעות,  להגשת  האחרון  מהמועד  הפחות  לכל  בתוקף, 
09.06.2022.   

ש .8.5 ישראלית  ביטוח  חברת  ידי  על  או  בארץ  בנק  ידי  על  שתונפק  יכול  ההצעה  רישיון  ערבות  ברשותה 
)ביטוח(,   פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  חוק  פי  על  בביטוח  מופיעה   1981-תשמ"אהלעסוק    אשר 

 . שתעודכן מעת לעת כפי 7.5.1.1.1ה.  תכ"םבהודעת  נזכרתה ברשימה 

הערבות  אם  ערבות מחברת ביטוח תהיה חתומה על ידי החברה עצמה ולא על ידי סוכן הביטוח שלה.  
 על ידי חברת הביטוח, תיפסל ההצעה על הסף. לא תהייה חתומה  

למען הסר ספק מובהר בזאת מפורשות שמציע לא יוכל להעמיד ערבות עצמית, אף אם הינו מוסד או   .8.6
 ש באפשרותו להעמיד ערבויות אוטונומיות מסוג ערבות ההצעה.  י גוף אשר

 זהה לשם המציע.   יהיה  ההצעה  תשם החייב בערבו .8.7

או מספר  ,  או יותר מיחידי המציעבה מופיע שמו של אחד    הצעהערבות    ניתן לצרף   הצעה משותפת,ב
כום כל הערבויות   שס , כל אחת על שם אחד או יותר מיחידי המציע ובלבד  (3-)אך לא יותר מ  ערבויות

 . סכום ערבות ההצעה הנקוב לעיללא יפחת מבמצטבר 

שם החייב בערבות  אם  מציע. " תחת שם הלמען הסר ספק, יובהר כי לא ניתן להשתמש במונח "אחרים
   , תפסל ההצעה על הסף.אחד או יותר מיחידי המציע או לשם לא יהיה זהה לשם המציע ההצעה

  . במכרז זכיה מיד לאחר ה ומשתמהערבות שצורפה להצעה הזוכה  .8.8

הרשות   תממש  מע"מ,  בתוספת  התמורה  מסכום  גבוה  הזוכה  המציע  של  ההצעה  ערבות  סכום  אם 
ם התמורה בתוספת מע"מ, והזוכה יידרש להמציא עד למועד פקיעת הערבות או  מהערבות רק את סכו

ל  14תוך   הערבות  תוקף  הארכת  כתב  מביניהם,  המוקדם  הדרישה,  מיום  לאחר    90-יום  לפחות  יום 
יום מיום החלטת ועדת המכרזים    240)כלומר, הערבות תהא תקפה לפחות    המועד האחרון לתשלום

הזכיה( תומצא  על  שלא  ככל  ההצעה  .  ערבות  יתרת  את  הרשות  תממש  כאמור,  הערבות  הארכת 
 כבטוחה למילוי התחייבויות הזוכה. 

ההצעה המדורגת  בעניין בחירת    13סעיף    אתלהורבכפוף    הערבות תוחזר למציעים אשר לא זכו במכרז, .8.9
השני חלופי"  במקום  רשאי  .כ"יזם  יהיה  הערבות  המציע  לקבלת  מוועדת    לפנות  איסופה  דרך  על 

 המכרזים.  

לפנות   .8.10 רשאי  יהיה  עד  לדירה להשכירהמציע  לפני המועד    10,  ולה  להגשת   האחרוןימים  ש  גי הצעות, 
המנפיק   הגורם  מאת  ההצעה  ערבות  של  טיוטה  לעיל,  הנזכרת  הדוא"ל  כתובת  באמצעות  לאישורה 

חן את טיוטת הערבות ותהיה רשאית לדרוש שינויים  תב  דירה להשכיר.  (5א)כנספח  ובנוסח המצורף  
או    הרשות  אודירה להשכיר  בנוסח על מנת להתאימו לדרישות מכרז זה. אין באמור כדי לגרוע מזכות  

להתעלם    אולדרוש עריכת שינויים או תיקון פגמים בנוסח הערבות    ועדת המכרזים מטעמןאו    שרדהמ
 מהם בהתאם להוראות הזמנה זו.  

חבות כלשהי    אולהטיל אחריות  כדי    מי מטעמה  אוערבות ההצעה על ידי דירה להשכיר  קת  דיאין בב
לשחרר  , וכן אין בה כדי  מטעמםמי    או  או המשרד  דירה להשכיר   או  הרשות  או על ידי ועדת המכרזים  

דירה  ל  א  או  הרשותאל    אובדיקת הערבות, והוא לא יחזור אל ועדת המכרזים  לאת הזוכה מאחריות  
 תביעה כלשהי.  אודרישה  אובכל טענה  או אל המשרד להשכיר
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    במכרזבחירת זוכה  .9

למכרז .9.1 יוגשו  בפנ  ההצעות אשר  לדיון  ו יובאו  בחינת    הזוכה.ההצעה  אשר תקבע את    עדת המכרזיםי 
 ההצעות תבוצע בשני שלבים:

כל    "'  א  ה מעטפ"תיפתח  תחילה   .9.1.1 כלהמציעים  של  עמידת  מ  ותיבחן  בכללי    המציעיםאחד 
 . המכרז

תיפתח  לאחר   .9.1.2 ב"מכן,  כל  '  מעטפה  של  )להלן:  ב  ושעמד  המציעים"  ותנאיו  המכרז  כללי 
לא תיפתח המעטפה הכוללת את    –עמד בתנאי הסף  לא  ביחס למציע ש.  "(ההצעות הכשרות"

 הצעת המחיר שהוגשה על ידו.

מבין ההצעות הכשרות, וזאת    ביותר,  ינו הגבוהה   מחיר הקרקעבה    ההצעה שתוכרז כזוכה היא ההצעה .9.2
זה   במכרז  אחרת  הוראה  מכל  לגרוע  ומבלי  לרשות   או בכפוף  המוקנית  להשכיר   או   סמכות    לדירה 

 . על פי דין  ואז בהתאם להוראות המכר

וב  הודעה .9.3 בדוא"ל  תשלח  זכייתו  בדבר  רשום  למציע  הקשר  המוסמך,    ולנציגדואר  לפרטי  בהתאם 
ידו על  שעות    72בחלוף    זכיהה  תכמי שקיבל את הודע  ייחשב  היזם"(.  זכיהה  הודעת"  :)להלן  שצוינו 

 ממועד שליחת ההודעה כאמור לעיל. 

לראיין את המציעים, יחידי    על ידה לצורך כך,נה  וכל ועדת משנה שתמו  הרשות בידי ועדת המכרזים  .9.4
ועדת  מציעים, כולם או חלקם, ולקבל פרטים, הסברים ומסמכים נוספים. בכלל זאת, תהיה רשאית  

המכרזים לדרוש מכל מציע מידע ופרטים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו,  
של המציע    במתחמיםיה ועדת המכרזים רשאית לבקר  תה  וכן כל מידע שלדעתה יש עניין בגילויו. כן

מסירת  או מי מטעמו עליו הוא מסתמך כאמור במסמכי הזמנה זו במסגרת בדיקתו. מציע שיימנע מ
וזאת    ,פרטים מלאים ומדויקים לפי דרישת ועדת המכרזים, רשאית ועדת המכרזים לפסול את הצעתו

לו  לגרועמבלי   זכות אחרת העומדת  המומכל  ועדת המכרזים  כרזעדת  זכות  לרבות  פי המכרז,  על  ים 
התברר    לחילוט מכן  ולאחר  המציע  זכה  ההצעה.  כלשהם, שערבות  פרטים  או  מידע  מלמסור  נמנע 

שאית ועדת המכרזים לשלול את זכייתו מעיקרה, מבלי שהמציע יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין  ר
 על פי דין.  אומכרז י הכך ומבלי לגרוע מיתר זכויות ועדת המכרזים על פ

הבלעדי, .9.5 דעתה  שיקול  לפי  רשאית,  המכרזים  ההוראות    ועדת  פי  על  הוגשה  שלא  הצעה  לפסול 
המציע אינו עומד לדעתה בדרישות הנקובות בקשר אל אילו מהמסמכים   אםהמפורטות בהזמנה זו או 

לתנאי המכרז.  חס  הנ"ל ולרבות כל הצעה אשר יש בה התניה, שינוי, הסתייגות, תוספת או השמטה בי
יבהיר את אי    אויתקן    אוישלים    אויוסיף  שלחילופין, ועדת המכרזים תהיה רשאית לדרוש מהמציע  

העלולה להתעורר במהלך    אחרת   בהירות   אי  ה של כלהסרתלדרוש את    וא אילו מהמסמכים שהוגשו  
ההצעות להתעלם  .  בדיקת  גם  רשאית  תהיה  המכרזים  ד,  שאינם  מפגמיםועדת  שיקול    עתה לפי 

   .מהותיים, הבלעדי

 כאמור.   תיקון אועל המציע יהיה לשתף פעולה עם ועדת המכרזים במתן כל הבהרה, השלמה 

לגרוע מכלליות האמו  .9.6 לעיל,מבלי  מציע    ר  על הסף  לפסול  הזכות  ועדת המכרזים את  לעצמה  שומרת 
, והכל לפי  רהסבי  או בלתי  גירעונית   ,תכסיסנית  , אשר ההצעה הכספית שהוצעה על ידו הינה מעורפלת

  ה על פ שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים. במקרים כאלה, תינתן למציע זכות טיעון בכתב או ב 
 וזאת בכפוף לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.  לפני מתן החלטה סופית, 

שיכללו את חברי   .9.7 יכול  ועדות המשנה  בוועדות משנה לשם בדיקת ההצעות.  ועדת המכרזים תסתייע 
את  םרזיהמכועדת   להשכיר  נציגי    אועובדי    או  המשרד  הרשות  אודירה  ו או  ועדה  חברי  כן  שאינם 

 יועצים חיצוניים.  

ש  היועציםשמות    להלן המשנה   נטלהחיצוניים  בוועדות  חלק  וייטלו  המכרז  מסמכי  בניסוח  חלק  ו 
  :  המייעצת לוועדת המכרזים

   ;שרקון, בן עמי, אשר ושות' עו"ד משרד

BDO זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ  ; 
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 ."(יועצי הפרויקט" :להלן ) אורית שופט -שמאים 

 . אסורה –, לצורך המכרז, על ידי המציעים  הפרויקטהעסקת יועצי  

שירו  אסורהבנוסף,   המספקים  חיצוניים  יועצים  להשכיר  תיםהעסקת  מסוג    לדירה  בפרויקטים 
)כלומר להקמה    ,הפרויקט  מקרקעין  לרכישת  ארוכת  מכרזים  להשכרה  מגורים  מתחם  של  ולהפעלה 

 הסכימה לכך בכתב. דירה להשכירטווח( לצורך מכרז זה, אלא אם 

המציעים   ספק,  הסר  מנועיםלמען  מספקים    אינם  אשר  חיצוניים  יועצים  המכרז  לצורך  מלהעסיק 
להשכירלם  שירותי הפרויקטבפרויקטים    דירה  מסוג  לרכישת    ,)כלומר  שאינם  שאינם  מכרזים 
 "(.   היועצים האחרים": עין להקמה ולהפעלה של מתחם מגורים להשכרה ארוכת טווח( )להלןמקרק

המציע   מתחייב  למכרז  הצעתו  הגשת  היועצים  בעצם  מבין  מי  זה,  מכרז  לצרכי  להעסיק,  שלא 
 ו. ה זשהעסקתם אסורה לפי הזמנ 

לדירה  ה, להודיע  במקרה שמי מהיועצים האחרים מועסקים על ידו לצרכי מכרז ז   המציע,מתחייב    כן
הצעתו    להשכיר הגשת  בעת  כאמור  העסקה  להודיע    אועל  לכך,  להשכירטרם  מקרה    לדירה  בכל 

וכן   כאמור  העסקה  עקב  עניינים  ניגוד  של  לקיומו  חשש  שידרשו    לנקוטשמתעורר  האמצעים  בכל 
 ובהתאם להנחיותיה.  דירה להשכירוהכל כפי שתורה  יומו של ניגוד עניינים,ת קלמניע

הצעה  במקר .9.8 שהוגשה  במקרה  או  ביותר  הגבוה  במחיר  יותר  או  זהות  כשרות  הצעות  שתי  שהוגשו  ה 
יותר, או  אחת  ההצעה   כשרה  לבין  בינה  על    הכשרה  שהפער  עולה  אינו  ביותר  ממחיר    3%הגבוהה 
 ה ההוראות הבאות:ולנתח ,ההצעה הגבוהה ביותר

נו .9.8.1 הצעה  הגשת  לשם  הנ"ל  ההצעות  מציעי  את  תזמין  המכרזים  שלאחר  ועדת  במקרה  ספת. 
כאמור, עדיין תיוותרנה מספר הצעות אשר האמור לעיל חל לגביהן, תזמן    נוספתהגשת הצעה  

ועדת המכרזים את מציעי ההצעות הנ"ל לשם הגשת הצעה נוספת, וחוזר חלילה. מנגנון זה  
יבדקו    3"כ  בסה יחול   ההתמחרות,  טרם  לראשונה,  ההצעה  בדיקת  עם  שביחד  )כך  פעמים 

פעמים(,  ולאחר מכן תבחר ועדת המכרזים את ההצעה הגבוהה ביותר, אף אם   4המחירים  
נותרו שתיים או יותר הצעות  אם  קיים פער כאמור בינה לבין ההצעות האחרות. למרות זאת,  

ה תימשך  ביותר,  הגבוהות  שהן  הצעות  התמזהות,  לקבלת  עד  בלבד,  אלו  הצעות  בין  חרות 
 ה.  שאינן זהות, שאז תיבחר ההצעה הגבוה

 אופן ניהול ההתמחרות יקבע על ידי ועדת המכרזים, בהתאם להוראות הדין.  .9.8.2

 . ההצעה הזוכהבסיום שלב ניהול ההתמחרות תקבע ועדת המכרזים את   .9.8.3

וקפה של ערבות ההצעה,  ם ת בכל מקרה של התמשכות ביצוע ההתמחרות אל מעבר למועד תו .9.8.4
ת ההצעה, בהתאם לדרישה  יאריכו כל המציעים המשתתפים בהתמחרות את תוקפה של ערבו

 ימים מראש טרם תום תוקפה של הערבות.   7שתוצג להם על ידי ועדת המכרזים, לפחות 

  ועדת המכרזים ובמקרה זה  במסגרת ההתמחרות,  באפשרות המציע שלא לשנות את הצעתו   .9.8.5
לא    המציעבכל מקרה  .  תוההתמחר לצורך הליך  המחייבת  מקורית כהצעה  ו הבהצעת תראה  

  ור בו מהצעתו. יהיה רשאי לחז

א .9.9 זה,  על  בסעיף  האמור  להשכיר  או   רשותהף  רשאים   המשרדאו    דירה  המכרז  יהיו  את    או   לבטל 
מההצעותל אחת  באף  לבחור  שלא  בסעיף  או  החליט  כמפורט  עת,  בכל  המכרז  תנאי  את    12  לשנות 

 או של המשרד  ל דירה להשכיר ש  וא   רשותהלהלן, ואין באמור לעיל בסעיף זה משום התחייבות של  
 .לרבות את הצעת המחיר הגבוהה ביותר לקבל הצעה כלשהי

קבלת   .9.10 ממועד  ה  ההודעה החל  יהיה   זכיהעל  שמירת    זםהי  במכרז  על  למניעת    המקרקעין אחראי 
 גידור חצרות.   אותוספות בניה   אופלישות ותפיסות חדשות 

  הרשות המקומית   או הרשות  זוכה לא יהא רשאי להשתתף במכרזים עתידיים אשר יפורסמו על ידי  ה .9.11
 . תכניתם בתחומי ה עבודות פיתוח במגרשים/מתח או  , לביצוע עבודות תשתיתמטעמןמי  או
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 עם הזוכה קשרותהתל תנאים .10

הזוכה   .10.1 העיקרי  ו   חכירהה  חוזה  םיחתי עם  הההסכם  התנאים  המהווים  בהתקיים  הבאים  מצטברים 
    :זכיהתנאים יסודיים למימוש ה

בהפחתת סכום  , בתוספת מע"מ כדין,  הקרקעבגין    את התמורה  במועד  רשותלהזוכה שילם   .10.1.1
 . זכיהערבות ההצעה אשר ימומש על ידי הרשות מיד עם ה

 . למשרד הוצאות הפיתוחהתשלום עבור סה"כ  במועד את ילם כה שהזו .10.1.2

חוזה   .10.1.3 על  חתם  נספחיו(  תיותהתש הזוכה  א),  )על  לרשות    ,(21נספח  אותו  )מסר(  והמציא 
 .יום מיום אישור ועדת המכרזים 90המקומית, תוך 

   .והמציא אותו לרשות  חכירהחוזה  חתם על  הזוכה  .10.1.4

על   .10.1.5 חתם  העיקרי  הזוכה  נספחיו(ההסכם  אותווהמ  )על  )מסר(  להשכיר  ציא  בנוסף  ו  ,לדירה 
כתב  , את  עיקריהסכם הבהתאם לתנאי    הבניה  להבטחת  ערבות ה  לדירה להשכיר את   המציא  

הנלווה   הפרוטוקול  בצירוף  עסקה  מעשיית  להימנע  הנוטריוני,    יייפו וההתחייבות  הכוח 
כנספחים   ההמצורפים  חעיקרילהסכם  כשהם  ומא,  איש תומים  ואת  כדין,  נומתים    יהול ור 

ההצעהאם    הפנקסים הגשת  בשלב  הומצא  בתוך    לא  ו  90והכל  אישור  ממועד  עדת  ימים 
 . המכרזים

שהרשות מודגש  ספק,  הסר  חתימתה  תתנה  למען  בקבלת    את  היתר  בין  החכירה,  חוזה  על 
 זה. 10.1.5השלמת התחייבויות היזם לפי סעיף  , בדברדירה להשכיר אישור בכתב מאת 

בתוך   .10.2 יבוצעו  לעיל  המפורטים  והפעולות  הימי  90המסמכים  אישור  מיום  ועדת    זכיהם  ידי  על 
 המכרזים.  

במכרז זה והם יחולו על אף האמור    זכיההסודיים למימוש  י  תנאיםהתנאים להתקשרות שלעיל הינם  
במקרה של איחור כלשהו    .זהמכרבכל מקום אחר במסמכי המכרז, לרבות בנוסח החוזים שבמסמכי  

  אלו לא ימולאו תנאים  ו  במידה  ה ומבוטלת.במכרז בטל  זכיההתהיה  מועדים האמורים בתנאים אלו,  ב
 המתחם.תפקע זכותו של הזוכה לקבל את  -

ת הזוכה על פי תנאי  יולא יקיים הזוכה את התנאים המפורטים לעיל, יחשב הדבר כהפרת התחייבו אם
 להלן בדבר חילוט הערבות וסעדים נוספים.   11לתר, ויחולו הוראות סעיף ל לא המכרז, זכייתו תבוט 

בו  על אף ה לעיל, במקרה  פי    והתחייבויותיבהזוכה עמד  אמור  אולם איחר במספר  תנאי המכרז,  על 
  או חוזה חכירה    אותשתיות  ההמצאת חוזה  ימי עבודה( ב  7בודד של ימים )שבכל מקרה לא יעלה על  

ודירה להשכיר לאפשר לזוכה לרפא את    המשרד  ,הרשות, ישקלו  כדיןחתום    חיו,ונספ   ההסכם העיקרי
כי    .הפגם יובהר  לאפשר את תיקון הפגם    ם אינם מחויבי  ודירה להשכיר  המשרד  ,הרשותמכל מקום 

ד מהווה תנאי  במועהרחב. עוד יובהר כי המצאת ערבויות מכל סוג שהוא    דעתםוהדבר נתון לשיקול  
ם שאינו ניתן לרפא ויביא לביטול  יסודי, גם אם המדובר בנספח לחוזה, וכל איחור בהמצאתן יהווה פג

 .  זכיהה

  להמציא את מסמכי ההתאגדות של במעמד המצאת המסמכים וביצוע הפעולות כאמור, יידרש הזוכה   .10.3
פרוטוקול  המציע העסקה  וכן  ביצוע  על  החלטה  ובו  רנ להמציא  ,  הנהלה  המציע ישום  סח  של    עדכני 

,  מציע ל זהות מורשי החתימה מטעם האישור רואה חשבון או אישור עו״ד ע להמציא  ,  מרשם החברות
חשבוןלהמציא   רואה  דין  אישור  עורך  המניות   או  בעלי  בין  חלוקתו  ואופן  הרשום  המניות  הון    על 

בעל מניות בבעל המניות    ולכלבמציע, וכן אישור דומה ביחס לכל בעל מניות במציע אשר הינו תאגיד,  
ל נספחיו ללא סימונים, כשהוא חתום על  ע ההסכם העיקרי  להמציא את  יידרש    –, ובנוסף  וכן הלאה

 ידי המציע ומאומת על ידי עו"ד, בשני מקורות.  

המצ"ב לחוברת    יםבנוסח ההסכם העיקרי  ו  חכירה  חוזה חתם עם הזוכה במכרז  יבכפוף לאמור לעיל, י  .10.4
 המכרז. 

 החוזים כאמור.על כל מסמכיה ונספחיה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי   מכרזחוברת ה .10.5
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 . בהסכם העיקריבהתאם ללוח הזמנים יב לסיים את הבניה תחימהזוכה  .10.6

 הפרות וסעדים .11

בתקנה   .11.1 הקבועות  מהעילות  אחת  תתקיים  אם  כי  למציע/זוכה  המכרזים16ידוע  חובת  לתקנות  ,  ב)ב( 
המכר  כמפורט  1993-התשנ"ג ועדת  חילוט  תהיה  זים  להלן,  על  להורות  עד  )  הצעההערבות  רשאית 

גובה   חילוט  יהיה  זוכה  ה/עוהמצי  ( ערבות ההצעהלסכום  כנגד  טענותיו  בכתב את  להגיש  יהיה  רשאי 
 יום מיום אישור ביטול העסקה/זכייה.   30-, לא יאוחר מ חלקהאו הערבות כולה 

וט ערבות מכרז של מציע, כולה  חיל  ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות עלהנ"ל,    ב)ב(16תקנה  לפי  
 ותיו, אם התקיים בו אחד מאלה:או חלקה, אחרי שנתנה לו הזדמנות להשמיע את טענ

 הוא נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;  .11.1.1

 הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;  .11.1.2

 לוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;חר חהוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לא .11.1.3

ל .11.1.4 פעל  לא  הוא  במכרז  כזוכה  שנבחר  מוקדם  אחרי  תנאי  שהן  במכרז  הקבועות  ההוראות  פי 
 של הגוף הציבורי עם הזוכה במכרז.  ליצירת ההתקשרות

ערבות .11.2 בחילוט  למצות    , ההצעה  אין  כדי  לעיל,  המוקנים    אוכאמור  אחרים  וזכות  סעד  מכל  לגרוע 
להשכיר  לדיר  או  רשותל האמור  ה  מכלליות  לגרוע  מבלי  דין.  פי  להשכיר   או  הרשותתהא  על    דירה 

ו   תואירש בעין  ביצוע  יותר לתבוע מהמציע    אוהתחייבויות הזוכה  אכיפה של  לתבוע  גבוהים    פיצויים 
ו/או לחלט כל כספים אחרים אשר שולמו    ,לדירה להשכיר  או  רשות ליגרמו  ש או  בגין הנזקים שנגרמו  

 . י המציעו ע"או ישולמ

לראות   ת ורשאי ה להשכירדיר או הרשותהא תכמפורט לעיל,  ת הזוכה בכל מקרה של הפרת התחייבויו .11.3
את   ולבטל  מעיקרה  כבטלה  ההצעה  נחת  החוזיםאת  המציע  מואשר  זה    .עם  ודירה    רשותהבמקרה 

ורשאיות לגביו כל  תחם  במלעשות    להשכיר תהיינה חופשיות    גביו ללהתקשר עם כל אדם  פעולה ואו 
 . לנכון שתמצאנהכפי 

 ועריכת כנס מציעים  ים, ביטול המכרזשינוי תנאי המכרז, הארכת מועדמינוי נציג מוסמך למציע,  .12

 מינוי נציג מוסמך למציע  .12.1

כל מציע ימנה נציג מטעמו אשר במהלך המכרז יהיה מוסמך לפנות לוועדת המכרזים ולקבל הנחיות  
להזמנה    (18א)בנספח  ציג המוסמך ימולאו ויפורטו  י הנבפקס. פרט   או והודעות עבור המציע בדוא"ל  

המכרז ועדת  לנציג  ויימסרו  בסעיף  יםזו  כמפורט  בתוך    12.2.2.1,  דמי    7לעיל  תשלום  ממועד  ימים 
 ההשתתפות במכרז, בצירוף אישור ביצוע ההעברה הבנקאית בסך דמי ההשתתפות.  

 והארכת מועדיםהמכרז  תנאי שינוי  .12.2

לשנות כל תנאי    ,הבלעדי  ן דעתול  בכל עת, ועל פי שיק  תורשאי   תהיינה  ודירה להשכיר   הרשות .12.2.1
המכרז סף  מתנאי  תנאי  שינוי  לרבות  הוראות  ו,  העיקרי  שינוי  אחר   אובהסכם  חלק  בכל 

החלטת  המכרז  בחוברת להשכיר  רשותה .  המכרז    ודירה  תנאי  שינוי  שעל  עד  יכול  תיעשה 
, תהווה  להלןנשלחה כאמור    אוהודעת השינוי אשר פורסמה    האחרון להגשת הצעות.  מועדל

 חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז וממסמכיו ותחייב את המציע.  

רשאי האמור,  מכלליות  לגרוע  להשכיר  רשותהת  ומבלי  מהמועדים    ודירה  אחד  כל  לדחות 
לנכון, ואף    נהשתימצאככל  הקבועים בתנאי המכרז, לרבות המועד האחרון להגשת הצעות,  

משום חובה כלשהי על הרשות ועל  פעמים, על פי שיקול דעתן הבלעדי. אין באמור לעיל  מספר  
דירה להשכיר לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות על פי בקשת מציע זה או אחר, מכל  

 סיבה שהיא. 

לזכות   .12.2.2 להשכיר בנוסף  ודירה  ה  הרשות  המועדים  ו/או  המכרז  תנאי  אף  קבועלשינוי  בו,  ים 
בבקשות לשינוי    אובבקשות הבהרה בנוגע למסמכי המכרז  ובשאלות    המציעים רשאים לפנות 

 . ובכפוף לקבוע להלן ,01.12.2021איזה מהמועדים הקבועים במכרז, וזאת עד ליום  
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בלבד,   .12.2.2.1 בכתב  יופנו  הבהרה  ועדת  שאלות  נציג    : וא"לבד  המכרזיםלידי 
lacish@aprent.co.il  .על  חוזר על קבלת הודעתו,    בדוא"ל קיבל אישור    לא  אם

ועדת  התקבל בידי מרכז  ח  ששל  הדוא"לכי  טלפונית  המציע חלה החובה לבדוק  
 .    03-7900500  , בטלפון שמספרומכרזיםה

תהיינה .12.2.2.2 להשכיר  ודירה  מורשאי   הרשות  לדרוש  דרך    מציעיםהת  בכל  לאשר 
 , קבלת הודעות.  דוא"ללרבות באמצעות פקסימיליה או   ,לנכוןשתמצאנה 

   :בכותרת הפנייה לכתוביש  .12.2.2.3

   ".אשדוד –להשכרה לטווח ארוך  דיור  – 214/2021ים/ ' מס"מכרז 

 דלקמן:יהיה כ  ובירורים, הבהרות ההגשה לשאלות צורת .12.2.2.4

 

 אחר  מקוםמראה /עיףס סידורי' מס

המדויק   למקום  )הפניה 

ה  ונספחיו    מכרזבמסמכי 

 אליו מתייחסת השאלה(

 שאלה/הערה 

   

   

   

לעיל, ולצדו קובץ    בפורמטפתוח    WORDבכתב ויישלחו בקובץ    יהיוכל הפניות   .12.2.2.5
PDF  .תק  לפנייה הראשונה יצורף הע  זהה, חתום ונעול מפני עריכה או שינויים

ההשתתפות במכרז, בציון מס'  דמי העברה בנקאית בגין צוע אישור ביאו  הקבלה
 המכרז.

עד למועד שנקבע לעיל או בכל מועד נדחה    לידי דירה להשכירעל הפניות להגיע   .12.2.2.6
להשכיראחר   ודירה  מ  שיגיעופניות  .  שקבעו הרשות  תענינה, אלא    כןלאחר  לא 
להשכיר  אם   ודירה  הרשות  דעת ראו  שיקול  שמצ  ןלפי  נושא  העלו  הן  דיק  כי 

להשכיר  התייחסות. ולדירה  שאלה    לרשות  לכל  ביחס  להחליט  הדעת  שיקול 
לאו אם  עליה  להשיב  האם  מסוימת  ורשאי   והן  ,כאמור  שאלה  על  להשיב  ת 

 שאלה אחרת. לעולהימנע מלהשיב  

את   .12.2.2.7 שילמו  אשר  ממציעים  ורק  אך  יתקבלו  הבהרה  ההשתתפות    דמישאלות 
ביצוע התשלום, באמבמכרז והציגו אסמכתא   הנציג שמונה על ידי כל    צעותעל 

בסעיף   כמפורט  כך,  לצורך  המכרזים  .  לעיל  12.1מציע  ועדת  האמור,  אף  על 
סכום   את  שילמו  שלא  ממציעים  שהתקבלו  הבהרה  שאלות  על  לענות  רשאית 

ה  תהי  הבלעדי ומבלי שהוועדהההשתתפות במכרז, והכל בהתאם לשיקול דעתה  
 מחויבת לעשות כן. 

הבהרות או תיקונים של מסמכי המכרז לא יחייבו את ועדת המכרזים אלא אם   .12.2.2.8
 נעשו בכתב על ידי הנציג שהוסמך לכך.  
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של    באתר האינטרנטפרסום  על השינוי בתנאי המכרז באמצעות    יודיעוודירה להשכיר    הרשות .12.2.3
דירה להשכיר  הרשות למציעים אשר    באמצעות  או  ושל  דמי ההשתתפות    ילמושהודעה  את 

 (.  "הודעת שינוי"קודם למועד השינוי )להלן:  ושלחו את פרטי הנציג המוסמך

להשכיר  הרשות  אם .12.2.4 ל  נהבחרת  ודירה  שינוי  הודעת  דמי  לשלוח  את  ששילמו  מציעים 
ושלחו את פרטי הנציג המוסמך זו תשלח  קודם למועד השינוי  ההשתתפות    בדוא"ל , הודעה 

 . ךבטופס הנציג המוסמ שמו שנר התאם לפרטי המציע כפי ב

פורסמה   .12.2.5 אשר  שינוי  המכרז   אוהודעת  מתנאי  נפרד  בלתי  חלק  תהווה  לעיל,  כאמור  נשלחה 
במסגרת הגשת ההצעה    את הודעות השינויעל המציע לצרף    .יםוממסמכיו ותחייב את המציע

 תוקף מחייב.   לא יהיה ה על פלמכרז. לכל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו ב

הבאחריו .12.2.6 הודעות  תו  אחר  לעקוב  המציע  של  המכרזיםבלעדית  תנאי    ועדת  לשינוי  בקשר 
  או . המציע/הזוכה לא יבוא בכל טענה  ןאשר יפורסמו כאמור לעיל ולפעול בהתאם לההמכרז  
, לרבות במקרה שהמציע לא צירף  תביעה בקשר לאי ידיעה על שינוי תנאי המכרז  אודרישה  

ולרבות במקרה שהודעה    ,הודעה כלשהי בדוא"ל  קיבלג המוסמך ובשל כך לא  את פרטי הנצי
הוועדה אך לא הגיעה לתיבת הדוא"ל של המציע מסיבות טכניות ואחרות. על  נשלחה על ידי  

  או של הרשות דירה להשכיר  המציע לעקוב אחר ההודעות המפורסמות באתר האינטרנט של  
 מלוא המידע הנדרש.   באופן שוטף, על מנת לוודא שיש בידיו את

  או המשרד   הרשות  או דירה להשכיר  תביעה כלשהי כנגד    אודרישה    ,ע לא יבוא בטענההמצי .12.2.7
   כאמור לעיל. במקרה של שינוי בתנאי המכרז

אף במקרה בו כבר הוגשו    כמפורט בסעיף זה תחולנה  ועדת המכרזיםפק, זכויות  סר סלמען ה  .12.2.8
 הצעות לתיבת המכרזים, ובלבד שטרם חלף המועד האחרון להגשת הצעות. 

 המכרז  הקפאתאו  ביטול .12.3

,  תורשאי  ודירה להשכיר תהיינה  תרשוה  ,ובכפוף לאמור בו  זה  12  מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף
זוכה לא תהיינה כל  ל, ולמציע או  את המכרז בכל עת  להקפיאאו    לבטל  , הבלעדי  ן דעתעל פי שיקול  

 . תביעות כספיות או אחרות בגין כך אודרישות  ,טענות

 כנס מציעים   .12.4

והרשות להשכיר  רשאיות  דירה  כנס   תהיינה  מפג  פרס מ)או    מציעים  לקיים  לרבות  מכל  שים  כנסים, 
ולהלן )לעיל    ן לפי שיקול דעתלהגשת הצעות,  האחרון  לפני המועד  , בכל מועד  "(מציעים  כנס"  :סוג( 

כנס מציעים,    יוחלטאם    הבלעדי. כנס    על  ועדת המכרזים  תודיעלקיים    ה מציעים בהודע הקיומו של 
  .הרשותהאינטרנט  באתר  ודירה להשכיר האינטרנט של באתר 

להשיב לשאלות שיועלו על  מי מטעמן    או  דירה להשכיר והרשותגי  נצי  םלך כנס המציעים רשאי במה
, אולם בכל מקרה לא  , בהתאם למתכונת שימצאו לנכוןלפי שיקול דעתן  ידי מציעים וכן למסור מידע 

יהיה תוקף להבהרות, מידע והסברים שימסרו בעל פה במהלך כנס המציעים כאמור או בכל הזדמנות  
כדי  אחר יהיה בהם  ולא  כדי לחייב את  לשנות,  ת את האמור במסמכי המכרז או להוסיף עליהם או 

  כאמור בכתב  רשמית  בכל צורה שהיא, אלא אם באו לידי ביטוי בהודעה    את הרשות   אודירה להשכיר  
יחשבו לחלק ממסמכי  לא   למציעים  הכנסרו לאחר מצגות שיוצגו בכנס המציעים או ימס. זה 12 סעיףב

אלא אם נקבע אחרת    דירה להשכיר או מצד הרשות,המכרז והפרטים שיכללו בהם לא יהוו מצג מצד  
 .הוועדהבמפורש ובכתב על ידי 

למסמכי   יצורף  המכרזים,  ועדת  ידי  על  יפורסם  אם  המציע,  ידי  על  חתום  המציעים  כנס  פרוטוקול 
וזאת אף אם    הכתוב בולכל    המציע שור להסכמת  ש איוישממההצעה  לתי נפרד  המכרז, יהווה חלק ב

 הפרוטוקול לא צורף להצעה. 

    תנאים להכרזה על מציע שני כזוכה במכרז .13

רשאיות .13.1 תהיינה  והרשות  להשכיר    טעמים   פי  ועל  והמוחלט  הבלעדי  ןדעת   שיקול  לפי ,  לקבוע  דירה 
ולטובתלטובת  ן לדעת  הנוגעים   השני   במקום   רגתהמדו  ההצעה   את  הגיש   ראש   המציעש,  המכרז  ן 

 ". יזם חלופי״ כ ייחשב
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  , מציע  לאותו   כך  על   הן יודיעו   את זהות היזם חלופי כאמור לעיל,  נה תקבע  דירה להשכיר והרשות אם   .13.2
  חוברת   על  חתימתו  וכן,  ועניין  דבר  לכל  אותו  ותחייב  תקפה  להיות  תמשיך  היזם החלופי  של  הצעתוו

ההצעה מסמכי  ויתר    מבין   למוקדם  עד  ,ועניין  דבר  לכל  ואות   ותחייב  תקפה  להיות  יךתמש  המכרז 
ימים ממועד    180עד  (  2; )כיזם חלופי  יותר  נחשב  שאינו   ליזם החלופי   ועדת המכרזים  הודעת(  1: )אלה

 במכרז.   היזם המקוריזכיית 

  ת להיו  תמשיך  מהצעתו  כחלק  ידו  על  שהוגשה  ההצעה  ערבות,  יזם חלופי  של   מעמדו  קיום  תקופת  בכל .13.3
יידרש  זה  מכרז  לתנאי  התאםב  אותו  ותחייב  תקפה לא  חלופי,  יזם  היותו  על  בשלב קבלת ההודעה   .

ימים טרם המועד הצפוי לפקיעתה של ערבות ההצעה,    14היזם החלופי להאריך את ערבות ההצעה.  
ואם   בתוקף,  עדיין  חלופי  כיזם  מעמדו  אם  להאריכה  היזם    עובר  ימים  7-ל  עד   כן  יעשה  לאמתחייב 

 לעיל.  11.1לסעיף  , בכפוףלחלטה שאיתר ותהרש  תהיה ,תוקפה קיעתלפ

המקנה   .13.4 אחרת  הוראה  לכל  בכפוף    לרשותבנוסף  ההצעה,  ערבות  את  לחלט  לעיל,    11.1לסעיף  זכות 
החלופי אמורה להיות תקפה כאמור לעיל    היזםבכל עת שבה הצעתו של  תהיה רשאית לחלטה    הרשות

בוטלה   ידו   אואך  על  היזם החלופי תבוטל  .  סויגה  של  בקרות המוקדם    אוערבות ההצעה  לו  תוחזר 
( ועדת  1מבין אלה:  על( הודעת  (  2)  או;  זה  בסעיף  לעיל  לאמור  בהתאם  הצעתו  תקפות  אי   המכרזים 

 . להלן לאמור בהתאם ,לתקופת הבניה בערבות החלפתה

ימים ממועד זכיית    180להודיע ליזם החלופי עד    רשאיות  הרשות ודירה להשכיר תהיינה,  קרהמ  כלב .13.5
המקורי   אם  היזם  במכרז    תבטלנה במכרז,  הזוכה  היזם  זכיית  מועד,  עדאת  של    לאותו  קביעתו  על 

במקרה במכרז.  כזוכה  החלופי  בכפוף    המכרז   יתנא  לכל  בהתאם  החלופי היזם    יפעל ,  כאמור  היזם 
על  ההכרלמכתב   הוועדה  של  החלופיזה  במכרז  היזם  הקרקע    לרבות,  כזוכה  עבור  התשלום  ביצוע 

  במקרה .  בהתאם להצעת המחיר שהציע היזם החלופי במכרז, המצאת הערבות לתקופת הבניה וכיו"ב
  " מכרזים האישור ועדת    יוםכ",  ליזם  הפיכתו  בדבר   ליזם החלופי  ההודעה  מסירת  מועד  את   יראו,  זה

 רז.  המכ לצורך הוראות

 ועיון במסמכים  חשיפת פרטי הצעת המציע  .14

  ועדת   אם   אחרים  מציעים  בפני   הצעתו  פרטי   מלוא   לגילוי   מראש  הסכמה   המציע   מביע   הצעתו  בהגשת .14.1
תידרש ועדת    דעת   שיקול   לפי,  מסחרי  או   מקצועי   סוד  שהינו  למידע  פרט ,  כן  לעשות  המכרזים 

תהיאם    כי  מציע  כל  מסכים  כן.  המכרזים המכרזים  סב ועדת    בשל   ולרבות  דעתה  שיקול  לפי,  ורהה 
היא תהיה  ,  כאמור  מידע  לגלות  יש  האם  לשאלה  בנוגע  כלשהו  ספק  קיים  כי ,  אחר  מציע  מצד  התנגדות

 . הגילוי  את המחייב משפט  בית צו ניתן   לא עוד כל המידע  מגילוי להימנע  רשאית

דרישת   גשושיו  או  בהצעתו  הכלולים  יםמהפרט  אילו  הצעתו  במסגרת  לסמן  רשאי  יהיה   המציע .14.2   לפי 
המכרזים ועדת  ,  כזה  במקרה.  מקצועי  סוד  או  מסחרי  סוד  לעמדתו  המהווים  מכן   לאחר  ועדת 

  תהיה מחויבת   אם  אלא,  אחרים  מציעים  בפני  לעיל  כאמור  שסומן  המידע  את  תחשוף  לא  המכרזים
  ואולם ,  סחרימ  סוד  להוות  כדי  בכך  אין  כי  דעתה הבלעדי  שיקול  פי  על  שתסבור  או  דין  פי  על  כן  לעשות
  דומים   פרטים  של  קבלתם  את  לדרוש  רשאי  יהיה  לא  בהצעתו  כאמור  פרטים  שסימן  המציע  כי  מובהר

 . אחרים מציעים ידי על  שהוגשו

 .  כךהעיון במסמכי ההצעה הזוכה יעשה תמורת תשלום לכיסוי העלות הכרוכה ב .14.3

   כללי  .15

בדבר סתירה  סכם העיקרי  לה  2סעיף  בכפוף להוראות    מסמכי המכרז ייחשבו כמשלימים זה את זה, .15.1
 בין מסמכים.

ש .15.2 במפורש  בזאת  מובהר  ספק,  הסר  מחוזלמען  נפרד  בלתי  חלק  מהווה  נספחיה  על  המכרז  ה  חוברת 
על מכרז   ., ותנאי המכרז ייחשבו כחלק בלתי נפרד מתנאי חוזה החכירה, על כל המשתמע מכךחכירהה

הדין הישראלי.   הוראות  יחולו  ינזה  זה  זאת, מכרז  חובת מכרזים,  והל  בכלל  חוק  להוראות  בהתאם 
כדי לפגוע    או במה שלא נכתב במכרז זה לעיל,   בכתוב אין  והתקנות שהותקנו על פיו.    1992-תשנ"בה

על פי חוק    או למשרד  לרשות  אולדירה להשכיר    אולוועדת המכרזים  הקיימת  סמכות    אובכל זכות  
   או על פי התקנות שהותקנו מכוחו. 1992-חובת המכרזים, התשנ"ב

הצעת המציע תיערך ותוגש אף היא בהתאם להוראת כל דין, והמציעים ייחשבו לכל דבר ועניין כמי   .15.3
 .  ך כךעוץ משפטי מתאים לצורשקיבלו יי
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אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, או חלקי סעיף או סעיפים במסמכי   .15.4
יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי   ניתן לאוכפם, לא  המכרז, אין להם תוקף או שהם בטלים או שלא 

 מסמכי המכרז, אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין. 

שיראו  הבלעדי וככל    דעתםבהתאם לשיקול    , ביחד או לחוד()  יםרשא  דירה להשכירו  המשרד,  הרשות .15.5
 בכך, לפרסם מכרז חדש. צורך

זה  לצרכי  תלעדיהב  המקומית  השיפוט  ותסמכ .15.6 פי  מכרז  על  או  תיקבע  המקרקעין  הימצאות    מקום 
 .  בירושלים בלבד
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 'בנספח  
 

 טופס ההצעה
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 המציע: _________________ חתימת 

 

 טופס ההצעה  – 'נספח ב
 
 

 לכב'  
 "( דירה להשכיר" להלן:)  דירה להשכיר החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ

 "(הרשות " להלן:) ירושליםמרחב  –רשות מקרקעי ישראל 
 
 14/20212ים/ מס' טופס הצעה למכרז 

את תוכנה, הנני מגיש הצעתי למכרז  נתי  ( והב"חוברת המכרז"לאחר שעיינתי בחוברת המכרז שבכותרת )להלן:  
 כמפורט להלן: 

חתימתי על נספח זה מהווה ראיה להתחייבות מצידי לקבל עלי את כל תנאיה של חוברת המכרז על נספחיה   .1
י  ולרבות מודעות אשר פורסמו באתר,  רת המכרזהחוזים המצורפים לחוב  נוסחיבשלמותה לרבות  ומסמכיה  

 יר. להשכ דירה של ו הרשות  האינטרנט של

ובדקתי אותוהצעת .2 זו מוגשת לאחר שביקרתי במתחם, ראיתי  עלי  ת  , אני מעוניין להשתתף במכרז  נאיו  פי 
  ולהפעיל  כל הדירות במתחם בהתאם להצעתי כמפורט להלן, במטרה לבנות את  ואני מציע לחכור את המתחם

  בהתאם לתנאי המכרז.   דיור להשכרה לטווח ארוךבמתכונת  את הדירות להשכרה 

, לא כולל הוצאות פיתוח, הוצאות פיתוח  הקרקע )לא כולל מע"מ  התחרות במכרז היא על מחיר וע לי כי  יד .3
  , והכל בהתאם לתנאי המכרז על נספחיו.   (נוספות, אגרות והיטלים ודמי הקמה

 ל מע"מ: כול לא הקרקע הצעתי עבור  .4

 ________₪ __________________ בספרות

 _______________________________________________ ₪ ____ במילים __________________

בהתאם לשיקול    הרשותתהיה אי התאמה בין הסכום הנקוב בספרות לבין הסכום הנקוב במילים, תבחר    אם
 ינתן עדיפות לסכום הנקוב בספרות. דעתה הבלעדי באחד מבין הסכומים הנזכרים, כאשר ת 

 . לקח בחשבון הסכום ללא אגורותיי ות, הסכום שיוצע יכלול אגור אם ידוע לי כי 

 הערות: .5

זאת בכתב יד ברור על    לכתוב, יש  זכיהבעקבות ה  תאגיד חדשלהקים    יחידי המציעאו    אם בכוונת המציע .5.1
 , כדלקמן: גבי טופס זה

 . זכיהבעקבות ה ד חדש שיוקםאת הזכויות בשם תאגי לרכושבכוונתי  

   .חברה בע"מ / גבלתת מושותפו/ סוג התאגיד החדש: שותפות כללית רשומה

   יש למחוק את המיותר/לסמן את החלופה הרלוונטית(.*)

יהיה   בתאגיד  המציע  של  כמפורט    /  100%חלקו  יהיה  בתאגיד  המציע  יחידי  של    ( 8א)  בנספחחלקם 
   .(9ובנספח א)

   ר/לסמן את החלופה הרלוונטית(.יש למחוק את המיות *)

 מול שלטונות המס. יםאת תשלום המס  סדיראם יידרש תשלום מסים, על הזוכים יהיה לה

לציין  משותפתמוגשת הצעה  אם   .5.2 יש  כל    להלן,  )רישום החלק    במתחם  יחיד מציעאת חלקו היחסי של 
יהיה   בלבד(היחסי  פשוט  יצוין.  בשבר  לא  כאמור  אם  היחסי  ה  , החלק  את  במתחם  זכויות  יראו 

חלוקת הזכויות לאחר המועד האחרון  את    לא ניתן יהיה לשנות  .יחידי המציעבאופן שווה בין    מחולקותכ
 להגשת הצעות. 
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המפורטים    יחידי המציע  כלאחד משותף עם  חכירה  חוזה  הרשות תחתום על    ,משותפתמוגשת הצעה  אם   .5.3
 .  מת תאגיד חדשלעניין הק (3בנספח א), בכפוף לאמור בטופס ההצעה ורק איתם

  :יחידי המציע / פרטי וחתימת המציע .6
 

   ' ומהווה את הסכמת המציע לכל תנאי המכרז.ב  נספחטופס זה הינו חלק מ

 .)מקור בלבד(  המציע או כלל יחידי  המציע על ידייש להגיש טופס זה מלא וחתום 

 

 /  המציע תיאור
    1יחיד מציע  

)אם ההצעה   2מציע  יחיד 
 משותפת(

)אם ההצעה   3  מציעיחיד 
 משותפת(

 ים/תאגידהצעה המוגשת על ידי 

שם 
 תאגיד: 

   

   מס'
שום  רי

 תאגיד: 

   

רחוב  
 ומספר: 

   

    ישוב:

    מיקוד: 

    טלפון:

טלפון  
 נייד: 

   

    פקס:

דואר  
    אלקטרוני: 

    תאריך:

חתימה  
 וחותמת: 

   

חלקו  
היחסי  

 :במתחם

   

 

 צוין בטבלה לעיל, אלא אם צוין מען למכתבים אחר.  כתובת המען למכתבים תהא כמ
 . שאליו ישלחו המכתבים מיחידי המציעלציין את פרטיו וכתובתו של אחד יש  ,ותפתהינה הצעה מש  ההצעה אם

 

 דין-אישור עורך

הנ"ל החותמים  כי  מאשר  ואני   ______________ ת.ז.   ,_____________ ת.ז.   -,   ,_________________

אישית  _____,  ___________  לי  ו  /  מוכרים  ת.ז.  לפי  בפניי  מט הזדהו  החתימה  מורשי  עם הינם 

_ ( המציע"  /  " המציע"להלן:  ________________  המציעיחיד  חותמת  בתוספת  וחתימתם  המציע   /  "(    יחיד 

ן  שבנדו יחיד המציע במכרז    /  יחיד המציע, לכל דבר ועניין לרבות לצרכי התחייבות המציע  /  מחייבת את המציע

  ולרבות לצורך ההתחייבות לביצוע תשלום התמורה על פי מסמך זה. 

 

 __________ _ _______________         ______________________ 

 וחותמת   חתימה                   שם                      תאריך      
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 במקרה של יחידי מציע נוספים, יש למלא אישור עו"ד בנפרד עבור כל אחד מהם:

 

 

   דין-אישור עורך

הנ"ל החותמים  כי  מאשר  ____ אני  ת.ז.   ,_____________ ו____,  ת.ז.   -______   ,_________________

אישית  ________________,   לי  ו  /  מוכרים  ת.ז.  לפי  בפניי  מטעם הזדהו  החתימה  מורשי  הינם 

יע מחייבת את יחיד המציע, המצ יחיד  "( וחתימתם בתוספת חותמתיחיד המציע"להלן: _________________ )

יחיד המ לצרכי התחייבות  ועניין לרבות  ולרבות לצורך ההתחייבות לביצוע תשלום   שבנדוןבמכרז  ציע  לכל דבר 

  התמורה על פי מסמך זה.

 

 ___________ _______________         ______________________ 

 וחותמת   מהחתי                   שם                    תאריך      

 

 

 דין-אישור עורך

הנ"ל החותמים  כי  מאשר  _____________,  אני  ו  ת.ז.,  ת.ז.   -______________   ,_________________

אישית  ________________,   לי  ו  /  מוכרים  ת.ז.  לפי  בפניי  מטעם הזדהו  החתימה  מורשי  הינם 

המציע מחייבת את יחיד המציע, יחיד   "( וחתימתם בתוספת חותמתיחיד המציע"להלן: _________________ )

לצרכי התחייבו ועניין לרבות  יחלכל דבר  ולרבות לצורך ההתחייבות לביצוע תשלום שבנדון  יד המציע במכרז  ת 

  התמורה על פי מסמך זה.

 

 ___________ _______________         ______________________ 
 וחותמת   חתימה                   שם                    תאריך      



 חתימת המציע: _________________ 

 ( 1נספח א)            

 

 נוסח חוזה החכירה 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 חתימת המציע: _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 חתימת המציע: _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 חתימת המציע: _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 חתימת המציע: _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 חתימת המציע: _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 חתימת המציע: _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 חתימת המציע: _________________ 

 ( 2נספח א) 

 תשריט 
 



 חתימת המציע: _________________ 

 ( 3נספח א) 

 חלטות מקדמיות מאת רשות המסים ה 



 חתימת המציע: _________________ 



 חתימת המציע: _________________ 



 חתימת המציע: _________________ 



 חתימת המציע: _________________ 



 חתימת המציע: _________________ 



 חתימת המציע: _________________ 
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 חתימת המציע: _________________ 

 ( 4א) נספח  

             

 * 1960-וק מקרקעי ישראל, תש"ך ח

 

 –חוק זה ב .1

-חוק  –ראל )להלן  שיסוד: מקרקעי י -כמשמעותו בחוק  –מקרקעי ישראל"  " 

 יסוד(;ה

עירונית"  "  היתר    –קרקע  להוציא מכוחה  לפי תכנית שניתן  שייעודה  קרקע 

 , הוא למגורים או לתעסוקה;1965-בנייה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה

תעשייה, מלאכה, משרדים, מסחר, תיירות או מלונאות, למעט    –תעסוקה"  " 

 חקלאות או גידול בעלי חיים.

 היסוד לא יחול עליהן: קלחו 1עיף  סוגי העסקאות שסה לאו .2

פעולות רשות הפיתוח לפי חוק רכישת מקרקעים )אישור פעולות  (1)

 ;1953-ופיצויים(, תשי"ג

בתקנות,   (2) שייקבעו  כללים  לפי  ישראל,  במקרקעי  בעלות  העברת 

או  בישראל  הנמצאים  לנפקדים  הכנסת,  של  הכספים  ועדת  באישור 

הנמ תמורת צליורשיהם  בישראל,  לאפוטרופוס  שמקרקעין    אים  הוקנו 

 ;1950-לנכסי נפקדים מכוח חוק נכסי נפקדים, תש"י

למ (3) ישראל  במקרקעי  בעלות  בה  יהעברת  שנתחייבו  התחייבות  לוי 

חוק   תחילת  לפני  מקרקעין  אותם  לגבי  כדין  שנוצרה  חבות  או  כדין 

 היסוד;

ב (4) חליפין  תוך  ישראל  במקרקעי  בעלות  שאינם מהעברת  קרקעין 

חוק,  מקרק פי  על  שהופקעו  כאלה  מקרקעין  בעד  כפיצוי  או  ישראל  עי 

בנסי אלא  עירונית  בקרקע  חקלאית  קרקע  תוחלף  שלא  ות  בובלבד 

 מיוחדות ובאישור שר החקלאות;

ליישר  (5) צורך  בכך  שיש  במידה  ישראל  במקרקעי  בעלות  העברת 

יעלה על מאה    אגבולות או להשלים נחלאות, ובלבד ששטח המקרקעין ל 

ועדת    דונם אישור  היא  טעונה  תמורה,  ללא  ההעברה  היתה  פעם;  כל 

 הכספים של הכנסת;

דינה, רשות הפיתוח והקרן מהעברת בעלות במקרקעי ישראל בין ה (6)

הקימת לישראל לבין עצמם; ואולם העברת בעלות במקרקעי המדינה או  

 

 (.34' עמ 413ה"ח תש"ך מס' )  56עמ'  29.7.1960מיום   312מס' ס"ח תש"ך  ורסם פ *

תיקון   –( 298עמ'  236ה"ח הממשלה תשס"ו מס' )   314עמ'  15.6.2006מיום  2057ס"ח תשס"ו מס' תוקן 
חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית    סדרים במשק המדינה )תיקוני לחוק ה  12בסעיף    1מס'  

 . 1.7.2006; תחילתו ביום 2006-(, תשס"ו 2006לשנת הכספים 

מס'    –(  514,  348עמ'    436ה"ח הממשלה תשס"ט מס'  )   326עמ'    10.8.2009מיום    2209ס"ח תשס"ט 
מס'   )תיקו   13בסעיף    2תיקון  ישראל  מקרקעי  מינהל  מס'  לחוק  תשס"ט7ן  ביום 2009-(,  תחילתו   ;

9.9.2009 . 

 .3תיקון מס'  –( 43עמ'  359ה"ח הכנסת תשע"א מס' )  754עמ'  5.4.2011מיום  2291מס'  ס"ח תשע"א

 גדרות ה 
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 חתימת המציע: _________________ 

ין העולה עבמקרקעי רשות הפיתוח לקרן הקימת לישראל בשטח מקרק

 נם טעונה אישור ועדת הכלכלה של הכנסת;דו 16על 

ם  ההעברת בעלות במקרקעי המדינה או במקרקעי רשות הפיתוח ש (7)

קרקע עירונית, ובלבד ששטח כל ההעברות מכוח פסקה זו יחד לא יעלה  

בספטמבר    1בתקופה שמיום י"ב באלול התשס"ט )  –אלף דונם    400על  

יום ה' בעלול  2009 זו  2014  באוגוסט  31תשע"ד )ה ( עד    –( )בפסקה 

ו נוספים למשך חמש שנים מתום    400-התקופה הראשונה(,  אלף דונם 

 התקופה הראשונה;

 בלבד שהעברת בעלות במקרקעי הקרן הקימת לישראל לא תיעשה אלא באישורה.ו

 –בסעיף זה  )א( .א2

במקרקעין"    שב   –"זכויות  לתקופות  שכירות  זכות  או  בעלות,  צטבר  מזכות 

חמש על  כוללת   עולות  לתקופה  תקופתה  את  להאריך  ברירה  עמה  שיש  או  שנים 

פי התחייבות להקנות או העביר בעלות או   זכות על  העולה על חמש שנים, לרבות 

 שכירות לתקופה כאמור;

 כל אחד מאלה:  –"זר"  

 יחיד שאינו אחד מאלה:  (1)

 אזרח ישראלי או תושב ישראל; )א(

 ;1950-שבות, התש"ילישראל לפי חוק ה תמי שזכאי לעלו )ב(

תאגיד שהשליטה בו בידי יחיד אחד או יותר, שאינו אחד מהמנויים   (2)

 (;1בפסקה )

 (;2( או )1מי שפועל בעבור יחיד או תאגיד כאמור בפסקאות ) (3)

 ;1960-חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך –"חוק רשות מקרקעי ישראל"  

י  מקרקעי  מועצת  ראש  ב   –ראל"  ש"יושב  מקרקעי  כמשמעותו  רשות  חוק 

 ישראל;

 לרבות כל אחד מאלה: –"מדינה"   

בידי   (1) או  לפחות,  מדינות  שתי  בידי  שנוסד  ארגון  או  חבר  איחוד, 

 ארגונים שנוסדו בידי שתי מדינות לפחות;

 אורגן, רשות או נציגות של מדינה או של איחוד מדינות; (2)

שקב (3) מדינה  שאינה  מדינית  באיש  עישות  המשפטים,  ועדת  שר  ור 

 החוקה חוק ומשפט של הכנסת;

 כמשמעותו בחוק רשות מקרקעי ישראל; –"מנהל רשות מקרקעי ישראל"  

לרבות מקרקעין שזכות הבעלות בהם הוקנתה לפי חוק    –"מקרקעי ישראל"   

 רשות מקרקעי ישראל;

 . 1981-כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –"שליטה"  

ביר אדם זכויות במקרקעי ישראל לזר, בין בתמורה  יקנה ולא יעלא  (1) )ב( 

 ובין שלא בתמורה, אלא לפי הוראות חוק זה;

יגיש  (2) לזר,  ישראל  במקרקעי  זכויות  להעביר  או  להקנות  המבקש 

מקרקעי   מועצת  ראש  ליושב  ההעברה  או  ההקניה  לאישור  בקשה 

 ישראל;

ישראל רשאי (3) להקניה    יושב ראש מועצת מקרקעי  אישור  או  לתת 

ועדת   של  המלצה  פי  על  לזר,  ישראל  במקרקעי  זכויות  של  להעברה 

 

 



 חתימת המציע: _________________ 

הביטחון   שר  עם  התייעצות  ולאחר  ישראל  מקרקעי  מועצת  של  משנה 

המבקש   ולזהות  הקרקע  לייעוד  ובהתאם  החוץ,  גורמים    –ושר  עם  גם 

 )ב(;4נוספים שייקבעו בתקנות כאמור בסעיף 

מתן (4) בדבר  להחליט  בפסקה  בבואו  כאמור  יושב  3)   אישור  יביא   ,)

 ראש מועצת מקרקעי ישראל בחשבון, בין השאר, שיקולים אלה:

 טובת הציבור וביטחונו; )א(

תקופות   )ב( האישיים,  נתוניו  לרבות  לישראל,  הזר  של  זיקתו 

 מגוריו בישראל וקרבה משפחתית שלו למי שאינו זר;

 או יועברו לו;  המטרה שלשמה הזר מבקש כי המקרקעין יוקנו )ג( 

לו, קודם   )ד(  זר או שהועברו  היקף המקרקעין שנקנו בידי אותו 

 למועד הבקשה;

גודל השטח המבוקש,   )ה( תכונות המקרקעין המבוקשים, לרבות 

 מקום המקרקעין וייעודם;

(5) ( ו1על אף האמור בפסקאות  ישראל 3)-(  (, מנהל רשות מקרקעי 

הרשו עובדי  מבין  לכך  הסמיך  שהוא  מי  הקניהתאו  לאשר  רשאי  או    , 

 העברה של זכויות במקרקעי ישראל לאחד מאלה: 

אחת   )א( מגורים  יחידת  לרכוש  המבקש  תאגיד,  שאינו  זר 

במקרקעין שייעודם למגורים לפי תכנית, ובלבד שאינו בעל זכויות  

"תכנית"   זה,  לעניין  נוספת;  מגורים  ביחידת    –במקרקעין 

 ;1965-הכמשמעותה בחוק התכנון והבניה, התשכ"

שמי )ב( לפי  זר  מענק  לו  להעניק  אישרה  ההשקעות  מרכז  נהלת 

אושר  שלשמה  התכנית  יישום  לצורך  הון,  השקעות  לעידוד  חוק 

 –המענק; לעניין זה 

-חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט  –"חוק לעידוד השקעות הון"  

1959; 

 כהגדרתה בחוק לעידוד השקעות הון; –"מינהלת מרכז ההשקעות"  

בדמ )ג(  להתחייינה,  ביןהתאם  בהסכם  ישראל  מדינת  של  -בות 

במסגרת   בישראל  מדינה  אותה  ענייני  ניהול  לצורך  לאומי, 

 ההתחייבות שניתנה. 

זכויות  )ג(   של  העברה  או  הקניה  על  גם  יחולו  )ב(  קטן  סעיף  הוראות 

פסק  של  ביצוע  משכנתה,  מימוש  מעוקלים,  מקרקעין  מכירת  של  בדרך  במקרקעין 

וע כפסק דין, או מכירת נכס בידי לשכת ההוצאה  מך אחר הניתן לביצס דין או של מ

 לפועל או רשות אחרת על פי דין.

או   (1) )ד(   במקרקעין  זכויות  של  להעברה  או  להקניה  תוקף  יהא  לא 

סעיף   להוראות  בניגוד  שנעשו  כאמור  להעברה  או  להקניה  להתחייבות 

 זה;

 וראות סעיף זה;הלא תירשם עסקה בפנקסי המקרקעין בניגוד ל (2)

היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, או בעל עניין, רשאי לפנות  (3)

בניגוד   שנעשתה  עסקה  בטלות  על  להצהרה  בבקשה  המשפט  לבית 

העניין,   לנסיבות  המתאים  אחר  לסעד  בבקשה  או  זה,  סעיף  להוראות 

 לרבות מחיקת רישום מפנקסי המקרקעין. 

 שמיטה בלבד.  לאפשר קיום מצוות תהיסוד לא יפגע בפעולות הבאו-וקח  .3



 חתימת המציע: _________________ 

הש )א( .4 רשאים  אר  והם  זה  חוק  ביצוע  על  ממונים  יחד  החקלאות  ושר  וצר 

 להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו. 

הכנסת,   )ב(  של  ומשפט  חוק  החוקה  ועדת  באישור  רשאי,  המשפטים  שר 

ת  לא, לרבות לעניין דרך הגשת בקשה לקב2להתקין תקנות לביצוע הוראות סעיף  

או להקניה  הגורמים   אישור  זהות  לעניין  לזרים,  במקרקעין  זכויות  של  להעברה 

בסעיף   כאמור  להתייעץ  יש  ולזהות 3א)ב()2שעמם  הקרקע  לייעוד  בהתאם   ,)

ולעניין  להתייעצות  תגובות  למתן  והמועדים  ההתייעצות  אופן  לעניין  המבקש, 

 המועדים למענה לבקשה. 

 

 

 דיין משה לוי אשכול גוריון-דוד בן  
 שר החקלאות שר האוצר  ראש הממשלה  

 צבי-יצחק בן 
 נשיא המדינה  

 

 



 חתימת המציע: _________________ 

 

 ( 5א) נספח  

 נוסח ערבות ההצעה 

 

 תאריך: _______________ 

 ________________   / חברת הביטוח:   שם הבנק 

 ________________________   : מס' הטלפון 

 מס' הפקס: ________________________ 

 כתב ערבות 

 לכבוד 

 ישראל   י רשות מקרקע 

 ירושלים   עסקי   מרחב 

 

 , אדונים נכבדים 

 

 ס' _______________ הנדון: ערבות מ 

 

בזה   ערבים  של  הננו  לסך  עד  סכום  כל  לסילוק  :  )במילים   ₪   5,000,000כלפיכם 

מיליון  או   חמישה  המגיע  לכם   ש"ח(  להגיע  מאת    עשוי 

להלן   _______________________________________  "(  החייב "   : )שייקרא 

 . 214/2021ים/   מכרז מס' בקשר עם  

מספר  ישראל  בבנק  חשבונכם  יאוחר   1.317  03  00  8478  8  נזכה  ימים    לא  משבעה 

שיהי  בלי  דרישתכם,  תח   ה מקבלת  לדרוש  או  דרישתכם  את  לבסס  את  עליכם  ילה 

הסכו  זו  סילוק  ערבותנו  פי  על  הכולל שנשלם  שהסכום  בתנאי  החייב,  מאת  האמור  ם 

 לא יעלה על הסכום הנקוב לעיל. 

 

ת  זו  מתאריך  י ערבות  בתוקפה  זה שאר  ערבות  לתארי ,  כתב    ועד   09.06.2022  ך עד 

 בכלל.  

על  דרישה  לידי    כל  בכתב  להגיע  צריכה  הוא: ה פיה  שמענו  מטה  החתום    משרד 

 .____________________________________________ 

 

כי ב דגש  ו מ  לבנק   דרישה   זה  שתגיע  דרישה  כוללת  אינה  לעיל  כאמור    /   "בכתב" 

הביטוח ל  אחר   חברת  אלקטרוני  אמצעי  כל  או  מברק  פקסימיליה,  לא    , באמצעות  וזו 

 תחשב כ"דרישה" בהתאם לכתב ערבות זה. 

 

 הסבה. או ל ערבות זו אינה ניתנת להעברה   

                                                                                                                                              

 בכבוד רב, 

 _______________    חברת ביטוח   /   בנק  

 סניף  _______________    



 חתימת המציע: _________________ 

סכום ]  למלא  יותר    ערבות   *ניתן  תאריך    או גבוה  תוקף  לציין  המפורטים  פקיעת  מאלו  יותר  מאוחר 

 .  [ לעיל 



 חתימת המציע: _________________ 

 ( 6א) נספח                 

 

 התחייבות חברת אם כתב  נוסח  
יחיד המציע, אם ביקש   ידי חברת אם של מציע או  להדגים באמצעותה, בהתאם  )טופס זה ימולא על 

או שימולא על ידי כל התאגידים המוכיחים את תנאי הסף  , את תנאי הסף הפיננסים  להוראות המכרז 

ש   6.11.4שבסעיף   )פסקה   ( נייה( להזמנה לקבלת הצעות 

 

הח"מ,  _ __________,    אנו  חברה  " מס'  )להלן:  האם ________  מצהירים  "(  חברת 
 ומתחייבים בזאת כדלקמן: 

מהצעת   .1 כחלק  ניתן  זה  וערבות  התחייבות  מס'    ________________, כתב 
המציע"(  /  ״המציע״  )להלן:   ________________   חברה  '  מס   במכרז    ,"יחיד 

 .  "(המכרז" להלן:)  214/2021ים/ 
 

מחזיקים  .2 אנו  כי  מצהירים  להחז   אנו  בע   יק, ונמשיך  או  ב  במישרין  קיפין 
 *[ המציע.   %50.01%___  ביחיד   / במציע  השליטה  זכויות  ותר   ומעלה[  המי   *מחק 

 . יע/יחיד המציע עם החברה ת ההתקשרות של המצ פ וזאת למשך כל תקו 

 

סעיף   לפי  האם  כחברת  המשמש  קשור  גוף  ידי  על  ניתנת  זו  שערבות  במקרה   * להזמנה    6.11.1]

, חלף הפסקה  לקבלת הצעות, תבוא הפסקה   :  שלהלן    לעיל[
 * ובגוף המחזיק  בנו  כי אופן ההחזקות  ומעלה מזכויות    50.01%אנו מצהירים 

ב   / במציע  המציע י השליטה  המיותר *   חיד  הפרטיים,    מחק  לרמת  עד  זהה  הינו 
עם   המציע  המציע/יחיד  של  ההתקשרות  תקופת  כל  למשך  זהה  להיות  וימשיך 

 החברה.  

 

ע  ניתנת  זו  שערבות  במקרה   * המ ] התאגידים  ידי  שבסעיף  ל  הסף  תנאי  את  להזמנה    6.11.4וכיחים 

:    ה לקבלת הצעות )פסקה שנייה(, תבוא הפסקה שלהלן, חלף הפסק     לעיל[
בעל   אותו  של  בעקיפין(  או  )במישרין  בשליטתו  מצויים  אנו  כי  מצהירים  אנו 

במציע  )   /   שליטה  היחידים  רמת  עד  המציע   ultimate beneficialיחיד 
owner )   למשך מצ ו יישמר  זה  המציע/יחיד    ב  של  ההתקשרות  תקופת  כל 

 . המציע עם החברה 
 

חוז  .3 בלתי  אוטונומי,  באופן  בזאת  מתחייבים  בכל    ר אנו  לעמוד  מותנה  ובלתי 
ה   ההתחייבויות הכספיות  יחיד המציע   והאחרות של   / המיותר מציע  בקשר    *מחק 

זו   התחייבותנו  במכרז;  כהגדרתם  והפרויקט,  ההסכם  המכרז,  תהא  עם 
מהכ  החל  תלות  בתוקף  וללא  במכרז,  כזוכה  המציע  יחיד   / המציע  של  רזתו 

 בקבלת מסמך או אישור נוסף מצידנו. 
 

נעשי נ התחייבות  .4 זו  כלפי ו  עצמאי  באופן  להשכיר    ת  החברה    –דירה 
בע"מ  ולהשכרה  לדיור  ה הממשלתית  וכלפי  ותר מציע  ה יחיד    / מציע  ,  המי ,  *מחק 

הסייגים,   כל  בהתאם,  כערבות.  ה ולא  והזכויות  בדין  ההגנות  לערב  מוקנות 
 , לא יחולו לגבי התחייבותנו זו.  1967-ולרבות בחוק הערבות, התשכ"ז 

 
מצהירי  .5 שמנו   ם הננו  זהו  בשם  כי  לחתום  מוסמכים  הננו  חתימתנו,  זו   ,

והפרטים שמילאנו    /   ___________]שם חברת האם  התאגידים הרלוונטיים[ 
 בטופס זה נכונים ומדויקים. 

 



 חתימת המציע: _________________ 

 תבי בי דין: ___________________ אל להמצאת כ ו בישר כתובתנ  .6
 

       

חתימה  
 וחותמת  

 תאריך  
 חתימת וחותמת עו"ד  

מצהיר   י  רינ , ו ה בחתימתי _____________    מאשר  ה"ה  כי 

 " (  _________ .פ  ח  ______________ בשם  חברת  החתומים 

ורשאים לחייב אותה האם  הינם מורשי חתימה מטעמה,   )".   

י   נ הרי כן  , כמו  בחתימתי בשם  כי    מאשר  האם  החתומים  חברת 

לעונשים   יים  צפו יהיו  וכי  האמת  את  להצהיר  ידי  על  הוזהרו 

לא  אם  בחוק  אותם    הקבועים  שהזהרתי  ולאחר   , כן יעשו 

. זה י על טופס   כאמור, חתמו בפנ

 

 תאריך  



 חתימת המציע: _________________ 

 ( 7א)   נספח 

 

 התחייבות בעל שליטה בחברת הניהול כתב  נוסח  

ידי   להזמנה לקבלת הצעות, ככל    6.9ול כהגדרתו בסעיף  טה בחברת הניה השלי בעל  )טופס זה ימולא על 

 ת השנתי הממוצע( ו שהוא מוכיח את תנאי ההון העצמי או את מחזור ההכנס 

 

_ אנו הח"מ, __________,   בחברת  מס' חברה  ________ מהווים את בעל השליטה 
  ____________ חברה  מס'   ,_____________ ששמה  הריט  קרן  של  ]יצוינו  הניהול 

קרן   ____________  ,  הריט[ פרטי  חברה  מס'   ,____________ הינה  הניהול  חברת 
   . "( בעל השליטה בחברת הניהול "   )להלן:   ]יצוינו פרטי חברת הניהול[ 

 מצהירים ומתחייבים בזאת כדלקמן: אנו  

מהצעת   .1 כחלק  ניתן  זה  וערבות  התחייבות  הריט כתב  '  מס   במכרז    קרן 
 .  (המכרז"" להלן:)  214/2021ים/ 

 

אנו   .2 כי  מצהירים  השליטה אנו  הניה   בעלי  המע בחברת  ניהול  ול  שירותי  ניקה 
 להזמנה לקבלת הצעות.   6.9לקרן הריט, כנדרש בסעיף  

 
השליטה   .3 בעל  ידי  על  העצמי  ההון  הוכחת  של  במקרה  רק  ייחתם  זה  ]סעיף 

הניהול[   ובלתי  בחברת  חוזר  בלתי  אוטונומי,  באופן  בזאת  מתחייבים  אנו 
בכל ההתחייבויות הכספיות   ה מותנ  של    לעמוד  הריט  והאחרות  עם  קרן  בקשר 

בתוקף   תהא  זו  התחייבותנו  במכרז;  כהגדרתם  והפרויקט,  ההסכם  המכרז, 
הריט החל   קרן  של  או    מהכרזתה  מסמך  בקבלת  תלות  וללא  במכרז,  כזוכה 

 ; אישור נוסף מצידנו 
 

כלפי  עצמאי  באופן  נעשית  זו  להשכיר    התחייבותנו  רה  ב הח   –דירה 
בע"מ ה  ולהשכרה  לדיור  קרן  ממשלתית  וכלפי  כע ,  ולא  בהתאם,    רבות. הריט, 

הערבות,   בחוק  ולרבות  בדין  לערב  המוקנות  והזכויות  ההגנות  הסייגים,  כל 
 , לא יחולו לגבי התחייבותנו זו.  1967-התשכ"ז 

 
 __________________   חתימת וחותמת בעל השליטה בחברת הניהול: 

 
קרן   .4 בין  הניהול  הניהול  ה הסכם  חברת  לבין  חתימ ריט  במועד  בתוקף  ת  הינו 

זה  מיום  כתב התחייבות  לפחות  שנים  של חמש  בתוקף לתקופה  לעמוד  וצפוי   ,
 כניסתו לתוקף. 

 
נחדל   .5 במסגרתו  הניהול,  בחברת  שליטה  שינוי  כל  יבוצע  שלא  להתחייב  הרינו 

לפחות   המחזיק  הניהול  בחברת  השליטה  בעל  ההצבעה    25%להיות  מזכויות 
 ניהול בתוקף. ת הניהול, כל עוד הסכם ה ר בחב 

 
שמ מצהיר הננו   .6 זהו  כי  בשם  ים  לחתום  מוסמכים  הננו  חתימתנו,  זו  נו, 

הניהול ]שם    ___________  בחברת  בטופס  בעל השליטה  והפרטים שמילאנו   ]
 זה נכונים ומדויקים. 

 



 חתימת המציע: _________________ 

 כתובתנו בישראל להמצאת כתבי בי דין: ___________________  .7
 

 

       

חתימה  
 מת  ת וחו 

 תאריך  
 חתימת וחותמת עו"ד  

מצהיר   י  רינ בחתימת ה כי ומאשר   , _____________    י ה"ה 

  _________ .פ  ח  ______________ בשם  החתומים 

מטעמ התאגיד )"  חתימה  מורשי  הינם  יב  ו "(  לחי ורשאים   ,

.  אות  בשם  ו החתומים  כי   , בחתימתי מאשר  י  נ הרי כן  כמו 

וכי    התאגיד  האמת  את  להצהיר  ידי  על  יים  י הוזהרו  צפו ו  הי

אם   בחוק  הקבועים  יעשו לעונשים  שהזהרת   לא  ולאחר   , י  כן

. זה י על טופס   אותם כאמור, חתמו בפנ

 

 תאריך  



 חתימת המציע: _________________ 

 ( 8א)   נספח 

 
 

 מציע   י יחיד הצהרת  
 [ משותפת הגשת הצעה  ל  במקרה ש   על ידי כל אחד מיחידי המציע   ימולא טופס זה  ] 

 
 

  בחברת       ת / מנהל ,    ת.ז.    ת / נושא ,      אני הח"מ 

)   ח.פ. ___________,  _ ___  שהוז יד אג הת " להלן:  _____________  לאחר  הרתי  "(, 

קבועים בחוק אם לא  ה לכל העונשים    ה / כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 

 בזאת כדלקמן:   ה / אעשה כן, מצהיר 

 
המשותפת  שיעור   בהצעה  של התאגיד  היחסי  על  חלקו  את  ]   ______.    עומד  לציין  *יש 

   [ המחיר( )הצעת    ' ב   מסמך ב ן  תחם, כפי שצוי ועליו להיות זהה לחלק היחסי במ   החלק בשבר פשוט, 
 

מצהיר  תוכן    ה / אני  וכי  חתימתי,  היא  דלמטה  החתימה  שמי,  הוא  דלעיל  השם  כי 

 תצהירי אמת. 

 

 אישור עו"ד 
 

    עורך דין, מאשר בזה כי ביום       אני החתום מטה  
     ודת זהות מס' שזיהיתיה על פי תע / שזיהיתיו     גב'  / מר בפני    ע הופי 

אותו ול  שהזהרתי  עליו / אחר  כי  וכי  / ה  כולה  האמת  ואת  בלבד  האמת  את  לומר  ה 
ה נכונות  / תעשה כן, אישר / ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תהיה צפוי / יהיה 

 ה עליה בפני.  / ה דלעיל וחתם / הצהרתו 
 

 

 

             

  

   

חתימת וחותמת   שם מלא   תאריך 
 ה / המצהיר 

   

 חתימת וחותמת   ד שם מלא של עו"  תאריך 



 חתימת המציע: _________________ 

 ( 9א)   נספח   
 
 

 מציע ה   י יחיד של    אחזקות ה שיעור  בדבר  ו"ח  ר או    אישור עו"ד 
כל אחד מיחידי המציע במקרה של הגשת    עו"ד או רו"ח עבור   ימולא על ידי טופס זה  ] 

 [ משותפת הצעה  
 
 

כרו"ח   נושא ת.ז.  ,      אני הח"מ  המשמש  חברת    /   ,  של  עו"ד 
)   . ח.פ   , _______________  מאשר  התאגיד "  להלן: _____________  בזאת  "( 

 קמן: כדל 
 
 

 
המשותפת  יעור  ש  בהצעה  של התאגיד  היחסי  על  חלקו  את  ]   ______.    עומד  לציין  *יש 

   [ )הצעת המחיר(   ' ב   במסמך החלק בשבר פשוט, ועליו להיות זהה לחלק היחסי במתחם, כפי שצוין  
 

 

 
 

 

   

 מת  וחות   ת חתימ  רו"ח   /   שם מלא של עו"ד  תאריך 



 חתימת המציע: _________________ 

             

   ( 10א)   נספח           

 

 פיננסיים ה סף  ה תנאי  ידה ב הוכחת עמ טופס  
, ימולא בנפרד על  משותפת במקרה של הגשת הצעה  .  טופס זה ימולא על ידי המציע ] 

  בהזמנה במקרה של הסתמכות על "חברת אם" כאמור  ו ידי כל אחד מיחידי המציע,  
במקרה  .    הסתמכות מבוססת ה עליה    האם   ת ימולא גם על ידי חבר   , לקבלת הצעות 

ימולא על ידי קרן הריט וכן על ידי "בעל    –קרן ריט    ינו ו יחיד המציע ה שהמציע א 
 [ השליטה בחברת הניהול" אם קרן הריט מסתמכת עליו 

 מידע כללי  .1

  אם חברת    /   יחיד מציע   /   שם המציע 
*מחק  ]   : בעל השליטה בחברת הניהול / 

 [ המיותר 

 

ח את תנאי  י מבקש להוכ אם המציע  
או    6.4.3בסעיף    הסף באופן המפורט 

(,  בלת הצעות לק   להזמנה   6.4.4.2
שמות הגופים הקשורים שעליהם  

הסתמכות )יש לצרף גם  ה   מבוססת 
את הקשר בין    המתארת טבלת אחזקות  

 הגופים הנ"ל לבין המציע(: 

 

   : החלק במציע 
   [ ( 9א)   ולנספח   ( 8לנספח א) יחושב בהתאם  ] 

 

   –בד  ל אם ב   ת במקרה של חבר 

בזכויות    ומעלה[   50.1%] שיעור אחזקה  
*מחק  ]   :ד מציע יחי   /   ע ליטה  במצי הש 

 [ המיותר 

 

במקרה של גוף קשור המשמש כחברה  
   –אם  

תיאור האחזקות )הזהות( בחברת האם  
 : ובגוף הקשור 

 

במקרה של הוכחת תנאי הסף  
או    6.4.3באמצעות המסלול שבסעיף  

  –  לקבלת הצעות   להזמנה   6.4.4.2

נקובים  שפרטיו    שהתאגיד/ים   אישור 
ין או  )במישר   בשליטתו לעיל מצוי  

פין( של אותו בעל שליטה במציע  בעקי 
 ultimate)   עד רמת היחידים 

beneficial owner ) :   

 



 חתימת המציע: _________________ 

במקרה של בעל השליטה בחברת  

 –הניהול בלבד  

שיעור אחזקה בזכויות השליטה  
 בחברת הניהול 

 

 

 מידע פיננסי  .2

"קרן   "מבטח",שאינם    חברת אםאו  רת הניהול  ליטה בחבשאו בעל  מציע או יחיד מציע   2.1
  :אחר"גורם מוסדי "ת" או שקעות פרטיה

 שנה פיסקאלית  

יש למלא את שנות  ] 

  הדיווח האחרונות 

כהגדרתן בהזמנה  

   [ לקבלת הצעות 

2018/2017 2019/2018 2020/2019 

 שקלים חדשים 

  –מחזור הכנסות  
 : כללי 

   

בנטרול    –  הון עצמי 
ינן  א זכויות ש 

 מקנות שליטה 

אם  ]   : או נכסים נטו 
אי שבסעיף  מוכח התנ 

  להזמנה   6.4.4.2
 [ לקבלת הצעות 

  

לקבלת    להזמנה   6.4.4.2או בסעיף    6.4.3)כמפורט בסעיף    LLCאו    LLP  מסתמך על גופים מסוגאם המציע  ]

  מתבססת   גם עבור הגופים הקשורים שעליהם  והנכסים נטו  נתוני מחזור ההכנסות( יש להמציא את  הצעות

בסהסתמכותה על  ימולאו  הנתונים  כאשר  מס דוח יס  ,  החזרי  העניין,  ות  לפי  נטו,  נכסים  דוחות  עבור    או 

   [השנים הרלוונטיות

  :"מבטח"שהם  [*מחק המיותר] חברת אםמציע או יחיד מציע או  2.2

 שנה פיסקאלית  

כהגדרתה  ,  יש למלא ביחס לשנת הדיווח האחרונה ] 

 [ בהזמנה לקבלת הצעות 

2020/2019 

 שקלים חדשים 

בחוזר    רתו גד כה   " ( MCR)   סף הון מינימלי " 
"יישום משטר כושר פירעון    2017-1-9  ביטוח 

"  Solvency IIכלכלי של חברת ביטוח מבוסס  

 



 חתימת המציע: _________________ 

 : ( " חוזר סולבנסי )להלן: "   ( 1.6.17) 

  : בחוזר סולבנסי   כהגדרתו   " הון עצמי " 

 



 חתימת המציע: _________________ 

  :עות פרטית"השק ן"קר שהם [*מחק המיותר] חברת אםמציע או יחיד מציע או  .2.3

 שנה פיסקאלית  

כהגדרתה  חרונה,  יווח הא חס לשנת הד יש למלא בי ] 

 [ בהזמנה לקבלת הצעות 

2020/2019 

 שקלים חדשים 

  : סך היקף התחייבויות משקיעים 

  השקעות שבוצעו בעשר השנים האחרונות ה סך  
על ידי ______________ הינה  

]יש לפרט את שם הקרן שביצעה    : __________ 

   רז[ עה בפועל וזיקתה לקרן הניגשת למכ ק ההש 

 שורות[   להוסיף ]ניתן  

 

   :אחר"גורם מוסדי "שהם  [*מחק המיותר] חברת אם ציע או יחיד מציע או מ .2.4

 שנה פיסקאלית  

כהגדרתה  ,  יש למלא ביחס לשנת הדיווח האחרונה ] 

 [ בהזמנה לקבלת הצעות 

2020/2019 

 שקלים חדשים 

  : היקף הנכסים המנוהלים על ידו 

או    לעיל  2רטות בסעיף  ל אחת מהשנים המפולטופס זה יש לצרף דוחות כספיים מבוקרים לכ
  חודשים טרם המועד האחרון להגשת הצעות  3לכל המוקדם,    ,את הדוח המיוחד שמועדו הינו

  .(disk on keyהחסן נייד )באמצעות עותק קשיח או באמצעות 

של  ,לחילופין הסף  תנאי  עמידת  את  לבדוק  על    מבוקש  בהתבסס  עצמי  והון  הכנסות  מחזור 
למלא פרטי מכרז שהמועד  ]יש    .________________גרת מכרז  כספיים שהוגשו במסדו"חות הה

אנו מאשרים כי אין לנו דוחות כספיים מאוחרים  [  ואילך  1.4.2020מיום  האחרון להגשת הצעות בו חל  
 לדוחות שהוגשו במסגרת המכרז כאמור. 

או  אם   ההמציע  דוחות  הינם    אםהחברת  או    מציע יחיד  יצורפו  פרטית",  השקעות  "קרן 
שלא    תקופה שבמהלכה בוצעו השקעות בהיקףהמו גם בגין  כ   יווח האחרונה,הדת  כספיים לשנ

 ₪.  250,000,000-מ יפחת 

באופן   העצמי  ההון  תנאי  את  המוכיחה  ריט  קרן  הינו  המציע  יחיד  או  המציע  אם 
)פרופורמה(  מבוקר  כספי  דוח  להגיש  ניתן  פרופורמה  ון  ר אח  עצמאי,  דוח  או 

לעומת   יותר  עדכני  דוח  קיים  שלא  )ובלבד  הריט  קרן  הנפקת  לתשקיף  שצורף 
 ות(. עליו מבוצעת הסתמכ הדוח ש 



 חתימת המציע: _________________ 

 הערת עסק חי  .3

הא  הכספי  בדוח  חי  עסק  הערת  נכללה  לא  כי  לאשר  המבוקר  הריני  ובדוח  חרון 
האחרון  המיוחד   /   הסקור  המציע  בדוח  המציע   /   של  האם   /   יחיד  בד   חברת  ח  ו / 

   [ *מחק המיותר ]   . פורמה של קרן הריט / בעל השליטה בחברת הניהול הפרו 
ונכ  ידיעתי  למיטב  כן,  למועד  כמו  זה,  טו חתימת  ון  תוצאות  פס  על  בהתבסס 

המציע  המציע   /   פעילות  האם   /   יחיד  הניהול   חברת  בחברת  השליטה  בעל  *מחק  ]   / 

המבוקרים   [ המיותר  האחרונים  הכספיים  הדוחות  מאזני  ו הסקורים    /   מאז  על 
למציע  שהוכנו  המציע   /   בוחן  האם   /   ליחיד  הניהול   חברת  בחברת  השליטה  בעל   /  

המיותר ]  בפר   [ *מחק  שהוכנו  הזמן  )ככל  לידיעתי  האמור(,  ק  בא  שינוי  לא  על  מידע 
המציע  של  העסקי  במצבו  לרעה  המציע   /   מהותי  האם   /   יחיד  בעל    חברת   /

הניהול  בחברת  המיותר ]   השליטה  ה   [ *מחק  לכדי  מ ע עד  ספקות  לגבי  לאת  משיים 
המציע קיומו    המשך  המציע   /   של  בחברת    האם חברת    /   יחיד  השליטה  בעל   /

   . עסק חי כ   [ *מחק המיותר ]   ל הניהו 

לסיפ ]  דרישה  אין  סעיף    ה *  ו   3של  בהינתן  חתימת  מ זה,  פחות  ו המב   ות דוח ה מועדי  חלפו  קרים 

לסעיף    חודשים.   3-מ  דרישה  אין  כן,  נדר המציע    אם זה,    3כמו  א   ש אינו  הסף  להוכיח  תנאי  ת 

,  כמפורט בסעיף      [ לקבלת הצעות   להזמנה   6.9הנוגע להערת עסק חי

 
   [ *מחק המיותר ]   סמנכ"ל הכספים   /   ל מנכ" הצהרת  .4

  ______________ מטה,  החתום  המסמך ] אני,  ממלא    /   כמנכ"ל המשמש  ,  [ שם 
הכספים  המיותר ]   סמנכ"ל  המציע   , [ *מחק  מטעם  המציע   /   המוסמך  חברת    /   יחיד 

הניהול   ם הא  בחברת  השליטה  בעל  המיותר ]   /  בסיס    [ *מחק  על  זה  מסמך  למלא 
החזרי דוח   /   הכספיים הדוחות   נ   ות  או  נטו מס  ___________    כסים  יש  ] של 

הרלוונטי   התאגיד  של  שמו  את  הדוחות   [ הדוח מושא  למלא  כי  בזאת  מצהיר  הנ"ל  , 
הפיסקאליות  ה ח *מ ]   2019-ו   2018,  2017או    2020-ו   2019,  2018  לשנים    , [ מיותר ק 

מוסדי    ובמקרה  "גורם  או  "מבטח"  פרטית"  אחר של  השקעות  "קרן  או   "–  
המיותר ]   2020או    2019  ת לשנ  נלקחו  / ורף המצ   [ *מחק  מהם  ואשר  בזאת  ים 

זה, הינ    הדוחות הכספיים המבוקרים הסופיים ם  ו/ הנתונים המפורטים במסמך 
ונכונים דוח   /  סופיים  המיותר ]   ות  ע   . [ *מחק  נערכו  אלה  החוק    ל דוחות  פי 
של  ו  הרישום  במדינת  המחייבות  הנ"ל התקנות  מן    התאגיד  לאחד  ובהתאם 

המפורטים  הצעות   להזמנה   6.10.4או    6.10.3ף  בסעי   הכללים  לפי  לקבלת   ,
    . העניין 

   



 חתימת המציע: _________________ 

 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי, והפרטים שמילאתי בטופס זה נכונים ומדויקים.   .5

 

חתימה וחותמת  
יחיד    /   המציע 

חברת    /   ע המצי 
/ בעל    האם 

השליטה בחברת  
*מחק  ]   הניהול 

 [ המיותר 

 חתימת וחותמת עו"ד   תאריך  

החתומים  י כי  ומאשר בחתימת הריני מצהיר  

  יחיד המציע   /   המציע בשם ________   

  / בעל השליטה בחברת הניהול   חברת האם / 

( הינם מורשי חתימה  [ *מחק המיותר ] 

מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות  

 המכרז. 

יני מאשר בחתימתי כי  החתומים בשם   ר ה 

  /   יחיד המציע   /   ___________  המציע 

  בחברת הניהול   / בעל השליטה   חברת האם 

( הוזהרו על ידי להצהיר את  [ חק המיותר *מ ] 

האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים  

בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי  

 אותם כאמור, חתמו בפני על טופס זה. 
 

 תאריך  

 
 

 
 

 
 

 

חתימה וחותמת  
סמנכ"ל    /   מנכ"ל 

*מחק  ] הכספים  

   [ המיותר 

יחיד    /   של המציע 
חברת    /   המציע 

/ בעל    ם הא 
ברת  השליטה בח 

*מחק  ]   הניהול 

 [ המיותר 

 חתימת וחותמת עו"ד   תאריך  

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי כי החתום  

סמנכ"ל הכספים של     /   הינו מנכ"ל 

  /   ע יחיד המצי   /   _____________ המציע 

  / בעל השליטה בחברת הניהול   חברת האם 

וכי החתום הוזהר על ידי    [ *מחק המיותר ] 

נשים  וכי יהיה צפוי לעו להצהיר את האמת  

הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, ולאחר  

 שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על טופס זה. 

 תאריך  

 

   : ביחס לקרן השקעות פרטית, ייחתם גם אישור עו"ד שלהלן 

 

בה, הינם    50%-המחזיקים בלמעלה מ   , שקיעים בקרן בחתימתי שהמ   הריני מאשר 
השכלה גבוהה  כמוסד ל ים שהוכרו  לרבות גורמ גורמים מוסדיים ישראליים,  

וכי הקרן איננה רשומה  ,  1958-בישראל לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי''ח 
 למסחר.  

 

      ____________                   _______________ 

 חתימת וחותמת עו"ד          תאריך           



 חתימת המציע: _________________ 

   ( 11נספח א)           

 
 יע למילוי על ידי המצ   תכנית פיננסית נוסח  

 [ יחידי המציע   /   על ידי המציע   טופס זה ימולא ] 

 

Financial  Information  

Name of Project XXX 

Developer/Equity Partners XXX 

Program 

Units & Area 

Total units XXX 

Total rental units (Out of Total 

Units) 

XXX XXX% 

Total affordable rental 

units (Out of Rental  

Units) 

XXX XXX% 

Total rental units at 

Market Rate (Out of 

Rental Units) 

XXX XXX% 

Total units for immediate sale 

(Out of Total Units)  

XXX XXX% 

  

Residential area (Sq. m) XXX  

Commercial area (Sq. m)  XXX 

Office area (Sq. m) XXX 

Community area XXX  

Construction Costs 

Total Development Cost    (Incl. 

Fees, Levy Supervision & 

Planning) 

XXX 

Construction Cost (Residential)  XXX 

Construction Cost (Commercial) XXX 

Construction Cost (Office)  XXX 

Construction Cost (Community)  XXX 

Contingency XXX 

Cost of Land  

  

Total Construction Costs XXX 

Income  

Operation Period (Years)  XXX 

  

Residential Rent (USD/Sq. 

m/month) 

XXX 



 חתימת המציע: _________________ 

Commercial Rent (USD/Sq. 

m/month) 

XXX 

Office Rent (USD/Sq. m/month) XXX 

  

Total rental income 

(Residential) 

XXX 

Total rental income 

(Commercial) 

XXX 

Total rental income (Office)  XXX 

  

Total Sale Value (Residential)  XXX 

Total Sale Value (Commercial)  XXX 

Total Sale Value (Office)  XXX 

  

Occupancy rate (Max.)  XXX% 
Management Fee (USD/ Sq. m) XXX  

  

Operation costs 

Major Maintenance Cost XXX 
Major Maintenance Intervals 
(Years) 

XXX 

Management Fee (USD/ Sq. 
m/Month) 

XXX  

Finance 

Term Loan (Years) XXX 

Tail (Years) XXX 

Senior Debt XXX 

  

Leverage During Construction XXX% 

Interest During Construction XXX% 

Margin During Construction XXX% 

  

Leverage During Operation XXX% 

Increased Leverage Date (From 

End of Construction/In Years)  

XXX 

Interest During Operation XXX% 

Margin During Operation XXX% 

   

Min. / Avg. DSCR   

DSRA (Months) X 

DSRA (USD) XXX 

MMRA (USD) XXX 

Commitment Fee XXX% 



 חתימת המציע: _________________ 

Up Front Fee XXX% 

Rating XXX 

Guarantees XXX 



 חתימת המציע: _________________ 

 ( 12נספח א) 

 

 מכתב גיבוי מאת גוף מממן  עקרונות ל 
 לכבוד  

 ]המציע[    ______ ______ 

 ,  . א.ג.נ 

 אשדוד דיור להשכרה לטווח ארוך ב    -  214/2021ים/ מס'  מכרז  הנדון:  

 

   : מכתב הגיבוי יכלול את העקרונות כדלהלן 

להגשת    המועד האחרון   טרם ות מתוארך לחודשיים )לכל היותר(  על המכתב להי  .1

 ז.  במכר   הצעות 

 תקפה. ערבות ההצעה  האחרון בו  על המכתב להיות תקף עד למועד   .2

   מציע ואת יכולותיהם. ב היכרות הגוף המממן את המציע, בעלי המניות   .3

של המציע  .4 עיקרי התכנית העסקית  הגוף המממן את  לרבות את  היכרות  נספח  , 

   ית(. שהוכן על ידי המציע במסגרת המכרז )התכנית הפיננס   ( 11א) 

 .  המכרז המממן את עיקרי    היכרות הגוף  .5

מימון   .6 המציע  לרשות  להעמיד  עקרונית  ומעוניין  יכול  הוא  כי  המממן  הצהרת 

   הפרויקט.   ע לצורך ביצו 

המימון,   .7 להיקף  ) התייחסות  ההשקעה  סך  לבין  המימון  היקף  בין  (,  LTVהיחס 

מזנין  חוב  שיש  סך    /   ככל  לבין  הכולל  המימון  היקף  בין  היחס    ההשקעה נחות: 

עלוי  המימון(,  )כולל  זמינות    ות  תקופת  השונות,  המימון  לשכבות  הפרדה  תוך 

כיסוי  יחס  המימון,  יידרש   1מינימלי   של  ריביות   , בו   לעמוד   שהמציע  כן    /   וכמו 

ריבית  וההפעלה   מרווח  ההקמה  כחלק    סוג   , בתקופת  נדרשות  קרנות  והיקף 

המימון  המימון(    מהעמדת  מהעמדת  כחלק  נדרשות  בטוחות  וה   סוג ו )אם  יקפי 

 רבויות. וע 

המימון  .8 לשיטת  מתקופת    : התייחסות  החל  ארוך  לטווח  במימון  מדובר  האם 

הפרויקט,   של  לט הבניה  במימון  )תקופת ו או  קצר  במימון    וח  שיומר  הבניה( 

 לטווח ארוך.   

לעמלות,  .9 התייחסות  לכלול  רצוי  חוב    בנוסף,  ופירעון  להחזר  תנאי  ו תנאים 

   ומנגנון הצמדות של המימון. 

 

 
)הנמו   1 ו היחס  נ מינימלי" הי י  בי "יחס כיסו ביותר שחושב בתקופת ההשכרה(  לשירות   ן  ך  ן  הזמי המזומנים  תזרים 

במ  ב  של  חו תקופה  רצ   12הלך  חישוב חודשים  מועד  באותו  שהסתיימו  ן   ופים  וריבית(    לבי קרן  )תשלום  חוב  שירות 
 .מועד חישוב חודשים רצופים שהסתיימו באותו    12במהלך תקופה של  



 חתימת המציע: _________________ 

 ( 13א)   נספח 

 

   המבקר   רוה"ח הצהרת  ופס  ט 
נספח  , אלא אם מוגש  המבקר של המציע   רוה"ח ידי  טופס זה ימולא וייחתם על  ] 
  רוה"ח ימולא וייחתם בנפרד על ידי  הטופס  ,  משותפת של הגשת הצעה  רה  ק במ .  ( 14א) 

במקרה של הסתמכות על "חברת אם" כאמור  .  המבקר של כל אחד מיחידי המציע 
ו   לת הצעות, בהזמנה לקב    . המבקר של חברת האם   רוה"ח ייחתם גם על ידי  ימולא 

ל  בלת  ק במקרה של הסתמכות על "בעל שליטה בחברת הניהול" כאמור בהזמנה 
 [ שליטה הצעות, ימולא וייחתם גם על ידי רואה החשבון המבקר של בעל ה 

 
 [ ניתן למלא על "נייר פירמה" של רוה"ח ] 

 

   

 תאריך: _____        לכבוד 

 ע[  ]המצי 

 

לשנים  ר בדבר הנתונים הכספיים של חברת _______________  הנדון : אישו 

או בהתאם לדוח המיוחד    9120-ו   8201,  7201או    2020-ו   9201,  8201הפיסקאליות  

 [ *מחק המיותר ]   מתאריך_________ 

 " )להלן:   _________ חברת  של  החשבון  וכרואי  לאשר    , ( " התאגיד לבקשתכם,  הרינו 

 כדלקמן: 

 משנת ________. התאגיד  המבקרים של    ואי החשבון משים כר הננו מש  .1

  2020-ו   2019,  2018  בדצמבר   31לימים  התאגיד  הדוחות הכספיים המבוקרים של   .2

  [ *מחק המיותר ] או הדוח המיוחד שבנדון    2019-ו   2018,  2017בדצמבר    31או לימים  

   ו על ידי משרדנו. / בוקר 

 פיננסיים   נתונים  .3

או    2020  בדצמבר    31ום  לי   התאגיד קרים של  בהתאם לדוחות הכספיים המבו  (1

שבנדון   2019 המיוחד  הדוח  במועד  המיותר * ]   או  )בנטרול    [ מחק  העצמי  ההון 

שאינן  התאגיד    זכויות  של  שליטה(  אלפי  מקנות   _______ של  לסך  הסתכם 

 ש"ח. 

  של   ההכנסות   מחזור   , התאגיד   של   המבוקרים   הכספיים   לדוחות   בהתאם  (2
ב התאגיד   שהסתיימו  ב   2020-ו   2019,  2018  בדצמבר   31-לשנים    31-או 
המיותר ]   2019-ו   2018,  2017בדצמבר     אלפי ______    של   לסך   הסתכם   [ *מחק 

 )*(.   בהתאמה ,  ח " ש   אלפי ______    -ו   , ח " ש   אלפי , _______  ח " ש 

 ": מבטח "   ו הינ התאגיד  אם   (3
של   המבוקרים  הכספיים  לדוחות  המינימאלי  התאגיד  בהתאם  העצמי  ההון 

של   המיותר ]   2019או    2020בדצמבר    31ם  ליו התאגיד  הנדרש  הסתכם    [ *מחק 
והונ  ש"ח,  אלפי   _______ של  של    ו לסך  של  התאגיד  העצמי  לסך  הסתכם 

אלפי  פיננסיים  )   ש"ח   _______  שירותים  על  הפיקוח  בתקנות  כהגדרתם 
   . )1988-התשנ"ח   , )ביטוח( 

 ": אחר   מוסדי   גורם "   תאגיד הינו ה   אם  (4
של   המבוקרים  הכספיים  לדוחות  הנכסים   אגיד ת ה בהתאם  המנוהלים    היקף 

המיותר ]   2019או    2020  לשנת   ביחס   ו יד על   _______    [ *מחק  של  לסך  הסתכם 
 . שקלים חדשים אלפי  

 : " "קרן השקעות פרטית   ו הינ   ד י התאג   אם  (5



 חתימת המציע: _________________ 

של   .א  המבוקרים  הכספיים  לדוחות  היקף  התאגיד בהתאם  סך   ,

על   המנוהלים  המשקיעים  לשנת    ו יד התחייבויות    2019או    2020ביחס 

 . שקלים חדשים _______ אלפי  לסך של  הסתכם    [ המיותר   חק *מ ] 

בו  .ב  אשר  ההשקעות  על  היקף  עולה  שלא  תקופה  פני  על  השנים  10צעו 

ב  ובין    ן י האחרונות,  השותף  במישרין  שבשליטת  אחרות  קרנות  ידי  על 

 . חדשים   שקלים   250,000,000-פחות מ הכללי בקרן, הסתכם לסך של לא  

ובדוח    המבוקר   האחרון   הכספי   בדוח   חי   עסק   הערת   ללה כ נ   לא   כי   לאשר   הרינו  .4

    [ *מחק את המיותר ] בדוח המיוחד שבנדון.    /   התאגיד   של ור האחרון  הסק 

מהנהלת   .5 דיווח  קיבלתי  זו,  הצהרה  דיווח  פעילותו  התאגיד  לצורכי  תוצאות  לגבי 

בנושא    , הסקורים   /   מאז הדוחות הכספיים האחרונים המבוקרים  דיון  וכן ערכתי 

 (. * )* התאגיד  החי עם הנהלת    העסק 

הח  .6 על  ממועד  הכ תימה  זו,  הדוחות  הצהרה  על  חתימתי  למועד  ועד  הנ"ל  ספיים 

בס  כמפורט  הבדיקות  על  לרבות בהתבסס  לידיעתי,  בא  מאזני    5ף  עי לא  ועל  לעיל 

שהוכנו   מהותי  לתאגיד  בוחן  שינוי  על  מידע  האמור(,  הזמן  בפרק  שהוכנו  )ככל 

של   העסקי  במצבו  ה   ד התאגי לרעה  לגבי  ממשיים  ספקות  העלאת  לכדי  משך  עד 

 . *( * )   כעסק חי יד  התאג קיומו של  

הכספי    יותר   מאוחרים   מבוקרים   חות " דו   אין   לתאגיד   כי   לאשר   הרינו  .7 מהדו"ח 

 *(. * )*   [ *מחק המיותר ]   2019או    2020בדצמבר    31ליום  

לסעיף  * )  דרישה  אין  סעיף  (,  2) 3(  בתנאי  העומד  תאגיד   של    להזמנה   6.5.1במקרה 

 .  ( שלישית   )פסקה שנייה או     לת הצעות קב ל 

דרי * )    זו   6-ו   5  פים שה לסעי *( אין  קרים  ו המב   ות דוח ה חתימת    י מועד מ אם  ,  להצהרה 

 חודשים.   3-חלפו פחות מ 

לסעיף  * )*  דרישה  אין  זו   7*(  הנתונים  להצהרה  אם  זו ,  הדוח    בהצהרה  על  מתבססים 

   . רמה וח פרופו ד או על    לקבלת הצעות   ה להזמנ   6.5.1הנזכר בסעיף  המיוחד  

 

 

 התאגיד של  מבקר  ה   "ח ה חתימה וחותמת רו 
 תאריך  

 



 חתימת המציע: _________________ 

 )חלק ראשון(   ( 14נספח א) 

 

 LLPאו    LLCמטעם    רוה"ח הצהרת  טופס  
ג    רו"ח טופס זה ימולא וייחתם על ידי  ]    LLCמטעם תאגיד המאוגד מחוץ לישראל מסו

ג  LLPאו   על    חות פ ל   AAשל    sovereign, שהינו בעל רישיון במדינה המדורגת בדירו
ג  , FITCHאו   S&P  ידי  קש  ו מב , במקרה בו  Moody's ידי על  לפחות    Aa2של    או בדירו

 [ לקבלת הצעות   להזמנה   6.4.3להוכיח את תנאי הסף למחזור הכנסות באמצעות סעיף  
 

 [ ניתן למלא על "נייר פירמה" של רוה"ח ] 
 

 

 תאריך: ___________       לכבוד 

 [  יחיד המציע   /   ]המציע 

 

 

  9201,  8201לשנים  _______  של ________   דוחות החזרי מס ור בדבר  ש הנדון : אי 

 2019-ו   2018,  2017או לשנים    2020-ו 

 

1.  _____ דוחות    , ( " המציע "   –: )להלן   _____ לבקשת  את  המס  ביקרנו  החזרי 

של  הכנסות    המשקפים  למגורים  שנוסדו  משכירות  מוגבל  בעירבון  תאגידים 

מסוג   לישראל  או  LLC   (limited liability companyמחוץ   )LLP   (limited 

liability partnership  ,)  אותו של  בעקיפין(  או  )במישרין  בשליטתו  המצויים 

שליטה  )   במציע   בעל  היחידים  רמת  עבור ultimate beneficial ownerעד   )  

החזרי  דו"חות  "   : )להלן   2019-ו   2018,  2017  /   2020-ו   2019,  2018שנים  ה 

 .  ( " המס 

ב  .2 שעבורם  התאגידים  דוחות י שמות  את  המס   קרנו  בסעי   החזרי    1ף  כאמור 

 לן:  הינם כלה   לעיל 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

המס דוחות   .3 זיה   החזרי  לשם  משרדנו  בחותמת  ומסומנים  בזאת  .  וי מצורפים 

ד  לחוות  היא  אחריותנו  המציע.  באחריות  הינם  הנ"ל  דוחות  ע הדוחות  על  ה 

 אלה בהתבסס על ביקורתנו. 



 חתימת המציע: _________________ 

ביקורתנ  .4 את  מקובלים  ערכנו  ביקורת  לתקני  בהתאם  במדינת  ו 

המדינה[ ] ___________   שם  את  להשלים  בדירוג    יש  המדורגת  מדינה  שהינה 

sovereign    שלAA    ידי לפחות של     , FITCHאו    S&P  על  בדירוג    Aa2או 

ידי לפחות   הע Moody's  על  הפעילות  נערכת  ושבה  התאגיד/ים  ס ,  של  קית 

בסעיף  המפורטי  בדי   . 2ם  כללה  התומכות  הביקורת  ראיות  של  מדגמית  קה 

ובמטרה  שבהצהרה  ובמידע    שאין   בטחון   של   סבירה   מידה   להשיג   בסכומים 

. אנו סבורים שביקורתנו מספקת  מהותית   מוטעית   הצגה   החזרי המס בדוחות  

 בסיס נאות לחוות דעתנו. 

בדוחות   .5 הנתונים  הבחינות    מס ה החזרי  לדעתנו,  מכל  נאות,  באופן  משקפים 

 . התבססה   ן עליה וזאת בהתאם לרשומות  ,  רט בהם המהותיות, את המפו 

 

 

 

 "ח  ה חתימה וחותמת רו                      
 תאריך                 

 



 חתימת המציע: _________________ 

 )חלק שני(   ( 14נספח א) 

 

 LLPאו    LLCמטעם    רוה"ח הצהרת  טופס  
ג    יד המאוגד ג מטעם תא   רו"ח טופס זה ימולא וייחתם על ידי  ]    LLCמחוץ לישראל מסו

ג  , שהינו בעל רי LLPאו   על  לפחות    AAשל    sovereignשיון במדינה המדורגת בדירו
, במקרה בו מבוקש  Moody's על ידי לפחות    Aa2, או בדירוג של  FITCHאו   S&P  ידי 

 [ לקבלת הצעות   להזמנה   6.4.4.2להוכיח את תנאי הסף לנכסים נטו באמצעות סעיף  
   

ל ]   [ נייר פירמה" של רוה"ח לא על " מ ניתן 
 

 

 _________ תאריך: __       וד לכב 

 [  יחיד המציע / ]המציע 

 

 

 2020  /   9201ת  לשנ      של _______________   נכסים נטו בדבר  הנדון : אישור  

 

1.  _____ דוחות    , ( " המציע "   –: )להלן   _____ לבקשת  את  נטו  ביקרנו  הנכסים 

עבור  מ תאגידים    שהוכנו  שנוסדו  מוגבל  מסוג  ח בעירבון  לישראל    LLCוץ 

 (limited liability company  או  )LLP   (limited liability partnership  ,)

עד   במציע  שליטה  בעל  אותו  של  בעקיפין(  או  )במישרין  בשליטתו  המצויים 

 ( היחידים  עבור ultimate beneficial ownerרמת    : )להלן   2020  /   2019  שנת   ( 

 .  ( " נכסים נטו ה דו"חות  " 

מ נטו   נכסים "  שעבורו  :  מעם ש "  רלוונטי  תאגיד  כל  כאמור  נכסי  הדוח  הוכן 
 .  חובות והתחייבויות של התאגיד נטרול  ב 

בסעיף   .2 כאמור  נטו  הנכסים  דוחות  את  ביקרנו  שעבורם  התאגידים    1שמות 

 לעיל הינם כלהלן:  

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

   ____________________ 

 

נטו  ות  ח דו  .3 ומסומני הנכסים  בזאת  ל מצורפים  משרדנו  בחותמת  זיה ם  .  וי שם 

דוחות   על  דעה  לחוות  היא  אחריותנו  המציע.  באחריות  הינם  הנ"ל  הדוחות 

 אלה בהתבסס על ביקורתנו. 



 חתימת המציע: _________________ 

את   .4 במדינת  ערכנו  מקובלים  ביקורת  לתקני  בהתאם  ביקורתנו 

המדינה[ ___________   שם  את  להשלים  המדור   ]יש  מדינה  בדירוג  ג שהינה  ת 

sovereign    שלAA    ידי על  לפחות  S&P    אוFITCH ,    של בדירוג    Aa2או 

ידי לפחות   התאגיד/ים  Moody's על  של  העסקית  הפעילות  נערכת  ושבה   ,

בסעיף   התומכות  2המפורטים  ראיות  של  מדגמית  בדיקה  כללה  הביקורת   .

מידה  להשיג  ובמטרה  שבהצהרה  ובמידע    שאין   בטחון   של   סבירה   בסכומים 

תנו מספקת  אנו סבורים שביקור .  מהותית   מוטעית   הצגה   הנכסים נטו ות  ח בדו 

 בסיס נאות לחוות דעתנו. 

בדוחות   .5 הנתונים  נטו לדעתנו,  הבחינות    הנכסים  מכל  נאות,  באופן  משקפים 

 , וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססו. המהותיות, את המפורט בהם 

וכי    חוב או שעבוד,   ל הדוח נקיים מכ מושא  נמסר לנו על ידי המציע שהנכסים   .6

א   2ים בסעיף  התאגידים המפורט  של    ו ינם ערבים להבטחת התחייבויותי לעיל 

 גוף אחר.  

 
 

 חתימה וחותמת רו"ח                       
 תאריך                

 

 

            



 חתימת המציע: _________________ 

 ( 15א)   נספח 

 

 
 קודם בייזום ניסיון  הוכחת  טופס  

ו מוכח הניסיון בייזום, וכן ייחתם  ת טופס זה ימולא וייחתם על ידי התאגיד באמצעו ] 
 [ ורמים כמצוין בשולי הטופס כל אחד מהג ל ידי   ע 

 

ידי   ייזום הקמה של פרויקטים, המוצג על  ניסיון    /   יחיד המציע   /   המציע להלן פירוט 

   [ *למחוק את המיותר ]   במציע מסוג שותפות מוגבלת מי שמחזיק בשותף הכללי  

 
הניסיו   ם / שבאמצעותו   ים / התאגיד  .1 ה   ן מוכח  לפי  סעיף  בייזום    6.12וראת 

לצר הצעות   קבלת ל   להזמנה  הצעתנו,  ,    ____________________   הם   /   הוא כי 

 . "( התאגיד " להלן יחד:  )   _______________________________________ 

   [ יש לסמן את הרלוונטי ]   : עונה לאחת מהדרישות המפורטות להלן   התאגיד  .2

יזם  .2.1 אשר  הון  ומימן   תאגיד  באמצעות  בין  הו ע ,  באמצעות  ובין  זר, צמי    ן 

ל הקמה   למגורים מתחמי    2  פחות של  ב   בישראל   נדל"ן  בסדר  חו"ל או   ,

ש  לפחו   80ל  גודל  דיור  בכל  יחידות  ב מתחם ת  אשר  הושלמה  נייתם  , 

   . בתקופה המפורטת בהזמנה לקבלת הצעות 

יזם  .2.2 אשר  זר, ומימן   תאגיד  הון  באמצעות  ובין  עצמי  הון  באמצעות  בין   ,  

מתחמים   הקמה  הבאים   של  מהתחומים  יותר  או  נות  עו מ   : באחד 

מלון,  בתי  משפט,   סטודנטים,  למגורים    בתי  נדל"ן  אבות,  או  בתי 

למשרדים  או  בחו"ל   ראל יש ב   , למסחר  הושלמה ש ,  או  בתקופה    בנייתם 

הצעות,  לקבלת  בהזמנה  של    המפורטת  מצטבר    מ"ר   20,000בהיקף 

ושירות(  עיקרי  מ   )שטח  יפחת  שלא  בשטח  אחד  מתחם  מתוכם  -לפחות, 

   . )שטח עיקרי ושירות(   מ"ר   7,500

 

 . למתחם   4ן טופס  מועד מת   משמעה   –"  השלמת בניה " 
 

   תאגיד: ל פירוט הקשר   .3

המציע * ]  אינו  התאגיד  אם  רק  למלא  המציע   /   יש  /יחיד  הכללי      בשותף  שמחזיק  במציע  מי 

שותפ  מוגבלת מסוג  בנוסף, ות  סעי   .  את  למחוק  משנה   או   3.2משנה    ף ניתן  סעיף    3.3  את 

 [ איזה מהם אינו רלוונטי שלהלן, אם  

המציע   /   המציע  .3.1 שמ   /   יחיד  בש ח מי  הכללי  זיק  מוגבלת ותף    בשותפות 

   [ יש לפרט שם אחד בלבד * ]   הרלוונטי לנספח זה הינו _____________ 

הוא  .3.2 בעקי   התאגיד  או  )במישרין    המציע   יחיד   /   במציע פין(  בעל השליטה 

 .  בשותפות מוגבלת מי שמחזיק בשותף הכללי    / 

בסעיף  ]  המפורטים  מהתאגידים  לחלק  ביחס  רק  רלוונטי  לפר 1*אם  יש  את    ט , 

   [ שמותיהם להלן: ________________ 

גוף   .3.3 )במישרין או בעקיפין( בשליטת התאגיד הינו    ו של אותו בעל שליטה 

המציע   /   במציע  שמחזיק   /   יחיד  הכ   מי  מוגבלת בשות ללי  בשותף    פות 

 . הרלוונטי לנספח זה 



 חתימת המציע: _________________ 

בסעיף  ]  המפורטים  מהתאגידים  לחלק  ביחס  רק  רלוונטי  את  1*אם  לפרט  יש   ,

   [ ________________   שמותיהם להלן: 

 
   .  1968-תשכ"ח ה כהגדרתה בחוק ניירות ערך,    –  " שליטה " 
 

פר  .4 הקמת  בייזום  הניסיון  להצגת  הפרויקטים  מפורטים  בה  טבלה  ויקטים  להלן 

 ת שימוש בנספח זה לשם הצגת פרויקטים נוספים(: )ניתן לעשו 

 

 1מס'  מתחם  

   : המתחם שם  
 

 שם היזם 

)צריך להיות זהה  

 : ( לשם התאגיד 

 

ייעוד המתחם  

)מגורים, מעונות  

סטודנטים, בתי  

מלון, בתי משפט,  

בתי אבות, מסחר  

 : ( או משרדים 

 

יחידות  מספר  

   דיור: 

 

 : ביצוע ה מקום  
 

חילת  תאריך ת 

 : ביצוע ה 

השלמת  תאר   יך 

מתן   )מועד  בנייה 

 : ( 4טופס  

 

המתחם  שטח  

)שטח עיקרי    במ"ר 

 : ושירות( 

 

   : היקף תקציבי 
 

 
בדבר   .5 הוכחה  ו זו י י לצורך  אחד    ביצוע   סיום ם  לעיל  שפורטו  מהמתחמים  כל 

היתר ת  או מטבל   ים העתק פים  מצור  מתוך  שטחים  שניתנו  הבניה    י פירוט 

הרלוונטיים   אסמכת למתחמים  אחרו או  בהם,    המעידות ת  אות  הבניה  היקף  על 

מטופס  העתק  למתחמים הרלוונטיים   נו שנית   4-ה   י וכן  שהניסיון  ביחס  . במקרה 

בפרויקטים   הינו  המקבי ש שהוצג  התעודות  יצורפו  לישראל,  מחוץ  לות  בוצעו 



 חתימת המציע: _________________ 

הפרויקטים  בוצעו  שבה  במדינה  ידי    . הנהוגות  על  הונפקו  שלא  אסמכתאות 

     . עו"ד   על ידי מקור"  ל   ן "נאמ ן חתומות כ רשות מוסמכת, תצורפנה כשה 

 

ל  .6 רשאים  תהיו  שאתם  לנו  זה,  ידוע  מסמך  של  תוכנו  את  פרטים  לדרוש  בדוק 

 שצוינו במסמך זה.    במתחמים לבקר    נוספים או 

 
 : מציע חתימת ה 

 
 
 
 

  

של החותם בשם    ים מלא   וחתימה   שם  תאריך 
 המציע  

עו"ד/רו"ח    חתימה וחותמת 
 המציע   מטעם 

 
 
 

   : מוכח הניסיון   ם / שבאמצעותו   ד/ים התאגי חתימת  
  

 
 

 *  [ הוסיף פרויקטים בדפים נפרדים בהתאם לטבלה זו ן ל ת ני ]

 
 
 

  

של החותם בשם    ים מלא   וחתימה   שם  תאריך 
 התאגיד 

עו"ד/רו"ח  חתימה וחותמת  
 התאגיד מטעם  

 



 חתימת המציע: _________________ 

             

 ( 16א)   נספח 

בדבר  )סימן ג'( לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל    4.5סעיף  
 סרבני רישום   –בות בנקאית  ונוסח ער   ני רישום סרב 

 

(    4.5סעיף   ג' ישראל ל )סימן  מועצת מקרקעי  אינו    קובץ החלטות  רישום,  בדבר סרבני 
    . http://www.land.gov.ilתובת  על ואולם ניתן לאתרו באתר רמ"י בכ ו מצורף בפ 
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 חתימת המציע: _________________ 

 ום( י ריש )סרבנ 

 

 קעי ישראל שות מקר לכבוד ר 

 

 הנדון: ערבות אוטונומית צמודה מס' _________ 

 

של   סכום  לסילוק  כלפיכם  בזה  ערבים  ש"ח(  ש   100,000הננו  אלף  מאה  )במילים:  "ח 

ל  להגיע  עשוי  או  ___ המגיע  מאת  מכרז  כם  עם  בקשר  "החייב"(  )להלן:   _________

הריש   214/2020ים/ שמספרו   השלמת  חודש להבטחת  שבעה  תוך  מהמועד  ום,  ים 

להגשת  האחרון  כמועד  הבניינים    שנקבע  כל  של  הקובע"(,  "המועד  )להלן:  ההצעות 

ה  הבית  ברישום  עיכוב  חל  בגינם  מ שבהן  הגיש  ורמ"י  הדיירים  זכויות  ו/או  שותף 

 תביעה משפטית. 

 

ימים    1.317  03  00  8478  8נזכה חשבונכם בבנק ישראל מס' מספר   יאוחר משבעה  לא 

בלי  מק  דרישתכם,  תח בלת  לדרוש  או  דרישתכם  את  לבסס  עליכם  את  שיהיה  ילה 

זו,  ר סילוק הסכום האמור מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי ע  בותנו 

 לא יעלה על הסכום הנקוב לעיל. 

 

יוצמד   הנ"ל  חשבונכם  הסכם  זיכוי  ליום  ועד  הקובע  מהמועד  לצרכן  המחירים  למדד 

 בפועל. 

 

תהי  זו  בתוקף  ערבות  מתאריך  דשים  חו   7ה  דהיינו  הקובע,  עד    10/01/2022מהמועד 

 ועד בכלל.   10/08/2022לתאריך  

 . ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה 

 

 

 בכבוד רב             

 

 

 

 

 

      

  _____________________ ______ 

 חותמת הבנק/חברת הביטוח 

 וחתימות מורשי החתימה 

 

Sivan
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 חתימת המציע: _________________ 

 ( 17נספח א) 

 

 סחי רישום( ויות )נ מפנקס הזכ   העתק רישום 
 

 



 חתימת המציע: _________________ 

 

 

 

 

 



 חתימת המציע: _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 חתימת המציע: _________________ 

 

 

 

 

 

 



 חתימת המציע: _________________ 

            

 ( 18א)   נספח 

 
 

 מטעם המציע   ך מוסמ ה נציג  ה טופס פרטי  
 

 פרטי המציע 

 

 : שמות יחידי המציע   / שם המציע   .א 

 

 
 )מס' תאגיד/עוסק מורשה(:   יחידי המציע   /   מס' מזהה של המציע  .ב 

 

 
 למכרז זה:   שם הנציג המוסמך  .ג 

 

 
 של הנציג המוסמך:   בתו כתו  .ד 

 

 
 טלפונים:  .ה 

 

 
 פקסימיליה:  .ו 

 

 
 כתובת דואר אלקטרוני:  .ז 

 

 

 

       

  _____________________ 

 יחידי המציע   /   חתימת המציע                   



 חתימת המציע: _________________ 

 

             

 ( 91א)   נספח 

 
 בדבר זכויות החתימה   אישור עו"ד 

להגיש אישור עו"ד בנפרד עבור    יש   הצעה משותפת של  במקרה  ימולא על ידי עו"ד מטעם המציע.  ] 

 [ כל אחד מיחידי המציע 
 

עו"ד    אני הח"מ,    ,  ,  ____________ של  כעוה"ד   המשמש 
 בזה כי:   מאשר "(  התאגיד "  : להלן ) 

כדין    רשומה   / שותפות   חברה רשומה הינו    התאגיד    .1 המיותר ] וקיימת  וקיבל    [ *מחק 

הצעה  הגשת  עם  בקשר  הנדרשות  ההחלטות  מס'    את    214/2021ים/ למכרז 

הצעות ונספחיה וכל מסמך אחר    קבלת ה ל ההזמנ לפי  , לרבות  "( מכרז ה )להלן: " 

זה  במכרז  המכרז  בו ולר   , הקשור  פי  על  ההתחייבויות  מלוא  ביצוע  לצורך  ת 

 וכדין.    ו בהתאם למסמכי התאגדות והכל    , התאגיד במקרה של זכיית הצעת  

בשם  זכ  .2 החתימה  המכרז    התאגיד ויות    _____________   לה"ה    נתונות לצרכי 

כאשר    _____________ ת.ז.  _______  ______ וה"ה  _____  ________   ת.ז. 

חותמת   בצירוף  שמ   התאגיד חתימתם  גבי  על  את    ו או  יחייבו    התאגיד המודפס 

   . זה   מכרז כל דבר ועניין לצרכי  ל 

המו  .3  ,____________  ,_____________ בסעיף  ה"ה  על    2זכרים  חתמו  לעיל 

 חתימתם.    ת שר א א מסמכי המכרז והריני ל 

 

 

 
                                                                      תאריך: 

                                       עו"ד              
      



 חתימת המציע: _________________ 

   

             

 ( 20א)   נספח 

 

 מציע ה   תצהיר 
   [ י המציע ד למלא עבור כל אחד מיחי במקרה של הצעה משותפת יש  .  ימולא על ידי המציע ] 

 
בחברת      , מנהל    .ז.  א ת נוש ,      אני הח"מ 

 (  _____________ חברה  מס'  לאחר  התאגיד " להלן:  _______________,   ,)"

הקבועים   העונשים  לכל  צפוי  אהיה  וכי  האמת  את  לומר  עלי  כי  כחוק  שהוזהרתי 

 בזאת בכתב, כדלקמן:   בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר 

 

ה  .1 את  מהווה  מצי י יח   /   מציע התאגיד  של  ד  במקרה  משותפת ע  *מחק  ]    . הצעה 

 [ המיותר 

ניגש   .2   מס' חברה למכרז: _________________,  התאגיד  פרטי המציע מטעמו 

 "(. המציע " להלן:  _____________ ) 

ניגש   .3 לא  והתאגיד  נוספת  הצעה  כל  התאגיד  ידי  על  הוגשה  שלא  לאשר  הריני 

ובין בעקיפי  נוספת למכרז זה, בין במישרין,  באמצעות היותו    –  ן כחלק מהצעה 

מהצעה   אחר  חלק  מציע  המהווה  אחרת.   –משותפת  דרך  בכל  לתאגיד  אין    או 

או   משקיע  או  ענ   בעל שותף  בעל  או  שליטה  נסתר  י מניות  או  סמוי  )להלן:  ין 

עני "  עני   עם   הסכם   לרבות   "( נסתר   ן י בעל  או  י בעל  נסתר  בעל  ן  כלפי  התחייבות 

 .  ן נסתר י עני 

אינו   .4 את  התאגיד  בנ מגיש  אחר מנ א ההצעה  עבור  עבור  ות  למעט  חדש  תא ,  גיד 

אם  ,  יחידי המציע   /   שיוקם בעקבות הזכייה ושיוחזק בבעלות מלאה של המציע 

   . הצעת המחיר ב על ידי המציע  הדבר צוין  

למועד   .5 למכרז  עד  הצעות  להגשת  את  ]   : 214/2021ים/ מס'  האחרון  לסמן  יש 

 [ החלופה הרלוונטית 

זה   מונח  )כהגדרת  אליו  זיקה  בעל  הורשע  ולא  התאגיד  הורשע  לא 

גופים   עסקאות  התשל"ו יבוריים צ בחוק  ביו 1976-,  עבירות  (  משתי  תר 

התשנ"א  זרים,  עובדים  חוק  מינימום,    1991-לפי  שכר  חוק  ולפי 

 ; 1987-התשמ"ז 

)כהג  אליו  זיקה  בעל  או  גופים  התאגיד  עסקאות  בחוק  זה  מונח  דרת 

התשל"ו ציבוריים  חוק  1976-,  לפי  עבירות  משתי  ביותר  הורשעו   )

זרים,   חו    1991-"א התשנ עובדים  התשמ"ז ולפי  מינימום,  שכר  -ק 

ואולם,  1987 הצעות מועד  ב ,  להגשת  אחת    האחרון  שנה  חלפה  למכרז, 

 ממועד ההרשעה האחרונה.   לפחות 



 חתימת המציע: _________________ 

 

 [ יש לסמן את החלופה הרלוונטית ]   : הריני לאשר בזאת כדלקמן עוד   .6

-ח " התשנ ,  מוגבלות   עם   לאנשים   זכויות   שוויון   לחוק   9  סעיף   הוראות 

 . התאגיד   על   חלות   לא   1998

-ח " התשנ ,  מוגבלות   עם   לאנשים   יות זכו   שוויון   לחוק   9  סעיף   ות הורא 

מקיימן.    התאגיד   על   חלות   1998 התאגיד   –בנוסף  והוא  מעסיק    אם 

עובדים    100 יותר(  למנהל התאגיד  א(  )   –)או    משרד   של   הכללי   יפנה 

לפי    והשירותים   הרווחה   העבודה  חובותיו  יישום  לבחינת  החברתיים 

ל   9סעיף   הצורך  ובמידת  חובותי הנ"ל  ליישום  הנחיות  לפי  קבלת  ו 

)ב(    9סעיף   לפנות למנהל הכללי    בעבר התחייב    התאגיד הנ"ל; לחלופין 

עמ  ונעשתה  לעיל  )א(  משנה  פסקת  הוראות  לפי  התקשרות  הנ"ל  ו 

הנ"ל  )א(  משנה  פסקה  באותה  כאמור  התחייב    והתאגיד   , שלגביה 

אמור,  מצהיר בזאת כי אכן פנה בפועל כאמור ובמידה וקיבל הנחיות כ 

 אכן פעל ליישומן. 

בתוך  הנ  להעביר  בזאת  מתחייב  להגשת  ימים    30ני  האחרון  מהמועד 

במכרז  למנהל ההצעות  זה,  מתצהיר  העתק    העבודה   משרד   של   הכללי   , 

 . החברתיים   והשירותים   הרווחה 

מצהיר  .7 וכי    ה / אני  חתימתי,  היא  דלמטה  החתימה  שמי,  הוא  דלעיל  השם  כי 

 תוכן תצהירי אמת. 

 

 

 

 אישור עו"ד 
 

    עורך דין, מאשר בזה כי ביום    ,    אני החתום מטה  

פי  / שזיהיתיו      גב'  / הופיע בפני מר  על  מס' שזיהיתיה  זהות    תעודת 

אותו       שהזהרתי  עליו / ולאחר  כי  בלבד  / ה  האמת  את  לומר  ה 

יהיה  וכי  כולה  האמת  צפוי / ואת  הקבועים  / תהיה  לעונשים  לא  ה  אם  בחוק 

כן,  / יעשה  הצהרתו / אישר תעשה  נכונות  וחתם / ה  דלעיל  לאשר  / ה  הריני  בפני.  עליה  ה 

 ם ___________.  שה חתימה מוסמך מטע כי מר/גב' ____________ הנ"ל הינו מור 
 

     

   

חתימת וחותמת   ם מלא  ש  תאריך 
 ר המצהי 

   

 חתימת וחותמת   שם מלא של עו"ד  תאריך 



 חתימת המציע: _________________ 

 ( 21נספח א) 

 

 הרשות המקומית ת שייחתם עם  ו נוסח חוזה תשתי 
 

 

 ________________ :  ר האת 

 

 יזם   -רשות  לביצוע תשתיות ציבוריות     חוזה 
 

 ______ שנת _________ שנערך ונחתם ב______ ביום _____ לחודש  

 

 

 

 

 בין 

 

 יית אשדוד עיר 

 כתובת: ______________________ 

   

      ( " הרשות " )אשר תיקרא להלן:  

 מצד אחד  

 

 ן    י   ב   ל 

 

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

    

    

    

 מהם לחוד   ל אחד כולם ביחד וכ 

 

 ( " היזם : " יחד   להלן   ו )אשר יקרא 

 מצד שני           

 

 

והשיכון  : הואיל  הבינוי  משרד  "   ובין  קיימת  המשרד )להלן:  הרשות  לבין   )"

בעניין   עבודות  התקשרות  וביצוע  פיקוח  כהגדרתן  כללי,  פיתוח  ניהול, 

 ; , על ידי הרשות בחוזה זה 

לחתו   והיזם  : הואיל ו  עם  מתעתד  חוזה  על  ישראל  ם  מקרקעי  ביחס  רשות 

 "(; החוזה בגין הקרקע )להלן: "   כהגדרתו בחוזה זה   , מתחם / למגרש 



 חתימת המציע: _________________ 

מתעתד  : והואיל  חוזה    והיזם  על  ארוך  לחתום  לטווח  למגורים  מתחם  לבניית 

להשכיר עם    באשדוד  ולהשכרה    –    דירה  לדיור  הממשלתית  החברה 

ל בע"מ )להלן: "  ג' השכיר דירה  )ההסכם העיקרי(    "( המהווה את נספח 

 "(; בניה ה חוזה  "   )להלן:   227/2021במכרז מס' ים/ 

דרישות   : והואיל  יתר  ישראל ובין  מקרקעי  להשכ רשות  דירה  והמשרד    יר , 

וחתימת  ליזם,    רשות מקרקעי ישראל לחתימת החוזה בגין הקרקע בין  

בין   בנייה  להשכיר חוזה  להתקשר  ליזם,    דירה  היזם  זה  נדרש  בחוזה 

 ; הרשות עם  

בכל   : והואיל  לרבות  ביניהם,  היחסים  את  להסדיר  מעוניינים  והרשות  והיזם 

של   וחובותיו  הרשות  ידי  על  הפיתוח  עבודות  לביצוע  היזם  הנוגע 

בהסכם   כאמור  זאת  כל  צמוד,  פיתוח  ועבודות  הבניה  פעולות  בביצוע 

 זה על נספחיו. 

 

 לקמן: אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כד 

 

 : רות המבוא, נספחים וכות  .1

 . המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו  1.1

 . הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו  1.2

 . לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו   ת חוזה זה נועדו ו כותר  1.3

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

ענ   עליו יחתום היזם   גין הקרקע החוזה ב הבנייה ו/או   יחייבו הוראות    ין, י באותו 

 חוזה הבנייה. 

 הגדרות:  .2

 האתר המתואר בתנאים המיוחדים.   –"האתר"   2.1

הפיתוח"   2.2 לשל   תשלומים   –"הוצאות  היזם  ול ל בהתאם    ם שעל  חוזה  מכרז 

ידי מי מטעמו    בנייה  על  ו/או  ידי המשרד  עבודות הפיתוח שיבוצעו על  בגין ביצוע 

 . לרבות הרשות 

הקרקע"   2.3 בגין  בין  חוזה   –"חוזה  שייחתם  ישראל ,  מקרקעי  היזם    רשות  לבין 

הזכויות   חוזה  במגרש/במתחם  לרכישת  או  מכר,  חוזה  חוזה  חכירה דהיינו  או   ,

 ח בהתאם לתנאי העסקה. פיתו 

בניה "  2.4 בין היזם    -"  חוזה  המהווה חלק ממסמכי  לדירה להשכיר  חוזה שיחתם 

 .  ה היזם או המתחם בו זכ   המכרז לשיווק המגרש 

שייבנ המבנה    –"המבנה"   2.5 המבנים,  היתר    ו או  פי  על  במגרש,  היזם  ידי  על 

 . בנייה כדין ועל פי תנאי החוזה בגין הקרקע 

או   –"המגרש/המתחם"   2.6 קרקע    מגרש  כחטיבת  המשווקים  מגרשים  מספר 

עם   הקרקע  בגין  בחוזה  אליו  בקשר  להתקשר  עתיד  היזם  אשר  רשות  אחת, 



 חתימת המציע: _________________ 

ישראל,  במס   מקרקעי  המיוחדים. המסומן  בתנאים  הנקוב  המגרש    פר  של  שטחו 

 נקוב בתנאים המיוחדים. 

הקובע"   2.7 המכרזים    –"המועד  ועדת  החליטה  בו  מקרקעי  המועד  רשות  של 

 יזם כזוכה במכרז. כיר לבחור ב ישראל ודירה להש 

בגין    –"המכרז"   2.8 והמשרד  להשכיר  דירה  ישראל,  מקרקעי  רשות  של  המכרז 

 המגרש/המתחם בו זכה היזם. 

של    –  " קח המפ " 2.9 מטעמה  שימונה  עבודות    הרשות מי  ,  הכללי פיתוח  ה כמנהל 

 . הרשות שיבוצעו באתר על ידי  

  נחתמו   עימם   אשר ,  שאינם היזם   יזמים   או / ו   משתכנים   –"משתכנים אחרים"   2.10

 . האתר   בתחומי   הקרקע   בגין   חוזים   ייחתמו   או 

לת   –"מתאם"   2.11 המשרד  מטעם  לפי    אום י נציג  היזם  של  התחייבויותיו  קיום 

 . זה מול הרשות ו/או המשרד הסכם  

הפיתוח  2.12 באתר    –"  הכללי   "עבודות  הציבוריות  התשתיות  פיתוח  עבודות 

לו  המוניצ   ומחוצה  השיפוט  שטח  בתחום  נוספים  במקומות  הרשות  וכן  של  יפלי 

ידי  המקומית,   על  מטעמה, באמצעות    הרשות שיבוצעו  סלילת    קבלנים  לרבות 

פיתוח   תאורה,  עפר,  עבודות  מדרכות,  פתוחים  כבישים,  ציבוריים  שטחים 

 , כמפורט בחוזה זה. פ"ים( ועבודות נוספות )שצ 

אוטונומית    –"  נזקים   "ערבות  2.13 בנקאית  לטובת  ערבות  היזם  ידי  על  שניתנה 

היזם   נזקים   תיקון טחת  להב הרשות   התחייבויות  זה  ומילוי  בחוזה  כמפורט   ,

 . להלן 

הצמוד"   2.14 תחומי    –"הפיתוח  בתוך  הפתוחים  והשטחים  החצרות  פיתוח 

 המגרש/המתחם בו זכה היזם. 

ב   –"הקבלן"   2.15 קבלני  או  יבצעו  צוע  י קבלן  ה אשר  עבודות  את    רשות מטעם 

 הפיתוח הכללי. 

 לחוזה זה(.   נספח ב' ב   כמפורט )   1062תמל/   –"התוכנית"   2.16

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

2.18  

 ההתקשרות: עיקרי   .3

מו כן למלא אחר  כ ו ,  מכרז כמפורט ב   היזם מתחייב לשלם את הוצאות הפיתוח למשרד 

התח  כ כל  הרשות  כלפי  זה,  ייבויותיו  חוזה  מתנאי  מתחייבת    והרשות מתחייב  מצידה, 

   הסכם זה. ב   כמפורט   הכללי לבצע את עבודות הפיתוח  

 : שבאחריות הרשות   עבודות הפיתוח  .4

עבודות   הרשות  4.1 כל  את  באתר  הכללי    תבצע  קבלת  הפיתוח  לצורך  הנדרשות 

טופס   בניה,  גמר   4היתר  העבודות  למבנה,    ותעודת  כל  בנספח  לרבות  המפורטות 

רשאית   הרשות  תהא  בכתב,  שיינתן  המשרד  של  מוקדם   באישור  זה.  להסכם  א' 



 חתימת המציע: _________________ 

לשינוי  ו/או  התוכנית  לשינוי  האתר    לפעול  בתחום  הפיתוח  עבודות  בתוכניות 

 ומחוצה לו. 

של הרשות  4.2 המוחלט  דעתה  שיקול  פי  ועל  הצורך  רשאית    , במידת  הרשות  תהא 

בתח  למינ להעביר  תשתית  קווי  המגרש  חשמל  ומי  מים  ביוב,  קווי  )לרבות  יהם 

לכל   ו/או  סמוכים  ו/או  עורפיים  למגרשים  פתרונות  מתן  לשם  וכד'(  ותקשורת 

על  שתחליט  הרשות צורך  בניית    יו  וכן  ומילוי  חציבה  חפירה,  עבודות  לבצע  וכן 

המשרד  לאישור  בהתאם  תומכים,  כי  קירות  מצהיר  היזם  לידיעת הדבר  .  ו,  הובא 

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

הפיתוח   4.3 מעבודות  חלק  בוצעו  הכללי  אם  כבר  חתימת  ל   קודם באתר  מועד 

הפיתוח   חוזה  עבודות  ואת  האתר  את  ובדק  ראה  כי  בזה  היזם  מצהיר  אזי    זה, 

ול הכללי  יו לו כל טענות  יה   א , וכי מצא את העבודות לשביעות רצונו המלאה ואין 

 . אלה בקשר לעבודות    , או המשרד, מכל סוג   כלפי הרשות 

זכות שהיא בעבודות הפיתוח  4.4 בין מעין  הכללי   ליזם לא תהא כל  בין קניינית,   ,

המגרש  קניינ  לחיבור  מהזכויות  לבד  אחרת,  זכות  כל  או  חזקה  זכות  ו/או  ית 

ידי   על  שבוצעו  לתשתיות  עב   הרשות והמבנה  במסגרת  המגרש  גבול  ודות  עד 

 בחוזה זה.   הפיתוח, כנזכר במפורש 

יאפשר   4.5 על   לרשות היזם  המורשה  כוח  בא  לכל  להיכנס  -או  ולמתאם  ידה 

 זה.   לשהי לביצוע חוזה עבודה כ על ידו  או לכל מקום שבו נעשית    מגרש ל 

הפיתוח  4.6 עבודות  לוחות  הכללי   פרטי  בביצוען,  העדיפויות  סדרי  ביצוען,  אופן   ,

ודבר  עניין  וכל  לביצוען  הפ   הזמנים  לעבודות  הנוגעים  כאמור  אחרים  יהיו  יתוח, 

 בחוזה זה.   

עב   תתחיל   הרשות  4.7 המיוחדים    ודות בביצוע  בתנאים  הנקוב  במועד  הפיתוח 

 .  שם א יאוחר מהמועד הנקוב  ל ו ומתחייבת להשלימן עד  

בגין   4.8 החוזה  פי  ועל  זה  חוזה  פי  על  היזם  התחייבויות  כל  למילוי  בכפוף 

לי  לאפשר  הרשות  מתחייבת  תחילת הקרקע,  לצורך  למגרש  גישה  ביצוע    זם 

   עבודות הבנייה בו וזאת במועד הנקוב בתנאים המיוחדים. 

הפיתוח   הרשות  4.9 מעבודות  חלק  אותו  כי  למסירת    החיוני   הכללי   מתחייבת 

ליזם,   עד  4טופס  לקבלת  ו המגרש  יושלם  בתנאים  ו ,  הנקוב  מהמועד  יאוחר  לא 

הפי   המיוחדים.  עבודות  כל  את  לבצע  מתחייבת  מנת  הרשות  על  הנדרשות  תוח 

 כב את היזם בהוצאת היתר בניה. שלא לע 

לעניין   4.10 המיוחדים  בתנאים  הנקובים  המועדים  ולמרות  לעיל  האמור  אף  על 

לא תיחשב    הרשות מסירת המגרש ליזם, מובהר כי  ו   הכללי   ביצוע עבודות הפיתוח 

עיכובים   חלו  אם  היזם  כלפי  שהפרה התחייבויותיה  שאין  כמי  בגורמים  שמקורם 

   ח עליון ו/או הוראת דין. ו שליטה עליהם כדוגמת כ   שות ר ל 



 חתימת המציע: _________________ 

רשאית   תהא  לעיל,  מהאמור  לגרוע  ומבלי  כן  מועדי    הרשות כמו  את  לשנות 

כ  או  הפיתוח  עבודות  וזאת  השלמת  האתר,  אכלוס  בקצב  בהתחשב  מהן  חלק  ל 

כל טענה   מראש.   בכפוף לאישור המשרד  ו/או    , ליזם לא תהא  תביעה כנגד המשרד 

החיוני ו כזה,  במקרה    הרשות  העבודות  לצורך  אולם  ליזם ות  המגרש    מסירת 

על   4טופס  וקבלת   המבנה  אכלוס  לצורך  הנדרש  אחר  אישור  היזם -וכל    , ידי 

 .  בתנאים המיוחדים וח הזמנים המופיע  ע"פ ל   הרשות יושלמו ע"י  

לבצע    הרשות  מ   בעצמה רשאית  לפי    שבאחריות עבודות  ה חלק  א'  היזם  נספח 

ה   זה חוזה  ל  גבולות  המ מגרש בתוך  דעתה  שיקול  פי  על  לאחר  וזאת    וחלט, ,  אף 

במגרשים   הבניה  עבודות  את  ישלימו  אחרים  משתכנים  ו/או  ואכלוס  שהיזם 

מס המבנים  מתחייב  הדבר  אם  וזאת  שלא  ,  ובלבד  הנדסיות,  ו/או  תכנוניות  יבות 

טופס   בניה,  היתר  בקבלת  לעיכוב  הנדרש  4יגרום  אחר  אישור  וכל  גמר  תעודת   ,

ה  אכלוס  על לצורך  ו/או -בניין/ים  היזם  במבנה    ידי  הסביר  לשימוש  ובלבד  יפריע 

 . אלו בגין עבודות    מהיזם תשלום לא תגבה    שהרשות 

 ביצוען ועם השלמתן.  על עבודות הפיתוח במהלך  אחראית  הרשות   4.11

4.12  

 : היזם   התחייבויות  .5

לצרכיו   5.1 מתאים  אותו  ומצא  וסביבתו  המגרש  את  ובדק  ראה  כי  מצהיר  היזם 

היבט    ומטרותיו  כל   שהוא מכל  טענות  לו  יהיו  ה ולא  כלפי    המשרד ו/או    רשות שהן 

זה.  )   בעניין  במצבו  המגרש  את  מקבל  הוא  כי  מצהיר  למועד  as-isהיזם  נכון   )

לו   תהיה  ולא  מין  הקובע  מכל  הרשות  ו/או  המשרד  כנגד  תביעה  ו/או  טענה  כל 

 וסוג שהוא. 

הבנייה  5.2 עבודות  את  לבצע  מתחייב  הצמוד   היזם  הפיתוח  בת   ואת  חומי  מטעמו 

 אך ורק לאחר מסירת המגרש לידיו.  ה הבניה,  לפי הקבוע בחוז המגרש  

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

תכני  לתכנון  הנחיות  המקומית  הוועדה  ידי  על  המאושרת  והפיתוח  הבינוי  ת 

על    שהרשות לאחר   ; ובנייה  וחתמה  באתר  לתשתיות  הבקשה  התאמת  את  בדקה 

 ניות הבנייה מאת המשרד.  לאחר שקיבל אישור לתכ ו   ; שה הבק 

יהא   5.4 לעיל,  ורק  היזם  בכפוף לאמור  עבודות במגרש אך  בביצוע  להתחיל  רשאי 

 . ולא לפני מועד קבלת המגרש   היתר בניה כחוק בידיו    לאחר שיהיה מצוי 

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

ה  גידור  תיאום  יקפי  לרבות  לאחר  רק  אישורה    הרשות עם  ייעשו  קבלת  ולאחר 

המגרש    והנחיותיה  את  לגדר  יידרש  היזם  כי  מודגש  אדריכל  בכתב.  הנחיות  עפ"י 

הפחות   ולכל  א העיר  לפחות  י בגדר  של  בגובה  וחדשה  לבנה  כתנאי    2.0סכורית  מ' 

באתר  עבודות  אחד   . לתחילת  כניסה  שער  יהיה  מתחם  על  לכל  יאושר  שמיקומו   ,

הרשות,  יק אם  אלא    ידי  ובכתב היזם  מראש  אישור  יותר    מהרשות   בל  לביצוע 

 מכניסה אחת למתחם. 

בכך   5.6 יהיה  לא  תכנון,  שינוי  ליזם  שיאושר  ה ככל  על  להטיל  חבות  כדי  רשות 

התחייבה   שבהן  לאלה  מעבר  חורגות,  או  נוספות  פיתוח  עבודות  לביצוע  נוספת 
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נוספ  פיתוח  עבודות  וכל  זה,   או חורג ו בחוזה  נתונ נ ת, תהיי ו ת  דעתה  לשיקול    ות ה 

   הבלעדי של הרשות. 

בפועל,   5.7 והבנייה  במגרש  הבנייה  של  התכנון  פעולות  כל  כי  מתחייב  היזם 

 פי דין. -הכל על ו וחוזה הבנייה    הקרקע   בגין חוזה  ה יבוצעו על פי הוראות  

ו/או   5.8 הבניה  בתכניות  הקשור  בכל  ובלעדית  מלאה  באחריות  יישא  לבדו  היזם 

ב  בפועל  כל  לבנייה  כלפי  ו מגרש,  ל אדם  ספק,  גוף,  כל  להסרת  הרשות.  כלפי  רבות 

הרשות  כי  במפורש  בזאת  ומובהר  אחראים לא    והמשרד   מוסכם  צורה    יהיו  בכל 

אדם  כל  כלפי  של    שהיא  לבנייה  הקשורות  מפעולות  הנובע  ועניין  דבר  לכל  וגוף, 

 היזם במגרש. 

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

שביצ  לתשתיות  תבצע  במגרש  או  ורק    הרשות עה  אך  הפיתוח,  עבודות  במסגרת 

והנחיות   להוראות  שלא  המתאם ו/או    הרשות בהתאם  כך  איתם,  מלא  ובתיאום   ,

שביצעה  ת  בתשתיות  פגיעה  כל  הפרעה    הרשות היה  כל  תיווצר  שלא  ובאופן 

ע"י   שיבוצעו  אחרות  אחרים,   הרשות לעבודות  משתכנים  ידי  על  במידה    ו/או 

   ויבוצעו. 

ועניין  והרשות    מתאם ה הוראות   5.10 דבר  כל  של  ל   הנוגע לגבי  הבנייה  פעולות 

השלכה    אשר היזם,   להן  בנייה על  יש  פעולות  ו/או  הפיתוח  משתכנים    עבודות  של 

ערעור.  ללא  היזם  את  יחייבו  למיניהן,  תשתית  פעולות  כל  ו/או  היזם    אחרים 

וכן  מתחייב לפעול לפי הוראות המתאם בקשר לתיאו    ת הרשו לתאם עם  ם עבודות 

ולמגרש   לאתר  גישה  בדרכי  השימוש  לעניין  המוקדם  אישורה  את  ולקבל 

 אך ורק בדרכים אלה.   ולהשתמש 

אח   המתאם  5.11 מוסמך  נציג  מטעמ וכל  והמשרד של    ם ר  רשאי  הרשות  יהיה   ,

להיכנס למגרש בכל עת ביצוע עבודות הבנייה של היזם במגרש, ועד למועד קבלת  

ו אכלוס אישור   אופן  ,  את  לבדוק  מנת  על  היזם.  זאת  ידי  על  זה  חוזה  של  ביצועו 

על   כלשהי  אחריות  להטיל  בכדי  זו  בזכות  במגרש    הרשות אין  היזם  עבודות  בגין 

 ר את היזם מהתחייבות כלשהי, שנטל על עצמו בחוזה זה. או בכדי לפטו 

המגרש   5.12 מיקום  פי  על  יידרש  הדבר  ומערכות    ו א אם  הביוב  מערכות  מיקום 

אל    אחרים אפשר התחברות של משתכנים  חרות במגרש, מתחייב היזם ל תשתית א 

האחרות  התשתית  מערכות  ואל  המרכזית  הביוב  כי  .  מערכת  היזם  מתחייב  כן 

ועל  הצורך  דרישת    במידת  ממגרשים  הרשות פי  גשמים  מי  וניקוז  מעבר  יאפשר   ,

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

ביוב שות הר  ותיעול דרך המגרש, בחלק שבין קו הבניין    , מים , לאפשר מעבר קווי 

 לגבול המגרש. 

קופת הבנייה.  לדאוג לניקוז המגרש בת   מחוייב מצהיר כי ידוע לו שהוא    היזם  5.13

ו/או   המגרש  שטח  הצפת  בגין  היזם  מצד  טענה  כל  תשמע  שיגרם    כל לא  אחר  נזק 

 . עילי   נגר ממי גשמים ו/או    למגרש ו/או לבנייה שבוצע ע"י היזם כתוצאה 

לפעולות   5.14 ו/או  הפיתוח  פעולות  לביצוע  דרך  בכל  להפריע  לא  מתחייב  היזם, 

ל  לא  וכן  אחרים,  במגרשים  אחרים  משתכנים  של  בניין,  הבניה  חומרי  הניח 

בניין,   פסולת  רכב,  כלי  עבודה,  כלי  ציוד,  אחרים,  ו חומרים  עפר  כיוצא  ערימות 



 חתימת המציע: _________________ 

פיצוצים בא בזה מחוץ לגבולות המגרש. היזם מ  וכן  תחייב שלא לבצע  ובמגרש  תר 

זחליים  בכלים  שימוש  כל  לעשות  האתר.    בכל   שלא  בתחום  ציבורי  מבלי  קטע 

ל  רשאי  יהיה  לא  היזם  האמור,  מן  המתחם  למעט  בתחומי  זחליים  כלים  הסיע 

 והכנסת כלים זחליים תתבצע רק באמצעות הובלה. 

חלקם בשטחים  את  או    לכך, לשפוך את עודפי העפר   ש יידר היזם מתחייב, אם   5.15

סימון  שמחוץ   תכניות  עפ"י  המתחם    הרשות   ידי   על ליזם    שתימסרנה לגבולות 

כולל עבודות סימון  תוך כדי מילוי בשכבות ובהידוק מבוקר,    וזאת ,  המתאם או  / ו 

 וכל יתר העבודות הדרושות בעבודות מילוי בשטח, כל זאת על חשבון היזם.  

ח  כל  וכן  פסולת  חומר  כי  מתחייב  חומר  היזם  עודף  לרבות  אחר,  ומר 

על כפי  חפירה/חציבה   ה -שיקבע  שפיכה     רשות ידי  אתרי  אל  יסולק  ו/או המתאם, 

והרשות   הסביבה  איכות  משרד  הנחיות  לפי  ובהתאם  מאושרים  המקומית 

על   אישורים  היזם  יציג  המתאם  ו/או  הרשות  דרישת  עפ"י  המתאם.  להוראות 

 . מאושרים   שפיכה   לאתרי   כאמור   חומרים סילוק  

ע   הרשות  5.16 לפעול  זכאית  שתיווצר  תהייה  הפרעה,  כל  ולסלק  דעתה  שיקול  פי  ל 

ציוד,   החומרים,  כל  לרבות  פיתוח,  עבודות  לביצוע  מטעמו  מי  ו/או  היזם  ידי  על 

של  המגרש כ  לגבולותיו  בזה, שהונחו מחוץ  וכיוצא  בניין  פסולת  ולחייב את    לים, 

 . ת נלוות היזם בעלויות שנגרמו לה בגין סילוק ההפרעה וכל עלו 

זכאית    הרשות  5.17 של  תהא  לפעולותיהם  היזם  ידי  על  שתיווצר  הפרעה  כל  לסלק 

ציוד,  חומרים  מהנחת  כתוצאה  אחרים,  וכיוצ   כלים,   משתכנים  בניין  א  פסולת 

המגרש  לגבולות  מחוץ  סילוק    בזה  בגין  לה  שנגרמו  בעלויות  היזם  את  ולחייב 

 . ההפרעה וכל עלות נלוות 

על  5.18 שנוצרה  הפרעה  כל  הסרת  מטעמו,    לשם  מי  ו/או  היזם    רשות ל תהא  ידי 

שיטה   בכל  ההפרעה  סילוק  לרבות  לנכון,  שתמצא  האמצעים  בכל  לנקוט  הזכות 

לה   הנראה  מקום  ולכל  לנכון  שייגרמו    כאשר   –שתראה  ההוצאות    רשות ל כל 

דלעיל  פעולותיה  של    15%בתוספת    , במהלך  חשבונו  על  יהיו  הוצאות,  לכיסוי 

 היזם.  

מסרה ליזם הודעה  ש   פרעה בכוחות עצמה, רק לאחר תפעל לסילוק הה   הרשות  5.19

ו  ההפרעה  לסילוק  לפעול  כוונתה  על  בכתב  או  פה  את  מהיזם   דרשה  בעל  לסלק 

מילא   לא  והיזם  בעצמו,  בתוך  ההפרעה  מלא  באופן  הדרישה  שעות    48אחר 

 מקבלת ההתראה. 

לבצע   5.20 מתחייב  עבוד את  היזם  כל  ה ת  ו כל  ייגרמו  שלא  באופן  במגרש  בנייה 

יש  לעבודות  נזקים  עקיפים  ו/או  ידי  ירים  על  שבוצעו  מי  ו/   הרשות הפיתוח,  או 

שייגרמו   נזק,  ו/או  הוצאה  בכל  יישא  היזם  פגיעה    לעירייה מטעמה.  של  במקרה 

ובתוספת  בעבודות   מטעמו,  מי  ו/או  היזם  מחדלי  ו/או  מעשי  עקב    15%הפיתוח 

 .  בטיפול בנושא, וזאת מיד עם דרישתה הראשונה   הרשות לכיסוי הוצאות  

של   5.21 הקשור  סופית  ראייה  כ שו  ישמ   הרשות חשבונותיה  בכל  לנכונותם 

בסעיף    . להסכם   5בסעיף    אמור כ   יה הוצאות ל  באמור  מזכותה  אין  לגרוע  בכדי  זה 

 של הרשות לפעול לחילוטה של ערבות הנזקים. 



 חתימת המציע: _________________ 

תבח  5.22 והרשות  היזם  ידי  על  הפרעה  תגרם  או  נזק  ייגרם  בו  מקרה  שלא  בכל  ר 

הנז  את  לסלק  או  הנזק  לתקן  את  לתקן  מחויב  היזם  יהיה  בעצמה,  ההפרעה  או  ק 

ה,  או לסלק את ההפרעה באופן מידי עם קבלת דרישת הרשות ובהתאם להנחיותי 

הפסד   ו/או  נזק  כל  על  הרשות  את  לפצות  וכן  הבלעדיים  חשבונו  ועל  אחריותו  על 

 שיגרמו לה. 

זה   5.23 בסעיף  באמור  אין  כי  ומוסכם  כלשה מובהר  חובה  להטיל  בכדי  על  לעיל  י 

יהיה    הרשות  לא  והיזם  אחר,  ליזם  כלשהו  יזם  ידי  על  שייוצרו  הפרעות  לסלק 

כלפי   תביעה  ו/או  טענה  בכל  לבוא  הפרעות    ו/או המשרד   הרשות זכאי  של  במקרה 

 כאמור. 

הפרעה   5.24 כי  ומוסכם  מובהר  ספק  מטעמו   להסרת  מי  או  היזם  ידי  על  שתיגרם 

הפיתוח  עבודות  מילו   הרשות של     לביצוע  את  תעכב  התחייבויות  ,  לפרק    הרשות י 

 . וליזם לא תהיה כל טענה בעניין זה כלפי הרשות   הזמן המתחייב מההפרעה 

לכל דבר ועניין, הנוגע לפעולות הבנייה של היזם,    מבלי לגרוע מאחריות היזם  5.25

,  על פי האמור בפרק זה לעיל, מתחייב היזם לבטח את פעולות הבניה שלו במגרש 

מו   בר עו  וכתנאי  המגרש  ל למסירת  קבלניות המגרש   מסירת קדם  עבודות  בביטוח   ,  

מעבידים  אחריות  יתווספו  וביטוח  בו  הכל    הרשות ,  נוספים,  כמבוטחים  והמשרד 

הבנייה.  כמפו  בחוזה  לאחר  רט  ליזם  לאפשר  כדי  המסירה  מועד  בדחיית  אין 

כאמור.   הביטוח  נספח  בפני  הרשות לדרישת  במסירת  היזם  יציג  אישור    ת הרשו , 

   . ום הביטוח ותנאיו חברת הביטוח על קי 

בין  יהוו  לא  והמשרד    הרשות  5.26 סכסוך  לכל  י   היזמים צד  ולא    ו שא י באתר 

י  על  שנגרמו  לנזקים,  כלשהי  מ באחריות  מי  אחרים    היזמים די  למשתכנים 

מתחייב  לפיכך,    ולרכושם.  והוא  שהוא  סוג  מכל  ותביעה  טענה  כל  תהא  לא  ליזם 

כלפי   תביעה  מכל  המשרד להימנע  ו/או  במ הרשות  וזאת  נזק  ,  לו  נגרם  בו  קרה 

   כלשהו כתוצאה ו/או בקשר לעבודות של משתכנים אחרים. 

המשרד   5.27 ו/או  והרשות  מטעמם  היה  מי  ע ו/או  כלשהו יתבעו  צד  ידי  לשלם    ל 

במגרש,   היזם  של   הבנייה  לפעולות  בקשר  כלשהו  אחר  תשלום  ו/או  פיצוי 

הרשות  את  לשפות  היזם  המשר   מתחייב  מטעמם  ד  ו/או  מי  את  עם ו/או    מיד 

ש בכתב  הראשונה    ם דרישת  סכום  כל  ו/או ששילמ   ידרשו בגין  עקב    ו לשלם  בפועל  

 . משפטיות כיסוי הוצאות  ל   15%, ובתוספת  ועל פי פסק דין   דרישת אותו צד 

 היזם יהיה אחראי לפינוי המדרכה במתחם על חשבונו.   5.28

ש  5.29 מקרה  בכל  העירייה.  של  המרחביות  להנחיות  מודע  בין  היזם  סתירה  ל 

ז  במסמך  יהיה  האמור  היזם  על  העירייה  של  המרחביות  בהנחיות  והאמור  ה 

 לעמוד בהנחיה החמורה מבניהם.  

 עבודות גידור ותימוך  .6

הפרשי  6.1 יהיו  המגרש    אם  בין  אחרים  ל גובה  שטחים  ו/או  סמוכים  מגרשים 

היזם   מתחייב  שאושרו,  הבניה  תכניות  פי  על  יתחייב  הדבר  אם  ו/או  סמוכים, 

בנייה  לבנו  כפעולת  חשבונו  על  במגרש ת  או    ראשונית  הרשות  הנחיית  פי  על 

ב המשרד  תומכים  קירות  יחול    גבולות ,  לעיל  האמור  בו    גם המגרש.  במקרה 
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אחרים    הפרשי   ו ייווצר  סמוכים  שטחים  או  סמוכים  למגרשים  המגרש  בין  גובה 

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

  המגרש   בגבול   התמך   קירות   כל   חשבונו את   על   לבצע   היזם   באחריות   כי   יודגש  6.2

אם   פתוחים   שטחים   או   ציבוריים   בשטחים   הגובלים   קירות   לרבות  תחליט    אלא 

  הבלעדי.   דעתה   לשיקול   בהתאם וזאת    מהקירות   חלק בעצמה    לבצע    הרשות 

  עם   ויתואמו   חשבונו   ועל   היזם   ידי   על   יבוצעו    התומכים   הקירות   כל   כי   מודגש 

,  ציבוריים   שטחים   עם   המגרשים   בגבולות   ת הרשו   מטעם   והמתכננים   הרשות 

ו/או    . וכבישים   פים " שצ  להשכיר  מדירה  מהמשרד,  לדרוש  רשאי  יהיה  לא  היזם 

הש  תמך  מהרשות  קירות  בניית  בגין  לו  שנגרמו  העלויות  החזר  ו/או  תתפות 

 כאמור. 

וכו', שת  6.3 גדר  תבצע כאמור  כל עבודה של קירות תומכים, דיפון, מילוי, הקמת 

על  תבוצע  לשטחים    לעיל,  חריגה  ובלא  המגרש  בתחומי  ורק  אך  היזם,  חשבון 

סמוכים  שטחים  או  לצ   ציבוריים  סמוכים  בתחומים  חפירה  תבוצע  לא  ורך  וכן 

 אלו.   עבודות ביצוע  

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

בלבד.  מגרשו  למען    בתחום  ה מובהר  מכל  לגרוע  ומבלי  ספק  אחרת  הסר  וראה 

 בהסכם זה, כי אסור ליזם לאחסן עודפי חפירה מחוץ לשטח המגרש. 

ו/או תביעה כ  6.5   , דירה להשכיר לפי המשרד היזם לא יהיה זכאי לבוא בכל טענה 

 במידה ויידרש לבצע עבודות כאמור.   הרשות ו/או    רשות מקרקעי ישראל ו/או  

 תקשורת ו   עבודות חשמל  .7

מצהיר  7.1 החשמ היזם  שעבודות  לו  ידוע  כי  חברת  ,  ידי  על  יבוצעו  באתר  ל 

החשמל   לחברת  לשלם  היזם  יידרש  החשמל,  עבודות  לביצוע  כתנאי  וכי  החשמל 

שיידר  כפי  התשלומים  ותחשיביה   את  תעריפיה  פי  על  ידה  על  במועד    -שו  וזאת 

למגרש   חשמל  חיבור  מהזמנת  המתחייב  פי  על  החשמל  חברת  ידי  על  שייקבע 

ידי היזם. ולמבנים ע  ככל שנדרשת הסטת תשתיות חשמל מתחום    ידוע ליזם, כי   ל 

המשרד,   כנגד  טענה  כל  תשמע  ולא  חשמל  חברת  על  מוטלת  זו  אחריות  המגרש, 

להשכיר   כי  דירה  יובהר  כאמור.  תשתיות  להסטת  הנוגע  עניין  בכל  הרשות  ו/או 

 הסטת תשתיות חשמל מתחום המגרשים, ככל שתדרש, תמומן על ידי הרשות. 

הנחיות  עפ"י  כי  ליזם,  חדרי    ידוע  שבניית  ייתכן  הרשות,  ו/או  חשמל  חברת 

המגרש   בתחום  הטרנספורמציה  חדרי  המגרשים.  בתחום  תתבצע  טרנספורמציה 

יב  אחריות  הפרטי  כל  תהיה  לא  ולרשות  חשמל  חברת  עם  בתיאום  היזם  ע"י  נו 

 לעניין בניית חדרי הטרנספורמציה בתחום התוכנית. 

י  7.2 כי  מצהיר,  התקשורת,  היזם  שעבודות  לו,  בכבלים  דוע  וטלוויזיה  טלפון 

לביצוע   כתנאי  וכי  הטל"כ   וחברת  בזק  חברת  ידי  על  יבוצעו  באתר  )טל"כ( 

בזק   חברת  ידי  על  את  העבודות  אלה  לחברות  לשלם  היזם  יידרש  הטל"כ,  וחברת 

ותחשיביהן   תעריפיהן  פי  על  ידן  על  שיידרשו  כפי  שייקבע    -התשלומים  ובמועד 

 חברת בזק וחברת הטל"כ. על ידי  



 חתימת המציע: _________________ 

שאין  היז  7.3 לו,  ידוע  כי  מצהיר,  ביצוע    הרשות ם  לגבי  כלשהי  באחריות  נושאת 

אין   וכי  במועדן,  והתקשורת  החשמל  לטיב    נושאת   הרשות עבודות  באחריות 

 העבודות הנ"ל. 

 גבולות המגרש:  .8

 , באמצעות מודד מטעמה. הרשות סימון גבולותיו של המגרש יבוצע על ידי   8.1

יקבל   8.2 יוכל   שות מהר היזם  בו  מועד  על  לאחר    הודעה  המגרש,  את  לקבל 

לקבל   בזה  מתחייב  והוא  גבולותיו,  במועד    מהרשות שסומנו  המסומן  המגרש  את 

על אישור  עליו יקבל ההודעה כאמור.   יחתום היזם  במועד קבלת המגרש המסומן 

 בדבר קבלת סימון המגרש וגבולותיו. 

 לחוזה זה.   ג'   ח כנספ   ף מצור   נוסח הודעה על סימון ומסירת מגרש  8.3

יופי  8.4 לא  מ אם  לקבל  היזם  במועד    הרשות ע  המסומן,  המגרש  הודיעה  ע את  ליו 

בהודעת  הרשות  שננקב  במועד  לידיו  נמסר  שהמגרש  כמי  אותו  יראו  ,  הרשות , 

לא  כלפי    וליזם  טענות  כל  להשכיר הרשות יהיו  דירה  דבר  המשרד  ו/או    ,  בכל 

 למסירת המגרש המסומן. הנוגע  ועניין  

ון גבולות המגרש, יחודש הסימון  לשהי יהיה צורך בחידוש סימ היה ומסיבה כ  8.5

ידי   ישלם  הרשות על  שהיזם  לאחר  ורק  אך  לחידוש    לרשות ,  הוצאותיה  מלוא  את 

ד  פי  על  נ רישתה הסימון,  אם  אלא  של  ,  רשלנית  פעולה  עקב  הסימון  חידוש  דרש 

 . הרשות 

 

 : זה   חוזה   לאישור   תנאים  .9

יחזיר   9.1 ו זה  חוזה    רשות ל היזם  ידי  כל  כן  חתום  על  הנדרש  ,  ות הרש מסמך אחר 

וזאת תוך  עם  יום מהמועד הקובע   90  על פי תנאי המכרז  , כמפורט בחוזה הבנייה 

ידי  זה  חוזה    המשרד.  על  ל   הרשות ייחתם  מלוא  רק  את  שילם  שהיזם  אחר 

הפיתוח   הבניה הוצאות  חוזה  לפי  שלא    . למשרד  ככל  זה  לחוזה  תוקף  יהיה  לא 

 שולמו הוצאות הפיתוח למשרד. 

כי עליו לקבל  ידו  9.2 כי נחתם    הרשות המופנה בכתב מאת    אישור ע ליזם  למשרד, 

בין   תשתית  של    הרשות חוזה  מצדה  מניעה  אין  וכי  היזם  ייחתם    הרשות לבין  כי 

ב  ו חוזה  היזם  בין  פיתוח  והסכם  והמשרד  היזם  בין  ישראל נייה  מקרקעי    רשות 

 . ד' נספח  כ   מצורף נוסח האישור    בגין הקרקע. 

 : ישראל   מקרקעי   ורשות   להשכיר , דירה  המשרד ,  היזם  .10

תודיע   10.1 זה,  חוזה  תנאי  היזם  להשכיר למשרד   הרשות הפר  לדירה  לרשות  ו   , 

ישראל  המשרד   מקרקעי  יהיו  כזה  ובמקרה  ההפרה,  די על  להשכיר ,  רשות  ו   רה 

ישראל  במכרז   מקרקעי  היזם  של  זכייתו  את  לבטל  המכרז    רשאים  הוראות  פי  על 

   ועל פי הדין. 

בכ  10.2 מאליו  יבוטל  זה  סיבה חוזה  מכל  יבוטל,  בו  מקרה  הבנייה  הי ש   ל  חוזה  א, 

להשכיר עם   בין    דירה  הקרקע  בגין  החוזה  ישראל ו/או  מקרקעי  ו/או    רשות  ליזם 



 חתימת המציע: _________________ 

במכ  היזם  של  זכייתו  בו  תבוטל  במקרה  ו/או  בהגרלה  ו/או  רשות  ודיע  ת רז 

 כי אין עוד ליזם זכויות במגרש.   רשות ל   מקרקעי ישראל 

ל   המשרד   כלפי   עה תבי   או / ו   טענה   כל   על   מוותר   היזם  10.3 דירה    או / ו   השכיר ו/או 

  הבנייה   חוזה   לביטול   יפעלו   בו   מקרה   בכל   הרשות   או / ו   ישראל   מקרקעי   רשות 

 . היזם   ידי   ל ע   זה   חוזה   הפרת   עקב   הקרקע   בגין   וחוזה 

 : נזקים ערבות   .11
 

ה כבטחון   11.1 התחייבויות  ולביצוע  זה, פי  -על   יזם למילוי  ה י   הסכם    יזם מסור 

ה רשות ל  חתימת  עם  חוזה    יזם ,  ב על  ערבות  אוטונומי זה,  תלויה  ת  נקאית  ובלתי 

הוצאות    5%בגובה  נזקים    בגין   תשלום להבטחת   כולל  לא  הפיתוח,  מהוצאות 

בנו  תהא  הנזקים  ערבות  נוספות.  ה.  פיתוח  בנספח  המפורט  אין  סח  כי  מוסכם 

במימושה,    בערבות  ולא  ה הנזקים,  את  לשחרר  בהתאם    ו מאחריות   יזם כדי 

   להוראות חוזה זה. 

שהסתיימו זקים  הנ ערבות   11.2 לאחר  העבודות   תשוחרר  לפי    כל  היזם  מחויב  להן 

הבניה  חוזה  ולפי  זה  רצון    הסכם  בקשה    הרשות לשביעות  יגיש  שהיזם  ולאחר 

  בכתב לרשות. 

, בכל מקרה בו  חלקה   או   כולה ,  הנזקים   לחלט את ערבות   ות תהא רשאית הרש  11.3

לנזקים  גרם  בעקי היזם  בין  במישרין  בין  במחדל,  בין  במעשה  בין  לתשתיות  פין,  , 

ו/או יצר מכשול או הפרעה שעיכבו    הרשות או לעבודות הנעשות ע"י  הציבוריות ו/ 

עבודות   ו/או  פ ו/או  הרשות  את  המתאם  להוראות  בניגוד  בהתאם    שות הר על 

 לחוזה זה. 

ערבות   11.4 סכום  על  עולים  היזם  שגרם  והנזקים  רשאית  הנזקים היה  תהיה   ,

לפי ל   הרשות  לרשותה  העומד  אמצעי  בכל  מלוא    נקוט  כיסוי  לצורך  דין  כל 

לה  שיהיו  וההוצאות  היזם בפועל    העלויות  שגרם  הנזק   כספים    , בגין   בקיזוז 

 שהתקבלו ממימוש הערבות הבנקאית. 

 המגרש   רישום  .12

המשרד    רשות ה  12.1 ו/או    יבצעו ו/או  החלוקה  לצרכי  הדרושות  הפעולות  כל  את 

והחלוקה  ת   האיחוד  הכנת  לרבות  באתר,  המקרקעין  ר של  לצרכי  ישום  כנית 

ש  באופן  וזאת  ל )תצ"ר(,  ו/או  למשרד    לעירייה ו/או    ישראל   מקרקעי   רשות יאפשר 

פעולותיה  בגין  נפרד  לתשלום  יידרש  לא  היזם  הפרצלציה.  את  של    ם לרשום 

 ו/או המשרד כמפורט לעיל.   הרשות 

יוצא מהכלל, פעולות הרישום של המקרקעין על שם הרוכשים כל   12.2 יחולו    , ללא 

 . נו על היזם ויבוצעו על חשבו 

 שונות  .13

על פי    הרשות להסב ולהמחות את זכויותיה וחובותיה של    ת זכאי תהא    הרשות  13.1

מהן,   חלק  כל  או  כולן,  זה,  ש   לגורם חוזה  עצמ י אחר  על  התחיי   ו קבל  בויות  את 

 המשרד. הכל בכפוף לאישור והסכמה מוקדמים של    –כלפי היזם    הרשות 



 חתימת המציע: _________________ 

ולא   13.2 הצדדים,  בין  ההסכמות  כל  את  מגבש  בלבד  והוא  זה  עוד  חוזה  יהיה 

ו/  מסמך  לכל  שנחתמו  תוקף  תכנית,  ו/או  התחייבות  ו/או  פרוספקט  ו/או  מצג  או 

 . ו/או הוצגו ו/או הוחלפו בין הצדדים קודם לחתימתו, באם כך נעשה 

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

 הצדדים. 

נעות משימוש בזכות מצידה  לא יהיה בכל ארכה, שיהוי, הנחה, הקלה או הימ  13.4

של  מסוים במקרה    הרשות ל  ש  מזכויותיה  לגרוע  כדי  פי    הרשות ,  על  לה  המוקנות 

 שליך לגבי מקרים אחרים. חוזה זה ועל פי דין,  או כדי להוות תקדים או לה 

ללא   13.5 לרעהו  איש  יודיעו  הצדדים  לחוזה.  במבוא  כנזכר  הינן  הצדדים  כתובות 

ה  בכתובותיהם  שינוי  כל  על  בדוא דיחוי  שתישלח  הודעה  כל  למי  נ"ל.  רשום  ר 

ימי    3מהכתובות הנקובות במבוא, תיחשב כהודעה שנתקבלה על ידי הנמען בתוך  

 בדואר רשום.   מהישלח עסקים   

 

 ה באו על החתום, ולראי 

 

 _________       __ ____ ____        

 היזם           הרשות 

 

 

 
 



 חתימת המציע: _________________ 

   אישור חתימת היזם 

  
 

 ורט להלן: תמים לפי תעודות הזהות כמפ זיהיתי את החו אני מאשר כי  
 מר/גב' _________________ ת"ז _______________________ 

 ___ מר/גב' _________________ ת"ז ____________________ 
 חותמים הנ"ל הינם מורשי החתימה מטעם היזם.  הריני לאשר כי ה 

 
 

_______________ _________________   _________________ 
 
 שם עורכ/ת הדין   ת דין / חתימה + חותמת עורכ    אריך ת 

 

 

 :  רשימת נספחים 

 . מיוחדים   ותנאים   תשתית   נספח    –'  א   נספח             

  . מיוחדים   תנאים   –'  ב   נספח  

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

 . כם תשתית הס   חתימת   בדבר   למשרד   מופנה   רשות   אישור   –  -' ד   נספח 

 . נזקים   ערבות   נוסח   –'  ה   נספח 

  
 
 
 
 
 
 



 חתימת המציע: _________________ 

 תשתית ותנאים מיוחדים   -נספח א'  

 ותנאים מיוחדים   באתר   הרשות עבודות פיתוח שיבוצעו באחריות  

  ם מיוחדים תנאי  .1

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

מיוע הוצאות   .1.2 היזם,  מאת  המשרד  יגבה  אשר  מכלול  הפיתוח  למימון  דים 
הכללי ה עבודות   תשלומי  -על   פיתוח  מכסים  אלו  חיובים  אין  זה.  חוזה  פי 

מוס  גורם  כל  או  המקומית  הרשות  תגבה  אשר  ומסים,  מך  אגרות/היטלים 
דין   כל  מכוח  מהיזם  פי  אחר  על  המים  תאגיד  יגבה  אשר  הקמה  דמי  ו/או 

מכסים  הדין   ואינם  המשרד,  לבין  הרשות  בין  להסכמות  תשלומים  ובכפוף 
  ת אינה מחויבת בביצוען.  בגין עבודות שהרשו 

הסכם   .1.3 עפ"י  הרשות  התחייבויות  במסגרת  כי  בזאת  מודגש  ספק,  הסר  למען 
לבצע  מתחייבת  לא  הרשות  חינוך,    זה,  מבני  לרבות:  ציבור,  מבני  בניית 

  מקלטים וכיו"ב.  

מקרקעי   .1.4 רשות  ואישור  בתאום  לפעול  הזכות  את  לעצמה  שומרת  הרשות 
להשכיר   , ישראל  המשרד,    דירה  תכניות  ו/או  לשינוי  או  התב"ע  לשינוי 

  .  ההרשאה   בתחומי אחרות  

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

אחרו  ו/או  נוספות  עבודות  כל  לבצע  מחויבת  הרשות  על אין  שלא  פי  -ת 
  "ע שהיו בתוקף בעת חתימת חוזה זה.  התוכניות והתב 

עפר,   .1.6 עבודות  ביצוע  כוללות  אינן  ונספחיו,  זה  חוזה  פי  על  הרשות  התחייבות 
כב  עצמו.  דרכים,  המתחם  שטח  בתוך  אחרות  עבודות  וכל  מדרכות  ישים, 

  
לבצע   הבניה  חוזה  במסגרת  ידרש  שהיזם  הציבוריים  ככל  בשטחים  עבודות 

בת העבודות    , המתחם   בתוך  אחראי  יבוצעו  יהיה  היזם  הרשות.  עם  אום 
הגוף   לידי  ו/או  הרשות  לידי  השלמתן  עם  האמורות  העבודות  למסור 

לשביע  וזאת  לקבלן,  הגוף  המוסמך  של  ו/או  הרשות  של  המלאה  רצונם  ות 
  המוסמך, כאמור.  

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

  ידי הרשות: -פירוט העבודות המבוצעות על  .2
 

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

  כבישים ומדרכות:  .2.1

  ביצוע כבישים מאספלט.   .2.1.1

  ע מדרכות מאבנים משתלבות.  ביצו  .2.1.2

על  .2.1.3 תבצע  המשרד,  -הרשות  של  התכנון  להנחיות  ובכפוף  הצורך  פי 
המבוצ  ציבוריים  ומעברים  דרכים  לתמיכת  מסלעות  או  תמך  עים  קירות 

 ידי הרשות בלבד.  -על 

  ניקוז/תיעול מי גשם:  .2.2

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

 בתוך מתחם היזם.  ת להעביר קו ניקוז ציבורי  שמורה הזכו   רשות ל  .2.2.2



 חתימת המציע: _________________ 

 מים וביוב:   .2.3

אלא   .2.3.1 דין  כל  עפ"י  התאגיד  באחריות  הנן  והביוב  המים  עבודות 
העב  את  מבצעת  הרשות  בהם  שבין  במקרים  להסכמות  בהתאם  ודות 

 הרשות לבין התאגיד. 

  תשתית תקשורת:  .2.4

כגון   רשות ל  התקשורת  חברות  ע"י  שיבוצעו  לעבודות  אחריות  כל  תהא  חברת    לא 

   אום לביצוע צנרת ותאים בשטחים הציבוריים. "הוט" ו"בזק" למעט ת 

  רשת חשמל:  .2.5

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

לבצע   רשאית  תהיה  הרשות  אולם  המתחם,  לתוך  ויחדרו  המתחם 
וליזם לא תהיה כל טענה בעצמה את הגומחות ה  ו/או תביעה בנושא    נ"ל 

  זה.  

בחציית   .2.5.2 מגן  צנרת  הנחת  לביצוע  חשמל  חברת  עם  תכנון  תאום 
כבלי  הנחת  וכן  חשמל  כבלי  עבור  על   כבישים,  תוכניות  -חשמל,  פי 

 ידי חברת החשמל.  -מאושרות על 

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

ודרישות  ע  בניה  להיתר  בהתאם  חשמל  לחברת  תשלום  להשלים  היזם  ל 
 חברת חשמל.  

   תאורת כבישים:  .2.6
 

לת  בהתאם  תבוצע  כבישים  הרשות   תאורת  ע"י  המאושרות  תאורה  וכניות 
 והמשרד.  

     פיתוח נוף וגינון ופיתוח שטחים ציבוריים פתוחים:  .2.7
 

  שרד.  פי הסטנדרטים המקובלים במ -בהתאם לתוכניות מאושרות ועל 

 עבודות עפר וקירות תמך במגרשים  .2.8

  קירות   או   מסלעות   או   תומכים   קירות ,  עפר   עבודות   הצורך   לפי   תבצע   הרשות 

 . בלבד   ציבוריים   ולשטחים   שים לכבי ,   גדר 

  קירות   וכן ,  ים " ושצפ   כבישים ,    הציבוריים   בתחומים   העפר   ועבודות   יתכן 

 . הרשות   דעת   לשיקול   התאם ב   המגרשים   לתוך    יחדרו   תומכים 

  שבוצעו   ציבוריים   ושטחים   כבישים   תומכי   תמך   וקירות   אלה   עפר   ודות עב 

 . מטרים   2.5-כ   עד   המגרש   לתחום   שיחדרו   יכול   הרשות   י " ע   שיבוצעו   או / ו 

  ומוסכם   ליזם   ידוע ,  קירות   ללא   בחפירה   או / ו   במילויי   יבוצע   והכביש   במידה 

  המילוי   לשיפועיי   בהתאם   גרש המ   לתחום   יכנסו   החפירה   או / ו   המילוי   כי   עליו 

 . הרשות   דעת   לשיקול   בהתאם   החפירה   או / ו 

עבודות אלה בוצעו או יבוצעו ללא הידוק מבוקר ולא מהווים ביסוס למבנים )ראה  

  מטה(.    3.8.3ף  סעי 

    תשתית על/ראש שטח:  .2.9
 

מובהר בזאת כי התקציב המאושר של הפרויקט כולל סעיפי תקציב לביצוע עבודות  
ועבו  שטח  תכנ ראש  של  הכחול  לקו  מחוץ  ביוב,  דות  מים,  לרבות:  הערים  בנין  ית 

לו   תהיה  לא  כי  בזה  מצהיר  היזם  ועוד.  תקשורת  חשמל,  ניקוז,  מתקנים,  כבישים, 
  או דרישה ו/או תביעה בגין חיובים אלה.  / כל טענה ו 

 



 חתימת המציע: _________________ 

  עבודות אשר תבוצענה מטעם היזם ועל חשבונו:  .3
 

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

  חיבור מים והתקנת מונה מים:   .3.1
 

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

  ביוב:  .3.2
 

את   לרשות  ו/או  המים  לתאגיד  ישלם  שהיזם  לאחר  הציבורי  לביוב  התחברות 
מודגש  כדין.  ההקמה  ודמי  וההיטלים  ח   האגרות  ועל  בעצמו  יבצע  היזם  שבונו  כי 

חיבור ביוב למגרשים עורפיים דרך מגרשים סמוכים באותו המתחם והעיריה  לא  
 תבצע חיבור לכל מגרש בנפרד. 

  ניקוז:  .3.3
 
השונות  ע  הניקוז  למערכות  המתחם  בתחומי  העילי  הנגר  לחיבור  לדאוג  היזם  ל 

החיצ  מהסביבה  לזרום  שעלול  או  שזורם  עילי  נגר  לסילוק  המתחם.  וכן  של  ונית 
אחריותו  טענה    על  כל  תהיה  לא  וליזם  אלה  חיבורים  לבצע  היזם  של  חשבונו  ועל 

  נגד הרשות בנושא זה.  

   חשמל:  .3.4
 

תת  יהיו  לבתים  המבנה  -החיבורים  אל  החשמל  מרשת  החיבורים  קרקעיים. 
על  שנאים  -יבוצעו  חדרי  להקים  היזם  על  הצורך,  במידת  חשמל.  תכניות חברת  פי 

המגרש  הרש   בתחום  התב"ע,  לדרישות  כי  בהתאם  מודגש  החשמל.  וחברת  ות 
בתחום   שנאים  חדרי  לבצע  מהיזם  לדרוש  יוכלו  החשמל  חברת  ו/או  הרשות 

 . ם נדרשים לצורך חיבור המגרש לחשמל המגרש הפרטי גם כאשר השנאי 

ומסירתו   בנייתו  את  ישלים  היזם  המגרש,  בתחום  שנאי  לבצע  ויידרש  במידה 
בתוך   חשמל  מסיר ח   12לחברת  מיום  היותר  לכל  ליזם. ודשים  המגרש  יזם  ה   ת 

חשמל.  לחברת  שיועברו  החשמל  חיבורי  עבור  תשלום  למשרד  ישלים    ישלם  היזם 
ול  בהתאם  חשמל  לחברת  על  תשלומים  יבצע  היזם  חשמל.  חברת  תחשיבי  פי 

על  שיידרשו  העבודות  כל  את  אחריותו  ועל  לרבות  -חשבונו  החשמל  חברת  ידי 
שר  הנחת  תעלות,  לאר חפירת  מגן  גומחת  הקמת  לחברת  וולים,  מונה  מונים,  ון 

  החשמל וכדומה.  

  חיבור מערכות למבנה:  .3.5
 

חשמ  ביוב,  מים,  מערכות  לחיבור  הדרושות  העבודות  כל  טלפון  ביצוע  ל, 
 וכדומה אל המבנה.  

  בכבלים לבתים:   ה חיבור טלפון וטלוויזי  .3.6

התקנת   .3.6.1 בעת  שתידרשנה  אחרות  והוצאות  הטלפון  חיבור  הוצאות 
   לפון, יחולו על היזם בלבד. הט 

העבודות   .3.6.2 וכל  המוליכים  הנחת  כולל  בכבלים  לטלוויזיה  חיבור  הזנת 
  הנלוות ייעשו מטעם היזם בהזמנה ישירה מחברת הטל"כ.  

  חניה:  .3.7
 
  פי התוכנית והיתר הבניה.  -על 

  פיתוח המתחם:  .3.8

וקירות   .3.8.1 עפר  עבודות  ביצוע  לבניה,  הכנתו  עצמו,  המתחם  פיתוח 
גבולות המתחם ובת תומכים, או הש  ייעשו על למתם בכל  ידי היזם,  -וכו, 

חשבונו.   ועל  אחריותו   על 
על  המבנה  את  ולבצע  לתכנן  היזם  והתקנון  -על  התב"ע  הוראות  פי 



 חתימת המציע: _________________ 

שת  הסר והמפה  למען  הרשות.  מאת  לו  היזם  -ימסר  על  חובה  ספק, 
והתאמתם   חיבורים  כולל  הפיתוח  תכנון  ואת  המבנה  תכנון  את  לבדוק 

שבוצעה   והיזם  -על למערכת  בפועל  הרשות  כל  ידי  את  בדק  כי  מצהיר 
הזכויות   לרכישת  הגשת הצעתו  וקודם  זה  הסכם  לחתימת  קודם  האמור 

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

 
היזם  מ  ידי  על  יבוצעו  המגרש  בגבולות  התומכים  הקירות  כל  כי  ועל  ודגש 

הרש  עם  ויתואמו  עם  חשבונו  המגרשים  בגבולות  הרשות  מטעם  והמתכננים  ות 
 שטחים ציבוריים, שצ"פים וכבישים. 

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

הפרטים   וכל  והתאורה,  החשמל  עמודי  המצוינים  האשפה,  האחרים 
  רה.  במפה האמו 

עפר   .3.8.3 עבודות  הרשות  תבצע  היזם,  שבמגרש  שייתכן  יצוין  רב  בדגש 
לאיכות   אחראית  תהיה  לא  הרשות  ומילוי,  חפירה  עבודות  הכוללות 

יחויב   היזם  שהוא.  אופן  בכל  האמורות  המילוי  עבודות  ובכללן  העפר 
המגרש  מסירת  לעת  העבודות  מפלסי  המילוי,  איכות  את  ושאר    לבדוק 

הרלוונטיים  התכנוניות    המרכיבים  לדרישות  להתאימם  הצורך  ולעת 
היועצים   מאת  שיקבל  להנחיות  ובהתאם  המלא  חשבונו  על  זאת  כל  שלו 

י  ובכללם  ל שיעסיק  לבוא  יוכל  לא  היזם  וביסוס.  קרקע    רשות ועצי 
לא   ובייחוד  שהוא  אופן  בכל  והמילוי  העפר  עבודות  איכות  על  בטענות 

לבניית  הקשור  אלמנטים   בכל  ביסוס  ו/או  לעבודות    המבנה  הקשורים 
 העפר אותן תבצע/ביצעה הרשות במגרשו של היזם. 

ה    חשבונו  על  הנדרש,  כל  את  לבצע  יהיה  היזם  על  כי  לשם  מובהר  מלא, 
לשם   המילוי  עבודות  כולל  במגרשו  שיבוצעו  העפר  עבודות  התאמת 

  התאמתן למבנים ולפיתוח אותם יתכנן במגרשו.  

ו  .3.8.4     בסוס: יעוץ קרקע 
 

בזא  ומודגש  בגין  מובהר  יעוץ  לקבל   החובה  מוטלת  היזם  על  כי  ת 
מובהר   לדבר.  מומחים  באמצעות  המתאימים  הקרקע  וביסוס  הקרקע 

ההוצא  כל  כי  במימון  בזאת  הן  וביצוען  הדעת  חוות  בקבלת  הכרוכות  ות 
עבודות   תבצע  או  ביצעה  הרשות  בהם  המגרשים  לרבות  היזם  ובאחריות 

   עפר. 

   ולת ועודפי עפר: פינוי פס  .3.8.5
 

י  פנה פסולת ועודפי עפר לאתר שפך מאושר ע"י הרשות המקומית.  היזם 
ויידר -כמו  במידה  היזם  ישלם  אגרות   ש כן,  את  המקומית  הרשות    ע"י 

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

שלמות   על  לשמור  מתחייב  הנ היזם  הפיתוח  ועבודות  מצאות  המערכות 
תקשורת   חשמל,  מים,  ביוב,  שוחות  לרבות  שלו  המתחם  בקרבת 

מ  כל  או  שפה  אבני  וחשמל,  טלוויזיה  טלפון,  ארונות  או  ואחרות,  בנה 
על  אם  בין  באתר  בוצע  אשר  על -תשתית  אם  בין  או  הרשות  ידי  -ידי 

  אחרים.  
קבלת היתר בניה,  על היזם לבנות קירות הגובלים במתחם שלו, מיד עם  

  בביצוע עבודות עפר.  בטרם החל  

פקיד   .3.8.6 עם  בתאום  גיאופיטים  וסקר  עצים  סקר  לבצע  מתחייב  היזם 
הנ  את  ולקבל  והגנים  הטבע  ורשות  העתקת  היערות  לביצוע  חיותיהם 

כל   כי  מודגש  וכדו',  עצים  והעתקת  שמירה  כריתה,  גיאופיטים, 
ו/או רשות  היערות  ידי פקיד  על  יבוצעו    העבודות שידרשו  והגנים  הטבע 

 י היזם ועל חשבונו בתאום עם פקיד היערות ורשות הטבע והגנים. על יד 
 ______________________              ___________________             

 היזם            הרשות 
 

 



 חתימת המציע: _________________ 

 מיוחדים   תנאים   –'  ב   נספח 

 

 15-ו   14 מגרש/מתחם     מס' פרויקט  פארק קריית לכיש  האתר: 

 מ"ר   6,934 שטח מגרש    1062תמל/  התכנית 

  שטח מתחם     

 פירוט גוש וחלקות  

 חלקות בחלק  חלקות בשלמות  גוש 

   163-ו   127  2077  

         

מס'  

 מגרש/מתחם: 

 

    

 של הרשות   התחייבות למועדי ביצוע 

עבודות 1 ביצוע  תחילת  מועד  פיתוח    . 

 כללי 

   מ "המועד הקובע" חודשים   6

 הקובע"   מ "המועד חודשים   18 ש ליזם . מועד מסירת המגר 2

החיוניות  3 עבודות  השלמת  מועד   .  

 4לקבלת טופס  

 מ "המועד הקובע" חודשים   46

עבודות 4 השלמת  מועד  כללי    פיתוח   . 

 במתחם 

בו    16תוך   מהמועד  לפחות    80%חודשים 

 אכלוס. מהמשתכנים קיבלו היתרי  

 

 

 ____ _____ ________   ____ _____ ________           

 היזם     רשות ה 

 

 

 
 



 חתימת המציע: _________________ 

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

 תאריך:_________________ 

 לכבוד 

 ם( ______________ )היז 

 ______________)כתובת היזם( 

 

 נ., ג. א. 

 סימון ומסירת מגרש, ותשתיות הנדון:  

 __________________ אתר:  

ביום_  .1 כי  להודיעכם  סי הננו  באתר  יערך  גבולות  ___________   מון 

 במגרשכם בפועל על ידי מודד האתר, באמצעות קביעת יתדות. 

   ________ בשעה   ________ ביום  להגיע  מתבקשים  אל  הנכם  מקום  , 

את    , _________________________________   המפגש  לקבל  במטרה 

ניכם לבין  יחתם בי סימון המגרש במועד, הכל בהתאם לחוזה בגין הקרקע ש 

ישר  מקרקעי  שנחתם    אל רשות  ציבוריות,  תשתיות  לביצוע  בחוזה  וכמפורט 

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

 ירת נספח הביטוח הנו תנאי הכרחי למסירת המגרש.  מס 

הקשורות   .3 לפנות    ן בעניי שאלות  מר   למפקח יש  נציגו    גב' / או 

 : ____________________ ________________ בטל' 

 בוד רב, בכ 

 __________ 

 ( הרשות ) 

 ___________   -  מפקח  העתקים: 

   

 

 

 



 חתימת המציע: _________________ 

 לכבוד 

 אשדוד   עיריית 

 והשיכון   הבינוי   ומשרד 

 א.נ., 

 על קבלת תחומי מגרש מס' ________ ותשתיות מבוצעות יזם  אישור   : הנדון 

מוסמך   .1 מודד  עם  נפגשתי   __________ ביום  כי  בזה  מאשר  הח"מ  אני 
א   גב' / ר מ  באתר,  סימ ___________  המגרש    ה / ומסר   נ/ה שר  גבולות 

 שמספרו נקוב לעיל על ידי קביעת יתדות. 

התשת  .2 בפני  הוצגו  המגרש  קבלת  במעמד  כי  מאשר  או  הנני  שבוצעו  יות 
המגרש   ובתחום  בגבול  המצויות  אלה  לרבות  לביצוע  המיועדות  אלה 

 והמפורטות להלן: 

ו  המגרש  ובתחום  בגבול  המצויות  להלן: אלה  סמן   המפורטות    V  )הערה: 

 במקומות המתאימים והוסף או מחק שורות על פי הצורך( 

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

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

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

 . גומחה למיכל אשפה  

 עבודות עפר שבוצעו בתחום המגרש.  

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

מוותר  ואני  המגרש  שטח  את  ותואם  תקין  ומצאתיו  הגבולות  סימון  את    בדקתי 

תב  ו/או  טענות  כל  על  המגרש. בזאת  גבולות  סימון  בגין  כי    יעות  בזאת  מאשר  אני 

תנאי  פי  על  לתקינותם  אחראי  אהיה  וכי  בפני  הוצגו  לעיל  שפורטו    התשתיות 

 ההסכם. 

 חתימת היזם 

 שם מלא 

 ______________ 

 ת.ז 

 ________________ 

 חתימה ותאריך 

 ___________________ 

 רת המודד הצה 

כי היזם קיבל ממני את סימון המגרש ואת התשתיות הקיימות  הנני מצהיר בזאת  

 זה.   ך וחתם בפני על מסמ 

 

 ם המודד ש 

 ______________                      

 

 מס' רישיון 

 _____________ 

 

 חתימה ותאריך 

 ___________________ 

 

 
 



 חתימת המציע: _________________ 

 מת הסכם תשתית אישור רשות בדבר חתי   –נספח ד  
 

 ________ תאריך:____ 

 לכבוד 

 שיווק מנהל אגף בכיר  

 והשיכון   משרד הבינוי 

   י ר ו ש ל י ם 

 .ג.נ., א  

 _____________ הנדון: ________________ תב"ע ____ 

 _____   פרויקט '  מס 

 הננו לאשר בזאת כלהלן: 

 היזם :   . 1

 שם מלא: ___________________________  

 ______________________ ת.ז. / ח.פ :____    

 תובת: ____________________________ כ  

 אשר זכה במכרז הקרקע במתחם מס' _______________ שבפרויקט הנ"ל.  . 2

 במועד וקיבל מאתנו חוזה חתום.   הרשות תית עם  חתם הסכם תש  3

 

          

 

 

 בכבוד רב, 

        ________________________ 

 הרשות   חתימת מורשי חתימה מטעם 

                                                העתק: חשב המשרד 

      

 

 
 
 
 
 
 
 



 חתימת המציע: _________________ 

 נספח ה 
 שם הבנק _________________ 

 _______ מס' הטלפון _________  

         

 לכבוד  

 רשות מקומית __________________ 

 

 נ, ג. א. 

 
 נזקים    -ערבות בנקאית אוטונומית מס'_______  הנדון:  

 למכרז מס' ________ )להלן "המכרז"( בקשר                             
 ולחוזה מס' _________ )להלן "החוזה"( 

 

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד  

  ך_____________________________ לס 

)במילים:_____________________________________________________ 

 )___ 

 מחיר החוזה. רכן של החודש המשמש בסיס ל שיוצמד למדד המחירים לצ 

אשר תדרשו מאת:____________________________________)להלן:  

 "החייב"( 

בקשר עם חוזה  

 _____________________________ מספר_________________ 

מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה    ימים   15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  

ק את דרישתכם ומבלי לטעון  ום, מבלי שתהיו חייבים לנמ אלינו במכתב בדואר רש 

כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש  

 הסכום האמור מאת החייב.    תחילה את סילוק  

 

 ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך_______________ ועד בכלל.  

 

הבנק שכתובתו  זו יש להפנות לסניף  פי ערבות  -דרישה על 

 ____________  __________ 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה 

 

________________ 

 שם הבנק 

 

 ________________       _____________ 

 כתובת סניף הבנק             ומס' הסניף מס' הבנק  

 

 

 ______________   ______________   _________________ 

 חתימה וחותמת       שם מלא           תאריך          



 חתימת המציע: _________________ 

    

 ( 22) נספח א 

 

 מכתב הרשות המקומית 
 

 
 



 
 

 

 

 

                  

    

    

    

  

 

 

  
 הסכם העיקריה  –נספח ג' 

 
 

   אשדודב  לטווח ארוך להשכרה למגורים מתחםלבניית  במסגרת מכרז

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 214/2021ים/מכרז מס' 
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 חתימת המציע: _________________ 

 תוכן עניינים 

 

מס' 
 סידורי

 עמ' סעיף

 4 הגדרות ופרשנות  .1

 7 ן מסמכיםעדיפות בי  .2

 8 נספחים  .3

 9 הצהרות והתחייבויות היזם   .4

 11 תכנון והיתרים   .5

 12 הבניה ולוחות הזמנים לבניה  .6

 13   קיום ההסכםל ע בקרה  .7

 14   דמי אחזקהת בתקופת ההשכרה, שכר דירה ודירוההשכרת   .8

 18   לחברהדיווחים   .9

 19  איסור בדבר שיעבודו יקטמון הפרומי  .10

 21    חזקת המתחםל ואניהו  .11

 22 הדירות  שיווק ופרסום   .12

 23 ים ותשלומים  מיס  .13

 23 ן ליקויים  תיקובדק, אחריות ואחזקה תקינה,   .14

 24 ושיפוי ןחריות על נזק או אובדא  .15

 25 וחביט  .16

ורישום הערת  בלשכת רישום המקרקעין המקרקעיןרישום   .17
 27 אזהרה  

 28   הסבת זכויות אוהעברת   .18

 30   ותרופותסעדים  ,הפרות  .19

 36 סכםההערבויות לקיום   .20

 37 אירוע נזק   .21

 37   קיזוז  .22

 37   במקום היזם תשלום  .23
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 חתימת המציע: _________________ 

 37 תחולת ההסכם   .24

 37 כללי   .25

 38 והודעות  כתובות  .26
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 חתימת המציע: _________________ 

   הסכם
 

 אשדוד ב לטווח ארוך למגוריםלהשכרה  מתחם  לבניית 
 214/2021ים/במסגרת מכרז מס'  

 
 

 
 

 __________ שנת   _______לחודש    __________ביום  בעיר __________אשר נערך ונחתם 
 

 
 :בין
 

 ברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מהח –שכיר דירה לה
 ( "החברה" – להלן ) 515009652מס' חברה  

 
 ; מצד אחד

 
 :לבין
 

 __________  מס' זיהוי/תאגיד  __________
  "(היזם"  – ולחוד  להלן ביחד) 

 
 

 ; צד שנימ
 

דיור להשכרה לטווח    –  214/2021ים/מס'    מכרזאת  עם רמ"י  ביחד  פרסמה    חברה וה הואיל 
ב כהג  הלחכיר  אשדודארוך  המקרקעין  הצעותדרתם  של  לקבלת  ,  במכרז  בהזמנה 

המקרקעין  מתחםה  שלולהפעלה  הקמה  ל  ,תכנוןל גבי   " המכרז"   –להלן  )  על 
    ;("הפרויקטו"

 
מן המיזם   והואיל ארוך  לקידוםוהמכרז מהווה חלק  לטווח  לצורך שכלולו    ,דיור להשכרה 

יצירת תמהי  פתרונות שכירות ברחבי הארץ, תוך  ויצירת מגוון  ל  של שוק השכירות 
הן במחירים מופחתים והן בפיקוח על עליית מחיר    ,דיור להשכרה לטווחי זמן שונים

התעסוקתיים  ו  ,השכירות לצרכיו  בהתאם  לשוכר  וודאות  יציבות  מתן  תוך 
   ;חתייםוהמשפ

 
 ; צעת היזם נבחרה כהצעה הזוכהוה הואילו
 

  תהא   רמ"י,  זובחוברת המכר  ירהכהח  חוזהבכפוף למילוי כל התחייבויות היזם שבו והואיל
ליזם את ה   ה מוכנ חוברת כחלק מהמצורף    ,החכירהחוזה  בתנאי  מקרקעין  להחכיר 

לשם  ,  המכרז והיזם  ,  חוברת המכרזוהכל בהתאם להוראות    ,ביצוע הפרויקטוזאת 
  ; מסכים לקבל את המקרקעין לרשותו בתנאים האמורים

 
את    היזםו והואיל ולבנות  לתכנן  להמתחם  מתחייב  בנייתו  סיום  הדירות  ועם  את  השכיר 

לתחזוקת  במתחם   ולדאוג  השכירות  הסכם  להוראות  בהתאם  המתחם  לשוכרים, 
 ; למשך כל תקופת ההשכרה

 
    ;בהתאם לאמור בהסכם זה להלן םלהסדיר את יחסיה מעוניניםוהצדדים  והואיל

 
 :לפיכך מוסכם ומותנה בין הצדדים כדלקמן

 

 הגדרות ופרשנות .1

   נפרד הימנו.  המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי .1.1

 תנאיו.  מחייבים כיתרמהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ו המכרזכל מסמכי   .1.2
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 חתימת המציע: _________________ 

תיהם  החלוקה של ההסכם למסמכים, פרקים, סעיפים וסעיפי משנה וקביעת כותרו .1.3
לנוחות   ורק  אך  זו    הקוראנעשתה  לחלוקה  תהיה  ערך    אוולא  הכותרות  לקביעת 

 פרשני כלשהו. 

, אלא אם כן של המונחים שלהלן כרשום בצדם  בפרשנות הסכם זה, יהיה פירושם .1.4
  :הקשר הדברים מחייב אחרת 

 
 מבנים אשר יבנו על המקרקעין, ואשר יכללו את הדירות, ה " הבניינים "

ה המשותףאת  שטחים    רכוש  אם ,  נוספים  או  לוויםנ וכן 
   .חוברת המכרזובהוראות  בתכניתכמפורט קיימים, 

בסעיף   " דירה" הכנ  1כהגדרתה  מס  חקיקה   הסלחוק  )תיקוני 
 . 1992-שונות(, התשנ"בוהוראות 

 .  והדירות בשוק החופשי מופחתהדירות בשכר דירה   "  דירותה"

דירות בשכר דירה  ה"
 "מופחת

 . בחוברת המכרזכמפורט  ,לזכאיםשתושכרנה  הדירות

דירות בשוק  ה"
 " החופשי

, לשוכרים בשוק החופשיעל ידי היזם    תושכרנהשהדירות  
 .  , אם הוגדרו דירות כאמורהמכרז כמפורט בחוברת

בדבר דיור ה החלט"
 " להשכרה

משנה   ישראל, ל  4.8פרק  מקרקעי  מועצת  החלטות  קובץ 
  ."מכרז דיור להשכרה "שעניינו  

ו  א" הסכםה"
 " הסכם זה"

הסכם זה כשהוא כולל את כל נספחיו, בין שצורפו כחלק 
המכרז מסמכי  ו  מחוברת  כל  וכן  צורפו,  שלא   המכרזבין 

שהוגשמסמכוכל   ההצעה  ידי  הי  ולרבות   ,היזם  על 
וכל   , התכניותהמפרט  ,העבודותהתנאים הכלליים לביצוע  

לרבות  בעתיד,  להסכם  שיצורף  וסוג  מין  מכל  מסמך 
   תכניות נוספות. אופים מפרטים נוס

השוכרים  " הסכם השכירות" לבין  היזם  בין  יחתם  אשר  השכירות  הסכם 
   . (4ג)כנספח בנוסח המצורף להסכם זה 

סעיף   " אזהרהההערת " לפי  עסקה  מעשיית  הימנעות  על  אזהרה    126הערת 
שתרשם  אחרת,  מתאימה  הערה  או  המקרקעין  לחוק 

, החברהלטובת  ,  על המקרקעיןהמקרקעין,  בלשכת רישום  
, ללא הבנייניםהחכרה של    או( ממכירה  1הימנעות: )דבר  ב

( וכן  של הבנוי    או( משעבוד המקרקעין  2הסכמת החברה, 
ג' כלשהו ללא הסכמת החברהעליהם, לטו ובכפוף   בת צד 

זה הסכם  ההתחייבות, להוראות  בכתב  כמפורט  והכל   ,
    .רמ"יוכן כל הערה דומה שתירשם בספרי  ,(11ג)נספח 

ולבניה   ״ ועדה המקומיתהו״ לתכנון  המקומית  נמצא הוועדה  שבתחומה 
 המקרקעין.  

דירות   " זכאים" לשכור  דירה  הזכאים  העומדים   תמופחבשכר 
 .  בתנאי ההחלטה בדבר דיור להשכרה

 " אחזקהחברת "

 

תנהל   אשר  האחזקה  האחזקה חברת  שירותי  את  ותספק 
 בהתאם להוראות הסכם זה. , למתחם

 המרכיבים את המכרזכל המסמכים, המפרטים והתכניות   "  זחוברת המכר"
, לרבות כל למשתתפים במכרזשנמסרו  ו  יווהמצורפים אל

  אוהחברה  מסור  תאו    השמסרבכתב    תיקון   אותוספת  
במכרז    או  רמ"י למשתתפים  מטעמן  המכרזים  בכל ועדת 

 ואף לאחר הכרזת המציע שזכה.המכרז  שלבי 
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 חתימת המציע: _________________ 

 . 1969-תשכ"טה חוק המקרקעין, " חוק המקרקעין"

 . 1973-תשל"ג החוק המכר )דירות(,   " חוק המכר )דירות("

חוק התכנון "
 " והבניה

 . 1965-תשכ"ההחוק התכנון והבניה, 

 
תקנות התכנון והבניה )אישורים למתן שירותי  כהגדרתו ב  "4טופס "

 . 1981-וטלפון(, תשמ"א  חשמל, מים

" או 5"טופס 
 "תעודת גמר"

התכנו בכהגדרתו   תנאיו  תקנות  להיתר,  )בקשה  והבניה  ן 
 .  1970-תש"ל ה  ,ואגרות(

   מגרש לבניה כפי שהוא מופיע בתוכנית. " מגרש"

מדד המחירים  "
 "ןלצרכ

המחירים המרכזית   מדד  הלשכה  שמפרסמת  לצרכן 
אף ממשלתי  אם  לסטטיסטיקה  מוסד  כל  בידי     יתפרסם 

במקומו, בין שהוא  שיבוא  אחר, לרבות כל מדד רשמי אחר  
על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם בנוי  

המרכזית הלשכה  תקבע  אחר  מדד  יבוא  אם   לאו: 
 מוחלף. ין המדד השבינו לב לסטטיסטיקה את היחס

 במועד האחרון להגשת הצעות מדד המחירים לצרכן הידוע     "מדד הבסיס"
 .   למכרז

המחירים   " מדד הקובעה" במועד  לצרכן  מדד  ידוע  טי  הרלוונ שיהיה 
 .    בחוברת המכרזהמפורט 

  .מועד בחירת ההצעה הזוכה על ידי ועדת המכרזים " המועד הקובע"

תקופת   תחילתמועד "
 " ההשכרה

בסעיף   המפורטים  התנאים  כל  התמלאו  בו   4.11המועד 
 .  להלן

 " מנהלת"
 

אשר   למגורים",  להשכרה  "דיור  ידי  מנהלת  על  תמונה 
ליזם,  בכתב  הודעה  תישלח  זהותה  לגבי  ואשר  החברה 
 והכל אם תבחר החברה למנותה לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

ימונה " קחהמפ" מונה, ימעת לעת על ידי החברה, אם    המפקח אשר 
 להלן.   7כמפורט בסעיף 

   . זמנה לקבלת הצעותבה כהגדרתם המקרקעין" ״

   .כהגדרתו בהזמנה לקבלת הצעות " המתחם"

 ם זה כל התחייבויות היזם ללא יוצא מן הכלל על פי הסכ "עבודות"
לתכנון    ונספחיו,  התחייבויותיו  לתפעול לולרבות  בניה, 

    .בנייניםהלתחזוקה של  ו

לקיום  תיוערבו"
  או" ההסכם

 "הערבויות"

)של  יוערבו או  ת  ישראלי  ישראלית(, בנק  ביטוח  חברת 
מותנ ואוטונומי  ובלתי  היזם להבטחת  ,  תות  התחייבויות 

המכרז בסעיף  ,ע"פ  הערבולהלן  20  כמפורט  נוסח  ת יו . 
   .(7ג) נספח כמצורף 

הראשי   " הקבלן" ידשיאושר  כפי  הקבלן  בהתאם החברה,    י על 
   .הלןל  6.5סעיף להוראת  
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 חתימת המציע: _________________ 

לחברה   " קנסות" לשלם  היזם  על  אשר  שהחברה   אותשלומים  למי 
 הסכם זה.  רת התחייבויות היזם על פי תורה, בגין הפ

ריבית פיגורים של  "
   "החשב הכללי

ידי  פיגורים  –חשכ"ל  ריבית   על  , כפי שתפורסם מעל לעת 
 במשרד האוצר. החשב הכללי

מהבניינים     "רכוש משותף" אחד  בכל  המשותפים  כולו    ובמתחםהשטחים 
ה כלל  לשימוש  ייועדו  באותו    והמחזיקים  שוכריםאשר 

מסדרונות, במתחם  אובניין   מבואות,  שטחי  ולרבות   ,
רכוש  וכל  מעליות  מדרגות,  חדרי  מעברים,  מקלטים, 
משותף אחר, אשר מטבעם לא ניתן יהיה ליחדם למשתמש 

 מסוים. 

 .  רשות מקרקעי ישראל   "רמ"י"

רשות  ה"
או  "המקומית

   "העירייה"

 הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצאים המקרקעין. 

 השוכרים בשוק החופשי, יחד.  ים ו הזכא " שוכרים"

שוכרים בשוק  "
ישכור )לפי העניין(, דירה מבין    אוכל אדם שיבקש לשכור   " החופשי

  הדירות המיועדות להשכרה.

קירות החוץ של הדירה לרבות השטח    על ידיהתחום  שטח   " דירה השטח "
שירות  ושטח  עיקרי  שטח  זה  ובכלל  לקירות,  שמתחת 

 .   הבניהכהגדרתם בחוק התכנון ו

שכר הדירה  "
 "מופחתה

, מופחתבגין הדירות בשכר דירה    יםחודשיהשכירות  דמי ה
בסעיף כפי    , ןלהל  8  כמפורט  אחזקה  דמי  ובתוספת 

   .חוברת המכרזבהתאם להוראות  שייקבעו 

שלבי התכנון "
 " והבניה

 הצעות. בהזמנה לקבלת  המועדים המפורטים 

המפורטות   " השמאי " השומות  את  יערוך  אשר  זה, השמאי  בהסכם 
 בהתאם להחלטת החברה ובכפוף להוראת כל דין. 

המים    תאגיד"
 "והביוב

 ל הרשות המקומית. תאגיד המים והביוב ש

 .  כהגדרתה בהזמנה לקבלת הצעות " התכנית"

לשכור ם  זכאיל  משרד השיכוןאישור בכתב שיינתן על ידי   " זכאות אישור"
 . מופחתדירה בשכר דירה 

הקובע  שתחל  תקופה   " תקופת הבניה" תחילת במועד    ותסתייםבמועד 
     .תקופת ההשכרה

 צעות.  כהגדרתה בהזמנה לקבלת ה  " תקופת ההשכרה"

 בין מסמכים  עדיפות .2

  ייחשבו כמשלימים זה את זה, בכפוף לאמור להלן. וחוברת המכרז  מסמכי ההסכם   .2.1
היזם כמפורט בהזמנה לקבלת הצעות  הצהרות והתחייבויות  למען הסר ספק, כלל  

 תיחשבנה כחלק בלתי נפרד מהסכם זה.   –

 . חוברת המכרזמסמכי ההסכם כוללים את כל  .2.2
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ב  מקרהבכל   .2.3 סתירה  המכרזין  של  חוברת  הוראות    מסמכי  לקבלת  לבין  ההזמנה 
 .  הוראות ההזמנה לקבלת הצעות  תקבענה, הצעות

, על כל מסמכיה, תקבענה  התכנית לבין    המכרז רת  חובשל סתירה בין    מקרהבכל   .2.4
כפי שייקבע על ידי רמ"י והחברה לפי שיקול    כלפי היזם  ההוראות המחמירות יותר

 . דעתן הבלעדי

נספח  בדבר דיור להשכרה )ההחלטה  לבין    חוברת המכרזרה בין  בכל מקרה של סתי .2.5
תקבענה  (5ג) היזםהוראות  ה (,  כלפי  יותר  על   המחמירות  שייקבע  רמ"י    כפי  ידי 

 . רה לפי שיקול דעתן הבלעדיוהחב

חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת  הבמקרה בו חלות הוראות   .2.6
הוראות  ,  2014-תשע"דהשעה(,   האו  הבנייה  חוק  להאצת  ובנייה  תכנון  ליכי 

שעה(,   )הוראת  ובנייה  הוראות    או  2011-תשע"אה למגורים  תכנון  הליכי  תקנות 
יד להשכרלהאצת הבנייה ל )דיור בהישג    2015-תשע"ההה(,  מגורים )הוראת שעה( 

המקרקעין   שיווק  הרלוונטי    –על  החקיקה  דבר  הוראות  בין  סתירה  של  במקרה 
חוברת המכר הוראות  היזםלבין  כלפי  יותר  המחמירות  כפי    ז, תקבענה ההוראות 

ש את , ובשום מקרה אין לפרשייקבע על ידי רמ"י והחברה לפי שיקול דעתן הבלעדי
 .וא גובר על הוראות דברי החקיקה הרלוונטייםהסכם זה כאילו ה

הוראות   .2.7 בין  התאמה  אי  או  סתירה  של  מקרה  הוראות  זה    הסכםבכל  חוזה  לבין 
הוראה המחמירה כלפי היזם מבין השתיים, כפי שייקבע על ידי  תחייב ה  החכירה,

   הבלעדי.  ןהחברה לפי שיקול דעתו  רמ"י

אי .2.8 סתירה,  של  מקרה  דו-בכל  אפ-התאמה,  וכיוצא  משמעות,  שונה  לפירוש  שרות 
בהוראות   האמור  בין  נספח    הסכםבאלה  בין  או  מנספחיו,  באחד  האמור  לבין  זה 

בעני  מסמך,  באותו  או  הילנספח,  הכלולה  ן  ההוראה  תכריע  וביצוע,  לתכנון  נוגע 
   :החברה על ידיבמסמך לפי סדר העדיפויות הבא, כל עוד לא נקבע אחרת 

 זה. הסכםבכנון שהנחיות הת .2.8.1

 . 2.4, 2.3מפרטי משרד הבינוי והשיכון מס'  .2.8.2

 . החברה על ידילאחר שאושרו בכתב   יזם,ה שערך תכניות  .2.8.3

 . הבינמשרדי לעבודות הבניה  המפרט הכללי .2.8.4

 קנים ישראליים.ת .2.8.5

זרים .2.8.6 תקנים    תקנים  בהיעדר  וצרפת,  גרמניה  בריטניה,  ארה"ב,  של 
 .ישראליים

אלא   אחריו,  הבאים  על  עדיף  בדרישותהקודם  מחמיר  אחריו  הבא  מסמך  יו  אם 
אי  לעומת   סתירה,  של  במקרה  המחמיר.  המסמך  יחייב  ואז  הקודם,  המסמך 

יגברו ההוראות    –ו מסמך  משמעות או פירוש שונה לגבי הוראות באות -התאמה, דו
 . כלפי היזם, כפי שייקבע על ידי החברה המחמירות יותר

 היזם.  בכל מקרה אחר, יגברו ההוראות המחמירות עם  .2.9

בהירות, שיבוש, השמטה,  -איהסכם זה או בנספחיו  יתגלו בהוראות  בכל מקרה בו   .2.10
על    הטעון תיקוןלמלא את החסר ולתקן את    חברהה  תכפילות, טעות וכיו"ב, רשאי 

 . יזםהודעה על כך ל ידי

 נספחים  .3

  :והמהווים חלק בלתי נפרד ממנוזה  הסכם מסמכים המצורפים ל .3.1

 למתחם;  רישות מינימום(  מפרט טכני )ד - ( 1נספח ג) .3.1.1

 נוהל אישור מסמכי תכנון;  - ( 2נספח ג) .3.1.2

 מפרט התחזוקה; - ( 3נספח ג) .3.1.3

 נוסח הסכם השכירות ונספחיו; - ( 4נספח ג) .3.1.4
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ג) .3.1.5 משנ  -  (5נספח  ישראל,  ל  4.8  הפרק  מקרקעי  מועצת  החלטות  קובץ 
באתר רמ"י  לאתרו  בפועל ואולם ניתן  אינו מצורף    -להשכרה  בדבר דיור  

   ;http://www.land.gov.ilבכתובת 

 ועריכת הגרלות לזכאים;   פרסוםנוהל  - ( 6נספח ג) .3.1.6

 נוסח הערבויות לקיום הסכם; - ( 7נספח ג) .3.1.7

   ; נספח הביטוח - ( 8נספח ג) .3.1.8

   ; אישורי ביטוחי הבנייהנוסח  - ( 9נספח ג) .3.1.9

 ;אישורי ביטוחי ההשכרהנוסח   - (10נספח ג) .3.1.10

עסקה    -  ( 11ג)  נספח .3.1.11 מעשיית  הימנעות  בדבר  התחייבות  כתב  נוסח 
 ופרוטוקול;

 נוסח ייפוי כוח נוטריוני;   - (12נספח ג) .3.1.12

 נוסח אישור הקבלן בדבר ניסיון;   - (13נספח ג) .3.1.13

 .נוסח התחייבות הקבלן לביצוע העבודות  - (14נספח ג)  .3.1.14

  :סכם זההמהווים חלק בלתי נפרד מהאך מסמכים שאינם מצורפים   .3.2

 ; תהתכני .3.2.1

הבין  הכלליהמפרט   .3.2.2 הוועדה  בהוצאת  בניין  כל  -לעבודות  על  משרדית 
 ; ים, במהדורתם האחרונה והמעודכנתפרקיו המתאימ

 ; נתבמהדורתם האחרונה והמעודכ ישראלייםתקנים   .3.2.3

]חוברות    לעבודות הנחיות   .3.2.4 השיכון  משרד  של  מהדורה    –[  2.4  2.3תכנון 
אוקטובר   הבי2012חמישית,  משרד  באתר  לאתרן  ניתן  והשיכון  .  נוי 

בכתובת     
http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/tichnun/han

pdfhayot_leavodot_tichnun/hanhayot_leavodot_tichnun.    אתר(
לעבודות   חדשה"/"הנחיות  "בנייה  לשונית  תחת  והשיכון,  הבינוי  משרד 

 תכנון"(. 

   הצהרות והתחייבויות היזם .4

כ ומהתחייבויותיו  היזם  מהצהרות  לגרוע  ב מבלי  חלקי  מפורט  המכרזיתר  )לרבות    חוברת 
 : דלקמןכהיזם מצהיר ומתחייב בזה בהתחייבות יסודית  , ההזמנה לקבלת הצעות(

וכל    , נספחיוהסכםה לרבות  ,  המכרזבעיון ובחן בקפידה את כל מסמכי  א  קרהיזם   .4.1
 . הנ"ללו כל  ברוריםדין רלוונטי, וכי 

באמצעות    ,ליזם .4.2 ובין  בעצמו  היכו  , הקבלןבין  את  הידע,  יש  הפיננסית,  לת 
והטכניים, המקצועיים  הכישורים  הניסיון  המיומנות,  הידע,  הציוד,  כוח    הכלים, 

יתר  וכל  המיומן  הדרושים    העבודה  והמשאבים  התחייבויותיו האמצעים    לביצוע 
זה הסכם  לפי  והאישורים  כי  ,  והעבודות  ההיתרים  כל  את  להשיג  ביכולתו  יש 

הסכם זה, והכל בהתאם לתנאים ולדרישות    הדרושים לביצוע התחייבויותיו על פי 
  בובכל מקרה    ןה על מלוא נזקי"י  רמו  חברה והוא יהיה אחראי לפיצוי ה  ,שבהסכם

   בהסכם זה אינו נכון.שהצהרותיו   ביתרהרה זו או ר בהצ האמו

ובדקהיזם   .4.3 המקרקעין    בחן  רישום  בלשכת  המקרקעין  של  הרישום  מצב  את 
המיוחדות לרבות    ,רמ"יבו ההוראות  המקרקעין    את  עם  בחוברת    כמפורט בקשר 

  ולידוע  ו  (1)א נספח    החכירהחוזה  את  וכל הקשור והנובע מהן,  בהסכם זה  ו  המכרז
המכרז  המפורטהמידע  ש המקרקעין    במסמכי  עם  ממצבקשר  שלם    או  ה אינו 

המקרקעין  וש עם  בקשר  הבדיקות  כל  את  עצמאי  באופן  לבצע  הזכויות    אועליו 
 ות במקרקעין מכל מין וסוג שהוא.המגבלות הקיימ  אובמקרקעין 

את  התכניתאת  בדק  היזם   .4.4 המקרקעין המצ,  של  התכנוני  הגובלים    ב  והשטחים 

http://www.land.gov.il/
http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/tichnun/hanhayot_leavodot_tichnun/hanhayot_leavodot_tichnun.pdf
http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/tichnun/hanhayot_leavodot_tichnun/hanhayot_leavodot_tichnun.pdf
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המקומית  בלרבות  במקרקעין   המקומיתוו בורשות  מסמכי  עדה  הוראות  את   ,
התכנון,  התכנון,   ניצול  נתוני  הבניה,אפשרויות  שה םומצב  םייעוד  זכויות  ,  םכפי 

בדק את ההוראות המיוחדות המפורטות  ו,  (AS IS)  הגשת הצעתו למכרז,במועד  
ועל העסקה  את  ובאופן עצמאי    בחוברת המכרז על המקרקעין    מושאהשלכותיהן 

כאלה,    זה   הסכם ויש  ככל  המקרקעין,  עם  בקשר  אחרות  מיוחדות  הוראות  וכן 
בדק את תיק המידע ברשות המקומית ואת התנאים  ,  שאינן מצורפות להסכם זה

בניה   היתר  כל אלה מולהוצאת  כי  תאימים לכל מטרותיו מכל הבחינות, הן  מצא 
תלונות   לו  תהיינה  לא  וכי  המשפטית,  והן  התכנונית  הן    או ת  יעותב  אוהפיזית 

בקשר    או התכנון והבניה עליהם  לאפשרות    אוקרקעין  טענות ביחס למ   או דרישות  
אליהם,מפורט  ל בקשר  המכרז  ממנו  במסמכי  והנובע  הקשור  כל  שאינו    או  על 

 מום.    אופגם   אורבות בגין אי התאמה ל ,רט בומפו

  רלבר  יזם באחריות ה  ,לאכלוס  או   קיימים תנאים להוצאת היתר בניה   בתכניתאם  
כלפי    או  י"רמ  כלפיתביעה    אודרישה    אואת כל הנוגע אליהם ולא תהא לו כל טענה  

 . כךבכל הנוגע ל חברהה

  אובשטחים סמוכים    ו אמצויים מבנים בשטחי המקרקעין    אם,  לאמור לעיל  בנוסף .4.5
וכיו"ב,   הריסות  מבנים,  חלקי  מבנה,  יסודות  תת  תשתיות,  ובין  עיליים  בין 

שקרקעים,   ובין  קיימים  חתימת  בין  היזם  ימצאו לאחר  שימצאו,  ככל  זה,  הסכם 
, על חשבונו את כל אלה, ותוך תיאום עם  להעתיק  או  להסיט  אויהא אחראי לפנות  

   .חברת החשמל וכיוצ"ב ,בזק , כגון והגורמים המוסמכיםהרשויות 

  צורפיםהמבין  המפרטים, התקנים והדרישות )ות התכנון,  הנחי התכניות,  בדק את   .4.6
לפי כל דין( הנוגעים במישרין או בעקיפין למכלול התחייבויותיו על  להסכם זה ובין  

בהסכם  הוזכרו  אם  בין  זה,  הסכם  ומצויים  ובין    פי  לו  ידועים  אלה  וכל  לאו  אם 
ומקובל  ולבדקםברשותו  לבררם  האפשרות  לו  וניתנה  עליו  מנוע    ים  יהיה  והוא 

 ״ל. הבנה של איזה מהמסמכים הנ מלטעון כל טענה של אי ידיעה או אי 

בדק את היבטי המס הכרוכים בהתקשרות ביחס להסכם זה ולפרויקט ומבלי  היזם   .4.7
  לגרוע מכלליות האמור, את היבטי המע"מ, מס הרכישה ומס ההכנסה הרלוונטיים

רים  אח  דינים נוספים   או   1959-תשי"טהעידוד השקעות הון,  ל חוק  האת היבטי    וכן
 .  להשכרה  בניינים החלים על

תתקבל .4.8 שבו  מקרה  ה  בכל  הרשות  מאת  והביוב    אומקומית  דרישה  המים  תאגיד 
היטלים הקמה,  דמי  פיתוח,  הוצאות  המקרקעין    לתשלום  בגין  אגרות    מושאאו 

מתחייב  המכרז,  התקופה שקדמה לפרסום    בגין הדרישה היא    אף אם עילתהמכרז,  
 היזם לשלם את כלל חיובי הפיתוח מיד עם קבלת דרישה ראשונה לשלמם.  

את  תכל   מתחייבהיזם   .4.9 ולבנות  הוראות  המתחםנן  ולכל  הדין  להוראות  בהתאם   ,
 הסכם זה.  

וכולן יחד, ללא יוצא    שיבנו במקרקעין הדירות  אחת מן  כל  ב  השימושש  יזם ידוע ל .4.10
הכלל, לעיל  לשוכרים,  בלבדלמגורים  השכרה  ל  ונ הי  מן  כל    ,כהגדרתם  במהלך 

והיזם ברציפות,  ההשכרה,  יעוד  תקופת  שינוי  ליזום  שלא  שימוש    מתחייב  או 
אחר למטרה  שאינה  במקרקעין  אתת  על    תואמת  החלים  החקיקה  דברי  הוראות 

המקרקעין הוראות    או   שיווק  להשכרה   ה החלטהאת  דיור  האמור  את    או   בדבר 
זה הנחיות    או  בהסכם  כך.החברה  את  עם  או    בקשר  הייעוד  שינוי  בדבר  האיסור 

הינ  במקרקעין  מ  והשימוש  לאחר  בלבד.  ההשכרה  תקופת  היזם  למשך  יוכל  כן, 
המק עם  בקשר  להוראות  רקעי לפעול  בכפוף  שיהיו  וונ החכירה    חוזהן  רמ"י  הלי 

 . ובכפוף לכל דין תקפים באותה העת

טופס  :  םהינ  בר,, במצטלתחילת תקופת ההשכרההתנאים   .4.11 לכל    5וטופס    4קבלת 
בסעיף  האחזקהחברת    אישור,  המתחם קיום  להלן    11  כמפורט  אישור  והמצאת 

חוק  האין באמור כדי לגרוע מהוראות    .להלן  16, כמפורט בסעיף  לחברהביטוחים  
שעה(,   )הוראת  לדיור  מועדפים  במתחמים  הבנייה    או  2014-תשע"ד הלקידום 

הבנייה  הוראות   להאצת  ובנייה  תכנון  הליכי  שעה(, חוק  )הוראת  למגורים 
למגורים  הוראות    או  2011-תשע"אה הבנייה  להאצת  ובנייה  תכנון  הליכי  תקנות 

יד להשכרה(,   בהישג  )דיור  על  , במקרה ש2015-תשע"הה)הוראת שעה(  חלים  אלו 
 המקרקעין. שיווק  

לא יעניק אופציה    אוזכויות מכל סוג    כל העברתלא יבצע  סב וילא    ,ימכורלא  היזם   .4.12
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זכ סעיף  –ויות  להעברת  להוראות  בהתאם  החודשים    12במהלך    להלן.  18  אלא 
יזם רשאי לבצע פעולות שיווק  האחרונים לתקופת ההשכרה, ולא טרם לכן, יהיה ה 

הדירות  ופרסום מכירת  כלשהי  לצורך  מחייבת  בהתקשרות  יתקשר  שלא  ובלבד   ,
ה ושהתקשרות מחייבת כאמור  חרונים לתקופת ההשכראלא בששת החודשים הא 

 .  ההשכרה  תיכנס לתוקף רק לאחר תום תקופת

ההיזם   .4.13 לצורך  הסתמך  ההצעה  לא  התחייבויות  גשת  או  מצגים  הבטחות,  של  על 
  אם  ,נמסרו  או  שנעשו  בדיקות  אודו״חות    , לרבותןמי מטעמ  או  רמ"י  או  חברהה

לפי כל דין בקשר עם ם אחר הפועל  מטעם כל גור  או  חברהה  או  רמ"ימטעם    ,נעשו
, הינם לצורך אינפורמציה ראשונית בלבד  בדיקות כאמור  או. כל דו"חות  הפרויקט

ת היזם מהחובה המוטלת עליו  לא יפטרו א  ,אי מסירתם ליזם  או  ,המצאתם ליזםו
לבצע בעצמו בדיקות ככל הנדרש לצורך ביצוע עבודות וקיום כל התחייבויותיו של  

כלפי    או  ןמי מטעמ  או  רמ"י  או  חברהה לא תהיה לו כלפי  וכם זה,  היזם על פי הס
  והבדיקות תביעה בקשר עם הדו״חות    או טענה    אוכל צד שלישי שהוא כל דרישה  

 , שלמותם או דיוקם או אי מסירתם ליזם. דלעיל, מידת נכונותם

כספיות    יהא לא  היזם   .4.14 תביעות  שום  לבסס  לוח    או רשאי  הארכת  לרבות  אחרות 
ותק  איזמנים  עקב  העבודות  ביצוע  ש-ופת  מתנאי  ידיעה  כלשהו  תנאי  חוברת  ל 

תנאי  או    המכרז הכרת  אי  או  ידיעה  אי  על  או  כאמור,  תנאים  של  השלכותיהם 
כל טענה    אוודות  כלשהו הקשור בביצוע העב  על  בזה  והוא מוותר    או הנובע ממנו 

 .כנגד רמ"יו חברהכנגד ה תביעה  אודרישה 

הסכם    מושאהתקשרות  יונות הנדרשים על פי דין להוא בעל כל האישורים והריש .4.15
 .  1976-זה, לרבות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

ב  כלאין   .4.16 להתקשרותו  אחרת  או  חוזית  חוקית,  כל  מניעה  ולקיום  זה  הסכם 
 התחייבויותיו על פיו במלואן ובמועדן. 

  והיתרים תכנון  .5

לתהיזם   .5.1 על  מתחייב  את  כנן  והבניהאם  בהת   ,המתחםחשבונו  התכנון  ,  לשלבי 
דין  ההוראות  ל  ,של משרד הבינוי והשיכוןלעבודות תכנון  חוברת הנחיות    ולהוראות

תכנון היזם יכלול את כל    . וכיו"ב  החל על בניה מהסוג שתבוצע במתחםתקן  כל    או
    במקרקעין. התכניתהדירות אשר ניתן לבנות על פי 

  ( 2ג)ח  נספבהמפורטים  ון  התכנ  מסמכיאת    החברהלאישור  היזם מתחייב להמציא   .5.2
והבניה התכנון  לשלבי  כל  בהתאם  מול  התכניות  את  לאשר  מחובתו  לגרוע  מבלי   ,

, יהא רשאי  החברהידי  ל  ע  ם אלהמסמכיאישור  לאחר    רק .  גורם נוסף, לרבות רמ"י
הבקש את  להחתים  בניה    ותהיזם  רמ"י  להיתר  ו  ןולהגיש אצל  חתימת  ל לאישור 

 .  ("הבקשות להיתרים"  –)להלן  ועדה המקומיתוה

סמכויותיה מכלל  לגרוע  החברה  מבלי  לכלל    אולאשר    אולהעיר    של  להתייחס 
ממסמ העולים  התכנון  התכנון  היבטי  מהם,    אוכי  עולים  רששאינם  אית  תהיה 

כמקובל  החברה   יחושב,  ששטחן  לוודא  מנת  על  הדירות,  שטחי  לעניין  להעיר 
  התכנית דר, ובהתחשב בהוראות  מ"ר לח  25-בפרויקטים למגורים, לפי מפתח של כ

בין   הממשקים  תכנון  לעניין  להעיר  רשאית  תהיה  שטחים  בין  להדירות  וכן 
במקרקעין.בייעוד כאלו  שטחים  קיימים  אם  נוספים,  "חדר"   לעניין  ים    –  זה, 

 חדר המיועד לשמש ללינה.   אומשמעו חדר מגורים 

ר כדי לגרוע  באמואין    היזם מתחייב לתקן את מסמכי התכנון לפי דרישות החברה.
    .התכניתלרבות  הוראות כל דין ומ  חוברת המכרזיתר סמכויותיה של החברה לפי מ

והב .5.3 התכנון  להוריים  להיתר  קשותמסמכי  בהתאם  היזם  ידי  על  הדין,  וכנו  אות 
הבינוי    (2ג)נספח  ,  (1ג)  נספח  ,התכנית הנחיות לעבודות תכנון של משרד  וחוברת 
   .והשיכון

לא    בקשות להיתריםל  אולתכנון    החברהבאישור  שבזאת,  למען הסר ספק מובהר   .5.4
כדי  זה  סעיף  ב ואין באמור    התכניתאת    תואמים  מסמכים אלושמשום אישור    יהיה 

   .אמכל אחריות שהי יזםפטור את הל

ב  מתחייב   היזם .5.5 מענה  הלתת  מוגבלויותקט  רויפמסגרת  עם  בהתאם    לאנשים 
   .1998-חנשים עם מוגבלות, תשנ" חוק שיוויון זכויות לא לפי , לרבות הוראות הדיןל
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ליזם .5.6 וגבולותיהם    ידוע  המגרש/ים  סופיים  ששטחי  בהם  אינם  ויחולו  וייתכן 
בהסדר    או  בתכניתיים  כתוצאה משינו   או  גבולותיהם בשטחשינויים לאחר סימון  

ולא תהיה    או תכניות החלוקה    או קרקעות   ואין  זה,  הסכם  לפי  בביצוע העבודות 
כנגד העייריה    אוכנגד רמ"י    או   החברה תביעה כנגד    אודרישה    או כל טענה    יזםל

   בגבולות עקב כל האמור לעיל. אובקשר לכל שינויים בשטחים 

אצת הבנייה למגורים )הוראת שעה(  תקנות הליכי תכנון ובנייה להבמקרה בו חלות   .5.7
להשכרה(,   יד  בהישג  המקרקעין,    2015-תשע"הה)דיור  שיווק  על  יעל  היזם  דווח 

 לתקנות הנ"ל.  )ב( 14בנייה בהתאם לתקנה  קבלת היתר ה

 ולוחות הזמנים לבניה הבניה .6

  שבחוברת המכרז בהתאם לשלבי התכנון והבניה  המתחם  את  בנות  ל  מתחייבהיזם   .6.1
הלרבות   הדין,  ו  , צמודהפיתוח  להוראות  התקנים  התכניתבהתאם  הבניה,  היתר   ,

נספח  ,  (1ג)  פחנסובמיוחד הוראות    ,הרלוונטים, הוראות הסכם זה על כל נספחיו
   וחוברת הנחיות לעבודות תכנון של משרד הבינוי והשיכון.  (2ג)

לשאת בעלויות עבור ביצוען של עבודות פיתוח ותשתית,    אוכן מתחייב היזם לבצע  
 הכל בהתאם למפורט בהזמנה לקבלת הצעות.  ו

הינן   .6.2 העבודות, אשר  לביצוע  יהא אחראי  ומושלם, "היזם  סופי  במצב  עד מפתח", 
ולדרישות  תחם  כשהמ ישראליים  לתקנים  ובהתאם  זה  הסכם  לפי  לאכלוס  ראוי 

הבניה היתר  לקבלת  אחראי  וכן  זה  להסכם  הנספחים  לכל    ,המפרטים  וכן 
ההיתרים הדרושים לצורך ביצוע העבודות המוטלות    או הרישיונות    אוהאישורים  

חשבונו על  אחראי,  יהיה  היזם  מוסמכת.  רשות  מכל  הסכם  הוראות  פי  על  ,  עליו 
אישור   כל  לרבות    אולהשגת  למקרקעין,  שמחוץ  בשטחים  שימוש  לצורך  היתר 

דרכים זמניות, שטחים ציבוריים במידה שאלו נדרשים לצורך ביצוע העבודות על  
 ה.  ז  הסכםפי 

טופס    יהיההיזם   .6.3 להוצאת  עריכת    4אחראי  לצורך  )כולל  הבדיקות    ,(הוצאתוכל 
נוסף הנדרש על ידי הרשות    שור יא כל  ת  לולקב  ,המתחםכל  ל  תעודת גמר להוצאת  

אכלוס   לשם  ו  אוהמתחם  המקומית  התכנון  חוק  להוראות  והכל    ,בניהה בהתאם 
  .במועד הקבוע לכך בהסכם זה

תנא  יזםה .6.4 אחר  למלא  והר מתחייב  ההיתרים  המבוצעות  יי  לעבודות  בנוגע  שיונות 
מטעמו  או  ויד -על מילוי    מי  הבטחת  לשם  הנאותים  האמצעים  בכל  ולנקוט 

ההיתרים  ההורא  של  והתנאים  ידישיונות  יהר  או ות  בוצעו    על  העבודות.  מבצעי 
כל צד ג'  כן את  ו,  , את רמ"יהחברהאת    יזםפצה היהעבודות בניגוד לאמור לעיל,  

 שיונות וההיתרים. יכתוצאה מהפרת תנאי הר  למי מהםגרם  על נזק שיי

עבודות  לצורך   .6.5 היביצוע  מתחייב  נספחיו,  על  זה  בהסכם  כמפורט  זם  הבניה 
  (31ג)  נספחהמפורטים  אשר יעמוד בכל התנאים  להתקשר עם קבלן ראשי מטעמו,  

כל אחד  במצטבר יידרש  כזה  ובמקרה  ניתן להתקשר עם מספר קבלנים ראשיים   .
 . "(תנאי הסף לקבלן"  – )להלן (31ג) נספחד לעמוד בתנאי מהם בנפר

לקבלן, וזאת  את פרטי הקבלן אשר עונה על תנאי הסף   לחברההיזם מתחייב להציג 
יאוחר   כקבוע  מהמועד  לא  החברה,  לאישור  המוקדם  התכנון  בחוברת  להגשת 

לדרוש    החברה  .המכרז רשאית  הקבלן    או  השלמותתהא  עם  בקשר    או הבהרות 
   איזה מהמסמכים שהוצגו לה. בקשר עם

תעודת   היזם  יציג  לקבלן,  הסף  בתנאי  עמידתו  והוכחת  הקבלן  פרטי  במסגרת 
רשם מטעם  תקפה  בפני    רישום  יציג  וכן  לעיל,  הנדרש  בסיווג    החברה הקבלנים 

התחייבות  ביחס לניסיון הנדרש לעיל בצירוף    ( 31ג)   נספחכאישור בנוסח המצורף  
המתחם    של  הבניהעבודות    קיבל על עצמו את ביצועלפיו  ,  בלתי חוזרת של הקבלן

 .  (41ג) נספח  בנוסח,  בכך הכרוכה האחריות ואת

רשאית    לקבלן,בתנאי הסף    עומד  נואי  הקבלן שתסבור  אם החברה     החברה תהא 
 .  קבלן אחר, אשר עומד בתנאי הסף כאמוריזם להתקשר עם  מה  לדרוש

בתנאי הסף    עומד  או עמד  לא    ןהקבל   אועיל  ל  זה  סעיףלא פעל היזם על פי הוראות  
אישר  או   לקבלן  זהות    החברהה  לא  הקבלן    או הקבלן  את  את  היזם  החליף  לא 

  19.10בהתאם להוראות סעיף  קנסות  היזם  הטיל על  ל  ה ברהחרשאית    ,כאמור לעיל
 .  להסכם זה להלן
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באמצע .6.6 רק  הבניה  את  לבצע  מתחייב  שהקבלן  ות היזם  ומתחייב  קרא  י  הקבלן 
היזם לא יהא רשאי    ., טרם ההתקשרות עמועל נספחיו  ,זה  את הסכםק בעיון  ובדיו

ה את  אחרלהחליף  בקבלן  אלאקבלן  שיקול    ,  לפי  שיקבעו  בלבד  חריגים  במקרים 
. לא  שלהלן  סףהבתנאי    ובכפוף לעמידת הקבלן החלופי,  החברההבלעדי של    דעתה

די לגרוע מאחריותו של היזם לעמוד בלוחות הזמנים לבניה  יהיה בהחלפת הקבלן, כ
התחייבויותיו.   רשאית    החברהוביתר  דעתהיה  לשיקול  בהתאם  תה  להחליט 

   .התביעה בקשר עם החלטת  אודרישה  אוולא תהיה ליזם כל טענה הבלעדי,  

בזאת,    יזםה .6.7 הבניה  שמתחייב  ביצוע  התחלת  הבניה  בעת  מהלך  כל  יהיו  ולאורך 
 .שיונות הדרושים כחוק יי בניה תקפים וכל הרהיתר   ובידי

את    מתחייבהיזם   .6.8 מינימום(  המתחם  לבנות  )דרישות  הטכני  למפרט  בהתאם 
  חברה דרישות המינימום של ה  הכולל את. המפרט הטכני הינו מפרט  (1) גנספח  שב

בניית   עם  לכל  והינו  המתחם  בקשר  היזםדירות.  האחיד  לשדרג    אם  את  יבקש 
המשותפים  ולשטחי  לדירות  המפרט חשבונו,    , במתחםם  שדרוג  על  אז  המפרט  כי 
אחיד  יבוצע   הדירותבאופן  בובמתחם    לכל  המשותפים  יוצא  ולשטחים  ללא   ,
מקרה,    .מהכלל של  בכל  מראש  אישור  בהתא  לכל  החברהנדרש  במפרט,    םשינוי 

מחויבת( לאשר שינויים במפרט  לא    החברה תהא רשאית )אך  .(1ג)  נספחבלמפורט  
ל המשמעויות הנובעות משינויים כאמור תהיינה באחריותו המלאה  כאמור, אך כ

טענה   בכל  לבוא  יוכל  לא  והוא  היזם  של  כ   אווהבלעדית  החבר תביעה  בגין  נגד  ה 
ידי החברה. כמו כן, היזם יהא מחוייב  על    אישור או אי אישור בקשת שינוי כלשהי

על פי ההסכם    לאשר את השינויים כאמור עם כל גורם מוסמך אחר רלוונטי הנדרש
   ועל פי כל דין. 

כל  שמתחייב    יזםה .6.9 לפי  הבביצוע  ובחומרים  י  זה  הסכםעבודות  במוצרים  שתמש 
תקן   תו  לדרישות  יוהנושאים  בהתאם  ומלאכות  חומרים  מוצרים,  בדיקות  בצע 

 .  החברה

ועיקרי בהסכם זהבמהלך תקופת הבניה  עמידה בלוח הזמנים   .6.10 יסודי    . הינה תנאי 
ללסיים    מתחייב  יזםה עד  העבודות  ו  סיוםאת  הבניה  אחד  לעמוד  תקופת  בכל 
   .(2ג)נספח וב שלבי התכנון והבניהב הקבועים לוחות הזמנים מ

מבלי  תהיה החברה רשאית,  ,  איזה מהםב  או   בשלבי התכנון והבניה   םיזה   עמד לא   .6.11
ל  מכל  לגרוע זה    חברההסעדים המוקנים  הסכם  לחלט  ,  להם  ובנוסף  הדין  או לפי 

הקנסות הקבועים    אומוסכמים  הפיצויים  את ה  20.1שבסעיף    ות מתוך כספי הערב 
 .  היזם לא שילמםאם , להלן 19.10בסעיף 

    על קיום ההסכם בקרה .7

המפקח יהא    .על העבודות באמצעות המפקחלערוך בקרה  תהיה רשאית  ,  החברה .7.1
העבודות ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב החומרים בהם    רשאי לבדוק את

ת. כן רשאי המפקח לבדוק אם היזם מפרש  משתמש היזם ואת טיב ביצוע העבודו
לעזור ולספק למפקח  מתחייב  ומבצע כהלכה את הסכם זה ואת הוראותיו, והיזם  

   כל המידע הדרוש לצורך הבדיקות הנ"ל.

להיכנס בכל עת לאתר העבודות מתחייב להיזם   .7.2 ולכל הבא מטעמו    אפשר למפקח 
וכן  זה    הוראות הסכםולכל מקום אחר בו מבוצעת עבודה כלשהי הקשורה לביצוע  

לביצוע   הקשורים  כלשהם  וחפצים  מכונות  חומרים,  מובאים  שממנו  מקום  לכל 
העבודות. בביצוע  הקשורים  מוצרים  מכינים  בהם  או  יאפ העבודות  שר  היזם 

 תקנים והשירותים שהותקנו באתר.קח ולכל הבא מטעמו להשתמש בכל המלמפ

מטעמו  הוא  ש  מתחייבהיזם   .7.3 המועסקים  יד  אווכל  בביצעל  העבודות,  ו    וציית יוע 
 .ולביצוע העבודות וזאת תוך התקופה שתקבע על יד להוראות המפקח בכל הנוגע  

שר בו מבוצעות פעולות  בין באתר העבודות ובין בכל מקום אחר א  ,ביצוע העבודות .7.4
ביצוע תבוצענה    לצורך  והעבודות  המפקח  של  לפיקוחו  נתון  יהיה  העבודות, 

תינתנה לו    אשר מתחייב בזה למלא אחר ההוראות    לשביעות רצונו המלאה. היזם
מכלליות  מעת לעת על ידי המפקח בין שהן כלולות בהסכם ובין שאינן. מבלי לגרוע  

ש אחרת  סמכות  ומכל  לעיל,  יכריע  האמור  המפקח  זה,  בהסכם  למפקח  ניתנה 
טיבן   העבודות,  ביצוע  אופן  עם  בקשר  שתתעורר  שאלה  בכל  וסופית  בלעדית 

ובקש בהםומועדיהן  ישתמש  שהיזם  החומרים  של  וסוגם  איכותם  עם  בביצוע    ר 
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 חתימת המציע: _________________ 

. שום דבר האמור בסעיף זה, ושום מעשה או מחדל מצד המפקח, בקשר  העבודות
ם זה, לא יפטור את היזם מאחריותו למילוי תנאי  הסכ  על פילהפעלת סמכויותיו  

העבודות  ולביצוע  זה  בטענה    הסכם  לבוא  יוכל  לא  היזם  להוראותיו.    או בהתאם 
 לא משביע רצון.  אוניהול כושל   אובתביעה כלשהי בגין פיקוח  

לראות   .7.5 הבקרהאין  בידי    בקיום  אמצעי  אלא  למפקח,  שניתנו    החברה ובסמכויות 
  חברה כדי להטיל על ה בו  אין  תחייבויותיו על פי ההסכם והיזם יעמוד בהשלהבטיח  

יהיה  הנועד  האינ  הבקרהאחריות.  המפקח    או לא  והיזם  היזם  את  רשאי    לשרת 
התח מביצוע  עצמו  קביעות  לפטור  של  פרשנות  יסוד  על  עליו,  המוטלות  ייבויות 

וכן   המפקח    או  הבקרההמפקח  של  מפקח    אוהוראותיו  מינוי  מתן    אואי  אי 
ידו  הוראות   מלוא  על  לקיום  המלאה  מאחריותו  היזם  את  ישחררו  לא 

והבלעדית    , או כדי לגרוע מאחריותו המלאה המוחלטתחברההתחייבויותיו כלפי ה
העבודו לטיב  לתכנון,  היזם  היזם  של  זה.  הסכם  תנאי  כל  ולקיום  לחומרים,  ת, 

המפקח בגין כל תביעה שתוגש  את    או   ה מי מטעמ  או  חברה מתחייב לשפות את ה
 נגדם בקשר עם התחייבויותיו על פי הסכם זה. כ

את  החברה   .7.6 הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  לקבוע  הבקרה  היקף  רשאית  פעולות 
בקשר עם ההסכם, להקטין ולהגדיל את היקף פעולות אלו מפעם לפעם,    שיתבצעו

מקרה לא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריותו של היזם בהתאם להוראות הסכם  ובכל  
 נאי המכרז.זה ובהתאם ליתר ת

   אחזקהודמי   שכר דירה, הדירות בתקופת ההשכרההשכרת  .8

תיועדנה   .8.1 הדירות  תקופת    משךל  ,יםלשוכר  בלבדלמגורים    השכרהלותשמשנה  כל 
רשאי  .  ההשכרה יהא  לא  הדירות  ל  אולמכור  היזם  את  זכות   אוהשכיר  בהן    לתת 

לרבות   ,לשוכרים ט להשכרה למגורים פר , לייעדן לכל מטרה אחרת או אחרת  שימוש
מוחלט   למטרת  לה  אושכיר  להאיסור  בדירות  מוגן  שתמש  אבות    אודיור    או בתי 

 .  וכיו"ב  דירות נופש

להשכי .8.2 מתחייב  הדירות  היזם  את  ההשכרה  משךבר  תקופת  ל,  כל  הסכם  בהתאם 
אישור  קבלת  , בכפוף לבהסכם השכירות  שינוייםלבצע    רשאי יה  היזם יה  .השכירות

ובכתב  החברה ומראש  שמדו,  בתנאי  אשר    בשינויים בר  בתנאי  הקלה  מהווים 
השוכרים.   לטובת  יהיה ההתקשרות  האם    לחברה  להחליט  הבלעדי  הדעת  שיקול 

   לטובת השוכרים או לא.  מקליםם מדובר בתיקוני

  , מתחייב למתחם  4המועד הקבוע לקבלת טופס  חודשים טרם    6לא יאוחר מאשר   .8.3
לאישור   למסור  המשותף    ביחס תחזוקה  הוראות  חוברת    החברההיזם  לרכוש 

, להסכם  החברה  על ידי  לאחר אישורה  ,תחזוקה תצורףהוראות ה חוברת    .בנייניםב
    .(4ג)נספח  ,השכירות

ל .8.4 ההשכרהעד  ומעד  תקופת  דירות    תחילת  ולאכלס  להשכיר  רשאי  יהא  היזם 
לקיום הוראות כל דין שהן תנאי לאכלוס,  בכפוף  ,  4טופס    ןבגינ   הוצאבבניינים אשר  

לא  אך תקופה זו  תנאי הסכם זה,  יתר  ל  ובהתאםרישות הביטוחים  בכפוף לקיום ד
 .  חשב במניין תקופת ההשכרהילא תוכרה שתהווה חלק מתקופת הה

של   .8.5 בפועל  למגורים  ישמשו  ידו  על  שיושכרו  הדירות  שכל  לכך  מחויב  יהיה  היזם 
במקרה שיתברר ליזם  .  משפחתובני  ו  שכירותהעל הסכם    עם היזם  השוכר החתום

למגורים בפועל של השוכר החתום    דירות שהושכרה על ידו אינה משמשת שאיזו מה
ורר בה אינו השוכר ובני )בין אם הדירה ריקה ובין אם המתג  עמו על הסכם שכירות

, יהווה הדבר הפרה של ההסכם על ידי השוכר והיזם יהיה מחויב לפעול  משפחתו(
ש כן,  כמו  דין.  לכל  מיידי בהתאם  באופן  יד השוכר  יורשה  לסילוק  לא  וכר כאמור 

   לממש את זכותו לתקופת שכירות נוספת. 

 מופחת דירות בשכר דירה  .8.6

דירה  ה  את  יכלולהמתחם   .8.6.1 בשכר  כל  תפחמו דירות  בין  תחולקנה  אשר   ,
)למעט בניינים שאינם מיועדים להשכרה ארוכת טווח, אם ישנם  הבניינים 

  . ניין, בשיעור דומה בכל בכאלו בהתאם להוראות ההזמנה לקבלת הצעות(
דירה   שוכר  כל  לרשות  להעמיד  מחויב  יהיה  היזם  ספק,  כל  הסר  למען 

דירה  ב ומחסן  מופחתשכר  חניה אחד  מקום  מחסנים    בניית)אם    לפחות 
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 חתימת המציע: _________________ 

ע"פ   מתאפשרת  הזכאים  (התכניתכאמור  מאת  לגבות  יהיה  ניתן  ולא   ,
   המחסן. אותשלום נוסף בשל שטח החניה 

הנקובות בהזמנה לקבלת    ותתושכרנה לתקופ   מופחתבשכר דירה  דירות  ה .8.6.2
זה  )להלן  הצעות השכירות"  –  בסעיף  האופציה"ו  "תקופת  ,  "תקופות 

תום  בהתאמה(.   השכירולאחר  והאופציהתקופות  רשאי    ת  השוכר  יהיה 
דירה   בשכר  דירה  בשכירת  כמתעניין  ובכפוף    מופחתלהירשם  בפרויקט, 

ד  דירה בשכ"   לשכורלעמידתו בתנאי ההרשמה וכניסתו לרשימת הזכאים  
 יהיו הצדדים רשאים להתקשר בהסכם שכירות חדש נוסף.  ,  מופחת

תקובמקרים   תום  טרם  לסיומה  לבוא  עתידה  ההשכרה  תקופת  פת  בהם 
האופציה,  ותקופ   אוהשכירות   בהסכם  ת  להתקשר  רשאי  היזם  יהיה 

רק למשך התקופה    אוכאמור   העניין,  לפי  מימוש האופציה,  לאפשר את 
ה, ובלבד שהדבר ייכתב מראש בהסכם  שנותרה עד לסיום תקופת ההשכר

   .השכירות

רשאים,   .8.6.3 יהיו  הזכאים  לעיל  האמור  כל    ימים  60למרות  של  סיומה  לפני 
בתקופות האופציה, להודיע ליזם על    אוות בתקופת השכירות  שנת שכיר 

בסיומה של אותה שנת שכירות או לחילופין, בכל    סיום הסכם השכירות
ב אחר,  שלאחריה  מועד  השכירות  השוכר  שנת  בהודעת  יפורט  אשר 

 כמפורט בהסכם השכירות.  ,כאמור

ות  קיומה של תעודת זכא הינו  תנאי למימוש כל אחת מתקופות האופציה,   .8.6.4
הש  דירה  לחסרי משרד  ידי  על  חידוש  ישתונפק  למועד  בתוקף  כון, 

ממועדי   אחד  בכל  הזכאי,  של  אסמכתה    האופציה  מימושהאופציה  או 
 .אחרת שתאושר על ידי החברה

הגרלת הזכאים על ידי היזם לשכירות דירות    או בחירת    און הפניית  אופ .8.6.5
והיזם    (6ג) ובנספח ( 5ג)נספח ב למפורט בהתאם , יהא מופחתבשכר דירה 

 לאמור בהם. מתחייב לפעול בהתאם 

תקנות הליכי  על אף האמור, במקרה ששיווק המקרקעין מבוצע בהתאם ל
שע  )הוראת  למגורים  הבנייה  להאצת  ובנייה  יד  תכנון  בהישג  )דיור  ה( 

הפניית  2015-תשע"ההלהשכרה(,   אופן  הזכאים    או בחירת    או ,  הגרלת 
וב  הנ"ל  התקנות  להוראות  בכפוף  הבינוי  ייעשה  משרד  להנחיות  התאם 

, והוראות והנחיות אלו יגברו  המנהל, כהגדרתו בתקנות הנ"ל  או  והשיכון
   .(6ובנספח ג) (5ג)נספח בעל האמור 

רתו לעיל(, יעמוד על  )כהגד  מ"ר משטח הדירהלכל    מופחתשכר הדירה ה .8.6.6
שמאי  הלכל מ"ר שנקבע בשומה שהוצאה  על ידי    מגובה שכר הדירה  80%

סכוםומהשה"  –)להלן   דמי אחזקה.  ובתוספת  ה  "(,    מופחת שכר הדירה 
פורטו    , נכון למועד חתימת הסכם זה,דמי האחזקה למ"רבתוספת  למ"ר  

   .בהזמנה לקבלת הצעות

לפנ  6-כ .8.6.7 הצפוי  חודשים  המועד  ההשכרהי  תקופת  מכן  ו   ,לתחילת  לאחר 
שומה  את העדכן  ת   חברה, ההוצאת כל שומהממועד    ל שלוש שניםכמדי  

תקרא  )  שמאיהשיערוך  שומה    באמצעות כאמור  קביעה    –  להלןכל 
להלן    "עדכוןה" ייקרא  השומה  תוצא  אליו  שביחס  מועד  "  –והתאריך 

רשאית  חברהה  "(.העדכון את    תהיה  שומה    הסכוםלעגל  בכל    או שיצוין 
ביותר הקרוב  העגול  לסכום  ממנה,  שינבע  למ"ר  הדירה  שכר  סכום    , את 

  או הבלעדי וליזם לא תהיה כל טענה    ה, לפי שיקול דעתכלפי מעלה בלבד
כך.  אודרישה   עם  בקשר  לחברה,    תביעה  לפנות  יהיה  היזם  באחריות 

מנת  על  ההשכרה,  תקופת  לתחילת  הצפוי  המועד  טרם  חודשים    תשעה 
 .  העדכוןשהחברה תפעל להוצאת  

הדירה   במסגרת  למ"ר  שכר  על    עדכון ה שייקבע  שכר  מגוב   80%יעמוד  ה 
שכר  מ  , בכל מקרה,  המעודכנת ולא יפחתה  מהדירה לכל מ"ר שנקבע בשו 

הצמדה(  )הנומינלי,  למ"ר  הדירה   הפרשי  לקבלת  בהזמנה    שנקבעללא 
ם חניה לפי  תובא בחשבון הצמדה של מקובעת עריכת כל שומה,  .  הצעות

 . (התכנית)אם בניית מחסנים כאמור מתאפשרת ע"פ  תקן ומחסן

הוראות חלות  בו  במקרה  זה,  קטן  בסעיף  האמור  אף  הליכי    על  תקנות 
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 חתימת המציע: _________________ 

יד   בהישג  )דיור  שעה(  )הוראת  למגורים  הבנייה  להאצת  ובנייה  תכנון 
  6יגברו הוראות תקנה    –על שיווק המקרקעין    2015-תשע"ההלהשכרה(,  

   ל על הוראות סעיף זה.לתקנות הנ"

ד .8.6.8 על  יחול  עדכון,  בכל  שייקבע  הדירה  דירה  שכר  בשכר    מופחת ירות 
ועד העדכון, וכן על דירות שתימסר  שייחתם בגינן הסכם שכירות לאחר מ

בסעיף   כאמור  לשוכר,  היזם  מאת  הודעה  ובתוך    8.6.13לגביהן  להלן 
 דכון. מור בו, לאחר מועד העהמועד הא

   –לדוג' 

 שמתקיימים לגביה כל אלה: , מופחתדירה בשכר דירה 

 ; 1.1.2032יל ביום  תקופת האופציה בגינה אמורה להתח

סעיף  להוראות  האופציה  8.6.13  בהתאם  בתקופת  הדירה  שכר  גובה   ,
 ; 1.10.2031ד לתאריך  נמסר על ידי היזם לשוכר ע

 אזי:

ה הדירה  לשכר  ביחס  שומה  עדכון  לתאריך    מופחת בוצע  ,  1.10.2031עד 
ר הדירה  יה; בוצע עדכון שומה ביחס לשכיחול העדכון על תקופת האופצ

   על תקופת האופציה. , לא יחול העדכון1.10.2031לאחר תאריך   מופחתה

תקופת    ביום .8.6.9 העניין,  האופציתקופת  תחילת  או    השכירותתחילת  לפי  ה, 
השכר  יתעדכן   בהתאם  הנומינאלי  מופחתהדירה  המדד  לשינוי  ,  שבין 

העידכון במועד  בתח   הידוע  הידוע  למדד  השכירות  תקופת  ילת  ועד 
לא    בפועל   שישולם  מופחת, ובלבד שבכל מקרה שכר הדירה ההרלוונטית

   .הנומינאלי שנקבע בשומה מופחת יפחת משכר הדירה ה

מכן,   ה  שכר יתעדכן  לאחר  בשומה    מופחת הדירה  שנקבע  כפי  הנומינאלי 
המדד הידוע  שבין    בהתאם לשינויאחת לשנה, בתחילת כל שנת שכירות,  

העדכ הידוע    ,וןבמועד  למדד  הרלוונטית ועד  השכירות  שנת    בתחילת 
שישולם בפועל לא יפחת משכר    מופחתובלבד שבכל מקרה שכר הדירה ה

    .הנומינאלי שנקבע בשומה מופחתהדירה ה

ה  לשכר .8.6.10 בשטח    אחזקה דמי    ווספות י  מופחת הדירה  יוכפלו  אשר  למ"ר 
סכום  דירהה לתקרת  עד  לקבלת קבע  נשלמ"ר    אחזקהדמי  ,    בהזמנה 

שיעודכן  הצעות, למועדי    וכפי  הא.  השומה   עדכון בסמוך  חזקה  דמי 
דירה   בשכר  דירות  על  יחולו  עדכון,  בכל  בגינן    מופחתשייקבעו  שייחתם 

דכון, וכן על דירות שתימסר לגביהן הודעה  הסכם שכירות לאחר מועד הע
בו,    8.6.13בסעיף  מאת היזם לשוכר, כאמור   ובתוך המועד האמור  להלן 

יפחתו   לא  עדכון  בכל  שייקבעו  למ"ר  דמי האחזקה  מועד העדכון.  לאחר 
"ר כפי שנקבע  משיעור דמי האחזקה הנומינאלי )ללא הפרשי הצמדה( למ

מהוראת    לקבלתבהזמנה   לגרוע  כדי  בכך  אין  ספק,  הסר  למען  הצעות. 
 . הסיפ 8.6.11סעיף 

הוראות   חלות  בו  במקרה  זה,  קטן  בסעיף  האמור  אף  הליכי  על  תקנות 
יד   בהישג  )דיור  שעה(  )הוראת  למגורים  הבנייה  להאצת  ובנייה  תכנון 

תשע"ה  המקרקעין    2015-להשכרה(,  שיווק  תקנה    –על  הוראות    7יגברו 
   לתקנות הנ"ל, על הוראות סעיף זה.

דמי   .8.6.11 דירה    "רלמ  האחזקהסכום  בשכר  דירות  בגין  היזם  ידי  על  שיגבו 
)בכפוף להפרשים בגין    מופחתהדירות בשכר דירה  יהיה אחיד לכל    מופחת 

או   ידי    האחזקהדמי    עדכוניהצמדות,  לעיל  ההחבר על    ולהלן   כאמור 
  מופחתשיגבו בגין דירות בשכר דירה  למ"ר    האחזקהדמי    ,בלבד(. כמו כן

 גבו בגין דירות בשוק החופשי.  ישלמ"ר  האחזקהלא יעלו על דמי  

הוראות   חלות  בו  במקרה  זה,  קטן  בסעיף  האמור  אף  הליכי  על  תקנות 
בהיש )דיור  שעה(  )הוראת  למגורים  הבנייה  להאצת  ובנייה  יד  תכנון  ג 

  7יגברו הוראות תקנה    –על שיווק המקרקעין    2015-תשע"ההלהשכרה(,  
   לתקנות הנ"ל, על הוראות סעיף זה.
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 חתימת המציע: _________________ 

שכירות בעקבות  תקופת  ביום הארכת  או  השכירות )קופת  תחילת ת  ביום .8.6.12
האופציה( דמי    מימוש  לשינוי  הנומינאלים    האחזקהיתעדכנו  בהתאם 

הידוע   המדד  למדד   ,העידכוןעד  במושבין  תקופת    ועד  בתחילת  הידוע 
הרלוונטית בפועל    השכירות  שישולמו  האחזקה  דמי  מקרה  שבכל  ובלבד 

 .  שנקבעו במועד העדכון כאמורלא יפחת מדמי האחזקה הנומינאליים 

מכן,   העדכון    הנומינאלים  האחזקהדמי    יתעדכנולאחר  במועד  שנקבעו 
מדד  שבין ה  בהתאם לשינויאחת לשנה, בתחילת כל שנת שכירות,    האמור

העידכון במועד  השכירות    ועד  ,הידוע  שנת  בתחילת  הידוע  למדד 
ל  הרלוונטית בפועל  שישולמו  האחזקה  דמי  מקרה  שבכל  יפחת  ובלבד  א 

 .ד העדכון כאמורמדמי האחזקה הנומינאליים שנקבעו במוע

לשוכרים   .8.6.13 לפנות  מחויב  יהיה  המועד    90היזם  טרם  ובכתב  מראש  יום 
לת תקופת האופציה, ולהודיע להם  הקבוע בהסכם השכירות עימם לתחי 

ה הדירה  שכר  גובה  ה  האחזקהודמי    מופחתעל  הדירה    מופחת לשכר 
את על מנת  תקופת האופציה הרלוונטית, וזהעדכניים ושצפויים לחייבם ב

 לממש את האופציה.      אם ברצונםשאותם שוכרים יוכלו להחליט 

כל  הינו סופי  , כהגדרתו לעיל,מופחתדירה ה  שכר .8.6.14 התשלומים    וכולל את 
 הזכאים לשלם ליזם.   עלש  אחזקהבגין שכר דירה ודמי 

לא .8.6.15 בשכ  אם  דירות  להשכיר  היזם  בידי  דירה  יעלה    או אים  לזכ  מופחתר 
שלא בשל    ,במהלך תקופת ההשכרה  מופחתדירות בשכר דירה    אם יתפנו

(, מתחייב היזם לדווח על כך  "הדירות הפנויות"   –)להלן  הפרה של היזם  
ן את מספר הדירות הפנויות, משך היותן פנויות, הסיבה  ולציי   לחברהמיד  

 וונטי אחר.  לכך וכל מידע רל

ה .8.6.16 את  חשבונו,  על  לפרסם,  מתחייב  כמיועדות  היזם  הפנויות  דירות 
  להלן   12בהתאם להוראות הפרסום שבסעיף    ,לזכאיםלמגורים  להשכרה  

   .(6ג)נספח וב

סעיף  אם   .8.6.17 להוראות  בהתאם  היזם  בידו    8.6.16פעל  עלה  לא  אך  לעיל, 
חודשים( ממועד הפרסום    3)  שלושההדירות הפנויות במהלך    להשכיר את

בסעיף   כאמור  לזכאים,    12הרלוונטי,  בשללהלן,  היזם,    ושלא  של  הפרה 
היזם רשאי  החופשי,    יהא  בשוק  לשוכרים  הפנויות  הדירות  את  להשכיר 

דירה ב עד מופחת  שכר  של  שכירות  לתקופת  תקופות    שנים  3  ,  )ללא 
ם זה ובהסכם השכירות  תנאי השכירות המפורטים בהסכיתר  וב   אופציה(

בתום תקופת השכירות של הדייר בשוק    .מופחתלגבי דירות בשכר דירה  
הדירה  החופ השכרת  ממועד  שנים  משלוש  יאוחר  לא  מקרה  ובכל  שי, 

דירה     .ותושכר לזכאי  מופחתלדייר, תשוב הדירה למאגר הדירות בשכר 
  או ביחס לדירות אשר הוגדרו בהוראת דין    הוראת סעיף קטן זה לא תחול

 כדירות בשכר דירה מופחת.  התכניתבהוראות 

 דירות להשכרה בשוק החופשי .8.7

הדירה .8.7.1 החופשי  אחזקה הדמי  ו   שכר  בשוק  היזם   ,לדירות  ידי  על    יקבעו 
   .השכירות הסכם בגוף, בכתב ידו  על  ויצוינו

  הנקובה בהזמנה לקבלת הצעות   לתקופה  תושכרנה  בשוק החופשיהדירות   .8.7.2
ל הנקובה  לתקופה    ,בשוק החופשי  יםהנתונה לשוכר,  הארכהעם אופציה 

ת  תקופ"ו  "תקופת השכירות"  –  בסעיף זה  )להלן  בהזמנה לקבלת הצעות
התקופ.  בהתאמה(  ",האופציה תום  הצדדים    ותלאחר  יהיו  כאמור, 

 רשאים להתקשר בהסכם שכירות חדש נוסף.  

תקופת  תק   בהם  במקרים תום  טרם  לסיומה  לבוא  עתידה  ההשכרה  ופת 
להתקשר בהסכם כאמור  , יהיה היזם רשאי תקופת האופציה אוהשכירות  

רק למשך התקופה שנותרה  ,  לפי הענייןהאופציה,    לאפשר את מימוש  או
ההשכרה תקופת  לסיום  בהסכם עד  מראש  ייכתב  שהדבר  ובלבד   ,

 . השכירות

לפני    ימים  60החופשי יהיו רשאים    וקבשהשוכרים    ,למרות האמור לעיל .8.7.3
השכירות   בתקופת  שכירות  שנת  כל  של  האופציה,    אוסיומה  בתקופות 
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 חתימת המציע: _________________ 

כירות או  בסיומה של אותה שנת ש  להודיע ליזם על סיום הסכם השכירות
לחילופין, בכל מועד אחר, בשנת השכירות שלאחריה אשר יפורט בהודעת  

   בהסכם השכירות. כמפורט ,השוכר כאמור

ודמי  השכידמי   .8.7.4 תקופת    האחזקהרות  או  שכירות  תקופת  תחילת  לאחר 
 אופציה, יתעדכנו אך ורק בהתאם להוראות שלהלן: 

השכירות   .8.7.4.1 ודמי    –בתקופת  השכירות  דמי    האחזקה יתעדכנו 
הש  כלומר)הנומינאליים   בשנת  ששולמו  הראשונה  כיכפי  רות 

)ע(  השכירות  תקופת  של לשנה  בתום  אחת  יהיה  ראשון  דכון 
בשנת השכיר הראשונה(,  לשינויות  הידוע    התאם  שבין המדד 

שנת   בתחילת  הידוע  למדד  ועד  השכירות  תקופת  בתחילת 
הרלוונטית בפועל    השכירות  שישולמו  השכירות  שדמי  ובלבד 

   .חתו מדמי השכירות הנומינאלייםלא יפ 

  דמי   את   להעלות  רשאי  היזם  יהיההאופציה,    בתקופת .8.7.4.2
  דמי   לעומת   5%עד    של  בשיעור  האחזקהודמי    השכירות

)  האחזקהודמי  השכירות   ששולמו    כלומרהנומינליים  כפי 
הש הראשונה  כיבשנת    דמי .  (השכירות  תקופת   שלרות 

כאמור  למדד    יוצמדוהעדכניים    האחזקהודמי    השכירות
 .  לעיל 8.7.4.1בסעיף 

הש  מתחייב היזם   .8.8 לבין  בינו  ההתקשרות  הדירות    ים שוכרתנאי  עלבכל  פי    לרבות 
השכירות   יקנו  הסכם  קנלשוכרים  לא  זכויות  י זכויות  לרבות  הגנת  יניות,  חוק  לפי 

   עין ודיני הדיור הציבורי., דיני המקרק1972-תשל"בה  [,נוסח משולב] הדייר 

להטמיע   .8.9 מתחייב  עם  היזם  שייחתמו  השכירות  השוכר   השוכריםבחוזי    שזכות 
בלב חוזית  בזכות  רשאיתתמצה  יהיה  לא  והשוכר  הערה    ד,  כל  שיעבוד    אולרשום 

 וכי חוק הגנת הדייר לא יחול עליו.  ביחס לדירה  

לתאם   .8.10 מתחייב  ובכתב  היזם  רמראש  דיוור  הודעת  כל  החברה  שיבקש  וחבית  עם 
 לחלקם.   אולשוכרי הדירות במתחם לשלוח  

ל שוכרי  אם יוקמו במתחם שטחים או חדרים שאינם דירות, אזי אלו ישמשו את כל  .8.11
באופן בלעדי לשימוש  הדירות במתחם, ולרווחתם, ובכל מקרה לא יושכרו או ייועדו  

 . של שוכר מסוים

   לחברהדיווחים  .9

, על עמידת  ואף קודם לכן  ת ההשכרה פקח בכל שלב בתקופל  תרשאי  תהא  החברה .9.1
ובין היתר    ,בעצמה או על ידי מי מטעמה  ,זה  הסכםההשכרה בהתאם ל  בתנאיהיזם  

ולקבל    לדרוש  תרשאי  תהא  ןוכ שיווקן  על  ו   השכרת הדירות  על  ה ופיקוחבצע, בקרל
ומסמך   מידע  הבלעדי,  כל  דעתה  שיקול  לפי  לה,  והדרושים  הפרויקט,  עם  בקשר 

ביקורת שוטפת אצל  לבצע  תהא רשאית  וכן    ה והפיקוח כאמורלצורך ביצוע הבקר
ליע הדירות,  להשכרת  בקשר  ובמשרדיו  בהן    דןוהיזם  הנעשה  בפועל,  ולשימוש 

בגינן  ולמחיר  לתחזוקתן מסמך  השכירות  כל  להמציא  מתחייב  והיזם  מידע    או, 
 .  שיידרשו כאמור ולשתף פעולה עם עריכת הביקורות

לפני    4-לעיל, היזם מתחייב ש מכלליות האמור    גרוע ל מבלי   .9.2 המועד הצפוי  חודשים 
ההשכרהל תקופת  יכלול  דו"ח    לחברהיגיש  היזם  ,  תחילת  הנתונים  את  אשר 

 אים: הב

   דירה )כהגדרת מונח זה לעיל(. כל ושטח במתחם מספר הדירות  .9.2.1

בגין    השיגב  )לרבות דמי האחזקה(  מופחתהשכר הדירה   .9.2.2 ידו  כל אחת  על 
 .מופחת בשכר דירה מהדירות 

 . "(מקדמיהדו"ח ה"  – )להלן

הדו"ח   .9.3 את  היזם  המציא  תהיהמקדמילא  רשאית  ,  היזם    החברהה  את  לחייב 
הנקובים   היזם את הקנסות  ו  להלן  19.10  בסעיףבקנסות  ישלם  ,  לחברהככל שלא 

 . לא או חלקיבאופן מ  לרבות באמצעות חילוט הערבות לקיום ההסכםלגבותם 
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ה  בנוסף .9.4 להמציא  ,  מקדמילדו"ח  היזם  ,  יוניל   30-בולינואר    31-ב  לחברה מתחייב 
ל  לכ החולף, בנוגע  החציון  לגבי  ומעודכן  פורט  דו"ח מ  ,תקופת ההשכרה   מהלך כלב

   את הנתונים הבאים: אשר יכלול ,הדירות

השוכר .9.4.1 עמו   שם  המתגוררים  גיל  םמצבובציון    וכל    היות ,  םמשפחתי, 
דירה    בן  השוכר ידו  על  הנשכרת  הדירה  היות  וכן  מקום  בן  מקום/אינו 

   .או לא  מופחתבשכר דירה 

 .  כל דירהשטח  .9.4.2

כל .9.4.3 להשכהמיועד  הדירות  שטח  "שטח  ות  מחיבור  המצטבר  דירה"  הרה, 
 של כל הדירות בפרויקט, יחד. 

בגין    חציוןזכאי היזם בגין אותו  הם  ל   האחזקהלרבות דמי    , שכר הדירה .9.4.4
, וכן סך ההכנסות משכר דירה לרבות  כון שכר הדירהעד חישוב    ,כל דירה

   .בגין כל הדירות חציוןלהם זכאי היזם בגין אותו   האחזקהדמי 

 . לגבי כל דירה האופציה אושכירות תקופת ה .9.4.5

 האם ניתנה ליזם הודעה בדבר חידוש הסכם השכירות לתקופת האופציה.  .9.4.6

ת הפנויות הן  . היזם יפרט בדו"ח איזה מתוך הדירוהפנויותמספר הדירות  .9.4.7
 .  מופחת הדירות בשכר דיר

אירוע   .9.4.8 על  שכירות  דיווח  הסכם  של  ביטול הסכם    אוביטול  בגין  התראה 
א בין  ובין  שכירות,  היזם  ידי  על  לסיום  ם  קודם  השוכרים,  ידי  על  אם 

  על פי הסכם השכירות והסיבה לביטול. תקופת השכירות 

מאו .9.4.9 שאינן  ידוע  ליזם  ואשר  המושכרות,  הדירות  בפועלמספר    , כלסות 
השוכריםב וזהות  מיקומן  לשם    ,ציון  היזם  שמבצע  הפעולות  פירוט  וכן 

   . סילוק יד השוכרים הנ"ל

   . (3ג)נספח לפי חציון ה שבוצעו באותו עולות התחזוק דיווח בדבר פ  .9.4.10

   .עם הפרויקט  מידע בדבר הליכים משפטיים המתקיימים בקשר .9.4.11

 .ף המממןמידע בדבר תכתובות מהותיות המנוהלות מול הגו .9.4.12

בדבר   .9.4.13 שנגרם  מידע  נזק  מהותית  למתחם  כל  השפעה  בעל  אירוע  כל  או 
   .למתחם או אחרת שאירע ביחס לפרויקט

  ."(החצי שנתי הדו"ח "  –)להלן 

יחתמו בידי מורשי החתימה של היזם הרשאים  הדו"ח המקדמי והדו"ח החצי שנתי   .9.5
לעניין זה. החברה תוכל מפעם לפעם לד רוש שהדוחות  בחתימתם לחייב את היזם 

    יבוקרו על ידי רוה"ח המבקר של היזם, והיזם מתחייב לפעול בהתאם להנחייתה.

דין כל  הוראת  אחר  יקיים  הפהיזם  לשמירת  הקשור  בכל  לרבות  של  ,  רטיות 
הגנת חוק  בהוראות  כמפורט  לרבות    )להלן   1981-התשמ"א  ,הפרטיות   השוכרים, 

זה קטן  "בסעיף  )להלןהחוק:  מכוחו  התקנות  זה  "(,  קטן  "בסעיף  "(  התקנות: 
)להלן הפרטיות  להגנת  והרשות  המידע  מאגרי  רשם  של  זה   והנחיות  קטן  :  בסעיף 

. מבלי לגרוע מהאמור, היזם מתחייב כי המידע  תנו מעת לעת"(, כפי שישההנחיות"
ומועבר  אודות השוכרים   היזם  של  במאגר המידע  מוחזק  מנוהל,    , לחברה התקבל, 

 בהתאם להוראות החוק, התקנות וההנחיות.  צי שנתי, בין היתר במסגרת הדו"ח הח

להמציא    החברה, לבקשת   .9.6 מתחייב  העתקים  היזם    שנחתמו   שכירותה  מהסכמי גם 
  .במתחם

את    לא .9.7 היזם  שנתיהדו"ח  המציא  תהיהחצי  רשאית  ,  היזם    החברהה  את  לחייב 
הנקובים   ישלמם    להלן,   19.10בסעיף  בקנסות  לא  שהיזם  לגבותם    לחברה, וככל 

 . באופן מלא או חלקי להלן 20 ויות שבסעיףהערב באמצעות חילוט 

 עבודאיסור בדבר שו יקטהפרומון ימ .10
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 חתימת המציע: _________________ 

, למעט לטובת הגוף  בהם  וכל זכויות היזם  , המקרקעיןהמתחםעבוד  איסור בדבר ש .10.1
  המממן

  –)ולמען הסר ספק    והפרויקט  המתחם,  המקרקעיןשם מתחייב בזאת מפורשות  היז
וכל    ,(כאלו  ות, אם ישנםשאינם הדיר  במתחםהשטחים    אוהחלקים    אףבכלל זאת,  

היזם   מממן    בהםזכויות  גוף  לטובת  למעט  כלשהו,  ג'  צד  לטובת  ישועבדו  לא 
ואך ורק לצורך    ,)כהגדרתה להלן(ההלוואה  )כהגדרתו להלן( אשר העמיד ליזם את  

ידיהבטחת   על  שיועמד  הפרויקט  המממןהגוף    המימון  עם  להבטחת  בקשר   .
הא  התחייבותו הערת  את  היזם  ירשום  החברה  זהרהזו  בסעיף  לטובת  כמפורט   ,

17.5.   

ישנם    שטחים במתחם, שאינם הדירות )אם  אויצירת שעבודים כאמור על חלקים  
הסכם המימון שעל    האושר על יד הועבר לעיון החברה וכאלו(, תתאפשר רק לאחר ש 

העבוד  מלוא  למימון  ההלוואה  תועמד  להשכרה  פיו  המיועדים  המתחם  בחלקי  ות 
 ארוכת טווח.  

 : אחד מהסכמי המימוןבכל  לכלולהיזם מתחייב   .10.2

לפיה   .10.2.1 זה,    הגוף המממןהוראה  ו  י אמכיר את תנקרא את הוראות הסכם 
להם,ו להוראותובמיוחד    מסכים  הנוגע  סעדים    19סעיף    בכל  )הפרות, 

 .    (ותרופות

היזם   .10.2.2 זכויות  לשעבוד  ביחס  זה  בהסכם  האמור  בדבר  יקט  בפרוהוראה 
  הגוף השעבוד על ידי  במקרה של מימוש  ש  קובעתהובמתחםובמקרקעין,  ו

 .  ולנספחיו  לכל הוראות הסכם זה  המממן, המימוש יהא כפוף

פירעון    או עכבון    אוקיזוז    בדבר שלילה מהגוף המממן של כל זכות   הוראה  .10.2.3
, בשל כל חוב  מאלולרבות כל ההכנסות    חם,ין והמת המקרקע   מהפרויקט

היזם    אוחבות    או של  וכיו"ב  קשורים  הלוואה  שאינם  מטעמו,  מי  או 
  "(.פרויקט סגור )" קטלפרוי 

יובאו    ההלוואהמון וכן השעבודים שיבקש היזם לבצע בקשר עם  המי  מיטיוטת הסכ .10.3
מראש.   החברה  ככל    תתחייב מ  חברההלאישור  היזם,  בקשת  את  שיבקש, לאשר 

והכל    ,, ולו בלבדההלוואהאשר העמיד ליזם את  לטובת גוף מממן,  לרשום שעבוד  
   .זהבהתאם לתנאי הסכם 

 זה יוקנו למונחים הבאים הפרשנות הבאה: 10לצורכי סעיף  .10.3.1

שניתנה  מימון  העמדת    אוהלוואות    אוהלוואה    -  "ההלוואה" .10.3.1.1
מממןי  עלליזם   גוף  הפרויקט,  ,  די  מימון    באמצעות לצורך 

   .מימון הסכמי

מכוחם    כל ההסכמים   -"  הסכמי מימון"" או  הסכם המימון" .10.3.1.2
כל  ההלוואה    ועמדת יובאו לאישור    ראש  ,נספחיהםליזם, על 
יד חברהה על  ויאושרו  חתימתם  ה,  נספחי  טרם  כל  לרבות   ,

   המודל הפיננסי. ההסכמים הנ"ל ולרבות    אוההסכם 

ימסור    םא אזי  המממן,  לגוף  שנמסר  פיננסי  מודל  קיים  לא 
לחברה   הבאים היזם  הנתונים  את  הכולל  אקסל    קובץ 

-הבהקמ)  סיכום/תוצאות, הנחות, תזרים:  )בגליונות נפרדים(
בהפעלה לפחות(,-רבעוני,  שנתי,  )   חצי  כיסוי  שנתי  יחסי  חצי 

בלבד( ההפעלה  בתקופת  ה  ,לפחות,  ,  וההלוואות  מימוןמבנה 
היקף  )שנתי  מאזן פיננסי, לבחינת  וחוב  עצמי  , או לפחות הון 

 .  המינוף(

, תדפיס הגיליונות הפיננסיםהמודל הפיננסי או  להסרת ספק,  
מקצועי של היזם, והחברה   וא  מסחרי ייחשב כסוד  לפי העניין,

ג'  המידע  את  תחשוף  לא צד  בפני  בו  ליועציה,  ,הכלול    למעט 
    .דין פי על  כן לעשות תהיה מחויבת  אם אלא

    :אחד או יותר מאלו -" גוף מממן" .10.3.1.3
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 חתימת המציע: _________________ 

הבנקאות    רישיון  בעל  ישראליבנק   .10.3.1.3.1 חוק  פי  על 
  ביטוח חברת  או    1981-תשמ"אה  ,)רישוי(

על שוק  הממונה  מטעם    בעלת רישיוןישראלית  
וחיסכון ביטוח  האוצרב  ההון,    י בעל   , משרד 

מועד   לפני  שנה  במהלך  מעודכן  אשראי  דירוג 
הגשת הסכמי המימון לאישור החברה כמפורט  

(  ilAA-)דירוג  ראי לא יפחת מדירוג האש  להלן.
חברת   של  הדירוג  או    S&Pבסולם  מעלות 

חברת    (Aa3)  דירוגמ של  בדירוג  בסולם 
 מידרוג. 

גמ .10.3.1.3.2 קופותקופות  פנסיה    ל,  קרנות    או תגמולים 
בסעיפים   הקבוע  דומה  משקיע  סוג    2-4כל 

של  ל הראשונה  ערךחוק  תוספת  ,  ניירות 
, אשר בידיהם רישיון לנהל את  1968"ח  תשכה

בישראל עסקי יד   הם  על  מנוהלות  גוף  ואשר  י 
לפחות   ידו הינו  על    2שהיקף הנכסים המנוהל 
ש האחרונה  הדיווח  לשנת  נכון   ,₪ ל  מיליארד 

הגורם   הינו  האמור  שהמשקיע  ככל  גוף.  אותו 
להיות   עליו  הבכיר,  החוב  מימון  את  המארגן 

נכסים    בעל ממנוהל  היקף  פוחת    40-שאינו 
  ,₪ הדיווח  מיליארד  לשנת  של  נכון  האחרונה 

 אותו גוף. 

מסחרי   .10.3.1.3.3 ביטוח  בנק  חברת  בעלת    ממדינהאו 
ישראל מדינת  עם  דיפלומטיים    י בעל  ,יחסים 

מעוד אשראי  לפנידירוג  שנה  במהלך  מועד    כן 
המימון  הסכמי  החברה  הגשת  דירוג    .לאישור 

( בסולם הדירוג  -Aהאשראי לא יפחת מדירוג )
חברות   (  A3)דירוג  מאו    S&P  ,Fitchשל 

  .Moody'sרוג של חברת בסולם הדי

 ניהול ואחזקת המתחם  .11

אחראי   .11.1 יהא  והיזם  של  תחזוקתולניהולו  לנהל  ו,  המתחם  התקינה  את  מתחייב 
   .(3ג)נספח   התחזוקהלמפרט  בהתאםוזה להלן,  11כמפורט בסעיף  המתחם

שירותי    לצורך .11.2 בהסכםהאחזקה  הענקת  כל    ,(3ג)  נספחבוזה    המפורטים  למשך 
היזם מתחייב  ההשכרה,  עם    תקופת  גוף    שהינה   מטעמו   אחזקהחברת  להתקשר 

קודם  ניסיון  בעל  שירותי    מקצועי,  של  ובניהול  בהיקפים,  התחזוקהבביצוע   ,
    .החברהעל ידי תאושר  ה זהותשר וא כמפורט להלןת ובכישורים ולתקופ

לה .11.3 מתחייב  חהיזם  עם  בת אשר    אחזקהברת  תקשר  ,  הבאים  התנאיםכל  עמוד 
  :במצטבר

, לרבות כל רישוי  תקיים אחר כל הדרישות על פי כל דין  האחזקהחברת   .11.3.1
    הניתנים על ידה.  האחזקהותי  בקשר עם שיר  נדרש,

גופים    האחזקהחברת   .11.3.2 עסקאות  בחוק  כהגדרתו  אליה,  זיקה  ובעל 
הפרת  1976-תשל״והציבוריים,   בגין  עבירות  משתי  ביותר  הורשע  לא   ,

בתוספת  חו המפורטים  החוקים  ברשימת  המפורטים  העבודה  קי 
האכיפה   להגברת  בחוק  התשע״בהשלישית  העבודה,  דיני  ,  2011-של 

האחרונהבשלוש   ההרשעה  ממועד  האחרונות  הגשת    השנים  מועד  ועד 
   .החברה  חברת האחזקה לאישור

לפחות    מתחזקת   האחזקה חברת   .11.3.3 מפעילה  או    3או    בניינים מתקנים 
הבאי מבתחומים  למעלה  אחד  שבכל  מעונות  או  דירות  בנייני    60-ם: 

מלון,  בתי  דיור,  משפט,   יחידות  אבות  בתי  בתי  חולים,    אובארץ    בתי 
מלבחו" יפחתו  שלא  שטחים  לבעלי  מרכזיים  שירותים  מתן  הכוללים   ,-

של    5,000 תקופה  במשך  וזאת  מבנה,  לכל  עיקריים  שטחים  לפחות  מ"ר 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%A9%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%94%D7%95%D7%9F,_%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%95%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%A9%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%94%D7%95%D7%9F,_%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%95%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%A9%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%94%D7%95%D7%9F,_%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%95%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%A9%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%94%D7%95%D7%9F,_%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%95%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8
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 חתימת המציע: _________________ 

  האחזקה מו למועד הצגת חברת  קדאשר    מתוך חמש השנים  שלוש שנים
או    תחזקת חברת האחזקה מ  –לחילופין     כמפורט להלן.  החברה לאישור  

משרדים   מבני  שלא    בחו"ל  או בארץ    רמסח  אומפעילה  מצטבר  בשטח 
מ"ר ברוטו )ללא חניונים(, במשך תקופה של לפחות שלוש    20,000-יפחת מ

ה לאישור  אשר קדמו למועד הצגת חברת האחזק  מתוך חמש השנים  שנים
   .החברה

 ."(האחזקה תנאי הסף לחברת "   – )כולם יחד יקראו להלן 

בעצמו האחזקה  שירותי  את  להעניק  רשאי  יהיה  התקשרות  היזם  חלף   ,
שפורט בסעיף זה לעיל  יציג עמידה בתנאי הניסיון  עם חברת אחזקה, אם  

תאגידים אחרים שבשליטתו    או באמצעות בעל השליטה ביזם    או בעצמו  
 על שליטה, במישרין או בעקיפין. של אותו ב

 . 1968-תשכ"ח הרתה בחוק ניירות ערך,  כהגד – "שליטה"

פרטי    לחברה  להציג  מתחייבהיזם   .11.4 הסף    האחזקהרת  בחאת  תנאי  על  עונה  אשר 
עמה  שלעיל   האחזקהלחברת   התקשר  וזאת ואשר  המועד    18עד    ,  לפני  חודשים 

טופס   לקבלת  לאישור    .4הצפוי  להגיש  יהיה  היזם  ומחייב    רההחבעל  סופי  הסכם 
חברת   לזהות  אישורה  קבלת  טרם  וזאת  האחזקה,  חברת  לבין  בינו  שנחתם 

לדרוש  החברה  . האחזקה רשאית  חברת   הבהרות  או מסמכים    תהא  עם  בקשר 
עומדת בתנאי הסף לחברת    האחזקהחברת  סבור שת  אם החברה   . האחזקה איננה 
אחרת,    אחזקהיזם להתקשר עם חברת  מה  לדרוש  , תהא רשאית החברההאחזקה

   .האחזקהאשר עומדת בתנאי הסף לחברת 

לאשר    הבלעדי  ה שמורה הזכות, לפי שיקול דעתשלחברה  על אף כל האמור מובהר,   .11.5
כחברת    אחזקהחברת   עצמו  היזם  את  או  היזם  ידי  על  אם  אחזקהשהוצעה  אף   ,

סעיף   תנאי  את  מקיימים  החברה, דלעיל  11.3.3אינם  דעת  שיקול  שלפי  ובלבד   ,
 .  תכלית הדרישה לניסיון הקודם נשמרת

תקופת ההשכרה וככל    זה יחולו, בשינויים המחוייבים, גם במהלך  11  הוראות סעיף .11.6
י,  בהתאם לשיקול דעתה הבלעד  ,החברהלשביעות רצון  תפעל  לא    האחזקהחברת  ש

ליזם להחליף את חברת    החברהתהא רשאית   זה    האחזקהלהורות  כאמור בסעיף 
החברה  לעיל.   ליזםאם  חברת    תורה  את  התראה    זקההאחלהחליף  למתן  בכפוף 

בת   האחזקה  14ליזם  חברת  פעולות  תיקון  לשם  להשלים  מתחייב  היזם  ,  ימים 
החברה    ימים ממועד הודעת  30כאמור בתוך  החדשה    אחזקההתקשרותו עם חברת  

 עמה.   ולהציג במועד זה את הסכם ההתקשרות

תפעול   .11.7 תכנית  החברה  לאישור  היזם  יגיש  האחזקה,  חברת  פרטי  הגשת  עם  ביחד 
הוראות מפרט התחזוקה,  ,  ותחזוקה עם    –  להלן )  (3ג) נספח  אשר תהיה מתואמת 

התפעול" אישורה  "(תכנית  את  תעביר  החברה  ממועד    יום  45בתוך    הערותיה  או. 
תכנית לתקן    התפעול  קבלת  מתחייב  להוראותיהוהיזם  במועדים  בהתאם   ,

הצגת   את  הסופיתשיאפשרו  התפעול  המועד    15עד    תכנית  לפני  הצפוי  חודשים 
טופס   אישור  4לקבלת  במתן  אין  ידי    הערות   או.  מאחריות    החברהעל  לגרוע  כדי 
לתכנית   דרישותהתפעולהיזם  בכל  ולעמידה  הדין,  הוראות  לקיום  על    ,  זה  הסכם 

 ספחיו. נ

אי הסף  דה בתנלא עמ  האחזקהחברת    אועיל  ל  11  סעיףלא פעל היזם על פי הוראות   .11.8
אישר  או  האחזקה לחברת   חברת  החברהה  לא  זהות  החליף    או   האחזקה  את  לא 

חברת   את  לעיל  האחזקה היזם  התפעול  או  כאמור  תכנית  תוקנה  או  הוצגה    , לא 
על  ל  ית החברה רשא זה    19.10בהתאם להוראות סעיף  קנסות  היזם  הטיל  להסכם 

 .  לןלה

 הדירות ו המתחם שיווק ופרסום .12

על ידי כל גורם    או שיופץ על ידו  שיווקי    אוהיזם מתחייב לכלול בכל מידע פרסומי   .12.1
הפרויקט    מטעמו עם  לפיו  בקשר  תכניתהפרוימשפט  במסגרת  מוקם  דירה  "  קט 

וזאת בצירוף שמה של החברה והלוגו שלה )צבעוני( )כל הנ"ל, במצטבר,    ,"להשכיר
  או "(. התחייבות כאמור תחול על כל מידע פרסומי  מיתוג הפרויקט"  –  להלןייקרא  

למעט מכלליות האמור(    לימב ו , לרבות )יהאשיווקי כאמור, יהא אופן הפרסום אשר  
התקשור באתר  באמצעי  שילוט  הפרסום,  אמצעי  ובכל  המדיות  בכל  השונים,  ת 

 . "(אמצעי פרסום"  – )להלן ב"הפרויקט ועל גבי בנייני הפרויקט וכיו
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מוד  , בצבמהלך כל תקופת הבניהבאתר הפרויקט,  )ולתחזק(  להציב    מתחייב  היזם .12.2
במיקום מרכזי ובולט, שלט, בכיתוב ברור, שיכלול  ו  על גבי שלט האתר המרכזי  או
 ס"מ.   120*100-ת מיתוג הפרויקט, בגודל שלא יפחת מא

שייבנה  בניין  על כל  )ולתחזק(  , מתחייב היזם להציב  ובכפוף להוראות כל דין  כמו כן .12.3
ולאורך כל תקופת ההשכרה   בפרויקט והמיועד להשכרה, מיד עם השלמת הקמתו 
מיתוג   את  שיכלול  ברור,  בכיתוב  שלט,  ובולט,  מרכזי  במיקום  הפרויקט,  של 

 ס"מ.   80*50-הפרויקט, בגודל שלא יפחת מ

מילוי התחייבויות היזם כאמור בסעיף זה לעיל תחול על ל מובהר כי מלוא האחריות  .12.4
, תחול על היזם האחריות  האמור היזם באופן בלעדי ומוחלט. מבלי לגרוע מכלליות  

כספי שהוא.    אורישויי    אולהסדיר את קיום התחייבויותיו כאמור בכל היבט חוקי  
עלויות  ה זה  ובכלל  כאמור  התחייבויותיו  בקיום  הכרוכות  העלויות  בכל  יישא  יזם 

  שיחולו(.  )אם וככל היטלים  או, פרסום, לרבות אגרות ההצג , ההפק

   – מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל  .12.5

  או היזם מתחייב להביא לאישור החברה, מראש, כל תוכן פרסומי   .12.5.1
אשר מטעמו(,  מי  )וכל  היזם  מטעם  אמצעי    שיווקי  בכל  יפורסם 

 .מופחתדירות המיועדות לזכאים בשכר דירה ל  בנוגעפרסום, 

למועד   .12.5.2 קודם  חודשים  ההשכר שישה  תקופת  במהלך  כן  ו   ,התחילת 
  כל ב. (6ג)נספח בהתאם להוראות הפרסום ייעשה  תקופת ההשכרה, 

   .לעיל 12.1ייכלל מיתוג החברה כאמור בסעיף כאמור פרסום 

   ים ותשלומיםמיס .13

,  למיניהם  החובה  ותשלומי  , דמי הקמהההיטלים,  האגרות,  הארנונות,  המיסים  כל .13.1
  כלשהם ותשלומים אחרים  ,  שהם  וסוג  מין   מכל  אחרים  או   ממשלתיים   או   רוניים יע

  על המקרקעין המתחם  על בניית    או רכישת המקרקעין  על    או  המקרקעין  על  החלים
הדירותהשעל    או אם  על מכירת    אועל השכרת    או  כרת  שונים,  בייעודים  שטחים 

  מין וסוג שהוא   למכ   לפרויקט  או למתחם    בקשר  אוהמתחם    תחזוקתעל    או  ישנם
הקובע    על  יחולו"(  המיסים"  –  להלן) מהמועד  החל    במועד   ויד   על  וישולמוהיזם 

לעיל  .  חוק  פי  על  לכך  הקבוע באמור  היזאין  של  מזכותו  לגרוע  על  כדי  להטיל  ם 
להוראות   בכפוף  נכסים,  שוכרי  על  חלים  דין  פי  שעל  בתשלומים  לשאת  השוכרים 

של שטחים בייעודים    םאו שוכרי  םל רוכשילהטיל ע  או  הסכם זה והסכם השכירות
לשאת בתשלומים שעל פי דין חלים על רוכשי נכסים או שוכרי נכסים, לפי    שונים
 ת הדין. , בכפוף להוראות הסכם זה ולהוראו העניין

השבחה .13.2 בהיטל  השבחהחבות  בגין  שתחול  ,שתחול  ,  הקובע,  לאחר    ,ככל  המועד 
    .רמ"י ללא זכות להשבה מאת היזםואה על תוטל במל 

   ן ליקוייםתיקובדק, אחריות ואחזקה תקינה,  .14

,  יקטבפרו  העבודותלכל    המלאה  ועל חשבונו הבלעדי ובאחריות היזם יהיה אחראי   .14.1
ויב בניהולו ובאחזקתו התקינה של הרכוש המשותף,  , ויחהחומרים ואיכותםטיב  ל

 .  מבלי שיהא רשאי להמחות חיובו זה לשוכרים

תקינה"   על    –"אחזקה  הרשמירה  של  גמר  מצבו  בעת  שהיה  כפי  המשותף  כוש 
היזם   ידי  על  מכן  לאחר  המשותף  רכוש  שבוצעו  שיפורים  לרבות    או הבניה, 

 בהסכמתו.  

  , לעניין אחריות היזם תחולנה וראות כל דיןומה  כלליות האמור לעיללגרוע ממבלי  
 . ההוראות שלהלן גם

המיוחס    המשותף  כוש ולר  לדירות , ביחס  על היזםבכל הנוגע לבדק ואחריות יחולו   .14.2
     .)דירות( המכר חוקהקבועות בהחלות על "מוכר"  החובות   ,לדירות

תקופות   .14.3 והאחריותמניין  המכר  הבדק  חוק  פי  דירה,  )דירות(  על  כל  חל  י   ,לגבי 
מסירת   דירה  מתאריך  המשותף  ,הראשון  לשוכראותה  הרכוש  המיוחס    ולגבי 

בניין  -לדירות   באותו  הראשונה  הדירה  ממסירת  שהתאכלס    החל  הראשון  לשוכר 
לגבי יתר הבניינים  בבניין צוינו בפרוטוקול מסירת הדירה ליקויים, תחל  אם    .וכך 

מ בצורה  תיקונם  ממועד  ליקויים  אותם  לגבי  הבדק  לגבי  תקופת  רק  )וזאת  לאה 
השוכרים  היזם יהיה אחראי ישירות כלפי  תיקונים המונעים שימוש סביר בדירה(.  
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כאמור  הליקויים  את  והא   לתקן  הבדק  בתקופות  כל  לעיל  ודרישת    שוכר חריות, 
האמור בסעיף זה לעיל יחול  .  חברהלביצוע התיקונים תוכל לבוא במקום דרישת ה

ו בדק  לתיקוני  היזם  אחריות  על  בשינויים  גם  המשותף  הרכוש  לגבי  אחריות 
    המחויבים.

  התחייבויות היזם כלפי השוכרים   או  אחריותמ  גורעאינו  יל  ע לזה    14  בסעיף  האמור .14.4
ובכלל זאת מאחריות היזם לתיקון כל    1971-תשל"אה  לפי חוק השכירות והשאילה,

, במתחםמתחייב לתקן את הליקויים  והיזם    , מבלאי סבירליקוי או פגם הנובעים  
ל פי  לאחר שתסתיימנה תקופות הבדק והאחריות עמשך כל תקופת ההשכרה, גם  ל

 . )דירות( חוק המכר 

   ושיפוי חריות על נזק או אובדןא .15

לגופו או לרכושו של  באופן מוחלט  אחראי  יהיה    יזםה .15.1 נזק או אובדן שייגרמו  לכל 
ובין אם הן מבוצעות    ידו   עבודות בין אם העבודות מבוצעות עלאדם תוך כדי ביצוע  

  . נקוט בכל האמצעים האפשריים למניעתםי ומי מטעמו  ידי על

תחול    , על מלוא העבודות הכלולות בו, הפרויקטלביצוע  הבלעדית    המלאה   האחריות .15.2
אישורי    היזםעל   ב  אולתכניות    החברהולפיכך  הקשורים  אחרים  תכנון  למסמכים 

הוכנו    אוט  הפרויק ידיאשר  ה   היזם  על  את  ישחררו  לא  זה,  הסכם  פי    יזם על 
על    ומאחריות להטיל  כדי  בכך  ואין  הנ"ל  המלאה  אחריות    החברההמקצועית 

 התכניות או המסמכים האמורים. או  התכנוןכלשהי לטיב או כשרות או איכות 

  או   מהמטעלמי    או  חברההוצאה שייגרמו ל  אוהפסד    אוהיה אחראי לכל נזק  היזם י .15.3
בשלמותו או בחלקו אינו משמש    תכנוןהמושא  שעקב כך    או  תכנוןלצד שלישי בגין ה

 . בצורה הולמת את המטרות שלשמן תוכנן

, לרבות  המקרקעין  או  לשמירת העבודות ואתר העבודותבלעדית  אחראי  יהיה    יזםה .15.4
  או המבנים הארעיים שהוקמו עליו ולהשגחה עליהם. בכל מקרה של נזק לעבודות  

  יזם על ה  יהיהמסיבה כלשהי    קטלפרוי  או  למבנה  או  למקרקעין  אוהעבודות    לאתר
  די כך שעם השלמתן תהיינה בהקדם האפשרי ולהביא לי  ולתקן את הנזק על חשבונ 

והמתאימות    החברהבמצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון  קט  והפרויהעבודות  
 .הסכםבכל פרטיהן להוראות ה 

ידי  , תחולנה גםזההוראות סעיף   .15.5   או קבלני משנה    אוהקבלן    על כל נזק שיגרם על 
כדי ביצוע עב   ברשותם  אוהפועל מטעמם  צד שלישי כלשהו    או עובדיהם     ודות תוך 

הבדקתחזוקה    , תיקוןעבודות    או   הבניה בתקופת  ידם  על  בתקופת    או  ובדק 
 . ההשכרה

יהיהה .15.6 נזק    יזם  לכל  בלעדית  וסוג   אוחבלה    אואבדן    אואחראי  מין  מכל    תאונה 
גוף   נזק    או   חברה, לרבות האיגוד  אורכוש אשר יגרמו לכל אדם    אושהוא, לרבות 

עי לכל מבנה המצוי באתר    אואחרים  לקבלנים    אוונית או ממשלתית  רלכל רשות 
  או   למקרקעין  או ודות  אתר העבכל מבנה המצוי מחוץ ל  או   במקרקעין   או העבודות  

  או ד מאלה, כתוצאה ישירה  לרכושם של כל אח  אולכל צד שלישי אחר    אויקט  לפרו
העבודות מביצוע  הבניה  עקיפה  הפרויקט    או  בתקופת  בו    אומהשכרת  הדירות 

  או   הםשלוחי   או  הםעובדי  אוקבלן מטעמו  על ידי    או  יזםעל ידי הבתקופת ההשכרה  
יד כתוצאה מכל מעשה לרבות מחדל של    או  י מי מהםקבלני משנה המועסקים על 

וכל מי שבא מטעמו  ה בתקופת    אות ההשכרה  בין בתקופ  הבניה, קופת  בין בתיזם 
הוצאה אחרת מסוג כל    אותשלום    אופיצוי    אושא בתשלום כל קנס  י  יזםה  .בדקה

 כתוצאה מהם.  אומחדל כאמור  אויחולו עקב כל מעשה   אווא שיוטלו שה

ולבי  יזםה .15.7 לשלומם  אחראי  עובדייהיה  כל  של  יד   או  וטחונם  על  ו  המועסקים 
דמי   כל  לשלם  המגיעים  ומתחייב  פיצוי  או  עובד    אונזק  לכל  אדם    לכל   או שיגיעו 

ה מכל נזק  קבלני משנה ועובדיהם, כתוצא  אוהקבלן  , לרבות  ואחר הנמצא בשירות 
 .חבלה כלשהם במהלך ביצוע העבודות  אותאונה  אואבדן  או

קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל,    אולכל נזק  בלעדית  היה אחראי  י  יזםה .15.8
וב, תיעול, חשמל, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על  רשת מים, בי 

הקלקול    אודות, בין שהנזק  קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבו  תת  אוקרקעיים  
תקן  י   יזםנגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות. ה 

של    היותר ולשביעות רצונ , באופן יעיל בוהקלקול כאמור על חשבונ   אואת הנזקים  
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פול ברכוש שניזוק כאמור.  י ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הט  חברהה
ת המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים  לקבל מהרשויולדאוג מראש    יזםעל ה

 . במקרקעיןהתת קרקעיים העוברים 

עיל  היזם כאמור ל  אחראילהם  אחריות לנזקים    מכל   חברהה פוטר בזאת את  היזם   .15.9
  תשא לא    חברהה   טעמו.למי מ  אומכל אובדן תוצאתי מכל סוג אשר יגרם ליזם    או

 . וראובדן כאמ אותשלום   או פיצויבכל נזק או 

לבוא    יזםה .15.10 אם  חברהה  בנעלימתחייב  שה   אוביחד    תיתבע,  נזקים  בגין    יזם לחוד 
ה הוראות כל דין, לרבות ומבלי לגרוע  על פי    או  הסכםאחראי להם על פי הוראות 

   .לעיל 15.1-15.9 כלליות האמור בסעיפיםמ

,  חברהאו כצד שלישי בתביעה כנגד ה  ףוזמן כנתבע נוסיאם  מצהיר בזאת כי    יזםה .15.11
  או   חברהעל ידי ה  המוותר מראש על כל התנגדות להזמנה כאמור, בין שנתבקשוא  ה

שאם   ובלבד  יאחרים,  כאמור,  יולא  ן  וזמהיזם  שלישי  כצד  או  נוסף  כנתבע  תייצב 
מצא לנכון לעשותו על פי  ת  חברה או פשרה אשר המראש לכל הסדר    יזםהם  מסכי

 המוחלט ולשאת בתשלומם.  השיקול דעת

  ומיד עם קבלת דרישה באופן מלא  חברהלפצות ולשפות את ה  יזם ה מתחייב כמו כן,  .15.12
חויב לשלם  ת  חברהעל כל סכום שה  אועל כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה  ,  בכתב

שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, ה שהיא,  מכל עיל  ,על פי פסק דין שלא עוכב ביצועו
בגין כל תאונה, חבלה או    טעמונגד מי מ  או  ועל ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגד 

קבוע בכל דין, לרבות שכ"ט    לפי  או   הסכםבהמפורט  שהינם באחריות היזם לפי  נזק  
 במלואן.  חברהעו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו ל

יוצא    יזםמעבודה כלשהי של ה   תוצאה מפעולה או מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם כ .15.13
המשפט,    חברהה כנגד   בית  מאת  הי צו  ה  יזםהיה  את  לפצות  כל    חברהאחראי  על 

לעשות את כל הדרוש    יזםשל ה  ורוע מחובת ובין עקיף, וזאת מבלי לגנזק, בין ישיר  
כמטילה   תתפרש  זו  שהוראה  ומבלי  הצו  להסרת  הדרושים  ההליכים  בכל  ולנקוט 

כלש ה חובה  את  לפצות  בביצוע    יזםהי  שיחול  עיכוב  כל  בגין  או  הנ"ל,  הצו  בגין 
 העבודה כתוצאה מצו כנ"ל. 

לפי הוראות  י  יזםכל סכום שה .15.14 וה  15סעיף  היה אחראי לתשלומו     חויבה   חברהזה, 
  או זה    הסכםעל פי    ה, מבלי לגרוע מיתר זכויותיתרשאי  חברההיה הת לשלמו,    כדין

מאת החברה בכל    יזםשיגיע ל   אולנכותו מכל סכום המגיע    אועל פי כל דין, לגבותו  
וכן   ידי מימוש  בכל דרך אחרת לרב  יזםלגבותו מה   תהיה רשאית זמן שהוא  על  ות 

 . להלן 20שבסעיף  תיוהערבו 

החשב    –ישראל באמצעות משרד האוצר    מדינת" הינה  החברה זה, "  15עיף  ס לעניין   .15.15
להשכיר    אוהכללי   והשיכון  אורמ"י  או דירה  הבינוי  הבנות    או  משרד    או חברות 

  או מנהליהם  או נושאי משרה   אוחברי הנהלה  או חברות שלובות  או חברות קשורות 
 .  מי מטעמם או  הנ"ל  יועציהם של כל  אועובדיהם 

 לתקופת הבנייה ולתקופת ההשכרה ביטוח .16

לגרוע מאחריות   .16.1 זה  היזם  מבלי  לערוך    אועפ"י הסכם  היזם  דין, מתחייב  כל  עפ"י 
חשבונו  ולקיים הביטוח  לא  המ  על  בנספח  כמפורט  וההוראות  הביטוחים  את 

   .(8כנספח ג)המצורף להסכם זה 

,  דירה להשכיר   עבודות ישועבדו לטובת  היזם מתחייב שתגמולי ביטוח בגין נזקים ל  .16.2
הסכ אישור  לאחר  בסעיף  המימון    מי כאשר  הפרו ,  לעיל  10.3כמפורט  יקט  למימון 

שתגמולי הביטוח    דירה להשכיר  תסכים)להבדיל ממימון רכישת המקרקעין בלבד(,  
גובה  עד  הג  ישועבדו  לטובת  ההלוואה  תגמולי סכום  ויתרת  המממן,  הביטוח    וף 

החברה הממשלתית    -  דירה להשכירמעבר לגובה סכום ההלוואה תשועבד לטובת  
 . "(כירדירה להש"  –ולהשכרה בע"מ )להלן בסעיף קטן זה לדיור  

זה סעיף  ההלוואה"  ,לעניין  וריבית    –"  סכום  הצמדה  והפרשי  ההלוואה  קרן 
כל מקרה לא עמלות, קנסות, ריביות  המגיעים לגוף המממן מכוח הסכם המימון, וב

 תשלומים אחרים כלשהם בגין הסכם המימון.  אופיגורים 

ן, לפי  הגוף המממ   או  דירה להשכירבמקרה של אירוע נזק ותשלום תגמולי ביטוח,  
לגוף    או  לדירה להשכירהעניין, יעבירו את תגמולי הביטוח ליזם, לאחר שהיזם יציג  
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לשלבי  ון הנזק ולהשבת המצב לקדמותו ובהתאם  המממן, לפי העניין, תכנית לתיק
הנזק בתיקון  עם    ,ההתקדמות  בכל מקרה תתואם  כך שתהיה   דירה להשכיראשר 

 לשביעות רצונה.

נז ק לפרויקט, המבוטח על פי פוליסות הרכוש, ישמשו  היזם מתחייב שבמקרה של 
הנזקי  קימום  כחדש.  הפרויקט  ולקימום  הנזק  לכינון  ורק  אך  הביטוח  ם  תגמולי 

 כאמור יתבצע מהר ככל שניתן ובאיכות זהה לזו שקדמה לאירוע הנזק.    

מוחלט,   באופן  ניתנים,  אינם  הפרויקט  וקימום  הנזק  כינון  אם  האמור,  אף  על 
אם יועמדו מלוא הכספים שיידרשו לשם כך, יהיה היזם רשאי להודיע  לביצוע, אף  

להשכיר לחלוף  לדירה  עד  ש  120,  כך  על  הנזק,  מקרות  וקימום  ימים  הנזק  כינון 
אפשריים, אינם  רצון    הפרויקט  לשביעות  אסמכתאות  והבאת  נימוק  דירה  תוך 

 . להשכיר

ע, אך לא קיים כיסוי  בו כינון הנזק וקימום הפרויקט ניתנים לביצובנוסף, במקרה  
קיים כיסוי ביטוחי אך תגמולי הביטוח לא יספיקו לכינון הנזק ולקימום    אוביטוחי  

ש )ובלבד  יהיו  הפרויקט  ואלו  היזם(,  מצד  זה  הסכם  של  מהפרה  נובע  אינו  הדבר 
בסך שי נוסף  על  טעונים הוספת סכום  )עשרה מיליון ₪( מעבר    10,000,000עלה   ₪

)ה הביטוח  תגמולי  להלןלמלוא  ייקרא   ₪ מיליון  עשרה  על  העולה  ההון "   –  סכום 
הנזק, על  ימים מהמועד בו קרה    120"(, יהיה היזם רשאי להודיע, עד לחלוף  הנוסף

קימ  עלויות  בדבר  ואסמכתאות  פירוט  עם  שאירע  הנזק  לשביעות  היקף  וכינון  ום 
להשכיררצון   מהודעות דירה  אחת  כל  הנוסף.  ההון  את  להעמיד  שלא  רצונו  ועל   ,  

 ". הודעת היזם" – היזם לפי סעיף קטן זה, תיקרא להלן

הוספת טעונים  הפרויקט  וקימום  הנזק  כינון  בו  במקרה  ספק,  הסר  סכום    למען 
)עשרה מיליון(    10,000,000)מעבר למלוא תגמולי הביטוח, אם יהיו( שאינו עולה על  

ולקומ הנזק  את  לכונן  עליו  ויהיה  זה  סכום  להעמיד  מחויב  היזם  יהיה  את  ₪,  ם 
תקום   לא  לעיל,  הקבועים  המועדים  בתוך  היזם  הודעת  ניתנה  לא  אם  הפרויקט. 

שלא    אואת הנזק ולקומם את הפרויקט  ליזם כל זכות להודיע על רצונו שלא לכונן  
 ניתן לעשות כן, והוא יהיה מחויב לעשות כן. 

היזם,   הודעת  קבלת  של  להשכיר במקרה  בתוך    דירה  בכתב,  ליזם  ימים    30תודיע 
עד קבלת הודעת היזם, האם היא חולקת על הודעת היזם, ובמקרה בו מדובר  ממו

הא  הנוסף  ההון  את  להשקיע  נדרש  שלגביו  נזק  להשכירם  באירוע  מעוניינת    דירה 
מיליון ₪ שיועמדו על ידי היזם    10-להעמיד את סכום ההון הנוסף בעצמה )מעבר ל

 "(.הודעת החברה "  – הכל לפי העניין )להלן –כאמור( 

הסכימה להעמיד את ההון הנוסף, לפי העניין, יהיה היזם מחויב    דירה להשכיר  אם
בכל מקרה  ולקומם את הפרויקט.  הנזק  היזם    לכונן את  בין  אי הסכמה  דירה  של 

הפרויקט    להשכיר ולקימום  הנזק  לכינון  האפשרות  עם  ההון    אובקשר  עם  בקשר 
י אם  הביטוח,  תגמולי  מלוא  יופקדו  כך,  לשם  הנדרש  ג'  הנוסף  צד  נאמן  בידי  היו, 

ידי   על  תוסכם  להשכיר)שזהותו  להוראות  דירה  בהתאם  בסכסוך  להכרעה  עד   )
א שיופקדו  התגמולים  לטובת  ההסכם.  משועבדים  להיות  ימשיכו  הנאמן  דירה  צל 

 בהתאם להסדר הקבוע לעיל.  ,הגוף המממןלטובת  או להשכיר

רלוונטי( לא הסכימה  לא חלקה על הודעת היזם, וכן )ובמקרה ה  דירה להשכיראם  
ויחולו    דירה להשכיר להעמיד את ההון הנוסף, לפי העניין, יבוטל הסכם זה על ידי  

 ההוראות הבאות: 

שטחים    ומחזיקי  פנה בפועל את הפרויקט )בכפוף לזכויות השוכריםם יהיז (1)
, אם ישנם(, ימסור את המקרקעין והפרויקט וכל הזכויות  בייעודים שונים

תורה, הן פיזית    שדירה להשכיר, או למי  רה להשכירדיבהם ויעבירם לידי  
(,  והן קניינית, כשאלו נקיים מכל זכות צד ג' )לרבות מזכויות הגוף המממן

וזכויות מחזיקי שטחים בייעודים    והכל בכפוף לזכויות השוכרים בפרויקט
ישנם אם  יעברו  שונים,  בפרויקט,  הקיימים  קבע,  של  המחוברים  כל   .

להשכירלבעלות   עיכבון,    דירה  מכל  ומשוחררים  חופשיים  ולחזקתה, 
 שיעבוד, או זכות צד ג' אחרת.

כהגדרת  (2) ההלוואה  סכום  לגובה  עד  הביטוח,  לגוף  תגמולי  ישולמו  לעיל  ו 
המממ שהגוף  כך  כנגד  הרשומים  המממן  השעבודים  כל  לביטול  ידאג  ן 

לטובתו בקשר עם המקרקעין והפרויקט )גם אם לא יהיה בתגמולי הביטוח  
 מממן(.  גוף הפרוע את מלוא החוב לכדי ל
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  לדירה להשכיר יתרת תגמולי הביטוח מעבר לגובה סכום ההלוואה ישולמו   (3)
דרישה מצד היזם או    אובלבד ללא כל טענה    להשכיררה  לדיויהיו שייכים  

 הגוף המממן בקשר עם כך. 

כל תמורה    אופיצוי    אומעבר לאמור לעיל, היזם לא יהיה זכאי לכל תשלום   (4)
או   תגמולי  נוספת  אחרת  ותשלום  כאמור,  הזכויות  והעברת  מסירת  עקב 

  אונה  טע  אוהביטוח כאמור לעיל יהווה סילוק סופי ומוחלט של כל דרישה  
החברה כלפי  היזם  מצד  שהוא  סוג  מכל  העבוד   תביעה  כל    ושבוצע   ותבגין 

ביטול   למועד  עד  היזם  התחייבויות  יתר  כל  ביצוע  בגין  וכן  בפרויקט 
 ההסכם. 

לשעבוד תגמולי הביטוח לטובת הגוף המממן כאמור    דירה להשכירכמת  כתנאי להס
הסכ  אישור  בעת  המממן  הגוף  יחתום  ה   מילעיל,  על  לעשו המימון,  ת  תחייבותו 

 שימוש בתגמולי הביטוח בהתאם להוראות סעיף זה לעיל. 
 

ניתן יהיה, בהסכמת   , לתקן את אישורי  דירה להשכירבעת אישור הסכם המימון, 
(, בהתאם להוראות סעיף זה לעיל, כאשר מובהר  (10ג)( ונספח 9ג)נספח הביטוחים )

והגוף    דירה להשכירידי    יה רשאי לפעול אך ורק לפי הוראה חתומה עלשהמבטח יה 
 . המממן יחד

תהווה  על ידי היזם    זה  16  ףכל אחת מהוראות סעי  הוראות נספח הביטוח או  הפרת .16.3
 הפרה יסודית של ההסכם. 

שה .16.4 סכום  הוראות  י  יזםכל  לפי  לתשלומו  אחראי  הוראות  היה  או  הביטוח  נספח 
, מבלי לגרוע מיתר  תהיה החברה רשאיתכדין לשלמו,    ה זה, והחברה חויב  16סעיף  

  או לנכותו מכל סכום המגיע    או ו  על פי כל דין, לגבות  אוזה    הסכם על פי  ה  זכויותי
בכל דרך    יזם לגבותו מה  תהא רשאי ת מאת החברה בכל זמן שהוא וכן    יזם שיגיע ל

 . להלן 20 שבסעיף תיול ידי מימוש הערבו אחרת לרבות ע

   אזהרהההערת ורישום  המקרקעיןבלשכת רישום  המקרקעיןרישום  .17

להלן, תתבצענה    מפורטות הכרוכות ברישום המקרקעין, לרבות אלו ה   ולותהפעכל   .17.1
 על ידי היזם ועל חשבונו. 

את  על חשבונו  מתחייב לרשום    היזםתקופת הבניה,  בטרם או בסמוך לאחר סיום   .17.2
ותף  כבית משהמתחם  וכן מתחייב לרשום את    שמו  זכויות החכירה במקרקעין על

מס העניין(  פר)או  לפי  משותפים,  המקרקעין  בתים  חוק  פי  בהתאם  הכל    ,על 
   ., בשינויים המחויביםלוחות הזמנים המפורטים שםלו)דירות( להוראות חוק המכר 

ם לא יעמוד  זהיאם  ,  לביצוע הרישומים האמורים לעיליזם  ריות הרוע מאחמבלי לג .17.3
ח  בהתחייבויותיו הוראות  המכרולפי  זכויות,    )דירות(  ק  רישום  עם  יחשב  בקשר 

ש כהפרה  היזם  הדבר  ידי  על  ההסכם  היזם    לחייב   ת רשאי  תהיה  והחברהל  את 
ישלם היזם את הקנסות כאמור, תהא רשאית  בקנסות כמפורט להלן.   החברה   לא 

 .  להלן 20הערבויות שבסעיף לחלט את הקנסות מתוך 

לעיל לאמור  הפרת    בנוסף,  של  רשאית    כאמור,היזם  התחייבות  במקרה  תהא 
ל   החברה מ יזם  וה  יזםלהורות  הסכמתו  לכך  ביצוע ראש,  נותן  את    להעביר 

בסע  הנזכרות  הפעולות  וכל  לעילהרישומים  זה  מה  יף  חלק  אשר    , םאו  גוף  לכל 
בכל ההוצאות והתשלומים לרבות    יזםלחייב את ה ו,  יזםורה, על חשבון הת   החברה

  כך.ב הכרוכים  "דשכר טרחת עו 

ספק  .17.4 הסר  הזכויות    למען  ברישום  הכרוכים  והתשלומים  הפעולות  ,  במקרקעיןכל 
תש  במתחם התשריטים  הכנת  המודדים,  הוצאות  לרבות  במגרשים,  לומים  או 

וכיו" דין  עורך  טרחת  שכר  אגרות,  מיסים,  יד יבוצעו  ב  אחרים,  ועל    יעל  היזם 
 חשבונו.  

לרשוםהיזם   .17.5 היזםכנגד    מתחייב  שם  על  החכירה  לרישום  רשם בספרי    וכתנאי 
בהתאם    , המקרקעיןמלוא שטחעל    כהגדרתה לעיל  הערת האזהרהאת    ,המקרקעין

   .להסכם זה (11ג)ספח נכ כתב ההתחייבות המצורף ל

הערת  לרשום את    חברהה  תהא רשאיתכאמור,    הערת האזהרהלא רשם היזם את  
. לא  להלן  19.10  במקום היזם ולחייב את היזם בקנסות הנקובים בסעיף  האזהרה 
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 חתימת המציע: _________________ 

רשאית תהא  הקנסות,  את  היזם  הערבו   לחלט   החברה  שילם  מתוך    ת יוהקנסות 
ה.  להלן  20שבסעיף   , היזם מתחייב למסור, מיד עם קבלת הבקשה,  חברהלבקשת 

תומים, מאומתים ומעודכנים,  היזם כשהם ח  פרוטוקולאת    אואת כתב ההתחייבות  
 במקום אלה שמסר במועד חתימת הסכם זה.   

הערת  ק את  היזם למחו  , יהא רשאיהחברהבכפוף לאישור  תקופת ההשכרה ו  בתום .17.6
יפנה  האזהרה היזם  למחיקת    לחברה.  הדרושים  המסמכים  כל  הערת  בצירוף 
קת עם מחיתחתום על המסמכים הדרושים ותמסור אותם ליזם.    והחברה  האזהרה

 . (11ג) נספח היזם עפ"י כתב התחייבות  הערת אזהרה תסתיים התחייבות

לרישום    להבטחת .17.7 היזם  אזהרהעההתחייבויות  עסקה הימנעובדבר    רת  מעשיית    ת 
נוטריוני    במעמד חתימת הסכם זה, יפוי כח בלתי חוזר  חברה מתחייב היזם למסור ל

כוח  ( 12ג)נספח  בנוסח   את  ה   ההמייפה  במקום  ל  חברה של  הערת  רשום  היזם את 
 .  המצורף בנוסחהיזם,  פרוטוקולוכן את   האזהרה

ועל  רשום בעצמו  מן החובה ל  יזםשחרר את התלא  ,  פרוטוקולוה  יפוי הכח  סירתמ .17.8
האזהרה  את  חשבונו   לחתום  לחתום    אוהערת  שיידרש  המסמכים  כל  על  בעצמו 

   לצורך רישומה.   עליהם

 זכויות  הסבת או העברת .18

שלאהיזם   .18.1 לאחר  אולהסב    אולמכור    אולהעביר    מתחייב  כל    או  להמחות  לעשות 
בזכויותיו   שהיא  זה  התחייבויותיו  ב   אודיספוזיציה  ה  חוזפי  על    אושבהסכם 

לצד שלישי   שלא בתמורה אובעקיפין, בתמורה  אוחלקן, במישרין  או , כולן  החכירה
 .(בהתאמה "הנעבר "" והעברת זכויות אסורה" – בסעיף זה)להלן 

לג כדי  באמור  היזםאין  מזכות  את    רוע  במתחם  לשעבד  במקרקעין,  זכויותיו 
זה  ובפרויקט הסכם  להוראות  שטחים    .בהתאם  במקרקעין  קיימים  דים  בייעואם 

יחולו לגביהם הוראות    –(  או דירות למכירה   )כגון שטחי מסחר או תעסוקהונים  ש
 ההזמנה לקבלת הצעות.  

היזם   .18.2 בו  מקרה  חדשבאמצעות    התאגדבכל    לקבלת בהזמנה    וכהגדרת  תאגיד 
מכירה,    ,הצעות מסירה,  חדשה,  זכות  יצירת  שינוי,  כל  לבצע  שלא  מתחייב  היזם 

מניות  של  הקצאה  זכוי   העברה,  להעברת    ביזם.  ותאו  תיחשב  כאמור  פעולה  כל 
   זכויות אסורה ולהפרה יסודית של הסכם זה. 

שהו  אשר באמצעותו הוכח תנאי כליחדל בעל השליטה ביזם,  בכל מקרה בו  כמו כן,  
הסף   בסעיף  הפיננסיים  מתנאי  בעל  הצעות  לקבלתלהזמנה    6הנדרשים  מלהיות   ,

ב  כאמורהשליטה   שינוי  יחול  בו  מקרה  בכל  בגוף או  ביזם  השליטה  בעל    אחזקות 
או בכל מקרה  קשור אשר באמצעותו הוכח תנאי כלשהו מהתנאים הפיננסיים הנ"ל  

, שהינו בניגוד למצג  ר ליזםוף קשו או בגאחר בו יחול שינוי כלשהו באחזקות ביזם  
לחברה   א שהוצג  המכרז  ( 6)בנספח  למסמכי  האם(  חברת  תיחשב    –  )התחייבות 

  ולהפרה יסודית של הסכם זה.ת אסורה להעברת זכויופעולה זו  

על לאסור  כדי  המניות    אין באמור  בעלי  זכויות  לרבות  ביזםהשותפים    אושעבוד   ,
לשותפים,    אות  מגיעים לבעלי המניוות לקבלת תקבולים השעבוד הון המניות והזכ

לטובת הגוף המממן, ובלבד שהשעבוד ייעשה בהתאם להוראות הסכם זה, ובהתאם  
 בפרט.   10ף להוראות סעי

כ  אושותפים  ממספר  מורכב  בו היזם    מקרה בכל   .18.3 ובין  מאוגד  בין רשומה  שותפות, 
  או למכור    או לצרף שותף  ו רשאים  יהילא  בשותפות  ותפים  אזי הש,  אינה רשומהש

חלק  להסב  אולהמחות    או להעביר   א  אולנעבר    , בשותפות  ם את  שותף  חד  בין 
 .  תמורהבלא ובין ש בתמורה בין  ,  למשנהו

האמור, .18.4 אף  אם    על  לעיל,  האמורות  הפעולות  מן  פעולה  לבצע  רשאי  יהיה  היזם 
הצעות, אשר יהיה בבעלות מלאה  ת  בללקכהגדרתו בהזמנה    הינו תאגיד חדש  הנעבר

היזם   )ואם  היזם  משותפת   מציעיםממספר  מורכב  של  הצעה  בבעלות    –  במסגרת 
בה היזם,  חלקם  יחידי  לשיעור  המשותפתתאם  להמצאת  בהצעה  ובכפוף  כתב  (, 

ו מניות/שותפים,  התחייבות  בעלי  א)בנוסח  ערבות  )בשינויים    ( 7נספח  להזמנה 
  ת, ייפוי כוח, ערבויות ואישור זכויות והתחייבויוולהמצאת כתב הסבת    המחויבים(

מתאים,  עריכת גופ   ביטוחים  עסקאות  חוק  לפי  ותצהיר  פנקסים  ניהול  ים  אישור 
ההתאג מסמכי  ואת  החדש  לתאגיד  ביחס  של  ציבוריים  החדש,דות  הכל    התאגיד 
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 חתימת המציע: _________________ 

עקב העברה כאמור   שיוטל  בכל מס  ישא  היזם  החברה.  רצון  מציא את  ילשביעות 
ו הדיוו  העתק ההעברה  ח  לרישום  וידאג  החברה  לידי  ההעברה  עקב  המס  אישורי 

המקרקעין.   בקבלת  במרשמי  מהצורך  לגרוע  כדי  באמור  כל    או  רמ"י  אישוראין 
.  הוראות כל דין  או   החכירה   ה נדרש בהתאם לחוז  ם, אם אישורלהעברה  גורם אחר 

גם   יחולו  אלו  זה  קטן  סעיף  הוראות  ספק,  הסר  לתאגיד  למען  העברה  חדש,  לגבי 
 עת המחיר של היזם, בהתאם להוראות חוברת המכרז.  אשר צוינה בהצ

יהיה רשאי לבצע העברת  ,  הצעה משותפתמי מיחידיו במקרה של    אובנוסף היזם   .18.5
חלק בלתי מסוים מזכויותיו והתחייבויותיו למבטח, קרן השקעות פרטית או גורם  

 בתנאים באים: ות, ובכפוף לעמידה הצע  לקבלתמוסדי אחר, כהגדרתם בהזמנה 

מ .18.5.1 בלמעלה  יחזיק  לא  ביזם    49%-הנעבר  השליטה    או מזכויות 
מ במקרקעין  49%-בלמעלה  יהי  מהזכויות  לא  מקרה  יותר  ובכל  ו 
 ( בעלי זכויות במשותף במקרקעין ובמתחם.  3משלושה )

בהזמנה   .18.5.2 שנכללו  הסף  תנאי  במלוא  עמידה  הצעות,    לקבלתתוכח 
  ר וביחס למועד הגשת ף להגשת ההצעה במקוכאילו היה הנעבר שות

 עות רצון החברה. יההצעה, לשב 

יומצאו כתב הסבת זכויות והתחייבויות, ייפוי כוח, ערבויות ואישור   .18.5.3
 יכת ביטוחים מתאים, הכל לשביעות רצון החברה.  ער

תשלום שיוטל עקב העברה כאמור,    אוהיזם והנעבר ישאו בכל מס   .18.5.4
לידי החברה  רי המס עקב ההעברה  ימציאו את העתק הדיווח ואישו

 בדבר ביצוע כל תשלום נוסף שיידרש, אם יידרש.   הכת וכן אסמ

יאוחר   .18.5.5 לא  עד  תבוצע  כאמור  הזכויות  העברת  יום    90-מהשלמת 
 ו בהסכם העיקרי.  מהמועד הקובע כהגדרת 

  כל גורם אחר   או  רמ"י  אישוראין באמור כדי לגרוע מהצורך בקבלת   .18.5.6
הוראות כל    או  החכירה  הבהתאם לחוזנדרש    ם, אם אישורלהעברה

 . דין

תקשורת וכיוצא  ,  תותר מכירת חדרים טכניים כדוגמת חדרי טרנספורמציהכמו כן,   .18.6
או    4קבלת טופס    אוהמתחם  בניית    יבת על פי דין לשם, ככל שהקמתם מתחיבאלו

 תעודת גמר, ובכפוף לקבלת אישור החברה.  

האמורות    בצע פעולה מהפעולותהיזם יהיה רשאי ל,  לאחר תחילת תקופת ההשכרה .18.7
הסכמת   ,לעיל  18.3עד    18.1בסעיפים   את  ובכתב  מראש  שיקבל  בתנאי    ן רק 

של   חוזאם  )  רמ"יהמפורשת  לפי  נדרשת  לקיום    חברהוה החכירה(    ה זו  ובכפוף 
   :במצטבר  ,הלןהתנאים המפורטים ל 

בבר  הנע .18.7.1 מקרקעי  "ירמבכללי    אוהוראות  כל  עומד  חוק  לפי  לרבות   ,
   .1960-תש"ך הישראל, 

אישורקיבל  היזם   .18.7.2 הזכויותובכתב  מראש    חברהה  את  לרבות    ,להעברת 
במסגרת החלטתה,  .  סבירים  אשר לא תסרב אלא מטעמים,  לזהות הנעבר

והמקצועית ליטול  בעל היכולת הפיננסית    תבחן החברה האם הנעבר הינו
 הסכם זה. ות היזם על פי בצע את כל התחייבוי ול

הזכויותה .18.7.3 למלוא    עברת  ביחס  היזםתיעשה  וב  זכויות  מתחם  במקרקעין 
 .  )במושע(בלתי מסוים י או בחלק יחס כחטיבה אחת 

זכויות במשותף    מס'  אזי,  במושעתעשה    העברת הזכויותבמקרה ש .18.7.4 בעלי 
ובמתחם לא  במקרקעין  על  ,  ב3)  שלושהיעלה  זכויות  בעלי  משותף  ( 

כלפי  ובמתחם    במקרקעין ולחוד  ביחד  יחובו  כאמור  הזכויות  בעלי  וכל 
ול, על פי דין, לערוב  אלא אם מי מהנעברים אינו יכ,  "ימרכלפי  ו  החברה
את בקשתו שלא  להתחי  כזה החברה תשקול  ובמקרה  של אחר,  יבויותיו 

מצ רלוונטיות  אסמכתאות  המצאת  לאחר  ולחוד  ביחד  ותפנה  ידולחוב   ,
    .לבקשה זו י רמ" דת מעלקבלת 

של  ית .18.7.5 ההקצאה  מטרת  למגורים    הדירות שמר  הנעבר  להשכרה  ידי  על 
 למשך יתרת תקופת ההשכרה. 
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 חתימת המציע: _________________ 

ה  ייביתחהנעבר   .18.7.6 כלפי  ועניין    חברהבכתב  דבר  לכל  היזם  בנעלי  להכנס 
פי   על  היזם  התחייבויות  כל  אחר  המכרז ולמלא  החכירה  חוברת  חוזה   ,

  רמ"י  או  חברהשיתבקש על ידי ה ויחתום על כל מסמך והוראות הסכם זה 
 .בקשר עם כך

יקוימו כל נוהלי רמ"י בקשר עם חתימת מסמכים, המצאת אישורי מסים   .18.7.7
 . נדרש בעת ביצוע העברת זכויותוכיו"ב, כ

יבות, יפוי  ואת כתב ההתחי  להלן  20הערבויות שבסעיף  הנעבר יפקיד את   .18.7.8
   . חברהבידי ה, שום הערת האזהרהפרוטוקול להבטחת ריהכוח וה

 . (10ג)( ונספח 9ג)נספח ים בנוסח ביטוח קיום   יהפקיד אישור הנעבר   .18.7.9

לנמק    תחייב  ההילא ת  חברההשמובהר בזאת    ,לי לגרוע באמור לעיל ובנוסף לובמ .18.8
הינו    ה על יד  הנדרשים לגבי התנאים    אואם ליתן ההסכמה    דעתהקול  יש ו  , ההחלטת
   .במילוי תנאים שונים  הלהתנות את הסכמת  תרשאי והיא תהיהובלעדי מוחלט  

  לות הנקובות בסעיף יהיה היזם רשאי לבצע את הפעו לאחר תום תקופת ההשכרה,   .18.9
סעיף  18 הוראות  מלוא  קוימו  לא  אם  אף  לעיל,  להוראות    ,לעיל  18.7  זה  ובכפוף 

 וכן להוראות כל דין.   , לנהלי רמ"י החכירה  חוזה

לב .18.10 רשאי  יהיה  היזם  ספק,  הסר  שבסעיף  למען  הפעולות  את  ככל    18צע  לעיל,  זה 
"קר על  החלים  בתנאים  עמידתו  לצורך  נדרשות  במקרקעין שאלו  להשקעות  ",  ן 

רישום  "(, ובכלל זאת  הפקודה"  –לפקודת מס הכנסה )להלן    1פרק שני  כהגדרתה ב
כהגדרת מונח זה בפקודה,    קרקעין" העברת מביצוע פעולות של " ,  בבורסה  למסחר

וכן דילול שליטה בהתאם להוראות הפקודה, ובלבד שטרם ביצוע כל פעולה כאמור,  
הוראות  ע היא נדרשת על פי  ך פירוט בקשתו ומדויפנה לקבלת הסכמת החברה תו

 הפקודה, ויקבל את הסכמתה בכתב ומראש לכך.  

מהוראות   .18.11 לגרוע  כדי  זה  בסעיף  באמור  ובנייה  ל   12תקנה  אין  תכנון  הליכי  תקנות 
)דיור בהישג יד להשכרה(,   ,  2015-תשע"ההלהאצת הבנייה למגורים )הוראת שעה( 

 .  ק המקרקעיןבמקרה בו תקנות אלו חלות על שיוו

   ותרופותסעדים  ,הפרות .19

כי   ליזם  זה    ה בחתימת  חברהה  מטרת ידוע  הסכם  לטווח    ה הינעל  להשכרה  דיור  לקדם 
מופחתי במחירים  הן  יציבארוך,  מתן  תוך  השכירות  מחיר  עליית  על  בפיקוח  והן  ות  ם 

ידוע לו  ש לפיכך, היזם מאשר    משאבים רבים.  חברה ה  ה, ולצורך כך, השקיעוודאות לשוכר
בתרופות וסעדים המפורטים    חברה, תזכה את ה תיו על פי הסכם זההפרה של התחייבויוש

   לעיל ולהלן.

זה .19.1 הסכם  הפרת  החוזים  ,  על  חוק  הוראות  חוזה(,  יחולו  הפרת  בשל  )תרופות 
  חברה בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות או תרופה של ה . אין  1970-״אתשלה
   ל פי ההסכם על נספחיו.ע

זמקרה  בכל   .19.2 הסכם  יפר  יסודיתהפה  שהיזם    מתן , לאחר  תרשאי   החברה  תהא  רה 
ידו של היזם  ו  לבטל הסכם זה   ,יום ליזם  21הודעה מראש של   מהמקרקעין  לסלק 

  מובהר בזאת   .להלן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה  19.9  ף בסעי  כאמור
יבוט בו  מקרה  בכל  הכי  ידי  על  זה  הסכם  כתוצאה  ל  יבוטל  חוזה  חברה  גם  מכך 

זה,    אושלהלן    19.3החכירה. למען הסר ספק, אם בסעיף   בהוראה אחרת בהסכם 
  21נקבע סד זמנים לתיקון הפרה כלשהי, הוא יימנה במקביל ובאופן חופף לתקופת  

 עיל. הימים הנזכרת בסעיף זה ל

ל  האמור  אף  מובעל  ולהלן  בסעיף  עיל  הנזכרים  מהמקרים  אחד  לכל  שביחס  הר, 
כות החברה לביטול ההסכם ולסילוק יד היזם תחול מיידית, ללא  הרי שזלהלן,   19.3

 צורך במתן התראה כלשהי מראש. 

כולו   ההסכם  את  לבטל  רשאית  תהיה  מכל  החברה  היזם  את  שטחי  ולסלק 
 בטלו בחלקו, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. המקרקעין או ל

 כל אחת מן ההפרות שלהלן יהוו הפרה יסודית של ההסכם: .19.3

 החכירה. חוזהפר את ה יזםכשה .19.3.1
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 חתימת המציע: _________________ 

מי מהגופים המחזיקים בו    או מי מיחידיו    אוכנגד היזם    נפתחובמקרה ש .19.3.2
אשר  או מהגופים  להוכח  מי  עליהם  הסתמך  בהזמנה  היזם  הסף  תנאי  ת 

הצעות בסעיף    לקבלת  היזםזה  19.3)להלן  לרבות  הליכי    ,"(הגופים"   –  , 
)להלן    2018-תשע"חהן לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי,  לות פרעוחד

או הוגשה בקשה להבאת הסדר חוב כנגד מאיזה  (  "חוק חדלות פרעון"  –
אומהג בקשה  ופים  מפרק  למינוי    הוגשה  או  זמני(  )לרבות  נכסים  כונס 

או לנכסיו, כולם    עבור איזה מהגופיםאו נאמן )לרבות זמני(    )לרבות זמני(
ה או   או  לעסקיו  או  כנגד  חלקם,  מהגופיםוגשה  פי    איזה  על  לצו  בקשה 

, או לעיקול חלק מהותי מנכסיו,  1999-לחוק החברות התשנ"ט  350סעיף  
לפי הלי,  העניין  הכל  כל  אואו  דומה  משמעות    ך  והליכים,  דומהבעל   ,

או   הנ"ל  מהגופים  מי  לבקשת  הוגשו  או  נפתחו  כאמור  ובקשות  צווים 
יום ממועד הגשתם או    21וטלו או הוסרו כליל בתוך  בהסכמתו או שלא ב
 הוצאתם, לפי העניין. 

ים  פתיחת הליכ מי מהגופים צו או החלטה על   אובמקרה שניתנו נגד היזם  .19.3.3
זמני בה לפי סעיף  ון או לתאם לחוק חדלות פרע או לסעד  כינוס אסיפות 

  או צו פירוק    אוצו הקפאת הליכים    או  1999-, התשנ"ט לחוק החברות  350
במקרה שהיזם  פשיטת רגל או    או   צו אכיפת שעבודים  או   נכסים   כינוס ו  צ

   . עושה סידור עם או לטובת נושיומי מהגופים הנ"ל או 

ש .19.3.4 לא במקרה  מהמועדי  היזם  באיזה  התעמד  בשלבי  הקבועים  כנון  ם 
זה   בהסכם  המפורטים  הבניה    אווהבניה  תקופת  גמר  באיזה    אובמועד 

זה בהסכם  הקבועים  אחרת  במקאו    מהמועדים  הוראה  הופרה  בו  רה 
 . בהסכם זה אשר הוגדרה כהפרה יסודית

, או על  על הפרויקט  אועל המתחם  אוהמקרקעין  במקרה שיוטל עיקול על   .19.3.5
ליזםכספ המתחם  בגין    אובגין המקרקעין    מיחידיו  מיל   או  ים המגיעים 

במקרה שיינתן צו שיפוטי בגין  או על כל חלק מהם, או  בגין הפרויקט,    או
ימים    30תוך    לא יוסרו  ין או על המתחם או על הפרויקט, ואלוהמקרקע

 מתן הצו. העיקול או מיום  הטלת מיום

או  במקרה   .19.3.6 שיפוטי  צו  עיק שיינתן  למול  שיוטל  פעולה  תינקט  ימוש  או 
אשר  הליכים כאמור    או  של מי מהגופים  אוותי של היזם  ביחס לנכס מה 

של    אויכולת היזם  יש בהם כדי ליצור חשש ממשי, לדעת החברה, ביחס ל
או   יוסרו  לא  ואלו  החברה,  כלפי  בהתחייבויותיו  לעמוד  מהגופים  מי 

מיום    30תוך  יבוטלו   מיום  ימים  או  הצו  מיום  העי  הטלתמתן  או  קול 
 לה למימוש. עוהפנקיטת  

שהיזם .19.3.7 את    במקרה    או בפרויקט    או במתחם  במקרקעין  זכויות  הישעבד 
לעיל    10והוראות סעיף    בניגוד להוראות הסכם זה, בכלל,  בחלקים מהם

 בפרט.

  או להמחות    ו א  ינסה להסב  או ישעבד    אויעביר    אוימחה    אויסב  כשהיזם   .19.3.8
בניגוד    במלואן או בחלקן,,  זה  לפי הסכם  את זכויותיו  לשעבד  וא להעביר  

   .לעיל  18 להוראות סעיף

נתן זכות    או  את הדירות  והשכירכשהיזם פעל בניגוד להוראות הסכם זה   .19.3.9
, כאמור בהסכם  שלא למטרת שכירות למגורים באיזה מהן,  או הן אחרת ב

ניסה לשנות את ייעוד המקרקעין לפני תום תקופת ההשכרה    אול  זה לעי 
כל    או  מכור את הדירותניסה ל  אור  כמ  או  שינה את יעוד המקרקעין  או

   .קודם לסיום תקופת ההשכרה חלק מהן

ר  בהתאם לאמולהלן,    20שבסעיף  ת  יוערבו האת    חברהכשהיזם לא מסר ל .19.3.10
זה הערבו  בהסכם  את  מלהאריך  נמנע  כשהיזם  בהתאם  יואו  כאמור  ת 

זה או מלהשלים את סכום הערבו או    ןטת לאחר חילו יולהוראות הסכם 
 . הןחילוט כל חלק מ

לא המציא    אולא רכש כיסוי ביטוחי בהתאם להוראות הסכם זה  כשהיזם .19.3.11
על  חברהל ואישור  הביטוח  פוליסות  של  הביטוחים    העתקים  ביצוע 

 ייב מהוראות הסכם זה.כמתח
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 חתימת המציע: _________________ 

היזם  כשהקבלן  .19.3.12 הבניה,    ,או  תקופת  בפנקס  במהלך  מרישום  הושעה 
מטעמו הורשע בפלילים בעבירה  הקבלנים או כשהיזם או מנהלו או עובד  

ה   בהשיש   בקיום    חברהלדעת  לפגוע  לאפשרות  חשש  ליצור  כדי 
  . התחייבויותיו לפי הסכם זה

אדם אחר בשמו של  או    היזם ש  ה חות להנחת דעתהוכ  חברהכשיש בידי ה .19.3.13
נתן   הנאה    אוהיזם,  טובת  או  דורון  מענק,  שוחד,  כלשהו  לאדם  הציע 

 וך בביצוע ההסכם.כלשהי בקשר להסכם או לכל דבר הכר

התחייבות .19.3.14 הפר  ההסכם    יסודית  כשהיזם  פי  על  מהתחייבויותיו  כלשהי 
 . לעילשאינה נזכרת 

מהתחי  .19.3.15 כלשהי  התחייבות  הפר  ההסכםכשהיזם  פי  על  שאינה    יבויותיו 
  חברה ימים מיום שנדרש על ידי ה  21ולא תיקן את ההפרה בתוך    יסודית
   לעשות זאת.בכתב 

    חליף גוף .19.4

ההסכםטל  לב   חברהה   הביקש .19.4.1 היזם,    את  ידי  על  הפרתו  ודיע  ת עקב 
ו  חברה ה כוונת לגליזם  על  כזה,  יהיה  אם  המממן,  )להלן    הוף    –כאמור 
ה הגוף  ביטול, יהי  הודעת טרום  חברהה  הסר"(. מ ם הביטולוהודעת טר"

)להלן    חברההמממן רשאי לבקש מאת ה    –להחליף את היזם בגוף חליף 
היזם" להחלפת  ו" בקשה  החליף"  שהבקשה  ",  הגוף  ובלבד  בהתאמה(, 

ה אצל  התקבלה  היזם  תום    חברהלהחלפת  שליחת    30עד  ממועד  ימים 
 . הודעת טרום הביטול

מחויב יהיה  המממן  הגוף  ה  בנוסף,  אל  מיוזמתו  בבקשה  רהבחלפנות   ,
ה ידי  על  נשלחה  לא  אם  אף  לעיל,  כהגדרתה  היזם,  כל    חברהלהחלפת 

 מהאירועים הבאים:  הודעת טרום ביטול, ובלבד שהתרחש אחד או יותר

עילה למימוש השעבוד לטובת הגוף המממן, והגוף    התקיימה .19.4.1.1
   המממן מבקש לממש את השעבוד;

בהפר .19.4.1.2 המימון  הסכם  את  הפר  לגוף  היזם  המקנה  יסודית  ה 
זכות לבטל את ה והגוף המממן מבקש המממן  סכם המימון, 

 לבטל את הסכם המימון כאמור;

ל  .19.4.2 ימציא  המממן  הבקשחברה הגוף  עם  יחד  היזם,  להחלפת  מידע  ה  כל   ,
מהיזם   שנדרש  מידע  כל  זאת  ובכלל  המוצע  החליף  לגוף  ביחס  רלוונטי 

ליף עומד בכל התנאים  זה ואישורים כי הגוף הח  לפני חתימתו של הסכם
ם, טרם ביצוע ההתקשרות עמו. על אף האמור,  שנדרשה עמידת היזם בה

  או וספים  ראה צורך בכך, להציב תנאים נת, ככל שתהיה רשאית  חברהה
 חלופיים, בהם תידרש עמידת הגוף החליף.    

ימים    30בתוך    האת החלטת   חברהתן התהמידע כאמור,    חברהל  הומצא .19.4.3
ל שהומצאו  והמידע    המהמועד  המסמכים  ומלוא  את  תכאמור,  נמק 

 .   ההחלטת

ה  לכך    חברההסכמת  כפופה  מקרה  בכל  תהיה  תינתן,  אם  החליף,  לגוף 
תום   משלוח  90שעד  הביט  ימים ממועד  ידי ההודעת טרום  על  ,  חברהול 

בפ תיקן  החליף  והגוף  החליף  בגוף  היזם  החלפת  כל  הושלמה  את  ועל 
 .החברה ות רצון הנזקים שנגרמו עקב הפרת היזם, לשביע

לא הושלמה החלפת היזם    או  חברההות הגוף החליף על ידי השרה זלא או .19.4.4
החליף   החליף    אובגוף  הגוף  ידי  על  הנזקים  תיקון  הושלם  )והכל  לא 

לכך(,   שנקבעו  רצון  בתקופות  ו   ,החברהלשביעות  זה  הסכם  יחולו  יבוטל 
   .להלן  19.5הוראות סעיף 

ה .19.4.5 לתוקנו  רצון  הפרות  לכך,    החברהשביעות  שנקבעה  התקופה  בתוך 
,  וכן הגוף החליף, היזם והגוף המממן  חברה יחתמו הגוף החליף, היזם וה

נת לאפשר לגוף החליף ליטול על  בהתאמה, על המסמכים שיידרשו על מ 
    .חברהעצמו את התחייבויות היזם על פי ההסכם, בנוסח שיידרש על ידי ה
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 חתימת המציע: _________________ 

מוב .19.4.6 ספק,  הסר  סעיף  למען  כי  אדם    19.4הר  לטובת  כסעיף  ייחשב  זה 
כמשמע המממן,  הגוף  בסעיף  שלישי,  כללי(,    34ו  )חלק  החוזים  לחוק 

    . 1973-תשל"גה

ה .19.5 ידי  על  זה  הסכם  היזם,    חברהבוטל  ידי  על  הפרתו  את  עקב  בפועל  פינה  והיזם 
והעביר את    או חלקיו, לפי העניין,המתחם  את  ומסר    ,או חלקיו, לפי הענייןהמתחם  

  חברה ה   שלםת  בלבד,במקרה זה  ורה, ות  חברה, או למי שהחברהלידי ה  הזכויות בו
את   בסעיף    הנמוךליזם  המפורטים  הסכומים  ובניכוי  הבאים,  הסכומים  שני  מבין 

    :להלן 19.5.3

שש .19.5.1 המקרקעין  ילם  המחיר  עבור  ידי  ה   ועלות היזם  על  שבוצעו  עבודות 
למועד   עד  ההסכםהיזם  לגבי  ו  ,המתחםהקמת  ו  תכנון  )עבודות  ביטול 

  והתחזוקה   השיפורעבודות  גם    –  בהן מצויות הדירותוהבניינים  דירות  ה
  החשבון .  ((תיקונים  לצורך   שבוצעו   עבודות  ללא  אך )  , אם בוצעוהמהותית

ידי   על  יערך  לאותו    ברה חה הסופי  עד  בפועל  שבוצעו  לעבודות  בהתאם 
בהתאם   יהיה  והחומרים  העבודות  עלות  לחישוב  הבסיס  כאשר  מועד, 

   ;אחוזים(עשר  )חמישה  15%המאוחד, ובהנחה של  למחירון המאגר

 - או

של   .19.5.2 השוק  שנקבע  (  Fair Market Value)  המתחםשווי    בקביעתו כפי 
שמו  מעריך  של  ידינה  הסופית  ביטול  ב  השיהי כפי    חברהה  על  מועד 

)עבודות הקמה, שיפוץ    במתחםלרבות בהתאם לעבודות שבוצעו    ההסכם,
עו  ותחזוקה(, החלות  המגבלות  הבהינתן  ייעודם    מקרקעין ל  )לרבות 

 .  םוהערכת שווי  להשכרה כקבוע בהסכם זה(

סכום ההחזר  "  –)להלן    יןהעני לפי    זה לעיל  19.5  בסעיףאמור  ה  מהסכום .19.5.3
 : המפורטים להלן כל הסכומים ינוכו ,"(לחישוב

ההשכרה בגין   .19.5.3.1 תקופת  לתחילת  שיחול  הלך  מב   או   העיכוב 
ההשכרה של  תקופת  סך  העניין,  לפי  יום    ש"ח  50,000,  לכל 

הושכרו    לכל  או  עיכוב לא  בו    דירות מה   10%לפחות  יום 
 . במתחם

 .בצד שלישי אחר  יזםת בקשר עם החלפת ה ועלויו  הוצאות .19.5.3.2

השלישי   .19.5.3.3 הצד  מחיר  הצעת  בין  , לחישובההחזר  לסכום  הפער 
 . ככל שהצעת המחיר נמוכה יותר מסכום ההחזר לחישוב

שייגרמו  כל   .19.5.3.4 הנוספות  והעלויות  ההוצאות  ,  חברהל הנזקים, 
לצדד פיצויים  תשלומי  שהי  לרבות  ככל  או    השילמ   חברה ג' 

 ם.ההסכ  ביטולעקב   אובקשר  אוכתוצאה   לשלמם, ההתחייב

אך ורק לאחר ביצוע    חברההיתרת הסכום שתיוותר תשולם ליזם על ידי   .19.5.4
. התשלום  ליףיזם ח  על ידי   והמתחםהקרקע  התשלום המלא עבור רכישת  

  המתחםאת    בפועל( היזם פינה  1בכפוף לשני תנאים אלה: ) כאמור יבוצע  
( קבע;  של  מחוברים  למעט  וחפץ,  אדם  בוטלה2מכל  הקיימת    (  זכות  כל 

-(1מובהר שהאמור בסעיפים קטנים )  .למתחםשלישי כלשהו, ביחס  לצד  
שוכרי2) לזכויות  בכפוף  הינו  המחזיקים בשטחים    ם(  בייעודים  ולזכויות 

תהיינה. במקרה כזה, בעת קביעת הסכום  אם  ,  )אם קיימים כאלו(נוספים  
 . צדדי ג'תם זכויות מול אושישולם ליזם יילקחו בחשבון ההתחייבויות וה

ובמקרה כזה או מכל סיבה  ת שלא לאתר יזם חליף  ורה הזכולחברה שמ 
   .במועד מוקדם יותרלבצע את התשלום או תשלום חלקי כלשהו  -אחרת 

  דרישה סילוק סופי ומוחלט של כל    יהווההסכום שישולם, ככל שישולם   .19.5.5
כלפי    אוטענה    או היזם  מצד  שהוא  סוג  מכל  כל    חברההתביעה  בגין 

בפרויקט  העבוד שבוצעה  עד  בג  וכןה  היזם  התחייבויות  יתר  כל  ביצוע  ין 
 . ההסכם למועד ביטול

בסעיף    אין .19.6 ה  19באמור  של  אחרת  זכות  מכל  לגרוע  כדי  לפי    חברהזה  היזם  כלפי 
 לפי דין. או הסכם זה 
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  אות ורלהבהתאם   וקנות לרמ"יאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הביטול המ .19.7
לרמ"י החכירה  חוזה   המוקנית  הביטול  בזכות  אין  מזכות    וכן  לגרוע  כדי  כאמור 

 הביטול המוקנית לחברה כמפורט לעיל.  

דעתתרשאי  חברהה .19.8 שיקול  לפי  שלא    ה,  והמוחלט,  בגין  הבלעדי  זה  הסכם  לבטל 
התחשבות  תוך    ,הקנסות  אוהמוסכמים    ולגבות את הפיצויים  ות כאמור לעילהפר

ההפרה, ובתקופה שעבר  במהות  למועד ההפרה  המועד הקובעה מבהיקפה    או   ועד 
 .ההפרות

   סילוק יד היזם .19.9

ידו של  זה ולסלק את  הסכם  לבטל    ה שתמש בזכותת  חברהבכל מקרה שה .19.9.1
מן   היזם    ,והמתחםהמקרקעין  היזם  זכות  לאלתר  במקרקעין  תפקע 

ל יועברו  הזכויות  בחברהומלוא  סול ,  ממנו  חלק  לחזקה    קאותו  והזכות 
)לרבות זכות החזקה(  בחלק הנ"ל  א הזכויות  שהיזם תפס כזו( ומלו )ככל  

ל בלעדית  קבלניוחברהתהיה  עובדיו,  היזם,  כאמור,  במקרה  )לרבות    . 
וכל הבאים    וכל קבלן משנה אחר(  קהאחזחברת הקבלן בתקופת הבניה,  ה

עת כמסיג פי    י מכוחו יחשבו מאותה  על  על כל המשתמע מכך    דין. גבול, 
 .שטחי מסחר מחזיקי  או חול על שוכריםהאמור לעיל לא י 

המקרקעין  , מתחייב היזם לסלק ידו מן  היזם במקרקעיןעם פקיעת זכות   .19.9.2
המחוברים  את כל    הם לאלתר ולהשאיר ב  ממנו סולק  ואו מחלק   והמתחם 
קבע ה של  לבעלות  יעברו  ואלה  ומשוחררים  הולחזקת  חברה ,  חופשיים   ,

ג  , שיעבוד או מכל עיכבון מתחייב היזם להעביר    וסףבנ   אחרת. '  זכות צד 
וכו'(   תשריטים  תכניות,  )לרבות  העבודה  מסמכי  כל  את  החברה  לרשות 

 ה יוקנו מלוא הזכויות בכל אלו. בקשר עם ביצוע העבודות, ולחבר

בזה   .19.9.3 ומתחייב  מאשר  מצהיר,  עיכבון  שהיזם  זכות  לו  תהיה  ולא  לו  אין 
האתר   לגבי    או   פים חל  אוחומרים    או  יניםבניה  או פרויקט  ה  אוכלשהי 

עבודה  אותכניות    או  ציוד וכו'(    מסמכי  תכניות, תשריטים  והוא  )לרבות 
כל    אוצו אכיפה    אוצו מניעה    אואינו זכאי ולא יהיה זכאי לקבל צו עיכוב  

ה את  לעכב  או  למנוע  כדי  בו  יש  אשר  אחר  משפטי  מתפיסת    חברהצו 
העבודות. והשלמת  ה   האתר  לכלול  מתחייב  בכל  היזם  זה  סעיף  וראות 

 . , לרבות עם הקבלןלשהוכם שיחתום עם צד ג' כ הס

כאמור    והמתחםהמקרקעין  לא מילא היזם אחר התחייבותו להסתלק מ .19.9.4
לפנות לביהמ״ש ולקבל צו מניעה במעמד צד    תזכאי  חברההיה הת לעיל,  

התחייבות   או  ערובה  מתן  וללא  בלבד  היזם    –אחד  מן  מי   אושימנע    כל 
ב מלהימצא  להמשך    אואתר  מטעמו  את    אוהעבודה  להפריע  להוציא 
 והציוד שיהיו באתר. החלפים החומרים, המוצרים 

בכלל .19.9.5 זה  בהסכם  או  לעיל,  זה  בסעיף  האמור  מן  דבר  על  שום  יטיל  לא   ,
להמשיך את השכרת הדירות, לפי    או   חובה להשלים את העבודות   חברהה

ולקבל את    תזכאי   האת  חברהוה  העניין, זה  ם  הפיצוימלוא  לבטל הסכם 
,  על פי הסכם זה  ה לולמלוא הסעדים המגיעים  שלהלן    אול  והקנסות שלעי

יזם  התחייבות מהתחייבויות המאת היזם בשל כל הפרה של  ועל פי כל דין
    .להלן 20יות שבסעיף בין היתר באמצעות חילוט הערבובהסכם זה, 

היה  תעל פי דין או על פי הסכם זה,    חברהה   ת חר או נוסף לו זכאיבנוסף לכל סעד א .19.10
    ן, במצטבר:ל לקנסות המפורטים להגם  תזכאי חברהה

, מכל סיבה  בלוח הזמניםהתכנון והבניה  אחד משלבי    של היזם בכלבגין אי עמידה  
פי קביעת  שהיא   ה, למי מטעמ   או   חברה ישלם היזם ל  מי מטעמה,   או   החברה, ועל 

   :שלהלן הקנסותאת   ,חברהאות הבהתאם להור

  אלפים   חמשתש״ח )  5,000  סך שלשלב התכנון הראשוני,  בבגין אי עמידה   .19.10.1
  של איחור.ום כל י בגיןבתוספת מע"מ כדין שקלים חדשים( 

עמידה   .19.10.2 אי  הסופי,  בבגין  התכנון  של  שלב  )  5,000סך  אלפים ש״ח    חמשת 
  .של איחורכל יום  בגיןבתוספת מע"מ כדין שקלים חדשים( 
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  חמשת אלפים ש״ח )  5,000  סך של,  מפורטהתכנון הב  שלבבגין אי עמידה   .19.10.3
  של איחור.כל יום  בגיןבתוספת מע"מ כדין שקלים חדשים( 

)באבחנה מהיתר  המתחם  לכל  שלב הוצאת היתר הבניה  ב  בגין אי עמידה  .19.10.4
שקלים    חמישים אלף ש״ח )   50,000  סך של   (, אם יוצא בנפרדחפירה ודיפון

   של איחור.ם כל יו בגיןמע"מ כדין בתוספת חדשים( 

סך  , או מי מטעמה, החברה בכפוף לאישור  ,שלב גמר שלדבבגין אי עמידה  .19.10.5
)  5,000של     בגין בתוספת מע"מ כדין  ים(  שקלים חדש   אלפיםחמשת  ש״ח 

   של איחור.כל יום 

בסעיפים   האמור  אף  במועדים    אםלעיל,    19.10.1-19.10.5על  עמד  היזם 
טופס   גמר  4לקבלת  לכך    ותעודת  שנקבעו  הזמנים  ללוחות  בהתאם 

מכל קנס שהושת עליו ושולם על    100%כם זה, יושב ליזם סכום של  בהס
, בגין אי עמידה בשלבי תכנון ובניה קודמים. כל סכום כאמור  לחברהידו  

הנומיניו בערכו  ליזם  הפרששב  תוספת  וללא  הצמדה  אלי,  ריבית    או י 
 והכל בכפוף להוראות כל דין בדבר ביצוע תשלומים.כלשהם, 

  10,000של    ךסהמתחם  לכל    5וטופס    4פס  צאת טושלב הובבגין אי עמידה   .19.10.6
של  כל יום    בגיןבתוספת מע"מ כדין  שקלים חדשים(    עשרת אלפיםש״ח )

לגר  איחור. ומבלי  רשאית   חברהה  וע מההוראות האמורות,בנוסף    תהיה 
הבניה,   לתקופת  הערבות  כספי  את  שיקול    אולחלט  לפי  ממנה,  חלק  כל 

בהבלעדי,    הדעת חודשיםתוך  אם  הקבו  שלושה  זה  מהמועד  בהסכם  ע 
  4, טופס  במתחם, לא יתקבלו בגין כל הבניינים  5וטופס    4להוצאת טופס  

 סיבה שהיא.  יחד, מכל 5וטופס  

ק .19.10.7 אי  היזם  בגין  התחייבויות  להצגת    אויום  ביחס  זה  הסכם  של  הפרה 
₪ בתוספת מע"מ    5,000סך של    חברההתקשרות עם הקבלן, ישלם היזם ל

איחו של  יום  לכל  הצגתוכדין,  במועד  החברה  ר  רצון  בתוספת    לשביעות 
 מע"מ כדין.  

במהלך תקופת הבניה, שאינה נמנית לעיל  אי קיום התחייבויות היזם  בגין   .19.10.8
לגבי    המפורטים בהסכם זה וחות הזמניםאי עמידה בלך לא רק, א לרבות ו

ופרסום,   ביטוחיםשיווק  קיום  אישורי  עם  המצאת  התקשרות  הצגת   ,
הצגת  לזכאים,    הההגרל עריכת  דיווחים ודוחות,    , המצאתהאחזקהחברת  

תחזוקה,   הוראות  ה חוברת  היזם  ,  וכיוצ"ב  אזהרההרת  ערישום  ישלם 
לכל    אורה  ה של הפלכל מקרת מע"מ כדין,  בתוספ₪    5,000סך של    חברהל

יום איחור בלוחות הזמנים, לפי העניין, בתוספת מע"מ כדין, לפי שיקול  
 .  החברהדעת 

התחי בגין   .19.10.9 קיום  היזם  אי  ההשכרהיבויות  תקופת  ולרבות  במהלך   ,
ע"פ   התחזוקההתחייבויות  היזם    ,מפרט  ישלם  וכיו"ב,  השכירות  הסכם 

של   בשיעור  קנס  כדין  ₪    1,500לחברה  מע"מ  מקרה  בעבתוספת  כל  ור 
  הפרה מתמשכת.כל    בורעבתוספת מע"מ כדין  ₪    5,000סך של    אוהפרה  

₪    150,000לא יעלה על    סכום קנסות שהיזם יידרש לשלם לפי סעיף זה 
אם   חודש.  כל  על  עבור  העולה  בסכום  מסוים  חודש  בגין  קנסות  יוטלו 

ל  150,000 מעבר  היתרה  אזי  תבוא    150,000-₪,  סכום  ₪  בגין  בחשבון 
 . סות של החודש העוקבהקנ

לא שילם לפי כל דין /או הסכם זה,    חברהמבלי לגרוע מכל סעד העומד ל
את   זה    הקנסותהיזם  מטעמ  או  רהחבלשבהסכם  דרישת  ,  הלמי  לפי 

רשאית  החברה תהא  את    החברה,  הערבויות  מתוך    הקנסותלחלט 
 . א או חלקין מל באופ, להלן 20שבסעיף 

  כדי ,  םמהיז  קנסותהלגבות ולקבל את  ,  המי מטעמ  או  חברהה  בזכות   אין
  ה אחר המוקנה ל פיצוי    או   קנס   ל כ  ובמצטבר  בנוסף  לתבוע   המזכות   לגרוע 

זה   הסכם  הוראות    הפרת   עקב  ו ל  שיגרם  עקיף  או   ישיר   נזק בגין    אולפי 
  גוע פל  ובלי  תלרבו,  דין  כל  לפי   אחרת  תרופה  כל  וכן  כאמור  ההסכם

  עקב   שנגרמו   שהוא  וסוג   מין  מכל   ונזקים   הפסדים  בגין,  האמור  בכלליות
   .היזם  ידי  על ההסכם הפרת

יוצמדו למדד המחירים לצרכן ויתעדכנו  לעיל  זה לעיל    19עיף  סכומים הנקובים בסה .19.11
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במועד תשלום הקנס    עודיה ס לבין המדד האחרון  הבסי  מדדשבין  בהתאם לשינוי  
אך בכל מקרה לא יפחתו מהסכומים הנומינאליים הנקובים לעיל. לסכומים    בפועל,

 . כדיןמע"מ כאמור יתווסף  

לעיל    19סעיף  באין באמור   .19.12 ה כדי  זה  זכויות  כדי  בו  באמור  ואין    חברהלמצות את 
על  בגין הפרת ההסכם    חברהלהמוקנים  אחרים  זכות    וא תרופה    אומכל סעד    עלגרו

 על פי כל דין.   אופי הוראות הסכם זה 

  הסכםהלקיום  ערבויות .20

מ  .20.1 כל  להבטחת  פיהיזם    התחייבויותילוי    לתוקף,   לכניסתווכתנאי    זה הסכם    על 
ה  זה  חברההלידי    יזםימציא  הסכם  חתימת    צמודה   ,אוטונומיתערבות    ,במועד 

הצעותנה  בסכום   ,הבסיס  למדד לקבלת  בהזמנה  יהיה  ה נוסח  .  קוב  בנוסח  ערבות 
 .(הערבות לתקופת הבניה" " –  )להלן הסכםל (7ג)נספח שב

שהיזם    ובתנאי  החברה, בכפוף לאישור  במתחםנים  לד של כל הבניבגמר בניית הש .20.2
ת  , לבקש תופחת הערבות לתקופת הבניה,  התחייבויותיו עד לאותו מועדמלוא  עמד ב
   לקבלת הצעות.  בהזמנה הנקוב לסכום  היזם,

, ובכפוף למסירת  עד לתחילת תקופת ההשכרהתהא בתוקף  לתקופת הבניה    הערבות .20.3
 .  כמפורט להלןהערבות לתקופת ההשכרה 

ההשכרה  תחילתב .20.4 לאישור  תקופת  בכפוף  תופחתהחברה,    הערבות   תוחלף  או  , 
הבניה לקבלת  ,לתקופת  בהזמנה  הנקוב  הסכום  על  למדד    ,הצעות  ותעמוד  צמוד 

שלהלןסיסהב התנאים  כל  לקיום  בכפוף  יהיה  הנוסח  .  במצטבר  ,,  בנוסח  ערבות 
 :"(הההשכר תקופת לערבות ה" –  )להלןהסכם ל (7ג)נספח שב

   ;במתחם בנייניםלכל הותעודת גמר    4טופס התקבל  .20.4.1

זאת  היזם   .20.4.2 ובכלל  מועד  לאותו  עד  התחייבויותיו  במלוא  נמצא  עמד  אינו 
 ; החברה  כלפי או "י בהפרה כלפי רמ 

 לעיל;  11בסעיף כמפורט  האחזקהחברת  שרהוא .20.4.3

ביטוחים    הומצא .20.4.4 קיום  בנוסח    ברהחלאישור  ההשכרה,  תקופת  בגין 
 . לעיל 16 , כמפורט בסעיף (10ג)נספח שב

  12בהתאם להוראות סעיף    , רהשכלה  מופחת בשכר דירה  ת  הדירו  פורסמו  .20.4.5
   .(6ג)נספח והוראות  לעיל  

ידי .20.4.6 על  ההגרלה  נערכה  דירות    היזם  לבחירת  זכאים  לבחירת  הראשונה 
 .  (6ג)נספח ב, כמפורט מופחתבשכר דירה 

כי    יזםה .20.5 והערבולתקופת  הערבות  מתחייב    נה תשאר   ההשכרהלתקופת  ת  הבניה 
. היזם  , לפי הענייןפת ההשכרהתקובמהלך כל ו עד לתחילת תקופת ההשכרהבתוקף 

הערבות  מתחייב   תוקף  פקיעתהלפחות  ם  ימי  45הנ"ל  לחדש את  אריך  הלא    .לפני 
  הסכם על פי הוראות    ,הרלוונטית  במהלך התקופה   ת יוערבוהאיזו מאת תוקף    יזםה

הער  סמוך  , רשאית  החברה תהא    זה, תוקף  סיום  לפנות  הרלוונטית  בותלמועד   ,
  ערבות ולדרוש את פרעון הערבות.האשר הנפיק את   למוסד

לגרוע   .20.6 ולהלן  ממבלי  לעיל  זה  ההסכם  את  ת  רשאי  חברההובנוסף,  הוראות  לחלט 
מקרה  בכל    ,הבלעדי  הבהתאם לשיקול דעת  ,הןכל חלק מ  או   תיוערבוהמלוא כספי  

  או תשלום    און כל סכום  גיוב   כל אחד מיחידיו  או  של הפרת הסכם זה על ידי היזם
ל  קנסות   אופיצוי   יגיעו  . להסרת  מהיזם לפי הסכם זה  הלמי מטעמ   או  חברהאשר 

כספי   חילוט  את    יותורב העספק,  מגביל    חברה הו   היזםמ  ה בתביעותי  חברה ה אינו 
בכל דרך  לפי הסכם זה,    יזםמה  הל יגיע    אשרכל סכום    יזםלגבות מה   תהיה רשאית

   לנכון. מצאשת

  ן , כולנהתמומשלתקופת ההשכרה  או לתקופת הבניה ת יו ערבוהשאם  היזם מתחייב .20.7
חלק  יותר,  ,  ןאו  או  אחת  סכו  יזםהשלים  יפעם  הערבו את  לסכום    לאלתר  יותם 

 .  בהזמנה לקבלת הצעותת הקבוע יוהערבו 

 ותושב ליזם.  לתקופת ההשכרה תבוטל הערבות , ההשכרה תקופתבתום  .20.8
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 חתימת המציע: _________________ 

מיחידי היזם  )שלו או של מי    עצמיתות  ערבלא יוכל להעמיד    םמובהר בזאת כי היז .20.9
יש באפשרותו להעמיד ערבויות    ( אף אם הינו מוסד אובו  המחזיקיםאו   גוף אשר 

 הערבויות הנדרשות בהסכם זה. מיות מסוג אוטונו

(  3-ערבויות )אך לא יותר ממספר  גופים ניתן להגיש  ממספר  במקרה שהיזם מורכב   .20.10
 רבות הנדרש.בר מגיע לכדי סכום הע ובלבד שסכומן המצט

 אירוע נזק  .21

ולרבות במקרים של כוח    כולו או חלקו,  ,מתחםלבכל מקרה שבו נגרם נזק    י מובהר בזאת כ
לכונן כל נזק שייגרם כאמור ולקומם    מתחייב  היזםות אדמה, מלחמה וכיו"ב,  עליון, רעיד 

, וזאת לרבות  הנזק  לאירוע  שקדמה  לזו  זהה   ובאיכות   שניתן   ככל  מהר   מחדש,המתחם  את  
מלוא  מצעות  בא כאמור  תגמולישימוש  נזק  אירוע  עקב  שיתקבלו  לאמור    ,הביטוח  בכפוף 

 .  לעיל 16בסעיף 

   קיזוז .22

ומזכות זה  בהסכם  אחרות  הוראות  של  מכוחן  לגרוע  סעד    חברהה  מבלי  או  תרופה  לכל 
כלליות האמור לעיל, לחלט  מבלי לגרוע מ, לרבות, אך  י כל דיןלפ   או לפי הסכם זה    אחרים

ע  לנכות כל סכום שיגי   אולקזז    תרשאי   חברהההיה  ת  ,תיו)לרבות באופן חלקי( את הערבו
, על  חברההמאת היזם, על פי הסכם זה או בקשר אליו, מכל סכום שיגיע ליזם מאת    חברהל

לעיל,    .פי הסכם זה או בקשר אליו  עכב כל  ת   אונכה  ת   אוקזז  תלא    ברהחהבכפוף לאמור 
מאת היזם שלא על פי הסכם זה או בקשר אליו, מכל סכום שיגיע ליזם    חברהסכום שיגיע ל

 יו.זה או בקשר אל, על פי הסכם חברההמאת 

ג'   היזם לא יעניק לצדכמו כן    .חברההכלפי    לא תעמוד זכות קיזוז מכל מין וסוג שהואליזם  
  יקט פירעון מהפרו  אועכבון    אווז  קיז  ( כל זכותלעילגדרתו  הכלשהו )לרבות הגוף המממן כ

הלוואה    או חבות    או , בשל כל חוב  מהםלרבות כל ההכנסות  מהמקרקעין,    אומהמתחם  או
   .למקרקעין  אולמתחם  או לפרויקט ב של היזם או מי מטעמו, שאינם קשורים  "יו וכ

 במקום היזם   תשלום .23

שהיזם    אום  על חשבון היז  אומקום  כלשהו ב  'שלם לצד גת  חברההכל סכום אשר   .23.1
בגין אותו תשלום על פי הוראות הסכם    חברההלשפות את    או   חברהו לחייב להחזיר

להחזירו   היזם מחויב  יהיה  ל  ו אזה,  ימים ממשלוח    14-יאוחר מלא    חברהלשלמו 
על כל הנ״ל לכיסוי הוצאות משרדיות    10%בצירוף מע״מ ובתוספת  ,  חברההדרישת  

של   טיפול  פי  חברהה ודמי  ריבית  הבצירוף  החשב  של  ביצוע  גורים  ממועד  כללי, 
לקבלת התשלום כאמור   חברהה  תמהמועד אשר בו זכאי  או חברהההתשלום על ידי 

למועד   הענ ועד  לפי  שילם,  או  החזיר  בו  לידי  אשר  התשלום  את  היזם    חברה ה יין, 
 בפועל. 

עצמם משום  פיצויים או ניכויים בהתאם להוראות הסכם זה אין בהם כשל   תשלום .23.2
לפי  מהתחייבויותיו להשלי  שחרור היזם ם את העבודות או מכל התחייבות אחרת 

 הסכם זה. 

 תחולת ההסכם  .24

תקופ תום  ועד  זה  הסכם  חתימת  ההשכרהממועד  זה  ,  ת  הסכם  לפי  היזם  התחייבויות 
הינן בבחינת תניות שלובות    רמ"י ונספחיו ועל על פי חוזה החכירה שיחתם בין היזם לבין  

הפרה של    אות האמור לעיל, אי קיום  ן. מבלי לגרוע מכלליון של אלו על פי כל דיכמשמעות
יטולו כדין של  יפך וב זה ולה  הסכםקיום של    אואיזה מהוראות חוזה החכירה יחשב כהפרה  

 זה.הסכם חוזה החכירה יהווה בד בבד גם ביטולו כדין של  

 כללי    .25

  ולה לפע ו לסרב לתת אישור  שיקול הדעת למתן אישור א  חברהלבכל מקום בו ניתן   .25.1
רשאית כלשהי,   תהיה  להעמידו  לתת    היא  או  לתתו  לסרב  או  אישור  אותו  את 

 בגין כך.   חברהה  טענה לא תהיה כל ליזםים, רלוונטי  הבתנאים שייראו ל

המוקנות    ההתחייבויות  או, הזכויות  הסמכויות  החברה תהיה רשאית להאציל את .25.2
בו הן החברה    באופן  ,כהגדרתה לעיל  למנהלת   כולן או חלקן, גם  ,לה על פי הסכם זה

 כל אחת לחוד.   שהואצלו כאמור, והן המנהלת תוכלנה להפעיל את הסמכויות 
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 חתימת המציע: _________________ 

בכל   .25.3 לעמוד  מתחייב  שיפוטית    אודין    או חוק  ת  הוראהיזם  רשות  של    או קביעה 
אם   בין  מוסמכת,  רשות  מטעם  המועד  הוראה  טרם  חלה  אם    הקובעהינה  ובין 

ב למדובר  שיקבע  הקובעאחר  שינוי  בכלהמועד  לפי    ,  היזם  בהתחייבויות  הקשור 
מכירת דירות    אואיכלוסו    אומתחם  ה  אופרויקט  קשר עם הב  או  אומסמכי המכרז  

נכסים מסוג    אונכסים    או  דירותהשכרת    או ותחזוקת  דומיו  הפרויקטתפעול  ,  או 
בכל   לבוא  יורשה  לא  והוא  בכך,  הכרוכה  עלות  בכל  הבלעדי  חשבונות  על  ולשאת 

 .  מי מטעמן  אורמ"י   אויין זה כלפי החברה ה בענתביע   אודרישה  אוענה ט

ת  ספק, מובהר שאין לראות במסמכי המכרז ככאלו שכוללים את דרישו   הסרלמען   .25.4
דין   כל  מוסמכת  אווהוראות  רשות    או  רשות  של  אישורם  את  שעברו  ככאלו 

כלשהי היזם  שיפוטית  ועל  בדרישובלבד  ,  עמידה  לוודא  האחריות  אלו,  תחול  ת 
  או דרישה    או ורשה לבוא לחברה בכל טענה  שות ההסכם, והוא לא י בנוסף לכל דרי

הפרויקט,    תביעה  עם  בקשר  עליו  שתחול  נוספת  חובה  לכל  שלא  בקשר  מהטעם 
 פורטה בהסכם זה.  

   .כמפורט בהזמנה לקבלת הצעותיהיה מקום השיפוט   .25.5

  ה או הנחה אלא אם רכאו לכל ויתור, א  זה ובתנאיו  הסכםב לא יהא תוקף לשינוי   .25.6
ידיה  נעש מפורש    על  החתימה    להסכםשינוי  מורשי  בחתימת  בכתב  של  שייעשה 

 . והיזם  חברהה

 בן החוק האמור. ה חיקוק במו זה כאילו הי הסכםחוק הפרשנות יחול על  .25.7

ידי  זה  הסכם  פי  על  כלשהי  זכות  על  תכמוותר   תיחשב  לא  חברהה .25.8 ,  ההתנהגות  על 
  לגבי   רק  תקף   יהיה  בכתב  ויתור .  היד  על  החתום  במסמך  כלול  ויתורו ה  אם  אלא

  של   האחרות  זכויותיו  על  להשפיע  בכוחו  יהיה  ולא   הכתוב  במסמך  האמורה  הזכות
 . צד אותו

 והודעות  כתובות .26

  תיחשב   בדואר  שתישלח  הודעה .  בכתב  תימסרנה  זה  הסכם  פי  על  ההודעות  לכ .26.1
  פי ל  רשום  בדואר  משלוחה  ממועד  שעות  72  תום  עם  נשלחה  אליו  לצד  כנמסרת
  בישראל   אחרת  כתובת  לפי  או ,  זה  הסכם  של   בכותרת  ורט כמפ  הצדדים  כתובות

  ין ני לע   כתובתו   תשמש  היא  כי  שכנגד  לצד  רשום  במכתב  יודיע   מהצדדים  מי  אשר
   .זה הסכם
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 חתימת המציע: _________________ 

 

  ייחשב   מסירתן  ומועד   דוא"ל  או  פקסימיליה  באמצעות  גם  להימסר  יוכלו  דעותהו .26.2
  יליה סימהפק  במכשיר  נתקבלו  בו   היום  שלאחר  הראשון  העסקים   יום  כזה   במקרה

  כזה   במקרה  ייחשב  מסירתן  ומועד  ביד  במסירה  או,  נשלחו  אליו  הצד  שלאו בדוא"ל  
 . זה הסכםל  במבוא הרשומה בכתובת סרומנ לו הצד לידי בפועל המסירה מועד

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

   

 היזם   חברה ה
 

 
 אישור חתימה 

 

 __________: הסכםמס' 
 

 __________ת.ז.  רו"ח,עו"ד/  __________ "מ אני הח .1

 
 מאשר בזה כי המוסמכים לחתום בשם 

 
 __________ יזםמספר ה  __________

 
 

 __________. ת.ז  __________מר/גב' .א

 __________ת.ז.   __________מר/גב' .ב

 __________ת.ז.   __________מר/גב' .ג

 
 .יזםמחייבת את ה יזם חתימתם בצרוף חותמת ה

 זה.  הסכםפני על מאשר כי הנ"ל חתמו ב  אני .2

 

     
 חתימה   שם  תאריך 
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 חתימת המציע: _________________ 

 ( 1ג) נספח  

 
 
 

 
 
 

 מפרט אחיד  –דיור להשכרה 
 05/2021מהדורה 

 
 
 

 זה תהא המשמעות אשר ניתנה להם בהסכם העיקרי. ים בנספח לכל המונח 

להוראות  וגם  העיקרי  ההסכם  להוראות  כפוף  יהיה  העבודות  ו/או  הפרויקט  תכנון 
ויות הסטטוטוריות הרלבנטיות, , הוראות והנחיות הרש "ע החלות על המקרקעיןהתב

חברת  בזק,  לישראל,  החשמל  )חברת  תשתית  בעלי  הגורמים  והנחיות   הוראות 
המקומית   הרשות  והנחיות  הוראות  בלוויין(,  הטלוויזיה  בכבלים/חברת  הטלוויזיה 

כלכליות   חברות  המ ו/או  הרשות  מטעם  הפועלים  תאגידים  הנחיות ו/או  קומית, 
והשי  התכנון הבינוי  משרד  יועצים, של  הנחיות  החלים,  הישראליים  התקנים  כון, 

 פרקטיקה טובה, הוראות כל דין וההוראות שלהלן.  

, בהנחיה ועל פי ייעוץ יועץ מומחה לבנייה 5281יות היזם ליישם את הוראות ת"י  חרבא
לגרו וזאת מבלי  ירוקה"( מטעם היזם,  )"בנייה  ול ע מהתחייבות היזם לפעבת קיימה 

 ע לעניין בנייה ירוקה.  על פי הוראות התב"

ההזמנה  במסמכי  לנדרש  ביחס  משלימות/מדגישות  תכנון  דרישות  מפורטות  להלן 
התכנו ל והשיכון/מנהל  הבינוי  משרד  ולהנחיות  העיקרי  בהסכם  ו/או  הצעות  ן  קבלת 

 וההנדסה, במהדורתן המעודכנת.  
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 חתימת המציע: _________________ 

 

 
 

 ם תוכן הענייני
 
 
 

 דירת המגורים פרק א':         .1
 
 

 פרק ב':      בניין המגורים     .2
 
 
 ציבור חרדי ודתי  –פרק ג' :  דגשים והשלמות      .3
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 חתימת המציע: _________________ 

 

 
 גוריםפרק א': דירת המ

דירת    רכיבי 
 מגורים 

 דירת מגורים תכלול, לכל הפחות, את מערכת החדרים כמפורט להלן:  1
שי חדר/חדרי  דיור,  חדר  אוכל,  פינת  חדר/חדרי  מטבח,  נה, 

ב רחצה/שי מיגון  פתרון  מרחב  רותים,  או  דירתי  מוגן  מרחב  אמצעות 
ם,  מוגן קומתי )בהתאם לדרישות פיקוד העורף(, מעברים ו/או פרוזדורי

 מרפסת שירות / מקום מוצנע לתלייה חיצונית של כביסה. 

למעט חדר    אחדדירה לא תכלול יותר מחצי חדר/חדרון ו/או חלל אחר   1.2
מטבח, מרחב מוגן,    חדר דיור, פינת אוכל, או חדר רחצה )כדוגמת  שינה  

 מרפסת שירות וכו'(. 

חדר/חדרון    המזמין שומר לעצמו את הזכות לא לאשר תכנונו של חצי 1.3
ולא   עין  למראית  שנעשה  השתכנע  אם  תכנוניות  בדירה  מסיבות 

אמיתיות. תוכנן חדרון/חצי חדר במידות קרובות להגדרת חדר מבחינת  
רלוונטיות במפרט כאילו  ו על הדירה הדרישות הרוחב ו/או שטחו, יחול
 תוכנן חדר ולא חדרון. 

תכנונה   1.4 לאשר  לא  הזכות  את  לעצמו  שומר  אם  המזמין  דירה  של 
אמיתי   מענה  נותנת  שאיננה  לאמות  השתכנע  תואמת  איננה  ומקצועי, 

מסיבות   נעשה  לא  ותכנונה  הנדרש,  ולתפקוד  כיום  מקובלות  מידה 
אלא אמיתיות  לצו  תכנוניות  ו/או  עין  שטחים"  למראית  "תוספת  רך 

 שאינם מנוצלים נכון לאורח החיים בדירה. 

הת 1.5 עד  מהרצוף  )הנמדד  הדירה  מגובה  יקטן  לא  למעט    2.65-קרה(  מ' 
  2.10-ורים שמתחת לקורות והנמכות. בכל מקום הגובה לא יקטן מאז
 מ'.

הגדרות שטח  
מזערי לחדרי  

 ים דירת המגור

 הגדרות: 2.1

מטר מעל הרצפה בין הציפויים    1.20השטח הנמדד בגובה של    –"שטח"   2.1.1
 החדר.  /של הקירות / אלמנטים בנויים התוחמים את השטח/ החלל

השטח העומד במידת הרחוב המינימאלי המפורט סעיף    –"שטח מזערי"   2.1.2
לגבי החדר/    הרלוונטי במפרט זה ובמידת הגובה המינימאלי אשר נקבעה

 נות התכנון הבנייה.החלל בתק

מעקות    –"רוחב"   2.1.3 מסד,  גמר,  חיפויים,  ציפויים,  בין  הנמדדת  המידה 
 מטר מעל הרצפה.  1.20ומסדים, מדוד בגובה של 

התכנית    2.2 לפי  לבנייה  שנדרשים  ככל  הדירה,  חדרי  של  המזערי  השטח 
להלן כמפורט  יהיה  המפרט,  לטופס  מידות  )בכל    המצורפת  מקרה 

 תכנון והבניה(: יפחתו מהנדרש בתקנות ושטחים לא

 מ"ר  9-חדר שינה: שטח מזערי של חדר שינה לא יפחת מ 2.2.1
 מ'. 2.80-חת מרות חדר שינה לא יפמידות הרוחב בין קי

 מ"ר.  11-שטח מזערי של חדר שינה הורים לא יפחת מ  2.2.2
 מ'.  2.90-תפחת ממידת הרוחב בין קירות חדר שינה הורים לא 

מ"ר ומטה ניתן ששטח מזערי של חדר שינה   75טחה ה ששבדיר .א
 מ'.  2.80-מ"ר ומידת הרוחב לא תפחת מ 10-הורים לא יפחת מ

מ"ר ניתן ששטח המזערי של חדר שינה   75חה מעל  בדירה ששט .ב
מ' רק   2.80-מ"ר ומידת הרוחב לא תפחת מ 10-הורים לא יפחת מ

ס"מ   200 פי לארון בגדים באורךאם תוכנן בחלל אחר מקום חלו
 ארונות, מבואה בחדר וכו'( לפחות )חדר 
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 חתימת המציע: _________________ 

 שטח חדר דיור ופינת אוכל: 2.2.3
ל לא יפחתו מהמפורט  השטח המזערי של חדר דיור ופינת אוכ  .א

 להלן: 
 מ"ר  21חדרים:  3.5, 3דירת 
 מ"ר  23חדרים:  4.5, 4דירת 
 מ"ר  25חדרים:  5.5, 5דירת 
 מ"ר 26חדרים ומעלה:   6דירת 

 
ששטח מזערי של חדר דיור   מ"ר ומטה ניתן 75בדירה ששטחה  .ב

 מ"ר. 18-ופינת אוכל לא יפחת מ
 

דיור לא תפחת  חדרים ומעלה מידת הרוחב של חלל חדר ה 4בדירת  .ג
 מ'.  3.60-מ

 ; חדר רחצה: מרחב שימוש בחזית הקבועות בהתאם לכל דין 2.2.3

 מרפסת שירות: 2.2.4
מ"ר,   3.5יעלה על  מ"ר נטו ולא 2.5שטח  –חדרים ומעלה  3בדירות  .א

 מ'.  1.30-חב לא יפחת מרו
  1.70-מ"ר ומטה ניתן ששטח מזערי לא יפחת מ 75בדירה ששטחה 
 מ'.  1.0-מ"ר ומידת הרוחב לא יפחת מ 2.5  מ"ר לא יעלה על

חדרים יש לתכנן מקום מוצנע למכונת    3-בדירות בנות פחות מ .ב
 כביסה ולמייבש כביסה. 

גישה  חוץ, אשר ממנו תהיה  יש לתכנן פתח לאוורור בדירות אלו  
 ישירה למתקן תליית הכביסה החיצונית. 

ר  מלאות למכונת כביסה ולמייבש כביסה עם פתח אוורו  הכנות .ג
 רט. במפ 12ומתקן לתליית כביסה, הכול כמפורט בסעיף  

חלק חיצוני של דירה אשר מתקיימים בו התנאים   -מרפסת שמש  2.2.5
 שלהלן: 

 רה ודלת מעבר ביניהם. קושרה לרצפת פנים הדירצפתו  .א
 היקף רצפתו מוקפים קירות.  3/4-לא יותר מ .ב
 . 1142לאורך יתר שוליו ניצב מעקה בהתאם לדרישות ת"י  .ג
 מהיקף רצפתו.  1/4-רפסת פונה לאוויר החוץ לפחות במה .ד
 מובהר שפניה לחצר פנימית או לפיר אינם עונים להוראות אלה.   .ה
 מ' נטו.  1.10-מידת הרוחב לא תפחת מ .ו
 . 40ראה סעיף   –סוכה מרפסת  .ז
 גישה למרפסת שמש תהיה מחדר דיור )סלון(. .ח
ת  ככל ותוכננו בדירה מספר מרפסות שמש, הגדולה והמשמעותי .ט

 שבהן תהיה עם גישה מחדר דיור. 

מספר חדרי  
רחצה בדירת  

 מגורים 

 ) א ( הגדרות:  3
 ר רחצה;חדר הכולל מקלחת, אסלה וכיו  –"חדר מקלחת"         
במידות  ח   –אמבטיה"    "חדר         אמבטיה  הכולל   ס"מ,     70/160דר 
 אסלה וכיור רחצה;         
 הכולל אסלה וכיור קטן;  חדר בית שימוש  –"חדר שירותים"         
 חדר מקלחת, חדר אמבטיה וחדר שירותים;   –"חדר רחצה"         
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 חתימת המציע: _________________ 

 ט להלן: ) ב ( מספר חדרי הרחצה בדירה יהיה כמפור  
 

מספר חדרים  

 בדירה 

2-2.5 3 3.5 4-4.5 5   

 ומעלה 

 + +   + חדר מקלחת 

 + + + +  חדר אמבטיה 

 +  חדר שירותים 

כיור   עם 

 קטן 

+ 

עם כיור  

 קטן 

 + 

עם כיור  

 קטן 
 

 
 

 קירות  
 ומחיצות 

קירות ומחיצות הפנים בדירה יהיו עשויים מ: בטון/בלוקי בטון/ בלוקי   4.1
 ים להלן: בס או לוחות גבס בתנא בטון תאי/ בלוקי ג

 מ"מ לפחות.  0.6עובי דופן הפרופילים 
 מ"מ לפחות.  70רוחב הפרופילים  

ק"ג    12מינראלי בצפיפות  בידוד אקוסטי באמצעות צמר סלעים/זכוכית/
 לפחות. "  2למ"ק ובעובי 

 מכל צד של מחיצות גבס יהיו אחד מאלה: 
 ת( או לחלופין: מ"מ לפחות )מחיצה דו קרומי 12.5לוחות בעובי   2

)   15.9עובי  לוח ב   1000מ"מ לפחות, מחוזק ומשופר בעל צפיפות גבוהה 
פיקוח   יבצע  הלוחות  יצרן/ספק  לפחות(;  הת  צמודק"ג/מ"ק  קנת  אחר 

 חות ויאשר בכתב את התאמתם למפרטיו. הלו

מתועשת/ברנוביץ'   4.2 בשיטה  מבוצעים  החוץ  קירות  כאשר  רוויה,  בבניה 
  יה מלוחות גבס, בלוקיל קירות אלו תהיה עשו ניתן שמעטפת הפנים ש

 גבס, בלוק בטון או בלוק בטון תאי. 
בת"י   לרבות  הרלוונטיים  בתקנים  לעמידה  בכפוף  וד  ביד  –  1045הכול 

 תרמי של בניינים. 

כ 4.3 המוגדרים  מבלוקים  ייבנו  הקירות  הרחצה  בחדרי  מקרה,  -בכל 
 "עמידים למים" ע"י היצרן או מבלוק בטון. 
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 חתימת המציע: _________________ 

 

 רות:  )א( הגד  5.1 דות גמר עבו
 לעניין עבודות גמר, קרמיקה או גרניט פורצלן;  –"קרמיקה"        

 לן: )ב(  עבודות הגמר, יבוצעו בהתאם למפורט לה 

 
 ריצוף גמר תקרה  גמר קירות

  כל 5.2
  מערכות
  החדרים

  אלא, בדירה
 מופיע כן  אם

  אחר פירוט
   זה בלוח

 
 +ס( טיח )שפכטל ע"ג לוחות/בלוקי גב

 צבע אקרילי 
יהיו  י תקרות וקירות פניםצבעכל 

בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון 
 התקנים הישראלי. 

 
סיד   +טיח 

 סינתטי
 

 
ות   סוג א' העומד בדריש

 הרלבנטיות:  התקינה והחקיקה
אריחים מסוג טראצו, שיש, 
גרניט פורצלן, דרגת שחיקה 

PEI-3  % רמת ספיגותBIA-
0.5 . 

בפינת גודל האריח במטבח, 
ס"מ  80X80ר אוכל ובחדר דיו

 לפחות.  
התנגדות להחלקה לפי ת"י  

2279 – R9 . 
 ס"מ.  7שיפולים בגובה 

 

+ צבע   בהתאם להנחיות פיקוד העורף ד"ממ 5.3
 אקרילי

סיד   +טיח 
 סינתטי

חיפוי קירות בקרמיקה שטח אריח  מטבח 5.4
]ספיגות אריח עד  מ"ר  0.18בודד עד 

פחות לכל מ ל"ס 60ובגובה  [10%ל
)בין ארון תחתון  עבודהאורך משטח ה

 ועליון(. 
חיפוי  – BIכאשר התנור אינו ביחידת 

 –קירות תואם מאחורי התנור וסביבו 
ן של החיפוי הקרמי  בקו הסף העליו

מ' מעל  1.50ועד הרצפה )גובה 
 הריצוף(.  

צבע + טיח : מעל החיפוי ובקירות
 אקרילי.

סיד   +טיח 
 סינתטי

 

חדר  5.5
חת,  מקל
חדר 

אמבטיה, 
חדר 

 שירותים 
 

חיפוי קירות בקרמיקה במידות 
לבחירת היזם עד גובה קו משקוף 

הדלת או עד לתקרה המונמכת )ככל 
 שבוצע( 

צבע  +טיח  –רה י ועד לתקמעל החיפו 
 אקרילי.

סיד +טיח
 סינתטי

ס"מ  30X30גודל האריח 
 לפחות. 

התנגדות להחלקה לפי ת"י  
2279 – R10 . 

 R11  -רצפת תא מקלחת 

סיד +טיח צבע אקרילי +טיח מחסן  5.6
 סינתטי

  ;גרניט פורצלן לבחירת היזם
לפי בחירת    -שטח אריח בודד  

 היזם. 
התנגדות להחלקה לפי ת"י  

2279 . 
 

 מרפסות 5.7
זהה לגמר החזיתות של הבניין.  עיצוב 

מעקות המרפסות )באם לא נקבע 
אחרת(  מעקה אלומיניום משולב עם 

או בנוי כדוגמת  זכוכית מחוסמת  
 . החזית

ס"מ  30X30גודל האריח  
 לפחות. 

התנגדות להחלקה לפי ת"י  
2279 – R10 . 

במקומות שבהם קיר החוץ 
צורך  מחופה בחיפוי קשיח אין 

 בשיפולים. 
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 חתימת המציע: _________________ 

 

לצנרת גלויה יש לבצע סגירה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי   5.8 
 קרמיקה זהה לגמר הקירות; 

וראות כל דין  רטובים ייאטמו לפי ה צפות והנקזים באזוריםהקירות, הר 5.9
ולפי דרישות התקנים הרלבנטיים למניעת מעבר מים לחלקי בניין/  

 חדרים סמוכים; 

מטבח  ארון 
 תחתון 

 

 בכל דירה יותקן ארון מטבח תחתון.  6.1
 הארון יבוצע בהתאם לרכיבים ולהנחיות המפורטות להלן:

ת לכיור, חיתוך פתח  מגירות, מדפים, תושבוהארון יכלול דלתות,  6.1.1
מתאים להתקנה שטוחה של כיור וכריים )כולל חיתוך תואם במשטח  ה

 עבודה(, הכנה למדיח כלים; 

 ס"מ; 60-מק הארון, כולל חזית הדלתות, יהיה כ וע 6.1.2

 ;ס"מ מעל פני הריצוף  90-גובה סף עליון של משטח העבודה יהיה כ 6.1.3

ס"מ ובחיפוי עמיד   10-סוקל( בגובה של כהארון תותקן הגבהה )  בתחתית 6.1.4
 למים למניעת רטיבות של תחתית הארון; 

 ירת היזם משטח עבודה  לכל אורך הארון התחתון יותקן לבח  6.1.5
או לחילופין   4440ס"מ העומד בדרישות ת"י  2-לא פחות מ משיש בעובי

חזית הארונות בכל  ס"מ ביחס ל  2אבן קיסר ועם שוליים בהבלטה של 
 פם;  היק
         

היזם רשאי לבצע התקנה ללא קנט מוגבה עם עיבוד בחזית המשטח, ככל  
 הנדרש, כולל אף מים בכל היקף המשטח; 

נה ארון  במ
 מטבח תחתון 

מבנה ארון המטבח התחתון יהיה בהתאם לרכיבים ולהנחיות   6.2
 המפורטות להלן: 

 מ"מ לפחות.   17-18  בוד )סנדוויץ'( בעוביגוף הארון ומדפים יהיו מעץ ל 6.2.1
 מ"מ. 5-6הארון יהיה מדיקט בעובי  גב

(  דלתות הארון וחזיתות המגירות תהיינה עשויות עץ לבוד )סנדוויץ
 MDFאו

ס"מ לפחות, לכל גובהו ולכל   60הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב  6.2.2
 עומקו;  

 פינה אחת בלבד.  ארון המטבח התחתון יכלול לכל היותר 6.2.3
פינה של הארון, יותקנו מדפים נשלפים כדוגמת מג'ק קורנר או  דת הביחי
 ש"ע.

 ס"מ.  60-קטן מאורך החזית הקצרה של הארון )במקרה של פינה( לא י

 בכל דירה יותקן ארון מטבח עליון.  7.1 ארון מטבח עליון 
 הארון יבוצע בהתאם לרכיבים ולהנחיות המפורטות להלן:

 דפים הארון יכלול דלתות ומ 7.1.1

ס"מ לפחות; גובה הארון   30-עומק הארון, כולל חזית הדלתות, יהיה כ  7.1.2
 ס"מ.  60 –

מבנה ארון  
 מטבח עליון 

מבנה ארון מטבח עליון יהיה בהתאם לרכיבים ולהנחיות המפורטות   7.2
 להלן: 

 גוף הארון והמדפים יהיו מעץ לבוד )סנדוויץ'(. 
 מ"מ. 5-6קט בעובי גב הארון יהיה מדי

 .MDFת הארון והחזיתות תהיינה עשויות עץ לבוד )סנדוויץ( או תודל

אורך מזערי של  
 ארונות מטבח 

ומשטח העבודה לא יפחת   התחתוןהמטבח האורך המזערי של ארון  8.1
 מהמצוין :

 ; מ"א 3.5חדרים:    2.5-2דירת             
 ;מ"א 5 -חדרים 4 -חדרים ו 3דירת             
   ; מ"א 6 -ים ומעלהחדר  4.5דירת             
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 לא יפחת מהמצוין :  העליוןהאורך המזערי של ארון המטבח  8.2
 מ"א;  1.2:  חדרים  2.5-2דירת             
 מ"א;  1.6חדרים ומעלה:  3דירת             

 מידת אורך הארון תימדד לאורך קיר המטבח;   8.3
 רון; פינה מחושבת פעמיים באורך הא

 יח, תנור, כיריים וכיו"ב, למעט מקרר, ועדים למדחללים המי  8.4
 המשולבים בתוך הארונות ייכללו באורך הארונות;

 ס"מ.  95-נן כך שרוחב של מקום המיועד למקרר לא יפחת מיתוכ המטבח 8.5 נישה למקרר 
חדרים ומטה ניתן לתכנן את המקום המיועד למקרר ברוחב   3בדירות 

 ס"מ. 85של 

ציפוי ארונות  
 המטבח 

יהיו בהתאם לרכיבים ולהנחיות המפורטות  סוגי ציפוי ארונות המטבח   9
 להלן: 

 )פורמייקה( HPLציפוי חיצוני: 

 ; )פורמייקה( HPLוגמר מדפים: מלמין או פנימי  ציפוי  

, דלתות ארון המטבח ומגירות תהיינה בעלות מנגנון טריקה  ידיות מתכת 10 פירזול המטבח 
 טה.שק

ארון חדר  
 אמבטיה 

יהיה   11 בדירה  ומקלחת(  )אמבטיה  הרחצה  מחדרי  אחד  תחתון  בכל  ארון 
ה מונח,  או  תלוי  יהיה  הארון  טרספה.  או  לבוד  עץ  דלתות,  עשוי  כולל 

ש/ ניאו קוורץ,  מדפים, צירי נירוסטה משטח עבודה אינטגרלי מחרס/ שי
 ס"מ לפחות.  30X45משולב בכיור שמידותיו 

 . "מ לפחותס  80אורך האורך יהיה בחדר אמבטיה 
 . ס"מ לפחות 60במקלחת אורך האורך יהיה  

בה 12 מרפסת שירות  והכנה  רכיבים  תכלול  המגורים  בדירת  השירות  תאם  מרפסת 
 למפורט להלן:

למרפסת השירות יהיה פתח לאוויר חוץ. אשר ממנו תהיה גישה ישירה   12.1
 למתקן תליית הכביסה.  

שיאפשרו לאדם בוגר  פן הפתיחה יהיו כאלו מידות רוחב החלון ואו
 יית כביסה והגעה לכל רוחב מתקן תליית הכביסה. תל

גישה מול הפתח  ס"מ וה  65-בכל מקרה, מידת רוחב פתח נטו לא תפחת מ
 תהיה פנויה לחלוטין. 

סף תחתון של הפתח לא יעלה על הגובה הנדרש עפ"י כל דין, והתקנת   
 סף התחתון של הפתח.מתקן תליית הכביסה תהיה בצמוד ל

יאושר להתקין מתקנים )דוגמת דוד חשמל, מזגן( בתחום של מתקן   אל
ביסה לכל  לתליית הכביסה או באופן שיפגעו בגישה ו/או בתליה של הכ

 אורך המתקן. 
לא ניתן לתכנן גישה/פתח לתליית כביסה מחלון חדר דיור/ חלון פינת  

 אוכל/ חלון חדר שינה. 

הגישה למרפסת הינה    לת כניסה, לרבות כאשרלמרפסת תותקן ד  12.2
המטבח או מחדר הרחצה. דלת הכניסה תתאים לדרישות המפורטות  מ

 לגבי דלתות הפנים במפרט זה.

 למייבש כביסה:   נההכ 12.3
" כולל תריס הגנה  4מעבר בקיר חיצוני עבור צינור פליטת אדים בקוטר 

 עם משקולת לסגירה;
 הזנת חשמל;

 אוורור.  א פליטת אדים אל פיר הערה: ניתן להוצי

הכנות למכונת כביסה, לרבות נקודת מים קרים, חיבור לניקוז, הזנת   12.4
 חשמל. 
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מגולוונות וגלגלים   ביסה, בעל זרועות מתכת ִמתקן חיצוני לתליית כ 12.5
 חבלי כביסה מפלסטיק.  5ס"מ,  160באורך מינימלי של  

בתנאי שיותקן מתקן  ס"מ ו 160-ניתן שאורך המתקן יהיה קטן מ
 ס"מ.   800-יפחתו מ רומם שאורך הכבלים לא מת

 ס"מ.  60-עומק הנישה לתליית כביסה לא יפחת מ
 ; 5100תקן ישראלי מס' מסתור כביסה מחומר עמיד העומד ב

לדירות גן / גג: אפשר שיותקן מתקן שווה ערך בחצר הצמודה במקום   12.6
ר.  יהיה יציב ומקובע לקימוצנע שאינו נצפה בחזית המבנה. המתקן  

 דרישות המפורטות לעיל. המתקן יעמוד בכל ה

מערכת  בתחתית כל מסתור כביסה יותקן משטח הפרדה מבטון שינוקז ל 13 מסתור כביסה 
ס"מ לפחות   30-ך בניקוז של הבניין. המפלס העליון של המשטח יהיה נמו

הכביסה  מפני מפלס הריצוף הדירה. ניתן לשלב מערכות טכניות במסתור 
 חום המתקן. יעו לתליית הכביסה בת בתנאי שלא יפר 

דלת הכניסה  
 לדירת המגורים

 להלן:בהתאם למפורט  דלת הכניסה לדירת המגורים תהיה  14

 בריחית תואמת לתקן ישראלי מס' -דלת פלדה )ביטחון( רב  (א)
 וכמפורט להלן: סגר ביטחון פנימי נוסף, עינית הצצה    5044          
 ינדר, ידית נעה  ערכות צירים, מגן ציל פנורמית/טלסקופית, מ          

 ; ו"רוזטות", מברשת סף תחתון, מעצור דלת ומספר הדירה           

 מ"מ לפחות; 1.25נת בעובי של מפלדה מגולוו משקוף בנייה   (ב)

   –פורניר, משקוף הדלת /כנף הדלת יהיה בגמר "צבע בתנור"  (ג)
 צביעה באתר.                

 חירת היזם; מר ובגוון בהתאם לב דלת הכניסה תהיה בג (ד)

 להלן: בהתאם למפורט דלתות הפנים בדירת המגורים תהינה  15 דלתות הפנים

לים אחרים בדירה יהיו לפי תקן  לחדרים ולחל דלתות הכניסה (א)
 על חלקיו ובפתיחת ציר רגילה;   23ישראלי מס' 

 ( מודבקים על  כנף הדלת תהיה עשויה משני לבידים )דיקטים (ב)
או חומר אחר ש"ע בכל היבט   עץ עם מילוי פלקסבורדמסגרת 

 צדדים לפחות.  3-תפקודי; היקף הדלת )קנט( מצופה ב
קלחת כנף הדלת תכלול הגנה מפני תנאי  בחדרי  האמבטיה והמ 

 לחות מוגברים עם תחתית פולימרית עמידה למים. 

חיצוני גמר הדלתות יהיה בצבע או בפורמייקה או בציפוי   (ג)
 מתועש. 

 עם מנעול וידיות מתכת משני הצדדים;  תהינה  הדלתות (ד)

משקוף הדלת והלבשות יהיו עמידים במים ובגמר וגוון תואם  (ה)
 י אטימה. לדלת ויכלול פס 

פנוי"  -בחדרי האמבטיה והמקלחת מנעול סיבובי דמוי "תפוס (ו)
 וצוהר בכנף הדלת; 

אם לדרישות  הכניסה לממ"ד תהיה דלת פלדה אטומה, בהת דלת (ז)
 רף. פיקוד העו

ס"מ ממישור   18-, הדלת לא תבלוט יותר מבמצב פתיחה מרבית
הקיר אליו נפתחת. סטייה מהוראה זו תתאפשר רק אם הוכח  

 תיחת הדלת אין פגיעה תפקודית בדירה. שבפ
בנוסף לדלת פלדה תותקן דלת עץ העונה על הדרישות   (ח)

 המפורטות לעיל. 
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 חתימת המציע: _________________ 

דלת יציאה  
 לגינה 

 )דירות גן( 

ה כנגד פריצה, בעלת דרגת  יה בעלת אמצעי נעילדלת יציאה לגינה תה 16

 . 5044, הכול כמפורט בת"י 2עמדה בתנאי סביבה 

 :יה אחד מאלה"אמצעי נעילה נגד פריצה" יה

 תריס גלילה חשמלי.  .א

 –  1635סורג לפתיחה שמתקיימות בו דרישות תקן ישראלי  .ב

 סורגים לפתחים בבניינים. 

עם בריח העונה לכל    ת סובבת ומנעול עליוןמנעול תחתון חבוי לדל .ג

  2.92דרישות המפורטות בתקנות התכנון והבניה, סימון ז' תקנה ה

 (. 1אמצעי )

גלילי העונה על  ים המופעלים ע"י מנגנון  בריח  4מנעול ביטחון בעל   .ד

  2.92דרישות המפורטות בתקנות התכנון והבניה, סימון ז' תקנה 

 (. 2אמצעי )

חלונות, תריסים  
 תות ורש

 

 :בהתאם למפורט להלןים יהיו י דירת המגורחלונות ותריס  17

 (,  Double Glazingחלונות מסוג אלומיניום עם זיגוג כפול ) 17.1.1
 זכוכית עם מרווח אוויר ביניהם. משני לוחות  המורכבים

החלונות ורכיביהם יהיו בהתאם לדרישות תקנים ישראליים  
 רלוונטיים.

על התאמת מערכות   אלומיניום מטען היזם היזם יציג אישור יועץ
ומיניום לדרישות התקן בצירוף אישור מעבדה לכל סוגי מערכות  האל

 חלונות האלומיניום המותקנות.
 על ידי  מתקין מורשה מטעם היצרן;  יותקנו  החלונות

 חלון הממ"ד יכלול את המרכיבים הבאים: 17.1.2
 וך כיס/כיסים.חלון פלדה עם כנף/כנפיים נגרר/נגררות אל ת  .א
 ום כנף על כנף עם זיגוג כפול.  לומיניחלון א .ב

)ככל שלא קיים בשוק חלון אלומיניום מאושר ע"י פיקוד 
שימוש בחלון מאושר עם זיגוג   העורף עם זיגוג כפול, יותר

 טריפלקס או אחר.  
 תריס רפפה נגרר לתוך כיס.  .ג

 הכל בהתאם להוראות פיקוד העורף;  

נגרר כנף על  וג אלומיניום מזוגג ויהיה בעל ויטרינה מס  חלון חדר הדיור 17.1.3
 מ' )מידת פתח בניה(. 2.80-כנף; רוחב הוויטרינה לא יקטן מ

 מ'.  2.60-הוויטרינה לא יקטן מ חדרים ומטה רוחב  3בדירות 

פתחי הדירה, למעט חדרי אמבטיה, חדרי שירותים וחדר רחצה, יהיו   17.2
 ;תריסי גלילה חשמלייםבעלי 

 חשמלי בשילוב מנגנון פתיחה ידנית;כב תריס גלילה בחדר הדיור יור 17.2.1

 בממ"ד ובפתח של מרפסת השירות יותקנו תריסי הזזה.  17.2.2

בתריסי גלילה או הזזה יהיו שלבי התריס עשויים פח אלומיניום במילוי   17.2.3
פוליאוריטן מוקצף; עובי הפח יהיה בהתאם למידות הפתח והוראות  

 זם. עץ אלומיניום מטעם הייו

 בכל החלנות תותקן כנף הזזה עם רשתות נגד יתושים.  17.3
 הכנף תותקן על נתיב מסילה נפרד. 

 תים.  נות חדרים רטובים ושירולא יותקנו רשתות על חלו
 בממ"ד תותקן רשת נגד יתושים נגללת או הזזה. 

מהיזק ראיה  בתכנון והעמדת המבנה והדירות יש להימנע ככל האפשר   17.4
 ובין חלונות גובלים של דירות.  יבורי ו/או שטח משותףבין שטח צ 

 אחרות אין להפנות חלונות של דירה אל השטחים המוצמדים לדירות  17.4.1
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החברה ראשית לאשר סטייה נקודתית מהוראות אלה אם תשתכנע   17.4.2 
שתנאי השטח ואילוצי התכנון לא מאפשרים לתת מענה תכנוני אחר  

 וזאת התנאיים להלן: 
מ' לפחות בין החלונות וגבול  1.5וכנן רצועת הפרדה של תת .א

 השטח הציבורי/המשותף/הפרטי האחר לחלונות הדירה. 
ו אפשרות הצצה מהשטח  מפלסים שימנע  יתוכננו הפרשי .ב

 הציבורי/המשותף/הפרטי האחר לחלונות הדירה. 

ב מקורה המיועד  לא תותר הפניית חלונות חדרי שינה ודיור למרח 17.4.3
לחללי שירות או שטחים משותפים   ת כביסה/למסתור כביסהלתליי

 מקורים. 

חות חלון אחד  מבלי לגרוע מהוראות כל דין, המטבח בדירה יכיל לפ 17.5
 פסת הסגורה בתריס.לפתיחה הפונה אל אוויר החוץ או למר

ו הפונה  הפניית חלון למרפסת אשר חזיתה חסומה ע"י מסתור כביסה א  17.5.1
 לא תחשב כעונה על דרישה זו.  וסגור מצדדיו בקירות,למרחב מקורה 

נדרשים  אוורור מכני לא יכול להיחשב כמענה ו/או כתחליף לחלונות ה 17.5.2
 בחדרי המגורים, השינה והמטבח.

דלת המפרידה בין מטבח למרפסת שירות לא תוכל להיחשב כעונה על   17.5.3
 נדרש לפי כל דין. ה חלון לפתיחה בשטח ה הדרישות אלא אם תוכנן ב

 מתקני תברואה  
וכלים   

 סניטריים  

מתקני התברואה והכלים הסניטריים יהיו בהתאם להוראות כל דין,   18
  על כל חלקיו ובכללו נספחים מומלצים 1205תקינה הישראלית ולת"י ל

 ונספחים למידע ובהתאם להנחיות המפורטות להלן: 

חצה  יטריים, לרבות כיור רוחמים לכל הכלים הסנ  חיבור מים קרים 18.1
( ולמעט כיור לנטילת ידיים, מכונת  1הערה  3.6.3.1טבלה  –)הל"ת 

 כביסה ואסלות. 

מ"מ הומוגני, בעלת חיזוק   3.5מחומר אקרילי בעובי תהיה  אמבטיה 18.2
 היקפי, כולל קונסטרוקציית תמיכה מפלדה מגולוונת. 

ל  כרום ניקל, דגם מערב ים וקרים יהיו בציפויכל הסוללות למים חמ 18.3
מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמותי )ויסות מים לחמים/ קרים בעזרת  

 ידית אחת( ויכללו חסכמים.

פרח והם  -בכיורי הרחצה ובכיור המטבח יותקנו ברזים מדגם מיקס  18.4
 ימוקמו על מישור משטח העבודה או הכיור;  

 "מ. ס 25ס"מ, גובה   20מק מידות ברז המטבח תהיינה: עו
 ס"מ.  15ס"מ גובה  15מידות ברז כיור רחצה תהיינה: עומק  

או קערת מטבח  ס"מ   40/60במטבח תותקן קערת מטבח בודדת במידות  18.5
מחומר סילי קוורץ או קוורץ גרניט  ס"מ, מחרס או  80/46כפולה במידות 

 או נירוסטה;  

יבור לביוב,  הכוללת ברז והכנה לח תבוצע הכנה למדיח כלים במטבח, 18.6
 קערת המטבח; ולסיפון 

 יותקנו אסלות תלויות ועשויות מחרס עם מיכל הדחה ניסתר )ניאגרה(.   18.7
  6כמותי בעל קיבולת הדחה קצרה וארוכה של   -ה יהיה דו מיכל ההדח

 ;1385ליטר עפ"י  ת"י  3-ליטר  ו
 האסלה תסופק עם מושב כבד בעל צירי נירוסטה.

  – 11ראה סעיף  -המקלחת    ר האמבטיה ובחדרכיורי הרחצה בחד 18.8
 "ארון חדר אמבטיה" לעיל. 

על פי הנדרש  משטח הרצפה של תא המקלחת לא יפחת מהמידות  18.9
ס"מ ושטחו לא    80ביותר תהיה לפחות  בהוראות כל דין. מידתו הקצרה 

שיפועים   עם 2279מ"ר. גמר הרצפה העומד בדרישות ת"י   0.72-יפחת מ 
 ח;לניקוז המשט 
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בכל תא מקלחת יותקן מקלחון עשוי זכוכית. כל האביזרים   –מקלחון  18.10
 דת אל חלד. והפרופילים יהיו עשויים אלומיניום ו/או פל

דרך(   4דרך )אינטרפוץ  -במקלחת תותקן סוללה למים חמים וקרים רב 18.11
וט החלקה אנכי  מיקס מהקיר, כולל  צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מ

ס"מ וראש מקלחת   30זרוע מהקיר באורך  ס"מ לפחות, מזלף ו  60באורך 
 ס"מ   15בקוטר 

וקרים, מיקס מהקיר,    בחדר האמבטיה תותקן סוללה למים חמים 18.12
פיית מילוי אמבטיה ולצינור שרשורי, מתלה מתכוונן,  הכוללת יציאה ל

 ס"מ לפחות ומזלף.   60מוט החלקה אנכי באורך 

 ים קרים תקן ברז ניל למבמרפסות שמש יו 18.13

מערכת אספקת  
 מים חמים 

על פי הוראות כל  אספקת מים חמים באמצעות מערכת סולארית תהיה   19
ה תדין.  הסולארית  המערכת  ישראלי  תקנת  תקן  לדרישות  בהתאם  היה 

 ההנחיות המפורטות להלן:, ולפי  579

וכולל   חובר למערכת הסולאריתלכל דירה יותקן ְמכל אגירה )דוד( המ 19.1
ט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן )"שעון שבת"( המאפשר   חימום עם אלמנ

 לתכנן מראש את זמני ההפעלה; 

 ותר דירות למערכת הסולארית  ר כמה שיהיזם יחב 19.2

דירות שלא ניתן לחבר למערכת הסולארית יותקן בהן דוד  עם   19.3
פרק יא של   - 8286שנדרש בתקנה  "משאבת חום" או מערכת אחרת כפי

 . 2018ון והבניה )מערכות סולאריות( תקנות התכנ 

באזור של   ְמכל האגירה )דוד( יותקן במקום מוסתר אך נגיש כדוגמה  19.4
 מבנה  מסתור הכביסה ו/או סמוך אליו ו/או על גג ה

להלן, על פי   נפח ְמכל האגירה לא יפחת מהוראות כל דין או מהמפורט  19.5
 המחמיר מבניהם: 

 ליטר;  60 –ידת דיור בת חדר אחד חי .א

 ליטר; 120 –יחידת דיור בת שניים או שלושה חדרים  .ב

 ליטר; 150 –ויותר יחידת דיור בת ארבעה חדרים  .ג

 גז עבור נקודת הגז הראשית במטבחבכל דירה תותקן צנרת  20 מערכות גז 
 לכל דירה יותקן מונה גז דירתי.

במטבחים ללא אוורור ישיר לאויר  דרים סניטריים ובחדרי שירות, בח 21 ר מערכת אוורו
החוץ, לרבות במטבחים הפונים למרפסת שירות גם אם איננה סגורה  

או בחלון, יש להתקין צינור מצויד במאוורר מכני עד לקיר  בתריס ו/ 
 חוץ, לרבות רפפת כיסוי. 

מתקני חשמל  
 ותקשורת 

 ים להלן:יבים ולהנחיות המפורט מתקני החשמל יהיו בהתאם לרכ 22
 

 שקעים, מפסקים ותאורה בחדר המטבח, בחדר האמבטיה  22.1
נות החשמל  ובשטחי חוץ הנספחים לדירה, יהיו מוגני מים לפי תק

 והתקנים הישראליים;

נקודת התקשורת תכלול צינור וחוט משיכה מריכוז תקשורת ועד   22.2
 נקודת ההכנה בקיר; 

  6בגודל של  הדירה, יהיה שטח פנויותקשורת דירתי בתוך  בלוח חשמל 22.3
 מודולים לפחות לצורך הרחבה בעתיד; 

; בדירה הכוללת עד  מפרא 25X3פאזי -גודל החיבור הדירתי יהיה תלת 22.4
 אמפר;  40X1פאזי  -שני חדרים ניתן שהחיבור הדירתי יהיה חד

 יים;יבוצעו הזנות חשמל ולחצנים לכל התריסים החשמל  22.5



 
- 52 - 

 

 חתימת המציע: _________________ 

וג אוויר בהתאם לתכנון של מתכנן מיזוג אוויר  שמל למיז נקודות ח 22.6
 וחשמל; 

מתקני חשמל  
  –ותקשורת 

 מיקום 

לה המפורטות  ל יהיה לפחות בהתאם לטב מיקום וכמות מתקני החשמ  23
הכוללות   בדירות  לוח    2להלן.  הראשית  בקומה  יותקן  ומעלה  קומות 

משני  ן בכל קומה לוח חשמל  חשמל ראשי עם ממסר פחת ובנוסף יותק
 ודי לקומה.עם ממסר פחת ייע

 מיקום

 נקודת
מאור  

תקרה /קיר
כולל 

 מפסק

בית תקע  
במעגל 
מאור  
 משותף

בית תקע כוח  
 נפרדבמעגל 

 נקודת
טלוויזיה, 
תקשורת,  

 טלפון. 
 3כ "סה

 נקודות 

 אחר

כניסה  
 לדירה

 או מבואה 
1 1   

 לחצן +  פעמון -
עם מסך טלויזיה   אינטרקום -

 י ציבעונ
 רגות לחצן תאורה לחדר מד -
לוח חשמל דירתי כולל סגירה   -

)ניתן שיהיה בסמיכות לכניסה  
 או למבואה(

 שקע  כולל תקשורת  ארון -
 תקשורת   ארון -

  חדר דיור
  1  4 2 וכל ופינת א

   1 1 פרוזדורים 
מ' או   3בפרוזדור באורך מעל 

בפרוזדור הכולל פניית "ר" יבוצעו  
 נקודות מאור לפחות + מחליף  2

 2 1 מטבח

ד  כל אח -  3
רד עבור:  במעגל נפ

תנור, מקרר, מדיח  
 כלים )מוגן מים(  

בתי תקע   - 2
 כפולים.

תלת פאזי   – 1
עבור כיריים  

 חשמליות 

 

י התקע יהיה בהתאם  ם בת מיקו -
 לתכנון המטבח. 

האביזרים יהיו מוגנים נגד מים   -
לפי דרישות חוק החשמל  

 והתקנים הישראליים

חדר שינה  
עיקרי 

 ם()הורי

כולל   1
מפסק  
מחלף 
 למנורה 

6 
מתוכם )

ליד  4
 ( המיטה

 1 

עם פומית   אינטרקום -
חדרים   4שמע/דיבור )בדירות 

 ומעלה(
 

 ד "ממ

לפי   1
הנחיות 

פיקוד 
 עורף ה

 לפי תקנות פקע"ר  1  4

חדר שינה  
משני  

 )ילדים( 
1 4  1  

 /חדר רחצה 
חדר 

 אמבטיה

1 
מוגן  )

 (מים

בדרגת  1
הגנה  
IP44 

1  
  נור()בית תקע לת

לל )שעון שבת( הכוהתקן קוצב זמן 
במיקום עפ"י   השמש  מפסק לדוד

 התכנון 

    1 שירותים 
מכני   לאוורור  ככל +  הכנה  מפסק 

 ונדרש 
 

מרפסת 
 ותשיר

1  
מוגן  )

 (מים
 

2 
  IP44מוגן מים  

למכונת כביסה  
 ולמייבש 

  

מרפסת 
 שמש 

1 
 )מוגן( 

1 IP 44 
 ( מוגן)

  
-במרפסת שמש ששיטחה יותר מ

נוספים ר יותקנו גופי תאורה מ" 15
 המתכנן.לפי תכנון של 
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     1 מחסן 

מסתור  
  1   כביסה

   )פקט( למזגן 

 37ראה סעיף  גינה דירתית 

מתקני  
  -חשמל 

 הגדרות 

 הגדרות:  23.1
נפרד" ישירות ללוח חשמל    –"  בית תקע כוח במעגל  הינו בית תקע המחובר 

פר  אמ  16ל באמצעות מז"א ממ"ר. ההגנה בלוח החשמ 2.5באמצעות מוליכים 
 . עם אופיין מכשירים

 
אביזר הכולל שני בתי תקע או שני בתי תקע סמוכים אחד    –"  בית תקע כפול"

 ור. לשני ומוזנים מאותו מק 
 
בית תקע ממעגל נפרד, עשוי במוליכים    –"  בית תקע לתנור חימום באמבטיה"

האמבטיה    ממ"ר בתוספת מפסק דו קוטבי עם מנורת סימון מחוץ לחדר  2.5
 ה. בסמוך לכניס

 
הינו בית תקע תלת פאזי המחובר    –"  בית תקע כוח תלת פאזי במעגל נפרד"

הגנה בלוח חשמל באמצעות  ממ"ר, ה  2.5ישירות ללוח חשמל, עשוי במולכים  
 אמפר בעל אופיין מכשירים.  16X3מא"ז 

 
משותף" מאור  במעגל  תקע  מאור,    –"  בית  למעגל  המחובר  תקע  בית  הינו 

תק  מעורב ובתי  מאור  במוליכים  נקודות  עשוי  תחת    1.5ע,  בהתקנה  ממ"ר, 
 אמפר.  10הטיח. הגנה בלוח באמצעות מא"ז 

 
חשמלי" דוד  חשמל    –"  נקודת  קו  עדתכלול  החשמל  מלוח  לדוד,    ישיר 

כולל  ממ"ר,    2.5מוליכים   הדוד;  ליד  חיצונית  בטחון להתקנה  מפסק  לרבות 
 ; קוצב זמן כאמור לעיל

 
נקודות כוללות כבילה ייעודית על פי    3  –"  יה תקשורת וטלפוןנקודת טלוויז"

בין    –תקנות, מגיעה כקומפלט לחדר וכוללת נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת  
חיבור לקליטת שידורי חובה, ואפשרות לחיבור    –נקודת טלוויזיה  מחשבים,  

 לקליטת שידורי כבלים. הכול כנדרש על פי כל דין. 
 
 יר כולל מפסק הפעלה. לתאורה על תקרה או ק נקודה  –" נקודת מאור"
 

מתקני  
קירור  

 וחימום 

 מתקני הקירור והחימום יהיו כמפורט להלן:  24

האפשריים   24.1 המערכת  מרכסוגי  מיני  היזם:  מפוצלים,  לבחירת  מזגנים  זי, 
 .VRFאינוורטר, 

 התקנה מלאה של מערכת מיזוג אוויר אשר תכלול:   24.2
 כולל ממ"ד .מיזוג לכל  החדרים  .א
דרשות, לרבות "צמה" של צנרת נחושת ופיקוד חשמלי  שתיות הנביצוע הת .ב

עד  מוכנסת בקיר ונעה במילוי הרצפה בין המיקום המתוכנן למאייד ו
המיקום המתוכנן למעבה, חיבור חשמל על פי סוג מערכת המזוג, ניקוז  

 ביסה.  המאייד למחסום רצפה או לניקוז במסתור הכ
אפשר מיזוג  ר תכנון הדירה אינו מ עת מהנדס מיזוג האוויככל שעל פי קבי  .ג

לכל חלקיה באמצעות מערכת אחת, יותקן בנוסף מזגן/נים ליתרת חלקי  
התשתיות הנדרשות לרבות הזנות חשמל, צנרת גז  הדירה שתכלול את כל  

 וצנרת ניקוז מים. 

יתר תעלות  מערכת מיזוג אוויר תבוצע על פי חישוב יועץ מיזוג ותכלול בין ה 24.3
רת משנה, גריל אוויר חוזר, דמפרי ויסות  דות, מפזרי אוויר, תקאוויר מבוד

 אוויר לחדרים עם פיקוד מרכזי; 
או יחידותיו על קירות  רת וחיווט וקיבוע המזגן  התקנת המזגנים, לרבות צנ

מזגני   – 4חלק   994הבניין או על גג הבניין, תהיה על פי תקן ישראלי, ת"י 
 ; 4 אוויר: התקנה
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מ' ומעלה, תותקן מערכת חימום בכל החדרים, כולל   700 ם בגובהביישובי 24.4 
 חדר אמבטיה ומטבח, לבחירה מהחלופות המפורטות להלן:

ת על ידי תנור גז דירתי עם רדיאטורים למים, בעלת  הפועלהסקה  .א
 אפשרות להפרדת חימום מים וחימום הדירה; 

ת  רדיאטורים למים, בעל הסקה הפועלת על ידי תנור גז דירתי עם .ב
 ם מים וחימום הדירה; אפשרות להפרדת חימו

קק"ל/מ"ר לפי חישוב המתכנן    120-80רצפתי בתפוקה -חימום תת .ג
 מטעם היזם; 

 בחדרי המקלחת והאמבטיה תבוצע נקודה לתנור חימום הכוללת שקע מוגן.  24.5
 

 
 פרק ב': בניין המגורים

תיאור בניין  
 המגורים

 מפורט להלן: והשטחים הציבוריים כ רים יכלול את הרכיביםבניין המגו 25
קומת כניסה, מבואה ראשית משותפת )לובי כניסה( בכניסה הראשית   .א

 יח"ד ומעלה.   4-ות משותף ללבניין הכולל חדר מדרג 
היא  היה ולבניין שתי קומות כניסה, יציין היזם איזו מהכניסות 

 הכניסה הקובעת לבניין; 
מחדר מדרגות משותף   יח"ד ומעלה עם גישה 6בבניין מגורים הכולל  .ב

ללא מעלית, יותקן חדר עגלות או אופניים, הנגיש לכל דיירי הבניין  ו
 מ"ר;  6ובשטח של 

מבואה  
 ראשית 

  4-בכניסה הראשית לבית המגורים המשותף הכולל חדר מדרגות משותף ל 26.1
 יח"ד ומעלה תתוכנן מבואה ראשית משותפת וסגורה שתכלול: 

 יחה מבוקרת.סה ראשית לבנין עם פתדלת כני  .א
 גישה נוחה למעליות ולמדרגות. .ב
 גישה ישירה לתיבות דואר.  .ג

ליח"ד או מהמצוין מטה עפ"י  מ"ר  0.8 -שטח המבואה הראשית לא יפחת מ   26.1.1
 : ם הגבוה מביניה

 מ"ר; 10 –קומות ומטה   4בבניין הכולל            
   מ"ר; 14 –       קומות 9  - 5בבניין הכולל            

 מ"ר;  20 –קומות ומעלה  9בבניין הכולל            

ח בצמוד  לעניין זה, "שטח המבואה הראשית" )לובי הכניסה( הוא שטח פתו  26.1.2
מעלית, או שטח  לדלת הכניסה הראשית, שאינו כולל את שטח המדרגות, ה

ד לשהות  סגור סמוך אחר; שטח המבואה ישרת את כלל הדירות ויהיה מיוע
מבואה הראשית לא יכללו מעברים  ומפגש. בהגדרת שטח ה  אנשים, המתנה

  המשרתים חלק מהדירות, מעברים לחלקים מוצמדים ו/או למחסנים ולחלקי
שירות ודומיהם. ניתן שהמבואה תכלול מעברים משותפים לפונקציות  

משטח   40%-לו לא יהיו יותר מ משותפות של כלל הדירות ובתנאי שא
 המבואה. 

"ד ומעלה עם גישה מחדר מדרגות משותף וללא  יח 6ם הכולל בבניין מגורי 26.2
 .מ"ר 10מעלית, יותקן חדר עגלות נגיש לכל דיירי הבניין בשטח של 

ככל שנדרשת עפ"י כל דין התקנת חניה לאופניים, היא תיעשה בנוסף לחדר  
 העגלות. 

ות  סה לבניין, ויהיו בעלתיבות הדואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכני 26.3
 . 816י תקנות תכנון ובנייה ות"י חזית אלומיניום לפ 

יין חיצוני מואר.  בחזית הבניין יותקנו נקודות מאור בכל כניסה וכן מספר בנ 26.4
 ומית. עיצוב המספר יהיה לפי דרישת הרשות המק
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 חתימת המציע: _________________ 

 

מעליות  
בבניין  
 מגורים 

27.1 
 

 עלית. קומות ומעלה תותקן מ 3בכל מבנה הכולל 
ת המבנה ובכללם קומות מגורים, קומת  יכללנה כל קומו במספר הקומות ת 

ת,  כניסה גם אם לא תוכננו בה דירות, קומת עמודים מפולשת, קומות טכניו
כן   אם  אלא  הקומות  במספר  תיכללנה  חניה  וקומות  מחסנים  קומות 

 27.1.1מתקיימים לגביהן התנאים האמורים בסעיף  
 

ל 27.1.1 חניה  הקומ קומות  במספר  תיכללנה  במצטבא  עונות  אם  רק  על  ות  ר 
 התנאים להלן:

מעבר   .א נוספים  שימושים  בה  ואין  בלבד  אחסנה  ו/או  חניה  תוכננה 
 לחניה ו/או אחסנה. 

 קומת החניה ממוקמת בקומה עליונה או תחתונה של מבנה .ב

לא תיכללנה במספר הקומות   27.1.2 הבניין,  הקומות שמתחת למפלס הכניסה של 
 כל התנאים שלהלן: ניין עונה במצטבר על  אם הב

 הכניסה היחידה לבניין היא בקומה האמצעית של הבניין  .א
 ור בסעיף א' הכניסה מהחניה של המבנה היא רק באותה כניסה כאמ .ב
 קומות ממפלס הכניסה האמורה בסעיף א'  2-לא יורדים יותר מ .ג

יתן שלא להתקין  בבניין מדורג, או בבניין שהכניסה אליו בקומה אמצעית, נ 27.2
 קומות ממפלס הכניסה הראשית.  2-ם לא יותר מ, כל עוד עולים/יורדי מעלית

קומות   27.3 ובכללם  המבנה  קומות  כל  את  תשרת  טכנית,  המעלית  קומה  חניה, 
 קומת מחסנים וכו'. 

 היציאה מהמעלית והכניסה לדירה יהיו באותו מפלס. 
ומכל דירה תהיה גישה ללא מכשולים למ  עלית הבניין שתאפשר  בכל קומה 

 . ישה ישירה לכל הקומותג
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 חתימת המציע: _________________ 

בהתאם   27.4  ייקבעו  ומהירותן  המעליות  מספר  דין,  כל  מהוראות  לגרוע  מבלי 
הגרים האדם  בני  יפחת    למספר  לא  אך  מעליות  יועץ  של  ותכנון  בבניין 

 מהמצוין להלן: 
 27.2, 27.1.3, 27.1.2, 27.1.1כמפורט בסעיפים  –"מספר קומות" 

 בניין. ל עצמה מירב הפעמים בהקומה שחוזרת ע –ית" "קומה טיפוס
מס'  

 קומות 

כמות  

 מעליות 

כמות  

נוסעים  

 למעלית 

מהירות  

 מינימאלית 

מעלית   של 

 )מ'/שניה( 

 הערות 

מעליות יידרשו במקרים   2* 1.0 6 *2או  1 7 - 3

 הבאים: 

 6קומות ומעלה כולל  5א. בניין בן 

 או יותר יח"ד בקומה טיפוסית. 

  5קומות ומעלה כולל  6ב. בניין בן 

 יפוסית. או יותר יח"ד בקומה ט 

או יותר  4קומות כולל   7ג. בניין בן 

 יח"ד בקומה טיפוסית. 

8 - 9   2 8 ,8 

 או 

6 ,6* 

קומות    9 -8* בבניינים בני  1.0

יח"ד בלבד בקומה    2הכוללים 

  6מעליות  2טיפוסית ניתן להתקין 

 נוסעים כל אחד. 

10 - 14   2 8 ,13 1.6 

 או 

2.0* 

הכולל   ומעלה  י  5*בבניין  ח"ד 

ט תהיה  בקומה  המהירות  יפוסית 

 מ/שניה.   2.0לפחות 

15 3 

 או 

2* 

  4קומות הכולל  15* בבניין בן  1.75 13, 8, 8

 2ח"ד ומטה בקומה  ניתן להתקין  י

נוסעים, בעלות   13-ו  8מעליות 

מ'/שניה לפחות כל    1.6מהירות 

 אחת. 

16 - 19       3 8 ,8 ,13 2.0 

 או 

*2.5 

הכולל   ויותר  י  6*בבניין  ח"ד 

ט  יהיו  בקומה  המעליות  יפוסית 

 מ'/שנייה    2.5במהירות 

20 3 

 או 

4* 

  6 קומות הכולל 15* בבניין בן  2.0 *13, 8, 8

 4התקין יח"ד בקומה ופחות ניתן ל

  21מעליות כמפרט עבור בניין בן 

 קומות 

21 

 ומעלה 

4 8 ,8 ,8 ,

13 

2.0  

 

 2481ישות ת"י המעליות יעמדו בדר 27.5

לשני   27.6 מאסף  הקרקע  )בקומת  מלא  מטה  מאסף  יהיה  המעליות  פיקוד 
ות אחת לשניה  הכיוונים(. בבניין הכולל ארבע מעליות או יותר, שהינן צמוד

 באותה שורה, יהיה פיקוד "יעד". 

  900-נוסעים ומעלה לא יקטן מ   8-פתח האור הנקי של דלתות כל המעליות ל 27.7
 מ"מ.
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 חתימת המציע: _________________ 

על הקיר האחורי תותקן מראה    עלית יצופו בפלב"מ.קירות ודלתות תא המ 27.8 
מגובה מעקה התא ועד לתקרה ולכל רוחב התא. ריצפת התא תצופה בגרניט  

של  פור בעובי  מלוטשת  מנוסרת  טבעית  אבן  או  תקרת    27צלן  לפחות.  מ"מ 
בתנו צבוע  סופי  בצבע  צבועה  תהיה  מונמכת  התא  תקרה  ע"י  תכוסה  או  ר 

 עקיפה.ן בה תאורה ישירה או ותותק 

ריצוף בניין  
 המגורים

ריצוף בניין המגורים יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי   28
אחרת במפרט זה, ריצוף כל חלקי המבנה יהיה   א נקבע. אם ללמניעת החלקה

 מסוג גרניט פורצלן.

גימור קירות  
 חוץ 

על פי התנאים בהיתר  גימור קירות החוץ של בניין המגורים יהיו   (א) 29
 בנייה;  ה
לא תותר השארת צנרת גלויה מכל סוג שהוא במעטפת החיצונית של   (ב)

 יה עפ"י דין. המבנה או בתוך חלקיו אלא אם כן נדרשת השארתה גלו 
 כל מערכות צבע הפנים יהיו בעלי תו תקן ירוק ישראלי.  (ג)

 עבודות גמר  
מבואת  

 כניסה 

 התאם למפורט להלן: עבודות הגמר של מבואת הכניסה יהיו ב 30

גימור קירות פנים יהיה בחיפוי קשיח, כדוגמת אבן נסורה או קרמיקה   (א)
; מעל החיפוי  או גרניט פורצלן, עד לגובה משקוף דלת הכניסה לפחות

 הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי; 

גימור התקרות יהיה בסיד סינתטי או תקרת משנה או תקרה          (ב)
 ;דקורטיבית

אריחים מסוג גרניט פורצלן,  ]שיש[ או  בואה יהיה באבן נסורהריצוף המ (ג)
  -שטח אריח בודד לא יפחת מ , Bia-0.5רמת ספיגות %   PEI-3דרגת שחיקה 

 . R9 – 2279דות להחלקה לפי ת"י תנג; ה מ"ר 0.64

 דלת הכניסה לבניין המגורים תהיה דלת אלומיניום מזוגגת, בעלת   (ד)
מן או מנוע  כת אינטרקום ומחזיר שפתיחה חשמלית הנשלטת על ידי מער

 חשמלי; 

 תיבות הדואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין, ויהיו   (ה)
 )לא פחות   816ת תכנון ובנייה ות"י  בעלות חזית אלומיניום לפי תקנו

 מ"מ עומק(;  360מ"מ רוחב,  260מ"מ גובה,  115-מ
 תר עבור ועד בית. בנוסף לתיבות עבור כל יח"ד, תותקן תיבה גדולה יו

ות גמר  ודעב
 חדרי מדרגות 

 

31 
 

 עבודות הגמר של חדרי המדרגות יהיו בהתאם למפורט להלן: 

הריצוף +טיח וצבע אקרילי עד  חיפוי בשיפולים ]פנלים[ כדוגמת  (א)
 רה; לתק

 גמר התקרות הבנויות יבוצע בטיח וסיד סינתטי; (ב)  
 

פים לבין יח"ד יבוצע  איטום ,בידוד אקוסטי ותרמי בין חללים המשות (ג)  
 על פי הוראות כל דין. 

בבניין המגורים רום ושלח של המדרגות יהיו עשויים מאבן נסורה או    (ד)  
ות התקנים הרלבנטיים, ובעלות שיפולים  טרצו צמנט לבן בהתאם לדריש

 החלקה; תואמים לאורך המדרגות והפודסטים ופסים מחוספסים כנגד 

 עבודות גמר  
מבואה  
 קומתית 

המבואה  עב 32 של  הגמר  ל ודות  בהתאם  יהיו  ולהנחיות  הקומתית  רכיבים 
 המפורטות להלן: 

 יקה גימור קירות פנים יהיה בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה או קרמ (א)
 מעל החיפוי הקשיח         או גרניט פורצלן, עד לגובה משקופי הדלתות;         
 יבוצע טיח וצבע אקרילי עד לתקרה;           

 ו תקרת משנה ע בטיח וסיד סינתטי אהתקרות הבנויות יבוצ גמר (ב)
 בגימור מתאים;             
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 חתימת המציע: _________________ 

גרניט  אריחים מסוג ריצוף המבואה יהיה באבן נסורה ]שיש[ או  (ג)
; התנגדות להחלקה  Bia-0.5רמת ספיגות %   PEI-3, דרגת שחיקה פורצלן

 . R9 – 2279לפי ת"י 

 עבודות גמר  
 מרתף וחניה 

 ו בהתאם למפורט להלן: של המרתף והחניה יהי עבודות הגמר 33

 גימור קירות פנים המרתף יעשו בטיח פנים או בבטון צבוע בסיד   (א)
 סינתטי;         

 ו החניות יעשה מבטון מוחלק או באבן  ת המרתף א גימור רצפ  (ב)
 משתלבת;         

פורצלן   עבודות הגמר של הרצפה והקירות בחדר אשפה ייעשו בגרניט 34 חדר אשפה 
ניתן לבצע גימור רצפה בבטון מוחלק בציפוי צבע   ות כל דין;ובהתאם לדריש

 אפוקסי. 

מתקני חשמל  
בניין   –

 מגורים 

 ם למפורט להלן:המגורים יהיו בהתא  מתקני החשמל בבניין 35

 בבניין המגורים יהיו לחצני הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת   (א)
 הדירה להדלקת    ר המדרגות ולחצן מתוךלתאורת לילה קבועה בחד         

 אור במבואת הכניסה;          

בבניין שבו קיימת אפשרות לרדת או לעלות קומות ביחס למפלס   (ב)
שית, יותקנו שתי מערכות לחצני תאורה נפרדות לקומות  הכניסה הרא

 יורדות. העולות ולקומות ה 

מחסנים או   10לכל  1בתי תקע בפרוזדורים עבור מחסנים: בית תקע   (ג)
  10-נים )אף אם המקבץ כולל פחות מלכל מקבץ נפרד של מחס 1בית תקע  
 מחסנים(. 

פיתוח  
 המגרש 

 ערכת ממוחשב במגרש תותקן מערכת השקיה בעלת ראש מ (א) 36

 גינון חסכוני במים בהתאם להנחיית משרד החקלאות.  (ב)
 לא תותר שתילת עצי פרי לרבות הדרים.  (ג)

 עד למבואת  ניסה חיצונית מהרחוב בתחום המגרש תתוכנן רחבת כ (ד)
 הכניסה לבנין. הרחבה החיצונית תכלול שביל כניסה מרוצף ]לפחות           
 ין[ ומואר, בעל גינון מלווה לצידו בשטח של  ברוחב מבואת הכניסה לבנ         
 מ"ר לפחות, משותף, מפותח ומואר לשימוש הדיירים.  20         

 רה הכוללת גופי  , תותקן בה מערכת תאוככל שתוכננה חניה עילית (ה)
 .LEDתאורה מבוססי          

חצר צמודה  
 לדירה 

 הצמדת גינה לדירה אפשרית בתנאים שלהלן:  37
 ולכל חלקיה מתוך הדירה ירה לגינה  יש גישה יש .א
הגישה לגינה הצמודה הינה בלעדית לדירה זו והיא אינה חלק   .ב

 משטח משותף או ממעבר משותף.
 ורים. ומגודרת וגבולותיה בר הגינה תחומה   .ג
כל שטח המוצמד מאפשר שימוש וגישה סבירה, השטח יהיה פנוי   .ד

 ממתקנים ומכשולים. 
 מ' נטו.  2.0-רוחב השטח המיועד לשהות לא יפחת מ .ה
מ'   1.1-רוחב השטח המיועד למעבר ו/או לטיפוח נופי לא יפחת מ  .ו

 נטו. 
 וכו'.רוחב בין ציפויים, מסדים, גדרות, מעקות  –"רוחב נטו"  .ז

יור אל החצר יבוצע משטח מרוצף. מידת מינימום של  מחדר הד ביציאה  37.1
 מ"ר.  12-מ' ושטחו המינימאלי לא יקטן מ 2.5-המשטח לא תפחת מ 

 R11ג הריצוף: גרניט פורצלן בסיווג נגד החלקה וס

מ'   1.20בכל יציאה נוספת יש לתכנן משטח מרוצף באורך מינימאלי של   37.2
 צד. ס"מ מכל  30ה בתוספת  יפחת מרוחב פתח היציאוברוחב שלא 

בשטח החצר תפוזר אדמה גננית או מצע גידול על פי מפרט אדריכל נוף,   37.3
 ס"מ.  40 -מ ובעומק של לא פחות 
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דו 37.4 גימור  עם  גדר  תותקן  לדירה  הצמודה  החצר  עפ"י  -בהיקף  צדדי 
 היתר בנייה ועפ"י תכנית פיתוח מאושרת. 

מ"ר של    15ל  וף תאורה מוגן מים לכהמשטח המרוצף יותקן גבאזור   37.5
שטח המשטח עם הדלקה מתוך הדירה. כמו כן, יותקן שקע חשמל  

 מוגן. 
ליותר   הצמודה  יבגינה  דירה  של  אחת  מאור  מחזית  נקודת  ותקנו 

 ובית תקע נוספים. 

"דלי"   37.6 וברז  השקיה  מערכת  לחיבור  גן  ברז  עם  מים  נקודת  תבוצע 
 לי. לשימוש כל 

הכנ 37.7 למערכת  תבוצע  קרקעי  ה  תת  השקיה  צינור  פריסת  ידי  על  השקיה 
 מנקודת ברז גן ובהיקף החצר.

. קצוות הצינור  6מ"מ, דרג    20הצינור יהיה מסוג פוליאתילן בקוטר  
 פני האדמה, עם הגנה מפני כניסת האדמה אל תוך הצינור. יהיו מעל 

בנייה בת  
 קיימה 

  
)"בניה  

 ירוקה"( 

מחה לבנייה בת קיימה מטעם  ועל פי ייעוץ יועץ מו, בהנחיה  5281ום ת"י  ייש 38
 היזם. 

צי  38.1 לפחות  בעבודה  כל מבנה הכלול  לגבי  להשיג  היזם  עוברבאחריות    55  -ון 
 כוכב אחד. 

 5282לפי הגדרתו בתקן   Bדירוג אנרגטי של מבנה יהיה בדרגת  38.2

 הוראות החוזה.   חניה, לפי הנחיות תב"ע, תקן תקף ו  39 חניה 

המתוכננות   39.1 לדירות  תוצמדנה  המגרשים  בתחום  המתוכננות  החניות  כל 
 במגרשים או תיועדנה לחניות אורחים. 

דיר  39.2 תוצמד לכל  בין    ה  יחסי  באופן  יוצמד  חניות  עודף  אחת.  חניה  לפחות 
 הדירות למכירה לבין הדירות להשכרה. 

חניות    2רה של  ינה עצמאיות למעט במקכל החניות המוצמדות ליח"ד תהי 39.3
 לאותה דירה שבו מותר שתהיה חניה עוקבת אחת. צמודות

יהיו 39.4 והחניונים  החניות  תכנון  הפתרונות,  גיאומטריים    בכל  מאפיינים  בעלי 
ש  לרמת  משרד  -בכמוגדר    1ירות  המתאימים  של  והבניה"  לתכנון  "הנחיות 

התחבורה עפ"י המהדורה העדכנית. זאת אם לא הוגדרה רמת שירות אחרת  
 ע"י הרשות, ו/או עפ"י התכנית ו/או עפ"י כל דין. 

אין מניעה לתכנון חניה באמצעות מתקנים מכניים ככל שהוועדה המקומית   39.5
 מתירה זאת, בכפוף ובהתאם להוראותיה.

נקב  לא  כל  אם  עפ"י  ו/או  ע"י התכנית  ו/או  ע"י הרשות המקומית  ע אחרת 
מתקנים   באמצעות  המותקנות  החניות  כמות  של  המירבי  השיעור  דין, 

 ניות הנדרשות.מכמות הח  30%מכניים לא יעלה על סך של 

אם לא נקבעו הוראות מיוחדרות ע"י הועדה המקומית, מתקני חניה מכניים   39.6
"הנחיות   בדרישות  במהדורתם  יעמדו  התחבורה  משרד  של  חניה"  לתכנון 

 . 5437העדכנית ובהתאם להוראות ת"י 
 מ'.  1.85-בכל מקרה, גובה ראש מינימלי לתא חניה במתקן לא יקטן מ

 הקצאת חניות נגישות )חניית נכים( במתקני חניה מכניים.   לא תתאפשר 39.7

ש הדיירים )שירות(.  וולט מוגן מים לשימו  220יותקנו בתי תקע    –בתי תקע   39.8
מקומות חניה או לפחות בית תקע אחד לכל קומה    25לכל    1יותקן בית תקע  

 של חניון )לפי המספר הגדול מבינהם(  

יותקנו עמדות טעינה לפי דרישות התקן    –ליים  עמדות טעינה לרכבים חשמ  39.9
 של בניה ירוקה או כל דין. 

לת טווח אות סלולרי שיבטיחו קליטה  בחניון תת קרקעי יותקנו מכשירי הגד 39.10
 סלולרית בכל חלקי המרתף. 
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 חתימת המציע: _________________ 

 
 

                                                                 

 
 ציבור חרדי ודתי –פרק ג': דגשים והשלמות 

 

 בהתאם להנחיות כל דין.  מעלית עם פיקוד שבת  –בבניין עם מעלית  .א 40 מבנה  

 שעון שבת לתאורת חדרי מדרגות, מבואות כניסה ומעברים משותפים.  .ב

 בדלת הכניסה הראשית לבניין או פתרון אחר. מנעול עם לשונית שבת  .ג

ניתן   .א 41 דירה  קרקע  צמודות  בדירות  צמודה.  סוכה  מרפסת  תותקן  דירה  לכל 
רוחב לדירה.  מוצמדת  בגינה  תהיה  הסוכה  יהיה  שמרפסת  מ'    1.3ה 

 מ"ר )ניתן שחלק מהשטח יהיה מקורה(  7-לפחות ושטחה לא יפחת מ

 ים ע"פ החלטת היזם.כיור כפול במטבח או שני כיורים נפרד  .ב

 שעון שבת דירתי  .ג

 בכל מקום בו יותקן תריס חשמלי יותקן גם מנגנון פתיחה ידני.  .ד

השירותי .ה לחדר  סמוך  אך  מחוץ  יותקן  ידיים  נטילת  בתוך  כיור  ם 
כ של  במידות  אדריכלי,    25/40-גומחה,  תכנון  ע"פ  קיר  חיפוי  ס"מ, 

 נקודת מאור מעל הכיור. 
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 חתימת המציע: _________________ 

 ( 2ג) נספח     

 
   תכנון מסמכי  אישור     

 כללי  .1

 

 רי. לכל המונחים שבנספח זה תהא המשמעות שניתנה להם בהסכם העיק .1.1
 

מלא   .1.2 והנדסי  אדריכלי  תכנון  מטעמו  מתכננים  צוותי  באמצעות  יכין  , למתחםהיזם 
 בשלבים עקרוניים כמפורט דלהלן: 

 ון ראשוני )מוקדם(.תכנ .1.2.1

 תכנון סופי.  .1.2.2

 תכנון מפורט.  .1.2.3

  

גורמי   .1.3 אצל  לאשר  היזם  הנוגעים    החברהבאחריות  תכנון  בניין  מסמכי  ולכל  למתחם 
 פורט להלן. במספר שלבים, כפי שמאשר יבנה בו 

 

החברה לפני קבלת אישור  בניה לרשויות המוסמכות  לא יוגשו מסמכים לבקשת היתר   .1.4
 . שה להיתר בניהלבק  אולתכניות  אולמסמכים 

 
 בשלבו הקודם.  החברה על ידילא יקודם התכנון לשלב הבא קודם לאישור התכנון  .1.5

 
בעבוד .1.6 הכלול  בינוי  רכיב  יבוצע  הנ  ותלא  התכנון  אישורי  לקבלת  מראש קודם  דרשים 

 ביחס לאותו רכיב.  
 

 ייחשב רק אישור בכתב.   החברהאישור  .1.7

 

 ראשוני  תכנון אישור .2

 
(, כמפורט להלן,  מוקדםתכניות אדריכלות ראשוניות )תכנון    רההחבלהגיש לאישור    היזםעל  

 :במועד הנדרש על פי הוראות חוברת המכרז, כל המתחםביחס ל

 

 1:250............... םהמתח מרכיבי  כל  של, במגרש העמדה תכניות .2.1

 1:100.................................. במתחם  בנייניםה  מפלסי כל תכניות .2.2

  4  ולפחות  צולבים חתכים 2  לפחות)  במתחם בנייניםה של עקרוניים וחתכים חזיתות  .2.3
 1:100(..............................מבנה לכל,  חזיתות

 1:5, 1:10, 1:20'.............. וכד בידוד, איטום, מעטפת חלקי   של עקרוניים פרטים .2.4

  ומסיםע, כלליים תכנון עקרונות,  המתחם של  הבניה שיטת  את  המסביר  מילולי תיאור .2.5
  לדרישות בהשוואה והכל  -  ומערכות  ציוד שילוב אופן, תגמירים,   חומרים,  במבנה

  .הצורך   י"עפ  ופרוספקטים עודית  ובצרוף  ,הסכם העיקריה

ופירוט ניצול זכויות בניה הנקובים   והבניה התכנון חוק  י"עפ, רטמפו שטחים חישוב .2.6
 שבתוקף.  בתכנית

 . הביצוע ושלבי שיטות  לגבי  פירוט .2.7

 .במגרש מטרדים פינוי   לגבי  רוטפי .2.8

 . שחל ככל, בתכנית ההיתר מגיש על החל תנאים מילוי  אופן  לגבי  פירוט .2.9
 

הבאים   ובסעיפים  זה  בסעיף  מידה  קנה  ציון  מחיי  –הערה:  את  אינו  להגיש  היזם  על  ב. 
בתכניות   הנהוג  מידה  בקנה  סוג  התכניות  המתאימים.  מכל  החברהבשלבים  לדעת    אם 
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 חתימת המציע: _________________ 

לא שהוגשו  קריא התכניות  אינן  מתאים    ותישור  לא  מידה  קנה  את      –עקב  להגיש  היזם  על 
 . החברהבקנה מידה לשביעות רצון  הלא קריאות התכנית 

 
 סופי תכנון אישור .3

 
לאישור    היזם  על בניה  (סופי  תכנון )  סופיותתכניות    חברהה להגיש  להיתר    כמפורט  ובקשה 

 :המכרז במועד הנדרש על פי הוראות חוברת המתחם, לכל  ביחס, להלן
 

 : אדריכלות .3.1

 

 1:500 \1:250 .............................................. מעודכנת  העמדה  תכנית .3.1.1

 1:100 \ 1:50 ..........במתחם בנייניםה מפלסי כל  של אדריכלות תכניות .3.1.2

 1:100 \ 1:50 ............................................... סופיים וחזיתות חתכים .3.1.3

 1:50 ... המדרגות  וחדרי המוגנים המרחבים  של כיםוחת  תכניות .3.1.4

 . הבניין מעטפת של סופיים פרטים .3.1.5

  . החללים  לכל גמר  רשימות .3.1.6

    

    

 : קונסטרוקציה .3.2
 

 1:50 ................................מרתף קומות   ודיפון  חפירה תכניות .3.2.1

 1:50 ....... ...................................................  ביסוס תכניות .3.2.2

 1:50 ................................................ ותקרות  רצפות תכניות .3.2.3

 1:20 .......................................  חתכים+  יסוד קורות תכניות .3.2.4

 1:20 ...........................מוגנים ומרחבים מדרגות  חדרי  תכניות .3.2.5

 1:20 ............................... ..........קומה  לכל טיפוסיים חתכים .3.2.6

 . רוח וכוחות  אדמה  לרעידות לרבות , סטטיים חישובים .3.2.7

 .תרמיים חישובים .3.2.8
 

 : תברואה מתקני .3.3
 

 1:500 \ 1:250 .................................. .........  חוץ חיבורי- שטח תכנית .3.3.1

           מתזיםה תכניות , אש לכיבוי המים  תכניות לרבות המפלסים  בכל וביוב מים .3.3.2
 1:50 ( .............................. ספרינקלרים)

 . ואיזומטריות סכמות .3.3.3

 . מים מאגרי פרוט .3.3.4

 . אשפה פינוי  מתקני פרוט .3.3.5

 פירוט חדרי מכונות  .3.3.6

 . גז נימתק  פרוט .3.3.7

 . ומזגנים גשם  מי ניקוז  מתקני פרוט .3.3.8
 

 : ותקשורת חשמל .3.4
 

 1:250 ..................... ..........................................חוץ חיבורי .3.4.1

 1:50......... ותאורה תקשורת לכוח קומות י"עפ פריסה תכניות .3.4.2

 1:50 ........ ................................................... יסוד  הארקות .3.4.3

 1:50 ................................................................  ברק כליא .3.4.4
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 חתימת המציע: _________________ 

 . לחשמ לוחותפריסת  .3.4.5

 . למעליות חשמל .3.4.6

 . אוויר למיזוג חשמל .3.4.7

 . גנרטור .3.4.8

 1:50 קומות לפי תקשורת ארונות ותשתית נקודות  פריסת  תכנית .3.4.9

 . תקשורת - קו-חד תכניות .3.4.10

 
 : אויר מיזוג .3.5

 
 .אויר מיזוג  מתקני  שילוב של יותעקרונ תכניות .3.5.1

 (.ומעבים  מאיידים) א"מ  יחידות מיקום, צנרת תוואי  של תכניות .3.5.2

 , חדרי מדרגות החניון  אוורור תכניות .3.5.3
 

 :פיתוח .3.6
 

 1:250 ..............................................  הקרקע במפלסי תכניות .3.6.1

 1:250 – 1:100 .............. ........................... בחניון וחניה תנועה תכנית .3.6.2
 

 :בגז וכיבוי עשן/אש גילוי מערכות .3.7
 

 . טכניים ומפרטים תכניות .3.7.1
 

 :מעליות .3.8
 

 .והתקנה ,בניה תכניות .3.8.1

 . הקבינות תכניות .3.8.2
 
 

 תכנית בטיחות מאושר על ידי רשויות כיבוי אש. .3.9

  ,האחרות  המקצועיות ובדיסציפלינות אלה בדיסציפלינות אחרת  מפורטת תכנית כל .3.10
 .התכנון  להבהרת  רששייד ככל

 
 

 
 מפורט תכנון אישור .4

 
  לכל   ביחס,  להלן  כמפורט(,  מפורט  תכנון)  מפורטות  תכניותהחברה    לאישור  להגיש  היזם  על

 במועד הנדרש על פי הוראות חוברת המכרז. , בעבודה הכלול מתחם
 
 

 . המפלסים  לכל ביחס, מלא פרטים  סט לרבות, מעודכנות  אדריכלות תכניות .4.1

 . ואלומיניום  מסגרות, נגרות  רשימות .4.2

 .המפלסים  לכל ביחס, תגמירים רשימת .4.3

 .ומפורטות מעודכנות  ומערכות קונסטרוקציה תכנית .4.4

,  המפלסים לכל ביחס,  לביצוע מושלמות(, סופרפוזיציה) מערכות תאום תכניות .4.5
 רחב יותר בצמתים ובהסתעפויות, כמפורט.  ופירוט מקומיים  חתכים לרבות

 .הדיספלינות בכל עבודותה לכל מיוחדים טכניים מפרטים .4.6
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 חתימת המציע: _________________ 

 . המפלסים לכל  ביחס, מלא פרטים סט לרבות, מפורטות פיתוח תכניות .4.7

 . בפרוספקטים  וותמל,  ומוצרים  חומרים רשימות .4.8
 

 

 החברה על ידי תכניות אישור .5

 
בשני עותקים בצירוף  ,  לחברה    היזם  על ידי  יוגשו  לעיל   המפורטים  התכנון  מסמכי   .5.1

חומר המוגש, כולל רשימת תכניות עם פירוט שם ורשימה מפורטת של ה  ליווימכתב  
עדי,  הבל   ה לפי שיקול דעת  תרשאי  החברה  .התכנית, מספר גיליון, מהדורה ותאריך

מתוך    הלהתייחסות   או  הלאישור  להעביר   שלא  ליזםלהורות   ותכניות  מסמכים 
 המפורט לעיל. 

 

אישור  ליזםעביר  ת  החברה    .5.2 הערותי  ה את  את    תקבל  מיום   ימים  21  תוך,  האו 
  .המסמכים האמורים

 
  התכנון  היבטי  לכלל  להתייחס  או  לאשר  אומבלי לגרוע מסמכותה הכללית להעיר     .5.3

, החברה רשאית גם להעיר לעניין  מהם  עולים   שאינם   או   כנון הת  ממסמכי   העולים
לפי   למגורים,  בפרויקטים  כמקובל  יחושב,  ששטחן  לוודא  מנת  על  הדירות,  שטחי 

לעניין אופן מיצוי זכויות    התכנית תחשב בהוראות  מ"ר לחדר, ובה  25-מפתח של כ
נוספים,    ואהבניה ולעניין תכנון הממשקים בין המגורים לשטחים בייעודים אחרים  

 אם קיימים במתחם.  
 

יתוקנו  לחברה    היו  שלגביהם   מסמכים   .5.4 כלשהן,  ידיהערות  שוב   היזם  על  ויוגשו 
תוך   ההערות.  14לאישור  קבלת  מיום  המתו  ימים  בצירוף  המסמכים  יוגשו  קנים 

מכתב ליווי המפרט את מהות התיקונים והשינויים לעומת החומר שהוגש בהגשה  
פורטת של החומר המוגש, כולל רשימת תכניות עם שם  קודמת, בצירוף ורשימה מ

 התכנית, מספר גליון, מהדורה ותאריך.
 

בהערות  המס   את  היזם  תיקן    .5.5 כנדרש  את המסמכים    החברהאשר  ת  החברה,מכים 
 .  5.2זמן הנקוב בסעיף  תוך ליזםעבירם  תו

 
כנהמסמכ  תוקנו  לא   .5.6   לאישורם  עד    לעיל  המפורטים   השלבים  שוב   יבוצעו,  דרשים 

 .הסופי
 

יספק  אי  תהליך   גמר  עם   .5.7 המסמכים,  עותקים    לחברה   היזםשור  של  סטים  שלושה 
וכן   המאושרים,  המסמכים  עג"ב   2מכל  ממוחשבות  תכניות  של    מערכות 

כמו כן במהלך הבניה יעביר היזם לחברה כל עדכון לתכנית    פורט.ליטורים, כמתק
את המפרט  מכתב  בצירוף  שעודכנו  מפרט  או  לביצוע  פרט  השינוי.    או  עם    מהות 

ספק  וי("  AS-MADE)"  הביצוע  לפי  התכניות  מערכת  את  היזםסיום העבודה יעדכן  
לר  2  לחברה תקליטורים,  עג"ב  ממוחשבות  תכניות  של  מעודכנות  בות  מערכות 

 סטים של תכניות )פלט(. 2הוראות פתיחה והפקה, וכן  
 

 . היזם ח"על תהיה  לעי כמפורט  והתקליטורים  ההעתקים כל הכנת   .5.8
 

 בידיו   כשיהיה  אלא,  בפרויקט  כלשהם  חלקים  של   בביצוע  להתחיל  יורשה  לא   היזם   .5.9
 . לעיל כמפורט  המפורט  לתכנון  בכתב החברה אישור
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 חתימת המציע: _________________ 

לאשר התכניות אצל   יזםהאינו גורע מאחריותו של    החברה    על ידי  תכניות  אישור   .5.10
פיקוד  ,  מהנדס הועדה המקומיתכל הגורמים הסטטוטוריים הנוגעים בדבר, לרבות  

הטלו חברת  בזק,  חשמל,  חברת  הבריאות,  משרד  אש,  כיבוי  רשות    ויזיה העורף, 
 ש.כנדר ב"וכיוצ, ןי בלווי וויזיה הטל חברת  או בכבלים

 
 

 ןהתכנו למסמכי  היזם אחריות .6
  לחישובי ,  התכניות  לתוכן,  התכנון  עבודות  לכלעדית  והבל  המלאה  האחריות  תחול  היזם  על

מטרת אישור התכניות על ידי החברה  .  החברה  לאישורשו  הוגש  האחרים  ולמסמכים  היציבות
לשוכרי   ראוי  מוצר  קבלת  הבטחת  התכנון,  קידום  של  תקין  תהליך  קיום  על  בקרה  היא 

התכנון   באישור  אין  מתן הדירות.  השונים.  במקצועות  התכנון  לטיב  אישור  החברה  ידי  על 
ביחס    יה אחריות כלשהיל על אין בו כדי להטי  החברה  ידי   על  התכנון   מסמכי   אישור   אוהערות  

דיוקים, או ליקויים  -יא,  טעויות,  לשגיאות  מאחריותו  היזם  את  עבודות התכנון ואינו פוטר ל
ר יותר, בכל זמן שהוא. כל נזק שהוא תוצאה  בתכנון ובביצוע העלולים להתגלות במועד מאוח

 . חשבונו ועל   יזםה ידי על מידשל ליקוי בתכנון, ליקוי בביצוע או הנובע מהם יתוקן במלואו 
 

  זה   ובכלל)  הקונסטרוקציה  תכניות  לעניין ,  בפרט  מובהר  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי
  בבדיקת   תתמצה  כאמור  החברהעל ידי    התכניות  בדיקתש(,  בו  הכלולים  הסטטיים  החישובים

. היזם  מטעם  קונסטרוקטור  ידי  על  חתימתן  ועובדת  החברה  לידי  התכניות  הגשת  עצם
  גם   כמו)  דין  כל  והוראות  ההסכם  להוראות  והתאמתן  התכניות  לתקינות  אההמל  האחריות

 .  במלואה היזם על  תחול (, כאמור בתכניות הכלולים  הסטטיים לחישובים
 

סמ  מקום  בכל .7 ניתנה  אזיבו  תכניות,  לאשר  לחברה    את  החברה  העבירה  שלא  ככל  כות 
 . כניותלת הסכמה  או אישור  לכאורה   להוות כדי בכך יהיה  לא, התייחסותה
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 חתימת המציע: _________________ 

 

   

 ( 3ג)נספח 

 
 מבנה ודירות בשכירות  – תחזוקה

 
 מפרט

 

 הנחיות כלליות  .1

 כללי  .1.1

 וברכוש המשותף  זמן תגובה לתיקון תקלות וטיפול באירועים בדירות   .1.2
 

 , אחזקה ושירותים החלים על היזםתיקונים .2

 הרכוש המשותף  .2.1

 לרכוש המשותף אחריות היזם   .2.1.1

 ברכוש המשותף ים  תדירות ביצוע עבודות אחזקה מונעת  ושירות  .2.1.2

 ברכוש המשותף זמני תגובה לתיקון תקלות  .2.1.3

 ומערכות   בנייניםשמירת ערך תשתיות,  .2.1.4

 אחזקת דירות   .2.2

 אחריות היזם לדירות   .2.2.1

 נעת בדירות  תדירות ביצוע עבודות אחזקה מו  .2.2.2

 זמני תגובה לתיקון תקלות בדירות   .2.2.3

 שוכר מסירת דירה בעת החלפת  .2.2.4
 

 

   עבודות ותיקונים החלים על השוכר .3

   וקול מסירת דירהפרוט .4
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 חתימת המציע: _________________ 

 

 הנחיות כלליות .1

 

 כללי  .1.1

 

היזם   .1.1.1 שעל  המינימאליות  התחזוקה  פעולות  את  כולל  זה  תחזוקה  מפרט 

הבניין לכל  המשותפים  ובמערכות  בשטחים  כדי  ותבדירו  לבצע  בו  ואין   ,

 .  לגרוע מאחריות היזם על פי כל דין
 

על   .1.1.2 הנדרשים  זמן  פרקי  ותוך  בתכיפויות  יתבצעו  השונות  פי  הפעולות 

התקנים המתאימים ועל פי כל דין אך בכל מקרה יתבצעו בתדירויות שלא  

 יפחתו מהנדרש במסמך זה.
 

התחזוקה   .1.1.3 שלמות    בבנייןפעולות  את  להבטיח  יו  רכיב  ,הבנייןמיועדות 

של  המקורית  הרמה  על  חזותו,  על  התקין,  על תפקודו  לשמור  ומערכותיו, 

 . יןישים בבנ וכן על בטיחות ואיכות החיים של המשתמ  הבניין
 

 כל פעולות התחזוקה יבוצעו עפ"י כללי המקצוע הטובים.  .1.1.4
 

איש   על ידייבוצעו רק  –פעולות תחזוקה שביצוען דורש הכשרה או הסמכה   .1.1.5

 מקצוע מתאים. 
 

חל  .1.1.6 התחזוקה  כל  פעולות  במסגרת  בהם  שישתמשו  והחומרים  החילוף  קי 

זהים   של    אויהיו  המקורית  לרמה  כוש  והר  בניינים ה/ הדירותיתאימו 

התכנון    המשותף  בעת  שאושרו  למסמכי  כפי  שצורף  למפרט  ובהתאם 

ו המקורי המכרז,  הקיים  מהמוצר  פחותה  שאינה  ולתקנים    באיכות 

 הישראלים החלים עליהם )אם ישנם(.  
 

לפניות   .1.1.7 מענה  שייתן  טלפוני  מוקד  יקיים  ימות  היזם  בכל  הדירות  שוכרי 

היממה שעות  ובכל  להשי 24/7)  השבוע  יוכל  המוקד  של (.  מקצועי  עובד  ג 

או    בדירותהיזם ולשלוח אותו לפתור ולתקן את התקלות והאירועים שקרו  

המשותף התקלה  ב   ברכוש  לדחיפות  המתאימים  הזמן  פרקי  תוך  בניין, 

ל על    הלן.וכמפורט  דו"ח  כל  להפיק  יהיה  וניתן  ממוחשב  יהיה  המוקד 

בחתכי המתוכננות  התקופתיות  האחזקה  ועבודות  התקלות  ם  היסטוריית 

 של סוג העבודה, הבניין / הדירה המטופלים וכדומה.  

ממוחשב. פעולות שנועדו לפתור בעיות    כל פעולות התחזוקה יתועדו בתיעוד .1.1.8

הפיתרון  שיטת  כולל  יתועדו  למנוע    בטיחות,  מנת  על  שננקטו  והאמצעים 

 הישנותן.  
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 חתימת המציע: _________________ 

 

מצד השוכר או    סביר  בלתי   משימוש  הנובע,  בדירות  ליקוי  לתיקון   האחריות  .1.1.9

, המשותף  ברכוש  ליקוי  לתיקון  האחריות  .היזם  על  תחול  לא,  מטעמו  מי

 ימים   14  בתוך  שוכר  אותו  ידי   על   תוקנו   לא  אשר   סביר  בלתי  משימוש  הנובע

  יהיה   שהיזם  מובהר  ואולם,  היזם  על  תחול,  בכתב  התראה  מתן  ממועד

 ולפי הסכם השכירות.    דין כל לפי, לנזק האחראי מהגורם להיפרע רשאי

לפי בקשתה ומעת לעת, דיווחים שיכללו את פרוט כל    לחברהיר  היזם יעב .1.1.10

ליקויים   ותיקון  תקופתיות  מתוכננות  פעולות  לרבות  שבוצעו  הפעולות 

המשותף  יעביר  ובדירות  ברכוש  וכן  התקופתיות ,  הפעולות  בדבר  דיווח 

 .  שבוצעו על ידו, כמפורט בהסכם העיקרי

 

 וברכוש המשותף ירות זמן תגובה לתיקון תקלות וטיפול באירועים בד .1.2

 

 יתוקן על פי דחיפותו בתוך פרק זמן  כמפורט להלן:  –כל ליקוי שיתגלה  .1.2.1
 

 תוך שעתיים מעת ההודעה.  –תיקון בהול  .1.2.1.1

 ת ההודעה. שעות מע 4תוך    –תיקון דחוף  .1.2.1.2

 שעות מעת ההודעה.  24תוך  –תיקון בדחיפות בינונית   .1.2.1.3

רגילה   .1.2.1.4 בדחיפות  מ   תוך  –תיקון  יאוחר  ולא  סביר  מעת    םימי  30  -זמן 

 ההודעה. 

ליקוי עלול לעלות ברמת דחיפות התיקון אם    –יה ברמת הדחיפות  י על .1.2.1.5

 מצבו ידרדר תוך כדי ההמתנה לתיקון. 
 

 ובתוך הדירות  ש המשותףברכוהגדרת הדחיפויות לתיקון ליקויים  .1.2.2
 

ליקוי בטיחותי שיש בו סכנת חיים או ליקוי הגורם לנזק     –תיקון בהול  .1.2.2.1

מיידי   צינור  לחוסר    אוגדול  פיצוץ  כדוגמת  בנכס  להשתמש  אפשרות 

מים ראשי, פיצוץ בדוד מים או צינור בתוך הדירה, אדם לכוד במעלית,  

 וכדומה.  , קו חשמל פעיל חשוףדליפת גז מצינור ראשי

ליקוי בטיחותי שאין בו סכנת חיים מיידית וניתן לבודדו    –תיקון דחוף   .1.2.2.2

כדוגמת תקלה  או  משני  מצינור  גז  דליפת  בחצר    כדוגמת  צינור  פיצוץ 

פיצוץ קו ביוב ראשי או סתימת ביוב בקו  שניתן לבודדו באמצעות ברז,  

, הפסקה כללית של חשמל דירה  הפסקה כללית של מים לדירהראשי,  

ה לשטחי  המשותףאו  בבניין(  מעלית  ,  רכוש  יחידה  שאינה  )כשהיא 

 או ליקוי הגורם לנזק לבניין ולסביבתו.   פועלת,
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 חתימת המציע: _________________ 

בינ .1.2.2.3 בדחיפות  אבן    –ונית  תיקון  כדוגמת  מיידי  שאינו  בטיחותי  ליקוי 

מזגן   או  כביסה  כיסוי  כדוגמת  חיצוני  התקן  רופפת,  הנראית  חיפוי 

או הדירה כדוגמת   הנראה רופף, ליקוי המפריע לתפקוד מלא של הבניין

דוד שאינו מחמם מים,  דלת כניסה ראשית שאינה נסגרת, אינטרקום  

סורג מעקות,  ביציבות  פגם  תקין,  וכו לא  העלולה  ים  בשביל  שקיעה   ,'

מזגן   פועלת,  שאינה  בבניין(  יחידה  )כשאינה  מעלית  עוברים,  לסכן 

 .שאינו פועל וכדומה

פריע לפעילות המיידית  ליקוי שאין בו כדי לה  –תיקון בדחיפות רגילה   .1.2.2.4

כדוגמת,   דלת  סימני  בבניין  מחלונות,  או  מקירות  או  מהגג  רטיבות 

בדירה   מטב פנימית  ארון  דלת  וכדומה  או  נסגרתח  סדקים  שאינה   ,

 .  נימיים בקירות, קילוף חיפוי חיצוני וכדומה

 
 יזם החלים על ה ושירותים אחזקה ,תיקונים .2

 רכוש משותף  .2.1

 

   לרכוש המשותףאחריות היזם   .2.1.1

הרכוש המשותף ועל אחזקתו  לשמירה על כל פעולה הנדרשת    היזם יעשה  .2.1.1.1

והשערים  הגדרות  היתר  ובין  המשותף,  של הרכוש  החיצוניים,    התקינה 

 . והמערכות הבנייןהתשתיות,  

שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת   –"אחזקה תקינה"  

מכ לאחר  המשותף  רכוש  שבוצעו  שיפורים  לרבות  הבניה,  ידי גמר  על  ן 

 בהסכמתו.   אוהיזם 

היתר, בין  תכלול,  לעיל  כאמור  היזם  מונעת   אחזקה ביצוע    אחריות 

תקופתיותקופתית בדיקות  תקינות    ת,  בדיקות  מוסמכים,  בודקים  של 

ככל שידרשו על פי דין על ידי הרשויות המוסמכות כדוגמת רשות   הבניין

  קים ומערכות , החלפה וחידוש של חלביטוחים,  הכיבוי, משטרה וכדומה 

כלליות  בבלי לפגוע  מ.  ברכוש המשותףשהתבלו וכן ניקיון, הדברה וגינון  

  בבניין כלל  ייש  או הכלול  ,פורט להלןהאמור לעיל, על היזם לטפל בכל המ 

על פי דרישת הרשויות כתנאי להיתרי הבניה   במהלך כל תקופת ההשכרה

 :על פי החלטת היזם או

 

 . סביר בלאיהנובע מ  כשלכל  .2.1.1.1.1
 



 
- 70 - 

 

 חתימת המציע: _________________ 

קון או פעולה הנובעים מטיב עבודה או חומרים גרועים, שלא  כל תי .2.1.1.1.2

 . השוכר ועל חשבונו של השוכר על ידי נעשו  

לרבות   .2.1.1.1.3 גדרמשטחים,  קני אשפה, מדרכות,  מתהחצרות  ות  מדרגות, 

גישהושערים דרכי  משטחי  ,  גינות,  משחקים,  מתקני  גינה,  ריהוט   ,

 . הבנייןויסודות חניה,  

ב .2.1.1.1.4 מים,  של  קרקעיות,  תת  תקשורת  תשתיות  חשמל,  ניקוז,  יוב, 

 וכדומה. 

התרופפות   .2.1.1.1.5 התנפחויות,  התקלפויות,  סדקים  קיום  ואי  אטימות 

של   המעטפת  בכל  העמודים,    הגגות,)בניין  הוכדומה  הקירות, 

והמרתפים( המסדים  מרזבים,    ,המרפסות,  גגות,  ניקוז  מערכת 

וגשמות, לתפרים,    מזחלות  והגנות  וכיסויים    הקירות תפרים 

,  PVC אריחים,  אבן,  )לרבות:    וחיפוי חיצוני   יח חיצוניט  החיצוניים, 

וכדומה ותריסים,  ( הצינורות,  עץ  י  סולמות,  מעקות, מתקנסורגים 

ולמערכות  יתלי  לכביסה  ומתקני הסתרה  מערכות  לרבות    –ת  הכול 

   יציבותם.

לרבות שיפולים, מדרגות,    הבניין במתחם  הנכללים  ריצוף בשטחים   .2.1.1.1.6

 פודסטים וכו'. 

נגר .2.1.1.1.7 ושילוביהם  מכלולי  פלסטיק  מתכת,  עץ,  הרכוש  ות  בשטחי 

בבניין טכניות,    המשותף  למערכות  ארונות  לרבות,  הצמוד  ובפיתוח 

לרבות מנגנוני    הכניסה ותתיבות דואר, דלת   מעקות,   לונות, דלתות, ח

 , פתחי אוורור, תריסים ורשתות, אביזרי פרזול וכו'. נעילה חשמליים

ק .2.1.1.1.8 תת  חניונים  מכונות,  חדרי  הנכללים  מרתפים,  ומכלולים  רקעיים 

 בהם.

 הגינות ומערכת ההשקיה. .2.1.1.1.9

 . גנראטורמערכות ומתקני חשמל, כוח ותאורה לרבות  .2.1.1.1.10

 סטלציה לרבות ברזי גינה ושטיפה למיניהם.האינ מערכות  .2.1.1.1.11

משאבות המים, הניקוז  מכלולי המים והביוב לרבות מאגרי המים ו .2.1.1.1.12

 . והביוב

 . מעליות .2.1.1.1.13

ועשן .2.1.1.1.14 אש  גילוי  וטלבימערכות  אינטרקום  סגור,  במעגל  כולל    זיה 

 .יחידות הקצה
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 . כולל יחידות קצהבמים וכדומה מערכות ציוד וכיבוי אש   .2.1.1.1.15

 . ורואוורמערכות מיזוג אוויר   .2.1.1.1.16

 . מערכות דלק וגז .2.1.1.1.17

 ו. או שלוחי   והיזם עובדי על ידינגרם שנזק כל  .2.1.1.1.18

 כל חלק אחר ברכוש המשותף גם אם לא הוזכר לעיל.  .2.1.1.1.19

 תכולת העבודות  .2.1.2

באחזקת   .2.1.2.1 היזם  ה פעולות  תקיןו  לשמירת   כנדרש,  משותףהרכוש  ,  במצב 

השוכר   בטיחותי של  לשימוש  שעות   הםומבקרי  יםוראוי  כל  את  יכללו 

הח  החלקים,  עזרהעבודה,  חומרי  לרבות  חומרי  ומרים  צמחים,  דשנים,   ,

 . במלואה וכדומה הנדרשים לביצוע האחזקה ניקיון והדברה, כלי עבודה

 כוש המשותף ברתדירות ביצוע עבודות אחזקה מונעת ושירותים   .2.1.3
 

התקופתיות  .2.1.3.1 המונעת  האחזקה  פעולות  כל  את  לבצע  מתחייב  היזם 

ורכיביו,    הבנייןרות,  הנדרשות כדי לשמור על אורך חיי התשתיות, החצ

המערכות וכיו"ב. רכיב או מערכת יכללו את כל תת הרכיבים והחלקים  

מהם הוא מורכב לרבות צירים, ידיות, מנעולים וכדומה. בכל מקרה בו  

ככל תוצא לרבות  לתיקונו  היזם  יפעל  ליקוי  על  יצביעו  הבדיקות  ות 

ש להלן  הנדרש באמצעות החלפתו. בכל מקרה לא יפחתו הפעולות מהנדר

)בניני    2רכיבים וגימור( וחלק    –  בניינים)  1חלק    1525או האמור לפי ת"י  

הקרובה   וסביבתם  הרכיבים    –מגורים  ובפרוט  שרות(  מערכות 

   ן, המחמיר מביניהם:והמתקנים בסעיפים שלהל
 

 אחת לשנה. –מאגרי מים   .2.1.3.1.1
 

 מעליות אחת לחודש שוטף ופעמיים בשנה יסודי. .2.1.3.1.2
 

 עמיים בשנה. פ –גגות וניקוזי גגות  .2.1.3.1.3
 

 פעמיים בשנה.  –שערים חשמליים   .2.1.3.1.4
 

 פעמיים בשנה.   –מיזוג אוויר ואוורור   .2.1.3.1.5
 

 פעמיים בשנה.   –מערכות גילוי וכיבוי אש   .2.1.3.1.6
 

 פעמיים בשנה.  –ונות כיבוי אש  מערכות כיבוי אש במים לרבות אר .2.1.3.1.7
 

 פעמיים בשנה.   –וכו'   COמערכות כריזה, אינטרקום, טמ"ס, גילוי  .2.1.3.1.8
 

 פעמיים בשנה.   –  מערכות שאיבה וביוב .2.1.3.1.9
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 פעם בשנה.  –מערכות חשמל   .2.1.3.1.10
 

 פעם בשנה.   –מערכות תאורה   .2.1.3.1.11
 

 פעמיים בשנה.  –מתקני אצירה ופינוי אשפה   .2.1.3.1.12
 

פעם    –, גדרות מתכת  מסגרות   תיבות דואר,  תריסים, רשתות, מעקות, .2.1.3.1.13

 בשנה. 

 פעם בשנה.   –ארונות למערכות טכניות  .2.1.3.1.14
 

 פעמיים בשנה.  –מתקני וריהוט גינה ומשחקים   .2.1.3.1.15
 

ולובייםצביעה   .2.1.3.1.16 מדרגות  מעקות   של חדרי  שנים.    –  כולל  בשלוש  פעם 

 תקרות פעם בשש שנים. 
 

 פעמיים בשבוע.  –שטחים משותפים בניקיון  .2.1.3.1.17
 

 פעם בשנה.  –שטחים משותפים בהדברה  .2.1.3.1.18
 

 שוטף פעם בחודש, יסודי פעמיים בשנה.  –נון והשקיה גי .2.1.3.1.19
 

 לפחות פעם בשנה. –כל רכיב אחר  .2.1.3.1.20

 

 ש המשותף ברכוזמני תגובה לתיקון תקלות  .2.1.4
 

תקלות   .2.1.4.1 לתיקון  התגובה  וזמן  התקלות  תיקון  דחיפות  ברכוש הגדרת 

 לעיל.   1.2כמפורט בסעיף יהיה  המשותף 

 ומערכות   בנייניםמדדי טיב תשתיות,  .2.1.5

 :ואיכויות ירידת הספקים  .2.1.5.1

 כללי  .2.1.5.1.1

או החלפה,   חידוש  או  או שדרוג  ידי שיפוץ  כאשר  יבוצעו  היזם,    על 

וכן בכל עת, גם  שלהלן בטבלה  חלף אורך חייו המתוכנן עפ"י האמור  

להחזירו,   יהיה  ניתן  לא  כאשר  המתוכנן,  חייו  אורך  חלף  בטרם 

ו לתפוקה  ותיקונים,  טיפולים  המפורטים  \באמצעות  הספקים  או 

ו זה  לפחות  א\ במסמך  של  ו  90%ו  שנמדדו  \ מהתפוקה  ההספק  או 

או על פי הטבלה    בעת מסירה ואישור המתקן, לפי הגבוה מביניהם

מתק שלהלן ו .  תפוקות  לגביו  נמדדו  שלא  בעת  \ן  הספקים  או 

ו התפוקות  יחשבו  בקטלוג  \מסירתו,  המצוין  פי  על  ההספקים  או 

כדו עבודה  תנאי  גם  יחשבו  והספקים  תפוקות  לעניין  גמת  היצרן. 
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רעשים חריגים, תנודות ורעידות, ריחות, גזים נפלטים, חוסר איטום  

הנובעים מפעולת   וסדקים  ורטיבות, שריטות  המתקן, צריכת  תרמי 

המתקן   ואחזקת  לתפעול  הנדרשים  ואנרגיה  חומרים  של  יתר 

 וכדומה. 

 מיסעים ומעברים  .2.1.5.1.2

 

 

 

 

 

 המבנה  חלקי  .2.1.5.1.3

 

 

 מערכות חשמל  .2.1.5.1.4

 
המחייב    שינוי  המקור  לעומת 

 החלפה 
 הנושא  האלמנט המבוקר 

תאורה   רמת תאורה  -  15% גופי 
 )רפלקטורים ונורות( 

מגנטיים  רמת רעש + מהגדרת היצרן  20% משנקים 
 לגופי תאורה

גופי   איכות הדלקה  הבהוב בנורות של  קבלים 

שינוי לעומת המקור המחייב שיפוץ  
 יסודי 

 הנושא  האלמנט המבוקר 

 , מדרכותכבישים הכביש מתחם מ"מ 3ים מעל חריצ
 מסעים בחצרות 

מעל   אורך   3שקיעות  ליחידת  ס"מ 
 מטר 5של 

  הכביש מתחם

 קרקע  אחידות השטח ס"מ  5ים ברוחב של מעל חריצ

שינוי לעומת המקור המחייב שיפוץ  
 יסודי 

 הנושא  האלמנט המבוקר 

 קירות  סדיקת הקיר  מ"מ  2סדקים ברוחב מעל 
 בגגות  מישקים פתיחת מישק מ"מ 1פתיחה ברוחב מעל 

שקיעה המפריעה לסגירה או חוסר 
קילוף  אפשרות לנעילה, התנפחות ו 

 חיפויים, שקיעת מדפים  

דלתות, חלונות  צירים ונעילות 
 וריהוט קבוע 

מ"מ  10 -שקיעה של למעלה מ
 מטר 1לאורך של 

 תקרות ביניים  מתחם 

 רטיבות תקרות וקירות  ודליפותסימני רטיבות 
שלמות, חלודה  סימני חלודה עמוקים, אי יציבות

 ויציבות
 מעקות, סורגים
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המחייב    שינוי  המקור  לעומת 
 החלפה 

 הנושא  האלמנט המבוקר 

 תאורה
 בתי תקע  בקליט ומגעים סימני חריכה 

 סקי זרםמפ איכות המיתוג חריכת מגעים 
חריכה לא    סימני  שהשוכר  ובלבד 

 הפעיל עומסים חריגים
)חוטים  גוון הבידוד  מוליכים 

 וכבלים(
בלוחות   אמינות המאמ"תים  ניתוק ללא סיבה מיתוג  ציוד 

 חשמל 
 פריט לא יתוקן אלא יוחלף, 

 בעת החלפה יוחלף לסוג חדיש,
והגנה   אמינות  מיתוג  ציוד 

 חשמליים
של   הא  10%ירידה  ספקה ביכולת 

במתח או בתדר   5%או ירידה של  \ו
 האספקה

 דיזל גנרטור  הספק מוצא

 מזגנים  .2.1.5.1.5

 
המחייב   המקור  לעומת  שינוי 

 החלפה 
 הנושא  האלמנט המבוקר 

מעל   של    בתפוקת  10%ירודה 
ובלבד  וכדומה  גז  דליפת  המזגן, 

 שהשוכר ניקה את מסנני המזגן

 מזגן תפוקת המזגן 

חלודה בגוף המזגן הגורמת לנזילות 
 ים או התפוררות מ

  מצב גוף המזגן 

מ   ביותר  העולה  מנתוני   10%רעש 
 היצרן 

  רעש  

 ריהוט קבוע  .2.1.5.1.6

 
המחייב   המקור  לעומת  שינוי 

 החלפה 
 הנושא  האלמנט המבוקר 

עה לסגירה או חוסר שקיעה המפרי
אפשרות לנעילה של דלתות, 

התנפחות וסדיקה בחיפויים, חריצה  
בחיפויים, שחיקת ריפוד, שבר 

 התעקמות שלד הריהוט,  בגלגלים,

קבוע כל חלקי הריהוט  )מקובע    ריהוט 
)כדוגמת  לקירות 
 מטבח, ארון אמבטיה(

 

 

 אחזקת דירות   .2.2

 

 אחריות היזם לדירות   .2.2.1
 

זקת תכולת הדירות אשר הושכרו על ידי היזם כל האמור להלן עוסק באח .2.2.1.1

מהתחייבויותיו   העיקריכחלק  להלן  בהסכם  המפורט  כל  כולל  האמור   .

דות הקצה המותקנות בתוך המושכר והמחוברות אל המערכות לרבות נקו

 . המשרתות את המושכרלבניין כולו,  המשותפות 
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דירות,   .2.2.1.2 באחזקת  היזם  הדירות    כנדרשפעולות  תקין לשמירת  , במצב 

השוכר   בטיחותי של  לשימוש  שעות   הםומבקרי  יםוראוי  כל  את  יכללו 

עזר חומרי  לרבות  החומרים  החלקים,  עבוהעבודה,  כלי  ואמצעים ,   דה 

 וכדומה הנדרשים לביצוע האחזקה. 
 

ובתכולתן.  .2.2.1.3 בדירות  לכשלים  אחראי  יהיה  הדירות,   היזם  לתכולת  ביחס 

א הדירה  בתכולת  רכיבים  לאותם  רק  אחראי  יהיה  על  היזם  הותקנו  שר 

או   מעשה  עקב  שנפגע  השוכרים  לרכוש  אחראי  היזם  יהיה  כן,  כמו  ידו. 

 באחריותו.   מחדל שלו או עקב תקלה במערכת הנמצאת 

 . סביר בלאיכל כשל הנובע מ .2.2.1.4
 

כל תיקון או פעולה הנובעים מטיב עבודה או חומרים גרועים, שלא נעשו   .2.2.1.5

 . השוכר ועל חשבונו של השוכר  על ידי
 

לרבות רצפות, קירות, אריחי חיפוי קירות, טיח, תקרות,   נייןהב כל רכיבי   .2.2.1.6

 ( רשתות,לדלתות,  חלונות,  תריסים,  ומנעולים(  פרזול  מעקים,   רבות 

 ומערכות. סורגים, מסתורי כביסה  
 

פוגות  .2.2.1.7 השלמת  חיפוי,  ובאריחי  בקירות  ומרווחים  סדקים  ותיקון  איטום 

 שהתקלפו.  
 

תא .2.2.1.8 גופי  למעט  ותאורה  כוח  החשמל,  שקעים ורהמערכת  מפסקים,   ,

 .השוכריםשהתקינו  וכדומה
 

דודי  מערכות   .2.2.1.9 למיניהם,  ברזים  לרבות  וביוב,  ניקוז  מים,  האינסטלציה, 

 ניקוז(. וימום מים בשמש וחשמל, חיבור למכונת כביסה )מים  ח
 

 , אינטרנטאינטרקוםספרינקלרים,  גילוי עשן,  מערכות  של  יחידות הקצה   .2.2.1.10

כלל בניינית שיש לה יחידות קצה בתוך  וכל מערכת    וטלביזיה במעגל סגור

 . הדירות
 

 ., אם קיימותואוורור, מערכת הסקה דירתיתמערכות מיזוג אוויר   .2.2.1.11
 

 . ת גזמערכו  .2.2.1.12
 

מטבחים,  .2.2.1.13 לרבות  היזם  ידי  על  לדירה  שסופקו  והאביזרים  הריהוט  כל 

סניטריות  קבועות  למערכות,  כיסויים  קיר,  ארונות  אמבטיה,  ארונות 

, מקלחונים, אמבטיות, מראות וכדומה כולל  לרבות ברזים, משטחי שיש

 אביזרים כדוגמת צירים, מנעולים, ידיות וכדומה.
 

 (. 2.2.4.20רת דירה )סעיף  ממ"ד: ראה פרוט בפרק מסי .2.2.1.14
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 ו. או שלוחי   והיזם עובדי על ידינגרם שנזק כל  .2.2.1.15

 
השכירות  .2.2.1.16 חוק  מתוקף  היזם  אחראי  להם  נוספת  תקלה  או  נזק  כל 

 . 1971–תשל"א והשאילה 

 

   ירות ביצוע עבודות אחזקה מונעת בדירות תד .2.2.2
 

הנדרשות .2.2.2.1 התקופתיות  מונעת  אחזקה  פעולות  יבצע  ככל  היזם  לרבות   ,

ביקו ותקינות,הנדרש  בטיחות  הדירה,   רת  חיי  אורך  על  לשמור  כדי 

וכיו"ב. רכיב או מערכת    הבנייןהתשתיות, החצרות,   ורכיביו, המערכות 

הו  מהם  והחלקים  הרכיבים  תת  כל  את  צירים, יכללו  לרבות  מורכב  א 

מנעולים מסילותידיות,  הבדיקות    ,  תוצאות  בו  מקרה  בכל  וכדומה. 

לתי היזם  יפעל  ליקוי  על  באמצעות יצביעו  הנדרש  ככל  לרבות  קונו 

 החלפתו.  

  1525בכל מקרה לא יפחתו הפעולות מהנדרש להלן או האמור לפי ת"י  

וחלק    –  בניינים)  1חלק   וגימור(  מגור   2רכיבים  וסביבתם )בניני  ים 

   –הקרובה  

ובפרוט הרכיבים והמתקנים בסעיפים שלהלן, המחמיר   מערכות שרות( 

 מביניהם: 
 

 פעמיים בשנה.   –גילוי וכיבוי אש   ציוד קצה של מערכות .2.2.2.1.1
 

וכו' .2.2.2.1.2 סגור,  במעגל  טלביזיה  אינטרקום,  מערכות  של  קצה  ככל  ציוד   ,

 פעם בשנה.  –  שקיימים
 

פעם    –מפסקים ותאורה    מערכות חשמל החל מלוחות וכלה בשקעים, .2.2.2.1.3

 בשנה. 

 

 זמני תגובה לתיקון תקלות בדירות   .2.2.3
 

תק  .2.2.3.1 לתיקון  התגובה  וזמן  התקלות  תיקון  דחיפות  יהיו הגדרת  לות 

 לעיל. 1.2כמפורט בסעיף  
 

     שוכרמסירת דירה בעת החלפת  .2.2.4
 

החלפת   .2.2.4.1 בעת  הדירה  פנים  את  יחדש  הדירה  שוכרהיזם  פנים  חידוש   .

 נדרש במכלולים הבאים: יכלול בין היתר בדיקה וטיפול כ 
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 חתימת המציע: _________________ 

באמור   אין  ואולם  היזם,  על  הינה  להלן  המפורט  כל  לביצוע  האחריות 

לשוכר במסגרת הסכם השכירות, בדבר    היזםכדי לגרוע מהסיכום בין  

הפעולות   ביצוע  לצורך  בתשלומים  נשיאה  בדבר  או  בפועל  הביצוע 

 המפורטות להלן.  

לחים   .2.2.4.2 ואזורים  רופף  צבע  בקירות  אוקילוף  וכדומה.  נפוחים  דלתות   ,

מילוי מחדש של קילופים כנדרש, צביעה כללית של כל הקירות, צביעה  

 ועים.  כללית מחדש של דלתות ומשקופים פג

כל .2.2.4.3 חיזוק  נגרות,  המקובעים    תיקוני  והאביזרים  הארונות  חלקי 

של  החלפה  שבורים.  או  סדוקים  או  רופפים  חיפויים  החלפת  לקירות, 

מקולפים ומדפים  דפנות  מעוותים  דלתות,  נפוחים,  שקועים,  פגומים,   ,

 וכדומה. 

 תריסים ורשתות., החלפה של זגוגיות שבורות או סדוקות .2.2.4.4

 וי קיר רופף, שקוע, סדוק או פגום. החלפת ריצוף וחיפ  .2.2.4.5

טיפול בכל מפגע רטיבות הנובע מליקוי בתוך הדירה או מליקוי בקיר   .2.2.4.6

 או פתח חיצוני. 

של .2.2.4.7 יזום  ניקוי  לרבות  הצנרת  במערכות  וקופסאות   טיפול  סיפונים 

איסוף וביקורת של כיורים, אמבטיות ומקלחונים, ניקוזים של מכונות  

 וברזים דולפים וכדומה. כביסה, החלפת אטמים בניאגרות 

החשמל   .2.2.4.8 חימום  לרבות  השמש  דוד  פעולת  ויעילות  תקינות  של  בדיקה 

 בדוד ולרבות ברז הביטחון. 

שציפו .2.2.4.9 ברזים  סדוקים,  אסלות  או  כיורים  של  מתקלף,  החלפה  יים 

בין  פוגות  והשלמת  רווחים  אטום  סדוקים,  או  שרוטים  שיש  משטחי 

מראות סדוקות או עם  אריחים ובין משטחי שיש לאריחים, החלפה של  

 לקויים וכדומה.   ומיכלי הדחהכתמים, מושבי אסלה  

 שימון מנעולים וצירים בכל הדלתות והחלונות.  .2.2.4.10

ח .2.2.4.11 של  בידיות  במסילות,  בצירים,  באיטום,  תריסים  טיפול  לונות, 

 וכדומה. 

 טיפול ביציבות ושלמות של מעקות,סורגים, מסתורי כביסה ומערכות.  .2.2.4.12

 לוח החשמל ואביזרי הקצה של החשמל. בדיקה וטיפול במכלול מערכת  .2.2.4.13

 הזמנת בדיקה של מערכת הגז.  .2.2.4.14

 . והשלמת גופי תאורה חסרים  בדיקה וטיפול במערכת התאורה .2.2.4.15

 מיזוג אויר ואוורור.  ככל שקיימת,  בדיקה וטיפול במערכת הסקה, .2.2.4.16
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 חתימת המציע: _________________ 

 בדיקה וטיפול במערכות גילוי וכיבוי אש.  .2.2.4.17

 ביצוע ניקיון של הדירה.  .2.2.4.18

 . ביצוע הדברה של פנים הדירה .2.2.4.19

זוהרים,   .2.2.4.20 ושילוט  צביעה  אוורור,  צינורות  חלון,  דלת,  איטומי  ממ"ד: 

 הכול ע"פ תקנות פיקוד העורף.   –תאורת חירום  

 רה. בדיקה וטיפול בכל רכיב אחר, לקוי, המותקן בדי  .2.2.4.21

 

  תיקונים החלים על השוכרעבודות ו .3

 

במערכת,  .3.1 כשל  או  נזק  כל  ויתקן  הנדרשים  הטיפולים  כל  את  יבצע  השוכר 

או   בתוך  ציוד  חשבונו  ועל  השוכר  ידי  על  והותקן  סופק  שנרכש,  רכיב 

 המושכר. 

מש  .3.2 הנובע  המושכר  בפנים  נזק  כל  לתקן  מתחייב  סביר  יהשוכר  לא  מוש 

   . ובמושכר על ידי השוכר או מבקרי

השוכר מתחייב לתקן כל נזק בפנים המושכר הנובע מהתקנה לקויה שהתקין   .3.3

 השוכר. 

הא  .3.4 פעולות  כל  את  לבצע  מתחייב  חלקים  השוכר  והחלפת  השוטפת  חזקה 

היתר  ובין  מתכלים  במושכר   ינקה  וחומרים  האוויר  במזגני  המסננים   את 

  אסלות וב שרופות, ינקה סתימות בכיורים  נורות, יחליף לפחות פעמיים בשנה

, ובלבד שהדבר לא יפריע או יגרום נזק  השוכרל לפי הצרכים של  והכ   וכדומה

 . במתחםרים לחלקים אח  אולדירות אחרות   אולמושכר  

דעתו רשאי  השוכר   .3.5 שיקול  פי  לצבוע    על  לעת  הבלעדי,  הקירות  מעת  את 

ובלבד שסוג הצבע יתואם עם היזם. גוון הצבע יהיה    הפנימיים של המושכר

ון כהה אחר יחייב אישור היזם והתחייבות השוכר להחזיר את  פסטלי. כל גו 

 המצב לקדמותו בעת פינוי הדירה. 

ר ויספק את כל החומרים המתכלים הנדרשים  השוכר ינקה את פנים המושכ .3.6

 לשם כך. 

 השוכר יבצע את כל פעולות ההדברה הנדרשות לו. .3.7

נוספתכל תיקון  ב .3.8 וכן בכל תיקון או פעולה  שתעשה    או פעולה כאמור לעיל, 

בחומרים   שימוש  יעשה  השכירות,  הסכם  להוראות  בהתאם  השוכר  ידי  על 

המקור   באיכות הקיים  מהמוצר  פחותה  ושאינה  לאישור  י,  בכפוף  יעשו  הם 

ככל שהסכם השכירות   היזם לשוכר.  בין  ובמחיר שיסוכם  היזם,  מראש של 
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 חתימת המציע: _________________ 

חשבון  קובע כי תיקונים ופעולות אלו, כולם או חלקם, יעשו על ידי היזם, ועל 

בחומרים    השוכר,   שימוש  הקיים    יעשה  מהמוצר  פחותה  שאינה  באיכות 

 כר.י, והם יעשו במחיר שיסוכם בין היזם לשו המקור

 

 לשוכר  פרוטוקול מסירת דירה .4

 מסירת דירה על ידי היזם לשוכר יערך ויחתם הפרוטוקול הבא: בכל 
 

דירה מס' __  קומה   לקה __גוש ____  ח  _____  מס' _________   רח'    עיר/ישוב  _______

 מס' __   

) ה בין חברת  רכוש  לצורך העברת  שנעשתה  הפיזית  ___  יזםבבדיקה  כצד   _________  ____(  

 מוסר 

 ) השוכר ( _____________________________________כצד המקבל,   גב'/לבין מר 

 נתגלו הליקויים המפורטים ברשימה שלהלן: 

 הפריט הטעון תיקון      מס'  
 

 תאור התיקון הנדרש                       

   

   

   

 

   –קריאת שעונים 

     שעון מים       שעון חשמל  

   ונה גזקריאת מ

הערות:  

 ____________________________________________________________________

________________________________________________________________ ____

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________ ________________________________

 _______ 

 :ותהצהר

 דת בכל ההתקנים והקבועות המצויינים במפרט הדירה.  מצויהדירה היזם מאשר ש .1

)ל .2 בדירה  החשמל  שמערכת  מאשר  מוסמך  היזם  חשמלאי  ידי  על  נבדקה  הארקה(  רבת 

 ונמצאה תקינה. 

 הסמכה ונמצאו תקינות.   היזם מאשר שמערכות גילוי האש והכיבוי נבדקו על ידי עובד בעל .3

לעיל, נמצאה הדירה, רכיביה ומערכותיה  בטבלה שלמעט הליקויים שנרשמו  השוכר מאשר ש .4

להודיע על ליקויים נוספים במועד   אין באמור כדי לגרוע מזכות השוכר .ומתוחזק  במצב תקין

 מאוחר יותר, ככל שיתגלו. 

 היזם  ידאג לתיקון הליקויים בהתאם לאמור בחוזה.  .5
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 חתימת המציע: _________________ 

      

 

  תאריך     
 

 שם וחתימה               

 קבלן, בעל הנכס (          – יזם) ה       
 נציג החברה המוסרת        

 
 

 שם וחתימה         

 ) השוכר (          

 

 
 שמות החותמים באופן ברור  לכתוב את יש
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 חתימת המציע: _________________ 

 

           

 (  4ג) נספח       

          

 
  הסכם שכירות בלתי מוגנת

 
 ________ שנת _________. לחודש _______ ום ביבעיר ___________ חתם שנערך ונ

 
 

ן ב   י
 
 

  ______________ מס' חברה ______________, 
  ______________ מרחוב 

 ; מצד אחד "( הכיר)להלן: "המש
 

ן  י ב  ל
  ______________ ת.ז. ______________ 
 ______________ ת.ז.  ______________

 _______ _______מרחוב 
 

 מצד שני;   )להלן ביחד ולחוד: "השוכר"(
 
 
 

  
זכאית להירשם כחוכרת במקרקעין הידועים   אווהמשכירה הינה בעלת זכויות חכירה  

חל תכנית כגוש________________  ______לפי  מגרש   ,_____________ קה 
בעיר ___________ :  _________ המצויים  י;  "(המקרקעין")להלן  על   די)להשלמה 

 ( המשכירה

 ל  י א ו ה

  
בהם   בניה  מתחםהקרקע    על  הקימה  והמשכירה אשר  מגורים  בנייני   ___ הכולל 

 )להשלמה על ידי המשכירה( "(;המתחם"  :)להלן דירות להשכרה
 ל  י א ו הו 

  
המשכירה   מאת  לשכור  השוכר  הינם במתחםדירה  וברצון  ותיאורה  פרטיה  אשר   ,

מושכר יחד עם הדירה,  אם  ,  מחסן  או  מקום חניהלהסכם זה )וכן    בנספח א'כמפורט  
א'כמצוין   המשותף  בנספח  ברכוש  יחסי  "וחלק  )להלן:  "המושכר(  או   הדירה"(," 

להלן   כמפורט  בלבד  מגורים  למטרת  בתנאים   המשכירוהוזאת  לכך  הסכימה 
   המפורטים להלן בהסכם זה על נספחיו;

 ל  י א ו ה ו

  
 ל  י א ו ה ו והצדדים הסכימו על תנאי ההתקשרות; 

 
 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 

 מבוא ונספחים   .1

 והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. המבוא   .1.1

 רשימת נספחים:   .1.2

 תנאים מיוחדים להסכם; –' נספח א  .1.2.1

 תקנון המתחם.   –נספח ב'  .1.2.2

 לחיוב חשבון;   טופס הרשאה   –נספח ג' .1.2.3

 זהות של השוכר, כולל הספח.  צילום תעודות  –נספח ד'  .1.2.4
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 חתימת המציע: _________________ 

 נוסח ערבות בנקאית;  –נספח ה'  .1.2.5

 שטר חוב;  נוסח  –נספח ו'  .1.2.6

 תכניות ומפרט המושכר  –נספח ז'  .1.2.7

 טופס מסירת חזקה במושכר.  –נספח ח'  .1.2.8

 טופס הזמנת שיפורים במושכר/שירותים נוספים.  –ספח ט' נ .1.2.9

 חוברת הוראות תחזוקה.   –נספח י'  .1.2.10

 מפרט תחזוקה.  –נספח י"א  .1.2.11

 . בעניין איחור במסירה תוספת להסכם השכירות – בנספח י" .1.2.12

 

 הצהרות השוכר  .2

ובנספחיו,   .2.1 זה  יסודי ומעמיק בהסכם  השוכר מצהיר ומאשר בזאת, שעיין באופן 
 ן רלבנטי המתייחס למושכר ולהסכם זה.  וכי בדק כל נתו

המושכר  .2.2 את  שמצא  שערך,  הבדיקה  יסוד  על  בזאת,  ומאשר  מצהיר  השוכר 
לצרכיו  כפי    מתאים  המושכר  את  שוכר  שהוא  הבחינות,  מכל  דעתו  את  ומניח 

  או שהוא ובמצבו הנוכחי, ושבכפוף לנכונות הצהרות המשכירה, אין לו כל טענות  
 למעט לגבי פגם או מום נסתרים.  דרישות ביחס למצב המושכר, 

סוג   .2.3 במושכר,  שיפורים  או  תיקונים  עריכת  על  הצדדים  הסכימו  אם 
ועלו כאמור  התיקונים/שיפורים  תהיה  ט'תם  מתחייב    בנספח  והשוכר  להסכם, 

 . בנספח ט'לשאת בעלויות הנ"ל בהתאם למפורט 

ישראלי .2.4 בבנק  מוגבל,  אינו  אשר  בנק,  חשבון  בבעלותו  כי  מצהיר,  מוכר.    השוכר 
 הסכם זה.   על פיהשוכר מצהיר שהוא מסוגל לעמוד במלוא התשלומים הנדרשים 

כר, הוקם במסגרת מכרז לדיור להשכרה  ידוע לשוכר שהמתחם, ובכלל זאת המוש .2.5
ארוך,   להשכיר    שפורסםלטווח  דירה  ידי  לדיור    –על  הממשלתית  החברה 

בע"מ "  ולהשכרה  להשכיר)להלן:  המשכירהדירה  זכתה  ובו  יחולו  ,  "(  כן  ועל 
 להלן.   18הוראות סעיף 

יה רשאי לרשום את זכות  זכות השוכר תתמצה בזכות חוזית בלבד. השוכר לא יה  .2.6
שעבוד בלשכת רישום המקרקעין    אוהערת אזהרה    אוהשכירות על פי הסכם זה  

זכות    אוות  בגין זכויותיו על פי הסכם זה, והוא מתחייב שלא לרשום זכות שכיר
 שעבוד כאמור.   אושכירות 

  השוכר מתחייב בזאת שהדירה תשמש למגורים בפועל על ידו ובני משפחתו. אם  .2.7
לא תשמש למגורים בפועל על ידי השוכר )בין אם במקרה בו הדירה ריקה  הדירה  

ובין אם המתגורר בה אינו השוכר ובני משפחתו(, יהווה הדבר הפרה יסודית של  
זה   שכירות  הסכם  הסכם  את  לבטל  רשאית  תהא  והמשכירה  השוכר  ידי  על 

מקרה  להלן ובהתאם לכל דין. כמו כן, ב   17שכירות זה, בהתאם להוראות סעיף  
 כאמור, השוכר לא יורשה לממש את זכותו לתקופת השכירות הנוספת.  

 הצהרות המשכירה  .3

המשכירה מצהירה ומאשרת בזאת, שהמושכר נבנה על פי היתר בניה כדין ושלא   .3.1
 דוע לה על כל חריגת בניה שבוצעה במושכר.  י

למגורים .3.2 לשימוש  וראוי  תקין  הינו  שהמושכר  מצהירה  בהתאם    המשכירה 
, שכל מערכות החשמל, המים והביוב תקינות ופועלות כראוי וכך  ל דיןלהוראת כ 

יהיו במועד מסירת החזקה במושכר, ושלא ידוע לה על כל פגם או מום או ליקוי  
 .  'בנספח א ליו לא הודיעה לשוכרכלשהו במושכר, שע

במושכר  .3.3 ולהשתמש  להחזיק  הזכויות  את  לשוכר  למסור  מתחייבת    המשכירה 
מכל חופשיות  צד    כשהן  של  זכות  זה  ובכלל  השוכר,  זכויות  את  שנוגדת  זכות 

לעיל,   כאמור  נוגדות  זכויות  של  קיומן  את  למנוע  מתחייבת  המשכירה  שלישי. 
 במשך כל תקופת השכירות. 
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הסכימ .3.4 מתחייבת  אם  במושכר,  שיפורים  או  תיקונים  עריכת  על  הצדדים  ו 
ם/שיפורים  המשכירה שעד למועד מסירת החזקה במושכר תבצע את כל התיקוני

 .  בנספח ט'המפורטים 

 אי תחולת חוק הגנת הדייר  .4

  1972-מוסכם ומוצהר בזאת, כי הוראות חוק הגנת הדייר )נוסח משולב(, תשל"ב   .4.1
  על פי השכירות    אוהמושכר    או תחולנה על השוכר    והוראות התקנות מכוחו, לא

מוגן   דייר  יהיה,  ולא  וכי השוכר אינו,  זה,  על  זכות  זכאי לאיזו שהיא    אוהסכם 
 הן. פי

שילם   .4.2 לא  שהשוכר  בזאת  ומאשרים  מצהירים  לשלם    או הצדדים  התחייב 
לא הובטח לה שתקבל, בכל צורה ואופן שהם, כל דמי    אוושהמשכירה לא קיבלה  

דמי    או תשלום    אומפתח   למעט  המושכר,  להשכרת  בקשר  אחרת  תמורה 
 הסכם זה.   על פיהשכירות  

נה חברה לדיור ציבורי, כהגדרתה בחוק  השוכר מצהיר, כי ידוע לו שהמשכירה אי  .4.3
תשנ"ח הציבורי,  בדיור  הדייר  כל  1998-זכויות  לו  תוקנינה  שלא  לו,  ידוע  וכי   ,

 ר המתייחס לדיור ציבורי.  כל חיקוק אח על פי אוחיקוק זה  על פיזכויות 

 תקופת השכירות  .5

מתחייבת   .5.1 והמשכירה  המושכר,  את  המשכירה  מן  לשכור  בזאת  מתחייב  השוכר 
"  בנספח א'השכיר לשוכר את המושכר לתקופה הנקובה  בזאת ל  תקופת)להלן: 

 "(.  השכירות

)אופציה( להאריך את תקופת השכירות לתקופת   .5.2 לשוכר ניתנת בזה זכות ברירה 
 "(.תקופת השכירות הנוספת)להלן: " בנספח א'פת כמפורט שכירות נוס

לקי  .5.3 בכפוף  תיעשה  הנוספת,  השכירות  לתקופת  שכירות  תקופת  כל  הארכת  ום 
 התנאים הבאים במצטבר:  

מ (1) יאוחר  לא  למשכירה  שנמסרה  בכתב,  מוקדמת  הודעה  נתן  יום    60-השוכר 
 וספת;  לפני תום תקופת השכירות, בדבר רצונו במימוש תקופת השכירות הנ 

בלבד   (2) מ -)לזכאים  יאוחר  לא  עד  המשכירה  בפני  הציג  השוכר  לפני    60-(  יום 
בתוקףתום תקופת השכירות   זכאות  הינו    ,תעודת  )ובכפוף  דירה  חסר  לפיה 

   ;להלן( 5.6לאמור בסעיף 

השוכר לא הפר, עד לאותו מועד, את הסכם השכירות בשלוש הפרות יסודיות   (3)
כם השכירות בהפרה יסודית המתמשכת  או יותר וכן השוכר לא הפר את הס

 ימים;  30לתקופה העולה על 

מ (4) יאוחר  לא  עד  המציא,  תקופת    60-השוכר  תום  לפני  את  ימים  השכירות, 
 הבטחונות שניתנו על ידו, גם למשך תקופת השכירות הנוספת; 

 השוכר משתמש בדירה למגורים בפועל על ידו ועל ידי בני משפחתו.  (5)

פי   על  א'אם  "ישנה    נספח  )להלן:  אחת  נוספת  שכירות  מתקופת  תקופת  יותר 
השנייה  הנוספת  תקופת    –"(  השכירות  על  אף  לעיל,  זה  סעיף  הוראות  יחולו 

 השכירות הנוספת השנייה, בשינויים המחויבים.   

תנאי הסכם זה, יחולו הוראות הסכם זה גם על    על פי הוארכה תקופת השכירות   .5.4
 בים. תקופת השכירות הנוספת, בשינויים המחוי

 כדלקמן: לשוכר תוקנה זכות להביא את הסכם זה לסיומו  .5.5

)כלומר   שכירות  שנת  כל  כל    –בתום  שכירות  12בתום  תקופת  ב  חודשי  מהלך 
הנוספת השכירות  תקופת  או  כהגדרתו  השכירות  החזקה  מסירת  ממועד  החל   ,

ימים לפני    60-באמצעות הודעה בכתב שתימסר למשכירה עד ולא יאוחר מלהלן(  
 . תה שנת שכירותתום או

 או 

יאוחר מ לא  עד  בכתב שתימסר למשכירה  הודעה  תום    60-באמצעות  לפני  ימים 
שכירות הה  שנת  סיום  אחר  אודות  מועד  בכל  השכירות  סכם  שנת  במהלך 

בהודעת  שלאחריה שצוין  במועד  לסיומה  כזה, תבוא תקופת השכירות  . במקרה 
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השוכר   מצד  הפרה  יהווה  שהדבר  מבלי  א  או השוכר,  בפיצוי  יזכה  המשכירה  ת 
 כלשהו, ויחולו הוראות הסכם זה בקשר עם פינוי המושכר. 

ביום  הלדוגמ החלה  השכירות  תקופת  אם  השכירות    –)כלומר    1.5.2030:  שנת 
ביום   יאוחר  30.4.2031מסתיימת  לא  עד  בכתב  למשכירה  להודיע  השוכר  יוכל   ,)

ה  1.3.2031מיום   תקופת  את  לסיים  שנת  שכירות שברצונו  השכירות,    בסיום 
, או שברצונו לסיים את תקופת השכירות במועד מאוחר  30.4.2031כלומר ביום  

כלו  בשנת השכירות שלאחריה,  יום  יותר  שבין  מועד  בכל  ליום    1.5.2031מר  ועד 
30.4.2032  . 

( השוכר מתחייב, שאם יאבד את זכאותו כחסר דירה )בהתאם    -)לזכאים בלבד   .5.6
מ והשיכון(,  הבינוי  משרד  תקופת  לנוהלי  במהלך  עת  ובכל  שהיא  סיבה  כל 

יצרף   להודעה  זכאותו.  אובדן  עם  מיד  כך,  על  הודעה  למשכירה  ייתן  השכירות, 
בנסיבות אלו או בנסיבות בהן משרד הבינוי  על העדר זכאותו.    הסמכת השוכר א

יפקע הסכם זה בתום    והשיכון יודיע ישירות למשכירה על סיום הזכאות כאמור,
 לשוכר. האו במועד אחר שיוסכם בין המשכיר שנת השכירות הקרובה

  אם השוכר ירכוש יחידת דיור במהלך תקופת השכירות, ידווח על על אף האמור,  
ובו יצוין    כך למשכירה מיד עם ביצוע הרכישה וימסור לה העתק מהסכם הרכישה

החדשה בדירה  החזקה  מסירת  ב.  תאריך  מדובר  אם  )א(  כזה:  רכישת  במקרה 
חדשה   דיור  הסכם  יחידת  יפקע  להיבנות,  ליחידת    זהשעתידה  הכניסה  במועד 

הדיור   ליחידת  הכניסה  נדחתה  ואם  הרכישה,  חוזה  לפי  החדשה  מעבר  הדיור 
במועד הכניסה הדחויה, בכפוף לכך שהשוכר    –לתאריך שנקבע בחוזה הרכישה  

)ב(  המציא אישור על הדחייה מהמוכר רכישת יחידת דיור שאינה  אם מדובר ב; 
יפקע שישה    זההסכם    חדשה,  בתום  או  שרכש  הדיור  ליחידת  הכניסה  במועד 

 .חודשים ממועד הרכישה, לפי המוקדם

 מטרת השכירות וייחודה  .6

" מ .6.1 )להלן:  בלבד  למגורים  הינה  השכירות  השכירותטרת  השוכר  מטרת   .)"
מתחייב בזאת להשתמש במושכר בהתאם למטרת השכירות בלבד ולא לעשות בו  

 רת השכירות.  כל שימוש אחר הנוגד את מט

 על השימוש בו.  אוהשוכר מתחייב בזאת לקיים הוראות כל דין החל על המושכר  .6.2

 שירותי האחזקה ותקנון המתחם .7

השוכר מצהיר ומאשר בזאת, כי ידוע לו, שהינו שוכר דירה במתחם של מגורים   .7.1
 מי מטעמה.   אוהמשכירה  על ידילהשכרה, אשר מופעל ומתוחזק 

וכרים בבניין ובמתחם, במישרין או באמצעות גוף  תספק עבור כלל הש  המשכירה
המושכר,   ולפנים  המשותפים  לשטחים  בהתייחס  האחזקה  שירותי  את  מטעמה, 

 להסכם זה.  נספח י"אכל כמפורט במפרט התחזוקה, ה

התחזוקה,   מפרט  מכוח  לשוכר  המוענקים  שירותים  י"א)כלל  ייקראו  נספח   ,
 . "(שירותי האחזקהלהלן: " 

המתחם, נכללות בהסכם זה, על נספחיו, הוראות מיוחדות,    בהתחשב במהותו של .7.2
בזאת, שידוע    שתכליתן לשמור על ייעודו של המתחם ועל איכותו. השוכר מצהיר 

"(, מהווה חלק  התקנון)להלן: "  כנספח ב'לו שתקנון המתחם, המצ"ב להסכם זה  
בלתי נפרד מהסכם זה, ושהפרה של איזו מהוראות התקנון, תיחשב כהפרה של  

 הוראות הסכם זה.  

 מסירת החזקה במושכר  .8

מי  בכפוף להמצאת הבטחונות, מתן הוראת הקבע וביצוע בפועל של התשלום הראשון של ד
השכירות, המשכירה מתחייבת להעמיד את המושכר לרשות השוכר במועד תחילת תקופת  

הנקובה   א'השכירות  האמור  בנספח  את  ותואם  וחפץ  אדם  מכל  ופנוי  נקי  כשהמושכר   ,
הטכניב ז'  מפרט  "   נספח  ולהלן:  החזקה)לעיל  מסירת  מועד  מועד  ספק,  הסר  למען   .)"

הנובעים מכל מעשה או מחדל של השוכר, גם    מסירת החזקה לא ישתנה כתוצאה מעיכובים
ידי   על  וייחתם  ייערך  המסירה  במעמד  לשוכר.  במושכר  החזקה  נמסרה  טרם  בפועל  אם 

 .  נספח ח'הצדדים פרוטוקול מסירה בנוסח  
 

בנוסח   התחזוקה  הוראות  חוברת  את  השוכר  מקבל  ההסכם,  חתימת  י'במסגרת   נספח 
 לקי המתחם בהתאם להוראות החוברת. והשוכר מתחייב להשתמש ברכוש המשותף ובח 
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 שינויים במושכר: .9

ידוע לשוכר שנאסר עליו לבצע עבודות, שינויים, שיפוצים, שכלולים או תוספות   .9.1
פנ  או  חיצוניים  במושכר,  מראש  כלשהם  המשכירה  אישור  קבלת  ללא  ימיים, 

תוספות   או  שינויים  על  המשכירה.  של  הבלעדי  דעתה  שיקול  ולפי  ובכתב 
אי )שהמשכירה  בכתב(:  אחרת  סוכם  לא  )אם  הבאות  ההוראות  יחולו  (  1שרה, 

( המשכירה;  לרכוש  יהיו  למושכר  בתום  2מחוברים  הזכות,  נתונה  למשכירה   )
חזיר את המושכר, על חשבונו, למצבו לפני  תקופת השכירות, לדרוש מהשוכר לה

( אין בהשקעות שביצע השוכר לשנות מתנאי הסכם  3ביצוע השינויים/התוספות; ) 
ה ואין בהן כדי להוות תמורה כלשהי למשכירה, מעבר לדמי השכירות הקבועים  ז

 לעיל.   4.2לגרוע מהצהרות הצדדים בסעיף  או בהסכם זה 

כל העבודות, השינויים, השיפוצים, השיפורים   .9.2 כי  בזאת  מובהר  למען הסר ספק 
השוכר, בהתאם להוראות סעיף    על ידי   –אם יעשו    –והשכלולים שיעשו במושכר  

כד  9.1 בהם  יהא  ולא  יסודיים,  שינויים  יהיו,  ולא  אינם,  לשוכר  לעיל,  להקנות  י 
זכויות מוגנות כלשהן ובכלל זה לא יהיה בהן כדי להקנות לשוכר זכויות דיירות  

 מוגנת. 

כ .9.3 תקבע  ידי  המשכירה  על  בדירות  קלים  שינויים  עריכת  שיתירו  סבירים  ללים 
המשכירה   המשכירה.  הסכמת  קבלת  את  ידרוש  לא  ביצועם  ואשר  השוכרים, 

 השוכרים. תעמיד את הכללים לפרסום ולידיעת כלל 

 תשלום דמי השכירות ודמי האחזקה ותנאי התשלום  .10

תחייב השוכר לשלם  תמורת שכירת המושכר ותמורת שירותי האחזקה, כהגדרתם לעיל, מ
האחזקה,   דמי  ואת  השכירות  דמי  את  להלן,  המפורטים  ובמועדים  באופן  למשכירה, 

 להלן:בגובהם ובעדכונם כפי שמופיעים בתוספת להסכם זה ובהתאם להוראות ש 

בלבד   .10.1 לטווח    –)לזכאים  להשכרה  לדיור  היות שהמתחם הוקם במסגרת מכרז   )
מסכום דמי    80%הינם בגובה של עד  ארוך, דמי השכירות עבור תקופת השכירות  

 השכירות שנקבע בשומה שנערכה על ידי שמאי מטעם דירה להשכיר.  

וצאה  דמי השכירות לא יפחתו מהסכומים שנקבעו בהתאם לשומה הראשונה שה
חדרים;    ₪2 למ"ר עבור כל חודש שכירות עבור דירות בנות    51  של  סך   –למתחם  

  36  של  חדרים; סך  ₪3 למ"ר עבור כל חודש שכירות עבור דירות בנות    43  של  סך
 חדרים.  4עבור דירות בנות  ₪ למ"ר עבור כל חודש שכירות

למ נקבעו  בשומה  השכירות  מ"ר.  דמי   _____ שהינו  הדירה  בשטח  ויוכפלו  "ר, 
התחום   שטח  המהווה  הדירה  שטח  את  למלא  ידי)***יש  של    על  החוץ  קירות 

שירות   ושטח  עיקרי  שטח  זה  ובכלל  לקירות,  שמתחת  השטח  לרבות  הדירה 
והבניה התכנון  בחוק  חתך    1965-תשכ"ה ה  ,כהגדרתם  עפ"י  ייקבע  )התיחום 

   .הרצפה כאמור בתקנות התכנון והבניה((מ' מעל  1.20אופייני בגובה של 

  או בנוסף, גובה דמי האחזקה שישולמו על ידי השוכר נקבע על ידי דירה להשכיר  
 מי מטעמה.  

  ( שנים 3תעדכן את שומת דמי השכירות מדי שלוש )דירה להשכיר או מי מטעמה  
עדכ  תקבעוכן   וסכומיסכום  האחזקה,  לדמי  האחזקה    ני  ודמי  השכירות  דמי 

יחייבו את הצדדים למשך כל תקופת שכירות  ו על השוכר יעודכנו בהתאם,  החלים
 נוספת )אופציה(, אם תהיה.  

יום מראש טרם המועד הקבוע    90המשכירה תהיה מחויבת לפנות לשוכר בכתב  
ד גובה  על  לו  ולהודיע  הנוספת,  השכירות  תקופת  ודמי  לתחילת  השכירות  מי 

הש  את  לחייב  ושצפויים  העדכניים  הנוספת  האחזקה  השכירות  בתקופת  וכר 
הרלוונטית, וזאת על מנת שהשוכר יוכל להחליט באם רצונו לממש את האופציה  

 לתקופת השכירות הנוספת.   

 .  בנספח א'דמי השכירות החודשיים בהם מחויב השוכר הינם כמפורט  .10.2

בלבד   שנת  –)לזכאים  מדי  שכירות    (  תקופת  ובכל  השכירות  בתקופת  שכירות 
יתעד השנייה(,  נוספת,  השכירות  שנת  מתחילת  )החל  השכירות  דמי  בהתאם  כנו 

מדד    לשינוי לצרכן  שבין  ועד  המחירים  השכירות,  דמי  שומת  מתייחסת  אליו 
לצרכן  למדד   הרלוונטיתהמחירים  השכירות  שנת  בתחילת  שדמי  הידוע  ובלבד   ,

בפ  שישולמו  השכירות  השכירות  מדמי  יפחתו  לא  בשומהועל    האחרונה   שנקבעו 
 . לעיל 10.1כמפורט בסעיף  בת את הצדדים, המחיי
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( מדי שנת שכירות בתקופת השכירות ובתקופת    –)לשוכרים בשוק החופשי בלבד  
אחת לשנה )החל    בנספח א'דמי השכירות הקבועים  השכירות הנוספת, יתעדכנו  

השנייה(,   השכירות  שנת  לשינויבהתמתחילת  מדד    אם  לצרכן  שבין  המחירים 
הידוע בתחילת    המחירים לצרכן  קופת השכירות ועד למדדהידוע במועד תחילת ת

ובלבד שדמי השכירות שישולמו בפועל לא יפחתו מדמי   שנת השכירות הרלוונטית 
א' בנספח  הנקובים  תקופת    השכירות  תחילת  לפני  שעודכנו  השכירות  מדמי  או 

  .הענייןהשכירות הנוספת, לפי  

 .בנספח א'דמי האחזקה החודשיים הינם כמפורט  .10.3

בלבד  ) שכירות    –לזכאים  תקופת  ובכל  השכירות  בתקופת  שכירות  שנת  מדי   )
ר אחת לשנה )החל מתחילת שנת השכירות  יתעדכנו דמי האחזקה למ"הנוספת,  
לשינויהשנייה(,   מדד    בהתאם  לצרכן  שבין  דירה  המחירים  קביעת  ביום  הידוע 
לת שנת  הידוע בתחי   המחירים לצרכן  ת גובה דמי האחזקה, ועד למדדלהשכיר א

הרלוונטית מדמי  ובלבד    השכירות  יפחתו  לא  בפועל  שישולמו  האחזקה  שדמי 
 .10.1כמפורט בסעיף  שנקבעו על ידי דירה להשכיר  האחזקה

( מדי שנת שכירות בתקופת השכירות ובתקופת    –)לשוכרים בשוק החופשי בלבד  
חל  אחת לשנה )ה  בנספח א'יתעדכנו דמי האחזקה הקבועים    –ת,  השכירות הנוספ

השנייה(,   השכירות  שנת  לשינוימתחילת  מדד   בהתאם  לצרכן  שבין    המחירים 
הידוע בתחילת    כןהמחירים לצר  הידוע במועד תחילת תקופת השכירות ועד למדד

שישולמו בפועל לא יפחתו מדמי    האחזקה ובלבד שדמי    שנת השכירות הרלוונטית 
א'  קהזאחה בנספח  ת  הנקובים  לפני  שעודכנו  האחזקה  מדמי  תקופת  או  חילת 

  .השכירות הנוספת, לפי העניין

כל   .10.4 בגין  ישולמו  השכירות  בדמי  מראש,  קלנדרי  1  -חודש  חודש  לדמי  בכל   .
השכירות לא יתווסף מע"מ או כל מס אחר, אלא אם יחולו על שוכר של נכס, לפי  

כ מע"מ  בתוספת  האחזקה  דמי  דמי  דין.  עם  ביחד  השוכר  ידי  על  ישולמו  דין 
 השכירות.  

תקופת  מוסכם   .10.5 תום  לפני  המושכר  את  השוכר  יפנה  אם  שגם  במפורש,  בזאת 
השכירות, שלא בהסכמת המשכירה מראש ובכתב או בניגוד להוראות הסכם זה,  
הנקובים   הקבועים  האחזקה  דמי  ואת  השכירות  דמי  את  לשלם  השוכר  ימשיך 

הת יתר  את  וכן  במועדם  בהסכם  זה,  הסכם  לפי  השוכר  על  החלים  שלומים 
בפועל לשוכר  ובמלואם, ע ד לתום תקופת השכירות או עד למועד השכרת הנכס 

והכל   מביניהם,  המוקדם  לפי  זכות    –חלופי,  מכל  לגרוע  אחר    אומבלי  סעד 
את   להקטין  מנת  על  לפעול  המשכירה  מחובת  לגרוע  ומבלי  למשכירה  המוקנה 

 ופי.  נזקיה ולאתר שוכר חל

השוכ .10.6 ייתן  האחזקה,  ודמי  השכירות  דמי  תשלום  מתנהל  להקלת  בו  לבנק  ר 
"(,  חשבון ההרשאהחשבונו, הרשאה לחיוב חשבונו של השוכר בבנק זה )להלן: "

לפעם,   מפעם  הנ"ל,  לבנק  המשכירה  שתמציא  חיובים  רשימות  או  הודעות  לפי 
לחי והסכום  ההרשאה  חשבון  של  פרטיו  השוכר,  שם  את  ישאו  )טופס  ואשר  וב 

ג'הרשאה לחיוב חשבון מצורף להסכם   ודעות או רשימות החיובים  (. ההכנספח 
על  שתמציא המשכירה לבנק בו מתנהל חשבון ההרשאה, יחשבו כדרישות תשלום  

מעבר    פי ההרשאה,  מחשבון  כספים  למשוך  לא  מתחייבת  המשכירה  ההסכם. 
 הוראות הסכם זה.    על פילסכומים המגיעים לה 

 ה תהווה הפרה יסודית.  הפרת סעיף ז .10.7

 

 

 הוצאות, מיסים ותשלומי חובה .11

שוכר ישא החל ממועד מסירת החזקה ולאורך כל אורכה של תקופת השכירות  ה .11.1
בכל תשלומי הארנונה, החשמל, המים, הביוב, הגז, הוצאות תקשורת, כבלים וכו'  
או   המוטלים  החובה,  ותשלומי  ההוצאות  בכל  ישא  וכן  המושכר,  בגין  שיחולו 

ידיטלו  שיו שהיא    על  רשות  א  אוכל  משתמש  על  כלשהו,  דין  מחזיק  מכח  ו 
 "(.התשלומים למוסדותבמושכר )להלן: "

האחרון   .11.2 מהמועד  יאוחר  לא  למוסדות  התשלומים  את  לשלם  מתחייב  השוכר 
 לתשלומם ללא ריבית.  
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יאוחר מ .11.3 ובכל מקרה לא  כי עם מסירת החזקה  ימים לאחר    30-השוכר מתחייב 
יע כל  מסירת החזקה,  על שמו את כל חשבונות התשלומים למוסדות למשך  ביר 

 ופת השכירות. תק

שיוטל על בעלים של    אוהמשכירה תישא בכל מס, תשלום חובה או היטל שמוטל   .11.4
 נכס.  

 בטחונות   .12

כבטחון למילוי התחייבויות השוכר על פי הסכם זה, השוכר מתחייב למסור למשכירה, עם 
 המפורטים להלן: תכל הביטחונוחתימתו על הסכם זה את 

   ערבות בנקאית או פיקדון מזומן  .12.1

פיקדון  ערבו .12.1.1 או  לשנה  בתוקף  מותנית,  בלתי  אוטונומית  בנקאית  ת 
 ( ( חודשי דמי שכירות בתוספת  2במזומן, והכל בסכום השווה לשני 

 ( חודשי דמי אחזקה ובתוספת המע"מ בגין דמי האחזקה.  2שני )

ם הערבות יהיה צמוד  סכו  -במקרה של מסירת בטוחה מסוג ערבות   .12.1.2
ישוב ההצמדה יהיה מדד  למדד המחירים לצרכן, כאשר הבסיס לח

הערבות   נוסח  זה.  הסכם  חתימת  במועד  הידוע  לצרכן  המחירים 
 להסכם זה.   כנספח ה'מצורף בזה להסכם ומסומן  

השכירות   תקופת  כל  למשך  להינתן  יכולה  תקופת    אוהערבות 
העניין   לפי  הנוספת,  ובלבד  למשך ת  אוהשכירות  יותר  קופה קצרה 

 שנה לפחות.  שהערבות תינתן בכל פעם לתקופה של

ימים    60השוכר מתחייב להאריך את הערבות לשנה נוספת לפחות  
טרם פקיעתה, כך שתהיה בתוקף לתקופה של שנה נוספת לפחות או  

שהינו   למועד  השכירות    60עד  תקופת  סיום  מועד  לאחר    או ימים 
 המוקדם מביניהם.תקופת השכירות הנוספת, לפי 

ה כתב  לשוכר את  ערבות המקורי, אם  המשכירה מתחייבת להשיב 
מ  יאוחר  לא  בתוך  במלואו,  חולט  תקופת    60-לא  תום  לאחר  ימים 

 השכירות ופינוי המושכר על ידי השוכר. 

פיקדון   .12.1.3 מסוג  בטוחה  מסירת  של  מתחייבת    –במקרה  המשכירה 
נושא ריבית.    להפקיד את הפיקדון בחשבון פיקדון שקלי קצר מועד

הפק  סכום  את  לשוכר  להשיב  מתחייבת  ולרבות  המשכירה  דון 
-הפירות שנצברו בגינו, אם נצברו , אם לא חולט, בתוך לא יאוחר מ

ימים לאחר תום תקופת השכירות ופינוי המושכר על ידי השוכר.    60
בגינו  שנצברו  הפירות  על  שיחול  מס  כל  במקור  תנכה    המשכירה 

 כאמור.    

ח .12.1.4 של  חלקו,  במקרה  או  במלואו  הפיקדון  או  הערבות  סכום  ילוט 
ה ולהמציא  מתחייב  שחולט  הסכום  גובה  את  להשלים  שוכר 

ימים מיום קבלת    7למשכירה ערבות חדשה/פיקדון חדש בגינו בתוך  
 דרישת המשכירה לכך.  

 שטר חוב  .12.2

שטר חוב לא סחיר, בסכום השווה לשישה חודשי שכירות וכן שישה חודשי דמי  
ובתוס  חתום  אחזקה  האחזקה,  דמי  בגין  המע"מ  ידיפת  בנוסח    על  השוכר, 

ו'כמצורף  ה יוחזר לשוכר ככל שלא נעשה בו שימוש,    נספח  להסכם. שטר החוב 
יאוחר מ ידי    60-בתוך לא  על  ופינוי המושכר  ימים לאחר תום תקופת השכירות 

 השוכר. 

 המחאות עבור תשלומים למוסדות  .12.3

( פירע3שלוש  תאריך  ציון  ללא  המחאות  ידי  (  על  חתומות  סכום,  ציון  וללא  ון 
א כל  המשוכות  לפקודת  השוכר,  בהתאמה  המים  חת  תאגיד  החשמל,  חברת 

המקומיתהעירוני   חתימת  והרשות  במועד  המשכירה  אצל  יופקדו  ההמחאות   .
ימים לאחר    60-הסכם זה ויוחזרו לשוכר, אם לא נעשה בהן שימוש, לא יאוחר מ

 על ידי השוכר.  תום תקופת השכירות ופינוי המושכר 

 ות שניתנו על ידי השוכר.  את סוגי הבטחונ  בנספח א'הצדדים יציינו  .12.4
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בו  המשכירה לא תממש את איזה מהבטחונות שניתנו על ידי השוכר אלא במקרה   .12.5
השוכר לא שילם את דמי השכירות במועד הקבוע לכך או במקרה בו השוכר לא  

בסעיף    אותיקן   כאמור  נזק  של  התיקון  בעלות  בו    14.1נשא  במקרה  או  להלן 
בתשלום מהתשלומים החלים עליו לפי    אווכר לא נשא בתשלום דמי האחזקה  הש

השכירות  11סעיף   תקופת  בתום  המושכר  את  פינה  לא  השוכר  בו  במקרה  ,  או 
רם מימוש הבטחונות,  ימים ט  15והכל בכפוף למתן התראה מוקדמת בכתב בת  

ל לו  לאפשר  מנת  על  לשוכר  תינתן  ההפרה.  אשר  את  בכל  תקן  ספק,  הסר  למען 
השוכר,   חייב  בו  הסכום  על  יעלה  לא  הבטוחה  מתוך  שימומש  הסכום  מקרה 

 בהתאם לנסיבות ההפרה ולהוראות הסכם זה.   

הסכם    על פיהשוכר מצהיר ומתחייב שידוע לו, שאין במתן איזה מבין הבטחונות   .12.6
ידיבמימושם    אוזה   ויתור    על  משום  בכל  אוהמשכירה  של    פגיעה  שהיא  זכות 

המשכירה, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, זכותה לכל סעד אחר המוקנה  
 דין.    על פיהסכם זה או   על פילה 

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.  
 

 העברת זכויות  .13

אי .13.1 הינה  המושכר  לשכירת  זכאותו  כי  לשוכר,  להעברה.  ידוע  ניתנת  ואינה  שית 
להעביר,   רשאי  הוא  אין  לפי    אובמישרין  לפיכך,  מזכויותיו  זכות  כל  בעקיפין, 

לשום   זה,  כלשהי  ל  אואדם  הסכם  משפטית  את    או למסור    או ישות  להעביר 
כלשהו   ג'  לצד  מקצתו  או  כולו  במושכר,  המושכר    אוהחזקה  את  להשכיר  לא 

משנה   אדם    אובשכירות  לשום  להשתמש  י  או להרשות  כלשהי  משפטית  שות 
גוף בחזקה במושכר או בחלק    אותף שום אדם  לש  אובכל חלק ממנו    אובמושכר  

 ממנו.  

על אף האמור, השוכר יהיה רשאי להעביר את כל זכויותיו והתחייבויותיו על פי   .13.2
 הסכם זה לשוכר חליפי ובלבד שיתקיימו כל התנאים שלהלן במצטבר: 

( זהות השוכר החליפי תאושר על    –)לשוכרים בשוק החופשי בלבד   .13.2.1
  רשאית לסרב אלא מטעמים סבירים.   ידי המשכירה אשר לא תהיה

למשכירה יודיע  רצונו    ימים  60לפחות    בכתב  השוכר  על  מראש 
,  להעביר את זכויותיו והתחייבויותיו על פי הסכם זה לשוכר חליפי

ימים ממועד    30הזכות להודיע לשוכר בכתב, בתוך  ולמשכירה תהא  
חדש    מתן שוכר  לאיתור  תפעל  שהמשכירה  כך  על  כאמור,  הודעתו 

שר יתקשר עימה בהסכם שכירות חדש, ובמקרה כזה השוכר יהיה  א
בתוך   זה,  הסכם  פי  על  מהתחייבויותיו  ממועד    ימים  60משוחרר 

 כאמור.   השוכר מתן הודעת

בלבד   .13.2.2 למשכירה  –)לזכאים  יודיע  השוכר  ימים    60לפחות    בכתב  ( 
העביר את זכויותיו והתחייבויותיו על פי הסכם זה  על רצונו ל מראש

חליפי  לשוכר   שוכר  לאתר  למשכירה  לאפשר  מנת  על  וזאת  חליפי, 
חליפי   שוכר  לאיתור  שעד  התקופה  במשך  הזכאות.  בתנאי  העומד 
השוכר   יהיה  עמו,  ההתקשרות  וביצוע  הזכאות  בתנאי  העומד 

 .האחראי הבלעדי לביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה

מציא  השוכר החליפי יחתום עם המשכירה על הסכם שכירות זה וי .13.2.3
 למשכירה את כל הביטחונות הנדרשים על פי הסכם שכירות זה.  

כלשהי   .13.2.4 הנאה  טובת  או  תשלום  לקבל  רשאי  יהיה  לא  השוכר 
 מהשוכר החליפי. 

כולו   .13.3 במתחם  והתחייבויותיה  זכויותיה  את  להעביר  רשאית  תהיה  המשכירה 
רנה זכויות השוכר לפי הסכם זה. המשכירה תודיע לשוכר  לאחר, ובלבד שתישמ

זכויותיה והתחייבויותיה על   לפני המועד שבו המשכירה צפויה להעביר את תב, בכ
החדש/ה המשכיר/ה  פרטי  ועל  המשכירה  זהות  שינוי  על  לאחר,  זה  הסכם    פי 

 .  ודרכי ההתקשרות עמו/ה

 יסודית של ההסכם.  על תתי סעיפיו לעיל הינה הפרה 13הפרת הוראות סעיף   .13.4

 תיקונים  שמירת המושכר, השימוש במושכר וביצוע .14
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 חתימת המציע: _________________ 

המתחם   בתקנון  לאמור  ב'בנוסף  התחזוקה    נספח  י"אובמפרט  ההוראות  ,  נספח  יחולו 
 שלהלן: 

תקין   .14.1 ובמצב  נקי  להחזיקו  סבירה,  בזהירות  במושכר  להשתמש  מתחייב  השוכר 
כל קלקול, ליקוי או  ושלם. השוכר מתחייב להודיע למשכירה ולתקן על חשבונו,  

בלתי  השוכר עקב שימוש    על ידיו, שנגרם  נזק במושכר, על מערכותיו והציוד שב
מצד השוכר או מי מטעמו, וזאת בהקדם האפשרי בהתחשב בסוג הליקוי,    סביר

השוכר   ידי  על  יבוצע  כאמור  התיקון  המתחם.  להתנהלות  יפריע  שלא  ובאופן 
המוש מצב  יושב  שבו  באופן  טובה,  השוכר.  באיכות  שקיבלו  כפי  לקדמותו,  כר 

ביצוע התיקון, טרם ביצועו. המשכירה תהיה רשאית,    השוכר יודיע למשכירה על
ימים מראש אשר במהלכם לא תוקנה ההפרה,    14לאחר מתן התראה בכתב של  

לתקן כל קלקול, ליקוי או נזק אשר באחריות השוכר היה לתקן על פי סעיף זה  
בתש השוכר  את  ולחייב  לקבלות  לעיל,  בהתאם  בפועל,  התיקון  הוצאות  לום 

המשכירה. או    שתציג  ממעשה  הנובע  המשותף,  ברכוש  ליקוי  לתיקון  האחריות 
ימים    14בתוך    שוכרמחדל של השוכר כמפורט לעיל, אשר לא תוקנו על ידי אותו  

שהמשכירה תהיה  ממועד מתן התראה בכתב, תחול על המשכירה, ואולם מובהר  
מהשוכ להיפרע  בביטחונות  רשאית  שימוש  באמצעות  ולרבות  דין  כל  לפי  ר, 

 בהסכם זה להלן.  כמפורט 

המשכירה תהיה מחויבת כלפי שוכרי הדירות, ביחס לדירות עצמן וביחס לרכוש   .14.2
תשל"ג )דירות(,  המכר  חוק  פי  על  והבדק  האחריות  בתקופות  ,  1973-המשותף, 

בבנ  הראשונה  הדירה  של  אוכלסה  בו  ממועד  החל  להימנות  ידי  שיחלו  על  יין 
 להסכם זה.  בנספח א'השוכר הראשון, כמצוין 

נוסף ומבלי לגרוע מהוראות סעיף זה לעיל, המשכירה תהיה מחויבת, במשך כל  ב .14.3
על  החלים  התיקונים  במלוא  השכירות,  לחוק    תקופת  בהתאם  נכס,  של  משכיר 

, ובכלל זאת לתיקון כל ליקוי או פגם הנובעים  1971-השכירות והשאילה, תשל"א 
   לאי סביר, וזאת הן ביחס למושכר והן ביחס לרכוש המשותף.מב

המשכירה תהיה רשאית להיכנס לתוך המושכר, בזמנים סבירים, בתיאום מראש  .14.4
עם השוכר ותוך הסבת הפרעה מעטה ככל הניתן לשוכר, על מנת לבצע תיקונים  

לעיל   בוצעו    אוכאמור  ושלא  לוודא שהשוכר שומר על תקינות המושכר  על מנת 
כר מתחייב לשתף  ושכר שיפורים או שינויים בניגוד להוראות הסכם זה, והשובמ

 פעולה עם כך ולאפשר את כניסת המשכירה כאמור.  

 אחריות וביטוח:    .15

אבדן   .15.1 לכל  אחראית  ולמערכותיו    אוהמשכירה  המתחם  למבנה  יגרמו  אשר  נזק 
לאבדן   אחריות  מכל  השוכר  את  פוטרת  נזקים    או והיא  למעט  כאמור,  לנזק 

 נגרמו על ידי השוכר בכוונת זדון. ש

כר אחראי לנזקים שיגרמו למושכר כתוצאה ממעשה או  למרות האמור לעיל השו .15.2
משפחתו   בני  או  השוכר  ידי  על  במתכוון  שנעשו  עימו    אומחדל  הגרים  אלה 

 כתוצאה מרשלנות של הנ"ל.  אובמושכר 

לאבדן   .15.3 באחריות  ישא  המושכר    אוהשוכר  לתכולת  כלשהם  לגב לנזק  י  למעט 
במושכר  המשכירה  שהתקינה  המשכירה  רכיבים  את  פוטר  מאחריות    והוא 

שיגרמו   לנזקים  אחראית  המשכירה  לעיל,  האמור  למרות  כאמור.  לנזקים 
של   במתכוון  או  רשלני  מחדל  או  מעשה  ידי  על  המושכר  לתכולת  במישרין 

 המשכירה או מי מטעמה.

לגוף   .15.4 לנזקים  דין  פי  על  אחראית  שיגרמ  אוהמשכירה  ומבלי  לרכוש  אדם  לכל  ו 
ולמ לשוכרים  לעיל  האמור  מכלליות  לעובדים  לגרוע  במתחם,  בדירות  חזיקים 

לנזקים   וכן  המתחם  של  הציבוריים  השטחים  בתחום  כלשהו,  שלישי  ולצד 
ידי מעשה   על  נזק שיגרם  ולכל  הנגרמים כתוצאה ממבנה המתחם וממערכותיו, 

 או מי מטעמה.   או מחדל רשלני או במתכוון של חברת האחזקה של המתחם

לגוף   .15.5 לנזקים  יגרמו לכל אדם במושכר כתוצאה  לרכוש ש  אוהמשכירה אחראית 
המושכר   במבנה  לשוכר    או מליקוי  שנמסרו  מאירוע    אובמערכותיו  כתוצאה 

לנזקים    אולרכוש בתחום המושכר    אושהתחיל מחוץ למושכר וגרם לנזקים לגוף  
  ה ותיקונים במושכר.לרכוש במהלך ביצוע עבודות תחזוק אושנגרמו לגוף 

האחז .15.6 חברת  באמצעות  )לרבות  עורכת  המשכירה  שהיא  מצהירה  מטעמה(  קה 
 ביטוחים בהתאם להתחייבותה כלפי דירה להשכיר, כמפורט להלן:  
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 חתימת המציע: _________________ 

ולציוד   .15.6.1 ומערכותיו,  המתחם  למבנה  מורחב"  "אש  רכוש  ביטוח 
הסיכונים   מפני  המושכר,  מבנה  לרבות  המשותף,  לרכוש  השייך 

ח "אש מורחב" הכוללים בין השאר את הסיכונים  המבוטחים בביטו
וני אש, התפוצצות, ברק, רעידת אדמה, סערה, סופה,  הבאים: סיכ

פרעות,   שיטפון  צינורות,  התבקעות  אחרים,  ונוזלים  מים  נזקי 
הביטוח   כינון.  ערך  בסיס  על  ביטוח  בסכומי  בזדון,  ונזק  שביתות 

מ בני  השוכר,  כלפי  תחלוף  על  ויתור  יכלול  והגרים  האמור  שפחתו 
בלבד שהאמור בדבר ויתור  עימו וכן נגד בעלי זכויות אחרים בבניין ו

 על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

בשל   .15.6.2 ניהול  ודמי  שכירות  דמי  אבדן  המבטח  תוצאתי  אבדן  ביטוח 
רכוש   לכל  וכן  המושכר(  מבנה  )לרבות  הבניין  למבנה  שנגרם  נזק 

עקב מניעת גישה    או צה  לעיל למעט פרי  15.6.1נוסף כאמור בסעיף  
לעיל, וזאת למשך    15.6.1אליהם, עקב הסיכונים המפורטים בסעיף  

של   שיפוי  בדבר    12תקופת  סעיף  יכלול  כאמור  הביטוח  חודשים. 
עימו,   והגרים  משפחתו  ובני  השוכר  כלפי  התחלוף  זכות  על  ויתור 

 כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.   אולם הוויתור

תוצאתי המבטח אבדן  המשכירה רש ביטוח אבדן  לערוך  אית שלא 
בחלקו,   או  במלואו  זה,  בסעיף  כאמור  אחזקה  ודמי  שכירות  דמי 

בסעיף   האמור  כאמור    15.7אולם  הביטוח  נערך  כאילו  יחול  להלן 
 במלואו.  

לפי הציבור )ביטוח  ביטוח לכיסוי אחריותה החוקית של המשכירה כ .15.6.3
לגוף   נזקים  בגין  שלישי(  הביטוח    לרכוש,  אוצד  גרר.  נזקי  לרבות 

לנזקים   אחריותו  בגין  נוסף  כמבוטח  השוכר  את  לכלול  יורחב 
הציבוריים   בשטחים  המתחם    אוהמתרחשים  בתחום  המשותפים 

למעשי   אחריותו  בגין  הקרובה  המשכירה    אווסביבתו    או מחדלי 
 ייכלל סעיף אחריות צולבת.    חברת האחזקה ולעניין זה

לכיסוי   .15.6.4 מעבידים  חבות  האחזקה  ביטוח  וחברת  המשכירה  אחריות 
מחלת   או  עבודה  מתאונת  כתוצאה  מעובדיה  למי  הנגרם  גוף  לנזק 

 מקצוע. 

המשכירה )לרבות חברת האחזקה מטעמה( פוטרת את השוכר ואת בני משפחתו   .15.7
הביטוחים    על פיבגינם    והגרים עימו, מאחריות בגין נזקים שהיא זכאית לשיפוי 

לסעיפים   בהתאם  לשיפוי    15.6.2-ו  15.6.1הנערכים  זכאית  שהייתה  )או  לעיל 
בגינם אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות(, אולם פטור מאחריות  

 כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.  

לעיל, השוכר יערוך ביטוחים   .15.8 על פי שיקול  מבלי לגרוע מאחריות השוכר כאמור 
שליש  צד  כלפי  לאחריותו  המושכר,  לתכולת  בדמי  דעתו  וישא  אחר  ביטוח  וכל  י 

 הביטוח עבורם ובהשתתפויות העצמיות הקבועות בהם.  

15.9.  

ביטוח   .15.9.1 ולקיים  לערוך  מתחייב  השוכר  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 
בדירה,   ידו  על  שנערכו  ושיפורים  תוספות  לרבות  הדירה  לתכולת 

כינון. הביטו  כלפי  בערך  זכות תחלוף  על  ויתור  סעיף בדבר  יכלול  ח 
ברת האחזקה, מדינת ישראל באמצעות משרד האוצר  המשכירה, ח

להשכיר,    - דירה  הכללי,  והשיכוןרמ"יהחשב  הבינוי  משרד    או   , 
סעיף    אומנהליהם   לעניין  )להלן,  הנ"ל  כל  של  זה    15.9עובדיהם 

שהאמור    "( ובלבדדירה להשכיר ומי מטעמן  אוהמשכירה  בלבד: "
בן אד יחול לטובת  זכות תחלוף לא  על  לנזק  בדבר הויתור  ם שגרם 

 בזדון. 

לעיל,    15.9.1השוכר רשאי שלא לערוך את הביטוח המפורט בסעיף   .15.9.2
להלן יחול כאילו נערך הביטוח    15.9.3ובלבד שהפטור הנזכר בסעיף  

 כאמור במלואו. 

תן  דירה להשכיר ומי מטעמן )כהגדר  אוהשוכר פוטר את המשכירה   .15.9.3
פוי בגינו על  לעיל(, מאחריות בגין נזק שהוא זכאי לשי   15.9.1בסעיף  

אלמלא   בגינו  לשיפוי  זכאי  היה  או  לעיל  המפורט  הביטוח  פי 
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 חתימת המציע: _________________ 

נערך   אם  בין  כאמור,  בפוליסה  הנקובה  העצמית  ההשתתפות 
הביטוח ובין אם לא. האמור בסעיף זה לעיל לא יחול לטובת אדם  

 שגרם לנזק בזדון. 

 פינוי המושכר  .16

תקופת    או רות  השוכר מתחייב לפנות את המושכר לא יאוחר מתום תקופת השכי .16.1
ביטולו של ההסכם כדין, הכל לפי העניין, ולהשיב למשכירה    אוהשכירות הנוספת  

טוב   ובמצב  נקי  וחפץ,  אדם  מכל  פנוי  כשהוא  במושכר  הבלעדית  החזקה  את 
 ותקין. 

בלבד   .16.2 המפו  –)לזכאים  הסכום  ישלם למשכירה את  א'רט  ( השוכר  בגין    בנספח 
השכ תקופת  תום  לאחר  המושכר  הסיוד/הצביעה  סיוד/צביעת  ופעולות  ירות, 

ידיתבוצענה   חשבונו,    אוהמשכירה    על  ועל  מטעמו,  מי  בידי  או  בעצמו  השוכר 
כפי   לקדמותו  המושכר  מצב  את  וישיב  המושכר  של  וצביעה  סיוד  פעולות  יבצע 

מה הוסכם ביניהם    בנספח א'  שקיבל אותו, בכפוף לבלאי סביר. הצדדים יפרטו
 לעניין זה.  

לשיקול דעת המשכירה כיצד לחייב את השבת    -שוק החופשי  ]ביחס לשוכרים ב
בהסכם   כך  עם  בקשר  בכתב  הוראה  שתכלול  ובלבד  לקדמותו,  המושכר 

 השכירות[.  

וליקויים,   .16.3 נזקים  קלקולים,  למשכירה,  החזרתו  במועד  במושכר,  יתגלו  אם 
לעיל, תתקן המשכירה את    14.1מטעמו בהתאם לסעיף    שבאחריות השוכר או מי

נמשכה   ותקופת התיקונים, אם  השוכר,  של  חשבונו  על  ואת הפגמים,  הליקויים 
 מעבר לסוף תקופת השכירות, תחשב כאיחור בפינוי המושכר. 

לידי המשכירה כשהוא נקי  הצדדים רואים בפינוי המושכר ובהחזרת החזקה בו   .16.4
תקופת השכירות או תקופת השכירות הנוספת    ופנוי מכל אדם וחפץ, מיד עם תום

כדין   ההסכם  של  ביטולו  עם  מיד  או  העניין,  ידי לפי  יסודי    על  תנאי  המשכירה, 
דמי   של  סך  זהירה,  הערכה  ולאחר  לב  בתום  וקובעים,  זה,  הסכם  של  ובסיסי 

מוכפלים כשהם  היומיים,  ימי    1.5-ב  השכירות  עשרה  ועד  איחור  יום  כל  בגין 
הסך   ואת  באיחור,  מוכפלים  כשהם  היומיים,  השכירות  דמי  יום    3-של  כל  בגין 

למדד צמודים  כשהם  הראשונים,  האיחור  ימי  לעשרת  מעבר  המחירים    איחור 
, כפיצויים מוסכמים מראש, לכיסוי הנזק  לצרכן הידוע במועד חתימת הסכם זה

עקב   למשכירה  בו  שייגרם  החזקה  והחזרת  המושכר  בפינוי  איחור  יום  כל 
נדרש בהסכם זה. בנוסף, השוכר מתחייב לשפות את המשכירה בגין  למשכירה, כ

הוצאות   לרבות  המושכר,  פינוי  אי  עקב  המשכירה  שתישא  אחרת  הוצאה  כל 
 משפטיות ושכ"ט עו"ד.  

ולו  מיד עם תום תקופת השכירות או בתום תקופת השכירות הנוספת או עם ביט  .16.5
שבנות סופית. לצורך  של הסכם זה כדין, תיערך בין המשכירה לבין השוכר התח

עירונית   ימציא השוכר למשכירה אישור מכל רשות  ביצוע ההתחשבנות הסופית 
מכל גוף אחר, אשר השוכר התחייב בהסכם זה לבצע    או אחרת    או ממשלתית    או

השוכר    על ידיר נפרעו  תשלומים שונים ישירות אליו, המעיד, כי נכון ליום האישו
הפרשי    או ריבית    אוירות, לרבות קרן  כל התשלומים המתייחסים לתקופת השכ 

 כל חוב אחר, בגין התקופה האמורה. אוקנסות  אוהצמדה 

שבמהלך   .16.6 ומוסכם  לפינוי    90מובהר  הצפוי  המועד  טרם  האחרונים  הימים 
בתיאום  המושכר, המשכירה תהיה רשאית להיכנס למושכר, במועדים סבירים ו

מתחייב והשוכר  פוטנציאליים  שוכרים  עם  ביחד  במקרה    מראש,  זאת.  לאפשר 
כניסת   עקב  לשוכר  שייגרם  אובדן  או  נזק  לכל  אחראית  תהיה  המשכירה  כזה, 

 אנשים למושכר כאמור.    

 הפרות ותרופות   .17

הסעדים   .17.1 לכל  זכאי  הנפגע  הצד  יהיה  מהוראותיו,  הוראה  זה  להסכם  צד  הפר 
ל הקבועים  החוזה(,  והתרופות  הפרת  בשל  )תרופות  החוזים  בחוק  זה  עניין 

בכפוף להוראות סעיף זה. על אף האמור, איחור בתשלום    –, והכל  1970  -תשל"א
ימים לא יהווה הפרה ולא יחייב את השוכר בפיצוי כלשהו,    14מצד השוכר של עד  

 למעט תשלום ריבית פיגורים, כמפורט להלן. 

קש לבטל הסכם זה כדין, תימסר לשוכר  בכל מקרה מובהר כי אם המשכירה תב .17.2
בר כוונתה לעשות כן, וביטול ההסכם ייכנס לתוקפו לאחר  הודעה בדואר רשום בד
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ימים מיום מסירת ההודעה, אלא אם תיקן השוכר את ההפרה בפועל במהלך    30
 התקופה הנ"ל.  

למשכירה   .17.3 חייב  כלשהו שהשוכר  סכום  פיגור בתשלום  כל  פי בנוסף,  הוראות    על 
חשב הכללי,  זה על כל נספחיו, ישא ריבית בשיעור ריבית הפיגורים של ההסכם  

 מהמועד הקבוע לתשלום ועד לתשלום המלא בפועל.  

  על פי תרופה אחרים העומדים למשכירה    אואין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד  
פי  אודין   הפיצוי    על  את  השוכר  מאת  לקבל  המשכירה  זכות  לרבות  זה,  הסכם 

הנ מלוא  פינעבור  זה,  הסכם  הוראות  אכיפת  ולרבות  בפועל  לה  שנגרמו  וי  זקים 
 צווי מניעה לשם הגנה על זכויותיה.  אוהשוכר מן המושכר וקבלת צווי עשה 

בזכות   .17.4 יפגע  לא  מהבטחונות  איזה  שחילוט  הצדדים,  בין  מפורשות  מוסכם 
 המשכירה לתבוע ולקבל נגד השוכר כל סעד אחר נוסף או חילופי מכל סוג שהוא.

 סירת מידע והגנת הפרטיותמ .18

ו .18.1 מסר  שהוא  שהמידע  מסכים  ובין  השוכר  בע"פ  בין  למשכירה,  בעתיד  ימסור 
וכן   המשכירהכל  בכתב  אצל  שיתקבל  השוכר,    מידע  עם  בהסכמתו    ניתן בקשר 

ואינ מחובה    ווברצונו  המידעחוקיתנובע  למשכירה  .  יישמר    שיימסר  כאמור 
 ול ותפעול המתחם.  במאגרי המידע של המשכירה וישמש לצרכי ניה 

את להעביר  רשאית  תהא  המשכירה  כן,  לצדדים    כמו  אשר    שלישייםהמידע 
במערכות   תמיכה  שירותי  היתר  ובין  שונים  שירותים  למשכירה  מעניקים 

 ( מידע  טכנולוגיית  ומערכות  או  ITהאבטחה  דין  עורכי  מידע,  אחסון  שירותי   ,)
שלישיי  צדדים  וכן  חיצוניים אחרים  מעניקים  יועצים מקצועיים  נוספים אשר  ם 

   למשכירה שירותים בקשר עם פעילותה.

לעת,   .18.2 מעת  להשכיר,  לדירה  תעביר  המשכירה  כי  לשוכר  דיווחים  ידוע  מידע, 
  שם מלאלרבות  )ופרטים אודות המתחם בו מצוי המושכר, מידע אודות השוכר  

, מצב משפחתי,  של השוכר ושל בני משפחתו  , ת.ז., גילשל השוכר ובני משפחתו
מקום ה בן  השוכר  של  רלו יותו  אם  השוכר,  זכאות  בדבר  פרטים  מידע    ,ונטי(, 

השכירות  ותנאי  השכירות  הסכם  את  המידע    .ועוד  אודות  להשכיר  ישמש  דירה 
הדין,  לצורכי   ולצורך    18.4  עריכת בקרה כמפורט בסעיףעמידה בהוראות  להלן, 

   ועוד.    תסטיו, בדיקות סטטימחקרים, עריכת סקרים

יר תהיה רשאית להעביר את מידע  מסכים שדירה להשכ ( השוכר  –)לזכאים בלבד  .18.3
אודותיו למשרד הבינוי והשיכון לצורך ביצוע בדיקות ובקרות ועמידה בהוראות  

 דין. 

הזכות    נוסף,ב .18.4 תמנה(,  )אם  כך  לצורך  שתמנה  מי  באמצעות  להשכיר,  לדירה 
תנ את  השוכר  מול  ולוודא  לבדוק  למשכירה  והרשות  השוכר  שבין  ההשכרה  אי 

ודמי האחזקה,   השכירות את גובה דמי   ובכלל זאת  ואת אופן ההתנהלות במתחם,
גובה הביטחונות שניתנו על ידי השוכר, תשלומים נוספים הנגבים מהשוכר )מבלי  
של   היותה  השכירות,  תקופת  כאמור(,  תשלומים  גביית  להתיר  כדי  בכך  שיהא 

וד, והשוכר מתחייב לשתף פעולה עם כך ולאפשר את  הדירה תפוסה או פנויה וע
הב ידי  ביצוע  על  שתתבקשנה  אסמכתאות  הצגת  ידי  על  לרבות  כאמור,  דיקות 

שדירה   לשוכר  ידוע  להמציאן.  ביכולתו  יש  אם  מטעמה,  מי  או  להשכיר  דירה 
הסכם   במסגרת  זכויותיו  על  לשמירה  השוכר  כלפי  מחויבת  אינה  להשכיר 

אל מי מטעמה בכל    אוין אחר, והוא לא יוכל לבוא אליה  על פי כל ד   אוהשכירות  
עם    אוה  טענ שבהתקשרותו  לוודא  השוכר  באחריות  כך.  עם  בקשר  דרישה 

מכן   לאחר  ואף  השכירות  תקופת  ובמהלך  טרם  עמה  ובהתנהלותו    -המשכירה 
לפי התנאים בהם מחויבת המשכירה במסגרת   וכן  דין  כל  לפי  זכויותיו  נשמרות 

   המכרז.

בזכויות   כאמור  להשכיר  לטובת    הינןזה    18.3  סעיףדירה  חוזה  שלישי  בגדר  צד 
 (. מי מטעמה או דירה להשכיר )

 כללי  .19

השכירות   .19.1 עקב  לזה  זה  חייבים  והמשכירה  שהשוכר  זה,    מושאחובות  הסכם 
 ניתנים לקיזוז. 
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היחיד   .19.2 המלא,  ההסכם  את  משקפים  זה  הסכם  תנאי  כי  במפורש,  בזאת  מוסכם 
סכם זה בא במקום, ומבטל כל מצג, לרבות כזה שנעשה  והבלעדי בין הצדדים. ה

ים בעיתונים, בפרוספקטים ובכל מסמך אחר שאינו כלול בהסכם זה על  בפרסומ
בעל אם  בין  סיכום,  או  ומתן  משא  כל  ומבטל  בכתב,  -נספחיו,  אם  ובין  פה 

בר יהיה  זה  בהסכם  שינוי  כל  לחתימתו.  יעשה  -הקודמים  אם  רק  מחייב  תוקף 
 שני הצדדים.  על ידידין בכתב וייחתם כ

שינוי בקשר לתנאי כלשהו מתנאי הסכם זה על    כל איחור, ויתור, ארכה, הנחה או  .19.3
ידי נספחיו   ברי   על  יהיו  לא  מהצדדים,  ויחתמו  -מי  בכתב  ייעשו  אם  אלא  תוקף 

 הצדדים.  על ידיכדין 

לא ייחשב כויתור, ואותו צד יהא    –צד כלשהו במימוש זכויותיו    על ידי כל איחור   .19.4
כל דין,    על פיזה ו   הסכם  על פי בכל חלק מהן,    אושאי וזכאי להשתמש בזכויותיו  ר

 בכל מועד שימצא לנכון. 

שיהוי   .19.5 בכל  יהיה  פעולה    או המתנה    אולא  מצד    או העדר  נקיטת אמצעים  העדר 
אחד הצדדים בכל מקרה של הפרת הסכם מצד השוכר כדי להיחשב כוויתור על  

 על הסכמה להפרה.  אוההסכם זכות מזכויותיו של אותו צד עפ"י  

קודמת   .19.6 הסכמה  כל  מבטל  זה  סוכמו  הסכם  או  נעשו  שניתנו,  בין  הצדדים,  בין 
בע"פ ובין שנערכו בכתב. כל שינוי של הסכם זה לא יהיה תקף אלא אם כן יעשה  

 בכתב ובחתימת ידם של הצדדים להסכם זה.

 כתובות הצדדים  .20

. לאחר מסירת המושכר 'בנספח אין  הצדדים קובעים את כתובותיהם לצורכי ההסכם כמצו 
 ר. תהיה כתובת השוכר במושכ 

 
 . תחשב כמסירה ,מסירה ביד לשוכר או הדבקת מכתב לדלת המושכר

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 
 
 
 
 

 ה המשכיר  השוכר
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 תוספת תנאים מסחריים  -להסכם השכירות   נספח א'

להסכם הגדרת    –  המבוא 
 המושכר

 

_____ מס'  חדרים,    ,דירה   ___ _____  בת  בקומה  הנמצאת 
מס'______ בניין  ______,  של  _________מס'  ברחוב   ___

 כמסומן בתכניות;  

מחלקה/תת   חלק  המקרקעין:  רישום  בלשכת  הדירה  סימון 
 חלקה _______; גוש: __________ ;  

   -וכן 

_______)הקרקע/   בקומת  הנמצאת   ______ שמספרה  חניה 
לחניית   והמשמשת  כמסומן  מרתף(  בלבד,  אחד  רכב  כלי 

 בתכניות.

______  שמספר  מחסן _______)הקרקע/    הנמצאו  בקומת 
   מרתף(, כמסומן בתכניות.

 
או    –  3.2סעיף   מום  פגם, 

ליקוי במושכר או הפרעה  
הידועים   בו,  לשימוש 

 למשכירה 

  .______________ 

 

תקופת    –  5סעיף  
ותקופות  השכירות 

 השכירות הנוספות

 

 (   –ד )לזכאים בלב

תקופ הינה  השכירות(  בהסכם  )כמובנה  השכירות  ה  תקופת 
ביום   וסיומה   ____________ ביום  שתחילתה 

 .  שנים( 3)סה"כ  ____________

הינה   השכירות(  בהסכם  )כמובנה  הנוספת  השכירות  תקופת 
ביום   וסיומה   ____________ ביום  שתחילתה  תקופה 

 שנים(.   3)סה"כ  ____________

ת הנוספת השנייה )כמובנה בהסכם השכירות(  תקופת השכירו
שתח תקופה  ביום  הינה  וסיומה   ____________ ביום  ילתה 

)סה"כ   תחול  )  שנים(.  4____________  לא  זו  אופציה  *תקופת 
הבנייה   להאצת  ובנייה  תכנון  הליכי  תקנות   לגביהם  שחלות  בפרויקטים 

   (.2015-למגורים )הוראת שעה( )דיור בהישג יד להשכרה(, תשע"ה

 שנים(.   10)***משך כל תקופות השכירות, במצטבר, לא יעלה על 

   (  –ביחס לשוכרים בשוק החופשי בלבד(

תקופה   הינה  השכירות(  בהסכם  )כמובנה  השכירות  תקופת 
ביום   וסיומה   ____________ ביום  שתחילתה 

 .  שנים( 5)סה"כ  ____________

השכירות בהסכם  )כמובנה  הנוספת  השכירות  הינה  תקופת   )
ביום   וסיומה   ____________ ביום  שתחילתה  תקופה 
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 שנים(.   5__________ )סה"כ __

 שנים(.   10)***משך כל תקופות השכירות, במצטבר, לא יעלה על  

 

 
, דמי השכירות  -  10סעיף  

האחזקה ואופן   דמי 
 עדכונם

 (   –)לזכאים בלבד 

תקופת   במהלך  המושכר  בגין  החודשיים  השכירות  דמי 
)ובמילים:  השכיר  __________ של  סך  על  יעמדו  ות 

 ______ שקלים חדשים(.  ______________

במהלך    האחזקהדמי   המושכר  בגין  תקופת  החודשיים 
)ובמילים:    __________ של  סך  על  יעמדו  השכירות 
מע"מ   בתוספת  חדשים(,  שקלים   ____________________

    כדין.

הא דמי  יעודכנו  נוספת  שכירות  תקופת  ודמי  בכל  חזקה 
ובה העדכנית  השכירות  דמי  לשומת  בהתאם  תאם  השכירות 

 מי מטעמה לדמי אחזקה עדכניים.   אולהחלטת דירה להשכיר 

 
   (  –ביחס לשוכרים בשוק החופשי בלבד(

תקופת   במהלך  המושכר  בגין  החודשיים  השכירות  דמי 
)ובמילים:    __________ של  סך  על  יעמדו  השכירות 

 שקלים חדשים(.   ___________________ 

במהלך    האחזקהדמי   המושכר  בגין  תקופת  החודשיים 
)ובמילים:    __________ של  סך  על  יעמדו  השכירות 

חדשים( שקלים  מע"מ  ____________________  בתוספת   ,
 כדין.   

בתום תקופת השכירות, תהיה המשכירה רשאית להעלות את 
השכירות   עד  דמי  של  השכירות    5%בעלייה  דמי  לעומת 

הצמדהלא  )מינאליים  הנו הפרשי  בשנה  כולל  ששולמו   )
 .  תקופת השכירות הראשונה של

בתום תקופת השכירות, תהיה המשכירה רשאית להעלות את 
ה עד  ב   אחזקהדמי  של  ה   5%עלייה  דמי    אחזקה לעומת 

ששולמו  לא  )הנומינאליים   הצמדה(  הפרשי  בשנה  כולל 
   .הראשונה של תקופת השכירות

 
בטח  -  12סעיף   ונות סוגי 

 שניתנו על ידי השוכר 
מזומןיפ בנקאית  / קדון  ₪בסערבות  )*יש  ך ____________   .

   למחוק את המיותר(

   שטר חוב בסך ______________ ₪. 

 . המחאות למוסדות 3
 

מועד תחילת    –  14.2סעיף  
)אכלוס  הבדק  תקופת 

 

 יום ___________________.  
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 חתימת המציע: _________________ 

 הדירה לראשונה( 

 
השבת    –  16.2סעיף   אופן 

 רה בעת פינויה הדי
 (   –)לזכאים בלבד 

)יושלם ____.    המחירים לצרכן  למדדד  ₪, צמו  1,500סך של עד  
 מדד המחירים לצרכן הידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז(. 

ולצביעת    –לחילופין   לסיוד  אחראי  יהיה  ]יש    המושכרהשוכר 
 לסמן את הרלוונטי[ 

   (  –ביחס לשוכרים בשוק החופשי בלבד(

 ____ ______________ 

השבת) את  לחייב  כיצד  המשכירה  דעת  לקדמותה,   לשיקול  הדירה 
 . (ובלבד שתכלול הוראה בכתב בקשר עם כך בהסכם השכירות

 
כתובות   –  20סעיף  
 הצדדים

 כתובת השוכר: _______________;  

 . במושכרתהיה כתובת השוכר  דירהלאחר מסירת ה

   כתובת המשכירה: _________________;

 

 
  
  

 

 

 המשכירה   השוכר
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 חתימת המציע: _________________ 

   המתחםנון תק –נספח ב' להסכם השכירות  

 תקנון

השכירות  .1 לחוזה  מהותי  תנאי  בבחינת  היא  זה  בתקנון  הנכללות  וההוראות  הכללים  על  השמירה 
 שבין המשכירה לשוכר. 

 בנספחיו.  אואין הוראות תקנון זה באות לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה השכירות  .2

ון זה, תהא לו המשמעות הגדרה שלא הוגדרו במפורש בתקנ  אופירוש    אוביטוי    אויין  ענ  אוכל מונח   .3
עם  מתיישב  אינו  הדבר  אם  למעט  מנספחיו  נספח  הינו  זה  שתקנון  השכירות  בחוזה  לו  המוקנית 

 ההיגיון. 

 התנהלות בשטחי המתחם 

 ל:  השוכר ימנע מלעשות כל מעשה, פעולה או מחדל העלולים בצורה זו או אחרת לגרום .4

 חים הציבוריים של הבניין והמתחם. נזק, אבדן או פגיעה לרכוש, ובכלל זה לדירות או לשט .4.1

בגוף   .4.2 לפגיעה  השוכרים    אוסיכון  ציבור  מקרב  אדם  כל  של   אוהמשתמשים    אורכוש 
לקוח מבין הקהל  או  עובד, ספק, מבקר, מוזמן  כל  רק,  לא  לרבות אך  המבקרים במתחם, 

 הרחב. 

כרים וג שהוא, לרבות )אך לא רק( הקמת רעש העלולים להפריע לשומטרד או הפרעה מכל ס .4.3
 אחרים במתחם או לציבור הרחב.

ריחות בלתי סבירים במסגרת מגוריו   או מבלי לפגוע בכלליות האמור, יימנע השוכר מגרימת רעשים   .5
לחרוג משטח המושכר. במיוחד אין להקים רעש   אולריח כאמור לצאת    אובמושכר ולא יתיר לרעש  

 . 23:00-07:00ובין השעות  14:00-16:00דירה בין השעות ב

לעיל  מב מהאמור  לגרוע  המשכירה    –לי  דרישת  יפסיק    אועם  מטעמה  האחזקה  יסיר   אוחברת 
 מטרד כאמור.   אוהשוכר לאלתר כל מפגע 

חברת האחזקה לאלתר, תהא מוקנית לכל אחת מהן הרשות   אולא נענה השוכר לדרישת המשכירה  
 ועילה. המטרד באותה דרך שתיראה להן לנכון כמ אוהסרת המפגע  או לגרום להפסקת

חל איסור מוחלט על שימוש במתקן צלייה )דוגמת מנגל( בתחום המתחם, הן בדירות והן בשטחים  .6
 הציבוריים.   

עם  .7 או  המשכירה  עם  בתיאום  אלא  הציבוריים,  בשטחים  התכנסויות  ולערוך  אירועים  לקיים  אין 
 בכפוף לעמידה בדרישותיה ובהנחיותיה.  חברת האחזקה מטעמה ו

במתחם בהקדם   אותקלה בדירה    אולמשכירה או לחברת האחזקה על כל מפגע  על השוכר להודיע   .8
 האפשרי. 

בשטחים  .9 לרבות  למושכר,  מחוץ  כלשהו  וחפץ  אשפה  ציוד,  כלים,  חפצים,  כל  יחזיק  לא  השוכר 
פינוי האשפה אשר תונהג הציבוריים, במעברים וכיו"ב. כל פסולת או אשפה אך ורק   על פי שיטת 

 במתחם.

מי מטעמן, לסלק ללא כל התראה מוקדמת כל חפץ,   אוחברת האחזקה    או שכירה  הרשות בידי המ .10
מהן  מי  לדעת  יהווה  ואשר  המושכר  לשטח  מחוץ  יימצא  אשר  אחר  דבר  כל  או  מתקן,  ציוד,  כלי, 

 להלן.   21כאמור, כאמור בסעיף מטרד, ולחייב את השוכר בהוצאות הכרוכות בגין סילוק המטרד 

או  .11 ריחות  כדוג'  מטרד  ייווצר  שלא  לכך  שידאג  ובלבד  בדירה,  מחמד  חיות  להחזיק  רשאי  השוכר 
רעשים לשכניו במתחם. החזקת החיות תהא בכפוף לדין )לרבות בכל הקשור לרישוי, מתן חיסונים, 

גולות(. השוכר יהא : תרנ ההחזיק בדירה חיות משק בית )לדוגמת לכלבים(. אין למחסומים ורצועו
מטרד   לכל  מוחלט  באופן  לדירה    אואחראי  בעקיפין,  או  במישרין  המחמד,  חיית  שתגרום   אונזק 

 לצד ג'. אין להאכיל את חיית המחמד מחוץ לדירה.  אולשטחים הציבוריים 

כל הובלה של משאות כבדים/גדולים במעליות   יש לתאם מראש עם המשכירה או חברת האחזקה .12
מובהר   עלולים המתחם.  אשר  מנזקים  המעליות  על  הגנה  לצורך  נדרש  כאמור  תיאום  כי  לשוכר, 

 להיגרם להן כתוצאה מהובלת משאות כבדים/גדולים כאמור. 

למתחם,  .13 שונים  ביטחון  באמצעי  לנקוט  חייבות(  לא  )אך  רשאיות  האחזקה  חברת  או  המשכירה 
 מות וכיו"ב.  התקנת דלת כניסה בעלת קוד, הקמת מחסומי חניה, התקנת מצללרבות 
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 חתימת המציע: _________________ 

 שימוש בפנים המושכר ובחניה
השוכר יהיה רשאי לתלות תמונות, אביזרי נוי וכו' בתנאי שהתלייה תבוצע באופן שיאפשר הסרתם  .14

 כטל(. והשבתה של הדירה למצב חדש באמצעות צבע קיר רגיל וחומר סתימת חורים בקירות )שפ

ברגים בכל חיפוי בדירה )כגון: קרמיקה    אולחורר באמצעות מסמרים    אוחל איסור מוחלט לקדוח   .15
בקירות חדרי הרחצה(, ריצוף או פרקט, או אביזרים )כגון: דלתות, משקופים, ארונות(, ואין לעשות 

 שימוש בדבק, מכל סוג שהוא, על כל חיפוי, ריצוף, פרקט או אביזר כאמור.  

השוכר   .16 וחומרעל  חלקים  החלפת  לרבות  השוטפת,  האחזקה  פעולות  את  )כגון:  לבצע  מתכלים  ים 
 על חשבונו ובאחריותו.    –החלפת נורות שרופות, ניקוי סתימות בכיורים(, ניקיון, הדברה וכיו"ב 

אין לבצע החלפת או הוספת מנעול דלת הכניסה ללא אישור המשכירה או חברת האחזקה מטעמה.  .17
רשאיות לעשות  יימצא בידי המשכירה או חברת האחזקה בכל עת, והן תהיינה  עותק מפתח הדירה  

 בו שימוש במקרי חירום בלבד.  

החיצוניים   .18 בקירותיה  או  בדירה  לכך  המיועדים  במקומות  תבוצע  כביסה  בלבד,    –תליית  ובהם 
 באופן שיאפשר שמירה על חזות אסתטית של המתחם.  

שטח החניה שהוקצה לו, ולצורך חניית רכבו בלבד )לפי השוכר יעשה שימוש לצרכי חניה אך ורק ב .19
שאינו   פרטי אחר  צורך  לכל  או  אחר  רכב  כל  ולא  האחזקה,  לחברת  או  למשכירה  שנמסרו  הרכב 

 חניית רכב(. 
 כללי 

בציוד   .20 להשתמש  או    אואין  ציוד  אותם  נועדו  להם  לצרכים  אלא  המשותפים  המתחם  במתקני 
 מתקנים.

  מה רשאיות לבצע כל עבודה או פעולה שהשוכר אחראי לביצועה המשכירה או חברת האחזקה מטע .21
חברת  או  המשכירה  מצד  מתאימה  התראה  שניתנה  אף  על  ידו  על  בוצעה  ושלא  זה  תקנון  פי  על 

, והמשכירה תהיה 10%האחזקה. במקרה כזה, יחויב השוכר בעלות הטיפול בתוספת תקורות של  
הסכם השכירות לצורך חילוט חוב השוכר בגין רשאית לעשות שימוש בבטחונות שניתנו לה על פי  

 כך.

ו חברת האחזקה מטעמה תהא רשאית לשנות את הוראות התקנון מפעם לפעם, תוך  המשכירה א .22
לתיבות   המצאתה  באמצעות  תימסר  כאמור  הודעה  כאמור.  השינויים  על  לשוכרים  הודעה  מתן 

 של הבניין.  אוהדואר של השוכרים או פרסומה על גבי לוח המודעות של המתחם 

 

 
 __________________    __________________ ____ 

 השוכר       המשכירה 



 
- 99 - 

 

 חתימת המציע: _________________ 

 טופס הרשאה לחיוב חשבון –נספח ג' להסכם השכירות 

 
 

      לכבוד בנק  
 קוד מסלקה  סוג חשבון  מס' חשבון בנק 

       סניף  
     כתובת הסניף  

 בנק  סניף   
  

 
 קוח בחברה אסמכתא/מס' מזהה של הל  קוד מוסד 

  

 
                                                                                                אני/ו הח"מ,   .1

 מס' זהות/ח.פ.   שם בעל/י החשבון כמופיע בספר הבנק 
 

            כתובת:  
  

מיקוד       עיר    מס'    רחוב 
 

א לחייב  הוראה  בזה  לכם  בגין  נותן/ים  בסניפיכם  הנ"ל  חשבוני/נו  שכירות  דמי  ת 
 .                                            עבור

רשימות    או  מגנטי  באמצעי  פעם  מדי  לכם  שיומצאו  ובמועדים  ידיבסכומים    על 
 ההרשאה.  כמפורט מטה בפרטי                                                                                 

 
 ידוע לי/נו כי:  .2

          הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק   על ידי הוראה זו ניתנת לביטול א.
שתיכנס לתוקף, יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן, ניתנת לביטול עפ"י 

 הוראת כל דין.  
על   ב. על כך תימסר  ובלבד, שהידיעה  אהיה/נהיה רשאי/ים לבטל מראש חיוב מסוים 

 .  ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב
אם   ג. החיוב,  ממועד  ימים  מתשעים  יותר  לא  חיוב,  לבטל  רשאי/ים  אהיה/נהיה 

בכתב   שנקבעו  או הסכומים  המועדים  אינו תואם את  החיוב  כי  לבנק  אוכיח/נוכיח 
 ההרשאה, אם נקבעו.  

ההרשאה .3 בכתב  שצוינו  הפרטים  כי  לי/לנו  עם   ידוע  להסדיר  שעלי/נו  נושאים  ומילויים, 
 המוטב.  

על  י/לנו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו  ידוע ל .4
 הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.   ידי

הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת וכל עוד   .5
 ניעה חוקית או אחרת לביצוען.  לא תהיה מ

מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה  הבנק רשאי להוציאני/ו   .6
 לכך, ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו, תוך ציון הסיבה.  

 בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.      נא לאשר   .7
יקבע .8 ומועדו  לעת  סכום החיוב  מעת  ידיו  )המשכירה(  על  עפ"י    ___________________ 

 מנו. סכם שכירות עה
 :פרטי החיוב .9
 
 
 

מס'   סכום לחיוב בודד 
 חיובים 

 הצמדה  תדירות החיוב 
 בסיס  סוג  

מועד חיוב  
 ראשון 

מועד חיוב  
 אחרון 

    חודשי 
 חודשי -דו 
          

    

 
 

     
 חתימת בעלי/י החשבון 
….……………………………………………………………………

… 
 

 אישור בנק 
 

 קוד מסלקה  חשבון  סוג מס' חשבון בנק  לכבוד   
                                 

            
 

 בנק  סניף   
  

 
 אסמכתא/מס' מזהה של הלקוח בחברה  קוד מוסד 
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 חתימת המציע: _________________ 

מ הוראות  ובמו                                       -קיבלנו  בסכומים  חיובים  באמצעי  לכבד  שיופיעו  עדים 
פ מדי  לנו  שתציגו  ברשימות  או  בהם,  מגנטי  נקוב  יהיה  בבנק  מספר חשבוני/נם  ואשר  בפעם,  עם 

והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה. רשמנו לפנינו את ההוראות, ונפעל בהתאם. כל עוד מצב 
הת לא  עוד  כל  לביצוען;  אחרת  או  חוקית  מניעה  תהיה  לא  עוד  כל  זאת:  יאפשר  קבלה  החשבון 

 עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר.    אצלנו הוראת ביטול בכתב על ידי בעל/י החשבון או כל
 
 

 בכבוד רב,            תאריך:  
   בנק  

  
   סניף  

  
וחותמת       )חתימה 

 הסניף(  
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 חתימת המציע: _________________ 

כולל  צילום תעודות זהות של השוכר, –  להסכם השכירות נספח ד'
הספח
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 חתימת המציע: _________________ 

 

 נוסח ערבות בנקאית  –' להסכם השכירות  נספח ה
                         בנק 
                         סניף

 
 לכבוד 

 )המשכירה(  ___________
 נ.,ג.א.
 

                ערבות בנקאית מס'  הנדון:
 
(, אנו ערבים  "המבקש"  -להלן  יחד  )____________, ת.ז. _____________  על פי בקשת .1

ם  לטת ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום כל סכום שהוא עד לסכובזה כלפיכם בערבות מוח
חדשים    (  ) ₪    של שקלים 

הערבות"  -)להלן   המבקש"סכום  מאת  שתדרשו  מיום   (  שכירות  חוזה  עם  בקשר 
____________ . 

 סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן בתנאי ההצמדה שלהלן: 
לצרכן המתפרסם מדי חודש על ידי הלשכה פירושו מדד המחירים    -  מדד המחירים א.

 ה. המרכזית לסטטיסטיק
חלק ממנו כי מדד המחירים הידוע ביום    אואם יתברר בעת תשלום סכום הערבות   ב.

)להלן   כאמור  החדש"  -התשלום  חודש    עלה(  "המדד  בגין  המחירים  למדד   ביחס 
  _____ לשנת  ב_____  _________  שפורסם  הבסיס"  -)להלן  יום  ב"מדד  יחס ( 

 . הבסיסשבין המדד החדש למדד 
ה   בתוספת  הערבות  יקראו)סכום  כאמור  המחירים  למדד  ההצמדה  סכום  "  -פרשי 

 "(.הערבות הצמוד
לפי דרישתכם הראשונה בכתב, אנו נשלם לכם, לא יאוחר משבעה ימים מתאריך התקבל   .2

לא יעלה  דרישתכם אצלנו לפי כתובתנו המפורטת מטה, כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד ש
הוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו  על סכום הערבות הצמוד, מבלי להטיל עליכם חובה ל

 חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.
הבלעדי   .3 דעתכם  שיקול  לפי  בחלקים,  או  אחת  בבת  זו  ערבות  לממש  רשאים  תהיו  אתם 

על   שיעלה  כולל  סכום  הערבות  בגין  לכם  נשלם  לא  מקרה  שבשום  הערבות  ובלבד  סכום 
 בתוספת הפרשי הצמדה. 

תמומש תקופת    אם )              או עד ליום  )כולל(               קף עד ליום  שאר בתויערבות זו ת .4
 בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.האופציה( 

 להעברה.   אוערבות זו אינה ניתנת להסבה  .5
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 חתימת המציע: _________________ 

 שטר חוב   –השכירות להסכם  ו'נספח 
 

 בלתי סחיר    שטר חוב 
  שנת      בחודש      יום  ב       -שנעשה ב 

 
זה     שנת            בחודש       ביום   שטר  כנגד  לשלם  מתחייב  לפקודת  אני 

___________   " של   , "( המשכירה )להלן:  צמוד   _________  סכום  שיהא  ש"ח, 
 למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן: 

 ת. בלתי בשכירו י התמורה ק 

 _________________ מקום התשלום:  

 ונח "צמוד מדד המחירים לצרכן" הפרוש הבא: בשטר חוב זה יהיה למ 

של   . 1 בפועל  הפירעון  מועד  לפני  לאחרונה,  שיתפרסם  המדד  מתוך  יתברר  אם 
)להלן:  השכירות  דמי  של  כלשהו  החדש"   -תשלום  החדש  "המדד  המדד  כי   , )

חודש   מדד  לעומת  פו   _________ עלה  ב אשר  לחודש     -15רסם 
 ________ שנת  ה "   )להלן:   __________  אז  " בסיס מדד  כי   , הסכום  ( יוגדל 

 . מדד הבסיס , בשיעור שבו יעלה המדד החדש לעומת  לתשלום 

לצרכן" זה    בשטר  . 2 המחירים  המחירים    -משמעו    "המדד" או    "מדד  מדד 
ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   על  והנקבע  וירקות  פירות  הכולל  לצרכן 

מו ו  כל  ידי  על  יתפרסם  אם  אף  מדד,  אותו  וכולל  כלכלי  גוף  למחקר  או  סד 
על   בנוי  שהיה  בין  במקומו,  שיבוא  אחר  רשמי  מדד  כל  לרבות  אחר,  רשמי 
אחר,   מדד  יבוא  אם  לאו.  אם  ובין  הקיים  המדד  בנוי  עליהם  נתונים  אותם 
בינו   היחס  את  תקבע  לא  כלכלי  ולמחקר  לסטטיסטיקה  המרכזית  והלשכה 

ה  של  לבין  החשבון  רואי  יקבעו  המוחלף,  בינו   המשכירה מדד  היחס  לבין    את 
 המדד המוחלף. 

השטר:   עושה    מרחוב   ____________    ת.ז.   _____________ שם 
 _______________ 

                    חתימת עושה השטר:  

 

 ערבות אוואל 

כ  על  בזאת  ומוותר  השטר  עושה  ידי  על  השטר  לתשלום  אוואל  ערבות  ערב  ל  אני 
 . 1967  -דרישה בגין חוק הערבות, תשכ"ז    או טענה  

 הערבים:   חתימות 

1  .       2  .     

 ת.ז.:  המען:  שם הערב: 

1  . ______________  ___________________  ___________ 

2  . ______________  ___________________  ___________ 
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 חתימת המציע: _________________ 

 

 תכניות ומפרט המושכר   –להסכם השכירות  נספח ז'
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 חתימת המציע: _________________ 

 טופס מסירת חזקה במושכר –להסכם השכירות  ח'  נספח

 
 מסירת חזקה  פרוטוקול  

 
 תאריך: __________ 

 
 

דירה מס' __  קומה   גוש ____  חלקה __  _____  מס' _________   רח'    עיר/ישוב  _______

 מס' __   

 

ד  _________ כצ____( ___  המשכירהבבדיקה הפיזית שנעשתה לצורך העברת רכוש בין חברת )  

 מוסר    

 ________________כצד המקבל,  ) השוכר ( _____________________ גב'/לבין מר 

 נתגלו הליקויים המפורטים ברשימה שלהלן: 

 

 הפריט הטעון תיקון      מס'  
 

 אור התיקון הנדרש ית                      

   

   

   

 
   –קריאת שעונים 

 
     שעון מים       שעון חשמל  

 
   את מונה גזקרי

 
הערות:  

________________________________ ____________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________

 _______________________________ _____________________________________
 _______ 

 :ותהצהר

 ינים במפרט הדירה. ההתקנים והקבועות המצו  דת בכלמצויהדירה  המשכירה מאשרת ש .6

המשכירה מאשרת שמערכת החשמל בדירה )לרבות הארקה( נבדקה על ידי חשמלאי מוסמך   .7

 ונמצאה תקינה. 

נבדק  .8 והכיבוי  האש  גילוי  שמערכות  מאשרת  ונמצאו  המשכירה  הסמכה  בעל  עובד  ידי  על  ו 

 תקינות. 

לעיל, נמצאה הדירה, רכיביה ומערכותיה  בטבלה שעט הליקויים שנרשמו  למהשוכר מאשר ש .9

אין באמור כדי לגרוע מזכות השוכר להודיע על ליקויים נוספים במועד   .ומתוחזק  במצב תקין

 מאוחר יותר, אם יתגלו. 
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 חתימת המציע: _________________ 

 .בהסכםמור דאג לתיקון הליקויים בהתאם לאת המשכירה .10

      

 

  תאריך     
 

 ה שם וחתימ              

 )נציג המשכירה(           

         
         

 
 

 שם וחתימה         

 ) השוכר (          

 

 
 יש לרשום שמות החותמים באופן ברור 
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 חתימת המציע: _________________ 

  טופס הזמנת שיפורים במושכר/שירותים נוספים –להסכם השכירות  נספח ט' 

 תאריך: ________ 

 לכבוד 

    )המשכירה( ________________חברת 

או לבצע שינויים  רה מס' ____ בבניין מס' _____. ברצוני לרכוש את התוספות הנני שוכר די
 ת התוספות/שינויים היא _______________ ₪.מטה. ידוע לי, כי סה"כ עלו בדירה כמפורט

 

 עלות תיאור השיפור 

  

  

  

  

  

 

 מע"מ: __________ סה"כ לתשלום, כולל 

 התשלום יבוצע באופן ובמועדים כדלקמן: 

 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 על החתום 

 

 _________________________   _________________________ 

 חתימת השוכר     חתימת המשכירה 
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 חתימת המציע: _________________ 

 

 ות תחזוקה חוברת הורא –י' להסכם השכירות נספח 
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 חתימת המציע: _________________ 

 

 תחזוקה  מפרט –י"א להסכם השכירות נספח 

 

( להסכם העיקרי 3יצורף נספח ג)
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 חתימת המציע: _________________ 

 תוספת להסכם שכירות בעניין איחור במסירה – בי" נספח

 
 הסכם שכירות בלתי מוגנת מיום ______ ל תוספת

  שנת__________ לחודש   _________ביום  ______________ בעיר מהונחת כהרשנע
 _______ 

 
ן ב   י

  ______________ ' חברה מס, ______________
  ______________  מרחוב

 ; מצד אחד "( ה)להלן: "המשכיר
 

ן  י ב  ל
  ______________  .ז.ת ______________
 ______________ ת.ז.  ______________

 ______________  שכתובתם
 

 מצד שני;   )להלן ביחד ולחוד: "השוכר"(
 

 
_ הסכם שכירות בלתי מוגנת בקשר עם דירה מס'  הצדדים נחתם ביום _______  ובין

_ בבניין  בפרויקט  __  חלקה _   _______ כגוש  הידועים  במקרקעין   ________
 "(; החוזה)להלן: " ______ המצויים בעיר ________ 

 ל  י א ו ה

 ל  י א ו ה ו ; הושלמו טרם  והדירה הפרויקט ובניית
 ל  י א ו ה ו ;השכירות  תקופת לתבתחי איחור של  האפשרות  את  להסדיר הצדדים  וברצון

 
 :וסכם בין הצדדים כדלקמןלפיכך הוצהר, הותנה וה 

 ת והגדרו  מבוא  .1

 . ומהווה חלק בלתי נפרד הימנ  לנספח זההמבוא  .1.1

זולת    בחוזהתהיה המשמעות שניתנה להם    בנספח זהלמונחים ולהגדרות המופיעים   .1.2

 אם יצוין במפורש אחרת. 

בנספח  חייב את הצדדים למעט השינויים המוסדרים  ימשיכו לחול ול   החוזההוראות  .  1.3

 . זה

 במסירת הדירה    ר איחו  .2

 זכאי   יהיה   לא ,  יום  15  על   יעלה  לא  אשרהשכירות,    תקופתיחול עיכוב בתחילת    אם .2.1

 . פיצוי לכל  השוכר

 60על    יעלהיום אך לא    15יחול עיכוב בתחילת תקופת השכירות, אשר יעלה על    אם .2.2

לפיצו  זכאי  יהיה,  יום של  הקונה  בסך  כשהסכום   50%י  היומיים,  השכירות  מדמי 

במס' את    מוכפל  השוכר  ביטל  אם  העיכוב.  יוכפל    –  החוזה ימי  שבהם  הימים  מס' 

הפיצוי יהיה מס' ימי העיכוב עד ליום הביטול. אם בחר השוכר שלא לבטל את החוזה  

ימי העיכוב עד למועד המסירה בפוע   – יוכפל הפיצוי יהיה מס'  ל  מס' הימים שבהם 

 יו לשלם למשכירה.   של הדירה והפיצוי ישולם על דרך הנחה מדמי השכירות שעל

לעיל כדי לגרוע מיתר התחייבויותיו הכספיות של השוכר על פי   2.2באמור בסעיף    אין .2.3

הסכם השכירות, כגון תשלום דמי אחזקה, תשלום ארנונה, תשלום לחברת החשמל,  

  השכירות   תקופת   מתחילת  החל "ב,  יוצוכ תשלום אגרות מים וביוב, תשלום עבור גז  

 . בפועל
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 חתימת המציע: _________________ 

יום, ייחשב הדבר כהפרה של    60בתחילת תקופת השכירות העולה על  יחול עיכוב    אם .2.4

 לפי כל דין.    הסעדיםהמשכירה לכל דבר ועניין, המזכה את השוכר בכל  

לשוכר    בכל .2.5 תעמוד  את  זכותשלב  של    לבטל  בהתראה  מראש    15ההסכם,  ימים 

שהעיכ  ובלבד  אותם  ובכתב,  במהלך  לסיומו  בא  לא  צורך   15וב  ללא  וזאת  ימים, 

 .  למשכירה  כלשהו פיצוי לוםבתש

  אין   אשר  מגורם  נובע  השכירות  תקופת  בתחילת  העיכוב  אם,  לעיל  האמור  אף  על .2.6

אינו מוטל על המשכירה,   ולתוצאותיו  להתרחשותו  ושהסיכון   עליו   שליטה  למשכירה 

 די לפגוע בזכות הביטול של השוכר.  לא יהיה זכאי השוכר לפיצוי. אין באמור כ

 יעודכנו תקופות השכירות בהתאם. –בגין כל עיכוב כאמור  .2.7

 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
 

 
 

 השוכר   המשכירה 
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 חתימת המציע: _________________ 

 

   

 ( 6ג)נספח         

 
  מופחת פרסום ועריכת הגרלות לזכאים לשכירת דירה בשכר דירה נוהל  

 דיור להשכרה"  בפרויקט "
 

 סכם"(.בנספח זה תהא הפרשנות אשר ניתנה להם בהסכם העיקרי )"הה לכל המונחים

 

 תוכן עניינים:

 כללי.  .1

 מטרת הנוהל.  .2

 .מופחתפרסום הדירות בשכ"ד  .3

 מוקדי המידע הטלפוני.  .4

 אתר האינטרנט של הפרויקט. .5

 משרדי היזם באתר הפרויקט. .6

 במתחם.   מופחתסיורים בדירות בשכר דירה   .7

 מועדי ההגרלות.   .8

 שם להגרלה. הזכאים להיר  .9

 ההרשמה להגרלה ובקשת ההרשמה.  .10

 עריכת ההגרלה.  .11

 הודעות על תוצאות ההגרלה.  .12

 תשלום הפיקדון.  .13

 במתחם והפניה לחתימת הסכם השכירות.   מופחתבחירת דירות בשכר דירה  .14

 אי עמידת הזכאי בלוחות זמנים.  .15

 חלקי על ידי הזכאי.   אומסירת מידע מטעה  .16

 חזרה מבקשת הרשמה על ידי הזכאי.  .17

 שימת ההמתנה. ר .18

 



 
- 113  - 

 

 חתימת המציע: _________________ 

 

 כללי  .1

להשכרה דיור  לקדם  הינה  המכרז  השכירות    מטרת  שוק  של  שכלולו  לצורך  ארוך  לטווח 
ויצירת מגוון פתרונות שכירות ברחבי הארץ, וזאת תוך יצירת תמהיל דיור להשכרה לטווחי  
יציבות   והן בפיקוח על עליית מחיר השכירות תוך מתן  זמן שונים הן במחירים מופחתים 

 לשוכר בהתאם לצרכיו התעסוקתיים והמשפחתיים.  וודאות

להו היזם  בהתאם  ישכיר  המכרז,  דירה  ראות  בשכר  הדירות  בהתאם  מופחתאת  והכל   ,
 להוראות ההסכם.   

כל גוף    או על ידי ממשלת ישראל  הוראות    אוהוראות דין    תיקבענה בעתיד  אוקיימות  אם  
לזכאים    או השכרה  לנהלי  ביחס  מטעמה,  ע  אוועדה  אשר  נהלי  לזכאים,  הגרלות  ריכת 

מירו על הוראות נוהל זה, יחולו הוראות אלו בהתאמה גם על  יח או יתקנו  או ישנו  או יוסיפו 
 פרויקט זה, אם החברה תקבע שהוראות אלו רלוונטיות ביחס לפרויקט.  

 מטרת הנוהל  .2

ת  מטרת הנוהל היא קביעת הנחיות לפרסום ושיווק המתחם על ידי היזם וקביעת נוהל עריכ
והכל בהתאם להחלטה בדבר  ,  מופחתההגרלות לזכאים להם תושכרנה הדירות בשכר דירה  

 דיור להשכרה והוראות הדין החל על פרויקטים לדיור להשכרה.

הסמכות   תהיה  תיקון  לחברה  על  מהוראות  להורות  הוראה  לבקשת כל  לעת,  מעת  הנוהל 
 היזם או בתיאום עמו.  

  מופחתפרסום ושיווק הדירות בשכ"ד  .3

בשכ"ד   הדירות  היזם,  מופחתשיווק  ידי  על  לזכאים  לפני    ופרסומן  חודשים  שישה  יחל 
 . כמפורט להלן תחילת תקופת ההשכרה וכן במהלך תקופת ההשכרה

  על ידי כל גורם מטעמו   אושיופץ על ידו  שיווקי    אוהיזם מתחייב לכלול, בכל מידע פרסומי  
הפרויקט,   עם  לפיו  בקשר  במסג משפט  תכניתהפרויקט מוקם  וזאת    ", דירה להשכיר"  רת 

והלו החברה  של  שמה  במצטבר,  בצירוף  הנ"ל,  )כל  )צבעוני(  שלה  " ייקרא  גו  מיתוג להלן: 
פרסומי  הפרויקט מידע  כל  על  תחול  כאמור  התחייבות  אופן    או"(.  יהא  כאמור,  שיווקי 

 למעט מכלליות האמור( באמצעי התקשורת השונים, בכל   לימבו , לרבות )יהאהפרסום אשר  
גבי ועל  הפרויקט  באתר  שילוט  הפרסום,  אמצעי  ובכל  וכיו  המדיות  הפרויקט  ב  "בנייני 

 "(.  אמצעי פרסום)להלן: " 

בכל אמצעי תקשורת שיבחר, אך הוא חייב לפרסם    מופחתבשכ"ד  היזם יפרסם את הדירות  
 גם באמצעי הפרסום שלהלן:

בשכ"ד   .3.1 הדירות  פרסום  ייעשה  ההשכרה  תקופת  תחילת  י  בשנ   מופחתטרם 
ס  ובעיתון מקומי אחד במשך שלושה  לפחותעיתונים בתפוצה ארצית    . ופי שבוע 
  18-ל אחת    מופחתלאחר תחילת תקופת ההשכרה, ייעשה פרסום הדירות בשכ"ד  

כ  חודשים  כמפורט    45-)לפחות(,  רשימת ההמתנה  של  פקיעתה  מועד  ימים טרם 
פת זמן שתיקבע  להלן, בעיתון יומי מוביל אחד לפחות, ולמשך תקו  18.2.5בסעיף  

 דעת היזם.  לפי שיקול 

שכרה ובמהלך כל תקופת ההשכרה, ייעשה הפרסום גם  טרם תחילת תקופת הה .3.2
 להלן.  5באתר האינטרנט של הפרויקט, אשר יופעל על ידי היזם, כמפורט בסעיף 

טרם תחילת תקופת ההשכרה ובמהלך כל תקופת ההשכרה, ייעשה הפרסום גם   .3.3
ל החברה,  של  האינטרנט  מהחברהבאתר  שיקבל  הנחיות  תבחר  פי  החברה  אם   ,

יעביר בכך היזם  את    .  תעלה  אשר  לחברה,  הפרויקט  של  הפרסום  מודעות  את 
הפרסום באתרה. באתר יהא קישור לאתר האינטרנט של היזם. אין באמור כדי  
כפי   הפרסום  מודעות  של  המלא  תוכנן  את  לפרסם  החברה  על  חובה  להטיל 

  או דרישה    און בכלל, והיזם לא יבוא בכל טענה  לפרסמ  או שיועברו על ידי היזם  
 עם כך.    תביעה בקשר
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היזם מתחייב להציב )ולתחזק( באתר הפרויקט, במהלך כל תקופת הבניה, בצמוד   .3.4
ברור,    או בכיתוב  שלט,  ובולט,  מרכזי  ובמיקום  המרכזי  האתר  שלט  גבי  על 

   ס"מ. 100*120-שיכלול את מיתוג הפרויקט, בגודל שלא יפחת מ

דין  כןכמו   .3.5 כל  להוראות  להציב  ובכפוף  היזם  מתחייב  בניין  )ולתחזק(  ,  כל  על 
שייבנה בפרויקט והמיועד להשכרה, מיד עם השלמת הקמתו ולאורך כל תקופת  
את   שיכלול  ברור,  בכיתוב  שלט,  ובולט,  מרכזי  במיקום  הפרויקט,  של  ההשכרה 

 ס"מ.   80*50-מיתוג הפרויקט, בגודל שלא יפחת מ 

  קשר עם וכתוצאה ממילוי התחייבויות היזם כאמור ב האחריות    מובהר, כי מלוא  .3.6
מכלליות   לגרוע  מבלי  ומוחלט.  בלעדי  באופן  היזם  על  תחול  לעיל,  זה  בסעיף 

בכל  האמור כאמור  התחייבויותיו  קיום  את  להסדיר  האחריות  היזם  על  תחול   ,
  כספי שהוא. היזם יישא בכל העלויות הכרוכות בקיום   או רישויי    או היבט חוקי  

הצג עם הפקת,  עלויות בקשר  זה  ובכלל  לרבות  התחייבויותיו כאמור  פרסום,  ת, 
  היטלים )אם וככל שיחולו(.  אואגרות 

היזם מתחייב להביא לאישור החברה, מראש,  ,  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .3.7
תוכן   בכל    או  פרסומיכל  יפורסם  אשר  מטעמו(,  מי  )וכל  היזם  מטעם  שיווקי 

 . מופחתר עם הדירות בשכר דירה אמצעי פרסום, בקש

 המוקד הטלפוני של הפרויקט .4

יפעיל   היזם  ההשכרה,  תקופת  כל  ובמשך  ההשכרה,  תקופת  תחילת  לפני  חודשים  שישה 
לקבלת    08:00-17:00ימים בשבוע בין השעות    5מוקד מידע טלפוני לפרויקט, אשר יפעל  

במתחם,   מופחת ה  הבהרות והסברים בקשר להרשמת זכאים לשכירות דירות בשכר דיר
עריכ  ואופן  מועדיהן  ההגרלות,  לגבי  בשוק  פרטים  לשוכרים  הפרויקט  אודות  ומידע  תן 

 החופשי. 

 אתר האינטרנט של הפרויקט  .5

שישה חודשים לפני תחילת תקופת ההשכרה ובמשך כל תקופת ההשכרה, היזם יפעיל אתר 
לפרויקט.   ייעודי  יאאינטרנט  אשר  ההגרלה,  ביצוע  תקנון  יכלל  ידי  באתר  על  מראש  ושר 

 :  םהחברה, ויכלול בין היתר את הפרטים הבאי

 שם היזם. .5.1

, המיועדות להשכרה לזכאים. הפירוט יכלול  מופחתהדירות הפנויות בשכר דירה   .5.2
, מספר הבניין והקומה בבניין,  מופחתאת מספר החדרים בכל דירה בשכר דירה  

ר ומועד תחילת  נכון למועד הפרסום באתודמי האחזקה  דמי השכירות החודשים  
 תקופת השכירות הרלוונטית.

 . ושיטת ההגרלהגרלות לזכאים מועדי עריכת הה .5.3

 נוהל זה, במלואו.   .5.4

 במתחם.   מופחתמועדי הסיורים בדירות בשכר דירה  .5.5

)להלן .5.6 תשלום  ללא  להורדה,  הניתנים  למתחם  להרשמה  בקשה    בקשת "  -טפסי 
 "( ופירוט על אופן הגשתם. הרשמה

על    ת מועצת מקרקעי ישראל קובץ החלטול  4.8סעיף   .5.7 דיור להשכרה, החל  בדבר 
)לעיל    הפרויקט מופחת  במחיר  לזכאות  והקריטריונים  הסף  תנאי  את  והקובע 

 "(.   החלטה בדבר דיור להשכרה -ולהלן

החברות   .5.8 של  התקשרות  ופרטי  זכאות  אישורי  הנפקת  תהליך  אודות  פרטים 
 המנפיקות אישורים אלו. 

בשוק .5.9 דירות  להשכרת  בקשר  שטחיהן,    מידע  הדירות,  סוגי  לרבות:  החופשי 
 רבויות וכיוב'. תקופות השכירות, ע
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 נוסח הסכם השכירות על נספחיו, אשר ייחתם בין השוכר לבין היזם.   .5.10

 בהעברה בנקאית, לידי היזם.  אופרטים בדבר אופן תשלום הפיקדון בשיק  .5.11

דואר  .5.12 באמצעות  או  פקסימיליה  באמצעות  היזם  נציג  עם  קשר  יצירת    אפשרות 
ממועד קבלת הפניה    ימי עסקים  3אלקטרוני ומענה לפניות אלו, לא יאוחר מאשר  

 אצל היזם.  

הן   .5.13 להשכרה  הדירות  כי  היזם  יציין  לעיל,  כאמור  פרסום  בכל  כי  בזאת,  יצוין 
 במסגרת פרויקט להשכרה למגורים שיזמה החברה. 

 מועד ודרך פרסום תוצאות ההגרלה.  .5.14

 משרדי היזם באתר הפרויקט .6

יפתח המתחם,    היזם  מ  6באתר  ההשכרה,  תקופת  תחילת  מועד  לפני  שרד, חודשים 
ושעות   של שכתובתו  האינטרנט  ובאתר  הפרויקט  של  האינטרנט  באתר  יפורטו  הפתיחה 

)להלן במתחם"  -החברה   היזם  בתקופת  משרדי  פתוחים  יהיו  במתחם  היזם  משרדי   .)"
שעות    4  -בימי חול, ו   שעות לפחות   6להלן, מידי יום במשך    ההרשמה הראשונה, כהגדרתה

 לפחות בימי ו' וערבי חגים.  

 במתחם   מופחתם בדירות בשכר דירה  סיורי .7

סיורים יערכו כשבועיים לפני מועד ההגרלה הרלוונטית. הסיור אינו חובה וזכאי   .7.1
 יהא רשאי להשתתף בהגרלה גם אם לא נכח בסיור.  

 מועדי ההגרלות .8

במתחם, תיערך לא יאוחר    חת מופההגרלה הראשונה לבחירת דירות בשכר דירה   .8.1
תחיל  4מאשר   מועד  לפני  )להלן חודשים  ההשכרה  תקופת    ההגרלה "  -ת 

 "(. הראשונה

דירה   .8.2 בשכר  פנויות  דירות  לגבי  אחת  מופחתהגרלות  תתקיימנה  עשר ,    לשמונה 
אך  (  18) היזם,  ידי  על  יקבע  אשר  במועד  ההשכרה,  תקופת  כל  במהלך  חודשים 

הפרסום    30לפחות   ממועד  בסעיף  כמפויום  ההגרלות  "  -)להלן לעיל    3.1רט 
 "(. בתקופת ההשכרה

 "(מועדי ההגרלות" -הלן יחד )ל

 הזכאים להירשם להגרלה  .9

)לעיל ולהלן  זכאות"   -זכאים בעלי אישור זכאות במועד ההרשמה להגרלה  "(, אשר  אישור 
יהיו   נקלטה,  שבקשתם  אישור  וקיבלו  האחרון  המועד  עד  ההרשמה  בקשת  את  הגישו 

ר דירה מטעם  שם להגרלה. אישור הזכאות יונפק באמצעות חברות הסיוע בשכרשאים להיר
" )להלן:  והשיכון  הבינוי  ייבדק  "(.  חברות הסיועמשרד  בפועל  עריכת ההגרלה  סמוך טרם 

תוקפם של אישורי הזכאות של הנרשמים, בתיאום עם החברה, ואדם שנרשם להגרלה אך  
    לא ישתתף בהגרלה.    –נמצא כי אינו זכאי 

 ההרשמה להגרלה   .10

להגרלה הראשונה תמשך במשך   .10.1 היזם    יום  40ההרשמה  ידי  על  פרסומה  ממועד 
 "(. תקופת ההרשמה הראשונה" -)להלן  

יום ממועד פרסומה על ידי    30במהלך תקופת ההשכרה, ההרשמה תמשך במשך   .10.2
 "(.תקפות ההרשמה השנייה "  -היזם )להלן

יק השנייה  ההרשמה  ותקופת  הראשונה  ההרשמה  ולהלן  תקופת  ביחד  ראו 
 ". תקופת ההרשמה"

 כאמור לעיל, יהיו רשאים להגיש בקשת הרשמה.    זכאים בעלי אישור זכאות .10.3
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  או )ביחס להגרלה הראשונה בלבד(  בקשת ההרשמה תוגש במשרדי היזם במתחם   .10.4
  אודואר אלקטרוני    אובאמצעות דואר רשום    אושל הפרויקט    באתר האינטרנט

להתקבל   ועליה  ב   אצלבפקס,  להיכלל  היזם  מנת  על  ההרשמה,  תקופת  מהלך 
   בהגרלה. 

לפני  המועד האחר .10.5 ימים  יאוחר מאשר שבעה  ון להגשת בקשת הרשמה, יהא לא 
)להלן  היזם  ידי  על  שיפורסם  הרלוונטי  ההגרלה  ההרשמה  "  -מועד  מועד 

 "(. האחרון

 בקשת ההרשמה תכלול את המסמכים הבאים:  .10.6

 סיוע.  עותק של אישור הזכאות, כפי שהתקבל מחברות ה .10.6.1

 תעודת הזהות.  צילום תעודות זהות של הזכאי ובן/בת הזוג וכן ספח .10.6.2

מספרי טלפון עדכנים וכתובת עדכנית וכן    -פרטים לאיתור הזכאים   .10.6.3
 כתובת דואר אלקטרוני.  

כל מסמך נוסף, מעבר למסמכים המפורטים בנוהל זה, שיידרש על   .10.6.4
 החברה.    אוידי היזם 

למתחם, לרבות בני זוג ללא ילדים וכן  על משק בית להגיש בקשת הרשמה אחת   .10.7
. לא ניתן להגיש בקשת הרשמה על שם מועמד אחד ובקשת  יחידים הנרשמים יחד

 הרשמה נוספת על שם בן/בת הזוג או שותף עבור אותו מתחם. 

קיים(, לרבות ידוע/ידועה בציבור  אם  הזכאי, בן זוג/בת זוג )  –"משק בית" משמע  
 .  18וילדים מתחת לגיל 

 ההגרלה   עריכת .11

היזם .11.1 ימים    7,  אום עם החברהאו בכל מקום אחר בתי   ההגרלה תיערך במשרדי 
 ממועד ההרשמה האחרון. 

 מי מטעמה.  אוההגרלה תבוקר ותפוקח על ידי החברה  .11.2

שהוגשו  .11.3 הבקשות  ידי  כל  להגרלהזכאים    על  להרשמה  האחרון  במועד    , אשר 
הבינוי   משרד  בנתוני  שרשומה  כפי  בוהשיכוןזכאותם,  תהיה  ישתתפו      -  תוקף , 

 הפנויות במתחם.    מופחתבשכר דירה  בהגרלה, אף אם הן עולות על מספר הדירות 

כל מספר בקשה שעלה בהגרלה, ימוספר במספר סידורי, בהתאם לסדר הגרלתו,   .11.4
" ימוספר  ראשון  שני  1דהיינו, מספר הבקשה שהוגרל  ומספר הבקשה שהוגרל   "

 " )להלן2ימוספר  הלאה  וכך  הסידו"  -"  המכרז  "(ריהמספר  להוראות  ובכפוף   ,
 .בדבר מתן עדיפות לבני מקום

היזם ינהל פרוטוקול ההגרלה, שיהיה פתוח לעיון, אשר יכלול בין היתר, רשימה   .11.5
 מודפסת של תוצאות ההגרלה.

 הודעות על תוצאות ההגרלה  .12

ימי עסקים לאחר יתר    2  -ימי עסקים ממועד ההגרלה הראשונה, ו  7עד ולא יאוחר מאשר  
ההגרלה  ההגרלו תוצאות  את  היזם  של  האינטרנט  באתר  היזם  יפרסם  את ת,  ישלח  וכן 

 ההודעות שלהלן לזכאים: 

זכייה   .12.1 הנמוכים    -הודעת  הסידורים  במספרים  הוגרלו  בקשתיהם  אשר  לזכאים 
"( תישלח הודעה בדואר אלקטרוני, בה יצוין דבר זכייתם,  הזוכים"  -ביותר )להלן

  מופחת מוזמנים לבחירת דירה בשכר דירה  כולל המספר הסידורי, המועד בו הם  
גובה ואופן תשלום הפיקדון. כן יצורף להודעה נוסח הסכם    במתחם, פרטים לגבי 

השכירות על נספחיו והסבר לגבי הביטחונות והמסמכים שהזוכה נדרש להמציא  
)להלן   ו הודעת הזכייה"  -ליזם  ",  מופחת המועד לבחירת דירה בשכר דירה  "  -" 

 בהתאמה(. 
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המתנה  הודעה   .12.2 לרשימת  כניסה  הל  –על  בדואר יתר  הודעה  תישלח    זכאים 
ההמתנה  ברשימת  נכללים  הם  אך  בהגרלה,  עלתה  לא  בקשתם  כי    אלקטרוני 

 "(.רשימת ההמתנה " -)להלן

נמסרה   .12.3 ההודעות תישלחנה לכתובת שמסרו הזכאים בבקשת ההרשמה. אם לא 
ב אחר,  מקובל  באמצעי  הודעה  למסור  היזם  יידרש  דוא"ל,  עם  כתובת  תיאום 

 החברה.  

 תשלום פיקדון להבטחת הזכייה  .13

במתחם    מופחתדרשו לשלם ליזם, עד למועד בחירת דירה בשכר דירה  הזוכים יי .13.1
של   לבחירתה, סך  לחשבון    2,000וכתנאי  ישולמו  חדשים(, אשר  )אלפים שקלים 

היזם, שפרטיו יפורסמו באתר האינטרנט, קודם למועד בחירת דירה בשכר דירה  
ב  מופחת )להלןאו  בחירת הדירה  במועד  שיומצא  שיק  וכן  "(  הפיקדון"-אמצעות 

, אישור על תשלום  מופחתבמועד בחירת דירה בשכר דירה    או להמציא ליזם עד  
 הפיקדון. 

הביטחונות   .13.2 כל  המצאת  והשלמת  השכירות  הסכם  על  הזוכים  חתימת    או לאחר 
חשבון    המסמכים המפורטים בהסכם השכירות, ליזם, יומר הפיקדון למקדמה על

הש חודש  עבור  הזוכים  ידי  על  שישולמו  השכירות  לדירה  דמי  הראשון  כירות 
 , ולא יוחזר לזוכים. מופחתבשכר דירה 

ידו   .13.3 על  שנבחרה  טרם  דירה  לשכירת  מרצונו  בו  חזר  אך  פיקדון  שילם  זכאי  אם 
 יושב לו הפיקדון.   –דירה 

 והפנייה לחתימת הסכם השכירות מופחתבחירת דירה בשכר דירה  .14

דירה  לצ .14.1 בשכר  דירה  בחירת  בהודעת  מופחתורך  הזוכים  יזומנו  לימים  ,  הזכייה 
 . מופחתמרוכזים במהלכם יוצגו לזוכים דירות פנויות בשכר דירה  

, יהיה המועד הנקוב בהודעת הזכייה ולא  מופחתמועד בחירת דירה בשכר דירה   .14.2
רת  מועד בחי"  -יום ממועד ההודעה על תוצאות ההגרלה )להלן   14יאוחר מאשר  

 "(.  מופחת דירה בשכר דירה 

יג .14.3 זכייה  הודעת  שקיבל  זכאי  זוכה  ויהא  היזם  למשרדי  הזכייה  הודעת  עם  יע 
 הפנויות.  מופחת, מתוך הדירות בשכר דירה מופחתלבחור דירה בשכר דירה 

דירה   .14.4 בשכר  דירה  בחירת  שעלה    מופחתסדר  הסידורי  למספר  בהתאם  הנו 
המס בעל  )הזוכה  עולה  סדר  פי  על  בוחר  בהגרלה,  ביותר  הנמוך  הסידורי  פר 

 ראשון, וכן הלאה(.  

 לעיל.  14.2במועד הנקוב בסעיף  מופחתכה לבחור את הדירה בשכר דירה על הזו .14.5

דירה   .14.6 בשכר  דירה  בחירת  הסכם  מופחתלאחר  על  לחתימה  זוכה  כל  יופנה   ,
בתוך   דירה    7השכירות,  בשכר  דירה  בחירת  ממועד  מועד  "-)להלן  מופחתימים 
 "(.כם השכירותהחתימה על הס

ימה על הסכם השכירות ולחתום  הזוכה יידרש להגיע למשרדי היזם במועד החת .14.7
כל   את  להלן,  כמפורט  הפיקדון  תשלום  בדבר  אישור  ליזם  ולהמציא  במקום 

המסמכים הנקובים בהסכם השכירות ובהודעת הזכייה, ללא יוצא   או הביטחונות 
 מהכלל. 

דירה   .14.8 בשכר  דירה  לבחור  יגיע  לא  הזוכה  ההסכם    או  מופחת אם  על  לחתום 
תיאום עם החברה לבטל את זכייתו ולאפשר  בתאריך שנקבע, היזם יהא רשאי ב

 .  מופחתלזוכה הבא בתור אחריו לבחור דירה בשכר דירה  

 אי עמידת הזוכה בלוחות זמנים .15

שהוא   שלב  בכל  לעיל,  שנקבעו  הזמנים  מלוחות  אחד  בכל  עמידה  אי  של  מקרה  בכל 
  במקרה בו  אול, לרבות אך לא רק, אי המצאת הפיקדון במועד  מהשלבים הקבועים לעי 
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 חתימת המציע: _________________ 

דירה   בשכר  דירה  בחירת  במועד  הגיע  לא  הסכם   או  מופחתהזוכה  על  לחתום  הגיע  לא 
לא המציא הביטחונות הנדרשים במועד החתימה על הסכם השכירות, יהיה    אוהשכירות  

את הזכייה,    או  היזם רשאי, בתיאום עם החברה, לפסול את בקשת ההרשמה של הזכאי
 ה.  לפי שיקול דעתו של היזם ובתיאום עם החבר

 חלקי  אומסירת מידע מטעה   .16

חלקי   מידע  מסירת  של  מקרה  הזכאי    אובכל  ידי  על  נכון  )להלן  אושאינו  מטעמו  -מי 
"( בכל שלב שהוא של ההליך, יהיה היזם רשאי, בתאום עם החברה, עם המידע המטעה"

את הזכייה    אולפסול את בקשת ההרשמה של הזכאי    גילוי דבר מסירת המידע המטעה,
 את זכאותו מלהשתתף בפרויקט. לשלול  או

 חזרה מבקשת הרשמה  .17

בו מבקשתו לאחר בחירת הדירה   פי    אוזוכה שחזר  על  ביצע את הנדרש ממנו,  זוכה שלא 
שכירת   הליך  את  להשלים  מנת  על  בו,  הקבועים  הזמנים  ובלוחות  זה  שבנוהל  התנאים 

תבוטל לח  הדירה,  רשאי  יהא  והיזם  החברה  עם  בתאום  היזם,  ידי  על  את  זכייתו  לט 
 הפיקדון, לפי שיקול דעתו של היזם, בתאום עם החברה. 

 מימוש זכאות לזכאים ברשימת ההמתנה  .18

במתחם לזכאים שברשימת    מופחת היזם יהא רשאי להשכיר דירות בשכר דירה   .18.1
 אום עם החברה. יההמתנה, בת

ההמתנ .18.2 ברשימת  הראשון  יהיה  הזכאי  ביותר,  הנמוך  הסידורי  המספר  בעל  ה, 
 במתחם, במקרים הבאים:  מופחתה בשכר דירה רשאי לשכור דיר

דירה   .18.2.1 בשכר  דירה  בחר  לא  אשר  זוכה,  במתחם    מופחתבמקום 
 במועדים שלעיל, וזכייתו בוטלה על ידי היזם, בתאום עם החברה. 

הסכם   .18.2.2 חתימת  לאחר  קיים,  משוכר  דירה  תתפנה  שבו  מקרה  בכל 
 ות, מכל סיבה שהיא. שכיר

אינ .18.3 ההמתנה  מרשימת  הזכאי  כי  ימצא  תיבחן  אם  הזכאות,  בתנאי  עוד  עומד  ו 
בקשתו של הזכאי הבא ברשימת ההמתנה, בעל המספר הסידורי הבא בתור, עד  

 שימצא זכאי שבקשתו תקינה.

במשך   .18.4 בתוקף  תהיה  ההמתנה  בלבד.    18רשימת  הדירות  אם  חודשים  מספר 
זכאים בעלי אישור זכאות בתוקף שברשימת ההמתנה,  הפנויות יעלה על מספר ה

הי אז  אם  כי  גם  זה,  בנוהל  לאמור  בהתאם  הגרלה  ולערוך  לפרסם  מתחייב  זם 
( חודשים ממועד ההגרלה הקודמת, כאשר הממתינים  18)  שמונה עשרטרם חלפו   

בסדר   הראשונים  למקומות  ויזכו  בהגרלה,  ישתתפו  לא  ההמתנה  ברשימת 
שימת ההמתנה. היזם רשאי לרענן את רשימות ההמתנה  הבחירה, לפי סדרם בר

 וקדם יותר, בכפוף לקבלת הסכמת החברה, במקרה שיהיה בכך צורך.  במועד מ 



 
- 119  - 

 

 חתימת המציע: _________________ 

 

 ( 7ג)נספח          

 
 לכבוד 

   החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ –דירה להשכיר 

 א.ג.נ.,

 ערבות מס' _________________ הנדון: 

 ____________ שם הבנק/חברת הביטוח ____

 מס' הטלפון ________________________ 

 הפקס: ________________________ מס' 

 

לסך עד  סכום  כל  לסילוק  כלפיכם  בזה  ערבים  :  )במילים₪    ____________     אנו 

חדשים  ____________________  "   (שקלים  הערבות)להלן:  למדד  סכום  צמוד  כשהוא    )"

 כמפורט להלן,  

 _ מאת:  תדרשו  )להלן    ___________________________________________ אשר 

   .____________לפי מכרז מס' לבניית דירות להשכרה "( בקשר עם חוזה ייבהח"

 

 סכום הערבות יוצמד למדד בהתאם לאמור להלן:  

אם יתברר שמדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו )להלן:   (א)
על החדש"(,  ביו "המדד  שפורסם   ______ חודש  בגין  לצרכן  המחירים  מדד  לעומת  ם  ה 

למכרז( הצעות  להגשת  האחרון  במועד  הידוע  המדד  )*יושלם  "מדד   __________  )להלן: 
סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד לעומת  יחושב  הבסיס"(, אזי  

 מדד הבסיס.  

 הבסיס, אזי לא יהיה שינוי בסכום הערבות.  אם יתברר שהמדד החדש ירד או שווה למדד  (ב)

 

מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב    ימים  7תוך  את הסכום הנ"ל    אנו נשלם לכם

את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא    בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק 

תחילה לדרוש  או  כלפיכם,  לחיוב  בקשר  לחייב  לעמוד  מאת    שיכולה  האמור  הסכום  סילוק  את 

 החייב.

 מתאריך ______________ עד תאריך  _______________ערבות זו תהיה בתוקף 

 : דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו

 __________________________   

 שם הבנק/חב' הביטוח         

 

            ________________________                      __________________________ 

 מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח               

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 __________                       ________________               ________________                   ______ 

 שם מלא                                         חתימה וחותמת                        תאריך                        
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 חתימת המציע: _________________ 

 

 ( 8ג)נספח        

 נספח ביטוח 

                                                 

 תאריך:________              
 

התחי  מוסכם לאמורכי  בהתאם  הינן  ביטוחים  לעריכת  היזם  א יבויות  אף  על  להלן  יחולו  ם 
אישורי הביטוח )אישור ביטוח אחיד( מכוח החוק   הוראות בדבר המצאת נוסח אחר של  הצדדים

או כל חוק אחר בעניין זה. למען הסר ספק    1981-לפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א
יכת  ר יוכתב לצדדים על פי חוק לא יפגע בהתחייבות החוזית לערנוסח אחר של אישור ביטוח אש

זה   בנספח  האמור  בין  התאמה  אי  של  מקרה  בכל  נספחיו.  על  בהסכם  למצוין  בהתאם  ביטוחים 
לשינוי לגרום  היזם  מתחייב  האחיד,  הביטוח  באישור  האמור  הביטוח  לבין  מנת    פוליסות  על 

 להוראות הסכם זה. ולהתאימ 

וך ולקיים על  עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, מתחייב היזם לער היזם  ת  מבלי לגרוע מאחריו .1
ובתנאי שחבותו הישירה והשילוחית  בעצמו ובין באמצעות הקבלן הראשי    המלא )בין  חשבונו

תכוסה בכל הביטוחים שיפורטו להלן(, לפני תחילת ביצוע העבודות ו/או הכנסת ציוד כלשהו  
)המוק למקרקעין  עלייה  ו/או  ו לאתר  מבניהם(  הבנייהעד  דם  עבודות  סיום  ויציאת    למועד 

, את  בישראל  באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין,  אתר העבודותאו הקבלן מטעמו מ / היזם ו
מההיקףהביטוחים   יפחתו  להלן  שלא  בהסכם  הביטוח  ו/או    המפורט  עריכת  באישור 

זה    פיםהמצור ג')להסכם  ביטו"  -בהתאמה    להלן)  (9כנספח  עריכת  תקופת   –חים  אישור 
 "(.  הבנייהו/או "אישור ביטוחי " הבנייה

ם סיום עבודות הבנייה ו/או חלקן )בהתייחס לחלק שבנייתו הושלמה( אף אם טרם החלה  מיו .2
ההשכרה,   חשבונותקופת  על  ולקיים  לערוך  היזם  את    מתחייב  בהיקפים  הביטוחים  המלא 

כנספח נשוא  קופת ההשכרה  ת  –  עריכת ביטוחיםאישור  ו/או ב  שלא יפחתו מהמפורט בהסכם
( ביטוחים  אישור  "   -  בהתאמה  )להלן  (10ג'  ביטוחי    –עריכת  ו/או אישור  תקופת ההשכרה 

 .  תמבטחהכשהוא חתום כדין על ידי "(, ההשכרה

הביטוחים  ) עריכת  הביטוחים    –אישור  עריכת  ואישור  הבנייה  ההשכרה,    –תקופת  תקופת 
והביטוחים שיערוך היזם לפי הסכם  "(  ביטוחיםהעריכת    יאישור"   -  להלןייקראו כולם ביחד  

אישו ולפי  הביטוחיםזה  עריכת  להלן,    ,רי  תנאי ייקראו  כל  או    "היזםביטוחי  "  -הם  על 
 ", והכל כמפורט להלן. הביטוחים"

עריכת   .3 אישורי  ולעניין  הביטוח  נספח  " לעניין  זה,  בהסכם  מדינתהחברההביטוחים  הינה   "  
האוצר   משרד  באמצעות  ו/או    החשב  –ישראל  להשכירהכללי  דירה  החברה    –  חברת 

ו לדיור  בע"מ  הממשלתית  והשיכון  להשכרה  הבינוי  משרד  ו/או  ישראל  מקרקעי  רשות  ו/או 
 ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם.  ו/או חברי הנהלה ו/או נושאי משרה

 הבנייה תקופת  ל –ביטוחי היזם  .4

 עבודות קבלניות  "כל הסיכונים" ביטוח .4.1

ה .4.1.1 ממועד  ייערך  לרשות  הביטוח  האתר  לביצוע   היזםעמדת  האישור  מתן    או 
)לפ  ועד מסירתן העבודות  ולמשך כל תקופת העבודות    י המוקדם מבין השניים( 

העבודות של  ביצוע    .המלאה  הושלם  בטרם  מסתיימת  הביטוח  ותקופת  היה 
העבודות ותום תקופת הבנייה, מתחייב היזם בזאת להאריך את תקופת הביטוח  

הביטו באישור  הבנייהנקובה  תקופת  ותום  העבודות  השלמת  למועד  עד  .  הח 
יעבי את  היזם  המאשר  קבלניות  עבודות  ביטוח  קיום  אישור  החברה  לידי  ר 

ל בסמוך  וזאת  כנדרש,  הביטוח  תקופת  הביטוח  פני  הארכת  תקופת  תום  מועד 
טרם   מקרה  ובכל  ידו,  על  שהומצא  המעודכן  האחרון  הביטוח  באישור  הנקוב 

 סיום תקופת הביטוח. 

על שם  הב .4.1.2 ייערך  ו/או    ו/או  החברהיטוח  קבלנים מהיזם  וקבלני הקבלן,    מונים 
 .משנה )מכל דרגה(

 .ם אשר תחול על כל פרקי הפוליסהחודשי 24הביטוח יכלול תקופת תחזוקה בת  .4.1.3
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יכלול  .4.1.4 לעבודות.    הביטוח  נזק  במקרה  הביטוח  סכום  של  לקדמות  השבה  סעיף 
ובים במסגרת הביטוח ימוצו,  שגבולות האחריות הנק במקרה    -בפרקי החבויות  

או  פחות  במלואם  לא  )אך  האחריות    בחלקם  מגבולות  לרבע  השווה  מסכום 
כנגד    המקוריים( שהוגשה  תביעה  תשלום  הקבלן עקב  ו/או  החברה  ו/או    היזם 

להשיב את גבולות האחריות האמורים    היזםדרגה(, על    ו/או קבלני משנה )מכל
 .בפרמיה הכרוכה לשם כך לקדמותם ולשאת

 – את ההוראות כדלקמן , בין היתר,הביטוח יכלול .4.1.5

בו   .4.1.5.1 עם    במקרה  ההתקשרות  הביטוח היזם  תופסק  שהיא,  סיבה    מכל 
את   ויכסה  בתוקף  להיות  וכלהחברהימשיך  שהכללתו  יזם    ,  אחר 

   החברה. תתבקש בהתאם להוראה בכתב למבטח מאת

לבקשת   .4.1.5.2 הביטוח  תקופת  תוארך  העבודות,  משך  הארכת  של    במקרה 
 . מראש היזםאו  /ו  החברה

ישי כלשהו הנובע או הנגרם  נזק לגופו ו/או לרכושו של צד של כיסויי ל .4.1.5.3
המשמש   אחר  ציוד  וכל  הרמה  מכשירי  מעליות,  מנופים,  ידי  על 

 בעבודות הבניה שאינו מוגדר ככלי רכב מנועי.  

ל  .4.1.5.4 שאינו  כיסוי  זיהום  למעט  שהוא  סוג  מכל  זיהום  ידי  על  שנגרם  נזק 
 צפוי מראש.תאונתי, פתאומי ובלתי 

ל .4.1.5.5 השבתה  כיסוי  שביתות,  פרעות,  עקב  שנגרם  הסדר  נזק  הפרעת  או 
 הציבורי. 

 ומק.  עעבודות בגובה או ב  .4.1.5.6

 הריסה. עבודות   .4.1.5.7

עליו   .4.1.5.8 ורכוש  סמוך  לרכוש  ו/או  לעבודות  נזק  בגין  הביטוח,  תגמולי 
עצמו הנזק  לכינון  ו/או  לקימום  ורק  אך  ישמשו  בכפוף  עובדים,   ,

 . להוראות ההסכם העיקרי

להשכיר תגמו .4.1.5.9 דירה  לטובת  ישועבדו  לעבודות  נזקים  בגין  ביטוח    לי 
החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ וישולמו לדירה להשכיר או  

לשלם בכתב  תורה  להשכיר  שדירה  ההסכם  למי  להוראות  בכפוף   ,
 . העיקרי

כמבוטח .4.1.5.10 לכלול  יורחב  שעל    הביטוח  גוף,  ו/או  אדם  כל    החברה נוסף 
לכלול או  לשפותו  ובלבד לטו  החובה  התחלוף,  זכות  על  ויתור    בתו 

 .טרם קרות מקרה הביטוח  חברהה  שחבות זו ניטלה בידי

המפורטים   .4.2 והכיסויים  הביטוח  פרקי  את  יכלול  ביטוחי  הביטוח  ,  הבנייהבאישור 
 .והמהווה חלק בלתי נפרד הימנוזה  להסכם (9כנספח ג') המצורף 

 ביטוחי רכב וצמ"ה   .4.3

העבודות )לפי המוקדם מבין    ן האישור לביצועאו מת  היזםמועד העמדת האתר לרשות  
ולמש על  השניים(  העבודות  ביצוע  תקופת  כל  באמצעות  ך  ו/או  בעצמו  לערוך  היזם 

 את הביטוחים להלן:  קבלנים מטעמו  

וציוד    ביטוח חובה .4.3.1 גופנית עקב השימוש בכלי רכב  כנדרש על פי דין בגין פגיעה 
 מכני הנדסי החייבים בביטוח חובה.  

אחר .4.3.2 שלישי ביטוח  צד  לרכוש  נזק  בגין  ו/או    יות  רכב  בכלי  השימוש  ציוד  עקב 
  750,000מכני הנדסי החייבים בביטוח חובה בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  

 ₪ לכלי צמ"ה בגין נזק אחד.   ₪2,000,000 לכלי רכב בגין נזק אחד ומסך של 

הסיכונים .4.3.3 "כל  ו/או  "מקיף"  הה ביטוח  המכני  והציוד  הרכב  כלי  לכלל  נדסי  " 
לעיל,   על אף האמור  העבודות.  עם  לקבלנים  המובאים לאתר בקשר  ו/או  ליזם 

בסעיף    מטעמו כאמור  הסיכונים"  "כל  ו/או  "מקיף"  ביטוח  לערוך  שלא  הזכות 
בסעיף   האמור  אולם  בחלקם,  או  במלואם  נערכו    8.16זה,  כאילו  יחול  להלן 

 הביטוחים האמורים במלואם. 
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 מקצועית  אחריות ביטוח .4.4

לרשות    הביטוח .4.4.1 האתר  העמדת  ממועד  לביצ   היזםייערך  האישור  מתן    וע או 
עשויה  בה  נוספת  תקופה  כל  ולמשך  השניים(,  מבין  המוקדם  )לפי    העבודות 

לתקופה    אחריות על פי דין בקשר עם העבודות, ולמצערהיזם  להיות מוטלת על  
 .סיום העבודותשנים נוספות ממועד  שבעבת 

את   .4.4.2 יכסה  היזםהביטוח  פ  חבות  דרישהעל  ו/או  תביעה  בשל  דין  שתוגש    י 
ה תקופת  במשך  טעותלראשונה  ו/או  מקצועית  חובה  הפרת  בשל  ו/או    ביטוח 

המפורט    ו/או הבאים מטעמו שאירעו לאחר המועד למפרע  היזם השמטה מצד  
של   מסך  יפחתו  שלא  אחריות  בגבולות  וזאת  למקרה  ₪    8,000,000להלן, 

 .ולתקופת הביטוח

א .4.4.3 לשפות  יורחב  נוסף  ת  הביטוח  כמבוטח  להיות  החברה  שעשויה  אחריות  בגין 
על בקש  מוטלת  מצד  ר  החברה  מחדל  ו/או  מטעמו  היזםלמעשה  הבאים    ו/או 

צולבת אחריות  לסעיף  לגרועבכפוף  מבלי  וזאת  חבות    ,  כלפי    היזםמביטוח 
 .החברה

ואובדן .4.4.4 מסמכים  אובדן  עובדים,  יושר  אי  בדבר  חריגים  יכלול  לא    הביטוח 
או  ונזקים פיננסיים שאינם עקב נזק פיזי לגוף    ב מקרה ביטוחשימוש/עיכוב עק

 .לרכוש

 .טוחחודשים מתום תוקף הבי 6גילוי בת הביטוח יכלול תקופת   .4.4.5

 .הביטוח יכלול מועד למפרע שאינו מאוחר למועד תחילת ביצוע העבודות .4.4.6

  ( 9כנספח ג'), המצורף  באישור ביטוחי הבנייההביטוח יכלול את הכיסויים המפורטים   .4.5
 . והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו

 המוצר חבות ביטוח .4.6

המוקדם( ולמשך כל    או כל חלק מהן )לפיסיום העבודות ו/  ייערך ממועדהביטוח   .4.6.1
על   מוטלת  להיות  עשויה  בה  נוספת  עם  היזם  תקופה  דין בקשר  פי  על  אחריות 

 .העבודות סיוםנוספות ממועד    שנים שבעהעבודות, ולמצער לתקופה בת 

  על פי דין בקשר עם העבודות בשל   חבותו החוקית של היזםאת  הביטוח יכסה   .4.6.2
גופנית פגיעה  בגין  הביטוח  תקופת  במשך  לראשונה  שתוגש  דרישה,  או    תביעה 
בגבולות  וזאת  להלן,  המפורט  למפרע  המועד  לאחר  שאירעו  לרכוש  נזק    ו/או 

 .₪ למקרה ולתקופת הביטוח 8,000,000אחריות שלא יפחתו מסך של 

יורחב   .4.6.3   לעבודות, בכפוף לסעיף החברה  בגין אחריות    החברהלכלול את  הביטוח 
 "חבות צולבת"

  ( 9כנספח ג'), המצורף  באישור ביטוחי הבנייההביטוח יכלול את הכיסויים המפורטים   .4.7
 . והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו

 תקופת ההשכרה –ביטוחי היזם  .5

מורחב"  .5.1 "אש  )מב   הפרויקט  ביטוח  -  ביטוח  וצמודותיו  מערכותיו  רכוש על  כל  או  נה 
על בסיס ערך   היזם ו/או מי מטעמואו עבור  / וכל רכוש ו/או ציוד אחר המובא ע"י ו  אחר(

לרבות   מורחב"  "אש  בביטוח  המבוטחים  הסיכונים  עקב  פיזי  נזק  או  אבדן  מפני  כינון, 
אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות  

ובין היתר ק בזדון,  יעה ע"י כלי רכב, פגיעה ע"י כלי טיס, פרעות, שביתות, נזצינורות, פג 
ולתקופה למקרה  ראשון"  "נזק  בסיס  על  הבאות  לסך    -ההרחבות  עד  פריצה  נזקי 

  12,000,000"התמוטטות מבנים" בסך    ,₪  5,000,000"כל הסיכונים" בסך    ,₪  1,000,000
הביטוח כולל סעיף השבה לקדמות של .  ש"ח  5,000,000, הוצאות אדריכלים בסך של  ₪

 נזק.סכום הביטוח במקרה של  

לטובת  ישועבדו  להשכרה  המיועדים  ולדירות  לבניינים  נזקים  בגין  ביטוח  תגמולי 
, בכפוף להוראות ההסכם המזמין וישולמו למזמין או למי שהמזמין יורה בכתב לשלם

 . העיקרי

המבוטחים בפוליסה זו, ישמשו    במקרה של נזק לבניינים והדירות המיועדים להשכרה,
לכינ ורק  אך  הביטוח  כחדשיםתגמולי  הבניינים  ולקימום  הנזק  להוראות  ון  בכפוף   ,

   .ההסכם העיקרי
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החברה על פי דין, בגין כל פגיעה  היזם ו/או  לכיסוי חבות   ביטוח חבות כלפי צד שלישי  .5.2
גוף ו/או  אדם  כל  של  לרכושו  ו/או  לגופו  שיגרמו  נזק  ו/או  אובדן  לרבות    ו/או  כלשהו, 

₪ לאירוע ובסה"כ לתקופת    20,000,000ל  הדיירים ו/או השוכרים בגבול אחריות בסך ש
התפוצצות,   אדים,  מאש,  הנובעת  חבות  בדבר  הגבלה  לכל  כפוף  אינו  הביטוח  ביטוח. 
בהלה, מתקנים סניטרים פגומים, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, הרעלה, כל דבר מזיק  

זיהום   ובמשקה,  והשבתה.במאכל  שביתה  צפוי,  ובלתי  הנמצא   תאונתי  רכוש  חריג 
של  בבעל בהשגחתו  ו/או  בשליטתו  ו/או  בפיקוחו  ו/או  בחזקתו  ו/או  מי ותו  ו/או  היזם 

של    מטעמו לסך  עד  את   1,000,000מבוטל  לכלול  מורחב  הביטוח  ולתקופה.  למקרה   ₪
ו/או   נזקים בשטחים כמבוטחים נוספים בגין אחריות ל   החברההדיירים ו/או השוכרים 

וב הפרויקט  בתחום  המשותפים  ו/או  אחריותם  הציבוריים  בגין  וכן  הקרובה  סביבתו 
 , וזאת בכפוף לסעיף "אחריות צולבת".היזם ו/או כל הבאים מטעמולמעשי ו/או מחדלי 

במתן השירותים, על    המועסקים כלפי    היזםהמבטח את חבות    ביטוח חבות מעבידים  .5.3
חדש )נוסח  הנזיקין  פקודת  התש"ם  פי  פגומים,  למוצרים  חוק האחריות  פי  על  ו/או   )– 

ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך  1980 , בגין מוות 
₪ לתובע ולאירוע ביטוחי    20,000,000כדי ועקב מתן השירותים, בגבול אחריות בסך של  

שעות עבודה, עבודות בגובה  ובסה"כ לתקופת ביטוח. הבטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר  
כחוק.   נוער  והעסקת  כמעסיק  הביובעומק  ותיחשב  היה  החברה  את  לשפות  יורחב  טוח 

 של מי מעובדי היזם. 

המבטח אבדן תוצאתי הכנסות משכר דירה ו/או דמי ניהול ו/או    ביטוח אובדן תוצאתי  .5.4
סעיף   פי  על  לרכוש המבוטח  הנגרם  נזק  או  עקב אבדן  חנייה  לדרכי  ו/  לעיל  5.1דמי  או 

המבוטחים הסיכונים  מאחד  כתוצאה  לפרויקט,  סעיף  -על  הגישה  למעט    5.1פי  לעיל, 
 חודשים.   24 -של לפחות פריצה, וזאת למשך תקופת שיפוי 

מקצועית  .5.5 אחריות  ממועד    ביטוח  ייערך  תקופת  הביטוח  ותחילת  העבודות  סיום 
ריות על פי דין,  אחהיזם  להיות מוטלת על    ולמשך כל תקופה נוספת בה עשויה   ההשכרה 

בת    ולמצער ממוע  שבע לתקופה  נוספות  תקופת  ד  שנים  תחילת  ו/או  העבודות  סיום 
   .ההשכרה

שתוגש לראשונה במשך   על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה  חבות היזםהביטוח יכסה את  
טעות  ו/או  מקצועית  חובה  הפרת  בשל  הביטוח  מצד    תקופת  השמטה  ו/או    היזםו/או 

לא  ו לאחר המועד למפרע המפורט להלן, וזאת בגבולות אחריות שהבאים מטעמו שאירע 
של   מסך  הביטוח₪    8,000,000יפחתו  ולתקופת  ההוראות  .למקרה  את  יכלול  הביטוח 

   הבאות:

את   .5.5.1 לשפות  יורחב  נוסף  הביטוח  כמבוטח  להיות  החברה  שעשויה  אחריות  בגין 
על  בקשר    מוטלת  מצד  החברה  מחדל  ו/או  מ  היזםלמעשה  הבאים    טעמו ו/או 

צולבת אחריות  לסעיף  לגרועבכפוף  מבלי  וזאת  כלפי    היזםחבות    מביטוח  , 
 .החברה

ואובדן .5.5.2 מסמכים  אובדן  עובדים,  יושר  אי  בדבר  חריגים  יכלול  לא    הביטוח 
ונזקים פיננסיים שאינם עקב נזק פיזי לגוף או    שימוש/עיכוב עקב מקרה ביטוח

 .לרכוש

 .ום תוקף הביטוחחודשים מת 6הביטוח יכלול תקופת גילוי בת  .5.5.3

ל .5.5.4 מאוחר  שאינו  למפרע  מועד  יכלול  תחילת  הביטוח  ההשכרמועד    .ה תקופת 
הביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו מאוחר מתאריך תחילת פעילותו של  

 היזם ו/או מי מטעמו. 

 חודשים מתום תוקף הביטוח.  6הביטוח יכלול תקופת גילוי בת  .5.5.5

המוצ  .5.6 חבות  ממוע  -ר  ביטוח  ייערך  תקופת    דהביטוח  תחילת  ו/או  העבודות  סיום 
אחריות על פי דין  היזם  נוספת בה עשויה להיות מוטלת על    ולמשך כל תקופה   ההשכרה

ו/או    העבודות  סיוםנוספות ממועד    שנים  שבעבקשר עם העבודות, ולמצער לתקופה בת  
 ה. תקופת ההשכר

  בשל על פי דין בקשר עם העבודות    חבותו החוקית של היזםהביטוח יכסה את   .5.6.1
ב הביטוח  תקופת  במשך  לראשונה  שתוגש  דרישה,  או  גופנית תביעה  פגיעה    גין 

בגבולות  וזאת  להלן,  המפורט  למפרע  המועד  לאחר  שאירעו  לרכוש  נזק    ו/או 
   .₪ למקרה ולתקופת הביטוח 5,000,000אחריות שלא יפחתו מסך של 
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יורחב לכלול את   .5.6.2   סעיף לעבודות, בכפוף ל החברה  בגין אחריות    החברההביטוח 
 "חבות צולבת"

בסעיפים   .6 המפורטים  המפורטים    יכללו  5.6  -  5.1הביטוחים  הכיסויים  ביטוחי את  באישור 
 . והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו (9כנספח ג' ), המצורף ההשכרה

 הוראות כלליות החלות על כל ביטוחי היזם:  .7

ניות, הידוע  קבל  היקף הכיסוי לפי הביטוח יהיה בהתאם לנוסח הפוליסה לביטוח עבודות .7.1
"/ כל נוסח שלא יפחת תנאי ביט,  וביטכ"ביט"/ "מגדלביט"/ "פסגה"/ "הראלביט"/ "מנ

 )למעט אחריות מקצועית(.

יכל   יםהביטוח .7.2 בטיחות  לולא  אמצעי  לעניין  התניות  ו/או  מיגון  לעניין  כלשהם,   התניות 
 .ות השונות בכל תקופהבאופן שקיומם יהווה תנאי לכיסוי על פי הפוליס

טות בכל אחד מתחייב לכלול את החברה כמבוטח נוסף בהתאם להוראות המפור היזם   .7.3
בסעיפים   צולבת"    5.1-5.6מהביטוחים  "אחריות  סעיף  לרבות  היזם  ביטוחי  בכל 

מבלי   וזאת  הביטוחים,  עריכת  באישורי  לנדרש  בהתאם  לרבות  הרלבנטיים,  בביטוחים 
לתשל  חשיפה  או  פרמיות  תשלום  חובת  החברה  על  יטיל  ההשתתפויות  שהדבר  ום 

 רת. העצמיות או כל חוב אחר, ו/או כל התניה אח

או מי מטעמה  /בכל הביטוחים ייכלל סעיף ויתור על תחלוף של המבטחים כלפי החברה ו .7.4
 ויתור על תחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.  

בטח עקב  אינם כוללים חריג לחבות המ  היזםהוראה לפיה ביטוחי  בכל הביטוחים תיכלל   .7.5
המבו  מיחידי  יחיד  מצד  רבתי  רשלנות  עם  בקשר  ובלבד ו/או  מטעמם,  הבאים  ו/או  טח 

שלא יהיה באמור כדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות המבטח על פי חוק חוזה הביטוח  
 .  1981 –תשמ"א 

ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על    היזםהוראה לפיה ביטוחי  בכל הביטוחים תיכלל   .7.6
ת מקרה החובה בכתב לשפותו בטרם קרו  חברהאו כל אדם או גוף שעל הו/  החברהידי  

 הביטוח, וכי המבטח מתחייב שלא להעלות כל טענה בדבר שיתוף ביטוחי הנ"ל.  

הפרת חובות המוטלות על היזם ו/או כל מבוטח אחר על    ביטוחי היזם יכללו סעיף לפיו .7.7
לב  ,אי קיום  פי הפוליסות לרבות יפגע    של תנאי כל שהוא  ,בתום  לא  מתנאי הפוליסות 

 לקבלת שיפוי.  החברה בזכויות 

זו לא תחול  ה .7.8 וובה  יזם אחראי לתשלום השתתפויות עצמיות ודמי ביטוח באופן בלעדי 
 על החברה בשום מקרה. 

 ותקופת ההשכרה:  הוראות כלליות החלות על היזם לתקופת הבנייה .8

ה .8.1 הביטוחים  תנאי  כל  אחר  למלא  מתחייב  בפוליסוהיזם  הנזכרותקבועים  הביטוח    ת 
לשלםהעריכת    יאישורב בעביטוחים,  בין  מטעמו,  ,  מי  באמצעות  ובין  דמי  צמו  את 

ובמועדם במלואם  שהביטוח  מתחייב  היזם  לצמצם .  כדי  בו  שיש  מעשה  כל  לעשות  לא 
ולהמציא הביטוחים  תוקף  את  להפקיע  תשלומי    החברה,לבקשת    ,ו/או  על  אישורים 

 .  ותהפרמי 

מתחייב   .8.2 בביטוח כי  היזם  בתוקף  יהיו  היזם  תקופתי  כל  תקופת    משך  ו/או  הבנייה 
לעניין  ההש ובאחריותו.  לפי הצורך, על חשבונו  והם יחודשו מעת לעת  כרה, לפי העניין, 

  5.6  -ו   5.5,  4.6.1,  4.4.1ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר כמפורט בסעיפים  
  ם.ביטוחי י עריכת הלן ובאישור בתנאים אשר לא יפחתו מן המפורט לה לעיל, ובין היתר, 

הנ"ל .8.3 הביטוחים  בעריכת  שהיא    אין  כל  בצורה  לגרוע  או  לצמצם  כדי  היזם  ידי  על 
היזם  את  לשחרר  כדי  הביטוחים  בעריכת  יהיה  ולא  להסכם  בהתאם  מהתחייבויותיו 

בגין כל נזק ו/או אובדן שהיזם אחראי לו על פי  החברה  מחובתו לשפות ו/או לפצות את  
 ו על פי כל דין.  הסכם זה ו/א

 :היזםות ביטוחי או פוליס/המצאת אישור קיום הביטוחים ו .8.4

 - תקופת הבנייה
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לידי    היזםעל   .8.4.1 מ,  החברהלהמציא  יאוחר  טרם    30-לא  ביצוע  ימים  תחילת 
והמהווה חלק    (9')ג  כנספחהמצורף    הבנייהאת אישור עריכת ביטוחי  ,  העבודות

 .  היזםבלתי נפרד הימנו חתום על ידי מבטח  
ת של ביטוחי  העתק מפוליסות תקפו  החברהלהמציא לידי    היזם על  ,  תרה מכךי .8.4.2

בסעיפים    היזם מוזאת  ,  לעיל  4.1-4.6המפורטים  יאוחר  ממועד    30-לא  ימים 
 .  תחילת ביצוע העבודות

להפקיד    יזםעל ה ,  או כל חלק מהם  היזםלא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי   .8.4.3
  הבנייה ין הארכת תוקפם של ביטוחי  את אישור קיום הביטוחים בג   החברהבידי  

לתקופה   מהם  חלק  כל  ולמשך  ,  נוספתאו  העבודות  תקופת  כל  למשך  וזאת 
 .  לעיל 4.6.1  -ו 4.4.1תקופה ממושכת יותר כמפורט בסעיפים 

   - תקופת ההשכרה

לפי    30 .8.4.4 מהבניינים,  איזה  אכלוס  טרם  ו/או  ההשכרה  תקופת  תחילת  טרם  יום 
כנספח  ה את אישור ביטוחי ההשכרה מסומן  המוקדם, על היזם להמציא לחבר

 . (10' )ג
העתק מפוליסות תקפות של ביטוחי    החברהלהמציא לידי    היזםעל  ,  ךיתרה מכ .8.4.5

בסעיפים    היזם מוזאת  ,  לעיל  5.1-5.6המפורטים  יאוחר  ממועד    30-לא  ימים 
 .  תחילת תקופת ההשכרה ו/או טרם אכלוס איזה מהבניינים, לפי המוקדם

  החברה להפקיד בידי    היזםעל  ,  ההשכרהתום תקופת ביטוחי  לא יאוחר ממועד   .8.4.6
ביטוחי    את של  תוקפם  הארכת  בגין  הביטוחים  קיום  לתקופה    היזםאישור 

וזאת למשך כל תקופת העבודות ולמשך תקופה ממושכת יותר כמפורט  ,  נוספת
 .  לעיל  5.6-ו  5.5בסעיפים 

כדין על    מיםחתו  םם כשהעריכת הביטוחי  יהיזם מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור  .8.5
מ  תנאי  הינו  המבטח  ומידי  בקשר   תלהקדמי  ציוד  הכנסת  ו/או  העבודות  להתחלת 

המקרקעין על  עלייה  מועד  ו/או  ידו  לעבודות  התחלת    על  ו/או  מטעמו  מי  ידי  על  ו/או 
 תקופת ההשכרה.   

"אישור  .8.6 אי המצאת  כי  מוסכם  כן  במועדים  העריכת    יכמו  בהסכם ביטוחים"  הקבועים 
ההסכם, ומבלי לגרוע  י  כל דין ועל פ מהתחייבות כלשהי על פי  היזם  אינה פוטרת את  ,  זה

על   ובכל חובת תשלום שחלה  זמנים,  לוחות  מכלליות האמור לרבות התחייבויות בדבר 
 גם אם ימנע ממנו ביצוע העבודה. היזם 

ים  או בעריכת השינוי/ו היזם  או פוליסות ביטוחי  /אין בהמצאת אישור קיום הביטוחים ו .8.7
נספח  לדרישות    היזם יטוחי  כדי להוות אישור בדבר התאמת ב,  להלן  8.8כאמור בסעיף  

על פי    היזםאו לצמצם את אחריות    החברהואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על  ,  זה
 .  החוזה או על פי כל דין

  - היזםאו פוליסות ביטוחי /בדיקת אישור קיום הביטוחים ו .8.8
הזכות  לחברה .8.8.1 החו,  תהא  לא  אישור,  בהאך  את  ו   י לבדוק  הביטוחים  או  /קיום 

  יזם ועל ה,  נספח זהכאמור בהיזם  שיומצאו על ידי  ,  היזםוחי  את פוליסות ביט
שינוי כל  את  ,  תיקון,  לבצע  להתאים  מנת  על  שיידרשו  הרחבה  או  התאמה 

 .  היזם עם פי הסכם זהלהתחייבויות  היזם ביטוחי 
אישורהחברה  זכויות   .8.8.2 הביטוחים    ילבדיקת  ביטוחי  /ו קיום  פוליסות  היזם  או 

או על  החברה  אינן מטילות על  ,  לעיל  8.8.1ף  ולדרישת השינויים כמפורט בסעי
מטעם   ביטוחי    החברה מי  לגבי  שהיא  אחריות  כל  או  חובה  ,  טיבם,  היזםכל 

העדרם,  ותוקפם,  היקפם לגבי  שהיא,  או  חובה  מכל  לגרוע  כדי  בהן  ,  ואין 
דרשה עריכת שינויים    החברהבין אם    וזאת,  זה  נספחעל פי    היזםהמוטלת על  

בדקה את אישור קיום הביטוחים    החברה בין אם  ,  לאוכמפורט לעיל ובין אם  
 .  ובין אם לאו יזםאו את פוליסות ביטוחי ה/ו

  –לפעול כדלקמן   היזםלעיל )לפי העניין( על  בביטוחי היזםמשך כל התקופות הנקובות   .8.9
   היזם.ובים בביטוחי  לשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח הנק  .8.9.1
 ם לפי הצורך.  מדי פעם בפעהיזם להאריך את ביטוחי  .8.9.2
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, על קרות אובדן או נזק ו/או פגיעה לעבודות  ולחברהלהודיע מיד בכתב למבטח   .8.9.3
ו/או לצדדים שלישיים ו/או לעובדים, ולשתף פעולה עם המבטח  ו/או לפרויקט  

על פי    החברהויות  לשם בירור האובדן או הנזק, שמירה ומימוש של זכוהחברה  
 .  היזםביטוחי 

תנ .8.9.4 כל  את  בקפדנות  ביטוחי  לקיים  מכלליות    היזםאי  לגרוע  ומבלי  )לרבות 
המיגון תנאי  ואת  החיתומי  הסקר  המלצות  ביטוחי    האמור,  תנאי  כל  ו/או 

 ; היזם(
בניין   .8.9.5 או  קרקע  לרכוש,  בסמיכות  כלשהן  עבודות  ביצוע  תחילת  טרם  לערוך 

בדבר מצב הרכוש, הקרקע או הבניין האמורים, צדדים שלישיים, דו"ח הנדסי  
פגמים   אותן  המתאר  מניעה,  אמצעי  לנקיטת  והוראות  וקיימים,  ככל  קיימים, 

 טרם תחילת ביצוע העבודות.  היזם ימלא ה 
המיקום   .8.9.6 את  המתאימות,  הרשויות  אצל  העבודות  ביצוע  תחילת  טרם  לוודא 

, כבלים וכל מתקן  המדויק, בו מצויים באזור התת קרקעי של האתר, צינורות
 אחר שהוא.  

בהתאם להן, אינן    היזםזה ועריכת ביטוחי  נספח  סגרת  דרישות הביטוח המפורטות במ .8.10
של   לגרוע מכל התחייבות  כדי    היזםבאות  בהן  ואין  דין,  כל  פי  על  ו/או  פי החוזה  על 

את   שאינו    היזםלשחרר  או  המכוסה  הפסד,  או  נזק  או  אובדן  בגין  כלשהי  מאחריות 
 . היזםסגרת ביטוחי מכוסה במ

במלוא   היזםעל   .8.11 לשאת  הבלעדית  הנקובים   האחריות  העצמית  ההשתתפות  סכומי 
ליזם מכל סכום שיגיע    החזרה. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי  היזםבביטוחי  

 .  ההסכםעל פי 
ל  היזםעל   .8.12 שיגרמו  לנזקים  והבלעדית  המלאה  האחריות  לבאים   חברהמוטלת  ו/או 

ביטוחי  כתוצאה    מטעמה תנאי  ידי    היזםמהפרת  מטעם    היזםעל  הבאים  , זםהיו/או 
וליזם ,  היזםעל פי ביטוחי ה החברה  ו/או את זכויות    היזםבאופן המפקיע את זכויות  

כלפי   ו/או אחרות  כספיות  טענות  ו/או  תביעות  ו/או  דרישות  ו/או  החברה  לא תהיינה 
 בקשר לכך.   מטעמההבאים 

דרי .8.13 כל  אחר  למלא  מתחייב  משולב, היזם  נוסח  לאומי  לביטוח  החוק  והוראות  שות 
לפגוע    1995  –תשנ"ה   ובעיקר, אך מבלי  פיו,  על  והתקנות שהותקנו  הצווים  כל  ואחר 

הקבלן הראשי ו/או  בכלליות האמור לעיל, באופן שהיזם וכל עובדיו ו/או שליחיו ו/או  
, יהיו בכל קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם, לרבות אלה שיעסקו באופן מקרי או זמני

 ות שעל פי החוק הנ"ל.  עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכוי
שלדעת   .8.14 ביטוחי    היזםככל  היקף  את  להרחיב  צורך  ביטוחים   היזםקיים  לערוך  או 

לביטוחי   משלימים  או  על  היזםנוספים  ביטוחי    היזם,  היקף  את  ו/או    היזם להרחיב 
משלים כאמור לעיל, ולהחיל על הביטוח  את הביטוח הנוסף או ההיזם  לערוך על חשבון  

 .  בנספח זהההוראות המפורטות   הנוסף או המשלים את
באישור .8.15 כמפורט  האחריות  וגבולות  הביטוחים  טיב  קביעת  כי  בזאת,  עריכת   ימוסכם 

ביטוחים הנה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על היזם שאינה פוטרת אותו ממלוא  ה
ן את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות חבותו לפי הסכם זה. על היזם לבחו

ם מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי  בהתאם. היז
בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת ה  מי מטעמו/או    החברה 

 בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.  
תביעה כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או  ובשם מי מטעמו,  , בשמו  מצהירהיזם   .8.16

נזקהחברה  נגד   כל  נזק    ,בגין  פי  לרבות  על  בגינו  לשיפוי  זכאי  הרכוש שהוא   ביטוחי 
, או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות  ולהלן  שהתחייב לערוך כאמור לעיל
בפוליסות הנקובות  נזק  וכן    העצמיות  ו/או  אבדן  ו/או  לכל  לרכוש  להיגרם  עלול  אשר 

ה של  ציוד  ל ו/או  בהיזם  באחריותונמצא  או  המובא    ,פיקוחו  רכוש  מי  לרבות  ידי  על 
ציוד רכב,  כלי  )לרבות  עבורו  ו/או  וכו'מטעמו  הנדסי  מכני  ציוד  כלים,  לנזק (  ,  ו/או 

וזאת   נערך  תוצאתי  ידו  ביטוח  בין אם  ידי מי מטעמו  על  על  היזם   ובין אם לאו.ו/או 
את  וטפ ל מר  ומתחייב  כאמור  לנזק  אחריות  מכל  לעיל  מהאמורים  למיצוי  י  פעול 

כאמור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם   זכויותיו על פי הפוליסות. יובהר כי פטור
 . זדוןבלנזק 
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 חתימת המציע: _________________ 

עם   .8.17 בהתקשרותו  כי  מתחייב,  ו/או  היזם  משנה  קבלני  ו/או  ראשי  ו/או  קבלן  יועצים 
בקשר   במסגרת אחרים  מתכננים   ו/או  ו/או  העבודות  ו/או  הפרויקט  ביצוע  עם 

הסכם נשוא  מהנדסים,   זה   השירותים  לרבות:  לעיל,  האמור  בכלליות  לפגוע  )ומבלי 
וכיוצ"ב(  ובקרה  טיב  מנהלי  מפקחים,  מודדים,  מתכננים,  ארכיטקטים,  אדריכלים, 

עמהם קשרות  , הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההת"(נותני השירותים ליזם)להלן: "
ליזם  יו  סעיף לפ  ביחס לפעילותם, יתחייבו לאחוז בביטוחים נאותים  נותני השירותים 

מקצועית אחריות  ולעניין  היזם  עם  התקשרותם  תקופת  כל  למשך  חבות   וזאת  ו/או 
ולמצער לתקופה  , למשך כל תקופההמוצר דין  פי  על  להיות אחראים    בה הם עשויים 
 .  עמם לאחר תום ההתקשרות שנים  7של נוספת 

הח .8.18 לחברה  ברה  לבקשת  היזם  ביטוחימציא  קיום  המבטים  אישור  ע"י  של  חיםחתום 
. מעת לעת ולבקשת המאשרים את קיום הביטוחים כאמור לעיל  ,נותני השירותים ליזם

החברה ימציא היזם לחברה אישורי ביטוח מעודכנים של נותני השירותים ליזם כאמור 
 לעיל. 

נותני   .8.19 עם  ההתקשרות  בהסכמי  לכלול  מתחייב  לפיה  היזם  הוראה  ליזם  השירותים 
  של נותני השירותים ליזם )כהגדרתם לעיל(, יורחבו  פוליסות ביטוח אחריות מקצועית

היזם    לשפות ו/או  החברה  מחדליאת  ו/או  מעשי  עם  מי    בקשר  ו/או  השירותים  נותן 
אחריות    .מטעמו בביטוח  הקבוע  הרטרואקטיבי  התאריך  כי  יוודא  היזם  כן,  כמו 

כאמור,   השירותינו  אמקצועית,  נותני  ידי  על  השירותים  מתן  תחילת  ליום  ים מאוחר 
לקיוליזם.   הבלעדית  האחריות  ספק,  הסר  שלהיעדר ל ו/או  מו  למען  ביטוחי    ו  כיסוי 
 . בלבד, מוטלת על היזם לנותני השירותיםנאות 

כי איזה מביטוחי היזם עומד להתבטל  החברה  או  ליזם ו/יודיע  היזם  בכל פעם שמבטח   .8.20
ולהמציא  בו שינוי לרעה מתחייב היזם לערוך את אותו הביטוח מחדש    או עומד לחול 

יום לפני מועד הביטול או השינוי לרעה   30אישור עריכת ביטוחים חדש, לפחות  לחברה  
 של הביטוח כאמור.  

נזק  .8.21 כל  חשבונו,  על  לתקן,  החובה  תחול  היזם  על  כי  בזאת  מובהר  ספק  הסר  למען 
בבעלות  לרכוש  ו/או  לעבודות  ו/או  שנגרם  לפצות  וכן  בחזקתו  ו/או  באחריותו  ו/או  ו 

חברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק נגרם להם ו/או לכל צד שלישי אחר, גם לשפות את ה
מטעמה  מי  ו/או  החברה  ידי  על  שנערכו  הביטוחים  פי  על  מכוסים  אינם  הנזקים  אם 

 ו/או עבורה כאמור לעיל ולהלן. 
את   או/ו  היזם  הפר .8.22 מטעמם  מי  ו/או   את  המפקיע  באופן  הפוליסות   הוראות  הקבלן 

ו/או אתהקבל  או/ו  זכויות היזם    שיגרמו  לנזקים  אחראי   היזם  יהא   ,זכויות החברה  ן 
באופן  ,אחרות  או  כספיות  ,טענות  או/ו  תביעות  לו  תהיינה  ולא  ובלעדי  מלא  לחברה 

 החברה.  כלפי  ,כאמור ,טענה  כל מלהעלות  מנוע יהא החברה והוא כלפי
הביטוח   .8.23 סעיפי  בתוקף  כל  יהיו  תקופת  לעיל,  כל  בשינויים למשך  ויחולו,   ההסכם 

 המחויבים, על כל שלבי הפרויקט. 
 . ההסכםוהפרתו מהווה הפרה של  ההסכםנספח הביטוח הינו מעיקרי   .8.24
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 חתימת המציע: _________________ 

 ( 9ג)נספח   

 

 ביטוחי הבניה אישור 
 

 תאריך:________         
 

 בבנייה טוח עבודות קבלניות /בי- אישור קיום ביטוחים (DD/MM/YYYY)  תאריך הנפקת האישור 

תא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט  אישור ביטוח זה מהווה אסמכ
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה  

תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש    וליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבולבין התנאים הקבועים בפ 
 האישור.  

מבקש  מעמד 
 האישור * 

  / המבוטח  הנכס  מען 
 מבקש האישור *  המבוטח  כתובת ביצוע העבודות * 

 יזם הביצוע   ☐

 קבלני משנה   ☐

 שוכר ☐

 אחר: מזמין    ☒

האו שם  משרד  באמצעות  ישראל    –צר  מדינת 
ו/או   החשב הכללי ו/או חברת דירה להשכיר 

מקרקע הבינוי  רשות  משרד  ו/או  ישראל  י 
והשיכון ו/או חברי הנהלה ו/או נושאי משרה  

עובדיהם ו/או  מנהליהם  )להלן:   ו/או 
 "החברה"( 

 
 515009652 - ת.ז./ ח.פ. ת.ז./ ח.פ. 

תקווה  25אפעל    -מען מען  פתח  אריה,  קריית   ,
4951125 

 ם  כיסויי
כיסויים נוספים  
בתוקף וביטול  

 חריגים 
יסוי  יש לציין קוד כ

 בהתאם לנספח ד' 

גבול האחריות/ סכום  
תאריך   הביטוח/ שווי העבודה 

 סיום 
תאריך  
 תחילה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

מספר  
 הפוליסה 

 פרקי הפוליסה 
 

חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  

 ביטוח 
 סכום מטבע 

על    309 ויתור 
לטובת  תחל וף 

 מבקש האישור   
בגין    313 כיסוי 

 נזקי טבע 
גניבה  כי  314 סוי 

 פריצה ושוד 
רעידת    316 כיסוי 

 אדמה 
נוסף    317 מבוטח 

)קבלנים   אחר 
בכל   משנה  וקבלני 

 דרגה(
נוסף  318   -  מבוטח 

 מבקש האישור 
לקבלת    324 מוטב 

ביטוח     –תגמולי 
 מבקש האישור 

 ראשוניות  328

      

הסיכונים   כל 
 ניות עבודות קבל

לדוגמה   הרחבות 
)ניתן לפרט בהתאם  

 לפרקי הפוליסה(: 
 גניבה ופריצה      כלול  
 רכוש עליו עובדים      15,000,000 ₪
 רכוש סמוך      15,000,000 ₪

רכוש      ₪   5,000,000 ₪
 אחסנה /בהעברה

 פינוי הריסות      10,000,000 ₪

₪ 15,000,000     
תכנון   הוצאות 

ט  "שכ,  ופיקוח
 אדריכלים 

₪ 
2,000,000  

)מקסימום  
 ( 40,000לפריט  

    

מתקנים  צ קל,  יוד 
שאינם   עזר  ומבני 
מהפרויקט   חלק 

 הסופי 

במלוא    כלול 
     סכום הביטוח 

מתכנון   עקיף  נזק 
לקויה   לקוי, עבודה 

 וחומרים לקויים 

הכנת       1,000,000 ₪ הוצאות 
 תביעה 
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 חתימת המציע: _________________ 

של   ₪ לסך  עד 
 נזק ישיר      15,000,000

₪ 

של     20%בסכום 
ולא   מהנזק 

מ    -יפחת 
5,000,000  ₪ 

    
להחשת  הו צאות 

ותיקונים   נזק 
 זמניים 

  15%עד לסך של   ₪
 דרישת רשויות      מהנזק 

במלוא    כלול 
 הוצאות מנע      סכום הביטוח 

מסמכים,       1,000,000 ₪ שחזור 
 נתונים ומודלים

 אחריות צולבת  302
  –הרחבת צד ג'    307

וקבלני  קבלנים  
 משנה 

על    309 ויתור 
לטובת   תחלוף 

 מבקש האישור  
נזק    312 כיסוי בגין 

משימוש   שנגרם 
 בצמ"ה 

כיסוי לתביעות    315
 המל"ל 

נוסף    317 מבוטח 
)קבלנים   אחר 
בכל   משנה  וקבלני 

 דרגה(
  –מבוטח נוסף    318

 מבקש האישור 
מבקש האישור    322

מוגדר כצד ג' בפרק  
 זה

 ראשוניות  328
מבקש    329 רכוש 
ייחשב  הא ישור 

 כצד ג'

 צד ג'     40,000,000 ₪

 רעד והחלשת משען      10,000,000 ₪ 

     כלול  

גוף   נזק  בגין  חבות 
משימוש   הנובע 
מנועי   רכב  בכלי 
שאינו חייב בביטוח  

 חובה 

 ₪ 2,000,000     

נזק   בגין  חבות 
הנובע   לרכוש 
רכב   בכלי  משימוש 
לגבולות   מעל  מנועי 
הנהוגים   האחריות 

רכב  בפו ליסת 
הנהוגה   סטנדרטית 
מקרה   ביום 

 הביטוח בסך  

 ₪ 5,000,000     

תוצאתי   נזק  כיסוי 
פגיעה   עקב  שייגרם 
ו/או   בכבלים 
תת   מתקנים 

 קרקעיים,  

בהליכים       1,000,000 ₪  הגנה 
 פליליים/מנהליים 

על    309 ויתור 
לטובת   תחלוף 

 מבקש האישור  
נוסף    317 מבוטח 

)קבלנים   אחר 
משנ בכל  וקבלני  ה 

 דרגה(
  –מבוטח נוסף    318

 מבקש האישור 
 ראשוניות  328

 אחריות מעבידים      40,000,000 ₪

 אחריות צולבת   302
על    309 ויתור 

לטובת   תחלוף 
 מבקש האישור 

נוסף    321 מבוטח 
או   מעשי  בגין 

המבוטח     –מחדלי 
 מבקש האישור 

 ראשוניות  328
גילוי    332 תקופת 

 חודשים( 12)

 טוח חבות מוצר  בי     8,000,000 ₪
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 חתימת המציע: _________________ 

 
 
 
 

        

אובדן    301
 מסמכים 

 אחריות צולבת  302
השמצה    303 דיבה, 

 והוצאת לשון הרע 
על    309 ויתור 

לטובת   תחלוף 
 מבקש האישור  

נוסף    321 מבוטח 
או   מעשי  בגין 

המבוטח     –מחדלי 
 מבקש האישור 

ואי    325 מרמה 
 יושר עובדים 

פגיעה    326
במסגרת   בפרטיות 
אחריות   כיסוי 

 מקצועית 
שיהוי  עיכוב/  327

 עקב מקרה ביטוח 
 ראשוניות  328
  6תקופת גילוי )  332

 חודשים( 

אחריות       8,000,000 ₪ ביטוח 
 מקצועית 

מתוך  פירוט   השירות  קוד  את  לציין  יש  האישור,  למבקש  המבוטח  בין  בהסכם  המפורטים  לשירותים  )בכפוף,  השירותים 
 הרשימה המפורטת בנספח ג'(*:

 דולות עבודות קבלניות ג –בניה  – 009

 ביטול / שינוי הפוליסה * 
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור    יום  60ר או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא  שינוי לרעת מבקש האישו
 בדבר השינוי או הביטול.  

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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 חתימת המציע: _________________ 

   (10נספח ג)

 אישור ביטוחי ההשכרה 

 

 ים אישור קיום ביטוח (DD/MM/YYYY)  תאריך הנפקת האישור 

א לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט  אישור ביטוח זה מהווה אסמכת
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה  

תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש  ליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו לבין התנאים הקבועים בפו
 האישור.  

האישור   מבקש  מעמד 
 *  האישור  מבקש המבוטח  אופי העסקה *  *

 משכיר   ☐

 שוכר   ☐

 זכיין  ☒

 קבלני משנה   ☐

 מזמין שירותים  ☐

 מזמין מוצרים  ☐

 אחר:   ☐

 נדל"ן  ☒

 שירותים   ☐

 ם אספקת מוצרי ☐

 אחר:   ☐

האוצר   שם משרד  באמצעות  ישראל  החשב   –מדינת 
ללי ו/או חברת דירה להשכיר ו/או רשות מקרקעי  הכ

ישראל ו/או משרד הבינוי והשיכון ו/או חברי הנהלה  
עובדיהם   ו/או  מנהליהם  ו/או  משרה  נושאי  ו/או 

 "( החברה)להלן: "
 515009652 -ת.ז./ ח.פ.  ת.ז./ ח.פ. 

 4951125  , קריית אריה, פתח תקווה25אפעל   -מען  מען 

 

 כיסויים  

ם נוספים  כיסויי
בתוקף וביטול  

 חריגים 
קוד   לציין  יש 
בהתאם   כיסוי 

 לנספח ד'  

גבול האחריות/ סכום  
 הביטוח 

תאריך  
 סיום 

תאריך  
 תחילה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

מספר  
 הפוליסה 

 סוג הביטוח 
 

חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  

 ביטוח 
 סכום ע מטב

על    309 ויתור 
לטובת   תחלוף 

האישור ,  מבקש 
ו/או  די ירים 

 שוכרים 
בגין    313 כיסוי 

 נזקי טבע 
גניבה    314 כיסוי 

 פריצה ושוד 
כיסוי רעידת    316

 אדמה 
 ראשוניות  328
מוטב    324

תגמולי   לקבלת 
מבקש    –ביטוח  
 האישור 

 

 רכוש      
 אובדן תוצאתי       
       

       

יות  אחר   302
 צולבת 

צד   307 הרחבת 
קבלנים    –ג'  

 וקבלני משנה 
על  וי  309 תור 

לטובת   תחלוף 
האישור ,  מבקש 

 צד ג'     20,000,000 ₪ 



 
- 132  - 

 

 חתימת המציע: _________________ 

ו/או   דיירים 
 שוכרים 

כיסוי    315
 לתביעות המל"ל 

מבוטח נוסף    318
  מבקש האישור   –
ו/או    / דיירים 

 שוכרים 
מבקש    322

מוגדר   האישור 
 כצד ג' בפרק זה 

 ראשוניות  328
רכוש מבקש    329

ייחשב   האישור 
 צד ג'כ

על    309 ויתור 
לטו בת  תחלוף 

האישור ,  מבקש 
ו/או   דיירים 

 שוכרים 
  מבוטח נוסף   319

וייחשב    - היה 
מי   של  כמעבידם 

 מעובדי המבוטח 
 ראשוניות  328

 אחריות מעבידים      20,000,000 ₪ 

אחריות    302
 צולבת  

על    309 ויתור 
לטובת   תחלוף 
האישור    מבקש 
ו/א ו  דיירים 

 שוכרים 
כיסוי    310

למשווקים  
חבות   במסגרת 

 המוצר  
וטח נוסף  מב   321

או   מעשי  בגין 
המבוטח   מחדלי 

 מבקש האישור  –
 ראשוניות  328
תקופת גילוי    332

 חודשים( 12)

 אחריות המוצר      ₪   8,000,000 

אובדן    301
 מסמכים 

אחריות    302
 צולבת 

דיבה,    303
והוצאת   השמצה 

 לשון הרע 
על    309 ויתור 
לטובת  תח לוף 

האישור ,  מבקש 
ו/או   דיירים 

 שוכרים 
נ  321 וסף  מבוטח 

או   מעשי  בגין 
המבוטח   מחדלי 

 אחריות מקצועית      ₪   5,000,000 
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 חתימת המציע: _________________ 

 
 
 

 מבקש האישור  –
ואי    325 מרמה 

 יושר עובדים 
פגיעה    326

בפרטיות  
כיסוי   במסגרת 

אחריות  
 מקצועית 

עיכוב/שיהוי    327
מקרה   עקב 

 ביטוח 
 ראשוניות  328
תקופת גילוי    332

 חודשים( 12)
 

הפירוט   לשירותים  )בכפוף,  מתוך  השירותים  השירות  קוד  את  לציין  יש  האישור,  למבקש  המבוטח  בין  בהסכם  מפורטים 
 הרשימה המפורטת בנספח ג'(*:

 

 
 ביטול / שינוי הפוליסה * 

משלוח הודעה למבקש האישור    לאחר  יום  60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא  
 בדבר השינוי או הביטול.  

 
 חתימת האישור 

 המבטח: 
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 חתימת המציע: _________________ 

 

 נספח ג)11( 
 

 לכבוד 

 "(דירה להשכיר )להלן: " החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ –דירה להשכיר 

 א.ג.נ.,

 התחייבות להימנע מעשיית עסקה הנדון: 

 ה ____  בעיר ________ חלק גוש _____

 

הח"מ  מס'    אנו  רכשנו ______________,  אשר   ____________   חכירה יות  זכו  תאגיד 

כגוש   הידועים  _________ה  חלק  _____במקרקעין  בעיר  תכנית    __   )מגרש    ____  לפי 

מרישום    _______( כתוצאה  שייווצרו  אחרת  משנה  חלקת  או  חלקה  או  גוש  כל  חידוש    אואו 

"(, עפ"י חוזה חכירה מיום  המקרקעיןה( )להלן: ")פרצלצי   צירוף )איחוד( וגם/או הפרדה   אורישום  

בזאת _______,   כולם    אוהחכרה    אוממכירה    עלהימנ   מתחייבים  המקרקעין  של  כל    אושעבוד 

בהם    אוחלק מהם   זכות  עליהם    של  או כל  שייבנו    אודירה    או   מהבנוי כל חלק    אוהבנוי  דירות 

להשכיר    ,במקרקעין דירה  הסכמת  מטעמה  אוללא  תינמי  אשר  ההסכם  ,  להוראות  בהתאם  תן 

  ."(ההסכם__________ )להלן: " בינינו לבין דירה להשכיר מיום _

על זכויותינו במקרקעין, בגין התחייבותנו    םבמקרקעין על שמנו, תירש  רישום זכויות החכירהעם  

 מי מטעמה.  אוזו, הערת אזהרה בגין הימנעות מעשיית עסקה, לטובת דירה להשכיר 

 ל בתום תקופת ההשכרה, כהגדרתה בהסכם. התחייבות זו תבוט 

 ________________ ____ 

 

   אישור

  ____________________________ לפניי,  התייצב/ו  היום____________  כי  מעיד  אני 

המשפטיות   התוצאות  ואת  הנ"ל,  ההסכמה  מהות  את  לו/הם  והסברתי  אותו/ם  שזהיתי  ולאחר 

 ו/הם כראוי, חתם/מו לפניי מרצונו/ם.הנובעות ממנה ולאחר ששוכנעתי שהדבר הובן ל 

החתימו את  מאמת  תקנה  אני  הוראות  לפי  זו  הסכמה  על  )ניהול  14ת  המקרקעין  לתקנות  )א( 

 .2011  -ורישום( התשע"ב

 

 ______________   _____________________   ______________ 

 חתימה     חותמת )שם וכתובת(          תאריך           
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 חתימת המציע: _________________ 

 ( שם החברה )

    חברה   מס'
 ( "החברה")  -להלן

 
 אשר נערכה   החברה דירקטוריוןמישיבת  פרוטוקול

   ביום   החברהבמשרדה של 
 

    נוכחים: 

 

      :נבחר יו"ר ל

 

  :  על סדר היום

  ____ הידועים כגוש  שעבוד המקרקעין    אוהחכרת    או ממכירת    ת חתימה על התחייבות להימנעו

____  ____ה  חלק משנה  ____(  תכנית  לפי    ____  )מגרש    בעיר  או חלקת  או חלקה  גוש  כל  או 

)להלן:    הפרדה )פרצלציה(  אוצירוף )איחוד(    אוחידוש רישום    אורו כתוצאה מרישום  אחרת שיווצ

  או   כל חלק ממנו   אוכל הבנוי עליהם    או  כל זכות בהם  או  כל חלק מהם  או כולם    ,"(המקרקעין"

הסכמת    אודירה   ללא  במקרקעין,  שייבנו  לדיור    –להשכיר    דירהדירות  הממשלתית  החברה 

"(, אשר תינתן בהתאם להוראות ההסכם בין החברה לבין  ירה להשכיר ד)להלן: "  ולהשכרה בע"מ 

 " )להלן:   ___________ מיום  להשכיר  מסמכים,   "(,  ההסכםדירה  הבקשות,  כל  על  וחתימה 

הימנעו בגין  אזהרה  הערת  רישום  לצורך  הנדרשים  הכוח  עסקה,   ת ייפויי  דירה    מעשיית  לטובת 

המקרקעין  על  המסמכי  וכן   להשכיר  כל  על  רישוםחתימה  לצורך  שיידרשו  דומה    ם  הערה  כל 

ישראל מקרקעי  רשות  בספרי  להשכיר    שתירשם  דירה  על    אולטובת  החלות  המגבלות  בגין 

 המקרקעין.  

 החלטה זו תבוא לסיומה בתום תקופת ההשכרה, כהגדרתה בהסכם.   מושאההתחייבות 

 

 הוחלט:

  או המקרקעין כולם  שעבוד    אוהחכרת    אוממכירת    תלחתום על התחייבות להימנעו  לאשר .1

מהם   חלק  בהם    אוכל  זכות  עליהם    אוכל  הבנוי  ממנו    אוכל  חלק  דירות    או דירה    אוכל 

לצורך   הנדרשים  והמסמכים  הבקשות  וכל  להשכיר  דירה  הסכמת  ללא  במקרקעין,  שייבנו 

  וכן  עסקה, לטובת דירה להשכיר על המקרקעיןמעשיית    תרישום הערת אזהרה בגין הימנעו

ה כל  על  רישוםחתימה  לצורך  שיידרשו  רשות    מסמכים  בספרי  שתירשם  דומה  הערה  כל 

 בגין המגבלות החלות על המקרקעין.   אולטובת דירה להשכיר  מקרקעי ישראל

 החלטה זו תבוא לסיומה בתום תקופת ההשכרה, כהגדרתה בהסכם.   מושאההתחייבות  .2

  ת הרה בגין הימנעומי שהיא תסמיך לרשום הערת אז  או את כוחה של דירה להשכיר  לייפות   .3

להשכיר,   דירה  לטובת  עסקה,  המקרקעין    אומעשיית  על  לעיל  כנזכר  דומה  הערה  לרשום 

 בקשה הדרושים לכך.    אוולחתום על כל מסמך 

כל     -ו   להסמיך את ה"ה   .4 על  החברה  בשם  לחתום 

 פעולות לעיל.  המסמכים הדרושים לשם ביצוע ה
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 חתימת המציע: _________________ 

מורש .5 של  ב  יחתימתם  הנ"ל,  חוהחתימה  שמה  צירוף  גבי  על  או  החברה  או  תמת  המודפס 

 שמה המוטבע תחייב את החברה בכל הקשור לביצוע ההחלטות דלעיל. 

                 

                                            
 _____, יו"ר 

              
 
 

 אישור עורך דין של החברה 
 
 , מאשר בזה כי:    , עו"ד מ    אני הח"מ,   

"( היא חברה רשומה וקיימת כדין וקיבלה החלטתה כמפורט  החברה ן: "בע"מ )להל     .1
 לעיל בהתאם למסמכי התאגדותה. 

 מנהלי החברה המפורטים לעיל השתתפו בישיבת הדירקטוריון.   .2

 על הפרוטוקול הנ"ל מטעם החברה.  חתם    ה"ה   .3

החברה   מוסמך    תה של החברה ה"ה  בהתאם למסמכי התאגדו .4 בשם  לחתום 
 נ"ל. על ההחלטה ה

החברה מוסמכת בהתאם למסמכי התאגדותה לקבל את ההחלטה דלעיל ולבצע את האמור   .5
 .בה

 

     חתימה:                              תאריך:    
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 חתימת המציע: _________________ 

 

                                                                

 ( 21ג)ח נספ

 
 בלתי חוזר  נוטריוני יפוי כח

 
 

 אנו הח"מ  
      תאגיד מס'  

 
להשכיר  את    בזה  ממנים בע"מ  –דירה  ולהשכרה  לדיור  הממשלתית  חברה  החברה  מס'   ,

515009652   " להשכיר)להלן:  "  או  "( דירה  )להלן:  תסמיך  שהיא  הכוחמי  להיות  "(מיופי   ,
  :ת הבאות או חלק מהןשל הפעולונו ובמקומ נו לשם עשייה בשמ ומורשינ 

 
מ  .1 הימנעות  בגין  אזהרה  הערת  עסקה  לרשום  להשכיר    לטובתעשיית  רישום  דירה  בלשכת 

הידועים    ,המקרקעין לפי  ____  )מגרש    ____  בעיר  ____  חלקה  ____  כגוש  על המקרקעין 
  או כתוצאה מרישום    או כל גוש או חלקה או חלקת משנה אחרת שיווצרו(  ____  מס'  תכנית  

רי )פרצלציה(    אושום  חידוש  הפרדה  וגם/או  )איחוד(  "צירוף  בגין  "(מקרקעיןה)להלן:   ,
  אוכל חלק מהם    אושל המקרקעין כולם    שעבוד    אוהחכרה    אוממכירה    עהתחייבותינו להימנ

בהם   זכות  עליהם    של   אוכל  ממנו  של    אוהבנוי  חלק  שייבנו    אודירה  של    אוכל  דירות 
 ; מי מטעמה ואדירה להשכיר ללא הסכמת  ,במקרקעין

  

לעיל,   .2 האמור  ביצוע  ומילצורך  מסמיך  מיופיהריני  של  כוחם  את  כל    יפה  על  לחתום  הכוח 
הערת  רישום כל  , לשם  בשמי  או י  שטר במקומ  אותצהיר    או מסמך    או התחייבות    או בקשה  

על   במקרקעין/אזהרה  המקרקעיןזכויותינו  עם  האמור  בקשר  מכלליות  לגרוע  וכן    ,  ומבלי 
ה כל  על  בספרי  חתימה  שתירשם  דומה  הערה  כל  רישום  לצורך  שיידרשו  רשות  מסמכים 

הריני מסמיך  ,  בגין המגבלות החלות על המקרקעין  או מקרקעי ישראל לטובת דירה להשכיר  
מיופי של  כוחו  בהכוח    ומייפה את  רשותלהופיע  רישום המקרקעין,  ישראל,    לשכת  מקרקעי 

   ;לצורך ביצוע האמור מחלקת אגף מירשם והסדר מקרקעין ובכל מקום אחר
 

מורשים    אולמנות מידי פעם בפעם מורשה    אולאחרים    אוחלקו לאחר    אולהעביר יפוי כח זה   .3
חלקו ולפטר כל נעבר    או תחת באי כוחנו הנ"ל לשם ביצוע כל הפעולות המנויות ביפוי כח זה  

 מורשה כאמור לפי שיקול דעתם של באי כוחנו הנ"ל או כל אחד מהם;  או

 

האמור ביפוי כח זה    לי לעשות כל פעולה ולחתום על כל מסמך בקשר ולצורך ביצועבאופן כל  .4
 כפי שימצא מיופה הכח לנכון;

 
לתקנו .5 או  לשנותו  לבטלו,  זכאים  אנו  ואין  חוזר  ובלתי  החלטי  הנו  זה  כח  ישאר    ,יפוי  והוא 

עיקול    הטלת  או מינוי כונס נכסים    אומתן צו קבלת נכסים    או בתוקף גם לאחר מותנו, פירוק  
   תלויות בו; דירה להשכיר על נכסנו הואיל וזכויות 

 
נקבה   .6 לשון  גם  משמעה  זכר  ולשון  ולהפך,  רבים  לשון  גם  משמעה  יחיד  לשון  זה  כח  ביפוי 

 ; ולהפך, לפי המקרה

 

המעשים   .7 לכל  מראש  בזה  ומסכימים  מאשרים  מי    או הננו  או  הכוח  מיופי  שיעשו  הפעולות 
 שיתמנה על פיהם; 

 

             ____________ באמצעות מורשי חתימה         ביום ל החתוםע תי באולראיה 

 ______________  -______________ ו
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 חתימת המציע: _________________ 

 

   

 ( 31ג)נספח                        

 
 

 נוסח אישור הקבלן ביחס לניסיון 
 

 :(הקבלן הראשי"הלן: ")ל  יזםראשי מטעם הההקבלן להלן פירוט ניסיון קבלני, המוצג על ידי  
 

 ______________. הקבלן הראשי הינו חברת _________  .1

בניה   .2 ראשי  בענף  הקבלנים  בפנקס  רשום  קבלן  הינו  הראשי  ג'    100הקבלן  לפי    5בקבוצה 

 .1988תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, התשמ"ח 

של תקפה  רישום  תעודת  זה  לנספח  בסיווג    מצורפת  הקבלנים  רשם  מטעם  הראשי  הקבלן 
 הנדרש. 

 

מתחמי נדל"ן למגורים בישראל    2לפחות    בהקמה של  מוכח  ניסיון  בעל  הינו  אשיהר  הקבלן .3

בעשר    הפחות בכל מתחם, אשר בנייתם הושלמ יחידות דיור ל  80של  או בחו"ל, בסדר גודל  

משפט,   בתימעונות סטודנטים, בתי מלון,    מתחמיבהקמה של    ולחילופין  שנים האחרונות,

אבות למגורים  בתי  נדל"ן  בלמשרדים   או  למסחר  או,  שהקמתם "ל,  בחו   או   ישראל, 

)שטח    מ"ר לפחות  20,000יקף מצטבר של  ( השנים האחרונות בהעשר)  10במהלך    הסתיימה

 . )שטח עיקרי ושירות( מ"ר 7,500-פחת מ, מתוכם מתחם אחד בשטח שלא יושירות(רי  עיק

 
ב .4 )ניתן לעשות שימוש  נספח  להלן טבלה בה מפורטים הפרויקטים להצגת הניסיון בהקמה 

 זה לשם הצגת פרויקטים נוספים(:

 
 

 1פרויקט מס' 

וסוג   שם הפרויקט
 הפרויקט  

 

 המזמין 

אלקטרוני   מזמין    דואר  של 
העבודה:  

 _______________ 
 

 ___ מס' טלפון: ____ 

 הקמה  –תיאור העבודה 

 

 מקום ביצוע 

 

 תאריך תחילת ביצוע 

 תאריך גמר הביצוע  
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 חתימת המציע: _________________ 

שטח מבונה של  
 הפרויקט במ"ר 

 

קף תקציבי של  הי
 העבודה 

 

 
אסמכתאות    או  "4לצורך הוכחה בדבר סיום כל אחד מהפרויקטים שפורטו מצורף "טופס   .5

הממשלתית לדיור ולהשכרה  החברה    –ונה של דירה להשכיר  אחרות המעידות, לשביעות רצ

גמר, בע"מ תעודות  השלמה,  תעודות  כגון  הבניה,  השלמת  מועד  ועל  הבניה  השלמת  על   ,

מסיר וכיו"באישור  כשהן    .ה  תצורפנה  מוסמכת,  רשות  ידי  על  הונפקו  שלא  אסמכתאות 

 .  עו"ד על ידילמקור"   ן"נאמחתומות  כ

 יצים בכתובת המייל שצורפה. ידוע לנו שאתם תהיו רשאים לפנות למזמיני העבודה כממל .6

 הערות והבהרות נוספות מצורפות בנפרד.  .7

 
 חתימת הקבלן הראשי: 

 
   

הקבלן  ם בשם שם מלא של החות תאריך 
 הראשי  

הקבלן  חתימה וחותמת 
 הראשי  

 
 

  הערה:
 ניתן להוסיף פרויקטים בדפים נפרדים בהתאם לטבלה זו.
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 חתימת המציע: _________________ 

 

 ( 41ג)ח נספ                                      

 
 נוסח התחייבות הקבלן לביצוע עבודות

 
 לכבוד 

 "(ירה להשכיר דהחברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ )להלן: " –דירה להשכיר 
 

 א.ג.נ,
 

)להלן:   אני הח"מ   הראשי"  ,  כלפי  הקבלן  בזאת  התחייבתי   )"
)להלן: הבניה  "(,  יזםה"  ________________  לעבודות    __ __________מכרז    מושאבקשר 

" עבודות    "(המכרז )להלן:  כל  את  ונספחיו  הבניהלבצע  הסכמיו  על  המכרז  במסמכי  כמפורט   ,
 " בהתאמה(.  דותהעבו"-" והפרויקט )להלן: "

 
בהתאם להוראות    לעבודות, על בסיס "גב אל גב" והכלביחס    ראשי הנני מתחייב כי אשמש כקבלן  

 ., לרבות ההסכם העיקריהמכרז
 

 מסמכי המכרז ואני מכיר את כל תנאיו. הנני מאשר כי קראתי את 
 

, כי  המכרזבמסמכי    , המפורטיםראשיבכל תנאי הסף הנדרשים מקבלן    אני עומדכי    מאשרהנני  
 . עבודותאת ה יזםאין כל מניעה על פי כל דין והסכם מלספק ל

 
 יזם ועמו בלבד. כי התקשרותי במתכונתה הנוכחית הינה עם ה ומתחייב כי  מאשרהנני 

 
 

 
 אישור

 
דין,      אני החתום מטה   כ\המשמשעורך  _________  ת  של  הדין  עורך/ת 

ו        ה"ההופיע בפני     מאשר בזה כי ביום "( החברה)"  )_______________ )ת.ז. 
וכי הם ת.ז. __________ אשר חתמו בשם החברה,  מוסמכים בחתימתם לחייב את    _______ 

 . החברה לכל דבר ועניין
 

 

 
                                                  

 

   

וחותמת הקבלן    חתימת שם מלא של החותם בשם הקבלן הראשי  ריך תא
 הראשי 

   

 וחותמת    חתימת שם מלא של עו"ד  תאריך 


