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 מפרט התחזוקה; – ("3נספח "ג)
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 הזמנה לקבלת הצעות                                        

מקרקעי רשות  "( ביחד עםדירה להשכירהחברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ )להלן: " –להשכיר דירה 
חוזה חכירה ישירה מהוון )ללא הסכם בזה הצעות לחתימה על  נות, מזמי(""רמ"י" או הרשות"ישראל )להלן: 

ם ברשות במועד היו נהוגיישנים בתנאים ש 98שנים עם אופציה לתקופה נוספת של  98פיתוח( לתקופה של 
)להלן:  1כמפורט בסעיף בעת פרסום המכרז הם  הםשפרטי ים, בגין השטח("חוזה החכירה"החידוש )להלן: 

 (."המתחם"

 לחוברת המכרז. (1א)כנספח מצ"ב  ותנאים מיוחדים לחוזה החכירה נוסח חוזה חכירה 

 לפחות, אשר תיועדנה דירות 324מתחם מגורים, אשר יכלול  מטרת ההתקשרות הינה לשם תכנון והקמה של
כאשר , "(תקופת ההשכרה)להלן: " שנה ברציפות 20-להשכרה ארוכת טווח למגורים למשך תקופה שלא תפחת מ

קובץ החלטות מועצת מקרקעי ל 4.8לסעיף לזכאים בהתאם  מפוקחמהדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה  50%
"( מופחתהדירות בשכר דירה )להלן: " ייחודי להקצאת קרקע לבניית דירות להשכרה" "מסלול ושעניינ ישראל

תקופת  בתום. "(הדירות בשוק החופשי)להלן: " תושכרנה על ידי היזם לשוכרים בשוק החופשיויתרת הדירות 
ו/או ", לפי העניין( למכור את זכויותיו בדירות הזוכה"/"היזם" שכרה יהא רשאי הזוכה במכרז )להלן:הה

הדירות והדירות בשוק החופשי תיקראנה להלן: " מופחתהדירות בשכר דירה  במתחם, כולן או חלקן.
  "(.להשכרה

את השטחים המיועדים למסחר יהא הזוכה רשאי למכור כנכס מניב במקשה אחת )ללא מכירה פרטנית של 
 יחידות( בתום ההקמה ולאחר האכלוס. 

   "(.הפרויקט" ראנה להלן:תיקלעיל 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 

מתן יציבות וודאות לשוכר בהתאם לצרכיו התעסוקתיים והן בפיקוח על עליית מחיר השכירות תוך 
 . והמשפחתיים

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

 םפרטי המתח .1

 
שטח  מגרש

במ"ר 
 בערך

 

 

 ס'מ

 יח"ד

מחיר מינימום  הוצאות פיתוח והוצאות פיתוח נוספות לרמ"י בש"ח
ח לקרקע בש"

 )לא כולל מע"מ(

גובה ערבות 
לקיום הצעה 

 בש"ח
 1עמודה 

הוצאות פיתוח 
 כנגד קבלה בש"ח

 2עמודה 
הוצאות 

פיתוח כנגד 
חשבונית 

 בש"ח

 2-1עמודות 
סה"כ הוצאות 
פיתוח והוצאות 
פיתוח נוספות 
לרמ"י בש"ח 
 )כולל מע"מ(

109 5,221 324 29,008,434 7,865,286 36,873,720 165,471,443 51,953,000 

 פירוט גו"ח

 . 6634בגוש  15 האת חלק המהוו 109מגרש 

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

 היבט תכנוני ופיזי .2

 זכויות בנייהוהוראות תכנוניות  .2.1

 1965-כהגדרתן בחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה כניותת ותחלנשוא המכרז  מגרשיםעל ה .2.1.1
  הינן חלק בלתי נפרד ממכרז זה. ןשהוראותיה, ועד פרסום המכרזהתקפות במ

 ("תב"עה"או " תכניתה" :)להלן 3001תמל/ :ההינ )התקפה( החלה תכניתה
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 .מגורים ומסחר הוא: מגרשיםייעוד ה

לחוברת המכרז;  (23א)כנספח תקנון התכנית וטבלת הקצאה ואיזון מצורפים 
 .המכרזלחוברת  (2א)כנספח מצ"ב  םמפת מדידה ותשריט המתח

והתנאים הנדרשים הוראות הזכויות הבניה לרבות שיעור הניצול, שטח הבניה, הצפיפות וכל  .2.1.2
ועל פי כל  ת החלות על המקרקעין נשוא המכרז,לתוכניו קבלת היתר בניה הינן בהתאםלצורך 

  .המוסמכות"י הרשות המקומית ו/או ועדות התכנון נתנו עיהנחיות שידין, ובהתאם ל

, אם תכניתמקרה של העדר אפשרות לממש את זכויות הבנייה המרביות המוגדרות ב בכל
ידי הרשות המקומית או ועדות התכנון -ינתנו עלי, ואם בשל הנחיות שתכניתבשל מגבלות ה

והמציע לא יחולו ההוראות המגבילות,  - ו/או תנאי חוברת המכרז על נספחיה המוסמכות
 זה.  ןבטענה ו/או תביעה כלשהי בעניי רשותה דירה להשכיר ו/או אל יבוא אל

התכנית כוללת מספר תנאים להיתר בניה המפורטים במסמכי התכנית ובאחריות הזוכה  .2.1.3
לברר את כל הנוגע להם. מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי להמעיט מחשיבות כלל התנאים 

 כדלהלן: התנאיםלהיתר, מנויים גם 

 ריות היזם הזוכה במתחם.באח –עיצוב ופיתוח אדריכלי  תכנית .2.1.3.1

איכות שירותי באמצעות החברה הממשלתית ל ,טרם הוצאת היתר בניה, תערוך רמ"י .2.1.3.2
סביבה, בדיקה להימצאות גזי קרקע ו/או זיהום קרקע וזאת בהתאם להנחיות 

במידה וימצא זיהום קרקע ומשרד הגנת הסביבה ינחה לבצע  המשרד להגנת הסביבה.
החברה הממשלתית לאיכות סביבה, תבצע שיקום  רמ"י, באמצעות – שיקום קרקע

במידה וימצאו גזים בקרקע ו/או  קרקע בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.
תודיע על כך רמ"י ליזם והיזם  –יינתנו הנחיות אחרות ע"י משרד הגנת הסביבה 

יידרש לבצע פעולות איטום של המבנה, או פעולות אחרות למיגון המבנה, על פי 
  והנחיות המשרד להגנת הסביבה. הוראות

מובהר כי ככל שייווצר עיכוב במסירת המגרשים כתוצאה מהליכי טיהור הקרקע, 
ליזם לא תהא כל טענה ו/או תביעה לרמ"י ו/או לחברה לשירותי איכות סביבה בעניין 

 .זה

באחריות עיריית ת"א לממן ולהקים מערכת  –מערכת פניאומטית לפינוי אשפה  .2.1.3.3
 פינוי אשפה בשטחים הציבוריים ותחנת קצה.  פניאומטית ל

מובא לידיעת  –העתקת קו החירום של האיגודן לתוואי חלופי  –כנית לת( 5)6.9סעיף  .2.1.3.4
 המציעים כי הנ"ל יבוצע ע"י האיגודן. 

מובא לידיעת המציעים כי נערך סקר  –סקר אסבסט  – תכניתל( 16)6.10סעיף  .2.1.3.5
 . תכניתאסבסט לרבות ביצוע פינוי האסבסט משטח ה

ו/או דירה להשכיר האמור מובא לידיעה בלבד, ואין באמור לעיל התחייבות של רמ"י 
לקבלת האישורים והללו נתונים בידי הגורמים המוסמכים. אין באמור לעיל בכדי לגרוע 
מחובתו של המציע לבדוק ברשות המקומית ו/או ברשויות התכנון המוסמכות ו/או אצל 

דירה הנתונים האמורים לעיל והוא לא יחזור אל רמ"י ו/או  כל גורם רלוונטי אחר, את
מי מטעמה בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי בגין האמור בסעיף להשכיר ו/או 

 זה.

לא יורשה  (ו/או חליפו )או מי מטעמו הזוכה ,במהלך תקופת הבנייה ו/או תקופת ההשכרה .2.1.4
פי סעיף , זאת למעט בקשת הקלה לחדשה תכניתאו לקדם התקפה  תכניתב שינויכל לבצע 

אשר תוגש במהלך  "("חוק התכנון והבניה)להלן:  1965-לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה 147
סגרת הפרויקט, כן לא יהיה רשאי לנייד זכויות בנייה שלא נוצלו על ידו במותקופת הבנייה 

ר, תיבננה , אם יאושרו, במסגרת הקלה כאמואושרוייח"ד נוספות ש .לפרויקטים אחרים
 .ולא לאחר מכן במהלך תקופת הבנייה

לחוק התכנון  147פי סעיף בגין הסכמתה להקלה לעבור הקרקע תמורה נוספת  רמ"י לא תגבה
 והבנייה.
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לבצע  ,דירה להשכירמוועדת המכרזים, באמצעות על אף האמור, היזם יהיה רשאי לבקש 
קבלת זכויות נוספות אלא  שינוי בתכנית התקפה או לקדם תכנית חדשה, שאינה למטרת

הכרחית לשם מיצוי הזכויות הקיימות, ובכפוף לכך שאין בשינוי ו/או בתכנית החדשה כאמור 
תבחן  ועדת המכרזים. במסגרת המכרזכדי לפגוע במטרת הפרויקט ובלוחות הזמנים שנקבעו 

 . בכל מקרהודירה להשכיר את בקשת היזם, בתיאום עם המרחב העסקי הרלוונטי ברמ"י
מובהר ומודגש כי אין ולא תהיה ליזם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי דירה להשכיר 

במקרה של סירוב לאשר שינוי ו/או תכנית חדשה כאמור ו/או במקרה ו/או המשרד ו/או רמ"י 
הבלעדי של ועדת המכרזים ובתנאים  הנתונה לשיקול דעתשל מתן אישור חלקי, וההחלטה 

 נת להשיג את מטרת הפרויקט באופן המיטבי ביותר. שייקבעו, והכל על מ

 היזם מחויב לבנות את מלוא הדירות שניתן על פי התב"ע. .2.1.5

דרש הזוכה יו/או לאישור רשויות התכנון י הרשותקודם הגשת הבקשה להיתר בניה לחתימת  .2.1.6
למען הסר ספק, . מההסכם העיקריכמתחייב  דירה להשכיר,לתאם את הבקשה להיתר עם 

יוכל הזוכה לא בכתב, ו דירה להשכירעל בקשה להיתר בנייה ללא אישור  תחתום לא הרשות
בכל טענה ו/או דרישה ו/או  אל מי מטעמןו/או דירה להשכיר אל  לחזור אל הרשות ו/או

  תביעה כלשהי בגין האמור בסעיף זה.

ליפו ו/או חהתכנית הנוכחית )התקפה( תשונה ע"י גורם אחר שאינו הזוכה או מי מטעמו אם  .2.1.7
והשינוי יגרום לתוספת זכויות מעבר לזכויות הקיימות על פי התכנית הנוכחית )לרבות 
תוספות ו/או הקלות מכוח התכנית החדשה(, הזוכה לא יוכל לממש את הזכויות הנוספות 

 בלבד.  ודירה להשכיר בכתב ועל פי שיקול דעתןאלא באישור של רמ"י 

במכרז, גובה הרשות המקומית חלף היטל  בגין השבחה שתחול עד ליום קביעת הזוכה .2.1.8
על פי חוק. חבות בהיטל השבחה שתחול, ככל שתחול, לאחר קביעת הזוכה הרשות השבחה מ

  .ו/או מאת דירה להשכיר הרשותבמכרז, תוטל במלואה על הזוכה ללא זכות להשבה מאת 

הדירות שבמסגרתה יגדל מספר  גורמי התכנון המוסמכים בקשה להיתר על ידי אם תאושר .2.1.9
 1965 -התכנון והבנייה התשכ"ה  שניתן לבנות במקרקעין, במסגרת הקלה בהתאם לחוק

מתחייב , (במסגרתה יגדל מספר הדירות)ו/או כל החלטה אחרת שהותקנו מכוחו  תוהתקנו
 להשכרה לטווח ארוךכדירות  109במגרש מהדירות הנוספות  100% ולהשכירלבנות הזוכה 

 תיועדנה 109במגרש  הנוספות מהדירות 50%, כאשר ת המכרזבתנאים כפי שנקבעו בחובר
דירה להשכיר ו/או . במקרה זה הזוכה מתחייב לשפות את לזכאים מופחתלדיור בשכר דירה 

. גורם שהוא בשל סעיף זה בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, אם תהיה, מכל הרשותאת 
רקע בגין הסכמתה להגדלת מספר תמורה נוספת עבור הק לא תגבה כאמור לעיל, הרשות

  יחידות הדיור.

להגדלת הוצאות הפיתוח,  בגין כל שינוי ו/או הקלה בתוכנית/בתכנון הגורם לפי קביעת רמ"י .2.1.10
יישא הזוכה בתשלום נוסף של הוצאות פיתוח, גם אם שינוי התוכנית/תכנון אינו בגדר שינוי 

 ות.ואינו גורם לתוספת זכויות מעבר לזכויות הקיימ תכנית

על המציע לבדוק בעצמו ו/או באמצעות אנשי מקצוע מטעמו את המידע התכנוני המלא  .2.1.11
ברשות המקומית וברשויות התכנון המוסמכות, לרבות מסמכי התכנית החלה על המגרשים 
על נספחיה, תיק המידע ברשות המקומית, זכויות בניה, גבולות המגרשים, שטחים גובלים, 

לרבות ההנחיות בדבר הכנתה של תוכנית עיצוב  היתר בניה,קווי בנין, התנאים להוצאת 
 (24)בנספח אוהנחיות העיריה לתחזוקת חצר פרטית פתוחה כמפורט  אדריכלית ופיתוח

לחוברת המכרז וכל מידע תכנוני ו/או מידע אחר הרלוונטי לצורך הגשת ההצעה ולביצוע 
למציע כי אין במידע המוצג מלוא התחייבויות המציע על פי מסמכי ותנאי המכרז. מובהר 

במסגרת המכרז משום מצג מחייב מצד הרשות. על המציע לערוך בדיקות עצמאיות כמפורט 
לעיל, והוא לא יבוא אל הרשות בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין )לרבות טענת 

 הסתמכות על המידע הנ"ל(.

תנאים להוצאת היתר יצוע ושלבי ב נקבעו מבלי לגרוע מכלליות האמור, בהוראות התכנית
. על המציע לעיין היטב בהוראות התכנית ולבדוק את כל הדרוש בדיקה ברשויות התכנון בניה

ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי דירה כל טענה לא יבוא ב ות, והואהמוסמכות הרלוונטי
 בעניין האמור בסעיף זה. להשכיר ו/או כלפי הרשות
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  מצב המקרקעין .2.2

מחוברים הקיימים  כולל השטחים התפוסים, םתחהמראה ובדק את כי  מציע מצהירה .2.2.1
לרבות  ,םבמגרשים במתח קיימיםה ממצאים /מטרדיםה ,םבמגרשים במתח

, טופוגרפיה, קרקעיים, שיפועי הקרקע-והתת העיליים ההנדסיים הממצאים/המטרדים
ההוצאות וכי ישא בכל  ,ומצב הפיתוח והתוכניות החלות על השטחמפלסים, דרכי הגישה, 

ולא  ,ההנדסיים והתת קרקעיים המפגעים, המטרדים, והעלויות הכרוכות בפינוי המחזיקים
 . לעילבכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בגין האמור  רשותללדירה להשכיר ו/או יבוא 

של  ועל חשבונו עקירתם ו/או העתקתם יהיו באחריותו הבלעדית ,קיימים עצים במתחם בו .2.2.2
 .אחר, בהתאם לכל דיןנדרש ו/או כל גורם מקומית ו/או קק"ל השות רה עםתאום ב ,הזוכה

 :פירוט ממצאים .2.2.3

 שטח פתוח הכולל עשביה נמוכה, קני סוף ועצי שיטה. – 109מגרש 

אין  .לרבות המטרדים והמפגעים שפורטו לעיל מובאים למיטב הידיעהם המתחפירוט מצב  .2.2.4
, םלמתחו כל מידע אחר בקשר באמור להוות פירוט כל המטרדים ו/או המפגעים ו/א

בפועל. על המציע לערוך בדיקות עצמאיות והוא לא ם המתחבאחריות המציע לבדוק את מצב 
ו/או תביעה בעניין זה לרבות  ו/או דרישה בכל טענה הרשותדירה להשכיר ו/או אל יבוא אל 

 טענת הסתמכות.

ישא ידי רשות העתיקות,  כאתר עתיקות על ווכרזיו/או  ונשוא מכרז זה הוכרז מגרשיםה אם .2.2.5
. תחםמבפיקוח, חפירות בדיקה וחפירות הצלה סקר ארכיאולוגי, הביצוע של זוכה בעלויות ה

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

היקפי הפיקוח, חפירות הבדיקה וחפירות ההצלה וכיוצ"ב יהיו, כפי שייקבעו ע"י  .2.2.5.1
"(, העתיקות חוק: "להלן) 1978-שות העתיקות בהתאם לחוק העתיקות, תשל"חר

 פי כל דין.-הוראות התכנית ועל

פי חוק העתיקות ולבצע בין היתר חפירות הצלה במקום -זוכה מתחייב לפעול עלה .2.2.5.2
 לשחרור השטח לבנייה על חשבונו, במימונו ועל אחריותו בלבד.

חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף  עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות או בכל .2.2.5.3
מזמן לזמן וכן חפצים אחרים ככל שהם בעלי ערך ארכיאולוגי אשר יתגלו במקום 
העבודות, נכסי המדינה הם, והזוכה ינקוט באמצעי הזהירות המתאימים למניעת 

 ידי כל אדם שהוא. -הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך על

ו, יודיע הזוכה לנציג הממשלה, כפי יד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקוממ .2.2.5.4
, על התגלית וכן מתחייב הזוכה לקיים הוראות כל דין בדבר הרשותיקבע תש

 עתיקות. 

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

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

את  הרשותתשקול שחרור השטח מעתיקות יעכב את מסירת השטח לזוכה, אם 
  משך תקופת הביצוע. 

הקרקע, תחייב פיקוח בנוגע לעתיקות, על חשבונו של -ל עבודה שתתבצע בתתכ .2.2.5.7
  הזוכה. 

היינה לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות זוכה מצהיר ומתחייב כי אין ולא תה .2.2.5.8
 שהוא, כספיות ו/או אחרות, כלפי דירה להשכיר ו/או כלפי הרשותמכל מין וסוג 

  , בגין התנאים המפורטים לעיל. מןמטעמי כלפי  ו/או
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כתוצאה  שיוצרווכיו"ב  , פסולתעודפי חול, אדמה אבןבכל  טיפוללהזוכה יהיה אחראי  .2.2.6
ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, וזאת בהתאם להוראות  ידי הזוכה על ,מגרשיםמפיתוח ה

 ו/או רמ"י כספית או אחרת, כלפיביעה ת דרישה ו/או יבוא בכל טענה ו/אוכל דין, והוא לא 
חלים גם על קבלני משנה  הלןדוע לזוכה כי כל הסעיפים לי .ןמטעממי כלפי העירייה ו/או 

היינו, רשות מקרקעי  ת עודפי העפר, ככל שיהיו.הצעת המציע במכרז, תשקלל א מטעמו.
 מהזוכה תמורה עבור העודפים האמורים, ככל שיהיו. לא תגבה ישראל

ידוע לזוכה כי לצורך טיפול בפסולת ועודפי עפר, הוא נדרש להתקשר עם מפעיל אתר לסילוק  .2.2.7
את אישור  המטעמאו מי  רמ"י"(. הזוכה יעביר לידי האתרמפעיל פסולת בעל רישיון )להלן: "

 ההתקשרות שלו עם האתר, בליווי הצהרה על כמויות פסולת בנין מינימליות צפויות. 

ידוע לזוכה כי עליו לשמור קבלות/אישורי קליטה באתר, של כל כמות פסולת הבניין  .2.2.8
  שסולקה. 

רק עם מוביל פסולת בעל רישיון עסק  עליו להתקשרדוע לזוכה כי לצורך פינוי פסולת בנין, י .2.2.9
 .בלת פסולתלהו

  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
מבחינה פיזית, תכנונית, משפטית, והנדסית על  ו ובדק אותו ואת מצבוואת סביבת םהמתח

שביעות רצונו המלאה, והינו מוותר בזאת ם לצרכיו ולמתאים המתחכל חלקיהם, ומצא את 
, לרבות טענת ברירה מחמת מום םלמתחלמגרשים על כל טענה מכל סוג ומין שהוא ביחס 

 ו/או פגם ו/או אי התאמה. 

על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי רמ"י או כל גורם מפתח אחר לרבות הרשות המקומית 
רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי לבצע  או משרד הבינוי והשיכון או חברה מנהלת, יהיו

יבוא בכל לזוכה. הזוכה לא  ם/טרם מסירתו ים/עבודות חפירה ו/או מילוי בשטח המגרש
טרם  ים/בגין ביצוע עבודות כאמור במגרש כספית או אחרתביעה ת דרישה ו/או טענה ו/או

 .ם/קבלתו

 דיור להשכרה לטווח ארוך - מכרזה מתווה .3

 במכרז התחרותכללי  .3.1

בטופס הצעה מתחם )ביחס לכלל המגרשים הכלולים ב בלבד אחתלהגיש הצעה  רשאייע מצ .3.1.1
 . 1שבסעיף המפורטים בטבלה ו בכלל המגרשים הכלולים במתחם(, וכן לזכות אחד בלבד

ראה רמ"י, את כל תמציע שיגיש יותר מהצעה אחת, בין אם יחידי ובין אם במשותף, 
 הצעותיו, שלו ושל שותפיו, כפסולות.

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

)עמודה שכותרתה "מחיר  1מחיר הקרקע המוצע לא יפחת מהסכום הנקוב בטבלה שבסעיף 
"(. הצעה שתכלול מחיר מחיר מינימום"מינימום לקרקע בש"ח )לא כולל מע"מ(( )להלן: 

 במניין ההצעות הכשרות במכרז זה. מוצע נמוך ממחיר המינימום תיפסל ולא תובא

*  35%שומת השמאי *  מחיר המינימום שפורסם במכרז לכל מגרש ומגרש חושב באופן הבא: 
 )זכות החכירה(. 91%

המינימום באופן הבא: שומת  הצעות כשרות, יחושב מחיר 3-הוצע במכרז על מגרש פחות מ 
 )זכות החכירה(. 91%*  50%השמאי * 

 ערער על מחיר המינימום.המציע לא יוכל ל 

בתנאים להגשת הצעה, בתנאי המכרז בכלל ו יימצא כעומד כזוכה במכרז ייבחר מציע אשר .3.1.3
שהביא בחשבון לאחר , הקרקע הגבוה ביותריציע את מחיר  , ואשרבפרט 6כמפורט בסעיף 
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 והשכרתהחלים על בניית את כלל התנאים הקבועים בחוברת מכרז זו, לרבות התנאים 
 .("הזוכה")להלן:  , המפורטים במכרז זהלהשכרה הדירות

 המציע .3.2

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

, תהיה ההתקשרות עמו 1960-המציע הינו זר כהגדרתו בחוק מקרקעי ישראל, תש"ךאם  .3.2.2
  .1960-לזרים לפי חוק מקרקעי ישראל תש"ךופה לכללים בדבר הקצאת הקרקע כפ

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

המהוות חלק מקבוצה אחת  ציעים קשורים, כגון מציע וחברה בבעלותו, או חברות בנייהמ .3.2.3
אינם רשאים להגיש יותר  –חברות שלובות וחברות קשורות  ,כגון חברות אם וחברות בת

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

  זה.

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

לב המציעים להחלטת רשות המסים, בעניין האפשרות להקמת תאגיד חדש לאחר תשומת  .3.2.5
באחריות המציעים המעוניינים להקים תאגיד חדש  (.3א)נספח מכחלק הזכייה, המצורפת 

לאחר הזכייה לוודא את עמידתם בתנאי החלטת רשות המסים הנ"ל, ולשאת בכל מס או 
 חבות שינבעו מכך, אם ינבעו. 

חלטת רשות המסים הנזכרת לעיל, רמ"י תחתום על חוזה אחד משותף עם כל מבלי לגרוע מה
 יחידי המציע המפורטים בטופס הצעת המחיר ורק איתם.

על אף האמור, אם יוקם ע"י המציע )לרבות יחידי המציע( תאגיד חדש לאחר המועד בו 
מקום החליטה ועדת המכרזים על זוכה במכרז, תחתום רמ"י עם התאגיד החדש שהוקם )ב

 המציע שזכה(, ככל והתקיימו התנאים )המצטברים( הבאים:

המציע )לרבות יחידי המציע / מציעים( ציינו במפורש בטופס ההצעה  .3.2.5.1
 למכרז )נספח ב'(, כי בכוונת המציע להקים תאגיד בעקבות הזכייה. 

לפני המועד  המציע המציא לרמ"י "אישור לרישום בפנקס המקרקעין" .3.2.5.2
 א לרשות חוזה חכירה החתום על ידו )סעיףהאחרון בו עליו להמצי

10.1.4) 

 2לעניין "אישור לרישום בפנקס המקרקעין": על המציע להמציא  .3.2.5.3
אישורים, האחד בו יופיע המוכר: רמ"י והרוכש: שם המציע שזכה 
במכרז ; השני, בו יופיע המוכר: המציע שזכה במכרז והרוכש: התאגיד 

להמציא  שהוקם. יושם אל לב, כי ככל שהאישור מותנה, ישהחדש 
 אישור לאחר תשלום.

 להשכרהולהשכרת הדירות  המתחם תנאים לבניית .3.3

חודשים  48היזם יחויב להשלים את בניית המתחם, בהתאם להוראות ההסכם העיקרי, בתוך  .3.3.1
 לפי חוזה התשתית. ליזם ממועד מסירת המגרש 

הכרזת הזוכה על ידי ועדת המכרזים או  מועדו כלהלן ויימנו מיתר שלבי התכנון והבנייה, יהי
בו נמסר המגרש ליזם בפועל, בהתאם להוראות  מהמועד -במקרה בו קיים חוזה תשתית 

  - חוזה התשתית

 6 -לא יאוחר מאשר  דירה להשכירהתכנון המוקדם למתחם יוגש לאישור  .3.3.1.1
 חודשים. 

 חודשים. 9 -לא יאוחר מאשר ר דירה להשכיהתכנון סופי למתחם יוגש לאישור  .3.3.1.2
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 13 -לא יאוחר מאשר דירה להשכיר התכנון המפורט למתחם יוגש לאישור  .3.3.1.3
 חודשים. 

הוצאת היתר בניה )באבחנה מהיתר חפירה ודיפון( לכל המתחם לא יאוחר מאשר  .3.3.1.4
 חודשים.  19 -

לא יאוחר  -בדבר סיום בניית השלד לכל המתחם דירה להשכיר קבלת אישור  .3.3.1.5
 חודשים.  29 -מאשר 

ממועד מסירת המגרש ליזם  חודשים 48עד  -לכל המתחם  5וטופס  4הוצאת טופס  .3.3.1.6
 . בהתאם לחוזה התשתית

 "(.שלבי התכנון והבנייה)להלן: "

במקרה של אי עמידה בשלבי התכנון והבנייה, תהיה דירה להשכיר רשאית לגבות מהיזם את 
בים בהסכם העיקרי, ואולם סכום סכומי הקנסות הנקובים בהסכם העיקרי, ובתנאים הנקו

הקנסות שייגבה בקשר עם אי עמידה בשלבי התכנון והבנייה, בכל מקרה לא יעלה על 
העיכוב הראשונים בכל אחד משלבי התכנון והבנייה, לא ייגבו  ימי 45בגין ₪.  10,000,000

ע מהיזם הקנסות הקבועים בסעיפים הנ"ל, ואולם אין במתן ה"גרייס" כאמור כדי לגרו
מחובת היזם לעמוד בלוחות הזמנים בהתאם להוראות ההסכם העיקרי, לעמוד בהוראת כל 

לבי התכנון דין וכן לנקוט במירב המאמצים מצדו על מנת למזער כל עיכוב שעלול לחול בש
להסרת ספק, אין באמור כדי להתיר עיכוב ו/או לפטור את היזם . והבניה ואת השלכותיו

 יום עיכוב במצטבר. 45מקנסות לתקופה העולה על 

ידועות ליזם כל הנחיות רמ"י, ביחס להקמת המתחם, שיווקו ואכלוסו, לרבות ההחלטה  .3.3.2
בקובץ החלטות (. היזם יהיה מחויב לכל שינוי 5בדבר דיור להשכרה המצורפת כנספח ג)

מעת לעת ואשר לפי עמדת רמ"י יחייב את היזם. למען שיעודכן , כפי מועצת מקרקעי ישראל
פק, רמ"י לא תחייב את היזם בשינוי בהחלטה בדבר דיור להשכרה, אם יחול כזה סהסר 

" או בשינוי אשר יעלה את שיעור הדירות בשכר מפוקחבעתיד, שעניינו הגדרת "המחיר ה
 מכלל הדירות המיועדות להשכרה.  50%-ל, מעל מופחתדירה 

כמפורט ותחם כולו, למ 5וטופס  4שנה לאחר קבלת טופס  20בתקופת ההשכרה )תקופה של  .3.3.3
 בשוקלזכאים ולשוכרים  להשכרה ותמחויב להשכיר את הדיר יזם(, יהיה הבהסכם העיקרי

 . ההסכם העיקרי, והכל בהתאם להוראות החופשי

תיועדנה  (בין הבניינים באופן שווה )בקירובבמתחם )אשר תחולקנה  להשכרה מהדירות 50% .3.3.4
, כהגדרת מופחתהדירות בשכר דירה  שטח .מופחתה לזכאים בשכר דירה לדירות להשכר

 120 -באזורים שאינם בעדיפות לאומית ו מ"ר 100, לא יעלה על העיקריבהסכם "שטח דירה" 
תושכרנה לזכאים אשר יעמדו  מופחת. הדירות בשכר דירה מ"ר באזורי עדיפות לאומית

 ישראלקובץ החלטות מועצת מקרקעי ל 4.8בסעיף בתבחינים לקביעת זכאות, כפי שנקבעו 
, העיקריבהסכם בדבר הקצאת קרקע לבניית דירות להשכרה, וזאת בהתאם לנוהל המפורט 

שנים ושל  3שנים עם שתי תקופות אופציה של השוכר לארכה )של  3 -לתקופה שלא תפחת מ
 שנים לאותו שוכר.  10שנים בהתאמה(, כך שתקופת השכירות הכוללת לא תעלה על  4

 בגין כר הדירה המקסימאלי אותו יהיה היזם רשאי לגבותשנכון למועד פרסום המכרז,  .3.3.5
 כדלקמן )ובתוספת מע"מ, אם יחול(:  ו, הינמופחתהדירות בשכר דירה 

למ"ר עבור כל חודש ₪  88סך  -מ"ר לחדר(  25-חדרים )לפי מפתח של כ 2עבור דירות בנות 
 שכירות;

למ"ר עבור כל חודש ₪  76 סך -מ"ר לחדר(  25-חדרים )לפי מפתח של כ 3עבור דירות בנות 
 שכירות;  

למ"ר עבור כל חודש ₪  72סך  -מ"ר לחדר(  25-חדרים )לפי מפתח של כ 4עבור דירות בנות 
 שכירות; 

 משמעו חדר מגורים ו/או חדר המיועד לשמש ללינה. –לעניין זה, "חדר" 

סך ב מופחתלסכומים המפורטים לעיל יתווספו דמי אחזקה עבור הדירות בשכר דירה 
עבור כל מ"ר משטח דירה בתוספת מע"מ כדין לכל חודש שכירות, אך ₪  4 של מקסימאלי
   שיגבו בגין דירות בשוק החופשי.למ"ר  אחזקהלא יעלו על דמי ה בכל מקרה
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 מגוון, ככל הניתן.  מופחתהיזם מתחייב ליצור תמהיל דירות בשכר דירה 

נספח )דרישות מינימום( המצורף כלבנות את המתחם בהתאם למפרט הטכני  מתחייבהיזם  .3.3.6
 .להסכם העיקרי (1ג)

 .2021לתשומת לב המציעים, המפרט הטכני הנ"ל עודכן בחודש מאי 

, החופשי בשוק, מופחתשאינן בשכר דירה להשכרה יהיה רשאי להשכיר את הדירות  יזםה .3.3.7
שנים נוספות, כך  לחמששנים עם תקופת אופציה של השוכר  חמשלתקופות שכירות של 

שנים לאותו שוכר. שכר הדירה ודמי האחזקה  10תקופת השכירות הכוללת לא תעלה על ש
בקשר ההסכם העיקרי עבור דירות אלו ייקבעו על ידי היזם, הכל בכפוף ובהתאם להוראות 

 עם כך. 

( מצורף החופשי בשוק)לזכאים ולאלו שיושכרו להשכרה נוסח הסכם השכירות של הדירות  .3.3.8
לא יהיה רשאי לערוך בו כל שינוי ו/או תוספת, בכפוף  יזם, והקריהעילהסכם  (4ג)כנספח 
 . בהסכם העיקרילאמור 

וכן עריכת ההרשמות  פרסומן לרבותלהשכרה,  מופחתבשכר דירה  הדירותשיווק  .3.3.9
על נספחיו, על ההסכם העיקרי שכירות, ייעשו בהתאם להוראות  בהסכמיוההתקשרויות 

 . יזםחשבונו הבלעדי של ה

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

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

באחריות המלאה לניהולו ואחזקתו התקינה של  יזםר, יישא המבלי לגרוע מכך ומכל דין אח
 מפרטלפי לרבות ההסכם העיקרי  להוראותבהתאם אחזקה באמצעות חברת  ,המתחם

  (.עיקרילהסכם ה (3)גכנספח  המצורף) התחזוקה

של כל ליקוי או פגם במלוא התיקונים  אףבמשך כל תקופת ההשכרה,  ,היזם מחויב יהיה כן
, מבלי המשותף לרכוש ביחס והן עצמן להשכרה לדירות ביחס הןסביר,  הנובעים מבלאי

    .בהסכם העיקרי כמפורט, לגרוע מיתר התחייבויותיו

בהקמת הבניינים,  הכרוכים הסיכונים ויתר שוכרים פינויסיכוני הביקוש וסיכוני הגבייה,  .3.3.11
  היזם.יחולו על  ,ותחזוקתו השכרתו, המתחם בהפעלת

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

 . וההסכם העיקרילתנאי המכרז 

לשם הבטחת התחייבויותיו במסגרת תקופת הבנייה ותקופת ההשכרה, יעמיד הזוכה את  .3.3.13
ואשר תפחת ₪,  25,000,000דרתה בהסכם העיקרי, בסך של הערבות לתקופת הבנייה, כהג

ולאחר מכן יעמיד ₪,  20,000,000בהתקיים התנאים הנקובים בהסכם העיקרי לסך של 
אין באמור כדי לגרוע מיתר  ₪. 3,000,000הזוכה את הערבות לתקופת ההשכרה, בסך של 

 ות ההסכם העיקרי, ביחס לערבויות.הורא

למחצית מהבניינים  4טופס ת השלד בכלל בנייני המתחם והתקבל אם היזם השלים את בניי
, יהיה היזם רשאי לפנות לדירה להשכיר בכתב ולבקש את הפחתת הערבות לפחות במתחם

מגובה הערבות נכון לאותו מועד. דירה להשכיר תאשר  30%-לתקופת הבנייה בסכום השווה ל
, במסגרת מסמכי המכרז, עד לאותו שהיזם עמד במלוא התחייבויותיואת הבקשה בכפוף לכך 

 מועד. 

    הקצאה לבני מקום .3.4

 . בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל 4.7.12לאמור בסעיף בהתאם הקצאה לבני מקום, תהיה 

  ההסכם העיקרי חתימה על  .3.5

 דירה להשכירעם לחתום  החלטת ועדת מכרזים על הזוכה במכרז, יהא על הזוכה יום מיום 90בתוך 
 .העיקריההסכם על 
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      לחוברת המכרז.   'גכנספח מצ"ב  על נספחיוההסכם העיקרי 

  תנאים נוספים .4

  הדירותהתחייבות הזוכה לטיפול ברוכשי  .4.1

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

(, לרבות הכנת תכניות מדידה ורישומן בלשכת רישום "רישום הזכויות"המקרקעין )להלן: 
רישום עיקולים, מתן התחייבויות לרישום משכנתא, רישום משכנתאות  ,המקרקעין, העברת זכויות

לה, בדיקת אישורי רוכשי היחידות, רישום בית משותף במבנים בעלי שתי יחידות דיור ומע לטובת
 מיסים ורישום זכויות.

למען הסר ספק, יובהר כי כל פעולה שתחול על הזוכה עפ"י החוזה ו/או מכוח הדין, לעניין רישום 
הזכויות, תבוצע ותרשם על ידו בלשכת רישום המקרקעין בלבד ולא במשרדי רמ"י וספריה, והזוכה 

לצורך קבלת שירותים, לרבות:  יור במתחםלא יהיה רשאי להפנות אל רמ"י את רוכשי יחידות הד
 התחייבות לרישום משכנתא, העברת זכויות, רישום הערות אזהרה.

אין באמור כדי לגרוע מחובת הזוכה לעמוד במועדים שהוקצבו לרישום הבית המשותף, כמפורט 
 . נספח ג'בהסכם העיקרי, 

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

הקרקע נשוא המכרז עברה פרצלציה )חלוקה( והפרצלציה נרשמה בלשכת רישום  אםידוע למציע כי 
ד לאחר רישום יד לאחר החתימה על חוזה החכירה )או מיהמקרקעין. על הזוכה יהיה לחתום מ

ולבצע  הפרצלציה, במקרה בו פרצלציה נרשמה לאחר שהיזם חתם על חוזה החכירה( על שטרי שכירות
 בעצמו ועל חשבונו את הפעולות הדרושות לשם רישום השכירות על שמו בלשכת רישום המקרקעין.

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

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

 המקרקעין.

עם רישום הפרצלציה על הזוכה  .ידוע למציע כי טרם נערכה ונרשמה פרצלציה במגרש נשוא המכרז
הטיפול ברישום זכות החכירה הרשות.  הפרצלציה תקודם ע"יעל שמו.  לדאוג לרישום זכות החכירה

 בלשכת רישום המקרקעין יהיו על אחריותו ועל חשבונו של הזוכה.

המציע מצהיר, כי ידוע לו ששטח המגרש וגבולותיו הינם ע"פ מדידה וכי אינם סופיים וכי  .א
-בניה, תשכ"העלולים לחול בהם שינויים כתוצאה משינויים בתכנון על פי חוק התכנון וה

 רה פרצלציה וכיוצא באלה., 1965

המציע מצהיר כי ידוע לו כי בעקבות מדידה לצרכי רישום עלול להתברר ששטח המגרש קטן  .ב
 יותר ו/או גדול יותר מהשטח לפיו נקבע הערך היסודי של המגרש.

במקרה וכתוצאה מהשינויים כאמור בסעיף קטן)א( לעיל יוגדל או יוקטן שטח המגרש ו/או  .ג
במקרה ויתברר כאמור בסעיף קטן )ב( לעיל ששטח המגרש קטן יותר או  ישתנו גבולותיו וכן

 גדול יותר מהשטח לפיו נקבע הערך היסודי של המגרש הרוכש מתחייב:

להסכים לכל שינוי בגבולותיו ו/או בשטחו של המגרש כפי שיווצר עקב השינויים הנזכרים  .1
 בסעיף קטן )א( לעיל.

ש כפי שייקבע בעקבות מדידה לצרכי רישום להסכים לכל קביעה בדבר שטחו של המגר .2
 כנזכר בסעיף קטן )ב( לעיל.

 לראות את המגרש בגבולותיו ובשטחו החדשים כנשוא הזכייה ולקבל את החזקה בו.  .3
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 שימת לב המציעים להוראות התכנית בדבר רישום זיקות הנאה והערות אזהרה.

 

 העברת זכויותרישום המקרקעין ושעבוד ועל  מגבלות .4.3

חוזה חכירה אחד לכל המגרשים  היזםייחתם עם  - חם כולל יותר ממגרש אחדהמתאם  .4.3.1
פצל את חוזה החכירה אלא לאחר רישום תאחת. רמ"י לא  כחטיבה, במתחםהכלולים 

שנה כקבוע  20ובתום תקופת ההשכרה של  החלוקה )פרצלציה( בלשכת רישום המקרקעין
לזוכה/ליזם זכות בעלות  הרמ"י לא תקנתקופת ההשכרה,  לתוםעד . בהסכם העיקרי

 . במקרקעין נשוא המכרז

עם כל יחידי המציע עשה ההתקשרות ית -הינה הצעה משותפת למתחם  אם ההצעה הזוכה .4.3.2
באופן שיחייב את  במשותף ועם הזוכים ייחתם חוזה חכירה אחד לכל יחידות הדיור במתחם

 .ובערבות הדדית הזוכים ביחד ולחוד

ליחסי השיתוף שבין הזוכים במתחם לרבות במקרה  םאחראי םאינ דירה להשכירו/או רמ"י 
יה במידה ומי מהזוכים יחזור בו מזכייתו ו/או לא יאת הזכ ויבטל דירה להשכירו/או  בו רמ"י

בהתחייבויותיו בהתאם ו/או לא יעמוד  ההסכם העיקרייחתום על חוזה החכירה ו/או על 
 ה.ו/או חוזה החכיר הסכם העיקריו/או ה לתנאי המכרז

כי במקרה בו תבוטל זכייתם במכרז עקב ביחד ולחוד הזוכים במתחם מצהירים ומתחייבים 
חוזה החכירה, ע"י הזוכים או מי מהם, ההסכם העיקרי/אי עמידה בתנאי המכרז או בתנאי 

 בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין. דירה להשכירו/או  שלא לחזור אל רמ"י

במהלך תקופת הבנייה ו/או תקופת ההשכרה הינה  קעיןבמקרחכירה ההעברת זכויות  .4.3.3
להסכם העיקרי ובכפוף לכך שעד לתום  18 אסורה, אלא אם תבוצע בהתאם להוראות סעיף

המתחם כחטיבה אחת או בחלק יחסי  תתבצע לכלחכירה הזכויות העברת  ,תקופת ההשכרה
יסור אינו חל לגבי הא .)במושע( ובכל מקרה בעלי הזכויות במקרקעין לא יעלו על שלושה

   למכירה בהתאם להוראות חוברת המכרז. ים, אשר מותרשטחי המסחר

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

את ולדירה להשכיר  , וכי הוא המציא לרמ"ילהסכם העיקרי 18העיקרי לרבות סעיף וההסכם 
 כל האישורים הדרושים על פי תנאי המכרז ו/או על פי דין.

הסכם מקבל הזכויות יתחייב למלא אחר כל תנאי המכרז על נספחיו וכל התנאים הקבועים ב
  ."ג" לחוברת המכרז כמסמךהמצורף העיקרי 

ל זכויותיו במקרקעין, במתחם ו/או בפרויקט, אלא הזוכה מתחייב שלא ליצור כל שעבוד ע .4.3.4
בהתאם להוראות ההסכם העיקרי, ובכפוף לקבלת הסכמתה של דירה להשכיר שתינתן 
בהתאם להוראות ההסכם העיקרי. למען הסר ספק, מובהר שהתחייבות זו תחול אף על כל 

 10.1יף שעבוד שיבקש הזוכה ליצור בטרם השלים את התנאים להתקשרות המפורטים בסע
לא יהיה באישור דירה להשכיר ליצירת השעבודים, אם יינתן, כדי לגרוע  –להלן, ובכל מקרה 

 להלן.  10.2מהוראות סעיף 

   סרבני רישום .4.4

בפרק משנה  סימן ג'בכהגדרתה  ,ה כסרבנית רישוםחברה קבלנית אשר הוגדרמציע אשר הינו  .4.4.1
היה מנוע יעד למועד האחרון להגשת הצעות,  מקרקעי ישראל, תלקובץ החלטות מועצ 4.5

במכרז ערבות בנקאית  וצרף להצעתיתיפסל, אלא אם כן  ומלהשתתף במכרז והצעת
, "("ערבות להבטחת רישום)להלן:  (17א)כנספח אוטונומית וצמודה בנוסח המצ"ב 

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

  לגביהם תביעה משפטית. ההגיש רשותהוזכויות הדיירים, 

ת ביטוח ישראלית שברשותה תונפק על ידי בנק בארץ או חבר להבטחת הרישום הערבות
, 1981-רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, תשמ"א

 וכפי שתעודכן מעת לעת.   7.7.1להוראת תכ"מ  2.4.4והמופיעות ברשימה בסעיף 
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מחברת ביטוח תהיה חתומה על ידי החברה עצמה ולא על ידי סוכן להבטחת הרישום ערבות 
לא תהיה חתומה על ידי חברת הביטוח תפסל  להבטחת הרישום ערבותה אםשלה.  הביטוח

 ההצעה על הסף.

מהמועד  חודשים 7לתקופה של ובתוקף , ₪ 100,000תהא בסך טחת רישום הבלהערבות  .4.4.2
 האחרון להגשת הצעות במכרז.

 כל הבתים בו עד המועד האחרון לרישום, לא נרשמו במקרההערבות להבטחת רישום תחולט  .4.4.3
, בכפוף לאמור המשותפים ו/או הזכויות שלהבטחת רישומם ניתנה הערבות להבטחת רישום

 . 11.1בסעיף 

התאם ב תנדרשה ההצעהערבות להצעה בנוסף למובהר כי הערבות להבטחת רישום, תצורף  .4.4.4
 הוראות המכרז.ל

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

 תו.וולהצליב מידע זה עם המידע שברש

 (1968-כהגדרתם בחוק נירות ערך התשכ"ח) מציע שהוא חברה קבלנית ובעלי השליטה .4.4.6
עלי שליטה בחברה שהוגדרה כסרבנית רישום, יחויבו להפקיד ערבות להבטחת הם בשבחברה 

 .רישום

  ונוסח ערבות בדבר סרבני רישום  )סימן ג'( לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל 4.5סעיף
 לחוברת המכרז. (16)-(17א) יםכנספח מצ"בלהבטחת רישום 

  פליהאיסור א .4.5

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

בשכירת ו/או כאמור  מכירההשכרה ו/או לרכוש את הדירה, וכן לא יתנה  לשכור ו/או קבלת עדיפות
, או בכל תנאי שהינו בלתי סביר הטכניהמפרט  ברכישת הצמדות לדירה, רכישת ציוד או שדרוג

 בנסיבות העניין. 

יהיו  או מי מטעמן רמ"ידירה להשכיר ו/או הזוכה מצהיר בזאת, כי הוא יודע שאם יפר התחייבות זו, 
רשאים, מבלי לפגוע מכל סעד אחר העומד לזכותם על פי דין, לבטל זכייתו במכרז ולבטל את החוזים 

 .להלן 11כמפורט בסעיף מוסכם הפיצוי ההזכייה, ו/או לדרוש ממנו את שייחתמו עמו בעקבות 

 הצעותאיסור תיאום  .4.6

של מציע אחר  להצעתואו להיחשף  פעולה שיש בה כדי לחשוף את הצעתוהמציע מתחייב להימנע מכל 
שנעשתה בניגוד לאמור בסעיף זה, תיפסל, הצעה  .ת ושיקולים לפני הגשת ההצעהולרבות חשיפת כוונ

 להלן. 11.1 והרשות רשאית לחלט את הערבות לקיום ההצעה, בכפוף לסעיף

 תנאים מיוחדים .4.7

לרבות הודעות ההבהרה שפורסמו,  ,חוברת המכרז על נספחיה בה הציע הזוכה את הצעתו .4.7.1
 .י נפרד מחוזה החכירהחלק בלתמהווים 

 20-מ תפחת שלא לתקופה יהא להשכרה מגורים למטרת בקרקע השימוש כי לחוכר ידוע .4.7.2
 לא במכרז הזוכה. העיקרי בהסכם וכמפורט, 5 וטופס 4 טופס קבלת ממועד ברציפות שנים
 תנאי את תואמת שאינה אחרת למטרה בקרקע שימוש או ייעוד שינוי ליזום רשאי יהא

 הקרקע של ייעודה שונה או ההשכרה תקופת תום לפני בקרקע השימוש נהשו באם. המכרז
 ההפרה בגין החוזה את לבטל תורשאיו/או דירה להשכיר  י"רמ תהא, דיור יחידות נמכרו או

 . כאמור

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

 .שעבודים בניגוד להוראות המכרז, כמפורט בהסכם העיקרי

http://www.land.gov.il/
http://www.land.gov.il/
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הזוכה מתחייב שלא ליצור כל שעבוד על זכויותיו במקרקעין, במתחם ו/או בפרויקט, אלא  .4.7.4
 שתינתן בהתאם להוראות ההסכם העיקרי, ובכפוף לקבלת הסכמתה של דירה להשכיר

 העיקרי. בהתאם להוראות ההסכם 

זכות החוכר לרשום ( 1ביחס לחוזה החכירה המצורף כחלק מחוברת המכרז, מובהר בזה: ) .4.7.5
אלא לחוזה החכירה, לא תחול  7הערות בגין העברת זכויות כמפורט בפסקה האחרונה בסעיף 

 .תום תקופת ההשכרהב

 תחול כלל. ( לחוזה החכירה, לא 3)ב()11, זכות הביטול המוקנית לחוכר כמפורט בסעיף כמו כן

מסירת  מועדמ חודשים  48 תוך יהיה "המועד להשלמת הבנייה" שבהסכם החכירה  בנוסף,
  .לפי חוזה התשתיתליזם המגרש 

הליכים משפטיים תלויים ועומדים, בהתייחס למתחם שדה כי קיימים יזם מובא לידיעת ה .4.7.6
 :כמפורט להלן דב

 עתירות מנהליות בעניינים תכנוניים:

 4444תא/תכנית ן יעתירות בעני

בית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים  - 21054-10-20עת"מ 
מימון ואחרים נגד הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ואחרים עתירה שעניינה התנגדות 
העותרים להקצאת דיור בר השגה לעיריית תל אביב כשלטענת העותרים הקצאה זו באה על 

 הפרטיים בתכנית. התקיים דיון בעתירה. ממתין למתן פסק דין.חשבון הבעלים 

 :3001עתירות בענין תמ"ל 

בית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כבית משפט לעניינים  - 42156-03-03-21עת"מ 
 מנהליים רינת אורון ואחרים נגד הוועדה הארצית לתכנון ובנייה ואחרים .

יח"ד בר השגה לעיריית תל אביב כפי  668 עתירה שעניינה התנגדות העותרים להקצאה
 . 3001ות ההקצאה של תכנית תמ"ל/שנקבעה בטבלאות האיזון ולוח

מובהר כי לא התבקשו צווי מניעה ביחס להליכים הנ"ל ובמידה ויתחייב שינוי בטבלת האיזון 
מכח ההליכים הנ"ל, תפעל המדינה כך ששינוי זה לא ישפיע על זכויותיה במגרשים נשוא 

 כרז.המ

 הליך אזרחי נוסף:

 בביהמ"ש המחוזי בתל אביב 38328-01-19ת"א 

תביעה שכנגד של ארקיע כנגד רמ"י )בהליך תביעה כספית שהוגשה כנגד ארקיע( לסעד 
דונם,  3.044הצהרתי של רישום זכויות בעלות בלתי מסוימות, נטענות של ארקיע, בשטח של 

רשומה הערת  242, כאשר בחלקה 281-ו 242 )כיום חלק מחלקות 8חלקה  6634שמקורן בגוש 
 אזהרה לטובת ארקיע(. טרם הושלמו הליכים מקדמיים וטרם הוגשו תצהירים.

מובא לידיעת היזם כי בטבלאות האיזון ולוחות ההקצאה של התכנית לא נקבעו מגרשי 
ות והזכויות הנובעות מחלקה זו רוכזו ביחד עם הזכויות הנובע 242תמורה ספציפיים לחלקה 

מחלקות אחרות ויצרו את כלל מגרשי התמורה של המדינה, במסגרת מכרז זה משווקות רק 
, והמדינה חלק מזכויות המדינה בתכנית וקיימת למדינה יתרה של זכויות לשיווק עתידי

 תפעל כך שתוצאות ההליך לא ישפיעו על זכויותיה במגרשים נשוא מכרז זה.

ים וגבולותיהם אינם סופיים וכי עלולים לחול בהם הזוכה מצהיר כי ידוע לו ששטחי המגרש .4.7.7
שינויים, כתוצאה משינויים בתב"ע ו/או בהסדר קרקעות ו/או בתכניות החלוקה, ואין ולא 
תהיה לזוכה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הרשות בקשר לכל שינויים בשטחים ו/או 

  .בגבולות
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קיומן של תשתיות קיימות בין אם הנן על ידוע לזוכה כי באחריותו ועל חשבונו לבדוק  .4.7.8
קרקעיות ובין אם תת קרקעיות ולבצע פינוי /העתקה של תשתיות אלו ככול שנדרש לצורך 

 ביצוע בנייה והכל בתאום ובאישור הגורמים הרלוונטיים כגון בזק, חב' חשמל וכיו"ב. 

משפטיות, ידועות לו ההשלכות הנובעות מהאמור, לרבות ה המציע מצהיר ומתחייב כי .4.7.9
אין לו ולא תהיינה לו כל הכלכליות והתכנוניות וכי לקח אותן בחשבון בעת הגשת הצעתו ו

תביעות ו/או טענות ו/או דרישות, כספיות ו/או אחרות, לרבות דרישה לביטול העסקה כלפי 
 הרשות ו/או מי מטעמה בגין התנאים המפורטים לעיל.

 תשלומים    .5

 כללי .5.1

והוצאות הפיתוח  הוצאות הפיתוחסה"כ תשלום ועבור  הקרקע מועדי התשלום עבורסכומי ו .5.1.1
תנאים יסודיים למימוש הזכייה במכרז זה והם יחולו על אף  , בין היתר,הינםהנוספות 

תהיה הזכייה בתשלומם האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז, ובמקרה של איחור כלשהו 
 במכרז בטלה ומבוטלת.

)לפי  ורק לאחר שהזוכה יעמוד בכל תנאי חוברת המכרזייחתם עם הזוכה, אך החכירה  חוזה .5.1.2
 הפיתוחעל הקרקע, וסה"כ תשלום הוצאות , ובכללם תשלום מלוא התמורה העניין(

חתימה אישור החברה המפתחת בדבר , 1, כמפורט בטבלה שבסעיף נוספות()והוצאות פיתוח 
כיר בדבר השלמת ולאחר קבלת אישורה בכתב של דירה להש (21נספח א)על חוזה התשתית, 

 .לשביעות רצונה ,להלן 10.1.5 בסעיףהפעולות המפורטות 

 לצורך קבלת שוברי תשלום.  הזוכה יהא אחראי להגיע למשרדי הרשות .5.1.3

חל בימים בהם אין קבלת קהל, או בימים בהם  תום מועד התשלום הרלוונטי לרמ"יאם ב .5.1.4
יש בידו שובר מעודכן ונכון שי יהיו סגורים, יהיה על הזוכה במכרז לוודא מראש משרדי רמ"

 למועד התשלום. 

חל בימים בהם אין פעילות בנקאית  לרמ"י,כאשר המועד האחרון לתשלום עבור התשלומים  .5.1.5
במשק, תינתן אורכה לתשלום עד ליום בו מתחדשת הפעילות הבנקאית. ימים בהם מתקיימת 

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

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

 .המכרז, בהתאם לשיעור המע"מ החדש

  הקרקע )להלן: "התמורה"(עבור תשלום התמורה  .5.2

 ערבות ההצעהמימוש  .5.2.1

תממש  (אישור ועדת מכרזים"על זוכה במכרז )להלן: " עם אישור ועדת המכרזים .5.2.1.1
 .להלן 8כהגדרתה בסעיף  ,לקיום ההצעה את הערבות הרשות

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

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

 האחרון לתשלום. ככל שלא תומצא הארכת הערבות כאמור, תממש הרשות את
 .יתרת ערבות ההצעה כבטוחה למילוי התחייבויות הזוכה

  יום 90בגין הקרקע, תוך  בתוספת מע"מהתמורה תשלום יתרת  .5.2.2

ולקבל שובר תשלום בגין במרחב הרלוונטי  משרדי הרשותבאחריות הזוכה להגיע ל .5.2.2.1
יום מיום  90תוך  הנקוב בשובר ולשלם את הסכום , בתוספת מע"מ,התמורהיתרת 

 הפרשי הצמדה ו/או ריבית. יישאלא  התשלום. רזיםאישור ועדת מכ
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יום מיום אישור ועדת  90תוך  , בתוספת מע"מ,התמורהמלוא שולם תלא  אם .5.2.2.2
הרשות רשאית לחלט את  תבוטל הזכייה, ובמקרה זהלעיל, מכרזים כמפורט 

ואשר יחשב ככפל דמי שימוש ראויים בגין התקופה בתוספת מע"מ, הערבות סכום 
 עדת מכרזים ועד ליום חזרתו ו/או ביטול ההצעה על ידי הזוכהשמיום אישור ו

 להלן. 11.1 בכפוף לסעיףוזאת 

בהתאם לשיעורו הידוע ביום  לכל תשלום יתווסף מע"מ כדין -למען הסר ספק  .5.2.2.3
 התשלום בפועל.

 ות פיתוחאתשלום הוצ .5.3

הרשות ריות מבוצעות על ידי עיריית תל אביב )להלן: "בודות פיתוח התשתיות הציבוע .5.3.1
 "( ו/או מי מטעמה ועל אחריותה המלאה.המקומית

ו/או  עבודות תשתיות מים וביוב מבוצעות ע"י תאגיד המים והביוב העירוני מי אביבים בע"מ  .5.3.2
 מי מטעמו ועל אחריותו המלאה.

לחוברת  (21כנספח א)ורף הזוכה יחתום עם החברה המפתחת על חוזה לביצוע תשתיות המצ .5.3.3
 הכל בהתאם לתנאי המכרז.והמכרז 

בנוסף לסכום שיוצע עבור הקרקע, ישלם הזוכה במכרז, באמצעות הרשות, הוצאות פיתוח  .5.3.4
 לעיל.  1והוצאות פיתוח נוספות, כמפורט בטבלה בסעיף 

שבטבלה לעיל, מהווה תשלום עבור חיובים שונים כמפורט להלן:  1הסכום הנקוב בעמודה  .5.3.5
וישן מול והשתתפות בהקמת מוסדות ציבור  צמודותחיוב בגין תשתיות ציבוריות, תשתיות 

בהתאם לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל. הסכום כולל מע"מ וכנגד תשלום זה חדש 
 יקבל הזוכה קבלה שאיננה חשבונית מס ולא יוכל לקזז מס מתשומות כתוצאה מהתשלום. 

תשתיות על בהפחתת קדם מימון  לעיל מהווה תשלום עבורשבטבלה  2הסכום הנקוב בעמודה  .5.3.6
עבודות המים והביוב שבביצוע התאגיד. הסכום כולל מע"מ וכנגד תשלום זה יקבל וחיוב בגין 

 .הזוכה חשבונית מס

)שפורסם ביום  2021הסכומים האמורים צמודים למדד תשומות הבניה לחודש מרץ  .5.3.7
 הידוע במועד אישור ועדת המכרזים. ( ויעודכנו בהתאם למדד האחרון15.04.2021

ידוע למציע כי סה"כ הוצאות הפיתוח לרמ"י )כמפורט לעיל( יפוצלו במספר שוברי תשלום  .5.3.8
 הכוללים מספר חיובי פיתוח בסמלי גביה שונים.

 החזר הוצאות הפיתוח ליזם בעקבות ביטול עסקה .5.3.9

ידי  בתנאי המכרז וזכייתו תבוטל על זוכהאם מכל סיבה שהיא לא יעמוד ה .5.3.9.1
את הוצאות הפיתוח ששולמו על ידו רק לאחר  זוכהל הרשות תשיבהרשות, אזי 
 החדש. זוכהמחדש והרשות תגבה את הוצאות הפיתוח מה ו/ישווק שהמגרש/ים

)בהתאם להצמדה שחלה על  למדדהחזר הוצאות הפיתוח יכלול תוספת הצמדה  .5.3.9.2
בעת המקומית  ו/או לרשות , מהמדד בו שולמו הוצאות הפיתוח לרשותהרכיבים(

  .זוכהההחזר ל , ועד המדד הידוע במועד ביצועהזכייה

 מועדי תשלום: .5.3.10

בנוסף לתשלום לרמ"י בגין התמורה עבור הקרקע,  על הזוכה במכרז לשלם לרמ"י  .5.3.10.1
בטבלה לעיל(,  3את סה"כ הוצאות הפיתוח והוצאות הפיתוח הנוספות )עמודה 

 -ספות לרמ"י( עד ולא יאוחר מ)להלן: "סה"כ הוצאות הפיתוח והוצאות פיתוח הנו
 יום מיום אישור ועדת המכרזים. 90

יום מיום אישור ועדת המכרזים, לא יתקבל מלוא הסכום  90יודגש כי אם בתום  .5.3.10.2
 עבור סה"כ הוצאות הפיתוח הנוספות לרמ"י תפקע זכותו של הזוכה במכרז. 
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היטלים במידה ויחוקק על ידי הרשות המקומית חוקי עזר לגביית אגרות ו/או  .5.3.10.3
עבור מוסדות ציבור, אשר יהיו בשיעורים גבוהים יותר מהסכומים ששולמו 
במסגרת מכרז זה בגין רכיבים אלו, תהא הרשות המקומית רשאית לגבות מהזוכה 
את ההפרש בין החיוב על פי חוקי העזר לבין הסכומים ששולמו על ידו במכרז זה 

 בגין רכיבים אלו.

האחראית הבלעדית בכל הנוגע להקמת מוסדות מובהר כי הרשות המקומית היא  .5.3.10.4
ציבור ומיקומם לרבות איכות ורמת הפיתוח, וכן בגין שדרוג התשתיות בשכונות 
הוותיקות, הזוכה לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הרשות בעניין 

 זה.

 הסדרת התחייבות כלפי הגורם המפתח: .5.3.11

עדת המכרזים, על הזוכה במכרז לגשת יום ממועד אישור ו 90 -ך ולא יאוחר מתו .5.3.11.1
-03, ת"א: טל': 5לאגף ההנדסה בעיריית תל אביב, שכתובתו ברחוב פילון 

בתאום מראש, ולהסדיר את כל ההתחייבויות החלות על הזוכה במכרז , 7247777
חוזה  כלפי החברה המנהלת / המפתחת, לרבות הפקדת ערבות וחתימה על

 התשתיות.

 ימת נזקים כדלקמן:גובה הערבויות לאי גר

 

מובהר כי תנאי מוקדם לחתימת חוזה חכירה עם רמ"י מותנה, בין היתר, בקבלת  .5.3.11.2
לחוזה  1אישור בכתב מהחברה המנהלת / המפתחת בנוסח המצורף כנספח ו'

 התשתיות. 

לת חוזה התשתיות אשר ייחתם על ידי הזוכה במכרז, ייחתם על ידי החברה המנה .5.3.11.3
המפתחת ויימסר לזוכה רק לאחר שהזוכה במכרז הסדיר את התחייבויותיו כלפי  /

החברה המנהלת / המפתחת לרבות הפקדת ערבות ושילם לרמ"י את התמורה 
המופחתת עבור הקרקע, את סה"כ הוצאות הפיתוח והוצאות הפיתוח הנוספות 

רמ"י. מובהר וחתם על חוזה חכירה עם  7לרמ"י, הפקיד ערבות כמפורט בסעיף 
בזאת כי חוזה תשתיות חתום ע"י החברה המנהלת / המפתחת יימסר לזוכה עם 

 הצגת חוזה חכירה חתום ע"י רמ"י.

הזוכה במכרז לא יחזור אל רמ"י ו/או לחברה המנהלת / מפתחת בכל טענה ו/או  .5.3.11.4
 דרישה ו/או תביעה בגין האמור בסעיף זה.

והבניה בתחומי המגרש בו זכה  הזוכה במכרז מתחייב לבצע את עבודות הפיתוח .5.3.11.5
ו/או בסביבתו בכפוף ובהתאם לקבוע במסמכי המכרז לרבות בחוזה התשתיות. 
הזוכה במכרז מאשר שראה ובדק את חוזה התשתיות על תנאיו ונספחיו והוא לא 
יחזור אל רמ"י ו/או החברה המנהלת / מפתחת ו/או הרשות המקומית ו/או מי 

 או תביעה./מטעמם בכל טענה ו/או דרישה ו

 

 כללים לתשלום ישירות לרשות המקומית בגין "ישן מול חדש" עבור יחידות דיור נוספות .5.3.12

 
ת מועצת מקרקעי ישראל עליו לשלם והחלטלקובץ  3.3פרק משנה ידוע ליזם כי על פי  .א

בין היתר עבור שדרוג תשתיות בשכונות הוותיקות )"ישן מול חדש"(, בהתאם למספר 
 שיבנו במתחם/מגרש אותו רכש היזם.יחידות הדיור הכללי 

ידוע ליזם כי התשלום לרמ"י במועד השיווק, בגין ישן מול חדש, הינו עבור מספר  .ב
יחידות הדיור הנקובות בטבלת הוצאות הפיתוח שבמכרז, ואינן כוללות יחידות דיור 

 גובה ערבות מתחם

 674,569 א'
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ככל שתתווספנה במסגרת תקנת שבס ) סטייה ניכרת מתכנית(, או הקלה אחרת כל 
 ושר בעת הוצאת היתר הבניה ליזם )להלן: "יחידות הדיור הנוספות"(.שהיא שתא

ידרש היזם לשלם עבור יחידות הדיור יידוע ליזם כי על פי החלטת המועצה הנ"ל  .ג
 מוכפל במספר היחידות הנוספות.₪  3,000 -הנוספות, סך השווה ל

מדה ויכלול תוספת הצ 05/2014הסכום נכון למדד תשומות הבניה למגורים חודש  .ד
 ועד למדד שיהיה ידוע בעת הוצאת דרישת התשלום ליזם. 05/2014למדד ממדד 

ידוע ליזם כי על מנת ליעל את הגביה, מוסכם בין רמ"י לבין הרשות המקומית, כי  .ה
הסכום האמור ישולם על ידי היזם ישירות לרשות המקומית לחשבון עליו תורה 

 הרשות המקומית.
רשות המקומית תחשיב לחיוב היזם בגין יחידות במועד הוצאת היתר בניה תערוך ה .ו

הדיור הנוספות )ככל שנוספו(, והיזם מתחייב לשלם את החיוב וזאת כתנאי לקבלת 
 היתר הבניה.

היזם יקבל מאת הרשות המקומית קבלה שאיננה חשבונית מס ולא יוכל לקזז  .ז
 מתשלום זה מס תשומות.

ום אחר החל או יחול על היזם ידוע ליזם כי התשלום האמור הינו בנוסף לכל תשל .ח
 לרמ"י או לרשות המקומית או לכל גורם אחר על פי האמור ביתר תנאי המכרז.

היזם מצהיר בזאת כי לקח בחשבון את התנאים האמורים לעיל, וכי לא יבוא בכל  .ט
טענה או דרישה או תביעה כלפי רמ"י או כלפי הרשות המקומית או כל מי מטעמן וכי 

 ז את התנאים האמורים לעיל.שיקלל בהצעתו למכר

  אגרות והיטלי פיתוחדמי הקמה, , מיסים, היטל השבחה .5.4

 שא בכל המיסים )כגון מס רכישה( החלים עליו בהתאם לדין.יהזוכה י .5.4.1

שאושרה עד  תכניתאשר מקורה בהשבחה בגין השבחה היטל הזוכה יהא פטור מתשלום  .5.4.2
גובה הרשות המקומית חלף היטל  ואשר בגינהועדת המכרזים,  ידיעל  למועד הכרזת הזוכה

שתאושר לאחר הזכייה,  תכנית. ככל שיחול היטל השבחה בגין על פי חוק הרשותהשבחה מ
תביעה דרישה בכל טענה ו/או  לדירה להשכיר ו/או שא הזוכה בתשלום, ולא יבוא לרשותיי

 בשל כך. 

אות פיתוח )והוצ וסה"כ תשלומי הוצאות הפיתוח התמורה עבור הקרקע, תשלוםבנוסף ל .5.4.3
ו/או תאגיד  לרשות המקומית ו/או דמי הקמה ישלם הזוכה במכרז אגרות והיטלים ,נוספות(

תאגיד או /ו למכתב הרשות המקומית בהתאםו ,חוקי העזר התקפיםדין ולבהתאם ל המים
 .המים

 (22כנספח א)מצ"ב  ו/או תאגיד המים מכתב הרשות המקומית. 

ין יכל נתון רלוונטי בענ והביוב ובתאגיד המים באחריות המציע לבדוק ברשות המקומית .5.4.4
שא י, לרבות קיומם של חובות קודמים. מובהר כי הזוכה יודמי הקמה פיתוחהיטלי , אגרות

והוצאות הפיתוח מכל מין וסוג שהוא החלים  דמי הקמה בכלל החיובים, האגרות, ההיטלים,
 ותאגיד המים ת המקומיתנשוא מכרז זה, לרבות חובות עבר לרשו תחםהמו/או שיחולו על 

חוקי דין ולבגין פיתוח שבוצע טרם פרסום מכרז זה, ולרבות כל פיתוח עתידי שיחול בהתאם ל
 .בגין האמור לעיל ו/או דרישה ו/או תביעה הזוכה לא יבוא בכל טענה. העזר העירוניים

 בוהביו ו/או תאגיד המים מאת הרשות המקומית על פי דיןבכל מקרה שבו תתקבל דרישה  .5.4.5
נשוא המכרז, מתחייב  תחםהמהיטלים ו/או אגרות בגין דמי הקמה, לתשלום הוצאות פיתוח, 

 .עם קבלת דרישה ראשונה לשלמםהזוכה לשלם את כלל חיובי הפיתוח מיד 

היבטי המס הכרוכים בהתקשרות ביחס לפרויקט, ומבלי  כלל את לבדוק המציע באחריות .5.4.6
 .ומס ההכנסה הרלוונטיים , מס השבחהרכישההיבטי המע"מ, מס  –לגרוע מכלליות האמור 

 .  (3א)כנספח  פיםרשות המיסים מצור יאישור ,כאמורמבלי לגרוע מאחריות המציעים 

  תנאים מוקדמים להגשת הצעה .6

 יהיו זכאים להגיש הצעה למכרז זה: מקיימים את כל תנאי הסף המפורטים להלן,הרק מציעים 
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"(, הצעה משותפת)אך לא יותר משלושה( )להלן: תאגידים  ההצעה יכולה להיות מוגשת על ידי מספר .6.1
כל אחד מהמציעים בהצעה המשותפת תנאי הסף, באופן המפורט להלן. ב יחידי המציעבכפוף לעמידת 

 ". המציע", ויחידי המציע בהצעה המשותפת ייקראו להלן ביחד ולחוד: "יחיד מציעיקרא להלן: "

מוסדיים המוחזקים או המנוהלים  גופים מספר -ותפת בהצעה מש תאגידיםלעניין מגבלת שלושת 
 .במישרין או בעקיפין על ידי אדם אחד, ייחשבו כיחיד מציע אחד

 , ביחד ולחוד.  ורמ"ידירה להשכיר יחידי המציע כלפי אחד מ, יחובו כל משותפתהוגשה הצעה 

עליו לפנות בבקשת הבהרה  ,לערוב להתחייבויותיו של אחרעל פי דין,  אינו יכול,יחידי המציע מי מ אם
רלוונטיים, וועדת המכרזים תבחן את בכתב לוועדת המכרזים בעניין זה ולצרף אסמכתאות ונימוקים 

 . בקשתו

יחתמו מסמכי המכרז בהתאם להוראות המכרז, על ידי י, למען הסר ספק, במקרה של הצעה משותפת
על  לקים בלתי מסוימים )מושע(.תהיה בח במקרקעין כל אחד מיחידי המציע. בכל מקרה השותפות

 את חלקו היחסי של כל יחיד "ב" נספחבהצעת המחיר ו( 9א)-(8נספחים א)ביחידי המציע לציין 
 לאאם . ציון חלקי הזכויות יהיה בשבר פשוט בלבד. במקרקעין ובמתחם בהצעה המשותפת, מציע

ים. לא ניתן יהיה לשנות יצוינו החלקים כאמור תעשה ההתקשרות עם כל יחידי המציע בחלקים שוו
 המועד האחרון להגשת ההצעות. את חלקי יחידי המציע לאחר 

המציע )או מי מטעמו( שילם את סכום ההשתתפות במכרז וצירף להצעתו את הקבלה בגין  .6.2
שישולם לפקודת "מ, מע כולל ₪ 5,000 והינ ההשתתפות התשלום/אישור בדבר העברה בנקאית. סכום

( סניף עסקים תל 10לאומי )בבנק  דירה להשכירעברה בנקאית לחשבון באמצעות ה דירה להשכיר
 גם, מקרה בכל למציע יוחזר לא במכרז השתתפות בגין התשלום .52932000( מס' חשבון 800אביב )

חזרו  דירה להשכיר והרשותואף אם במכרז  הזכ לאהחליט המציע שלא להגיש הצעה במכרז, או  אם
 .זו מהזמנה בהן

, אם בעתיד תקבע ועדת המכרזים שיש לפטור מכרז זה מתשלום דמי השתתפות על אף האמור
  בהתאם להוראות חוק חובת המכרזים, הרי שסכום דמי ההשתתפות יושב למציעים.

 51,953,000 -"( בסך שלא יפחת מערבות ההצעה" –המציע המציא כפיקדון ערבות אוטונומית )להלן  .6.3
 להלן.  8ל ערבות ההצעה יחולו הוראות סעיף זו. ע להזמנה (5א)כנספח  המצורף בנוסח, ₪

 תנאים פיננסיים

או מבטח או קרן השקעות פרטית או  יחיד מציע במסגרת הצעה משותפתבמקרה של מציע, שאינו  .6.4
לפי ההוראות  התנאים הפיננסייםגורם מוסדי אחר )כהגדרת מונחים אלו להלן(, תידרש הוכחת 

  –הלן של

שנות הדיווח " –)להלן ( 2017אך לא מוקדם יותר משנת רונות )שלוש שנות הדיווח האח עבור .6.4.1
 ₪.  100,000,000 פחות, היה מחזור ההכנסות השנתי הממוצע של המציע ל"(האחרונות

 מחזור ההכנסות השנתי הממוצע, יחושב כדלקמן:

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

 כאשר:

TO – ות לשנת דיווחמחזור הכנס 

t –  הדיווח האחרונהשנת  

 . "(מחזור ההכנסות השנתי הממוצע" –)להלן 

   :לעיל 6.4.1חלף האמור בסעיף  .6.4.2

של מחזור ההכנסות השנתי הממוצע לכל הפחות, ש על המציע להוכיח .6.4.2.1
 .₪  35,000,000 -המציע לא פחת מ
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להלן )להלן  6.4.4ף וכח כמפורט בסעיהמציע כפי שי ההון העצמי שלאם  .6.4.2.2
למחזור  יתווסף₪  115,000,000 -גבוה מ ,(ההון העצמי בפועל"" –

שהוכח על ידי אותו מציע סכום המהווה ההכנסות השנתי הממוצע 
 ₪.  115,000,000ההון העצמי בפועל לבין  מההפרש בין מחצית

לסכום שהוכח על פי  ום ההפרש כאמורמסכ מחציתלאחר הוספת אם 
-למחזור ההכנסות השנתי הממוצע  , יגיעלעיל 6.4.2.1סעיף קטן 
 לעיל.   6.4.1ייחשב הדבר כהוכחת עמידה בתנאי סעיף ₪   100,000,000

מחזור הכנסות שנתי ממוצע יידרש להציג  ₪ 235,000,000של  מציע בעל הון עצמי -לדוגמה 
שהוכח על ידו, למחזור ההכנסות השנתי הממוצע שכן יתווסף , ₪  40,000,000 -שלא יפחת מ

 .בגין הפרש ההון העצמי₪  60,000,000סכום של 

 של המציעמחזור ההכנסות השנתי הממוצע , לעיל 6.4.2ובסעיף  6.4.1חלף האמור בסעיף  .6.4.3
-לא פחת מ, (2018ועבור שלוש שנות הדיווח האחרונות )אך לא מוקדם יותר משנת 

35,000,000 ₪ . 

 ב כדלקמן:יחוש זה, מחזור ההכנסות השנתי הממוצע 6.4.3לצורך סעיף 

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

 כאשר:

TO – של המציע ו/או של מדמי שכירות בגין יח"ד למגורים בלבד  מחזור הכנסות לשנת דיווח
עד  במציע המצויים בשליטתו )במישרין או בעקיפין( של אותו בעל שליטהנוספים תאגידים 

 . (ultimate beneficial ownerרמת היחידים )

t – הדיווח האחרונה שנת. 

 . "(מחזור ההכנסות השנתי הממוצע" –)להלן 

בכפוף לכך , הינה זה 6.4.3סעיף הוכחת מחזור ההכנסות השנתי הממוצע בהתאם להוראת 
הינו תאגיד  מחזור הכנסות מדמי שכירות בגין יח"ד למגורים יחושבשכל תאגיד לגביו 

 LLP( או limited liability company) LLCלישראל מסוג מחוץ רבון מוגבל שנוסד בעי
(limited liability partnership .) 

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

בהתאם לדו"חות כספיים  ₪ 115,000,000לפחות הינו בעל הון עצמי של  המציע .6.4.4.1
שנת " –)להלן  (2019 הדיווח האחרונה )אך לא מוקדם יותר משנת מבוקרים לשנת

 ."(הדיווח האחרונה

נטרול זכויות שאינן מקנות שליטה, הון עצמי הון עצמי ב" משמעו: הון עצמי"
 בעל מונח כל אוהון המיוחס לבעלים של החברה, הבנטרול זכויות מיעוט, סך כל 

 , וכפי שמופיע בדוח המבוקר. דומה משמעות

  –לחילופין 

המציע ו/או תאגידים נוספים המצויים בשליטתו )במישרין או בעקיפין( של אותו  .6.4.4.2

( הינו/הינם, ultimate beneficial ownerהיחידים ) בעל שליטה במציע עד רמת
לפחות, בהתאם לדו"ח  ₪ 115,000,000במצטבר, בעל/י נכסים נטו בשווי של 

( לשנת הדיווח האחרונה, אשר יוגש עבור כל תאגיד Net Assetsנכסים נטו )
 כאמור בנפרד. 
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אמור " משמעם: נכס/י כל תאגיד רלוונטי שעבורו הוכן הדו"ח כנטו נכסים"
חובות והתחייבויות של התאגיד, ובכפוף לכך שהתאגיד הנ"ל אינו ערב בנטרול 

 להבטחת התחייבויות כלשהו של גוף אחר. 

, הינה בכפוף לכך שכל תאגיד זה 6.4.4.2 סעיףהוכחת נכסים נטו בהתאם להוראת 
גבל שנוסד מחוץ לישראל מסוג לגביו יחושבו הנכסים נטו הינו תאגיד בעירבון מו

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

  -לחילופין   

 LLC (limitedמציע המאוגד מחוץ לישראל ושהינו חברה בעירבון מוגבל מסוג  .6.4.4.3

liability companies או שותפות מוגבלת מסוג )LLP (limited liability 

hipspartners ,)נספח תכנית פיננסית בנוסח ( 1)במסגרת הצעתו  יהיה רשאי לצרף
מגוף מממן מכתב גיבוי ( 2) -ולאחר שכל הפרטים בה מולאו על ידי המציע,  (11א)

  .(12נספח א), בנוסח (כהגדרתו בהסכם העיקרי)

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

מהלך שלוש שנות הדיווח האחרונות היה מחזור ההכנסות השנתי הממוצע של כל יחיד ב .6.5.1
, בהצעה המשותפת( של שיעור חלקו 1%בעבור כל אחוז אחד ) ,₪ 1,000,000מציע לפחות 

כל אחד מיחידי המציע הינו, בשנת הדיווח האחרונה, בעל הון עצמי של לפחות  -ובנוסף 
, והכל למעט ביחס בהצעה המשותפת( של שיעור חלקו 1%) עבור כל אחוז אחד ₪, 1,150,000

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

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

זי לא מחויב אותו יחיד מציע להוכיח עמידה בתנאי המתייחס לפחות, א 115,000,000₪
בתנאי למחזור הכנסות שנתי ממוצע, ובלבד שקיים יחיד מציע, במסגרת אותה הצעה, העומד 

   להלן. 6.5.2.1סעיף 

במקרה לעיל ולהלן, וכמפורט דו"חות כספיים מבוקרים ההון העצמי יימדד בהתבסס על 
אזי  תחילת השנה הקלנדארית שקדמה לשנת הגשת ההצעהלאחר הוקם  שאותו יחיד מציע

שיוגש על ידו  ההון העצמי, כהגדרתו לעיל, יכול שיימדד בהתבסס על דו"ח מיוחד מבוקר
אחרון להגשת הצעה או לכל ביחד עם ההצעה חלף הדוחות כספיים, ושיהא נכון למועד ה

 חודשים לפני מועד זה.  3היותר עד 

 תידרש עמידה באחת החלופות שלהלן:, בנוסף .6.5.2

עומד  – 40% -אינו פוחת מ בהצעה המשותפתאשר חלקו יחיד מציע  .6.5.2.1
או  6.6.1לעיל או בתנאי החל על מבטח כמפורט בסעיף  6.4בתנאי סעיף 

, כמפורט בתנאי החל על קרן השקעות פרטית או על גורם מוסדי אחר
 6.9.1או בתנאי החל על קרן ריט כמפורט בסעיף  להלן 6.8- 6.7 בסעיפים

 . להלן

  –להלן  6.5.2.3 -6.5.2.2פין יחולו הוראות סעיפים לחילו

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

)ממוצע משוקלל(, הינו לפחות  בהצעה המשותפת חלקם יעורבש
מחזור ההכנסות השנתי , ייחשב זהלצורך חישוב כאשר  ,₪ 100,000,000

מעשרה אחוזים  ךנמו בהצעה המשותפת של יחיד מציע שחלקו הממוצע
 . כאפס ,(10%)

למען הסר ספק, מחזור ההכנסות השנתי הממוצע של כל יחיד מציע 
, ויוכפל בשיעור חלקו של לעיל 6.4.1וסחה שבסעיף לניחושב בהתאם 
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, אם 0-באחוזים, )או יוכפל ב בהצעה המשותפת יחיד מציעאותו 
 (.10%-אחזקותיו נמוכות מ

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

צטבר של ההון העצמי של כל יחידי המציע כשהוא בנוסף, הסכום המ .6.5.2.3
)ממוצע משוקלל(, בשנת  בהצעה המשותפתמוכפל בשיעור חלקם 

ההון כאשר , ₪ 115,000,000 הדיווח האחרונה, הינו סך של לפחות
שאחזקותיו במציע נמוכות מעשרה אחוזים יחיד מציע העצמי של 

 (. 0כאפס ) , ייחשב(10%)

חלקו של מציע יוכפל בשיעור  י של כל יחידלמען הסר ספק, ההון העצמ
, אם אחזקותיו 0-או ב)באחוזים,  בהצעה המשותפת יחיד מציעאותו 

 .(10%-נמוכות מ

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

למען הסר ספק, במקרה של הגשת הצעה משותפת כאשר מי מיחידי 
, או כאשר השקעות פרטית או גורם מוסדי אחרן המציע הינו מבטח, קר

ו/או  6.4.3מי מיחידי המציע מוכיח את תנאי הסף באופן האמור בסעיף 
ניתן להוכיח עמידה בתנאי הסף של הון עצמי  לעיל, אזי 6.4.4.2בסעיף 

בלבד ולא  6.5.2.1-ו 6.5.1סעיפים ומחזור הכנסות, באמצעות 
  . 6.5.2.2-6.5.2.3 באמצעות החלופה המתוארת בסעיפים

 פיננסיים שירותים חוק הפיקוח עלב כהגדרתובמקרה של מציע או יחיד מציע שהוא "מבטח"  .6.6
 שלהלן: התנאי תידרש הוכחת  ,1981-)ביטוח(, תשמ"א

ביחס , ₪ 115,000,000עליו להיות בעל הון עצמי של לפחות  –המציע  הינובמקרה שהמבטח  .6.6.1
 . (MCRסף הון מינימלי )לשנת הדיווח האחרונה, מעל 

עבור כל אחוז , ₪ 1,150,000עליו להיות בעל הון עצמי של לפחות  -של יחיד מציע  במקרה .6.6.2
, ביחס לשנת (MCRסף הון מינימלי ), מעל בהצעה המשותפת( של שיעור חלקו 1%אחד )

 הדיווח האחרונה. 

  -לצורך סעיף זה

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

התנאי תידרש הוכחת  כהגדרתה להלן, שהינו "קרן השקעות פרטית",במקרה של מציע או יחיד מציע  .6.7
 :שלהלן

בסך של  ,התחייבויות משקיעים בקרן הוכחת -במקרה שקרן ההשקעות הפרטית היא המציע  .6.7.1
; במקרה שקרן ההשקעות הפרטית היא לשנת הדיווח האחרונהנכון , ₪ 500,000,000לפחות 

 5,000,000בסך של לפחות  ,התחייבויות משקיעים בקרן הוכחת-יד מציע בהצעה משותפת יח
  .לשנת הדיווח האחרונה, נכון ( החזקה במציע1%עבור כל אחוז ) ₪

בין במישרין ובין על ידי הוכחת ביצוע השקעה ו/או השקעות בעשר השנים האחרונות, בנוסף,  .6.7.2
₪  250,000,000, בהיקף של כללי בקרןה שותףב בעל השליטה קרנות אחרות שבשליטת

 לפחות. 

 50%-משקיעיה )כלומר, המשקיעים המחזיקים בלמעלה מ שמרבית קרן " הינהקרן השקעות פרטית"
 גבוההלה השכל גורמים שהוכרו כמוסדלרבות  ישראליים,מוסדיים  גורמים הינם )מהאחזקות בקרן

   .למסחר רשומה ושאיננה, 1958-בישראל לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי''ח
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ספק, חברה המעוניינת להיחשב כ"קרן השקעות במקרקעין" כהגדרתה בפקודת מס  הסר למען
ובכל  להלן 6.9לעיל או באמצעות סעיף  6.5או  6.4באמצעות סעיף  הסף לעמוד בתנאי הכנסה, נדרשת

 זה. 6.7 סעיף בתנאי תידרש לעמוד לא- מקרה

 כגוןושאינו "מבטח" או "קרן השקעות פרטית",  מוסדי גורם של מציע או יחיד מציע שהינובמקרה  .6.8
תוספת ל 2-4קופות גמל, קופות תגמולים קרנות פנסיה ו/או כל סוג משקיע דומה הקבוע בסעיפים 

, אשר בידיהם רישיון לנהל את עסקיהם בישראל )לעיל 1968הראשונה של חוק ניירות ערך, תשכ"ח 
ביחס לשנת הדיווח ₪,  מיליארד 2"(, יוצג ניהול היקף הנכסים של לפחות גורם מוסדי אחר" :ולהלן

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

לפקודת מס  1"קרן להשקעות במקרקעין", כהגדרתה בפרק שני שהינו  יחיד מציע במקרה של מציע או .6.9
"(, ניתן להוכיח את תנאי הסף הפיננסיים באופן קרן ריט)להלן: "למסחר בבורסה  הרשומה, הכנסה

לעיל. אין באמור כדי לגרוע  6.5או  6.4המפורט להלן )ובמקרה כזה לא תידרש עמידה בתנאי סעיפים 
לעיל,  6.5או  6.4 מאפשרותה של קרן הריט להוכיח עמידה בתנאי הסף הפיננסיים באמצעות סעיף

  –( חלף סעיף זה

 עבור מציע שהינו קרן ריט:  .6.9.1

 )כמשמעותעבור שלוש שנות הדיווח האחרונות  תי ממוצעשנ הכנסותהוכחת מחזור  .6.9.1.1
בעל השליטה בחברת הניהול של או  קרן הריטשל  (6.4.1בסעיף  מונחים אלו

 .לפחות ₪ 100,000,000של  , בהיקףלהלן(ו )כהגדרת

של או  של קרן הריט ( 6.4.4.1בסעיף זהכמשמעות מונח ) הון עצמיהוכחת בנוסף,  .6.9.1.2
 בהיקף, עבור שנת הדיווח האחרונה להלן( כהגדרתובעל השליטה בחברת הניהול )

 . לפחות ₪ 115,000,000של 

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

 . להלן(ו בעל השליטה בחברת הניהול )כהגדרתבאמצעות או  קרן הריטלהוכיח באמצעות 

נעשית ההון העצמי במקרה בו הוכחת : בעל השליטה בחברת הניהול ו/או התחייבות ערבות .6.9.3
לחתום על ערבות חברה בנוסח  בעל השליטהיידרש  –ול באמצעות בעל השליטה בחברת הניה

  . (7נספח א)

במקרה בו הוכחת ההון העצמי ו/או מחזור ההכנסות השנתי הממוצע נעשית  בנוסף,
( הסכם 1לפיה: ) התחייבותיחתום בעל השליטה על  –באמצעות בעל השליטה בחברת הניהול 

פה של חמש שנים לפחות ממועד למכרז ולתקו הניהול בתוקף נכון למועד הגשת ההצעה
, כל עוד הסכם הניהול בתוקףשינוי שליטה בחברת הניהול כל ( לא יבוצע 2) -כניסתו לתוקף; ו

  .(7מנספח א)והכל בנוסח המצורף כחלק 

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

את הדו"חות הכספיים, בהתאם להוראות סעיף  וימציא שלומהדו"חות הכספיים המבוקרים 
  .להלן 6.11.4

באופן ישיר והן  קרן הריטהתנאי הנוגע להערת עסק חי יוכח הן באמצעות למען הסר ספק, 
  .בעל השליטה בחברת הניהול לעליו מבוצעת הסתמכותבאמצעות 

  –לצורכי סעיף זה  .6.9.4

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

, 1968-תשכ"חבחוק ניירות ערך,  כהגדרתה -"שליטה" –" בעל השליטה בחברת הניהול"
בחברת  זכויות ההצבעהמ 25%-יטה בחברת הניהול מחזיק לפחות בובלבד שבעל השל

  . הניהול
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 נכללה של המציע או של כל יחידי המציע לא האחרון ובדוח הסקור האחרון המבוקר הכספי דו"חב .6.10
בדו"ח הכספי הבא של המציע או כל יחידי חי, וכן ככל הידוע, לא צפויה אזהרת עסק חי  עסק הערת

  . המציע

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

קעות מציעים ו/או יחידי המציע, לרבות מבטח, קרן השלמען הסר ספק, תנאי זה יחול על כל סוגי ה
, אך פרט או קרן ריט )ולרבות בעל השליטה בחברת הניהול, אם רלוונטי( גורם מוסדי אחר, פרטית

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

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

ך על רשאי להסתמ, וקרן ריט או מי מיחידי המציע, אך למעט קרן השקעות פרטית המציע .6.11.1
ותצרף  (10נספח א)חברת האם של אותו גוף כאמור, זאת בתנאי שחברת האם תמלא את 

נלקחו מהדו"חות , בהתבסס על נתונים פיננסים אשר (13נספח א)אישור רו"ח מבקר בנוסח 
 6.11.4הכספיים המבוקרים שלה ותמציא את הדו"חות הכספיים, בהתאם להוראות סעיף 

 . (6כנספח א)להלן וכן תחתום על כתב התחייבות וערבות כמצורף 

חברה )או תאגיד אחר( המחזיקה במישרין או ( 1)", משמעה חברת אםלצורך סעיף זה, "
כל גוף קשור ( 2או ) ביחיד המציע או או יותר מזכויות השליטה במציע 50.1%-בעקיפין ב

יימת זהות מוחלטת באחזקה בגוף הקשור לאחזקה בחברת קת האם הנ"ל, ובלבד שחברל
האם הנ"ל )כלומר, 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  .6.11.2
כאשר כל , (13)א-ו (10נספחים א)האם את נדרש המציע למלא הן בעצמו והן על ידי חברת 

אשר יוכח להערת עסק חי  התנאים הפיננסיים יוכחו על ידי חברת האם, למעט התנאי הנוגע
  .באופן ישיר והן באמצעות חברת האםהמציע הן באמצעות 

בדיקת תנאי הסף, יהיה  לצורךבהצעה המשותפת  שיעור חלקו של כל אחד מיחידי המציע .6.11.3
, אשר ימולאו על ידי המציע ועל ידי עורך דין או רואה (9ובנספח א) (8)בנספח אפורט כמ

 . חשבון מטעמו

נספח או יחידי המציע ימלא ויחתום על  בנוסף, המנכ"ל ו/או סמנכ"ל הכספים מטעם המציע .6.11.4
)טופס הצהרת  (13א)נספח מטעמם יחתום על תנאי סף פיננסיים( ורוה"ח המבקר ) (10א)

 יין הנתונים הפיננסיים(. רואה החשבון המבקר לענ

הדו"חות הכספיים ימולאו בהתבסס על נתונים פיננסים אשר נלקחו מ (13)-ו (10א) יםנספח
 "( של אותו גוף, הערוכים בהתאם לאחד מהבאים: דו"חות כספיים" המבוקרים )להלן:

 (;IFRSתקני דיווח פיננסי בינלאומיים ) .6.11.4.1

 (;US GAAPכללי חשבונאות מקובלים בארה"ב ) .6.11.4.2

 תקינה החשבונאית הישראלית;ה .6.11.4.3

התבססות על דו"חות כספיים מבוקרים הערוכים על פי עקרונות חשבונאיים שונים מאלו 
בקשה מיוחדת  אלא אם הוגשה לעיל לא יתקבלו 6.11.4.1-6.11.4.3בסעיפים המפורטים 

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

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

 הכספייםיחיד מציע על חברת האם שלו, הנתונים מהדו"חות  במקרה של הסתמכות מציע או
חברת האם יוגשו גם הם במסגרת הגשת ההצעה, בנוסף לנתונים מהדו"חות  של הרלוונטיים
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 זה יחולו גם ביחס לחברת 6.11.4הכספיים של אותו מציע או יחיד מציע, והכללים של סעיף 
 האם. 

לצורך הוכחת מחזור ההכנסות השנתי הממוצע באופן , 6.11.1-6.11.3בסעיפים אף האמור על  .6.11.5
החזרי מס ( חלף דו"חות כספיים יומצא דו"ח 1, יחולו ההוראות שלהלן: )6.4.3מפורט בסעיף 

 ע ו/או מי מטעמו, עבור כל תאגיד רלוונטיו/או דו"ח מחזורי הכנסות שייערך על ידי המצי
( המציע יידרש 2עבור שנות הדיווח הרלוונטיות; )התאגיד המפרט את מחזורי ההכנסות של 

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

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

המדינה שבהתאם לתקניה שם המדינה בה פועל רוה"ח ושם העסקית של התאגיד הרלוונטי, 
 AAשל  sovereignת בדירוג ת/והמדורגעל מנת לוודא שהינה/ן מדינה/ות בוצעה הביקורת, 

 .Moody's לפחות ע"י  Aa2של בדירוג או  ,FITCHאו  S&Pלפחות ע"י 

ההוראות  , יחולולעיל 6.4.4.2מפורט בסעיף הבאופן נכסים נטו לצורך הוכחת כמו כן, 
כל תאגיד  ( עבורNet Assetsיים יומצא דו"ח נכסים נטו )( חלף דו"חות כספ1שלהלן: )

הן ביחס למציע והן ביחס לתאגידים ( 10נספח א) ( המציע יידרש לצרף את2רלוונטי; )
ערך אשר כשהוא חתום על ידי רו"ח  (14נספח א)יומצא  (13נספח א)הרלוונטיים; חלף 

החשבון אינו בישראל ו/או  כאשר במקרה בו מקום פעילותו של רואה ביקורת לדו"ח הנ"ל,
שם שלא בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, יצוין במכתבו אם הביקורת נערכה 

שם המדינה בה פועל רוה"ח ושם המדינה בה נעשית הפעילות העסקית של התאגיד הרלוונטי, 
 ות/המדורגת ות/מדינההמדינה שבהתאם לתקניה בוצעה הביקורת, על מנת לוודא שהינה/ן 

לפחות  Aa2של בדירוג או  ,FITCHאו  S&Pלפחות ע"י  AAשל  sovereignרוג בדי
( חלף 3; )6.4.4.2 ושהנכסים נטו נקיים מכל חוב או שעבוד, כנדרש בסעיף Moody's ע"י

( על ידי כל אחד מהתאגידים הרלוונטיים 6, תיחתם הערבות בנוסח נספח א)ערבות חברת אם
 .   באמצעותם הוכח ההון העצמי, בנפרד אשר

והגופים המוכיחים את סעיף  6.4.3אין הכרח שתהא זהות בין הגופים המוכיחים את סעיף 
 , עבור אותו מציע/יחיד מציע. 6.4.4.2

)שלא באמצעות בעל המוכיחה הון עצמי במישרין קרן ריט , 6.11.4ף על אף האמור בסעי .6.11.6
ח תקופתי מבוקר )פרופורמה( אחרון או "דועל רשאית להתבסס  –השליטה בחברת הניהול( 

ח עדכני יותר, ")ובלבד שלא קיים דו הנפקת קרן הריט ח פרופורמה שצורף לתשקיף"דו
האמור יחול רק במקרה בו לא קיים, עבור קרן  (.עליו מבוצעת הסתמכותח "לעומת הדו

 ספי מבוקר עבור שנת הדיווח האחרונה. הריט, דו"ח כ

 פטור מהמצאת דוחות כספיים: שלהלן, יהיה גוף מסוים האמור, במקריםעל אף  .6.11.7

, מציע היה במהלך שנות הדיווח האחרונותהיחיד  או מציעאם ה .6.11.7.1
יתה חייבת יהלא  ,חברה לא פעילה אשר בהתאם לכל דין כולן או חלקן,

נו מסתמך על חברת אם לצורך , ובכפוף לכך שהיבעריכת דוחות כספיים
יחיד מציע להגיש  או לא יידרש אותו מציע - הוכחת התנאים הפיננסיים

היה בגדר חברה לא פעילה, ובלבד שיצורף דוחות כספיים בגין שנים בהן 
מנכ"ל ורו"ח מבקר מטעם אותו גוף, ובו מאושר האישור בכתב מאת 

 טיות. שהגוף היווה חברה לא פעילה ובציון השנים הרלוונ

מציע הוקם במהלך השנה הקלנדארית היחיד  או מציעה אם .6.11.7.2
שקדמה לשנת הגשת ההצעה או במהלך השנה שבמהלכה מוגשת 

, ובכפוף לכך שהינו מסתמך על חברת אם לצורך הוכחת התנאים ההצעה
יחיד מציע להגיש דו"חות כספיים,  או לא יידרש אותו מציע - הפיננסיים

של אותו גוף,  ורו"ח המבקראת המנכ"ל ובלבד שיומצא אישור בכתב מ
 לפיו לא קיימים לאותו גוף דו"חות כספיים.

גוף )לרבות מציע, יחיד מציע או חברת אם(, אשר הגיש את  .6.11.7.3
יותר ממכרזי דיור הדו"חות הכספיים במסגרת הצעה לאחד או 

להשכרה לטווח ארוך שפורסמו על ידי ועדת המכרזים ושהמועד 
ועד למועד האחרון  1.4.2020החל מיום חל  האחרון להגשת הצעות בהם

כל אחד מאלו ייקרא להלן: ) נשוא הזמנה זולהגשת הצעות למכרז 
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חות כספיים "ובכפוף לכך שלא קיימים לאותו גוף דו"(, המכרז הקודם"
יהיה רשאי  -חות שהוגשו במכרז הקודם כאמור "מאוחרים יותר לדו

חות "לעשות שימוש בדו (,10נספח א), במסגרת לבקש מוועדת המכרזים
הכספיים שהוגשו על ידו במסגרת המכרז הקודם, לצורך הוכחת עמידתו 

עמידתו תיבדק על ידי הוועדה  –זה, ובמקרה כזה  6סעיף בתנאי 
בהתבסס על הדו"חות הכספיים שהוגשו על ידו כאמור, למעט ביחס 

הערת עסק חי(, אשר ייבדק גם על בסיס  )היעדר 6.9לתנאי שבסעיף 
 .אישור רוה"ח המבקר

למען הסר ספק, מובהר במפורש שאין במתן האפשרות להתבסס על 
דו"חות כספיים שהוגשו במסגרת המכרז הקודם, משום אישור מצד 

אלא ידוע למציע  ועדת המכרזים שההצעה עומדת בתנאי הסף,
שהעמידה בתנאי הסף תיבדק מחדש ובאופן עצמאי ביחס למכרז זה, 
והוא מתחייב שלא לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם 

   כך.

של ועדת המכרזים על פי הזמנה זו או על פי כל דין, במקרה של  מסמכויותיהמבלי לגרוע  .6.11.8
 ך אחר שהוגש, הדו"חות הכספיים יגברו.סתירה בין הדו"חות הכספיים, לבין כל מסמ

הכוונה לדוחות  –למען הסר ספק, בכל מקום בו נכתב "דוחות כספיים" או "דוח כספי"  .6.11.9
 כספיים מאוחדים, אם קיימים כאלו לתאגיד שאליו מתייחסים הדוחות. 

 דו"חות כספיים עבורהמרת מטבע  .6.11.10

כל הנתונים הכספיים הכלולים בנספחים להוכחת התנאים  .6.11.10.1
 ₪.נסים כאמור לעיל יוגשו במטבע מסוג הפינ

ו/או בדו"חות  היה והנתונים בדו"חות הכספיים המקוריים .6.11.10.2
מוצגים במטבע מסוג דולר  הרלוונטיים שהוגשו בהתאם להוראות לעיל

(, ימיר המציע את הנתונים £( או לירה שטרלינג )€(, אירו )$USארה"ב )
 הכספיים בהתאם להנחיות שלהלן:

  מחזור הכנסות:  .6.11.10.2.1

בהתאם ₪ -יומרו ל שנות הדיווח האחרונותלמחזורי ההכנסות 
 לשער החליפין הממוצע לאותה שנה:

 

 

 

 הון עצמי: .6.11.10.2.2

בשנת  31.12בהתאם לשער החליפין ליום ₪ -ההון העצמי יומר ל
 הדיווח האחרונה:
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ו/או בדו"חות הרלוונטיים היה והנתונים בדו"חות הכספיים  .6.11.10.3
ים במטבע אחר אשר שערי המרתו מוצגשהוגשו בהתאם להוראות לעיל 

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

)ובהתאם לכללים המפורטים  הסופי ישראל, נכון למועד הדו"ח
 הנ"ל(. 6.11.10.1-6.11.10.2בסעיפים 

ו/או בדו"חות הרלוונטיים היה והנתונים בדו"חות הכספיים  .6.11.10.4
אחר אשר שערי המרתו  מוצגים במטבעשהוגשו בהתאם להוראות לעיל 

, ימיר המציע את הנתונים לש"ח אינם מפורסמים על ידי בנק ישראל
לאחר מכן לש"ח, ע"פ שערי ההמרה (, וCADהכספיים לדולר קנדי )

וע"י  [1](Bank of Canadaהמפורסמים ע"י הבנק המרכזי של קנדה )
 בנק ישראל, נכון למועד הדו"ח.

 31-ישות משפטית אשר מועד הדו"חות הכספיים שלה אינו ב .6.11.10.5
לשערי חליפין אחרים, דירה להשכיר בדצמבר, נדרשת לבקש את אישור 

מים טרם המועד האחרון להגשת ( י14וזאת לפחות ארבעה עשר )
את טבלאות שערי החליפין המוצעים, עליהן ההצעות. הבקשה תפרט 

 היא מבקשת להסתמך, וזאת בהתאם לעקרונות המפורטים לעיל.

סעיף זה, מועד הדו"ח הינו המועד האחרון שלגביו מוצגים לצורך  .6.11.10.6
 הנתונים בדו"ח. 

 ניסיון קודם בייזום ובמימון הקמת מתחמים 

הקמה של  ,הגופים המנויים להלן יזם ומימן, בין באמצעות הון עצמי ובין באמצעות הון זראחד מ .6.12
יחידות דיור לפחות בכל  150בסדר גודל של "ל, מתחמי נדל"ן למגורים בישראל או בחו שנילפחות 

, בין באמצעות הון יזם ומימן – ולחילופין, עשר השנים האחרונותבמתחם, אשר בנייתם הושלמה 
: מעונות מים באחד או יותר מהתחומים הבאיםות הון זר, הקמה של מתחעבין באמצועצמי 

ו למשרדים, בישראל או נדל"ן למגורים ו/או למסחר ו/א סטודנטים, בתי מלון, בתי משפט, בתי אבות,
מ"ר )שטח  30,000 מצטבר שלבהיקף  ,)עשר( השנים האחרונות 10במהלך  שבנייתם הושלמה ,בחו"ל

 .)שטח עיקרי ושירות( מ"ר 10,000 -ם מתחם אחד בשטח שלא יפחת מכת( לפחות, מתועיקרי ושירו

 ואלו הגופים: 

 .המציע .6.12.1

 (9( עד )8נספחים א)לפי  בהצעה המשותפתמונח זה לעיל, אשר חלקו  כהגדרתיחיד מציע,  .6.12.2
 או יותר. 40%הינו 

                                                 
 /lookup-year-http://www.bankofcanada.ca/rates/exchange/10וון של בנק קנדה: קישור לאתר המק ראי/ראה ]1[

http://www.bankofcanada.ca/rates/exchange/10-year-lookup/
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שליטה בשותף או יותר מזכויות ה 40%התאגיד המחזיק ב - אם המציע הינו שותפות מוגבלת .6.12.3
 הכללי.

בעל השליטה  –קרן ריט שהינו  או יותר, 40%במקרה של מציע או יחיד מציע המחזיק  .6.12.4
 (6.9.4בחברת הניהול )כהגדרתו בסעיף 

 6.12.1 -6.12.4בסעיף ם יגופים קשורים במצטבר( לאחד הגופים המנוי גוף קשור )או מספר .6.12.5
   לעיל.

לעיל  6.12.1 -6.12.4ם בסעיף יבעל השליטה )במישרין או בעקיפין( באחד מהגופים המנוי -"גוף קשור"
 .או בעקיפין(במישרין "( ו/או תאגידים אחרים שבשליטתו של אותו בעל שליטה )בעל השליטה)"

  . 1968-תשכ"חכהגדרתה בחוק ניירות ערך,  -"שליטה" 

 . למתחם 4משמעה מועד מתן טופס  –" השלמת בנייה"

ביחס  (15א)כנספח נוסח המצורף אישור ב יצרף להצעתו המציעלצורך הוכחת העמידה בתנאי זה, 
שניתן למתחמים הרלוונטיים פירוט שטחים מתוך היתר הבניה לניסיון הנדרש לעיל, העתק מטבלת 

המעידות, לשביעות רצון ועדת המכרזים, על היקף הבנייה בהם, וכן העתק ו/או אסמכתאות אחרות 
וצג הינו בפרויקטים שבוצעו במקרה שהניסיון שה .שניתן ביחס למתחמים הרלוונטיים 4-מטופס ה

 מחוץ לישראל, יצורפו התעודות המקבילות הנהוגות במדינה שבה בוצעו הפרויקטים.

 . עו"ד ע"ילמקור"  ן"נאמאסמכתאות שלא הונפקו על ידי רשות מוסמכת, תצורפנה כשהן חתומות כ

 , מועד אחרון להגשת הצעות, תקופת ההצעההגשת ההצעה .7

 או בארגז סגור סגורה במעטפהותוגש  ם והפרטים המפורטים להלן,תכלול את כל המסמכיההצעה  .7.1
, 6במשרדי דירה להשכיר קומה שתמצא ( לתיבת המכרז המיועדת למכרז זה "המעטפה")להלן: 

יום וב 17:00ועד לשעה  09:00מהשעה  14.11.2021החל מיום פתח תקוה,  25ברחוב אפעל 
"המועד האחרון להגשת  צהריים )לעיל ולהלן:ב 12:00השעה ועד  09:00החל משעה  15.11.2021

  הצעות"(.

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

 הנקובים לעיל, לא תתקבלנה.

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

  -, כמפורט להלן מעטפות שתיתכלול בתוכה  המעטפה .7.3

את כל מסמכי המכרז  יכללו"( מעטפה א" - עליו/)אשר יצוין עליה או ארגז אחד אחת מעטפה .7.3.1
יהם וצרופותיהם, כשהם חתומים בשולי כל דף הצעת המחיר(, לרבות נספח -ב'  לנספח)פרט 

ובמקומות המיועדים לכך על ידי מורשי החתימה מטעם המציע ולאחר שהושלמו כל הפרטים 
וכן בעותק אלקטרוני שיוגש על גבי החסן נייד )דיסק און  במקור אחד הטעונים השלמה, והכל

אין הכרח לצירוף עותק ) לצרפם רק בהחסן הנייד ניתן( 1) –קי(. ביחס לדוחות הכספיים 
לא נדרשת חתימה על כל עמוד, למעט חתימת רו"ח המבקר על העמ'  -, ובנוסף קשיח(

כלל, במקרה בו המציע מבקש שהצעתו ( ניתן שלא לצרפם 2; או )הראשון והאחרון של כל דוח
  .לעיל 6.11.7.3חות כספיים של המכרז הקודם, כמפורט בסעיף "תיבדק על בסיס דו

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

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

 זהות החותמים וסמכותם לחתום בשם המציע על ידי עורך דין.

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

 .זו הצעות לקבלת הזמנה .7.4.1
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  .דףשהם חתומים על ידי המציע בכל כ (24א)-(22א)-ו( 4)-(1א) נספחים .7.4.2

 . (5נספח א)בנוסח ערבות ההצעה,  .7.4.3

או על תאגיד אחר במקרה של הסתמכות על חברת אם לצורך עמידה בתנאים הפיננסיים  .7.4.4
ספח נ, בנוסח התאגיד הרלוונטי /כתב התחייבות חברת אם - 6.11.5בהתאם להוראות סעיף 

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

בהצעה הצהרת יחידי המציע לגבי שיעור חלקם  - משותפת הצעה במקרה של הגשת .7.4.5
 . (9א)כנספח , בתוספת אישור עו"ד/רו"ח בנוסח (8א)נספח בנוסח  המשותפת

כולל את כל הפרטים וחתום כשהוא  ,(יננסייםטופס הוכחת עמידה תנאי סף פ) (10א)נספח  .7.4.6
ו/או  החזרי מס תדו"חו /דו"ח פרופורמה/דו"ח מיוחד/וכן הדו"חות הכספייםכנדרש בו, 

ון קי או ם, אשר יצורפו באמצעות דיסק או/שנדרש צירופ ו/או נכסים נטו מחזורי הכנסות
ם בהתאם כספיי חות"במקרה שהמציע פטור מהמצאת דו באמצעות עותקים קשיחים.

חות הכספיים ובלבד שיומצאו האישורים "להמצאת הדו , אין דרישה6.11.5 להוראת סעיף
 הרלוונטיים כנדרש באותו סעיף. 

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

( 14נספח א)או  המבקר לעניין הנתונים הפיננסיים()טופס הצהרת רואה החשבון  (13א)נספח  .7.4.8
במקרה של מציע המוכיח את תנאי הסף למחזור הכנסות באמצעות החלופה המתוארת 

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

 (10א)נספחים , יש לצרף את בעל שליטה בחברת הניהול/במקרה של הסתמכות על חברת אם .7.4.9
. במקרה בעל השליטה בחברת הניהול/חות הכספיים גם ביחס לחברת האם"וואת הד (13)א-ו

בעל שליטה /חות הכספיים של חברת האם"המציע מבקש שהצעתו תיבדק על בסיס הדוש
אין  – לעיל 6.11.7.3כמפורט בסעיף כפי שהוגשו במסגרת המכרז הקודם,  ניהולהבחברת 

 חות הכספיים של חברת האם."צורך לצרף את הדו

ר פירוט ניסיון בייזום(, כשהוא חתום וכולל את כל הפרטים כנדרש )אישור בדב (15נספח א) .7.4.10
 הרלוונטיות כמפורט באותו טופס. בו, והאסמכתאות

 (17א)נספח , בנוסח סרבני רישוםשל ערבות בנקאית  -אם המציע הינו חברה סרבנית רישום  .7.4.11
זה  ימציא גוף –במקרה שיחיד מציע או בעל שליטה הינו חברה קבלנית סרבנית רישום 

 . ערבות כאמור

כשהוא חתום וכולל את כל הפרטים כנדרש בו, אם (, הנציג המוסמך יטופס פרט) (18א)נספח  .7.4.12
 לוועדה קודם לכן. לא נשלח

כשהוא חתום וכולל את כל הפרטים כנדרש  (,זכויות החתימה בדבראישור עו"ד ) (19א)נספח  .7.4.13
 יחס לכל יחיד מציע בנפרד.ב אזי יש להגיש אישור עו"ד –אם מדובר בהצעה משותפת בו. 

במקרה כשהוא חתום, מאומת וכולל את כל הפרטים כנדרש בו. , המציע(תצהיר ) (20א)נספח  .7.4.14
  גם על ידי כל אחד מיחידי המציע.יש להגישו  – הצעה משותפתשל 

 ההשתתפות במכרז.  סכוםקבלה או אישור ביצוע העברה בנקאית בגין תשלום  .7.4.15

 ך כנס ופורסם פרוטוקול. פרוטוקול כנס מציעים, אם נער .7.4.16

 . ידי המציע בכל עמ', כשהם חתומים על נספחיווההסכם העיקרי  .7.4.17

 . ידי המציע בכל עמ'על  ותחתומ ןכשה ,פורסמו אם, שפורסמו ההבהרה כל הודעות .7.4.18

נדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ה ניהול פנקסים אישור .7.4.19
או אישור רואה חשבון המנמק מדוע לא קיים אישור  1976 –ותשלום חובות מס(, התשל"ו 
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, יוגש משותפתבמקרה של הגשת הצעה . דירה להשכיר, לשביעות רצון כאמור עבור המציע
  .ביחס לכל אחד מיחידי המציעהאישור 

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

בו מצוין לא וכמו כן ש הגשת ההצעה,ביחס לשנים שקדמו לשנת  לרשות התאגידים, יםשנתי
. במקרה של מפרת חוק או בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק שהמציע הינו חברה

ע על מנת לתקן את הטעון תפנה דירה להשכיר למצי –חובות או הערות בתדפיס כאמור 
 ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות.  7תיקון לכל המאוחר בתוך 

 כל אחד מיחידי המציע. המציע או של צילום ברור של תעודת רישום תאגיד של .7.4.21

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

להגיש את מסמכי  מתבקשיםיקת ההצעות, המציעים למען הסדר הטוב ועל מנת להקל על הליך בד
 ההצעה באופן מסודר, כשהם מתויקים בקלסר או כרוכים ובסדר הופעתם לעיל.

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

ו/או בשפה זרה ובלבד שיצורף תרגום לעברית  רית בלבדההצעות על כל צרופותיהן תוגשנה בשפה העב .7.6
 ,(7א)-(6א)וכן נספחים המאושר על ידי נוטריון ישראלי, למעט דוחות כספיים שיוגשו בשפה האנגלית 

 . אשר לגביהם לא יידרש תרגום –אם יוגשו בשפה האנגלית ,(14א) ו/או (10א)

 .ההצעהוע מכל טענה ו/או דרישה לביטול והמציע יהא מנהצעת המציע תהא סופית ובלתי מותנית,  .7.7

נשוא  רכישת הקרקעבעבור  כולל מע"מלא  מחירההצעת את  , נספח ב',המציע ימלא בטופס ההצעה .7.8
לשלם את התמורה, בתוספת מע"מ. בנוסף, יישא הזוכה בתשלום הוצאות הפיתוח,  על הזוכה המכרז.

 .ורט לעילל כמפוהוצאות פיתוח נוספות, מיסים ואגרות והיטלים, הכ

ועדת המכרזים הנקוב במילים, תבחר המחיר בין הנקוב בספרות להמחיר אי התאמה בין  אם תהיה
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי באחד מבין הסכומים הנזכרים, כאשר תינתן עדיפות לסכום הנקוב 

 בספרות.

 אחד בלבד( )נספח ב'בטופס הצעה  את הצעת המחיריגיש  צעה משותפת(ה במקרה של)לרבות  המציע
 ' לחוברת המכרז(.ב)נספח 

 הגשת הצעה משותפת:   .7.9

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

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

, יציינו היחידים בהצעתם המשותפת את חלקו היחסי יחידי מציעהוגשה הצעה על ידי מספר  .7.9.2
לא יצוינו אם ציון חלקי הזכויות יהיה בשבר פשוט בלבד.  במתחם. מציע של כל יחיד

נות החלקים כאמור תעשה ההתקשרות עם כל יחידי המציע בחלקים שווים. לא ניתן יהיה לש
 את חלקי יחידי המציע לאחר אישור הזכייה ע"י ועדת המכרזים.

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

ליו לפנות ע, לערוב להתחייבויותיו של אחרעל פי דין,  אינו יכול,יחידי המציע מי מ אם
רלוונטיים, בבקשת הבהרה בכתב לוועדת המכרזים בעניין זה ולצרף אסמכתאות ונימוקים 

 . וועדת המכרזים תבחן את בקשתו

מהמועד בו תוכנס המציע, כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את  .7.10
   .("תקופת ההצעה")להלן:  11.3.2022 עד ליוםו ,לתיבת המכרזים



 

33 

 

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

 מתחייבים והם, ידם על שהומצאו ההצעה ערבויות תוקף את להאריך המציעים יידרשו כזה ובמקרה
 . שנדרשו מיום ימים 7 בתוך כן לעשות

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

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

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

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

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

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

ו/או על חוזה ההסכם העיקרי  על החתימה למועד עד – כיזם נקבע ואםהזוכה  זהות בדבר המכרזים
 .אוחר, לפי המהחכירה

   ערבות ההצעה .8

קרקעי ישראל בנוסח המצ"ב ערבות אוטונומית בלתי מותנית לפקודת רשות מצעה לההמציע יצרף  .8.1
 .(5א)נספח כ

 ₪( ₪51,953,000 )  ליון תשע מאות חמישים ושלושה אלףיחד מחמישים ואמסכום הערבות לא יפחת  .8.2
 "(.ערבות ההצעה" -)להלן ולעיל 

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

תוקף, לכל הפחות מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז, ולפחות עד ליום בערבות ההצעה תהיה  .8.4
11.3.2022. 

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

 .וכפי שתעודכן מעת לעת 7.7.1להוראת תכ"מ  2.5.2ברשימה בסעיף 

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

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

 זהה לשם המציע.  יהיה ההצעה תשם החייב בערבו .8.7

או מספר , או יותר מיחידי המציעבה מופיע שמו של אחד  הצעהניתן לצרף ערבות  הצעה משותפת,ב
ותר מיחידי המציע ובלבד שסכום כל הערבויות , כל אחת על שם אחד או י(3-)אך לא יותר מ ערבויות

 .סכום ערבות ההצעה הנקוב לעיללא יפחת מבמצטבר 

שם החייב בערבות אם " תחת שם המציע. למען 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

  . מיד לאחר הזכייה במכרז תמומשות שצורפה להצעה הזוכה הערב .8.8
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 2בעניין בחירת מציע מס'  13להוראת סעיף בכפוף  הערבות תוחזר למציעים אשר לא זכו במכרז, .8.9
 רזים. על דרך איסופה מוועדת המכ המציע יהיה רשאי לפנות לקבלת הערבות .כ"יזם חלופי"

הצעות, ולהגיש  להגשתהראשון ימים לפני המועד  10, עד לדירה להשכירהמציע יהיה רשאי לפנות  .8.10
לאישורה באמצעות כתובת הדוא"ל הנזכרת לעיל, טיוטה של ערבות ההצעה מאת הגורם המנפיק 

 תבחן את טיוטת הערבות ותהיה רשאית לדרוש שינויים דירה להשכיר. (5א)כנספח ובנוסח המצורף 
 דירה להשכיר ו/או הרשותבנוסח על מנת להתאימו לדרישות מכרז זה. אין באמור כדי לגרוע מזכות 

לדרוש עריכת שינויים או תיקון פגמים בנוסח הערבות ו/או להתעלם  ועדת המכרזים מטעמן ו/או
 מהם בהתאם להוראות הזמנה זו. 

להטיל אחריות ו/או חבות כדי  ערבות ההצעה על ידי דירה להשכיר ו/או מי מטעמהאין בבדיקת 
לשחרר כלשהי על ידי ועדת המכרזים ו/או רמ"י ו/או דירה להשכיר ו/או מי מטעמן, וכן אין בה כדי 

ו/או אל  רמ"יאל את הזוכה מאחריות על בדיקת הערבות, והוא לא יחזור אל ועדת המכרזים ו/או 
 בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי. דירה להשכיר

   במכרזת זוכה בחיר .9

בחינת  הזוכה.ההצעה אשר תקבע את  יובאו לדיון בפני ועדת המכרזים ההצעות אשר יוגשו למכרז .9.1
 ההצעות תבוצע בשני שלבים:

בכללי  המציעיםאחד מותיבחן עמידת כל המציעים של כל  "א" ותמעטפ נהתיפתחתחילה  .9.1.1
 . המכרז

י המכרז ותנאיו )להלן: כללב ושעמד המציעיםמכן, תיפתח מעטפה "ב" של כל לאחר  .9.1.2
לא תיפתח המעטפה הכוללת את  -ביחס למציע שלא עמד בתנאי הסף . "ההצעות הכשרות"(

 הצעת המחיר שהוגשה על ידו.

מבין ההצעות  ינו הגבוה ביותר,עבור הקרקע ההמחיר בה  ההצעה שתוכרז כזוכה היא ההצעה .9.2
כל הוראה אחרת במכרז זה ו/או סמכות (, וזאת בכפוף ומבלי לגרוע מ"הזוכה"הכשרות )להלן ולעיל: 

 .על פי דין בהתאם להוראות המכרז ו/או לדירה להשכיר ו/או המוקנית לרשות

בהתאם לנציג המוסמך מטעם הזוכה, דואר רשום למציע בדבר זכייתו, תשלח בדוא"ל וב הודעה .9.3
ההודעה על כמי שקיבל את  ייחשב היזם"(. הזכייה הודעת" -)להלן  לפרטי הקשר שצוינו על ידו

 שעות ממועד שליחת ההודעה כאמור לעיל. 72הזכייה במכרז בחלוף 

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

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

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

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

את זכייתו מעיקרה, מבלי שהמציע יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין  רשאית ועדת המכרזים לשלול
 כך ומבלי לגרוע מיתר זכויות ועדת המכרזים על פי המכרז ו/או על פי דין.

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

הנ"ל ולרבות כל הצעה אשר יש בה התניה, שינוי, הסתייגות, תוספת או השמטה ביחס לתנאי המכרז. 
או יבהיר את /או יתקן ו/או ישלים ו/יוסיף ושלחילופין, ועדת המכרזים תהיה רשאית לדרוש מהמציע 

העלולה להתעורר  אחרת בהירות-אי ה של כלרתהסו/או לדרוש את אי אילו מהמסמכים שהוגשו 
לפי שיקול דעתה , שאינם מפגמיםועדת המכרזים תהיה רשאית גם להתעלם . במהלך בדיקת ההצעות

  .מהותיים, הבלעדי

 כאמור.  תיקוןעל המציע יהיה לשתף פעולה עם ועדת המכרזים במתן כל הבהרה, השלמה ו/או 

רת לעצמה ועדת המכרזים את הזכות לפסול על הסף מציע שומ מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, .9.6
אשר ההצעה הכספית שהוצעה על ידו הינה מעורפלת ו/או תכסיסנית ו/או גירעונית ו/או הצעה שאינה 
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, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים. במקרים כאלה, תינתן למציע זכות טיעון סבירה
 ת, וזאת בכפוף לשיקול דעתה של ועדת המכרזים. בכתב או בע"פ לפני מתן החלטה סופי

ועדת המכרזים תסתייע בוועדות משנה לשם בדיקת ההצעות. ועדות המשנה יכול שיכללו את חברי  .9.7
 ו/או רמ"י שאינם חברי ועדה ויועצים חיצוניים. דירה להשכיר , עובדי ו/או נציגי המכרזיםועדת 

סוח מסמכי המכרז וייטלו חלק בוועדות המשנה החיצוניים שנטלו חלק בני היועציםשמות  להלן
  : המייעצת לוועדת המכרזים

 '; מ. פירון ושות עו"ד משרד

BDO  ייעוץ וניהול בע"מ;  האפטזיו 

 ;'דנוס להט ושות -שמאים 

 "(יועצי הפרויקט" :להלן)

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

בפרויקטים מסוג  לדירה להשכירצים חיצוניים המספקים שירותים העסקת יוע אסורהבנוסף, 
מכרזים לרכישת מקרקעין, להקמה ולהפעלה של מתחם מגורים להשכרה ארוכת  –הפרויקט )כלומר 

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

חיצוניים אשר מספקים  מלהעסיק לצורך המכרז יועצים אינם מנועיםלמען הסר ספק, המציעים 
מכרזים שאינם לרכישת  –)כלומר  שאינם מסוג הפרויקטבפרויקטים  לדירה להשכירשירותים 

 "(.  היועצים האחרים": מקרקעין, להקמה ולהפעלה של מתחם מגורים להשכרה ארוכת טווח( )להלן

ן היועצים שלא להעסיק, לצרכי מכרז זה, את מי מביבעצם הגשת הצעתו למכרז מתחייב המציע 
 שהעסקתם אסורה לפי הזמנה זו.

לדירה במקרה שמי מהיועצים האחרים מועסקים על ידו לצרכי מכרז זה, להודיע  המציע,מתחייב  כן
בכל מקרה  לדירה להשכירעל העסקה כאמור בעת הגשת הצעתו ו/או טרם לכך, להודיע  להשכיר

בכל האמצעים שידרשו  לנקוטוכן שמתעורר חשש לקיומו של ניגוד עניינים עקב העסקה כאמור 
 ובהתאם להנחיותיה.  דירה להשכירוהכל כפי שתורה  למניעת קיומו של ניגוד עניינים,

זהות או יותר במחיר הגבוה ביותר ו/או במקרה שהוגשה הצעה כשרות במקרה שהוגשו שתי הצעות  .9.8
)שלושה  3%ה על הגבוהה ביותר אינו עול הכשרה אחת או יותר, שהפער בינה לבין ההצעהכשרה 

 תחולנה ההוראות הבאות: ,אחוזים( ממחיר ההצעה הגבוהה ביותר

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

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

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

הצעות זהות, שהן הגבוהות ביותר, תימשך ההתמחרות בין הצעות אלו בלבד, עד לקבלת 
 הצעות שאינן זהות, שאז תיבחר ההצעה הגבוהה. 

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

 תתקבל. בסיום שלב ניהול ההתמחרות תקבע ועדת המכרזים את מי שהצעתו .9.8.3

בכל מקרה של התמשכות ביצוע ההתמחרות אל מעבר למועד תום תוקפה של ערבות ההצעה,  .9.8.4
יאריכו כל המציעים המשתתפים בהתמחרות את תוקפה של ערבות ההצעה, בהתאם לדרישה 

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

 ועדת המכרזיםובמקרה זה במסגרת ההתמחרות, את הצעתו, באפשרות המציע שלא לשנות  .9.8.5
, ובכל מקרה הוא לא תוההתמחרלצורך הליך המחייבת בהצעתו המקורית כהצעה תראה 

  יהיה רשאי לחזור בו מהצעתו. 
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ו/או להחליט  לבטל את המכרז רשאיות דירה להשכיר תהיינה ו/או רשותהף האמור בסעיף זה, על א .9.9

להלן, ואין  12 ו/או לשנות את תנאי המכרז בכל עת, כמפורט בסעיף הצעותשלא לבחור באף אחת מה
לרבות  לקבל הצעה כלשהי של דירה להשכיר ו/או רשותהבאמור לעיל בסעיף זה משום התחייבות של 

 .את הצעת המחיר הגבוהה ביותר

למניעת  המקרקעיןאחראי על שמירת  היזםבמכרז יהיה  על הזכייה ההודעההחל ממועד קבלת  .9.10
 פלישות ותפיסות חדשות ו/או תוספות בניה ו/או גידור חצרות. 

החברה  ו/אוהרשות זוכה במכרז לא יהא רשאי להשתתף במכרזים עתידיים אשר יפורסמו על ידי  .9.11
ם בתחומי חו/או עבודות פיתוח במגרשים/מת , לביצוע עבודות תשתיתםמי מטעו/או  המפתחת

 .תכניתה

 עם הזוכה התקשרותתנאים ל .10

בהתקיים התנאים המצטברים הבאים ההסכם העיקרי ו חכירהה חוזה םיחתיעם הזוכה במכרז  .10.1
   המהווים תנאים יסודיים למימוש הזכייה:

בהפחתת סכום , בתוספת מע"מ כדין, הקרקעבגין  את התמורה במועד רשותלהזוכה שילם  .10.1.1
 . ל ידי הרשות מיד עם הזכייהערבות ההצעה אשר ימומש ע

 .הוצאות הפיתוחהתשלום עבור סה"כ במועד את הזוכה שילם  .10.1.2

)לרבות הנפקת ערבות בנקאית לאי  ות, הסדיר את התחייבויותיהתשתיהזוכה חתם על חוזה  .10.1.3
גרימת נזקים( מול החברה המפתחת, והמציא לרשות אישור מהחברה המפתחת על הסדרת 

 ים שנקבעו בתנאי המכרז.התחייבויותיו במסגרת המועד

  .והמציא )מסר( אותו לרשות חכירהחוזה חתם על הזוכה  .10.1.4

בנוסף ו ,לדירה להשכיר והמציא )מסר( אותו )על נספחיו(ההסכם העיקרי הזוכה חתם על  .10.1.5
כתב , את עיקריהסכם הבהתאם לתנאי  הבנייהלהבטחת  ערבותה לדירה להשכיר את המציא

הכוח הנוטריוני,  יייפווירוף הפרוטוקול הנלווה ההתחייבות להימנע מעשיית עסקה בצ
 ומתים כדין ואת אישור ניהולתומים ומא, כשהם חעיקרילהסכם ההמצורפים כנספחים 

ימים ממועד אישור ועדת  90והכל בתוך  לא הומצא בשלב הגשת ההצעההפנקסים אם 
 .המכרזים

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

 .דירה להשכירכלפי 

ימים מיום אישור הזכייה על ידי ועדת  90המסמכים והפעולות המפורטים לעיל יבוצעו בתוך  .10.2
 המכרזים. 

במכרז זה והם יחולו על אף האמור  ההזכייסודיים למימוש י תנאיםהינם התנאים להתקשרות שלעיל 
במקרה של איחור כלשהו  .בכל מקום אחר במסמכי המכרז, לרבות בנוסח החוזים שבמסמכי המכרז

לא ימולאו תנאים ו במידה במכרז בטלה ומבוטלת. ההזכייתהיה מועדים האמורים בתנאים אלו, ב
  המתחם.קבל את תפקע זכותו של הזוכה ל - אלו

בכל מקרה שבו לא יקיים הזוכה את התנאים המפורטים לעיל, יחשב הדבר כהפרת התחייבות הזוכה 
להלן בדבר חילוט הערבות וסעדים  11על פי תנאי המכרז, זכייתו תבוטל לאלתר, ויחולו הוראות סעיף 

 נוספים.

אולם איחר במספר תנאי המכרז, על פי  והתחייבויותיבוכה עמד הזעל אף האמור לעיל, במקרה בו 
תשתית ו/או חוזה חכירה ו/או ההמצאת חוזה ב ימי עבודה( 7בודד של ימים )שבכל מקרה לא יעלה על 

זוכה לרפא את הפגם, אפשר לרמ"י ודירה להשכיר ל ישקלוחתום במועד,  ונספחיו, ההסכם העיקרי
להשכיר אינן מחויבות לאפשר את תיקון הפגם והדבר נתון לשיקול  מכל מקום יובהר כי רמ"י ודירה

דעתן הרחב. עוד יובהר כי המצאת ערבויות מכל סוג שהוא במועד מהווה תנאי יסודי, גם אם המדובר 
 בנספח לחוזה, וכל איחור בהמצאתן יהווה פגם שאינו ניתן לרפא ויביא לביטול הזכייה. 
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 להמציא את מסמכי ההתאגדות שלולות כאמור, יידרש הזוכה במעמד המצאת המסמכים וביצוע הפע .10.3
 עדכני של המציענסח רישום להמציא , הנהלה ובו החלטה על ביצוע העסקה וכן פרוטוקול המציע

, מציעאישור עו״ד על זהות מורשי החתימה מטעם ה אישור רואה חשבון אולהמציא , מרשם החברות
 על הון המניות הרשום ואופן חלוקתו בין בעלי המניות ו/או עורך דין אישור רואה חשבוןלהמציא 

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

 שני מקורות. ידי המציע ומאומת על ידי עו"ד, ב

המצ"ב לחוברת  יםבנוסחההסכם העיקרי ו חכירה חוזהחתם עם הזוכה במכרז יבכפוף לאמור לעיל, י .10.4
 המכרז. 

 החוזים כאמור.על כל מסמכיה ונספחיה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי חוברת המכרז  .10.5

 .בהסכם העיקריבהתאם ללוח הזמנים את הבניה תחייב לסיים מהזוכה  .10.6

 הפרות וסעדים .11

ב)ב( לתקנות חובת המכרזים  16למציע/זוכה כי אם תתקיים אחת מהעילות הקבועות בתקנה  ידוע .11.1
ערבות עד לסכום גובה ) לקיום הצעהערבות כאמור להלן, ועדת המכרזים רשאית להורות על חילוט 

, לא חלקהאו הערבות כולה והמציע/זוכה רשאי יהיה להגיש בכתב את טענותיו כנגד חילוט  (ההצעה
 יום מיום אישור ביטול העסקה/זכייה. 30-מיאוחר 

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

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

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

 הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז; .11.1.3

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

כאמור לעיל, כדי למצות ו/או לגרוע מכל סעד וזכות אחרים  לקיום ההצעה ילוט הערבותאין בח .11.2
דירה ו/או  הרשותתהא על פי דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לדירה להשכיר  ו/או רשותלהמוקנים 

פיצויים התחייבויות הזוכה ו/או לתבוע מהמציע אכיפה של לתבוע ביצוע בעין ו תרשאי להשכיר
ו/או לחלט כל כספים אחרים  ,לדירה להשכיר ו/או רשותלאו יגרמו בגין הנזקים שנגרמו  ותרגבוהים י

 אשר שולמו או ישולמו ע"י המציע.

 תורשאי ו/או דירה להשכיר הרשותהא תבכל מקרה של הפרת התחייבויות הזוכה כמפורט לעיל,  .11.3
ודירה  רשותה .עעם המצי מואשר נחת החוזיםלראות את ההצעה כבטלה מעיקרה, ולבטל את 

כפי להתקשר עם כל אדם פעולה ו/או ואו לגביו כל תחם במלעשות  להשכיר תהיינה חופשיות ורשאיות
 .לנכון שתמצאנה

 ועריכת כנס מציעים שינוי תנאי המכרז, הארכת מועדים, ביטול המכרזמינוי נציג מוסמך למציע,  .12

 מינוי נציג מוסמך למציע .12.1

הלך המכרז יהיה מוסמך לפנות לוועדת המכרזים ולקבל הנחיות כל מציע ימנה נציג מטעמו אשר במ
 (18א)בנספח ו/או הודעות עבור המציע בדוא"ל ו/או בפקס. פרטי הנציג המוסמך ימולאו ויפורטו 

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

 שינוי תנאי המכרז  .12.2

הבלעדי לשנות כל תנאי  ןדעתבכל עת, ועל פי שיקול  תורשאי תהיינה ודירה להשכיר הרשות .12.2.1
בכל חלק אחר ו/או בהסכם העיקרי , לרבות שינוי תנאי סף, שינוי הוראות מתנאי המכרז

תיעשה עד יכול שעל שינוי תנאי המכרז  ודירה להשכיר רשותה. החלטת המכרז בחוברת
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, תהווה להלןהודעת השינוי אשר פורסמה ו/או נשלחה כאמור  למועד האחרון להגשת הצעות.
 חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז וממסמכיו ותחייב את המציע. 

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

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

 סיבה שהיא.

לשינוי תנאי המכרז ו/או המועדים הקבועים בו, אף  הרשות ודירה להשכירבנוסף לזכות  .12.2.2
בשאלות ו/או בבקשות הבהרה בנוגע למסמכי המכרז ו/או בבקשות  המציעים רשאים לפנות

 .להלן ובכפוף לקבוע ,16.9.2021לשינוי איזה מהמועדים הקבועים במכרז, וזאת עד ליום 

בדוא"ל:  יופנו בכתב בלבד, לידי נציג ועדת המכרזיםשאלות הבהרה  .12.2.2.1
sdedov@aprent.co.il קיבל אישור בדואר אלקטרוני חוזר על קבלת  לא אם

ששלח  הדואר האלקטרוניכי טלפונית על המציע חלה החובה לבדוק הודעתו, 
 .   03-7900500 , בטלפון שמספרוועדת המכרזיםהתקבל בידי מרכז 

לאשר בכל דרך  ת לדרוש ממציעיםורשאי הרשות ודירה להשכיר תהיינה .12.2.2.2
לנכון לרבות באמצעות פקסימיליה או דואר אלקטרוני, קבלת שתמצאנה 

 הודעות. 

  :בכותרת הפנייה לכתוביש  .12.2.2.3

דב  פרויקט שדה –להשכרה לטווח ארוך  דיור – 72/2021תא/' מס"מכרז 
  בשכונת אשכול, תל אביב"

 יהיה כדלקמן: ובירורים, הבהרות ההגשה לשאלות צורת .12.2.2.4

 

 אחר מקוםמראה /סעיף סידורי' מס

)הפניה למקום המדויק במסמכי 

ונספחיו אליו מתייחסת  מכרזה

 השאלה(

 שאלה/הערה

   

   

   

לעיל, ולצדו  בפורמטפתוח  WORDכל הפניות תהינה בכתב ויישלחו בקובץ  .12.2.2.5
לפנייה הראשונה יצורף  זהה, חתום ונעול מפני עריכה או שינויים.  PDFובץ ק

העתק הקבלה/אישור ביצוע העברה בנקאית בגין סכום ההשתתפות במכרז, 
 בציון מס' המכרז.

עד למועד שנקבע כלעיל או בכל מועד נדחה  לידי דירה להשכירעל הפניות להגיע  .12.2.2.6
לא תענינה, אלא  כןתגענה לאחר מפניות ש. שקבעו הרשות ודירה להשכיראחר 
כי הן העלו נושא שמצדיק  ןלפי שיקול דעתראו הרשות ודירה להשכיר אם 

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

 ולהימנע מלהשיב לשאלה אחרת.

mailto:sdedov@aprent.co.il
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תקבלו אך ורק ממציעים אשר שילמו את סכום ההשתתפות שאלות הבהרה י .12.2.2.7
במכרז והציגו אסמכתא על ביצוע התשלום, באמצעות הנציג שמונה על ידי כל 

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

ומבלי שהוועדה תהיה  ההשתתפות במכרז, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
 .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. 

 באתר האינטרנטפרסום מכרז באמצעות על השינוי בתנאי ה ודירה להשכיר תודענה הרשות .12.2.3
שילמו את דמי ו/או באמצעות הודעה למציעים אשר  ושל דירה להשכיר של הרשות

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

מציעים ששילמו את דמי לשלוח הודעת שינוי ל נהבחרת ודירה להשכיר הרשות אם .12.2.4
בדואר , הודעה זו תשלח קודם למועד השינוי ת ושלחו את פרטי הנציג המוסמךההשתתפו
"כתובת )להלן:  ךבטופס הנציג המוסמבהתאם לפרטי המציע כפי שנרשמו  אלקטרוני

 (. המציע"

הודעת השינוי אשר פורסמה ו/או נשלחה כאמור לעיל, תהווה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז  .12.2.5
במסגרת הגשת ההצעה  את הודעות השינוי,על המציע לצרף  .יםוממסמכיו ותחייב את המציע

 למכרז. לכל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בע"פ לא יהיה תוקף מחייב. 

בקשר לשינוי תנאי  ועדת המכרזיםבאחריותו הבלעדית של המציע לעקוב אחר הודעות  .12.2.6
בכל טענה אשר יפורסמו כאמור לעיל ולפעול בהתאם להם. המציע/הזוכה לא יבוא המכרז 

, לרבות במקרה שהמציע לא ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאי ידיעה על שינוי תנאי המכרז
צירף את פרטי הנציג המוסמך ובשל כך לא קיבל הודעה כלשהי בדוא"ל ולרבות במקרה 

הוועדה אך לא הגיעה לתיבת הדוא"ל של המציע מסיבות טכניות שהודעה נשלחה על ידי 
או דירה להשכיר עקוב אחר ההודעות המפורסמות באתר האינטרנט של ואחרות. על המציע ל

 באופן שוטף, על מנת לוודא שיש בידיו את מלוא המידע הנדרש.  של הרשות

ו/או רמ"י במקרה דירה להשכיר המציע לא יבוא בטענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי כנגד  .12.2.7
 של שינוי בתנאי המכרז כאמור לעיל.

אף במקרה בו כבר הוגשו  כמפורט בסעיף זה, תחולנה ועדת המכרזיםיות למען הסר ספק, זכו .12.2.8
 הצעות לתיבת המכרזים, ובלבד שטרם חלף המועד האחרון להגשת הצעות.

 המכרז הקפאת/ביטול .12.3

 הודירה להשכיר תהיינ רשותה ,לעיל ובכפוף לאמור בוזה  12 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף
זוכה לא תהיינה ל, ולמציע או את המכרז בכל עת להקפיא/לבטל ,הבלעדי ןדעת, על פי שיקול תורשאי

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

 כנס מציעים  .12.4

)או מס' כנסים, ולרבות מפגשים מכל סוג(  מציעים לקיים כנס תהיינה רשאיות דירה להשכיר והרשות
 ןלפי שיקול דעתלהגשת הצעות, האחרון לפני המועד , בכל מועד "(מציעים כנס" :הלן)לעיל ול
 המציעים בהודעהקיומו של כנס  על ועדת המכרזים תודיעלקיים כנס מציעים,  יוחלטאם  הבלעדי.

  .באתר הרשותודירה להשכיר באתר 

להשיב לשאלות מן מי מטעו/או  דירה להשכיר ו/או הרשותם נציגי במהלך כנס המציעים, רשאי
, אולם בכל , בהתאם למתכונת שימצאו לנכוןלפי שיקול דעתן שיועלו על ידי מציעים וכן למסור מידע

מקרה, לא יהיה תוקף להבהרות, מידע והסברים שימסרו בעל פה במהלך כנס המציעים כאמור, או 
וסיף עליהם או כדי בכל הזדמנות אחרת, ולא יהיה בהם כדי לשנות את האמור במסמכי המכרז או לה

רשמית בכל צורה שהיא, אלא אם באו לידי ביטוי בהודעה  דירה להשכיר ו/או את הרשותלחייב את 
למציעים לא  הכנסמצגות שיוצגו בכנס המציעים או ימסרו לאחר . לעיל 12 סעיףב כאמורבכתב 

דירה להשכיר ואו מצד ם לא יהוו מצג מצד יחשבו לחלק ממסמכי המכרז והפרטים שיכללו בה
 .הוועדהאלא אם נקבע אחרת במפורש ובכתב על ידי  הרשות,
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פרוטוקול כנס המציעים חתום על ידי המציע, אם יפורסם על ידי ועדת המכרזים, יצורף למסמכי 
וזאת אף אם  הכתוב בוהמכרז, יהווה חלק בלתי נפרד ממנו וישמש אישור להסכמת הצדדים לכל 

 הפרוטוקול לא צורף להצעה.

   תנאים להכרזה על מציע שני כזוכה במכרז .13

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

 ".יזם חלופי״ – כ ייחשב

 לאותו כך על תודיעאת זהות ה"יזם חלופי" כאמור לעיל, היא  נהתקבע להשכיר והרשות דירהאם  .13.2
 על חתימתו וכן, ועניין דבר לכל אותו ותחייב תקפה להיות תמשיך היזם החלופי של הצעתוו מציע

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

 ממועד זכיית היזם המקורי במכרז. 

 תמשיך מהצעתו כחלק ידו על שהוגשה ההצעה ערבות, היזם החלופי של מעמדו קיום תקופת בכל .13.3
היותו יזם חלופי, לא  . בשלב קבלת ההודעה עלזה מכרז לתנאי בהתאם אותו ותחייב תקפה להיות

ימים טרם המועד הצפוי לפקיעתה של ערבות  14יידרש היזם החלופי להאריך את ערבות ההצעה. 
( 7) לשבעה עד כן יעשה לאההצעה, מתחייב היזם להאריכה אם מעמדו כיזם חלופי עדיין בתוקף, ואם 

 לעיל. 11.1לסעיף  , בכפוףלחלטה רשאית הרשות תהיה ,תוקפה לפקיעת עובר ימים

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

ערבות ההצעה של היזם החלופי תבוטל ו/או לעיל.  11.1לסעיף אך בוטלה ו/או סויגה על ידו, בכפוף 
 לאמור בהתאם הצעתו תקפות אי המכרזים על( הודעת ועדת 1תוחזר לו בקרות המוקדם מבין אלה: )

 .להלן לאמור בהתאם, לתקופת הבנייה בערבות החלפתה( 2) או; זה בסעיף לעיל

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

בכפוף  המכרז תנאי לכל בהתאם החלופי היזם יפעל, כאמור היזם החלופי כזוכה במכרז. במקרה
ביצוע התשלום עבור הקרקע  לרבות, כזוכה במכרז היזם החלופילמכתב ההכרזה של הוועדה על 

. בהתאם להצעת המחיר שהציע היזם החלופי במכרז, המצאת הערבות לתקופת הבנייה וכיו"ב
אישור ועדת  מועדכ", זםלי הפיכתו בדבר ליזם החלופי ההודעה מסירת מועד את יראו, זה במקרה

 לצורך הוראות המכרז.  "המכרזים

 ועיון במסמכים חשיפת פרטי הצעת המציע .14

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

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

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

 לפי דרישת שיוגשו או בהצעתו הכלולים מהפרטים אילו אי הצעתו במסגרת לסמן רשאי יהיה המציע .14.2
ועדת , כזה במקרה. מקצועי סוד או מסחרי סוד לעמדתו והמהווים, מכן לאחר ועדת המכרזים

 תהיה מחויבת אם אלא, אחרים מציעים בפני לעיל כאמור שסומן המידע את תחשוף לא המכרזים
 ואולם, מסחרי סוד להוות כדי בכך אין כי דעתה הבלעדי שיקול פי על בורשתס 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 להסכם העיקרי  2סעיף מסמכי המכרז ייחשבו כמשלימים זה את זה, בכפוף להוראות  .15.1
 בין מסמכים.
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ה חוברת המכרז על נספחיה מהווה חלק בלתי נפרד מחוזלמען הסר ספק, מובהר בזאת במפורש ש .15.2
  . , ותנאי המכרז ייחשבו כחלק בלתי נפרד מתנאי חוזה החכירה, על כל המשתמע מכךחכירהה

על מכרז זה יחולו הוראות הדין הישראלי. בכלל זאת, מכרז זה ינוהל בהתאם להוראות חוק חובת  .15.3
כדי  או במה שלא נכתב במכרז זה לעיל, בכתובאין והתקנות שהותקנו על פיו.  1992-מכרזים, תשנ"ב

חוק  על פי ו/או לרמ"ילדירה להשכיר או ו/לוועדת המכרזים הקיימת ו/או סמכות לפגוע בכל 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  .15.4
 שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך כך. 

ו סעיפים במסמכי אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, או חלקי סעיף א .15.5
המכרז, אין להם תוקף, או שהם בטלים, או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי 

 מסמכי המכרז, אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין.

 שיראו צורךהבלעדי וככל  ביחד או לחוד( בהתאם לשיקול דעתן) , רשאיותדירה להשכיר ו/או רמ"י .15.6
 רז חדש.בכך, לפרסם מכ

 עפ"י מקום הימצאות המקרקעין או נתונה תהיה מכרז זה לצרכי הבלעדית המקומית השיפוט סמכות .15.7
 . בירושלים בלבד
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 חתימת המציע: _________________

           

 ;הזמנה -( 4א)נספח 

            

  *1960-וק מקרקעי ישראל, תש"ךח

 

 –חוק זה ב .1

-חוק –יסוד: מקרקעי ישראל )להלן -כמשמעותו בחוק –מקרקעי ישראל" " 

 היסוד(;

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

 , הוא למגורים או לתעסוקה;1965-כ"הבנייה לפי חוק התכנון והבניה, התש

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

 חקלאות או גידול בעלי חיים.

 היסוד לא יחול עליהן: קלחו 1אלה סוגי העסקאות שסעיף ו .2

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

 ;1953-"גופיצויים(, תשי

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

באישור ועדת הכספים של הכנסת, לנפקדים הנמצאים בישראל או 

הוקנו לאפוטרופוס שליורשיהם הנמצאים בישראל, תמורת מקרקעין 

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

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

כדין או חבות שנוצרה כדין לגבי אותם מקרקעין לפני תחילת חוק 

 היסוד;

העברת בעלות במקרקעי ישראל תוך חליפין במקרקעין שאינם  (4)

מקרקעי ישראל או כפיצוי בעד מקרקעין כאלה שהופקעו על פי חוק, 

ות בובלבד שלא תוחלף קרקע חקלאית בקרקע עירונית אלא בנסי

 מיוחדות ובאישור שר החקלאות;

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

גבולות או להשלים נחלאות, ובלבד ששטח המקרקעין לא יעלה על מאה 

                                                      

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

עמ'  236ה"ח הממשלה תשס"ו מס' ) 314עמ'  15.6.2006מיום  2057ס"ח תשס"ו מס' תוקן 

לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב  12בסעיף  1תיקון מס'  –( 298

 .1.7.2006; תחילתו ביום 2006-(, תשס"ו2006והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 

, 348עמ'  436ה"ח הממשלה תשס"ט מס' ) 326עמ'  0.8.20091מיום  2209ס"ח תשס"ט מס' 

; 2009-(, תשס"ט7לחוק מינהל מקרקעי ישראל )תיקון מס'  13בסעיף  2תיקון מס'  –( 514

 .9.9.2009תחילתו ביום 

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

 .3מס' 

 גדרותה

 

 

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-0312.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-0413.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2057.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-236.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2209.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-436.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2291.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-359.pdf


 חתימת המציע: _________________

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

 הכספים של הכנסת;

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

הקימת לישראל לבין עצמם; ואולם העברת בעלות במקרקעי המדינה או 

בשטח מקרקעין העולה במקרקעי רשות הפיתוח לקרן הקימת לישראל 

 טעונה אישור ועדת הכלכלה של הכנסת; דונם 16על 

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

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

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

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

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

 ;התקופה הראשונה

 בעלות במקרקעי הקרן הקימת לישראל לא תיעשה אלא באישורה. בלבד שהעברתו

 –בסעיף זה  )א( .א2

זכות בעלות, או זכות שכירות לתקופות שבמצטבר  –"זכויות במקרקעין"  

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

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

 שכירות לתקופה כאמור;

 כל אחד מאלה: –"זר"  

 יחיד שאינו אחד מאלה: (1)

 אזרח ישראלי או תושב ישראל; )א(

 ;1950-מי שזכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, התש"י )ב(

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

 (;1בפסקה )

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

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

כמשמעותו בחוק רשות מקרקעי  –"יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל"  

 ישראל;

 לרבות כל אחד מאלה: –"מדינה"  

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

 ארגונים שנוסדו בידי שתי מדינות לפחות;

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

ישות מדינית שאינה מדינה שקבע שר המשפטים, באישור ועדת  (3)

 החוקה חוק ומשפט של הכנסת;

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

לרבות מקרקעין שזכות הבעלות בהם הוקנתה לפי חוק  –שראל" "מקרקעי י 

 רשות מקרקעי ישראל;

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

לא יקנה ולא יעביר אדם זכויות במקרקעי ישראל לזר, בין בתמורה  (1) )ב( 

 ובין שלא בתמורה, אלא לפי הוראות חוק זה;

 

 

 



 חתימת המציע: _________________

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

בקשה לאישור ההקניה או ההעברה ליושב ראש מועצת מקרקעי 

 ישראל;

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

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

ר הביטחון משנה של מועצת מקרקעי ישראל ולאחר התייעצות עם ש

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

 )ב(;4נוספים שייקבעו בתקנות כאמור בסעיף 

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

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

 טובת הציבור וביטחונו; )א(

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

 מגוריו בישראל וקרבה משפחתית שלו למי שאינו זר;

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

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

 למועד הבקשה;

דל השטח המבוקש, תכונות המקרקעין המבוקשים, לרבות גו )ה(

 מקום המקרקעין וייעודם;

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

או מי שהוא הסמיך לכך מבין עובדי הרשות, רשאי לאשר הקניה או 

 העברה של זכויות במקרקעי ישראל לאחד מאלה:

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

יעודם למגורים לפי תכנית, ובלבד שאינו בעל זכויות במקרקעין שי

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

 ;1965-כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה

זר שמינהלת מרכז ההשקעות אישרה להעניק לו מענק לפי  )ב(

חוק לעידוד השקעות הון, לצורך יישום התכנית שלשמה אושר 

 –ניין זה המענק; לע

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

1959; 

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

-מדינה, בהתאם להתחייבות של מדינת ישראל בהסכם בין )ג(

לאומי, לצורך ניהול ענייני אותה מדינה בישראל במסגרת 

 ההתחייבות שניתנה.

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

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

דין או של מסמך אחר הניתן לביצוע כפסק דין, או מכירת נכס בידי לשכת ההוצאה 

 לפועל או רשות אחרת על פי דין.

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

להתחייבות להקניה או להעברה כאמור שנעשו בניגוד להוראות סעיף 

 זה;

 לא תירשם עסקה בפנקסי המקרקעין בניגוד להוראות סעיף זה; (2)



 חתימת המציע: _________________

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

ניגוד לבית המשפט בבקשה להצהרה על בטלות עסקה שנעשתה ב

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

 לרבות מחיקת רישום מפנקסי המקרקעין.

 היסוד לא יפגע בפעולות הבאות לאפשר קיום מצוות שמיטה בלבד.-וקח .3

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

 צועו.להתקין תקנות בכל הנוגע לבי

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

א, לרבות לעניין דרך הגשת בקשה לקבלת 2להתקין תקנות לביצוע הוראות סעיף 

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

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

המבקש, לעניין אופן ההתייעצות והמועדים למתן תגובות להתייעצות ולעניין 

 המועדים למענה לבקשה.

 

 

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

 צבי-יצחק בן 
 נשיא המדינה 

 

 



 חתימת המציע: _________________

 

 ;הזמנה –( 5א)נספח 

 תאריך: _______________

 __________שם הבנק ______

 ________________________ :מס' הטלפון

 מס' הפקס: ________________________

 כתב ערבות

 לכבוד

 רשות מקרקעי ישראל

 72/2021תא/ עסקי מרחב

 

 אדונים נכבדים,

 

 הנדון: ערבות מס' _______________

 

: )במילים₪  51,953,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

ש"ח( המגיע או עשוי להגיע חמישים ואחד מיליון תשע מאות חמישים ושלושה אלף 

 -)שייקרא להלן  לכם מאת _______________________________________

 .72/2021תא/ מכרז מס'"( בקשר עם החייב"

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

עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את  הבלי שיהי מקבלת דרישתכם,

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

 לא יעלה על הסכום הנקוב לעיל.

 

 בכלל.  ועד 11.3.2022עד לתאריך , כתב ערבות זהשאר בתוקפה מתאריך יערבות זו ת

משרד החתום מטה שמענו הבכתב לידי פיה צריכה להגיע -וכל דרישה על

 הוא:____________________________________________.

 

חברת /מודגש בזה כי דרישה "בכתב" כאמור לעיל אינה כוללת דרישה שתגיע לבנק

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

 כ"דרישה" בהתאם לכתב ערבות זה.

 

 ת זו אינה ניתנת להעברה ו/או הסבה.ערבו

                                                                                                                                         

 בכבוד רב,

 _______________  חברת ביטוח/בנק 

 סניף  _______________   
מאוחר יותר מאלו פקיעת תוקף גבוה יותר ו/או לציין תאריך  ערבות )*ניתן למלא סכום

 .  המפורטים לעיל(



 חתימת המציע: _________________

  

 ;הזמנה -( 6א)נספח 

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

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

)פסקה שנייה( 6.11.4שבסעיף   להזמנה לקבלת הצעות 

 לכבוד:

)" –דירה להשכיר   "( החברההחברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ 

מצהירים ומתחייבים בזאת  "(חברת האם")ח.פ/ח.צ________ אנו הח"מ, __________, 

 כדלקמן:

________________, ח.פ וערבות זה ניתן כחלק מהצעת  כתב התחייבות .1

 . המכרז"()" 72/2021תא/' מס במכרז  ,(""יחיד המציע/״המציע״ )להלן:________________ 

 

]* במישרין או בעקיפין ונמשיך להחזיק אנו מצהירים כי אנו מחזיקים .2  50.01%ב %___ 

/ ב זכויות השליטהומעלה[  מ .מציעהיחיד במציע  ה ק  ח מ ר* ת ו   י

 

ר ו ש ק ף  ו ג י  יד ל  ע נת  ית נ ו  ז ות  ב ר ע ה ש ר ק מ ב  * כ ] ש  מ ש מ םה א ה ת  בר ף  ח י סע י  6לפ . 11 . בוא  1 ת ת,  ו צע ה לת  ב ק ל נה  מ הז ל

 : ] ל י לע ה  ק פס ה ף  ל ח  , ן ל לה ש קה  ס פ   ה

ומעלה מזכויות השליטה  50.01%אופן ההחזקות בנו ובגוף המחזיק * אנו מצהירים כי

/ ביחיד המציע ר* במציע  ת ו י מ ה ק  ח  רמת הפרטיים, וימשיך להיות זהה. הינו זהה עד ל מ

 

ף  י סע שב ף  ס י ה א תנ ת  ם א י יח כ ו המ ם  י יד ג א ת י ה יד ל  ע ת  נ ית נ ו  ז ת  ו רב ע ש ה  ר ק מ ב  * [6 . 11 . קה  4 ס פ ( ת  ו צע ת ה ל קב ל ה  נ מ הז ל

 : ] ל י לע ה  ק ס הפ ף  ל , ח ן הל ל ה ש ק פס ה א  ו תב  , ) ה י י נ   ש

אנו מצהירים כי אנו מצויים בשליטתו )במישרין או בעקיפין( של אותו בעל שליטה 

ultimate beneficialע/יחיד המציע עד רמת היחידים )במצי  owner. ) 

 

מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, בלתי חוזר ובלתי מותנה לעמוד בכל ההתחייבויות אנו  .3

בקשר עם המכרז, ההסכם העיקרי והפרויקט,  הכספיות והאחרות של המציע/יחיד המציע

הכרזתו של המציע/יחיד עד ממובמכרז. התחייבותנו זו תהא בתוקף החל  כהגדרתם

 המציע כזוכה במכרז, וללא תלות בקבלת כל מסמך ו/או אישור נוסף מצידנו;

 

זו נעשית באופן עצמאי כלפי  .4 / יחיד המציע , וכלפי ההחברההתחייבותנו  רמציע  ת ו י מ ה ק  ח מ * ,

ולא כערבות. בהתאם, כל הסייגים, ההגנות והזכויות המוקנות לערב בדין ולרבות בחוק 

זו. 1968 –ת, התשכ"ח הערבו  , לא יחולו לגבי התחייבותנו 

 

, זו חתימתנו, הננ .5 שם ו מוסמכים לחתום בשם ___________]הננו מצהירים כי זהו שמנו

 יקים.ומדו והפרטים שמילאנו בטופס זה נכונים [התאגידים הרלוונטיים/האםחברת 

 כתובתנו בישראל להמצאת כתבי בי דין: ___________________ .6

 

       

חתימה 

 וחותמת 

 
 תאריך

 חתימת וחותמת עו"ד 

ם  ש ב ם  י מ ו ת ח ה  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ה  " ה י  כ  , י ת מ י ת ח ב ר  אש מ ו ר  י ה צ מ י  נ י ר ה

ה  מ י ת ח י  ש ר ו מ ם  נ י ה  ) " ם א ה ת  ר ב ח " (  _ _ _ _ _ _ _ _ _ פ  . ח  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ה  ת ו א ב  י י ח ל ם  י א ש ר ו  , ה מ ע ט  מ

א מ י  נ י ר ה ן  כ ו  מ י כ ד י ל  ע ו  ר ה ז ו ה ם  א ה ת  ר ב ח שם  ב ם  י מ ו ת ח ה י  כ  , י ת מ י ת ח ב ר  ש

 , ן כ ו  ש ע י א  ל ם  א ק  ו ח ב ים  ע ו ב ק ה ם  י ש נ ו ע ל ם  י י ו פ צ ו  י ה י י  כ ו ת  מ א ה ת  א ר  י ה צ ה ל

ה. ז ס  פ ו ט ל  ע י  נ פ ב ו  מ ת ח  , ר ו מ א כ ם  ת ו א י  ת ר ה ז ה ר ש ח א ל  ו

 

 
 תאריך



 חתימת המציע: _________________

 

 ;הזמנה - ( 7א) נספח

  בעל שליטה בחברת הניהולהתחייבות  
ככל , להזמנה 6.9)טופס זה ימולא על ידי על ידי בעל השליטה בחברת הניהול כמוגדר בסעיף 

 (שהוא מוכיח את תנאי ההון העצמי ו/או את מחזור ההכנסות השנתי הממוצע

 

 לכבוד 

 "( החברההחברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ )" –דירה להשכיר 

 

 , ________מס' חברה אנו הח"מ, __________, 

מהווים את בעל השליטה בחברת הניהול של קרן הריט ששמה 
מס' חברה  ______________ ]יצוינו פרטי קרן ______________________ , 

 הריט[ 

חברת הניהול הינה _________________ מס' חברה  __________________ 
 ]יצוינו פרטי חברת הניהול[ 

 ."(בעל השליטה בחברת הניהול"להלן: ) 

 מתחייבים בזאת כדלקמן:אנו מצהירים ו

 72/2021תא/ מס'ז קרן הריט במכרכתב התחייבות זה ניתן כחלק מהצעת  .1
 . "(המכרז)"
 

אנו מצהירים כי אנו בעלי השליטה בחברת הניהול המעניקה שירותי ניהול  .2
 להזמנה לקבלת הצעות.  6.9, כנדרש בסעיף לקרן הריט

 
 ]סעיף זה ייחתם רק במקרה של הוכחת ההון העצמי על ידי בעל השליטה בחברת הניהול[  .3

לתי חוזר ובלתי מותנה לעמוד בכל אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, ב
בקשר עם המכרז, ההסכם  קרן הריטההתחייבויות הכספיות והאחרות של 

העיקרי והפרויקט, כהגדרתם במכרז. התחייבותנו זו תהא בתוקף החל 
כזוכה במכרז, וללא תלות בקבלת כל מסמך  ממועד הכרזתה של קרן הריט

  ו/או אישור נוסף מצידנו;
ולא  קרן הריט,ית באופן עצמאי כלפי החברה וכלפי התחייבותנו זו נעש

כערבות. בהתאם, כל הסייגים, ההגנות והזכויות המוקנות לערב בדין ולרבות 
 , לא יחולו לגבי התחייבותנו זו. 1968 –בחוק הערבות, התשכ"ח 

 : _________________בחברת הניהול בעל השליטה וחותמת חתימת
 
 

בין חברת הניהול הינו בתוקף במועד חתימת הסכם הניהול בין קרן הריט ל .4
כתב התחייבות זה, וצפוי לעמוד בתוקף לתקופה של חמש שנים לפחות מיום 

 כניסתו לתוקף. 
 



 חתימת המציע: _________________

חדל נלהתחייב שלא יבוצע כל שינוי שליטה בחברת הניהול, במסגרתו  והרינ .5
מזכויות ההצבעה  25%חזיק לפחות מלהיות בעל השליטה בחברת הניהול ה

 כל עוד הסכם הניהול בתוקף. יהול, בחברת הנ
 

הננו מצהירים כי זהו שמנו, זו חתימתנו, הננו מוסמכים לחתום בשם  .6
[ והפרטים שמילאנו בטופס שם בעל השליטה בחברת הניהול___________]

 זה נכונים ומדויקים.
 

 כתובתנו בישראל להמצאת כתבי בי דין: ___________________ .7
 

 

 

 

       

חתימה 
 וחותמת 

 חתימת וחותמת עו"ד  תאריך 
הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי ה"ה 

_____________ החתומים בשם 

"( התאגיד______________ ח.פ _________ )"

  אותו, ורשאים לחייב והינם מורשי חתימה מטעמ

כמו כן הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם 

חברת האם הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי 

צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו  יהיו

כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על 

 טופס זה.

 

 תאריך 



 חתימת המציע: _________________

 ;הזמנה –( 8א) נספח
 
 

 מציעיחיד הצהרת 
זה  ידי כל אחד מיחידי המציע ימולא)טופס   (משותפתהגשת הצעה ל במקרה ש על 

 
 

רת בחב    מנהל,    נושא ת.ז. מס',    אני הח"מ

"(, לאחר שהוזהרתי התאגיד_______________, מס' חברה _____________ )"

קבועים בחוק אם לא הכחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים 

 אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב, כדלקמן:

 
)*יש לציין  ______.  עומד על חלקו היחסי של התאגיד בהצעה המשותפת שיעור 

פשוט, ועליו להיות זהה לחלק היחסי במתחם, כפי שצוין בנספח  את החלק בשבר
 "ב" )הצעת המחיר(( 

 

כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן  ה/אני מצהיר

 אמת. –תצהירי 

 

 אישור עו"ד
 

   עורך דין, מאשר בזה כי ביום     אני החתום מטה 
 שזיהיתיה על פי תעודת זהות מס'\שזיהיתיו   גב' \הופיע בפני מר

ה לומר את האמת בלבד ואת \ה כי עליו\ולאחר שהזהרתי אותו   
תעשה כן, \ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה\תהיה צפוי\האמת כולה וכי יהיה

 ה עליה בפני. \ה דלעיל וחתם\ה נכונות הצהרתו\אישר
 

 

 

            

 

   

חתימת וחותמת  שם מלא  תאריך
 המצהיר

   

 חתימת וחותמת  א של עו"דשם מל תאריך



 חתימת המציע: _________________

 ;הזמנה –( 9א) נספח 
 
 

 יחיד מציע בדבר אחזקותרו"ח /אישור עו"ד
זה  ידי)טופס  כל אחד מיחידי המציע במקרה של הגשת הצעה  עו"ד או רו"ח עבור ימולא על 

 (משותפת
 
 

עו"ד של חברת /, המשמש כרו"ח   נושא ת.ז. מס',    אני הח"מ
 "( מאשר בזאת כדלקמן:התאגיד____, ח.פ _____________ )"___________

 
 

 
)*יש לציין  ______.  עומד על חלקו היחסי של התאגיד בהצעה המשותפת שיעור 

את החלק בשבר פשוט, ועליו להיות זהה לחלק היחסי במתחם, כפי שצוין בנספח 
 "ב" )הצעת המחיר(( 

 

 

 
 

 

   

 ותמת חתימת וח שם מלא של עו"ד/רו"ח תאריך



 חתימת המציע: _________________

            

 הזמנה;  – (10א) נספח         

 

 טופס מילוי תנאי סף פיננסיים
ידי המציע ידי כל משותפתבמקרה של הגשת הצעה . )טופס זה ימולא על  , ימולא בנפרד על 

גופים קשורים או "בעל השליטה במקרה של הסתמכות על "חברת אם"ואחד מיחידי המציע,   ,
גם על ידי  -בהזמנה  כאמור בחברת הניהול"   (מבוצעת הסתמכות הגופים עליהםימולא 

 

 מידע כללי .1

המציע/ יחיד ממלא הטופס ) שם

/בעל השליטה  מציע/ חברה אם
 *מחק המיותר בחברת הניהול( 

 

 

 

מבקש להוכיח את אם המציע 
בסעיף  תנאי הסף באופן המפורט

להזמנה(,  6.4.4.2ו/או  6.4.3
 שמות הגופים הקשורים שעליהם

מבוצעת הסתמכות )יש לצרף גם 
את  המתארתטבלת אחזקות 

הקשר בין הגופים הנ"ל לבין 
 המציע(:

 

  החלק במציע

  ((9א)-(8לנספחים א))יחושב בהתאם 

 

  –במקרה של חברה אם בלבד 

ומעלה[  50.1%]שיעור אחזקה 

יחיד  /בזכויות השליטה  במציע
 *מחק המיותר .מציע

 

במקרה של גוף קשור המשמש 
  –כחברה אם 

בחברת תיאור האחזקות )הזהות( 
 ובגוף הקשור   האם

 

במקרה של בעל השליטה בחברת 
 6.9הניהול בלבד )כמוגדר בסעיף 

  –להזמנה( 

  ההצבעהאחזקה בזכויות השיעור 

 



 חתימת המציע: _________________

 בחברת הניהול

במקרה של הוכחת תנאי הסף 
 6.4.3באמצעות המסלול שבסעיף 

אישור   -להזמנה  6.4.4.2ו/או 
גיד/ים שפרטיו/הם לעיל שהתא

בשליטתו )במישרין או מצוי/ים 
בעקיפין( של אותו בעל שליטה 
במציע עד רמת היחידים 

(ultimate beneficial owner ) 

 

 

 מידע פיננסי .2

שאינם  חברת אםאו  או בעל שליטה בחברת הניהול של קרן ריט מציע או יחיד מציע 2.1
  אחר""מבטח", "קרן השקעות פרטית" או גורם מוסדי 

 שנה פיסקאלית 

יש למלא את שנות 

 הדיווח האחרונות

כהגדרתן בהזמנה 

 2020/2019 2019/2018 2018/2017  לקבלת הצעות

 שקלים חדשים

 –מחזור הכנסות 
 כללי

   

הון  -הון עצמי
עצמי בנטרול 
זכויות שאינן 

 מקנות שליטה

 

או נכסים נטו )אם 
מוכח התנאי 

 6.4.4.2שבסעיף 
 להזמנה(

  

ו/או בסעיף  6.4.3)כמפורט בסעיף  LLCאו  LLP מסתמך על גופים מסוגם המציע )א
גם עבור הגופים  והנכסים נטו נתוני מחזור ההכנסותלהזמנה(, יש להמציא את  6.4.4.2

ות החזרי הדו"ח, כאשר הנתונים ימולאו על בסיס הקשורים שעליהם מבוצעת הסתמכות
  עבור השנים הרלוונטיות(. טו, לפי העניין,ו/או דו"חות נכסים נ מחזורי הכנסות/מס

 "מבטח" שהם  *מחק המיותר חברת אםמציע או יחיד מציע או  2.2

 2020/2019 שנה פיסקאלית 



 חתימת המציע: _________________

כהגדרתה , יש למלא ביחס לשנת הדיווח האחרונה

 בהזמנה לקבלת הצעות

 שקלים חדשים

בחוזר  כהגדרתו -"(MCRסף הון מינימלי )"
ר כושר פירעון "יישום משט 2017-1-9ביטוח 

" Solvency IIכלכלי של חברת ביטוח מבוסס 
 ()להלן: "חוזר סולבנסי"" (1.6.17)

 

  בחוזר סולבנסי כהגדרתו "הון עצמי"

 "קרן השקעות פרטית"  שהינם *מחק המיותר חברת אםמציע או יחיד מציע או  .2.3

 שנה פיסקאלית 

כהגדרתה יש למלא ביחס לשנת הדיווח האחרונה, 

 2020/2019 לת הצעותבהזמנה לקב

 שקלים חדשים

  סך היקף התחייבויות משקיעים

השקעות שבוצעו בעשר השנים האחרונות, הסך 
שבוצעו על ידי ______________ שהינה 
__________ ]יש לפרט את שם הקרן שביצעה 

  ההשקעה בפועל וזיקתה לקרן הניגשת למכרז[

 ]ניתן להוסיף שורות[

 

  אחר". גורם מוסדי "שהינם  *מחק המיותר חברת אם  מציע או יחיד מציע או .2.4

 שנה פיסקאלית 

כהגדרתה , יש למלא ביחס לשנת הדיווח האחרונה

 2020/2019 בהזמנה לקבלת הצעות

 שקלים חדשים

  היקף הנכסים המנוהלים על ידו

 לעיל 2חות כספיים מבוקרים לכל אחת מהשנים המפורטות בסעיף "לטופס זה יש לצרף דו
חודשים טרם המועד האחרון  3עד לכל המוקדם,  ,הדו"ח המיוחד שמועדו הינואת או 

  .באמצעות עותק קשיח או באמצעות דיסק און קי להגשת הצעות

מבוקש לבדוק את עמידת תנאי הסף של מחזור הכנסות והון עצמי בהתבסס על  –לחילופין 
למלא פרטי מכרז ש ]י ________________הדו"חות הכספיים שהוגשו במסגרת מכרז 



 חתימת המציע: _________________

אנו מאשרים כי אין לנו דוחות  [ואילך 1.4.2020שהמועד האחרון להגשת הצעות בו חל מיום 
 כספיים מאוחרים לדוחות שהוגשו במסגרת המכרז כאמור.

יצורפו דו"חות  "קרן השקעות פרטית",הינם  חברת אםאו  מציעיחיד ההמציע או אם 
גין תקופה שבמהלכה בוצעו השקעות בהיקף שלא כמו גם ב ת הדיווח האחרונה,כספיים לשנ

 ₪(. 250,000,000יפחת ממאתיים וחמישים מיליון שקלים חדשים )

, ניתן המוכיחה את תנאי ההון העצמי באופן עצמאי הינו קרן ריטאם המציע או יחיד המציע 
 להזמנה )עבור קרן הריט בלבד(.  6.11.5להגיש דו"ח כספי כמפורט בסעיף 

 הערת עסק חי .3

ובדוח חרון המבוקר הריני לאשר כי לא נכללה הערת עסק חי בדוח הכספי הא
 של המציע/יחיד המציע/בדו"ח הפרופורמה /בדו"ח המיוחד/הסקור האחרון

 .*מחק המיותר בעל השליטה בחברת הניהול /חברת האם
בהתבסס על תוצאות טופס זה, חתימת כמו כן, למיטב ידיעתי ונכון למועד 

*מחק  בעל השליטה בחברת הניהול/חברת האםחיד המציע/ פעילות המציע/י

מאז הדו"חות הכספיים האחרונים המבוקרים/הסקורים ועל מאזני בוחן  המיותר
*מחק  בעל השליטה בחברת הניהול/חברת האםשהוכנו למציע/ליחיד המציע/

מידע על שינוי מהותי לא בא לידיעתי האמור(, )ככל שהוכנו בפרק הזמן  המיותר
בעל השליטה בחברת /חברת האםבמצבו העסקי של המציע/יחיד המציע/ לרעה 

של קיומו  עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך *מחק המיותר הניהול
 *מחק המיותר בעל השליטה בחברת הניהול/האםחברת  המציע/יחיד המציע/

  .כ"עסק חי"

 ותוחדהמועדי חתימת מזה, בהינתן ו 3של סעיף  ה)*( אין דרישה לסיפ

זה, במקרה בו  3כמו כן, אין דרישה לסעיף  חודשים. 3-קרים חלפו פחות מוהמב

אינו נדרש להוכיח את תנאי הסף הנוגע להערת עסק חי,  כמפורט בסעיף המציע 

  להזמנה. 6.9

 

אני, החתום מטה, )*מחק המיותר(  מנכ"ל/סמנכ"ל הכספיםהצהרת  .4
 סמנכ"ל הכספים/ כ"לכמנהמשמש (, ______________, )שם ממלא המסמך

בעל השליטה /חברת האם המוסמך מטעם המציע/יחיד המציע/ *מחק המיותר,

חות "למלא מסמך זה על בסיס הדו מחק המיותר* בחברת הניהול
יש למלא את של ___________ ) ות החזרי מס ו/או נכסים נטודו"ח/הכספיים

לשנים הנ"ל חות  "(, מצהיר בזאת כי הדושמו של התאגיד הרלוונטי נשוא הדו"ח
 *מחק המיותר (2019-ו 2018, 2017 –)או , 2020 -ו 2019, 2018 הפיסקאליות

 –" או "קרן השקעות פרטית" אחרשל "מבטח" או "גורם מוסדי  ובמקרה
ים בזאת ואשר מהם נלקחו /המצורף *מחק המיותר( 2019)או  2020לשנה 

המבוקרים  חות הכספיים"הדום ו/הנתונים המפורטים במסמך זה, הינ
ו על פי /ות אלה נערכ/ח"דו*מחק המיותר.  ות סופיים ונכוניםדו"ח/הסופיים

ובהתאם לאחד  התאגיד הנ"להחוק, התקנות המחייבות במדינת הרישום של 
   ., לפי הענייןלהזמנה 6.11.4או  6.11.3בסעיף  מן הכללים המפורטים

  



 חתימת המציע: _________________

 בטופס זה נכונים ומדויקים.  הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי, והפרטים שמילאתי .5

 

____________
חתימה וחותמת 

המציע/יחיד 
חברת  המציע/

בעל /האם
השליטה בחברת 

*מחק  הניהול

 המיותר

 _____
 תאריך

 ____________ 
 חתימת וחותמת עו"ד

כי החתומים בשם   , ר בחתימתי י מצהיר ומאש נ רי ה

( ד המציע________   ע/יחי בעל /חברת האם/המצי

בחברת ותר הניהול השליטה  הינם מורשי *מחק המי  )

רות  ב אותו למט רשאים לחיי , ו חתימה מטעמו

רז.  המכ

כי  החתומים בשם    , בחתימתי י מאשר  נ רי ה

( ד המציע/___________   ע/יחי  חברת האםהמצי

הניהול/ בחברת  רו *מחק המיותר בעל השליטה  הוזה  )

יים לעונשים  יהיו צפו כי  ר את האמת ו להצהי די  על י

בועים בחו רתי הק , ולאחר שהזה כן לא יעשו  ק אם 

זה. טופס  על  ר, חתמו בפני  כאמו  אותם 

 

 ______
 תאריך

       

____________
חתימה וחותמת 

מנכ"ל/סמנכ"ל 
*מחק הכספים 

  המיותר
של המציע/יחיד 

חברת  המציע/
בעל /האם

השליטה בחברת 
*מחק  הניהול

 המיותר

 _____
 תאריך

 ____________ 

 חתימת וחותמת עו"ד

נו  הי כי החתום   , ר בחתימתי י מצהיר ומאש נ רי ה

כ"ל הכספים של  _____________  כ"ל/סמנ מנ

ע/יחיד המציע/ בעל השליטה /חברת האם )המצי

הניהול ותר בחברת  על *מחק המי הוזהר  כי החתום  ( ו

י לעונשים  כי יהיה צפו ר את האמת ו די להצהי י

ר שהזהרתיו  , ולאח כן לא יעשה  בועים בחוק אם  הק

זה. טופס  י על   כאמור, חתם בפנ

 ______
 תאריך

       

       

  -ביחס לקרן השקעות פרטית, ייחתם גם אישור עוה"ד שלהלן 

בה, הינם  50%-קים בלמעלה מהריני מאשר בחתימתי שהמשקיעים בקרן המחזי
לרבות גורמים שהוכרו כמוסד להשכלה גבוהה  גורמים מוסדיים ישראליים,

וכי הקרן איננה רשומה  ,1958-בישראל לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי''ח
 למסחר. 

 

____________ )תאריך(
_______________ )חתימת, חותמת  

ומס' רישיון(



 חתימת המציע: _________________

 הזמנה;  – (11נספח א)         

 

 תכנית פיננסית
ידי המציע  (יחידי המציע/)טופס זה ימולא על 

 

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 

Commercial  Rent (USD/Sq. XXX 



 חתימת המציע: _________________

m/month) 

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.) 95.75% 

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% 

Up Front Fee XXX% 

Rating XXX 

Guarantees XXX 



 חתימת המציע: _________________

 (12א) נספח 

 

 מכתב גיבוי מאת גוף מממן 
 לכבוד 

 ]המציע[  ______

 א.ג.נ, 

מתחם שדה דב דיור להשכרה לטווח ארוך ב  - 72/2021תא/מכרז מס' הנדון: 

 שכונת אשכול בתל אביב

  -קרונות כדלהלן מכתב הגיבוי יכלול את הע

המועד האחרון להגשת  טרםות מתוארך לחודשיים )לכל היותר( על המכתב להי .1

 הצעות במכרז. 

 תקפה.ערבות ההצעה האחרון בו על המכתב להיות תקף עד למועד  .2

  היכרות הגוף המממן את המציע, בעלי המניות במציע, ואת יכולותיהם. .3

, לרבות את נספח ת של המציעהיכרות הגוף המממן את עיקרי התוכנית העסקי .4

  ( שהוכן על ידי המציע במסגרת המכרז )התכנית הפיננסית(.11א)

 . המכרזהיכרות הגוף המממן את עיקרי  .5

הצהרת המממן כי הוא יכול ומעוניין עקרונית להעמיד לרשות המציע מימון  .6

  לצורך ביצוע הפרויקט.

(, LTVסך ההשקעה ) היחס בין היקף המימון לבין התייחסות להיקף המימון,  .7

 ככל שיש חוב מזנין/נחות: היחס בין היקף המימון הכולל לבין סך ההשקעה

תוך הפרדה לשכבות המימון השונות, תקופת זמינות  )כולל עלויות המימון(, 

וכמו כן  ,בו שהמציע יידרש לעמוד  1מינימלי של המימון, יחס כיסוי

והיקף קרנות נדרשות  וגס ,בתקופת ההקמה וההפעלה מרווח ריבית/ריביות

סוג והיקפי )אם נדרשות כחלק מהעמדת המימון(,  כחלק מהעמדת המימון

 בטוחות וערבויות.

האם מדובר במימון לטווח ארוך החל מתקופת  –התייחסות לשיטת המימון  .8

או במימון לטווח קצר )תקופת הבנייה( שיומר במימון הבנייה של הפרויקט, 

 לטווח ארוך.  

תנאים להחזר ופירעון חוב, תנאי  לכלול התייחסות לעמלות, בנוסף, רצוי .9

 ומנגנון הצמדות של המימון. 

                                                      
)הנמו 1 ו היחס  נ הי  " מינימלי כיסוי  "יחס  ך כך,  ביותר שחושב בלצור ביך  רה(  רים המזומנים הזמין  ן תקופת ההשכ תז

ב במהלך תקופה של  רות חו מועד חישוב 12לשי בין, חודשים רצופים שהסתיימו באותו  רן  ל )תשלום ק חוב  רות  שי

ך תקופה של  בית( במהל רי מועד חישוב 12ו רצופים שהסתיימו באותו   .חודשים 



 חתימת המציע: _________________

 הזמנה; –  (13א) נספח

 

 פיננסיים הנתונים הלעניין  המבקר הצהרת רואה החשבון
, אלא אם מוגש טופס ידי רואה החשבון המבקר של המציע)טופס זה ימולא וייחתם על 

ימולא וייחתם בנפרד על ידי רואה החשבון הטופס , ותפתמשבמקרה של הגשת הצעה . ((14א)
או "בעל שליטה במקרה של הסתמכות על "חברת אם" . המבקר של כל אחד מיחידי המציע

ידי רואה החשבון  בהזמנה לקבלת הצעות,כאמור בחברת הניהול"  גם על  וייחתם  ימולא 
 .(בעל השליטה/המבקר של חברת האם

 
 (" של רוה"חניתן למלא על "נייר פירמה)

 

 פרויקט דיור להשכרה למגורים 

 תאריך: _____       לכבוד

 ]המציע[ 

 

לשנים בדבר הנתונים הכספיים של חברת _______________ אישור הנדון : 

או בהתאם לדו"ח  2019-ו 2018, 2017או  2020-ו 2019, 2018הפיסקאליות 

 *מחק המיותר מתאריך_________

הרינו לאשר  ,("התאגידשל חברת _________ )להלן: " לבקשתכם, וכרואי החשבון

 כדלקמן:

 משנת ________.התאגיד הננו משמשים כרואי החשבון המבקרים של  .1

 2020-ו 2019, 2018 בדצמבר 31לימים התאגיד הדוחות הכספיים המבוקרים של  .2

ו /בוקר *מחק המיותראו הדו"ח שבנדון  2019-ו 2018, 2017בדצמבר  31או לימים 

  ידי משרדנו. על

 פיננסיים נתונים .3

או  2020 בדצמבר  31ליום , התאגידבהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של  (1

ההון העצמי )בנטרול זכויות שאינן  מחק המיותר או במועד הדו"ח שבנדון 2019

 הסתכם לסך של _______ אלפי ש"ח.מקנות שליטה( של התאגיד 

 של ההכנסות מחזור ,ידהתאג של המבוקרים הכספיים לדוחות בהתאם (2
 31-או ב 2020-ו 2019, 2018 בדצמבר 31 -לשנים שהסתיימו בהתאגיד 
, ח"ש אלפי______  של לסך הסתכם *מחק המיותר 2019-ו 2018, 2017בדצמבר 

 )*(. בהתאמה, ח"ש אלפי______  -ו ,ח"ש אלפי_______ 

 ":מבטח" והינהתאגיד אם  (3
מינימלי ההון הסף  ,תאגידהבהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של 

(MCR)  הסתכם  *מחק המיותר 2019או  2020בדצמבר  31ליום התאגיד של
)מעל סף ההון  התאגידהעצמי של  ולסך של _______ אלפי ש"ח, והונ

"הון עצמי" וכן "סף ) ₪.הסתכם לסך של _______ אלפי  (MCRהמינימלי )

"יישום משטר  2017-1-9בחוזר ביטוח ם כהגדרת - (" MCRהון מינימלי )

  Solvency II( "1.6.17.)כושר פירעון כלכלי של חברת ביטוח מבוסס 

 - הצעות קבלתאחר, כהגדרתו בהזמנה ל מוסדי גורם תאגיד הינוה אם (4
היקף הנכסים המנוהלים  התאגידבהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של 

______ הסתכם לסך של _ *מחק המיותר 2019או  2020 לשנת ביחס וידעל 
 .שקלים חדשיםאלפי 

 :""קרן השקעות פרטית והינ התאגיד אם (5



 חתימת המציע: _________________

, סך היקף התאגידבהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של  .א

*מחק 2019/2020ביחס לשנת  וידהתחייבויות המשקיעים המנוהלים על 

 .שקלים חדשים_______ אלפי הסתכם לסך של  המיותר

( 10ולה על עשר )צעו על פני תקופה שלא עהיקף ההשקעות אשר בו .ב

על ידי קרנות אחרות שבשליטת במישרין ובין  השנים האחרונות, בין

 250,000,000 -השותף הכללי בקרן, הסתכם לסך של לא פחות מ

 .שקלים חדשים

ובדוח  המבוקר האחרון הכספי ח"בדו חי עסק הערת נכללה לא כי לאשר הרינו .4

   חק את המיותר*מ. )****( בדו"ח שבנדון/התאגיד שלהסקור האחרון 

לגבי תוצאות פעילותו התאגיד לצורכי דיווח הצהרה זו, קיבלתי דיווח מהנהלת  .5

מאז הדו"חות הכספיים האחרונים המבוקרים/הסקורים וכן ערכתי דיון בנושא 

 .)****( (*)*התאגיד העסק החי עם הנהלת 

 ממועד החתימה על הדו"חות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על הצהרה זו, .6

לעיל ועל מאזני  5ף עילא בא לידיעתי, לרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט בס

)ככל שהוכנו בפרק הזמן האמור(, מידע על שינוי מהותי לתאגיד בוחן שהוכנו 

עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך התאגיד לרעה במצבו העסקי של 

 .*(*) כ"עסק חי"התאגיד קיומו של 

מהדו"ח הכספי  יותר מאוחרים מבוקרים חות"דו אין לתאגיד כי לאשר הרינו .7

 *(.*)* *מחק המיותר 2020/2019בדצמבר  31ליום 

להזמנה   6.5.1במקרה של תאגיד  העומד בתנאי סעיף (, 2)3( אין דרישה לסעיף *)

 . או במקרה של קרן ריט המוכיחה הון עצמי בלבד שלישית( )פסקה שנייה או 

 ותדוחהחתימת  ימועדמלתצהיר זה, בהינתן ו 6-ו 5 פים*( אין דרישה לסעי*) 

 חודשים. 3-קרים חלפו פחות מוהמב

לתצהיר זה, אם הנתונים בתצהיר זה מתבססים על הדו"ח  7*( אין דרישה לסעיף *)*

או במקרה של קרן ריט  הצעותלקבלת  ההזמנב 6.5.1הנזכר בסעיף המיוחד 

  .המוכיחה הון עצמי באמצעות דו"ח פרופורמה

חות "לא קיימים עבור התאגיד דו, אם חות סקורים"להתייחס לדו( אין דרישה **)*

  .כאמור

 

 

 התאגידשל חתימה וחותמת רו"ח המבקר 
 תאריך 

 

 

 



 חתימת המציע: _________________

 הזמנה; –  )חלק ראשון( (14נספח א)

 

  הצהרת רואה החשבון
ידי רואה חשבון   LLCמטעם תאגיד המאוגד מחוץ לישראל מסוג )טופס זה ימולא וייחתם על 

 6.4.3קש להוכיח את תנאי הסף למחזור הכנסות באמצעות סעיף ומבבמקרה בו , LLPו א
 (.להזמנה

 
 )ניתן למלא על "נייר פירמה" של רוה"ח(

 

 פרויקט דיור להשכרה למגורים 

 

 תאריך: ___________      לכבוד

 [ יחיד המציע /]המציע

 

 

של  סותדו"חות מחזורי הכנ/דו"חות החזרי מסבדבר אישור הנדון : 

  2019, 2018, 2017או לשנים  2020-ו 2019, 2018לשנים    _______________

 

דו"חות /החזרי המסחות "ביקרנו את דו ,המציע( -לבקשת _____ )להלן  .1

תאגידים הכנסות משכירות למגורים של  המשקפים מחזורי ההכנסות

 LLC (limited liabilityבעירבון מוגבל שנוסדו מחוץ לישראל מסוג 

company או )LLP (limited liability partnership המצויים בשליטתו ,)

עד רמת היחידים  במציע )במישרין או בעקיפין( של אותו בעל שליטה

(ultimate beneficial owner ) ו 2018, 2017 / 2020-ו 2019, 2018עבור שנים-

 . (דו"חות –)להלן  2019

הינם  לעיל 1כאמור בסעיף  ותדו"חהשמות התאגידים שעבורם ביקרנו את  .2

 כלהלן: 

 ____________________ 

____________________ 

  ____________________ 

  ____________________ 

. הדוחות וימצורפים בזאת ומסומנים בחותמת משרדנו לשם זיהדו"חות ה .3

. אחריותנו היא ו/או התאגידים הרלוונטיים הנ"ל הינם באחריות המציע

 חות אלה בהתבסס על ביקורתנו."עה על דולחוות ד



 חתימת המציע: _________________

ערכנו את ביקורתנו מקום פעילות משרדנו הינה במדינת ___________, ו .4

. הביקורת כללה במדינת ___________ בהתאם לתקני ביקורת מקובלים 

 במטרהבדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה ו

. אנו מהותית מוטעית הצגהחות "בדו שאין בטחון של סבירה מידה להשיג

 סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, הנתונים בדו"חות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות,  .5

 הביקורת.  וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה, את המפורט בהם

 2המדינה בה נערכת הפעילות העסקית של התאגיד/ים המפורטים בסעיף  .6

 הינה מדינות/מדינות ____________. *

( ( אם מקום פעילות משרד רוה"ח הוא במדינת ישראל והביקורת נערכה 6*  אין דרישה לסעיף 

 על ידו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל.

 

 

 

 

 חתימה וחותמת רו"ח 
 תאריך 

 



 חתימת המציע: _________________

 הזמנה; – )חלק שני( (14נספח א)

 

  הצהרת רואה החשבון
ידי רואה חשבון  )טופס זה ימולא במקרה בו  מטעם תאגיד המאוגד מחוץ לישראלוייחתם על 

 (.להזמנה 6.4.4.2לנכסים נטו באמצעות סעיף קש להוכיח את תנאי הסף למחזור ומב
  

 )ניתן למלא על "נייר פירמה" של רוה"ח(
 

 פרויקט דיור להשכרה למגורים 

 

 תאריך: ___________      לכבוד

 [ יחיד המציע/]המציע

 

 

 2020/2019ת לשנ   של _______________ נכסים נטובדבר אישור הנדון : 

 

 הנכסים נטו שהוכנו עבורביקרנו את דוחות  ,המציע( -לבקשת _____ )להלן  .1

 LLC (limited liabilityתאגידים בעירבון מוגבל שנוסדו מחוץ לישראל מסוג 

company או )LLP (limited liability partnershipהמ ,) צויים בשליטתו

עד רמת היחידים  במציע )במישרין או בעקיפין( של אותו בעל שליטה

(ultimate beneficial owner ) נכסים דו"חות  –)להלן  2019 / 2020 שנתעבור

 . (נטו

נכס/י כל תאגיד רלוונטי שעבורו הוכן הדו"ח כאמור : " משמעםנטו נכסים"
 . חובות והתחייבויות של התאגידבנטרול 

 1ות התאגידים שעבורם ביקרנו את דו"חות הנכסים נטו כאמור בסעיף שמ .2

 לעיל הינם כלהלן: 

 ____________________ 

____________________ 

  ____________________ 

  ____________________ 

 

. וימצורפים בזאת ומסומנים בחותמת משרדנו לשם זיהדו"חות הנכסים נטו  .3

חות "יות המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות הנ"ל הינם באחר"הדו

 אלה בהתבסס על ביקורתנו.



 חתימת המציע: _________________

ערכנו את ביקורתנו ומקום פעילות משרדנו הינו במדינת _____________  .4

. הביקורת ______________ במדינתבהתאם לתקני ביקורת מקובלים 

כללה בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה 

 הצגה הנכסים נטובדוחות  שאין בטחון של סבירה מידה השיגל במטרהו

 . אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.מהותית מוטעית

משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  הנכסים נטולדעתנו, הנתונים בדו"חות  .5

 , וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססו.המהותיות, את המפורט בהם

י המציע שהנכסים נשוא הדו"ח נקיים מכל חוב או נמסר לנו על יד .6

לעיל אינם ערבים להבטחת  2שעבוד, וכי התאגידים המפורטים בסעיף 

 של גוף אחר.  והתחייבויותי

 2המדינה בה נערכת הפעילות העסקית של התאגיד/ים המפורטים בסעיף  .7

 הינה מדינות/מדינות ____________. *

( פעילות משרד רוה"ח הוא במדינת ישראל והביקורת נערכה  ( אם מקום7*  אין דרישה לסעיף 

 על ידו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל.

 

 
 

 חתימה וחותמת רו"ח 
 תאריך 

 

 

           



 חתימת המציע: _________________

 הזמנה; –( 15א) נספח

 

 
 קודם בייזוםניסיון הוכחת 

ייעל וייחתם )טופס זה ימולא  וכן  ן בייזום,  ידי ידי התאגיד באמצעותו מוכח הניסיו  חתם על 
 .(כל אחד מהגורמים כמצוין בשולי הטופס

 
 6.12מוכח הניסיון בייזום לפי הוראת סעיף  ם/שבאמצעותו ים/התאגיד .1

 הם/הוא, לצרכי הצעתנו, הצעות קבלתלהזמנה ל

 ."(התאגיד"להלן יחד: ) _______________________

  – נטי()יש לסמן את הרלוועונה לאחת מהדרישות המפורטות להלן  התאגיד .2

 , בין באמצעות הון עצמי ובין באמצעות הון זר,ומימן תאגיד אשר יזם .2.1

, בסדר או בחו"ל בישראל נדל"ן למגוריםמתחמי שני של לפחות הקמה 

, אשר בנייתם הושלמה מתחםיחידות דיור לפחות בכל  150גודל של 

  .בתקופה המפורטת בהזמנה לקבלת הצעות

 ת הון עצמי ובין באמצעות הון זר,, בין באמצעוומימן תאגיד אשר יזם .2.2

מעונות   :באחד או יותר מהתחומים הבאים של מתחמים הקמה

ו/או בתי אבות, נדל"ן למגורים  בתי משפט, סטודנטים, בתי מלון,

בתקופה  בנייתם הושלמהש, או בחו"ל בישראל ,למסחר ו/או למשרדים

 מ"ר 30,000בהיקף מצטבר של המפורטת בהזמנה לקבלת הצעות, 

-לפחות, מתוכם מתחם אחד בשטח שלא יפחת מ )שטח עיקרי ושירות(

  .)שטח עיקרי ושירות( מ"ר 10,000

 

 .למתחם 4משמעה מועד מתן טופס  –" השלמת בנייה"

 

  :המוכיח/ים את הניסיון כאמור, לבין המציע "ים/תאגיד"בין הפירוט הקשר  .3

____________________________________________________ ____ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 

  . 1968-תשכ"חכהגדרתה בחוק ניירות ערך,  -"שליטה"
 

 

 

 

 

 

 

 



 חתימת המציע: _________________

להלן טבלה בה מפורטים הפרויקטים להצגת הניסיון בייזום הקמת פרויקטים  .4

 שימוש בנספח זה לשם הצגת פרויקטים נוספים(: )ניתן לעשות

 

 1מס' מתחם 

 המתחם שם 
 

 שם היזם

)צריך להיות זהה 

 (לשם ה"תאגיד"

 

ייעוד המתחם 

מעונות )מגורים, 

סטודנטים, בתי 

 בתי משפט, מלון,

מסחר בתי אבות, 

 (משרדים ו/או 

 

 מספר יח"ד 

 

 מקום ביצוע

 

 תאריך תחילת ביצוע

ייה תאריך השלמת בנ 

 (4)מועד מתן טופס 

 

 במ"רהמתחם שטח 

)שטח עיקרי 

 ושירות(

 

 היקף תקציבי 
 

 
פים שפורטו מצורמהמתחמים כל אחד  ביצוע סיוםייזום ולצורך הוכחה בדבר  .5

שניתן למתחמים הרלוונטיים פירוט שטחים מתוך היתר הבניה העתק מטבלת 

-ן העתק מטופס העל היקף הבנייה בהם, וכ המעידותו/או אסמכתאות אחרות 

. במקרה שהניסיון שהוצג הינו שניתן ביחס למתחמים הרלוונטיים 4

בפרויקטים שבוצעו מחוץ לישראל, יצורפו התעודות המקבילות הנהוגות 

אסמכתאות שלא הונפקו על ידי רשות  .במדינה שבה בוצעו הפרויקטים

   .עו"ד ע"ילמקור"  ן"נאממוסמכת, תצורפנה כשהן חתומות כ

 



 חתימת המציע: _________________

פרטים לדרוש בדוק את תוכנו של מסמך זה, לנו שאתם תהיו רשאים לידוע  .6

 שצוינו במסמך זה. במתחמים לבקר  נוספים ו/או

 :מציעחתימת ה
 
   

של  יםמלא וחתימה שם תאריך
 המציע החותם בשם 

 המציע עו"ד/רו"ח מטעם חתימה וחותמת
 
 

 
 

  מוכח הניסיון ם/שבאמצעותו ים/התאגידחתימת 
  

 
  הערה:

 ניתן להוסיף פרויקטים בדפים נפרדים בהתאם לטבלה זו.

   
של  יםמלא וחתימה םש תאריך

 התאגידהחותם בשם 
 התאגידעו"ד/רו"ח מטעם חתימה וחותמת 

 



 חתימת המציע: _________________

            

 ;הזמנה –  (16א) נספח
 

 

בדבר סרבני  2019 ות מועצת מקרקעי ישראל, אפרילקובץ החלטל)סימן ג'(  4.5סעיף 

באתר רמ"י בכתובת  ובפועל ואולם ניתן לאתר ףמצור ואינרישום, 

http://www.land.gov.il  . 
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 חתימת המציע: _________________

 

            

 ;הזמנה –  (18א) נספח

 
 

 טופס פרטי נציג מוסמך
 פרטי המציע

 :שמות יחידי המציע/שם המציע  .א

 

 

 )מס' תאגיד/עוסק מורשה(: ידי המציעיח/מס' מזהה של המציע .ב

 

 

 
 שם הנציג המוסמך למכרז זה: .ג

 

 
 כתובתו של הנציג המוסמך: .ד

 

 
 טלפונים: .ה

 

 

 פקסימיליה: .ו

 

 

 כתובת דואר אלקטרוני: .ז

 

 

 

       

 _____________________ 

 יחידי המציע/חתימת המציע                



 חתימת המציע: _________________

 

            

 ;הזמנה – ( 19א)נספח 

 
 עו"ד אישור

להגיש אישור עו"ד בנפרד עבור יש  הצעה משותפתבמקרה של ימולא על ידי עו"ד מטעם המציע. )

 כל אחד מיחידי המציע(
 

 ת כעוה"ד של ____________ /המשמש, , עו"ד   אני הח"מ, 
 בזה כי: מאשר"( התאגיד)"

( *מחק המיותר)וקיימת כדין  / שותפות רשומה חברה רשומההינו  התאגיד  .1

 72/2021תא/בל את ההחלטות הנדרשות בקשר עם הגשת הצעה למכרז מס' וקי

הצעות ונספחיה וכל מסמך אחר  קבלתההזמנה ללפי , לרבות "(מכרזה)להלן: "

ת לצורך ביצוע מלוא ההתחייבויות על פי המכרז בוולר הקשור במכרז זה

 וכדין.  ובהתאם למסמכי התאגדותוהכל  ,התאגידבמקרה של זכיית הצעת 

 _____________לה"ה   נתונותלצרכי המכרז  התאגידויות החתימה בשם זכ .2

כאשר  _____________ת.ז. _____________ וה"ה _____________  ת.ז.

 התאגידהמודפס יחייבו את  ואו על גבי שמ התאגידחתימתם בצירוף חותמת 

  .זה מכרזכל דבר ועניין לצרכי ל

לעיל חתמו על  2זכרים בסעיף ה"ה _____________, ____________, המו .3

 חתימתם.  תמסמכי המכרז והריני לאשר א

 

 

 
                                                                  תאריך:

                                      עו"ד            
     



 חתימת המציע: _________________

  

            

 ;הזמנה –  (20א) נספח

 

 מציעההצהרת 
  למלא עבור כל אחד מיחידי המציע(במקרה של הצעה משותפת יש ידי המציע. ימולא על )

 
בחברת    , מנהל    נושא ת.ז. מס',    אני הח"מ

"(, לאחר שהוזהרתי התאגיד_______________, מס' חברה _____________ )"

כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא 

 , מצהיר בזאת בכתב, כדלקמן:אעשה כן

 

*מחק   הצעה משותפתיחיד מציע במקרה של  / מציעהתאגיד מהווה את ה .1

 המיותר

 מס' חברהלמכרז: _________________, התאגיד פרטי המציע מטעמו ניגש  .2

 "(.המציע_____________ )"

הריני לאשר שלא הוגשה על ידי התאגיד כל הצעה נוספת והתאגיד לא ניגש  .3

באמצעות היותו  –הצעה נוספת למכרז זה, בין במישרין, ובין בעקיפין כחלק מ

לתאגיד אין  חלק מהצעה משותפת המהווה מציע אחר, או בכל דרך אחרת.

ין סמוי או נסתר )להלן: ימניות שליטה ו/או בעל ענ בעלשותף, או משקיע ו/או 

לפי בעל התחייבות כן נסתר או יבעל עני עם הסכם לרבות "(נסתר ןיבעל עני"

 . ן נסתריעני

תאגיד חדש , למעט עבור ההצעה בנאמנות עבור אחרמגיש את התאגיד אינו  .4

אם , יחידי המציעשיוקם בעקבות הזכייה ושיוחזק בבעלות מלאה של המציע/

  .הצעת המחירבעל ידי המציע הדבר צוין 

)יש לסמן את  - 72/2021תא/מס' האחרון להגשת הצעות למכרז עד למועד  .5

 הרלוונטית( החלופה

לא הורשע התאגיד ולא הורשע בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה 

בחוק עסקאות גופים ציבוריים( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים 

-זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 ;1987-ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991

גדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים התאגיד ו/או בעל זיקה אליו )כה

ציבוריים( הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור 

ולפי חוק   1991-"אהתשנהעסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 

 האחרון להגשת הצעותמועד ב, ואולם, 1987-שכר מינימום, התשמ"ז

 .חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ,למכרז

 )יש לסמן את החלופה הרלוונטית( - - הריני לאשר בזאת כדלקמןעוד  .6

-ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות

 .התאגיד על חלות לא ,1998



 חתימת המציע: _________________

-ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות

מעסיק  ידאם התאג -בנוסף והוא מקיימן.  התאגיד על חלות 1998

 משרד של הכללי יפנה למנהלהתאגיד )א(  -)או יותר( עובדים  100

החברתיים לבחינת יישום חובותיו לפי  והשירותים הרווחה העבודה

הנ"ל ובמידת הצורך לקבלת הנחיות ליישום חובותיו לפי  9סעיף 

לפנות למנהל הכללי  בעברהתחייב  התאגידהנ"ל; לחלופין )ב(  9סעיף 

ראות פסקת משנה )א( לעיל ונעשתה עמו התקשרות הנ"ל לפי הו

 והתאגידשלגביה התחייב כאמור באותה פסקה משנה )א( הנ"ל 

מצהיר בזאת כי אכן פנה בפועל כאמור ובמידה וקיבל הנחיות כאמור, 

 אכן פעל ליישומן.

מהמועד האחרון להגשת ימים  30הנני מתחייב בזאת להעביר בתוך 

 העבודה משרד של הכללי זה, למנהל , העתק מתצהירההצעות במכרז

 .החברתיים והשירותים הרווחה

אני מצהיר/ה כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי  .7

 אמת. –תוכן תצהירי 

 

 

 

 אישור עו"ד
 

   עורך דין, מאשר בזה כי ביום     אני החתום מטה 
  שזיהיתיה על פי תעודת זהות מס'/שזיהיתיו   גב' /הופיע בפני מר

ה לומר את האמת בלבד ואת /ה כי עליו/ולאחר שהזהרתי אותו   
תעשה /ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תהיה צפוי/האמת כולה וכי יהיה

ה עליה בפני. הריני לאשר כי מר/גב' /ה דלעיל וחתם/ה נכונות הצהרתו/כן, אישר
 שה חתימה מוסמך מטעם ___________. הנ"ל הינו מור ____________

 

   

   

חתימת וחותמת  שם מלא  תאריך
 המצהיר

   

 חתימת וחותמת  שם מלא של עו"ד/רו"ח תאריך
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 (משתכן/יזםחוזה לביצוע תשתיות ציבוריות )
 

       שנת:       לחודש:       ביום:       ב שנערך ונחתם

 
 

   בין: 
 

 תל אביב עיריית       
    ("הרשות המקומית " להלן:אשר תיקרא )    
   

 מצד אחד          
 -י ן ל ב  -

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

                        

                        

                        

 כולם ביחד וכ"א מהם לחוד,
 ("המשתכןאו " "היזם)אשר יקרא להלן: "

 מצד שני          
 

 הגג "רמ"י "( לבין הרשות המקומית נחתם הסכם ובין רשות מקרקעי ישראל ) להלן:     הואיל 
 "(;אסטרטגיכהגדרתו בחוזה זה ) להלן: "הסכם  מיום __________

והיזם הגיש הצעה ביחס למגרש, כהגדרתו בחוזה זה, במכרז שנערך על ידי רמ"י )להלן:     והואיל 
 "המכרז"(;

וועדת המכרזים של רמ"י החליטה לקבל את הצעת היזם בכפוף לקיום תנאים שונים על  והואיל
 ידי היזם לרבות תשלום  הוצאות  הפיתוח, כמפורט בחוזה זה;

 עם רמ"י ביחס למגרש, כהגדרתו בחוזה זה; בגין הקרקעום על חוזה והיזם מתעתד לחת הואילו

 על ידיבין רמ"י ליזם, נדרש היזם  בגין הקרקע חוזההובין יתר דרישות רמ"י לחתימת  והואיל
 רמ"י להתקשר בחוזה זה עם הרשות המקומית;

מגרש, והיזם מעוניין בקיומן של תשתיות ציבוריות שישרתו את המבנה שיוקם על ה והואיל
והרשות המקומית קיבלה על עצמה את הקמתן של התשתיות האמורות, הכול בכפוף 

 למותנה בחוזה זה להלן; 

 והרשות המקומית מבצעת את עבודות הפיתוח באתר למעט עבודות המים והביוב;       והואיל    

 ;והתאגיד מי אביבים מבצע את עבודות המים והביוב למגרשי האתר       והואיל    

וברצון הצדדים להסדיר את מערכת היחסים המשפטית ביניהם בכל הקשור לשירותיה   והואיל
של הרשות המקומית בקשר עם ביצוע עבודות התשתיות הציבוריות בקשר למגרש, 

 כהגדרתן בחוזה זה ובתנאים המפורטים בו. 
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 :כך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמןלפי

 
 : וכותרותהמבוא, נספחים  .1

 
 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו והצדדים מאשרים נכונות האמור בו. .1.1
 
 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1.2

 
 כותרות חוזה זה נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו. .1.3

 
 
 
 
 
 הגדרות : .2

 מקרקעי ישראל. רשות - "רמ"י" .א

 ביבתל אעיריית  -" הרשות המקומית" .ב

הסכם שנחתם בין רמ"י לבין הרשות  – בין רמ"י רשות מקומית" הגג"הסכם  .ג
ובו קיבלה הרשות המקומית על עצמה את ניהול  1.02.2021המקומית מיום 

עבודות התכנון וביצוע עבודות פיתוח התשתיות הציבוריות באתר ורמ"י 
ביר לרשות קיבלה על עצמה לגבות את הוצאות הפיתוח מהיזם ולהע

 המקומית  את כספי הוצאות הפיתוח שגבתה מהזוכים במגרשים.
 

 תאגיד מי אביבים. -"התאגיד" .ד
 

 האתר המתואר בתנאים המיוחדים )נספח ב' לחוזה זה(. -" האתר" .ה
 
 לחוזה זה(. נספח ב'תכנית הנזכרת בתנאים המיוחדים ) - התכנית"" .ו
 
ים כחטיבת קרקע או מספר מגרשים המשווק מגרש - "המתחם"/"המגרש" .ז

, רמ"יעם  בגין הקרקע, אשר היזם עתיד להתקשר בקשר אליו בחוזה אחת
שטחים,  במפת מדידה ולוחות, המסומן במספר הנקוב בתנאים המיוחדים

המתבססים על לוחות השטחים כמפורט בתרשים ובתנאי חוברת המכרז 
 נשוא החוזה בגין הקרקע. שטחו של המגרש על פי לוחות השטחים נקוב

 בתנאים המיוחדים.
 
המבנה או המבנים או כל מבנה נוסף או אחר, שייבנה על ידי  - המבנה"" .ח

היזם במגרש, על פי היתר בנייה כדין ועל פי תנאי החוזה בגין הקרקע, 
 כהגדרתו להלן.

 
לרכישת יזם בין הל רמ"יחוזה, שייחתם בין  -" חוזה בגין הקרקעה" .ט

כפי חוזה חכירה, או חוזה פיתוח  הזכויות בקרקע דהיינו: חוזה מכר, או
 שנקבע בתנאי המכרז.

 
ייחתמו  נחתמו או משתכנים ו/או יזמים, אשר עימם - "משתכנים אחרים" .י

  בתחומי האתר. זים בגין הקרקעחו
 

כמנהל  הרשות המקומיתמי שימונה מטעמה של  - "יקטמנהל הפרו" .יא
שות הרעבודות פיתוח התשתיות הציבוריות, שיבוצעו באתר על ידי 

  . המקומית
 

עבודות פיתוח התשתיות הציבוריות, שיבוצעו על ידי  -" עבודות הפיתוח" .יב
 באתר, כמפורט בחוזה זה. הרשות המקומית
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התשלום תמורת עבודות הפיתוח, שעל היזם לשלמו  -" הוצאות הפיתוח" .יג

וכמתחייב מהחוזה בגין  רמ"יבהתאם לתנאי חוזה זה, בהתאם לדרישות 
 הקרקע.

 
המתפרסם מעת לעת על ידי  ,מדד תשומות הבניה למגוריםמשמעו  –" מדד" .יד

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או כל מדד רשמי אחר, אשר יבוא 
 במקומו.

 
 בטבלת המגרשים במכרז.המדד הנקוב  -" מדד בסיסי" .טו
 הקובע.המדד האחרון, כפי שיתפרסם ויהיה ידוע במועד  -" מדד חדש" .טז

 
למדד  הידוע במועד אישור העסקהדד ההפרש בין המ -" הפרשי הצמדה" .יז

הבסיסי, מחולק במדד הבסיסי ומוכפל בסכום הקרן של התשלום, העומד 
 לפרעון.

 
 

אגף  -ריבית החשב הכללי בשיעור שיהיה נהוג במשרד האוצר  -" ריבית" .יח
החשב הכללי, לרבות חישוב הריבית, שייעשה בהתאם להנחיות החשב 

 הכללי, כפי שיתפרסמו מעת לעת.
 
 

במסגרת חוק המתפרסמת כל רבעון ריבית החשב הכללי  -" ריבית שקלית" .יט
 כפי שתהיה בתוקף בעת עריכת החיוב. פסיקת ריבית והצמדה

 
יום אישור וועדת המכרזים על  - "המועד הקובע, ""יום אישור העסקה " .כ

 הזוכה במגרש.
 

 ההתקשרות :  .3
 

שפרסמה הנקוב בטבלה על פי הסכום  את הוצאות הפיתוחלרמ"י היזם מתחייב לשלם  .3.1
הרשות וכמתחייב מתנאי חוזה זה ולמלא אחר כל יתר תנאי החוזה, , רמ"י במכרז

 .הסכם זה , מצידה, מתחייבת לבצע את עבודות הפיתוח, כמתחייב מתנאיהמקומית
 

 הנדרש מסמך כל לחוזה ולצרף חתום חוזה לרשות המקומית להגיש עליו כי ליזם ידוע .3.2
 90 תוך וזאת, להלן 11 בסעיף הנזכרת בנקאית ערבות רבותל הרשות המקומית ידי על

 האישור נוסח,  לכך בכתב אישור י"לרמ להציג היזם על. העסקה אישור מיום יום
 .לחוזה 1' ו בנספח

 
על חוזה זה ומסירתו ליזם הינו כי היזם  הרשות המקומיתידוע ליזם כי תנאי לחתימת  .3.3

התשלום עבור הקרקע וחתם חוזה  שילם את הוצאות הפיתוח המלאות לרמ"י ואת
אישור בכתב  לרשות המקומיתועל היזם להציג  חכירה עם רמ"י על פי תנאי המכרז

 לחוזה 2לכך, בנוסח  האישור שבנספח ו' 
 

 .לתקפו חוזהה יכנס הרשות המקומית מאת חתום חוזה קבלת לאחר רק כי ליזם ידוע .3.4
 

הרשות  מאת בכתב אישור יתקבל לא, העסקה אישור מיום יום 90 בתום אם כי יודגש .3.5
 הזוכה של זכותו תפקע(, זה לחוזה 1'ו נספח) המכרז מתנאי כמתחייב המקומית

 .במכרז
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 עבודות הפיתוח : .4

 
תבצע באתר עבודות שונות, הנוגעות לפיתוח תשתיות ציבוריות,  הרשות המקומית .4.1

ם, ספקים ונותני וזאת באמצעות עובדים, יועצים, קבלני,  הגגהסכם כמתחייב מתנאי 
הרשות בהר בזה, שאין להסרת ספק מו שיקול דעתה. ל פישירותים אחרים למיניהם, ע

פיקוח על  ון, ביצוע ו/אבתכנו יבת בעצמה לבצע את הפעולות הקשורותמחו המקומית
ביצוע עבודות הפיתוח והיא תהיה רשאית לבצע את כל אלה או מקצתם, על פי שיקול 

 לפי בחירתה. ה ובין באמצעות צדדים שלישיים דעתה הבלעדי, בין בעצמ
 

 .לחוזה זה , מפורטות בנספח א'הרשות המקומיתעבודות הפיתוח, שיבוצעו על ידי 
 

רשאית לפעול לשינוי התכנית ו/או  הרשות המקומית, תהא רמ"יבאישור מוקדם של  .4.2
 האתר.לשינוי בתכניות עבודות הפיתוח בתחום 

  
הרשות , תהא הרשות המקומיתעתה המוחלט של פי שיקול ד לעבמידת הצורך ו .4.3

קווי מים ,י תשתית למיניהם לרבות ורשאית להעביר בתחומי המגרש קו המקומית
לשם מתן פתרונות למגרשים עורפיים ו/או סמוכים  תשתיות פניאומטית וכו',, וביוב

 . היזם מצהיר, כי הדבר הובא לידיעתו,הרשות המקומיתו/או לכל צורך שתחליט עליו 
ו/או מי מטעמה  רשות המקומיתכלפי המוסכם עליו ולא תהא לו כל טענה ותביעה 

 בעניין זה.
היזם יאפשר לרשות המקומית לבצע בתחום מגרשו עבודות כאמור, גם לאחר שקיבל 
חזקה ולא ימנע מנציגי הרשות המקומית להיכנס לתחום המגרש לצורך ביצוען, זאת 

ות מראש, אלא אם קיימת דרישה דחופה שע 48בכפוף להודעה של המפקח ליזם 
ואז יתבצעו העבודות מבלי שיהא  לביצוע עבודה, לצורך מניעת נזקים בגוף או ברכוש

 .צורך במתן הודעה כאמור
 
 

מצהיר היזם חלק מעבודות הפיתוח באתר כבר בוצעו עד מועד חתימת חוזה זה, ככל ש .4.4
הרשות צעו על ידי ראה ובדק את האתר ואת עבודות הפיתוח שבוהוא בזה כי 

וכי מצא את העבודות לשביעות רצונו המלאה ואין ולא אחרים, על ידי או  המקומית
 .בקשר לעבודות הפיתוח רמ"יאו  הרשות המקומיתכלפי מכל סוג, יהיו לו כל טענות 

 
כות ליזם לא תהא כל זכות שהיא בעבודות הפתוח, בין קניינית, בין מעין קניינית ו/או ז .4.5

זכות אחרת, לבד מהזכויות לחיבור המגרש והמבנה לתשתיות, שבוצעו חזקה או כל 
עד גבול המגרש במסגרת עבודות הפיתוח, כנזכר במפורש בחוזה  הרשות המקומיתע"י 

 זה, )כאמור בנספח א' בחוזה זה(.
 

אזי מובהר ומוסכם בזה כי  להסרת כל ספק וכל עוד לא צורף לחוזה זה ונחתם נספח ג' .4.6
לעיל, לא יכללו עבודות הפיתוח כל עבודות שהן בתוך תחומי  4.5יף בכפוף לאמור בסע

כן לא יכללו עבודות הפיתוח בניית . לעיל 4.3בסעיף  כאמור  המגרש ו/או בגבולותיו
קירות תומכים ו/או גדרות בגבול המגרש, בינו לבין מגרשים ו/או כבישים ו/או 

טלוויזיה בכבלים )טל"כ( או מעברים סמוכים , וכן לא יכללו עבודות חשמל טלפון ו
עבודות חיבור של המבנה לרשתות החשמל, המים, הביוב, הטלפון והטל"כ. עבודות 
החיבור של המגרש ו/או המבנה לתשתיות האמורות יבוצעו על ידי היזם ובאחריותו של 
היזם, תוך שהוא מתקשר ישירות עם כל הרשויות והגופים , הנוגעים בדבר ונושא בכל 

 עבור מונים.ות יויידרש על ידן בגין החיבור לרשותשלום , ש
 

 כוהטל", לחברת חשמל ולחברות התקשורת לרשות המקומיתהיזם מתחייב לאפשר  .4.7
לבצע עבודות המוטלות עליה, אף אם אינן קשורות  ל מנתכנס למגרש בכל עת, עילה

הפיקוח , לרבות לצרכי תכנון עבודות הפיתוח, ביצוען, אחזקתן, תיקונן ובהכרח למגרש
ואלה הפועלים מטעמה יהיו  הרשות המקומיתשעל ביצוע כל אלה. היזם מסכים לכך 

 רשאים לעשות כן בכל עת ללא צורך בקבלת רשות מוקדמת מהיזם.
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מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היזם מתחייב להימנע מכל הפרעה בביצוע עבודות  .4.8
רבות עיגון התחייבויותיו הפיתוח. כן מתחייב היזם לנקוט בצעדים הדרושים, ל

שבפסקה זו בכל חוזה שבינו לבין צד שלישי בקשר עם הבניה על המגרש, למניעת כל 
הפרעה בביצוע עבודות הפיתוח.  מובהר בזה, כי היזם לא יהיה רשאי להשתמש או 
להחזיק בשטחים כלשהם מלבד המגרש בו זכה ובתוך גבולותיו והוא לא יהיה רשאי 

בשטחים ציבוריים, בשטחים סמוכים למגרש או בשטחים להשתמש או להחזיק 
אחרים מכל סוג שהוא. האמור יחול ללא יוצא מהכלל לרבות במקרה שהיזם זכה 

 במספר מגרשים או במתחם הכולל מספר מגרשים. 
היזם יהיה אחראי לכל נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה שייגרמו לרשות המקומית ו/או לצד  .4.9

מחדל בהפרת התחייבויותיו שבסעיף זה על ידו ו/או על  שלישי כתוצאה ממעשה ו/או
ידי מי שיפעל מטעמו של היזם ו/או בשליחותו ו/או לפי הזמנתו. היזם מתחייב לפצות 
את הרשות המקומית ו/או לשפותה, מיד עם דרישתה הראשונה , בגין כל נזק ו/או 

 אובדן ו/או הוצאה כאמור.
 
 

סדרי העדיפויות בביצוען, לוחות הזמנים לביצוען פרטי עבודות הפיתוח, אופן ביצוען,  .4.10
וכל עניין ודבר אחרים הנוגעים לעבודות הפיתוח , יהיו נתונים לשיקול דעתם המוחלט 

ויהיו כפופים להעברת תקציבי הפיתוח  הרשות המקומיתל רמ"י ו/או והבלעדי ש
 .לרשות המקומיתמרמ"י 

 
 למועדים בהתאם הפיתוח עבודות בביצוע להתחיל מתכוונת הרשות המקומית .4.11

 הנקוב מהמועד יאוחר לא עד להשלימן ומתחייבת המיוחדים בתנאים הנקובים
 '(.ב נספח) המיוחדים בתנאים

 
, בגין הקרקעחוזה ה ל פיחוזה זה וע ל פיבכפוף למילוי כל התחייבויות היזם ע .4.12

לאפשר ליזם גישה למגרש לצורך תחילת ביצוע עבודות  הרשות המקומיתמתחייבת 
 )נספח ב'(. םהנקוב בתנאים המיוחדיהחל ממועד מסירת המגרש בנייה בו, וזאת ה

  
הוראות מתחייבת כי אותו חלק מעבודות הפיתוח, החיוני על פי  הרשות המקומית .4.13

בהיתרים  הוועדה המקומית לתכנון ולבניההתכנית החלה במקום, על פי הנחיות 
לא יאוחר מהמועד הנקוב  , יושלם עדסבתחום התכנית לצורך קבלת אישור אכלו

 בתנאים המיוחדים.
 

על אף האמור לעיל ולמרות המועדים השונים הנקובים בתנאים המיוחדים לעניין  .4.14
לא   הרשות המקומיתביצוע עבודות הפיתוח ומועד מסירת המגרש ליזם, מובהר כי 

 חלו עיכובים שונים בביצוע עבודות אםכלפי היזם  ההתחייבויותי שהפרהכמי  תיחשב 
שליטה  לרשות המקומיתהפיתוח, כולן או כל חלק מהן, כתוצאה מגורמים, שאין 

ו/או כתוצאה עליהם, כגון עקב פעולות, הוראות, או החלטות של רשויות אחרות 
ח עליון ו/או מחמת וו/או מחמת כ ו/או טיפול בערכי טבע מוגנים/ תומגילוי עתיק

 הרשות המקומית תרשאי תהאל, הוראת כל דין. כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעי
 אכלוסלשנות את מועדי השלמת עבודות הפיתוח או כל חלק מהן בהתחשב בקצב 

, וליזם לא תהא כל טענה או רמ"יובתיאום עם  רמ"יהאתר, וזאת בכפוף לאישור 
 במקרה כזה. הרשות המקומיתו/או  רמ"יתביעה כנגד 

 

יכוב ואיחור המותרים על פיו, לעיל ובנוסף לכל ע 4.10 מבלי לגרוע מהאמור בסע' .4.15
יום במועד תחילת ביצוע עבודות הפיתוח ו/או במועד  90מוסכם בזה כי איחור של 

השלמת ביצועו של שלב כלשהו בעבודות הפיתוח ו/או בהשלמת עבודות הפיתוח ו/או 
הרשות במסירת המגרש ליזם, לא יהווה ולא ייחשב הפרה של התחייבות מצד 

 .הרשות המקומיתו/או  רמ"יהיזם בכל טענה ודרישה כלפי  ולא יזכה את המקומית
 

רשאית לבצע חלק מעבודות הפיתוח, על פי שיקול דעתה המוחלט,  הרשות המקומית .4.16
אחרים ישלימו את עבודות הבניה במגרשיהם ויאכלסו  יזמיםאף לאחר שהיזם ו/או 

המקומית  וליזם לא תהא כל טענה או תביעה כנגד רמ"י ו/או הרשות את מגרשיהם.
 במקרה כזה.
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  :תומכי כבישתומך או דיקור עפר ובניית קיר עבודות עפר במגרשים,  .4.17
ידוע ליזם כי הרשות המקומית  תוכל לבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי עבודות עפר  4.17.1

 חלקיות בתחום מגרש היזם כאמור בנספח א' לחוזה, הכוללות חפירה ו/או מילוי.
לס הכביש המתוכנן גבוה מפני הקרקע במגרש הגובל, ידוע ליזם כי במקומות בהם מפ 4.17.2

תוכל הרשות המקומית לבחור בין ביצוע קיר תומך בגבול שבין הכביש למגרש, 
עפר בשיפוע  דיקור)במקרה זה יחדור הקיר במלוא עוביו לתוך תחום המגרש(, או לבצע 

 יציב אשר יחדור לתוך שטח המגרש.
בתחומי המגרש כאמור לעיל, מתחייב היזם ביצעה או תבצע הרשות המקומית עבודות  4.17.3

 שבנספח א' לחוזה. 7לפעול על פי האמור בסעיף 
 

 פעולות בנייה של היזם: .5
 

ובכלל זה את סוג הקרקע, ואת היזם מצהיר כי ראה ובדק את המגרש וסביבתו  .5.1
התשתיות הקיימות. כן בדק ובחן את מהות והיקף התשתיות נשוא חוזה זה, את 

ות במגרש ואת מצבו המשפטי, והתכנוני אצל כל רשות מוסמכת  הזכויות המשפטי
המגרש וסביבתו  ומצא אתונקט בכל האמצעים הנראים לו כדי לחקור את כל אלה 

ו/או מי הרשות המקומית  כלפימתאים לצרכיו ומטרותיו ולא יהיו לו טענות כלשהן 
 בעניין זה. ם מי מהןמטע

 
 

 מסירת לאחר ורק אך המגרש בתחומי מטעמו הבנייה עבודות את לבצע מתחייב היזם .5.2
 מסירת 6 בסעיף לאמור בהתאם. ולא לפני שקיבל היתר בניה בניה לצורך לידיו המגרש
 המגרש של הסימון יתדות את היזם קיבל בו כמועד תיחשב, העניין לצורך, המגרש

היזם לא יגיש את הבקשה לקבלת היתר בניה במגרש, אלא  .הרשות המקומית מידי
 שקיבל אישור לתכניות מאת רמ"י והרשות המקומית. לאחר

 
כי תנאי להגשת בקשה להיתר בניה הינה אישור תכנית עיצוב אדריכלית ליזם  ידוע .5.3

 ועדה המקומית. הכנת התכנית הינה באחריותו הבלעדית של היזם ועל חשבונו.וב
 

מובהר, כי אישור הרשות המקומית להגשת הבקשה להיתר בניה הוא מקדמי בלבד  .5.4
וכי לרבות התשתית הפנאומטית בקשר עם נושאים הקשורים לפיתוח התשתיות 

אישור הרשות המקומית כאמור לא ייתר ולא יבוא במקום בדיקות, דרישות ואישורים 
כלשהם שיידרשו במסגרת בדיקת הבקשה להיתר בניה, לאחר הגשתה לוועדה 

  המקומית, לרבות בנושאים הקשורים לפיתוח התשתיות.
 

אך ורק לאחר  שאמור לעיל, היזם יהא רשאי להתחיל בביצוע עבודות במגרבכפוף ל .5.5
תפיסת החזקה במגרש ודרכי הגישה והכניסה  שיהיה מצוי בידיו היתר בניה כחוק.

הרשות אליו לשם ביצוע עבודות הבניה ובמהלכן, ע"י היזם, ייעשו רק לאחר תיאום עם 
וע מן האמור לעיל, היזם מבלי לגר ה.יולאחר קבלת אישורה והנחיות המקומית

מתחייב שהתכנון והביצוע של המבנה שיוקם על המגרש ייעשו בהתאם להנחיות 
הרשות המקומית באופן שלא ייפגעו עבודות הפיתוח. בכל מקרה של צורך בתיאום, 
הוא יבוצע עם המהנדס ו/או המפקח שמונה מטעם הרשות המקומית ובכל נושא 

 יה דעתו של מהנדס הרשות המקומית מכרעת.  כאמור ו/או מחלוקת שתתעורר, תה
 
 

היזם מצהיר כי ידוע לו, שבגין שינוי התב"ע ו/או תוספת זכויות מעבר לזכויות הבניה  .5.6
 יהיההמותרות ע"פ התב"ע נשוא המכרז ו/או בקשה להקלה ו/או כל תב"ע עתידית , 

 תאגידול המקומית לרשותבנוסף על הוצאות הפיתוח ששילם לרמ"י גם  לשלם עליו
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ביחס  עת באותה שיחולו הדין להוראות בהתאם דמי הקמה או והיטלים אגרות
 .לתוספות הזכויות המבוקשות

 
 בקבלת ואין, נוספות בניה זכויות לקבלת זכות ליזם להקנות בכדי לעיל באמור אין .5.7

 או הרשות המקומית על להטיל בכדי, היזם י"ע נוספות בניה זכויות או/ו הקלות
 שבהן, לאלה מעבר, חורגות או נוספות פיתוח עבודות לביצוע נוספת חבות התאגיד

 תקף שהיה, התכנוני המצב י"עפ לבצען שהתחייבו, לאלה מעבר או, זה בחוזה התחייבו
 לשיקול נתונה תהיה, חורגתו או/ נוספת פיתוח עבודת וכל, זה חוזה חתימת במועד
 .התאגיד של או/ו הרשות המקומית של הבלעדי דעתם

 

זם מתחייב כי כל פעולות התכנון של הבנייה במגרש ו/או הבנייה בפועל, יבוצעו על הי .5.8
למניעת ספקות מצהיר היזם לא תהא לו  פי הוראות החוזה בגין הקרקע ועל פי כל דין.

כל זכות שהיא בעבודות הפיתוח, בין קניינית, בין מעין קניינית ו/או זכות חזקה ו/או 
ת לחיבור המגרש והמבנה לתשתיות, שיבוצעו על ידי כל זכות אחרת, מלבד מהזכויו

 עד גבול המגרש, כנזכר במפורש בחוזה זה.  הרשות המקומית
 

היזם לבדו יישא באחריות מלאה ובלעדית בכל הקשור בתכניות הבניה ו/או לבנייה  .5.9
. להסרת כל ספק, הרשות המקומיתלרבות כלפי  בפועל במגרש, כלפי כל גוף ורשות,

אחראית בכל צורה   תהאלא הרשות המקומית בזאת במפורש כי  מוסכם ומובהר
ן הנובע מפעולות הקשורות לבנייה של היזם ישהיא כלפי כל אדם וגוף, לכל דבר ועני

 במגרש.
 

מובהר ומוסכם במפורש, כי עבודות עפר ויישור שטח בשטחי האתר שאינם מיועדים  .5.10
 לא תהא אחריות בקשר לעבודות לרשות המקומיתלצורכי ציבור, יבוצעו על ידי היזם, ו

 .בשטחי מגרשי היזמים
 

שינויים בתכנון היזם ידרוש  ,היזםבמקרה שבו, על מנת להתאים את האתר לצרכי  .5.11
( של התשתיות או בתשתיות שהוקמו על הרשות המקומית המפורט )והמאושר על ידי

צעו במלואן או בחלקן, באתר או בסביבתו, יבו, פי התכנון המפורט כאמור לעיל
 הרשות המקומיתמובכתב שינויים כאמור אך ורק ובכפוף לקבלת אישור מראש 

ועל חשבונו, היזם באחריות הינה וכן עלות הביצוע של השינויים וקבלת אישור כאמור 
 .הרשות המקומיתובתיאום עם 

 
, המגרשחפירה מתחומי העודפי על חשבונו ועל אחריותו את היזם מתחייב לסלק  .5.12

 .מוסדר נההטמ/לאתר שפיכה
 

, ככל שתימצא במגרש היזם מתחייב לפנות את פסולת הבניה ו/או כל פסולת מסוג אחר .5.13
  לרשות המקומיתהיזם יספק  .לפינוי פסולת מורשהאל אתר שפיכה  המגרשמתחום 

תעודות שיעידו על פינוי הפסולת למקום שפיכה מורשה מטעם ולוועדה לתכנון ולבניה 
מקום אחר שפינוי פסולת אליו אינו נוגד את חוקי  המשרד לאיכות הסביבה או לכל

 מדינת ישראל והרשויות המוסמכות מטעמה. 
 

ועל פי קביעתה פינוי הפסולת מהאתר יבוצע מעת לעת באחריות היזם ונציגיו. במידה  .5.14
תימצא פסולת  שהושלכה על ידי היזם או מי מטעמו, , הרשות המקומיתהבלעדית של 

ימים ממועד קבלת  3מהיזם את פינוי הפסולת תוך  בכתב הרשות המקומיתתדרוש 
הדרישה בכתב, וזאת ללא כל קשר לאופן התקדמות הבניה באתר. במידה שהיזם לא 

את הפינוי ותגבה את הוצאות  הרשות המקומיתיפנה את הפסולת כאמור, תבצע 
 מהיזם בכל דרך אפשרית, לרבות חילוט הערבות הבנקאית. כולל דמי טיפול, הפינוי 

 
ומסביבתו הינו תנאי למתן  מהמגרש ןהבנייהיזם מצהיר, כי ידוע לו כי פינוי כל פסולת  .5.15

 .ותעודת גמר אישור אכלוסלמתן הרשות המקומית הסכמת 
 

 הבכל חוז אלו התחייבויותיו עיגון כולל הדרושים האמצעים בכל לנקוט מתחייב היזם .5.16
 עבודות ביצוע עם בקשר בשליחותו או/ו בשמו, מטעמו שיפעל שלישי צד לבין בינו
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, מפקחים, יועצים, מתכננים לרבות, המגרש על המבנה של והקמת או/ו במגרש כלשהן
 .לעיל כאמור נזק כל למניעת -וקבלנים

 
תיתבע על ידי צד כלשהו לשלם פיצוי ו/או תשלום אחר כלשהו הרשות המקומית היה ו .5.17

הרשות המקומית את בקשר לפעולות הבנייה של היזם במגרש, מתחייב היזם לשפות 
בפועל עקב  ולשלם ו/או ששילמ השנדרשראשונה, בגין כל סכום,  מיד עם דרישה

שכ"ט עו"ד שהרשות שילמה בפועל עבור ייצוג בהליך  דרישת אותו צד, ובתוספת
 .בטיפול בנושא זההרשות המקומית לכיסוי הוצאות  10% ובתוספת

 
כל פעולות החיבור של המגרש  היזם מתחייב בהתחייבות יסודית לתכנן ולבצע את .5.18

במסגרת עבודות  הרשות המקומיתאו תבצע והמבנה במגרש לתשתיות, שביצעה 
ו/או מנהל הפרויקט,  הרשות המקומיתהפיתוח, אך ורק בהתאם להוראות והנחיות 

 הרשות המקומיתובתיאום מלא איתם, כך שלא תהיה כל פגיעה בתשתיות, שביצעה 
ו/או  הרשות המקומיתה לעבודות אחרות, שיבוצעו על ידי ובאופן שלא תיווצר כל הפרע

 אחרים, במידה ויבוצעו. יזמיםעל ידי 
 

מנהל הפרויקט לגבי כל דבר ועניין, הנובע מפעולות הבנייה /הרשות המקומיתהוראות  .5.19
אחרים  יזמיםשל היזם, ככל שיש להן השלכה לעבודות הפיתוח ו/או פעולות בנייה של 

 ת למיניהן, יחייבו את היזם ללא ערעור.ו/או כל פעולות תשתי
 

במידה והדבר יידרש עפ"י מיקום המגרש ומיקום מערכת הביוב ומערכות תשתית  .5.20
אחרות במגרש, מתחייב היזם לאפשר התחברות של יזמים בעלי זכויות במגרשים 
הסמוכים למגרש, אל שוחת הביוב המרכזי ואל מערכות התשתית האחרות, אם 

 ו בתחום המגרש.ובמידה שאלה יימצא
 

, יאפשר הוא מעבר הרשות המקומיתכן מתחייב היזם כי במידת הצורך ועפ"י דרישת  .5.21
וניקוז מי גשמים ממגרשים סמוכים דרך מגרשו אל מערכת התיעול המרכזית, וכן 

, לאפשר מעבר קווי ביוב הרשות המקומיתמתחייב הוא, במידת הצורך ועפ"י דרישת 
 ך המגרש, בחלק שבין קו הבניין לגבול המגרש.דרותשתית פניאומטית ותיעול 

 
בגין כל   הרשות המקומית היזם מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כלפי רמ"י ו/או  .5.22

 האמור לעיל.
 

הפיתוח במידה והצורך בביצוע עבודות כאמור יתעורר לאחר שהיזם כבר ביצע עבודות  .5.23
עבודותיה במהלך ביצוע לתקן כל נזק, שייגרם  הרשות המקומית תבמגרש, מתחייב

 , את המצב במגרש לקדמותו. ה, על חשבונולהחזירלעבודות היזם  ל"הנ
 

יהיו הפרשי גובה בין המגרש למגרש ו/או מגרשים סמוכים ו/או שטחים אחרים אם  .5.24
הדבר יתחייב על פי תכניות הבניה שאושרו, מתחייב היזם לבנות, על אם סמוכים, ו/או 

האמור לעיל . נית במגרש, קירות תומכים בתחומי המגרשחשבונו, כפעולת בניה ראשו
יחול אף במקרה בו ייווצרו הפרשי גובה בין המגרש למגרשים סמוכים או שטחים 

אחרים. כל  יזמיםסמוכים אחרים כתוצאה מעבודות כלשהן, שיבצע היזם ו/או שיבצעו 
תבצע בנסיבות וכו', שת ות, מעקותעבודה של קירות תומכים, דיפון, מילוי, הקמת גדר

אך ורק בתחומי המגרש ובלא חריגה לשטחים  על חשבון היזם, כאמור לעיל, תבוצע
 ציבוריים או שטחים סמוכים.

 
  הרשות המקומיתהיזם לא יהיה זכאי לבוא בכל טענה ו/או תביעה כלפי רמ"י ו/או  .5.25

 במידה ויידרש לבצע עבודות כאמור. 
 

ייבנו על פי האמור בחוזה לפי הנחיות כל קירות חזיתות המגרש והקירות התומכים 
ידוע ליזם כי הקירות התומכים יחדרו במלוא עוביים לתוך  .שתאושרתכנית הפיתוח 

ו/או תביעה כלפי הרשות המקומית ו/או ענה טתחומי המגרש וכי ליזם לא תהיה כל 
 רמ"י.
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ר באת יזמיםצד לכל סכסוך בין  תהיהלא הרשות המקומית מוסכם בזאת במפורש כי  .5.26
אחרים מהיזמים ליזמים באחריות כלשהי לנזקים, שנגרמו על ידי מי  תשאולא 

ולרכושם. ליזם לא תהא כל טענה ותביעה מכל סוג שהוא והוא מתחייב להימנע מכל 
, וזאת במקרה בו נגרם לו נזק כלשהו כתוצאה ו/או הרשות המקומית תביעה כלפי

היזם יגיש תביעה, הוא יפצה  אם למרות האמור אחרים. יזמים בקשר לעבודות של 
 עקב הגשת התביעה. כךבגין הרשות המקומית וישפה את 

 
היזם מתחייב בהתחייבות יסודית לבצע כל עבודת בנייה במגרש באופן שלא ייגרמו כל  .5.27

לרבות  הרשות המקומיתנזקים ישירים ו/או עקיפים לעבודות הפיתוח, שבוצעו על ידי 
במקרה  לרשות המקומיתוצאה ו/או נזק, שייגרמו . היזם יישא בכל הכל גורם מטעמה

 10%פגיעה בעבודות הפיתוח עקב מעשי ו/או מחדלי היזם ו/או מי מטעמו, ובתוספת 
בטיפול בנושא, וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של  הרשות המקומיתלכיסוי הוצאות 

 .הרשות המקומית
 

באתר ובמגרש וכן שלא  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב היזם שלא לבצע פיצוצים .5.28
לעשות כל שימוש בכלים זחליים על פני אספלט או אבנים משתלבות או אבני שפה בכל 

 .קטע שהוא בתחום האתר
 
 

כי נגרם נזק כלשהו לעבודות הפיתוח, כתוצאה מעבודות  הרשות המקומיתהיה ותמצא  .5.29
עצמה, את עבודות תיקון הנזקים ב הרשות המקומיתהיזם ו/או בקשר אליהן, תבצע 

את כל ההוצאות מכל מין וסוג,  לרשות המקומיתובמקרה כזה מתחייב היזם לשלם 
, הרשות המקומיתלכיסוי הוצאות  10%שיוצאו לצורך ביצוע התיקונים, בתוספת 

 .הרשות המקומיתוזאת מייד עם דרישתה הראשונה של 
 

לאמור ישמשו ראייה מכרעת לנכונותם בכל הקשור  הרשות המקומית חשבונותיה של .5.30
 לעיל.

 
תהיה זכאית לפעול על פי שיקול דעתה ולסלק כל הפרעה, שתיווצר  הרשות המקומית .5.31

לרבות סילוק כל חומרים, ציוד, , על ידי היזם או מי מטעמו לביצוע עבודות פיתוח
 כלים, פסולת בניין וכיוצא בזה, שהונחו מחוץ לגבולותיו של המגרש.

 
רעה, שתיווצר על ידי היזם לפעולותיהם של תהא זכאית לסלק כל הפ הרשות המקומית .5.32

אחרים במגרשים סמוכים, כתוצאה מהנחת חומרים, ציוד, כלים, פסולת בניין  יזמים
 וכיוצא בזה מחוץ לגבולות המגרש.

 
 לרשות המקומיתלשם הסרת ההפרעה, שנוצרה על ידי היזם ו/או מי מטעמו, תהא  .5.33

סילוק ההפרעה בכל שיטה שתראה הזכות לנקוט בכל האמצעים שתמצא לנכון, לרבות 
במהלך  לרשות המקומיתכאשר כל ההוצאות, שייגרמו  -לנכון ולכל מקום הנראה לה 

בטיפול בנושא, יהיו  הרשות המקומיתלכיסוי הוצאות  10%פעולותיה דלעיל, ובתוספת 
ו/או  תהיה זכאית לממש את הערבות הבנקאית הרשות המקומיתעל חשבונו של היזם. 

הנזכרת בחוזה זה להלן לצורך כיסוי הוצאותיה כאמור, ללא צורך  ,חלק ממנה
 כמפורט בנספח יא' לחוזה.יהיה נוסח הערבות  בהתראות ו/או מתן נימוקים.

 
מגרשו אשר בהוצאות סילוק ההפרעה,  את היזם תהא הזכות לחייב לרשות המקומית .5.34

  שות המקומיתהרהינו הסמוך ביותר לגורם ההפרעה, וליזם לא תהא כל טענה כנגד 
 עקב כך.

 
לאחר שהתרתה בכתב או רק תפעל לסילוק ההפרעה בכוחות עצמה,  הרשות המקומית .5.35

ביזם בדרישה לסלק את ההפרעה בעצמו, והיזם לא מילא אחר הדרישה באופן  ל פהבע
 שעות מקבלת ההתראה. 48מלא ומשביע רצון בתוך 

 
לות הפיתוח ו/או לפעולות היזם, מצידו, מתחייב שלא להפריע בכל דרך לביצוע פעו .5.36

, וכן שלא להניח כל חומרי בניין, חומרים אחריםאחרים במגרשים  יזמיםהבנייה של 
אחרים, ציוד, כלי עבודה, כלי רכב, פסולת בניין וכל כיוצא בזה מחוץ לגבולות המגרש. 
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ולקבל את אישורה המוקדם לעניין  הרשות המקומיתכן מתחייב היזם לתאם עם 
 גישה לאתר ולמגרש ולהשתמש אך ורק בדרכים אלה. השימוש בדרכי

 
לרשות חוזר -ח בלתיוכ יפוייהיזם, בחתימתו על חוזה זה, מביע הסכמתו ונותן בזה  .5.37

לפעול כאמור לעיל לשם סילוק כל הפרעה לעבודות הפיתוח ו/או לפעולות  המקומית
אותיה את מלוא הוצ לרשות המקומיתאחרים, והוא מתחייב לשלם  יזמיםבנייה של 

 הרשות המקומיתבפעולות לסילוק ההפרעה, לרבות הוצאות ניהול, בהתאם לדרישת 
 ימים ממועד הדרישה. 7ובתוך 

 
בגין כל פעולה שהיא,  הרשות המקומיתהיזם מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה כלפי  .5.38

שתנקוט לשם סילוק כל הפרעה, אשר תסבור כי נגרמת על ידי היזם או מטעמו, כאמור 
 יל.לע
 

הרשות מובהר ומוסכם כי אין באמור בסעיף זה לעיל בכדי להטיל חובה כלשהי על  .5.39
על ידי יזם כלשהו ליזם אחר, והיזם לא יהיה  נהיווצרתלסלק הפרעות ש המקומית

במקרה של  הרשות המקומיתו/או  רמ"יזכאי לבוא בכל טענה ו/או תביעה כלפי 
 הפרעות כאמור.

 
 הרשות המקומיתהפרעה לביצוע עבודות הפיתוח של להסרת ספק מובהר ומוסכם כי  .5.40

לפרק   הרשות המקומיתעל ידי היזם ו/או מי מטעמו, תעכב את מילוי התחייבויות 
 הזמן המתחייב מההפרעה.

 
 םירשא ו, יהיהרשות המקומיתוכל נציג מוסמך אחר מטעמה של  הפרויקטמנהל  .5.41

גרש, ועד למועד קבלת להיכנס למגרש בכל עת ביצוע עבודות הבנייה של היזם במ
המוסמכת, וזאת על מנת לבדוק את אופן הרשות על ידי היזם מאת  אכלוסאישור 

הרשות ביצועו של חוזה זה על ידי היזם. אין בזכות זו בכדי להטיל אחריות כלשהי על 
בגין עבודות היזם במגרש או בכדי לפטור את היזם מהתחייבות כלשהי,  המקומית

 ה.שנטל על עצמו בחוזה ז
 

 הרשות המקומית, אשר בוצעו על ידי תשתיותלהיזם מתחייב כי כל עבודות החיבור  .5.42
במסגרת עבודות הפיתוח, אל המגרש ותשתיותיו, תבוצענה על ידו על פי הנחיות 

באופן שלא יהיה בו בכדי לפגוע בתשתיות ושלא יהיה בו בכדי לגרום  הרשות המקומית
 תוח.להפרעה או עיכובים לביצוע עבודות הפי

 
מבלי לגרוע מאחריות היזם לכל דבר ועניין, הנוגע לפעולות הבניה של היזם, על פי  .5.43

האמור בפרק זה לעיל, מתחייב היזם לבטח את פעולות הבניה שלו במגרש, טרם 
הרשות תחילתן וכתנאי מוקדם לתחילתן, בביטוח עבודות קבלניות, בו יתווספו 

 נוספים.כמבוטחים  רמ"יו הרשות המקומיתהמקומית, 
 

אישור חברת הביטוח על  הרשות המקומית, יציג היזם בפני הרשות המקומיתלדרישת  .5.44
מתחייב הוא  הרשות המקומיתקיום הביטוח ותנאיו, ובמידה ויידרש לכך על ידי 

להכניס שינויים בתנאי פוליסת הביטוח, היקפי הכיסוי ותנאי הביטוח, בהתאם 
 קבלתן.ימים מ 7ובתוך  הרשות המקומיתלדרישות 

להסרת ספק, מובהר בזאת כי אין ולא יהיה באמור בחוזה זה לעיל בכדי ליצור  .5.45
 כלפי צד שלישי כלשהו מטעמו של היזם. הרשות המקומיתהתחייבות כלשהי של 

 היזם מצהיר, מתחייב ומאשר בחתימתו על חוזה זה כדלקמן:  .5.46
 

קבל מבעוד מועד, על כי יפעל במגרש בהתאם להוראות כל דין, לרבות התב"ע ויגיש ויא. 
אחריותו ועל חשבונו, כל רישיון, היתר ואישור הדרושים לכל פעילות שיבצע במגרש. 
למען הסר ספק מוסכם, כי יהא רשאי להתחיל בביצוע עבודות במגרש אך ורק לאחר 
שיהיה מצוי בידו היתר בניה כחוק. תפיסת החזקה והשימוש בדרכי הגישה והכניסה 

להלן ואך ורק לאחר תיאום עם  6ות הבניה יהיו כמפורט בסעיף אליו לשם ביצוע עבוד
  הרשות המקומית  ולאחר קבלת אישורה והנחיותיה.
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ב. היזם מתחייב לתאם עם הרשות המקומית ולקבל את אישורה המוקדם לעניין השימוש בדרכי 
 גישה למגרש ולהשתמש רק בדרכים אלו. 

 

  המגרש בשטח גשם מי הצטברות .5.47

ידוע ליזם כי קיימת אפשרות שמי גשם יצטברו בשטח המגרש ואף יחלחלו אל  .5.47.1
תת הקרקע,  מכל סיבה שהיא,  לרבות כתוצאה מעבודות התשתית והפיתוח 

 המבוצעות על ידי הגורם המפתח.
אשר   שחשבונו ועל אחריותו פתרונות ניקוז למגר עלהיזם מתחייב לתכנן ולבצע  .5.47.2

 יתואמו עם הרשות המקומית.
בלבד הן בשלב ביצוע  היזםעל  חלה המגרשליזם כי האחריות לניקוז  ועיד .5.47.3

 .ומןעבודות הבניה והן בסי
 הציבורית הניקוז מערכת אל ממגרשו המים את לנקז יורשה לא כי ליזם ידוע .5.47.4

 .הרשות המקומית מאת מראש בכתב אישור כך על קיבל אם אלא
ו/או הרשות המקומית היזם מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כלפי רמ"י  .5.47.5

 ו/או כל מי מטעמם,  בגין כל האמור לעיל.
ככל שהיזם יידרש לבצע השפלת מים הנ"ל באחריותו המלאה בתאום ובאישור  .5.47.6

 הגורמים העירוניים ועל חשבונו.
היזם מחויב בנקיטת אמצעי השהייה למי גשמים ככל שתנחה אותו הרשות  .5.47.7

 המקומית במסגרת היתר הבניה.
 

 :ומסירת החזקה ליזם גבולות המגרש .6
 

 , באמצעות מודד מטעמה.הרשות המקומיתסימון גבולותיו של המגרש יבוצע ע"י  .6.1
 

וזאת את המגרש, הודעה על המועד בו הוא זומן לקבל  הרשות המקומיתהיזם יקבל מ .6.2
את המגרש  הרשות המקומיתמלקבל להגיע ומתחייב  והיזם גבולותיו, לאחר  שסומנו 

ל ההודעה כאמור. במועד קבלת המגרש המסומן יחתום היזם המסומן במועד עליו יקב
 על אישור בדבר קבלת סימון המגרש וגבולותיו.

 

יזם מצהיר ומתחייב בזאת לקבל את המגרש לרשותו ולאחריותו המלאה במועד בו ה .6.3
זומן לכך, וזאת בכל שלב של ביצוע עבודות התשתית על ידי הרשות המקומית לרבות 

 עפר ופריצת דרכים בלבד , או כל חלק מעבודות תשתית .  שלב של ביצוע עבודות
עבודות שלב א' האמורות על ידי הרשות  בנסיבות בהן נמסר המגרש ליזם לפני סיום  .6.4

ליזם כי הרשות המקומית תמשיך לבצע עבודות תשתית ופיתוח   המקומית, אזי מובהר
ל על פי הנחיות במקביל לביצוע עבודות של היזם בשטח המגרש. היזם מתחייב לפעו

צמצום או אף  ודות הבניה במתחם, לרבות הרשות המקומית בכל הכרוך בביצוע עב
הפסקת העבודות במתחם ככל שיידרש על מנת לאפשר לרשות המקומית לבצע את 

  העבודות החלות עליה.
 

נוסח ההודעה על מועד קבלת המגרש המסומן )נספח ז'(, ונוסח האישור על קבלת  .6.5
 ( , מצורפים כנספחים לחוזה זה.'ח)נספח  המגרש המסומן

 
את המגרש המסומן, במועד עליו  הרשות המקומיתבמידה ולא יופיע היזם לקבל מאת  .6.6

, יראו אותו כמי שהמגרש המסומן נמסר לידיו במועד שננקב הרשות המקומיתהודיעה 
"י ו/או רמ הרשות המקומית, וליזם לא יהיו כל טענות כלפי הרשות המקומיתבהודעת 

 מן.ובכל דבר ועניין הנוגע למסירת המגרש המס
 

 עד מועד קבלת המגרש המסומן לא יהיה היזם רשאי לבצע בו עבודות כלשהי. .6.7
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ידוע ליזם כי לאחר קבלת היתר בניה מאושר כדין, יהיה עליו להציג ההיתר בפני  .6.8
 .הרשות המקומית

 

הכרוך בהשתלבות בכל  הרשות המקומיתהיזם מתחייב לתאם ולפעול על פי הוראות  .6.9
כניסת כלי רכב וציוד מכני הנדסי למגרש, לצורך ביצוע עבודות הבניה של היזם, וזאת 

 עשויה לבצע בשטח. הרשות המקומיתיחד ובמקביל עם ביצוען של עבודות התשתית ש
 

היזם מצהיר ומתחייב כי לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רמ"י ו/או  .6.10
או כל מי מטעמן, לרבות טענה בדבר עיכוב שנגרם לו בהתחייבותו ו/הרשות המקומית 

 ללוחות הזמנים הנקובים בחוזה התשתיות ו/או בתנאי המכרז.
 
 

היה ומסיבה כלשהי, יהיה צורך בחידוש סימון גבולות המגרש, יחודש הסימון ע"י  .6.11
את מלוא הוצאותיה  לרשות המקומית, אך ורק לאחר שהיזם ישלם הרשות המקומית

ועל  הרשות המקומיתחידוש הסימון יבוצע ע"י   חידוש הסימון, עפ"י דרישתה.ל
הרשות חשבונה רק במקרים בהם יידרש חידוש הסימון עקב פעולה רשלנית של 

 .המקומית
 

היזם מצהיר כי ידוע לו, ששטח המגרש וגבולותיו ו/או זכויות הבניה בו, כפי שהוצגו לו  .6.12
 ם, וכי עלולים לחול בהם שינויים.במועד חתימת חוזה זה, אינם סופיי

 
מוסכם בזה, כי באם ישתנו מסיבה כלשהי שטח המגרש ו/או גבולותיו ו/או זכויות  .6.13

הבניה בו, ייחשב המגרש, בשטחו ו/או גבולותיו החדשים ו/או זכויות הבניה החדשות 
פי בו, כמגרש נושא חוזה זה לכל דבר ועניין, וליזם לא יהיו כל טענות ו/או תביעות כל

 .בכל הקשור לשינויים האמור הרשות המקומיתרמ"י ו/או 
 

משטח המגרש הנקוב  10% +/-למרות האמור לעיל, מוסכם בזה כי סטייה של עד  .6.14
+ מזכויות הבניה הידועות במועד אישור העסקה, /- 5%בחוזה זה ו/או סטייה של עד 

 .לא ייחשבו לשינו לצורך החוזה, ולא ישנו את שיעור הוצאות הפיתוח
בשטח המגרש ו/או ישתנו זכויות הבניה בו מעבר  10% -במידה ויחול שינוי של מעבר ל .6.15

ישתנה שיעורן של הוצאות  ששווקו במכרזהזכויות ביחס לזכויות הבניה, לעומת  5% -ל
לגבי שיעורן העדכני של הוצאות הפיתוח, כמתחייב  י"רמהפיתוח בהתאם. קביעת 

ות הבניה, תחייב את היזם לכל דבר ועניין וללא משינוי שטח המגרש ו/או שינוי זכוי
ערעור. ההתחשבנות לעניין שיעורן הסופי של הוצאות הפיתוח במקרה שינוי בגודל 

חודשים ממועד  30המגרש ו/או שינוי בזכויות הבניה, תבוצע עד לא יאוחר מתום 
  מסירת המגרש המסומן לידי היזם.

  הרשות המקומיתתהא , לא ין הקרקעבג החל מיום חתימת ההסכם בין היזם ורמ"י .6.16
חומי המגרש, והאחריות לגבי כך תבכל צורה שהיא לכל דבר ועניין המצוי באחראית 

הרשות תחול על היזם בלבד. אין באמור לעיל בכדי לפגוע בהתחייבויות היזם כלפי 
 עפ"י תנאי חוזה זה. המקומית

 
 
 
 תשלום הוצאות פיתוח וחתימה על חוזה תשתית .7

 
  .הפיתוח ישולמו על ידי היזם ישירות לרמ"יהוצאות  .7.1
 חוברת המכרז .בהתאם למפורט במועדי התשלום ותנאיו  .7.2

 
 שאינה קבלה היזם יקבלותשלומים נוספים   הפיתוח הוצאות בגין כי ליזם ידוע .7.3

במקרים בהם יצויין במפורש   . תשומות מס זה מתשלום לקזז יוכל ולא מס חשבונית
 .המכרז בחוברת שיפורט כפי הכל, מס חשבונית היזם בליקחלק מהתשלומים   ובגין
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בכל מקרה בו יתווסף לשטח הכולל המותר לבניה )עיקרי ושירות( הקבוע במסמכי  .7.4
פיתוח בגין היטלי וסוג שהוא, ישלם היזם הפרש  מיןהמכרז שטח בניה נוסף, מכל 

ר של רשות המקומית בהתאם לתעריפים ולהוראות חוקי העזלשטחי הבניה הנוספים 
 והיטל השבחה החל על פי חוק. הרשות המקומית

 
 

 החזר הוצאות הפיתוח ליזם בעקבות ביטול עסקה: .8
 

 ל ידיתנאי המכרז וזכייתו תבוטל עבד ועמיידוע ליזם כי אם מכל סיבה שהיא היזם לא  .8.1
ליזם את הוצאות הפיתוח ששולמו על ידו רק לאחר שהמגרש  י"רמ שיבת, אזי י"רמ

 מהיזם החדש. את הוצאות הפיתוח גבהת י"רמוישווק מחדש 
 

בו שולמו הוצאות מדד היכלול תוספת הצמדה למדד בלבד, מ הוצאות הפיתוח החזר .8.2
 בו יבוצע ההחזר ליזם.מדד הועד  בעת הזכייה , י"רמהפיתוח ל

 
זכאים לממש את  הרשות המקומיתו/או  רמ"יבנסיבות בהן בוטל חוזה זה, יהיו  .8.3

להלן, וסכום הערבות הבנקאית שמומשה, יהווה  11סע' הערבות הבנקאית, הנזכרת ב
 הפרת היזם את תנאיו של חוזה זה. ביטול העסקה עקב פיצוי מוסכם בגין

 
היזם מצהיר בזה, כי ידוע לו, שתשלום הוצאות הפיתוח וכל תשלום אחר על פי חוזה  .8.4

ל פי ולכל תשלום אחר ע על פי החוזה בגין הקרקע רמ"יזה, הינם בנוסף לתשלומים ל
לרבות היטלי  וכן הינם בנוסף לכל מס, היטל, אגרה וחיובים אחרים תנאי המכרז

 רשויות אחרות על פי כל דין.ו הרשות המקומית שייגבו על ידי פיתוח
 
 
 
 : רמ"יהיזם ו .9

 
על ההפרה, ובמקרה כזה  רמ"יל הרשות המקומיתהפר היזם תנאי חוזה זה, תודיע  .9.1

של היזם במכרז או בהגרלה, ולהימנע מחתימת לבטל את זכייתו  תרשאי רמ"יהיה ת
 או לבטל את החוזה בגין הקרקע עמו במידה שכבר נחתם. –החוזה בגין הקרקע עמו 

 
חוזה זה יבוטל מאליו בכל מקרה בו יבוטל, מכל סיבה שהיא, החוזה בגין הקרקע בין  .9.2

ודיע תליזם ו/או תבוטל זכייתו של היזם במכרז ו/או בהגרלה ו/או במקרה בו  רמ"י
 , כי אין עוד ליזם זכויות במגרש.לרשות המקומית רמ"י

 
תהיה זכאית  הרשות המקומיתמבלי לפגוע באמור ביתר תנאי חוזה זה, מוסכם בזה כי  .9.3

להימנע מחתימת החוזה בגין הקרקע עם היזם במקרה הפרה של  רמ"ילבקש מ
 התחייבות מהתחייבויות היזם על פי חוזה זה.

 
בכל מקרה בו תפעל   הרשות המקומיתנה ו/או תביעה כלפי היזם מוותר על כל טע .9.4

 לביטול החוזה בגין הקרקע וחוזה זה עקב הפרת חוזה זה על ידי היזם.
 

 את לממש זכאים הרשות המקומית או/ו י"רמ יהיו, זה חוזה בוטל בהן בנסיבות .9.5
 יהווה, שמומשה הבנקאית הערבות וסכום, להלן 11 יףבסע הנזכרת, הבנקאית הערבות

 זכות מכל לגרוע כדי באמור אין. זה חוזה של תנאיו את היזם הפרת בגין מוסכם פיצוי
 כל פי ועל זה חוזה פי על היזם כלפי י"ולרמ  לרשות המקומית העומדים נוספים וסעד

  .דין
 

השבה כלשהי של הוצאות פיתוח ליזם, במקרה שיהיה זכאי להחזר כזה, תבוצע כנגד  .9.6
  קבלה שימציא היזם לרמ"י.

 
אם שילם היזם לרמ"י חלק מהוצאות פיתוח וקיבל בגינן חשבונית מס, יושב אותו חלק  .9.7

 של הוצאות אלה על פי קביעת רמ"י וזאת כנגד חשבונית מס שימסור היזם לרמ"י.
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 בגין החוזה לחתימת מוקדם תנאי מהווה זה חוזה על שחתימה לו ידוע כי מצהיר היזם .9.8
 הרשות המקומית ואישור זה חוזה פי על ייבויותיוהתח וביצוע, ליזם י"רמ בין הקרקע

 .המבנה לגבי המקומית מהרשות אישור אכלוס לקבלת מוקדם תנאי מהווה, ביצוען על
 

ידוע ליזם כי אחריות לביצוע עבודות הפיתוח מוטלת על הרשות המקומית וכי הוא לא  .9.9
 יבוא לרמ"י בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין .

 
 
 

 בגין עבודות חשמל ותקשורת:תשלום   .10
 

היזם מצהיר, כי ידוע לו, שעבודות החשמל באתר יבוצעו על ידי חברת החשמל וכי 
כתנאי לביצוע עבודות החשמל, יידרש היזם לשלם לחברת החשמל את התשלומים, כפי 

וזאת במועד שייקבע על ידי חברת החשמל  -שיידרשו על ידה על פי תעריפיה ותחשיביה 
  .חייב מהזמנת חיבור החשמל למגרש על ידי היזםעל פי המת

)טל"כ( , באתר  יזיה בכבליםווהיזם מצהיר, כי ידוע לו, כי יבוצעו עבודות טלפון וטל .10.1
ע"י חברת בזק וחברת הטל"כ, וכי כתנאי לביצוע העבודות על ידם יידרש היזם לשלם 

י תעריפיהן על ידן עפ"שיידרשו לחברת בזק ו/או חב' הטל"כ את התשלומים, כפי 
 ותחשיביהן ובמועד שייקבע על ידן.

 
באחריות  תנושאו/או מי מטעמה  הרשות המקומיתהיזם מצהיר , כי ידוע לו, שאין  .10.2

כלשהי לגבי ביצוע עבודות החשמל, הטלפון והטל"כ במועדן, כל עוד מילאו אחר 
יות באחרנושאת  הרשות המקומיתהנדרש מהם עפ"י חוזה זה לשם ביצוען, וכן כי אין 

    לטיב העבודות הנ"ל. 
 
 

 ערבות בנקאית:  .11
 

 על תשלום כל לרבות, ונספחיו החוזה תנאי פי על היזם התחייבויות כל מילוי להבטחת .11.1
 ביצוע במהלך הפיתוח בעבודות פגיעה או/ו הפרעה מניעת לעניין, ונספחיו החוזה פי

 נזק כל בגין יתהרשות המקומו, י"רמ ופיצוי לשיפוי, במגרש היזם של הבניה עבודות
 תשלום להבטחת, היזם לעבודות בקשר או/ו כתוצאה וייגרם במידה הפיתוח לעבודות

 יתר כל ולמילוי העסקה ביטול לרבות החוזה תנאי פי על היזם יתחייב בו פיצוי כל
הרשות  בידי היזם יפקיד, ונספחיו החוזה פי על תשלום כל לרבות היזם התחייבויות

, מסויגת-ובלתי אוטונומית בנקאית ערבות, זה חוזה על החתימה במעמד, המקומית
 הבסיסי המדד הינו בה הנקוב הבסיס כשמדד) למדד צמודה, הרשות המקומית לטובת
 כולל לא הפיתוח הוצאות מסכום( אחוז חמישה) 5% -ל השווה בסך(, זה בחוזה הנזכר
 תעמוד רבותהע.  המכרז בחוברת הנקוב ישן מול חדש , ציבור מוסדות בגין החיוב

 ידו על שיוקם, למבנה אכלוס אישור לרשות המקומית היזם יציג בו המועד עד בתוקפה
 מיום שנים 3 יהיה הרשות המקומית בידי שתופקד הערבות פקיעת מועד. במגרש
 את היזם יאריך, כאמור שנים 3 בתוך למבנה אכלוס אישור התקבל לא. העסקה אישור

 לקבלת הצפוי למועד עד הערבות פקיעת מועד לפני לפחות יום 60 הערבות תוקף מועד
 תוקף של מוארכת תקופה כל בתום גם ותחול תמשיך זו התחייבות. האכלוס אישור

 .הערבות
 

' יא כנספח ב"המצ הבנקאית הערבות נוסח את תואם יהיה הבנקאית הערבות נוסח .11.2
 .זה לחוזה

 
 הפרה של מקרה בכל הבנקאית הערבות את לממש זכאית יהתהי הרשות המקומית .11.3

 לא, אלה בנסיבות שמומשה, הבנקאית הערבות כספי. היזם ידי על זה חוזה של יסודית
 הערבות את לממש זכאית יהתה הרשות המקומית כן כמו. מקרה בכל ליזם יוחזרו

 .כאמור במועד תוקפה את יאריך לא שהיזם במקרה
 

 את לממש זכאית מיתהרשות המקו תהיה, לעיל האמור מכלליות לגרוע ומבליכמו כן  .11.4
 על נגרמו, הבלעדית דעתה שיקול שלפי מקרה בכל, ממנה חלק או/ו הבנקאית הערבות
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. הפיתוח לעבודות הפרעה או/ו פגיעה או/ו נזקים, בעקיפין או/ו במישרין, היזם ידי
לרשות  בלעדית נתונה תהיה, וסיבותיהם ההפרעה או הנזק קיום בדבר הקביעה

 .י"לרמ או/ו המקומית
 

 לתבוע הרשות המקומית או/ו י"רמ מזכות לגרוע בכדי הערבות במימוש יהיהא ל .11.5
 במקרה, דין כל פי על לרשותם העומדים, נוספים או/ו אחרים וסעד תרופה כל מהיזם
 .היזם ידי על זה חוזה הפרת

 
 . היזם חשבון על יהיו הארכתה או/ו הערבות במתן הקשורות ההוצאותכל  .11.6

 

מתחייב היזם להפקיד בידי הרשות המקומית  ערבות מומשה הערבות הבנקאית,  .11.7
בנקאית חדשה, וכל הוראות החוזה ביחס לערבות הבנקאית יחולו גם ביחס לערבות 

 הבנקאית החדשה.
 

 רישום המגרש:  .12
 

 .חשבונו על ויבוצעו היזם על יחולו היזם שם על המקרקעין של הרישום פעולות .12.1
 

 או היזם דרישת עקב המפורטת כניתהת תשתנה שהיא סיבה מכל אם כי ליזםידוע  .12.2
 ואם, לשינוי ו/או רשות המקומית י"רמ ואישור המקומית הרשות החלטת עקב

 היזם אזי, היזם רכש אותו המגרש על החלות הפיתוח הוצאות ישתנו השינוי בעקבות
 להוצאות תוספת י"רמ באמצעות המקומית לרשות לשלם מראש בזאת מתחייב
 הפיתוח היטלי בגובה סכומים או י"רמ י"ע שיקבע בשיעור, זה בחוזה הנקובות הפיתוח

 י"רמ מאת בכתב מהודעה יום 30 תוך וזאת נהםימב הגבוה לפי, העזר חוקי תעריף לפי
 11 בסעיף האמורה הבנקאית הערבות כי, יובהר. התשלום לביצוע מטעמה מי או

 .זו התחייבות גם מבטיחה
 

 
 שונות: .13

 
 סב ולהמחות את זכויותיה וחובותיה על פי הרשות המקומית  תהא זכאית לה .13.1

 חוזה זה, כולן או כל חלק מהן, לרשות אחרת, שתקבל על עצמה את התחייבויות                 
 הכל בכפוף לאישור והסכמה מוקדמים של רמ"י.–כלפי היזם   הרשות המקומית                

, ולא יהיה עוד תוקף לכל חוזה זה והוא בלבד מגבש את כל ההסכמות שבין הצדדים .13.2
מסמך ו/או מצג ו/או פרוספקט ו/או התחייבות ו/או תכנית, שנחתמו ו/או הוצגו ו/או 

 הוחלפו בין הצדדים קודם לחתימתו, באם כך נעשה.
 

 לא יהיה תוקף לכל שינוי בחוזה זה אלא אם נעשה בכתב ע"י כל הצדדים. .13.3
 

של  דהמשימוש בזכות מצי מנעותילא יהיה בכל ארכה שיהוי, הנחה, הקלה או ה .13.4
 הרשות המקומיתבמקרה מסוים, בכדי לגרוע מזכויותיה של  הרשות המקומית

ת לה עפ"י חוזה זה ועפ"י דין, או בכדי להוות תקדים או להשליך לגבי מקרים יהמוקנ
 אחרים.

 
הרשות קבע תבמקרה בו תתגלה סתירה בין הוראות חוזה זה ו/או נספחיו לבין עצמם,  .13.5

י ההוראה המחייבת. במקרה בו תתגלה סתירה בין הוראות חוזה זה ו/או מה המקומית
.  נספחיו להוראות חוזה חכירה ו/או נספחיו , יקבע רמ"י מהי ההוראה המחייבת

ו/או רמ"י, בנסיבות כאמור לעיל, תחייב את היזם לכל דבר  הרשות המקומיתקביעת 
 ועניין.
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 ביר לצד שלישי את זכויותיו ו/או היזם לא יהיה רשאי להסב, להמחות ו/או להע .13.6
 זה כולן או מקצתן, אלא בהסכמתה בכתב ומראש של רמ"י. התחייבויותיו שבחוזה         

 
 כל מס ו/או תשלום חובה הנובע מחוזה זה , ככל שידרשו יחולו על היזם וישולמו על  .13.7

 ידו.          

ש לרעהו ללא דיחוי על כל כתובות הצדדים הינן כנזכר במבוא לחוזה. הצדדים יודעו אי .13.8
שינוי בכתובותיהם הנ"ל. כל הודעה שתישלח בדואר רשום לפי כתובת מהכתובות 

ימי עסקים מהשליחה  3ן בתוך עהנקובות במבוא, תיחשב כהודעה שנתקבלה ע"י הנמ
 בדואר רשום.

 
  

 
 
 ולראייה באו הצדדים על החתום, 

 
 

_________________________   _____________________  
 היזם       הרשות המקומית

 
 
 

 )יחיד( אישור חתימת היזם 
 

ביום ____ הופיעו בפני מר/גב' ______________ מאשר כי  ___________אני החתום מטה, עו"ד

"היזם"  ת.ז. _____________ ומר/גב' ____________ ת.ז. _____________ שהוא/היא/הם 

 חוזה ונספחיו בנוכחותי.על הבפני חתמו וכהגדרתו בחוזה, 
 
 

 : ___________תאריך: ____________ חתימה וחותמת : ___________ עו"דהשם 
 

 )תאגיד( אישור חתימת היזם
 

הופיעו בפני מר/גב'  ביום __________מאשר כי  ___________אני החתום מטה, עו"ד

____________ ______________ ת.ז. _____________ ומר/גב' ____________ ת.ז. _

זאת בהתאם להחלטה  "היזם" כהגדרתו בחוזה,מורשי החתימה בשם ____________,  שהוא/היא/הם 

שהתקבלה כדין ובהתאם למסמכים ההתאגדות של "היזם",  מיום ___ של מועצת המנהלים של "היזם" 

 על החוזה ונספחיו בנוכחותי.בפני חתמו ו

 
 

 : ___________תאריך: ____________ חתימה וחותמת : ___________ עו"דשם ה
 
 

 רשימת נספחים:
 הרשות המקומיתשיבוצעו על ידי  תיאור עבודות הפיתוח –נספח א'  .1
 תנאים מיוחדים. –נספח ב'  .2
 .תשתית הסכם חתימת בדבר לרמ"י  הרשות המקומית אישור – 1' ו נספח .3
אישור רמ"י לרשות המקומית בדבר חתימה על הסכם בגין הקרקע עם  – 2נספח ו'  .4

 היזם .
 .סימון ומסירת מגרשהודעה על  –נספח ז'  .5
 אישור על קבלת מגרש מסומן. –נספח ח'  .6
 לחוזה. 11על פי סעיף  נוסח ערבות בנקאית -נספח יא'  .7
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  באתר המקומיתהרשות עבודות הפיתוח, שיבוצעו על ידי  –נספח א' 
 

 .הכנת תכניות מפורטות לביצוע עבודות הפיתוח של תשתיות ציבוריות .1
 

וביצוען של עבודות החשמל באתר, אשר יבוצעו  לתכנונןתיאום עם חברת החשמל ביחס  .2
חריות לעבודות, שתבצע חברת לא תהא כל א לרשות המקומיתל ידי חברת החשמל. ע

 .החשמל
 

בחלק מהשטחים  , חישוף ועבודות עפרקת עצים ת ו/או העתעקירביצוע עבודות  .3
  .תחומי התכניתהציבוריים ב

מובהר ליזם כי הרשות המקומית תהיה רשאית לבצע עבודות עפר חלקיות בשטח המגרש  .4
לרבות ביצוע דיקורי עפר  לתוך  לצורך שימוש בחומר והעברתו לשטחים הציבוריים

שיקול דעתה הבלעדי של הרשות וזאת על פי  המגרש לטובת בניית סוללת הכבישים 
 המקומית.

בדרכים  סלילת כבישים וביצוע מדרכות מאבנים משתלבות או מאספלט, על פי התכניות .5
 ות.הציבורי

בין קירות תומכים או מסלעות  הבלעדי לפי שיקול דעתהתבצע  המקומית הרשות .6
 . וזאת למגרשים צמודי קרקע בלבד המגרשים הנמוכים מהכביש

כל הקירות  ,הגובלים עם כביש או שטח ציבורימגרשי בניה רוויה לגבי  מובהר בזאת כי
שבונו על חהיזם, יבוצעו על ידי  ,התומכים לרבות קירות תומכי כביש ושטחים הציבוריים

. על היזם לנקוט בכל הפעולות הנדרשות לאבטחת יציבות הכביש הועל אחריותו המלא
 והתשתיות המונחות בו .

המגרש.  שטח בגבולות המגרש יחדרו לתוך  בוצעויש קירות תומכיםהמובהר בזאת כי כל 
 .הרשות המקומית ו/או מי  מטעמםלא תהא ליזם כל טענה ותביעה כלפי רמ"י ו/או ליזם 

  :המגרשים בתוך סלקטיבית עבודה .7
 באופן עקרוני, הרשות המקומית לא תבצע עבודות בתוך שטחי המגרשים. .א

 בתוך שטח המגרש באחריותו ועל חשבונו.היזם יבצע כל העבודות הדרושות  .ב

למרות האמור, בחלק מהמגרשים תבוצע עבודה סלקטיבית בהתאם להחלטת  .ג
 הרשות המקומית ובאישור רמ"י. 

ככל שייבחרו מגרשים שבהם תבוצע עבודה חלקית בתחום עבודות העפר, יחולו  .ד
 הכללים הבאים:

י של הרשות בחירת המגרשים תבוצע אך ורק על פי שיקול דעתה הבלעד (1
 המקומית )ובאישור רמ"י(.

 . העבודה תוגבל לביצוע חלקי ביותר )דיקור חלקי של הקרקע( (2

ובמידת הצורך לטפל  קרקע, בדיקות קרקע  יבאחריות היזם לבצע קידוח (3
 בדיפון הקיים. 

את כל עבודות באחריותו ובמימונו בחשבון כי עליו לבצע   תקחלהיזם על  (4
התייעצות עם ו בדיקות קרקע, ץ קרקעהמילוי במגרש על סמך ייעו

 קונסטרוקטור לגבי אופן ביסוס המגרש.

אלא במגרש, הסתמך על עבודות המילוי והדיקור שבוצעו הדגשה ליזם: אין ל (5
 .בצע בדיקה מחודשת כאמור באמצעות יועצים מטעמועליו ל

פיתוח פנים, ביסוס, קירות פיתוח או  –גרם למגרש יכל נזק שיהבהרה:  (6
 ו על אחריות היזם בלבדמבנה הינ
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עם התאגיד בגין ביצוע עבודות המים והביוב . )בגין ביצוע עבודות החלות על  תיאום .8
 התאגיד ישלם היזם דמי הקמה ישירות לתאגיד( .

  בדרכים הציבוריות בלבד. התקנת מערכות ניקוז ותיעול .9
ובהר ליזם כי מ .תקשורת ת ועד גבולות המגרשים עם חבר תקשורת תיאום ביצוע עבודות  .10

הזמנת חיבור למגרשים תחול על היזם ועל  .תקשורתת ועבודות יבוצעו על ידי חבר
 חשבונו.

גומחות לפילרים לרשת החשמל וכן גומחות מגן לתקשורת ולטלוויזיה בכבלים יבוצעו רק  .11
יח"ד ושל בנייה רוויה  3במגרשים חד משפחתיים ודו משפחתיים ולא יבוצעו במגרשים של 

שו גומחות במגרשים אלה הביצוע ע"י היזמים ועל חשבונם(. הגומחות יותקנו )אם יידר
בגבולות המגרש וייתכן כי יחדרו לתוך גבולות המגרש. במקרה של חדירה כאמור, לא 

 תהא ליזם כל טענה ותביעה כלפי רמ"י ו/או הרשות המקומית.
 א תהא כל טענהלליזם , חדירת גומחות חברת חשמל או בזק לתחום המגרש  במקרה של  .12

 .הרשות המקומיתו/או  רמ"יתביעה כלפי  ו/או דרישה ו/או 
 התקנת רשת תאורת רחוב. .13
לא כולל שטחים . על פי תכניות שיאושרופתוחים,  ציבורשטחי חלק מפיתוח וגינון ב .14

 המיועדים למבני ציבור, מבני חינוך, מקלטים וכד'.
 .המקומית הרשותסימון גבולות המגרש באתר על ידי מודד מטעם  .15
הכנת תכנית חלוקה של המגרשים באתר, שתשמש כבסיס לבקשות להיתר בנייה עפ"י  .16

, ומסירת מפות 1970 -תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאים ואגרות( תש"ל 
 , תקפות למועד מסירת המפה לצרכי תכנון. 250: 1טופוגרפיות בקנה מידה 

 , ייעשה על ידי היזם ועל חשבונו.עדכון המפות לאחר מסירתן ליזם , אם יידרש .17
 
 
 

_________________    __________________ 
 היזם      הרשות המקומית
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  תנאים מיוחדים –נספח ב' 
  תכנית מס' על שינוייה: שדה דב שם האתר:

 
 פירוט גושים וחלקות

 חלקות בחלק חלקות בשלמות גוש

                  

                  

 

       מס' מגרש / מתחם:

מחיר  מדד  סוג המדד:
יה יבנב התשומ

 למגורים

       מדד בסיס חודש/שנה:

 "יהוצאות הפיתוח לתשלום לרמ

       סכום כנגד קבלה:

 
 התחייבות למועדי ביצוע

 תאריך הכרזת ועדת מכרזים על הזוכה במכרז או בהקצאת הקרקע. –המועד הקובע 
 הרשות המקומיתמועדים ומטלות פיתוח החלות על 

מועד מסירת מפת תיאום  .1
תשתיות לצורך תכנון המבנה  

 ליזם תוך

בכפוף לכך שנחתם חוזה תשתית  חודשים מהמועד הקובע 8
) בתנאי שנחתם הסכם התשתיות במועד שנקבע בתנאי המכרז.

 עם היזם(

חודשים מהמועד הקובע בכפוף לכך שנחתם חוזה תשתית  24 מועד מסירת המגרש ליזם תוך .2
בגוף  6)ובהתאם לאמור בסעיף במועד שנקבע בתנאי המכרז.

 ההסכם(.
 

מועד השלמת עבודות החיוניות  .3
 תוך אישור אכלוסת לקבל

בכפוף לכך שנחתם חוזה תשתית  חודשים מהמועד הקובע 48
 .במועד שנקבע בתנאי המכרז

 מועד השלמת עבודות הפיתוח .4
מיחידות הדיור באתר יקבלו  80%חודשים מהמועד שבו לפחות  18תוך  

 .אישור אכלוס
 

 מועדים ומטלות החלות על היזם
מועד קבלת היתר בניה מאושר  .1

 תוך
חודשים מהמועד הקובע מתחייב היזם לקבל היתר בניה מאושר  24

 סופית

 -מועד ביצוע על ידי היזם  .2
קירות תומכים או גדרות 
היקפיים בגבול המגרש עם 

 השטחים הציבוריים

 .הרשות המקומיתמקבלת המגרש מאת חודשים  6

מועד השלמת המבנה וקבלת  .3
   אישור אכלוס

בהתאם 
לתנאי 
 המכרז

 .קבלת המגרש מהרשות המקומית  חודשים מהמועד

  
 .)הערה: המועדים הנקובים  לעיל כפופים להסתייגויות המפורטות בנוסח החוזה( 

 
 הרשות המקומית

  
 היזם
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 לכבוד
 תאריך: ________    ______________________ )היזם(

     ______________________ )כתובת היזם(
 

 א.נ.,
 , ותשתיות ומסירת מגרש: סימון הנדון

 אתר: 
 

סימון גבולות מסירה של יערך באתר תהננו להודיעכם כי ביום _______________  .1
 במגרשכם בפועל על ידי מודד האתר, באמצעות קביעת יתדות.

 
הנכם מתבקשים להגיע ביום ___________ בתאריך ____________ בשעה  

_____________________ במטרה ________ מקום המפגש _________________
 רשותשנחתם עם  חוזה בגין הקרקעלקבל את סימון המגרש במועד, הכל בהתאם ל

 מקרקעי ישראל וכמפורט בחוזה לביצוע תשתיות ציבוריות, שנחתם עמנו.
 

. ידוע לך כי במידה ולא תופיע לסימון ולמסירת המגרש בתאריך הנקוב לעיל, יראו אותך 2
ן נמסר לידך במועד שננקב בהודעה זו וכי לא תהיה לך כל טענה ו/או כמי שהמגרש המסומ

 י. "ו/או רמ  הרשות המקומיתדרישה בעניין זה כלפי 
 

 ין יש לפנות למנהל הפרויקט או נציגו מר ____________ישאלות הקשורות בענ
 בטל': _________________ 

 
 רב, בכבוד

 
______________ 

 (הרשות המקומית)
 __________ -מנהל הפרויקט  העתקים:

 תיק היזם  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בדבר סימון ומסירת המגרשהודעה  –נספח ז' 
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 :לכבוד
 א.נ.,

 
 

 ותשתיות מבוצעות                 אישור על קבלת תחומי מגרש מס': הנדון
 
 
 

______ נפגשתי עם מודד מוסמך ___אני הח"מ מאשר בזה כי ביום __ .1
המגרש שמספרו נקוב לעיל  ותאשר סימן ומסר גבול ,____ באתר___________________רמ

 על ידי קביעת יתדות.
הנני מאשר כי במעמד קבלת המגרש הוצגו בפני התשתיות שבוצעו או אלה המיועדות לביצוע  .2

 לרבות אלה המצויות בגבול ובתחום המגרש והמפורטות להלן :
 הצורך ( במקומות המתאימים והוסף או מחק שורות על פי V)הערה:סמן 

 
  

  
  
  
  
 

ומצאתיו תקין ותואם את שטח המגרש ואני מוותר בזאת על כל טענות  בדקתי את סימון הגבולות
 .ו/או תביעות בגין סימון גבולות המגרש

האחריות ידוע לי שבהתאם לדין, תוקפן של המדידות מוגבל בזמן וכי בזאת כי אני מאשר 
ועל תחול עלי  ,בניה להיתר הגשת הבקשהלרבות לצורך , שיידרשולחידוש המדידות ככל 

 .חשבוני
על פי תנאי  ןאני מאשר בזאת כי התשתיות שפורטו לעיל הוצגו בפני וכי אהיה אחראי לתקינות

 .החוזה.
  חתימת היזם/משתכן 

 חתימה ותאריך ת.ז. שם מלא
 
 

 
 
 

  הצהרת המודד 
מות וחתם בפני על הנני מצהיר בזאת כי היזם/משתכן קיבל ממני את סימון המגרש ואת התשתיות הקיי

 מסמך זה.
 חתימה ותאריך ןמס' רישיו שם המודד

 
 תיק יזם/משתכן העתק:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אישור קבלת מגרש מסומן –נספח ח' 



 שדה דבהאתר: 
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 אישור בדבר חתימת הסכם תשתית -1ו' נספח 
 :דלכבו

 
 
 

       תאריך:  

 מר 
--------------- 

   

 מרחבמנהל 
  צפון

 

  מס' מכרז: מקרקעי ישראל רשות
   

   א.נ.

 מס' פרויקט מס' הת.ב.ע. שם הפרויקט  שם הישוב הנדון:
    

 
 אישור

 
 הננו לאשר בזאת כלהלן:

 
 המשתכן / היזם : .1

 
 

 שם מלא:
       

 ת.ז. / ח.פ.:
       

 כתובת:
       

 שבפרויקט הנ"ל.      אשר זכה במכרז הקרקע במגרש מס'  .2
 

 חוזה לביצוע תשתיות ציבוריות חתום וכן המציא ערבות בנקאית.                    מסר לעירית .3
  

 אין מניעה מבחינתנו לחתום עם היזם על הסכם בגין הקרקע. .4
 
 
 

  

 ,בכבוד רב  העתק
 מקרקעי ישראל רשותחשב 

 מנהל פרויקט
 מנכ"ל חברת הבקרה

 

  הרשות המקומית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 שדה דבהאתר: 
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 בדבר חתימה על הסכם חכירה עם היזם לרשות המקומיתאישור רמ"י  -2נספח ו' 

    תאריך:   :דלכבו

   

 

-----------------------------------------------  

  מס' מכרז: 

   

   א.נ.

 הנדון:

 מס' הת.ב.ע. שם הפרויקט  שם הישוב
מס' פרויקט 

 י"ברמ

    

 אישור

 הננו לאשר בזאת כדלהלן:

 המשתכן / היזם :

       שם מלא:

       ת.ז. / ח.פ.:

       כתובת:

 אשר זכה במכרז הקרקע במגרש מס' _________  שבפרויקט הנ"ל.

 חתם חוזה חכירה עם רמ"י.

 חוזה תשתית חתום.אין מניעה למסור למשתכן/יזם הנדון 

   

 ,בכבוד רב  העתק

 מרחב הת וגזבר  רשות מקרקעי ישראל חשב 



 שדה דבהאתר: 
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  לכבוד
 

  תאריך: _______       .----------------
אתר:                     "(הרשות המקומית)להלן: "

_________ 
 מגרש מס':______         

 א.נ.,
 ערבות בנקאית מספר __________הנדון: 

)להלן: "סכום הערבות"(, ___________  ו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסךהננ
לכם מאת:  להגיע כשהוא צמוד למדד כמפורט להלן, המגיע או עשוי

______________________________ )להלן: "החייב"( בקשר עם חוזה לביצוע תשתיות 
 .רשות המקומיתה ציבוריות )להלן: "החוזה"( שנחתם בין החייב לבין 

 
 למונח "מדד" משמעות: -לצרכי ערבות זו 

 
, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, תשומות הבניה למגוריםמדד 

כולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין 
 מדד הקיים ובין אם לאו.אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי ה

 
אם יתברר שהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו )להלן: "המדד החדש"( עלה 

)להלן: "המדד היסודי"( אזי, יחושב סכום הערבות ___________  חודש/שנת לעומת מדד
ום כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן: "סכ

 הערבות המוגדל"(.
 

למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך ממנו, לא יחול כל שינוי 
 בסכום הערבות.

 
אנו נשלם לכם מפעם לפעם, מיד עם קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום בגבול סכום 

ה תשלום מהחייב, הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחיל
פי כל דרישותיכם גם יחד, לא יעלה על סכום -ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על 

 הערבות המוגדל.
 

 בתוקפה עד ליום ________. רתישאערבות זו 
 

כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להגיע בכתב למשרדי הסניף החתום מטה שמענו הוא 
  שר בתאריך פקיעת תוקף הערבות, בשעות שבהן סניף________________ לא יאוחר מא

 הח"מ פתוח לקבלת קהל. דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל, לא תיענה.
 

 אנו מתחייבים לשוב ולהאריך תוקף הערבות על פי דרישתכם בכתב .
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
 

 בכבוד רב,      
 בנק: __________         
 : _________סניף         

 
 

 הנחיות לצורך עריכת הערבות:

מסך הוצאות הפיתוח הנקוב בטבלת  5% סכום הערבות שיירשם יהיה בשיעור של •
  ., ישן מול חדש ומקדמה לחשמלדות ציבורההוצאות לא כולל חיוב בגין מוס

 המדד היסודי יהיה המדד הנקוב בראש טבלת המגרשים בחוברת השיווק. •

שנים קלנדריות מתאריך הכרזת רמ"י בדבר זכיית  3ירשם יהיה מועד פקיעת הערבות שי •
 .היזם במגרש

 ת בנקאיתנוסח ערבו – יא'נספח 
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  הזמנה; –( 23נספח א)
 

 
 הקצאה ואיזון לא מצורפים בפועל לחוברת המכרז.  בלתתכנית וטהתקנון  –( 23נספח א)



  הפתוח תפרטי חצרתחזוקת 
 ברובע שדה דב 

 
 

 ינוי ברובע שדה דבב
 הגדרות:
  -יחידת תכנון )בלוק( •

הבינוי בתכניות רובע דב, מורכב מרשת דרכים רחובות ושבילים  התוחמים קבוצת בניינים ויש להם 
 שבעניינה תוכן תכנית עיצוב רציף זה מהווה יחידת תכנון שטח .חצר פנימית -מתחם משותף

 אדריכלי ופיתוח סביבתי.
 

  שטחי חצרות  פתוחות פרטיות •
בבעלות הבעלים בבלוק, אך פתוחים גם לשימוש הציבור הרחב בהתאם לתכנית החלה  שטחים
למשל שטח פתוח מגונן ומפותח, שבילים להולכי רגל וכד'. על אף ששטחים אלו פתוחים  -במקום

 למעבר או שימוש הציבור, הבעלים אחראים על תחזוקתם. 



 

 

 
תפקוד מיטבי של הבלוק יש להבטיח כי התחזוקה של החצרות הפרטיות תעשה  כדי להבטיח •

באופן מקצועי, איכותי, רצוף וקבוע לאורך זמן. יובהר כי בהתאם למדיניות עיריית תל אביב, 
תחזוקת החצרות הפרטיות מבוצעת על ידה. לצורך כך, לאחר חתימה על הסכם בגין הקרקע 

יידרש  ,עיצוב האדריכלי והפיתוחהנחיות הכנת תכנית התאם לב וזאת וכתנאי להגשת היתר בניה
בהתאם היזם לחתום עם העירייה על הסכם תחזוקה של החצרות הפרטיות הפתוחות וזאת 

  .לדרישות העירייה ותנאיה
      

 במרכז  חצר
 הבלוק הבנוי

 כגג ירוק

 



 תכנית אשכולבמגרש: חצר הפרטית שטח מוערך ל

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 מוערך חצרכיתוב אדום= שטח 



 הרובע מרכזבמגרש: חצר הפרטית שטח מוערך ל

 
 

 מוערך חצריתוב אדום= שטח כ



 צפון הרובעשטח מוערך לשפ"פ במגרש: 
 

 פ

מוערך חצרכיתוב אדום= שטח   

3.07 

2.04 

2.92 

4.24 

2.36 

1.20 

3.17 

4.32 

3.07 

1.29 

1.21 

2.73 

1.16 

1.93 

1.44 

1.55 

3.86 

1.18 

2.05 



 

1 
 

 

 

תכניות מסמכי כתיבת לוהנחיות ת ותבני

 :לרובע שדה דב עיצוב ופיתוח

 (, דרפט לועדהתקנון)חוברת,  
 רקע

 
 הינה תכנית ייחודית בחזונה, מורכבותה ובצפיפות שנקבעה בה.  4444תא/ –תכנית רובע שדה דב 

שימושי לבנוסף  זאת ,גבוהה מהרגילפיזי על דגלה את נושא הקיימות המחייב רמת תיאום חרתה התכנית 

 קרקע מעורבים במגרש, טיפוסי בניין שונים ועוד.

על פי מסמכי תכנית המתאר כוללות התכניות המפורטות הוראה כי אישור תכנית העיצוב האדריכלי והפיתוח 

 תנאי להגשת היתר בניה למגרש ברובע. ע"י הועדה המקומית לתכנון ובניה מהווה 

לפרט את התפיסה  ת מתכנון )תב"ע( מאושר, ותפקידהתכנית הנגזרופיתוח היא תכנית עיצוב אדריכלי 

מפורטים המבנים המוצעים, עיצובם ואופן העמדתם זו העיצובית של הבינוי והפיתוח במתחם. במסגרת תכנית 

בין נאות  ממשק התכניות נועדו להבטיחבמגרש, מוצגת התפיסה הנופית והקשר בין הבנין לסביבתו הקרובה. 

מערכת הדרכים והמעברים הסמוכה )לרכב, בין המרחב הציבורי הכולל בין השאר את ייקט לפרוהבינוי ב

כמו כן,  קישור ותפקוד הפרוייקט בסביבתו.הבטיח את איכות הלזאת כדי ו להולכי רגל ולרוכבי אופניים(

וכד'.  לפיתוח שטחי החוץלתשתיות בתחומה, התייחסות לאדריכלות הבנין, לחומרי הגמר, כוללת התכנית, 

בתוך המגרש כדי להבטיח עמידה בניה ירוקה וקיימות סביבה,  היבטיבדיקות והתייחסות לבנוסף, נדרשות 

 .ב"בר קיימא וכיו ניהול מי נגר, גינוןניקוז ו, אוורור  ,מטרדית , רוחוחשיפה לשמש הצללהביעדי 

במסגרת פורום מהנדס עיר ורה עד לאיש צפון, תכנון לקתומחע"י אדריכל העיר מלווה  העיצוב קידום תכנית

 .המקומית וועדהולאחריו אישור ה
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 תכנית העיצובהנחיות לעורך  –חוברת תכניות עיצוב ופיתוח 

 

 הנחיות כלליות .1

  על . ים המנחים שלהנספחלכל הלהוראות התב"ע ועל תכנית העיצוב והפיתוח להיות תואמת

מסמכי המדיניות של  ,הבניההתכנון ותקנות , חוק התכנון והבניההתכנית לעמוד בהוראות 

 .בניהוקובץ ההנחיות העירוני להיתרי  יפו-עיריית תל אביב

 שטחים ציבוריים פתוחים, ) בפרויקט יםהגובל השטחים הפתוחים חנדרשת התאמה לפיתו

גופי תאורה  נטיעת עצים, שבילי אופניים, ריהוט רחוב,מעברים להולכי רגל, מדרכות וחניות, 

 .יפו-מתואם עם קובץ הפרטים הסטנדרטיים של עיריית תל אביב יהיה. הפיתוח וכד'(

 שלם והיחס לשטחים הציבוריים והפרטיים  תכנית עיצוב ופיתוח אדריכלי תערך עבור מגרש

 הגובלים בו, ברמות פירוט על פי הנדרש. 

  בהמשך לאמור לעיל, ניתן יהיה לאשר רמת פירוט נמוכה יותר עבור בנין ספציפי, אשר דורש

מיוחדת )כגון בית מלון, דיור מוגן וכו'( בתנאי תאום עבור הבניין הספציפי טרם  התייחסות

 התכנון ומשרד אדריכל העיר. מחלקתבנייה מול פתיחת בקשה להיתר 

 

 הנחיות מפורטות .2

 החוברת.גוף . שרטוטים בקנ"מ גדול ניתן לשלב כדף מקופל בA3חוברת פורמט ת בויש להגיש את התכני

יועץ תנועה, יועץ פרטי היזם, אדריכלי הפרויקט ואדריכלי הנוף ויועצים רלוונטים )דף השער יכלול את 

 .וכו'( נרגיה, תשתיות רטובות, פניאומטי, פיתוח, אסביבתי

 

 :הפרקים הבאיםתכניות הנדרשות להצגה בחוברת לפי הלהלן 

 .ב״עהתוהוראות  החוברת(  ל)ניתן להקטין את קנ"מ על מנת שיותאם לגוד תשריט התב"ע .1

 .החוברת( ל)ניתן להקטין את קנ"מ על מנת שיותאם לגוד של התב"ע נספחי הבינוי .2

כולל הבטחת אי פגיעה  ארבע הפיאות של המגרש, בהתייחס למגרשים הסמוכים עבור תכנית דיפון .3

 ברחוב הגובל ובשטחי ציבור גובלים. תכנית זו תתואם מול מינהל בינוי ותשתית והחברה המבצעת.

המראה את ההקשר הסביבתי גודל הפרויקט( בהתאם ל) 1:500 או  1:1000בקנ"מ  תכנית פיתוח נופי .4

יש להטמיע  הגובלים.והשטחים הציבוריים הפתוחים התכנית ושמות הרחובות  תוולכוללת סימון גבו

 מתוכנן ברחובות הגובלים.עירוני הקיים/האת הפיתוח ה

הכוללת את הנתונים  מפלס הרחובבעל רקע תכנית מדידה עדכנית  1:250בקנ"מ  תכנית פיתוח .5

 :הבאים

 קווי מידהכולל  – סימון קוי מגרש וקוי בנין. 

 שטחים בזיקת הנאה לשימוש הציבור. בשטחים הפתוחים הפרטיים ובי הפיתוח בקביעת אופ 

  ם גובלים, כניסות לבניינים המתוכננים ולבניינים י)פינות מגרש, פינות מגרש מפלסיםסימון

, שטחי גינון, גובה עליון , חצרות אנגליותשכנים, כבישים, מדרכות ושבילים גובלים, חצרות שירות
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ה עליון של צוקיים מרתף מתחת לשטח מגונן יש לציין בסוגריים מפלס ק במידה .של גדרות(

 הבטון.

  ניקוז מי גשם.ניהול נגר וופתרון שיפועים סימון 

 והשטחים הפתוחים שבזיקת הנאה פתוחים פרטיים הקביעת אופן השימוש בתחום השטחים ה

לים, אופן ביינים הגו, לרבות מקומות ישיבה ושהייה, יחס לבנשימושוהתאמת התכנון ללציבור, 

פתוחים העירוניים, מיקום נטיעות ושטחים מגוננים, חתכים ופרטי ציבוריים ההחיבור לשטחים ה

  גמר עקרוניים.

  גמר בריצופים ובגדרות סימון חומרי– "Hatch"  פירוט גוונים של  .סוגי הריצופים השוניםלשונה

 חומרי הגמר.

 יש ) בשטחים הציבורייםיקות הנאה, במדרכות ובז עירוניים הטמעת פרטי פיתוח סטנדרטיים

 לבקש את קובץ הפרטים הסטנדרטיים העירוניים(.

 גבהים וחומרי , בריצופים חומרי הגמר)התאמת מפלסים,  למגרשים הגובלים התחברותה פתרון

 .וכד'( דרותהג

 וכניסות לחניה סימון מיקום כניסות לבנינים במפלס הרחוב. 

  בשטח המגרש ובמדרכות הגובלות )קיימים ומתוכננים( סוגי עציםו הגידול לעצים תיבמיקום 

תיאור בתי הגידול המתוכננים מעל תקרה )חניון  .שגשוג העץלהבטחת כולל סימון נפח מינמלי 

 יכלול חתך המפרט את שיטת ניקוז בית הגידול ומערכת סחרור המים להשקיה חוזרת. בד״כ(

 ( בשטח המגרש בתאום עם מחלקת דרכים ומאור כננים)קיימים ומתו גופי התאורהעמודי ויקום מ

 .ובמדרכות הגובלות

 לקובץ הפרטים הסטנדרטיים בשטחים שבזיקת הנאה לציבור בהתאמה  וסוג ריהוט רחוב מיקום

 העירוני

  כולל תכנון לוחות סולאריים על אלמנטי ההצללה באזורים  אלמנטי הצללהו אלמנטי מיםמיקום

 .האנרגיה של התכניתהחשופים לשמש על פי נספח 

  יש לבדוק  – קיים או מתוכנן במידה ו) ברחובות הגובלים למגרש שבילי אופנייםתוואי סימון

מדיניות העירייה ללשבילי אופניים ו העירונית אבתכנית הל ,תנועה של התכניתנספח ההתאמה ל

פי הנחיות סימון מיקום כל עמדות העגינה לאופניים בשטח הפרטי הפתוח על  .רחובלפיתוח ה

הם, סימון מהלך רכיבה באופניים משביל האופניים יהגבוה בינ –התכנית או תקן החניה העירוני 

 עד לתחנות העגינה. 

 פיתוח שפ"פים ומעברים פתרון ובכלל זה,  שטחים בזיקת הנאהו שפ"פיםימון גבולות שצ"פים, ס

  .בזיקות הנאה ברצף מפלסי עם המדרכות וללא אמצעי תיחום וגידור

  .מיקום חניות אופניים בתחום השטחים הפתוחים 

  עלייה לרכבאבן דרכה רציפה בכניסה לחניון עם מסימון מפלס. 

 לאנשים עם מוגבלויות תייחסות להנגשהה. 

מרתפים, הקומות פירוט עקרוני של פריסת השימושים במפלסים השונים, ב: כניות מפלסי הפרויקטת .6

 .אחר או קנ"מ מתאים 1:250בקנ"מ  גגותית ותכנית קומה טכנקרקע, קומה טיפוסית, קומת ה



 

7 
 

 

מפלסי קומות, קולונדות, גגונים,  :הכוללים 1:250לפחות, לאורך ולרוחב הפרויקט בקנ"מ  תכיםחשני  .7

 .וכד'נטו  מ' 1.5בתי גידול ו/או מילוי אדמת גן בעומק של לפחות ברור בחתך ל, סימון עצים

, יש לקבל פרוגרמה מתואמת מהיח' יםשטחי ציבור בנוי : במגרשים בהם נקבעושטחי ציבור בנויים .8

 ע"פ הנחיותיהם.  -לתכנון אסטרטגי ואגף נכסי העירייה, לתאם עם הצוות ואגף מבני ציבור את התכנון

מפלסים במפגש עם הקרקע ובקצה ציון המרי הגמר וכולל פירוט חו :פרישת גדרות וקירות תמך .9

 .העליון

:תכנית ריצופים .10

יש  להפחתת תופעת אי החום העירוני ולמניעת סנוור.בהיר תכלול ריצוף בעל גוון  תכנית הפיתוח

-) SRIע"י הצללה לאזורים הפתוחים ו/או שימוש בריצוף בעל ערכי התופעה  אמצעים למניעתלפרט 

Solar Reftecting Index  )ו/או ציון היחס בין תכסית השטחים הבנויים מקדם החזר קרינה/חום

.חים המגונניםוהמרוצפים לשט

 :זיתותח .11

מיקום לוחות סולריים על חזיתות , בחזיתות גמרהחומרי  פירוט, כולל מבנים גובלים 1:250בקנ"מ 

וסימון  לפי הצורך( – מסחרישילוט /מבנה)שם ה שילוטמיקום מוצע ל , על פי מסקנות סקר האנרגיה

  .אי אישור אדר' העירנבת תאורה אדריכלית

 :רנג ניהול .12

על  גשםהניקוז מי נגר והית הפיתוח של המגרש יש לסמן בתכנית נפרדת את סכימת ניהול על רקע תכנ

 . הסכימה תכלול לפחות את המרכיבים הבאים:פי הנחיות נספח ניהול הנגר בתב״ע

  משטח המגרש. השטח הפנוי  15%סימון שטחים פנויים מתכסית תת קרקעית בהיקף של

מ״ר וצמודים לשטחים פנויים  100_ם גדולים מחולק לשטחים גדוליתת קרקעית י תמתכסי

מתכסית תת קרקעית במרחב הציבורי או במגרשים מצרניים. לכל שטח יסומן נפח השהייה 

 בהתאם לנספח ניהול נגר.

  סימון מיקום בורות חלחול ישיר לתת הקרקע של מים מצינורות מי גשם מניקוז גגות ומרפסות

 הול הנגר.כולל חישוב נפח הבור בהתאם לנספח ני

  ציבוריים גובלים. ובשטחים התחברות לסכמת מי הנגר במגרשים הסמוכים סימון 

  גלישת עודפים ובכלל זה פתרונות  נות חלחול והשהיהופתרושיפועים סימוןOverflow  משטחי

הסימון יכלול מיקום  .ייה במרחב הציבוריהשהייה במגרש לשטחי החלחול וההשההחלחול וה

הדיוק הידועה לפתחי הביניינים של פתח מעביר המים במרחב הפרטי, קוטר וגובה מדויק ברמת 

 מכסימאלי של מעביר המים, מיקום וגובה מדויק של מוצא מעביר המים במרחב הציבורי.

  פתרונות ניקוז לתקופת הבנייה, כולל מתן מענה להשפלה במידה ותידרש. הנושא  יתואם  עם

 ל בת"ש.רשות המים, הגורמים העירוניים ומינה

: פינוי אשפה ערכותמ .13

  למערכת הציבורית וחיבורההפניאומטי בתחום המגרש  הפסולתתכנון הנדסי של מערכת פינוי. 

  מערכת הפניאומטית,על ידי ה אספופסולת להפרדה שלא יזרמי תכנון מיקום מכלי אצירת 

  הגישה של רכב הפינוי. דרכיבקומת הקרקע, וסימון 
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 : מערכות הבניין תכנון .14

 בניין פנלים סולאריים לייצור חשמל על גגות וחזיתות הבכלל זה: המערכות הטכניות ויקום מ

 בהתאם למסקנות סקר האנרגיה.

  ארובות לבתי אוכלמיקום  ,חניונים ושטחי מסחר איוורור, מערכות מיזוג אויר מיקום . 

  אורהתמתקני מיקום.  

  :כיבוי אש .15

  יתסניקה בנישה ייעוד  ברזיסימון ברור של.  

  ן. רחבות בשטח המיסעה ככל הנית מיקום 

  )סימון חדרי אופניים, עגלות, מחסנים, מתקנים טכניים נוספים )אנטנות, מזגנים, הסקה ,

 .וכו' בגומחות בקיר המבנה -חדרי/ארונות שירות לתשתיות עירוניות

  :תנועה נספח .16

 לפחות את המרכיבים הבאים:יכלול אגף התנועה  לאישורנספח תנועה 

 כניסה משותפת לשני  בעדיפות לפתרון שיאפשרלחניון תת קרקע )רמפה(  מיקום כניסת לכלי רכב

 מגרשים גובלים

 מפלסי קומות המרתף בהתאמה למצב קיים או מתוכנן במגרשים גובלים 

 אופנועים ואופנייםחניית , בחניה תת קרקעית סידור מקומות החניה לכלי רכב  

 ת כלי הרכב משביל האופניים עד למקום חניות האופניים בחניון סימון נתיב אופניים נפרד ממסע

 התת קרקעי

  .תאום חתכי הדרכים הגובלות לרבות מיקום שבילי אופניים וחיבורם לרשת העירונית 

:קיימאנספח תכנון בר  עריכת .17

הבאים: לנושאיםהתייחסות נספח הכולל 

 סכמת רוחות ואיוורור דירות על בסיס תכנית בינוי ופיתוח. 

 .סכמת בדיקות הצללה וזכויות שמש על מבנים ושטחים ציבוריים סמוכים 

 .סכמת בדיקה להתמודדות עם תופעת אי החום העירוני בהתאם לקובץ הנחיות העירייה 

 תכי קיר אופייניים, כולל ערכים תרמיים.ח 

 סכמת מערכת לייצור אנרגיה בתחום המגרש, לרבות מיקום צנרות ומתקנים סקר אנרגיה ו

 ניים.טכ

 בדיקת השפעת מעטפת מגדלים על הסביבה. 

  של היחידה לתכנון בר קיימא במשרד אדריכל העיר התקפה ליום עריכת תכנית  דרישהכל

העיצוב. 

 :בינוי מנחה תומך תפעולעריכת נספח  .18

מורכבות הניהול והתחזוקה  במבנים חדשים עולה בשל אופיו והיקפו של הרכוש המשותף הרב, הכולל 
 מכניות מורכבות.  -ומערכות אלקטרו ותפים רביםשטחים מש

 בנספח. שיוצגו  צרכים ל בהתאם ,מונעתיזומה ו חזקהת מערך הקמת להבטיח יש
  לטווח ארוך. שיטות תחזוקה ותפעול מתקני תשתית במגרש לרבות אמצעי פיקוח ובקרהפירוט 
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  משמעותיות בהוצאות הכרוכות תקלות ולמניעת המערכות תקינות להבטחתדרכים הצגת. 
 הבניין לתחזוקת הנדרש המימוןאת  להבטיח בו שיש ,מתאים תקציב של קיומו מחייבים אלו כל 

 הנספח יציג פתרונות כלכליים לנושא. .וניהולו
 מגרש.ב החיים של מושכל וניהול ארוך ולטווח מראש ותקציבית ארגונית היערכות 

 :דמיות תלת ממדיותה .19

 .שפ"פיםהגינות והעיצוב את לים, הרחובות הגובהכוללות את פיתוח  

 :רלוונטייםועיצוב רטי פיתוח פ .20

 ע"פ דרישה. 1:100בקנ"מ  פרטי פיתוח ועיצוב

 :לתכנית העיצוב שיש לצרףמאושרים על ידי הגורמים האחראים, מסמכים  .3

 עפ"י העניין ולפי דרישות התב"ע )נספח תנועה, נספח סביבתי, לתכנית העיצוב נספחים ם ותיא

, אישור סקר העצים ע"י אגרונום, אישור רשות קיימות ינספח נספחי תשתיות,סטי, נספח אקו

 ב(."וכיו העתיקות

 

 אישורים וחותמות .4

          :עורך התכנית

   יוזם התכנית:

           בעל הקרקע:

 אדריכל נוף:

 יועצים מקצועיים רלוונטיים:

 
 חוברת ושל התקנון:שלהלן בדף הראשון של ה הדיגיטלית יש להטמיע את החותמת

 

 יפו –אביב -הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל

 . . . . . . . שם התב"ע" –א ) ( מספר תב"ע "עתתכנית עיצוב ופיתוח אדריכלי: 

\ 

 

 אושרה בישיבות:
 

 החלטה . . .  פרוטוקול . . . . . . . . . תאריך . . . . . . . . .

 החלטה . . .  . . . . . . .פרוטוקול . .  תאריך . . . . . . . . .

 החלטה . . .  פרוטוקול . . . . . . . . . תאריך . . . . . . . . .

 

 
יו"ר הועדה/יו"ר ועדת  מהנדס העיר אדריכל העיר מנהל האגף

 המשנה
 

 תאריך . . . . . . . . . . . .. 

   

 

 תכנון )ר"ת( חתימת איש צוות
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  תקנון לתכניות עיצוב ופיתוח .ב

  פירוט החומר הנדרש

 תקנון לתכנית 
מספר  -תע"א )מספר( 

 שם התב"ע –"ע התב
 

 פורמט 

A4 
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 תכנית העיצובהנחיות לעורך  –יות עיצוב ופיתוח תקנון לתכנ

 

 יפו–אביב-מרחב תכנון מקומי תל

 תכנית עצוב אדריכלי ופיתוח סביבתיתקנון ל

 "שם התכנית"  -( מספר תב"ע מספרא )"עת

 

 פרטים כלליים .1

 רקע .1.1

 שורות( 10ב )עד "תיאור כללי של הפרוייקט, התב"ע, הסביבה, היקף השטחים, יעודי קרקע וכיו

יסביבתם תכנית העיצוב האדריכלי והפיתוח הש .1.2

"שם התכנית"  – תכנית זו תקרא תכנית עצוב אדריכלי ופיתוח סביבתי לתכנית מפורטת מספר 

 )להלן "התכנית הראשית"(.

 ".תכנית העיצובתכנית העיצוב האדריכלי והפיתוח הסביבתי תכונה: "

 

   במסמכי תכנית העיצו .1.3

 וראות תכנית העיצוב"(.דפי הוראות בכתב )להלן "ה  .א

 פיתוח"(.עיצוב ו)להלן "תכנית  מבקנ"שרטוטים הכוללת  חוברת בפורמט  .ב

 נספחי תשתיות,  נספחים נוספים עפ"י העניין ולפי דרישות התב"ע )נספח תנועה, נספח סביבתי, .ג

 וכיוב'(. , סקר עצים, אישור רשות העתיקותקיימות נספחינספח אקוסטי, 

 
 חלק בלתי נפרד מתכנית העיצוב בשלמותה.  הכנית מהווכל אחד ממסמכי התו

 במידה של סתירה בין תכנית זו לתכנית הראשית, תיקבענה הוראות התכנית הראשית.

והבנייה ואין בתכנית זו בכדי לאשר שטחי בנייה או סטייה  תכנוןהתכנית תהיה כפופה לתקנות ה

 מתקנות אלו.
 

 תחולת תוכנית העיצוב .1.4

 בגוש  ל השטחים המתוחמים בנספחי תכנית זו, הכוללים את החלקות:  תחול ע זותכנית 

 

שטח תכנית העיצוב  .1.1

 דונם.ערך מספרי ב

 

 מיקום וגבולות תכנית העיצוב .1.1

 בצפון:     , בדרום:    , במזרח:  ,  במערב:  /   _____ בשכונת ________ רח'
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    יוזם תוכנית העיצוב .1.1
 

 בעל הקרקע .1.1
 

 עורך תוכנית העיצוב .1.1

 
  היועץ תנועה, יועץ סביבמתכנן ניהול נגר, לפרט את היועצים הרלוונטיים: אדריכל, אדר' נוף, יש 

.וכו'

 

  מטרת תוכנית העיצוב .1.10

 – והנחיות עצוב אדריכלי ופיתוח סביבתי בהתאם להוראות בתכנית מפורטת מס'  הוראות

 ."שם התכנית" סעיף 

 

 העיצוב האדריכלי .2

 אפיון המבנים בפרויקט .2.1

צורת הבינוי, דירוג, אלמנטים ייחודיים, הוראות לעניין התאמה לסביבה הבנויה  :תיאור כללי .א

וכו'.

 :גובה המבנים, מס' קומות ומפלסים .ב

  הנחיות מחייבות )או מתן גמישות( לענין גובה המבנה, גובה קומות, מספר הקומות

 ומפלסים.

 ף עליון מרתפי חניה וכד'.התייחסות לגובה קומה טיפוסי/ממוצע/גובה קומת קרקע/ מרת 

 לציין –"שם התכנית".   – קווי הבניין יהיו ע"פ תוכנית מפורטת מס'  :קווי בניין .ג

 ניתן לקבוע הוראות מחייבות בהתיחס לקווי הבנין, לדרוש העמדה מסוימת וכו'.

מהתמהיל הקבוע בתב"ע, לרבות ניוד ממגרש  10%תותר סטיה של עד  :תמהיל יחידות דיור .ד

 רש ובהתאם לחו"ד היחידה האסטרטגית.למג

 בינוי, חזיתות המבנים ומעטפת .2.2

   :מגוון חזיתות
על מנת להבטיח מגוון עיצובי ברחובות הרובע, תכנית העיצוב תקבע הנחיות המגבילות עיצוב אחיד של חזיתות בין השאר  על 

 ודרישה לנסיגות ליצירת הפרדות לאורך החזית.ידי קביעת אורך מירבי של חזית אחידה, % מתוך החזית בו יותר עיצוב אחיד 

באופן שמקדם החזרת האור כולל חיפוי חוץעיקריים הפירוט חומרי גמר  :וגוונים חומרים .א

 ש  לזכוכית חיפוי , מעטפת וסוג זכוכית, הגבלות לרפלקטיביות מירבית המשוקלל 

 נים של חומרי הגמר.גוו –פרטים מחייבים במידה ויש, טקסטורה, צבעוניות   , 

שיאפשרו תחזוקה נאותה. הנ"ל תוך התייחסות לחומרים עמידים

הוראות לעניין מרפסות: :מרפסות .ב

 מידות, אורך ויחס לחזית(. ושילובן בחזית עיצוב המרפסותהנחיות ל(

 ואיסור מרפסות בולטות מעל שצ"פ. איסור הקמת מרפסות מדלגותהתייחסות ל
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 מ' מהבינוי. 2 המרפסות לא יבלטו מעבר ל

התואמים להנחיות העירוניות  פרטים וחומרים לסגירות חורף:סגירות חורףוהצללות  .ג

, פרגולות, הצללות וכד'. לפרגודים

 .ובאישורה בהתאם להנחיות מח' השילוט העירוניתיהיה שילוט  :שילוט .ד

:חזית חמישית .ה

 'הנחיות עיצוביות, תכסית וכו

 כניים על הגגותמתקנים טוההסתרה של  טיפולאופן ה.

  כולל הנגשה, מעלית, מעקות וכד'(.  או ״גגות כחולים״ מגונניםהוראות לביצוע גגות(

  לאיכות  הרשותפלו טיפול אקוסטי בהתאם לדרישות ויוסתרו ויט אלקטרומכניותמערכות

 הסביבה.

 בכל מקרה לא יבלטו המערכות הטכניות מעל למעקה הגג העליון .

 מ׳ מעל מפלס הגג.  3עד של סככה בגובה מ כחלקכות סולאריותהקמת מעראפשרות  תיבחן

 תנתן עדיפות להקמת מערכות סולאריות מעל מתקנים אלקטרומכניים שמאפשרים זאת.

 :תאורה אדריכלית .ו

יש להציג אלמנטי תאורה תאורה אדריכלית תהיה על פי מדיניות הוועדה המקומית.

 ת הצפה כללית על המבנה.המותאמים לארכיטקטורת המבנה. אין להציג תאור

 קומת הקרקע/קומת הכניסה  .2.3

  :כניסות המבנים .א

  ביחס למפלסי הסביבה / מדרכות סמוכות 0.00קביעת.  

  .'מיקום הכניסות העיקריות ומאפיינים )אם יש(, כולל כניסות לחניונים וכו 

  גובה, הבלטה, חומריות וכו'. –הוראות לעניין גגונים 

 :קומת הקרקע .ב

לדוגמא דירות גן, תכסית  –ות במידה ויש התיחסות ספציפית מעבר לכניסה  קביעת הורא

 מקסימלית של קומת הקרקע, מיקום וסוג שטחים משותפים וכד'.

 :שטחים משותפים בנויים .ג

, עגלות, מחסנים, /חניית אופנייםחדרי אופנייםלובאים משותפים, חדרי דיירים, הוראות לעניין 

 נות, מזגנים, הסקה לדוגמא( וכו'.מתקנים טכניים נוספים )אנט

 נגישות .2.4

 תכנון הבינוי והפיתוח יתייחס לתקנות הנגישות התקפות ויתן מענה לדרישות ההנגשה לאנשים עם

 מוגבלויות.

 תנועה .2.1

  והטמעת העקרונות בטקסט במקום זה. נספח תנועה מול אגף התנועהתאום

 מספר ומיקום של , ר החניונים, סידורמפותמיקום תכסית מרתפים, תקן חניה, התייחסות ל
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  וכו' , התייחסות לתכנון הרחובות הגובליםואופניים חניות אופנועים. 

מערכות  .2.1

מערכות סולאריות, הוראות מחייבות לעניין הספק מותקן ומיקוםקביעת  :ייצור אנרגיה .א

העיצוב והפיתוח, על בסיס סקר  שיערך עבור תכניתהנקודתי סקר האנרגיה מסקנות בהתאם ל

 האנרגיה המהווה חלק ממסמכי התכנית המפורטת )תב״ע(.

תקשורת, לכל המתקנים )חשמל, המתיחסות קביעת הוראות  :מתקנים טכניים והנדסיים .ב

גישות לחדרים טכניים מיקום גמלי מים, איסור חדרי שנאים עיליים, : גז וכו'( למשלמים 

ועוד.

יוטמעו  וארונות תשתית עירונייםלרבות חדרי שירות  ומתקנים טכניים והנדסיים פילרים

ציבורי או לצורך למרחב השלא ולא יבלטו  במעטפת המבנים ובתת הקרקע במידת הצורך

 מול הגורמים המאשרים על ידי היזם.יעשה התיאום  פתוח.הפרטי ה

הוראות מחייבות . קביעת הוראות לעניין מיקום מערכות מיזוג אוויר :מערכות מיזוג אויר .ג

לשימוש חוזר במי עיבוי מזגנים להשקיה ו/או הדחת אסלות. במערכותלתכנון 

קביעת הוראות לעניין מיקום פתחי כניסת אוויר ופליטת  :איוורור חניונים ושטחים מסחריים .ד

פירי מנדוף וארובות אוורור ממטבחים ומסעדות יעלו  אויר מחניונים, ארובות לבתי אוכל וכו'.

, יתאפשר פיתרון אחר באישור היחידה לאישור עד למעקה גגות המבנה/מבנים. לחילופין

הסביבה.

לא יותר מיקום פתחי איוורור לחניונים בתחום שטחים ציבוריים או שטחי זיקות הנאה לציבור.

סילוק האשפה מהמבנים במגרש יבוצע באמצעות מערכת  ר:אצירה ופינוי אשפה, מיחזו .ה

טיפוללונון למערכת הפניאומטיתתכהנחיותפניאומטית המחוברת למערכת העירונית. יוצגו 

פתרון להציג יש  מסחרית.מפעילותובמטרדים כתוצאהמחזורבהפרדת אשפה, בבפסולת, 

  מתואם עם אגף התברואה.כולל 

 .במידה ורלוונטיקביעת הוראות ספציפיות לעניין מיגון אקוסטי  :הנחיות אקוסטיות .ו

 אחסנת חומרים וכו'. ,קירוי, חומריםקביעת הוראות לעניין מיקום, פרטים,  :בריכות שחיה .ז

. במידה ורלוונטי קביעת הנחיות לתאורת חזיתות ותאורת שטחים פתוחים לציבור :תאורה .ח

 דרישה לאישור פתרון תאורה אדריכלית במסגרת היתר הבניה.

, בנישות ייעודיות כחלק מחזיתות המבנה ברזי סניקהשילוב קביעת הוראות לעניין  :כיבוי אש .ט

מיקום רחבות וסימונן.

בכל מקרה כל מתקני התשתית ימוקמו כחלק אינטגרלי מהבינוי ולא יבלטו למרחב הציבורי )גם 

 בבעלות פרטית המהווה חלק מהמרחב הפתוח של הפרויקט(שטח באם מדובר 

 בניה בשלבים .2.1

  ויש רלוונטיות יש לכלול הוראות לעניין. במידה

 הנחיות הפיתוח הסביבתי .3

 חים /זיקות הנאהשטחים פתו .3.1
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  האם יש גמישות במיקום או בגודל. מיקומם, גודלם ויש לציין

 בחצרות הפרטיות ו קביעת הוראות לתחזוקה, תפעול ושימוש בשטחים שבזיקות הנאה

במידה ויש חוזה, יש להציג בקצרה את עקרונותיו. .הפתוחות

 .תנאי להגשת בקשה להיתר יהיה חתימה על הסכמי הקמה ואחזקה של השפ"פים 

 טחשהיתוח פ .3.2

הוראות הכוללות:א. 

 אטומה המיועד שטח פנוי מבינוי תת קרקעי ומתכסית יש לציין מינימום  :שטח פנוי מבנייה

. מיקום השטח יהיה בצמוד משטח המגרשלפחות  15% ולנטיעות בשטח של חלחול טבעיל

לשטחים פנויים מתכסית תת קרקעית במרחב הציבורי או במגרשים מצרניים

  נדרשת התייחסות מפורטת לניהול מי הנגר במגרש ובמגרשים סמוכים :נגרהנחיות לניהול מי 

.על פי הנחיות נספח ניהול הנגר של התכנית

  עומק גנני מינימלי )כולל בתי גידול ו/או מילוי תוך  :צמחייה ונטיעת עציםהוראות לשתילת

.(נטו מ' 1.5אדמת גן בעומק של לפחות 

בתי . מ״ק 24ים )לא רק עבור מיתון רוחות( יהיה עצכל ההמזערי עבור  בית הגידולנפח  -

 שנים לפחות ביום שתילתם. 5 ים שישתלו יהיו עצים בוגרים בניעצההגידול יהיו רציפים. 

 עצים המשמשים בין השאר גם למיתון רוחות יהיו בעלי עלווה צפופה, לא נשירים.  -

נע שקיעת המצעים ברחבות מרוצפות בשטח הפרוייקט יש להציג פרט בית גידול אשר מו -

אדמת מבנה, תקרה כפולה וכד'. :כגון

פיתוח שפ"פים עם זיקות הנאה ו/או זיקות הנאה ברצף מפלסי עם המדרכות וללא אמצעי  -

 .תיחום

 ככלל, לא יותר שימוש בעץ איפאה כריצוף בתחום  :הוראות לחומרי גמר בתחום הפיתוח

. הפיתוח

  קיימותמאפייני  .4

לאשר בהתאם לפרק ד', ו - לכלול בדו"ח סביבה ובנייה ירוקהפרק זה יש נחיות ההערה לעורך התכנית: )

(. ככלל,  כל תכנית עיצוב תידרש בתאום מול היחידה לתכנון בר קיימאמול היחידה לתכנון בר קיימא

ובהנחיות , בהנחיות התכנית המפורטת 5281 5282 היתר בנייה יהיה עמידה בת"יפתיחת בקשה לל תנאי

 בנייה ירוקה התקפות בעת הוצאת היתר הבנייה.קיימות ומקומית להוועדה ה

  דו"ח רוחות .א

. יש להציג את יישום המסקנות בתקנון , על בסיס הדו"ח בתכנית המפורטתיש לצרף סכמת רוחות

 התכנית ובתכניות פיתוח ובבניין. לדוגמא: שילוב גגונים, קומת מסד, קולונדות, ריכוז עצים וכד'.

 קיימא יכלול הצהרת יועץ מוסמך לשילוב אמצעים אקלימיים בתכנית הפיתוח. נספח תכנון בר

דו"ח הצללות והעמדת המבנים .ב

אם בוצע בפרק זה יש לציין את יישום המסקנות בפיתוח ובבנין.  מפורט בנפרד. נספחיש להגיש 

 בתב"ע, יש לפרט שינויים בעקבות התכנון המפורט.
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יעילות אנרגטית  .ג

ומעלה ובהנחיות הוועדה המקומית  דירוג אנרגטי ב 5282ת"י יעמדו ב יתבתחום התכנ המבנים

  .לנושא זה התקפות בעת הוצאת היתר הבנייה

  ניהול מי נגר .ד

-היוצאות מהמגרש בהספיקות  תאפשר הקטנתו התכנית תכלול פתרון להשהיית מי נגר בתחומה

אל שטח  -הפתרונות ל ולהציג את (.50-ל 1ביחס למצב הקיים באירועי שיא )לפחות  25%

 ציבורי גובל.

  חסכון במים .ה

תותקן  .גינוןהשטחי להשקיית  םוהעברת ממבני המגורים מזגניםעיבוי מערכת לקליטת מי  תותקן

 מערכת לקליטת מי מזגנים ממבני המשרדים והעברתם להדחת אסלות במבני המשרדים.

 איוורור הדירות .ו

ר הדירות, כיווני רוח ובהתאם מסקנות ליישום בעונות יש להראות סכמה עקרונית של איוורו

 מ' מהפרויקט, יש לציין זאת ובהתאם את הפתרון. 100השונות. במידה וקיים מקור זיהום אוויר עד 

 . ככלל, לא יאושרו דירות עם כיוון אוויר אחד. כל הדירות יתוכננו עם אוורור מפולש

  דו"ח תרמי .ז

 בתכנית. מתייחס לכל המבניםעקרוני הדו"ח 

 קירות חתכי  .ח

של מכון התקנים  5282-ו 1045חיצוניים וציון שטחי זיגוג העומדים בתקן  קירות חתכיצירוף 

   .הישראלי

 ריצופים .ט

יש  להפחתת תופעת אי החום העירוני ולמניעת סנוור.בהיר תכנית הפיתוח תכלול ריצוף בעל גוון 

 וחים ו/או שימוש בריצוף בעל ערכי ע"י הצללה לאזורים הפתהתופעה  אמצעים למניעתלפרט 

ו/או ציון היחס בין תכסית השטחים מקדם החזר קרינה/חום(  )

 הבנויים והמרוצפים לשטחים המגוננים.

  חזיתות .י

  .בדיקת השפעת חזיתות מגדלים על הסביבה

 ירוניות התקפות.בדיקות לנושאי סינוור, בוהק וחום והתאמת חומרי הגמר להנחיות הע

 

 גמישות .1

  מהנדס העיר או מי מטעמו שינויים לא מהותיים בפיתוח הסביבתי או בעיצוב המבנים יאושרו ע"י

 .ולא יחייבו חזרה לועדה המקומית

 

 יחס להנחיות המרחביות  .1

 .יפו-התכנון יהיה כפוף להוראות התכנית הראשית וההנחיות המרחביות של עיריית תל אביב
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  שינוי מההנחיות המרחביות דורש התייחסות ספציפית של תכנית זו.כל חריגה או 

  .במסגרת עריכת תכנית עיצוב ניתן לשקול אם תכנית תבטל או תכיל הנחיות מרחביות

 
 

 שלביות תכנון תכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח .1

את כל המבנים והשטחים הפתוחים בתחומו, התייחסות  – תחום התכנון יכלול מגרש בשלמותו

ציבוריים ופרטיים. ניתן יהיה לאשר רמת פירוט נמוכה יותר עבור בניין ספציפי,  – לשטחים הגובלים

אשר דורש התייחסות מיוחדת )כגון בית מלון, דיור מוגן , בנינים לשימושים אחרים שאינם מגורים 

ון ומשרד וכד'( בתנאי תיאום עבור הבניין הספציפי טרם פתיחת בקשה להיתר בנייה מול צוות התכנ

 אדריכל העיר.

  

תנאים לקליטת בקשה להיתר .1

.לתכנית העיצוב והפיתוח תנאי לקליטת בקשה להיתר בניה יהיה אישור אדריכל העיר .1

התייחסות אגרונום העיריה לתכנון המוצע בקרבת העצים לשימור. .2

אישור מינהל בת"ש לשילוב ארונות תשתית עירוניים במגרשים הפרטיים.  .3

הקמה ואחזקה מול גורמי העירייה של השטחים הפתוחים. חתימה על הסכם .4

חתימה על הסכם הקמה ואחזקה מול גורמי העירייה של שטחי הציבור. .5

ברמה לבנייה ירוקה  5281אישור מעבדה מוסמכת )שלב א'( לעמידת התכנון בדרישות ת"י  .6

ל מגורם או אישור מקבי הנדרשת בהוראות התב״ע או בהנחיות המרחביות, המחמיר מבינהם

.'  רשמי המסמיך לתקן

באופן ו) 5282ת"י על פי  אנרגטי הדירוג לעמידת התכנון באישור מעבדה מוסמכת )שלב א'(  .7

או אישור מקביל מגורם רשמי המסמיך (שדירוג כל יחידת דיור בפרויקט לא יפחת מדירוג 

. לתקן

 

 לתחילת עבודות  םתנאי .1

 בתחום הפיתוח.  אישור פרטים וחומרי גמר

 

 לאכלוס םתנאי .10

לבנייה ירוקה  5281להשלמת ביצוע הבניין על פי דרישות ת"י   אישור מעבדה מוסמכת )שלב ב'( .1

. יתר בניה, או אישור מקביל מגורם רשמי המסמיך לתקןהברמה שהוצגה בבקשה ל

או  5282ת"י רישות על פי ד השלמת ביצוע הבניין בדירוג '(  לבאישור מעבדה מוסמכת )שלב  .2

. אישור מקביל מגורם רשמי המסמיך לתקן

רישום בפועל של זיקת ההנאה והשפ"פ לשימוש הציבור ו/או לכלי רכב. .3
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ביצוע בפועל של השטחים הפתוחים לשביעות רצון אדריכל העיר ואגף שפ"ע.  .4

יב ביצוע בפועל של השטחים הציבוריים הבנויים לשביעות רצון עיריית תל אב .5

הוראות לעניין נטיעות ובתי גידול. המוסמך לביצוע אישור אגרונום  .6
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 ישורים וחותמותא .11

          :עורך התכנית

   יוזם התכנית:

           בעל הקרקע:

 אדריכל נוף:

 יועצים מקצועיים רלוונטיים:

 
 של החוברת ושל התקנון: בדף הראשוןשלהלן הדיגיטלית יש להטמיע את החותמת 

 
 

 יפו -אביב -דה המקומית לתכנון ולבניה תלהוע

 . . . . . . . שם התב"ע" –א ) ( מספר תב"ע "עתכנית עיצוב ופיתוח אדריכלי: ת

\ 

 

 אושרה בישיבות:
 

 החלטה . . .  פרוטוקול . . . . . . . . . תאריך . . . . . . . . .

 . . החלטה .  פרוטוקול . . . . . . . . . תאריך . . . . . . . . .

 החלטה . . .  פרוטוקול . . . . . . . . . תאריך . . . . . . . . .

 

 
יו"ר הועדה/יו"ר ועדת  מהנדס העיר אדריכל העיר מנהל האגף

 המשנה
 

 תאריך . . . . . . . . . . . .. 

   

 

 

 

 תכנון )ר"ת( חתימת איש צוות
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  דרפט לועדה .ג

 לתכניות עיצוב ופיתוח

  פירוט החומר הנדרש
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(של הדרפט /שניט והתקנון זהים הם למעט נתוני התכנית בעמוד הראשוןככלל, הדרפ)

 דרפט 
מספר  -תע"א )מספר( 

 שם התב"ע –התב"ע 
 

 פורמט 

A4 
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 תכנית עיצוב ופיתוח -דרפט לועדה 

 

 תבנית ונתונים כלליים .1

 עזר באיש צוות התכנון לשם הפקת הנתונים.ייש להמבנה הדרפט נוצר מתוך מערכת מעקב תב"ע. 

 על מנת להימנע מטעויות. טינתונים הנגזרים מהתב"ע, איש צוות התכנון ישלים באופן אוטומ

 

 התוכן מס' החלטה
נתונים מתוך מערכת 

 מעקב תב"ע
  שם התב"ע –עא ) ( מספר התב"ע ת

 נתונים מתוך מערכת מעקב תב"ע

 
 

 : את התכנית אשרמוסד התכנון המוסמך ל
 
 

 :מיקום
 נתונים מתוך מערכת מעקב תב"ע

 
 :כתובת

 נתונים מתוך מערכת מעקב תב"ע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :גושים וחלקות בתכנית
 נתונים מתוך מערכת מעקב תב"ע

 
מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש

 בשלמותן
 מספרי חלקות

 בחלקן

     
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 יש להשלים )ע"י עורך הבקשה/איש צוות התכנון העירוני( –מפת מיקום 
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  :שטח התכנית
 נתונים מתוך מערכת מעקב תב"ע

 
  :ניםמתכנ

 יש להשלים )ע"י עורך הבקשה(

        :פיתוח ונוףמתכנן                  :אדריכל השימור                              :  תכניתאדריכל 

  בעלות:                                               יזם:                   :בנייה ירוקהיועץ 

 
 : מצב השטח בפועל

 
  :מצב תכנוני קיים

נאי להיתר בניה יהיה אישור תכנית קובעת כי ת ב"עהתפירוט התכניות התקפות הרלוונטיות. יש לציין אם 
 עיצוב אדריכלי ופיתוח סביבתי  ע"י הוועדה המקומית.

 
  :מצב תכנוני מוצע

 
תאור הבינוי וההקשר לסביבה הקרובה, אופי המבנים, גובה המבנים, עיצוב החזיתות והמעטפת. פירוט 

 ם וכלי רכב.עקרונות הפיתוח והפתרון הנופי, דרכי גישה, מעברים להולכי רגל, אופניי
 

 :נתוניםטבלת 
יש לוודא כי הנתונים נכונים ולבדוק אם היו שינויים בין הדרפט שהוגש לועדה המקומית להחלטות ועדה 

 מחוזית
 
 

 XXXתכנית  נתונים

  מ"ר 
  מ"ר שטחים עיקריים

  מ"ר שטחי שרות
   מרפסות

  קומות גובה
  מטר

  תכסית המגדל
  מרתפים תכסית

 

ראות התכניתעיקרי הו

 ניתן לקחת מתוך דברי ההסבר שבהוראות התב"ע.
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 המבנים הדמיות 

 
 שטחהפיתוח תכנית 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העיצוב האדריכלי .2

 אפיון המבנים בפרויקט .2.1

סביבה הבנויה וכו'.צורת הבינוי, דירוג, אלמנטים ייחודיים, הוראות לעניין התאמה ל :תיאור כללי .א

 :גובה המבנים, מס' קומות ומפלסים .ב

 
 
 
 
 
 
 

 הדמיית תלת ממד 
 כולל הרחובות הגובלים

 1זווית 

 
 
 
 
 
 
 

 ת ממד הדמיית תל
 כולל הרחובות הגובלים

 2זווית 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 תכנית פיתוח השטח בקנ"מ, כולל הרחובות הגובלים
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 .הנחיות מחייבות )או מתן גמישות( לענין גובה המבנה, גובה קומות, מספר הקומות ומפלסים 

 .'התייחסות לגובה קומה טיפוסי/ממוצע/גובה קומת קרקע/ מרתף עליון מרתפי חניה וכד 

 :קווי בניין .ג

 שם התכנית".   – 3001מל תת מס' קווי הבניין יהיו ע"פ תוכנית מפורט" 

 .'ניתן לקבוע הוראות מחייבות בהתיחס לקווי הבנין, לדרוש העמדה מסוימת וכו 

 :תמהיל יחידות דיור .ד

מהתמהיל הקבוע בתב"ע, לרבות ניוד ממגרש למגרש ובהתאם לחו"ד  10%ה של עד יתותר סטי

 היחידה האסטרטגית.

 בינוי, חזיתות המבנים ומעטפת .2.2

 :מגוון חזיתות .א

תבחן האפשרות לקבלת עיצוב חזית שונה לפי על מנת להבטיח מגוון עיצובי ברחובות הרובע, 

 מקטעים.

 :וגוונים חומרים .ב

, 14%של  פירוט חומרי גמר כולל חיפוי חוץ, מעטפת וסוג זכוכית, הגבלות לרפלקטיביות מירבית

ומרי הגמר.גוונים של ח –קביעת פרטים מחייבים במידה ויש, טקסטורה , צבעוניות 

:מרפסות .ג

קביעת הוראות לעניין מרפסות:

 מידות, אורך ויחס לחזית(. ושילובן בחזית עיצוב המרפסותהנחיות ל(

 ואיסור מרפסות בולטות מעל שצ"פ. איסור הקמת מרפסות מדלגותהתייחסות ל

 מ' מהבינוי. 2-המרפסות לא יבלטו מעבר ל

:סגירות חורףוהצללות  .ד

, פרגולות, הצללות וכד'. התואמים להנחיות העירוניות לפרגודים חורףפרטים וחומרים לסגירות 

 :שילוט .ה

 שילוט יהיה בהתאם להנחיות מח' השילוט העירונית ובאישורה.

:חזית חמישית .ו

 'הנחיות עיצוביות, תכסית וכו

 מתקנים טכניים על הגגותוההסתרה של  טיפולאופן ה.

  עלית, מעקות וכד'(. )כולל הנגשה, מ מגונניםהוראות לביצוע גגות

  .המערכות הטכניות יוסתרו ויטפלו טיפול אקוסטי בהתאם לדרישות היחידה לאיכות הסביבה 

 בכל מקרה לא יבלטו המערכות הטכניות מעל למעקה הגג העליון. 

 :תאורה אדריכלית .ז

 אדריכלית תהיה על פי מדיניות הוועדה המקומית. תאורה
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כיטקטורת המבנה. אין להציג תאורת הצפה כללית על יש להציג אלמנטי תאורה המותאמים לאר

 המבנה.

 קומת הקרקע/קומת הכניסה  .2.3

  כניסות המבנים .א

 0.00 ביחס למפלסי הסביבה / מדרכות סמוכות.  

  .'מיקום הכניסות העיקריות ומאפיינים )אם יש(, כולל כניסות לחניונים וכו 

  גובה, הבלטה, חומריות וכו'. –הוראות לעניין גגונים 

 קומת הקרקע .ב

 לדוגמא דירות גן, תכסית  –הוראות במידה ויש התיחסות ספציפית מעבר לכניסה  קביעת

 מקסימלית של קומת הקרקע, מיקום וסוג שטחים משותפים וכד'.

 שטחים משותפים בנויים .ג

  עגלות, מחסנים, /חניית אופנייםחדרי אופנייםלובאים משותפים, חדרי דיירים, הוראות לעניין ,

 ם טכניים נוספים )אנטנות, מזגנים, הסקה לדוגמא( וכו'.מתקני

 

 נגישות .2.4

 תכנון הבינוי והפיתוח יתייחס לתקנות הנגישות התקפות ויתן מענה לדרישות ההנגשה לאנשים עם

 מוגבלויות.

)תאום נספח תנועה מול אגף התנועה והטמעת העקרונות בטקסט במקום זה(  תנועה .2.1

חניות מספר ומיקום של , , סידור החניוניםרמפותמיקום ניה, תכסית מרתפים, תקן חל התייחסות

 וכו' , התייחסות לתכנון הרחובות הגובליםאופנועים ואופניים

מערכות  .2.1

גז וכו'( למשל  מים קביעת הוראות והתיחסות לכל המתקנים )חשמל,  - מתקנים טכניים והנדסיים .א

ים טכניים ועוד.גישות לחדר מיקום גמלי מים, איסור חדרי שנאים עיליים, 

 מתקני התשתית והתפעול ישולבו ככל שניתן במעטפת הבנינים ולא יבלטו שלא לצורך למרחב הפתוח.

יתאפשר מיקום של חדרי, שירות ארונות שירות ומתקני תשתית ציבוריים במגרשים סחירים, עפ"י 

הצורך העירוני.

ב והפיתוח, על בסיס הסקר שנערך העיצו בהתאם לסקר האנרגיה שיערך עבור תכנית ייצור אנרגיה: .ב

 לתכנית המפורטת.

.. במבנים ייעשה במערכות קביעת הוראות לעניין מיקום מערכות מיזוג אוויר -מערכות מיזוג אויר  .ג

לשימוש חוזר במי עיבוי מזגנים להשקיה ו/או הדחת אסלות.

אוויר ופליטת אויר  קביעת הוראות לעניין מיקום פתחי כניסת - איוורור חניונים ושטחים מסחריים .ד

פירי מנדוף וארובות אוורור ממטבחים ומסעדות יעלו עד למעקה  מחניונים, ארובות לבתי אוכל וכו'.

גגות המבנה/מבנים. לחילופין, יתאפשר פיתרון אחר באישור היחידה לאישור הסביבה.
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אה לציבור.לא יותר מיקום פתחי איוורור לחניונים בתחום שטחים ציבוריים או שטחי זיקות הנ

סילוק האשפה מהמבנים במגרש יבוצע באמצעות מערכת  – אצירה ופינוי אשפה, מיחזור .ה

טיפוללותכנון למערכת הפניאומטיתהנחיותפניאומטית המחוברת למערכת העירונית. יוצגו 

כולל יש להציג פתרון  מסחרית.מפעילותובמטרדים כתוצאהמחזורבהפרדת אשפה, בבפסולת, 

  ף התברואה.מתואם עם אג

.במידה ורלוונטי קביעת הוראות ספציפיות לעניין מיגון אקוסטי  -הנחיות אקוסטיות  .ו

אחסנת חומרים וכו'. ,קביעת הוראות לעניין מיקום, פרטים, קירוי, חומרים - בריכות שחיה .ז

. דרישה במידה ורלוונטי קביעת הנחיות לתאורת חזיתות ותאורת שטחים פתוחים לציבור - תאורה .ח

אישור פתרון תאורה אדריכלית במסגרת היתר הבניה.ל

, מיקום בנישות ייעודיות כחלק מחזיתות המבנה ברזי סניקהשילוב קביעת הוראות לעניין  - כיבוי אש .ט

רחבות וסימונן.

, לרבות במגרש ובסביבתו )חשמל, תקשורת, מערכות ציבוריות( ומתקנים טכניים קיימים פילרים .י

יוטמעו במעטפת המבנים ובתת הקרקע במידת הצורך.  ית עירוניים,חדרי שירות וארונות תשת

התאום מול הגורמים המאשרים יעשה על ידי היזם. 

בכל מקרה כל מתקני התשתית ימוקמו כחלק אינטגרלי מהבינוי ולא יבלטו למרחב הציבורי )גם אם 

 מדובר משטח בבעלות פרטית המהווה חלק מהמרחב הפתוח של הפרויקט(

 בים:בניה בשל .2.1

 במידה ויש רלוונטיות יש לכלול הוראות לעניין.

 

 הנחיות הפיתוח הסביבתי .3

 שטחים פתוחים /זיקות הנאה .3.1

  האם יש גמישות במיקום או בגודל. מיקומם, גודלם ויש לציין

 במידה ויש חוזה, יש  .ובשפ"פים קביעת הוראות לתחזוקה, תפעול ושימוש בשטחים שבזיקות הנאה

נותיו.להציג בקצרה את עקרו

  להיתר יהיה חתימה על הסכמי הקמה ואחזקה של השפ"פים. בקשהתנאי להגשת 

 שטחהפיתוח  .3.2

הוראות הכוללות: א. 

 משטח המגרש 15%יש לציין מינימום חלחול טבעי -שטח פנוי מבנייה

 נדרשת התייחסות מפורטת לניהול מי הנגר במגרש ובמגרשים סמוכים. -הנחיות לניהול מי נגר

 עומק גנני מינימלי )כולל בתי גידול ו/או מילוי אדמת גן תוך  צמחייה ונטיעת עציםלת הוראות לשתי

.מ'( 1.5בעומק של לפחות 

ים שישתלו יהיו עצקו"ב . ה 24נפח השתילה המזערי עבור עצים )לא רק עבור מיתון רוחות( יהיה  -

 בתי הגידול יהיו רציפים. שנים לפחות ביום שתילתם.  5 עצים בוגרים בני

 עצים המשמשים בין השאר גם למיתון רוחות יהיו בעלי עלווה צפופה, לא נשירים.  -
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ברחבות מרוצפות בשטח הפרוייקט יש להציג פרט בית גידול אשר מונע שקיעת המצעים כגון ,  -

אדמת מבנה, תקרה כפולה וכד'.

 י תיחוםפיתוח שפ"פים עם זיקות הנאה ו/או זיקות הנאה ברצף מפלסי עם המדרכות וללא אמצע.

 ככלל, לא יותר שימוש בעץ איפאה כריצוף בתחום הפיתוח. הוראות לחומרי גמר בתחום הפיתוח :

מאפייני קיימות  .4

)הערה לעורך התכנית: פרק זה יש לאשר מול היחידה לתכנון בר קיימא. ככלל,  כל תכנית עיצוב תידרש 

 בתאום מול היחידה לתכנון בר קיימא(

ובהנחיות  , בהנחיות התכנית המפורטת  5281 5282, ר בנייה יהיה עמידה בת"י היתבקשה ל פתיחתלתנאי 

 בנייה ירוקה התקפות בעת הוצאת היתר הבנייה.קיימות והוועדה המקומית ל

 דו"ח רוחות  .א

יש לצרף סכמת רוחות, על בסיס הדו"ח בתכנית המפורטת. יש להציג את יישום המסקנות בתקנון 

, קולונדות, ריכוז עצים וכד'. נספח מסדבניין. לדוגמא: שילוב גגונים, קומת התכנית ובתכניות פיתוח וב

 תכנון בר קיימא יכלול הצהרת יועץ מוסמך לשילוב אמצעים אקלימיים בתכנית הפיתוח.

 דו"ח הצללות והעמדת המבנים  .ב

ע בתב"ע, יש להגיש נספח מפורט בנפרד. בפרק זה יש לציין את יישום המסקנות בפיתוח ובבנין. אם בוצ

 יש לפרט שינויים בעקבות התכנון המפורט.

 יעילות אנרגטית .ג

ומעלה ובהנחיות הוועדה המקומית התקפות  Aדירוג אנרגטי ב 5282ת"י יעמדו ב המבנים בתחום התכנית

  .לנושא זה בעת הוצאת היתר הבנייה

 ניהול מי נגר  .ד

 25%-יקות היוצאות מהמגרש בהספ תאפשר הקטנתו התכנית תכלול פתרון להשהיית מי נגר בתחומה

אל שטח ציבורי  Overflow-ולהציג את הפתרונות ל (.50-ל 1ביחס למצב הקיים באירועי שיא )לפחות 

 גובל.

 חסכון במים .ה

תותקן מערכת  .גינוןהשטחי להשקיית  םוהעברת ממבני המגורים מזגניםעיבוי תותקן מערכת לקליטת מי 

 ברתם להדחת אסלות במבני המשרדים.לקליטת מי מזגנים ממבני המשרדים והע

 איוורור הדירות .ו

יש להראות סכמה עקרונית של איוורור הדירות, כיווני רוח ובהתאם מסקנות ליישום בעונות השונות. 

מ' מהפרויקט, יש לציין זאת ובהתאם את הפתרון. ככלל, לא  100במידה וקיים מקור זיהום אוויר עד 

 . כל הדירות יתוכננו עם אוורור מפולש. יאושרו דירות עם כיוון אוויר אחד

דו"ח תרמי עקרוני .ז

 יש להציג דו"ח עקרוני המתייחס לכל המבנים בתכנית.
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 ריצופים .ח

יש לפרט  להפחתת תופעת אי החום העירוני ולמניעת סנוור.בהיר תכנית הפיתוח תכלול ריצוף בעל גוון 

 SRI (-Solarמוש בריצוף בעל ערכי ע"י הצללה לאזורים הפתוחים ו/או שיהתופעה  אמצעים למניעת

Reftecting Index  )ו/או ציון היחס בין תכסית השטחים הבנויים והמרוצפים מקדם החזר קרינה/חום

 לשטחים המגוננים.

בדיקת השפעת חזיתות מגדלים על הסביבה .ט

 ת. מדובר בסט בדיקות לנושאי סינוור, בוהק וחום והתאמת חומרי הגמר להנחיות העירוניות התקפו

 גמישות .1

ולא יחייבו  מהנדס העיר או מי מטעמו שינויים לא מהותיים בפיתוח הסביבתי או בעיצוב המבנים יאושרו ע"י

 חזרה לועדה המקומית. 

 

 יחס להנחיות המרחביות .1

 התכנון יהיה כפוף להוראות התכנית הראשית וההנחיות המרחביות של עיריית תל אביב.

  חביות דורש התייחסות ספציפית של תכנית זו.כל חריגה או שינוי מההנחיות המר

 

 שלביות תכנון תכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח .1

את כל המבנים והשטחים הפתוחים בתחומו, התייחסות לשטחים  – תחום התכנון יכלול מגרש בשלמותו

דורש ציבוריים ופרטיים. ניתן יהיה לאשר רמת פירוט נמוכה יותר עבור בניין ספציפי, אשר  – הגובלים

התייחסות מיוחדת )כגון בית מלון, דיור מוגן , בנינים לשימושים אחרים שאינם מגורים וכד'( בתנאי תיאום 

 עבור הבניין הספציפי טרם פתיחת בקשה להיתר בנייה מול צוות התכנון ומשרד אדריכל העיר.

 

 תנאים לקליטת בקשה להיתר .1

עיר.תנאי לקליטת בקשה להיתר בניה יהיה אישור אדריכל ה .1

התייחסות אגרונום העיריה לתכנון המוצע בקרבת העצים לשימור. .2

אישור מינהל בת"ש לשילוב ארונות תשתית עירוניים במגרשים הפרטיים.  .3

.בתחום המגרש חתימה על הסכם הקמה ואחזקה מול גרמי העירייה של השטחים הפתוחים .4

ר.חתימה על הסכם הקמה ואחזקה מול גרמי העירייה של שטחי הציבו .5

תנאי לתחילת עבודות: אישור פרטים וחומרי גמר בתחום הפיתוח.  .6
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 תנאי לאכלוס. 1

לשימוש הציבור ו/או לכלי רכב.והשפ"פ רישום בפועל של זיקת ההנאה  .1

ביצוע בפועל של השטחים הפתוחים לשביעות רצון אדריכל העיר ואגף שפ"ע.  .2

ון עיריית תל אביב ביצוע בפועל של השטחים הציבוריים הבנויים לשביעות רצ .3

הוראות לעניין נטיעות ובתי גידול. מוסמך לביצוע האישור אגרונום  .4
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 בנייה ירוקהוסביבה ו״ח ד .ד

 לתכניות עיצוב ופיתוח

  פירוט החומר הנדרש
 

תקנון לתכניות )פרק א.(  תכניות עיצוב ופיתוחהנדרשים לתכנון  סקרים ובדיקות של היבטי הקיימות פרק זה כולל

 )פרק ב׳( פיתוחעיצוב ו

, לפני הטמעת מסקנות דו״ח זה מול המחלקה לתכנון בר קיימא ואנרגיה במשרד אדריכל העיראת כל מסמכי לאשר  יש

.המסמכים בתכנון

 

סקר אנרגיה .1

סקר אנרגיה על פי הנחיות אדריכל העיר ומאושר על ידי המחלקה לתכנון בר קיימא ואנרגיה. מסקנות 

ת, בתשריט מערכות הבניין ובתשריט הפיתוח )אלמנטי הצללה בשטחים הסקר ישולבו בתשריט חזיתו

הפרטיים הפתוחים(.

דו"ח רוחות .2

על  דו״ח רוחות חתום על ידי יועץ מומחה לשילוב אמצעים אקלימיים בתכנית הפיתוח. הדו״ח יתכונן

י סוגי הדו״ח יכלול מודל חיזוי לשנ .ויפרט אותו תכנית המפורטתמסמכי הרקע של הבסיס הדו"ח ב

, מודל חיזוי לאוורור רוחות: רוחות מטרדיות ומסוכנות בחורף ואמצעים אדריכליים מחייבים למניעתם

שילוב גגונים, קומת מסד, קולונדות, ריכוז עצים וכד'( מסקנות הסקר ישולבו בתשריט הפיתוח ) .קיץ

  .בתקנון התכניתחזיתות אם יהיה בכך צורך ובפרטי 

נים דו"ח הצללות והעמדת המב .3

על פי הנחיות עיריית תל אביב. זכויות שמש יבדקו לגבי  בדיקות הצללה וזכויות שמש פלט של מודל

ועל גגות  סמוכיםפתוחים, על חצרות מבני חינוך שטחים ציבוריים סמוכים, על  מבנים חזיתות וגגות 

 ושטחים פרטיים פתוחים בתוך המגרש.

טי הצללות בשטחים הפתוחים שיבוא לידי ביטוי בשתירט מסקנות הבדיקה יוטמעו בתכנון נטיעות ואלמנ

.הפיתוח ותכנון מיקום לוחות סולאריים על גגות וחזיתות הבניינים במגרש שיבוא לידי ביטוי בתשריט 

התמודדות עם עומסי חום ואי החום העירוני .4

 כון במיםסיח סכמת בדיקה להתמודדות עם תופעת אי החום העירוני בהתאם לקובץ הנחיות העירייה

מערכת  :חיסכון המים בפרויקטת ומערכשתי הכולל סכימה תפעולית של דוח חתום על יועץ אינסטלציה 

תכנון ניקוז גינון  , מערכתו/ או הדחת אסלות  גינוןהשטחי להשקיית  םמזגנים והעברתעיבוי קליטת מי 

כולל  בין שתי המערכות השילובסכמתי של תכנון יש להראות מעל מרתפי חניה והשבת המים להשקיה. 

  .כמויות מים חזויות
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בדיקת השפעת חזיתות מגדלים על הסביבה .1

על שטחים פתוחים הנפלט ממעטפות בניינים והשפעתו חום קרינת בדיקות לנושאי סינוור, בוהק ודו״ח 

האדריכליים שיוצגו  םוחזיות בנינים סמוכים בתחום התכנית וסביבתה. מסקנות הדו״ח ישולבו בפרטי

  .בתקנון התכניתסכימת חזיתות. פרמטרים כמותיים של חומרי גמר של המעטפת יכללו ב

בניה ירוקה .1

  5282על פי תקן  ובדירוג אנרגטי  1045לעמידה בתקן  רכים תרמייםעחתכי קיר אופייניים, כולל.

 דה סכמה עקרונית של איוורור הדירות, כיווני רוח ובהתאם מסקנות ליישום בעונות השונות. במי

ככלל, לא  .מתאים פתרוןלתכנן מ' מהפרויקט, יש לציין זאת ו 100וקיים מקור זיהום אוויר עד 

 יאושרו דירות עם כיוון אוויר אחד. כל הדירות יתוכננו עם אוורור מפולש.
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 טופס ההצעה



 

 נספח "ב"
 

 לכב' 

 )"דירה להשכיר"( דירה להשכיר החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ

 )"רמ"י"( תל אביב עסקימרחב  –רשות מקרקעי ישראל 

 

 72/2021תא/טופס הצעה למכרז מס' 

( והבנתי את תוכנה, הנני מגיש הצעתי למכרז "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
ולרבות מודעות אשר פורסמו באתר , החוזים המצורפים לחוברת המכרז סחינובשלמותה לרבות ומסמכיה 

 רמ"י ודירה להשכיר.

נאיו פי ת-, אני מעוניין להשתתף במכרז עלי זו מוגשת לאחר שביקרתי במתחם, ראיתי ובדקתי אותוהצעת .2
 ולהפעיל כל הדירות במתחםבהתאם 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 מחירידוע לי כי,  .3
  , והכול בהתאם לתנאי המכרז על נספחיו.  (נוספות, אגרות והיטלים ודמי הקמה

 כולל מע"מ:לא קע הקרהצעתי עבור  .4

 ₪______________בספרות____________

 ₪במילים _____________________________________________________________________ 

בהתאם לשיקול  רמ"יתהיה אי התאמה בין הסכום הנקוב בספרות לבין הסכום הנקוב במילים, תבחר  אם
 כאשר תינתן עדיפות לסכום הנקוב בספרות. דעתה הבלעדי באחד מבין הסכומים הנזכרים,

 ידוע לי כי במידה שהסכום שיוצע יכלול אגורות, ילקח בחשבון הסכום ללא אגורות

 הערות: .5

זאת בכתב יד ברור על  לכתובבעקבות הזכייה, יש  תאגיד חדשלהקים  אם בכוונת המציע/יחידי המציע .5.1
 , כדלקמן:גבי טופס זה

 . יהיבעקבות הזכ שם תאגיד חדש שיוקםאת הזכויות ב לרכושבכוונתי  

 שותפות מוגבלת/חברה בע"מ /סוג התאגיד החדש: שותפות כללית רשומה

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

-(9א)חלקם של יחידי המציע בתאגיד יהיה כמפורט בנספחים  / 100%חלקו של המציע בתאגיד יהיה 
 . (10א)

  תר/לסמן את החלופה הרלוונטית(.יש למחוק את המיו*)

 אם יידרש תשלום מיסים, על הזוכים יהיה להסדיר את תשלום המס מול שלטונות המס.

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

לא ניתן יהיה לשנות את חלוקת הזכויות לאחר המועד האחרון  .יחידי המציעבאופן שווה בין  מחולקותכ
 להגשת ההצעות.

 יחידי המציע כלאחד משותף עם חכירה חוזה הרשות תחתום על  -משותפת מוגשת הצעה אם  .5.3
 . הקמת תאגיד חדש ( לעניין3, בכפוף לאמור בנספח א)המפורטים בטופס ההצעה ורק איתם



 

  :פרטי וחתימת המציע/יחידי המציע .6

 

 ' ומהווה את הסכמת המציע לכל תנאי המכרז. בטופס זה הינו חלק מנספח 

)מקור  המציע המציע או כלל יחידייש להגיש טופס זה מלא וחתום ע"י 
 .בלבד(

 המציע/ תיאור
  1יחיד מציע 

 

 
)אם ההצעה  2מציע יחיד 

 משותפת(

 
)אם ההצעה  3מציע יחיד 

 משותפת(

 ים/תאגידהצעה המוגשת על ידי 

שם 
    תאגיד:

מס'  
רישום 
    תאגיד:

רחוב 
    ומספר:
 ישוב:

   
 מיקוד:

   
 טלפון:

 נייד:   
 פקס:   
דואר    

    אלקטרוני:

 תאריך:
חתימה    

    וחותמת:
חלקו 
היחסי 
    במתחם

 

 ה לעיל, אלא אם צוין מען למכתבים אחר. כתובת המען למכתבים תהא כמצוין בטבל
 שאליו ישלחו המכתבים מיחידי המציעלציין את פרטיו וכתובתו של אחד יש  הינה הצעה משותפת, ההצעה אם

 

 

 

 דין-אישור עורך

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

הינם מורשי החתימה מטעם וכרים לי אישית/הזדהו בפניי לפי ת.ז. ו________________, מ

מחייבת את  יחיד המציע/"( וחתימתם בתוספת חותמת המציעיחיד המציע"/"המציע_________________ )"

ולרבות לצורך שבנדון המציע/יחיד המציע, לכל דבר ועניין לרבות לצרכי התחייבות המציע/יחיד המציע במכרז 

  לביצוע תשלום התמורה על פי מסמך זה.ההתחייבות 

 

___________ _______________         ______________________ 

 וחותמת חתימה                  שם                     תאריך     

 

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



 

 

  דין-אישור עורך

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

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

המציע מחייבת את יחיד המציע, לכל  יחיד "( וחתימתם בתוספת חותמתיחיד המציע_________________ )"

ולרבות לצורך ההתחייבות לביצוע תשלום  שבנדוןניין לרבות לצרכי התחייבות יחיד המציע במכרז דבר וע

  התמורה על פי מסמך זה.

 

___________ _______________         ______________________ 

 וחותמת חתימה                  שם                   תאריך     

 

 דין-אישור עורך

_________________, ת.ז.  -, _____________, ת.ז. ______________ וכי החותמים הנ"לאני מאשר 

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

המציע מחייבת את יחיד המציע, לכל יחיד "( וחתימתם בתוספת חותמת יחיד המציע_________________ )"

ולרבות לצורך ההתחייבות לביצוע תשלום שבנדון יין לרבות לצרכי התחייבות יחיד המציע במכרז דבר וענ

  התמורה על פי מסמך זה.

 

___________ _______________         ______________________ 
 וחותמת חתימה                  שם                   תאריך     

 



 
 

 

 

 

                 

    

    

    

  

 

 

  
  הסכם

 
 

 להשכרה למגורים מתחםלבניית במסגרת מכרז 
מתחם שדה דב שכונת אשכול בתל ב לטווח ארוך

 אביב 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 72/2021תא/מכרז מס' 
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 חתימת המציע: _________________

 
 תוכן עניינים

מס' 
 סידורי

 עמ' סעיף

 5 הגדרות ופרשנות  .1

 8 ת בין מסמכיםעדיפו  .2

 9 נספחים  .3

 9 הצהרות והתחייבויות היזם  .4

 11 תכנון והיתרים   .5

 12 הבניה ולוחות הזמנים לבניה  .6

 14  על קיום ההסכם קרהב  .7

 14  דמי אחזקהת בתקופת ההשכרה, שכר דירה ודירוההשכרת   .8

 19  לחברהדיווחים   .9

 20  איסור בדבר שיעבודו יקטמון הפרומי  .10

 22   ניהול ואחזקת המתחם  .11

 23 הדירות שיווק ופרסום   .12

 23 ים ותשלומים מיס  .13

 24 ן ליקויים תיקובדק, אחריות ואחזקה תקינה,   .14

 24 ושיפוי אובדן חריות על נזק אוא  .15

 26 ביטוח  .16

ורישום הערת  בלשכת רישום המקרקעין המקרקעיןרישום   .17
 28 אזהרה 

 28  העברת ו/או הסבת זכויות  .18

 31  פותותרוסעדים  ,הפרות  .19

 36 הסכםהערבויות לקיום   .20

 37 אירוע נזק  .21

 38  קיזוז  .22

 38  במקום היזם תשלום  .23
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 חתימת המציע: _________________

 38 תחולת ההסכם  .24

 38 כללי  .25

 39 והודעות כתובות  .26
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 חתימת המציע: _________________

  הסכם
 לטווח ארוך למגוריםלהשכרה מתחם לבניית 

 מתחם שדה דב שכונת אשכול בתל אביבב
 72/2021תא/במסגרת מכרז מס' 

 
 

 
 

לחודש   __________ום בי בעיר __________אשר נערך ונחתם 
 __________שנת   __________

 
 :בין
 

 ברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מהח –דירה להשכיר 
 ("החברה" - להלן) 515009652מס' חברה 

 
 ;מצד אחד

 
 :לבין
 

 __________ מס' זיהוי/תאגיד  __________
  "(היזם" - ולחוד להלן ביחד) 

 
 

 ;צד שנימ
 

דיור להשכרה לטווח  -72/2021תא/מס'  מכרזאת עם רמ"י ביחד פרסמה  חברהוה הואיל
של המקרקעין כהגדרתם  הלחכירמתחם שדה דב שכונת אשכול בתל אביב, ארוך ב

על גבי  מתחםה שלולהפעלה הקמה ולתכנון ל, במכרז בהזמנה לקבלת הצעות
   ;("הפרויקט"-ו "המכרז" –להלן ) המקרקעין

 
לצורך שכלולו  ,דיור להשכרה לטווח ארוך מיזם לקידוםוהמכרז מהווה חלק מן ה והואיל

של שוק השכירות ויצירת מגוון פתרונות שכירות ברחבי הארץ, תוך יצירת תמהיל 
הן במחירים מופחתים והן בפיקוח על עליית מחיר  ,דיור להשכרה לטווחי זמן שונים

תוך מתן יציבות וודאות לשוכר בהתאם לצרכיו התעסוקתיים ו ,השכירות
  ;והמשפחתיים

 
 ;צעת היזם נבחרה כהצעה הזוכהוה הואילו
 

 תהא רמ"י, ובחוברת המכרז ירהכהח חוזהבכפוף למילוי כל התחייבויות היזם שבו והואיל
חוברת כחלק מהמצורף  ,החכירהחוזה בתנאי מקרקעין להחכיר ליזם את ה המוכנ

, והיזם כרזחוברת המוהכל בהתאם להוראות  ,ביצוע הפרויקטוזאת לשם , המכרז
  ;מסכים לקבל את המקרקעין לרשותו, בתנאים האמורים

 
ועם סיום בנייתו להשכיר את הדירות המתחם מתחייב לתכנן ולבנות את  היזםו והואיל

המתחם לשוכרים, בהתאם להוראות הסכם השכירות ולדאוג לתחזוקת במתחם 
 ;למשך כל תקופת ההשכרה

 
   ;בהתאם לאמור בהסכם זה להלן םחסיהלהסדיר את י מעוניניםוהצדדים  והואיל

 
 :לפיכך מוסכם ומותנה בין הצדדים כדלקמן
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 חתימת המציע: _________________

 הגדרות ופרשנות .1

  המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1

 תנאיו. מחייבים כיתרמהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ו המכרזכל מסמכי  .1.2

כותרותיהם  החלוקה של ההסכם למסמכים, פרקים, סעיפים וסעיפי משנה וקביעת .1.3
ולא תהיה לחלוקה זו ו/או לקביעת הכותרות ערך  הקוראנעשתה אך ורק לנוחות 

 פרשני כלשהו.

בפרשנות הסכם זה, יהיה פירושם של המונחים שלהלן כרשום בצדם, אלא אם כן  .1.4
  :הקשר הדברים מחייב אחרת

 
"הבניינים" ו/או 

 "המבנים" 
 הדירות,מבנים אשר יבנו על המקרקעין, ואשר יכללו את ה

אם , ו/או נוספים לוויםנוכן שטחים  רכוש המשותףאת ה
  .חוברת המכרזכמפורט בתב"ע ובהוראות קיימים, 

)תיקוני חקיקה  סהלחוק מס הכנ 1כהגדרתה בסעיף  "דירה"
 .1992 -שונות(, התשנ"ב והוראות 

 . והדירות בשוק החופשי מופחתהדירות בשכר דירה  "דירות" 

 "דירות בשכר דירה
 "מופחת

 .בחוברת המכרזכמפורט  ,שתושכרנה לזכאים הדירות

"דירות בשוק 
 החופשי"

, לשוכרים בשוק החופשיעל ידי היזם  תושכרנהשהדירות 
 . , אם הוגדרו דירות כאמורכמפורט בחוברת המכרז

בדבר דיור ה החלט"
 "להשכרה

שעניינו קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל, ל 4.8סעיף 
  ."להשכרהי להקצאת קרקע לבניית דירות מסלול ייחוד"

או " הסכםה"
 "הסכם זה"

הסכם זה כשהוא כולל את כל נספחיו, בין שצורפו כחלק 
בין שלא צורפו, בין שצורפו אליהם ו מחוברת המכרז

וכל מסמכי  המכרזבפועל ובין שלא, וכן כל מסמכי 
ע״י היזם ולרבות התנאים הכלליים  הההצעה שהוגש

וכל מסמך מכל מין  , התוכניות, המפרטתהעבודולביצוע 
וסוג שיצורף להסכם בעתיד, לרבות מפרטים נוספים ו/או 

  תכניות נוספות.

הסכם השכירות אשר יחתם בין היזם לבין השוכרים  "הסכם השכירות"
  .(4ג)כנספח בנוסח המצורף להסכם זה 

 126הערת אזהרה על הימנעות מעשיית עסקה לפי סעיף  אזהרה"ה"הערת 
לחוק המקרקעין או הערה מתאימה אחרת, שתרשם 

, החברה, לטובת על המקרקעיןהמקרקעין, בלשכת רישום 
( ממכירה ו/או החכרה של המבנים, 1הימנעות: )דבר ב

( משעבוד המקרקעין ו/או של 2ללא הסכמת החברה, וכן )
 הבנוי עליהם, לטובת צד ג' כלשהו ללא הסכמת החברה

, והכל כמפורט בכתב הובכפוף להוראות הסכם ז
וכן כל הערה דומה שתירשם  ,(11ג)נספח ההתחייבות, 

   .בספרי רשות מקרקעי ישראל
  

  

שבתחומה נמצאים הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה  ועדה המקומית״הו״
 המקרקעין. 
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 חתימת המציע: _________________

העומדים  מופחתבשכר דירה הזכאים לשכור דירות  "זכאים"
 . בתנאי ההחלטה בדבר דיור להשכרה

 "אחזקה"חברת 

 

ותספק את שירותי האחזקה חברת האחזקה אשר תנהל 
 בהתאם להוראות הסכם זה., למתחם

 המרכיבים את המכרזכל המסמכים, המפרטים והתכניות  " חוברת המכרז"
, לרבות כל למשתתפים במכרזשנמסרו ו יווהמצורפים אל

החברה ו/או מסור תאו  התוספת ו/או תיקון בכתב שמסר
בכל ועדת המכרזים מטעמן למשתתפים במכרז  ו/או רמ"י

 ואף לאחר הכרזת המציע שזכה.המכרז שלבי 

 .1969-חוק המקרקעין, תשכ"ט "חוק המקרקעין"

 .1973 –חוק המכר )דירות(, תשל"ג  "חוק המכר )דירות("

"חוק התכנון 
 והבניה"

 .1965 –תשכ"ה חוק התכנון והבניה, 

 
התכנון והבניה )אישורים למתן שירותי תקנות כהגדרתו ב " 4"טופס 

 .1981-וטלפון(, תשמ"א חשמל, מים

" או 5"טופס 
 "תעודת גמר"

בניה )בקשה להיתר, תנאיו תקנות התכנון והבכהגדרתו 
 . 1970 -תש"ל  ,ואגרות(

מגרש לבנייה כפי שהוא מופיע בתוכנית בניין עיר  "מגרש"
  מאושרת.

"מדד המחירים 
 לצרכן"

לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית  מדד המחירים
  יתפרסם בידי כל מוסד ממשלתי אם לסטטיסטיקה אף

במקומו, בין שהוא שיבוא אחר, לרבות כל מדד רשמי אחר 
בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם 
 לאו: אם יבוא מדד אחר תקבע הלשכה המרכזית

 .שבינו לבין המדד המוחלף לסטטיסטיקה את היחס

 במועד האחרון להגשת הצעותמדד המחירים לצרכן הידוע  "מדד הבסיס" 
 .  למכרז

הרלוונטי שיהיה ידוע במועד לצרכן מדד המחירים  מדד הקובע"ה"
 .   בחוברת המכרזהמפורט 

  
  .מועד בחירת ההצעה הזוכה על ידי ועדת המכרזים "המועד הקובע"

תקופת  תחילתמועד "
 "ההשכרה

 4.11תמלאו כל התנאים המפורטים בסעיף המועד בו ה
 . להלן

 מנהלת""
 

מנהלת "דיור להשכרה למגורים", אשר תמונה על ידי 
החברה ואשר לגבי זהותה תישלח הודעה בכתב ליזם, 
 והכל אם תבחר החברה למנותה לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

מונה, יעל ידי החברה, אם  מעת לעת המפקח אשר ימונה "המפקח"
 להלן.  7כמפורט בסעיף 

  . בהזמנה לקבלת הצעות כהגדרתם המקרקעין" ״
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 חתימת המציע: _________________

  .כהגדרתו בהזמנה לקבלת הצעות "המתחם"

 כל התחייבויות היזם ללא יוצא מן הכלל על פי הסכם זה "עבודות"
נייה, לתפעול בלולרבות התחייבויותיו לתכנון  ונספחיו,

   המבנים.לתחזוקה של ו

לקיום  תיוערבו"
 או" ההסכם

 "הערבויות"

חברת ביטוח ישראלית(, בנק ישראלי או ת )של יוערבו
התחייבויות היזם להבטחת , תות ובלתי מותנואוטונומי

ת יוו. נוסח הערבלהלן 20 כמפורט בסעיף ,ע"פ המכרז
  .(7ג)נספח כמצורף 

בהתאם החברה,  יעל ידשיאושר כפי הקבלן הראשי  "הקבלן"
  .הלןל 6.5סעיף להוראת 

תשלומים אשר על היזם לשלם לחברה ו/או למי שהחברה  "קנסות"
 תורה, בגין הפרת התחייבויות היזם על פי הסכם זה. 

ריבית פיגורים של "
  "הכללי החשב

, כפי שתפורסם מעל לעת על ידי פיגורים –חשכ"ל ריבית 
 במשרד האוצר. החשב הכללי

כולו  ובמתחםהשטחים המשותפים בכל אחד מהבניינים  "רכוש משותף" 
באותו  והמחזיקים שוכריםאשר ייועדו לשימוש כלל ה

, ולרבות שטחי מבואות, מסדרונות, במתחםבניין ו/או 
רי מדרגות, מעליות וכל רכוש מקלטים, מעברים, חד

משותף אחר, אשר מטבעם לא ניתן יהיה ליחדם למשתמש 
 מסוים.

 . רשות מקרקעי ישראל "רמ"י" 

 רשות המקומית"ה"
  או "העירייה"

 הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצאים המקרקעין. 

 הזכאים והשוכרים בשוק החופשי, יחד.  "שוכרים"

"שוכרים בשוק 
אדם שיבקש לשכור ו/או ישכור )לפי העניין(, דירה  כל החופשי"

  מבין הדירות המיועדות להשכרה.

התחום ע"י קירות החוץ של הדירה לרבות השטח שטח  "שטח דירה"
שמתחת לקירות, ובכלל זה שטח עיקרי ושטח שירות 

 .  1965 –כהגדרתם בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 

"שכר הדירה 
 "מופחתה

, מופחתבגין הדירות בשכר דירה  יםודשיחהשכירות דמי ה
ובתוספת דמי אחזקה כפי  ,להלן 8 כמפורט בסעיף

  .חוברת המכרזבהתאם להוראות שייקבעו 

"שלבי התכנון 
 והבניה"

 בהזמנה לקבלת הצעות.המועדים המפורטים 

בהסכם זה, מפורטות השמאי אשר יערוך את השומות ה "השמאי"
 בהתאם להחלטת החברה ובכפוף להוראת כל דין.

או  "תאגידה"
תאגיד הביוב "

 "והמים

 תאגיד המים והביוב של הרשות המקומית.

 . כהגדרתה בהזמנה לקבלת הצעותאו  "תב"עה"
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 חתימת המציע: _________________

 "התכנית"

לשכור זכאים ל משרד השיכוןאישור בכתב שיינתן על ידי  "זכאות תתעוד"
 .מופחתה דירה בשכר דיר

תחילת במועד  ותסתייםשתחל במועד הקובע תקופה  "תקופת הבניה"
    .תקופת ההשכרה

 כהגדרתה בהזמנה לקבלת הצעות.  "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  למען הסר ספק, כלל הצהרות והתחייבויות

 תיחשבנה כחלק בלתי נפרד מהסכם זה.  –

 .חוברת המכרזמסמכי ההסכם כוללים את כל  .2.2

ההזמנה לקבלת לבין הוראות  מסמכי חוברת המכרזשל סתירה בין  מקרהבכל  .2.3
 . הוראות ההזמנה לקבלת הצעות תקבענה, הצעות

, על כל מסמכיה, תקבענה יתהתכנלבין  חוברת המכרזשל 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 המכרזבכל מקרה של סתירה בין  .2.5
כפי שייקבע על ידי רמ"י  המחמירות יותר כלפי היזםהוראות ה(, תקבענה (4ג)

 .פי שיקול דעתן הבלעדיוהחברה ל

חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת הבמקרה בו חלות הוראות  .2.6
חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים או הוראות , 2014-שעה(, תשע"ד

תקנות הליכי תכנון ובנייה להאצת הוראות ו/או  2011-)הוראת שעה(, תשע"א
על שיווק  2015-)דיור בהישג יד להשכרה(, תשע"ה הבנייה למגורים )הוראת שעה(

במקרה של סתירה בין הוראות דבר החקיקה הרלוונטי לבין הוראות  –המקרקעין 
כפי שייקבע על ידי  חוברת המכרז, תקבענה ההוראות המחמירות יותר כלפי היזם

, ובשום מקרה אין לפרש את הסכם זה רמ"י והחברה לפי שיקול דעתן הבלעדי
 .הוא גובר על הוראות דברי החקיקה הרלוונטייםכאילו 

חוזה לבין הוראות זה  הסכםבכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות  .2.7
תחייב ההוראה המחמירה כלפי היזם מבין השתיים, כפי שייקבע על ידי  החכירה,

  הבלעדי.  ןהחברה לפי שיקול דעתו רמ"י

אפשרות לפירוש שונה וכיוצא משמעות, -התאמה, דו-בכל מקרה של סתירה, אי .2.8
זה לבין האמור באחד מנספחיו, או בין נספח  הסכםבאלה בין האמור בהוראות 

ן הנוגע לתכנון וביצוע, תכריע ההוראה הכלולה ילנספח, או באותו מסמך, בעני
  :החברהבמסמך לפי סדר העדיפויות הבא, כל עוד לא נקבע אחרת ע"י 

 זה. הסכםבהנחיות התכנון ש .2.8.1

  .2.4, 2.3משרד הבינוי והשיכון מס' מפרטי  .2.8.2

 .החברהלאחר שאושרו בכתב ע"י  יזם,השערך תכניות  .2.8.3

 .הבינמשרדי לעבודות הבנייה המפרט הכללי .2.8.4

 תקנים ישראליים. .2.8.5

של ארה"ב, בריטניה, גרמניה וצרפת, בהיעדר תקנים  תקנים זרים .2.8.6
 .ישראליים
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 חתימת המציע: _________________

בדרישותיו  הקודם עדיף על הבאים אחריו, אלא אם מסמך הבא אחריו מחמיר
המסמך הקודם, ואז יחייב המסמך המחמיר. במקרה של סתירה, אי לעומת 

יגברו ההוראות  –משמעות או פירוש שונה לגבי הוראות באותו מסמך -התאמה, דו
 .כלפי היזם, כפי שייקבע על ידי החברה המחמירות יותר

 בכל מקרה אחר, יגברו ההוראות המחמירות עם היזם.  .2.9

בהירות, שיבוש, השמטה, -איהסכם זה או בנספחיו ו בהוראות יתגלבכל מקרה בו  .2.10
הטעון תיקון ע"י למלא את החסר ולתקן את  חברהה תכפילות, טעות וכיו"ב, רשאי

 .יזםהודעה על כך ל

 נספחים  .3

  :והמהווים חלק בלתי נפרד ממנוזה  הסכםמסמכים המצורפים ל .3.1

 מפרט טכני )דרישות מינימום( למתחם;  -(" 1נספח "ג) .3.1.1

 נוהל אישור מסמכי תכנון; -(" 2ספח "ג)נ .3.1.2

 מפרט התחזוקה; -(" 3נספח "ג) .3.1.3

 נוסח הסכם השכירות ונספחיו; –(" 4נספח "ג) .3.1.4

בדבר קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל, ל 4.8סעיף  -(" 5נספח "ג) .3.1.5
באתר רמ"י  ולאתרבפועל ואולם ניתן  ףמצור ואינ - דיור להשכרה

 .  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

  ; הבנייהאישור ביטוחי נוסח  –(" 9נספח "ג) .3.1.9

 ;ההשכרה אישור ביטוחינוסח  –(" 10נספח "ג) .3.1.10

וסח כתב התחייבות בדבר הימנעות מעשיית עסקה נ –(" 11נספח "ג) .3.1.11
 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

 התב"ע. .3.2.1

משרדית על כל -לעבודות בניין בהוצאת הוועדה הבין הכללירט המפ .3.2.2
 ים, במהדורתם האחרונה והמעודכנת.פרקיו המתאימ

 במהדורתם האחרונה והמעודכנת. ישראלייםתקנים  .3.2.3

מהדורה  –[ 2.4 2.3תכנון של משרד השיכון ]חוברות  לעבודותהנחיות  .3.2.4
שיכון . ניתן לאתרן באתר משרד הבינוי וה2012חמישית, אוקטובר 

בכתובת    
http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/tichnun/hanh

ayot_leavodot_tichnun/hanhayot_leavodot_tichnun.pdf תר )א
משרד הבינוי והשיכון, תחת לשונית "בנייה חדשה"/"הנחיות לעבודות 

  תכנון"(.

  הצהרות והתחייבויות היזם .4

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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 חתימת המציע: _________________

)לרבות  חוברת המכרזיתר חלקי מבלי לגרוע מהצהרות היזם ומהתחייבויותיו כמפורט ב
 :דלקמןכהיזם מצהיר ומתחייב בזה בהתחייבות יסודית , ההזמנה לקבלת הצעות(

וכל  , נספחיוהסכםהלרבות , המכרזן ובחן בקפידה את כל מסמכי קרא בעיוהיזם  .4.1
 .הנ"ללו כל  ברוריםדין רלוונטי, וכי 

יש את היכולת הפיננסית, הידע,  ,הקבלןבין בעצמו ובין באמצעות  ,ליזם .4.2
כוח  הכלים, הציוד, הידע, הניסיון המיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים,

 ים והמשאבים הדרושים לביצוע התחייבויותיוהעבודה המיומן וכל יתר האמצע
יש ביכולתו להשיג את כל ההיתרים והאישורים כי , והעבודות לפי הסכם זה

הדרושים לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, והכל בהתאם לתנאים ולדרישות 
 בובכל מקרה  ןהעל מלוא נזקי"י רמו חברהוהוא יהיה אחראי לפיצוי ה ,שבהסכם

  בהסכם זה אינו נכון.שהצהרותיו  ביתררה זו או האמור בהצה

את מצב הרישום של המקרקעין בלשכת רישום המקרקעין  בחן ובדקהיזם  .4.3
בחוברת  כמפורטאת ההוראות המיוחדות בקשר עם המקרקעין לרבות  ,רמ"יבו

 ולידוע ו (2)אנספח  החכירהחוזה את וכל הקשור והנובע מהן, בהסכם זה ו המכרז
ו/או שלם  האינו ממצבקשר עם המקרקעין  במסמכי המכרז המידע המפורטש

עליו לבצע באופן עצמאי את כל הבדיקות בקשר עם המקרקעין ו/או הזכויות וש
 במקרקעין ו/או המגבלות הקיימות במקרקעין מכל מין וסוג שהוא.

והשטחים הגובלים  ב התכנוני של המקרקעיןהמצ"ע, את התבאת בדק היזם  .4.4
, את הוראות מסמכי עדה המקומיתוובושות המקומית רבלרבות במקרקעין 

, םכפי שה םומצב םייעוד זכויות הבניה,אפשרויות ניצול נתוני התכנון, התכנון, 
בדק את ההוראות המיוחדות המפורטות ו, (AS IS) הגשת הצעתו למכרז,במועד 

השלכותיהן על המקרקעין ועל העסקה נשוא את ובאופן עצמאי  בחוברת המכרז
וכן הוראות מיוחדות אחרות בקשר עם המקרקעין, ככל ויש כאלה,  זההסכם 

בדק את תיק המידע ברשות המקומית ואת התנאים , שאינן מצורפות להסכם זה
תאימים לכל מטרותיו מכל הבחינות, הן ומצא כי כל אלה מלהוצאת היתר בניה 

ביעות ו/או הפיזית הן התכנונית והן המשפטית, וכי לא תהיינה לו תלונות ו/או ת
ו/או התכנון והבניה עליהם קרקעין ו/או לאפשרות דרישות ו/או טענות ביחס למ

ו/או  על כל הקשור והנובע ממנו במסמכי המכרז בקשר אליהם,מפורט לבקשר 
 רבות בגין אי התאמה ו/או פגם ו/או מום. ל ,שאינו מפורט בו

ר לבר יזםאחריות הב ,ו/או לאכלוס קיימים תנאים להוצאת היתר בניה בתב"עאם 
 או י"רמ כלפיו/או דרישה ו/או תביעה את כל הנוגע אליהם ולא תהא לו כל טענה 

 .כךבכל הנוגע ל חברהכלפי ה

ו/או בשטחים סמוכים מצויים מבנים בשטחי המקרקעין  אם, לאמור לעיל בנוסף .4.5
בין עיליים ובין תת ו/או תשתיות, יסודות מבנה, חלקי מבנים, הריסות וכיו"ב, 

בין קיימים ובין שימצאו לאחר חתימת הסכם זה, ככל שימצאו, היזם רקעים, ק
, על חשבונו את כל אלה, ותוך תיאום ו/או להעתיק יהא אחראי לפנות ו/או להסיט

  .חברת החשמל וכיוצ"ב ,, כגון בזקוהגורמים המוסמכיםעם הרשויות 

 צורפיםהמבין ) המפרטים, התקנים והדרישותות התכנון, הנחיהתוכניות, בדק את  .4.6
לפי כל דין( הנוגעים במישרין או בעקיפין למכלול התחייבויותיו על להסכם זה ובין 

אם לאו וכל אלה ידועים לו ומצויים ובין  פי הסכם זה, בין אם הוזכרו בהסכם
והוא יהיה מנוע  ברשותו ומקובלים עליו וניתנה לו האפשרות לבררם ולבדקם

 הבנה של איזה מהמסמכים הנ״ל.ו אי מלטעון כל טענה של אי ידיעה א

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 ו/או דינים נוספים 1959-תשי"טעידוד השקעות הון, לחוק האת היבטי  וכן
 . להשכרה מבנים החלים על

בכל מקרה שבו תתקבל דרישה מאת הרשות המקומית ו/או תאגיד המים והביוב  .4.8
לתשלום הוצאות פיתוח, דמי הקמה, היטלים ו/או אגרות בגין המקרקעין נשוא 

מתחייב המכרז, בגין התקופה שקדמה לפרסום הדרישה היא  אף אם עילתהמכרז, 
 ישה ראשונה לשלמם. היזם לשלם את כלל חיובי הפיתוח מיד עם קבלת דר

, בהתאם להוראות הדין ולכל הוראות המתחםלתכנן ולבנות את  מתחייבהיזם  .4.9
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 חתימת המציע: _________________

 הסכם זה. 

וכולן יחד, ללא יוצא  שיבנו במקרקעיןהדירות אחת מן כל ב השימושש יזםידוע ל .4.10
במהלך כל  ,כהגדרתם לעיל לשוכרים, בלבדלמגורים השכרה ל והינ מן הכלל,

מתחייב שלא ליזום שינוי יעוד או שימוש  היזםתקופת ההשכרה, ברציפות, ו
הוראות דברי החקיקה החלים על  תואמת אתבמקרקעין למטרה אחרת שאינה 

האמור את ו/או  בדבר דיור להשכרה ההחלטהו/או את הוראות  שיווק המקרקעין
האיסור בדבר שינוי הייעוד או  בקשר עם כך.החברה בהסכם זה ו/או את הנחיות 

למשך תקופת ההשכרה בלבד. לאחר מכן, יוכל היזם  וין הינהשימוש במקרקע
הלי רמ"י שיהיו וונהחכירה  חוזהן בכפוף להוראות לפעול בקשר עם המקרקעי

 .ובכפוף לכל דין תקפים באותה העת

לכל  5וטופס  4קבלת טופס : םהינ , במצטבר,לתחילת תקופת ההשכרההתנאים  .4.11
והמצאת אישור קיום להלן  11 כמפורט בסעיף האחזקהאישור חברת , המתחם

חוק האין באמור כדי לגרוע מהוראות  .להלן 16, כמפורט בסעיף לחברהביטוחים 
ו/או  2014-לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה(, תשע"ד

-חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים )הוראת שעה(, תשע"אות הורא
תקנות הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים )הוראת ו/או הוראות  2011

, במקרה שאלו חלים על שיווק 2015-שעה( )דיור בהישג יד להשכרה(, תשע"ה
 המקרקעין.

ות מכל סוג ו/או לא יעניק זכוי כל העברתלא יבצע סב וילא  ,ימכורלא היזם  .4.12
 12במהלך  להלן. 18 אלא בהתאם להוראות סעיף –אופציה להעברת זכויות 

האחרונים לתקופת ההשכרה, ולא טרם לכן, יהיה היזם רשאי לבצע החודשים 
בהתקשרות , ובלבד שלא יתקשר לצורך מכירת הדירות פעולות שיווק ופרסום

אלא בששת החודשים האחרונים לתקופת ההשכרה ושהתקשרות מחייבת כלשהי 
 . ההשכרה מחייבת כאמור תיכנס לתוקף רק לאחר תום תקופת

על הבטחות, מצגים או התחייבויות של גשת ההצעה לא הסתמך לצורך ההיזם  .4.13
 ,נמסרוו/או  שנעשו ו/או בדיקותדו״חות  , לרבותןמי מטעמ ו/או ו/או רמ"י חברהה

ו/או מטעם כל גורם אחר הפועל לפי כל דין  חברהה ו/או רמ"ימטעם  ,נעשו אם
, הינם לצורך אינפורמציה . כל דו"חות ו/או בדיקות כאמורבקשר עם הפרויקט

לא יפטרו את היזם  ,ו/או אי מסירתם ליזם ,המצאתם ליזםוראשונית בלבד 
לצורך ביצוע עבודות מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות ככל הנדרש 

ו/או  חברההלא תהיה לו כלפי ווקיום כל התחייבויותיו של היזם על פי הסכם זה, 
ו/או כלפי כל צד שלישי שהוא כל דרישה ו/או טענה ו/או  ןמי מטעמ ו/או רמ"י

דלעיל, מידת נכונותם, שלמותם או דיוקם  והבדיקותתביעה בקשר עם הדו״חות 
 או אי מסירתם ליזם.

רשאי לבסס שום תביעות כספיות ו/או אחרות לרבות הארכת לוח  יהא לאהיזם  .4.14
חוברת ידיעה של תנאי כלשהו מתנאי -זמנים ותקופת ביצוע העבודות עקב אי

השלכותיהם של תנאים כאמור, או על אי ידיעה או אי הכרת תנאי או  המכרז
טענה כלשהו הקשור בביצוע העבודות ו/או הנובע ממנו והוא מוותר בזה על כל 

 .כנגד רמ"יו חברהכנגד ה ו/או דרישה ו/או תביעה

הוא בעל כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי דין להתקשרות נשוא הסכם  .4.15
 . 1976-זה, לרבות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

מניעה חוקית, חוזית או אחרת להתקשרותו בהסכם זה ולקיום כל  כלאין  .4.16
 יו במלואן ובמועדן.התחייבויותיו על פ

  והיתרים תכנון  .5

, בהתאם לשלבי התכנון והבנייה ,המתחםחשבונו את כנן על מתחייב לתהיזם  .5.1
דין ההוראות ל ,של משרד הבינוי והשיכוןלעבודות תכנון חוברת הנחיות  ולהוראות

תכנון היזם יכלול את  .וכיו"ב החל על בנייה מהסוג שתבוצע במתחםתקן כל ו/או 
   במקרקעין. ע"אשר ניתן לבנות על פי התבכל הדירות 

 (2ג)ח נספבהמפורטים מסמכי התכנון את  החברהלאישור היזם מתחייב להמציא  .5.2
, מבלי לגרוע מחובתו לאשר את התכניות מול כל בהתאם לשלבי התכנון והבנייה

, יהא רשאי החברהידי על  ם אלהמסמכיאישור לאחר  רק. גורם נוסף, לרבות רמ"י
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 חתימת המציע: _________________

חתימת ללאישור ו ןולהגישאצל רמ"י להיתר בניה  ותים את הבקשהיזם להחת
 . (הבקשות להיתרים"" -להלן לעיל ו) עדה המקומיתווה

להעיר ו/או לאשר ו/או להתייחס לכלל  של החברה מבלי לגרוע מכלל סמכויותיה
תהיה רשאית כי התכנון ו/או שאינם עולים מהם, היבטי התכנון העולים ממסמ

יין שטחי הדירות, על מנת לוודא ששטחן יחושב, כמקובל להעיר לענהחברה 
 עמ"ר לחדר, ובהתחשב בהוראות התב" 25-בפרויקטים למגורים, לפי מפתח של כ

שטחים בין להדירות וכן תהיה רשאית להעיר לעניין תכנון הממשקים בין 
משמעו  -לעניין זה, "חדר" ים נוספים, אם קיימים שטחים כאלו במקרקעין.בייעוד

 ר מגורים ו/או חדר המיועד לשמש ללינה.חד

אין באמור כדי לגרוע  היזם מתחייב לתקן את מסמכי התכנון לפי דרישות החברה.
   התב"ע.לרבות הוראות כל דין ומ חוברת המכרזיתר סמכויותיה של החברה לפי מ

וכנו על ידי היזם בהתאם להוראות הדין, יים להיתר קשותמסמכי התכנון והב .5.3
וחוברת הנחיות לעבודות תכנון של משרד הבינוי  (2(, ג)1ג) פחיםנסוב תב"עה

  .והשיכון

לא  בקשות להיתריםלתכנון ו/או ל החברהבאישור שלמען הסר ספק מובהר בזאת,  .5.4
כדי זה סעיף בואין באמור  ע"התבאת  תואמים מסמכים אלושמשום אישור  יהיה

  .מכל אחריות שהיא יזםפטור את הל

בהתאם  לאנשים עם מוגבלויותקט רויפמסגרת הנה בלתת מע מתחייב היזם .5.5
 –חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לפי , לרבות הוראות הדיןל

1998.  

וייתכן ויחולו בהם אינם סופיים ששטחי המגרש/ים וגבולותיהם  ידוע ליזם .5.6
כתוצאה משינויים בתב"ע ו/או ו/או  גבולותיהם בשטחשינויים לאחר סימון 

דר קרקעות ו/או תוכניות החלוקה ו/או בביצוע העבודות לפי הסכם זה, ואין בהס
ו/או כנגד רמ"י  החברהכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  יזםולא תהיה ל

  בקשר לכל שינויים בשטחים ו/או בגבולות עקב כל האמור לעיל.ו/או כנגד העייריה 

ת הבנייה למגורים )הוראת שעה( תקנות הליכי תכנון ובנייה להאצבמקרה בו חלות  .5.7
דווח היזם על י, על שיווק המקרקעין, 2015-)דיור בהישג יד להשכרה(, תשע"ה

 )ב( לתקנות הנ"ל. 14קבלת היתר הבנייה, בהתאם לתקנה 

 ולוחות הזמנים לבניה הבניה .6

 שבחוברת המכרזבהתאם לשלבי התכנון והבניה המתחם את בנות ל מתחייבהיזם  .6.1
בהתאם להוראות הדין, התב"ע, היתר הבניה, התקנים ו ,מודהפיתוח הצלרבות 

 (2(, ג)1ג)נספחים ובמיוחד הוראות  ,הרלוונטים, הוראות הסכם זה על כל נספחיו
  וחוברת הנחיות לעבודות תכנון של משרד הבינוי והשיכון.

כן מתחייב היזם לבצע ו/או לשאת בעלויות עבור ביצוען של עבודות פיתוח 
 בהתאם למפורט בהזמנה לקבלת הצעות.  ותשתית, והכל

היזם יהא אחראי לביצוע העבודות, אשר הינן עד "מפתח", במצב סופי ומושלם,  .6.2
ראוי לאכלוס לפי הסכם זה ובהתאם לתקנים ישראליים ולדרישות כשהמתחם 

וכן לכל  ,המפרטים הנספחים להסכם זה וכן אחראי לקבלת היתר הבניה
ו ההיתרים הדרושים לצורך ביצוע העבודות האישורים ו/או הרישיונות ו/א

המוטלות עליו על פי הוראות הסכם מכל רשות מוסמכת. היזם יהיה אחראי, על 
חשבונו, להשגת כל אישור ו/או היתר לצורך שימוש בשטחים שמחוץ למקרקעין, 
לרבות דרכים זמניות, שטחים ציבוריים במידה שאלו נדרשים לצורך ביצוע 

 זה.  םהסכהעבודות על פי 

 ,(הוצאתוכל הבדיקות לצורך )כולל עריכת  4אחראי להוצאת טופס  יהיההיזם  .6.3
נוסף הנדרש על ידי הרשות  אישורכל ת לולקב ,המתחםכל ל תעודת גמרלהוצאת 

והכל  ,בניההבהתאם להוראות חוק התכנון ואו /והמתחם המקומית לשם אכלוס 
  .במועד הקבוע לכך בהסכם זה

שיונות בנוגע לעבודות המבוצעות יר תנאי ההיתרים והרמתחייב למלא אח יזםה .6.4
ולנקוט בכל האמצעים הנאותים לשם הבטחת מילוי  ו/או מי מטעמו ויד-על

ידי מבצעי העבודות. בוצעו -שיונות עליההוראות והתנאים של ההיתרים ו/או הר
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 חתימת המציע: _________________

כל צד ג' כן את ו, , את רמ"יהחברהאת  יזםפצה היהעבודות בניגוד לאמור לעיל, 
 שיונות וההיתרים.יכתוצאה מהפרת תנאי הר למי מהםל נזק שייגרם ע

הבנייה כמפורט בהסכם זה על נספחיו, מתחייב היזם ביצוע עבודות לצורך  .6.5
 (31ג) נספחהמפורטים אשר יעמוד בכל התנאים להתקשר עם קבלן ראשי מטעמו, 

ד . ניתן להתקשר עם מספר קבלנים ראשיים ובמקרה כזה יידרש כל אחבמצטבר
 ."(תנאי הסף לקבלן" - )להלן (31ג) נספחמהם בנפרד לעמוד בתנאי 

את פרטי הקבלן אשר עונה על תנאי הסף לקבלן, וזאת  לחברההיזם מתחייב להציג 
בחוברת להגשת התכנון המוקדם לאישור החברה, כקבוע מהמועד לא יאוחר 

ן ו/או ו/או הבהרות בקשר עם הקבל השלמותתהא רשאית לדרוש  החברה .המכרז
  בקשר עם איזה מהמסמכים שהוצגו לה.

במסגרת פרטי הקבלן והוכחת עמידתו בתנאי הסף לקבלן, יציג היזם תעודת 
 החברהרישום תקפה מטעם רשם הקבלנים בסיווג הנדרש לעיל, וכן יציג בפני 

התחייבות ביחס לניסיון הנדרש לעיל בצירוף  (31ג) נספחכאישור בנוסח המצורף 
המתחם  של הבנייהעבודות  לפיו קיבל על עצמו את ביצוע, ל הקבלןבלתי חוזרת ש

 . (41ג) נספח בנוסח, בכך הכרוכה האחריות ואת

 החברהתהא רשאית  לקבלן,בתנאי הסף  עומד אינו הקבלןשתסבור אם החברה 
 . קבלן אחר, אשר עומד בתנאי הסף כאמוריזם להתקשר עם מה לדרוש

בתנאי  עמד ו/או עומדלא  הקבלןו/או עיל ל זה סעיףלא פעל היזם על פי הוראות 
הקבלן ו/או לא החליף היזם את את זהות  החברהה לא אישרו/או  לקבלןהסף 

בהתאם להוראות קנסות היזם הטיל על ל החברהרשאית  ,הקבלן כאמור לעיל
 . להסכם זה להלן 19.10סעיף 

קרא י הקבלן ומתחייב שהקבלן רק באמצעותהיזם מתחייב לבצע את הבנייה  .6.6
היזם לא יהא רשאי  ., טרם ההתקשרות עמועל נספחיו ,זה את הסכםק בעיון ובדיו

במקרים חריגים בלבד שיקבעו לפי שיקול  , אלאלהחליף את הקבלן בקבלן אחר
. לא שלהלן בתנאי סף ובכפוף לעמידת הקבלן החלופי, החברההבלעדי של  דעתה

קבלן, כדי לגרוע מאחריותו של היזם לעמוד בלוחות הזמנים יהיה בהחלפת ה
להחליט בהתאם לשיקול דעתה תהיה רשאית  החברהלבנייה וביתר התחייבויותיו. 

  .הולא תהיה ליזם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם החלטתהבלעדי, 

היו יולאורך כל מהלך הבנייה בעת התחלת ביצוע הבנייה שמתחייב בזאת,  יזםה .6.7
 .שיונות הדרושים כחוקיהיתרי בנייה תקפים וכל הר ובידי

בהתאם למפרט הטכני )דרישות מינימום( המתחם לבנות את  מתחייבהיזם  .6.8
 חברהדרישות המינימום של ה הכולל את. המפרט הטכני הינו מפרט (1ג)נספח שב

את יבקש לשדרג  אם היזםדירות. האחיד לכל והינו המתחם בקשר עם בניית 
המפרט כי אז שדרוג על חשבונו,  ,במתחםולשטחים המשותפים  לדירות טהמפר

, ללא יוצא ולשטחים המשותפים בובמתחם  לכל הדירותבאופן אחיד יבוצע 
 םשינוי במפרט, בהתא לכל החברהנדרש אישור מראש של בכל מקרה,  .מהכלל

פרט מחויבת( לאשר שינויים במלא  החברה תהא רשאית )אך .(1ג) נספחבלמפורט 
כאמור, אך כל המשמעויות הנובעות משינויים כאמור תהיינה באחריותו המלאה 
והבלעדית של היזם והוא לא יוכל לבוא בכל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין 

ידי החברה. כמו כן, היזם יהא מחוייב על  אישור או אי אישור בקשת שינוי כלשהי
אחר רלוונטי הנדרש על פי ההסכם לאשר את השינויים כאמור עם כל גורם מוסמך 

  ועל פי כל דין. 

שתמש במוצרים ובחומרים י זה הסכםעבודות לפי הבביצוע כל שמתחייב  יזםה .6.9
בצע בדיקות מוצרים, חומרים ומלאכות בהתאם לדרישות יהנושאים תו תקן ו

 . החברה

 .הינה תנאי יסודי ועיקרי בהסכם זהבמהלך תקופת הבניה עמידה בלוח הזמנים  .6.10
בכל אחד לעמוד תקופת הבניה ו סיוםלסיים את העבודות עד ל מתחייב יזםה
  .(2ג)נספח וב שלבי התכנון והבניהבהקבועים לוחות הזמנים מ

תהיה החברה רשאית, , איזה מהםבו/או  בשלבי התכנון והבנייה היזם עמדלא  .6.11
 ,להם ובנוסף לפי הסכם זה ו/או הדין חברההסעדים המוקנים ל מכל מבלי לגרוע

הקנסות מוסכמים ו/או הפיצויים את ה 20.1ות שבסעיף לחלט מתוך כספי הערב
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 . היזם לא שילמםאם , להלן 19.10בסעיף הקבועים 

   על קיום ההסכם בקרה .7

. המפקח יהא ת המפקחעל העבודות באמצעולערוך בקרה תהיה רשאית , החברה .7.1
העבודות ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב החומרים בהם  רשאי לבדוק את

משתמש היזם ואת טיב ביצוע העבודות. כן רשאי המפקח לבדוק אם היזם מפרש 
לעזור ולספק למפקח מתחייב ומבצע כהלכה את הסכם זה ואת הוראותיו, והיזם 

  .כל המידע הדרוש לצורך הבדיקות הנ"ל

 אפשר למפקח ולכל הבא מטעמו להיכנס בכל עת לאתר העבודותמתחייב להיזם  .7.2
וכן זה  ולכל מקום אחר בו מבוצעת עבודה כלשהי הקשורה לביצוע הוראות הסכם

לכל מקום שממנו מובאים חומרים, מכונות וחפצים כלשהם הקשורים לביצוע 
היזם יאפשר  העבודות או בהם מכינים מוצרים הקשורים בביצוע העבודות.

 תקנים והשירותים שהותקנו באתר.קח ולכל הבא מטעמו להשתמש בכל המלמפ

 וצייתיוכל המועסקים מטעמו ו/או על ידו בביצוע העבודות, הוא ש מתחייבהיזם  .7.3
 .ולביצוע העבודות וזאת תוך התקופה שתקבע על ידלהוראות המפקח בכל הנוגע 

מקום אחר אשר בו מבוצעות פעולות בין באתר העבודות ובין בכל  ,ביצוע העבודות .7.4
העבודות, יהיה נתון לפיקוחו של המפקח והעבודות תבוצענה  לצורך ביצוע

תינתנה לו  אשרלשביעות רצונו המלאה. היזם מתחייב בזה למלא אחר ההוראות 
מכלליות מעת לעת על ידי המפקח בין שהן כלולות בהסכם ובין שאינן. מבלי לגרוע 

כות אחרת שניתנה למפקח בהסכם זה, המפקח יכריע האמור לעיל, ומכל סמ
בלעדית וסופית בכל שאלה שתתעורר בקשר עם אופן ביצוע העבודות, טיבן 

בביצוע  ומועדיהן ובקשר עם איכותם וסוגם של החומרים שהיזם ישתמש בהם
. שום דבר האמור בסעיף זה, ושום מעשה או מחדל מצד המפקח, בקשר העבודות

פי הסכם זה, לא יפטור את היזם מאחריותו למילוי תנאי -על להפעלת סמכויותיו
בהתאם להוראותיו. היזם לא יוכל לבוא בטענה ו/או  הסכם זה ולביצוע העבודות

 בתביעה כלשהי בגין פיקוח ו/או ניהול כושל ו/או לא משביע רצון.

 החברהובסמכויות שניתנו למפקח, אלא אמצעי בידי  בקיום הבקרהאין לראות  .7.5
 חברהכדי להטיל על הבו אין היזם יעמוד בהתחייבויותיו על פי ההסכם ושח להבטי

לשרת את היזם והיזם לא יהיה רשאי  הנועד האינ הבקרהאחריות. המפקח ו/או 
לפטור עצמו מביצוע התחייבויות המוטלות עליו, על יסוד פרשנות של קביעות 

מפקח ו/או אי מתן ו/או אי מינוי הוראותיו של המפקח ו/או  הבקרההמפקח וכן 
לא ישחררו את היזם מאחריותו המלאה לקיום מלוא הוראות על ידו 

, או כדי לגרוע מאחריותו המלאה המוחלטת והבלעדית חברההתחייבויותיו כלפי ה
של היזם לתכנון, לטיב העבודות, לחומרים, ולקיום כל תנאי הסכם זה. היזם 

המפקח בגין כל תביעה  אתו/או  המי מטעמו/או  חברהמתחייב לשפות את ה
 שתוגש כנגדם בקשר עם התחייבויותיו על פי הסכם זה.

פעולות הבקרה היקף רשאית לקבוע על פי שיקול דעתה הבלעדי את החברה  .7.6
בקשר עם ההסכם, להקטין ולהגדיל את היקף פעולות אלו מפעם לפעם,  שיתבצעו

הוראות הסכם מקרה לא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריותו של היזם בהתאם לובכל 
 זה ובהתאם ליתר תנאי המכרז.

  אחזקהודמי  שכר דירה, הדירות בתקופת ההשכרההשכרת  .8

תקופת  משךל ,לשוכרים בלבדלמגורים  השכרהלותשמשנה כל הדירות תיועדנה  .8.1
 השכיר את הדירות ו/או לתת בהן זכותללמכור ו/או היזם לא יהא רשאי . ההשכרה

, לשוכרים ט להשכרה למגוריםפר ,אחרת אחרת ו/או לייעדן לכל מטרה שימוש
דיור מוגן ו/או בתי שתמש בדירות למטרת שכיר ו/או להלהלרבות איסור מוחלט 
 . וכיוצ"ב אבות ו/או דירות נופש

הסכם בהתאם ל, כל תקופת ההשכרה משךבהיזם מתחייב להשכיר את הדירות  .8.2
אישור קבלת ל, בכפוף בהסכם השכירות שינוייםלבצע  רשאייה היזם יה .השכירות

מהווים הקלה בתנאי אשר  בשינוייםבתנאי שמדובר , ומראש ובכתב החברה
שיקול הדעת הבלעדי להחליט האם  לחברה יהיהההתקשרות לטובת השוכרים. 

  לטובת השוכרים או לא.  מקליםמדובר בתיקונים 
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 חתימת המציע: _________________

 , מתחייבלמתחם 4המועד הקבוע לקבלת טופס חודשים טרם  6לא יאוחר מאשר  .8.3
ביחס לרכוש המשותף תחזוקה הוראות חוברת  החברהסור לאישור היזם למ

, להסכם החברה על ידי לאחר אישורה ,תחזוקה תצורףהוראות החוברת  .במבנים
   .(4ג)נספח השכירות 

היזם יהא רשאי להשכיר ולאכלס דירות  תחילת תקופת ההשכרהמועד עד ל .8.4
כל דין שהן תנאי לאכלוס,  לקיום הוראותבכפוף , 4טופס  ןבגינ הוצאבבניינים אשר 

לא אך תקופה זו תנאי הסכם זה, יתר ל ובהתאםבכפוף לקיום דרישות הביטוחים 
 . חשב במניין תקופת ההשכרהילא תוכרה שתהווה חלק מתקופת הה

היזם יהיה מחויב לכך שכל הדירות שיושכרו על ידו ישמשו למגורים בפועל של  .8.5
במקרה שיתברר ליזם . משפחתובני ו שכירותהעל הסכם  עם היזם השוכר החתום

למגורים בפועל של השוכר החתום  שאיזו מהדירות שהושכרה על ידו אינה משמשת
)בין אם הדירה ריקה ובין אם המתגורר בה אינו השוכר ובני  עמו על הסכם שכירות

, יהווה הדבר הפרה של ההסכם על ידי השוכר והיזם יהיה מחויב לפעול משפחתו(
ר באופן מיידי בהתאם לכל דין. כמו כן, שוכר כאמור לא יורשה לסילוק יד השוכ

  לממש את זכותו לתקופת שכירות נוספת.

 מופחתדירות בשכר דירה  .8.6

, אשר תחולקנה בין כל מופחתדירות בשכר דירה ה את יכלולהמתחם  .8.6.1
)למעט בניינים שאינם מיועדים להשכרה ארוכת טווח, אם ישנם הבניינים 

 ., בשיעור דומה בכל בנייןההזמנה לקבלת הצעות(כאלו בהתאם להוראות 
למען הסר כל ספק, היזם יהיה מחויב להעמיד לרשות כל שוכר דירה 

)אם בניית מחסנים  לפחות מקום חניה אחד ומחסן מופחתשכר דירה ב
, ולא ניתן יהיה לגבות מאת הזכאים כאמור מתאפשרת ע"פ התב"ע(

  תשלום נוסף בשל שטח החניה ו/או המחסן.

ות הנקובות בהזמנה לקבלת תושכרנה לתקופ מופחתבשכר דירה דירות ה .8.6.2
"תקופות האופציה",  - ו"תקופת השכירות"  - בסעיף זה )להלן הצעות

יהיה השוכר רשאי  תקופות השכירות והאופציהלאחר תום בהתאמה(. 
בפרויקט, ובכפוף  מופחתלהירשם כמתעניין בשכירת דירה בשכר דירה 

דירה בשכ"ד  לשכוררשמה וכניסתו לרשימת הזכאים לעמידתו בתנאי הה
 יהיו הצדדים רשאים להתקשר בהסכם שכירות חדש נוסף. , מופחת

בהם תקופת ההשכרה עתידה לבוא לסיומה טרם תום תקופת במקרים 
יהיה היזם רשאי להתקשר בהסכם ת האופציה, והשכירות ו/או תקופ

ין, רק למשך התקופה כאמור ו/או לאפשר את מימוש האופציה, לפי העני
שנותרה עד לסיום תקופת ההשכרה, ובלבד שהדבר ייכתב מראש בהסכם 

  .השכירות

לפני סיומה של כל  ימים 60למרות האמור לעיל הזכאים יהיו רשאים,  .8.6.3
שנת שכירות בתקופת השכירות ו/או בתקופות האופציה, להודיע ליזם על 

או לחילופין, בכל בסיומה של אותה שנת שכירות  סיום הסכם השכירות
שנת השכירות שלאחריה אשר יפורט בהודעת השוכר מועד אחר, ב

 כמפורט בהסכם השכירות. ,כאמור

קיומה של תעודת זכאות תנאי למימוש כל אחת מתקופות האופציה, הינו  .8.6.4
כון, בתוקף למועד חידוש ישתונפק על ידי משרד הש דירה לחסרי

או אסמכתה  האופציה מימושהאופציה של הזכאי, בכל אחד ממועדי 
 .החברהאחרת שתאושר על ידי 

או הגרלת הזכאים על ידי היזם לשכירות /אופן הפניית ו/או בחירת ו .8.6.5
 (6ג)-(5ג) יםנספחבלמפורט בהתאם , יהא מופחתבשכר דירה דירות 

 לאמור בהם.והיזם מתחייב לפעול בהתאם 

יכי תקנות הלעל אף האמור, במקרה ששיווק המקרקעין מבוצע בהתאם ל
תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים )הוראת שעה( )דיור בהישג יד 

, אופן הפניית ו/או בחירת ו/או הגרלת הזכאים 2015-להשכרה(, תשע"ה
ייעשה בכפוף להוראות התקנות הנ"ל ובהתאם להנחיות משרד הבינוי 

, והוראות והנחיות אלו ו/או המנהל, כהגדרתו בתקנות הנ"ל והשיכון
  .(6ג)-(5האמור בנספחים ג)יגברו על 
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 חתימת המציע: _________________

רתו לעיל(, יעמוד על )כהגד לכל מ"ר משטח הדירה מופחתשכר הדירה ה .8.6.6
שמאי הלכל מ"ר שנקבע בשומה שהוצאה על ידי  מגובה שכר הדירה 80%

 מופחתשכר הדירה ה "(, ובתוספת דמי אחזקה. סכוםהשומה" –)להלן 
פורטו  זה, , נכון למועד חתימת הסכםדמי האחזקה למ"רבתוספת למ"ר 

  .בהזמנה לקבלת הצעות

 -לאחר מכן ו ,לתחילת תקופת ההשכרהחודשים לפני המועד הצפוי  6 -כ .8.6.7
שומה את העדכן ת חברה, ההוצאת כל שומהממועד  ל שלוש שניםכמדי 

 - להלןכל קביעה כאמור תקרא ) שמאיהשיערוך באמצעות שומה 
מועד " - והתאריך שביחס אליו תוצא השומה ייקרא להלן "עדכוןה"

הסכום שיצוין בכל שומה ו/או לעגל את  תהיה רשאית חברהה "(.העדכון
 ,את סכום שכר הדירה למ"ר שינבע ממנה, לסכום העגול הקרוב ביותר

הבלעדי וליזם לא תהיה כל טענה ו/או  ה, לפי שיקול דעתכלפי מעלה בלבד
באחריות היזם יהיה לפנות לחברה,  דרישה ו/או תביעה בקשר עם כך.

תשעה חודשים טרם המועד הצפוי לתחילת תקופת ההשכרה, על מנת 
 . העדכוןשהחברה תפעל להוצאת 

ה שכר מגוב 80%יעמוד על  עדכוןהשייקבע במסגרת למ"ר שכר הדירה 
שכר מ ,בכל מקרה, המעודכנת ולא יפחתה הדירה לכל מ"ר שנקבע בשומ

קבלת לבהזמנה  שנקבעללא הפרשי הצמדה( )הנומינלי, למ"ר הדירה 
תובא בחשבון הצמדה של מקום חניה לפי בעת עריכת כל שומה, . הצעות

 .)אם בניית מחסנים כאמור מתאפשרת ע"פ התב"ע( תקן, ומחסן

תקנות הליכי על אף האמור בסעיף קטן זה, במקרה בו חלות הוראות 
תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים )הוראת שעה( )דיור בהישג יד 

 6יגברו הוראות תקנה  –על שיווק המקרקעין  2015-להשכרה(, תשע"ה
  לתקנות הנ"ל, על הוראות סעיף זה.

 מופחתירות בשכר דירה שכר הדירה שייקבע בכל עדכון, יחול על ד .8.6.8
שייחתם בגינן הסכם שכירות לאחר מועד העדכון, וכן על דירות שתימסר 

להלן ובתוך  8.6.13לגביהן הודעה מאת היזם לשוכר, כאמור בסעיף 
 דכון.המועד האמור בו, לאחר מועד הע

  –לדוג' 

 שמתקיימים לגביה כל אלה:, מופחתדירה בשכר דירה 

 ;1.1.2032תקופת האופציה בגינה אמורה להתחיל ביום 

בתקופת האופציה , גובה שכר הדירה 8.6.13בהתאם להוראות סעיף 
 ;1.10.2031נמסר על ידי היזם לשוכר עד לתאריך 

 אזי:

, 1.10.2031עד לתאריך  מופחתבוצע עדכון שומה ביחס לשכר הדירה ה
יחול העדכון על תקופת האופציה; בוצע עדכון שומה ביחס לשכר הדירה 

  על תקופת האופציה. , לא יחול העדכון1.10.2031לאחר תאריך  מופחתה

האופציה, לפי העניין, תקופת תחילת או  השכירותילת תקופת תח ביום .8.6.9
שבין המדד לשינוי , בהתאם הנומינאלי מופחתהדירה השכר יתעדכן 

השכירות תקופת ועד למדד הידוע בתחילת  הידוע במועד העידכון
לא  בפועל שישולם מופחת, ובלבד שבכל מקרה שכר הדירה ההרלוונטית

  .נאלי שנקבע בשומההנומי מופחתיפחת משכר הדירה ה

הנומינאלי כפי שנקבע בשומה  מופחתשכר הדירה היתעדכן לאחר מכן, 
המדד הידוע שבין  בהתאם לשינויאחת לשנה, בתחילת כל שנת שכירות, 

 בתחילת שנת השכירות הרלוונטיתועד למדד הידוע  ,במועד העידכון
ר שישולם בפועל לא יפחת משכ מופחתובלבד שבכל מקרה שכר הדירה ה

   .הנומינאלי שנקבע בשומה מופחתהדירה ה

למ"ר )אשר יוכפלו ב"שטח  אחזקהדמי  יווספו מופחתהדירה ה לשכר .8.6.10
דמי ונח זה לעיל(, עד לתקרת סכום דירה" של כל דירה, כהגדרת מ

בסמוך  וכפי שיעודכן בהזמנה לקבלת הצעות,קבע נשלמ"ר  אחזקה
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 חתימת המציע: _________________

עדכון, יחולו על חזקה שייקבעו בכל דמי הא. השומה עידכוןלמועדי 
שייחתם בגינן הסכם שכירות לאחר מועד  מופחתדירות בשכר דירה 

העדכון, וכן על דירות שתימסר לגביהן הודעה מאת היזם לשוכר, כאמור 
להלן ובתוך המועד האמור בו, לאחר מועד העדכון. דמי  8.6.13בסעיף 

שייקבעו בכל עדכון לא יפחתו משיעור דמי האחזקה האחזקה למ"ר 
 לקבלתהנומינאלי )ללא הפרשי הצמדה( למ"ר כפי שנקבע בהזמנה 

 .הסיפ 8.6.11הצעות. למען הסר ספק, אין בכך כדי לגרוע מהוראת סעיף 

תקנות הליכי ת על אף האמור בסעיף קטן זה, במקרה בו חלות הוראו
תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים )הוראת שעה( )דיור בהישג יד 

 7יגברו הוראות תקנה  –על שיווק המקרקעין  2015-להשכרה(, תשע"ה
  לתקנות הנ"ל, על הוראות סעיף זה.

שיגבו על ידי היזם בגין דירות בשכר דירה למ"ר  האחזקהסכום דמי  .8.6.11
)בכפוף להפרשים בגין  מופחתשכר דירה הדירות ביהיה אחיד לכל  מופחת

 ולהלן כאמור לעיל החברהעל ידי  האחזקהדמי  עדכוניהצמדות, או 
 מופחתשיגבו בגין דירות בשכר דירה למ"ר  האחזקהדמי  ,בלבד(. כמו כן

 שיגבו בגין דירות בשוק החופשי. למ"ר  האחזקהלא יעלו על דמי 

תקנות הליכי הוראות על אף האמור בסעיף קטן זה, במקרה בו חלות 
תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים )הוראת שעה( )דיור בהישג יד 

 7יגברו הוראות תקנה  –על שיווק המקרקעין  2015-להשכרה(, תשע"ה
  לתקנות הנ"ל, על הוראות סעיף זה.

שכירות בעקבות תקופת ביום הארכת או השכירות )תחילת תקופת  ביום .8.6.12
בהתאם לשינוי הנומינאלים  האחזקהדמי יתעדכנו  מימוש האופציה(

ועד למדד הידוע בתחילת תקופת  ,העידכוןעד במושבין המדד הידוע 
ובלבד שבכל מקרה דמי האחזקה שישולמו בפועל  השכירות הרלוונטית

 . לא יפחת מדמי האחזקה הנומינאליים שנקבעו במועד העדכון כאמור

בעו במועד העדכון שנק הנומינאלים האחזקהדמי  יתעדכנולאחר מכן, 
שבין המדד  בהתאם לשינויאחת לשנה, בתחילת כל שנת שכירות,  האמור

למדד הידוע בתחילת שנת השכירות  ועד ,הידוע במועד העידכון
ובלבד שבכל מקרה דמי האחזקה שישולמו בפועל לא יפחת  הרלוונטית

 .מדמי האחזקה הנומינאליים שנקבעו במועד העדכון כאמור

יום מראש ובכתב טרם המועד  90יב לפנות לשוכרים היזם יהיה מחו .8.6.13
הקבוע בהסכם השכירות עימם לתחילת תקופת האופציה, ולהודיע להם 

 מופחתלשכר הדירה ה האחזקהודמי  מופחתעל גובה שכר הדירה ה
העדכניים ושצפויים לחייבם בתקופת האופציה הרלוונטית, וזאת על מנת 

 לממש את האופציה.    םאם ברצונשאותם שוכרים יוכלו להחליט 

וכולל את כל התשלומים  הינו סופי , כהגדרתו לעיל,מופחתדירה ה שכר .8.6.14
 הזכאים לשלם ליזם.  עלש אחזקהבגין שכר דירה ודמי 

לזכאים ו/או  מופחתר דירה יעלה בידי היזם להשכיר דירות בשכ אם לא .8.6.15
שלא בשל  ,במהלך תקופת ההשכרה מופחתדירות בשכר דירה  אם יתפנו

(, מתחייב היזם לדווח על כך "הדירות הפנויות" -)להלן ה של היזם הפר
ולציין את מספר הדירות הפנויות, משך היותן פנויות, הסיבה  לחברהמיד 

 וונטי אחר. לכך וכל מידע רל

היזם מתחייב לפרסם, על חשבונו, את הדירות הפנויות כמיועדות  .8.6.16
 להלן 12סעיף בהתאם להוראות הפרסום שב ,לזכאיםלמגורים להשכרה 

  .(6ג)נספח וב

לעיל, אך לא עלה בידו  8.6.16פעל היזם בהתאם להוראות סעיף אם  .8.6.17
חודשים( ממועד הפרסום  3) שלושהלהשכיר את הדירות הפנויות במהלך 

ושלא בשל הפרה של היזם, להלן, לזכאים,  12סעיף הרלוונטי, כאמור ב
להשכיר את הדירות הפנויות לשוכרים בשוק החופשי,  יהא רשאי היזם

)ללא תקופות  שנים 3, לתקופת שכירות של עד מופחת שכר דירהב
כם השכירות ם זה ובהסתנאי השכירות המפורטים בהסכיתר וב אופציה(
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בתום תקופת השכירות של הדייר בשוק  .מופחתלגבי דירות בשכר דירה 
החופשי, ובכל מקרה לא יאוחר משלוש שנים ממועד השכרת הדירה 

 ותושכר לזכאי. מופחתלדייר, תשוב הדירה למאגר הדירות בשכר דירה 
ביחס לדירות אשר הוגדרו בהוראת דין  הוראת סעיף קטן זה לא תחול

 וראות התב"ע כדירות בשכר דירה מופחת.ו/או בה

 דירות להשכרה בשוק החופשי .8.7

 יקבעו על ידי היזם ,לדירות בשוק החופשי האחזקהדמי ו שכר הדירה .8.7.1
  .השכירות הסכם בגוף, בכתב ידו על ויצוינו

 הנקובה בהזמנה לקבלת הצעותתושכרנה לתקופה  בשוק החופשיהדירות  .8.7.2
הנקובה לתקופה  ,שוק החופשיב יםהנתונה לשוכר, הארכהעם אופציה ל

 - ו"תקופת השכירות"  - בסעיף זה )להלן בהזמנה לקבלת הצעות
כאמור, יהיו  ותלאחר תום התקופ. בהתאמה(ת האופציה", "תקופ

 הצדדים רשאים להתקשר בהסכם שכירות חדש נוסף. 

בהם תקופת ההשכרה עתידה לבוא לסיומה טרם תום תקופת  במקרים
להתקשר בהסכם , יהיה היזם רשאי האופציההשכירות ו/או תקופת 

, רק למשך התקופה לפי הענייןהאופציה,  כאמור ו/או לאפשר את מימוש
, ובלבד שהדבר ייכתב מראש בהסכם שנותרה עד לסיום תקופת ההשכרה

 .השכירות

לפני ימים  60בשוק החופשי יהיו רשאים השוכרים  ,למרות האמור לעיל .8.7.3
פת השכירות ו/או בתקופות האופציה, סיומה של כל שנת שכירות בתקו

בסיומה של אותה שנת שכירות או  להודיע ליזם על סיום הסכם השכירות
לחילופין, בכל מועד אחר, בשנת השכירות שלאחריה אשר יפורט בהודעת 

  בהסכם השכירות. כמפורט ,השוכר כאמור

לאחר תחילת תקופת שכירות או תקופת  האחזקהדמי השכירות ודמי  .8.7.4
 , יתעדכנו אך ורק בהתאם להוראות שלהלן:אופציה

 האחזקהיתעדכנו דמי השכירות ודמי  –בתקופת השכירות  .8.7.4.1
רות כיכפי ששולמו בשנת הש – כלומר)הנומינאליים 

דכון ראשון אחת לשנה )ע( השכירות תקופת שלהראשונה 
שבין  התאם לשינוייהיה בתום שנת השכירות הראשונה(, ב

כירות ועד למדד הידוע המדד הידוע בתחילת תקופת הש
ובלבד שדמי השכירות  בתחילת שנת השכירות הרלוונטית

  .שישולמו בפועל לא יפחתו מדמי השכירות הנומינאליים

 דמי את להעלות רשאי היזם יהיההאופציה,  בתקופת .8.7.4.2
 דמי לעומת 5%עד  של בשיעור האחזקהודמי  השכירות

ולמו כפי שש – כלומרהנומינליים ) האחזקהודמי השכירות 
 דמי. (השכירות תקופת שלרות הראשונה כיבשנת הש

למדד כאמור  יוצמדוהעדכניים  האחזקהודמי  השכירות
 . לעיל 8.7.4.1בסעיף 

פי  לרבות עלבכל הדירות  יםתנאי ההתקשרות בינו לבין השוכרש מתחייבהיזם  .8.8
לפי חוק הגנת יות, לרבות זכויות יניזכויות קנלשוכרים לא יקנו הסכם השכירות 

  , דיני המקרקעין ודיני הדיור הציבורי.1972-הדייר )נוסח משולב( תשל"ב

 שזכות השוכר השוכריםבחוזי השכירות שייחתמו עם היזם מתחייב להטמיע  .8.9
תתמצה בזכות חוזית בלבד, והשוכר לא יהיה רשאי לרשום כל הערה ו/או שיעבוד 

 הדייר לא יחול עליו. וכי חוק הגנת ביחס לדירה 

שיבקש עם החברה כל הודעת דיוור רוחבית מראש ובכתב היזם מתחייב לתאם  .8.10
 לשוכרי הדירות במתחם ו/או לחלקם. לשלוח 

אם יוקמו במתחם שטחים ו/או חדרים שאינם דירות, אזי אלו ישמשו את כלל  .8.11
פן בלעדי שוכרי הדירות במתחם, ולרווחתם, ובכל מקרה לא יושכרו ו/או ייועדו באו

 .לשימוש של שוכר מסוים
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  לחברהדיווחים  .9

, על עמידת ואף קודם לכן פקח בכל שלב בתקופת ההשכרהל תרשאי תהא החברה .9.1
ובין היתר  ,בעצמה או על ידי מי מטעמה ,זה הסכםההשכרה בהתאם ל בתנאיהיזם 

ולקבל  לדרוש תרשאי תהא ןוכשיווקן על ו השכרת הדירות עלבצע, בקרה ופיקוח ל
בקשר עם הפרויקט, והדרושים לה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מידע ומסמך כל 

ביקורת שוטפת אצל לבצע תהא רשאית וכן  לצורך ביצוע הבקרה והפיקוח כאמור
בפועל, ולשימוש הנעשה בהן  דןוהיזם ובמשרדיו בקשר להשכרת הדירות, ליע

ו/או מידע  , והיזם מתחייב להמציא כל מסמךהשכירות בגינן ולמחיר לתחזוקתן
 . שיידרשו כאמור ולשתף פעולה עם עריכת הביקורות

המועד הצפוי חודשים לפני  4 -לעיל, היזם מתחייב שמכלליות האמור  גרועלמבלי  .9.2
הנתונים את אשר יכלול דו"ח  לחברהיגיש היזם , תחילת תקופת ההשכרהל

 הבאים:

  דירה )כהגדרת מונח זה לעיל(. כל ושטח במתחם מספר הדירות  .9.2.1

כל אחת על ידו בגין  השיגב )לרבות דמי האחזקה( מופחתהכר הדירה ש .9.2.2
 .מופחתבשכר דירה מהדירות 

 "(מקדמיהדו"ח ה" - )להלן

לחייב את היזם  החברהה רשאית , תהיהמקדמילא המציא היזם את הדו"ח  .9.3
, לחברהקנסות ככל שלא ישלם היזם את הו להלן 19.10 בסעיףבקנסות הנקובים 

 .באופן מלא או חלקי לרבות באמצעות חילוט הערבות לקיום ההסכםלגבותם 

, יוניל 30 -בולינואר  31 -ב לחברהמתחייב היזם להמציא , מקדמילדו"ח ה בנוסף .9.4
ל לכהחולף, בנוגע החציון לגבי ומעודכן דו"ח מפורט  ,תקופת ההשכרה מהלך כלב

  את הנתונים הבאים: אשר יכלול ,הדירות

 היות, יםמשפחתי, גיל םמצבובציון  וכל המתגוררים עמו שם השוכר .9.4.1
בן מקום/אינו בן מקום וכן בציון היות הדירה הנשכרת על ידו  השוכר

  .או לא מופחתדירה בשכר דירה 

 . כל דירהשטח  .9.4.2

המיועדות להשכרה, המצטבר מחיבור "שטח דירה" של  הדירות שטח כל .9.4.3
 כל הדירות בפרויקט, יחד. 

, בגין חציוןזכאי היזם בגין אותו הם ל האחזקהלרבות דמי  ,ירהשכר הד .9.4.4
, וכן סך ההכנסות משכר דירה לרבות עדכון שכר הדירהוחישוב כל דירה 

  ., בגין כל הדירותחציוןלהם זכאי היזם בגין אותו  האחזקהדמי 

 .לגבי כל דירה תקופת השכירות ו/או האופציה .9.4.5

 ם השכירות לתקופת האופציה.האם ניתנה ליזם הודעה בדבר חידוש הסכ .9.4.6

. היזם יפרט בדו"ח איזה מתוך הדירות הפנויות הן הפנויותמספר הדירות  .9.4.7
 . מופחתות בשכר דירות דיר

ביטול של הסכם שכירות ו/או התראה בגין ביטול הסכם דיווח על אירוע  .9.4.8
אם על ידי השוכרים, קודם לסיום שכירות, בין אם על ידי היזם ובין 

  ל פי הסכם השכירות והסיבה לביטול. עתקופת השכירות 

 ,מספר הדירות המושכרות, ואשר ליזם ידוע שאינן מאוכלסות בפועל .9.4.9
וכן פירוט הפעולות שמבצע היזם לשם  ציון מיקומן וזהות השוכריםב

  . סילוק יד השוכרים הנ"ל

  . (3ג)נספח לפי חציון דיווח בדבר פעולות התחזוקה שבוצעו באותו  .9.4.10

 עם הפרויקט;  ם משפטיים המתקיימים בקשרמידע בדבר הליכי .9.4.11

 מידע בדבר תכתובות מהותיות המנוהלות מול הגוף המממן; .9.4.12



 
- 20 - 

 

 חתימת המציע: _________________

או כל אירוע בעל השפעה מהותית למתחם כל נזק שנגרם מידע בדבר  .9.4.13
 ; ו/או למתחם אחרת שאירע ביחס לפרויקט

  ."(החצי שנתיהדו"ח " -)להלן 

רשי החתימה של היזם הרשאים יחתמו בידי מוהדו"ח המקדמי והדו"ח החצי שנתי  .9.5
בחתימתם לחייב את היזם לעניין זה. החברה תוכל מפעם לפעם לדרוש שהדוחות 

   יבוקרו על ידי רוה"ח המבקר של היזם, והיזם מתחייב לפעול בהתאם להנחייתה.

היזם יקיים אחר הוראת כל דין, לרבות בכל הקשור והנוגע לשמירת הפרטיות של 
 )להלן 1981 –הפרטיות התשמ"א  ט בהוראות חוק הגנתהשוכרים, לרבות כמפור

"( התקנות: "בסעיף קטן זה "(, התקנות מכוחו )להלןהחוק: "בסעיף קטן זה
: בסעיף קטן זה והנחיות של רשם מאגרי המידע והרשות להגנת הפרטיות )להלן

"(, כפי שישתנו מעת לעת. מבלי לגרוע מהאמור, היזם מתחייב כי המידע ההנחיות"
בין היתר  לחברהבמאגר המידע של היזם ומועבר  התקבל, מנוהלות השוכרים אוד

בהתאם להוראות החוק, התקנות וההנחיות. מועבר במסגרת הדו"ח החצי שנתי, 
החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע אודות השוכרים ובין היתר לנהוג במידע 

ומבלי שליזם תהיה כאמור מנהג בעלים והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה 
 כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם כך.

 שנחתמושכירות ה מהסכמיגם העתקים היזם מתחייב להמציא  החברה,לבקשת  .9.6
  .במתחם

לחייב את היזם  החברהה רשאית , תהיהחצי שנתיהדו"ח המציא היזם את  לא .9.7
לגבותם  לחברה,וככל שהיזם לא ישלמם  להלן, 19.10בסעיף בקנסות הנקובים 

 .באופן מלא או חלקי להלן 20ויות שבסעיף הערבבאמצעות חילוט 

 

 עבודאיסור בדבר שו יקטהפרומון ימ .10

, למעט לטובת הגוף בהם וכל זכויות היזם , המקרקעיןהמתחםעבוד איסור בדבר ש .10.1
  המממן

 –)ולמען הסר ספק  והפרויקט המתחם, המקרקעיןשתחייב בזאת מפורשות היזם מ
 ,(כאלו שאינם הדירות, אם ישנם במתחםהשטחים החלקים ו/או  אףבכלל זאת, 

לא ישועבדו לטובת צד ג' כלשהו, למעט לטובת גוף מממן  בהםוכל זכויות היזם 
ואך ורק לצורך , )כהגדרתה להלן(ההלוואה )כהגדרתו להלן( אשר העמיד ליזם את 

. להבטחת בקשר עם הפרויקט המממןהגוף  המימון שיועמד על ידיהבטחת 
, כמפורט בסעיף לטובת החברה זו ירשום היזם את הערת האזהרה התחייבותו

17.5.  

יצירת שעבודים כאמור על חלקים ו/או שטחים במתחם, שאינם הדירות )אם ישנם 
הסכם המימון שעל  האושר על ידהועבר לעיון החברה ואפשר רק לאחר שכאלו(, תת

פיו תועמד ההלוואה למימון מלוא העבודות בחלקי המתחם המיועדים להשכרה 
 ארוכת טווח. 

 :אחד מהסכמי המימוןבכל  לכלולהיזם מתחייב  .10.2

ו יאמכיר את תנקרא את הוראות הסכם זה,  הגוף המממןהוראה לפיה  .10.2.1
)הפרות, סעדים  19סעיף  בכל הנוגע להוראותוחד ובמי ומסכים להם,

 .   (ותרופות

 ,יקטבפרוהוראה בדבר האמור בהסכם זה ביחס לשעבוד זכויות היזם  .10.2.2
 הגוףהשעבוד על ידי במקרה של מימוש ש קובעתהובמתחם ובמקרקעין, 

 . ולנספחיו המממן, המימוש יהא כפוף לכל הוראות הסכם זה

קיזוז ו/או עכבון ו/או  בדבר שלילה מהגוף המממן של כל זכות הוראה .10.2.3
, בשל מאלולרבות כל ההכנסות  המקרקעין והמתחם, ,מהפרויקטפירעון 

או מי מטעמו, שאינם כל חוב ו/או חבות ו/או הלוואה וכיוצ"ב של היזם 
  "(.פרויקט סגור)" קטקשורים לפרוי

יובאו  ההלוואהקש היזם לבצע בקשר עם המימון וכן השעבודים שיב מיטיוטת הסכ .10.3
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לאשר את בקשת היזם, ככל שיבקש,  תתחייבמ חברההלאישור החברה מראש. 
והכל  ,, ולו בלבדההלוואהאשר העמיד ליזם את לטובת גוף מממן, לרשום שעבוד 

  .זהבהתאם לתנאי הסכם 

 ם הפרשנות הבאה:זה יוקנו למונחים הבאי 10לצורכי סעיף  .10.3.1

מימון העמדת  אוו/או הלוואות ו/הלוואה  - "ההלוואה" .10.3.1.1
לצורך מימון הפרויקט, , על ידי גוף מממןשניתנה ליזם 

  .מימון הסכמי באמצעות

מכוחם  כל ההסכמים -" הסכמי מימון"" או הסכם המימון" .10.3.1.2
יובאו לאישור  אשר ,נספחיהםליזם, על כל ההלוואה  ועמדת
, לרבות כל נספחי טרם חתימתם היד , ויאושרו עלחברהה

  המודל הפיננסי. ההסכם ו/או ההסכמים הנ"ל ולרבות 

אם לא קיים מודל פיננסי שנמסר לגוף המממן, אזי ימסור 
 קובץ אקסל הכולל את הנתונים הבאיםהיזם לחברה 

-בהקמה) סיכום/תוצאות, הנחות, תזרים: )בגליונות נפרדים(
חצי שנתי יחסי כיסוי ) ות(,חצי שנתי, לפח-רבעוני, בהפעלה

, וההלוואות מימוןהמבנה  ,לפחות, בתקופת ההפעלה בלבד(
מאזן )שנתי, או לפחות הון עצמי וחוב פיננסי, לבחינת היקף 

 . המינוף(

, תדפיס הגיליונות הפיננסיםהמודל הפיננסי או להסרת ספק, 
ו/או מקצועי של היזם,  מסחרי ייחשב כסוד לפי העניין,
למעט  ,הכלול בו בפני צד ג' המידע את תחשוף והחברה לא

   .דין פי על כן לעשות תהיה מחויבת אם אלא ליועציה,

   -אחד או יותר מאלו  -" גוף מממן" .10.3.1.3

על פי חוק הבנקאות  רישיון בעל ישראליבנק  .10.3.1.3.1
 ביטוחחברת או , 1981 -)רישוי( תשמ"א

הממונה על שוק מטעם  בעלת רישיוןישראלית 
 יבעל ,משרד האוצרב ההון, ביטוח וחיסכון

דירוג אשראי מעודכן במהלך שנה לפני מועד 
הגשת הסכמי המימון לאישור החברה כמפורט 

( ilAA-) - דירוג האשראי לא יפחת מ להלן.
 -מעלות או מ S&Pלם הדירוג של חברת בסו

(Aa3) .בסולם בדירוג של חברת מידרוג 

קופות גמל, קופות תגמולים קרנות פנסיה ו/או  .10.3.1.3.2
 2-4כל סוג משקיע דומה הקבוע בסעיפים 

"ח תשכחוק ני"ע, תוספת הראשונה של ל
, אשר בידיהם רישיון לנהל את עסקיהם 1968

 י גוף שהיקףואשר מנוהלות על יד בישראל
מיליארד  2הנכסים המנוהל על ידו הינו לפחות 

נכון לשנת הדיווח האחרונה של אותו גוף. ₪, 
ככל שהמשקיע האמור הינו הגורם המארגן 

היקף את מימון החוב הבכיר, עליו להיות בעל 
₪, מיליארד  40 -שאינו פוחת ממנוהל נכסים 

 נכון לשנת הדיווח האחרונה של אותו גוף.

בעלת  ממדינהביטוח  או חברתבנק מסחרי  .10.3.1.3.3
 יבעל ,יחסים דיפלומטיים עם מדינת ישראל

דירוג אשראי מעודכן במהלך שנה לפני מועד 
דירוג  .לאישור החברההגשת הסכמי המימון

( בסולם הדירוג -Aהאשראי לא יפחת מדירוג )
( A3או בדירוג ) S&P ,Fitchשל חברות 

  .Moody'sבסולם הדירוג של חברת 

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
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: _________________

 םניהול ואחזקת המתח .11

את מתחייב לנהל ו, המתחם התקינה של תחזוקתולניהולו והיזם יהא אחראי  .11.1
 . (3ג)נספח  התחזוקהלמפרט  בהתאםוזה להלן,  11כמפורט בסעיף המתחם 

למשך כל  ,(3ג) נספחבהמפורטים בהסכם זה והאחזקה הענקת שירותי  לצורך .11.2
גוף  שהינה מטעמו אחזקהחברת שר עם להתק תקופת ההשכרה, מתחייב היזם

, בהיקפים, התחזוקהניהול ומקצועי, בעל ניסיון קודם בביצוע ובניהול של שירותי 
   .החברהידי  -עלתאושר  הזהותשר וא כמפורט להלןת ובכישורים ולתקופ

, הבאים התנאיםכל עמוד בתאשר  אחזקהברת תקשר עם חהיזם מתחייב לה .11.3
  :במצטבר

, לרבות כל רישוי ים אחר כל הדרישות על פי כל דיןתקי האחזקהחברת  .11.3.1
   הניתנים על ידה. האחזקהבקשר עם שירותי  נדרש,

ובעל זיקה אליה, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים  האחזקהחברת  .11.3.2
, לא הורשע ביותר משתי עבירות בגין הפרת חוקי 1976-ציבוריים, תשל״ו

השלישית  העבודה המפורטים ברשימת החוקים המפורטים בתוספת
, בשלוש השנים 2011-של דיני העבודה, התשע״בבחוק להגברת האכיפה 

חברת האחזקה האחרונות ממועד ההרשעה האחרונה ועד מועד הגשת 
   .החברה לאישור

מתקנים או מבנים  3או מפעילה לפחות  מתחזקת האחזקהחברת  .11.3.3
 60 - בתחומים הבאים: בנייני דירות או מעונות שבכל אחד למעלה מ

בארץ ו/או  בתי חולים, בתי אבות בתי משפט, ידות דיור, בתי מלון,יח
 -, הכוללים מתן שירותים מרכזיים לבעלי שטחים שלא יפחתו מ בחו"ל
לפחות מ"ר שטחים עיקריים לכל מבנה, וזאת במשך תקופה של  5,000

 האחזקהקדמו למועד הצגת חברת אשר  מתוך חמש השנים שלוש שנים
או  תחזקתחברת האחזקה מ –לחילופין ט להלן. כמפור החברהלאישור 

בשטח מצטבר שלא  בארץ ו/או בחו"ל מפעילה מבני משרדים ו/או מסחר
מ"ר ברוטו )ללא חניונים(, במשך תקופה של לפחות  20,000 -יפחת מ

אשר קדמו למועד הצגת חברת האחזקה  מתוך חמש השנים שלוש שנים
  .החברהלאישור 

 ."(האחזקהתנאי הסף לחברת " - )כולם יחד יקראו להלן 

היזם יהיה רשאי להעניק את שירותי האחזקה בעצמו, חלף התקשרות 
שפורט בסעיף זה לעיל יציג עמידה בתנאי הניסיון עם חברת אחזקה, אם 

ו/או באמצעות בעל השליטה ביזם ו/או תאגידים אחרים בעצמו 
 שבשליטתו של אותו בעל שליטה, במישרין או בעקיפין.

 .1968-רתה בחוק ניירות ערך, תשכ"חכהגד -"שליטה"

אשר עונה על תנאי הסף  האחזקהחברת את פרטי  לחברה להציג מתחייבהיזם  .11.4
חודשים לפני המועד  18עד  , וזאתואשר התקשר עמה שלעיל האחזקהלחברת 

הסכם סופי ומחייב  החברהעל היזם יהיה להגיש לאישור  .4הצפוי לקבלת טופס 
רת האחזקה, וזאת טרם קבלת אישורה לזהות חברת שנחתם בינו לבין חב

בקשר עם חברת  מסמכים ו/או הבהרות תהא רשאית לדרוש החברה .האחזקה
איננה עומדת בתנאי הסף לחברת  האחזקהחברת סבור שת אם החברה .האחזקה
אחרת,  אחזקהיזם להתקשר עם חברת מה לדרוש , תהא רשאית החברההאחזקה

  .האחזקהת אשר עומדת בתנאי הסף לחבר

לאשר  הבלעדי השמורה הזכות, לפי שיקול דעתשלחברה על אף כל האמור מובהר,  .11.5
, אף אם אחזקהשהוצעה על ידי היזם או את היזם עצמו כחברת  אחזקהחברת 

, ובלבד שלפי שיקול דעת החברה, דלעיל 11.3.3אינם מקיימים את תנאי סעיף 
 . לניסיון הקודם נשמרתתכלית הדרישה 

תקופת ההשכרה וככל  זה יחולו, בשינויים המחוייבים, גם במהלך 11 הוראות סעיף .11.6
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,  ,החברהלשביעות רצון תפעל לא  האחזקהחברת ש

כאמור בסעיף זה  האחזקהלהורות ליזם להחליף את חברת  החברהתהא רשאית 
בכפוף למתן התראה  האחזקהלהחליף את חברת  תורה ליזםאם החברה לעיל. 
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 חתימת המציע: _________________

להשלים מתחייב היזם , ימים לשם תיקון פעולות חברת האחזקה 14ליזם בת 
החברה ימים ממועד הודעת  30כאמור בתוך החדשה  אחזקההתקשרותו עם חברת 

 עמה. ולהציג במועד זה את הסכם ההתקשרות

האחזקה, יגיש היזם לאישור החברה תכנית תפעול ביחד עם הגשת פרטי חברת  .11.7
 - להלן) ,(3ג)נספח אשר תהיה מתואמת עם הוראות מפרט התחזוקה, , ותחזוקה

ממועד  יום 45בתוך  . החברה תעביר את אישורה ו/או הערותיה"(תכנית התפעול"
, במועדים בהתאם להוראותיהוהיזם מתחייב לתקן  קבלת תכנית התפעול

חודשים לפני המועד הצפוי  15עד  תכנית התפעול הסופיתת שיאפשרו את הצג
כדי לגרוע מאחריות  החברהעל ידי  הערות. אין במתן אישור ו/או 4לקבלת טופס 
הסכם זה על  , לקיום הוראות הדין, ולעמידה בכל דרישותהתפעולהיזם לתכנית 

 נספחיו.

לא עמדה בתנאי  האחזקהו/או חברת עיל ל 11 סעיףלא פעל היזם על פי הוראות  .11.8
ו/או לא  האחזקה את זהות חברת החברהה לא אישרו/או  האחזקההסף לחברת 

ו/או לא הוצגה או תוקנה תכנית  כאמור לעיל האחזקההחליף היזם את חברת 
 19.10בהתאם להוראות סעיף קנסות היזם הטיל על ל רשאית החברה ,התפעול

 . להסכם זה להלן

 הדירות ו המתחם שיווק ופרסום .12

שיופץ על ידו ו/או על ידי כל היזם מתחייב לכלול, בכל מידע פרסומי ו/או שיווקי  .12.1
 הפרויקט מוקם במסגרת תכניתמשפט לפיו בקשר עם הפרויקט,  גורם מטעמו

)כל הנ"ל, וזאת בצירוף שמה של החברה והלוגו שלה )צבעוני(  ,"דירה להשכיר"
"(. התחייבות כאמור תחול על כל מידע מיתוג הפרויקטלהלן: "ייקרא במצטבר, 

למעט  לימבו, לרבות )יהאפרסומי ו/או שיווקי כאמור, יהא אופן הפרסום אשר 
מכלליות האמור( באמצעי התקשורת השונים, בכל המדיות ובכל אמצעי הפרסום, 

 "(. אמצעי פרסום)להלן: " ב"ט וכיושילוט באתר הפרויקט ועל גבי בנייני הפרויק

מוד , בצבמהלך כל תקופת הבנייהבאתר הפרויקט, )ולתחזק( להציב  מתחייב היזם .12.2
במיקום מרכזי ובולט, שלט, בכיתוב ברור, שיכלול ו ו/או על גבי שלט האתר המרכזי

 ס"מ.  120*100-את מיתוג הפרויקט, בגודל שלא יפחת מ

על כל בניין שייבנה )ולתחזק( מתחייב היזם להציב , ובכפוף להוראות כל דין כמו כן .12.3
בפרויקט והמיועד להשכרה, מיד עם השלמת הקמתו ולאורך כל תקופת ההשכרה 
של הפרויקט, במיקום מרכזי ובולט, שלט, בכיתוב ברור, שיכלול את מיתוג 

 ס"מ.  80*50-הפרויקט, בגודל שלא יפחת מ

מילוי התחייבויות היזם כאמור קשר עם וכתוצאה מבמובהר, כי מלוא האחריות  .12.4
, האמורבסעיף זה לעיל, תחול על היזם באופן בלעדי ומוחלט. מבלי לגרוע מכלליות 

תחול על היזם האחריות להסדיר את קיום התחייבויותיו כאמור בכל היבט חוקי 
ו/או רישויי ו/או כספי שהוא. היזם יישא בכל העלויות הכרוכות בקיום 

כלל זה עלויות בקשר עם הפקת, הצגת, פרסום, לרבות התחייבויותיו כאמור וב
  אגרות ו/או היטלים )אם וככל שיחולו(. 

  – מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .12.5

היזם מתחייב להביא לאישור החברה, מראש, כל תוכן פרסומי ו/או  .12.5.1
שיווקי מטעם היזם )וכל מי מטעמו(, אשר יפורסם בכל אמצעי 

 .מופחתעדות לזכאים בשכר דירה פרסום, בקשר עם הדירות המיו

במהלך כן ו ,תחילת תקופת ההשכרהשישה חודשים קודם למועד  .12.5.2
 כלב. (6ג)נספח ייעשה בהתאם להוראות  הפרסוםתקופת ההשכרה, 

  .לעיל 12.1כאמור בסעיף  הפרויקטייכלל מיתוג כאמור פרסום 

כי פרסום המתחם ו/או הדירות, הן בשכר החברה תהיה רשאית לקבוע, בכל עת,  .12.6
דירה מופחת והן בשוק החופשי, באופן מלא או חלקי, יבוצע גם באתר החברה או 

לנוהל ההגרלות המצורף  3.4בסעיף בכל מדיה אחרת, ובמקרה כזה יחול האמור 
 .(7נספח ג)כ

  ים ותשלומיםמיס .13

, למיניהם החובה ותשלומי , דמי הקמהההיטלים, האגרות, הארנונות, המיסים כל .13.1
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 חתימת המציע: _________________

 כלשהםותשלומים אחרים , שהם וסוג מין מכל אחרים או ממשלתיים או עירוניים
על המתחם רכישת המקרקעין ו/או על בניית על  או/ו המקרקעין על החלים

שטחים או על השכרת ו/או על מכירת /ו השכרת הדירותו/או על  המקרקעין
למתחם ו/או  בקשר אוו/ם המתח תחזוקתו/או על  בייעודים שונים, אם ישנם

היזם החל מהמועד  על יחולו"( המיסים" - להלן) מין וסוג שהוא מכל לפרויקט
כדי לגרוע אין באמור לעיל . חוק פי על לכך הקבוע במועד ויד על וישולמוהקובע 

מזכותו של היזם להטיל על השוכרים לשאת בתשלומים שעל פי דין חלים על שוכרי 
או  םו/או להטיל על רוכשי הסכם זה והסכם השכירות נכסים, בכפוף להוראות

לשאת בתשלומים שעל פי דין חלים על רוכשי  של שטחים בייעודים שונים םשוכרי
 , בכפוף להוראות הסכם זה ולהוראות הדין.נכסים או שוכרי נכסים, לפי העניין

המועד הקובע, לאחר  ,ככל שתחול ,שתחול , בגין השבחהחבות בהיטל השבחה .13.2
   .רמ"יללא זכות להשבה מאת  היזםואה על ל במלתוט

  ן ליקוייםתיקובדק, אחריות ואחזקה תקינה,  .14

, יקטבפרו העבודותלכל  המלאה ועל חשבונו הבלעדי ובאחריותהיזם יהיה אחראי  .14.1
, ויחויב בניהולו ובאחזקתו התקינה של הרכוש המשותף, החומרים ואיכותםטיב ל

 . לשוכריםמבלי שיהא רשאי להמחות חיובו זה 

שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר  –"אחזקה תקינה" 
הבנייה, לרבות שיפורים שבוצעו רכוש המשותף לאחר מכן על ידי היזם ו/או 

 בהסכמתו. 

 , לעניין אחריות היזם תחולנהומהוראות כל דין כלליות האמור לעיללגרוע ממבלי 
 .ההוראות שלהלן גם

המיוחס  ולרכוש המשותף לדירות, ביחס על היזםואחריות יחולו בכל הנוגע לבדק  .14.2
    .)דירות( המכר חוקהקבועות בהחלות על "מוכר" החובות  ,לדירות

יחל  ,לגבי כל דירה, )דירות( על פי חוק המכר הבדק והאחריותמניין תקופות  .14.3
המיוחס  ולגבי הרכוש המשותף ,הראשון לשוכראותה דירה מתאריך מסירת 

לשוכר הראשון שהתאכלס  החל ממסירת הדירה הראשונה באותו בניין -לדירות 
היה וצוינו בפרוטוקול מסירת הדירה ליקויים, תחל  .וכך לגבי יתר הבניינים בבניין

תקופת הבדק לגבי אותם ליקויים ממועד תיקונם בצורה מלאה )וזאת רק לגבי 
השוכרים ירות כלפי היזם יהיה אחראי ישתיקונים המונעים שימוש סביר בדירה(. 

 שוכרלתקן את הליקויים כאמור לעיל בתקופות הבדק והאחריות, ודרישת כל 
האמור בסעיף זה לעיל יחול . חברהלביצוע התיקונים תוכל לבוא במקום דרישת ה

גם על אחריות היזם לתיקוני בדק ואחריות לגבי הרכוש המשותף בשינויים 
   המחויבים.

התחייבויות היזם כלפי או ו/ אחריותמ גורעאינו לעיל, זה  14 בסעיף האמור .14.4
ובכלל זאת מאחריות היזם  1971–תשל"א לפי חוק השכירות והשאילה, השוכרים

מתחייב לתקן את הליקויים והיזם  ,לתיקון כל ליקוי או פגם הנובעים מבלאי סביר
לאחר שתסתיימנה תקופות הבדק , גם משך כל תקופת ההשכרה, לבמתחם

 .)דירות( והאחריות על פי חוק המכר

   ושיפוי חריות על נזק או אובדןא .15

לכל נזק או אובדן שייגרמו לגופו או לרכושו של באופן מוחלט אחראי יהיה  יזםה .15.1
ובין אם הן מבוצעות  ידו אדם תוך כדי ביצוע עבודות בין אם העבודות מבוצעות על

  . נקוט בכל האמצעים האפשריים למניעתםיומו מי מטע ידי על

תחול  , על מלוא העבודות הכלולות בו,הפרויקטלביצוע הבלעדית  המלאה האחריות .15.2
תכנון לתוכניות ו/או למסמכים אחרים הקשורים ב החברהולפיכך אישורי  היזםעל 

 יזםעל פי הסכם זה, לא ישחררו את ה היזםו/או אשר הוכנו ע"י הפרויקט 
אחריות  החברההמקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על  ומאחריות

 ו/או התכניות או המסמכים האמורים. התכנוןכלשהי לטיב או כשרות או איכות 

ו/או למי  חברההיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להיזם י .15.3
ותו או בשלמ תכנוןו/או עקב כך שנשוא ה תכנוןו/או לצד שלישי בגין ה מטעמה

 בחלקו אינו משמש בצורה הולמת את המטרות שלשמן תוכנן.
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, המקרקעיןו/או  לשמירת העבודות ואתר העבודותבלעדית אחראי יהיה  יזםה .15.4
לרבות המבנים הארעיים שהוקמו עליו ולהשגחה עליהם. בכל מקרה של נזק 

ה מסיב קטו/או לפרוי ו/או למבנה ו/או למקרקעיןלעבודות ו/או לאתר העבודות 
בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך  ולתקן את הנזק על חשבונ יזםעל ה יהיהכלשהי 

במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות קט והפרוישעם השלמתן תהיינה העבודות 
 .הסכםוהמתאימות בכל פרטיהן להוראות ה החברהרצון 

 ו/או קבלני משנההקבלן  על כל נזק שיגרם על ידי, תחולנה גם זההוראות סעיף  .15.5
תוך כדי ביצוע  הפועל מטעמם ו/או ברשותםו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו 

ו/או  ובדק על ידם בתקופת הבדקתחזוקה  ,תיקוןעבודות ו/או  הבנייה עבודות
 .בתקופת ההשכרה

אחראי בלעדית לכל נזק ו/או אבדן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל מין וסוג  יזם יהיהה .15.6
 חברה, לרבות האיגודרכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או שהוא, לרבות נזק גוף ו/או 

ונית או ממשלתית ו/או לקבלנים אחרים ו/או לכל מבנה המצוי רו/או לכל רשות עי
ו/או ודות אתר העבו/או כל מבנה המצוי מחוץ ל ו/או במקרקעיןבאתר העבודות 

לה, ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאיקט ו/או לפרו למקרקעין
מהשכרת ו/או  בתקופת הבניה כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות

קבלן מטעמו ו/או על ידי  יזםעל ידי ההפרויקט ו/או הדירות בו בתקופת ההשכרה 
ו/או  י מי מהםו/או קבלני משנה המועסקים על יד הםו/או שלוחי הםעובדיו/או 

 הבניה,בין בתקופת מטעמו יזם וכל מי שבא כתוצאה מכל מעשה לרבות מחדל של ה
שא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי י יזםה .בדקהת ההשכרה ו/או בתקופת בין בתקופ

ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה 
 ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם.

ו על יד ו/או המועסקים וטחונם של כל עובדייהיה אחראי לשלומם ולבי יזםה .15.7
אדם  לכלומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו לכל עובד ו/או 

קבלני משנה ועובדיהם, כתוצאה מכל הקבלן ו/או , לרבות ואחר הנמצא בשירות
 .נזק ו/או אבדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך ביצוע העבודות

שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, קלקול לכל נזק ו/או בלעדית היה אחראי י יזםה .15.8
שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים 

קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק  אחרים על קרקעיים ו/או תת
ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות. 

, באופן יעיל ביותר והנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבונ תקן אתי יזםה
ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטפול  חברהשל ה הולשביעות רצונ

לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות  יזםברכוש שניזוק כאמור. על ה
 .במקרקעיןקרקעיים העוברים  -עדכניות על כל הקווים התת 

היזם כאמור לעיל  אחראילהם אחריות לנזקים  מכל חברההאת  פוטר בזאתהיזם  .15.9
לא  חברהה טעמו.או למי מ/ו/או מכל אובדן תוצאתי מכל סוג אשר יגרם ליזם ו

 .אובדן כאמורו/או תשלום ו/או  פיצויבכל נזק או  תשא

 יזםביחד ו/או לחוד בגין נזקים שה תיתבע, אם חברהה בנעלימתחייב לבוא  יזםה .15.10
הוראות כל דין, לרבות ומבלי לגרוע על פי ו/או  הסכםפי הוראות ה אחראי להם על

  .לעיל 15.1-15.9 מכלליות האמור בסעיפים

, חברהאו כצד שלישי בתביעה כנגד ה ףוזמן כנתבע נוסיאם מצהיר בזאת כי  יזםה .15.11
 חברהעל ידי ה הדות להזמנה כאמור, בין שנתבקשמוותר מראש על כל התנגוא ה

תייצב כנתבע נוסף או כצד שלישי יולא ן וזמהיזם יו/או אחרים, ובלבד שאם 
מצא לנכון לעשותו ת חברהמראש לכל הסדר או פשרה אשר ה יזםהם כאמור, מסכי

 המוחלט ולשאת בתשלומם. העל פי שיקול דעת

ומיד עם קבלת דרישה באופן מלא  ברהחלפצות ולשפות את ה יזםה מתחייבכמו כן,  .15.12
חויב ת חברהאו על כל סכום שה/על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה ו, בכתב

מכל עילה שהיא, שתוגש, אם ומיד כאשר  ,לשלם על פי פסק דין שלא עוכב ביצועו
בגין כל תאונה,  טעמוו/או נגד מי מ ותוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגד

קבוע בכל דין,  לפי וו/א הסכםהמפורט בשהינם באחריות היזם לפי ו נזק חבלה א
 במלואן. חברהלרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו ל

יוצא  יזםמעבודה כלשהי של ה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או .15.13
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 על כל חברהאחראי לפצות את ה יזםהיה היצו מאת בית המשפט,  חברההכנגד 
לעשות את כל הדרוש  יזםשל ה וובין עקיף, וזאת מבלי לגרוע מחובתנזק, בין ישיר 

ולנקוט בכל ההליכים הדרושים להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה 
בגין הצו הנ"ל, או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע  יזםחובה כלשהי לפצות את ה
 העבודה כתוצאה מצו כנ"ל.

 חויבה חברהזה, וה 15סעיף ראי לתשלומו לפי הוראות היה אחי יזםכל סכום שה .15.14
זה  הסכםעל פי  ה, מבלי לגרוע מיתר זכויותיתרשאי חברההיה התלשלמו,  כדין

מאת  יזםו/או על פי כל דין, לגבותו ו/או לנכותו מכל סכום המגיע ו/או שיגיע ל
בכל דרך אחרת לרבות על  יזםבותו מהלג תהיה רשאיתהחברה בכל זמן שהוא וכן 

 .להלן 20שבסעיף  תיוידי מימוש הערבו

החשב  –ישראל באמצעות משרד האוצר  מדינת" הינה החברהזה, " 15עיף סלעניין  .15.15
 ו/או משרד הבינוי והשיכון ראלדירה להשכיר ו/או רשות מקרקעי ישהכללי ו/או 

חברות הבנות ו/או חברות קשורות ו/או חברות שלובות ו/או חברי הנהלה ו/או  ו/או
ו/או מי  נושאי משרה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או יועציהם של כל הנ"ל

 . מטעמם

 

   ולתקופת ההשכרה הבנייהלתקופת ביטוח  .16

או עפ"י כל דין, מתחייב היזם לערוך /עפ"י הסכם זה והיזם מבלי לגרוע מאחריות  .16.1
כמפורט בנספח הביטוח  הביטוחים וההוראות תאהמלא  על חשבונו ולקיים

   מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.ה, (8ג)נספח כהמצורף להסכם זה 

, דירה להשכיר ועבדו לטובתהיזם מתחייב שתגמולי ביטוח בגין נזקים לעבודות יש .16.2
למימון הפרויקט , לעיל 10.3מון כמפורט בסעיף המי מיכאשר לאחר אישור הסכ

שתגמולי הביטוח  דירה להשכיר תסכים)להבדיל ממימון רכישת המקרקעין בלבד(, 
ישועבדו עד גובה סכום ההלוואה לטובת הגוף המממן, ויתרת תגמולי הביטוח 

החברה הממשלתית  - דירה להשכירלטובת  מעבר לגובה סכום ההלוואה תשועבד
 ."(דירה להשכיר" -ולהשכרה בע"מ )להלן בסעיף קטן זה לדיור 

קרן ההלוואה והפרשי הצמדה וריבית  –" סכום ההלוואה" -לעניין סעיף זה 
המגיעים לגוף המממן מכוח הסכם המימון, ובכל מקרה לא עמלות, קנסות, ריביות 

 כלשהם בגין הסכם המימון.פיגורים ו/או תשלומים אחרים 

ו/או הגוף המממן, לפי  דירה להשכירבמקרה של אירוע נזק ותשלום תגמולי ביטוח, 
ו/או  לדירה להשכירהעניין, יעבירו את תגמולי הביטוח ליזם, לאחר שהיזם יציג 

לגוף המממן, לפי העניין, תכנית לתיקון הנזק ולהשבת המצב לקדמותו ובהתאם 
כך  דירה להשכיראשר בכל מקרה תתואם עם  ,קון הנזקלשלבי ההתקדמות בתי
 שתהיה לשביעות רצונה.

היזם מתחייב שבמקרה של נזק לפרויקט, המבוטח על פי פוליסות הרכוש, ישמשו 
תגמולי הביטוח אך ורק לכינון הנזק ולקימום הפרויקט כחדש. קימום הנזקים 

 רוע הנזק.   כאמור יתבצע מהר ככל שניתן ובאיכות זהה לזו שקדמה לאי

על אף האמור, אם כינון הנזק וקימום הפרויקט אינם ניתנים, באופן מוחלט, 
לביצוע, אף אם יועמדו מלוא הכספים שיידרשו לשם כך, יהיה היזם רשאי להודיע 

ימים מקרות הנזק, על כך שכינון הנזק וקימום  120, עד לחלוף לדירה להשכיר
דירה את אסמכתאות לשביעות רצון הפרויקט אינם אפשריים, תוך נימוק והב

 .להשכיר

בנוסף, במקרה בו כינון הנזק וקימום הפרויקט ניתנים לביצוע, אך לא קיים כיסוי 
ביטוחי ו/או קיים כיסוי ביטוחי אך תגמולי הביטוח לא יספיקו לכינון הנזק 
ולקימום הפרויקט )ובלבד שהדבר אינו נובע מהפרה של הסכם זה מצד היזם(, ואלו 

₪( )עשרה מיליון ₪  10,000,000ו טעונים הוספת סכום נוסף בסך שיעלה על יהי
 - ייקרא להלן₪ מעבר למלוא תגמולי הביטוח )הסכום העולה על עשרה מיליון 

ימים מהמועד בו קרה  120"(, יהיה היזם רשאי להודיע, עד לחלוף ההון הנוסף"
ויות קימום וכינון הנזק, על היקף הנזק שאירע עם פירוט ואסמכתאות בדבר על

, ועל רצונו שלא להעמיד את ההון הנוסף. )כל אחת דירה להשכירלשביעות רצון 
 "(.הודעת היזם" - מהודעות היזם לפי סעיף קטן זה, תיקרא להלן
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למען הסר ספק, במקרה בו כינון הנזק וקימום הפרויקט טעונים הוספת סכום 
)עשרה מיליון(  10,000,000ולה על )מעבר למלוא תגמולי הביטוח, אם יהיו( שאינו ע

יהיה היזם מחויב להעמיד סכום זה ויהיה עליו לכונן את הנזק ולקומם את ₪, 
הפרויקט. אם לא ניתנה הודעת היזם בתוך המועדים הקבועים לעיל, לא תקום 
ליזם כל זכות להודיע על רצונו שלא לכונן את הנזק ולקומם את הפרויקט ו/או שלא 

 והוא יהיה מחויב לעשות כן. ניתן לעשות כן,

ימים  30תודיע ליזם בכתב, בתוך  דירה להשכירבמקרה של קבלת הודעת היזם, 
ממועד קבלת הודעת היזם, האם היא חולקת על הודעת היזם, ובמקרה בו מדובר 

מעוניינת  דירה להשכירבאירוע נזק שלגביו נדרש להשקיע את ההון הנוסף האם 
שיועמדו על ידי היזם ₪ מיליון  10-ף בעצמה )מעבר ללהעמיד את סכום ההון הנוס

 "(.הודעת החברה" -הכל לפי העניין )להלן –כאמור( 

הסכימה להעמיד את ההון הנוסף, לפי העניין, יהיה היזם מחויב  דירה להשכיראם 
דירה לכונן את הנזק ולקומם את הפרויקט. בכל מקרה של אי הסכמה בין היזם 

ת לכינון הנזק ולקימום הפרויקט ו/או בקשר עם ההון בקשר עם האפשרו להשכיר
הנוסף הנדרש לשם כך, יופקדו מלוא תגמולי הביטוח, אם יהיו, בידי נאמן צד ג' 

( עד להכרעה בסכסוך בהתאם להוראות דירה להשכיר)שזהותו תוסכם על ידי 
דירה ההסכם. התגמולים שיופקדו אצל הנאמן ימשיכו להיות משועבדים לטובת 

 בהתאם להסדר הקבוע לעיל. ,הגוף המממןאו לטובת /ו ירלהשכ

לא חלקה על הודעת היזם, וכן )ובמקרה הרלוונטי( לא הסכימה  דירה להשכיראם 
ויחולו  דירה להשכירלהעמיד את ההון הנוסף, לפי העניין, יבוטל הסכם זה על ידי 

 ההוראות הבאות:

 יםהיזם יפנה בפועל את הפרויקט )בכפוף לזכויות השוכר (1)
, אם ישנם(, ימסור את שטחים בייעודים שונים ומחזיקי

דירה המקרקעין והפרויקט וכל הזכויות בהם ויעבירם לידי 
תורה, הן פיזית והן קניינית,  שדירה להשכיר, או למי להשכיר

כשאלו נקיים מכל זכות צד ג' )לרבות מזכויות הגוף המממן(, 
ת מחזיקי שטחים וזכויו והכל בכפוף לזכויות השוכרים בפרויקט

. כל המחוברים של קבע, הקיימים בייעודים שונים, אם ישנם
ולחזקתה, חופשיים  דירה להשכירבפרויקט, יעברו לבעלות 

 ומשוחררים מכל עיכבון, שיעבוד, או זכות צד ג' אחרת.

תגמולי הביטוח, עד לגובה סכום ההלוואה כהגדרתו לעיל ישולמו  (2)
ידאג לביטול כל השעבודים  לגוף המממן כנגד כך שהגוף המממן

הרשומים לטובתו בקשר עם המקרקעין והפרויקט )גם אם לא 
 מממן(. גוף היהיה בתגמולי הביטוח כדי לפרוע את מלוא החוב ל

יתרת תגמולי הביטוח מעבר לגובה סכום ההלוואה ישולמו  (3)
בלבד ללא כל טענה  לדירה להשכירויהיו שייכים  לדירה להשכיר

 זם או הגוף המממן בקשר עם כך.ו/או דרישה מצד הי

מעבר לאמור לעיל, היזם לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי  (4)
ו/או כל תמורה אחרת או נוספת עקב מסירת והעברת הזכויות 
כאמור, ותשלום תגמולי הביטוח כאמור לעיל יהווה סילוק סופי 
ומוחלט של כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא 

בפרויקט וכן  ושבוצע ותבגין כל העבוד כלפי החברהמצד היזם 
 בגין ביצוע כל יתר התחייבויות היזם עד למועד ביטול ההסכם.

לשעבוד תגמולי הביטוח לטובת הגוף המממן כאמור  כתנאי להסכמת דירה להשכיר
המימון, על התחייבותו לעשות  מילעיל, יחתום הגוף המממן בעת אישור הסכ

 ח בהתאם להוראות סעיף זה לעיל. שימוש בתגמולי הביטו

 

, לתקן את אישורי דירה להשכירבעת אישור הסכם המימון, ניתן יהיה, בהסכמת 
(, בהתאם להוראות סעיף זה לעיל, כאשר מובהר (10ג)-(9ג)נספחים הביטוחים )

והגוף  שהמבטח יהיה רשאי לפעול אך ורק לפי הוראה חתומה על ידי דירה להשכיר
   המממן יחד.

תהווה הפרה על ידי היזם  זה 16 ףהוראות סעיהוראות נספח הביטוח ו/או רת הפ .16.3
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 חתימת המציע: _________________

 יסודית של ההסכם.

 נספח הביטוח ו/או הוראות היה אחראי לתשלומו לפי הוראותי יזםכל סכום שה .16.4
, מבלי לגרוע מיתר תחברה רשאיהיה התכדין לשלמו,  הזה, והחברה חויב 16סעיף 

זה ו/או על פי כל דין, לגבותו ו/או לנכותו מכל סכום המגיע  הסכםעל פי ה זכויותי
בכל  יזםלגבותו מה תהא רשאיתמאת החברה בכל זמן שהוא וכן  יזםו/או שיגיע ל

 .להלן 20שבסעיף  תיודרך אחרת לרבות על ידי מימוש הערבו

  אזהרהההערת ורישום  המקרקעיןבלשכת רישום  המקרקעיןרישום  .17

להלן, תתבצענה  מפורטותהכרוכות ברישום המקרקעין, לרבות אלו ה הפעולותכל  .17.1
 על ידי היזם ועל חשבונו.

את על חשבונו מתחייב לרשום  היזםבטרם ו/או בסמוך לאחר סיום תקופת הבנייה,  .17.2
ותף כבית משהמתחם עין על שמו וכן מתחייב לרשום את זכויות החכירה במקרק

בהתאם להוראות הכל  ,על פי חוק המקרקעין)או מס' בתים משותפים, לפי העניין( 
  ., בשינויים המחויביםהזמנים המפורטים שםלוחות לו)דירות( חוק המכר 

ם לא יעמוד זהיאם , לביצוע הרישומים האמורים לעיליזם מבלי לגרוע מאחריות ה .17.3
יחשב בקשר עם רישום זכויות,  )דירות( ק המכרולפי הוראות ח בהתחייבויותיו

את היזם  לחייב תרשאי תהיה והחברההדבר כהפרה של ההסכם על ידי היזם 
 החברהלא ישלם היזם את הקנסות כאמור, תהא רשאית  בקנסות כמפורט להלן.

 . להלן 20הערבויות שבסעיף לחלט את הקנסות מתוך 

תהא רשאית  היזם כאמור,התחייבות במקרה של הפרת  בנוסף, לאמור לעיל
 להעביר את ביצועראש, נותן לכך הסכמתו מיזם וה יזםלהורות ל החברה

לכל גוף אשר  ,םאו חלק מה הרישומים וכל הפעולות הנזכרות בסעיף זה לעיל
בכל ההוצאות והתשלומים לרבות  יזםחייב את הלו, יזםורה, על חשבון הת החברה

  כך.בהכרוכים  "דשכר טרחת עו

, במקרקעיןלמען הסר ספק כל הפעולות והתשלומים הכרוכים ברישום הזכויות  .17.4
ו/או במגרשים, לרבות הוצאות המודדים, הכנת התשריטים תשלומים במתחם 

היזם ועל  ייד עליבוצעו אחרים, מיסים, אגרות, שכר טרחת עורך דין וכיוצ"ב 
 חשבונו. 

בספרי רשם  וכתנאי לרישום החכירה על שם היזםכנגד  מתחייב לרשוםהיזם  .17.5
בהתאם  ,המקרקעיןמלוא שטחי על  כהגדרתה לעיל הערת האזהרהאת  ,המקרקעין

  .להסכם זה (11ג)נספח ככתב ההתחייבות המצורף ל

הערת את לרשום  חברהה תהא רשאיתכאמור,  הערת האזהרהלא רשם היזם את 
. לא להלן 19.10 במקום היזם ולחייב את היזם בקנסות הנקובים בסעיף האזהרה

 תיוהקנסות מתוך הערבו לחלט החברה שילם היזם את הקנסות, תהא רשאית
, היזם מתחייב למסור, מיד עם קבלת הבקשה, ברהחלבקשת ה. להלן 20שבסעיף 

היזם כשהם חתומים, מאומתים  פרוטוקולאת כתב ההתחייבות ו/או את 
 ומעודכנים, במקום אלה שמסר במועד חתימת הסכם זה.  

הערת , יהא רשאי היזם למחוק את החברהבכפוף לאישור תקופת ההשכרה ו בתום .17.6
הערת מכים הדרושים למחיקת בצירוף כל המס לחברה. היזם יפנה האזהרה
עם מחיקת תחתום על המסמכים הדרושים ותמסור אותם ליזם.  והחברה האזהרה

 .(11ג)נספח היזם עפ"י כתב התחייבות  הערת אזהרה תסתיים התחייבות

 בדבר הימנעות מעשיית עסקה רת אזהרהעההתחייבויות היזם לרישום  להבטחת .17.7
נוטריוני  סכם זה, יפוי כח בלתי חוזרבמעמד חתימת ה חברהמתחייב היזם למסור ל

רשום במקום היזם את הערת ל חברהשל ה ההמייפה את כוח (12ג)נספח בנוסח 
 . המצורף בנוסחהיזם,  פרוטוקולוכן את  האזהרה

ועל רשום בעצמו מן החובה ל יזםשחרר את התלא , פרוטוקולוה יפוי הכח סירתמ .17.8
כל המסמכים שיידרש לחתום בעצמו על הערת האזהרה ו/או לחתום את חשבונו 

  לצורך רישומה.  עליהם

 זכויות ו/או הסבת העברת .18
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 חתימת המציע: _________________

ו/או לעשות  ו/או להסב ו/או להמחות לאחרו/או למכור להעביר  מתחייב שלאהיזם  .18.1
ה חוזפי שבהסכם זה ו/או על התחייבויותיו כל דיספוזיציה שהיא בזכויותיו ו/או ב

לצד  פין, בתמורה ו/או שלא בתמורה, כולן ו/או חלקן, במישרין ו/או בעקיהחכירה
 .(בהתאמה "הנעבר" - " והעברת זכויות אסורה" - בסעיף זהשלישי )להלן 

זכויותיו במקרקעין, במתחם לשעבד את  אין באמור כדי לגרוע מזכות היזם
בייעודים אם קיימים במקרקעין שטחים  .בהתאם להוראות הסכם זה ובפרויקט

יחולו לגביהם הוראות  –( או דירות למכירה וקה)כגון שטחי מסחר או תעסשונים 
 ההזמנה לקבלת הצעות. 

 לקבלתבהזמנה  וכהגדרת תאגיד חדשבאמצעות  התאגדבכל מקרה בו היזם  .18.2
היזם מתחייב שלא לבצע כל שינוי, יצירת זכות חדשה, מסירה, מכירה,  ,הצעות

עברת כל פעולה כאמור תיחשב לה ביזם. או זכויות העברה, הקצאה של מניות
  זכויות אסורה ולהפרה יסודית של הסכם זה. 

אשר באמצעותו הוכח תנאי כלשהו יחדל בעל השליטה ביזם, בכל מקרה בו כמו כן, 
, מלהיות בעל להזמנה להציע הצעות 6הנדרשים בסעיף הפיננסיים מתנאי הסף 

היזם ולהפרה  להעברת זכויות אסורה על ידיתיחשב פעולה זו  – כאמורהשליטה 
  דית של הסכם זה.יסו

, לרבות ביזםשעבוד זכויות בעלי המניות ו/או השותפים  אין באמור כדי לאסור על
שעבוד הון המניות והזכות לקבלת תקבולים המגיעים לבעלי המניות ו/או 
לשותפים, לטובת הגוף המממן, ובלבד שהשעבוד ייעשה בהתאם להוראות הסכם 

 בפרט. 10זה, ובהתאם להוראות סעיף 

שותפות, בין רשומה ובין מאוגד כמורכב ממס' שותפים ו/או בו היזם  מקרהבכל  .18.3
למכור לצרף שותף ו/או ו רשאים יהילא בשותפות אזי השותפים , שאינה רשומה
לנעבר ו/או בין שותף  ,בשותפות םאת חלק ו/או להמחות ו/או להסבו/או להעביר 
 . תמורהבלא ובין שרה בתמובין , אחד למשנהו

היזם יהיה רשאי לבצע פעולה מן הפעולות האמורות לעיל, אם  על אף האמור, .18.4
הצעות, אשר יהיה בבעלות מלאה לקבלת הינו תאגיד חדש כהגדרתו בהזמנה  הנעבר

בבעלות יחידי  – במסגרת הצעה משותפת מורכב ממס' מציעיםשל היזם )ואם היזם 
(, ובכפוף להמצאת ערבות בעלי ה המשותפתבהצעהיזם, בהתאם לשיעור חלקם 

ולהמצאת כתב  להזמנה )בשינויים המחויבים( (7נספח א)בנוסח מניות/שותפים, 
 ביטוחים מתאים, עריכת הסבת זכויות והתחייבויות, ייפוי כוח, ערבויות ואישור

אישור ניהול פנקסים ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ביחס לתאגיד 
לשביעות רצון החברה. הכל  התאגיד החדש,סמכי ההתאגדות של החדש ואת מ

אישורי הדיווח ו ימציא את העתקהיזם ישא בכל מס שיוטל עקב העברה כאמור 
אין המס עקב ההעברה לידי החברה וידאג לרישום ההעברה במרשמי המקרקעין. 

, אם להעברה ו/או כל גורם אחר רמ"י אישורבאמור כדי לגרוע מהצורך בקבלת 
למען הסר ספק, . ו/או הוראות כל דין החכירה הנדרש בהתאם לחוז םאישור

הוראות סעיף קטן זה אלו יחולו גם לגבי העברה לתאגיד חדש, אשר צוינה בהצעת 
 המחיר של היזם, בהתאם להוראות חוברת המכרז. 

, יהיה רשאי לבצע העברת הצעה משותפתבנוסף היזם ו/או מי מיחידיו במקרה של  .18.5
י מסוים מזכויותיו והתחייבויותיו למבטח, קרן השקעות פרטית או גורם חלק בלת

 הצעות, ובכפוף לעמידה בתנאים באים: לקבלתמוסדי אחר, כהגדרתם בהזמנה 

מזכויות השליטה ביזם ו/או  49%-הנעבר לא יחזיק בלמעלה מ .18.5.1
ובכל מקרה לא יהיו יותר  מהזכויות במקרקעין 49%-בלמעלה מ
 יות במשותף במקרקעין ובמתחם. ( בעלי זכו3משלושה )

הצעות,  לקבלתתוכח עמידה במלוא תנאי הסף שנכללו בהזמנה  .18.5.2
כאילו היה הנעבר שותף להגשת ההצעה במקור וביחס למועד הגשת 

 ההצעה, לשבעות רצון החברה. 

יומצאו כתב הסבת זכויות והתחייבויות, ייפוי כוח, ערבויות ואישור  .18.5.3
 עות רצון החברה. עריכת ביטוחים מתאים, הכל לשבי
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היזם והנעבר ישאו בכל מס ו/או תשלום שיוטל עקב העברה כאמור,  .18.5.4
ימציאו את העתק הדיווח ואישורי המס עקב ההעברה לידי החברה 

 בדבר ביצוע כל תשלום נוסף שיידרש, אם יידרש.   הוכן אסמכת

יום  90-השלמת העברת הזכויות כאמור תבוצע עד לא יאוחר מ .18.5.5
 ו בהסכם העיקרי. דרתמהמועד הקובע כהג

ו/או כל גורם  רמ"י אישוראין באמור כדי לגרוע מהצורך בקבלת  .18.5.6
ו/או  החכירה הנדרש בהתאם לחוז ם, אם אישורלהעברה אחר

 .הוראות כל דין

תקשורת וכיוצא , תותר מכירת חדרים טכניים כדוגמת חדרי טרנספורמציהכמו כן,  .18.6
או  4ו/או קבלת טופס המתחם ית , ככל שהקמתם מתחייבת על פי דין לשם בניבאלו

 תעודת גמר, ובכפוף לקבלת אישור החברה. 

היזם יהיה רשאי לבצע פעולה מהפעולות האמורות , לאחר תחילת תקופת ההשכרה .18.7
המפורשת  ןרק בתנאי שיקבל מראש ובכתב את הסכמת ,לעיל 18.1-18.3בסעיפים 

קיום התנאים ובכפוף ל חברהוההחכירה(  הזו נדרשת לפי חוזאם ) רמ"ישל 
   :במצטבר ,המפורטים להלן

, לרבות לפי חוק מקרקעי "ירמהוראות ו/או בכללי כל הנעבר עומד ב .18.7.1
  .1960 -ישראל, תש"ך

לרבות  ,להעברת הזכויותובכתב מראש  חברהה את אישורקיבל היזם  .18.7.2
במסגרת החלטתה, . סבירים אשר לא תסרב אלא מטעמים, לזהות הנעבר

בעל היכולת הפיננסית והמקצועית ליטול  ינותבחן החברה האם הנעבר ה
 הסכם זה.ולבצע את כל התחייבויות היזם על פי 

מתחם במקרקעין וב זכויות היזםתיעשה ביחס למלוא  עברת הזכויותה .18.7.3
 . )במושע(בלתי מסוים כחטיבה אחת או בחלק יחסי 

בעלי זכויות במשותף  מס' אזי, במושעתעשה  העברת הזכויותבמקרה ש .18.7.4
( בעלי זכויות במשותף 3)שלושה יעלה על , לא ובמתחםבמקרקעין 

וכל בעלי הזכויות כאמור יחובו ביחד ולחוד כלפי ובמתחם  במקרקעין
אלא אם מי מהנעברים אינו יכול, על פי דין, לערוב , "ימרכלפי ו החברה

להתחייבויותיו של אחר, ובמקרה כזה החברה תשקול את בקשתו שלא 
, ותפנה את אסמכתאות רלוונטיות מצידולחוב ביחד ולחוד לאחר המצ

   .לבקשה זו ירמ" עמדתלקבלת 

על ידי הנעבר להשכרה למגורים  הדירותשמר מטרת ההקצאה של ית .18.7.5
 למשך יתרת תקופת ההשכרה. 

להכנס בנעלי היזם לכל דבר ועניין  חברהיתחייב בכתב כלפי ההנעבר  .18.7.6
ה החכירה , חוזחוברת המכרזולמלא אחר כל התחייבויות היזם על פי 

ו/או  חברהויחתום על כל מסמך שיתבקש על ידי ה והוראות הסכם זה
 .בקשר עם כך רמ"י

יקוימו כל נוהלי רמ"י בקשר עם חתימת מסמכים, המצאת אישורי מסים  .18.7.7
 .וכיו"ב, כנדרש בעת ביצוע העברת זכויות

ואת כתב ההתחייבות, יפוי  להלן 20הערבויות שבסעיף הנעבר יפקיד את  .18.7.8
  . חברהבידי ה, הכוח והפרוטוקול להבטחת רישום הערת האזהרה

 .(10ג)-(9ג)נספח ים בנוסח ביטוחקיום הפקיד אישור הנעבר  .18.7.9

לנמק  תחייב ההילא ת חברההשמובהר בזאת  ,מבלי לגרוע באמור לעיל ובנוסף לו .18.8
, העל יד הנדרשיםו לגבי התנאים אם ליתן ההסכמה ו/א ,דעתהקול ישו ,ההחלטת

  .במילוי תנאים שונים הלהתנות את הסכמת תרשאי והיא תהיההינו מוחלט ובלעדי 

 יהיה היזם רשאי לבצע את הפעולות הנקובות בסעיףלאחר תום תקופת ההשכרה,  .18.9
ובכפוף להוראות  ,לעיל 18.7 זה לעיל, אף אם לא קוימו מלוא הוראות סעיף 18

 וכן להוראות כל דין. , לנהלי רמ"יהחכירה חוזה
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זה לעיל, ככל  18למען הסר ספק, היזם יהיה רשאי לבצע את הפעולות שבסעיף  .18.10
שאלו נדרשות לצורך עמידתו בתנאים החלים על "קרן להשקעות במקרקעין", 

רישום "(, ובכלל זאת הפקודה" -לפקודת מס הכנסה )להלן  1פרק שני תה בכהגדר
העברת מקרקעין" כהגדרת מונח זה בפקודה, ביצוע פעולות של ", בבורסה למסחר

וכן דילול שליטה בהתאם להוראות הפקודה, ובלבד שטרם ביצוע כל פעולה כאמור, 
רשת על פי הוראות יפנה לקבלת הסכמת החברה תוך פירוט בקשתו ומדוע היא נד

 הפקודה, ויקבל את הסכמתה בכתב ומראש לכך. 

תקנות הליכי תכנון ובנייה ל 12תקנה אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות  .18.11
, 2015-להאצת הבנייה למגורים )הוראת שעה( )דיור בהישג יד להשכרה(, תשע"ה

 . במקרה בו תקנות אלו חלות על שיווק המקרקעין

  תרופותוסעדים  ,הפרות .19

לקדם דיור להשכרה לטווח  ההינעל הסכם זה  הבחתימת חברהה מטרתידוע ליזם כי 
ארוך, הן במחירים מופחתים והן בפיקוח על עליית מחיר השכירות תוך מתן יציבות 

ידוע לו שלפיכך, היזם מאשר  משאבים רבים. חברהה ה, ולצורך כך, השקיעוודאות לשוכר
בתרופות וסעדים המפורטים  חברההסכם זה, תזכה את ה הפרה של התחייבויותיו על פיש

  לעיל ולהלן.

יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, , על הפרת הסכם זה .19.1
ל ע חברהבהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות או תרופה של ה. אין 1970-״אתשל

  פי ההסכם על נספחיו.

 מתן, לאחר תרשאי החברה תהאת מקרה שהיזם יפר הסכם זה הפרה יסודיבכל  .19.2
מהמקרקעין לסלק ידו של היזם ו לבטל הסכם זה ,יום ליזם 21הודעה מראש של 

 מובהר בזאת .להלן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה 19.9 כאמור בסעיף
כתוצאה מכך גם חוזה  כי בכל מקרה בו יבוטל הסכם זה על ידי החברה יבוטל

שלהלן ו/או בהוראה אחרת בהסכם זה, 19.3החכירה. למען הסר ספק, אם בסעיף 
 21נקבע סד זמנים לתיקון הפרה כלשהי, הוא יימנה במקביל ובאופן חופף לתקופת 

   הימים הנזכרת בסעיף זה לעיל.

לכל אחד מהמקרים הנזכרים בסעיף על אף האמור לעיל ולהלן מובהר, שביחס 
להלן, הרי שזכות החברה לביטול ההסכם ולסילוק יד היזם תחול מיידית,  19.3

 ללא צורך במתן התראה כלשהי מראש. 

החברה תהיה רשאית לבטל את ההסכם כולו ולסלק את היזם מכל שטחי 
 קול דעתה הבלעדי. המקרקעין או לבטלו בחלקו, הכל לפי שי

 כל אחת מן ההפרות שלהלן יהוו הפרה יסודית של ההסכם: .19.3

 החכירה. חוזהפר את הכשהיזם  .19.3.1

כנגד היזם ו/או מי מיחידיו ו/או מי מהגופים המחזיקים  שנפתחובמקרה  .19.3.2
היזם הסתמך עליהם להוכחת תנאי הסף  מי מהגופים אשרבו ו/או 

 ,"(הגופים: ", לרבות היזםזה 19.3)להלן בסעיף  בהזמנה לקבלת הצעות(
 –הליכי חדלות פרעון לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח 

ו/או הוגשה בקשה להבאת הסדר חוב ( "חוק חדלות פרעון" –)להלן  2018
כונס נכסים )לרבות זמני( הוגשה בקשה למינוי  ו/או כנגד מאיזה מהגופים

 איזה מהגופיםעבור בות זמני( ו/או נאמן )לרבות זמני( ו/או מפרק )לר
איזה ו/או הוגשה כנגד  ,ו/או לנכסיו, כולם או חלקם, ו/או לעסקיו

, או 1999-לחוק החברות התשנ"ט 350בקשה לצו על פי סעיף  מהגופים
ו/או כל הליך דומה או בעל  ,לעיקול חלק מהותי מנכסיו, הכל לפי העניין

 ו/או הוגשו נפתחוכאמור  , צווים ובקשותיםוהליכ, דומהמשמעות 
ו/או בהסכמתו או שלא בוטלו או הוסרו כליל  מי מהגופים הנ"ללבקשת 

 ; הגשתם/הוצאתם, לפי העניין יום ממועד 21בתוך 

פתיחת במקרה שניתנו נגד היזם ו/או מי מהגופים צו או החלטה על  .19.3.3
כינוס אסיפות להליכים ו/או לסעד זמני בהתאם לחוק חדלות פרעון ו/או 

או ו/צו פירוק לחוק החברות ו/או צו הקפאת הליכים ו/או  350לפי סעיף 
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במקרה  צו פשיטת רגל ו/או אוו/ ו/או צו אכיפת שעבודים נכסים כינוסצו 
  . עושה סידור עם או לטובת נושיומי מהגופים הנ"ל שהיזם או 

 היזם לא עמד באיזה מהמועדים הקבועים בשלבי התכנוןבמקרה ש .19.3.4
והבניה המפורטים בהסכם זה ו/או במועד גמר תקופת הבניה ו/או באיזה 

 מהמועדים הקבועים בהסכם זה.

, המקרקעין ו/או על המתחם ו/או על הפרויקטבמקרה שיוטל עיקול על  .19.3.5
בגין המקרקעין ו/או בגין  מיחידיוו/או למי  או על כספים המגיעים ליזם

יינתן צו במקרה שמהם, או או על כל חלק המתחם ו/או בגין הפרויקט, 
ואלו לא  ,המקרקעין ו/או על המתחם ו/או על הפרויקטבגין שיפוטי 

  .מתן הצוימים מיום הטלת העיקול או מיום  30תוך  יוסרו

או תינקט פעולה למימוש ו/יוטל עיקול שיינתן צו שיפוטי ו/או במקרה  .19.3.6
אמור הליכים כביחס לנכס מהותי של היזם ו/או של מי מהגופים ו/או 

אשר יש בהם כדי ליצור חשש ממשי, לדעת החברה, ביחס ליכולת היזם 
ו/או של מי מהגופים לעמוד בהתחייבויותיו כלפי החברה, ואלו לא יוסרו 

העיקול או מיום נקיטת  הטלת מתן הצו או ימים מיום 30תוך או יבוטלו 
  הפעולה למימוש.

חם ו/או במתבמקרקעין ו/או זכויות הישעבד את  במקרה שהיזם .19.3.7
בניגוד להוראות הסכם זה, בכלל, והוראות  ו/או בחלקים מהםבפרויקט 

 לעיל בפרט. 10סעיף 

ו/או  ו/או ינסה להסבו/או ישעבד יסב ו/או ימחה ו/או יעביר כשהיזם  .19.3.8
ואן או במל, זה לפי הסכם את זכויותיו להמחות ו/או להעביר ו/או לשעבד

  .לעיל 18 בניגוד להוראות סעיף בחלקן,

ו/או נתן  את הדירות והשכירכשהיזם פעל בניגוד להוראות הסכם זה  .19.3.9
, כאמור שלא למטרת שכירות למגוריםהן ו/או באיזה מהן, זכות אחרת ב

פת ניסה לשנות את ייעוד המקרקעין לפני תום תקובהסכם זה לעיל ו/או 
מכור את ר ו/או ניסה לכמו/או  ההשכרה ו/או שינה את יעוד המקרקעין

  .קודם לסיום תקופת ההשכרה חלק מהןכל או ו/ הדירות

בהתאם לאמור להלן,  20שבסעיף ת יוערבוהאת  חברהכשהיזם לא מסר ל .19.3.10
תאם ת כאמור בהיובהסכם זה או כשהיזם נמנע מלהאריך את הערבו
או  ןת לאחר חילוטיולהוראות הסכם זה או מלהשלים את סכום הערבו

 .הןחילוט כל חלק מ

לא רכש כיסוי ביטוחי בהתאם להוראות הסכם זה ו/או לא  כשהיזם .19.3.11
העתקים של פוליסות הביטוח ואישור על ביצוע  חברההמציא ל

 הביטוחים כמתחייב מהוראות הסכם זה.

הושעה מרישום בפנקס ניה, במהלך תקופת הב ,או היזם כשהקבלן .19.3.12
הקבלנים או כשהיזם או מנהלו או עובד מטעמו הורשע בפלילים בעבירה 

כדי ליצור חשש לאפשרות לפגוע בקיום  חברהלדעת ה בהשיש 
  .התחייבויותיו לפי הסכם זה

היזם או אדם אחר בשמו של ש ההוכחות להנחת דעת חברהכשיש בידי ה .19.3.13
וחד, מענק, דורון או טובת הנאה היזם, נתן ו/או הציע לאדם כלשהו ש

 כלשהי בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.

כלשהי מהתחייבויותיו על פי ההסכם יסודית כשהיזם הפר התחייבות  .19.3.14
 . לעילשאינה נזכרת 

שאינה כשהיזם הפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי ההסכם  .19.3.15
 חברהשנדרש על ידי ה ימים מיום 21ולא תיקן את ההפרה בתוך יסודית 

 לעשות זאת.בכתב 

   חליף גוף .19.4
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ודיע תעקב הפרתו על ידי היזם,  לבטל את ההסכם חברהה הביקש .19.4.1
 –כאמור )להלן  הוף המממן, אם יהיה כזה, על כוונתלגליזם ו חברהה
הודעת טרום ביטול, יהיה הגוף  חברהה ה"(. מסרם הביטולוהודעת טר"

 –את היזם בגוף חליף )להלן  להחליף חברההמממן רשאי לבקש מאת ה
", בהתאמה(, ובלבד שהבקשה הגוף החליף"-" ובקשה להחלפת היזם"

ימים ממועד שליחת  30עד תום  חברהלהחלפת היזם התקבלה אצל ה
 .הודעת טרום הביטול

, בבקשה חברהבנוסף, הגוף המממן יהיה מחויב לפנות מיוזמתו אל ה
כל  חברהלחה על ידי הלהחלפת היזם, כהגדרתה לעיל, אף אם לא נש

 הודעת טרום ביטול, ובלבד שהתרחש אחד או יותר מהאירועים הבאים:

עילה למימוש השעבוד לטובת הגוף המממן, והגוף  התקיימה .19.4.1.1
  המממן מבקש לממש את השעבוד;

היזם הפר את הסכם המימון, בהפרה יסודית המקנה לגוף  .19.4.1.2
 המממן זכות לבטל את הסכם המימון, והגוף המממן מבקש

 לבטל את הסכם המימון כאמור;

, יחד עם הבקשה להחלפת היזם, כל מידע חברההגוף המממן ימציא ל .19.4.2
רלוונטי ביחס לגוף החליף המוצע ובכלל זאת כל מידע שנדרש מהיזם 

זה ואישורים כי הגוף החליף עומד בכל התנאים  לפני חתימתו של הסכם
ל אף האמור, שנדרשה עמידת היזם בהם, טרם ביצוע ההתקשרות עמו. ע

ראה צורך בכך, להציב תנאים נוספים ו/או ת, ככל שתהיה רשאית חברהה
 חלופיים, בהם תידרש עמידת הגוף החליף.   

ימים  30בתוך  האת החלטת חברהתן התהמידע כאמור,  חברהל הומצא .19.4.3
נמק את תמלוא המסמכים והמידע כאמור, ו המהמועד שהומצאו ל

 .  ההחלטת

יף, אם תינתן, תהיה בכל מקרה כפופה לכך לגוף החל חברההסכמת ה
, חברהימים ממועד משלוח הודעת טרום הביטול על ידי ה 90שעד תום 

ועל את כל הושלמה החלפת היזם בגוף החליף והגוף החליף תיקן בפ
 .החברההנזקים שנגרמו עקב הפרת היזם, לשביעות רצון 

ה החלפת ו/או לא הושלמ חברהלא אושרה זהות הגוף החליף על ידי ה .19.4.4
היזם בגוף החליף ו/או לא הושלם תיקון הנזקים על ידי הגוף החליף 

יבוטל הסכם זה  ,החברהלשביעות רצון )והכל בתקופות שנקבעו לכך(, 
  .להסכם העיקרי 19.5יחולו הוראות סעיף ו

פה שנקבעה לכך, בתוך התקו החברהתוקנו ההפרות לשביעות רצון  .19.4.5
וכן הגוף החליף, היזם והגוף המממן,  חברהיחתמו הגוף החליף, היזם וה

בהתאמה, על המסמכים שיידרשו על מנת לאפשר לגוף החליף ליטול על 
 .  חברהעצמו את התחייבויות היזם על פי ההסכם, בנוסח שיידרש על ידי ה

זה ייחשב כסעיף לטובת אדם  19.4למען הסר ספק, מובהר כי סעיף  .19.4.6
לחוק החוזים )חלק כללי(,  34שלישי, )הגוף המממן(, כמשמעו בסעיף 

   .1973-תשל"ג

והיזם פינה בפועל את עקב הפרתו על ידי היזם,  חברהבוטל הסכם זה על ידי ה .19.5
והעביר את  או חלקיו, לפי העניין,המתחם את ומסר  או חלקיו, לפי העניין,המתחם 

 חברההשלם ת בלבד,במקרה זה ורה, ות חברה, או למי שהחברהלידי ה זכויות בוה
מבין שני הסכומים הבאים, ובניכוי הסכומים המפורטים בסעיף  הנמוךליזם את 

   :להלן 19.5.3

י עבודות שבוצעו על ידה ועלותהיזם עבור המקרקעין המחיר ששילם  .19.5.1
לגבי ו ,המתחםהקמת ו תכנון )עבודות ביטול ההסכםהיזם עד למועד 

 והתחזוקה השיפורעבודות גם  - בהן מצויות הדירותהדירות והבניינים 
החשבון . ((תיקונים לצורך שבוצעו עבודות ללא אך) , אם בוצעוהמהותית

בהתאם לעבודות שבוצעו בפועל עד לאותו  החברההסופי יערך על ידי 
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שר הבסיס לחישוב עלות העבודות והחומרים יהיה בהתאם מועד, כא
  ;אחוזים(עשר )חמישה  15%למחירון המאגר המאוחד, ובהנחה של 

 - או

 בקביעתו( כפי שנקבע Fair Market Value) המתחםשווי השוק של  .19.5.2
 מועד ביטול ההסכם,ב כפי שיהיה חברהההסופית של מעריך שמונה ע"י 

)עבודות הקמה, שיפוץ  במתחםלרבות בהתאם לעבודות שבוצעו 
)לרבות ייעודם  מקרקעיןבהינתן המגבלות החלות על הו ותחזוקה(,

 . םוהערכת שווי להשכרה כקבוע בהסכם זה(

סכום ההחזר " –)להלן  לפי העניין זה לעיל 19.5 בסעיףאמור ה מהסכום .19.5.3
 :המפורטים להלן כל הסכומים ינוכו ,"(לחישוב

במהלך ו/או  העיכוב שיחול לתחילת תקופת ההשכרהבגין  .19.5.3.1
לכל יום  ש"ח 50,000, לפי העניין, סך של תקופת ההשכרה

 דירותמה 10%לפחות יום בו לא הושכרו  ו/או לכל עיכוב
 . במתחם

 .בצד שלישי אחר יזםועלויות בקשר עם החלפת ה הוצאות .19.5.3.2

, לחישובההחזר לסכום הפער בין הצעת מחיר הצד השלישי  .19.5.3.3
 .ככל שהצעת המחיר נמוכה יותר מסכום ההחזר לחישוב

, חברהלהנזקים, ההוצאות והעלויות הנוספות שייגרמו כל  .19.5.3.4
או  השילמ חברהג' ככל שהי לרבות תשלומי פיצויים לצדד

ביטול ו/או בקשר ו/או עקב כתוצאה  לשלמם, ההתחייב
 ההסכם.

חר ביצוע אך ורק לא חברההיתרת הסכום שתיוותר תשולם ליזם על ידי  .19.5.4
. התשלום על ידי יזם חליף והמתחםהקרקע התשלום המלא עבור רכישת 

 המתחםאת  בפועל( היזם פינה 1בכפוף לשני תנאים אלה: )כאמור יבוצע 
( בוטלה כל זכות הקיימת 2מכל אדם וחפץ, למעט מחוברים של קבע; )

-(1מובהר שהאמור בסעיפים קטנים ) .למתחםלצד שלישי כלשהו, ביחס 
בייעודים ולזכויות המחזיקים בשטחים  םהינו בכפוף לזכויות שוכרי( 2)

תהיינה. במקרה כזה, בעת קביעת הסכום אם , )אם קיימים כאלו(נוספים 
 .צדדי ג'זכויות מול אותם שישולם ליזם יילקחו בחשבון ההתחייבויות וה

ובמקרה כזה או מכל סיבה לחברה שמורה הזכות שלא לאתר יזם חליף 
  .במועד מוקדם יותרצע את התשלום או תשלום חלקי כלשהו לב -אחרת 

 דרישהסילוק סופי ומוחלט של כל  יהווההסכום שישולם, ככל שישולם  .19.5.5
בגין כל  חברההו/או טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא מצד היזם כלפי 

וכן בגין ביצוע כל יתר התחייבויות היזם עד העבודה שבוצעה בפרויקט 
 .ההסכם למועד ביטול

כלפי היזם לפי  חברהזה כדי לגרוע מכל זכות אחרת של ה 19באמור בסעיף  אין .19.6
 הסכם זה ו/או לפי דין.

 להוראותבהתאם  וע מזכויות הביטול המוקנות לרמ"יאין באמור בסעיף זה כדי לגר .19.7
זכות כאמור כדי לגרוע מ וכן אין בזכות הביטול המוקנית לרמ"יהחכירה חוזה 

 הביטול המוקנית לחברה כמפורט לעיל. 

לבטל את הסכם זה בגין הבלעדי והמוחלט, שלא  ה, לפי שיקול דעתתרשאי חברהה .19.8
תוך התחשבות  ,הקנסותו/או המוסכמים  ולגבות את הפיצויים ות כאמור לעילהפר

ו/או  ועד למועד ההפרה המועד הקובעבמהות ההפרה, בהיקפה ובתקופה שעברה מ
 .ההפרות

  ילוק יד היזםס .19.9

ידו של לבטל הסכם זה ולסלק את  השתמש בזכותת חברהבכל מקרה שה .19.9.1
במקרקעין תפקע לאלתר זכות היזם  ,והמתחםהמקרקעין היזם מן 
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והזכות לחזקה  אותו חלק ממנו סולק, בחברהומלוא הזכויות יועברו ל
)לרבות זכות החזקה( בחלק הנ"ל )ככל שהיזם תפס כזו( ומלוא הזכויות 

)לרבות  . במקרה כאמור, היזם, עובדיו, קבלניוחברהבלעדית לתהיה 
וכל הבאים  וכל קבלן משנה אחר( קהאחזחברת הקבלן בתקופת הבניה, ה

 גבול, על כל המשתמע מכך על פי דין. ימכוחו יחשבו מאותה עת כמסיג
 .ו/או מחזיקי שטחי מסחר האמור לעיל לא יחול על שוכרים

המקרקעין , מתחייב היזם לסלק ידו מן ןהיזם במקרקעיעם פקיעת זכות  .19.9.2
המחוברים את כל  הםלאלתר ולהשאיר ב ממנו סולק ואו מחלק והמתחם
, חופשיים ומשוחררים הולחזקת חברה, ואלה יעברו לבעלות השל קבע

בנוסף מתחייב היזם להעביר  אחרת.' , שיעבוד, או זכות צד גמכל עיכבון
תכניות, תשריטים וכו'(  לרשות החברה את כל מסמכי העבודה )לרבות

 בקשר עם ביצוע העבודות, ולחברה יוקנו מלוא הזכויות בכל אלו.

אין לו ולא תהיה לו זכות עיכבון שהיזם מצהיר, מאשר ומתחייב בזה  .19.9.3
ו/או חלפים ו/או חומרים  יםמבנפרויקט ו/או הכלשהי לגבי האתר ו/או ה

ות, תשריטים וכו'( )לרבות תכני ו/או תכניות ו/או מסמכי עבודה ציודאו /ו
והוא אינו זכאי ולא יהיה זכאי לקבל צו עיכוב ו/או צו מניעה ו/או צו 

 חברהאכיפה ו/או כל צו משפטי אחר אשר יש בו כדי למנוע או לעכב את ה
היזם מתחייב לכלול הוראות סעיף זה  מתפיסת האתר והשלמת העבודות.

 ., לרבות עם הקבלןבכל הסכם שיחתום עם צד ג' כלשהו

כאמור  והמתחםהמקרקעין לא מילא היזם אחר התחייבותו להסתלק מ .19.9.4
לפנות לביהמ״ש ולקבל צו מניעה במעמד צד  תזכאי חברההיה התלעיל, 

 שימנע מן היזם ו/או כל מי -אחד בלבד וללא מתן ערובה או התחייבות 
מטעמו מלהימצא באתר ו/או להפריע להמשך העבודה ו/או להוציא את 

 והציוד שיהיו באתר.החלפים  החומרים, המוצרים

שום דבר מן האמור בסעיף זה לעיל, או בהסכם זה בכלל, לא יטיל על  .19.9.5
ו/או להמשיך את השכרת הדירות,  חובה להשלים את העבודות חברהה

מלוא לבטל הסכם זה ולקבל את  תזכאי האת חברהוה לפי העניין,
על פי  ול ולמלוא הסעדים המגיעיםשלהלן והקנסות שלעיל ו/או ם הפיצוי

התחייבות מאת היזם בשל כל הפרה של  ועל פי כל דין, הסכם זה
יות בין היתר באמצעות חילוט הערבומהתחייבויות היזם בהסכם זה, 

   .להלן 20שבסעיף 

היה ת, על פי דין או על פי הסכם זה חברהה תבנוסף לכל סעד אחר או נוסף לו זכאי .19.10
   ן, במצטבר:ללקנסות המפורטים להגם  תזכאי חברהה

, מכל סיבה בלוח הזמניםשל היזם בכל אחד משלבי התכנון והבניה בגין אי עמידה 
ו/או למי  חברהישלם היזם ל ו/או מי מטעמה, החברה, ועל פי קביעת שהיא
  :שלהלן הקנסותאת  ,חברהבהתאם להוראות ה ה,מטעמ

 אלפים חמשתש״ח ) 5,000 סך שלהתכנון הראשוני, שלב בבגין אי עמידה  .19.10.1
  של איחור.כל יום  בגיןבתוספת מע"מ כדין שקלים חדשים( 

חמשת אלפים ש״ח ) 5,000סך של שלב התכנון הסופי, בבגין אי עמידה  .19.10.2
  של איחור.כל יום  בגיןבתוספת מע"מ כדין שקלים חדשים( 

 חמשת אלפיםש״ח ) 5,000 סך של, מפורטשלב התכנון הבבגין אי עמידה  .19.10.3
  של איחור.כל יום  בגיןבתוספת מע"מ כדין שקלים חדשים( 

)באבחנה מהיתר המתחם לכל שלב הוצאת היתר הבניה בבגין אי עמידה  .19.10.4
שקלים חמשת אלפים ש״ח ) 5,000 סך של (, אם יוצא בנפרדחפירה ודיפון

  של איחור.כל יום  בגיןבתוספת מע"מ כדין חדשים( 

סך , או מי מטעמה, החברה בכפוף לאישור ,לב גמר שלדשבבגין אי עמידה  .19.10.5
 בגיןבתוספת מע"מ כדין שקלים חדשים(  אלפים חמשתש״ח ) 5,000של 

  של איחור.כל יום 

היזם עמד במועדים  אםלעיל,  19.10.1-19.10.5על אף האמור בסעיפים 
בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו לכך  ותעודת גמר 4פס לקבלת טו
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מכל קנס שהושת עליו ושולם על  100%בהסכם זה, יושב ליזם סכום של 
, בגין אי עמידה בשלבי תכנון ובנייה קודמים. כל סכום כאמור לחברהידו 

יושב ליזם בערכו הנומינאלי, וללא תוספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית 
 ראות כל דין בדבר ביצוע תשלומים.כלשהם, והכל בכפוף להו

של  ךסהמתחם לכל  5וטופס  4שלב הוצאת טופס בבגין אי עמידה  .19.10.6
כל  בגיןבתוספת מע"מ כדין שקלים חדשים(  אלפים עשרתש״ח ) 10,000

תהיה  חברההבנוסף ומבלי לגרוע מההוראות האמורות,  של איחור.יום 
ל חלק ממנה, לפי לחלט את כספי הערבות לתקופת הבניה, ו/או כ רשאית

שלושה חודשים מהמועד הקבוע בהסכם תוך אם בהבלעדי,  השיקול דעת
, טופס במתחם, לא יתקבלו בגין כל הבניינים 5וטופס  4זה להוצאת טופס 

 יחד, מכל סיבה שהיא.  5וטופס  4

בגין אי קיום התחייבויות היזם ו/או הפרה של הסכם זה ביחס להצגת  .19.10.7
בתוספת מע"מ ₪  5,000סך של  חברהיזם להתקשרות עם הקבלן, ישלם ה

בתוספת  לשביעות רצון החברה כדין, לכל יום של איחור במועד הצגתו
 מע"מ כדין. 

במהלך תקופת הבנייה, שאינה נמנית אי קיום התחייבויות היזם בגין  .19.10.8
המפורטים בהסכם  אי עמידה בלוחות הזמניםאך לא רק,  לרבותלעיל ו

, הצגת התקשרות ת אישורי קיום ביטוחיםהמצאלגבי שיווק ופרסום,  זה
לזכאים,  הההגרלעריכת דיווחים ודוחות,  , המצאתהאחזקהעם חברת 

ישלם , וכיוצ"ב אזהרההרת ערישום ההצגת חוברת הוראות תחזוקה, 
לכל מקרה של הפרה בתוספת מע"מ כדין, ₪  5,000סך של  חברההיזם ל

ן, בתוספת מע"מ כדין, ו/או לכל יום איחור בלוחות הזמנים, לפי העניי
 . החברהלפי שיקול דעת 

, ולרבות במהלך תקופת ההשכרהאי קיום התחייבויות היזם בגין  .19.10.9
הסכם השכירות וכיו"ב, ישלם היזם  ,מפרט התחזוקההתחייבויות ע"פ 

עבור כל מקרה בתוספת מע"מ כדין ₪  1,500לחברה קנס בשיעור של 
הפרה מתמשכת. כל  בורען בתוספת מע"מ כדי₪  5,000או סך של /הפרה ו

₪  150,000סכום קנסות שהיזם יידרש לשלם לפי סעיף זה לא יעלה על 
עבור כל חודש. אם יוטלו קנסות בגין חודש מסוים בסכום העולה על 

תבוא בחשבון בגין סכום ₪  150,000-אזי היתרה מעבר ל₪,  150,000
 .הקנסות של החודש העוקב

לא שילם לפי כל דין /או הסכם זה,  החברמבלי לגרוע מכל סעד העומד ל
לפי דרישת , הו/או למי מטעמ חברהלשבהסכם זה  הקנסותהיזם את 

הערבויות מתוך  הקנסותלחלט את  החברה, תהא רשאית החברה
 .באופן מלא או חלקי, להלן 20שבסעיף 

, םמהיז נסותקהלגבות ולקבל את , הו/או מי מטעמ חברהה בזכות אין
אחר ו/או פיצוי  קנס כל ובמצטבר בנוסף לתבוע המזכות לגרוע כדי

 ול שיגרם עקיף או ישיר נזקלפי הוראות הסכם זה ו/או בגין  ההמוקנה ל
 ובלי תלרבו, דין כל לפי אחרת תרופה כל וכן כאמור ההסכם הפרת עקב

 שנגרמו שהוא וסוג מין מכל ונזקים הפסדים בגין, האמור בכלליות לפגוע
  .היזם ידי על ההסכם הפרת עקב

יוצמדו למדד המחירים לצרכן לעיל זה לעיל  19עיף סכומים הנקובים בסה .19.11
במועד  עוהידהבסיס לבין המדד האחרון  מדדשבין ויתעדכנו בהתאם לשינוי 

קובים אך בכל מקרה לא יפחתו מהסכומים הנומינאליים הנ תשלום הקנס בפועל,
 .מע"מ כדיןלעיל. לסכומים כאמור יתווסף 

כדי בו באמור ואין  חברהלמצות את זכויות הכדי זה לעיל  19סעיף באין באמור  .19.12
בגין הפרת ההסכם  חברהלהמוקנים אחרים ו/או זכות או תרופה ו/מכל סעד  לגרוע

 על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

  הסכםהלקיום  רבויותע .20

 לתוקף, לכניסתווכתנאי  זההסכם פי -עלהיזם  התחייבויותלהבטחת מילוי כל  .20.1
צמודה  ,אוטונומיתערבות  ,במועד חתימת הסכם זה חברההלידי  יזםימציא ה
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בנוסח ערבות יהיה הנוסח . הנקוב בהזמנה לקבלת הצעות בסכום ,הבסיס למדד
 .(תקופת הבניה"הערבות ל" - )להלן הסכםל (7ג)נספח שב

שהיזם  ובתנאי החברה, בכפוף לאישור במתחםבגמר בניית השלד של כל הבנינים  .20.2
, לבקשת תופחת הערבות לתקופת הבניה, התחייבויותיו עד לאותו מועדמלוא עמד ב
  הנקוב בהזמנה לקבלת הצעות. לסכום  היזם,

למסירת , ובכפוף עד לתחילת תקופת ההשכרהתהא בתוקף לתקופת הבניה  הערבות .20.3
 . הערבות לתקופת ההשכרה כמפורט להלן

 הערבות ו/או תוחלף , תופחתהחברה, בכפוף לאישור תקופת ההשכרה תחילתב .20.4
צמוד למדד  ,ותעמוד על הסכום הנקוב בהזמנה לקבלת הצעות ,לתקופת הבניה

בנוסח ערבות יהיה הנוסח . במצטבר ,, בכפוף לקיום כל התנאים שלהלןהבסיס
 :"(ההשכרהתקופת לערבות ה" - )להלןם הסכל (7ג)נספח שב

  ;במתחםלכל המבנים ותעודת גמר  4טופס התקבל  .20.4.1

אינו נמצא עמד במלוא התחייבויותיו עד לאותו מועד ובכלל זאת היזם  .20.4.2
 ;החברה ו/או כלפי בהפרה כלפי רמ"י

 לעיל; 11בסעיף כמפורט  האחזקהחברת  אושרה .20.4.3

בגין תקופת ההשכרה, בנוסח  לחברהיום ביטוחים אישור ק הומצא .20.4.4
 .16 , כמפורט בסעיף(10ג)נספח שב

 12בהתאם להוראות סעיף  ,להשכרה מופחתבשכר דירה הדירות  פורסמו .20.4.5
  .(6ג)נספח והוראות 

ראשונה לבחירת זכאים לבחירת דירות נערכה על ידי היזם ההגרלה ה .20.4.6
 . (6ג)נספח ב, כמפורט מופחתבשכר דירה 

 נהתשאר ההשכרהלתקופת הבניה והערבות לתקופת הערבות מתחייב כי  יזםה .20.5
. היזם , לפי הענייןפת ההשכרהתקובמהלך כל ו עד לתחילת תקופת ההשכרהבתוקף 

אריך הלא  .קיעתהלפני פלפחות ימים  45הנ"ל לחדש את תוקף הערבות מתחייב 
 הסכםעל פי הוראות  ,הרלוונטית במהלך התקופה תיוערבוהאיזו מאת תוקף  יזםה

, לפנות הרלוונטית סמוך למועד סיום תוקף הערבות ,רשאית החברהתהא  זה,
  ערבות ולדרוש את פרעון הערבות.האשר הנפיק את  למוסד

לחלט את ת רשאי חברהההוראות ההסכם זה לעיל ולהלן ובנוסף, ממבלי לגרוע  .20.6
מקרה בכל  ,הבלעדי הבהתאם לשיקול דעת ,הןו/או כל חלק מ תיוערבוהמלוא כספי 

ובגין כל סכום ו/או תשלום  ו/או כל אחד מיחידיו של הפרת הסכם זה על ידי היזם
. מהיזם לפי הסכם זה הו/או למי מטעמ חברהאשר יגיעו ל קנסותו/או פיצוי ו/או 

 היזםמ הבתביעותי חברההאינו מגביל את  יותוהערבלהסרת ספק, חילוט כספי 
לפי הסכם זה,  יזםמה הליגיע  אשרכל סכום  יזםלגבות מה תהיה רשאית חברההו

  מצא לנכון.שתבכל דרך 

, נהתמומשלתקופת הבניה ו/או לתקופת ההשכרה ת יוערבוהשאם היזם מתחייב  .20.7
לסכום  לאלתר יותם הערבואת סכו יזםהשלים יפעם אחת או יותר, , ןאו חלק ןכול

 . בהזמנה לקבלת הצעותת הקבוע יוהערבו

 ותושב ליזם. לתקופת ההשכרה תבוטל הערבות , ההשכרה תקופתבתום  .20.8

מיחידי היזם )שלו או של מי  ערבות עצמיתלא יוכל להעמיד  מובהר בזאת כי היזם .20.9
גוף אשר יש באפשרותו להעמיד ערבויות  ( אף אם הינו מוסד אובו המחזיקיםאו 

 הערבויות הנדרשות בהסכם זה.מיות מסוג אוטונו

( 3-במקרה שהיזם מורכב ממס' גופים, ניתן להגיש מס' ערבויות )אך לא יותר מ .20.10
 ובלבד שסכומן המצטבר מגיע לכדי סכום הערבות הנדרש.

 אירוע נזק .21

ולרבות במקרים של כוח  כולו או חלקו, ,מתחםלבכל מקרה שבו נגרם נזק  ימובהר בזאת כ
לכונן כל נזק שייגרם כאמור ולקומם  מתחייב היזםת אדמה, מלחמה וכיו"ב, עליון, רעידו
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, וזאת לרבות הנזק לאירוע שקדמה לזו זהה ובאיכות שניתן ככל מהר מחדש,המתחם את 
בכפוף לאמור  ,הביטוח שיתקבלו עקב אירוע נזק כאמור תגמולישימוש מלוא באמצעות 

 . עילל 16בסעיף 

  קיזוז .22

לכל תרופה או סעד  חברהה מבלי לגרוע מכוחן של הוראות אחרות בהסכם זה ומזכות
, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לחלט לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין אחרים

לקזז ו/או לנכות כל סכום שיגיע  תרשאי חברהההיה ת ,תיו)לרבות באופן חלקי( את הערבו
, על חברההיזם, על פי הסכם זה או בקשר אליו, מכל סכום שיגיע ליזם מאת מאת ה חברהל

עכב כל תנכה ו/או תקזז ו/או תלא  חברההבכפוף לאמור לעיל,  .פי הסכם זה או בקשר אליו
מאת היזם שלא על פי הסכם זה או בקשר אליו, מכל סכום שיגיע ליזם  חברהסכום שיגיע ל

 ר אליו., על פי הסכם זה או בקשחברההמאת 

ג'  היזם לא יעניק לצדכמו כן  .חברההכלפי  לא תעמוד זכות קיזוז מכל מין וסוג שהואליזם 
וז ו/או עכבון ו/או פירעון ( כל זכות קיזלעילגדרתו הכלשהו )לרבות הגוף המממן כ

, בשל כל חוב ו/או מהםלרבות כל ההכנסות ו/או מהמקרקעין,  ו/או מהמתחם יקטמהפרו
ו/או למתחם  לפרויקטב של היזם או מי מטעמו, שאינם קשורים צ"ה וכיוחבות ו/או הלווא

  .ו/או למקרקעין

 במקום היזם  תשלום .23

כלשהו במקום ו/או על חשבון היזם ו/או  'שלם לצד גת חברההכל סכום אשר  .23.1
בגין אותו תשלום על פי  חברההו/או לשפות את  חברהו לשהיזם חייב להחזיר

 14-יאוחר מלא  חברהמחויב להחזירו ו/או לשלמו להוראות הסכם זה, יהיה היזם 
על כל הנ״ל לכיסוי  10%בצירוף מע״מ ובתוספת , חברההימים ממשלוח דרישת 

בצירוף ריבית פיגורים של החשב הכללי,  חברהההוצאות משרדיות ודמי טיפול של 
לקבלת  חברהה תו/או מהמועד אשר בו זכאי חברההממועד ביצוע התשלום על ידי 

ום כאמור ועד למועד אשר בו החזיר או שילם, לפי העניין, היזם את התשלום התשל
 בפועל. חברההלידי 

פיצויים או ניכויים בהתאם להוראות הסכם זה אין בהם כשלעצמם משום  תשלום .23.2
שחרור היזם מהתחייבויותיו להשלים את העבודות או מכל התחייבות אחרת לפי 

 הסכם זה.

 תחולת ההסכם .24

התחייבויות היזם לפי הסכם זה , סכם זה ועד תום תקופת ההשכרהממועד חתימת ה
הינן בבחינת תניות שלובות  רמ"יונספחיו ועל על פי חוזה החכירה שיחתם בין היזם לבין 

כמשמעותן של אלו על פי כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אי קיום ו/או הפרה של 
זה ולהיפך וביטולו כדין  הסכםאו קיום של /איזה מהוראות חוזה החכירה יחשב כהפרה ו

 זה.הסכם של חוזה החכירה יהווה בד בבד גם ביטולו כדין של 

 כללי   .25

 לפעולהשיקול הדעת למתן אישור או לסרב לתת אישור  חברהלבכל מקום בו ניתן  .25.1
את אותו אישור או לסרב לתתו או להעמידו לתת  היא תהיה רשאיתכלשהי, 

 בגין כך.  חברהה לא תהיה כל טענה ליזםים, ונטירלו הבתנאים שייראו ל

המוקנות  , הזכויות ו/או ההתחייבויותהסמכויות 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

ו/או קביעה של רשות שיפוטית ו/או או דין ו/חוק הוראת יזם מתחייב לעמוד בכל ה .25.3
ובין אם  הקובעהינה חלה טרם המועד הוראה מטעם רשות מוסמכת, בין אם 

הקשור בהתחייבויות היזם לפי , בכל המועד הקובעשינוי שיקבע לאחר מדובר ב
ו/או ו איכלוסו ו/אמתחם הפרויקט ו/או קשר עם הו/או במסמכי המכרז ו/או 

תפעול ותחזוקת נכסים מסוג ו/או נכסים דירות ו/או השכרת מכירת דירות ו/או 
, ולשאת על חשבונות הבלעדי בכל עלות הכרוכה בכך, והוא לא או דומיו הפרויקט

יורשה לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה כלפי החברה ו/או רמ"י 
 . ו/או מי מטעמן
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ק, מובהר שאין לראות במסמכי המכרז ככאלו שכוללים את דרישות ספ הסרלמען  .25.4
ו/או ככאלו שעברו את אישורם של רשות  והוראות כל דין ו/או רשות מוסמכת

תחול האחריות לוודא עמידה בדרישות אלו, בלבד , ועל היזם שיפוטית כלשהי
ישה בנוסף לכל דרישות ההסכם, והוא לא יורשה לבוא לחברה בכל טענה ו/או דר

בקשר לכל חובה נוספת שתחול עליו בקשר עם הפרויקט, מהטעם שלא  תביעהו/או 
 פורטה בהסכם זה. 

  .כמפורט בהזמנה לקבלת הצעותיהיה מקום השיפוט  .25.5

 רכה או הנחה אלא אםאו לכל ויתור, א זה ובתנאיו הסכםבלא יהא תוקף לשינוי  .25.6
של רשי החתימה שייעשה בכתב בחתימת מו להסכםידי שינוי מפורש -נעשה על

 .והיזם חברהה

 זה כאילו היה חיקוק במובן החוק האמור. הסכםחוק הפרשנות יחול על  .25.7

 אלא, ההתנהגות י"ע זה הסכם פי על כלשהי זכות על תכמוותר תיחשב לא חברהה .25.8
 הזכות לגבי רק תקף יהיה בכתב ויתור. היד על החתום במסמך כלול ויתורוה אם

 אותו של האחרות זכויותיו על להשפיע בכוחו יהיה ולא הכתוב במסמך האמורה
 .צד

 והודעות כתובות .26

 תיחשב בדואר שתישלח הודעה. בכתב תימסרנה זה הסכם פי על ההודעות כל .26.1
 לפי רשום בדואר משלוחה ממועד שעות 72 תום עם נשלחה אליו לצד כנמסרת
 בישראל אחרת כתובת לפי או, זה הסכם של בכותרת כמפורט הצדדים כתובות

 לעניין כתובתו תשמש היא כי שכנגד לצד רשום במכתב יודיע מהצדדים מי אשר
 .זה הסכם

 ייחשב מסירתן ומועד ו/או דוא"ל פקסימיליה באמצעות גם להימסר יוכלו דעותהו .26.2
 הפקסימיליה במכשיר נתקבלו בו היום שלאחר הראשון העסקים יום כזה במקרה

 כזה במקרה ייחשב מסירתן מועדו ביד במסירה או, נשלחו אליו הצד שלאו בדוא"ל 
 .זה הסכםל במבוא הרשומה בכתובת נמסרו לו הצד לידי בפועל המסירה מועד

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

   

 היזם  חברהה
 

 
 אישור חתימה

 

 __________: הסכםמס' 
 

 __________עו"ד/רו"ח, ת.ז.   __________אני הח"מ  .1

 
 םמאשר בזה כי המוסמכים לחתום בש

 
 __________ יזםמספר ה  __________

 
 

 __________ת.ז.   __________מר/גב' .א

 __________ת.ז.   __________מר/גב' .ב

 __________ת.ז.   __________מר/גב' .ג
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 חתימת המציע: _________________

 
 .יזםמחייבת את היזם חתימתם בצרוף חותמת ה

 זה. הסכםאני מאשר כי הנ"ל חתמו בפני על  .2

     
 חתימה  שם  תאריך
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 חתימת המציע: _________________

 ;להסכם העיקרי  "(1"ג)נספח 

 

 

 

 
 

 

 מפרט אחיד –דיור להשכרה 
 2021/50מהדורה 

 
 לכל המונחים בנספח זה תהא המשמעות אשר ניתנה להם בהסכם העיקרי.

תכנון הפרויקט ו/או העבודות יהיה כפוף להוראות ההסכם העיקרי וגם להוראות 
רלבנטיות, התב"ע החלות על המקרקעין, הוראות והנחיות הרשויות הסטטוטוריות ה

הוראות והנחיות הגורמים בעלי תשתית )חברת החשמל לישראל, בזק, חברת 
הטלוויזיה בכבלים/חברת הטלוויזיה בלוויין(, הוראות והנחיות הרשות המקומית 
ו/או חברות כלכליות ו/או תאגידים הפועלים מטעם הרשות המקומית, הנחיות 

יים החלים, הנחיות יועצים, התכנון של משרד הבינוי והשיכון, התקנים הישראל
 פרקטיקה טובה, הוראות כל דין וההוראות שלהלן. 

, בהנחיה ועל פי ייעוץ יועץ מומחה לבנייה 5281באחריות היזם ליישם את הוראות ת"י 
בת קיימה )"בנייה ירוקה"( מטעם היזם, וזאת מבלי לגרוע מהתחייבות היזם לפעול 

 קה. על פי הוראות התב"ע לעניין בנייה ירו

להלן מפורטות דרישות תכנון משלימות/מדגישות ביחס לנדרש במסמכי ההזמנה 
לקבלת הצעות ו/או בהסכם העיקרי ולהנחיות משרד הבינוי והשיכון/מנהל התכנון 

 וההנדסה, במהדורתן המעודכנת. 
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 חתימת המציע: _________________

 

 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 פרק א':     דירת המגורים    .1
 
 

 גוריםהמ פרק ב':      בניין    .2
 
 
 ציבור חרדי ודתי –דגשים והשלמות פרק ג' :      .3
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 חתימת המציע: _________________

 

 
 פרק א': דירת המגורים

רכיבי דירת  
 מגורים

 דירת מגורים תכלול, לכל הפחות, את מערכת החדרים כמפורט להלן: 1
מטבח, פינת אוכל, חדר דיור, חדר/חדרי שינה, חדר/חדרי 

רתי או מרחב רחצה/שירותים, פתרון מיגון באמצעות מרחב מוגן די
מוגן קומתי )בהתאם לדרישות פיקוד העורף(, מעברים ו/או פרוזדורים, 

 מרפסת שירות / מקום מוצנע לתלייה חיצונית של כביסה. 

למעט חדר  אחדדירה לא תכלול יותר מחצי חדר/חדרון ו/או חלל אחר  1.2
שינה או חדר רחצה )כדוגמת חדר דיור, פינת אוכל, מטבח, מרחב מוגן, 

 רפסת שירות וכו'(.מ

המזמין שומר לעצמו את הזכות לא לאשר תכנונו של חצי חדר/חדרון  1.3
בדירה אם השתכנע שנעשה למראית עין ולא מסיבות תכנוניות 
אמיתיות. תוכנן חדרון/חצי חדר במידות קרובות להגדרת חדר מבחינת 

לו רוחב ו/או שטחו, יחולו על הדירה הדרישות הרלוונטיות במפרט כאי
 תוכנן חדר ולא חדרון.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לא לאשר תכנונה של דירה אם  1.4
השתכנע שאיננה נותנת מענה אמיתי ומקצועי, איננה תואמת לאמות 
מידה מקובלות כיום ולתפקוד הנדרש, ותכנונה לא נעשה מסיבות 
תכנוניות אמיתיות אלא למראית עין ו/או לצורך "תוספת שטחים" 

 ינם מנוצלים נכון לאורח החיים בדירה.שא

מ' למעט  2.65-גובה הדירה )הנמדד מהרצוף עד התקרה( לא יקטן מ 1.5
 2.10-אזורים שמתחת לקורות והנמכות. בכל מקום הגובה לא יקטן מ

 מ'.

הגדרות שטח 
מזערי לחדרי 

 דירת המגורים

 הגדרות: 2.1

מעל הרצפה בין הציפויים  מטר 1.20השטח הנמדד בגובה של  –"שטח"  2.1.1
 של הקירות / אלמנטים בנויים התוחמים את השטח/ החלל/ החדר.

השטח העומד במידת הרחוב המינימאלי המפורט סעיף  –"שטח מזערי"  2.1.2
הרלוונטי במפרט זה ובמידת הגובה המינימאלי אשר נקבעה לגבי החדר/ 

 החלל בתקנות התכנון הבנייה.

דה הנמדדת בין ציפויים, חיפויים, גמר, מסד, מעקות המי –"רוחב"  2.1.3
 מטר מעל הרצפה. 1.20ומסדים, מדוד בגובה של 

השטח המזערי של חדרי הדירה, ככל שנדרשים לבנייה לפי התכנית   2.2
)בכל מקרה מידות  המצורפת לטופס המפרט, יהיה כמפורט להלן

 ושטחים לא יפחתו מהנדרש בתקנות תכנון והבניה(:

 מ"ר  9-חדר שינה: שטח מזערי של חדר שינה לא יפחת מ 2.2.1
 מ'. 2.80-מידות הרוחב בין קירות חדר שינה לא יפחת מ

 מ"ר. 11-שטח מזערי של חדר שינה הורים לא יפחת מ 2.2.2
 מ'. 2.90-מידת הרוחב בין קירות חדר שינה הורים לא תפחת מ

חדר שינה מ"ר ומטה ניתן ששטח מזערי של  75בדירה ששטחה  .א
 מ'. 2.80-מ"ר ומידת הרוחב לא תפחת מ 10-הורים לא יפחת מ

מ"ר ניתן ששטח המזערי של חדר שינה  75בדירה ששטחה מעל  .ב
מ' רק  2.80-מ"ר ומידת הרוחב לא תפחת מ 10-הורים לא יפחת מ

ס"מ  200אם תוכנן בחלל אחר מקום חלופי לארון בגדים באורך 
 וכו'(לפחות )חדר ארונות, מבואה בחדר 
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 חתימת המציע: _________________

 שטח חדר דיור ופינת אוכל: 2.2.3
השטח המזערי של חדר דיור ופינת אוכל לא יפחתו מהמפורט  .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 

 
מ"ר ומטה ניתן ששטח מזערי של חדר דיור  75בדירה ששטחה  .ב

 מ"ר. 18-פינת אוכל לא יפחת מו
 

חדרים ומעלה מידת הרוחב של חלל חדר הדיור לא תפחת  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,  3.5מ"ר נטו ולא יעלה על  2.5שטח  –חדרים ומעלה  3בדירות  .א

 '.מ 1.30-רוחב לא יפחת מ
 1.70-מ"ר ומטה ניתן ששטח מזערי לא יפחת מ 75בדירה ששטחה 

 מ'. 1.0-מ"ר ומידת הרוחב לא יפחת מ 2.5מ"ר לא יעלה על 
חדרים יש לתכנן מקום מוצנע למכונת  3-בדירות בנות פחות מ .ב

 כביסה ולמייבש כביסה.
בדירות אלו יש לתכנן פתח לאוורור חוץ, אשר ממנו תהיה גישה 

 יית הכביסה החיצונית.ישירה למתקן תל
מלאות למכונת כביסה ולמייבש כביסה עם פתח אוורור  הכנות .ג

 במפרט. 12ומתקן לתליית כביסה, הכול כמפורט בסעיף 

חלק חיצוני של דירה אשר מתקיימים בו התנאים  -מרפסת שמש  2.2.5
 שלהלן:

 רצפתו קושרה לרצפת פנים הדירה ודלת מעבר ביניהם. .א
 רצפתו מוקפים קירות. היקף 3/4-לא יותר מ .ב
 .1142לאורך יתר שוליו ניצב מעקה בהתאם לדרישות ת"י  .ג
 מהיקף רצפתו. 1/4-המרפסת פונה לאוויר החוץ לפחות ב .ד
 מובהר שפניה לחצר פנימית או לפיר אינם עונים להוראות אלה.  .ה
 מ' נטו. 1.10-מידת הרוחב לא תפחת מ .ו
 . 40ראה סעיף  –מרפסת סוכה  .ז
 יה מחדר דיור )סלון(.גישה למרפסת שמש תה .ח
ככל ותוכננו בדירה מספר מרפסות שמש, הגדולה והמשמעותית  .ט

 שבהן תהיה עם גישה מחדר דיור.

מספר חדרי 
רחצה בדירת 

 מגורים

 ) א ( הגדרות:  3
 חדר הכולל מקלחת, אסלה וכיור רחצה; –"חדר מקלחת"         
 ס"מ,   70/160חדר הכולל אמבטיה במידות  –"חדר אמבטיה"         
 אסלה וכיור רחצה;        
 חדר בית שימוש הכולל אסלה וכיור קטן; –"חדר שירותים"         
 חדר מקלחת, חדר אמבטיה וחדר שירותים;  –"חדר רחצה"         
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 חתימת המציע: _________________

 ) ב ( מספר חדרי הרחצה בדירה יהיה כמפורט להלן:  
 

מספר חדרים 

 בדירה

2-2.5 3 3.5 4-4.5 5  

 ומעלה

 + +   + קלחתחדר מ

 + + + +  חדר אמבטיה

 +  חדר שירותים

עם כיור 

 קטן

+ 

עם כיור 

 קטן

 + 

עם כיור 

 קטן
 

 
 

 קירות 
 ומחיצות

קירות ומחיצות הפנים בדירה יהיו עשויים מ: בטון/בלוקי בטון/ בלוקי  4.1
 בלוקי גבס או לוחות גבס בתנאים להלן: אי/תבטון 

 חות.מ"מ לפ 0.6עובי דופן הפרופילים 
 מ"מ לפחות. 70רוחב הפרופילים 

ק"ג  12בידוד אקוסטי באמצעות צמר סלעים/זכוכית/מינראלי בצפיפות 
 " לפחות.2למ"ק ובעובי 

 מכל צד של מחיצות גבס יהיו אחד מאלה:
 מ"מ לפחות )מחיצה דו קרומית( או לחלופין: 12.5לוחות בעובי  2

 1000הה )ופיפות גבת, מחוזק ומשופר בעל צומ"מ לפח 15.9לוח בעובי 
אחר התקנת  צמודק"ג/מ"ק לפחות(; יצרן/ספק הלוחות יבצע פיקוח 

 הלוחות ויאשר בכתב את התאמתם למפרטיו.

בבניה רוויה, כאשר קירות החוץ מבוצעים בשיטה מתועשת/ברנוביץ'  4.2
ניתן שמעטפת הפנים של קירות אלו תהיה עשויה מלוחות גבס, בלוקי 

 תאי.בלוק בטון גבס, בלוק בטון או 
בידוד  – 1045הכול בכפוף לעמידה בתקנים הרלוונטיים לרבות בת"י 

 תרמי של בניינים.

-בכל מקרה, בחדרי הרחצה הקירות ייבנו מבלוקים המוגדרים כ 4.3
 "עמידים למים" ע"י היצרן או מבלוק בטון.
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 חתימת המציע: _________________

 

 )א( הגדרות:   5.1 עבודות גמר
 מר, קרמיקה או גרניט פורצלן;לעניין עבודות ג –"קרמיקה"        

 )ב(  עבודות הגמר, יבוצעו בהתאם למפורט להלן: 

 
 ריצוף גמר תקרה גמר קירות

 כל 5.2
 מערכות
 החדרים

 אלא, בדירה
 מופיע כן אם

 אחר פירוט
  זה בלוח

 
 +טיח )שפכטל ע"ג לוחות/בלוקי גבס( 

 צבע אקרילי 
יהיו  כל צבעי תקרות וקירות פנים

ן ירוק" מטעם מכון בעלי "תו תק
 התקנים הישראלי.

 
סיד  +טיח 

 סינתטי
 

 
סוג א' העומד בדרישות  

 התקינה והחקיקה הרלבנטיות:
אריחים מסוג טראצו, שיש, 

דרגת שחיקה  ,גרניט פורצלן
PEI-3  % רמת ספיגותBIA-

0.5. 
במטבח, בפינת  גודל האריח

ס"מ  80X80 אוכל ובחדר דיור
 לפחות. 

ת"י התנגדות להחלקה לפי 
2279 – R9. 

 ס"מ. 7שיפולים בגובה 
 

בהתאם להנחיות פיקוד העורף + צבע  ד"ממ 5.3
 אקרילי

סיד  +טיח 
 סינתטי

חיפוי קירות בקרמיקה שטח אריח  מטבח 5.4
]ספיגות אריח עד מ"ר  0.18בודד עד 

מ לפחות לכל "ס 60ובגובה  [10%ל
)בין ארון תחתון  אורך משטח העבודה

 ועליון(.
חיפוי  – BIור אינו ביחידת כאשר התנ

 –קירות תואם מאחורי התנור וסביבו 
בקו הסף העליון של החיפוי הקרמי 

מ' מעל  1.50ועד הרצפה )גובה 
 הריצוף(. 

צבע + טיח : מעל החיפוי ובקירות
 אקרילי.

סיד  +טיח 
 סינתטי

 

חדר  5.5
מקלחת, 

חדר 
אמבטיה, 

חדר 
 שירותים

 

חיפוי קירות בקרמיקה במידות 
ירת היזם עד גובה קו משקוף לבח

הדלת או עד לתקרה המונמכת )ככל 
 שבוצע(

צבע  +טיח  –מעל החיפוי ועד לתקרה 
 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

  ;לבחירת היזםגרניט פורצלן 
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 

זכוכית מחוסמת או בנוי כדוגמת 
 החזית. 

ס"מ  30X30גודל האריח  
 לפחות.

להחלקה לפי ת"י  התנגדות
2279 – R10. 

במקומות שבהם קיר החוץ 
מחופה בחיפוי קשיח אין צורך 

 בשיפולים.
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 חתימת המציע: _________________

 

לצנרת גלויה יש לבצע סגירה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי  5.8 
 קרמיקה זהה לגמר הקירות;

הקירות, הרצפות והנקזים באזורים רטובים ייאטמו לפי הוראות כל דין  5.9
רישות התקנים הרלבנטיים למניעת מעבר מים לחלקי בניין/ ולפי ד

 חדרים סמוכים;

ארון מטבח 
 תחתון

 

 בכל דירה יותקן ארון מטבח תחתון. 6.1
 הארון יבוצע בהתאם לרכיבים ולהנחיות המפורטות להלן:

הארון יכלול דלתות, מגירות, מדפים, תושבות לכיור, חיתוך פתח  6.1.1
של כיור וכריים )כולל חיתוך תואם במשטח המתאים להתקנה שטוחה 

 עבודה(, הכנה למדיח כלים;

 ס"מ; 60-עומק הארון, כולל חזית הדלתות, יהיה כ 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-בתחתית הארון תותקן הגבהה )סוקל( בגובה של כ 6.1.4
 ים למניעת רטיבות של תחתית הארון;למ

 לכל אורך הארון התחתון יותקן לבחירת היזם משטח עבודה  6.1.5
או לחילופין  4440ס"מ העומד בדרישות ת"י  2-משיש בעובי לא פחות מ

ס"מ ביחס לחזית הארונות בכל  2אבן קיסר ועם שוליים בהבלטה של 
 היקפם; 

        
נט מוגבה עם עיבוד בחזית המשטח, ככל היזם רשאי לבצע התקנה ללא ק

 הנדרש, כולל אף מים בכל היקף המשטח;

מבנה ארון 
 מטבח תחתון

מבנה ארון המטבח התחתון יהיה בהתאם לרכיבים ולהנחיות  6.2
 המפורטות להלן:

 מ"מ לפחות. 17-18גוף הארון ומדפים יהיו מעץ לבוד )סנדוויץ'( בעובי  6.2.1
 מ"מ. 5-6עובי גב הארון יהיה מדיקט ב

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; 

 ארון המטבח התחתון יכלול לכל היותר פינה אחת בלבד. 6.2.3
כדוגמת מג'ק קורנר או ביחידת הפינה של הארון, יותקנו מדפים נשלפים 

 ש"ע.
 ס"מ. 60-אורך החזית הקצרה של הארון )במקרה של פינה( לא יקטן מ

ארון מטבח 
 עליון

 בכל דירה יותקן ארון מטבח עליון. 7.1
 הארון יבוצע בהתאם לרכיבים ולהנחיות המפורטות להלן:

 הארון יכלול דלתות ומדפים 7.1.1

ס"מ לפחות; גובה הארון  30-ות, יהיה כעומק הארון, כולל חזית הדלת 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. 5-6גב הארון יהיה מדיקט בעובי 

 .MDFד )סנדוויץ( או דלתות הארון והחזיתות תהיינה עשויות עץ לבו

אורך מזערי של 
 ארונות מטבח

ומשטח העבודה לא יפחת  התחתוןהאורך המזערי של ארון המטבח  8.1
 מהמצוין :

 ;מ"א 3.5חדרים:  2.5-2דירת             
 ;מ"א 5 -חדרים 4 -חדרים ו 3דירת             
  ; מ"א 6 -חדרים ומעלה 4.5דירת             
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 לא יפחת מהמצוין : העליוןזערי של ארון המטבח האורך המ 8.2
 מ"א; 1.2חדרים:  2.5-2דירת             
 מ"א; 1.6חדרים ומעלה:  3דירת             

 מידת אורך הארון תימדד לאורך קיר המטבח;  8.3
 פעמיים באורך הארון;ת פינה מחושב

 מקרר, חללים המיועדים למדיח, תנור, כיריים וכיו"ב, למעט  8.4
 המשולבים בתוך הארונות ייכללו באורך הארונות;

 ס"מ. 95-המטבח יתוכנן כך שרוחב של מקום המיועד למקרר לא יפחת מ 8.5 נישה למקרר
חדרים ומטה ניתן לתכנן את המקום המיועד למקרר ברוחב  3בדירות 

 ס"מ. 85של 

ציפוי ארונות 
 המטבח

רכיבים ולהנחיות המפורטות יהיו בהתאם לסוגי ציפוי ארונות המטבח  9
 להלן:

 )פורמייקה( HPLציפוי חיצוני: 

 ;)פורמייקה( HPLציפוי פנימי וגמר מדפים: מלמין או 

, דלתות ארון המטבח ומגירות תהיינה בעלות מנגנון טריקה ידיות מתכת 10 פירזול המטבח
 שקטה.

ארון חדר 
 אמבטיה

ארון תחתון בדירה יהיה  בכל אחד מחדרי הרחצה )אמבטיה ומקלחת( 11
עשוי עץ לבוד או טרספה. הארון יהיה תלוי או מונח, הכולל דלתות, 

שיש/ ניאו קוורץ,  מדפים, צירי נירוסטה משטח עבודה אינטגרלי מחרס/
 ס"מ לפחות. 30X45משולב בכיור שמידותיו 

 .ס"מ לפחות 80בחדר אמבטיה אורך האורך יהיה 
 .לפחות ס"מ 60במקלחת אורך האורך יהיה 

מרפסת השירות בדירת המגורים תכלול רכיבים והכנה בהתאם  12 מרפסת שירות
 למפורט להלן:

למרפסת השירות יהיה פתח לאוויר חוץ. אשר ממנו תהיה גישה ישירה  12.1
 למתקן תליית הכביסה. 

מידות רוחב החלון ואופן הפתיחה יהיו כאלו שיאפשרו לאדם בוגר 
 רוחב מתקן תליית הכביסה. תליית כביסה והגעה לכל

ס"מ והגישה מול הפתח  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  
 מתקן תליית הכביסה תהיה בצמוד לסף התחתון של הפתח.

מזגן( בתחום של מתקן לא יאושר להתקין מתקנים )דוגמת דוד חשמל, 
לתליית הכביסה או באופן שיפגעו בגישה ו/או בתליה של הכביסה לכל 

 אורך המתקן.
לא ניתן לתכנן גישה/פתח לתליית כביסה מחלון חדר דיור/ חלון פינת 

 אוכל/ חלון חדר שינה.

למרפסת תותקן דלת כניסה, לרבות כאשר הגישה למרפסת הינה  12.2
. דלת הכניסה תתאים לדרישות המפורטות מהמטבח או מחדר הרחצה

 לגבי דלתות הפנים במפרט זה.

 הכנה למייבש כביסה: 12.3
" כולל תריס הגנה 4מעבר בקיר חיצוני עבור צינור פליטת אדים בקוטר 

 עם משקולת לסגירה;
 הזנת חשמל;

 הערה: ניתן להוציא פליטת אדים אל פיר אוורור. 

ות נקודת מים קרים, חיבור לניקוז, הזנת הכנות למכונת כביסה, לרב 12.4
 חשמל.
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ִמתקן חיצוני לתליית כביסה, בעל זרועות מתכת מגולוונות וגלגלים  12.5
 חבלי כביסה מפלסטיק. 5ס"מ,  160באורך מינימלי של 

ס"מ ובתנאי שיותקן מתקן  160-ניתן שאורך המתקן יהיה קטן מ
 ס"מ.  800-מתרומם שאורך הכבלים לא יפחתו מ

 ס"מ. 60-עומק הנישה לתליית כביסה לא יפחת מ
 ; 5100מסתור כביסה מחומר עמיד העומד בתקן ישראלי מס' 

לדירות גן / גג: אפשר שיותקן מתקן שווה ערך בחצר הצמודה במקום  12.6
מוצנע שאינו נצפה בחזית המבנה. המתקן יהיה יציב ומקובע לקיר. 

 ל.המתקן יעמוד בכל הדרישות המפורטות לעי

בתחתית כל מסתור כביסה יותקן משטח הפרדה מבטון שינוקז למערכת  13 מסתור כביסה
ס"מ לפחות  30-ניקוז של הבניין. המפלס העליון של המשטח יהיה נמוך ב

מפני מפלס הריצוף הדירה. ניתן לשלב מערכות טכניות במסתור הכביסה 
 בתנאי שלא יפריעו לתליית הכביסה בתחום המתקן.

יסה דלת הכנ
 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          
 פנורמית/טלסקופית, מערכות צירים, מגן צילינדר, ידית נעה           

 ;ו"רוזטות", מברשת סף תחתון, מעצור דלת ומספר הדירה          

 מ"מ לפחות; 1.25משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי של  (ב)

   –פורניר, משקוף הדלת /כנף הדלת יהיה בגמר "צבע בתנור" (ג)
 צביעה באתר.               

 דלת הכניסה תהיה בגמר ובגוון בהתאם לבחירת היזם; (ד)

 להלן:בהתאם למפורט דלתות הפנים בדירת המגורים תהינה  15 יםדלתות הפנ

דלתות הכניסה לחדרים ולחללים אחרים בדירה יהיו לפי תקן  (א)
 על חלקיו ובפתיחת ציר רגילה; 23ישראלי מס' 

 כנף הדלת תהיה עשויה משני לבידים )דיקטים( מודבקים על  (ב)
ל היבט מסגרת עץ עם מילוי פלקסבורד או חומר אחר ש"ע בכ

 צדדים לפחות. 3-תפקודי; היקף הדלת )קנט( מצופה ב
בחדרי  האמבטיה והמקלחת כנף הדלת תכלול הגנה מפני תנאי 

 לחות מוגברים עם תחתית פולימרית עמידה למים.

גמר הדלתות יהיה בצבע או בפורמייקה או בציפוי חיצוני  (ג)
 מתועש.

 ;הדלתות תהינה עם מנעול וידיות מתכת משני הצדדים (ד)

משקוף הדלת והלבשות יהיו עמידים במים ובגמר וגוון תואם  (ה)
 לדלת ויכלול פסי אטימה.

פנוי" -בחדרי האמבטיה והמקלחת מנעול סיבובי דמוי "תפוס (ו)
 וצוהר בכנף הדלת;

הכניסה לממ"ד תהיה דלת פלדה אטומה, בהתאם לדרישות  דלת (ז)
 פיקוד העורף.

ס"מ ממישור  18-ר מבמצב פתיחה מרבית, הדלת לא תבלוט יות
הקיר אליו נפתחת. סטייה מהוראה זו תתאפשר רק אם הוכח 

 שבפתיחת הדלת אין פגיעה תפקודית בדירה.
בנוסף לדלת פלדה תותקן דלת עץ העונה על הדרישות  (ח)

 המפורטות לעיל.
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דלת יציאה 
 לגינה

 )דירות גן(

גת דלת יציאה לגינה תהיה בעלת אמצעי נעילה כנגד פריצה, בעלת דר 16

 .5044, הכול כמפורט בת"י 2עמדה בתנאי סביבה 

 :"אמצעי נעילה נגד פריצה" יהיה אחד מאלה

 תריס גלילה חשמלי. .א

 – 1635סורג לפתיחה שמתקיימות בו דרישות תקן ישראלי  .ב

 סורגים לפתחים בבניינים.

עול עליון עם בריח העונה לכל נמנעול תחתון חבוי לדלת סובבת ומ .ג

 2.92נות התכנון והבניה, סימון ז' תקנה הדרישות המפורטות בתק

 (.1אמצעי )

בריחים המופעלים ע"י מנגנון גלילי העונה על  4מנעול ביטחון בעל  .ד

 2.92דרישות המפורטות בתקנות התכנון והבניה, סימון ז' תקנה 

 (.2אמצעי )

חלונות, תריסים 
 ורשתות

 

 :בהתאם למפורט להלןחלונות ותריסי דירת המגורים יהיו  17

 (, Double Glazingחלונות מסוג אלומיניום עם זיגוג כפול ) 17.1.1
 המורכבים משני לוחות זכוכית עם מרווח אוויר ביניהם. 

החלונות ורכיביהם יהיו בהתאם לדרישות תקנים ישראליים 
 רלוונטיים.

היזם יציג אישור יועץ אלומיניום מטען היזם על התאמת מערכות 
ן בצירוף אישור מעבדה לכל סוגי מערכות האלומיניום לדרישות התק

 חלונות האלומיניום המותקנות.
 החלונות יותקנו על ידי  מתקין מורשה מטעם היצרן;

 חלון הממ"ד יכלול את המרכיבים הבאים: 17.1.2
 חלון פלדה עם כנף/כנפיים נגרר/נגררות אל תוך כיס/כיסים. .א
 חלון אלומיניום כנף על כנף עם זיגוג כפול.  .ב

ל שלא קיים בשוק חלון אלומיניום מאושר ע"י פיקוד )ככ
העורף עם זיגוג כפול, יותר שימוש בחלון מאושר עם זיגוג 

 טריפלקס או אחר. 
 תריס רפפה נגרר לתוך כיס. .ג

 הכל בהתאם להוראות פיקוד העורף; 

חלון חדר הדיור יהיה בעל ויטרינה מסוג אלומיניום מזוגג ונגרר כנף על  17.1.3
 מ' )מידת פתח בניה(. 2.80-חב הוויטרינה לא יקטן מכנף; רו
 מ'. 2.60-חדרים ומטה רוחב הוויטרינה לא יקטן מ 3בדירות 

פתחי הדירה, למעט חדרי אמבטיה, חדרי שירותים וחדר רחצה, יהיו  17.2
 ;תריסי גלילה חשמלייםבעלי 

 ידנית; בחדר הדיור יורכב תריס גלילה חשמלי בשילוב מנגנון פתיחה 17.2.1

 תקנו תריסי הזזה.ושירות יהבממ"ד ובפתח של מרפסת  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 

 יועץ אלומיניום מטעם היזם.

 רשתות נגד יתושים. בכל החלנות תותקן כנף הזזה עם 17.3
 הכנף תותקן על נתיב מסילה נפרד.

 לא יותקנו רשתות על חלונות חדרים רטובים ושירותים. 
 בממ"ד תותקן רשת נגד יתושים נגללת או הזזה.

בתכנון והעמדת המבנה והדירות יש להימנע ככל האפשר מהיזק ראיה  17.4
 של דירות. בין שטח ציבורי ו/או שטח משותף ובין חלונות גובלים

 אין להפנות חלונות של דירה אל השטחים המוצמדים לדירות אחרות 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:
ל חלונות וגבומ' לפחות בין ה 1.5תתוכנן רצועת הפרדה של  .א

 השטח הציבורי/המשותף/הפרטי האחר לחלונות הדירה.
יתוכננו הפרשי מפלסים שימנעו אפשרות הצצה מהשטח  .ב

 הציבורי/המשותף/הפרטי האחר לחלונות הדירה.

לא תותר הפניית חלונות חדרי שינה ודיור למרחב מקורה המיועד  17.4.3
ים משותפים לתליית כביסה/למסתור כביסה לחללי שירות או שטח

 מקורים.

מטבח בדירה יכיל לפחות חלון אחד המבלי לגרוע מהוראות כל דין,  17.5
 לפתיחה הפונה אל אוויר החוץ או למרפסת הסגורה בתריס.

הפניית חלון למרפסת אשר חזיתה חסומה ע"י מסתור כביסה או הפונה  17.5.1
 רישה זו.למרחב מקורה וסגור מצדדיו בקירות, לא תחשב כעונה על ד

אוורור מכני לא יכול להיחשב כמענה ו/או כתחליף לחלונות הנדרשים  17.5.2
 בחדרי המגורים, השינה והמטבח.

דלת המפרידה בין מטבח למרפסת שירות לא תוכל להיחשב כעונה על  17.5.3
 הדרישות אלא אם תוכנן בה חלון לפתיחה בשטח הנדרש לפי כל דין.

 מתקני תברואה 
וכלים  

 סניטריים 

מתקני התברואה והכלים הסניטריים יהיו בהתאם להוראות כל דין,  18
על כל חלקיו ובכללו נספחים מומלצים  1205לתקינה הישראלית ולת"י 

 ונספחים למידע ובהתאם להנחיות המפורטות להלן:

חיבור מים קרים וחמים לכל הכלים הסניטריים, לרבות כיור רחצה  18.1
 מכונת כביסה ואסלות., ידיים לתולמעט כיור לנטי

מ"מ הומוגני, בעלת חיזוק  3.5אמבטיה תהיה מחומר אקרילי בעובי  18.2
 היקפי, כולל קונסטרוקציית תמיכה מפלדה מגולוונת.

כל הסוללות למים חמים וקרים יהיו בציפוי כרום ניקל, דגם מערבל  18.3
ם/ קרים בעזרת מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמותי )ויסות מים לחמי

 ידית אחת( ויכללו חסכמים.

פרח והם -בכיורי הרחצה ובכיור המטבח יותקנו ברזים מדגם מיקס 18.4
 ימוקמו על מישור משטח העבודה או הכיור; 

 ס"מ.  25ס"מ, גובה  20מידות ברז המטבח תהיינה: עומק 
 ס"מ.  15גובה ס"מ  15 עומקמידות ברז כיור רחצה תהיינה: 

ס"מ או קערת מטבח  40/60טבח תותקן קערת מטבח בודדת במידות במ 18.5
ס"מ, מחרס או מחומר סילי קוורץ או קוורץ גרניט  80/46כפולה במידות 

 או נירוסטה; 

תבוצע הכנה למדיח כלים במטבח, הכוללת ברז והכנה לחיבור לביוב,  18.6
 ולסיפון קערת המטבח;

 חרס עם מיכל הדחה ניסתר )ניאגרה(. יותקנו אסלות תלויות ועשויות מ 18.7
 6כמותי בעל קיבולת הדחה קצרה וארוכה של  -מיכל ההדחה יהיה דו

 ;1385ליטר עפ"י  ת"י  3-ליטר  ו
 האסלה תסופק עם מושב כבד בעל צירי נירוסטה.

 – 11ראה סעיף  -כיורי הרחצה בחדר האמבטיה ובחדר המקלחת   18.8
 "ארון חדר אמבטיה" לעיל.

משטח הרצפה של תא המקלחת לא יפחת מהמידות על פי הנדרש  18.9
ס"מ ושטחו  80בהוראות כל דין. מידתו הקצרה ביותר תהיה לפחות 

עם  2279מ"ר. גמר הרצפה העומד בדרישות ת"י  0.72-לא יפחת מ
 שיפועים לניקוז המשטח;

ים בכל תא מקלחת יותקן מקלחון עשוי זכוכית. כל האביזר –מקלחון  18.10
 והפרופילים יהיו עשויים אלומיניום ו/או פלדת אל חלד.



 
- 52 - 

 

 חתימת המציע: _________________

דרך(  4דרך )אינטרפוץ -במקלחת תותקן סוללה למים חמים וקרים רב 18.11
מיקס מהקיר, כולל  צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה אנכי 

ס"מ וראש מקלחת  30ס"מ לפחות, מזלף וזרוע מהקיר באורך  60באורך 
 ס"מ  15בקוטר 

בחדר האמבטיה תותקן סוללה למים חמים וקרים, מיקס מהקיר,  18.12
הכוללת יציאה לפיית מילוי אמבטיה ולצינור שרשורי, מתלה מתכוונן, 

 ס"מ לפחות ומזלף. 60מוט החלקה אנכי באורך 

 במרפסות שמש יותקן ברז ניל למים קרים 18.13

מערכת אספקת 
 מים חמים

על פי הוראות כל ת מערכת סולארית תהיה אספקת מים חמים באמצעו 19
דין. התקנת המערכת הסולארית תהיה בהתאם לדרישות תקן ישראלי 

 ההנחיות המפורטות להלן:, ולפי 579

לכל דירה יותקן ְמכל אגירה )דוד( המחובר למערכת הסולארית וכולל  19.1
חימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן )"שעון שבת"( המאפשר  

 לתכנן מראש את זמני ההפעלה; 

 היזם יחבר כמה שיותר דירות למערכת הסולארית  19.2

דירות שלא ניתן לחבר למערכת הסולארית יותקן בהן דוד  עם  19.3
פרק יא  - 8286"משאבת חום" או מערכת אחרת כפי שנדרש בתקנה 

 .2018של תקנות התכנון והבניה )מערכות סולאריות( 

גירה )דוד( יותקן במקום מוסתר אך נגיש כדוגמה באזור של ְמכל הא 19.4
 מסתור הכביסה ו/או סמוך אליו ו/או על גג המבנה 

להלן, על פי  נפח ְמכל האגירה לא יפחת מהוראות כל דין או מהמפורט 19.5
 המחמיר מבניהם: 

 ליטר; 60 –יחידת דיור בת חדר אחד  .א

 ליטר; 120 –ם יחידת דיור בת שניים או שלושה חדרי .ב

 ליטר; 150 –יחידת דיור בת ארבעה חדרים ויותר  .ג

 גז עבור נקודת הגז הראשית במטבחבכל דירה תותקן צנרת  20 מערכות גז
 לכל דירה יותקן מונה גז דירתי.

בחדרי שירות, בחדרים סניטריים ובמטבחים ללא אוורור ישיר לאויר  21 מערכת אוורור
נים למרפסת שירות גם אם איננה סגורה החוץ, לרבות במטבחים הפו

בתריס ו/או בחלון, יש להתקין צינור מצויד במאוורר מכני עד לקיר 
 חוץ, לרבות רפפת כיסוי.

מתקני חשמל 
 ותקשורת

 מתקני החשמל יהיו בהתאם לרכיבים ולהנחיות המפורטים להלן: 22
 

 שקעים, מפסקים ותאורה בחדר המטבח, בחדר האמבטיה  22.1
חי חוץ הנספחים לדירה, יהיו מוגני מים לפי תקנות החשמל ובשט

 והתקנים הישראליים;

נקודת התקשורת תכלול צינור וחוט משיכה מריכוז תקשורת ועד  22.2
 נקודת ההכנה בקיר;

 6בלוח חשמל ותקשורת דירתי בתוך הדירה, יהיה שטח פנוי בגודל של  22.3
 מודולים לפחות לצורך הרחבה בעתיד;

אמפר; בדירה הכוללת עד  25X3פאזי -גודל החיבור הדירתי יהיה תלת 22.4
 אמפר; 40X1פאזי -שני חדרים ניתן שהחיבור הדירתי יהיה חד

 יבוצעו הזנות חשמל ולחצנים לכל התריסים החשמליים; 22.5

זוג אוויר יבהתאם לתכנון של מתכנן מ רזוג אוויינקודות חשמל למ 22.6
 וחשמל;
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ל מתקני חשמ
 –ותקשורת 

 מיקום

מיקום וכמות מתקני החשמל יהיה לפחות בהתאם לטבלה המפורטות  23
קומות ומעלה יותקן בקומה הראשית לוח  2להלן. בדירות הכוללות 

חשמל ראשי עם ממסר פחת ובנוסף יותקן בכל קומה לוח חשמל משני 
 עם ממסר פחת ייעודי לקומה.

 מיקום

 נקודת
מאור 

תקרה /קיר
כולל 

 מפסק

בית תקע 
במעגל 
מאור 
 משותף

בית תקע כוח 
 במעגל נפרד

 נקודת
טלוויזיה, 
תקשורת, 

 טלפון.
 3כ "סה

 נקודות

 אחר

כניסה 
 לדירה

 או מבואה
1 1   

 לחצן+  פעמון -
עם מסך טלויזיה  אינטרקום -

 ציבעוני
 לחצן תאורה לחדר מדרגות -
לוח חשמל דירתי כולל סגירה  -

)ניתן שיהיה בסמיכות לכניסה 
 או למבואה(

 שקע כולל תקשורת ארון -
 תקשורת ארון -

חדר דיור 
  1  4 2 ופינת אוכל

   1 1 פרוזדורים
מ' או  3בפרוזדור באורך מעל 

בפרוזדור הכולל פניית "ר" יבוצעו 
 נקודות מאור לפחות + מחליף 2

 2 1 מטבח

כל אחד  -  3
במעגל נפרד עבור: 
תנור, מקרר, מדיח 

 כלים )מוגן מים( 
בתי תקע  - 2

 לים.כפו
תלת פאזי  – 1

עבור כיריים 
 חשמליות

 

מיקום בתי התקע יהיה בהתאם  -
 לתכנון המטבח.

האביזרים יהיו מוגנים נגד מים  -
לפי דרישות חוק החשמל 

 והתקנים הישראליים

חדר שינה 
עיקרי 

 )הורים(

כולל  1
מפסק 
מחלף 
 למנורה

6 
 4מתוכם )

ליד 
 (המיטה

 1 

עם פומית  אינטרקום -
חדרים  4שמע/דיבור )בדירות 

 ומעלה(
 

 ד"ממ

לפי   1
הנחיות 

פיקוד 
 העורף

 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  
  )בית תקע לתנור(

התקן קוצב זמן )שעון שבת( הכולל 
במיקום עפ"י  השמש מפסק לדוד

 התכנון

    1 שירותים
מפסק ככל + ה לאוורור מכני הכנ

 ונדרש
 

מרפסת 
 שירות

1  
  (מוגן מים)

2 
 IP44מוגן מים  

למכונת כביסה 
 ולמייבש

  

מרפסת 
 שמש

1 
 )מוגן(

1 IP 44 
   (מוגן)

-במרפסת שמש ששיטחה יותר מ
מ"ר יותקנו גופי תאורה נוספים  15

 לפי תכנון של המתכנן.

     1 מחסן

מסתור 
  1   כביסה

   ן)פקט( למזג
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 37ראה סעיף  גינה דירתית

מתקני 
 - חשמל

 הגדרות

 הגדרות: 23.1
הינו בית תקע המחובר ישירות ללוח חשמל  –" בית תקע כוח במעגל נפרד"

אמפר  16ממ"ר. ההגנה בלוח החשמל באמצעות מז"א  2.5באמצעות מוליכים 
 עם אופיין מכשירים.

 
ני בתי תקע סמוכים אחד אביזר הכולל שני בתי תקע או ש –" בית תקע כפול"

 לשני ומוזנים מאותו מקור.
 
בית תקע ממעגל נפרד, עשוי במוליכים  –" בית תקע לתנור חימום באמבטיה"

ממ"ר בתוספת מפסק דו קוטבי עם מנורת סימון מחוץ לחדר האמבטיה  2.5
 בסמוך לכניסה.

 
 הינו בית תקע תלת פאזי המחובר –" בית תקע כוח תלת פאזי במעגל נפרד"

ממ"ר, ההגנה בלוח חשמל באמצעות  2.5ישירות ללוח חשמל, עשוי במולכים 
 אמפר בעל אופיין מכשירים. 16X3מא"ז 

 
הינו בית תקע המחובר למעגל מאור,  –" בית תקע במעגל מאור משותף"

ממ"ר, בהתקנה תחת  1.5מעורב נקודות מאור ובתי תקע, עשוי במוליכים 
 אמפר. 10הטיח. הגנה בלוח באמצעות מא"ז 

 
תכלול קו חשמל ישיר מלוח החשמל עד לדוד,  –" נקודת דוד חשמלי"

לרבות מפסק בטחון להתקנה חיצונית ליד הדוד; כולל ממ"ר,  2.5מוליכים 
 ;קוצב זמן כאמור לעיל

 
נקודות כוללות כבילה ייעודית על פי  3 –" נקודת טלוויזיה תקשורת וטלפון"

בין  –נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת  תקנות, מגיעה כקומפלט לחדר וכוללת
חיבור לקליטת שידורי חובה, ואפשרות לחיבור  –מחשבים, נקודת טלוויזיה 

 לקליטת שידורי כבלים. הכול כנדרש על פי כל דין.
 
 נקודה לתאורה על תקרה או קיר כולל מפסק הפעלה. –" נקודת מאור"
 

מתקני 
קירור 

 וחימום

 ו כמפורט להלן:מתקני הקירור והחימום יהי 24

המערכת האפשריים לבחירת היזם: מיני מרכזי, מזגנים מפוצלים,  סוגי 24.1
 .VRFאינוורטר, 

 התקנה מלאה של מערכת מיזוג אוויר אשר תכלול:  24.2
 מיזוג לכל  החדרים כולל ממ"ד . .א
לרבות "צמה" של צנרת נחושת ופיקוד חשמלי  ,ביצוע התשתיות הנדרשות .ב

עה במילוי הרצפה בין המיקום המתוכנן למאייד ועד מוכנסת בקיר ונ
המיקום המתוכנן למעבה, חיבור חשמל על פי סוג מערכת המזוג, ניקוז 

 המאייד למחסום רצפה או לניקוז במסתור הכביסה. 
ככל שעל פי קביעת מהנדס מיזוג האוויר תכנון הדירה אינו מאפשר מיזוג   .ג

וסף מזגן/נים ליתרת חלקי לכל חלקיה באמצעות מערכת אחת, יותקן בנ
הדירה שתכלול את כל התשתיות הנדרשות לרבות הזנות חשמל, צנרת גז 

 וצנרת ניקוז מים.

זוג אוויר תבוצע על פי חישוב יועץ מיזוג ותכלול בין היתר תעלות ימערכת מ 24.3
אוויר מבודדות, מפזרי אוויר, תקרת משנה, גריל אוויר חוזר, דמפרי ויסות 

 קוד מרכזי; יים עם פאוויר לחדר
התקנת המזגנים, לרבות צנרת וחיווט וקיבוע המזגן או יחידותיו על קירות 

מזגני  – 4חלק  994הבניין או על גג הבניין, תהיה על פי תקן ישראלי, ת"י 
 ;4אוויר: התקנה 
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מ' ומעלה, תותקן מערכת חימום בכל החדרים, כולל  700ביישובים בגובה  24.4 
 ומטבח, לבחירה מהחלופות המפורטות להלן:חדר אמבטיה 

הסקה הפועלת על ידי תנור גז דירתי עם רדיאטורים למים, בעלת  .א
 אפשרות להפרדת חימום מים וחימום הדירה;

הסקה הפועלת על ידי תנור גז דירתי עם רדיאטורים למים, בעלת  .ב
 אפשרות להפרדת חימום מים וחימום הדירה;

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

 בניין המגורים יכלול את הרכיבים והשטחים הציבוריים כמפורט להלן: 25
כניסה( בכניסה הראשית  קומת כניסה, מבואה ראשית משותפת )לובי .א

 יח"ד ומעלה. 4-לבניין הכולל חדר מדרגות משותף ל
היה ולבניין שתי קומות כניסה, יציין היזם איזו מהכניסות היא 

 הכניסה הקובעת לבניין;
יח"ד ומעלה עם גישה מחדר מדרגות משותף  6בבניין מגורים הכולל  .ב

דיירי הבניין  וללא מעלית, יותקן חדר עגלות או אופניים, הנגיש לכל
 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:

 דלת כניסה ראשית לבנין עם פתיחה מבוקרת. .א
 גישה נוחה למעליות ולמדרגות. .ב
 גישה ישירה לתיבות דואר. .ג

מ"ר ליח"ד או מהמצוין מטה עפ"י  0.8 -שטח המבואה הראשית לא יפחת מ  26.1.1
 :הגבוה מביניהם 

 מ"ר; 10 –קומות ומטה   4בבניין הכולל            
  מ"ר; 14 –קומות        9 - 5בבניין הכולל            

 מ"ר; 20 –קומות ומעלה  9בבניין הכולל            

טח המבואה הראשית" )לובי הכניסה( הוא שטח פתוח בצמוד לעניין זה, "ש 26.1.2
לדלת הכניסה הראשית, שאינו כולל את שטח המדרגות, המעלית, או שטח 

סגור סמוך אחר; שטח המבואה ישרת את כלל הדירות ויהיה מיועד לשהות 
אנשים, המתנה ומפגש. בהגדרת שטח המבואה הראשית לא יכללו מעברים 

, מעברים לחלקים מוצמדים ו/או למחסנים ולחלקי המשרתים חלק מהדירות
שירות ודומיהם. ניתן שהמבואה תכלול מעברים משותפים לפונקציות 

משטח  40%-משותפות של כלל הדירות ובתנאי שאלו לא יהיו יותר מ
 המבואה.

יח"ד ומעלה עם גישה מחדר מדרגות משותף וללא  6בבניין מגורים הכולל  26.2
 מ"ר. 10עגלות נגיש לכל דיירי הבניין בשטח של  מעלית, יותקן חדר

שת עפ"י כל דין התקנת חניה לאופניים, היא תיעשה בנוסף לחדר נדרככל ש
 העגלות.

תיבות הדואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין, ויהיו בעלות  26.3
 .816חזית אלומיניום לפי תקנות תכנון ובנייה ות"י 

ין יותקנו נקודות מאור בכל כניסה וכן מספר בניין חיצוני מואר. בחזית הבני 26.4
 עיצוב המספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית.
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 חתימת המציע: _________________

 

מעליות 
בבניין 
 מגורים

27.1 
 

 קומות ומעלה תותקן מעלית. 3בכל מבנה הכולל 
במספר הקומות תיכללנה כל קומות המבנה ובכללם קומות מגורים, קומת 

ו בה דירות, קומת עמודים מפולשת, קומות טכניות, כניסה גם אם לא תוכננ
תיכללנה במספר הקומות אלא אם כן  קומות מחסנים וקומות חניה
 27.1.1רים בסעיף ומתקיימים לגביהן התנאים האמ

 

קומות חניה לא תיכללנה במספר הקומות רק אם עונות במצטבר על  27.1.1
 התנאים להלן:

 ין בה שימושים נוספים מעברתוכננה חניה ו/או אחסנה בלבד וא .א
 לחניה ו/או אחסנה.

 קומת החניה ממוקמת בקומה עליונה או תחתונה של מבנה .ב

הקומות שמתחת למפלס הכניסה של הבניין, לא תיכללנה במספר הקומות  27.1.2
 אם הבניין עונה במצטבר על כל התנאים שלהלן:

 הכניסה היחידה לבניין היא בקומה האמצעית של הבניין .א
 ניסה מהחניה של המבנה היא רק באותה כניסה כאמור בסעיף א'הכ .ב
 קומות ממפלס הכניסה האמורה בסעיף א' 2-לא יורדים יותר מ .ג

סה אליו בקומה אמצעית, ניתן שלא להתקין יבבניין מדורג, או בבניין שהכנ 27.2
 קומות ממפלס הכניסה הראשית. 2-מעלית, כל עוד עולים/יורדים לא יותר מ

המעלית תשרת את כל קומות המבנה ובכללם קומות חניה, קומה טכנית,  27.3
 קומת מחסנים וכו'.

 היציאה מהמעלית והכניסה לדירה יהיו באותו מפלס.
בכל קומה ומכל דירה תהיה גישה ללא מכשולים למעלית הבניין שתאפשר 

 גישה ישירה לכל הקומות.
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 חתימת המציע: _________________

ומהירותן ייקבעו בהתאם  מבלי לגרוע מהוראות כל דין, מספר המעליות 27.4 
למספר בני האדם הגרים בבניין ותכנון של יועץ מעליות אך לא יפחת 

 מהמצוין להלן:
 27.2, 27.1.3, 27.1.2, 27.1.1כמפורט בסעיפים  –"מספר קומות" 

 הקומה שחוזרת על עצמה מירב הפעמים בבניין. –"קומה טיפוסית" 
מס' 

 קומות

כמות 

 מעליות

כמות 

נוסעים 

 למעלית

מהירות 

 מינימאלית

של מעלית 

 )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 

 או יותר יח"ד בקומה טיפוסית.

או יותר  4קומות כולל  7ג. בניין בן 

 בקומה טיפוסית.יח"ד 

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* 

יח"ד ומעלה  5*בבניין הכולל 

בקומה טיפוסית המהירות תהיה 

 מ/שניה. 2.0לפחות 

15 3 

 או

2* 

 4קומות הכולל  15* בבניין בן  1.75 13, 8, 8

 2יח"ד ומטה בקומה  ניתן להתקין 

נוסעים, בעלות  13-ו 8מעליות 

מ'/שניה לפחות כל  1.6מהירות 

 אחת.

16 - 19      3 8 ,8 ,13 2.0 

 או

*2.5 

יח"ד ויותר  6*בבניין הכולל 

בקומה טיפוסית המעליות יהיו 

 מ'/שנייה  2.5במהירות 

20 3 

 או

4* 

 6קומות הכולל  15* בבניין בן  2.0 *13, 8, 8

 4יח"ד בקומה ופחות ניתן להתקין 

 21מעליות כמפרט עבור בניין בן 

 קומות

21 

 ומעלה

4 8 ,8 ,8 ,

13 

2.0  

 

 2481המעליות יעמדו בדרישות ת"י  27.5

פיקוד המעליות יהיה מאסף מטה מלא )בקומת הקרקע מאסף לשני  27.6
בניין הכולל ארבע מעליות או יותר, שהינן צמודות אחת לשניה הכיוונים(. ב

 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: _________________

קירות ודלתות תא המעלית יצופו בפלב"מ. על הקיר האחורי תותקן מראה  27.8 
ה ולכל רוחב התא. ריצפת התא תצופה בגרניט מגובה מעקה התא ועד לתקר

מ"מ לפחות. תקרת  27פורצלן או אבן טבעית מנוסרת מלוטשת בעובי של 
התא תהיה צבועה בצבע סופי צבוע בתנור או תכוסה ע"י תקרה מונמכת 

 ה.יפרה ישירה או עקוותותקן בה תא

ריצוף בניין 
 המגורים

תאם לדרישות התקן הישראלי ריצוף בניין המגורים יהיה נגד החלקה בה 28
. אם לא נקבע אחרת במפרט זה, ריצוף כל חלקי המבנה יהיה למניעת החלקה

 ניט פורצלן.רמסוג ג

גימור קירות 
 חוץ

גימור קירות החוץ של בניין המגורים יהיו על פי התנאים בהיתר  (א) 29
 הבנייה; 

לא תותר השארת צנרת גלויה מכל סוג שהוא במעטפת החיצונית של  (ב)
 נה או בתוך חלקיו אלא אם כן נדרשת השארתה גלויה עפ"י דין.המב

 כל מערכות צבע הפנים יהיו בעלי תו תקן ירוק ישראלי. (ג)

 עבודות גמר 
מבואת 

 כניסה

 עבודות הגמר של מבואת הכניסה יהיו בהתאם למפורט להלן: 30

גימור קירות פנים יהיה בחיפוי קשיח, כדוגמת אבן נסורה או קרמיקה  (א)
ניט פורצלן, עד לגובה משקוף דלת הכניסה לפחות; מעל החיפוי או גר

 הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי;

גימור התקרות יהיה בסיד סינתטי או תקרת משנה או תקרה         (ב)
 ;דקורטיבית

אריחים מסוג גרניט פורצלן, ריצוף המבואה יהיה באבן נסורה ]שיש[ או  (ג)
 -שטח אריח בודד לא יפחת מ, Bia-0.5רמת ספיגות %  PEI-3דרגת שחיקה 

 .R9 – 2279; התנגדות להחלקה לפי ת"י מ"ר 0.64

 דלת הכניסה לבניין המגורים תהיה דלת אלומיניום מזוגגת, בעלת  (ד)
מנוע פתיחה חשמלית הנשלטת על ידי מערכת אינטרקום ומחזיר שמן או 

 חשמלי;

 בניין, ויהיו תיבות הדואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה ל (ה)
 )לא פחות  816בעלות חזית אלומיניום לפי תקנות תכנון ובנייה ות"י 

 מ"מ עומק(; 360מ"מ רוחב,  260מ"מ גובה,  115-מ
 בנוסף לתיבות עבור כל יח"ד, תותקן תיבה גדולה יותר עבור ועד בית.

עבודות גמר 
 חדרי מדרגות

 

31 
 

 ורט להלן:עבודות הגמר של חדרי המדרגות יהיו בהתאם למפ

חיפוי בשיפולים ]פנלים[ כדוגמת הריצוף +טיח וצבע אקרילי עד  (א)
 לתקרה;

 גמר התקרות הבנויות יבוצע בטיח וסיד סינתטי; (ב)  
 

איטום ,בידוד אקוסטי ותרמי בין חללים המשותפים לבין יח"ד יבוצע  (ג)  
 על פי הוראות כל דין.

ים מאבן נסורה או  בבניין המגורים רום ושלח של המדרגות יהיו עשוי (ד)  
טרצו צמנט לבן בהתאם לדרישות התקנים הרלבנטיים, ובעלות 

שיפולים תואמים לאורך המדרגות והפודסטים ופסים מחוספסים כנגד 
 החלקה;

 עבודות גמר 
מבואה 
 קומתית

עבודות הגמר של המבואה הקומתית יהיו בהתאם לרכיבים ולהנחיות  32
 המפורטות להלן:

 ים יהיה בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה או קרמיקהגימור קירות פנ (א)
       מעל החיפוי הקשיח  או גרניט פורצלן, עד לגובה משקופי הדלתות;         
 יבוצע טיח וצבע אקרילי עד לתקרה;         

 גמר התקרות הבנויות יבוצע בטיח וסיד סינתטי או תקרת משנה (ב)
 בגימור מתאים;            
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 חתימת המציע: _________________

אריחים מסוג גרניט מבואה יהיה באבן נסורה ]שיש[ או ריצוף ה (ג)
; התנגדות Bia-0.5רמת ספיגות %  PEI-3פורצלן, דרגת שחיקה 

 .R9 – 2279להחלקה לפי ת"י 

 עבודות גמר 
 מרתף וחניה

 עבודות הגמר של המרתף והחניה יהיו בהתאם למפורט להלן: 33

 ון צבוע בסיד גימור קירות פנים המרתף יעשו בטיח פנים או בבט (א)
 סינתטי;         

 גימור רצפת המרתף או החניות יעשה מבטון מוחלק או באבן  (ב)
 משתלבת;         

גמר של הרצפה והקירות בחדר אשפה ייעשו בגרניט פורצלן העבודות  34 חדר אשפה
ניתן לבצע גימור רצפה בבטון מוחלק בציפוי צבע  ובהתאם לדרישות כל דין;

 אפוקסי.

י חשמל מתקנ
 בניין –

 מגורים

 מתקני החשמל בבניין המגורים יהיו בהתאם למפורט להלן: 35

 בבניין המגורים יהיו לחצני הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת  (א)
 לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגות ולחצן מתוך הדירה להדלקת          
 אור במבואת הכניסה;         

ת לרדת או לעלות קומות ביחס למפלס בבניין שבו קיימת אפשרו (ב)
הכניסה הראשית, יותקנו שתי מערכות לחצני תאורה נפרדות לקומות 

 העולות ולקומות היורדות.

מחסנים או  10לכל  1בתי תקע בפרוזדורים עבור מחסנים: בית תקע  (ג)
 10-לכל מקבץ נפרד של מחסנים )אף אם המקבץ כולל פחות מ 1בית תקע 
 מחסנים(.

פיתוח 
 המגרש

 במגרש תותקן מערכת השקיה בעלת ראש מערכת ממוחשב  (א) 36

 גינון חסכוני במים בהתאם להנחיית משרד החקלאות. (ב)
 .יםהדרלרבות  לא תותר שתילת עצי פרי (ג)

 בתחום המגרש תתוכנן רחבת כניסה חיצונית מהרחוב עד למבואת  (ד)
 וצף ]לפחות הכניסה לבנין. הרחבה החיצונית תכלול שביל כניסה מר         
 ברוחב מבואת הכניסה לבנין[ ומואר, בעל גינון מלווה לצידו בשטח של          
 מ"ר לפחות, משותף, מפותח ומואר לשימוש הדיירים. 20         

 ככל שתוכננה חניה עילית, תותקן בה מערכת תאורה הכוללת גופי  (ה)
 .LEDתאורה מבוססי          

חצר צמודה 
 לדירה

 גינה לדירה אפשרית בתנאים שלהלן: הצמדת 37
 יש גישה ישירה לגינה ולכל חלקיה מתוך הדירה .א
הגישה לגינה הצמודה הינה בלעדית לדירה זו והיא אינה חלק  .ב

 משטח משותף או ממעבר משותף.
 הגינה תחומה ומגודרת וגבולותיה ברורים. .ג
כל שטח המוצמד מאפשר שימוש וגישה סבירה, השטח יהיה פנוי  .ד

 ומכשולים.ממתקנים 
 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.
 רוחב בין ציפויים, מסדים, גדרות, מעקות וכו'. –"רוחב נטו"  .ז

ביציאה מחדר הדיור אל החצר יבוצע משטח מרוצף. מידת מינימום של  37.1
 מ"ר. 12-מ' ושטחו המינימאלי לא יקטן מ 2.5-המשטח לא תפחת מ

 R11סוג הריצוף: גרניט פורצלן בסיווג נגד החלקה 

מ'  1.20בכל יציאה נוספת יש לתכנן משטח מרוצף באורך מינימאלי של  37.2
 ס"מ מכל צד. 30וברוחב שלא יפחת מרוחב פתח היציאה בתוספת 

ול על פי מפרט אדריכל נוף, בשטח החצר תפוזר אדמה גננית או מצע גיד 37.3
 ס"מ. 40 -לא פחות משל ובעומק 
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 חתימת המציע: _________________

צדדי עפ"י היתר -בהיקף החצר הצמודה לדירה תותקן גדר עם גימור דו 37.4
 בנייה ועפ"י תכנית פיתוח מאושרת.

מ"ר של שטח  15באזור המשטח המרוצף יותקן גוף תאורה מוגן מים לכל  37.5
 ן, יותקן שקע חשמל מוגן.המשטח עם הדלקה מתוך הדירה. כמו כ

בגינה הצמודה ליותר מחזית אחת של דירה יותקנו נקודת מאור ובית תקע 
 נוספים.

תבוצע נקודת מים עם ברז גן לחיבור מערכת השקיה וברז "דלי" לשימוש  37.6
 כללי.

תבוצע הכנה למערכת השקיה על ידי פריסת צינור השקיה תת קרקעי  37.7
 ף החצר.מנקודת ברז גן ובהיק

. קצוות הצינור יהיו 6מ"מ, דרג  20הצינור יהיה מסוג פוליאתילן בקוטר 
 מעל פני האדמה, עם הגנה מפני כניסת האדמה אל תוך הצינור.

בנייה בת 
 קיימה

  
)"בניה 

 ירוקה"(

, בהנחיה ועל פי ייעוץ יועץ מומחה לבנייה בת קיימה מטעם 5281יישום ת"י  38
 היזם.

 55 -זם להשיג לגבי כל מבנה הכלול בעבודה לפחות ציון עוברבאחריות הי 38.1
 כוכב אחד.

 5282לפי הגדרתו בתקן  Bדירוג אנרגטי של מבנה יהיה בדרגת  38.2

 חניה, לפי הנחיות תב"ע, תקן תקף והוראות החוזה.   39 חניה

כל החניות המתוכננות בתחום המגרשים תוצמדנה לדירות המתוכננות  39.1
 ם או תיועדנה לחניות אורחים. במגרשי

לכל דירה תוצמד לפחות חניה אחת. עודף חניות יוצמד באופן יחסי בין  39.2
 דירות להשכרה.ההדירות למכירה לבין 

חניות  2מקרה של בכל החניות המוצמדות ליח"ד תהיינה עצמאיות למעט  39.3
 צמודות לאותה דירה שבו מותר שתהיה חניה עוקבת אחת.

ונים יהיו בעלי מאפיינים גיאומטריים יבכל הפתרונות, תכנון החניות והחנ 39.4
"הנחיות לתכנון והבניה" של משרד -כמוגדר ב 1המתאימים לרמת שירות 

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.

לתכנון חניה באמצעות מתקנים מכניים ככל שהוועדה המקומית אין מניעה  39.5
 מתירה זאת, בכפוף ובהתאם להוראותיה.

אם לא נקבע אחרת ע"י הרשות המקומית ו/או ע"י התכנית ו/או עפ"י כל 
דין, השיעור המירבי של כמות החניות המותקנות באמצעות מתקנים 

 ות.מכמות החניות הנדרש 30%מכניים לא יעלה על סך של 

אם לא נקבעו הוראות מיוחדרות ע"י הועדה המקומית, מתקני חניה מכניים  39.6
יעמדו בדרישות "הנחיות לתכנון חניה" של משרד התחבורה במהדורתם 

 .5437העדכנית ובהתאם להוראות ת"י 
 מ'. 1.85-בכל מקרה, גובה ראש מינימלי לתא חניה במתקן לא יקטן מ

 ות נגישות )חניית נכים( במתקני חניה מכניים.לא תתאפשר הקצאת חני 39.7

וולט מוגן מים לשימוש הדיירים )שירות(.  220יותקנו בתי תקע  –בתי תקע  39.8
מקומות חניה או לפחות בית תקע אחד לכל קומה  25לכל  1יותקן בית תקע 

 מספר הגדול מבינהם( השל חניון )לפי 

קנו עמדות טעינה לפי דרישות התקן יות –עמדות טעינה לרכבים חשמליים  39.9
 של בניה ירוקה או כל דין.

בחניון תת קרקעי יותקנו מכשירי הגדלת טווח אות סלולרי שיבטיחו קליטה  39.10
 סלולרית בכל חלקי המרתף.
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 חתימת המציע: _________________

 

 

 

                                                                

    

 
 ציבור חרדי ודתי –פרק ג': דגשים והשלמות 

 

 חיות כל דין.מעלית עם פיקוד שבת בהתאם להנ –בבניין עם מעלית  .א 40 מבנה 

 שעון שבת לתאורת חדרי מדרגות, מבואות כניסה ומעברים משותפים. .ב

 מנעול עם לשונית שבת בדלת הכניסה הראשית לבניין או פתרון אחר. .ג

לכל דירה תותקן מרפסת סוכה צמודה. בדירות צמודות קרקע ניתן  .א 41 דירה
 'מ 1.3שמרפסת הסוכה תהיה בגינה מוצמדת לדירה. רוחבה יהיה 

 מ"ר )ניתן שחלק מהשטח יהיה מקורה( 7-לפחות ושטחה לא יפחת מ

 כיור כפול במטבח או שני כיורים נפרדים ע"פ החלטת היזם. .ב

 שעון שבת דירתי .ג

 בכל מקום בו יותקן תריס חשמלי יותקן גם מנגנון פתיחה ידני. .ד

כיור נטילת ידיים יותקן מחוץ אך סמוך לחדר השירותים בתוך  .ה
ס"מ, חיפוי קיר ע"פ תכנון אדריכלי,  25/40-חה, במידות של כגומ

 נקודת מאור מעל הכיור.
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 חתימת המציע: _________________

 ;הסכם העיקרי(" ל2ג)נספח " 

 
  תכנון מסמכי אישור     

 כללי .1

 

 סכם העיקרי.לכל המונחים שבנספח זה תהא המשמעות שניתנה להם בה .1.1
 

, למתחםהיזם יכין באמצעות צוותי מתכננים מטעמו תכנון אדריכלי והנדסי מלא  .1.2
 בשלבים עקרוניים כמפורט דלהלן:

 תכנון ראשוני )מוקדם(. .1.2.1

 תכנון סופי. .1.2.2

 תכנון מפורט. .1.2.3

  

למתחם ולכל בניין מסמכי תכנון הנוגעים  החברהבאחריות היזם לאשר אצל גורמי  .1.3
 , כפי שמפורט להלן.במספר שלביםאשר יבנה בו 

 

החברה לפני קבלת אישור בניה לרשויות המוסמכות לא יוגשו מסמכים לבקשת היתר  .1.4
 .למסמכים ו/או לתוכניות ו/או לבקשה להיתר בניה

 
 בשלבו הקודם. החברהלא יקודם התכנון לשלב הבא קודם לאישור התכנון ע"י  .1.5

 
התכנון הנדרשים מראש  קודם לקבלת אישורי ותלא יבוצע רכיב בינוי הכלול בעבוד .1.6

 ביחס לאותו רכיב. 
 

 ייחשב רק אישור בכתב. החברהאישור  .1.7

 

 ראשוני תכנון אישור .2

 
(, כמפורט להלן, מוקדםתכניות אדריכלות ראשוניות )תכנון  החברהלהגיש לאישור  היזםעל 

 :במועד הנדרש על פי הוראות חוברת המכרז, כל המתחםביחס ל

 

 1:250............... המתחם רכיבימ כל של, במגרש העמדה תכניות .2.1

 1:100.................................. במתחם המבנים מפלסי כל תכניות .2.2

 4 ולפחות צולבים חתכים 2 לפחות) במתחם המבנים של עקרוניים וחתכים חזיתות .2.3
 1:100(..............................מבנה לכל, חזיתות

 1:5, 1:10, 1:20'.............. וכד בידוד, יטוםא, מעטפת חלקי של עקרוניים פרטים .2.4

  עומסים, כלליים תכנון עקרונות, המתחם של הבנייה 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 בנייה הנקובים  והבניה התכנון חוק י"עפ, מפורט חיםשט חישוב .2.6
 בתב"ע שבתוקף.

 .הביצוע ושלבי שיטות לגבי פירוט .2.7

 .במגרש מטרדים פינוי לגבי פירוט .2.8

 .שחל ככל, ע"בתב ההיתר מגיש על החל תנאים מילוי אופן לגבי פירוט .2.9
 

ו מחייב. על היזם להגיש את אינ –הערה: ציון קנה מידה בסעיף זה ובסעיפים הבאים 
 אם לדעת החברהבשלבים המתאימים. מכל סוג התכניות בקנה מידה הנהוג בתכניות 
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על היזם להגיש את  –עקב קנה מידה לא מתאים  ותהתכניות שהוגשו לאישור אינן קריא
 .החברהבקנה מידה לשביעות רצון הלא קריאות התכנית 

 
 סופי תכנון אישור .3

 
 כמפורט ובקשה להיתר בניה (סופי תכנון) סופיותתכניות  החברהשור להגיש לאי היזם על

 :במועד הנדרש על פי הוראות חוברת המכרז המתחם, לכל ביחס, להלן
 

 :אדריכלות .3.1

 

 1:500 \1:250 ..............................................מעודכנת העמדה תכנית .3.1.1

 1:100 \ 1:50 ..........במתחם המבנים 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 וחתכים 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 מותקו  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

          המתזים 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 מתקני 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: _________________

 .חשמל 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 רוניותעק תכניות .3.5.1

 (.ומעבים מאיידים) א"מ יחידות מיקום, צנרת תוואי של תכניות .3.5.2

 , חדרי מדרגותהחניון 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 יידרשש 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, תנגרו 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 העבודות ללכ מיוחדים טכניים מפרטים .4.6
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 חתימת המציע: _________________

 .המפלסים לכל ביחס, מלא פרטים סט לרבות, מפורטות פיתוח תכניות .4.7

 .בפרוספקטים מלוות, ומוצרים חומרים רשימות .4.8
 

 

 החברה י"ע תכניות אישור .5

 
בשני עותקים בצירוף , לחברה  היזם י"ע יוגשו לעיל המפורטים התכנון מסמכי   .5.1

ר המוגש, כולל רשימת תכניות עם פירוט שם ורשימה מפורטת של החומ ליווימכתב 
הבלעדי,  הלפי שיקול דעת תרשאי החברה .התכנית, מספר גיליון, מהדורה ותאריך

מסמכים ותכניות מתוך  הו/או להתייחסות הלאישור להעביר שלא ליזםלהורות 
 המפורט לעיל.

 

 קבלת מיום ימים 21 תוך, האו את הערותי האת אישור ליזםעביר ת החברה   .5.2
  .המסמכים האמורים

 
 היבטי לכלל להתייחס או/ו לאשר או/ומבלי לגרוע מסמכותה הכללית להעיר    .5.3

, החברה רשאית גם מהם עולים שאינם או/ו התכנון ממסמכי העולים התכנון
להעיר לעניין שטחי הדירות, על מנת לוודא ששטחן יחושב, כמקובל בפרויקטים 

, ובהתחשב בהוראות התב"ע לעניין אופן מ"ר לחדר 25-למגורים, לפי מפתח של כ
מיצוי זכויות הבנייה ולעניין תכנון הממשקים בין המגורים לשטחים בייעודים 

 אחרים ו/או נוספים, אם קיימים במתחם. 
 

ויוגשו שוב לאישור  היזםהערות כלשהן, יתוקנו ע"י לחברה  היו שלגביהם מסמכים   .5.4
המתוקנים יוגשו בצירוף מכתב ליווי המסמכים  ימים מיום קבלת ההערות. 14תוך 

המפרט את מהות התיקונים והשינויים לעומת החומר שהוגש בהגשה קודמת, 
בצירוף ורשימה מפורטת של החומר המוגש, כולל רשימת תכניות עם שם התכנית, 

 מספר גליון, מהדורה ותאריך.
 

ים את המסמכ החברהאשר ת החברה,מכים כנדרש בהערות המס את היזם תיקן   .5.5
 . 5.2זמן הנקוב בסעיף  תוך ליזםעבירם תו

 
 לאישורם עד  לעיל המפורטים השלבים שוב יבוצעו, דרשים כנהמסמכ תוקנו לא   .5.6

 .הסופי
 

שלושה סטים של עותקים  לחברה היזםשור המסמכים, יספק אי תהליך גמר עם   .5.7
 מערכות של תכניות ממוחשבות עג"ב 2מכל המסמכים המאושרים, וכן 

כמו כן במהלך הבנייה יעביר היזם לחברה כל עדכון לתכנית  , כמפורט.ליטוריםתק
עם  או פרט לביצוע או מפרט שעודכנו בצירוף מכתב המפרט את מהות השינוי. 

ספק וי(" AS-MADE)" הביצוע לפי התכניות מערכת את היזםסיום העבודה יעדכן 
ם, לרבות מערכות מעודכנות של תכניות ממוחשבות עג"ב תקליטורי 2 לחברה

 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 כל  יזםהאינו גורע מאחריותו של  ההחבר  י"ע תכניות אישור   .5.10
, פיקוד מהנדס הועדה המקומיתהגורמים הסטטוטוריים הנוגעים בדבר, לרבות 

 ויזיההעורף, רשות כיבוי אש, משרד הבריאות, חברת חשמל, בזק, חברת הטלו
 ש.כנדר ב"וכיוצ, ןיבלווי וויזיההטל חברת או בכבלים

 
 

 נוןהתכ למסמכי היזם אחריות .6
 לחישובי, התכניות לתוכן, התכנון עבודות לכלעדית והבל המלאה האחריות תחול היזם על

מטרת אישור התכניות על ידי החברה . החברה לאישורהוגשו ש האחרים ולמסמכים היציבות
היא בקרה על קיום תהליך תקין של קידום התכנון, הבטחת קבלת מוצר ראוי לשוכרי 

ן על ידי החברה אישור לטיב התכנון במקצועות השונים. מתן הדירות. אין באישור התכנו
 יה אחריות כלשהיאין בו כדי להטיל על החברה ידי על התכנון מסמכי אישורהערות ו/או 

דיוקים, או -יא, טעויות, לשגיאות מאחריותו היזם את עבודות התכנון ואינו פוטרביחס ל
מאוחר יותר, בכל זמן שהוא. כל נזק שהוא ליקויים בתכנון ובביצוע העלולים להתגלות במועד 

 ועל היזם ידי על מידתוצאה של ליקוי בתכנון, ליקוי בביצוע או הנובע מהם יתוקן במלואו 
 .חשבונו

 
 זה ובכלל) הקונסטרוקציה תכניות לעניין, בפרט מובהר לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי

 בבדיקת תתמצה כאמור ידי החברהעל  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 המלאה האחריות
 . במלואה היזם על תחול(, כאמור בתכניות הכלולים הסטטיים לחישובים

 
 את החברה העבירה שלא ככל ה סמכות לחברה לאשר תכניות, אזיבו ניתנ מקום בכל .7

 .לתכניות הסכמה או אישור לכאורה להוות כדי בכך יהיה לא, התייחסותה
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 חתימת המציע: _________________

 

   

 ;הסכם העיקרי("  ל3ג)נספח "

 
 מבנה ודירות בשכירות – תחזוקה

 
 מפרט

 

 הנחיות כלליות .1

 כללי .1.1

 רכוש המשותף ובזמן תגובה לתיקון תקלות וטיפול באירועים בדירות  .1.2
 

 תיקונים, אחזקה ושירותים החלים על היזם .2

 הרכוש המשותף .2.1

 לרכוש המשותףאחריות היזם  .2.1.1

 ברכוש המשותףתדירות ביצוע עבודות אחזקה מונעת  ושירותים  .2.1.2

 ברכוש המשותףזמני תגובה לתיקון תקלות  .2.1.3

 שמירת ערך תשתיות, מבנים ומערכות .2.1.4

 אחזקת דירות  .2.2

 אחריות היזם לדירות  .2.2.1

 צוע עבודות אחזקה מונעת בדירות תדירות בי .2.2.2

 זמני תגובה לתיקון תקלות בדירות  .2.2.3

 שוכרמסירת דירה בעת החלפת  .2.2.4
 

 

  עבודות ותיקונים החלים על השוכר .3

  פרוטוקול מסירת דירה .4
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 חתימת המציע: _________________

 

 הנחיות כלליות .1

 

 כללי .1.1

 

מפרט תחזוקה זה כולל את פעולות התחזוקה המינימאליות שעל היזם  .1.1.1

, ואין בו כדי בדירותו לבצע בשטחים ובמערכות המשותפים לכל הבניין

 . לגרוע מאחריות היזם על פי כל דין
 

הפעולות השונות יתבצעו בתכיפויות ותוך פרקי זמן הנדרשים על פי  .1.1.2

ה יתבצעו בתדירויות שלא התקנים המתאימים ועל פי כל דין אך בכל מקר

 יפחתו מהנדרש במסמך זה.
 

רכיביו  ,הבנייןמיועדות להבטיח את שלמות  בבנייןפעולות התחזוקה  .1.1.3

ומערכותיו, לשמור על תפקודו התקין, על חזותו, על הרמה המקורית של 

 .יןיוכן על בטיחות ואיכות החיים של המשתמשים בבנ הבניין
 

 כללי המקצוע הטובים.כל פעולות התחזוקה יבוצעו עפ"י  .1.1.4
 

יבוצעו רק ע"י איש  –פעולות תחזוקה שביצוען דורש הכשרה או הסמכה  .1.1.5

 מקצוע מתאים.
 

כל חלקי החילוף והחומרים שישתמשו בהם במסגרת פעולות התחזוקה  .1.1.6

והרכוש המבנים /הדירותיהיו זהים ו/או יתאימו לרמה המקורית של 

שצורף למסמכי ובהתאם למפרט כפי שאושרו בעת התכנון  המשותף

ולתקנים  באיכות שאינה פחותה מהמוצר הקיים המקוריהמכרז, ו

 הישראלים החלים עליהם )אם ישנם(. 
 

שוכרי הדירות בכל ימות היזם יקיים מוקד טלפוני שייתן מענה לפניות  .1.1.7

(. המוקד יוכל להשיג עובד מקצועי של 24/7) השבוע ובכל שעות היממה

או  בדירותאת התקלות והאירועים שקרו היזם ולשלוח אותו לפתור ולתקן 

בניין, תוך פרקי הזמן המתאימים לדחיפות התקלה ב ברכוש המשותף

המוקד יהיה ממוחשב וניתן יהיה להפיק כל דו"ח על  וכמפורט להלן.

היסטוריית התקלות ועבודות האחזקה התקופתיות המתוכננות בחתכים 

 ה. של סוג העבודה, הבניין / הדירה המטופלים וכדומ

ממוחשב. פעולות שנועדו לפתור בעיות  כל פעולות התחזוקה יתועדו בתיעוד .1.1.8

בטיחות, יתועדו כולל שיטת הפיתרון והאמצעים שננקטו על מנת למנוע 

 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, מי מטעמו

 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

פרוט כל  לפי בקשתה ומעת לעת, דיווחים שיכללו את לחברההיזם יעביר  .1.1.10

הפעולות שבוצעו לרבות פעולות מתוכננות תקופתיות ותיקון ליקויים 

, וכן יעביר דיווח בדבר הפעולות התקופתיות ובדירות ברכוש המשותף

 . שבוצעו על ידו, כמפורט בהסכם העיקרי

 

 וברכוש המשותףזמן תגובה לתיקון תקלות וטיפול באירועים בדירות  .1.2

 

 פי דחיפותו בתוך פרק זמן  כמפורט להלן: יתוקן על –כל ליקוי שיתגלה  .1.2.1
 

 תוך שעתיים מעת ההודעה. –תיקון בהול  .1.2.1.1

 שעות מעת ההודעה. 4תוך  –תיקון דחוף  .1.2.1.2

 שעות מעת ההודעה. 24תוך  –תיקון בדחיפות בינונית  .1.2.1.3

מעת  םימי 30 -זמן סביר ולא יאוחר מ תוך –תיקון בדחיפות רגילה  .1.2.1.4

 ההודעה.

לול לעלות ברמת דחיפות התיקון אם ליקוי ע –יה ברמת הדחיפות יעל .1.2.1.5

 מצבו ידרדר תוך כדי ההמתנה לתיקון.
 

 ובתוך הדירות ברכוש המשותףהגדרת הדחיפויות לתיקון ליקויים  .1.2.2
 

ליקוי בטיחותי שיש בו סכנת חיים או ליקוי הגורם לנזק   –תיקון בהול  .1.2.2.1

גדול מיידי ו/או לחוסר אפשרות להשתמש בנכס כדוגמת פיצוץ צינור 

שי, פיצוץ בדוד מים או צינור בתוך הדירה, אדם לכוד במעלית, מים רא

 וכדומה. , קו חשמל פעיל חשוףדליפת גז מצינור ראשי

ליקוי בטיחותי שאין בו סכנת חיים מיידית וניתן לבודדו  –תיקון דחוף  .1.2.2.2

כדוגמת דליפת גז מצינור משני או תקלה כדוגמת פיצוץ צינור בחצר 

פיצוץ קו ביוב ראשי או סתימת ביוב בקו שניתן לבודדו באמצעות ברז, 

, הפסקה כללית של חשמל דירה הפסקה כללית של מים לדירהראשי, 

שאינה )כשהיא יחידה בבניין( מעלית , או לשטחי הרכוש המשותף

 או ליקוי הגורם לנזק לבניין ולסביבתו.  פועלת,
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 חתימת המציע: _________________

ליקוי בטיחותי שאינו מיידי כדוגמת אבן  –תיקון בדחיפות בינונית  .1.2.2.3

חיפוי הנראית רופפת, התקן חיצוני כדוגמת כיסוי כביסה או מזגן 

הנראה רופף, ליקוי המפריע לתפקוד מלא של הבניין או הדירה כדוגמת 

דוד שאינו מחמם מים,  דלת כניסה ראשית שאינה נסגרת, אינטרקום 

', שקיעה בשביל העלולה לא תקין, פגם ביציבות מעקות, סורגים וכו

ית )כשאינה יחידה בבניין( שאינה פועלת, מזגן לסכן עוברים, מעל

 .שאינו פועל וכדומה

ליקוי שאין בו כדי להפריע לפעילות המיידית  –תיקון בדחיפות רגילה  .1.2.2.4

רטיבות מהגג או מקירות או מחלונות, דלת סימני בבניין כדוגמת, 

, סדקים שאינה נסגרתאו דלת ארון מטבח וכדומה פנימית בדירה 

 . ילוף חיפוי חיצוני וכדומהנימיים בקירות, ק

 
 יזםהחלים 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

התקינה של הרכוש המשותף, ובין היתר הגדרות והשערים החיצוניים, 

 .והמערכות הבנייןהתשתיות, 

שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת  –תקינה"  "אחזקה

גמר הבנייה, לרבות שיפורים שבוצעו רכוש המשותף לאחר מכן על ידי 

 היזם ו/או בהסכמתו. 

מונעת  אחזקהביצוע  אחריות היזם כאמור לעיל תכלול, בין היתר,

של בודקים מוסמכים, בדיקות תקינות  , בדיקות תקופתיותתקופתית

ככל שידרשו על פי דין על ידי הרשויות המוסמכות כדוגמת רשות  הבניין

 , החלפה וחידוש של חלקים ומערכותביטוחים, הכיבוי, משטרה וכדומה

כלליות בבלי לפגוע מ. ברכוש המשותףשהתבלו וכן ניקיון, הדברה וגינון 

כלל ייאו שו/הכלול  ,האמור לעיל, על היזם לטפל בכל המפורט להלן

על פי דרישת הרשויות כתנאי להיתרי  כל תקופת ההשכרה במהלך בבניין

 :הבניה ו/או על פי החלטת היזם

 

 .סביר בלאיהנובע מ כשלכל  .2.1.1.1.1
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כל תיקון או פעולה הנובעים מטיב עבודה או חומרים גרועים, שלא  .2.1.1.1.2

 .נעשו ע"י השוכר ועל חשבונו של השוכר

ות מדרגות, גדרמשטחים, מתקני אשפה, מדרכות, החצרות לרבות  .2.1.1.1.3

, ריהוט גינה, מתקני משחקים, גינות, משטחי , דרכי גישהושערים

 .הבנייןויסודות חניה, 

תשתיות תת קרקעיות, של מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תקשורת  .2.1.1.1.4

 וכדומה.

אטימות ואי קיום סדקים התקלפויות, התנפחויות, התרופפות  .2.1.1.1.5

הקירות, העמודים,  הגגות,)הבניין וכדומה בכל המעטפת של 

מערכת ניקוז גגות, מרזבים,  ,המסדים והמרתפים(המרפסות, 

 הקירותתפרים וכיסויים והגנות לתפרים,  מזחלות וגשמות,

, PVC אריחים, אבן, )לרבות:  וחיפוי חיצוני טיח חיצוני החיצוניים,

סולמות,  מעקות, מתקני סורגים ותריסים, ( הצינורות, עץ וכדומה

הכול לרבות  –כות ת מערכות ומתקני הסתרה לכביסה ולמעריתלי

  יציבותם.

לרבות שיפולים, מדרגות,  הבנייןבמתחם הנכללים ריצוף בשטחים  .2.1.1.1.6

 פודסטים וכו'.

בשטחי הרכוש מכלולי נגרות עץ, מתכת, פלסטיק ושילוביהם  .2.1.1.1.7

ובפיתוח הצמוד לרבות, ארונות למערכות טכניות,  המשותף בבניין

רבות מנגנוני ל הכניסה ותתיבות דואר, דלת מעקות, דלתות, חלונות,

 , פתחי אוורור, תריסים ורשתות, אביזרי פרזול וכו'.נעילה חשמליים

מרתפים, חדרי מכונות, חניונים תת קרקעיים ומכלולים הנכללים  .2.1.1.1.8

 בהם.

 הגינות ומערכת ההשקיה. .2.1.1.1.9

 .גנראטורמערכות ומתקני חשמל, כוח ותאורה לרבות  .2.1.1.1.10

 האינסטלציה לרבות ברזי גינה ושטיפה למיניהם.מערכות  .2.1.1.1.11

משאבות המים, הניקוז כלולי המים והביוב לרבות מאגרי המים ומ .2.1.1.1.12

 .והביוב

 .מעליות .2.1.1.1.13

כולל  , אינטרקום וטלביזיה במעגל סגורמערכות גילוי אש ועשן .2.1.1.1.14

 .יחידות הקצה
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 .כולל יחידות קצהבמים וכדומה מערכות ציוד וכיבוי אש  .2.1.1.1.15

 .ואוורורמערכות מיזוג אוויר  .2.1.1.1.16

 .מערכות דלק וגז .2.1.1.1.17

 ו.או שלוחי ום עובדינגרם ע"י היזשנזק 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

, במצב תקיןו לשמירת כנדרש, הרכוש המשותףפעולות היזם באחזקת  .2.1.2.1

יכללו את כל שעות  הםומבקרי יםוראוי לשימוש של השוכר בטיחותי

, דשנים, צמחים, חומרי העבודה, החלקים, החומרים לרבות חומרי עזר

 .במלואה וכדומה הנדרשים לביצוע האחזקה ניקיון והדברה, כלי עבודה

 ברכוש המשותףתדירות ביצוע עבודות אחזקה מונעת ושירותים  .2.1.3
 

היזם מתחייב לבצע את כל פעולות האחזקה המונעת התקופתיות  .2.1.3.1

ורכיביו,  הבנייןהנדרשות כדי לשמור על אורך חיי התשתיות, החצרות, 

ו מערכת יכללו את כל תת הרכיבים והחלקים המערכות וכיו"ב. רכיב א

מהם הוא מורכב לרבות צירים, ידיות, מנעולים וכדומה. בכל מקרה בו 

תוצאות הבדיקות יצביעו על ליקוי יפעל היזם לתיקונו לרבות ככל 

הנדרש באמצעות החלפתו. בכל מקרה לא יפחתו הפעולות מהנדרש להלן 

)בניני  2רכיבים וגימור( וחלק  –)מבנים  1חלק  1525או האמור לפי ת"י 

מערכות שרות( ובפרוט הרכיבים  –מגורים וסביבתם הקרובה 

  והמתקנים בסעיפים שלהלן, המחמיר מביניהם:
 

 אחת לשנה. –מאגרי מים  .2.1.3.1.1
 

 מעליות אחת לחודש שוטף ופעמיים בשנה יסודי. .2.1.3.1.2
 

 פעמיים בשנה. –גגות וניקוזי גגות  .2.1.3.1.3
 

 פעמיים בשנה. –שערים חשמליים  .2.1.3.1.4
 

 פעמיים בשנה. –זוג אוויר ואוורור מי .2.1.3.1.5
 

 פעמיים בשנה.  –מערכות גילוי וכיבוי אש  .2.1.3.1.6
 

 פעמיים בשנה. –מערכות כיבוי אש במים לרבות ארונות כיבוי אש  .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. –כות תאורה מער .2.1.3.1.11
 

 פעמיים בשנה. –מתקני אצירה ופינוי אשפה  .2.1.3.1.12
 

פעם  –מסגרות, גדרות מתכת  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
 

שנים.  פעם בשלוש – כולל מעקות צביעה של חדרי מדרגות ולוביים .2.1.3.1.16

 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. –גינון והשקיה  .2.1.3.1.19
 

 לפחות פעם בשנה. –כל רכיב אחר  .2.1.3.1.20

 

 ברכוש המשותףזמני תגובה לתיקון תקלות  .2.1.4
 

ברכוש בה לתיקון תקלות הגדרת דחיפות תיקון התקלות וזמן התגו .2.1.4.1

 לעיל. 1.2כמפורט בסעיף יהיה  המשותף

 מדדי טיב תשתיות, מבנים ומערכות  .2.1.5

 :ואיכויותירידת הספקים  .2.1.5.1

 כללי .2.1.5.1.1

כאשר חלף יבוצעו שיפוץ או שדרוג או חידוש או החלפה, ע"י היזם, 

וכן בכל עת, גם שלהלן אורך חייו המתוכנן עפ"י האמור בטבלה 

כנן, כאשר לא ניתן יהיה להחזירו, בטרם חלף אורך חייו המתו

או הספקים המפורטים \באמצעות טיפולים ותיקונים, לתפוקה ו

או ההספק שנמדדו \מהתפוקה ו 90%או של לפחות \במסמך זה ו

או על פי הטבלה  בעת מסירה ואישור המתקן, לפי הגבוה מביניהם

או הספקים בעת \. מתקן שלא נמדדו לגביו תפוקות ושלהלן

או ההספקים על פי המצוין בקטלוג \חשבו התפוקות ומסירתו, י

היצרן. לעניין תפוקות והספקים יחשבו גם תנאי עבודה כדוגמת 
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רעשים חריגים, תנודות ורעידות, ריחות, גזים נפלטים, חוסר איטום 

תרמי ורטיבות, שריטות וסדקים הנובעים מפעולת המתקן, צריכת 

ואחזקת המתקן יתר של חומרים ואנרגיה הנדרשים לתפעול 

 וכדומה.

 מיסעים ומעברים .2.1.5.1.2

 

 

 

 

 

 המבנה  חלקי .2.1.5.1.3

 

 

 מערכות חשמל .2.1.5.1.4

 

 שיפוץ המחייב המקור לעומת שינוי
 יסודי

 הנושא המבוקר האלמנט

 מדרכות, כבישים הכביש מתחם מ"מ 3 מעל חריצים
 בחצרות מסעים

 של אורך ליחידת מ"ס 3 מעל שקיעות

 מטר 5

  הכביש מתחם

 קרקע השטח אחידות  מ"ס 5 מעל של ברוחב חריצים

 שיפוץ המחייב המקור לעומת שינוי
 יסודי

 הנושא המבוקר האלמנט

 קירות הקיר סדיקת מ"מ 2 מעל ברוחב סדקים

 בגגות מישקים מישק פתיחת מ"מ 1 מעל ברוחב פתיחה

 חוסר או לסגירה המפריעה שקיעה

 וקילוף התנפחות, לנעילה אפשרות

  מדפים שקיעת, חיפויים

 וריהוט לונותח, דלתות ונעילות צירים
 קבוע

 לאורך מ"מ 10 -מ למעלה של שקיעה

 מטר 1 של

 ביניים תקרות מתחם

 רטיבות וקירות תקרות ודליפות רטיבות סימני

 חלודה, שלמות יציבות אי, עמוקים חלודה סימני
 ויציבות

 סורגים, מעקות
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 המחייב המקור לעומת שינוי
 החלפה

 הנושא המבוקר האלמנט

 תאורה גופי תאורה רמת - 15%

 (ונורות רפלקטורים)

 לגופי מגנטיים משנקים רעש רמת היצרן מהגדרת+  20%
 תאורה

 תאורה גופי של קבלים הדלקה איכות בנורות הבהוב
 תקע בתי ומגעים בקליט חריכה סימני
 זרם מפסקי המיתוג איכות מגעים חריכת
 לא שהשוכר ובלבד חריכה סימני
 חריגים עומסים הפעיל

 חוטים) מוליכים הבידוד גוון

 (וכבלים
 בלוחות מיתוג ציוד תים"המאמ אמינות סיבה ללא ניתוק

 חשמל

 , יוחלף אלא יתוקן לא פריט

 ,חדיש לסוג יוחלף החלפה בעת

 והגנה מיתוג ציוד אמינות
 חשמליים

 האספקה ביכולת 10% של ירידה

 בתדר או במתח 5% של ירידה או\ו
 האספקה

 גנרטור דיזל אמוצ הספק

 מזגנים .2.1.5.1.5

 

 המחייב המקור לעומת שינוי
 החלפה

 הנושא המבוקר האלמנט

, המזגן בתפוקת 10% מעל של ירודה
 שהשוכר ובלבד וכדומה גז דליפת
 המזגן מסנני את ניקה

 מזגן המזגן תפוקת

 לנזילות הגורמת המזגן בגוף חלודה
 התפוררות או מים

  המזגן גוף מצב

 מנתוני 10% מ ביותר העולה רעש
 היצרן

   רעש

 ריהוט קבוע .2.1.5.1.6

 

 המחייב המקור לעומת שינוי
 החלפה

 הנושא המבוקר האלמנט

 חוסר או לסגירה המפריעה שקיעה

 התנפחות, דלתות של לנעילה אפשרות

, בחיפויים חריצה, בחיפויים וסדיקה

 התעקמות, בגלגלים שבר, ריפוד שחיקת

 ,הריהוט שלד

 ובעמק) קבוע ריהוט הריהוט חלקי כל

 כדוגמת) לקירות

 (אמבטיה ארון, מטבח

 

 

 אחזקת דירות  .2.2
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 אחריות היזם לדירות  .2.2.1
 

כל האמור להלן עוסק באחזקת תכולת הדירות אשר הושכרו על ידי היזם  .2.2.1.1

. האמור כולל כל המפורט להלן בהסכם העיקריכחלק מהתחייבויותיו 

 לרבות נקודות הקצה המותקנות בתוך המושכר והמחוברות אל המערכות

 .המשרתות את המושכרלבניין כולו, המשותפות 
 

, במצב תקיןלשמירת הדירות  כנדרשפעולות היזם באחזקת דירות,  .2.2.1.2

יכללו את כל שעות  הםומבקרי יםוראוי לשימוש של השוכר בטיחותי

 , כלי עבודה ואמצעיםהעבודה, החלקים, החומרים לרבות חומרי עזר

 וכדומה הנדרשים לביצוע האחזקה.
 

ביחס לתכולת הדירות,  ה אחראי לכשלים בדירות ובתכולתן.היזם יהי .2.2.1.3

היזם יהיה אחראי רק לאותם רכיבים בתכולת הדירה אשר הותקנו על 

ידו. כמו כן, יהיה היזם אחראי לרכוש השוכרים שנפגע עקב מעשה או 

 מחדל שלו או עקב תקלה במערכת הנמצאת באחריותו. 

 .סביר בלאיכל כשל הנובע מ .2.2.1.4
 

פעולה הנובעים מטיב עבודה או חומרים גרועים, שלא נעשו כל תיקון או  .2.2.1.5

 .ע"י השוכר ועל חשבונו של השוכר
 

לרבות רצפות, קירות, אריחי חיפוי קירות, טיח, תקרות,  הבנייןכל רכיבי  .2.2.1.6

רבות פרזול ומנעולים( תריסים, חלונות, רשתות, מעקים, לדלתות, )

 ומערכות.סורגים, מסתורי כביסה 
 

דקים ומרווחים בקירות ובאריחי חיפוי, השלמת פוגות איטום ותיקון ס .2.2.1.7

 שהתקלפו. 
 

, מפסקים, שקעים מערכת החשמל, כוח ותאורה למעט גופי תאורה .2.2.1.8

 .השוכריםשהתקינו  וכדומה
 

האינסטלציה, מים, ניקוז וביוב, לרבות ברזים למיניהם, דודי מערכות  .2.2.1.9

 ניקוז(.וחימום מים בשמש וחשמל, חיבור למכונת כביסה )מים 
 

 , אינטרנטאינטרקוםספרינקלרים, גילוי עשן, מערכות של יחידות הקצה  .2.2.1.10

וכל מערכת כלל בניינית שיש לה יחידות קצה בתוך  וטלביזיה במעגל סגור

 .הדירות
 

 ., אם קיימותואוורור, מערכת הסקה דירתיתמערכות מיזוג אוויר  .2.2.1.11
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 .מערכות גז .2.2.1.12
 

רבות מטבחים, כל הריהוט והאביזרים שסופקו לדירה על ידי היזם ל .2.2.1.13

ארונות אמבטיה, ארונות קיר, כיסויים למערכות, קבועות סניטריות 

לרבות ברזים, משטחי שיש, מקלחונים, אמבטיות, מראות וכדומה כולל 

 אביזרים כדוגמת צירים, מנעולים, ידיות וכדומה.
 

 (.2.2.4.20ממ"ד: ראה פרוט בפרק מסירת דירה )סעיף  .2.2.1.14
 

 ו.או שלוחי ונגרם ע"י היזם עובדישנזק כל  .2.2.1.15

 
כל נזק או תקלה נוספת להם אחראי היזם מתוקף חוק השכירות  .2.2.1.16

 . 1971–תשל"א והשאילה

 

  תדירות ביצוע עבודות אחזקה מונעת בדירות  .2.2.2
 

, לרבות ככל היזם יבצע פעולות אחזקה מונעת התקופתיות הנדרשות .2.2.2.1

כדי לשמור על אורך חיי הדירה,  הנדרש ביקורת בטיחות ותקינות,

ורכיביו, המערכות וכיו"ב. רכיב או מערכת  הבנייןהחצרות,  התשתיות,

יכללו את כל תת הרכיבים והחלקים מהם הוא מורכב לרבות צירים, 

וכדומה. בכל מקרה בו תוצאות הבדיקות  , מסילותידיות, מנעולים

יצביעו על ליקוי יפעל היזם לתיקונו לרבות ככל הנדרש באמצעות 

 החלפתו. 

 1525הפעולות מהנדרש להלן או האמור לפי ת"י בכל מקרה לא יפחתו 

)בניני מגורים וסביבתם  2רכיבים וגימור( וחלק  –)מבנים  1חלק 

  –הקרובה 

מערכות שרות( ובפרוט הרכיבים והמתקנים בסעיפים שלהלן, המחמיר 

 מביניהם:
 

 פעמיים בשנה. –ציוד קצה של מערכות גילוי וכיבוי אש  .2.2.2.1.1
 

, ככל ום, טלביזיה במעגל סגור, וכו'ציוד קצה של מערכות אינטרק .2.2.2.1.2

 פעם בשנה. – שקיימים
 

פעם  –מערכות חשמל החל מלוחות וכלה בשקעים, מפסקים ותאורה  .2.2.2.1.3

 בשנה.

 

 זמני תגובה לתיקון תקלות בדירות  .2.2.3
 



 
- 78 - 

 

 חתימת המציע: _________________

הגדרת דחיפות תיקון התקלות וזמן התגובה לתיקון תקלות יהיו  .2.2.3.1

 לעיל. 1.2כמפורט בסעיף 
 

   שוכרמסירת דירה בעת החלפת  .2.2.4
 

. חידוש פנים הדירה שוכרהיזם יחדש את פנים הדירה בעת החלפת  .2.2.4.1

 יכלול בין היתר בדיקה וטיפול כנדרש במכלולים הבאים:

האחריות לביצוע כל המפורט להלן הינה על היזם, ואולם אין באמור 

לשוכר במסגרת הסכם השכירות, בדבר  היזםכדי לגרוע מהסיכום בין 

בתשלומים לצורך ביצוע הפעולות  הביצוע בפועל או בדבר נשיאה

 המפורטות להלן. 

קילוף צבע רופף ואזורים לחים ו/או נפוחים בקירות, דלתות וכדומה.  .2.2.4.2

מילוי מחדש של קילופים כנדרש, צביעה כללית של כל הקירות, צביעה 

 כללית מחדש של דלתות ומשקופים פגועים. 

ובעים חלקי הארונות והאביזרים המק תיקוני נגרות, חיזוק כל .2.2.4.3

לקירות, החלפת חיפויים רופפים או סדוקים או שבורים. החלפה של 

דלתות, דפנות ומדפים מקולפים, פגומים, שקועים, נפוחים, מעוותים 

 וכדומה.

 תריסים ורשתות., החלפה של זגוגיות שבורות או סדוקות .2.2.4.4

 החלפת ריצוף וחיפוי קיר רופף, שקוע, סדוק או פגום. .2.2.4.5

נובע מליקוי בתוך הדירה או מליקוי בקיר טיפול בכל מפגע רטיבות ה .2.2.4.6

 או פתח חיצוני.

טיפול במערכות הצנרת לרבות ניקוי יזום של סיפונים וקופסאות  .2.2.4.7

איסוף וביקורת של כיורים, אמבטיות ומקלחונים, ניקוזים של מכונות 

 כביסה, החלפת אטמים בניאגרות וברזים דולפים וכדומה.

השמש לרבות חימום החשמל בדיקה של תקינות ויעילות פעולת דוד  .2.2.4.8

 בדוד ולרבות ברז הביטחון.

החלפה של כיורים או אסלות סדוקים, ברזים שציפויים מתקלף,  .2.2.4.9

משטחי שיש שרוטים או סדוקים, אטום רווחים והשלמת פוגות בין 

אריחים ובין משטחי שיש לאריחים, החלפה של מראות סדוקות או עם 

 וכדומה.לקויים  ומיכלי הדחהכתמים, מושבי אסלה 

 שימון מנעולים וצירים בכל הדלתות והחלונות. .2.2.4.10
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 חתימת המציע: _________________

טיפול באיטום, בצירים, במסילות, בידיות של חלונות, תריסים  .2.2.4.11

 וכדומה.

 טיפול ביציבות ושלמות של מעקות,סורגים, מסתורי כביסה ומערכות. .2.2.4.12

 בדיקה וטיפול במכלול מערכת לוח החשמל ואביזרי הקצה של החשמל. .2.2.4.13

 ז.הזמנת בדיקה של מערכת הג .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

 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

והרים, ממ"ד: איטומי דלת, חלון, צינורות אוורור, צביעה ושילוט ז .2.2.4.20

 הכול ע"פ תקנות פיקוד העורף. –תאורת חירום 

 בדיקה וטיפול בכל רכיב אחר, לקוי, המותקן בדירה. .2.2.4.21

 

  תיקונים החלים על השוכרעבודות ו .3

 

השוכר יבצע את כל הטיפולים הנדרשים ויתקן כל נזק או כשל במערכת,  .3.1

ציוד או רכיב שנרכש, סופק והותקן על ידי השוכר ועל חשבונו בתוך 

 שכר.המו

מוש לא סביר יהשוכר מתחייב לתקן כל נזק בפנים המושכר הנובע מש .3.2

  .במושכר על ידי השוכר או מבקריו

השוכר מתחייב לתקן כל נזק בפנים המושכר הנובע מהתקנה לקויה שהתקין  .3.3

 השוכר.

השוכר מתחייב לבצע את כל פעולות האחזקה השוטפת והחלפת חלקים  .3.4

 ת המסננים במזגני האוויר במושכרא ינקה וחומרים מתכלים ובין היתר

 ובאסלות שרופות, ינקה סתימות בכיורים נורות, יחליף לפחות פעמיים בשנה

, ובלבד שהדבר לא יפריע או יגרום נזק השוכרל לפי הצרכים של והכ וכדומה

 .במתחםלמושכר ו/או לדירות אחרות ו/או לחלקים אחרים 

את הקירות מעת לעת  הבלעדי, לצבוע על פי שיקול דעתורשאי השוכר  .3.5

ובלבד שסוג הצבע יתואם עם היזם. גוון הצבע יהיה  הפנימיים של המושכר
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 חתימת המציע: _________________

פסטלי. כל גוון כהה אחר יחייב אישור היזם והתחייבות השוכר להחזיר את 

 המצב לקדמותו בעת פינוי הדירה.

השוכר ינקה את פנים המושכר ויספק את כל החומרים המתכלים הנדרשים  .3.6

 לשם כך.

 יבצע את כל פעולות ההדברה הנדרשות לו.השוכר  .3.7

או פעולה כאמור לעיל, וכן בכל תיקון או פעולה נוספת שתעשה כל תיקון ב .3.8

על ידי השוכר בהתאם להוראות הסכם השכירות, יעשה שימוש בחומרים 

י, והם יעשו בכפוף לאישור שאינה פחותה מהמוצר הקיים המקור באיכות

היזם לשוכר. ככל שהסכם השכירות  מראש של היזם, ובמחיר שיסוכם בין

קובע כי תיקונים ופעולות אלו, כולם או חלקם, יעשו על ידי היזם, ועל חשבון 

באיכות שאינה פחותה מהמוצר הקיים  יעשה שימוש בחומרים  השוכר, 

 י, והם יעשו במחיר שיסוכם בין היזם לשוכר.המקור

 

 לשוכר פרוטוקול מסירת דירה .4

 היזם לשוכר יערך ויחתם הפרוטוקול הבא: מסירת דירה על ידיבכל 
 

דירה מס' __  קומה  גוש ____  חלקה __ _____  מס' _________  רח'   עיר/ישוב  _______

 מס' __  

כצד _________  ____(  ___ יזםבבדיקה הפיזית שנעשתה לצורך העברת רכוש בין חברת ) ה

 מוסר

 _________________כצד המקבל,  ) השוכר ( ____________________ גב'/לבין מר

 נתגלו הליקויים המפורטים ברשימה שלהלן:

 הפריט הטעון תיקון      מס'  
 

 תאור התיקון הנדרש                      

   

   

   

 

  –קריאת שעונים 

     שעון מים      שעון חשמל 

   קריאת מונה גז

הערות: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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 חתימת המציע: _________________

____________________________________________________________________

_______ 

 :ותהצהר

 דת בכל ההתקנים והקבועות המצויינים במפרט הדירה. מצויהדירה מאשר ש היזם .1

היזם מאשר שמערכת החשמל בדירה )לרבת הארקה( נבדקה על ידי חשמלאי מוסמך  .2

 ונמצאה תקינה.

 היזם מאשר שמערכות גילוי האש והכיבוי נבדקו על ידי עובד בעל הסמכה ונמצאו תקינות. .3

לעיל, נמצאה הדירה, רכיביה ומערכותיה בטבלה שמו למעט הליקויים שנרשהשוכר מאשר ש .4

אין באמור כדי לגרוע מזכות השוכר להודיע על ליקויים נוספים במועד  .ומתוחזק במצב תקין

 מאוחר יותר, ככל שיתגלו.

 היזם  ידאג לתיקון הליקויים בהתאם לאמור בחוזה. .5

      

 

  תאריך    
 

 שם וחתימה              

 קבלן, בעל הנכס (         – יזם) ה       
 נציג החברה המוסרת       

 
 

 שם וחתימה        

 ) השוכר (         

 

 
 שמות החותמים באופן ברור לכתוב אתיש 
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 חתימת המציע: _________________

 

                  

 ; הסכם העיקרי(" ל4ג)נספח "      

          

 
  הסכם שכירות בלתי מוגנת

 
 ________ שנת _________.לחודש _____ __ום ביבעיר ___________ שנערך ונחתם 

 
 

ןב  י
 
 

  ______________מס' חברה ______________, 
  ______________מרחוב 

 ;מצד אחד "(ה)להלן: "המשכיר
 

ן י ב  ל
  ______________ת.ז. ______________ 
 ______________ת.ז.  ______________

 ______________מרחוב 
 

 מצד שני;  "השוכר"()להלן ביחד ולחוד: 
 
 
 

  
והמשכירה הינה בעלת זכויות חכירה ו/או זכאית להירשם כחוכרת במקרקעין 
הידועים כגוש________________ חלקה _____________, מגרש ______לפי 

)להשלמה ; "(המקרקעין")להלן : תכנית _________ המצויים בעיר ___________
 (די המשכירהעל י

 ל י א ו ה

  
הכולל ___ בנייני מגורים אשר בהם  בניה מתחםהקרקע  על הקימה משכירהוה

 )להשלמה על ידי המשכירה( "(;המתחם" :)להלן דירות להשכרה
 ל י א ו הו 

  
, אשר פרטיה ותיאורה הינם במתחםדירה וברצון השוכר לשכור מאת המשכירה 

שכר יחד עם מואם , ו/או מחסן להסכם זה )וכן מקום חניה בנספח א'כמפורט 
" או המושכר( )להלן: "וחלק יחסי ברכוש המשותף בנספח א'הדירה, כמצוין 

הסכימה לכך  הוהמשכירוזאת למטרת מגורים בלבד כמפורט להלן  הדירה"(,"
  בתנאים המפורטים להלן בהסכם זה על נספחיו;

 ל י א ו ה ו

  
 ל י א ו ה ו והצדדים הסכימו על תנאי ההתקשרות;

 
 :הר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמןלפיכך הוצ

 

 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

 ;צילום תעודות זהות של השוכר, כולל הספח –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 –נספח ט'  .1.2.9

  ;חוברת הוראות תחזוקה –נספח י'  .1.2.10

 ;מפרט תחזוקה –נספח י"א  .1.2.11

 ירות בעניין איחור במסירה.תוספת להסכם השכ –נספח י"ב  .1.2.12

 

 הצהרות השוכר .2

השוכר מצהיר ומאשר בזאת, שעיין באופן יסודי ומעמיק בהסכם זה ובנספחיו,  .2.1
 וכי בדק כל נתון רלבנטי המתייחס למושכר ולהסכם זה. 

השוכר מצהיר ומאשר בזאת, על יסוד הבדיקה שערך, שמצא את המושכר  .2.2
, שהוא שוכר את המושכר כפי מתאים לצרכיו ומניח את דעתו מכל הבחינות

שהוא ובמצבו הנוכחי, ושבכפוף לנכונות הצהרות המשכירה, אין לו כל טענות 
 ו/או דרישות ביחס למצב המושכר, למעט לגבי פגם או מום נסתרים. 

אם הסכימו הצדדים על עריכת תיקונים או שיפורים במושכר, סוג  .2.3
הסכם, והשוכר מתחייב ל נספח ט'בהתיקונים/שיפורים ועלותם תהיה כאמור 

 . 'נספח טבלשאת בעלויות הנ"ל בהתאם למפורט 

השוכר מצהיר, כי בבעלותו חשבון בנק, אשר אינו מוגבל, בבנק ישראלי מוכר.  .2.4
 פי הסכם זה. -השוכר מצהיר שהוא מסוגל לעמוד במלוא התשלומים הנדרשים על

ור להשכרה ידוע לשוכר שהמתחם, ובכלל זאת המושכר, הוקם במסגרת מכרז לדי .2.5
החברה הממשלתית לדיור  –על ידי דירה להשכיר  שפורסםלטווח ארוך, 

, ועל כן יחולו "( ובו זכתה המשכירהדירה להשכיר)להלן: " ולהשכרה בע"מ
 להלן.  ההפניה לא נמצא. שגיאה! מקורהוראות סעיף 

זכות השוכר תתמצה בזכות חוזית בלבד. השוכר לא יהיה רשאי לרשום את זכות  .2.6
כירות על פי הסכם זה ו/או הערת אזהרה ו/או שעבוד בלשכת רישום הש

המקרקעין בגין זכויותיו על פי הסכם זה, והוא מתחייב שלא לרשום זכות 
 שכירות ו/או זכות שכירות ו/או שעבוד כאמור. 

 השוכר מתחייב בזאת שהדירה תשמש למגורים בפועל על ידו ובני משפחתו. אם .2.7
בפועל על ידי השוכר )בין אם במקרה בו הדירה ריקה הדירה לא תשמש למגורים 

ובין אם המתגורר בה אינו השוכר ובני משפחתו(, יהווה הדבר הפרה יסודית של 
הסכם שכירות זה על ידי השוכר והמשכירה תהא רשאית לבטל את הסכם 

להלן ובהתאם לכל דין. כמו כן, במקרה  17שכירות זה, בהתאם להוראות סעיף 
 ר לא יורשה לממש את זכותו לתקופת השכירות הנוספת. כאמור, השוכ

 הצהרות המשכירה .3

המשכירה מצהירה ומאשרת בזאת, שהמושכר נבנה על פי היתר בנייה כדין ושלא  .3.1
 ידוע לה על כל חריגת בנייה שבוצעה במושכר. 

בהתאם  המשכירה מצהירה שהמושכר הינו תקין וראוי לשימוש למגורים .3.2
כות החשמל, המים והביוב תקינות ופועלות כראוי וכך , שכל מערלהוראת כל דין

יהיו במועד מסירת החזקה במושכר, ושלא ידוע לה על כל פגם או מום או ליקוי 
 . נספח א'ב כלשהו במושכר, שעליו לא הודיעה לשוכר

 המשכירה מתחייבת למסור לשוכר את הזכויות להחזיק ולהשתמש במושכר .3.3
ת זכויות השוכר, ובכלל זה זכות של צד כשהן חופשיות מכל זכות שנוגדת א

שלישי. המשכירה מתחייבת למנוע את קיומן של זכויות נוגדות כאמור לעיל, 
 במשך כל תקופת השכירות.
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אם הסכימו הצדדים על עריכת תיקונים או שיפורים במושכר, מתחייבת  .3.4
המשכירה שעד למועד מסירת החזקה במושכר תבצע את כל התיקונים/שיפורים 

 . נספח ט'ברטים המפו

 אי תחולת חוק הגנת הדייר .4

 1972-מוסכם ומוצהר בזאת, כי הוראות חוק הגנת הדייר )נוסח משולב(, תשל"ב  .4.1
-והוראות התקנות מכוחו, לא תחולנה על השוכר ו/או המושכר ו/או השכירות על

פי הסכם זה, וכי השוכר אינו, ולא יהיה, דייר מוגן ו/או זכאי לאיזו שהיא זכות 
 פיהן.-על

הצדדים מצהירים ומאשרים בזאת שהשוכר לא שילם ו/או התחייב לשלם  .4.2
ושהמשכירה לא קיבלה ו/או לא הובטח לה שתקבל, בכל צורה ואופן שהם, כל 
דמי מפתח ו/או תשלום ו/או תמורה אחרת בקשר להשכרת המושכר, למעט דמי 

 פי הסכם זה. -השכירות על

נה חברה לדיור ציבורי, כהגדרתה בחוק השוכר מצהיר, כי ידוע לו שהמשכירה אי .4.3
, וכי ידוע לו, שלא תוקנינה לו כל 1998-זכויות הדייר בדיור הציבורי, תשנ"ח

 פי כל חיקוק אחר המתייחס לדיור ציבורי. -פי חיקוק זה ו/או על-זכויות על

 תקופת השכירות .5

השוכר מתחייב בזאת לשכור מן המשכירה את המושכר, והמשכירה מתחייבת  .5.1
 תקופת)להלן: " נספח א'בלהשכיר לשוכר את המושכר לתקופה הנקובה  בזאת

 "(. השכירות

לשוכר ניתנת בזה זכות ברירה )אופציה( להאריך את תקופת השכירות לתקופת  .5.2
 "(.תקופת השכירות הנוספת)להלן: " נספח א'בשכירות נוספת כמפורט 

קיום כל הארכת תקופת שכירות לתקופת השכירות הנוספת, תיעשה בכפוף ל .5.3
 התנאים הבאים במצטבר: 

יום  60-השוכר נתן הודעה מוקדמת בכתב, שנמסרה למשכירה לא יאוחר מ (1)
 לפני תום תקופת השכירות, בדבר רצונו במימוש תקופת השכירות הנוספת; 

יום לפני  60-( השוכר הציג בפני המשכירה עד לא יאוחר מ-)לזכאים בלבד  (2)
קף לפיה הינו חסר דירה )ובכפוף תעודת זכאות בתותום תקופת השכירות 

  ;להלן( 5.6לאמור בסעיף 

השוכר לא הפר, עד לאותו מועד, את הסכם השכירות בשלוש הפרות יסודיות  (3)
או יותר וכן השוכר לא הפר את הסכם השכירות בהפרה יסודית המתמשכת 

 ימים;  30לתקופה העולה על 

השכירות, את  ימים לפני תום תקופת 60-השוכר המציא, עד לא יאוחר מ (4)
 הבטחונות שניתנו על ידו, גם למשך תקופת השכירות הנוספת; 

 השוכר משתמש בדירה למגורים בפועל על ידו ועל ידי בני משפחתו. (5)

תקופת ישנה יותר מתקופת שכירות נוספת אחת )להלן: " נספח א'אם על פי 
 יחולו הוראות סעיף זה לעיל, אף על תקופת –"( השכירות הנוספת השנייה

 השכירות הנוספת השנייה, בשינויים המחויבים.  

פי תנאי הסכם זה, יחולו הוראות הסכם זה גם על -הוארכה תקופת השכירות על .5.4
 תקופת השכירות הנוספת, בשינויים המחויבים.

 כדלקמן: לשוכר תוקנה זכות להביא את הסכם זה לסיומו .5.5

מהלך תקופת ב חודשי שכירות 12בתום כל  –בתום כל שנת שכירות )כלומר 
, החל ממועד מסירת החזקה כהגדרתו השכירות או תקופת השכירות הנוספת

ימים לפני  60-באמצעות הודעה בכתב שתימסר למשכירה עד ולא יאוחר מ להלן(
 תום אותה שנת שכירות.

 או  

ימים לפני תום  60-באמצעות הודעה בכתב שתימסר למשכירה עד לא יאוחר מ
במהלך שנת השכירות ההסכם בכל מועד אחר , אודות סיום שנת שכירות

. במקרה כזה, תבוא תקופת השכירות לסיומה במועד שצוין בהודעת שלאחריה
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השוכר, מבלי שהדבר יהווה הפרה מצד השוכר ו/או יזכה את המשכירה בפיצוי 
 כלשהו, ויחולו הוראות הסכם זה בקשר עם פינוי המושכר. 

שנת השכירות  –)כלומר  1.5.2030: אם תקופת השכירות החלה ביום הלדוגמ
עד לא יאוחר (, יוכל השוכר להודיע למשכירה בכתב 30.4.2031מסתיימת ביום 

בסיום שנת השכירות,  השכירותשברצונו לסיים את תקופת  1.3.2031מיום 
, או שברצונו לסיים את תקופת השכירות במועד מאוחר 30.4.2031כלומר ביום 

ועד ליום  1.5.2031כלומר בכל מועד שבין יום  יותר בשנת השכירות שלאחריה,
30.4.2032 . 

( השוכר מתחייב, שאם יאבד את זכאותו כחסר דירה )בהתאם  -)לזכאים בלבד  .5.6
לנוהלי משרד הבינוי והשיכון(, מכל סיבה שהיא ובכל עת במהלך תקופת 
השכירות, ייתן למשכירה הודעה על כך, מיד עם אובדן זכאותו. להודעה יצרף 

בנסיבות אלו או בנסיבות בהן משרד הבינוי על העדר זכאותו.  הכר אסמכתהשו
יפקע הסכם זה בתום  והשיכון יודיע ישירות למשכירה על סיום הזכאות כאמור,

 לשוכר. השנת השכירות הקרובה או במועד אחר שיוסכם בין המשכיר

ח על על אף האמור, אם השוכר ירכוש יחידת דיור במהלך תקופת השכירות, ידוו
כך למשכירה מיד עם ביצוע הרכישה וימסור לה העתק מהסכם הרכישה ובו יצוין 

רכישת במקרה כזה: )א( אם מדובר בתאריך מסירת החזקה בדירה החדשה. 
במועד הכניסה ליחידת  זהיחידת דיור חדשה שעתידה להיבנות, יפקע הסכם 

יור מעבר הדיור החדשה לפי חוזה הרכישה, ואם נדחתה הכניסה ליחידת הד
במועד הכניסה הדחויה, בכפוף לכך שהשוכר  –לתאריך שנקבע בחוזה הרכישה 

רכישת יחידת דיור שאינה אם מדובר ב; )ב( המציא אישור על הדחייה מהמוכר
במועד הכניסה ליחידת הדיור שרכש או בתום שישה  זהחדשה, יפקע הסכם 

 .חודשים ממועד הרכישה, לפי המוקדם

  

 חודהמטרת השכירות ויי .6

"(. השוכר מטרת השכירותמטרת השכירות הינה למגורים בלבד )להלן: " .6.1
מתחייב בזאת להשתמש במושכר בהתאם למטרת השכירות בלבד ולא לעשות בו 

 כל שימוש אחר הנוגד את מטרת השכירות. 

השוכר מתחייב בזאת לקיים הוראות כל דין החל על המושכר ו/או על השימוש  .6.2
 בו.

 ון המתחםשירותי האחזקה ותקנ .7

השוכר מצהיר ומאשר בזאת, כי ידוע לו, שהינו שוכר דירה במתחם של מגורים  .7.1
 ידי המשכירה ו/או מי מטעמה. -להשכרה, אשר מופעל ומתוחזק על

תספק עבור כלל השוכרים בבניין ובמתחם, במישרין או באמצעות גוף  המשכירה
המושכר,  מטעמה, את שירותי האחזקה בהתייחס לשטחים המשותפים ולפנים

 להסכם זה. נספח י"אהכל כמפורט במפרט התחזוקה, 

, ייקראו נספח י"א)כלל שירותים המוענקים לשוכר מכוח מפרט התחזוקה, 
 ."(שירותי האחזקהלהלן: "

בהתחשב במהותו של המתחם, נכללות בהסכם זה, על נספחיו, הוראות מיוחדות,  .7.2
שוכר מצהיר בזאת, שידוע שתכליתן לשמור על ייעודו של המתחם ועל איכותו. ה

"(, מהווה חלק התקנון)להלן: " נספח ב'כלו 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

ראשון של דמי בכפוף להמצאת הבטחונות, מתן הוראת הקבע וביצוע בפועל של התשלום ה
השכירות, המשכירה מתחייבת להעמיד את המושכר לרשות השוכר במועד תחילת תקופת 

, כשהמושכר נקי ופנוי מכל אדם וחפץ ותואם את האמור נספח א'בהשכירות הנקובה 
"(. למען הסר ספק, מועד מועד מסירת החזקה)לעיל ולהלן: " נספח ז' במפרט הטכני

ה מעיכובים הנובעים מכל מעשה או מחדל של השוכר, גם מסירת החזקה לא ישתנה כתוצא
אם בפועל טרם נמסרה החזקה במושכר לשוכר. במעמד המסירה ייערך וייחתם על ידי 

 . נספח ח'הצדדים פרוטוקול מסירה בנוסח 
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 נספח י'במסגרת חתימת ההסכם, מקבל השוכר את חוברת הוראות התחזוקה בנוסח 

 המשותף ובחלקי המתחם בהתאם להוראות החוברת. והשוכר מתחייב להשתמש ברכוש 

 שינויים במושכר: .9

ידוע לשוכר שנאסר עליו לבצע עבודות, שינויים, שיפוצים, שכלולים או תוספות  .9.1
כלשהם במושכר, חיצוניים או פנימיים, ללא קבלת אישור המשכירה מראש 
ובכתב ולפי שיקול דעתה הבלעדי של המשכירה. על שינויים או תוספות 

( 1המשכירה אישרה, יחולו ההוראות הבאות )אם לא סוכם אחרת בכתב(: )ש
( למשכירה נתונה הזכות, בתום 2מחוברים למושכר יהיו לרכוש המשכירה; )

תקופת השכירות, לדרוש מהשוכר להחזיר את המושכר, על חשבונו, למצבו לפני 
נאי הסכם ( אין בהשקעות שביצע השוכר לשנות מת3ביצוע השינויים/התוספות; )

זה ואין בהן כדי להוות תמורה כלשהי למשכירה, מעבר לדמי השכירות הקבועים 
שגיאה! מקור ההפניה לא בהסכם זה ו/או לגרוע מהצהרות הצדדים בסעיף 

 לעיל.   נמצא.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל העבודות, השינויים, השיפוצים, השיפורים  .9.2
ידי השוכר, בהתאם להוראות סעיף -על –אם יעשו  –יעשו במושכר והשכלולים ש

לעיל, אינם, ולא יהיו, שינויים יסודיים, ולא  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.
יהא בהם כדי להקנות לשוכר זכויות מוגנות כלשהן ובכלל זה לא יהיה בהן כדי 

 להקנות לשוכר זכויות דיירות מוגנת.

שכירה תקבע כללים סבירים שיתירו עריכת שינויים קלים בדירות על ידי המ .9.3
השוכרים, ואשר ביצועם לא ידרוש את קבלת הסכמת המשכירה. המשכירה 

 תעמיד את הכללים לפרסום ולידיעת כלל השוכרים.

 תשלום דמי השכירות ודמי האחזקה ותנאי התשלום .10

דרתם לעיל, מתחייב השוכר לשלם תמורת שכירת המושכר ותמורת שירותי האחזקה, כהג
למשכירה, באופן ובמועדים המפורטים להלן, את דמי השכירות ואת דמי האחזקה, 

 בגובהם ובעדכונם כפי שמופיעים בתוספת להסכם זה ובהתאם להוראות שלהלן:

היות שהמתחם הוקם במסגרת מכרז לדיור להשכרה לטווח (  –)לזכאים בלבד  .10.1
מסכום דמי  80%ופת השכירות הינם בגובה של עד ארוך, דמי השכירות עבור תק

 השכירות שנקבע בשומה שנערכה על ידי שמאי מטעם דירה להשכיר. 

דמי השכירות לא יפחתו מהסכומים שנקבעו בהתאם לשומה הראשונה שהוצאה 
חדרים;  2למ"ר עבור כל חודש שכירות עבור דירות בנות ₪  88 של סך –למתחם 

 72 של חדרים; סך 3ל חודש שכירות עבור דירות בנות למ"ר עבור כ₪  76של סך 
 חדרים. 4למ"ר עבור כל חודש שכירות עבור דירות בנות ₪ 

דמי השכירות בשומה נקבעו למ"ר, ויוכפלו בשטח הדירה שהינו _____ מ"ר. 
)***יש למלא את שטח הדירה המהווה שטח התחום ע"י קירות החוץ של הדירה 

ובכלל זה שטח עיקרי ושטח שירות כהגדרתם  לרבות השטח שמתחת לקירות,
)התיחום ייקבע עפ"י חתך אופייני בגובה  1965 –בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 

 .מ' מעל הרצפה כאמור בתקנות התכנון והבניה(( 1.20של 

בנוסף, גובה דמי האחזקה שישולמו על ידי השוכר נקבע על ידי דירה להשכיר 
 ו/או מי מטעמה. 

 ( שנים3תעדכן את שומת דמי השכירות מדי שלוש )או מי מטעמה דירה להשכיר 
דמי השכירות ודמי האחזקה  סכום עדכני לדמי האחזקה, וסכומי תקבעוכן 

יחייבו את הצדדים למשך כל תקופת שכירות ו החלים על השוכר יעודכנו בהתאם,
 נוספת )אופציה(, אם תהיה. 

ום מראש טרם המועד הקבוע י 90המשכירה תהיה מחויבת לפנות לשוכר בכתב 
לתחילת תקופת השכירות הנוספת, ולהודיע לו על גובה דמי השכירות ודמי 
האחזקה העדכניים ושצפויים לחייב את השוכר בתקופת השכירות הנוספת 
הרלוונטית, וזאת על מנת שהשוכר יוכל להחליט באם רצונו לממש את האופציה 

 לתקופת השכירות הנוספת.   

 . נספח א'בהחודשיים בהם מחויב השוכר הינם כמפורט  דמי השכירות .10.2
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מדי שנת שכירות בתקופת השכירות ובכל תקופת שכירות (  –)לזכאים בלבד 
בהתאם נוספת, יתעדכנו דמי השכירות )החל מתחילת שנת השכירות השנייה(, 

אליו מתייחסת שומת דמי השכירות, ועד המחירים לצרכן שבין מדד  לשינוי
, ובלבד שדמי הידוע בתחילת שנת השכירות הרלוונטיתם לצרכן המחירילמדד 

 האחרונה השכירות שישולמו בפועל לא יפחתו מדמי השכירות שנקבעו בשומה
 .לעיל 10.1כמפורט בסעיף המחייבת את הצדדים, 

מדי שנת שכירות בתקופת השכירות ובתקופת (  –)לשוכרים בשוק החופשי בלבד 
אחת לשנה )החל  נספח א'במי השכירות הקבועים דהשכירות הנוספת, יתעדכנו 

המחירים לצרכן שבין מדד  בהתאם לשינוימתחילת שנת השכירות השנייה(, 
הידוע בתחילת  המחירים לצרכן הידוע במועד תחילת תקופת השכירות ועד למדד

ובלבד שדמי השכירות שישולמו בפועל לא יפחתו מדמי  שנת השכירות הרלוונטית
או מדמי השכירות שעודכנו לפני תחילת תקופת  ים בנספח א'השכירות הנקוב

  .השכירות הנוספת, לפי העניין

 .נספח א'בדמי האחזקה החודשיים הינם כמפורט  .10.3

מדי שנת שכירות בתקופת השכירות ובכל תקופת שכירות (  –)לזכאים בלבד 
ר אחת לשנה )החל מתחילת שנת השכירות יתעדכנו דמי האחזקה למ"הנוספת, 

הידוע ביום קביעת דירה המחירים לצרכן שבין מדד  בהתאם לשינוינייה(, הש
הידוע בתחילת שנת  המחירים לצרכן להשכיר את גובה דמי האחזקה, ועד למדד

שדמי האחזקה שישולמו בפועל לא יפחתו מדמי ובלבד  השכירות הרלוונטית
 .10.1כמפורט בסעיף  האחזקה שנקבעו על ידי דירה להשכיר

מדי שנת שכירות בתקופת השכירות ובתקופת (  –בשוק החופשי בלבד  )לשוכרים
אחת לשנה )החל  נספח א'ביתעדכנו דמי האחזקה הקבועים  –השכירות הנוספת, 

 המחירים לצרכן שבין מדד בהתאם לשינוימתחילת שנת השכירות השנייה(, 
ילת הידוע בתח המחירים לצרכן הידוע במועד תחילת תקופת השכירות ועד למדד

ובלבד שדמי האחזקה שישולמו בפועל לא יפחתו מדמי  שנת השכירות הרלוונטית
האחזקה הנקובים בנספח א' או מדמי האחזקה שעודכנו לפני תחילת תקופת 

  .השכירות הנוספת, לפי העניין

. לדמי בכל חודש קלנדרי 1 -חודש מראש, בדמי השכירות ישולמו בגין כל  .10.4
כל מס אחר, אלא אם יחולו על שוכר של נכס, לפי השכירות לא יתווסף מע"מ או 

דין. דמי האחזקה בתוספת מע"מ כדין ישולמו על ידי השוכר ביחד עם דמי 
 השכירות. 

מוסכם בזאת במפורש, שגם אם יפנה השוכר את המושכר לפני תום תקופת  .10.5
השכירות, שלא בהסכמת המשכירה מראש ובכתב או בניגוד להוראות הסכם זה, 

כר לשלם את דמי השכירות ואת דמי האחזקה הקבועים הנקובים ימשיך השו
בהסכם וכן את יתר התשלומים החלים על השוכר לפי הסכם זה, במועדם 
ובמלואם, עד לתום תקופת השכירות או עד למועד השכרת הנכס בפועל לשוכר 

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר  –חלופי, לפי המוקדם מביניהם, והכל 
משכירה ומבלי לגרוע מחובת המשכירה לפעול על מנת להקטין את המוקנה ל

 נזקיה ולאתר שוכר חלופי. 

להקלת תשלום דמי השכירות ודמי האחזקה, ייתן השוכר לבנק בו מתנהל  .10.6
"(, חשבון ההרשאהחשבונו, הרשאה לחיוב חשבונו של השוכר בבנק זה )להלן: "

נק הנ"ל, מפעם לפעם, לפי הודעות או רשימות חיובים שתמציא המשכירה לב
ואשר ישאו את שם השוכר, פרטיו של חשבון ההרשאה והסכום לחיוב )טופס 

(. ההודעות או רשימות החיובים נספח ג'כהרשאה לחיוב חשבון מצורף להסכם 
שתמציא המשכירה לבנק בו מתנהל חשבון ההרשאה, יחשבו כדרישות תשלום 

ם מחשבון ההרשאה, מעבר פי ההסכם. המשכירה מתחייבת לא למשוך כספי-על
 פי הוראות הסכם זה. -לסכומים המגיעים לה על

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.  .10.7

 

 

 הוצאות, מיסים ותשלומי חובה .11
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השוכר ישא החל ממועד מסירת החזקה ולאורך כל אורכה של תקופת השכירות  .11.1
וכו'  בכל תשלומי הארנונה, החשמל, המים, הביוב, הגז, הוצאות תקשורת, כבלים

שיחולו בגין המושכר, וכן ישא בכל ההוצאות ותשלומי החובה, המוטלים או 
ידי כל רשות שהיא ו/או מכח דין כלשהו, על משתמש או מחזיק -שיוטלו על

 "(.התשלומים למוסדותבמושכר )להלן: "

השוכר מתחייב לשלם את התשלומים למוסדות לא יאוחר מהמועד האחרון  .11.2
 לתשלומם ללא ריבית. 

ימים לאחר  30-כר מתחייב כי עם מסירת החזקה ובכל מקרה לא יאוחר מהשו .11.3
מסירת החזקה, יעביר על שמו את כל חשבונות התשלומים למוסדות למשך כל 

 תקופת השכירות.

המשכירה תישא בכל מס, תשלום חובה או היטל שמוטל ו/או שיוטל על בעלים  .11.4
 של נכס. 

 בטחונות  .12

על פי הסכם זה, השוכר מתחייב למסור למשכירה, עם  כבטחון למילוי התחייבויות השוכר
 המפורטים להלן: כל הביטחונותחתימתו על הסכם זה את 

  ערבות בנקאית או פיקדון מזומן  .12.1

ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, בתוקף לשנה או פיקדון  .12.1.1
( חודשי דמי שכירות בתוספת 2במזומן, והכל בסכום השווה לשני )

 דמי אחזקה ובתוספת המע"מ בגין דמי האחזקה. ( חודשי 2שני )

סכום הערבות יהיה צמוד  -במקרה של מסירת בטוחה מסוג ערבות  .12.1.2
למדד המחירים לצרכן, כאשר הבסיס לחישוב ההצמדה יהיה מדד 
המחירים לצרכן הידוע במועד חתימת הסכם זה. נוסח הערבות 

 להסכם זה.  נספח ה'כמצורף בזה להסכם ומסומן 

כולה להינתן למשך כל תקופת השכירות ו/או תקופת הערבות י
השכירות הנוספת, לפי העניין ו/או למשך תקופה קצרה יותר ובלבד 

 שהערבות תינתן בכל פעם לתקופה של שנה לפחות.

ימים  60השוכר מתחייב להאריך את הערבות לשנה נוספת לפחות 
ו טרם פקיעתה, כך שתהיה בתוקף לתקופה של שנה נוספת לפחות א

ימים לאחר מועד סיום תקופת השכירות ו/או  60עד למועד שהינו 
 תקופת השכירות הנוספת, לפי המוקדם מביניהם.

המשכירה מתחייבת להשיב לשוכר את כתב הערבות המקורי, אם 
ימים לאחר תום תקופת  60-לא חולט במלואו, בתוך לא יאוחר מ

 השכירות ופינוי המושכר על ידי השוכר.

המשכירה מתחייבת  –ירת בטוחה מסוג פיקדון במקרה של מס .12.1.3
להפקיד את הפיקדון בחשבון פיקדון שקלי קצר מועד נושא ריבית. 

ת המשכירה מתחייבת להשיב לשוכר את סכום הפקדון ולרבו
-, אם לא חולט, בתוך לא יאוחר מהפירות שנצברו בגינו, אם נצברו

די השוכר. ימים לאחר תום תקופת השכירות ופינוי המושכר על י 60
 המשכירה תנכה במקור כל מס שיחול על הפירות שנצברו בגינו

 כאמור.   

במקרה של חילוט סכום הערבות או הפיקדון במלואו או חלקו,  .12.1.4
מתחייב השוכר להשלים את גובה הסכום שחולט ולהמציא 

ימים מיום קבלת  7למשכירה ערבות חדשה/פיקדון חדש בגינו בתוך 
 דרישת המשכירה לכך. 

 ר חובשט .12.2

שטר חוב לא סחיר, בסכום השווה לשישה חודשי שכירות וכן שישה חודשי דמי 
ידי השוכר, בנוסח -אחזקה ובתוספת המע"מ בגין דמי האחזקה, חתום על

להסכם. שטר החוב יוחזר לשוכר ככל שלא נעשה בו שימוש,  נספח ו'כהמצורף 
המושכר על ידי ימים לאחר תום תקופת השכירות ופינוי  60-בתוך לא יאוחר מ

 השוכר.
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 המחאות עבור תשלומים למוסדות .12.3

( המחאות ללא ציון תאריך פירעון וללא ציון סכום, חתומות על ידי 3שלוש )
חברת החשמל, תאגיד המים השוכר, המשוכות כל אחת בהתאמה לפקודת 

. ההמחאות יופקדו אצל המשכירה במועד חתימת והרשות המקומיתהעירוני 
ימים לאחר  60-שוכר, אם לא נעשה בהן שימוש, לא יאוחר מהסכם זה ויוחזרו ל

 תום תקופת השכירות ופינוי המושכר על ידי השוכר. 

 את סוגי הבטחונות שניתנו על ידי השוכר.  נספח א'בהצדדים יציינו  .12.4

בו המשכירה לא תממש את איזה מהבטחונות שניתנו על ידי השוכר אלא במקרה  .12.5
במועד הקבוע לכך או במקרה בו השוכר לא  השוכר לא שילם את דמי השכירות

שגיאה! מקור ההפניה לא תיקן ו/או נשא בעלות התיקון של נזק כאמור בסעיף 
להלן או במקרה בו השוכר לא נשא בתשלום דמי האחזקה ו/או בתשלום  נמצא.

או במקרה  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.מהתשלומים החלים עליו לפי סעיף 
, והכל בכפוף למתן וכר לא פינה את המושכר בתום תקופת השכירותבו הש

ימים טרם מימוש הבטחונות, אשר תינתן לשוכר  15התראה מוקדמת בכתב בת 
למען הסר ספק, בכל מקרה הסכום על מנת לאפשר לו לתקן את ההפרה. 

שימומש מתוך הבטוחה לא יעלה על הסכום בו חייב השוכר, בהתאם לנסיבות 
 הוראות הסכם זה.  ההפרה ול

פי הסכם -השוכר מצהיר ומתחייב שידוע לו, שאין במתן איזה מבין הבטחונות על .12.6
ידי המשכירה משום ויתור ו/או פגיעה בכל זכות שהיא של -זה ו/או במימושם על

המשכירה, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, זכותה לכל סעד אחר המוקנה 
  פי דין.-פי הסכם זה או על-לה על

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית. 
 

 העברת זכויות .13

ידוע לשוכר, כי זכאותו לשכירת המושכר הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.  .13.1
לפיכך, אין הוא רשאי להעביר, במישרין ו/או בעקיפין, כל זכות מזכויותיו לפי 

ישות משפטית כלשהי ו/או למסור ו/או להעביר את לאדם ו/או הסכם זה, לשום 
החזקה במושכר, כולו או מקצתו לצד ג' כלשהו ו/או לא להשכיר את המושכר 
בשכירות משנה ו/או להרשות לשום אדם ו/או ישות משפטית כלשהי להשתמש 
במושכר ו/או בכל חלק ממנו ו/או לשתף שום אדם ו/או גוף בחזקה במושכר או 

 בחלק ממנו. 

ותיו והתחייבויותיו על פי על אף האמור, השוכר יהיה רשאי להעביר את כל זכוי .13.2
 הסכם זה לשוכר חליפי ובלבד שיתקיימו כל התנאים שלהלן במצטבר:

זהות השוכר החליפי תאושר על (  –)לשוכרים בשוק החופשי בלבד  .13.2.1
 ידי המשכירה אשר לא תהיה רשאית לסרב אלא מטעמים סבירים.

מראש על רצונו  ימים 60לפחות  בכתב השוכר יודיע למשכירה
, ת זכויותיו והתחייבויותיו על פי הסכם זה לשוכר חליפילהעביר א

ימים ממועד  30הזכות להודיע לשוכר בכתב, בתוך ולמשכירה תהא 
מתן הודעתו כאמור, על כך שהמשכירה תפעל לאיתור שוכר חדש 
אשר יתקשר עימה בהסכם שכירות חדש, ובמקרה כזה השוכר יהיה 

ימים ממועד  60וך משוחרר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, בת
 מתן הודעת השוכר כאמור. 

 ימים 60לפחות  בכתב השוכר יודיע למשכירה(  –)לזכאים בלבד  .13.2.2
מראש על רצונו להעביר את זכויותיו והתחייבויותיו על פי הסכם זה 
לשוכר חליפי, וזאת על מנת לאפשר למשכירה לאתר שוכר חליפי 

שוכר חליפי העומד בתנאי הזכאות. במשך התקופה שעד לאיתור 
העומד בתנאי הזכאות וביצוע ההתקשרות עמו, יהיה השוכר 

 האחראי הבלעדי לביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה.

השוכר החליפי יחתום עם המשכירה על הסכם שכירות זה וימציא  .13.2.3
 למשכירה את כל הביטחונות הנדרשים על פי הסכם שכירות זה. 

טובת הנאה כלשהי  השוכר לא יהיה רשאי לקבל תשלום או .13.2.4
 מהשוכר החליפי.
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המשכירה תהיה רשאית להעביר את זכויותיה והתחייבויותיה במתחם כולו  .13.3
לאחר, ובלבד שתישמרנה זכויות השוכר לפי הסכם זה. המשכירה תודיע לשוכר 

זכויותיה והתחייבויותיה על  לפני המועד שבו המשכירה צפויה להעביר אתבכתב, 
 וי זהות המשכירה ועל פרטי המשכיר/ה החדש/הפי הסכם זה לאחר, על שינ

 . ודרכי ההתקשרות עמו/ה

 על תתי סעיפיו לעיל הינה הפרה יסודית של ההסכם. 13הפרת הוראות סעיף  .13.4

 שמירת המושכר, השימוש במושכר וביצוע תיקונים .14

יחולו ההוראות  ,נספח י"אובמפרט התחזוקה  נספח ב'בנוסף לאמור בתקנון המתחם 
 שלהלן:

ר מתחייב להשתמש במושכר בזהירות סבירה, להחזיקו נקי ובמצב תקין השוכ .14.1
ושלם. השוכר מתחייב להודיע למשכירה ולתקן על חשבונו, כל קלקול, ליקוי או 

בלתי ידי השוכר עקב שימוש -נזק במושכר, על מערכותיו והציוד שבו, שנגרם על
וג הליקוי, מצד השוכר או מי מטעמו, וזאת בהקדם האפשרי בהתחשב בס סביר

ובאופן שלא יפריע להתנהלות המתחם. התיקון כאמור יבוצע על ידי השוכר 
באיכות טובה, באופן שבו יושב מצב המושכר לקדמותו, כפי שקיבלו השוכר. 
השוכר יודיע למשכירה על ביצוע התיקון, טרם ביצועו. המשכירה תהיה רשאית, 

ם לא תוקנה ההפרה, ימים מראש אשר במהלכ 14לאחר מתן התראה בכתב של 
לתקן כל קלקול, ליקוי או נזק אשר באחריות השוכר היה לתקן על פי סעיף זה 
לעיל, ולחייב את השוכר בתשלום הוצאות התיקון בפועל, בהתאם לקבלות 
שתציג המשכירה. האחריות לתיקון ליקוי ברכוש המשותף, הנובע ממעשה או 

ימים  14בתוך  שוכרל ידי אותו מחדל של השוכר כמפורט לעיל, אשר לא תוקנו ע
שהמשכירה תהיה ממועד מתן התראה בכתב, תחול על המשכירה, ואולם מובהר 

רשאית להיפרע מהשוכר, לפי כל דין ולרבות באמצעות שימוש בביטחונות 
 כמפורט בהסכם זה להלן. 

המשכירה תהיה מחויבת כלפי שוכרי הדירות, ביחס לדירות עצמן וביחס לרכוש  .14.2
, 1973-בתקופות האחריות והבדק על פי חוק המכר )דירות(, תשל"גהמשותף, 

שיחלו להימנות החל ממועד בו אוכלסה של הדירה הראשונה בבניין על ידי 
 להסכם זה. נספח א'בהשוכר הראשון, כמצוין 

בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות סעיף זה לעיל, המשכירה תהיה מחויבת, במשך כל  .14.3
משכיר של נכס, בהתאם לחוק  קונים החלים עלתקופת השכירות, במלוא התי

, ובכלל זאת לתיקון כל ליקוי או פגם הנובעים 1971-השכירות והשאילה, תשל"א
 מבלאי סביר, וזאת הן ביחס למושכר והן ביחס לרכוש המשותף. 

המשכירה תהיה רשאית להיכנס לתוך המושכר, בזמנים סבירים, בתיאום מראש  .14.4
מעטה ככל הניתן לשוכר, על מנת לבצע תיקונים  עם השוכר ותוך הסבת הפרעה

כאמור לעיל ו/או על מנת לוודא שהשוכר שומר על תקינות המושכר ושלא בוצעו 
במושכר שיפורים או שינויים בניגוד להוראות הסכם זה, והשוכר מתחייב לשתף 

 פעולה עם כך ולאפשר את כניסת המשכירה כאמור. 

 אחריות וביטוח:   .15

לכל אבדן ו/או נזק אשר יגרמו למבנה המתחם ולמערכותיו  המשכירה אחראית .15.1
והיא פוטרת את השוכר מכל אחריות לאבדן ו/או לנזק כאמור, למעט נזקים 

 שנגרמו על ידי השוכר בכוונת זדון.

למרות האמור לעיל השוכר אחראי לנזקים שיגרמו למושכר כתוצאה ממעשה או  .15.2
שפחתו ו/או אלה הגרים עימו מחדל שנעשו במתכוון על ידי השוכר או בני מ

 במושכר ו/או כתוצאה מרשלנות של הנ"ל.

למעט לגבי השוכר ישא באחריות לאבדן ו/או לנזק כלשהם לתכולת המושכר  .15.3
והוא פוטר את המשכירה מאחריות  רכיבים שהתקינה המשכירה במושכר

לנזקים כאמור. למרות האמור לעיל, המשכירה אחראית לנזקים שיגרמו 
כולת המושכר על ידי מעשה או מחדל רשלני או במתכוון של במישרין לת

 המשכירה או מי מטעמה.

המשכירה אחראית על פי דין לנזקים לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לכל אדם ומבלי  .15.4
לגרוע מכלליות האמור לעיל לשוכרים ולמחזיקים בדירות במתחם, לעובדים 

וכן לנזקים  ולצד שלישי כלשהו, בתחום השטחים הציבוריים של המתחם
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הנגרמים כתוצאה ממבנה המתחם וממערכותיו, ולכל נזק שיגרם על ידי מעשה 
 או מחדל רשלני או במתכוון של חברת האחזקה של המתחם או מי מטעמה. 

המשכירה אחראית לנזקים לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לכל אדם במושכר כתוצאה  .15.5
ו/או כתוצאה מאירוע מליקוי במבנה המושכר ו/או במערכותיו שנמסרו לשוכר 

שהתחיל מחוץ למושכר וגרם לנזקים לגוף ו/או לרכוש בתחום המושכר ו/או 
לנזקים שנגרמו לגוף ו/או לרכוש במהלך ביצוע עבודות תחזוקה ותיקונים 

  במושכר.

המשכירה )לרבות באמצעות חברת האחזקה מטעמה( מצהירה שהיא עורכת  .15.6
 כיר, כמפורט להלן: ביטוחים בהתאם להתחייבותה כלפי דירה להש

ביטוח רכוש "אש מורחב" למבנה המתחם ומערכותיו, ולציוד  .15.6.1
השייך לרכוש המשותף, לרבות מבנה המושכר, מפני הסיכונים 
המבוטחים בביטוח "אש מורחב" הכוללים בין השאר את הסיכונים 
הבאים: סיכוני אש, התפוצצות, ברק, רעידת אדמה, סערה, סופה, 

רים, התבקעות צינורות, שיטפון פרעות, נזקי מים ונוזלים אח
שביתות ונזק בזדון, בסכומי ביטוח על בסיס ערך כינון. הביטוח 
האמור יכלול ויתור על תחלוף כלפי השוכר, בני משפחתו והגרים 
עימו וכן נגד בעלי זכויות אחרים בבניין ובלבד שהאמור בדבר ויתור 

 זדון.על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק ב

ביטוח אבדן תוצאתי המבטח אבדן דמי שכירות ודמי ניהול בשל  .15.6.2
נזק שנגרם למבנה הבניין )לרבות מבנה המושכר( וכן לכל רכוש 

לעיל למעט פריצה ו/או עקב מניעת גישה  15.6.1נוסף כאמור בסעיף 
עיל, וזאת למשך ל 15.6.1אליהם, עקב הסיכונים המפורטים בסעיף 

חודשים. הביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר  12תקופת שיפוי של 
ויתור על זכות התחלוף כלפי השוכר ובני משפחתו והגרים עימו, 

 אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

המשכירה רשאית שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי המבטח אבדן 
כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו,  דמי שכירות ודמי אחזקה

להלן יחול כאילו נערך הביטוח כאמור  15.7אולם האמור בסעיף 
 במלואו. 

ביטוח לכיסוי אחריותה החוקית של המשכירה כלפי הציבור )ביטוח  .15.6.3
צד שלישי( בגין נזקים לגוף ו/או לרכוש, לרבות נזקי גרר. הביטוח 

אחריותו לנזקים יורחב לכלול את השוכר כמבוטח נוסף בגין 
המתרחשים בשטחים הציבוריים ו/או המשותפים בתחום המתחם 
וסביבתו הקרובה בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי המשכירה ו/או 

 חברת האחזקה ולעניין זה ייכלל סעיף אחריות צולבת. 

ביטוח חבות מעבידים לכיסוי אחריות המשכירה וחברת האחזקה  .15.6.4
תוצאה מתאונת עבודה או מחלת לנזק גוף הנגרם למי מעובדיה כ

 מקצוע.

המשכירה )לרבות חברת האחזקה מטעמה( פוטרת את השוכר ואת בני משפחתו  .15.7
פי הביטוחים -והגרים עימו, מאחריות בגין נזקים שהיא זכאית לשיפוי בגינם על

לעיל )או שהייתה זכאית לשיפוי  15.6.2-ו 15.6.1הנערכים בהתאם לסעיפים 
ות העצמיות הנקובות בפוליסות(, אולם פטור מאחריות בגינם אלמלא ההשתתפוי

 כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

מבלי לגרוע מאחריות השוכר כאמור לעיל, השוכר יערוך ביטוחים על פי שיקול  .15.8
דעתו לתכולת המושכר, לאחריותו כלפי צד שלישי וכל ביטוח אחר וישא בדמי 

 ות הקבועות בהם. הביטוח עבורם ובהשתתפויות העצמי

15.9.  

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השוכר מתחייב לערוך ולקיים ביטוח  .15.9.1
לתכולת הדירה לרבות תוספות ושיפורים שנערכו על ידו בדירה, 
בערך כינון. הביטוח יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי 
המשכירה, חברת האחזקה, מדינת ישראל באמצעות משרד האוצר 

, משרד הבינוי דירה להשכיר, רשות מקרקעי ישראל החשב הכללי, -
ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם של כל הנ"ל )להלן, לעניין  והשיכון
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"( המשכירה ו/או דירה להשכיר ומי מטעמןזה בלבד: " 15.9סעיף 
ובלבד שהאמור בדבר הויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת בן 

 אדם שגרם לנזק בזדון.

לעיל,  15.9.1וך את הביטוח המפורט בסעיף השוכר רשאי שלא לער .15.9.2
להלן יחול כאילו נערך הביטוח  15.9.3ובלבד שהפטור הנזכר בסעיף 

 כאמור במלואו.

השוכר פוטר את המשכירה ו/או דירה להשכיר ומי מטעמן  .15.9.3
לעיל(, מאחריות בגין נזק שהוא זכאי  15.9.1)כהגדרתן בסעיף 

או היה זכאי לשיפוי בגינו לשיפוי בגינו על פי הביטוח המפורט לעיל 
אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כאמור, בין אם 
נערך הביטוח ובין אם לא. האמור בסעיף זה לעיל לא יחול לטובת 

 אדם שגרם לנזק בזדון.

 פינוי המושכר .16

השוכר מתחייב לפנות את המושכר לא יאוחר מתום תקופת השכירות ו/או  .16.1
ביטולו של ההסכם כדין, הכל לפי העניין, ולהשיב תקופת השכירות הנוספת ו/או 

למשכירה את החזקה הבלעדית במושכר כשהוא פנוי מכל אדם וחפץ, נקי ובמצב 
 טוב ותקין.

בגין  נספח א'בהשוכר ישלם למשכירה את הסכום המפורט (  –)לזכאים בלבד  .16.2
סיוד/צביעת המושכר לאחר תום תקופת השכירות, ופעולות הסיוד/הצביעה 

השוכר בעצמו או בידי מי מטעמו, ועל חשבונו,  אוידי המשכירה -ענה עלתבוצ
יבצע פעולות סיוד וצביעה של המושכר וישיב את מצב המושכר לקדמותו כפי 

מה הוסכם ביניהם  נספח א'בשקיבל אותו, בכפוף לבלאי סביר. הצדדים יפרטו 
 לעניין זה. 

כיצד לחייב את השבת  לשיקול דעת המשכירה -]ביחס לשוכרים בשוק החופשי 
המושכר לקדמותו, ובלבד שתכלול הוראה בכתב בקשר עם כך בהסכם 

 השכירות[. 

אם יתגלו במושכר, במועד החזרתו למשכירה, קלקולים, נזקים וליקויים,  .16.3
 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.שבאחריות השוכר או מי מטעמו בהתאם לסעיף 

כירה את הליקויים ואת הפגמים, על חשבונו של השוכר, לעיל, תתקן המש
ותקופת התיקונים, אם נמשכה מעבר לסוף תקופת השכירות, תחשב כאיחור 

 בפינוי המושכר. 

הצדדים רואים בפינוי המושכר ובהחזרת החזקה בו לידי המשכירה כשהוא נקי  .16.4
הנוספת  ופנוי מכל אדם וחפץ, מיד עם תום תקופת השכירות או תקופת השכירות

ידי המשכירה, תנאי יסודי -לפי העניין, או מיד עם ביטולו של ההסכם כדין על
ובסיסי של הסכם זה, וקובעים, בתום לב ולאחר הערכה זהירה, סך של דמי 

בגין כל יום איחור ועד עשרה ימי  1.5-השכירות היומיים, כשהם מוכפלים ב
בגין כל יום  3-כפלים באיחור, ואת הסך של דמי השכירות היומיים, כשהם מו

המחירים  איחור מעבר לעשרת ימי האיחור הראשונים, כשהם צמודים למדד
, כפיצויים מוסכמים מראש, לכיסוי הנזק לצרכן הידוע במועד חתימת הסכם זה

שייגרם למשכירה עקב כל יום איחור בפינוי המושכר והחזרת החזקה בו 
ייב לשפות את המשכירה בגין למשכירה, כנדרש בהסכם זה. בנוסף, השוכר מתח

כל הוצאה אחרת שתישא המשכירה עקב אי פינוי המושכר, לרבות הוצאות 
 משפטיות ושכ"ט עו"ד. 

מיד עם תום תקופת השכירות או בתום תקופת השכירות הנוספת או עם ביטולו  .16.5
של הסכם זה כדין, תיערך בין המשכירה לבין השוכר התחשבנות סופית. לצורך 

נות הסופית ימציא השוכר למשכירה אישור מכל רשות עירונית ביצוע ההתחשב
ו/או ממשלתית ו/או אחרת ו/או מכל גוף אחר, אשר השוכר התחייב בהסכם זה 

ידי -לבצע תשלומים שונים ישירות אליו, המעיד, כי נכון ליום האישור נפרעו על
ת השוכר כל התשלומים המתייחסים לתקופת השכירות, לרבות קרן ו/או ריבי

 ו/או הפרשי הצמדה ו/או קנסות ו/או כל חוב אחר, בגין התקופה האמורה.

הימים האחרונים טרם המועד הצפוי לפינוי  90מובהר ומוסכם שבמהלך  .16.6
המושכר, המשכירה תהיה רשאית להיכנס למושכר, במועדים סבירים ובתיאום 
 מראש, ביחד עם שוכרים פוטנציאליים והשוכר מתחייב לאפשר זאת. במקרה
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כזה, המשכירה תהיה אחראית לכל נזק או אובדן שייגרם לשוכר עקב כניסת 
 אנשים למושכר כאמור.   

 הפרות ותרופות  .17

הפר צד להסכם זה הוראה מהוראותיו, יהיה הצד הנפגע זכאי לכל הסעדים  .17.1
והתרופות הקבועים לעניין זה בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת החוזה(, 

ף להוראות סעיף זה. על אף האמור, איחור בתשלום בכפו –, והכל 1970 -תשל"א
ימים לא יהווה הפרה ולא יחייב את השוכר בפיצוי כלשהו,  14מצד השוכר של עד 

 למעט תשלום ריבית פיגורים, כמפורט להלן.

בכל מקרה מובהר כי אם המשכירה תבקש לבטל הסכם זה כדין, תימסר לשוכר  .17.2
ן, וביטול ההסכם ייכנס לתוקפו לאחר הודעה בדואר רשום בדבר כוונתה לעשות כ

ימים מיום מסירת ההודעה, אלא אם תיקן השוכר את ההפרה בפועל במהלך  30
 התקופה הנ"ל. 

פי הוראות -בנוסף, כל פיגור בתשלום סכום כלשהו שהשוכר חייב למשכירה על .17.3
הסכם זה על כל נספחיו, ישא ריבית בשיעור ריבית הפיגורים של החשב הכללי, 

 הקבוע לתשלום ועד לתשלום המלא בפועל.  מהמועד

-אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרים העומדים למשכירה על
פי הסכם זה, לרבות זכות המשכירה לקבל מאת השוכר את -פי דין ו/או על

הפיצוי עבור מלוא הנזקים שנגרמו לה בפועל ולרבות אכיפת הוראות הסכם זה, 
מושכר וקבלת צווי עשה ו/או צווי מניעה לשם הגנה על פינוי השוכר מן ה

 זכויותיה.

מוסכם מפורשות בין הצדדים, שחילוט איזה מהבטחונות לא יפגע בזכות  .17.4
 המשכירה לתבוע ולקבל נגד השוכר כל סעד אחר נוסף או חילופי מכל סוג שהוא.

 מסירת מידע והגנת הפרטיות .18

למשכירה, בין בע"פ ובין  השוכר מסכים שהמידע שהוא מסר וימסור בעתיד .18.1
בהסכמתו  ניתןבקשר עם השוכר,  מידע שיתקבל אצל המשכירהכל בכתב וכן 

כאמור יישמר  שיימסר למשכירה . המידעחוקיתנובע מחובה  ווברצונו ואינ
 במאגרי המידע של המשכירה וישמש לצרכי ניהול ותפעול המתחם. 

אשר  שלישייםים כמו כן, המשכירה תהא רשאית להעביר את המידע לצדד
מעניקים למשכירה שירותים שונים ובין היתר שירותי תמיכה במערכות 

(, שירותי אחסון מידע, עורכי דין או ITהאבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע )
יועצים מקצועיים חיצוניים אחרים וכן צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים 

 למשכירה שירותים בקשר עם פעילותה. 

מידע, דיווחים ר כי המשכירה תעביר לדירה להשכיר, מעת לעת, ידוע לשוכ .18.2
 שם מלא )לרבותופרטים אודות המתחם בו מצוי המושכר, מידע אודות השוכר 

, מצב משפחתי, של השוכר ושל בני משפחתו , ת.ז., גילשל השוכר ובני משפחתו
ע מיד  , פרטים בדבר זכאות השוכר, אם רלוונטי(,היותו של השוכר בן מקום

דירה להשכיר ישמש את המידע  ., ועודאודות הסכם השכירות ותנאי השכירות
להלן, ולצורך  18.4עריכת בקרה כמפורט בסעיף  עמידה בהוראות הדין, לצורכי

  ועוד.  ת, בדיקות סטטיסטיומחקרים, עריכת סקרים

מסכים שדירה להשכיר תהיה רשאית להעביר את מידע  השוכר(  –)לזכאים בלבד  .18.3
יו למשרד הבינוי והשיכון לצורך ביצוע בדיקות ובקרות ועמידה בהוראות אודות

 דין. 

לדירה להשכיר, באמצעות מי שתמנה לצורך כך )אם תמנה(, הזכות  נוסף,ב .18.4
והרשות לבדוק ולוודא מול השוכר את תנאי ההשכרה שבין השוכר למשכירה 

מי האחזקה, וד השכירותאת גובה דמי  ובכלל זאתואת אופן ההתנהלות במתחם, 
גובה הביטחונות שניתנו על ידי השוכר, תשלומים נוספים הנגבים מהשוכר )מבלי 
שיהא בכך כדי להתיר גביית תשלומים כאמור(, תקופת השכירות, היותה של 
הדירה תפוסה או פנויה ועוד, והשוכר מתחייב לשתף פעולה עם כך ולאפשר את 

מכתאות שתתבקשנה על ידי ביצוע הבדיקות כאמור, לרבות על ידי הצגת אס
דירה להשכיר או מי מטעמה, אם יש ביכולתו להמציאן. ידוע לשוכר שדירה 
להשכיר אינה מחויבת כלפי השוכר לשמירה על זכויותיו במסגרת הסכם 
השכירות ו/או על פי כל דין אחר, והוא לא יוכל לבוא אליה ו/או אל מי מטעמה 
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 חתימת המציע: _________________

יות השוכר לוודא שבהתקשרותו עם בכל טענה ו/או דרישה בקשר עם כך. באחר
 -המשכירה ובהתנהלותו עמה טרם ובמהלך תקופת השכירות ואף לאחר מכן 

נשמרות זכויותיו לפי כל דין וכן לפי התנאים בהם מחויבת המשכירה במסגרת 
  המכרז.

בגדר חוזה לטובת צד שלישי  הינןזה  18.4 סעיףזכויות דירה להשכיר כאמור ב
 (. מי מטעמהדירה להשכיר ו/או )

 כללי .19

חובות שהשוכר והמשכירה חייבים זה לזה עקב השכירות נשוא הסכם זה, ניתנים  .19.1
 לקיזוז.

מוסכם בזאת במפורש, כי תנאי הסכם זה משקפים את ההסכם המלא, היחיד  .19.2
והבלעדי בין הצדדים. הסכם זה בא במקום, ומבטל כל מצג, לרבות כזה שנעשה 

בכל מסמך אחר שאינו כלול בהסכם זה על בפרסומים בעיתונים, בפרוספקטים ו
פה ובין אם בכתב, -נספחיו, ומבטל כל משא ומתן או סיכום, בין אם בעל

תוקף מחייב רק אם יעשה -הקודמים לחתימתו. כל שינוי בהסכם זה יהיה בר
 ידי שני הצדדים.-בכתב וייחתם כדין על

תנאי הסכם זה על כל איחור, ויתור, ארכה, הנחה או שינוי בקשר לתנאי כלשהו מ .19.3
תוקף אלא אם ייעשו בכתב ויחתמו -ידי מי מהצדדים, לא יהיו ברי-נספחיו על

 ידי הצדדים.-כדין על

לא ייחשב כויתור, ואותו צד יהא  –ידי צד כלשהו במימוש זכויותיו -כל איחור על .19.4
פי כל -פי הסכם זה ועל-רשאי וזכאי להשתמש בזכויותיו ו/או בכל חלק מהן, על

 מועד שימצא לנכון.דין, בכל 

לא יהיה בכל שיהוי ו/או המתנה ו/או העדר פעולה ו/או העדר נקיטת אמצעים  .19.5
מצד אחד הצדדים בכל מקרה של הפרת הסכם מצד השוכר כדי להיחשב כוויתור 

 על זכות מזכויותיו של אותו צד עפ"י ההסכם ו/או על הסכמה להפרה.

שניתנו, נעשו או סוכמו  הסכם זה מבטל כל הסכמה קודמת בין הצדדים, בין .19.6
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 'נספח אבהצדדים קובעים את כתובותיהם לצורכי ההסכם כמצוין 
 תהיה כתובת השוכר במושכר. 

 
 .תחשב כמסירה ,לשוכר או הדבקת מכתב לדלת המושכרמסירה ביד 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 
 
 
 

 ההמשכיר  השוכר
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 חתימת המציע: _________________

 

 

 תוספת תנאים מסחריים -להסכם השכירות  נספח א'

הגדרת  – המבוא להסכם
 המושכר

 

הנמצאת בקומה _____ בת ___ חדרים,  דירה מס' _____,
____מס' ______, של בניין מס'_________ ברחוב _____

 כמסומן בתכניות; 

סימון הדירה בלשכת רישום המקרקעין: חלק מחלקה/תת 
 חלקה _______; גוש: __________ ; 

  -וכן 

חניה שמספרה ______ הנמצאת בקומת _______)הקרקע/ 
מרתף( והמשמשת לחניית כלי רכב אחד בלבד, כמסומן 

 בתכניות.

____)הקרקע/ בקומת ___ ו ______ הנמצאשמספר מחסן
  מרתף(, כמסומן בתכניות.

 
פגם, מום או  – 3.2סעיף 

ליקוי במושכר או הפרעה 
לשימוש בו, הידועים 

 למשכירה

 .______________ 

 

תקופת  – 5סעיף 
השכירות ותקופות 

 השכירות הנוספות

 

 (  –)לזכאים בלבד 

תקופת השכירות )כמובנה בהסכם השכירות( הינה תקופה 
____________ וסיומה ביום שתחילתה ביום 

 . שנים( 3)סה"כ  ____________

תקופת השכירות הנוספת )כמובנה בהסכם השכירות( הינה 
תקופה שתחילתה ביום ____________ וסיומה ביום 

 שנים(.  3)סה"כ  ____________

תקופת השכירות הנוספת השנייה )כמובנה בהסכם השכירות( 
_______ וסיומה ביום הינה תקופה שתחילתה ביום _____

ל *תקופת אופציה זו לא תחו) שנים(. 4____________ )סה"כ 
הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה בפרויקטים שחלות לגביהם תקנות 

  (.2015-למגורים )הוראת שעה( )דיור בהישג יד להשכרה(, תשע"ה

 שנים(.  10)***משך כל תקופות השכירות, במצטבר, לא יעלה על 

  (  –לשוכרים בשוק החופשי בלבדביחס (

תקופת השכירות )כמובנה בהסכם השכירות( הינה תקופה 
שתחילתה ביום ____________ וסיומה ביום 

 . שנים( 5)סה"כ  ____________

תקופת השכירות הנוספת )כמובנה בהסכם השכירות( הינה 
תקופה שתחילתה ביום ____________ וסיומה ביום 
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 חתימת המציע: _________________

 שנים(.  5 ____________ )סה"כ

 שנים(.  10)***משך כל תקופות השכירות, במצטבר, לא יעלה על  

 

 
, דמי השכירות - 10סעיף 

ואופן  דמי האחזקה
 עדכונם

 (  –)לזכאים בלבד 

דמי השכירות החודשיים בגין המושכר במהלך תקופת 
השכירות יעמדו על סך של __________ )ובמילים: 

 ים(.  ____________________ שקלים חדש

תקופת החודשיים בגין המושכר במהלך  האחזקהדמי 
השכירות יעמדו על סך של __________ )ובמילים: 
____________________ שקלים חדשים(, בתוספת מע"מ 

   כדין.

בכל תקופת שכירות נוספת יעודכנו דמי האחזקה ודמי 
השכירות בהתאם לשומת דמי השכירות העדכנית ובהתאם 

להשכיר ו/או מי מטעמה לדמי אחזקה להחלטת דירה 
 עדכניים. 

 
  (  –ביחס לשוכרים בשוק החופשי בלבד(

דמי השכירות החודשיים בגין המושכר במהלך תקופת 
השכירות יעמדו על סך של __________ )ובמילים: 

 ___________________ שקלים חדשים(.

החודשיים בגין המושכר במהלך תקופת  האחזקהדמי 
יעמדו על סך של __________ )ובמילים: השכירות 

, בתוספת מע"מ ____________________ שקלים חדשים(
 כדין.  

בתום תקופת השכירות, תהיה המשכירה רשאית להעלות את 
לעומת דמי השכירות  5%בעלייה של עד דמי השכירות 

( ששולמו בשנה כולל הפרשי הצמדהלא )הנומינאליים 
 . הראשונה של תקופת השכירות

בתום תקופת השכירות, תהיה המשכירה רשאית להעלות את 
 אחזקהלעומת דמי ה 5%עלייה של עד ב אחזקהדמי ה

בשנה כולל הפרשי הצמדה( ששולמו לא )הנומינאליים 
  .הראשונה של תקופת השכירות

 
סוגי בטחונות  - 12סעיף 

 שניתנו על ידי השוכר
)*יש . ₪ בסך ____________ערבות בנקאית /קדון מזומןיפ

  למחוק את המיותר(

  ₪. שטר חוב בסך ______________ 

 .המחאות למוסדות 3
 

מועד תחילת  – 14.2סעיף 
תקופת הבדק )אכלוס 

 

 יום ___________________. 
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 חתימת המציע: _________________

 הדירה לראשונה(

 
אופן השבת  – 16.2סעיף 

 הדירה בעת פינויה
 (  –)לזכאים בלבד 

)יושלם ____.  לצרכן המחירים למדדצמוד ₪,  1,500סך של עד 
 מדד המחירים לצרכן הידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז(.

]יש  המושכרהשוכר יהיה אחראי לסיוד ולצביעת  –לחילופין 
 לסמן את הרלוונטי[

  (  –ביחס לשוכרים בשוק החופשי בלבד(

 __________________ 

, לשיקול דעת המשכירה כיצד לחייב את השבת הדירה לקדמותה)
 . (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: _________________

  המתחםתקנון  –נספח ב' להסכם השכירות 

 וןתקנ

השמירה על הכללים וההוראות הנכללות בתקנון זה היא בבחינת תנאי מהותי לחוזה השכירות  .1
 שבין המשכירה לשוכר.

 אין הוראות תקנון זה באות לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה השכירות ו/או בנספחיו.  .2

ה, תהא לו כל מונח ו/או עניין ו/או ביטוי ו/או פירוש ו/או הגדרה שלא הוגדרו במפורש בתקנון ז .3
המשמעות המוקנית לו בחוזה השכירות שתקנון זה הינו נספח מנספחיו למעט אם הדבר אינו 

 מתיישב עם ההיגיון.

 התנהלות בשטחי המתחם

 השוכר ימנע מלעשות כל מעשה, פעולה או מחדל העלולים בצורה זו או אחרת לגרום ל:  .4

 הציבוריים של הבניין והמתחם.נזק, אבדן או פגיעה לרכוש, ובכלל זה לדירות או לשטחים  .4.1

סיכון לפגיעה בגוף ו/או רכוש של כל אדם מקרב ציבור השוכרים ו/או המשתמשים ו/או  .4.2
המבקרים במתחם, לרבות אך לא רק, כל עובד, ספק, מבקר, מוזמן או לקוח מבין הקהל 

 הרחב. 

שוכרים מטרד או הפרעה מכל סוג שהוא, לרבות )אך לא רק( הקמת רעש העלולים להפריע ל .4.3
 אחרים במתחם או לציבור הרחב.

מבלי לפגוע בכלליות האמור, יימנע השוכר מגרימת רעשים ו/או ריחות בלתי סבירים במסגרת  .5
מגוריו במושכר ולא יתיר לרעש ו/או לריח כאמור לצאת ו/או לחרוג משטח המושכר. במיוחד אין 

 .23:00-07:00ובין השעות  14:00-16:00להקים רעש בדירה בין השעות 

עם דרישת המשכירה ו/או חברת האחזקה מטעמה יפסיק ו/או יסיר  –מבלי לגרוע מהאמור לעיל 
 השוכר לאלתר כל מפגע ו/או מטרד כאמור. 

לא נענה השוכר לדרישת המשכירה ו/או חברת האחזקה לאלתר, תהא מוקנית לכל אחת מהן 
 שתיראה להן לנכון כמועילה. הרשות לגרום להפסקת ו/או הסרת המפגע ו/או המטרד באותה דרך

חל איסור מוחלט על שימוש במתקן צלייה )דוגמת מנגל( בתחום המתחם, הן בדירות והן בשטחים  .6
 הציבוריים.  

אין לקיים אירועים ולערוך התכנסויות בשטחים הציבוריים, אלא בתיאום עם המשכירה או עם  .7
 .  חברת האחזקה מטעמה ובכפוף לעמידה בדרישותיה ובהנחיותיה

על השוכר להודיע למשכירה או לחברת האחזקה על כל מפגע ו/או תקלה בדירה ו/או במתחם  .8
 בהקדם האפשרי. 

השוכר לא יחזיק כל חפצים, כלים, ציוד, אשפה וחפץ כלשהו מחוץ למושכר, לרבות בשטחים  .9
נהג הציבוריים, במעברים וכיו"ב. כל פסולת או אשפה אך ורק על פי שיטת פינוי האשפה אשר תו

 במתחם.

הרשות בידי המשכירה ו/או חברת האחזקה ו/או מי מטעמן, לסלק ללא כל התראה מוקדמת כל  .10
חפץ, כלי, ציוד, מתקן, או כל דבר אחר אשר יימצא מחוץ לשטח המושכר ואשר יהווה לדעת מי מהן 

שגיאה! מטרד, ולחייב את השוכר בהוצאות הכרוכות בגין סילוק המטרד כאמור, כאמור בסעיף 
 להלן.  מקור ההפניה לא נמצא.

השוכר רשאי להחזיק חיות מחמד בדירה, ובלבד שידאג לכך שלא ייווצר מטרד כדוג' ריחות או  .11
רעשים לשכניו במתחם. החזקת החיות תהא בכפוף לדין )לרבות בכל הקשור לרישוי, מתן חיסונים, 

: תרנגולות(. השוכר יהא הרה חיות משק בית )לדוגמהחזיק בדימחסומים ורצועות לכלבים(. אין ל
אחראי באופן מוחלט לכל מטרד ו/או נזק שתגרום חיית המחמד, במישרין או בעקיפין, לדירה ו/או 

 לשטחים הציבוריים ו/או לצד ג'. אין להאכיל את חיית המחמד מחוץ לדירה.

כבדים/גדולים במעליות יש לתאם מראש עם המשכירה או חברת האחזקה כל הובלה של משאות  .12
המתחם. מובהר לשוכר, כי תיאום כאמור נדרש לצורך הגנה על המעליות מנזקים אשר עלולים 

 להיגרם להן כתוצאה מהובלת משאות כבדים/גדולים כאמור. 

המשכירה או חברת האחזקה רשאיות )אך לא חייבות( לנקוט באמצעי ביטחון שונים למתחם,  .13
 ת קוד, הקמת מחסומי חניה, התקנת מצלמות וכיו"ב. לרבות התקנת דלת כניסה בעל

 
 
 
 



 
- 99 - 

 

 חתימת המציע: _________________

 
 שימוש בפנים המושכר ובחניה

השוכר יהיה רשאי לתלות תמונות, אביזרי נוי וכו' בתנאי שהתלייה תבוצע באופן שיאפשר הסרתם  .14
 והשבתה של הדירה למצב חדש באמצעות צבע קיר רגיל וחומר סתימת חורים בקירות )שפכטל(.

ט לקדוח ו/או לחורר באמצעות מסמרים ו/או ברגים בכל חיפוי בדירה )כגון: חל איסור מוחל .15
קרמיקה 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. 

האחזקה השוטפת, לרבות החלפת חלקים וחומרים מתכלים )כגון: על השוכר לבצע את פעולות  .16
 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
ירה או חברת האחזקה בכל עת, והן תהיינה רשאיות לעשות עותק מפתח הדירה יימצא בידי המשכ

 בו שימוש במקרי חירום בלבד.  

ובהם בלבד,  –תליית כביסה תבוצע במקומות המיועדים לכך בדירה או בקירותיה החיצוניים  .18
 באופן שיאפשר שמירה על חזות אסתטית של המתחם. 

ה לו, ולצורך חניית רכבו בלבד )לפי השוכר יעשה שימוש לצרכי חניה אך ורק בשטח החניה שהוקצ .19
פרטי הרכב שנמסרו למשכירה או לחברת האחזקה, ולא כל רכב אחר או לכל צורך אחר שאינו 

 חניית רכב(. 
 כללי

אין להשתמש בציוד ו/או במתקני המתחם המשותפים אלא לצרכים להם נועדו אותם ציוד או  .20
 מתקנים.

ע כל עבודה או פעולה שהשוכר אחראי לביצועה המשכירה או חברת האחזקה מטעמה רשאיות לבצ .21
על פי תקנון זה ושלא בוצעה על ידו על אף שניתנה התראה מתאימה מצד המשכירה או חברת 

, והמשכירה תהיה 10%האחזקה. במקרה כזה, יחויב השוכר בעלות הטיפול בתוספת תקורות של 
לצורך חילוט חוב השוכר בגין רשאית לעשות שימוש בבטחונות שניתנו לה על פי הסכם השכירות 

 כך.

המשכירה או חברת האחזקה מטעמה תהא רשאית לשנות את הוראות התקנון מפעם לפעם, תוך  .22
מתן הודעה לשוכרים על השינויים כאמור. הודעה כאמור תימסר באמצעות המצאתה לתיבות 

 הדואר של השוכרים או פרסומה על גבי לוח המודעות של המתחם ו/או של הבניין.

 

 
__________________    ______________________ 

 השוכר      המשכירה
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 חתימת המציע: _________________

 טופס הרשאה לחיוב חשבון –נספח ג' להסכם השכירות 

 
 

      לכבוד בנק 
 קוד מסלקה סוג חשבון מס' חשבון בנק

       סניף 
     כתובת הסניף 

 בנק סניף  
  

 
 אסמכתא/מס' מזהה של הלקוח בחברה קוד מוסד

  

 
                                                                                                אני/ו הח"מ,   .1

 מס' זהות/ח.פ.  שם בעל/י החשבון כמופיע בספר הבנק
 

            כתובת: 
  

מיקוד      עיר   מס'    רחוב
 

שכירות דמי הנ"ל בסניפיכם בגין  נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו
 .                                           עבור

בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם באמצעי מגנטי או רשימות ע"י  
 כמפורט מטה בפרטי ההרשאה.                                                                                 

 
 דוע לי/נו כי: י .2

         הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק  א.
שתיכנס לתוקף, יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן, ניתנת לביטול עפ"י 

 הוראת כל דין. 
אהיה/נהיה רשאי/ים לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד, שהידיעה על כך תימסר על  ב.

 לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.  ידי/נו לבנק בכתב,
אהיה/נהיה רשאי/ים לבטל חיוב, לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב, אם  ג.

אוכיח/נוכיח לבנק כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב 
 ההרשאה, אם נקבעו. 

שעלי/נו להסדיר עם  ידוע לי/לנו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים, נושאים .3
 המוטב. 

ידוע לי/לנו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו ע"י  .4
 הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה. 

הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת וכל עוד  .5
 ביצוען. לא תהיה מניעה חוקית או אחרת ל

הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה  .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
עפ"י  _____________ )המשכירה(______סכום החיוב ומועדו יקבעו מעת לעת ע"י  .8

 מנו.הסכם שכירות ע
 :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
….……………………………………………………………………

… 
 
 בנקאישור 
 

 קוד מסלקה סוג חשבון מס' חשבון בנק לכבוד  
                                

           
 

 בנק סניף  
  

 
 אסמכתא/מס' מזהה של הלקוח בחברה קוד מוסד
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 חתימת המציע: _________________

לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי                                       -קיבלנו הוראות מ
טי או ברשימות שתציגו לנו מדי פעם בפעם, ואשר מספר חשבוני/נם בבנק יהיה נקוב בהם, מגנ

והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה. רשמנו לפנינו את ההוראות, ונפעל בהתאם. כל עוד מצב 
החשבון יאפשר זאת: כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען; כל עוד לא התקבלה 

 בכתב על ידי בעל/י החשבון או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר. אצלנו הוראת ביטול 
 
 

 בכבוד רב,           תאריך: 
   בנק 

  
   סניף 

  
)חתימה וחותמת     

 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

אי לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום בזה כלפיכם בערבות מוחלטת ובלתי מותנית בכל תנ
שקלים חדשים  (  ) ₪    של

בקשר עם חוזה שכירות מיום  ( שתדרשו מאת המבקש"סכום הערבות" -)להלן 
____________. 

 סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן בתנאי ההצמדה שלהלן:
על ידי הלשכה פירושו מדד המחירים לצרכן המתפרסם מדי חודש  - מדד המחירים א.

 המרכזית לסטטיסטיקה.
אם יתברר בעת תשלום סכום הערבות ו/או חלק ממנו כי מדד המחירים הידוע ביום  ב.

 ביחס למדד המחירים בגין חודש  עלה( "המדד החדש" -התשלום כאמור )להלן 
( ביחס "מדד הבסיס" -)להלן יום _________ שפורסם ב_____ לשנת _____ 

 .הבסיסדד שבין המדד החדש למ
סכום " -)סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד המחירים כאמור יקראו 

 "(.הערבות הצמוד
לפי דרישתכם הראשונה בכתב, אנו נשלם לכם, לא יאוחר משבעה ימים מתאריך התקבל  .2

דרישתכם אצלנו לפי כתובתנו המפורטת מטה, כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה 
ת הצמוד, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו על סכום הערבו

 חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.
אתם תהיו רשאים לממש ערבות זו בבת אחת או בחלקים, לפי שיקול דעתכם הבלעדי  .3

ובלבד שבשום מקרה לא נשלם לכם בגין הערבות סכום כולל שיעלה על סכום הערבות 
 רשי הצמדה.בתוספת הפ

תמומש תקופת  אם)             או עד ליום )כולל(            שאר בתוקף עד ליום יערבות זו ת .4
 בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.האופציה( 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה ו/או להעברה.  .5
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 חתימת המציע: _________________

 

 טר חוב ש –להסכם השכירות  ו'נספח 
 

 בלתי סחיר  שטר חוב
  שנת    בחודש   ביום      -שנעשה ב

 
לפקודת אני מתחייב לשלם כנגד שטר זה   שנת          בחודש     ביום 

ש"ח, שיהא צמוד  _________ סכום של ,"(המשכירה)להלן: " ___________
 למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן:

 בלתי בשכירות.יהתמורה ק

 _________________לום: מקום התש

 בשטר חוב זה יהיה למונח "צמוד מדד המחירים לצרכן" הפרוש הבא:

אם יתברר מתוך המדד שיתפרסם לאחרונה, לפני מועד הפירעון בפועל של  .1
, כי המדד החדש "המדד החדש" -תשלום כלשהו של דמי השכירות )להלן: )

ודש  לח -15אשר פורסם ב _________עלה לעומת מדד חודש 
, כי אז "מדד הבסיס" )להלן: __________ שנת ________ יוגדל הסכום (

 .מדד הבסיס, בשיעור שבו יעלה המדד החדש לעומת לתשלום

מדד המחירים  -משמעו  "המדד"או  "מדד המחירים לצרכן"זה  בשטר .2
לצרכן הכולל פירות וירקות והנקבע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

גוף  ולמחקר כלכלי וכולל אותו מדד, אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד או 
, בין שהיה בנוי על  רשמי אחר, לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו
אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו. אם יבוא מדד אחר, 
והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי לא תקבע את היחס בינו 

את היחס בינו לבין  המשכירהיקבעו רואי החשבון של  לבין המדד המוחלף,
 המדד המוחלף.

 מרחוב ____________  ת.ז. _____________שם עושה השטר: 
_______________ 

                    חתימת עושה השטר: 

 

 ערבות אוואל

כל  אני ערב ערבות אוואל לתשלום השטר על ידי עושה השטר ומוותר בזאת על 
 .1967 -דרישה בגין חוק הערבות, תשכ"ז  טענה ו/או

 חתימות הערבים:

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 –השכירות  להסכםנספח ח' 

 
 פרוטוקול מסירת חזקה 

 
 תאריך: __________

 
 

דירה מס' __  קומה  גוש ____  חלקה __ _____  מס' _________  רח'   עיר/ישוב  _______

 מס' __  

 

_________ כצד ____( ___ המשכירהבבדיקה הפיזית שנעשתה לצורך העברת רכוש בין חברת ) 

 מוסר   

 ) השוכר ( _____________________________________כצד המקבל,   גב'/לבין מר

 נתגלו הליקויים המפורטים ברשימה שלהלן:

 

 הפריט הטעון תיקון      מס'  
 

 אור התיקון הנדרשית                      

   

   

   

 
  –קריאת שעונים 

 
     שעון מים      שעון חשמל 

 
   זקריאת מונה ג

 
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.

עובד בעל הסמכה ונמצאו המשכירה מאשרת שמערכות גילוי האש והכיבוי נבדקו על ידי  .8

 תקינות.

לעיל, נמצאה הדירה, רכיביה ומערכותיה בטבלה שלמעט הליקויים שנרשמו השוכר 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: _________________

 .בהסכםדאג לתיקון הליקויים בהתאם לאמור ת המשכירה .10

      

 

  תאריך    
 

 שם וחתימה              

 )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( ________________רת חב

או לבצע שינויים הנני שוכר דירה מס' ____ בבניין מס' _____. ברצוני לרכוש את התוספות 
 ₪.ת התוספות/שינויים היא _______________ מטה. ידוע לי, כי סה"כ עלו בדירה כמפורט

 

 עלות תיאור השיפור

  

  

  

  

  

 

 _______סה"כ לתשלום, כולל מע"מ: ___

 התשלום יבוצע באופן ובמועדים כדלקמן:

 

________________________________________ 

________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 על החתום

 

_________________________  _________________________ 

 השוכר חתימת    חתימת המשכירה
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 חתימת המציע: _________________

 

 חוברת הוראות תחזוקה –י' להסכם השכירות נספח 
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 חתימת המציע: _________________

 

 תחזוקה מפרט –י"א להסכם השכירות נספח 

 

( להסכם העיקרי3יצורף 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 המונחת כהשנער
_______ 

 
ןב  י

  ______________' חברה מס, ______________
  ______________ מרחוב

 ;חדמצד א "(ה)להלן: "המשכיר
 

ן י ב  ל
  ______________.ז. ת ______________
 ______________ת.ז.  ______________

 ______________ שכתובתם
 

 מצד שני;  )להלן ביחד ולחוד: "השוכר"(
 

 
 

כירות בלתי מוגנת בקשר עם דירה הצדדים נחתם ביום ________ הסכם ש ובין
________ במקרקעין הידועים כגוש _______ חלקה מס' __ בבניין __ בפרויקט 

 "(;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 בתחילת איחור של האפשרות את להסדיר הצדדים וברצון

 
 

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן
 

 תוהגדרו 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 דים למעט השינויים המוסדרים ימשיכו לחול ולחייב את הצד החוזההוראות  .1.3

 . זה

 

 במסירת הדירה  איחור .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

מדמי השכירות היומיים, כשהסכום  50%הקונה לפיצוי בסך של  זכאי יהיה, יום

מס' הימים שבהם יוכפל  – החוזהמוכפל במס' ימי העיכוב. אם ביטל השוכר את 

הפיצוי יהיה מס' ימי העיכוב עד ליום הביטול. אם בחר השוכר שלא לבטל את החוזה 

מס' הימים שבהם יוכפל הפיצוי יהיה מס' ימי העיכוב עד למועד המסירה בפועל  –

 והפיצוי ישולם על דרך הנחה מדמי השכירות שעליו לשלם למשכירה.   של הדירה

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, 
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 חתימת המציע: _________________

 השכירות תקופת מתחילת החל"ב, וכיוצתשלום אגרות מים וביוב, תשלום עבור גז 

 .בפועל

יום, ייחשב הדבר כהפרה של  60יחול עיכוב בתחילת תקופת השכירות העולה על  אם .2.4

 לפי כל דין.   הסעדיםהמשכירה לכל דבר ועניין, המזכה את השוכר בכל 

ימים מראש  15ההסכם, בהתראה של  לבטל את זכותשלב תעמוד לשוכר  בכל .2.5

ימים, וזאת ללא צורך  15סיומו במהלך אותם ובכתב, ובלבד שהעיכוב לא בא ל

 . 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

 זכות הביטול של השוכר. לא יהיה זכאי השוכר לפיצוי. אין באמור כדי לפגוע ב

 יעודכנו תקופות השכירות בהתאם. –בגין כל עיכוב כאמור  .2.7

 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

 
 

 השוכר  המשכירה
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 חתימת המציע: _________________

 (" להסכם העיקרי;6נספח "ג)  

 

נוהלי פרסום ועריכת הגרלות לזכאים לשכירת דירה בשכר דירה מופחת 
 בפרויקט "דיור להשכרה" 

 

 "(.ההסכםלכל המונחים בנספח זה תהא הפרשנות אשר ניתנה להם בהסכם העיקרי )"

 

 תוכן עניינים:

 כללי. .1

 מטרת הנוהל. .2

 פרסום הדירות בשכ"ד מופחת. .3

 מוקדי המידע הטלפוני. .4

 אתר האינטרנט של הפרויקט. .5

 משרדי היזם באתר הפרויקט. .6

 סיורים בדירות בשכר דירה מופחת במתחם.  .7

 מועדי ההגרלות. .8

 כאים להירשם להגרלה.הז .9

 ההרשמה להגרלה ובקשת ההרשמה. .10

 עריכת ההגרלה. .11

 הודעות על תוצאות ההגרלה.  .12

 תשלום הפיקדון. .13

 בחירת דירות בשכר דירה מופחת במתחם והפניה לחתימת הסכם השכירות.  .14

 אי עמידת הזכאי בלוחות זמנים. .15

 מסירת מידע מטעה ו/או חלקי על ידי הזכאי. .16

 די הזכאי.חזרה מבקשת הרשמה על י .17

 רשימת ההמתנה. .18

 סמכויות החברה. .19

 נוסח מוצע של תקנון ביצוע ההגרלה. –נספח א'  .20

 נוסח אישור נציג היזם. -נספח ב'  .21
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 חתימת המציע: _________________

 

 כללי .1

מטרת המכרז הינה לקדם דיור להשכרה לטווח ארוך לצורך שכלולו של שוק השכירות 
יור להשכרה לטווחי ויצירת מגוון פתרונות שכירות ברחבי הארץ, וזאת תוך יצירת תמהיל ד

זמן שונים הן במחירים מופחתים והן בפיקוח על עליית מחיר השכירות תוך מתן יציבות 
 וודאות לשוכר בהתאם לצרכיו התעסוקתיים והמשפחתיים. 

 
בהתאם להוראות המכרז, ישכיר היזם את הדירות בשכר דירה מופחת, והכל בהתאם 

 להוראות ההסכם.
 

עתיד הוראות דין ו/או הוראות על ידי ממשלת ישראל ו/או כל אם קיימות ו/או תיקבענה ב
גוף ו/או ועדה מטעמה, ביחס לנהלי השכרה לזכאים ו/או נהלי עריכת הגרלות לזכאים, 
אשר יוסיפו ו/או ישנו ו/או יתקנו ו/או יחמירו על הוראות נוהל זה, יחולו הוראות אלו 

 אלו רלוונטיות ביחס לפרויקט.  בהתאמה גם על פרויקט זה, אם החברה תקבע שהוראות
 

 כמו כן, ההגרלה תיערך בכפוף להיתר הנדרש על פי דין לעריכתה, ולתנאיו. 
 

 מטרת הנוהל .2

מטרת הנוהל היא קביעת הנחיות לפרסום ושיווק המתחם על ידי היזם וקביעת נוהל עריכת 
ה בדבר ההגרלות לזכאים להם תושכרנה הדירות בשכר דירה מופחת, והכל בהתאם להחלט

 דיור להשכרה והוראות הדין החל על פרויקטים לדיור להשכרה.
לחברה תהיה הסמכות להורות על תיקון כל הוראה מהוראות הנוהל מעת לעת, לבקשת 

 היזם או בתיאום עמו. 

 פרסום ושיווק הדירות בשכ"ד מופחת .3

( 6שיווק הדירות בשכ"ד מופחת ופרסומן לזכאים על ידי היזם, יחל שישה ) .3.1
שים לפני תחילת תקופת ההשכרה וכן במהלך תקופת ההשכרה כמפורט חוד

 להלן.

היזם מתחייב לכלול, בכל מידע פרסומי ו/או שיווקי שיופץ על ידו ו/או על ידי כל  .3.2
גורם מטעמו בקשר עם הפרויקט, משפט לפיו הפרויקט מוקם במסגרת תכנית 

בעוני( )כל הנ"ל, דירה להשכיר", וזאת בצירוף שמה של החברה והלוגו שלה )צ"
"(. התחייבות כאמור תחול על כל מידע מיתוג הפרויקטבמצטבר, ייקרא להלן: "

פרסומי ו/או שיווקי כאמור, יהא אופן הפרסום אשר יהא, לרבות )ומבלי למעט 
מכלליות האמור( באמצעי התקשורת השונים, בכל המדיות ובכל אמצעי 

אמצעי הפרויקט וכיו"ב )להלן: " הפרסום, שילוט באתר הפרויקט ועל גבי בנייני
 "(. פרסום

היזם יפרסם את הדירות בשכ"ד מופחת בכל אמצעי תקשורת שיבחר, אך הוא  .3.3
 חייב לפרסם גם באמצעי הפרסום שלהלן:

טרם תחילת תקופת ההשכרה ייעשה פרסום הדירות בשכ"ד מופחת  .3.3.1
בשני עיתונים בתפוצה ארצית ובעיתון מקומי אחד במשך שלושה 

ע לפחות. לאחר תחילת תקופת ההשכרה, ייעשה פרסום סופי שבו
( חודשים )לפחות(, 18הדירות בשכ"ד מופחת אחת לשמונה עשר )

( ימים טרם מועד פקיעתה של רשימת 45כארבעים וחמישה )
להלן, בעיתון יומי מוביל אחד  18.4ההמתנה כמפורט בסעיף 

 לפחות, ולמשך תקופת זמן שתיקבע לפי שיקול דעת היזם. 

רם תחילת תקופת ההשכרה ובמהלך כל תקופת ההשכרה, ייעשה ט .3.3.2
הפרסום גם באתר האינטרנט של הפרויקט, אשר יופעל על ידי 

 להלן. 5היזם, כמפורט בסעיף 



 
- 115 - 

 

 חתימת המציע: _________________

היזם מתחייב להציב )ולתחזק( באתר הפרויקט, במהלך כל תקופת  .3.3.3
הבנייה, בצמוד ו/או על גבי שלט האתר המרכזי ובמיקום מרכזי 

בכיתוב ברור, שיכלול את מיתוג הפרויקט, בגודל שלא ובולט, שלט, 
 ס"מ.  100*120-יפחת מ

כמו כן ובכפוף להוראות כל דין, מתחייב היזם להציב )ולתחזק( על  .3.3.4
כל בניין שייבנה בפרויקט והמיועד להשכרה, מיד עם השלמת 
הקמתו ולאורך כל תקופת ההשכרה של הפרויקט, במיקום מרכזי 

רור, שיכלול את מיתוג הפרויקט, בגודל שלא ובולט, שלט, בכיתוב ב
 ס"מ.  80*50-יפחת מ

בכל פרסום כאמור תצוין הכתובת שבה ניתן להשיג עותק של תקנון ההגרלה 
 הנזכר להלן.

מובהר, כי מלוא האחריות בקשר עם וכתוצאה ממילוי התחייבויות היזם כאמור 
לגרוע מכלליות  בסעיף זה לעיל, תחול על היזם באופן בלעדי ומוחלט. מבלי

האמור, תחול על היזם האחריות להסדיר את קיום התחייבויותיו כאמור בכל 
היבט חוקי ו/או רישויי ו/או כספי שהוא. היזם יישא בכל העלויות הכרוכות 
בקיום התחייבויותיו כאמור ובכלל זה עלויות בקשר עם הפקת, הצגת, פרסום, 

 (.לרבות אגרות ו/או היטלים )אם וככל שיחולו

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היזם מתחייב להביא לאישור החברה, מראש, 
כל תוכן פרסומי ו/או שיווקי מטעם היזם )וכל מי מטעמו(, אשר יפורסם בכל 

 אמצעי פרסום, בקשר עם הדירות בשכר דירה מופחת.

החברה תהיה רשאית לקבוע, בכל עת, כי פרסום המתחם ו/או הדירות, באופן  .3.4
ו חלקי, יבוצע גם באתר החברה או בכל מדיה אחרת, ובמקרה כזה יחול מלא א

 האמור להלן:  

החברה תהא רשאית לעשות שימוש בשמו של היזם ו/או בשם  .3.4.1
הפרויקט במסגרת הפרסום, לדרוש ולקבל מהיזם את תוכן הפרסום 
ו/או מידע אחר שיידרש לצורך הפרסום )לרבות חומרי צילום, 

לוגו, טקסט, שרטוטים, מסמכי אדריכלות הדמיות, אילוסטרציה, 
"(. אין באמור כדי לגרוע החומר השיווקיותכנון ועוד( )להלן: "

מזכות החברה לפרסדם כל חומר שיווקי אחר בקשר עם המתחם, 
 שיגיע לידה או יווצר על ידה, אף אם לא התקבל מאת היזם. 

החברה תהא רשאית להציג באתר החברה קישור לאתר האינטרנט  .3.4.2
 היזם, לפי שיקול דעתה.  של

היזם מסכים ומתחייב לביצוע הפרסום באופן האמור לעיל ונותן  .3.4.3
לחברה הרשאה בלתי חוזרת לכך והכל מבלי שהיזם ו/או מי מטעמו 

 יהיה זכאי לתמורה כלשהי מאת החברה. 

אין באמור כדי להטיל חובה על החברה לפרסם את התוכן המלא  .3.4.4
ל ידי היזם ו/או לפרסמו בכלל, של כל חומר שיווקי כפי שיועבר ע

והיזם לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה 
 בקשר עם כך. 

היזם מצהיר כי הינו בעל מלוא הזכויות וידאג להיות בעל מלוא  .3.4.5
הזכויות )לרבות זכויות היוצרים( בכל חומר שיווקי שיועבר על ידו 

הפרה של זכויות  לחברה וכי כל חומר שיווקי שיימסר לא יהווה
צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני ו/או זכויות יוצרים. 

 היזם ישא בכל תוצאה שתחול כתוצאה מהפרה של התחייבות זו.  

להסרת ספק, זכות החברה לעשות שימוש בחומר השיווקי תמשיך  .3.4.6
 לחול אף לאחר תום תקופת ההשכרה. 
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 המוקד הטלפוני של הפרויקט .4

ודשים לפני תחילת תקופת ההשכרה, ובמשך כל תקופת ההשכרה, היזם יפעיל ( ח6שישה )
 08:00-17:00( ימים בשבוע בין השעות 5מוקד מידע טלפוני לפרויקט, אשר יפעל חמישה )

 מופחתלקבלת הבהרות והסברים בקשר להרשמת זכאים לשכירות דירות בשכר דירה 
כתן ומידע אודות הפרויקט לשוכרים במתחם, פרטים לגבי ההגרלות, מועדיהן ואופן ערי

 בשוק החופשי.

 אתר האינטרנט של הפרויקט  .5

( חודשים לפני תחילת תקופת ההשכרה ובמשך כל תקופת ההשכרה, היזם יפעיל 6שישה )
אתר אינטרנט ייעודי לפרויקט. באתר יכלל תקנון ביצוע ההגרלה, אשר יאושר מראש על 

 הבאים:  ידי החברה, ויכלול בין היתר את הפרטים

 שם היזם.  .5.1

הדירות הפנויות בשכר דירה מופחת, המיועדות להשכרה לזכאים. הפירוט יכלול  .5.2
את מספר החדרים בכל דירה בשכר דירה מופחת, מספר הבניין והקומה בבניין, 
דמי השכירות החודשים ודמי האחזקה נכון למועד הפרסום באתר ומועד תחילת 

 תקופת השכירות הרלוונטית.

יכת ההגרלות לזכאים, מקום עריכת ההגרלה ושיטת ההגרלה. על היזם מועדי ער .5.3
להבהיר באופן ברור מהי סוג תעודת הזכאות הנדרשת מהזכאים לצורך 
השתתפותם בהגרלה לדירות בשכר דירה מופחת )אישור מסוג "חסר דירה מחיר 

 למשתכן"(, לרבות פרסום דוגמה גנרית של נוסח האישור הנדרש.

 ו. נוהל זה, במלוא .5.4

 מועדי הסיורים בדירות בשכר דירה מופחת במתחם.  .5.5

 בקשתטפסי בקשה להרשמה למתחם הניתנים להורדה, ללא תשלום )להלן: " .5.6
 "( ופירוט על אופן הגשתם. הרשמה

לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל בדבר דיור להשכרה, החל על  4.8סעיף  .5.7
מחיר מופחת )לעיל הפרויקט והקובע את תנאי הסף והקריטריונים לזכאות ב

 "(.החלטה בדבר דיור להשכרהולהלן: 

פרטים אודות תהליך הנפקת אישורי זכאות ופרטי התקשרות של החברות  .5.8
 המנפיקות אישורים אלו.

מידע בקשר להשכרת דירות בשוק החופשי לרבות: סוגי הדירות, שטחיהן,  .5.9
 תקופות השכירות, ערבויות וכיו"ב.

 אשר ייחתם בין השוכר לבין היזם.  נוסח הסכם השכירות על נספחיו, .5.10

 פרטים בדבר אופן תשלום הפיקדון בשיק ו/או בהעברה בנקאית, לידי היזם. .5.11

אפשרות יצירת קשר עם נציג היזם באמצעות פקסימיליה או באמצעות דואר  .5.12
ימי עסקים ממועד קבלת הפניה  3אלקטרוני ומענה לפניות אלו, לא יאוחר מאשר 

 אצל היזם. 

מור לעיל, יציין היזם כי הדירות להשכרה הן במסגרת פרויקט בכל פרסום כא .5.13
 להשכרה למגורים שיזמה החברה.

 מועד ואופן פרסום תוצאות ההגרלה.  .5.14

הבהרה מפורשת כי המידע שיימסר על ידי הנרשמים להגרלה )לרבות שם, מספר  .5.15
תעודת זהות, מספר תעודת זכאות, כתובת ופרטים מזהים נוספים(, יועבר לידי 



 
- 117 - 

 

 חתימת המציע: _________________

ה ו/או לידי משרד הבינוי והשיכון ו/או מי מטעמם, לצורך בדיקה ואימות החבר
הוא מסכים למסירת  –זכאותו של הנרשם, וכי בהגשת המידע על ידי הנרשם 

 המידע למטרה זו. 

 לנוהל זה. נספח א'נוסח מוצע של תקנון ביצוע ההגרלה, מצורף כ

 משרדי היזם באתר הפרויקט .6

( חודשים לפני מועד תחילת תקופת ההשכרה, משרד, 6) היזם יפתח באתר המתחם, שישה
שכתובתו ושעות הפתיחה יפורטו באתר האינטרנט של הפרויקט ובאתר האינטרנט של 

"(. משרדי היזם במתחם יהיו פתוחים בתקופת משרדי היזם במתחםהחברה )להלן: "
שעות  4 -ושעות לפחות בימי חול,  6ההרשמה הראשונה, כהגדרתה להלן, מידי יום במשך 

 לפחות בימי ו' וערבי חגים. 

 סיורים בדירות בשכר דירה מופחת במתחם  .7

סיורים יערכו כשבועיים לפני מועד ההגרלה הרלוונטית. הסיור אינו חובה וזכאי יהא רשאי 
 להשתתף בהגרלה גם אם לא נכח בסיור. 

 מועדי ההגרלות .8

יערך לא יאוחר ההגרלה הראשונה לבחירת דירות בשכר דירה מופחת במתחם, ת .8.1
 ההגרלה( חודשים לפני מועד תחילת תקופת ההשכרה )להלן: "4מאשר ארבעה )

 "(.הראשונה

הגרלות לגבי דירות פנויות בשכר דירה מופחת, תתקיימנה אחת לשמונה עשר  .8.2
( חודשים במהלך כל תקופת ההשכרה, במועד אשר יקבע על ידי היזם, אך 18)

לעיל )להלן:  3.1ום כמפורט בסעיף ( ימים ממועד הפרס30לפחות שלושים )
 "(.בתקופת ההשכרה ההגרלות"

 "(.מועדי ההגרלות)להלן ביחד: "

 

 הזכאים להירשם להגרלה .9

אישור " :זכאים בעלי אישור זכאות במועד ההרשמה להגרלה )לעיל ולהלן .9.1
"(, אשר הגישו את בקשת ההרשמה עד המועד האחרון וקיבלו אישור זכאות

שאים להירשם להגרלה. אישור הזכאות יונפק שבקשתם נקלטה, יהיו ר
חברות באמצעות חברות הסיוע בשכר דירה מטעם משרד הבינוי והשיכון )להלן: "

"(. סמוך טרם עריכת ההגרלה בפועל ייבדק תוקפם של אישורי הזכאות של הסיוע
 –הנרשמים, בתיאום עם החברה, ואדם שנרשם להגרלה אך נמצא כי אינו זכאי 

  רלה.לא ישתתף בהג

בכל מקרה, לא ישתתפו בהגרלה היזם והמפקח מטעם היזם, מנהליהם,  .9.2
 שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם.

 בן/בת זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות. –" בן משפחה"לעניין זה, 

 ההרשמה להגרלה  .10

( ימים ממועד פרסומה על 40ההרשמה להגרלה הראשונה תמשך במשך ארבעים ) .10.1
 "(.תקופת ההרשמה הראשונה"ידי היזם )להלן: 

( ימים ממועד 30במהלך תקופת ההשכרה, ההרשמה תמשך במשך שלושים ) .10.2
 "(.תקופת ההרשמה השנייהפרסומה על ידי היזם )להלן: "

תקופת ההרשמה הראשונה ותקופת ההרשמה השנייה יקראו ביחד ולהלן 
 ".תקופת ההרשמה"

 להגיש בקשת הרשמה. זכאים בעלי אישור זכאות כאמור לעיל, יהיו רשאים  .10.3
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בקשת ההרשמה תוגש במשרדי היזם במתחם )ביחס להגרלה הראשונה בלבד(  .10.4
ו/או באתר האינטרנט של הפרויקט ו/או באמצעות דואר רשום ו/או דואר 
אלקטרוני ו/או בפקס, ועליה להתקבל אצל היזם במהלך תקופת ההרשמה, על 

 מנת להיכלל בהגרלה.  

( 14שמה, יהא לא יאוחר מאשר ארבעה עשר )המועד האחרון להגשת בקשת הר .10.5
מועד ימים לפני מועד ההגרלה הרלוונטי שיפורסם על ידי היזם )להלן: "

 "(. ההרשמה האחרון

 בקשת ההרשמה תכלול את המסמכים הבאים: .10.6

 עותק של אישור הזכאות, כפי שהתקבל מחברות הסיוע.  .10.6.1

 הזהות. צילום תעודות זהות של הזכאי ובן/בת הזוג וכן ספח תעודת .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
 ידי היזם ו/או החברה. 

על משק בית להגיש בקשת הרשמה אחת למתחם, לרבות בני זוג ללא ילדים וכן  .10.7
ניתן להגיש בקשת הרשמה על שם מועמד אחד ובקשת  יחידים הנרשמים יחד. לא

 הרשמה נוספת על שם בן/בת הזוג או שותף עבור אותו מתחם. 

הזכאי, בן זוג/בת זוג )אם קיים(, לרבות ידוע/ידועה בציבור  –"משק בית" משמע  .10.8
 . 18וילדים מתחת לגיל 

לן: לאחר סגירת ההרשמה להגרלה, תועבר רשימת הזכאים שנרשמו להגרלה )לה .10.9
לאישור החברה בצורה מאובטחת בהתאם להנחיות אבטחת  -"( הרשימה"

המידע של החברה או מי מטעמה. ידוע ליזם כי הרשימה תיבדק על ידי החברה 
 בשיתוף עם משרד הבינוי והשיכון ו/או כל גורם אחר. 

יחד עם העברת הרשימה לידי החברה, היזם יעביר לחברה אישור נציג מטעמו 
ת מנהל מטעם היזם, על כך שהרשימה ומלוא הפרטים בה, נבדקו מלווה בחתימ

לעומת תעודות הזהות ותעודות הזכאות של הנרשמים ונמצאו תקינים ומדויקים. 
. 

 לנוהל זה. נספח ב'נוסח אישור נציג היזם, מצורף כ

 

 עריכת ההגרלה  .11

ההגרלה תיערך במשרדי היזם או בכל מקום אחר בתיאום עם החברה, עד ארבעה  .11.1
 ( ימים ממועד ההרשמה האחרון.14שר )ע

 הליך ההגרלה יבוקר על ידי החברה ו/או מי מטעמה. .11.2

היזם ימנה עורך דין או רואה חשבון שישמש כמפקח מטעם היזם על הליך  .11.3
על הפרסומים בדבר האפשרות להשתתף בהגרלה, על מילוי ההגרלה, ובכלל זה 

פרסום תוצאות התנאים להשתתפות בהגרלה ועל עריכת ההגרלה בפועל ו
 "(.המפקח)לעיל ולהלן: " ההגרלה

היזם מתחייב כי ההגרלה תיערך באופן המעניק הזדמנות שווה לכל זכאי העומד  .11.4
בתנאי נוהל זה להשתתף בהגרלה )ובכפוף להוראות המקנות עדיפות לחלק 
מהנרשמים להגרלה, כמפורט בתנאי המכרז(. לצורך כך, היזם יבצע בדיקה 

טרם עריכת ההגרלה בפועל, ויוודא כי כל זכאי ומשק בית מקדימה של הרשימה 
של כל זכאי רשומים להגרלה פעם אחת בלבד וכי תעודות הזכאות תקינות. 
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הבדיקה תאושר על ידי המפקח מטעם היזם. כמו כן, היזם יבצע את ההגרלה 
 באמצעות תוכנה ממוחשבת בלבד. 

שמה להגרלה, זכאותם, כל הבקשות שהוגשו ע"י זכאים אשר במועד האחרון להר .11.5
ישתתפו בהגרלה, אף  -כפי שרשומה בנתוני משרד הבינוי והשיכון, תהיה בתוקף 

 אם הן עולות על מספר הדירות בשכר דירה מופחת הפנויות במתחם. 

כל מספר בקשה שעלה בהגרלה, ימוספר במספר סידורי, בהתאם לסדר הגרלתו,  .11.6
" ומספר הבקשה שהוגרל שני 1דהיינו, מספר הבקשה שהוגרל ראשון ימוספר "

"(, ובכפוף להוראות המכרז המספר הסידורי" וכך הלאה )להלן: "2ימוספר "
והוראות נוהל זה בדבר מתן עדיפות לבני מקום ו/או עדיפויות אחרות אם 

 קיימות בתנאי המכרז. 

 ההגרלה תבוצע בשלושה שלבים, בהתאם למפורט להלן: .11.7

 :הגדרות .11.7.1

ות בפרויקט כלל הדיר –" דירות הזכאים" .11.7.1.1
המוקצות לזכאים בשכר דירה מופחת )לרבות לבני 

 מקום(.

כלל הדירות בפרויקט  –" דירות בני מקום" .11.7.1.2
המוקצות לבני מקום בלבד, בהתאם להוראות 

 המכרז.

כלל דירות הזכאים,  –" יתרת דירות הזכאים" .11.7.1.3
 למעט דירות בני המקום. 

דירות  100ככל ובפרויקט הוקצו  -דוגמה להמחשה 
 30ם ונקבע בהוראות המכרז כי מתוכן לזכאי

דירות יוקצו לבני מקום, אזי יתרת דירות הזכאים 
 .   70בפרויקט הינה 

בשלב ככל והוראות המכרז קובעות עדיפות לבני מקום, אזי  .11.7.2
תיערך הגרלה בקרב בני המקום בלבד, ביחס לדירות בני  הראשון

ר הגרלתם המקום. בני המקום הזוכים יהיו אלו שעלו ראשונים בסד
בני המקום בהתאם לכמות דירות בני המקום בפרויקט )להלן: "

"(. בשלב זה אין משמעות לסדר העלייה בהגרלה של בני הזוכים
 המקום שאינם בני המקום הזוכים.

, תיערך הגרלה ביחס ליתרת דירות הזכאים בקרב כלל בשלב השני .11.7.3
מקום הזכאים שנרשמו להגרלה, לרבות בני המקום, אך למעט בני ה

"(. יתרת הזכאיםלעיל )להלן: " 11.7.2הזוכים, כהגדרתם בסעיף 
יתרת הזכאים הזוכים יהיו אלו שעלו ראשונים בסדר הגרלתם 

יתרת בהתאם לכמות יתרת דירות הזכאים בפרויקט )להלן: "
 "(.הזכאים הזוכים

יה בהגרלה ולמספר הסידורי של בשלב זה אין משמעות לסדר העלי
לסדר העלייה בהגרלה  יש משמעותיתרת הזכאים הזוכים אך 

ולמספר הסידורי של כלל המוגרלים בשלב זה שאינם נמנים על 
 "(.  הזכאים שאינם עלו בהגרלהיתרת הזכאים הזוכים )להלן: "

מטרתו לקבוע את סדר בחירת הדירות. בשלב זה  השלב השלישי .11.7.4
ישתתפו בני המקום הזוכים ויתרת הזכאים  תיערך הגרלה בה

 הזוכים בלבד. יובהר כי בשלב זה אין כל עדיפות לבני מקום.

לאחר השלמת שלושת השלבים המפורטים לעיל, יכין היזם רשימה  .11.7.5
אחת מאוחדת אשר הראשונים בה יהיו כלל המוגרלים בשלב 
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 חתימת המציע: _________________

השלישי בהתאם לסדר עלייתם בהגרלה, ולאחריהם יהיו הזכאים 
ם עלו בהגרלה )כהגדרת מונח זה לעיל(, בהתאם לסדר עלייתם שאינ

 "(.הרשימה לפרסוםבהגרלה בשלב השני )להלן: "

לדוגמה, ככל ובני המקום הזוכים ויתרת הזכאים הזוכים מהווים 
המספרים  30-אנשים, אזי ברשימה לפרסום הם יוצגו ב 30ביחד 

ל הסידוריים הראשונים בהתאם לתוצאות השלב השלישי והח
ואילך יוצגו הזכאים שאינם עלו בהגרלה  31ממספר סידורי 

 )כהגדרת מונח זה לעיל(, בהתאם לתוצאות השלב השני.

הזכאים שאינם עלו בהגרלה יכנסו לרשימת המתנה לבחירת דירה, 
 להלן. 18בהתאם להוראות סעיף 

 היזם ינהל פרוטוקול ההגרלה, שיהיה פתוח לעיון, אשר יכלול בין היתר, רשימה .11.8
מודפסת של תוצאות ההגרלה. רשימה זו תפורסם לעיון הציבור באתר האינטרנט 
של הפרויקט. יודגש, כי הרשימה לא תכלול פרטים אישיים מוגנים )"מידע 

 ותקנותיו. 1981-רגיש"(, בהתאם לקבוע בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 

 הודעות על תוצאות ההגרלה .12

( ימי עסקים 2ממועד ההגרלה הראשונה, ושני ) ( ימי עסקים7עד ולא יאוחר מאשר שבעה )
לאחר יתר ההגרלות, יפרסם היזם באתר האינטרנט של היזם את תוצאות ההגרלה וכן 

 ישלח את ההודעות שלהלן לזכאים:

לזכאים אשר בקשתיהם הוגרלו במספרים הסידורים הנמוכים  -הודעת זכייה  .12.1
ני, בה יצוין דבר זכייתם, "( תישלח הודעה בדואר אלקטרוהזוכיםביותר )להלן: "

כולל המספר הסידורי, המועד בו הם מוזמנים לבחירת דירה בשכר דירה מופחת 
במתחם, פרטים לגבי גובה ואופן תשלום הפיקדון. כן יצורף להודעה נוסח הסכם 
השכירות על נספחיו והסבר לגבי הביטחונות והמסמכים שהזוכה נדרש להמציא 

", המועד לבחירת דירה בשכר דירה מופחת" -ו "הודעת הזכייהליזם )להלן: "
 בהתאמה(.

ליתר הזכאים תישלח הודעה בדואר  –הודעה על כניסה לרשימת המתנה  .12.2
אלקטרוני כי בקשתם לא עלתה בהגרלה, אך הם נכללים ברשימת ההמתנה 

 "(.רשימת ההמתנה)להלן: "

 ההודעות תישלחנה לכתובת שמסרו הזכאים בבקשת ההרשמה. אם לא נמסרה .12.3
כתובת דוא"ל, יידרש היזם למסור הודעה באמצעי מקובל אחר, בתיאום עם 

 החברה. 

 תשלום פיקדון להבטחת הזכייה .13

הזוכים יידרשו לשלם ליזם, עד למועד בחירת דירה בשכר דירה מופחת במתחם  .13.1
)אלפים שקלים חדשים(, אשר ישולמו לחשבון ₪  2,000וכתנאי לבחירתה, סך של 

באתר האינטרנט, קודם למועד בחירת דירה בשכר דירה  היזם, שפרטיו יפורסמו
"( וכן הפיקדוןמופחת או באמצעות שיק שיומצא במועד בחירת הדירה )להלן: "

להמציא ליזם עד ו/או במועד בחירת דירה בשכר דירה מופחת, אישור על תשלום 
 הפיקדון.

או לאחר חתימת הזוכים על הסכם השכירות והשלמת המצאת כל הביטחונות ו/ .13.2
המסמכים המפורטים בהסכם השכירות, ליזם, יומר הפיקדון למקדמה על חשבון 
דמי השכירות שישולמו על ידי הזוכים עבור חודש השכירות הראשון לדירה 

 בשכר דירה מופחת, ולא יוחזר לזוכים.

אם זכאי שילם פיקדון אך חזר בו מרצונו לשכירת דירה טרם שנבחרה על ידו  .13.3
 דון. יושב לו הפיק –דירה 
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 חתימת המציע: _________________

 בחירת דירה בשכר דירה מופחת והפנייה לחתימת הסכם השכירות .14

לצורך בחירת דירה בשכר דירה מופחת, יזומנו הזוכים בהודעת הזכייה לימים  .14.1
 מרוכזים במהלכם יוצגו לזוכים דירות פנויות בשכר דירה מופחת.

מועד בחירת דירה בשכר דירה מופחת, יהיה המועד הנקוב בהודעת הזכייה ולא  .14.2
( ימים ממועד ההודעה על תוצאות ההגרלה )להלן: 14חות מאשר ארבעה עשר )פ
 "(. מועד בחירת דירה בשכר דירה מופחת"

זוכה שקיבל הודעת זכייה יגיע עם הודעת הזכייה למשרדי היזם ויהא זכאי  .14.3
 לבחור דירה בשכר דירה מופחת, מתוך הדירות בשכר דירה מופחת הפנויות.

רה מופחת הנו בהתאם למספר הסידורי שעלה סדר בחירת דירה בשכר די .14.4
בהגרלה, על פי סדר עולה )הזוכה בעל המספר הסידורי הנמוך ביותר בוחר 

 ראשון, וכן הלאה(. 

 לעיל. 14.2על הזוכה לבחור את הדירה בשכר דירה מופחת במועד הנקוב בסעיף  .14.5

לאחר בחירת דירה בשכר דירה מופחת, יופנה כל זוכה לחתימה על הסכם  .14.6
( ימים ממועד בחירת דירה בשכר דירה מופחת )להלן: 7ירות, בתוך שבעה )השכ

 "(.מועד החתימה על הסכם השכירות"

הזוכה יידרש להגיע למשרדי היזם במועד החתימה על הסכם השכירות ולחתום  .14.7
במקום ולהמציא ליזם אישור בדבר תשלום הפיקדון כמפורט להלן, את כל 

בהסכם השכירות ובהודעת הזכייה, ללא  הביטחונות ו/או המסמכים הנקובים
 יוצא מהכלל.

אם הזוכה לא יגיע לבחור דירה בשכר דירה מופחת ו/או לחתום על ההסכם  .14.8
בתאריך שנקבע, היזם יהא רשאי בתיאום עם החברה לבטל את זכייתו ולאפשר 

 לזוכה הבא בתור אחריו לבחור דירה בשכר דירה מופחת. 

י להמחות או להעביר את זכותו כזוכה למען הסר ספק, זוכה לא יהא רשא .14.9
 בהגרלה, לאדם אחר.

 אי עמידת הזוכה בלוחות זמנים .15

בכל מקרה של אי עמידה בכל אחד מלוחות הזמנים שנקבעו לעיל, בכל שלב שהוא 
מהשלבים הקבועים לעיל, לרבות אך לא רק, אי המצאת הפיקדון במועד ו/או במקרה בו 

שכר דירה מופחת ו/או לא הגיע לחתום על הסכם הזוכה לא הגיע במועד בחירת דירה ב
השכירות ו/או לא המציא הביטחונות הנדרשים במועד החתימה על הסכם השכירות, יהיה 
היזם רשאי, בתיאום עם החברה, לפסול את בקשת ההרשמה של הזכאי ו/או את הזכייה, 

 לפי שיקול דעתו של היזם ובתיאום עם החברה. 

 קי מסירת מידע מטעה ו/או חל .16

בכל מקרה של מסירת מידע חלקי ו/או שאינו נכון על ידי הזכאי ו/או מי מטעמו )להלן: 
"( בכל שלב שהוא של ההליך, יהיה היזם רשאי, בתאום עם החברה, עם המידע המטעה"

גילוי דבר מסירת המידע המטעה, לפסול את בקשת ההרשמה של הזכאי ו/או את הזכייה 
 ף בפרויקט.ו/או לשלול את זכאותו מלהשתת

 חזרה מבקשת הרשמה .17

זוכה שחזר בו מבקשתו לאחר בחירת הדירה ו/או זוכה שלא ביצע את הנדרש ממנו, על פי 
התנאים שבנוהל זה ובלוחות הזמנים הקבועים בו, על מנת להשלים את הליך שכירת 
הדירה, תבוטל זכייתו על ידי היזם, בתיאום עם החברה והיזם יהא רשאי לחלט את 

 , לפי שיקול דעתו של היזם, בתיאום עם החברה.הפיקדון

 מימוש זכאות לזכאים ברשימת ההמתנה .18
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 חתימת המציע: _________________

היזם יהא רשאי להשכיר דירות בשכר דירה מופחת במתחם לזכאים שברשימת  .18.1
 ההמתנה, בתיאום עם החברה. 

שימת ההמתנה, בעל המספר להלן, הזכאי הראשון בר 18.4בכפוף להוראות סעיף  .18.2
הסידורי הנמוך ביותר, יהיה רשאי לשכור דירה בשכר דירה מופחת במתחם, 

 במקרים הבאים:

במקום זוכה, אשר לא בחר דירה בשכר דירה מופחת במתחם  .18.2.1
 במועדים שלעיל, וזכייתו בוטלה על ידי היזם, בתאום עם החברה.

הסכם  בכל מקרה שבו תתפנה דירה משוכר קיים, לאחר חתימת .18.2.2
 שכירות, מכל סיבה שהיא.

אם ימצא כי הזכאי מרשימת ההמתנה אינו עומד עוד בתנאי הזכאות, תיבחן  .18.3
בקשתו של הזכאי הבא ברשימת ההמתנה, בעל המספר הסידורי הבא בתור, עד 

 שימצא זכאי שבקשתו תקינה.

, מובהר כי העדיפות לבני מקום תחול גם ביחס לעיל 18.2על אף האמור בסעיף  .18.4
לעיל ועקב  18.2לרשימת ההמתנה. ככל ויחול אחד מהמקרים הקבועים בסעיף 

כך תפחת כמות הדירות המאוכלסות בפועל ע"י בני מקום מכמות הדירות 
ם לקבוע בהוראות המכרז(, המוקצה לבני מקום מסך הדירות בפרויקט )בהתא

אזי הזכאי אשר יהיה רשאי לשכור את הדירה המתפנה הוא הזכאי הראשון 
 והוא בעל המספר הסידורי הנמוך ביותר. שהינו בן מקוםברשימת ההמתנה 

( חודשים בלבד. אם מספר 18רשימת ההמתנה תהיה בתוקף במשך שמונה עשר ) .18.5
אישור זכאות בתוקף שברשימת הדירות הפנויות יעלה על מספר הזכאים בעלי 

ההמתנה, כי אז היזם מתחייב לפרסם ולערוך הגרלה בהתאם לאמור בנוהל זה, 
( חודשים ממועד ההגרלה הקודמת, כאשר 18גם אם טרם חלפו שמונה עשר )

הממתינים ברשימת ההמתנה לא ישתתפו בהגרלה, ויזכו למקומות הראשונים 
היזם רשאי לרענן את רשימות  בסדר הבחירה, לפי סדרם ברשימת ההמתנה.

ההמתנה במועד מוקדם יותר, בכפוף לקבלת הסכמת החברה, במקרה שיהיה 
 בכך צורך. 

 סמכויות החברה .19

החברה תהא מוסמכת להכריע בכל סוגיה שתתעורר בכל עת במהלך ביצוע הליך  .19.1
ההגרלה, החל ממועד פרסום הדירות בשכ"ד מופחת ועד לפרסום תוצאות 

זכייה ומימוש הזכאות על פי רשימת ההמתנה ושכירת ההגרלה, מימוש ה
הדירות, וזאת אף אם יש בהכרעת החברה כדי להביא לסטייה ו/או לשינוי מתנאי 

 נוהל זה ו/או מתנאי תקנון ההגרלה ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

בכלל זה, לחברה יוקנו שיקול הדעת הבלעדי והסמכות להכריע בשאלת זכאותו  .19.2
כלשהו להשתתף בהגרלה, בצורך לתקן ו/או להאריך את איזה  של נרשם

מהמועדים הנקובים בנוהל זה ו/או בתקנון ההגרלה באופן נקודתי עבור נרשם או 
נרשמים מסוימים ו/או באופן גורף, בצורך להורות על מתן הקלה למי 
מהנרשמים ו/או ליזם לעומת תנאי נוהל זה, והכל אם לפי שיקול דעתה הבלעדי 

החברה קיים לכך צורך ומבלי שהחברה תהיה מחויבת להיענות ו/או  של
 להתייחס לבקשות ולפניות בנושאים הנ"ל. 

כמו כן, לחברה תהיה הסמכות להורות, בכל עת, על ביטולו של כל שלב בהליך  .19.3
ההגרלה וקיומו מחדש, לרבות על עריכת פרסומים מחדש ו/או תיקונם, ביטול 

ש, ביטול תוצאות הגרלה ועריכת הגרלה חוזרת ופתיחת ההרשמה להגרלה מחד
וכיוצא בזה, ביטול הודעות זכייה ו/או אחרות שניתנו לנרשמים, והכל אם לפי 
שיקול דעתה הבלעדי של החברה קיים לכך צורך ומבלי שהחברה תהיה מחויבת 

 להיענות ו/או להתייחס לבקשות ולפניות כלשהן, בנושאים הנ"ל. 
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 חתימת המציע: _________________

 נספח א' לנוהלי פרסום ועריכת הגרלות לזכאים 
 

תקנון הגרלת בחירת זכאים לשכירת דירה בשכר דירה מופחת בפרויקט 
 "דיור להשכרה"

הערה: נוסח זה הינו נוסח מוצע לנוחות היזם בלבד. באחריות היזם להתאים את נוסח ]
תקנון זה למצב המשפטי החל על הפרויקט, להיתר עריכת ההגרלה, לנתוני המכרז ולכל 

 [רלוונטית אחרתהוראה 

 מטרת התקנון .21

מטרת התקנון היא קביעת הנחיות וכללים לאופן ביצוע ההגרלה לבחירת הזכאים להם 
 תושכרנה הדירות בשכר דירה מופחת בפרויקט. 

]הערה: להשלמת היזם. אם אין במועד במסגרת ההגרלה יושכרו __ דירות בשכ"ד מופחת 
, לתקופות שכירות כרו דירות שיתפנו בעתיד[עריכת ההגרלה דירות פנויות, יש לכתוב: יוש

 שנים, לזכאים העומדים בקריטריונים להשתתפות בהגרלה, הכל כמפורט להלן.   10של עד 

 הגדרות .22

 בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות. "בן משפחה" 
"בן מקום" או "בני 

 מקום" 
מגוריו נמצא בעבר או בהווה בתחום שיפוטה  זכאי שמקום

המקומית שבה נבנה הפרויקט, והכל לפי  של הרשות
הכללים שיגדיר משרד הבינוי והשיכון וכפי שיצוין באישור 

 הזכאות של הזכאי. 
הליך הכולל פרסומים בדבר האפשרות להשתתף בהגרלה  "הליך הגרלה"

או הגרלות לשכירות, מילוי התנאים להשתתפות בהגרלה 
ם הראשון ועריכת ההגרלה; הליך ההגרלה יחל ביום הפרסו

 של ההגרלה ויסתיים ביום פרסום תוצאות ההגרלה.
 9.1.221)מכרז דיור להשכרה( או  4.8כהגדרתם בסעיפים  "זכאים"

  –)מסלול ייחודי להקצאת קרקע לבניית דירות להשכרה 
הערה: על היזם לציין את ההחלטה שלושה מכרזים( ]

[ לקובץ החלטות מועצת מקרקעי הרלוונטית למכרז בלבד
ראל, ובכל החלטה שתבוא במקומה או בנוסף אליהן יש

 שעניינה מכרזי דיור להשכרה.
החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה  –דירה להשכיר  "החברה"

 בע"מ.
]הערה: להשלמה על חברת _____________________  "היזם"

 , שהינה יוזמת הפרויקט.ידי היזם[
יזם לפקח על הליך עורך דין או רואה חשבון שמונה בידי ה "מפקח"

 ההגרלה.
)אלפיים שקלים חדשים(, אשר ישולמו  2,000סך של  "הפיקדון" 

כמפורט בתקנון זה, על ידי הזוכים בהגרלה בלבד, כתנאי 
 למימוש זכייתם על ידי בחירת דירה. 

הערה: על היזם לציין את שם העיר, שם הפרויקט ופרטים ] "הפרויקט"
 [ גוש חלקה נוספים לזיהוי כגון כתובת או

"תקופת ההרשמה 
 להגרלה"

תקופה בת ___ ימים,  החל מתאריך _____________ 
 בשעה ____ ועד לתאריך _____________ בשעה ___. 
]הערה: הפרטים להשלמה על ידי היזם, כאשר הרשמה 

ימים והרשמה לכל  40להגרלה ראשונה תתאפשר למשך 
ימים.  30הגרלה לאחר אכלוס הפרויקט תתאפשר למשך 

ימים לפני מועד ההגרלה שבסעיף  14ההרשמה תסתיים עד 
. כל המועדים הינם בהתאם לנוהל ההגרלות שצורף 3.2

 למכרז[
 

 מועדים .23

]הערה: ההגרלה תיערך על ידי היזם ביום _____________, בפיקוח המפקח.  .3.1

  ימים לאחר סיום תקופת ההרשמה[ 14להשלמה על ידי היזם, התאריך יהיה 
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 חתימת המציע: _________________

 להגרלה תתאפשר במשך תקופת ההרשמה להגרלה, כהגדרתה לעיל.ההרשמה  .3.2

 מספר ופרטי הדירות שלגביהן נערכת ההגרלה:  .24

]הערה: בפרויקט קיימות __ דירות פנויות, לשכירות בשכ"ד מופחת לזכאים.  .4.1

  להשלמה על ידי היזם[

 __ דירות -מתוך סך הדירות הנ"ל, __ דירות הן בנות שלושה חדרים )כולל סלון( ו .4.2

]הערה: להשלמה ולהתאמת הסעיף הן דירות הן בנות ארבעה חדרים )כולל סלון(. 

 על ידי היזם[

__ דירות מתוך ____ הדירות הפנויות לשכירות בשכ"ד מופחת לזכאים, יוקצו לבני  .4.3

]הערה: מס' הדירות בעדיפות להשלמה על ידי היזם בהתאם לנתוני מקום. 

  הפרויקט[

טת לנכים רתוקים לכיסא גלגלים, ולפיכך זכאי שיימצא כמו כן, תינתן עדיפות מוחל .4.4

]הערה: כעומד בקריטריון זה יקבל עדיפות על פני כל יתר הזכאים, כולל בני מקום. 

  רלוונטי בפרויקטים גליל ים )הרצליה(, רמת השרון, חיפה וגדנ"ע )תל אביב( בלבד[

תנה בלבד, יש ]הערה: בפרויקט בו אין דירות פנויות וההגרלה היא לרשימת המ .4.5

 לכתוב במקום האמור לעיל:[

בשלב זה אין דירות פנויות בשכ"ד מופחת, ולפיכך ההגרלה היא לשם קביעת סדר 
עדיפות ברשימת ההמתנה, למקרה בו יתפנו דירות. רשימת ההמתנה תהא בתוקף 

 חודשים ממועד עריכתה, ולאחר מכן תיערך הגרלה חדשה.  18למשך 

 הרשמה להגרלה .25

תפו זכאים בעלי אישור זכאות )אישור מסוג "חסר דירה מחיר בהגרלה ישת .5.1

"(, אשר הגישו את אישור זכאותלמשתכן"( בתקופת ההרשמה להגרלה )להלן: "

בקשת ההרשמה עד המועד האחרון של תקופת ההרשמה להגרלה, וקיבלו אישור 

 שבקשתם נקלטה. 

 בקשת ההרשמה תכלול את המסמכים והפרטים הבאים: .5.2

ר זכאות. את אישור הזכאות על הזכאי להנפיק באמצעות עותק של אישו .5.2.1

חברות חברות הסיוע בשכר דירה מטעם משרד הבינוי והשיכון )להלן: "

 [.להשלמת היזם"(, שפרטי ההתקשרות עימן: _______________ ]הסיוע

 צילום תעודות זהות כולל ספח של הנרשם/ים.   .5.2.2

 ת, דוא"ל. פרטי התקשרות של הנרשם/ים: מספרי טלפון, כתוב .5.2.3

 כל מסמך נוסף שיידרש מאת היזם ו/או החברה, אם יידרש.  .5.2.4

 [ להשלמת היזםטופס בקשת ההרשמה ניתן להורדה בכתובת: __________ ]

על משק בית אחד להגיש בקשת הרשמה אחת. לא ניתן להגיש בקשת הרשמה אחת  .5.3

 ע"ש בן/בת זוג אחד/ת, ובקשת הרשמה נוספת ע"ש בן/בת זוג השני. 

משמע, הזכאי, בן/בת זוג )אם קיים(, לרבות ידוע בציבור וילדים  –בית"  "משק
 . 18מתחת לגיל 
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 חתימת המציע: _________________

סמוך טרם עריכת ההגרלה בפועל היזם יבדוק את תוקפם של אישורי הזכאות של  .5.4

הנרשמים, בתיאום עם החברה, ואדם שנרשם להגרלה אך נמצא כי אינו זכאי בעל 

 מבלי שתימסר לנרשם הודעה על כך.לא ישתתף בהגרלה,  –אישור זכאות בתוקף 

בכל מקרה, לא ישתתפו בהגרלה היזם והמפקח מטעמו, מנהליהם, שותפיהם,  .5.5

 עובדיהם ובני משפחותיהם.

זכאי יהיה רשאי להירשם לכמה הגרלות )כלומר, בפרויקטים נוספים לשכירות  .5.6

ארוכת טווח פרט לפרויקט זה( בעת ובעונה אחת, וללא הגבלת מספר ההגרלות או 

 מועדן.

במקרה שבו זכה הזכאי בהגרלה אחרת לשכירת דירה בשכ"ד מופחת, וחתם על 
 לא יורשה להשתתף בהגרלה זו.   –הסכם שכירות 

 מקום ואופן עריכת ההגרלה .26

 ההגרלה תיערך במשרדי היזם או בכל מקום אחר בתיאום עם החברה.  .6.1

 ההגרלה. היזם ימנה עורך דין או רואה חשבון שישמש כמפקח מטעמו על הליך .6.2

 ההגרלה תיערך באמצעות תוכנה ממוחשבת.  .6.3

כל מספר בקשה של זכאי שעלה בהגרלה, ימוספר במספר סידורי בהתאם לסדר  .6.4

" ומספר 1עלייתו בהגרלה. דהיינו, מספר הבקשה שהוגרל במקום הראשון ימוספר "

" וכך הלאה, ובהתאם לסדר העלייה 2הבקשה שהוגרל במקום השני ימוספר "

 זומנו הזוכים לבחירת דירה. י –בהגרלה 

 ההגרלה תבוצע בשלושה שלבים, בהתאם למפורט להלן: .6.5

 הגדרות: .6.5.1

כלל הדירות בפרויקט המוקצות לזכאים בשכר  –" דירות הזכאים" .6.5.1.1

 דירה מופחת )לרבות לבני מקום(.

כלל הדירות בפרויקט המוקצות לבני מקום  –" דירות בני מקום" .6.5.1.2

 בלבד, בהתאם להוראות המכרז.

כלל דירות הזכאים, למעט דירות בני  –" דירות הזכאיםיתרת " .6.5.1.3

 המקום. 

דירות לזכאים ונקבע  100ככל ובפרויקט הוקצו  -דוגמה להמחשה  .6.5.1.4

דירות יוקצו לבני מקום, אזי יתרת  30בהוראות המכרז כי מתוכן 

 .   70דירות הזכאים בפרויקט הינה 

 הראשון בשלבככל והוראות המכרז קובעות עדיפות לבני מקום, אזי  .6.5.2

תיערך הגרלה בקרב בני המקום בלבד, ביחס לדירות בני המקום. בני 

המקום הזוכים יהיו אלו שעלו ראשונים בסדר הגרלתם בהתאם לכמות 

"(. בשלב זה אין בני המקום הזוכיםדירות בני המקום בפרויקט )להלן: "

משמעות לסדר העלייה בהגרלה של בני המקום שאינם בני המקום 

 הזוכים.
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, תיערך הגרלה ביחס ליתרת דירות הזכאים בקרב כלל לב השניבש .6.5.3

הזכאים שנרשמו להגרלה, לרבות בני המקום, אך למעט בני המקום 

"(. יתרת יתרת הזכאיםלעיל )להלן: " 6.5.2הזוכים, כהגדרתם בסעיף 

הזכאים הזוכים יהיו אלו שעלו ראשונים בסדר הגרלתם בהתאם לכמות 

 "(.יתרת הזכאים הזוכיםט )להלן: "יתרת דירות הזכאים בפרויק

בשלב זה אין משמעות לסדר העלייה בהגרלה ולמספר הסידורי של יתרת  .6.5.4

לסדר העלייה בהגרלה ולמספר הסידורי  יש משמעותהזכאים הזוכים אך 

של כלל המוגרלים בשלב זה שאינם נמנים על יתרת הזכאים הזוכים 

 "(.  הזכאים שאינם עלו בהגרלה)להלן: "

מטרתו לקבוע את סדר בחירת הדירות. בשלב זה תיערך  לישיהשלב הש .6.5.5

הגרלה בה ישתתפו בני המקום הזוכים ויתרת הזכאים הזוכים בלבד. 

 יובהר כי בשלב זה אין כל עדיפות לבני מקום.

לאחר השלמת שלושת השלבים המפורטים לעיל, יכין היזם רשימה אחת  .6.5.6

ב השלישי בהתאם מאוחדת אשר הראשונים בה יהיו כלל המוגרלים בשל

לסדר עלייתם בהגרלה, ולאחריהם יהיו הזכאים שאינם עלו בהגרלה 

)כהגדרת מונח זה לעיל(, בהתאם לסדר עלייתם בהגרלה בשלב השני 

 )להלן: "הרשימה לפרסום"(.

 30לדוגמה, ככל ובני המקום הזוכים ויתרת הזכאים הזוכים מהווים ביחד 

המספרים הסידוריים  30-אנשים, אזי ברשימה לפרסום הם יוצגו ב

 31הראשונים בהתאם לתוצאות השלב השלישי והחל ממספר סידורי 

ואילך יוצגו הזכאים שאינם עלו בהגרלה )כהגדרת מונח זה לעיל(, בהתאם 

 לתוצאות השלב השני.

הזכאים שאינם עלו בהגרלה יכנסו לרשימת המתנה לבחירת דירה, 

 .להלן 10בהתאם להוראות סעיף 

 

 כאים על תוצאות ההגרלההודעות לז .27

היזם ינהל פרוטוקול ההגרלה, שיהיה פתוח לעיון, אשר יכלול בין היתר, רשימה  .7.1

מודפסת של תוצאות ההגרלה. פרוטוקול ההגרלה והרשימה המודפסת יפורסמו 

לעיון הציבור באתר האינטרנט של הפרויקט בכתובת: ___________________, 

 עד ליום ______________.  

( ימי 7: להשלמה על ידי היזם. על היזם להשלים תאריך שהינו עד שבעה )]הערה
( ימי עסקים 2עסקים ממועד ההגרלה הראשונה בפרויקט, או תאריך שהינו שני )

  [אם מדובר בהגרלה לאחר אכלוס

__ להגרלה  - 1בנוסף, לכל מי שזכה בהגרלה )כלומר, הזכאים שזכו במקומות  .7.2

[ תישלח על ידי היזם למספר הדירות המוגרלותהערה: המספר יושלם בהתאם ]

 הודעת זכייה בכתובת הדוא"ל של הזכאי כפי שנמסרה במסגרת ההרשמה. 
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בהודעה יצוין המועד בו מוזמן הזוכה לבחור דירה, פרטים לגבי גובה ואופן תשלום 
הפיקדון על מנת לשריין את הדירה עד לחתימת הסכם שכירות. כן יצורף להודעה 

השכירות על נספחיו והסבר לגבי הביטחונות והמסמכים שהזוכה נדרש  נוסח הסכם
 להמציא ליזם. 

לכל זכאי שנרשם להגרלה אך לא נכלל ברשימת הזוכים, תישלח הודעה בדוא"ל על  .7.3

 "(.רשימת ההמתנהכניסה לרשימת המתנה )להלן: "

 באחריות הזכאים לוודא את תקינות כתובת הדוא"ל הנמסרת על ידם ולעקוב אחר .7.4

 קבלת ההודעה.  

בירור תוצאות ההגרלה או בחירת הדירה לא יהיו מותנים בתשלום, בפעולה או  .7.5

עמידה בתנאי נוסף כלשהו, לרבות לא בהסכמת הזוכה לפרסום פרטיו או תמונתו 

ולמעט תשלום פיקדון אשר כנגדו תישמר הדירה הנבחרת לזכאי, עד להתקשרותו 

 בהסכם שכירות.

 מופחת והפנייה לחתימת הסכם השכירותבחירת דירה בשכר דירה  .28

לצורך בחירת דירה בשכר דירה מופחת, יזומנו הזוכים בהודעת הזכייה לימים  .8.1

 מרוכזים במהלכם יוצגו לזוכים דירות פנויות בשכר דירה מופחת.

מועד בחירת דירה בשכר דירה מופחת, יהיה המועד הנקוב בהודעת הזכייה ולא  .8.2

ם ממועד ההודעה על תוצאות ההגרלה )להלן: ( ימי14פחות מאשר ארבעה עשר )

 "(.מועד בחירת דירה בשכר דירה מופחת"

זוכה שקיבל הודעת זכייה יגיע עם הודעת הזכייה למשרדי היזם ויהא זכאי לבחור  .8.3

 דירה בשכר דירה מופחת, מתוך הדירות בשכר דירה מופחת הפנויות.

את הפיקדון, לחשבון  עד למועד בחירת הדירה וכתנאי לבחירתה, על הזוכה לשלם
או באמצעות שיק שיומצא במועד  ]להשלמת היזם[שפרטיו: ______________ 

 בחירת הדירה בשכר דירה מופחת, ולהמציא אישור ליזם בדבר תשלום הפיקדון. 

יושב לו  –אם זכאי שילם פיקדון אך חזר בו מרצונו לשכירת דירה לפני שבחר דירה 
 הפיקדון. 

ר דירה מופחת הנו בהתאם למספר הסידורי שעלה בהגרלה, סדר בחירת דירה בשכ .8.4

על פי סדר עולה )הזוכה בעל המספר הסידורי הנמוך ביותר בוחר ראשון, וכן 

 הלאה(.

לאחר בחירת דירה בשכר דירה מופחת, יופנה כל זוכה לחתימה על הסכם השכירות,  .8.5

מועד ( ימים ממועד בחירת דירה בשכר דירה מופחת )להלן: "7בתוך שבעה )

 "(.החתימה על הסכם השכירות

הזוכה יידרש להגיע למשרדי היזם במועד החתימה על הסכם השכירות ולחתום  .8.6

במקום ולהמציא ליזם את כל הביטחונות ו/או המסמכים הנקובים בהסכם 

 השכירות ובהודעת הזכייה, ללא יוצא מהכלל.

ההסכם בתאריך  אם הזוכה לא יגיע לבחור דירה בשכר דירה מופחת ו/או לחתום על .8.7

שנקבע, היזם יהא רשאי, בתיאום עם החברה, לבטל את זכייתו ללא צורך בהודעה 

 מראש ולאפשר לזוכה הבא בתור אחריו לבחור דירה בשכר דירה מופחת. 
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 חתימת המציע: _________________

למען הסר ספק, זוכה לא יהא רשאי להמחות או להעביר את זכותו כזוכה בהגרלה,  .8.8

 לאדם אחר.

 ביטול השתתפות וביטול זכייה .29

ל מקרה של מסירת מידע חלקי ו/או שאינו נכון על ידי הזכאי ו/או מי מטעמו בכ .9.1

"( בכל שלב שהוא של הליך ההגרלה, יהיה היזם רשאי, המידע המטעה)להלן: "

 בתאום עם החברה, לפסול את בקשת ההרשמה של הזכאי ו/או את הזכייה.

ועד את הנדרש זוכה שחזר בו מבקשתו לאחר בחירת הדירה ו/או זוכה שלא ביצע במ .9.2

תבוטל זכייתו על ידי היזם, בתאום  -ממנו על מנת להשלים את הליך שכירת הדירה 

 עם החברה, והיזם יהא רשאי לחלט את הפיקדון, והכל ללא צורך בהודעה מראש.

 מימוש זכאות לזכאים ברשימת ההמתנה .30

אם לאחר מיצוי רשימת הזוכים תיוותרנה דירות פנויות, היזם יפנה לזכאים  10.1

 ברשימת ההמתנה. ש

הזכאי הראשון ברשימת ההמתנה, בעל המספר הסידורי הנמוך ביותר, יהיה רשאי  10.2

 לשכור דירה בשכר דירה מופחת במתחם, במקרים הבאים:

במקום זוכה אשר לא בחר דירה בשכר דירה מופחת במתחם במועדים  .10.2.1

 שלעיל, וזכייתו בוטלה על ידי היזם, בתאום עם החברה.

נה דירה משוכר קיים, לאחר חתימת הסכם שכירות, בכל מקרה שבו תתפ .10.2.2

 מכל סיבה שהיא.

אם בעת הפנייה לזכאי שברשימת ההמתנה, יימצא כי הזכאי מרשימת ההמתנה אינו  10.3

עומד עוד בתנאי הזכאות, תיבחן בקשתו של הזכאי הבא ברשימת ההמתנה, בעל 

 המספר הסידורי הבא בתור, עד שימצא זכאי שבקשתו תקינה.

 ( חודשים בלבד. 18מתנה תהיה בתוקף במשך שמונה עשר )רשימת הה 10.4

אם מספר הדירות הפנויות יעלה על מספר הזכאים בעלי אישור זכאות בתוקף  10.5

שברשימת ההמתנה, היזם יפרסם ויערוך הגרלה נוספת, גם אם טרם חלפו שמונה 

( חודשים ממועד ההגרלה הקודמת, כאשר הממתינים ברשימת ההמתנה 18עשר )

פו בהגרלה, ויזכו למקומות הראשונים בסדר הבחירה, לפי סדרם ברשימת לא ישתת

 ההמתנה. 

היזם רשאי לרענן את רשימות ההמתנה במועד מוקדם יותר, בתיאום עם החברה,  10.6

 במקרה שיהיה בכך צורך. 

 פרטי התקשרות עם היזם .31

ניתן ליצור קשר עם נציגי היזם, בנוגע לתקנון זה ולהרשמה, בטלפון שמספרו: 
, בפקס מס' 08:00-17:00ה', בין השעות -________________ בימים א'__

 [ להשלמת היזם_____________ או בדוא"ל שכתובתו: __________________. ]

 מסמכים נוספים בהם ניתן לעיין:  .32
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 חתימת המציע: _________________

בקשת הרשמה להגרלה ניתנת להורדה בקישור שלהלן: __________________.  .12.1

 [ להשלמת היזם]

ות שייחתם על ידי הזוכים ניתן להורדה בקישור שלהלן: נוסח הסכם השכיר .12.2

 [ להשלמת היזם__________________. ]

 הוראות כלליות .33

 הנרשמים להגרלה מאשרים כי קראו בעיון את הוראות תקנון זה.  .13.1

היזם שומר לעצמו את הזכות לשנות את הוראות התקנון, לרבות המועדים הקבועים  .13.2

 וע הבחירה של הדירות, וכן לבטל ו/או לדחות אתבו, תנאי ההגרלה ו/או אופן ביצ

ההגרלה ואת ימי הבחירה בכל עת, בתיאום עם החברה. שינוי כאמור יפורסם, ככל 

 הניתן ובמועד המוקדם ביותר שאפשר, באתר האינטרנט של היזם. 

תקנון זה כפוף לדין הישראלי בלבד, לרבות להיתר הכללי לעריכת הגרלות  .13.3

 רוכת טווח, כפי שפורסם ברשומות.  בפרויקטים לשכירות א

לידיעת הנרשמים, המידע שיימסר על ידי הנרשמים )לרבות שם, מספר תעודת זהות,  .13.4

מספר תעודת זכאות, כתובת ופרטים מזהים נוספים(, יועבר לידי החברה ו/או לידי 

משרד הבינוי והשיכון ו/או מי מטעמם, לצורך בדיקה ואימות זכאותו של הנרשם. 

 הוא מסכים למסירת המידע למטרה זו.  –מידע על ידי הנרשם בהגשת ה

 



 
- 130 - 

 

 חתימת המציע: _________________

 נספח ב' לנוהלי פרסום ועריכת הגרלות לזכאים 
 

 
 לכבוד 

 החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ –דירה להשכיר 
 
 
 

00.00.0000 רשימת הנרשמים להגרלת דירות בשכ"ד מופחת הצפויה להיערך ביום הנדון: 
 ה" בהתאמה("ההגרל –)"הרשימה"" ו 

 XXX/XX/Xמכרז מס' 
 

, מאשר/ת בזה שהרשימה שבנדון נבדקה על ידי, ______________ ]שם נציג היזם[אני הח"מ, 
 וכי:

 
 
בדקתי את הנתונים המופיעים ברשימה ומצאתי שהרשימה תקינה וכשירה לצורך עריכת  .1

 ההגרלה. 
 

 ברים המפורטים להלן:לעיל, הריני לאשר את הד 1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .2
 

בדקתי את פרטי תעודות הזהות ברשימה אל מול העתקי תעודות הזהות של הנרשמים,  .א
 ומצאתי כי הם מתאימים. 

 
בדקתי את פרטי השמות ברשימה אל מול העתקי תעודות הזכאות של הנרשמים, ומצאתי  .ב

 כי הם מתאימים. 
 

, אזי שני שמות הזכאים מופיעים בנוסף, אם בתעודת זכאות צוינו שמות של שני בני הזוג .ג
ברשימה )באותה שורה(. אם בתעודת זכאות צוין שם אחד, אזי שם זה בלבד מופיע 

 ברשימה )ללא בן/בת זוג(.
 
 
 

 תפקיד: _____________  חתימת נציג היזם: ____________
 
 

 תפקיד: _____________  חתימת מנהל ביזם: ____________ 
 

   

          



 
- 131 - 

 

 חתימת המציע: _________________

 ;הסכם העיקרי(" ל7ג)נספח "

 
 לכבוד

  החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ –דירה להשכיר 

 א.ג.נ.,

 ערבות מס' _________________הנדון: 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 

: )במילים₪  ____________  כל סכום עד לסךאנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק 

"(  כשהוא צמוד למדד סכום הערבות)להלן: " (שקלים חדשים ____________________

 כמפורט להלן, 

)להלן  אשר תדרשו מאת: ____________________________________________

  .____________לפי מכרז מס' לבניית דירות להשכרה "( בקשר עם חוזה החייב"

 

 סכום הערבות יוצמד למדד בהתאם לאמור להלן: 

אם יתברר שמדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו )להלן:  (א)
"המדד החדש"(, עלה לעומת מדד המחירים לצרכן בגין חודש ______ שפורסם ביום 

)להלן: "מדד  רז(__________ )*יושלם המדד הידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכ
סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד לעומת יחושב הבסיס"(, אזי 

 מדד הבסיס. 

 אם יתברר שהמדד החדש ירד או שווה למדד הבסיס, אזי לא יהיה שינוי בסכום הערבות.  (ב)

 

ו במכתב מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינ ימים 7תוך אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל 

את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא  בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק

שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת 

 החייב.

 ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך  _______________

ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח דרישה על פי 

  שכתובתו__________________________

 שם הבנק/חב' הביטוח

 

__________________________                                ________________________ 

 סניף הבנק/חברת הביטוח  מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת            

 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה

                  ________________                       ________________               ________________ 

 תימה וחותמת תאריך                                   שם מלא                                         ח          
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 חתימת המציע: _________________

 

 " להסכם העיקרי;(8ג)נספח "       

 נספח ביטוח
 

 תאריך:________                
 

להלן אף אם יחולו על  כי התחייבויות היזם לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור מוסכם
אישורי הביטוח )אישור ביטוח אחיד( מכוח החוק  הוראות בדבר המצאת נוסח אחר של הצדדים
או כל חוק אחר בעניין זה. למען הסר ספק  1981-על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"אלפיקוח 

נוסח אחר של אישור ביטוח אשר יוכתב לצדדים על פי חוק לא יפגע בהתחייבות החוזית לעריכת 
ביטוחים בהתאם למצוין בהסכם על נספחיו. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בנספח זה 

על מנת  פוליסות הביטוח ר הביטוח האחיד, מתחייב היזם לגרום לשינוילבין האמור באישו
 להוראות הסכם זה. ולהתאימ

עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, מתחייב היזם לערוך ולקיים על היזם מבלי לגרוע מאחריות  .1
ובתנאי שחבותו הישירה והשילוחית  בעצמו ובין באמצעות הקבלן הראשי המלא )בין חשבונו
בכל הביטוחים שיפורטו להלן(, לפני תחילת ביצוע העבודות ו/או הכנסת ציוד כלשהו תכוסה 

ויציאת  למועד סיום עבודות הבנייהעד לאתר ו/או עלייה למקרקעין )המוקדם מבניהם( ו
, את בישראל באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין, אתר העבודותהיזם ו/או הקבלן מטעמו מ

באישור עריכת הביטוח ו/או  המפורט בהסכם להלן שלא יפחתו מההיקףהביטוחים 
תקופת  –אישור עריכת ביטוחים " -בהתאמה  להלן) (9כנספח ג')להסכם זה  פיםהמצור
 "(. הבנייהו/או "אישור ביטוחי " הבנייה

מיום סיום עבודות הבנייה ו/או חלקן )בהתייחס לחלק שבנייתו הושלמה( אף אם טרם החלה  .2
בהיקפים הביטוחים המלא את  יזם לערוך ולקיים על חשבונומתחייב התקופת ההשכרה, 

כנספח נשוא תקופת ההשכרה  – עריכת ביטוחיםאישור ו/או ב שלא יפחתו מהמפורט בהסכם
תקופת ההשכרה ו/או אישור ביטוחי  –אישור עריכת ביטוחים " - בהתאמה )להלן (10ג' )

 . תמבטחהכשהוא חתום כדין על ידי "(, ההשכרה

תקופת ההשכרה,  –תקופת הבנייה ואישור עריכת הביטוחים  –יכת הביטוחים אישור ער)
והביטוחים שיערוך היזם לפי הסכם "( ביטוחיםהעריכת  יאישור" - להלןייקראו כולם ביחד 

או  "היזםביטוחי " -הם על כל תנאיייקראו להלן,  ,זה ולפי אישורי עריכת הביטוחים
 ", והכל כמפורט להלן.הביטוחים"

 " הינה מדינתהחברההביטוחים בהסכם זה, "ין נספח הביטוח ולעניין אישורי עריכת לעני .3
החברה  – חברת דירה להשכירהחשב הכללי ו/או  –ישראל באמצעות משרד האוצר 

ו/או רשות מקרקעי ישראל ו/או משרד הבינוי והשיכון הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ 
 נהליהם ו/או עובדיהם. ו/או מ ו/או חברי הנהלה ו/או נושאי משרה

 - הבנייהתקופת ל –ביטוחי היזם  .4

 .עבודות קבלניות "כל הסיכונים" ביטוח .4.1

 או מתן האישור לביצוע היזםהביטוח ייערך ממועד העמדת האתר לרשות  .4.1.1
 העבודות )לפי המוקדם מבין השניים( ולמשך כל תקופת העבודות ועד מסירתן

יימת בטרם הושלם ביצוע היה ותקופת הביטוח מסת .המלאה של העבודות
העבודות ותום תקופת הבנייה, מתחייב היזם בזאת להאריך את תקופת הביטוח 

. ההנקובה באישור הביטוח עד למועד השלמת העבודות ותום תקופת הבניי
היזם יעביר לידי החברה אישור קיום ביטוח עבודות קבלניות המאשר את 

מועד תום תקופת הביטוח  פניהארכת תקופת הביטוח כנדרש, וזאת בסמוך ל
הנקוב באישור הביטוח האחרון המעודכן שהומצא על ידו, ובכל מקרה טרם 

 סיום תקופת הביטוח.

 הקבלן, קבלנים ממונים וקבלניהיזם ו/או  ו/או החברההביטוח ייערך על שם  .4.1.2
 .משנה )מכל דרגה(

 .הם אשר תחול על כל פרקי הפוליסחודשי 24הביטוח יכלול תקופת תחזוקה בת  .4.1.3

סעיף השבה לקדמות של סכום הביטוח במקרה נזק לעבודות.  הביטוח יכלול .4.1.4
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 חתימת המציע: _________________

שגבולות האחריות הנקובים במסגרת הביטוח ימוצו, במקרה  -בפרקי החבויות 
בחלקם )אך לא פחות מסכום השווה לרבע מגבולות האחריות  במלואם או
ברה החו/או  היזם ו/או הקבלןעקב תשלום תביעה שהוגשה כנגד  המקוריים(

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

ימשיך  מכל סיבה שהיא, הביטוחהיזם במקרה בו תופסק ההתקשרות עם   .4.1.5.1
ללתו תתבקש בהתאם אחר שהכיזם  , וכלהחברהלהיות בתוקף ויכסה את 

  החברה. להוראה בכתב למבטח מאת

 החברה במקרה של הארכת משך העבודות, תוארך תקופת הביטוח לבקשת  .4.1.5.2
 .מראש היזםו/או 

נזק לגופו ו/או לרכושו של צד שלישי כלשהו הנובע או הנגרם על ידי כיסויי ל .4.1.5.3
מנופים, מעליות, מכשירי הרמה וכל ציוד אחר המשמש בעבודות הבניה 

 ינו מוגדר ככלי רכב מנועי. שא

נזק שנגרם על ידי זיהום מכל סוג שהוא למעט זיהום שאינו תאונתי, כיסוי ל .4.1.5.4
 פתאומי ובלתי צפוי מראש.

 נזק שנגרם עקב פרעות, שביתות, השבתה או הפרעת הסדר הציבורי.כיסוי ל .4.1.5.5

 ומק. עעבודות בגובה או ב .4.1.5.6

 הריסה.עבודות  .4.1.5.7

או לרכוש סמוך ורכוש עליו עובדים, תגמולי הביטוח, בגין נזק לעבודות ו/ .4.1.5.8
, בכפוף להוראות ההסכם ישמשו אך ורק לקימום ו/או לכינון הנזק עצמו

 .העיקרי

תגמולי ביטוח בגין נזקים לעבודות ישועבדו לטובת דירה להשכיר החברה  .4.1.5.9
הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ וישולמו לדירה להשכיר או למי שדירה 

 .וף להוראות ההסכם העיקרי, בכפלהשכיר תורה בכתב לשלם

החובה  החברהנוסף כל אדם ו/או גוף, שעל  הביטוח יורחב לכלול כמבוטח .4.1.5.10
שחבות זו ניטלה  לטובתו ויתור על זכות התחלוף, ובלבד לשפותו או לכלול

 .טרם קרות מקרה הביטוח החברה בידי

 ,הבנייהבאישור ביטוחי הביטוח יכלול את פרקי הביטוח והכיסויים המפורטים  .4.2
 .והמהווה חלק בלתי נפרד הימנוזה  להסכם (9כנספח ג')המצורף 

 

  –ביטוחי רכב וצמ"ה  .4.3

העבודות )לפי המוקדם מבין  או מתן האישור לביצוע היזםמועד העמדת האתר לרשות 
היזם לערוך בעצמו ו/או באמצעות השניים( ולמשך כל תקופת ביצוע העבודות על 

 את הביטוחים להלן: קבלנים מטעמו 

כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב וציוד מכני  טוח חובהבי .4.3.1
 הנדסי החייבים בביטוח חובה. 

עקב השימוש בכלי רכב ו/או ציוד מכני  ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש צד שלישי .4.3.2
לכלי ₪  750,000הנדסי החייבים בביטוח חובה בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 

 לכלי צמ"ה בגין נזק אחד. ₪  2,000,000אחד ומסך של  רכב בגין נזק

" לכלל כלי הרכב והציוד המכני ההנדסי ביטוח "מקיף" ו/או "כל הסיכונים .4.3.3
ליזם ו/או לקבלנים המובאים לאתר בקשר עם העבודות. על אף האמור לעיל, 

הזכות שלא לערוך ביטוח "מקיף" ו/או "כל הסיכונים" כאמור בסעיף זה,  מטעמו
להלן יחול כאילו נערכו הביטוחים  8.16אם או בחלקם, אולם האמור בסעיף במלו

 האמורים במלואם. 
 

 מקצועית אחריות ביטוח .4.4
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 חתימת המציע: _________________

 או מתן האישור לביצוע היזםהביטוח ייערך ממועד העמדת האתר לרשות  .4.4.1
 העבודות )לפי המוקדם מבין השניים(, ולמשך כל תקופה נוספת בה עשויה

 ת על פי דין בקשר עם העבודות, ולמצעראחריוהיזם להיות מוטלת על 
 .סיום העבודותשנים נוספות ממועד  שבעלתקופה בת 

שתוגש  על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה חבות היזםהביטוח יכסה את  .4.4.2
ו/או  לראשונה במשך תקופת הביטוח בשל הפרת חובה מקצועית ו/או טעות

 למפרע ו/או הבאים מטעמו שאירעו לאחר המועד היזםהשמטה מצד 
₪  8,000,000המפורט להלן, וזאת בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של 

 .למקרה ולתקופת הביטוח

בגין אחריות שעשויה להיות החברה כמבוטח נוסף הביטוח יורחב לשפות את  .4.4.3
 ו/או הבאים מטעמו היזםלמעשה ו/או מחדל מצד ר החברה בקש מוטלת על

כלפי  היזםמביטוח חבות  רוע, וזאת מבלי לגבכפוף לסעיף אחריות צולבת
 .החברה

 הביטוח לא יכלול חריגים בדבר אי יושר עובדים, אובדן מסמכים ואובדן .4.4.4
ונזקים פיננסיים שאינם עקב נזק פיזי לגוף  שימוש/עיכוב עקב מקרה ביטוח

 .או לרכוש

 .חודשים מתום תוקף הביטוח 6גילוי בת הביטוח יכלול תקופת  .4.4.5

 .נו מאוחר למועד תחילת ביצוע העבודותהביטוח יכלול מועד למפרע שאי .4.4.6

 (9כנספח ג'), המצורף הבנייהבאישור ביטוחי הביטוח יכלול את הכיסויים המפורטים  .4.5
 .והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו

 

 המוצר חבות ביטוח .4.6

המוקדם( ולמשך  או כל חלק מהן )לפיסיום העבודות ו/ הביטוח ייערך ממועד .4.6.1
אחריות על פי דין בקשר היזם וטלת על כל תקופה נוספת בה עשויה להיות מ

 .העבודות סיוםנוספות ממועד  שנים שבעעם העבודות, ולמצער לתקופה בת 

 על פי דין בקשר עם העבודות בשל חבותו החוקית של היזםהביטוח יכסה את  .4.6.2
 תביעה או דרישה, שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין פגיעה גופנית

 חר המועד למפרע המפורט להלן, וזאת בגבולותו/או נזק לרכוש שאירעו לא
 .למקרה ולתקופת הביטוח₪  8,000,000אחריות שלא יפחתו מסך של 

 לעבודות, בכפוף לסעיףהחברה בגין אחריות  החברההביטוח יורחב לכלול את  .4.6.3
 "חבות צולבת"

 (9כנספח ג'), המצורף הבנייהבאישור ביטוחי הביטוח יכלול את הכיסויים המפורטים  .4.7
 .מהווה חלק בלתי נפרד הימנווה

 

 תקופת ההשכרה –ביטוחי היזם  .5

על מערכותיו וצמודותיו )מבנה או כל רכוש  הפרויקט ביטוח - "ביטוח "אש מורחב .5.1
על בסיס ערך  היזם ו/או מי מטעמווכל רכוש ו/או ציוד אחר המובא ע"י ו/או עבור  אחר(

בביטוח "אש מורחב" לרבות  כינון, מפני אבדן או נזק פיזי עקב הסיכונים המבוטחים
אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות 

ובין היתר צינורות, פגיעה ע"י כלי רכב, פגיעה ע"י כלי טיס, פרעות, שביתות, נזק בזדון, 
נזקי פריצה עד לסך  -ההרחבות הבאות על בסיס "נזק ראשון" למקרה ולתקופה

 12,000,000"התמוטטות מבנים" בסך  ,₪ 5,000,000"כל הסיכונים" בסך  ,₪ 1,000,000
. הביטוח כולל סעיף השבה לקדמות של ש"ח 5,000,000הוצאות אדריכלים בסך של , ₪

 סכום הביטוח במקרה של נזק.

תגמולי ביטוח בגין נזקים לבניינים ולדירות המיועדים להשכרה ישועבדו לטובת 
, בכפוף להוראות ההסכם למזמין או למי שהמזמין יורה בכתב לשלם המזמין וישולמו

 .העיקרי

במקרה של נזק לבניינים והדירות המיועדים להשכרה, המבוטחים בפוליסה זו, ישמשו 
, בכפוף להוראות תגמולי הביטוח אך ורק לכינון הנזק ולקימום הבניינים כחדשים
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 חתימת המציע: _________________

  .ההסכם העיקרי

החברה על פי דין, בגין כל פגיעה היזם ו/או סוי חבות לכי ביטוח חבות כלפי צד שלישי .5.2
ו/או אובדן ו/או נזק שיגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות 

לאירוע ובסה"כ לתקופת ₪  20,000,000הדיירים ו/או השוכרים בגבול אחריות בסך של 
, אדים, התפוצצות, חבות הנובעת מאשביטוח. הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר 

בהלה, מתקנים סניטרים פגומים, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, הרעלה, כל דבר מזיק 
חריג רכוש הנמצא  אונתי ובלתי צפוי, שביתה והשבתה.במאכל ובמשקה, זיהום ת

היזם ו/או מי בבעלותו ו/או בחזקתו ו/או בפיקוחו ו/או בשליטתו ו/או בהשגחתו של 
למקרה ולתקופה. הביטוח מורחב לכלול את ₪  1,000,000של מבוטל עד לסך  מטעמו

כמבוטחים נוספים בגין אחריות לנזקים בשטחים  החברההדיירים ו/או השוכרים ו/או 
הציבוריים ו/או המשותפים בתחום הפרויקט ובסביבתו הקרובה וכן בגין אחריותם 

 "אחריות צולבת". , וזאת בכפוף לסעיףהיזם ו/או כל הבאים מטעמולמעשי ו/או מחדלי 

במתן השירותים, על  המועסקיםכלפי  היזםהמבטח את חבות  ביטוח חבות מעבידים .5.3
 –פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך 1980
לתובע ולאירוע ביטוחי ₪  20,000,000רותים, בגבול אחריות בסך של כדי ועקב מתן השי

ובסה"כ לתקופת ביטוח. הבטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר שעות עבודה, עבודות בגובה 
הביטוח יורחב לשפות את החברה היה ותיחשב כמעסיק ובעומק והעסקת נוער כחוק. 

 של מי מעובדי היזם.

ן תוצאתי הכנסות משכר דירה ו/או דמי ניהול ו/או המבטח אבד ביטוח אובדן תוצאתי .5.4
ו/או לדרכי  לעיל 5.1דמי חנייה עקב אבדן או נזק הנגרם לרכוש המבוטח על פי סעיף 

לעיל, למעט  5.1פי סעיף -הגישה לפרויקט, כתוצאה מאחד הסיכונים המבוטחים על
 חודשים.  24 -של לפחותפריצה, וזאת למשך תקופת שיפוי 

סיום העבודות ותחילת תקופת הביטוח ייערך ממועד  מקצועית ביטוח אחריות .5.5
אחריות על פי דין, היזם להיות מוטלת על  ולמשך כל תקופה נוספת בה עשויה ההשכרה

דות ו/או תחילת תקופת סיום העבושנים נוספות ממועד  שבעלתקופה בת  ולמצער
  .ההשכרה

שתוגש לראשונה במשך  דרישה על פי דין בשל תביעה ו/או חבות היזםהביטוח יכסה את 
ו/או  היזםו/או השמטה מצד  תקופת הביטוח בשל הפרת חובה מקצועית ו/או טעות

הבאים מטעמו שאירעו לאחר המועד למפרע המפורט להלן, וזאת בגבולות אחריות שלא 
הביטוח יכלול את ההוראות .למקרה ולתקופת הביטוח ₪ 8,000,000יפחתו מסך של 

  הבאות:

בגין אחריות שעשויה להיות החברה כמבוטח נוסף רחב לשפות את הביטוח יו .5.5.1
בכפוף  ו/או הבאים מטעמו היזםלמעשה ו/או מחדל מצד החברה בקשר  מוטלת על

 .החברהכלפי  היזםמביטוח חבות  , וזאת מבלי לגרועלסעיף אחריות צולבת

 הביטוח לא יכלול חריגים בדבר אי יושר עובדים, אובדן מסמכים ואובדן .5.5.2
ונזקים פיננסיים שאינם עקב נזק פיזי לגוף או  וש/עיכוב עקב מקרה ביטוחשימ

 .לרכוש

 .חודשים מתום תוקף הביטוח 6הביטוח יכלול תקופת גילוי בת  .5.5.3

הביטוח  .תקופת ההשכרההביטוח יכלול מועד למפרע שאינו מאוחר למועד תחילת  .5.5.4
ל היזם ו/או כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו מאוחר מתאריך תחילת פעילותו ש

 מי מטעמו.

 חודשים מתום תוקף הביטוח. 6הביטוח יכלול תקופת גילוי בת  .5.5.5

עבודות ו/או תחילת תקופת סיום ה הביטוח ייערך ממועד -ר ביטוח חבות המוצ .5.6
אחריות על פי דין היזם ולמשך כל תקופה נוספת בה עשויה להיות מוטלת על  ההשכרה

ו/או  העבודות סיוםנוספות ממועד  שנים שבעבקשר עם העבודות, ולמצער לתקופה בת 
 .תקופת ההשכרה

 על פי דין בקשר עם העבודות בשל חבותו החוקית של היזםהביטוח יכסה את . .5.6.1
ו/או  תביעה או דרישה, שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין פגיעה גופנית

אחריות  נזק לרכוש שאירעו לאחר המועד למפרע המפורט להלן, וזאת בגבולות
  .למקרה ולתקופת הביטוח₪  5,000,000שלא יפחתו מסך של 
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 חתימת המציע: _________________

 לעבודות, בכפוף לסעיףהחברה בגין אחריות  החברההביטוח יורחב לכלול את  .5.6.2
 "חבות צולבת"

באישור את הכיסויים המפורטים  יכללו 5.6 - 5.1הביטוחים המפורטים בסעיפים  .6
 .רד הימנווהמהווה חלק בלתי נפ (9כנספח ג' ), המצורף ביטוחי ההשכרה

 

 הוראות כלליות החלות על כל ביטוחי היזם: .7

קבלניות,  היקף הכיסוי לפי הביטוח יהיה בהתאם לנוסח הפוליסה לביטוח עבודות .7.1
כל נוסח שלא יפחת תנאי  "/הידוע כ"ביט"/ "מגדלביט"/ "פסגה"/ "הראלביט"/ "מנוביט

 ביט, )למעט אחריות מקצועית(.

 מיגון ו/או התניות לעניין אמצעי בטיחות התניות לעניין לולא יכל יםהביטוח .7.2
 .ות השונות בכל תקופהכלשהם, באופן שקיומם יהווה תנאי לכיסוי על פי הפוליס

היזם מתחייב לכלול את החברה כמבוטח נוסף בהתאם להוראות המפורטות בכל  .7.3
בכל ביטוחי היזם לרבות סעיף "אחריות צולבת"  5.1-5.6אחד מהביטוחים בסעיפים 

הרלבנטיים, לרבות בהתאם לנדרש באישורי עריכת הביטוחים, וזאת מבלי  בביטוחים
שהדבר יטיל על החברה חובת תשלום פרמיות או חשיפה לתשלום ההשתתפויות 

 העצמיות או כל חוב אחר, ו/או כל התניה אחרת.

או מי /בכל הביטוחים ייכלל סעיף ויתור על תחלוף של המבטחים כלפי החברה ו .7.4
 תחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. מטעמה ויתור על 

אינם כוללים חריג לחבות המבטח  היזםהוראה לפיה ביטוחי בכל הביטוחים תיכלל  .7.5
עקב ו/או בקשר עם רשלנות רבתי מצד יחיד מיחידי המבוטח ו/או הבאים מטעמם, 

ק חוזה ובלבד שלא יהיה באמור כדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות המבטח על פי חו
 . 1981 –הביטוח תשמ"א 

ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך  היזםהוראה לפיה ביטוחי בכל הביטוחים תיכלל  .7.6
החובה בכתב לשפותו בטרם קרות  חברהו/או כל אדם או גוף שעל ה החברהעל ידי 

 כל טענה בדבר שיתוף ביטוחי הנ"ל.  מקרה הביטוח, וכי המבטח מתחייב שלא להעלות

הפרת חובות המוטלות על היזם ו/או כל מבוטח אחר על  יכללו סעיף לפיוביטוחי היזם  .7.7
מתנאי הפוליסות לא יפגע של תנאי כל שהוא  ,בתום לב ,אי קיום פי הפוליסות לרבות

 לקבלת שיפוי. החברה בזכויות 

היזם אחראי לתשלום השתתפויות עצמיות ודמי ביטוח באופן בלעדי וובה זו לא תחול  .7.8
 קרה.על החברה בשום מ

 

 :ותקופת ההשכרה הבנייההוראות כלליות החלות על היזם לתקופת  .8

 קבועים בפוליסות הביטוח הנזכרותהיזם מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים ה .8.1
את דמי , בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו, ביטוחים, לשלםהעריכת  יאישורב

שיש בו כדי לצמצם לא לעשות כל מעשה . היזם מתחייב שהביטוח במלואם ובמועדם
אישורים על תשלומי  החברה,לבקשת  ,ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ולהמציא

 . ותהפרמי

הבנייה ו/או תקופת  משך כל תקופתביטוחי היזם יהיו בתוקף בכי היזם מתחייב  .8.2
ההשכרה, לפי העניין, והם יחודשו מעת לעת לפי הצורך, על חשבונו ובאחריותו. לעניין 

 5.6 -ו 5.5, 4.6.1, 4.4.1מקצועית וביטוח חבות המוצר כמפורט בסעיפים  ביטוח אחריות
  ם.ביטוחיי עריכת הבתנאים אשר לא יפחתו מן המפורט להלן ובאישורלעיל, ובין היתר, 

אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי היזם כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא  .8.3
הביטוחים כדי לשחרר את היזם  מהתחייבויותיו בהתאם להסכם ולא יהיה בעריכת

בגין כל נזק ו/או אובדן שהיזם אחראי לו על פי החברה מחובתו לשפות ו/או לפצות את 
 הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

 

 :היזםאו פוליסות ביטוחי /המצאת אישור קיום הביטוחים ו .8.4
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 חתימת המציע: _________________

 - הבנייהתקופת 

ביצוע  תחילתימים טרם  30-לא יאוחר מ, החברהלהמציא לידי  היזםעל  .8.4.1

והמהווה חלק  (9')ג כנספחהמצורף  הבנייהאת אישור עריכת ביטוחי , העבודות
 . היזםבלתי נפרד הימנו חתום על ידי מבטח 

העתק מפוליסות תקפות של  החברהלהמציא לידי  היזםעל , יתרה מכך .8.4.2

ימים  30-לא יאוחר מוזאת , לעיל 4.1-4.6המפורטים בסעיפים  היזםביטוחי 
 . צוע העבודותתחילת ביממועד 

 יזםעל ה, או כל חלק מהם היזםלא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי  .8.4.3
את אישור קיום הביטוחים בגין הארכת תוקפם של ביטוחי  החברהלהפקיד בידי 

וזאת למשך כל תקופת העבודות ולמשך , או כל חלק מהם לתקופה נוספת הבנייה

 . לעיל 4.6.1 -ו 4.4.1תקופה ממושכת יותר כמפורט בסעיפים 

  - תקופת ההשכרה

ו/או טרם אכלוס איזה מהבניינים, לפי  יום טרם תחילת תקופת ההשכרה 30 .8.4.4
' כנספח געל היזם להמציא לחברה את אישור ביטוחי ההשכרה מסומן  המוקדם,

(10). 

העתק מפוליסות תקפות של  החברהלהמציא לידי  היזםעל , רה מכךית .8.4.5

ימים  30-לא יאוחר מוזאת , לעיל 5.1-5.6המפורטים בסעיפים  היזםביטוחי 
 . ו/או טרם אכלוס איזה מהבניינים, לפי המוקדם תחילת תקופת ההשכרהממועד 

להפקיד בידי  היזםעל , ההשכרהלא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי  .8.4.6
לתקופה  היזםאת אישור קיום הביטוחים בגין הארכת תוקפם של ביטוחי  החברה
העבודות ולמשך תקופה ממושכת יותר כמפורט וזאת למשך כל תקופת , נוספת

 . לעיל 5.6-ו 5.5בסעיפים 

כדין על  מיםחתו םעריכת הביטוחים כשה יהיזם מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור .8.5
להתחלת העבודות ו/או הכנסת ציוד בקשר תלה קדמי ומידי המבטח הינו תנאי מ

ל ידי מי מטעמו ו/או התחלת ו/או ע על ידו לעבודות ו/או מועד עלייה על המקרקעין
 .  ההשכרהתקופת 

הקבועים ביטוחים" במועדים העריכת  יכמו כן מוסכם כי אי המצאת "אישור .8.6
ההסכם, כל דין ועל פי מהתחייבות כלשהי על פי היזם , אינה פוטרת את בהסכם זה

ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות התחייבויות בדבר לוחות זמנים, ובכל חובת תשלום 
 גם אם ימנע ממנו ביצוע העבודה.היזם שחלה על 

או בעריכת /והיזם או פוליסות ביטוחי /אין בהמצאת אישור קיום הביטוחים ו .8.7

 היזםכדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי , להלן 8.8השינויים כאמור בסעיף 
או לצמצם את  החברהואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על , נספח זהלדרישות 

 . על פי החוזה או על פי כל דין היזםת אחריו

  - היזםאו פוליסות ביטוחי /בדיקת אישור קיום הביטוחים ו .8.8

או /קיום הביטוחים ו ילבדוק את אישור, אך לא החובה, תהא הזכות לחברה .8.8.1
לבצע  יזםועל ה, נספח זהכאמור בהיזם שיומצאו על ידי , היזםאת פוליסות ביטוחי 

היזם הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי התאמה או , תיקון, כל שינוי
 . היזם עם פי הסכם זהלהתחייבויות 

היזם או פוליסות ביטוחי /קיום הביטוחים ו ילבדיקת אישורהחברה זכויות  .8.8.2

או על מי החברה אינן מטילות על , לעיל 8.8.1ולדרישת השינויים כמפורט בסעיף 
, היקפם, טיבם, היזםביטוחי כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי  החברהמטעם 

 היזםהמוטלת על , ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, או לגבי העדרם, ותוקפם
דרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם  החברהוזאת בין אם , זה נספחעל פי 
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או את פוליסות ביטוחי /בדקה את אישור קיום הביטוחים ו החברהבין אם , לאו
  .ובין אם לאו יזםה

  –לפעול כדלקמן  היזםלעיל )לפי העניין( על  בביטוחי היזםמשך כל התקופות הנקובות  .8.9
  היזם.לשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח הנקובים בביטוחי  .8.9.1
 מדי פעם בפעם לפי הצורך. היזם להאריך את ביטוחי  .8.9.2
, 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 או לפרויקט ו/
על פי  החברהלשם בירור האובדן או הנזק, שמירה ומימוש של זכויות והחברה 

 . היזםביטוחי 
)לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  היזםלקיים בקפדנות את כל תנאי ביטוחי  .8.9.4

 ; או כל תנאי ביטוחי היזם(/ו המלצות הסקר החיתומי ואת תנאי המיגון
לערוך טרם תחילת ביצוע עבודות כלשהן בסמיכות לרכוש, קרקע או בניין צדדים  .8.9.5

שלישיים, דו"ח הנדסי בדבר מצב הרכוש, הקרקע או הבניין האמורים, המתאר 
היזם פגמים קיימים, ככל וקיימים, והוראות לנקיטת אמצעי מניעה, אותן ימלא ה

 ות. טרם תחילת ביצוע העבוד
לוודא טרם תחילת ביצוע העבודות אצל הרשויות המתאימות, את המיקום  .8.9.6

המדויק, בו מצויים באזור התת קרקעי של האתר, צינורות, כבלים וכל מתקן אחר 
 שהוא. 

בהתאם להן, אינן  היזםזה ועריכת ביטוחי נספח דרישות הביטוח המפורטות במסגרת  .8.10
החוזה ו/או על פי כל דין, ואין בהן כדי על פי  היזםבאות לגרוע מכל התחייבות של 

מאחריות כלשהי בגין אובדן או נזק או הפסד, המכוסה או שאינו  היזםלשחרר את 
 . היזםמכוסה במסגרת ביטוחי 

האחריות הבלעדית לשאת במלוא סכומי ההשתתפות העצמית הנקובים  היזםעל  .8.11
ליזם מכל סכום שיגיע  ההחזר. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי היזםבביטוחי 

 . ההסכםעל פי 
ו/או לבאים  חברהמוטלת האחריות המלאה והבלעדית לנזקים שיגרמו ל היזםעל  .8.12

, היזםו/או הבאים מטעם  היזםעל ידי  היזםכתוצאה מהפרת תנאי ביטוחי  מטעמה
וליזם , היזםעל פי ביטוחי ההחברה ו/או את זכויות  היזםבאופן המפקיע את זכויות 

ו/או החברה נה דרישות ו/או תביעות ו/או טענות כספיות ו/או אחרות כלפי לא תהיי
 בקשר לכך.  מטעמההבאים 

היזם מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב,  .8.13
ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע  1995 –תשנ"ה 

הקבלן הראשי ו/או פן שהיזם וכל עובדיו ו/או שליחיו ו/או בכלליות האמור לעיל, באו
קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם, לרבות אלה שיעסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל 

 עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל. 
וחים או לערוך ביט היזםקיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי  היזםככל שלדעת  .8.14

ו/או  היזםלהרחיב את היקף ביטוחי  היזם, על היזםנוספים או משלימים לביטוחי 
את הביטוח הנוסף או המשלים כאמור לעיל, ולהחיל על הביטוח היזם לערוך על חשבון 

 . בנספח זההנוסף או המשלים את ההוראות המפורטות 
עריכת  יבאישורמוסכם בזאת, כי קביעת טיב הביטוחים וגבולות האחריות כמפורט  .8.15

ביטוחים הנה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על היזם שאינה פוטרת אותו ממלוא ה
חבותו לפי הסכם זה. על היזם לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות 
בהתאם. היזם מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי 

הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת  בכלה מי מטעמו/או  החברה
 בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו. 

כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה , בשמו ובשם מי מטעמו, מצהירהיזם  .8.16
 ביטוחי הרכוששהוא זכאי לשיפוי בגינו על פי לרבות נזק  ,בגין כל נזקהחברה נגד 

, או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות ולהלן יב לערוך כאמור לעילשהתחי
לכל אבדן ו/או נזק אשר עלול להיגרם לרכוש ו/או וכן  העצמיות הנקובות בפוליסות

על ידי מי לרבות רכוש המובא  ,נמצא בפיקוחו או באחריותוהיזם ו/או השל ציוד ל
ו/או לנזק ( כלים, ציוד מכני הנדסי וכו', מטעמו ו/או עבורו )לרבות כלי רכב, ציוד



 
- 139 - 

 

 חתימת המציע: _________________

היזם  ובין אם לאו.ו/או על ידי מי מטעמו על ידו ביטוח בין אם נערך תוצאתי וזאת 
י מהאמורים לעיל מכל אחריות לנזק כאמור ומתחייב לפעול למיצוי מוטר את פ

ם כאמור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגר זכויותיו על פי הפוליסות. יובהר כי פטור
 .זדוןבלנזק 

יועצים ו/או קבלן ראשי ו/או קבלני משנה ו/או היזם מתחייב, כי בהתקשרותו עם  .8.17
ו/או בקשר עם ביצוע הפרויקט ו/או העבודות ו/או  במסגרתאחרים מתכננים 

)ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לרבות: מהנדסים,  השירותים נשוא הסכם זה
מנהלי טיב ובקרה וכיוצ"ב(  דים, מפקחים,אדריכלים, ארכיטקטים, מתכננים, מוד

עמהם קשרות , הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההת"(נותני השירותים ליזם" )להלן:
יתחייבו לאחוז בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם, נותני השירותים ליזם סעיף לפיו 

ו/או חבות  וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם היזם ולעניין אחריות מקצועית
 בה הם עשויים להיות אחראים על פי דין ולמצער לתקופה , למשך כל תקופהוצרהמ

 . עמם לאחר תום ההתקשרותשנים  7של נוספת 
של  חתום ע"י המבטחיםים אישור קיום ביטוחימציא היזם לחברה לבקשת החברה  .8.18

. מעת לעת ולבקשת המאשרים את קיום הביטוחים כאמור לעיל ,נותני השירותים ליזם
ימציא היזם לחברה אישורי ביטוח מעודכנים של נותני השירותים ליזם כאמור החברה 

 לעיל.
היזם מתחייב לכלול בהסכמי ההתקשרות עם נותני השירותים ליזם הוראה לפיה  .8.19

 יורחבוהשירותים ליזם )כהגדרתם לעיל(,  פוליסות ביטוח אחריות מקצועית של נותני
נותן השירותים ו/או מי  או מחדלי/בקשר עם מעשי ואת החברה ו/או היזם  לשפות
כמו כן, היזם יוודא כי התאריך הרטרואקטיבי הקבוע בביטוח אחריות  .מטעמו

מאוחר ליום תחילת מתן השירותים על ידי נותני השירותים אינו מקצועית, כאמור, 
כיסוי ביטוחי  ו שלהיעדרלו/או מו למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיוליזם. 
 .בלבד, מוטלת על היזם השירותים לנותנינאות 

כי איזה מביטוחי היזם עומד להתבטל החברה או ליזם ו/יודיע היזם בכל פעם שמבטח  .8.20
או עומד לחול בו שינוי לרעה מתחייב היזם לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא 

יום לפני מועד הביטול או השינוי לרעה  30אישור עריכת ביטוחים חדש, לפחות לחברה 
 הביטוח כאמור.  של

למען הסר ספק מובהר בזאת כי על היזם תחול החובה לתקן, על חשבונו, כל נזק  .8.21
שנגרם לעבודות ו/או לרכוש בבעלותו ו/או באחריותו ו/או בחזקתו וכן לפצות ו/או 
לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק נגרם להם ו/או לכל צד שלישי אחר, גם 

ם על פי הביטוחים שנערכו על ידי החברה ו/או מי מטעמה אם הנזקים אינם מכוסי
 ו/או עבורה כאמור לעיל ולהלן.

 את המפקיע באופן הפוליסות הוראות הקבלן ו/או מי מטעמם את או/ו היזם הפר .8.22
 שיגרמו לנזקים אחראי היזם יהא ,זכויות החברה הקבלן ו/או את או/ו זכויות היזם

 ,אחרות או כספיות ,טענות או/ו תביעות לו תהיינה ולא ובלעדי מלא לחברה באופן
 החברה. כלפי ,כאמור ,טענה כל מלהעלות מנוע יהא החברה והוא כלפי

ההסכם ויחולו, בשינויים למשך כל תקופת כל סעיפי הביטוח לעיל, יהיו בתוקף  .8.23
 המחויבים, על כל שלבי הפרויקט.

 .םההסכוהפרתו מהווה הפרה של  ההסכםנספח הביטוח הינו מעיקרי  .8.24
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 חתימת המציע: _________________

 

 

 ;הסכם העיקרי(" ל9ג)נספח "

 

 הבנייהביטוחי אישור 
 

 תאריך:________                
 

 בבנייהביטוח עבודות קבלניות /- אישור קיום ביטוחים (DD/MM/YYYY)  תאריך הנפקת האישור

כך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא ל
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה 

י באישור זה מיטיב עם מבקש לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנא
 האישור. 

מעמד מבקש 
 האישור *

מען הנכס המבוטח / 
 מבקש האישור * המבוטח כתובת ביצוע העבודות *

 יזם הביצוע  ☐

 קבלני משנה  ☐

 שוכר ☐

 אחר: מזמין   ☒

 –מדינת ישראל באמצעות משרד האוצר  שם 
החשב הכללי ו/או חברת דירה להשכיר ו/או 

ראל ו/או משרד הבינוי רשות מקרקעי יש
והשיכון ו/או חברי הנהלה ו/או נושאי משרה 

)להלן:  ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם
 "החברה"(

 
 515009652 - ת.ז./ ח.פ. ת.ז./ ח.פ.

, קריית אריה, פתח תקווה 25אפעל  -מען מען
4951125 
 כיסויים 

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול 

 חריגים
 יש לציין קוד כיסוי
 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

ויתור על  309
תחלוף לטובת 

 מבקש האישור  
כיסוי בגין  313

 נזקי טבע
גניבה כיסוי  314

 פריצה ושוד
כיסוי רעידת  316

 אדמה
מבוטח נוסף  317

אחר )קבלנים 
וקבלני משנה בכל 

 דרגה(
 - מבוטח נוסף 318

 מבקש האישור
מוטב לקבלת  324

 –תגמולי ביטוח 
 מבקש האישור

 ראשוניות 328

      

כל הסיכונים 
 עבודות קבלניות

הרחבות לדוגמה 
)ניתן לפרט בהתאם 

 לפרקי הפוליסה(:
 גניבה ופריצה     ולכל 
 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     
הוצאות תכנון 

"ט שכ, ופיקוח
 אדריכלים

₪ 
2,000,000 

)מקסימום 
 (40,000לפריט 

    

קל, מתקנים ציוד 
ומבני עזר שאינם 
חלק מהפרויקט 

 הסופי

במלוא  כלול 
נזק עקיף מתכנון      סכום הביטוח

לקוי, עבודה לקויה 
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 חתימת המציע: _________________

 וחומרים לקויים

הוצאות הכנת      1,000,000 ₪
 תביעה

עד לסך של  ₪
 נזק ישיר     15,000,000

₪ 

 20%בסכום של 
מהנזק ולא 

 -יפחת מ
5,000,000 ₪ 

    
להחשת  הוצאות

נזק ותיקונים 
 זמניים

 15%עד לסך של  ₪
 דרישת רשויות     מהנזק

במלוא  כלול 
 הוצאות מנע     סכום הביטוח

שחזור מסמכים,      1,000,000 ₪
 נתונים ומודלים

 אחריות צולבת 302
 –הרחבת צד ג'  307

קבלנים וקבלני 
 משנה

ויתור על  309
תחלוף לטובת 

 מבקש האישור 
וי בגין נזק כיס 312

שנגרם משימוש 
 בצמ"ה

כיסוי לתביעות  315
 המל"ל

מבוטח נוסף  317
אחר )קבלנים 
וקבלני משנה בכל 

 דרגה(
 –מבוטח נוסף  318

 מבקש האישור
מבקש האישור  322

מוגדר כצד ג' בפרק 
 זה

 ראשוניות 328
רכוש מבקש  329

האישור ייחשב 
 כצד ג'

 צד ג'     40,000,000 ₪

 רעד והחלשת משען     10,000,000 ₪ 

     כלול 

חבות בגין נזק גוף 
הנובע משימוש 
בכלי רכב מנועי 
שאינו חייב בביטוח 

 חובה

 ₪ 2,000,000     

חבות בגין נזק 
לרכוש הנובע 
משימוש בכלי רכב 
מנועי מעל לגבולות 
האחריות הנהוגים 
בפוליסת רכב 
סטנדרטית הנהוגה 
ביום מקרה 

 הביטוח בסך 

 ₪ 5,000,000     

כיסוי נזק תוצאתי 
שייגרם עקב פגיעה 
בכבלים ו/או 
מתקנים תת 

 קרקעיים, 

הגנה בהליכים      1,000,000 ₪ 
 פליליים/מנהליים

ויתור על  309
תחלוף לטובת 

 מבקש האישור 
מבוטח נוסף  317

אחר )קבלנים 
וקבלני משנה בכל 

 דרגה(
 –מבוטח נוסף  318

 מבקש האישור
 ראשוניות 328

 אחריות מעבידים     40,000,000 ₪

 אחריות צולבת  302
ויתור על  309

תחלוף לטובת 
 מבקש האישור

מבוטח נוסף  321
בגין מעשי או 

 –מחדלי המבוטח 
 מבקש האישור

 ביטוח חבות מוצר      8,000,000 ₪
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 חתימת המציע: _________________

 
 
 
 

 ראשוניות 328
תקופת גילוי  332

 חודשים( 12)
אובדן  301

 מסמכים
 אחריות צולבת 302
ה, השמצה דיב 303

 והוצאת לשון הרע
ויתור על  309

תחלוף לטובת 
 מבקש האישור 

מבוטח נוסף  321
בגין מעשי או 

 –מחדלי המבוטח 
 מבקש האישור

מרמה ואי  325
 יושר עובדים

פגיעה  326
בפרטיות במסגרת 
כיסוי אחריות 

 מקצועית
עיכוב/שיהוי  327

 עקב מקרה ביטוח
 ראשוניות 328
 6תקופת גילוי ) 332

 ים(חודש

ביטוח אחריות      8,000,000 ₪
 מקצועית

השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך פירוט 
 הרשימה המפורטת בנספח ג'(*:

 עבודות קבלניות גדולות –בניה  – 009

 ביטול / שינוי הפוליסה *
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור  יום 60ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא  שינוי לרעת מבקש האישור או

 בדבר השינוי או הביטול. 
 חתימת האישור

 המבטח:
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 חתימת המציע: _________________

                                                

 (" להסכם העיקרי;10נספח "ג)       

 

 ההשכרהביטוחי אישור 

 

 יםאישור קיום ביטוח (DD/MM/YYYY)  תאריך הנפקת האישור

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט 
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה 

ם בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש לבין התנאים הקבועי
 האישור. 

מעמד מבקש האישור 
 * האישור מבקש המבוטח אופי העסקה * *

 משכיר  ☐

 שוכר  ☐
 זכיין ☒

 קבלני משנה  ☐

 מזמין שירותים ☐

 מזמין מוצרים ☐
 אחר:  ☐

 נדל"ן ☒

 שירותים  ☐

 מוצריםאספקת  ☐

 אחר:  ☐

החשב  –מדינת ישראל באמצעות משרד האוצר  שם
הכללי ו/או חברת דירה להשכיר ו/או רשות מקרקעי 
ישראל ו/או משרד הבינוי והשיכון ו/או חברי הנהלה 
ו/או נושאי משרה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם 

 "(החברה)להלן: "
 515009652 - ת.ז./ ח.פ. ת.ז./ ח.פ.

 4951125, קריית אריה, פתח תקווה 25אפעל  - מען מען

 

 כיסויים 

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול 

 חריגים
יש לציין קוד 
כיסוי בהתאם 

 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 מטבע

ויתור על  309
תחלוף לטובת 

, מבקש האישור
דיירים ו/או 

 שוכרים
כיסוי בגין  313

 נזקי טבע
כיסוי גניבה  314

 פריצה ושוד
כיסוי רעידת  316

 אדמה
 ראשוניות 328
מוטב  324

לקבלת תגמולי 
מבקש  –ביטוח 
 האישור

 

 רכוש      
 אובדן תוצאתי      
       

       

אחריות  302
 צולבת

הרחבת צד  307
קבלנים  –ג' 

 וקבלני משנה

 צד ג'     20,000,000 ₪ 
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 חתימת המציע: _________________

יתור על ו 309
תחלוף לטובת 

, מבקש האישור
דיירים ו/או 

 שוכרים
כיסוי  315

 לתביעות המל"ל
מבוטח נוסף  318

 מבקש האישור –
דיירים ו/או  /

 שוכרים
מבקש  322

האישור מוגדר 
 כצד ג' בפרק זה

 ראשוניות 328
רכוש מבקש  329

חשב האישור יי
 כצד ג'

יתור על ו 309
תחלוף לטובת 

, מבקש האישור
דיירים ו/או 

 שוכרים
 מבוטח נוסף 319

היה וייחשב  -
כמעבידם של מי 

 מעובדי המבוטח
 ראשוניות 328

 אחריות מעבידים     20,000,000 ₪ 

אחריות  302
 צולבת 

ויתור על  309
תחלוף לטובת 
 מבקש האישור

ם ו/או דיירי
 שוכרים

כיסוי  310
למשווקים 

במסגרת חבות 
 המוצר 

מבוטח נוסף  321
בגין מעשי או 
מחדלי המבוטח 

 מבקש האישור –
 ראשוניות 328
תקופת גילוי  332

 חודשים( 12)

 אחריות המוצר     ₪  8,000,000 

אובדן  301
 מסמכים

אחריות  302
 צולבת

דיבה,  303
השמצה והוצאת 

 לשון הרע
על יתור ו 309

תחלוף לטובת 
, מבקש האישור

דיירים ו/או 
 שוכרים

 אחריות מקצועית     ₪  5,000,000 
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 חתימת המציע: _________________

 

מבוטח נוסף  321
בגין מעשי או 
מחדלי המבוטח 

 מבקש האישור –
מרמה ואי  325

 יושר עובדים
פגיעה  326

בפרטיות 
במסגרת כיסוי 

אחריות 
 מקצועית

עיכוב/שיהוי  327
עקב מקרה 

 ביטוח
 ראשוניות 328
תקופת גילוי  332

 חודשים( 12)
 

השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך פירוט 
 הרשימה המפורטת בנספח ג'(*:

 

 
 ביטול / שינוי הפוליסה *

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור  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(" להסכם העיקרי;
 

 לכבוד

 "(דירה להשכירהחברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ )להלן: " –דירה להשכיר 

 א.ג.נ.,

 התחייבות להימנע מעשיית עסקההנדון: 

 ר ________ה ____  בעיחלק גוש _____

 

אנו הח"מ ______________, מס' תאגיד ____________ אשר רכשנו זכויות חכירה 

ה ____ בעיר _________  )מגרש __ לפי תכנית חלקבמקרקעין הידועים כגוש _____ 

_______( או כל גוש או חלקה או חלקת משנה אחרת שייווצרו כתוצאה מרישום ו/או חידוש 

"(, עפ"י חוזה חכירה המקרקעיןוד( וגם/או הפרדה )פרצלציה( )להלן: "רישום ו/או צירוף )איח

ממכירה ו/או החכרה ו/או שעבוד של המקרקעין כולם  עמיום _______, מתחייבים בזאת להימנ

ו/או כל חלק מהם ו/או כל זכות בהם ו/או של הבנוי עליהם ו/או כל חלק מהבנוי ו/או דירה ו/או 

א הסכמת דירה להשכיר ו/או מי מטעמה, אשר תינתן בהתאם דירות שייבנו במקרקעין, לל

 "(. ההסכםלהוראות ההסכם בינינו לבין דירה להשכיר מיום ___________ )להלן: "

על זכויותינו במקרקעין, בגין התחייבותנו  םעם רישום זכויות החכירה במקרקעין על שמנו, תירש

 דירה להשכיר ו/או מי מטעמה. זו, הערת אזהרה בגין הימנעות מעשיית עסקה, לטובת

 התחייבות זו תבוטל בתום תקופת ההשכרה, כהגדרתה בהסכם. 

____________________ 

 

  אישור

אני מעיד כי היום____________ התייצב/ו לפניי, ____________________________ 

יות ולאחר שזהיתי אותו/ם והסברתי לו/הם את מהות ההסכמה הנ"ל, ואת התוצאות המשפט

 הנובעות ממנה ולאחר ששוכנעתי שהדבר הובן לו/הם כראוי, חתם/מו לפניי מרצונו/ם.

)א( לתקנות המקרקעין )ניהול 14אני מאמת את החתימות על הסכמה זו לפי הוראות תקנה 

 .2011 -ורישום( התשע"ב

 

______________   _____________________  ______________ 

 חתימה     וכתובת(חותמת )שם     תאריך   
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 חתימת המציע: _________________

 (שם החברה)

    מס' חברה 
 ("החברה") -להלן

 
 אשר נערכה  דירקטוריון החברהמישיבת  פרוטוקול

   ביום  החברהבמשרדה של 
 

    נוכחים: 

 

     :נבחר יו"רל

 

  : על סדר היום

הידועים כגוש ממכירת ו/או החכרת ו/או שעבוד המקרקעין  תחתימה על התחייבות להימנעו

או כל גוש או חלקה או חלקת ____( לפי תכנית  ____ )מגרש  בעיר ____ ____ה חלק ____

משנה אחרת שיווצרו כתוצאה מרישום ו/או חידוש רישום ו/או צירוף )איחוד( ו/או הפרדה 

ו/או כל הבנוי  ו/או כל זכות בהם כולם ו/או כל חלק מהם ,"(המקרקעין)להלן: " )פרצלציה(

 –דירה להשכיר ו/או דירה ו/או דירות שייבנו במקרקעין, ללא הסכמת  נועליהם ו/או כל חלק ממ

"(, אשר תינתן בהתאם דירה להשכיר)להלן: " החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ

 "(, ההסכםלהוראות ההסכם בין החברה לבין דירה להשכיר מיום ___________ )להלן: "

נדרשים לצורך רישום הערת אזהרה בגין וחתימה על כל הבקשות, מסמכים, ייפויי הכוח ה

חתימה על כל המסמכים  וכן מעשיית עסקה, לטובת דירה להשכיר על המקרקעין תהימנעו

לטובת דירה  כל הערה דומה שתירשם בספרי רשות מקרקעי ישראל שיידרשו לצורך רישום

 להשכיר ו/או בגין המגבלות החלות על המקרקעין. 

 וא לסיומה בתום תקופת ההשכרה, כהגדרתה בהסכם. ההתחייבות נשוא החלטה זו תב

 

 הוחלט:

ממכירת ו/או החכרת ו/או שעבוד המקרקעין כולם  תלאשר לחתום על התחייבות להימנעו .1

ו/או כל חלק מהם ו/או כל זכות בהם ו/או כל הבנוי עליהם ו/או כל חלק ממנו ו/או דירה 

ר וכל הבקשות והמסמכים ו/או דירות שייבנו במקרקעין, ללא הסכמת דירה להשכי

מעשיית עסקה, לטובת דירה להשכיר  תהנדרשים לצורך רישום הערת אזהרה בגין הימנעו

כל הערה דומה שתירשם  חתימה על כל המסמכים שיידרשו לצורך רישום וכן על המקרקעין

לטובת דירה להשכיר ו/או בגין המגבלות החלות על  בספרי רשות מקרקעי ישראל

 המקרקעין. 

 חייבות נשוא החלטה זו תבוא לסיומה בתום תקופת ההשכרה, כהגדרתה בהסכם. ההת .2

לייפות את כוחה של דירה להשכיר ו/או מי שהיא תסמיך לרשום הערת אזהרה בגין  .3

מעשיית עסקה, לטובת דירה להשכיר, ו/או לרשום הערה דומה כנזכר לעיל על  תהימנעו

 ים לכך.  המקרקעין ולחתום על כל מסמך ו/או בקשה הדרוש

לחתום בשם החברה על כל    -ו   להסמיך את ה"ה  .4

 המסמכים הדרושים לשם ביצוע הפעולות לעיל. 
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 חתימת המציע: _________________

המודפס או צירוף חותמת החברה או על גבי שמה החתימה הנ"ל, ב יחתימתם של מורש .5

 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 החברהבע"מ )להלן: "    .1
 לעיל בהתאם למסמכי התאגדותה.

 שיבת הדירקטוריון. מנהלי החברה המפורטים לעיל השתתפו בי .2

 על הפרוטוקול הנ"ל מטעם החברה. חתם    ה"ה  .3

לחתום בשם החברה  מוסמך    בהתאם למסמכי התאגדותה של החברה ה"ה  .4
 על ההחלטה הנ"ל.

החברה מוסמכת בהתאם למסמכי התאגדותה לקבל את ההחלטה דלעיל ולבצע את האמור  .5
 .בה

 

     מה:חתי                             תאריך:    
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 חתימת המציע: _________________

 

                                                               

 " להסכם העיקרי;(12ג)נספח "

 
 בלתי חוזר נוטריוני יפוי כח

 
 

 אנו הח"מ 
     מס' תאגיד  

 
, מס' חברה החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ –דירה להשכיר את  בזה ממנים

, להיות "(מיופי הכוחמי שהיא תסמיך )להלן: " ו/או "(להשכירדירה )להלן: "  515009652
  :של הפעולות הבאות או חלק מהןנו ובמקומ נולשם עשייה בשמ ומורשינ

 
בלשכת רישום דירה להשכיר  לטובתלרשום הערת אזהרה בגין הימנעות מעשיית עסקה  .1

לפי ____ רש )מג ____ בעיר ____ חלקה ____ כגוש על המקרקעין הידועים  ,המקרקעין
כתוצאה מרישום ו/או  או כל גוש או חלקה או חלקת משנה אחרת שיווצרו( ____ מס' תכנית 

, בגין "(המקרקעין)להלן: "חידוש רישום ו/או צירוף )איחוד( וגם/או הפרדה )פרצלציה( 
של המקרקעין כולם ו/או כל חלק  ממכירה ו/או החכרה ו/או שעבוד  עהתחייבותינו להימנ

דירה ו/או של כל חלק ממנו ו/או של הבנוי עליהם ו/או  כל זכות בהם ו/או שלו מהם ו/א
 ;דירה להשכיר ו/או מי מטעמהללא הסכמת  ,דירות שייבנו במקרקעין

  

הכוח לחתום על כל  הריני מסמיך ומייפה את כוחם של מיופילצורך ביצוע האמור לעיל,  .2
רישום כל , לשם י ו/או בשמישטר במקוממסמך ו/או תצהיר ו/או  התחייבות ו/או בקשה ו/או

 , ומבלי לגרוע מכלליות האמור בקשר עם המקרקעיןזכויותינו במקרקעין/הערת אזהרה על 
וכן חתימה על כל המסמכים שיידרשו לצורך רישום כל הערה דומה שתירשם בספרי רשות 

הריני מסמיך , מקרקעי ישראל לטובת דירה להשכיר ו/או בגין המגבלות החלות על המקרקעין
מקרקעי ישראל,  לשכת רישום המקרקעין, רשותלהופיע בהכוח  ומייפה את כוחו של מיופי

  ;לצורך ביצוע האמורמחלקת אגף מירשם והסדר מקרקעין ובכל מקום אחר 
 

להעביר יפוי כח זה ו/או חלקו לאחר ו/או לאחרים ו/או למנות מידי פעם בפעם מורשה ו/או  .3
הנ"ל לשם ביצוע כל הפעולות המנויות ביפוי כח זה ו/או חלקו ולפטר מורשים תחת באי כוחנו 

 כל נעבר ו/או מורשה כאמור לפי שיקול דעתם של באי כוחנו הנ"ל או כל אחד מהם;

 

באופן כללי לעשות כל פעולה ולחתום על כל מסמך בקשר ולצורך ביצוע האמור ביפוי כח זה  .4
 כפי שימצא מיופה הכח לנכון;

 
והוא ישאר  ,נו החלטי ובלתי חוזר ואין אנו זכאים לבטלו, לשנותו או לתקנויפוי כח זה ה .5

בתוקף גם לאחר מותנו, פירוק ו/או מתן צו קבלת נכסים ו/או מינוי כונס נכסים ו/או הטלת 
  תלויות בו; דירה להשכירעיקול על נכסנו הואיל וזכויות 

 
ון זכר משמעה גם לשון נקבה ביפוי כח זה לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהפך, ולש .6

 ;ולהפך, לפי המקרה
 

הננו מאשרים ומסכימים בזה מראש לכל המעשים ו/או הפעולות שיעשו מיופי הכוח או מי  .7
 שיתמנה על פיהם;

 

 ____________ באמצעות מורשי חתימה                    ביום על החתום תיבאולראיה 

 ______________ -______________ ו
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 חתימת המציע: _________________

 

   

 ;להסכם העיקרי ("13"ג)נספח                        

 
 

 נוסח אישור הקבלן ביחס לניסיון
 

 :(הקבלן הראשי")להלן: "  יזםראשי מטעם הההקבלן להלן פירוט ניסיון קבלני, המוצג על ידי 
 

 הקבלן הראשי הינו חברת _______________________. .1

לפי  5בקבוצה ג'  100לן רשום בפנקס הקבלנים בענף ראשי בניה הקבלן הראשי הינו קב .2

 .1988תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, התשמ"ח 

מצורפת לנספח זה תעודת רישום תקפה של הקבלן הראשי מטעם רשם הקבלנים בסיווג 
 הנדרש.

 

מתחמי נדל"ן למגורים בישראל שני פחות ל בהקמה של מוכח ניסיון בעל הינו הראשי הקבלן .3

בעשר  הפחות בכל מתחם, אשר בנייתם הושלמיחידות דיור ל 150או בחו"ל, בסדר גודל של 

משפט,  בתימעונות סטודנטים, בתי מלון,  מתחמיבהקמה של  ולחילופין שנים האחרונות,

שהקמתם  "ל,בחו או ישראל, בלמשרדיםאו /ו למסחראו /ובתי אבות, נדל"ן למגורים 

)שטח  מ"ר לפחות 30,000( השנים האחרונות בהיקף מצטבר של עשר) 10במהלך  הסתיימה

 . )שטח עיקרי ושירות( מ"ר 10,000 -פחת מ, מתוכם מתחם אחד בשטח שלא יעיקרי ושירות(

 
להלן טבלה בה מפורטים הפרויקטים להצגת הניסיון בהקמה )ניתן לעשות שימוש בנספח  .4

 ים נוספים(:זה לשם הצגת פרויקט

 

 

 1פרויקט מס' 

וסוג  שם הפרויקט
 הפרויקט 

 

 המזמין

של מזמין  דואר אלקטרוני 
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

 

היקף תקציבי של 
 העבודה

 

 
ו/או אסמכתאות  "4לצורך הוכחה בדבר סיום כל אחד מהפרויקטים שפורטו מצורף "טופס  .5

החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה  –ונה של דירה להשכיר אחרות המעידות, לשביעות רצ

, על השלמת הבנייה ועל מועד השלמת הבנייה, כגון תעודות השלמה, תעודות גמר, בע"מ

שלא הונפקו על ידי רשות מוסמכת, תצורפנה כשהן אסמכתאות  .אישור מסירה וכיו"ב

 . עו"ד ע"ילמקור"  ן"נאמחתומות  כ

 ידוע לנו שאתם תהיו רשאים לפנות למזמיני העבודה כממליצים בכתובת המייל שצורפה. .6

 הערות והבהרות נוספות מצורפות בנפרד. .7

 
 חתימת הקבלן הראשי:

 
   

הקבלן שם מלא של החותם בשם  תאריך
 הראשי 

הקבלן מה וחותמת חתי
 הראשי 

 
 

  הערה:
 ניתן להוסיף פרויקטים בדפים נפרדים בהתאם לטבלה זו.
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 חתימת המציע: _________________

 

 להסכם העיקרי ("14"ג)נספח                                      

 
 נוסח התחייבות הקבלן לביצוע עבודות

 
 לכבוד

 "(כירדירה להשהחברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ )להלן: " –דירה להשכיר 
 

 א.ג.נ,
 

"( התחייבתי בזאת כלפי הקבלן הראשי" , )להלן:   אני הח"מ 
 __ __________בקשר לעבודות הבנייה נשוא מכרז "(, יזםה" ________________ )להלן:

, כמפורט במסמכי המכרז על הסכמיו ונספחיו הבנייהלבצע את כל עבודות  "(המכרז)להלן: "
 בהתאמה(. " העבודות"-" והפרויקט)להלן: "

 
בהתאם להוראות  לעבודות, על בסיס "גב אל גב" והכלביחס  ראשיהנני מתחייב כי אשמש כקבלן 

 ., לרבות ההסכם העיקריהמכרז
 

 הנני מאשר כי קראתי את מסמכי המכרז ואני מכיר את כל תנאיו.
 

, כי במסמכי המכרז , 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 הומתחייב כי  מאשרהנני 

 
 

 
 אישור

 
ת הדין של _________ ת כעורך/\המשמשעורך דין,     אני החתום מטה 

)ת.ז. _______________( ו      ה"ההופיע בפני    מאשר בזה כי ביום "( החברה)"
_______ ת.ז. __________ אשר חתמו בשם החברה, וכי הם מוסמכים בחתימתם לחייב את 

 .החברה לכל דבר ועניין
 

 

 
                                                  

 

   

וחותמת הקבלן  חתימת שם מלא של החותם בשם הקבלן הראשי תאריך
 הראשי

   

 וחותמת  חתימת שם מלא של עו"ד תאריך


