רשות מקרקעי ישראל
מרחב צפון

בניה עצמית בעראבה -מתחם 10
 20מגרשים )לבניית  107יח"ד(
הרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיור
מכרז מס' צפ307/2018/
====================================================
תוכן עניינים לחוברת :
 -מבוא ותנאים מיוחדים.

1
2

-

מוצעים.

3

-

רשאים להשתתף.

4

-

התחייבויות והצהרות המציע )תנאים מיוחדים(.

5

-

מיון וסיווג המציעים וסדר ההגרלה.

6

-

אופן הגשת ההצעה.

7

-

הפקדה.

8

-

הגרלה ואופן בחירת המגרשים.

9

-

חוזה חכירה עם רמ"י והסכם תשתית בניה עצמית שייחתם עם חברת "עמק איילון ניהול תשתיות
ופרויקטים בע"מ"

10

-

מחירי המגרשים ותנאי החכירה.

11

-

הוצאות פיתוח.

12

-

אגרות והיטלים.

13

-

העברת זכויות.

14

-

בניה.

15

-

שינוי תנאי המכרז.

16

-

חילוט ערבות )המחאה בנקאית(.

17

-

כללי.

1

נספחים :
נספח - 1-6

אישורי נכות.

נספח - 7

תצהיר לנכים.

נספח א' -

טופס הצעה להשתתפות בהרשמה ובהגרלת המגרשים.

נספח ב' -

נוסח חוזה חכירה.

נספח ד' -

רשימת המגרשים ומחיריהם.

נספח ד'- 1

הוצאות פיתוח לתשלום לרמ"י לאזרחים.

נספח ד'-2

הוצאות פיתוח לתשלום לרמ"י למומלצים.

נספח ד'-3

תנאים לעניין חיובי פיתוח וסבסוד תשתיות.

נספח ה' -

תקנוני התוכניות.

נספח ו' -

חוק מקרקעי ישראל תש"ך .1960

נספח ז' -

החלטת מועצה  - 1551החלטת מועצה בדבר העברת זכויות במקרקעין במגזר.

נספח ח'-

הסכם תשתית בניה עצמית שייחתם עם חברת "עמק איילון ניהול תשתיות ופרויקטים בע"מ".

נספח ט' -

טופס בקשה לקבלת המלצה ממשרד הבטחון למומלצים.

נספח י' -

נוסח תצהיר בדבר היעדר זכויות בקרקע המיועדת למגורים.

נספח יא'-

נוסח אישור תושבות מהרשות המקומית.

נספח יא'1-

נוסח תמצית רישום ממשרד הפנים.

נספח יב' -

הצהרה לעניין "ידועים בציבור".

נספח יג' -

אישור משרד הבינוי והשיכון להשתתפות רווקים חסרי דיור שגילם  21-29שנים.

נספח יד -

תשריטי המגרשים.

נספח טו' -

מפת מדידה )מפורסמת באתר רמ"י תחת "מסמכי המכרז"(.

נספח טז'-

אישור רשות העתיקות )יפורסם בהמשך באתר רמ"י תחת "מסמכי המכרז"(.

נספח טח'-

מכתב קיזוז מהרשות המקומית.

נספח טי'-

תוכנית בינוי והנחיות לתכנון לבינוי )יפורסמו בהמשך באתר רמ"י תחת "מסמכי המכרז"(.
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רשות מקרקעי ישראל
מרחב צפון

בניה עצמית בעראבה -מתחם 10
 20מגרשים )לבניית  107יח"ד(
הרשמה והגרלה לבניה מקום חסרי דיור
מכרז מס' צפ307/2018/
====================================================

פרק הגדרות:
חסר דיור

בעל תעודת זכאות של חסר דיור המתאימה למכרזי הרשמה והגרלה בלבד על פי הקרטריונים של
משרד הבינוי והשיכון )להלן" :המשרד"( ,אשר חתם על תצהיר בדבר היעדר זכויות בקרקע המיועדת
למגורים ,המצ"ב כנספח י'.
יובהר ,כי לא תתקבל תעודת זכאות של חסר דיור שהונפקה לצרכי מכרזים שאינם הרשמה והגרלה,
ובכלל זה מחיר למשתכן ,מחיר מטרה.
תעודת זכאות לחסרי דיור תינתן על ידי הבנק למשכנתאות או אחת החברות המוסמכות.
רווקים חסרי דיור רווקים שלא עונים להגדרת "מומלץ" או להגדרת "משרת בכוחות הביטחון
ששוחרר מחמת פציעה" שגילם בין  21-29שנים ימציאו ,אישור מהמוסמך במחלקת האיכלוס במשרד
הבינוי והשיכון על היותם חסרי דיור )ראה נספח יג'(.
האישור ינתן בהתאם לתשובת הבנק למשכנתאות או אחת החברות המוסמכות על דחיית זכאותם
למשכנתא בצירוף התצהיר המופיע כנספח י' כאמור לעיל.
לברור פרטים בנושא הזכאות ניתן לפנות למחלקת איכלוס במשרד הבינוי מחוז חיפה בטל'14- :
 86317380711למר אורי גנן.
לתשומת לב המציעים כי בנוסף לתעודת זכאות/אישור שיינתן להם בדבר היותם חסרי דיור ,עליהם
לצרף את התצהיר בדבר היעדר זכויות בקרקע המיועדת למגורים )נספח י'(.

מומלץ

מי שמשרת או ששרת בכוחות הביטחון ,שרות מלא ,אשר ברשותו המסמכים הבאים:



המלצת משרד הביטחון בתוקף,
תעודת זכאות בהתאם לקריטריונים של משב"ש בדבר היותו חסר דיור



תצהיר חסר קרקע ביעוד למגורים מאומת על ידי עו"ד כמפורט בנספח י'.

"כוחות הביטחון"  -צבא הגנה לישראל ,משטרת ישראל ,משמר הגבול ,משרד ראש
הממשלה ,שירות בתי הסוהר.
"שירות מלא"  -מי שמשרת או ששרת בכוחות הביטחון  24חודשים לפחות ,בכפוף
להמלצת
משרד הביטחון.
מומלץ אשר קיבל המלצת משרד הביטחון )ומילא את שאר תנאי המכרז( יקבל קדימות
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בבחירת מגרש וירשם בקבוצה ב' כאמור בסעיף  5שלהלן.




ידוע למומלץ כי בקשות לקבלת המלצה ממשרד הביטחון ניתן להגיש עד
שבועיים לפני מועד האחרון לסיום ההרשמה )ראה נספח ט'(.
על המומלץ לפנות למשרד הבטחון במועד המתאים ולצרף להצעתו את המלצת
משרד הביטחון  .יובהר ,האחריות לקבלת ההמלצה ממשרד הבטחון ,חלה על
המציע בלבד.
במידה והמומלץ נרשם עם בת זוגו ,על בת הזוג לצרף להצעה תצהיר חתום
המצורף כנספח י' או לחילופין תצהיר אחד במשותף חתום ע"י שני בני הזוג.

ידוע למומלץ כי הזכות להנחה בקרקע וסבסוד בהוצאות הפיתוח שהוענקו לזוכה
במכרז נוכח היותו מומלץ הינה חד פעמית.
משרת כוחות
הביטחון ששוחרר
מחמת פציעה

מי ששרת בכוחות הביטחון כלוחם או כתומך לחימה וראש אגף כוח אדם בצבא הגנה לישראל קבע כי
הוא שוחרר מחמת פציעה שאירעה במהלך אימון או פעילות מבצעית ,אשר ברשותו המסמכים הבאים:


אישור ראש אגף כוח אדם בצה"ל כי הוא שוחרר מחמת פציעה שאירעה במהלך אימון או
פעילות מבצעית.



תעודת זכאות בהתאם לקריטריונים של משב"ש בדבר היותו חסר דיור.



תצהיר חסר קרקע ביעוד למגורים מאומת על ידי עו"ד כמפורט בנספח י'.

על החלטת ראש אגף כוח אדם כאמור ניתן לערער לפני ראש המטה הכללי בצבא הגנה לישראל.
"כוחות הביטחון"  -צבא הגנה לישראל ,משטרת ישראל ,משמר הגבול ,משרד ראש הממשלה ,שירות
בתי הסוהר.
משרת כוחות הביטחון ששוחרר מחמת פציעה אשר נרשם עם בת זוגו ,על בת הזוג לצרף
להצעתם תצהיר חתום המצורף כנספח י' או לחילופין תצהיר אחד במשותף חתום ע"י שני
בני הזוג.
הזכות להנחה בקרקע וסבסוד בהוצאות הפיתוח שהוענקו לזוכה במכרז נוכח
היותו משרת בכוחות הביטחון ששוחרר מחמת פציעה הינה חד פעמית.
בן מקום

מי שהוא או בן זוגו ,אשר מקום מגוריו הקבוע ב 3 -השנים האחרונות ,שקדמו למועד פרסום המכרז
)תאריך קובע לאפשרות זו הוא  ,(14/11/2015הינו בעראבה ובלבד שהמציא את אישור הרשות
המקומית או תמצית רישום מורחבת של משרד הפנים.
או
מי שהוא או בן זוגו ,מקום מגוריו הקבוע ב 4 -שנים מתוך  10השנים האחרונות ,שקדמו למועד פרסום
המכרז )תאריך קובע לאפשרות זו הוא  ,(14/11/2008הינו בעראבה ובלבד שהמציא את אישור
הרשות המקומית או תמצית רישום מורחבת של משרד הפנים.
יובהר ,כי אם רק אחד מבני הזוג עונה על הגדרת בן מקום ,הרי שבן הזוג שאינו בן מקום לא יוכל
להגיש הצעה בלי בן/בת הזוג שעונה על הגדרת בן מקום.

בני זוג /משפחה

זוג נשוי לפי קביעת משרד הפנים ו/או זוג המנהל משק בית משותף בכפוף לצו שיפוטי או פס"ד
הצהרתי מבית משפט המעיד על היותם ידועים בציבור או לפי הצהרה בפני עו"ד ,ו/או זוג העומד
להינשא ונרשם בבית דין השרעי )במשך ה 3 -חודשים אשר קדמו למועד האחרון להגשת הצעות
למכרז זה( לרבות זוג מאותו מין ,עם או בלי ילדים )טופס הצהרה לעניין "ידועים בציבור" ,מצ"ב כנספח
יב'(.
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 .1מבוא ותנאים מיוחדים:
רשות מקרקעי ישראל )להלן" :רמ"י"( מציעה בזאת לשיווק לבניה עצמית מגרשים למגורים בעראבה ,מתחם ,10
לבני מקום חסרי דיור כמפורט להלן.
על המגרשים חלות תוכניות מס'  262-0323600ו-ג 20566/התקפות במועד פרסום המכרז )להלן":התוכניות"(
שהוראותיהן הינן חלק בלתי נפרד ממכרז זה .באם תהיה סתירה בין נתוני המכרז לבין נתוני התוכניןות ,תקבענה
הוראות התוכניות והזוכה לא יוכל להלין על רמ"י בעניין זה.

 .2מוצעים:
 20לבניית  107יח"ד.
ייעוד המגרשים :מגורים ב'.
להלן פירוט המגרשים:

מס'
מגרש

שטח המגרש
במ"ר

יח"ד הניתנות
לבנייה במגרש

מס' מציעים
אזרחים

מס' מציעים
מומלצים

103G
103H
103I
103J
104C
104D
104E
104F
110A
111B
111C
111D
111E
112C
112D
112E
112F
112G
112H
41B

512

5

519
518
540
535

5
5
5
5
6

3
3
3
3
3
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4

2
2
2
2
2
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3

3
3
3
3
2

2
2
2
2
2

575

576
575
514
585
585
586
586
539
588
500

499
501
502
710

6
6
5
6
6
6
6
5
6
5
5
5
5
4
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המגרשים מוצגים בתשריט המצורף כנספח יד' לחוברת המכרז.
נספח טו'' "קובץ המדידה " מפורסם באתר הרשות תחת "מסמכי המכרז".
תקנוני התוכניות מוצגים בנספח ה' המצורף לחוברת מהכרז.
-

ההרשמה וההגרלה למגרשים לבניית  4יח"ד תותר למינימום  2מציעים אזרחים ולמינימום  2מציעים
מומלצים אשר יירשמו במשותף ויופיעו במשותף כיחידת רישום אחת בלבד )להלן":הקבוצה""/הזוכה"( ,ובחלקים
שווים.

-

ההרשמה וההגרלה למגרשים לבניית  5יח"ד תותר למינימום  3מציעים אזרחים ולמינימום  2מציעים
מומלצים אשר יירשמו במשותף ויופיעו במשותף כיחידת רישום אחת בלבד )להלן":הקבוצה""/הזוכה"(,
ובחלקים שווים.

-

ההרשמה וההגרלה למגרשים לבניית  6יח"ד תותר למינימום  4מציעים אזרחים ולמינימום  3מציעים
מומלצים אשר יירשמו במשותף ויופיעו במשותף כיחידת רישום אחת בלבד )להלן":הקבוצה""/הזוכה"(,
ובחלקים שווים.

כמו כן ,ככל שמספר המומלצים/אזרחים שנרשמו במשותף יהא גבוה יותר תינתן עדיפות בהגרלה לאותה הצעה.
מציע יוכל להגיש הצעה אחת בלבד .מציע אשר יגיש יותר מהצעה אחת להשתתפות בהגרלה ,תראה רמ"י את כל
הצעותיו להשתתפות כפסולות.
לעניין זה בני זוג יחשבו כישות אחת )מציע אחד(.
למען הסר ספק בני זוג אינם רשאים לגשת בנפרד למכרז זה ,בני זוג אשר יגישו יותר מהצעה אחת להשתתפות
בהגרלה בין אם כיחידים ובין אם במשותף יראה רמ"י את כל הצעותיהם להשתתפות כפסולות.
בכל מקום בו מצוין "מציע" משמע – מציע או מציעים במשותף בהתאם לאפשרויות להגשת הצעות כמפורט לעיל.
בכל מקום בו מצוין "הזוכה" משמע הזוכה או הזוכים במשותף בהתאם לאפשרויות להגשת הצעות כמפורט לעיל.

.3

רשאים להשתתף מי שעומד בכל התנאים הבאים:




אזרחי ישראל ,בעלי תעודת זהות ישראלית או תושבי ישראל.
בני זוג )כהגדרתם לעיל( אשר גילם  18שנה ומעלה או רווקים בני  21שנה ומעלה ,בני היישוב ,חסרי
דיור.
מי שאינו בעל זכויות בקרקע )מעל שליש( המיועדת למגורים ,על פי תוכנית מאושרת ,מכוחה ניתן
להוציא היתר בנייה .
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 .4התחייבויות והצהרות המציע )תנאים מיוחדים(:
 4.1באחריותו המלאה של המציע :
 4.1.1למלא את פרטיו המלאים כנדרש בטופס ההרשמה ,בכתב יד ברור וקריא )נספח א'(.
 4.1.2לצרף את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בסעיף .6.2
 4.1.3לשלשל מעטפת המכרז )אשר תכלול טופס ההרשמה ממולא וחתום כנדרש בצרוף כל האישורים
והמסמכים הנדרשים( ,לתיבת המכרזים ,במהלך תקופת המכרז ,ולא יאוחר ממועד סיום המכרז.
מובהר בזאת ,כי מעטפה אשר לא תמצא בתיבת המכרזים ,במועד סיום המכרז ,לא תתקבל ולא
תשתתף במכרז.
 4.2ידוע למציע וברור לו כי על כל המסמכים הנדרשים להיות אך ורק במתכונתם ובהתאמה
מלאה למוצג בחוברת המכרז.
 4.3ידוע ומוסכם על המציע כי המצאת כל המסמכים כנדרש היא תנאי בסיסי להשתתפותו
במכרז .אי צירוף ו/או המצאת מסמך שאינו בהתאמה מלאה לדרישת המכרז ,תגרום
לפסילת הצעתו ,והוא לא יכול לבוא בטענה ו/או תביעה כלשהי בענין זה כלפי רמ"י.
 4.4תנאים למגרשים בהם יירשמו מציעים במשותף:
 ההתקשרות תיעשה עם כל יחידי המציע במשותף ,והתחייבויותיהם בהתאם לתנאי המכרז תהיינהביחד ולחוד ובערבות הדדית.
 ידוע למציע כי במידה וביטל אחד מהשותפים למגרש את ההשתתפות ,תבוטל הצעתו של השותף/יםהאחר/ים במגרש .כן ידוע למציע כי אם אחד מהשותפים לא מעוניין לממש את הזכייה במגרש ,תבוטל
הזכייה במגרש והשותף השני לא יבוא לרמ"י בכל טענה או דרישה בעניין ביטול הזכייה.
 הבניה במגרש מותנית בכך שכל השותפים יגישו תוכנית בניה משותפת שתתייחס למיצוי אפשרויותהבניה העתידיות והמקסימליות של המגרש ובבניה שתיבנה ככל הניתן במועד אחד.
 זכויות החכירה במגרש יירשמו לפי מתכונת של דירה בבית משותף. המגרשים בהם יחידת דיור אחת הינה חזיתית ,יהיו כפופים לזכות מעבר לצמיתות לטובת יחידת הדיורהאחורית ,זכות המעבר תחול גם על כלי רכב ,לרבות כלים מכניים שיידרשו לבניה.
4.5

על המציע לבדוק בעצמו ו/או באמצעות אנשי מקצוע מטעמו את המידע התכנוני המלא ברשות המקומית
ובוועדה המקומית לתכנון ובניה ,לרבות מסמכי התוכנית החלה על המגרש על נספחיה ,זכויות בניה,
גבולות המגרש ,שטחים גובלים ,קווי בנין ,התנאים להוצאת היתר בניה ,היטלים ואגרות וכל מידע תכנוני
ו/או מידע אחר הרלוונטי לצורך הגשת ההצעה ולביצוע מלוא התחייבויות המציע על פי מסמכי ותנאי
המכרז .מובהר למציע כי אין במידע המוצג במסגרת המכרז משום מצג מחייב מצד רמ"י .על המציע
לערוך בדיקות עצמאיות כמפורט לעיל ,ולא יוכל לחזור אל רמ"י בכל טענת הסתמכות על המידע הנ"ל.

 4.6במגרשים בהם קיימים עצים ,עקירתם ו/או העתקתם יהיו באחריות הבלעדית ועל חשבונו של הזוכה
בתאום עם הרשות המקומית ו/או קק"ל ו/או כל גורם אחר בהתאם לכל דין.
4.7

המגרשים מוקצים במצבם התכנוני ,המשפטי והפיזי הנוכחי ) .(AS ISהמציע מצהיר כי ראה את המגרשים
ואת סביבתם ובדק אותם ואת מצבם מבחינה פיזית ,תכנונית ,משפטית ,והנדסית על כל חלקיהם ,ומצא
את המגרשים מתאים לצרכיו ולשביעות רצונו המלאה ,והינו מוותר בזאת על כל טענה מכל סוג ומין
שהוא ביחס למגרשים ,לרבות טענת ברירה מחמת מום ו/או פגם ו/או אי התאמה.
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על אף האמור לעיל ,מובהר בזאת כי רמ"י או כל גורם מפתח אחר לרבות הרשות המקומית או חברה
מנהלת ,יהיו רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי לבצע עבודות חפירה ו/או מילוי בשטח המגרש טרם
מסירתו לזוכה .הזוכה לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית או אחרת בגין ביצוע עבודות
כאמור במגרש טרם קבלתו.
להלן פירוט המטרדים:


מגרשים  :110A, 111B, 111C, 111D, 111Eקיימים עצי זית .ידוע ליזם כי עצי הזית במגרשים
אלו יועתקו ע"י מרחב השמירה של רשות מקרקעי ישראל בשבועות הקרובים.



מגרשים  :41B, 112Cבתחום המגרשים קיים קו חשמל ארעי .המגרשים ישווקו במצבם הנוכחי
).(as is

4.8

פירוט מצב המגרשים כולל המטרדים והמפגעים המפורטים להלן מובאים למיטב הידיעה .אין באמור
להוות פירוט כל המטרדים ו/או המפגעים ו/או כל מידע אחר בקשר למגרשים ואין באמור כל התחייבות
כי לא קיימים במגרשים מטרדים אחרים מכל סוג שהוא.
באחריות המציע לבדוק את מצב המגרשים בפועל .המציע לא יבוא בכל טענה ו/או תביעה בעניין זה
לרמ"י .רשימת המטרדים ו/או המחוברים המפורטת לעיל אינה שלמה ויכול ויהיו במגרשים מטרדים ו/או
מחוברים נוספים ,באחריות המציעים לברר מה הם המטרדים ו/או המחוברים הקיימים בכל אחד
מהמגרשים.
המציע מצהיר כי הוא מודע למצבם הנוכחי של המגרשים וכי הוא רוכש את המגרשים במצבם הנוכחי .
הזוכים מצהירים ומאשרים בזאת ,כי לא תהיינה להם תביעות ו/או טענות כלפי רמ"י בגין המטרדים ו/או
המחוברים הקיימים במגרשים ,בין אלו שפורטו לעיל ובין מטרדים ו/או מחוברים אחרים ,שלא פורטו
לעיל.

4.9

המציע מצהיר בזאת כי ראה את המגרשים ובדק אותם ,לרבות השטחים התפוסים ,המבנים ו/או
המחוברים הקיימים עליהם ,הטופוגרפיה של המגרשים ,המטרדים הקיימים בהם ,לרבות המטרדים
ההנדסיים ו/או התת-קרקעיים ,דרכי הגישה למגרשים ,הטופוגרפיה והתכניות החלות על השטח ,וכי הוא
מודע למצבו הפיסי ו/או התכנוני.
במידה ויזכה במכרז מתחייב הזוכה בזאת לשאת בכל ההוצאות ו/או העלויות הכרוכות בפינוי
המטרדים לרבות פינוי המפגעים ההנדסיים ו/או התת-קרקעיים.

 4.10הזוכה מצהיר ומתחייב כי אין לו ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל מין וסוג שהוא,
כספיות ו/או אחרות כלפי רמ"י ו/או מי מטעמו בגין התנאים המפורטים לעיל ,ולא תהיינה לו כל תביעות
לביטול העסקה ו/או דרישות כספיות כלשהן בגין מספר יח"ד במגרש ו/או בכל המפורט לעיל.
 4.11זכויות הבניה לרבות שיעור הניצול ,שטח הבניה ,הצפיפות וכל ההוראות והתנאים הנדרשים לצורך קבלת
היתר בניה הינן בהתאם לתקנון ,תשריט ונספחי התוכניות )ראה כנספח ה'( ,ועל פי כל דין.
בכל מקרה של סתירה בין הנתונים המופיעים במסמכי המכרז ובין נתוני התוכניות ,תקבענה הוראות
התוכנית ,והמציע במכרז לא יהא רשאי לחזור אל רמ"י בטענה ו/או תביעה כלשהי בעניין זה .המציע
מאשר בזאת כי ראה ובדק את התוכנית על מסמכיה וידוע לו שתנאי התוכניות הינם תנאים מחייבים.
 4.12בכל מקרה של העדר אפשרות לממש את זכויות הבניה המרביות המוגדרות בתוכניות ,אם בשל מגבלות
התוכניות ואם בשל הנחיות שינתנו ע"י הרשות המקומית ו/או ועדות התכנון והבניה ,יחולו ההוראות
המגבילות יותר ,והמציע לא יהא רשאי לחזור אל רמ"י בטענה ו/או תביעה כלשהי בעניין זה.
 4.13עבודות הפיתוח בשכונה מבוצעות ע"י חברה מנהלת "עמק איילון ניהול תשתיות ופרויקטים בע"מ" )להלן
"החברה"( עבור רמ"י .בתנאים המיוחדים לקבלת היתר על פי תכניות  262-0323600ו-ג 20566/מופיעים
תנאים שונים .התנאים המיוחדים לקבלת היתר בכל הקשור לפיתוח בשכונה )לא כולל מים וביוב(
באחריות החברה ויבוצעו בהתאם להתקדמות עבודות הפיתוח שבאחריותם .יובהר למען הסר ספק כי
באחריות היזם לקיים את התנאים לקבלת היתר בגין המגרש הספציפי שבו יזכה.
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 4.14במידה וישופרו תנאי התכנית לאחר הזכייה במכרז ,לא ישלם הזוכה במכרז סכומים נוספים לרמ"י בגין
תוספות אלה .בגין השבחה שתחול עד ליום קביעת הזוכה במכרז ,גובה הרשות המקומית חלף היטל
השבחה מרמ"י על פי חוק .חבות בהיטל השבחה שתחול ,ככל שתחול ,לאחר קביעת הזוכה במכרז תחול
במלואה על הזוכה במכרז ללא זכות להשבה מאת רמ"י.
 4.15באשר לשטחים מחוץ לתחום שטח התוכנית המיועדים לתיכנון עתידי ,רמ"י אינו מתחייב לתיכנון כלשהו
וכל תכנון ישקל עפ"י שקול דעתו של רמ"י ו/או רשויות התכנון ,הן מבחינת מטרות התיכנון והן מבחינת
מועד התיכנון .לזוכה לא תהיה כל תביעה או טענה כלפי רמ"י או מי מטעמו לגבי התיכנון העתידי
מטרותיו ומועדיו.
 4.16במידה ובמגרשים הסמוכים קיימים בתים ,על הזוכה לנקוט בכל אמצעי בטיחות וזהירות ולהתחשב בהם
מבחינה הנדסית בכל הקשור לעבודות חציבה ופיתוח במגרש אשר עלולות לגרום נזק למבנה במגרש
הסמוך בעת ביצוע עבודות העפר ועבודות בניית הבית במגרש.
 4.17היה והמגרשים נשוא מכרז זה הוכרזו ו/או יוכרזו כאתר עתיקות על ידי רשות העתיקות ,ישא הזוכה
בעלויות הביצוע של סקר ארכיאולוגי ,פיקוח ,חפירות בדיקה וחפירות הצלה במגרש/ים )להלן:
"העבודות"( .היקף העבודות יקבע על ידי רשות העתיקות ובהתאם לכל דין.
הזוכה מצהיר ומתחייב כי אין לו ולא תהיינה לו כל תביעות או טענות ו/או דרישות מכל מין וסוג שהוא,
נוספות ו/או אחרות כלפי רמ"י ו/או מי מטעמו בגין האמור לעיל ,כמו כן אין ולא תהיינה לו כל תביעות
לביטול העסקה ו/או דרישות כספיות כלשהן בגין האמור לעיל.
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ידוע ליזם כי במקרקעין הידועים כחלקות  56 ,51-53 ,28-32בגוש
הוכרזו החלקות כאתר עתיקות מוכרז מס'  .3191/0היזם מתחייב לפעול עפ"י חוק העתיקות
19354
ולבצע חפירות הצלה במקום לשחרור השטח לבניה על חשבונו ,במימונו ועל אחריותו בלבד.
מכתב רשות העתיקות מצורף כנספח טז' לחוברת המכרז.
 4.18הזוכה יהיה אחראי לטיפול בכל עודפי החפירה לרבות חול ,אדמה אבן ,פסולת וכיו"ב שימצאו בשטח
המגרש במועד מסירת המגרש לזוכה או שנוצרו על ידי הזוכה או מי מטעמו כתוצאה מפיתוח המגרשים
ו/או במהלך הבנייה ,וזאת בהתאם להוראות כל דין ,והוא לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
כספית או אחרת ,כלפי רמ"י ו/או מי מטעמה .ידוע לזוכה כי כל הסעיפים להלן חלים גם על קבלני משנה
מטעמו .רמ"י לא תגבה מהזוכה תמורה עבור העודפים האמורים ,ככל שיהיו.
על הזוכה לטפל בפסולת ועודפי חפירה ,בהתאם להוראות הדין .הזוכה מתחייב לא לשרוף ולא לקבור
כל פסולת שהיא .המציע מצהיר ומתחייב כי אין לו ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות
מכל מין וסוג שהוא ,כספיות ו/או אחרות כלפי רמ"י ו/או מי מטעמה בגין התנאים המפורטים לעיל .כמו כן
אין ולא תהיינה לו כל תביעות לרבות לביטול העיסקה ו/או דרישות כספיות כלשהן בגין האמור לעיל.
 4.19חוברת המכרז על כל מסמכיה ונספחיה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי העיסקה.החל ממועד קבלת
אישור על הזכייה במגרש ,יהיה הזוכה אחראי על שמירת המגרש למניעת פלישות ותפיסות חדשות ו/או
תוספות בניה ו/או גידור חצרות.
 4.20ידוע ליזם כי ביום  23/1/2018אושרה תוכנית מס'  262-0323600הקובעת איחוד וחלוקה ללא הסכמת
בעלים .ע"פ טבלת האיזון של תוכנית זו קק"ל קיבלה את המגרש המשווק .ידוע ליזם כי טרם הושלם
הליך רישום התצ"ר והעברת הזכויות בלשכת רישום המקרקעין על שם רמ"י קק'"ל במגרש זה .בלשכת
רישום המקרקעין מצוינת הערה על הפקדת תוכנית לפי סעיף  123לחוק התכנון והבנייה בגין תוכנית זו.
 4.21ידוע ליזם כי החלקות נשוא המכרז הינן קרקעות בבעלות קק"ל ,לגביהן פועלים קק"ל ורמ"י להעבירן
לבעלות המדינה בדרך של חליפין בין רשויות .ידוע ליזם כי כל עוד לא הסתיים הליך החליפין האמור,
ברישום החלקות בבעלות המדינה ,לא ניתן יהיה לרשום את הזכויות בחלקות על שם הזוכה.
הזוכה מצהיר בזאת שברור לו המצב המשפטי הנובע מהעובדות דלעיל וכי הוא לוקח על עצמו את כל
הסיכונים העלולים לצמוח ממנו וכן מצהיר הזוכה כי לא יעלה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי
רמ"י בגין תנאי זה.
 4.22עבודות המים והביוב יבוצעו על ידי ובאחריות תאגיד המים והביוב "מי הגליל בע"מ" .הזוכה ישלם
לתאגיד דמי הקמה עבור עבודות המים והביוב .הזוכה ישלם לתאגיד תוך  90יום ,מיום הזכייה ,מקדמה על
חשבון דמי ההקמה בשיעור השווה ל 33% -מהשטח המבונה העיקרי המותר לניצול על פי הוראות
התכנית ,מוכפל בתעריף התקף המועד הוצאת החיוב והכל כמפורט בחוברת המכרז.
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 4.23ידוע ליזם כי בתנאים המיוחדים לקבלת היתר על פי תכניות  262-0323600ו-ג 20566/מופיעים תנאים
שונים ביחס לעבודות מים וביוב כגון :חיבור למערכת הביוב של הישוב ,שדרוג תחנת השאיבה לביוב וכו'.
תנאים אלו באחריות תאגיד המים והביוב "מי הגליל" ובוצעו/יבוצעו בהתאם להתקדמות עבודות המים
והביוב שבאחריותו.
 4.24ידוע ליזם כי בשטח מגרשים 110A, 111B, 111C, 111D, 111Eקיימים עצי זית אשר יועתקו ע"י מרחב
השמירה של רשות מקרקעי ישראל בשבועות הקרובים.
 4.25ידוע ליזם כי בתחום מגרשים  B, 112C41קיים קו חשמל ארעי .המגרשים ישווקו במצבם הנוכחי ).(as is
 4.26ידוע ליזם כי חלקה  56בגוש ) 19354להלן" :הקרקע"( רשומה בנסח הרישום כמקרקעי ייעוד ועפ"י
תכנית  262-0323600שונה ייעודה למגורים .בהתאם לסעיף ) 110ב( לחוק המקרקעין תבוטל ההערה
בדבר מקרקעי יעוד בעת עריכת פרצלציה במקרקעין.בנסיבות אלה ניתן יהא לרשום את זכויות הזוכה
במגרשים  111B, 111C, 111D, 111E, 110Aבלשכת רישום המקרקעין במגרשים זה רק כאשר תיערך
פרצלציה ותבוטל ההערה בדבר מקרקעי ייעוד.
 4.27המציע מודע למצב דברים זה על משמעויותיו ולא יעלה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רמ"י או
מי מטעמו בנושא זה
 4.28ידוע ליזם כי בשטח העסקה טרם נערכה פרצלציה )חלוקה( ועל כן בשלב זה לא ניתן לרשום זכויות
הזוכה בלשכת רישום המקרקעין .יובהר כי ככל והקרקע נשוא המכרז עברה פרצלציה והפרצלציה
נרשמה בלשכת רישום המקרקעין.
על הזוכה יהיה לחתום מיד לאחר החתימה על חוזה החכירה )או מיד לאחר רישום הפרצלציה ,במקרה בו
פרצלציה נרשמה לאחר שהיזם חתם על חוזה החכירה( על שטרי שכירות ולבצע בעצמו ועל חשבונו את
הפעולות הדרושות לשם רישום השכירות על שמו בלשכת רישום המקרקעין.
ידוע ליזם ,כי הוא לא יקבל כל שירות מהרשות קודם חתימה על שטרי השכירות ורישום השכירות
בלשכת רישום המקרקעין .כן ידוע לזוכה ,כי הרשות לא תבצע כל פעולת רישום בספריה ,ובכלל זה,
התחייבות לרישום משכנתא ,הערת האזהרה ,העברת זכויות .פעולות אלו ככל שתידרשנה ,תתבצענה ע"י
הזוכה בלשכת רישום המקרקעין.
 4.29עם הזוכה/ים ייחתם חוזה חכירה אחד )נספח ב'( .כל מי שזכה וחתם על חוזה חכירה )נספח ב'( עם רמ"י
כמפורט לעיל ,יהיה חייב להגיש תוכנית בניה ובקשה להיתר בניה לועדת בנין ערים המקומית ולהשלים
את הבניה בפועל כדי אפשרות שימוש או אכלוס תוך  48חודשים מיום בחירת המגרש שייחשב כיום
אישור העסקה.
 4.30ידוע לזוכה כי עליו להשלים את הבנייה בתוך התקופה הנקובה בחוזה החכירה .מבלי לגרוע מהאמור
בחוברת המכרז ,על נספחיה )לרבות תנאי חוזה החכירה והסכם הבניה )ככל שיש((.
 4.31ככל שהמציע הוא תושב חוץ או חברה זרה תהיה ההתקשרות עמו כפופה לכללים בדבר הקצאת
הקרקע לזרים לפי חוק מקרקעי ישראל תש"ך) 1960 -ראה נספח ו'(.
 4.32המציע מקבל ומסכים כי אם תתקיים אחת או יותר מהעילות הקבועות בתקנה 16ב)ב( לתקנות חוברת
המכרזים )כך למשל ,במקרה בו לא יעמוד בתנאי המכרז( הרשות ,תהיה רשאית לחלט את סכום הערבות
\פיקדון כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש בכפוף לסעיף  17לתנאי המכרז שכותרתו "חילוט ערבות".
 4.33המציע מצהיר ומתחייב כי הצעתו במכרז זה נעשתה בהסתמך על הצהרותיו ובדיקותיו
העצמאיות ,וכי אין לו ולא תהיינה לו טענות ו/או תביעות לביטול העסקה ו/או דרישות כספיות
או אחרות כלפי רמ"י ו/או מי מטעמו בגין האמור בסעיפים  4.1-4.33לעיל.
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 .5מיון וסיווג המציעים ,וסדר ההגרלה:
כלל ההצעות ימוינו ויסווגו לקבוצות האמורות בסעיף זה וזאת בהתאם לבקשת המציעים שתופיע על גבי טופס ההצעה
להשתתפות בהגרלה )נספח א'( ,ולאחר עיון במסמכים שצורפו לטופס ההצעה כנדרש בתנאי המכרז.
יובהר כי באם לא יצורפו להצעה מסמכים המתאימים לקטגוריה שסומנה ע"י המציע בטופס ההצעה להשתתפות
בהגרלה ,ועדת המכרזים תהיה רשאית לסווג את ההצעה בקטגוריה המתאימה למסמכים שהומצאו במועד הגשת
ההצעה והודעה מתאימה תשלח למציעים לעניין זה.

קבוצה א'
זכאים להשתתף :נכים בני המקום חסרי דיור *
מספר המגרשים שיוגרלו) 2 :מגרש אחד לבניית  4יח"ד ומגרש אחד לבניית  5יח"ד(.
סדר קדימות :סדר הקדימות בבחירת המגרש כאמור לעיל ,יהיה כדלהלן:
רשימה א' – עדיפות ראשונה:
א.

נכה צה"ל קשה במיוחד בדרגת נכון ) +100%מיוחדת( על פי אישור ובחתימת אגף השיקום במשרד
הביטחון בנוסח המצ"ב כנספח  1לחוברת המכרז.

ב.

נפגע פעולות איבה כמשמעו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,תש"ל ,1970-בדרגת נכות
) +100%מיוחדת( ,על פי אישור ובחתימת המוסד לביטוח לאומי בנוסח המצ"ב כנספח  3לחוברת
המכרז.

רשימה ב' – עדיפות שנייה:
א.

נכה צה"ל קשה על פי אישור אגף השיקום במשרד הביטחון בנוסח המצ"ב כנספח  2לחוברת
המכרז.

ב.

נפגעי פעולות איבה

כמשמעו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,תש"ל ,1970-בדרגת נכות

קשה ,על פי אישור ובחתימת המוסד לביטוח לאומי בנוסח המצ"ב כנספח  4לחוברת המכרז.

רשימה ג' -עדיפות שלישית:
נכה בדרגת נכות של  75%לפחות עקב מוגבלות בניידות לצמיתות ,על פי אישור המוסד לביטוח לאומי
ובחתימה בנוסח המצ"ב כנספח  5לחוברת המכרז.
רשימה ד' -עדיפות רביעית:
נכה עיוור בדרגת נכות רפואית לצמיתות של  100%עפ"י אישור משרד הרווחה ובחתימתו ובצירוף צילום
"תעודת עיוור/לקוי ראיה" בנוסח המצורף כנספח  6לחוברת המכרז.
בתוך כל רשימה המפורטת לעיל ,תינתן עדיפות לנכה בעל משפחה חסר דיור על פני רווק חסר דיור.
ההרשמה וההגרלה למגרשים אלו תותר למס' מציעים במשותף כפי שמפורט בפרק  2לחוברת המכרז.
כמו כן  ,ככל שמספר המציעים שנרשמו במשותף יהא גבוה כמספר היחידות המותרות לבנייה במגרש
תינתן עדיפות בהגרלה לאותה הצעה.
מובהר בזאת כי לא יתקבל כל אישור אחר באשר לסוג ודרגת הזכאות הנדרשים מלבד נוסח האישורים הנדרש
כמפורט לעיל .מציע אשר לא יצרף אישור נכות כנדרש ,הצעתו תפסל.
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המציע יצרף להצעתו תצהיר חתום ומאומת כדין בנוסח המצ"ב כנספח  7המאשר כי לא קיבל בעבר מגרש עקב
נכותו וכי המגרש נשוא המכרז ישמש לצורך בניה למגורי המציע.
לתשומת לב ,בנוסף לאישור הנכות ונספח  ,7נכים ימציאו תעודת זכאות לחסרי דיור או אישור
ממחלקת אכלוס במשרד הבינוי והשיכון בהתאם לאמור לעיל.
* נכה קטין יוכל להיכלל בקבוצה א' ,להשתתף בהגרלה ובבחירת מגרש מבלי שיידרש להיות חסר דיור ,וזאת
בעדיפות האחרונה לבחירת מגרש בקבוצה זו.
נכה קטין לא תחול עליו הגבלת גיל )על אף האמור בסעיף  3בפרק "רשאים להשתתף )עמוד  ,((2בתנאי שחוזה
חכירה עם נכה קטין ייחתם ע"י אפוטרופוסיו בשמו לאחר קבלת אישור בית המשפט.
)במקרה זה ימולאו כל תנאי המכרז ,לרבות התשלום בגין הקרקע וכל תשלום אחר הנדרש ע"י המכרז .היה ולא
יומצא לרמ"י אישור בית המשפט המוסמך תוך  6חודשים מיום אישור ועדת המכרזים ,תבוטל הזכייה ויוחזרו
הכספים למעט הפקדון שרמ"י רשאי לחלט בכפוף לסעיף  17לתנאי המכרז(.
כל המציעים מקבוצה א' כמפורט ברשימות )א( עד )ד( לחוברת המכרז ,יישארו בקדימות שלהם ,גם אם
יירשמו במשותף עם מי שמשתייך לקבוצה בעלות קדימות נמוכה יותר .במקרה כזה ,המציע הנוסף,
שאינו מקבוצה א' ,ייהנה מקדימות כשל מציע מקבוצה א'.

קבוצה ב'
זכאים להשתתף :בני המקום חסרי דיור העונים להגדרת "מומלץ".
מספר המגרשים שיוגרלו 4) 7 :מגרשים לבניית  5יח"ד ו 3-מגרשים לבניית  6יח"ד(.
סדר קדימות :תינתן עדיפות במסגרת הליך הרשמה והגרלה וקביעת הזוכים למשפחה על פני רווקים.
ההרשמה וההגרלה למגרשים אלו תותר למס' מציעים מומלצים במשותף כפי שמפורט בפרק  2לחוברת
המכרז.
כמו כן  ,ככל שמספר המומלצים שנרשמו במשותף יהא גבוה כמספר היחידות המותרות לבנייה במגרש
תינתן עדיפות בהגרלה לאותה הצעה.
קבוצה ג'
זכאים להשתתף :בני מקום חסרי דיור.
מספר המגרשים שיוגרלו 6) 11 :מגרשים לבניית  5יח"ד ו 5-מגרשים לבניית  6יח"ד(.
סדר קדימות :תינתן עדיפות במסגרת הליך הרשמה והגרלה וקביעת הזוכים למשפחה על פני רווקים.
ההרשמה וההגרלה למגרשים אלו תותר למס' מציעים במשותף כפי שמפורט בפרק  2לחוברת המכרז.
כמו כן  ,ככל שמספר המציעים שנרשמו במשותף יהא גבוה כמספר היחידות המותרות לבנייה במגרש
תינתן עדיפות בהגרלה לאותה הצעה.

סדר ההגרלה ו/או בחירת המגרשים יהיה כדלקמן:
תחילה יבחרו הזוכים מקבוצה א' ,אח"כ יבחרו הזוכים מקבוצה ב' ולבסוף הזוכים מקבוצה ג'.
אם יוותרו מגרשים מקבוצה א' – יועבר מגרשים אלו למגרשים שיוגרלו בקבוצה ג' .
אם יוותרו מגרשים מקבוצה ב' – יועברו מגרשים אלו למגרשים שיוגרלו בקבוצה ג'.
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אם יוותרו מגרשים מקבוצה ג'  -יועברו מגרשים אלו חזרה למגרשים שיוגרלו בקבוצה ב'.
סדר בחירת המגרשים ע"י הזוכים יהיה כסדר עלייתם בגורל בהגרלה שתקבע מי יהיו הזוכים .הראשון שיעלה
בגורל יהיה הראשון לבחור מגרש ,השני שיעלה בגורל יבחר מבין המגרשים שטרם נבחרו וכיו"ב.

לידיעת הנרשמים בקבוצה ב':
ככל ויוותרו מגרשים המוצעים לקבוצה ג' לאחר בחירת המגרשים ע"י הזוכים בקבוצה זו ,ומספר המציעים בקבוצה
ב' עלה על מספר המגרשים שהוקצו לקבוצה זו ,יוצעו המגרשים הנותרים למציעים הנותרים מקבוצה ב'.
סדר הבחירה במגרשים אלה יקבע בהגרלה שתערך ביחס למציעים שלא עלו בגורל.
יודגש כי כלל זה ייכנס לתוקפו רק במידה ויוותרו מגרשים המוצעים לקבוצה ג' לאחר בחירת המגרשים על ידי
המציעים בקבוצה זו .המציעים מקבוצה ב' אשר לא זכו לבחור מגרש במסגרת מכרז זה לא יבואו בכל תביעה ו/או
טענה ו/או דרישה כלפי הרשות בעניין זה.

ידוע לנרשמים למגרשים בקבוצות ב' ו -ג' ,במידה והמציעים אינם משתייכים לאותו סדר קדימות ,הם יגרילו
מגרשים בסדר הקדימות הנמוך מבין השתיים באותה קבוצה )לדוגמא :משפחה חסרת דיור ורווק חסר דיור אשר
מציעים במשותף יגרילו בעדיפות שניה לאחר משפחות חסרות דיור(.
ידוע לנרשמים למגרשים בקבוצות ב' ו -ג' ,במידה והמציעים אינם משתייכים לאותה קבוצה )פרט לקבוצה א'( ,הם
יצורפו לקבוצה בעלת הקדימות הנמוכה מבין השתיים )לדוגמא :מומלץ רווק המשתייך לקבוצה ב' ורווק שאינו
מומלץ המשתייך לקבוצה ג' ,יגרילו בקבוצה ג' לאחר הגרלת קבוצת המומלצים(.

יודגש ,כי על כל מציע לשקול את כדאיות הרישום לקבוצה זו או אחרת ,ואין הוא יבוא בכל טענה ו/או
דרישה בעניין .כך לדוגמא ,נכה שעומד בקריטריונים של קבוצה א' וגם בקריטריונים של קבוצה ב'
וקבוצה ג' ישקול את כדאיות הרישום למי מהקבוצות.

.6

אופן הגשת ההצעה )ההרשמה(:
 6.1רשאים להשתתף אך ורק מי שעומד בתנאי המכרז וברשותו כל המסמכים הנדרשים כמפורט להלן.
 6.2רשימת המסמכים שיש לצרף לטופס ההצעה :
על המציע/ים לצרף להצעתו/ם )לפי העניין( ,מסמכים מקוריים ותקפים בלבד או העתקים
הנושאים חותמת 'נאמן למקור' ,מאומתים ע"י המוסד שהנפיק המסמך.
באחריות המציע/ים לוודא כי כל המסמכים הנדרשים בהתאם לתנאי המכרז צורפו להצעה ,ניתן
להסתייע בטבלה להלן המרכזת את מסמכי המכרז הנדרשים )בכפוף וכמפורט בתנאי המכרז(.
מובהר כי ידועים בציבור/זוג העומד להינשא יוכלו להרשם כמשפחה מחוסרת דיור רק במידה וירשמו שניהם
וימציאו תעודת זכאות תקפה משותפת .לחילופין ,יוכלו להמציא תעודת זכאות נפרדת לכל אחד מהם ולחתום
על שני תצהירים.
* יובהר כי בני זוג הינם "נרשמים במשותף" – יודגש כי במידה ושני בני הזוג חתומים על הצעה יש
לצרף להצעה צילום תעודות זהות של שני בני הזוג וכן תצהירים חתומים ע"י כל אחד מבני הזוג ,או
לחילופין תצהיר אחד במשותף חתום ע"י שני בני הזוג .

הערות

נספח

שם המסמך
*טופס הצעה
להשתתפות במכרז

ממולא כנדרש וחתום ע"י המציע/ים

נספח א'

*תעודת זהות

צילום תעודת זהות  +ספח של כל אחד מהמציעים
החתומים על טופס ההצעה
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מי שהוא או בן זוגו ,אשר מקום מגוריו הקבוע ב3 -
השנים האחרונות ,שקדמו למועד פרסום המכרז
)תאריך קובע לאפשרות זו הוא  ,(14/11/2015הינו
בעראבה ובלבד שהמציא את אישור הרשות
המקומית או תמצית רישום מורחבת של משרד
הפנים.
או
*אישור תושבות מקום

*תעודת זכאות
לחסרי דיור )נשואים בני 18
ומעלה/רווקים בני  29ומעלה/
מומלצים /משרתים בכוחות
הביטחון ששוחררו מחמת
פציעה(

אישור מח' איכלוס במשב"ש
)רווקים בני  21-29שלא עונים
להגדרת "מומלץ" או להגדרת
"משרת בכוחות הביטחון
ששוחרר מחמת פציעה"(

מי שהוא או בן זוגו ,מקום מגוריו הקבוע ב 4 -שנים
מתוך  10השנים האחרונות ,שקדמו למועד פרסום
המכרז )תאריך קובע לאפשרות זו הוא
 ,(14/11/2008הינו בעראבה ובלבד שהמציא את
אישור הרשות המקומית או תמצית רישום מורחבת
של משרד הפנים.

נספח יא' ,יא'1
יש להחתים את ראש
הרשות המקומית

יובהר ,כי אם רק אחד מבני הזוג עונה על הגדרת בן
מקום ,הרי שבן הזוג שאינו בן מקום לא יוכל להגיש
הצעה בלי בן/בת הזוג שעונה על הגדרת בן מקום.
משפחות/נכים/מומלצים/משרת כוחות הביטחון
ששוחרר מחמת פציעה -
לצורך קבלת תעודת זכאות ניתן
לפנות לאחד מסניפי הבנקים למשכנתאות או לאחת
החברות כמפורט באתר משרד הבינוי והשיכון כתובת

www.moch.gov.il
לתשומת לב :משרד הבינוי והשיכון ו/או החברות
הפועלות מטעמו מנפיקים תעודות זכאות מסוגים
שונים .יובהר ויודגש כי על המציעים לקבל ולצרף
להצעתם תעודת זכאות לעניין מכרזי הרשמה
והגרלה ברשות מקרקעי ישראל בלבד.
רווקים חסרי דיור שלא עונים להגדרת "מומלץ" או
להגדרת "משרת בכוחות הביטחון ששוחרר מחמת
פציעה" שגילם בין  21-29שנים ימציאו אישור
מהמוסמך במחלקת האיכלוס במשרד הבינוי והשיכון
על היותם חסרי דיור )ראה נספח יג'(.

דוגמא לאישור רווק חסר
דיור בנספח יג'

על כל המשתתפים במכרז מבלי יוצא מהכלל לצרף
תעודת זכאות/אישור מחלקת האכלוס במשב"ש על
היותם חסרי דיור כאמור לעיל.
*תצהיר היעדר זכויות
בקרקע המיועדת
למגורים
המלצת משהב"ט

אישור ראש אכ"א
תצהיר ידועים בציבור

תצהיר לנכים+אישורי נכות

על כל המציעים ,לצרף את התצהיר כשהוא חתום
על ידיהם ומאומת ע"י עורך דין

למומלצים בלבד
מי ששרת כלוחם או כתומך לחימה וראש אגף כוח
אדם בצה"ל קבע כי הוא שוחרר מחמת פציעה
שאירעה במהלך אימון או פעילות מבצעית.
פס"ד הצהרתי מבית משפט או תצהיר חתום על ידי
המציעים ומאומת על ידי עו"ד
לנכים בלבד משהב"ט/ביטוח לאומי,
תצהיר כי לא קיבלו בעבר מגרש עקב נכותם וכי
המגרש נשוא המכרז ישמש לצורך בניה למגורי
המציע )זאת בנוסף לתצהיר היעדר זכויות בקרקע
כמפורט לעיל(.
+
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נספח י'

נספח ט'

נספח יב' לחתום בפני
עו"ד

נספח 1-6
נספח  - 7לחתום בפני
עו"ד

אישורי נכות כמפורט בתנאי המכרז )נספחים (1-6

* על כל המציעים לצרף את המסמכים המסומנים בכוכבית ,שאר המסמכים יצורפו לפי עניין.
את טופס ההצעה בצרוף כל המסמכים הנדרשים יש להכניס למעטפה סגורה ,עליה
רשום מספר המכרז ולשלשל לתיבת המכרז במהלך תקופת המכרז .מובהר כי צירוף
מסמך שלא בהתאם לנוסח הנדרש בחוברת המכרז יגרור את פסילת ההשתתפות.
המועד האחרון להגשת ההצעות להגרלה הינו  14/01/2019בשעה  12.00בצהרים בדיוק,
ההצעה תוגש בעותק אחד.
הצעה ו/או מסמך ו/או אישור שלא ימצאו בתיבה הנ"ל במועד זה מסיבה כלשהי  -לא יתקבלו ולא
ישתתפו במכרז.
על המציע להביא בחשבון כי בעת הכניסה למשרדי רמ"י נערך בידוק ביטחוני קפדני העשוי
לארוך זמן ממושך.
הגשת ההצעות תתקיים במשרדי רמ"י – רחוב חרמון פינת רחוב כרמל ,מלון פלאזה נצרת עילית ,טלפון  *5575או 03-
.9533333
ידוע למציע כי הודעות עדכון ו/או הבהרות בקשר למכרז זה מתפרסמים אך ורק באתר האינטרנט של הרשות
ובאחריותו המלאה להתעדכן בדבר הודעות/הבהרות באמצעות אתר האינטרנט של הרשות.

 .7ה פ ק ד ה:
כתנאי לאפשרות לבחירת המגרש ,במועד בחירת המגרש יפקיד הזוכה בידי נציג הרשות המחאה בנקאית על סך
) ₪ 5,000חמשת אלפים  ,(₪לפקודת רשות מקרקעי ישראל ,אשר תוחזר במעמד החתימה על חוזה החכירה )יובהר
כי לא תתקבל המחאה של בנק הדואר(.
זוכה שהגיע תורו לבחירת המגרש עפ"י מספר זכייתו ואינו נמצא ,או אשר נמצא אך לא הפקיד המחאה בנקאית כאמור
לעיל ,אך יופיע לפני תום בחירת המגרשים ויפקיד המחאה בנקאית כאמור ,יהיה רשאי לבחור במגרש בסמוך למועד
בו יסיים לבחור מגרש הזוכה שיהיה מצוי באותה עת ,גם אם דילגו על תורו וזאת בתנאי שיגיע לפני תום בחירת כל
המגרשים .ובתנאי שיוותרו מגרשים מתאימים לקבוצה אליה הוא שייך.
זוכה אשר לא יעמוד בתנאי זה מכל סיבה שהיא ,יראה הדבר כוויתור מצידו ,וזכייתו תבוטל.
ויתר אדם מסיבה כלשהי על זכייתו בהגרלה לאחר בחירת המגרש ,תהיה רשאית הרשות לקבוע כי לא יוחזרו לו כספי
הפקדון והללו ייחשבו כפיצויים מוסכמים ,בכפוף לסעיף  16לתנאי המכרז.

 .8הגרלה ואופן בחירת המגרשים:
ההגרלה יכולה להתבצע באחת משתי האפשרויות הבאות:
 8.1הגרלה באמצעות ועדה ציבורית
ועדה ציבורית הינה ועדה ניטראלית בראשותו של שופט בדימוס.
ביצוע ההגרלה יעשה ע"י הועדה לגבי כל קבוצה וקבוצה ובהתאם לסדר הקדימויות כמפורט לעיל.
תוצאות ההגרלה ,וסדר עלייתם בגורל של הזוכים )הראשון שיעלה בגורל ,הינו הראשון לבחור מגרש ,השני שיעלה
בגורל יהיה השני לבחור וכך הלאה( ישלחו בדואר רשום.
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מציע שלא יעלה בגורל ,יקבל על כך הודעה נפרדת בצרוף כל המסמכים שצורפו להצעה.
בנוסף ,תפורסם רשימת הזוכים וסדר עלייתם בגורל ,על גבי לוח מודעות ברמ"י ובאתר האינטרנט של רמ"י .פרסום
זה יהווה הודעה רשמית על הזכייה .באחריות המציע לעקוב אחר פירסום ההודעה במשרדי רמ"י ובאתר המציע לא
יבוא אל רמ"י בכל טענה ו/או תביעה בעניין זה גם אם מסיבה כלשהי לא תגיעה ההודעה בדואר לידיו.
בהודעות יצויין גם המועד והמיקום המדוייק בהם תתבצע בחירת המגרשים ע"י הזוכים.
בחירת המגרש תתבצע על ידי הזוכה או מיופה כוחו באמצעות יפוי כח נוטריוני בלבד וכנגד הצגת תעודה מזהה
נושאת תמונה בלבד )תעודת זהות ,רישיון נהיגה תקף או דרכון ישראלי(.
זוכה שהגיע תורו לבחירת המגרש עפ"י מספר זכייתו ואינו נמצא ,או אשר נמצא אך לא הפקיד המחאה בנקאית
כנדרש בסעיף  7לעיל ,אך יופיע לפני תום בחירת המגרשים ויפקיד המחאה בנקאית כאמור ,יהיה רשאי לבחור
במגרש בסמוך למועד בו יסיים לבחור מגרש הזוכה שיהיה מצוי באותה עת ,גם אם דילגו על תורו וזאת בתנאי שיגיע
לפני תום בחירת כל המגרשים .ובתנאי שיוותרו מגרשים מתאימים לקבוצה אליה הוא שייך.
זוכה שלא יהיה נוכח במועד בחירת המגרשים מכל סיבה שהיא ,יראה הדבר כוויתור מצידו ,וזכייתו
תבוטל.
לא ניתן להעביר או להחליף את הזכות לבחירת המגרש ו/או את סדר בחירת המגרשים.
 8.2הגרלה בנוכחות הנרשמים
הגרלה לגבי כל קבוצה וקבוצה ובהתאם לסדר קדימות הקבוצות כמפורט לעיל ,תתבצע בנוכחות כלל המציעים.
טרם תחילת ההגרלה ,תבדק נוכחות המציעים בכל קבוצה או מיופה כוחם באמצעות יפוי כח ומיופה כוח שאינו עו"ד
באמצעות יפוי כוח נוטריוני בלבד ,על ידי הצגת תעודה מזהה נושאת תמונה בלבד )תעודת זהות ,רישיון נהיגה תקף
או דרכון ישראלי(.
זוכה שהגיע תורו לבחירת המגרש עפ"י מספר זכייתו ואינו נמצא ,או אשר נמצא אך לא הפקיד המחאה בנקאית
כנדרש בסעיף  7לעיל ,אך יופיע לפני תום בחירת המגרשים ויפקיד המחאה בנקאית כאמור ,יהיה רשאי לבחור
במגרש בסמוך למועד בו יסיים לבחור מגרש הזוכה שיהיה מצוי באותה עת ,גם אם דילגו על תורו וזאת בתנאי שיגיע
לפני תום בחירת כל המגרשים ובתנאי שיוותרו מגרשים מתאימים לקבוצה אליה הוא שייך.
שמות המציעים בכל קבוצה יוכנסו לקופסה .הראשון ששמו יעלה בגורל יהיה הראשון לבחור מגרש ממלאי
המגרשים ,השני שיעלה בגורל יבחר מגרש מיתרת המגרשים וכך הלאה.
כל מגרש שיבחר ע"י משתתף יגרע ממלאי המגרשים המוצעים.
מציע שלא יהיה נכח בהגרלה ,מכל סיבה שהיא ,יראה הדבר כוויתור מצידו ,והצעתו תבוטל.
על אף האמור לעניין החובה הכללית להשתתפות בהגרלה ו/או בבחירת המגרש של כל אחד מהמציעים ,כאשר
המציעים הינם בני זוג ,המגישים הצעה משותפת במסגרת המכרז ,אחד מבני הזוג יהיה רשאי להופיע במועד
ההגרלה ו/או בחירת המגרש בשמו ובשם בן זוגו.
במקרה כזה ,יראה רמ"י בבן הזוג הנוכח מיופה כוחו של בן הזוג האחר ,ובני הזוג לא יבואו בכל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה בקשר עם האמור כלפי רמ"י או מי מטעמו
הצעה ו/או בחירת מגרש בשם אחר
הצעה )הרשמה( עבור אחר תוגש בצירוף ייפוי כח .ייפוי הכח כאמור יוגש במקור או בהעתק מאושר ע"י עו"ד .אם
מיופה הכח אינו עו"ד ייפוי הכח יהיה נוטריוני.
מיופה כח יוכל לייצג הצעה אחת בלבד .במידה ומיופה כח ייצג יותר מהצעה אחת תפסלנה כל ההצעות אשר ייוצגו
על ידו.
במקרה שהצעה מוגשת ע"י מספר מציעים יחד יוגש יפוי כח אחד אשר יחתם ע"י כל המציעים או מספר יפויי כח
אשר בכל אחד יצוין כי מיופה הכח מוסמך להגיש הצעה במכרז זה בשם מציעים אחרים ביחד ובערבות הדדית.
בכל מקרה ייפוי הכח לא יהיה מותנה בתנאי כלשהו ,ולא יתייחס באופן כלשהו לחלק מסוים של הקרקע.
כמשתתף בהגרלה יירשם שמו של מייפה הכוח.
בכל מקרה הזכיה בהגרלה וחוזה החכירה הינם ע"ש המציע ולא מיופה כוחו.
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אופן ביצוע ההגרלה ,עפ"י אחת משתי האפשרויות הנ"ל ,יקבע ע"י רמ"י עם סיום הגשת ההצעות.
מועד ,מיקום ואופן ביצוע ההגרלה ,יובא לידיעת הנרשמים באמצעות אתר האינטרנט של הרשות.www.land.gov.il :
את המידע ניתן למצוא תחת כותרת "מקרקעין -מידע ושירות" – "מכרזי מקרקעין"" -פרסום מכרזי מקרקעין" לפי
מספר המכרז ,מצב המכרז – "פעיל" או "ארכיון".
על הנרשמים לבדוק ולעקוב באתר האינטרנט של הרשות אחר מועד ביצוע ההגרלה ואופן ביצועה.
עם פרסום מועד ביצוע ההגרלה על הנרשמים להמשיך ולעקוב אחר פרסומים באתר הרשות עד למועד שפורסם ,זאת
במידה ויהיו שינויים במועד ההגרלה.
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.9

חוזה חכירה עם רמ"י והסכם תשתית בניה עצמית שייחתם עם חברת "עמק איילון ניהול תשתיות
ופרויקטים בע"מ" )להלן "החברה"(:

א.

במעמד בחירת המגרש )להלן" :המועד הקובע"( יקבל הזוכה הודעה בכתב מרמ"י על זכייתו במגרש שבחר .הזכיה
במגרש הינה אחד התנאים לקבלת המגרש ואין היא ,לכשעצמה ,מקנה לזוכה את הזכויות במגרש .רק לאחר קיומם
במועד ,של כל התנאים המפורטים בסעיפים ב'  -ד' להלן ,יהיה הזוכה בהגרלה זכאי לקבל את המגרש ,עפ"י חוזה
החכירה הנזכר להלן.

ב.

חתימת חוזה החכירה ל 98 -שנה עם רמ"י ,תיעשה רק לאחר ובתנאי שהזוכה יקיים את התחייבויותיו על פי חוברת
המכרז.
תשומת לב הזוכים ,הסכם החכירה ייחתם אך ורק עם הזוכה/ים בהגרלה ,מובהר בזאת כי אם שני בני הזוג מבקשים
שהסכם החכירה ייחתם עם שניהם ,עליהם להרשם ביחד להגרלה ולהופיע יחדיו במשרדי הרמ"י בעת החתימה על
חוזה חכירה )נספח ב'(.
ג.

תוך  90יום מהמועד הקובע יהא על הזוכה לשלם את הוצאות הפיתוח לרמ"י ,להמציא ערבות בנקאית ולחתום על
הסכם תשתית עם החברה בנוסח המצורף כנספח ח' לחוברת זו והינו חלק בלתי נפרד מתנאי חוברת זו .

החתימה על הסכם תשתית עם החברה ותשלום הוצאות פיתוח לרמ"י במועד הינם תנאי להתקשרות עם רמ"י ,אולם אין
הם לכשעצמם מזכים את הזוכה בהגרלה לקבל את המגרשים.
במידה ותום  90הימים לתשלום לרמ"י חל בימים בהם אין קבלת קהל או בימים בהם משרדי רמ"י סגורים ,יהיה על
הזוכה במכרז לוודא מראש כי יש בידו שובר מעודכן ונכון למועד התשלום.
במידה והמועד האחרון לתשלום עבור התשלומים לרמ"י ,חל בימים בהם אין פעילות בנקאית במשק ,תינתן אורכה
לתשלום עד ליום בו מתחדשת הפעילות הבנקאית .ימים בהם מתקיימת פעילות בנקאית חלקית ,ייחשבו לעניין זה
כימים בהם יש פעילות בנקאית במשק.
אם לא יוסדרו כלל ההתחייבויותיו של הזוכה מול רמ"י והחברה תוך  90יום ממועד בחירת המגרש כמפורט לעיל ,לרבות
תשלום הוצאות פיתוח  ,המצאת ערבות בנקאית ,וחתימה הסכם תשתית עם החברה ,תיפקע זכותו של הזוכה לקבל את
המגרש בו זכה בהגרלה .לא יאוחר מ 90-יום מהמועד הקובע ,יהיה על הזוכה לסור לרמ"י ,לשם חתימה על חוזה
החכירה.
הזוכה במגרש שלא מילא איזה מהתנאים הנ"ל במועד ,תיפקע זכותו לקבל את המגרש בו זכה בהגרלה.
על אף האמור לעיל ,במקרה בו הזוכה שילם את הוצאות פיתוח במועד ,ולא עמד בתנאים אחרים ,תאפשר הרשות
לזוכה לרפא את הפגם.

 .10מחירי הקרקע ותנאי החכירה:
המגרשים יוקצו בהתאם למחיריהם הרשומים בטבלה בנספח ד' .המחירים נכונים למדד המחירים לצרכן לחודש יולי ,2018
המחירים ישולמו בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן עד למועד הקובע ,ובתוספת מע"מ.
הזוכה ישלם בהתאם לשיעור המע"מ אשר יהיה בתוקף במועד ביצוע התשלום בפועל.
כאמור על הזוכה לשלם לרמ"י את הסכום לתשלום עבור המגרש המצויין בטבלה בנספח ד' וזאת כדמי חכירה המשולמים
מראש )מהוונים( לתקופה של  98שנה ,על פי התנאים המקובלים ברמ"י.
בני המקום העונים להגדרת "מומלץ" או להגדרת "משרת כוחות הביטחון ששוחרר מחמת פציעה" יזכו בהנחה
מיוחדת בתשלום דמי החכירה המהוונים למלוא זכויות הבניה המותרות במגרש בהתאם לתוכניות החלות על
המגרשים ,ועפ"י החלטות מועצת מקרקעי ישראל .המגרשים יוקצו בהנחה בשיעור של  90%מערך הקרקע ללא
הנחת אזור.
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דמי החכירה לתשלום עבור העונים להגדרות אלו יחושבו בהתאם לנוסחא הבאה:
מלוא ערך הקרקע )כמפורט בנספח ד'( * .10% * 91%
דוגמא למגרש מס' :103J
) 365,252מלוא ערך המגרש( *  - ₪ 33,238 = 10% * 91%הסכום לתשלום למגרש למומלצים לאחר ההנחה.
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 .11הוצאות פיתוח:
עבודות הפיתוח בשכונה מובצעות ע"י חברה מנהלת "עמק איילון ניהול תשתיות ופרויקטים בע"מ" עבור רמ"י.
הוצאות הפיתוח ייגבו ע"י רמ"י עבור הרשות המקומית וכוללות חיובים בגין מוסדות ציבור ,ישן מול חדש ומקדמה לחיבור
חשמל.
הוצאות הפיתוח לתשלום לאזרחים לפי מספר מציעים במשותף מפורטות בנספח ד' 1והוצאות הפיתוח לתשלום
למומלצים לפי מספר מציעים במשותף מפורטות בנספח בעמודה ד'.2

תנאים לעניין חיובי פיתוח וסבסוד תשתיות מפורטים בנספח ד' 3לחוברת המכרז.
-

העלויות לתשלום למציעים יחולו על הנרשמים במשותף למגרש.

-

הסכומים נכונים למדד יולי  2018שפורסם ביום .15/08/2018

התשלום בגין הוצאות הפיתוח יבוצע עד  90יום מיום אישור ועדת המכרזים ללא ריבית וללא הצמדה.
ידוע למציע כי כנגד תשלום זה לרשות יקבל הזוכה קבלה שאיננה חשבונית מס ,וכי לא יוכל לקזז מתשלום זה מס
תשומות.

-

לידיעת המציע/הזוכה ,ביצוע כל התשלומים הנדרשים עפ"י חוברת המכרז ,יהיו בהתאם לשיעור המע"מ במועד
התשלום .

-

עלויות אלו ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה למדד תשומות הבניה הידוע במועד הקובע.

 11.1בני המקום חסרי דיור העונים להגדרת "מומלץ" או "משרת כוחות הביטחון ששוחרר מחמת פציעה" יקבלו
מציעים העונים להגדרת מומלץ זכאים לסבסוד של  90%מסה"כ חיוב בגין סבסוד ולא יותר מ₪ 300,000-
ליח"ד.

 11.2מובהר בזאת כי הזוכים במגרשים לא יוסיפו מע"מ על הוצאות הפיתוח הנקובות בנספחים ד' 1ו-ד' 2ולא יקבלו
 11.3על הזוכים לשלם את הוצאות הפיתוח לרמ"י תוך  90יום ממועד בחירת המגרש ,ולהמציא לרמ"י אישור

 .12אגרות והיטלים:
עבודות המים והביוב יבוצעו על ידי ובאחריות תאגיד המים והביוב "מי הגליל בע"מ" .הזוכה ישלם לתאגיד דמי הקמה
עבור עבודות המים והביוב .הזוכה ישלם לתאגיד תוך  90יום ,מיום הזכייה ,מקדמה על חשבון דמי ההקמה בשיעור
השווה ל 33% -מהשטח המבונה העיקרי המותר לניצול על פי הוראות התכנית ,מוכפל בתעריף התקף המועד
הוצאת החיוב.
באחריות המציע לבדוק ברשות מקומית ובתאגיד כל נתון רלוונטי בעניין חיובים ,לרבות קיומם של חובות קודמים.
מובהר כי הזוכה ישא בכלל החיובים ,האגרות ,ההיטלים ,והוצאות הפיתוח מכל מין וסוג שהוא החלים ו/או שיחולו על
המגרשים נשוא מכרז זה .לרבות חובות עבר לרשות מקומית בגין פיתוח שבוצע טרם פרסום מכרז זה ,ולרבות כל
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פיתוח עתידי שיחול בהתאם לחוקי העזר העירוניים ,ובכפוף למכתב קיזוז מאגרות והיטלים של הרשות מקומית
המצורף כנספח טח' לחוברת.
בכל מקרה שבו תתקבל דרישה מאת הרשות מקומית או התאגיד לתשלום חיובים ,הוצאות פיתוח ,היטלים ואגרות
בגין המגרשים נשוא המכרז ,מתחייב הזוכה לשלם את כלל חיובי הפיתוח מיד עם קבלת דרישה ראשונה מאת רמ"י
לשלמם.
הזוכה לא יבוא בכל תביעה ו/או מענה ו/או טענה בגין האמור לעיל.

 .13העברת זכויות
העברת זכויות תאושר בכפוף להוראות החלטת מועצה ) 1551ראה נספח ז'( או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה,
ובכפוף לקבלת אישור ממשרד הבינוי והשיכון.
ידוע למציע כי על פי החלטת מועצת מקרקע ישראל מספר  ,1551רשות מקרקעי ישראל תאפשר העברת זכויות ללא
הגבלה וללא שתגבה תמורה נוספת 5 ,שנים החל מסיום הבניה )כהגדרתה בהחלטת המועצה(.
העברת זכויות קודם למועד האמור תהיה בהתאם לקבוע בהחלטת מועצה  1551או כל החלטה אחרת שתבוא
במקומה.
במקרים בהם הוקצתה קרקע לבעל זכויות בשל היותו נכה :הרשות תאפשר העברת זכויות ללא הגבלה ולא

תגבה תמורה נוספת ,בהעברת זכויות לנכה העונה על התבחינים שבגינם הוקצתה הקרקע לבעל הזכויות בשל
היותו נכה.
כמו כן יובהר כי העברת זכויות לפני חלוף  5שנים מסיום הבניה וקבלת טופס  4במכרזים בהם ניתן סבסוד
פיתוח על ידי משרד הבינוי והשיכון באזורי עדיפות לאומית או למציעים בעלי מאפיינים מיוחדים ,תתאפשר
בהתקיים אחת מאלה ובכפוף למגבלות רמ"י לגבי הקרקע בהתאם לקבוע בהחלטה : 1551
מוכר הזכויות ישיב למשרד הבינוי והשיכון את הסבסוד שניתן בהוצאות הפיתוח בהתייחס למגרש בו זכה.
יחד עם זאת ,מוכר שזכה במגרש עקב היותו בעל מאפיינים מיוחדים המזכים בסבסוד הוצאות פיתוח
כהגדרתם בחוברת המכרז ) כדוגמת מומלצים ( ,ומכר את המקרקעין למי שהינו בעל אותם המאפיינים
המיוחדים אשר זיכו את המוכר בקבלת הסבסוד כהגדרתם בחוברת המכרז לא יחוייב בהשבת הסבסוד
למשרד.
לאור האמור ,כל העברת זכויות במגרש לבניה נמוכה לפני חלוף  5שנים מסיום הבניה וקבלת טופס  ,4כפופה
לקבלת אישור המשרד ולא תתאפשר העברת זכויות ללא אישור זה .
החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס'  ,1551מצ"ב כנספח ז' .

 .14ב נ י ה:
כל מי שזכה וחתם על חוזה חכירה )נספח ב'( עם רמ"י כמפורט לעיל ,יהיה חייב להגיש תוכנית בניה ובקשה להיתר
בניה לועדת בנין ערים המקומית ולהשלים את הבניה בפועל כדי אפשרות שימוש או אכלוס תוך  48חודשים מיום
בחירת המגרש שייחשב כיום אישור העיסקה.

 .15שינוי תנאי המכרז:
א.

רמ"י יהא רשאי בכל עת ,ועל פי שיקול דעתו הבלעדי לשנות כל תנאי מתנאי המכרז )להלן" :שינוי תנאי המכרז"(.
החלטת רמ"י על שינוי תנאי המכרז יכול שתיעשה עד למועד האחרון להגשת הצעות.

ב.

רמ"י יודיע על השינוי בתנאי המכרז באמצעות אתר האינטרנט.

ג.

הודעת השינוי אשר פורסמה כאמור לעיל ,תהווה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז וממסמכיו ותחייב את המציע.

ד.

באחריותו הבלעדית של המציע לעקוב אחר הודעות רמ"י בקשר לשינוי תנאי המכרז אשר יפורסמו באתר

המציע/הזוכה מתחייב שלא לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאי ידיעה על שינוי תנאי המכרז.
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 .16חילוט ערבות )המחאה בנקאית(:
ידוע למציע/זוכה כי אם תתקיים אחת מהעילות הקבועות בתקנה  16ב)ב( לתקנות חובת המכרזים כאמור להלן,
ועדת המכרזים רשאית להורות על כי לא יושבו לזוכה כספי הערבות) ,המחאה בנקאית( והמציע/זוכה רשאי יהיה
להגיש בכתב את טענותיו כנגד חילוט הערבות )המחאה בנקאית( כולה או חלקה ,לא יאוחר מ  30יום מיום אישור
ביטול העסקה/זכייה.
תקנה 16ב)ב(" :ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות על חילוט ערבות מכרז של מציע ,כולה או חלקה ,אחרי שנתנה
לו הזדמנות להשמיע את טענותיו ,אם התקיים בו אחד מאלה:
 .1הוא נהג במהלך המכרז בערמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;
 .2הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;
 .3הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;
 .4אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת
ההתקשרות של הגוף הציבורי עם הזוכה במכרז.
ידוע לזוכה כי אחד ממקרים בהם רשאית ועדת המכרזים שלא להשיב לזוכה את כספי הערבות לאחר שנתנה לו הזמנות
להשמיע את טענותיו הוא חזרה מהצעה לאחר שבחר את המגרש או אי עמידה בזמנים הנקובים בתנאי המכרז.

 .17כ ל ל י:
 17.1פרסום זה אינו מהווה התחייבות של יוזמי התוכנית או מי מהם כלפי אדם כלשהו למסור לו מגרש הכלול בתוכנית
או לבצע עבורו עבודות פיתוח ותשתית ואין בו כדי להקנות לאדם כלשהו זכות במגרש כאמור או זכות לדרוש
ביצוע עבודות כאמור.
 17.2הזכויות והחובות של הצדדים בעניינים אלה תהיינה על פי המסמכים שייחתמו על ידם ובתנאי מפורש שמסמכים
אלה ייחתמו במועדים הנקובים לעיל.
 17.3מפה לצורכי רישום ורישום המגרש בלשכת רישום המקרקעין ע"ש הזוכה ,ייעשה על ידי הזוכה הכל כמותנה בחוזה
חכירה ובהסכם התשתית.
 17.4לנציגי יוזמי התוכנית תהיה הזכות להכנס לשטחי המגרשים בכל עת במשך התקופה שעד להשלמת הבניה
במגרש וקבלת כתב השלמת מבנה.
 17.5רמ"י שומר לעצמו הזכות לבטל מכרז הרשמה והגרלה זה או לשנות תנאיו ,לרבות ,להאריך את מועד
המכרז ,מכל סיבה שהיא ,בהודעה מוקדמת שתפורסם בעיתונות.
 17.6חתימה על חוזה החכירה עם רמ"י תיעשה עם שני בני הזוג או עם אחד מהם בהתאם למופיע בטופסי ההצעה
להשתתפות בהגרלה.
 17.7לצורך קבלת התחייבות לרישום משכנתא ,על שני בני הזוג להופיע במשרדי רמ"י מקרקעי ישראל מצויידים
במכתב מאת הבנק ,ולחתום ברמ"י על טופס בקשה לרישום משכנתא.
 17.8השטחים מחוץ לתחום התוכנית המיועדים לתכנון עתידי ,רמ"י אינו מתחייב לתכנון כלשהו וכל תכנון יישקל עפ"י
שקול דעתו של רמ"י הן מבחינת מטרות התכנון והן מבחינת מועד התכנון .לזוכה לא תהיה כל תביעה או טענה
כלפי רמ"י או מי מטעמו לגבי התכנון העתידי מטרותיו ומועדיו.
 17.9הזוכה במגרש יהיה חייב בתשלום למס רכישה במשרד האוצר ,בשיעור שיקבע ע"פ חוק וזאת תוך  45יום מיום
ההגרלה.
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נספח א'
אל :רשות מקרקעי ישראל
מרחב הצפון

טופס הצעה להשתתפות בהגרלה  -בניה עצמית בעראבה -מתחם 10
מכרז צפ307/2018/
חובה לסמן בסעיף את הקבוצה בה הינך/ם מבקש/ים להשתתף
הנני/ו מבקש/ים להציע השתתפותי/נו כ -
קבוצה א
) ( נכה בן המקום חסר דיור
) ( נכה בן המקום חסר דיור שעונה על הגדרת "משרת כוחות הביטחון ששוחרר מחמת פציעה" או להגדרת "מומלץ"
) ( נכה קטין בן המקום
קבוצה ב*
) ( מומלץ בן המקום חסר דיור
קבוצה ג*
) ( בני המקום חסרי דיור
) ( בני המקום חסרי דיור שעונים על הגדרת "משרת כוחות הביטחון ששוחרר מחמת פציעה".

אני הח"מ ,מגיש בזאת הצעתי להשתתף במכרז ,בהתאם לתנאים המפורטים בחוברת המכרז .ידוע לי כי אין בהגשת
הצעה זו משום התחייבות מצדכם לקבל את ההצעה או חלק ממנה.
חתימתי על טופס זה מהווה ראיה להתחייבות מצידי לקבל עלי את כל תנאיה של חוברת המכרז על נספחיה ומסמכיה
בשלמותה לרבות נוסחי החוזים המצורפים לחוברת המכרז.

באם לא יוצרפו להצעה מסמכים המתאימים לקטגוריה שסומנה ע"י המציע לעיל ,ועדת המכרזים תהיה
רשאית לסווג את המציע בקטגוריה המתאימה למסמכים שהומצאו במועד הגשת ההצעה והודעה מתאימה
תשלח למציעים לעניין זה.
הנני מקבל עלי ומסכים כי אם תתקיימנה אחת מהעילות הקבועות בתקנה 16ב)ב( לתקנות חובת המכרזים )כך במקרה
בו המציע בחר מגרש ולאחר מכן חזר בו או במקרה בו המציע לא עמד בתנאי המכרז( ,הרשות תהא רשאית רשאית
להורות כי לא יושבו לזוכה כספי הערבות כפוף לאמור בסעיף הרלוונטי בחוברת המכרז.
הנני מצהיר כי ידוע לי שהודעות עדכון ו/או הבהרות בקשר למכרז זה מתפרסמים אך ורק באתר האינטרנט של הרשות
ובאחריותי המלאה להתעדכן בדבר הודעות/הבהרות באמצעות אתר האינטרנט של הרשות.
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בכבוד רב,
מר _____________________ מספר ת.ז ______________ .חתימת המציע _____________
גב' _____________________ מספר ת.ז ______________ .חתימת המציע _____________

מר _____________________ מספר ת.ז ______________ .חתימת המציע _____________
גב' _____________________ מספר ת.ז ______________ .חתימת המציע _____________

מר _____________________ מספר ת.ז ______________ .חתימת המציע _____________
גב' _____________________ מספר ת.ז ______________ .חתימת המציע _____________

מר _____________________ מספר ת.ז ______________ .חתימת המציע _____________
גב' _____________________ מספר ת.ז ______________ .חתימת המציע _____________

כתובת למשלוח דואר )ההתכתבות עם קבוצת המציעים תעשה עם נציג הקבוצה ועל פי הכתובת שלהלן( * חובה
למלא את כל הפרטים מטה
שם הנמען ______________________
מס' ת.ד ____________ .רח' _____________ ישוב ____________ מיקוד ______________
מס' טלפון נייד ______________

/

מס' טלפון נוסף ______________

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ,לגברים או קבוצת מציעים כאחד.
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נספח ב

נספח ד 2

נספח ד 2

נספח ד 3
תנאים לסבסוד תשתיות ציבוריות – עראבה מתחם  10תכנית -ג262-0323600 , 20566/


עבודות פיתוח התשתיות הציבוריות מבוצעות על ידי חברה מנהלת " עמק איילון ניהול תשתיות בע"מ" )להלן:
"החברה"( עבור רמ"י.



עבודות תשתיות מים וביוב מבוצעות ע"י תאגיד המים והביוב "מי הגליל בע"מ" )להלן" :התאגיד"(.



ידוע ליזם כי תאגיד המים והביוב יממן את עבודות המים והביוב בתחומי התכנית על ידי גביית דמי הקמה מלאים
מאת היזם ע"פ כללי דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב.

להלן פירוט מרכיבי הוצאות הפיתוח :
מס' עמודה בטבלת הוצאות

סמל

הפיתוח

הגבייה

כותרת בטבלת
פירוט סמל הגבייה

הוצאות הפיתוח
תשתיות

נספח ד'44 ,42 ,39 ,36 ,33 ,-1
151
נספח ד'65 ,60 ,55 ,51 ,48 -2

הסכום הנקוב בעמודות אלו מהווה תשלום בגין פיתוח

ציבוריות

תשתיות ציבוריות המבוצעות ע"י החברה המנהלת.

בהפחתת

כנגד תשלום זה יקבל הזוכה קבלה שאינה חשבונית מס ולא

קדם מימון

יוכל לקזז מס תשומות כתוצאה מהתשלום.

ובהפחתת

הסכום צמוד למדד תשומות הבנייה למגורים.

הסבסוד.

הסכום הנקוב בעמודה  26מהווה תשלום בגין השתתפות
בהקמת מוסדות ציבור רשות בהתאם להחלטת מועצת

נספח ד'26 -1
נספח ד'26 -2

169

מקרקעי ישראל  1436או כל החלטה אחרת שתבוא

מוסדות

במקומה.

ציבור

כנגד תשלום זה יקבל הזוכה קבלה שאינה חשבונית מס ולא
יוכל לקזז מס תשומות כתוצאה מהתשלום.
הסכום צמוד למדד תשומות הבנייה למגורים.
הסכום הנקוב בעמודה  27מהווה תשלום בגין השתתפות
בשדרוג תשתיות בשכונות ותיקות )"ישן מול חדש"( בהתאם
נספח ד'27 -1
נספח ד'27 -2

185

להחלטת מועצת מקרקעי ישראל  1444או כל החלטה אחרת

ישן מול

שתבוא במקומה.

חדש

כנגד תשלום זה יקבל הזוכה קבלה שאינה חשבונית מס ולא
יוכל לקזז מס תשומות כתוצאה מהתשלום.
הסכום צמוד למדד תשומות הבנייה למגורים.
הסכום הנקוב בעמודה  28מהווה תשלום בגין מקדמה על
נספח ד'28 -1
נספח ד'2-28

941

חשבון חיבור חשמל.

מקדמה

הסכום כולל מע"מ.

לחיבור

כנגד תשלום זה יקבל היזם חשבונית מס.

חשמל

הסכום אינו צמוד למדד.



פרוט מרכיבי הוצאות הפיתוח לתשלום מופיע בטבלאות בנספחים ד' 1ו-ד' 2לחוברת המכרז.



ידוע ליזם כי סכומי הוצאות הפיתוח הינם לאחר הפחתת סכומי הסבסוד של התשתיות הציבוריות



הסכומים האמורים )למעט התשלום בגין הזמנת חיבור חשמל( צמודים למדד תשומות הבניה לחודש יולי 2018
ויעודכנו בהתאם למדד האחרון הידוע במועד אישור ועדת המכרזים.

 .1סבסוד תשתיות ציבוריות
 1.1היישוב נכלל ברשימת היישובים באזור עדיפות לאומית במגזר עירוני א 2/וזכאי לסבסוד.
 1.2ידוע ליזם כי בהתאם להחלטת ממשלה  4115מיום  26/3/2017או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה חל סבסוד על
הוצאות הפיתוח הציבוריות כולל עבודות המים והביוב.
 1.3ידוע ליזם כי בהתאם להחלטת ממשלה  959מיום  10.01.2016או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה חל סבסוד
הוצאות פיתוח הציבוריות למשרתי כוחות הביטחון באזורי עדיפות לאומית .
 1.4הסבסוד חל הן על עבודות הפיתוח הציבוריות אותן היזם משלם ישירות לרשות מקרקעי ישראל )להלן" :רמ"י "(
והן על עבודות המים הביוב אותן היזם משלם ישירות לתאגיד באמצעות דמי הקמה.

 1.5ידוע ליזם סכום הסבסוד אשר הופחת מסך הוצאות הפיתוח הציבוריות אותם ישלם היזם לרשות מקרקעי ישראל
)להלן" :רמ"י "( ונקוב בעמודות  44 ,41 ,38 ,35 ,32בטבלת הוצאות הפיתוח )בנספח ד' (1ו62 ,57 ,53 ,50 ,47 -
בטבלת הוצאות הפיתוח )בנספח ד' (2וכולל את מרכיב הסבסוד בגין עבודות המים והביוב.

 1.6לאור האמור לעיל ,בעת הוצאת היתר בנייה יגבה התאגיד מאת היזם הזוכה דמי הקמה מלאים ע"פ כללי דמי
הקמה.

 1.7היזם מצהיר ומתחייב כי לא יבוא בכל טענה או תביעה כלפי רמ"י ו/או התאגיד בכל הכרוך בגובה הסבסוד
שהופחת מסך הוצאות הפיתוח אותם שילם לרמ"י ו/או לתאגיד.

נספח ה'

נספח ו

נספח ז
מספר החלטה 1551 :
תאריך

75551/ :

העברת זכויות במקרקעין במגזר העירוני  -נכסי מגורים ,תעסוקה ומוסדות ציבור
בתוקף סמכותה לפי סעיף  3לחוק רשות מקרקעי ישראל ,התש"ך 0691-החליטה מועצת מקרקעי ישראל
בישיבתה מיום כ"ב באייר תשע"ח ( 7במאי  )8102כלהלן:
הגדרות
בנייה נמוכה

 -מקרקעין לבנייה למגורים שאינה בנייה רוויה.

בנייה רוויה

 בנין הרשום כבית משותף או ראוי להירשם כבית משותף על פיחוק המקרקעין ,ואשר יש בו לפחות ארבע יחידות דיור ולפחות
שתי קומות ,ולפחות יחידה אחת בכל קומה.

דמי הסכמה

 הסכום שעל החוכר לשלם לרשות מקרקעי ישראל עבור עלייתערך הקרקע בנכס לא מהוון בעת בקשה להעברת זכויות.

דמי חכירה ראשוניים (דח"ר)

 סכום חד פעמי השווה לחלק מערך הקרקע ששילם החוכרלרשות מקרקעי ישראל או שנזקף לזכותו בעת רכישת זכות
החכירה.

היוון

 תשלום מראש של דמי חכירה שנתיים עבור תקופת החכירה אויתרתה.

הסכם הרשאה

 -הסכם המוגדר כהסכם הרשאה לשימוש זמני בקרקע.

הסכם פיתוח

 הסכם בין רשות מקרקעי ישראל לבין יזם המייעד קרקע לבנייהלמטרת מגורים /תעסוקה /מוסדות ציבור ,בתנאים שאישרה
רשות מקרקעי ישראל .בהתקיים תנאיו של חוזה זה זכאי היזם
להתקשר עם רשות מקרקעי ישראל בחוזה חכירה.

העברת זכויות

 העברתה של זכות במקרקעין או הסבתה בדרך כלשהי לאחר,בתמורה או ללא תמורה.

חוזה חכירה

 הסכם בין רשות מקרקעי ישראל לבין בעל זכויות במקרקעיןהמסדיר את תנאי השכרת המקרקעין.

חוזה חכירה מהוון

 חוזה חכירה אשר תשלומי דמי החכירה ,המשולמים על פיו,שולמו מראש לכל יתרת תקופת החוזה.

מוסד ציבורי

 עמותה רשומה על פי חוק העמותות ,או חברה לתועלת הציבורהרשומה בפנקס החברות לתועלת הציבור בהתאם לסעיף 343
לחוק החברות ,או הקדש ציבורי כמשמעו בסעיף  89לחוק
הנאמנות הקיימים וכן מוסד שנקבע על ידי ועדת המשנה של
מועצת מקרקעי ישראל כמוסד ציבורי ואושר על ידי יושב ראש
מועצת מקרקעי ישראל כמוסד ציבורי ,בין בדרך כלל ובין לעניין
מסוים  -הפועלים למטרה ציבורית ונכסי והכנסות המוסד
הציבורי משמשים להשגת המטרה הציבורית בלבד,

מטרה ציבורית

 מטרה שעניינה דת ,תרבות ,חנוך ,מדע ,בריאות ,אמנות ,רווחה,התיישבות ,עלייה ,ספורט ,מחקר וכן מטרה שהוגדרה על ידי
ועדת משנה של מועצת מקרקעי ישראל כמטרה ציבורית
ואושרה על יד י יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל כמטרה
ציבורית.

נכס ציבורי

 נכס אשר הוקצה למטרה ציבורית והחוזה כולל את התנאיםהבאים:
 )0נכסים אשר הוקצו עד ליום  09.3.0693הכוללים אחד מן
התבחינים המפורטים להלן:
-

שולמו דמי חכירה מופחתים .לעניין זה ,דמי חכירה
מופחתים הם דמי חכירה בשיעור קטן או שווה ל 8% -
מערכו המלא של המגרש כקבוע בחוזה החכירה.

-

העסקה בוצעה על בסיס שומת קרקע בייעוד ציבורי .מקום
בו השומה הייתה בייעוד סחיר וערכו של המגרש כקבוע
בחוזה החכירה שווה או קטן מ  91% -מהשומה ,תחשב
שומה זו כשומה לייעוד ציבורי.

 )8נכסים אשר הוקצו מיום  07.3.0693ואילך ,הכוללים שניים
מהתבחינים המפורטים להלן:
-

שולמו דמי חכירה מופחתים .לעניין זה ,דמי חכירה
מופחתים הם דמי חכירה בשיעור קטן מ  4% -מערכו המלא
של המגרש כקבוע בחוזה החכירה.

-

העסקה בוצעה על בסיס שומת קרקע בייעוד ציבורי .מקום
בו השומה הייתה בייעוד סחיר וערכו של המגרש כקבוע
בחוזה החכירה שווה או קטן מ 91% -מהשומה ,תחשב
שומה זו כשומה לייעוד ציבורי.

סיום בניה

הנכס הוקצה בפטור ממכרז.

 -סיום בניית שלד וגג בהתאם לתצהיר מהנדס או אדריכל.

עליית ערך הקרקע

 ההפרש בין ערך הקרקע למועד העברת הזכויות לבין ערךהקרקע במועד רכישת הזכויות.
 תעשייה ,מלאכה ,תעשייה עתירת ידע ,אחסנה משרדים ,מסחרתיירות ,מלונאות ותחנת דלק למעט חקלאות ו/או גידולי בעלי
חיים.

תעסוקה

 .0כללי
.0.0

בעל זכויות במקרקעין המבקש להעביר זכויותיו לאחר ,חייב לקבל לכך את הסכמת רשות
מקרקעי ישראל (להלן" :הרשות") בכתב.
הסכמת הרשות ,אם תינתן ,תתבצע רק לאחר השלמת כל הפעולות הנדרשות על פי החלטה זו,
ולאחר תשלום דמי הסכמה  -אם הנכס אינו מהוון ,ותשלום חובות דח"ש  -אם קיימים ובכפוף
להמצאת אישורים על תשלומי מס הנדרשים על פי כל דין.

.0.8

כאשר מקבל הזכויות הוא זר כהגדרתו בסעיף 8א לחוק מקרקעי ישראל ,התש"ך  0691 -העברת
הזכויות תתבצע בכפוף להוראות חוק זה.

.0.3

הרשות לא תאשר העברת זכויות במקרים בהם הופרו תנאי הסכם הפיתוח או הופרו תנאי חוזה
החכירה ,אלא אם כן תוקנו ההפרות או הוסדרו בהסכמת הרשות ובהתאם לתנאים שקבעה.

.0.4

הייתה ההקצאה ליזם על פי המלצת משרד ממשלתי (בין בדרך של מכרז ובין שלא במכרז),
טעונה העברת הזכויות המצאת אישור בכתב של המשרד הממליץ.

.0.3

הרשות לא תאשר העברת זכויות בהקצאות שנעשו על פי הסכם הרשאה.

 .8העברת זכויות במגורים
.8.0

כללי
בנכסי מגורים  -חוכר ששילם דמי חכירה שנתיים (להלן :דח"ש) ,בשיעור  0%מערך הקרקע
במהלך השנים  8104 - 8112ואין לו חובות דח"ש קודמים יהיה זכאי לחוזה חכירה מהוון
ליתרת תקופת החכירה הראשונה ולתקופת חכירה נוספת.

.8.8

העברת זכויות בבנייה נמוכה
 .8.8.0העברת זכויות בהקצאות קרקע למטרת בנייה נמוכה שהוקצתה בפטור ממכרז או
בהרשמה והגרלה או במכרז לבעלי מאפיינים מיוחדים
 .8.8.0.0לעניין סעיף זה "הנחה"  -תשלום דמי חכירה מופחתים (לרבות פטור מתשלום
דמי חכירה) בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר  0337או כל
החלטה אחרת שתבוא במקומה.
 .8.8.0.8הנהלת הרשות רשאית לקבוע מקרים אחרים בהם ניתנת הנחה אשר תיכלל
בהגדרה זו .ככל שעשתה כן יפורסם העניין טרם ביצוע העסקה.

 .8.8.0.3הרשות תאפשר העברת זכויות ללא הגבלה וללא שתגבה תמורה נוספת ,בחלוף
 3שנים ממועד סיום הבניה.
 .8.8.0.4הרשות תאפשר העברת זכויות ממועד החתימה על הסכם פיתוח/חכירה
ובטרם חלפו  3שנים מסיום בנייה במקרים ובתנאים שלהלן:
 .8.8.0.4.0במקרים חריגים :מוות ,מצב בריאותי קשה ,גירושין על פי פס"ד
ומימוש משכנתה ניתן יהיה להגיש בקשה להעברת זכויות ללא
תשלום נוסף כמפורט בסעיפים  8.8.0.4.3ו 8.8.0.4.4 -טרם המועד
שנקבע לעיל בכפוף לכללים שיקבעו על ידי הנהלת הרשות.
 .8.8.0.4.8במקרים בהם הוקצתה קרקע לבעל זכויות בשל היותו נכה -
הרשות תאפשר העברת זכויות ללא הגבלה ולא תגבה תשלום נוסף,
בהעברת זכויות לנכה העונה על התבחינים שבגינם הוקצתה
הקרקע לבעל הזכויות.
 .8.8.0.4.3במקרים שהקרקע הוקצתה ללא הנחה:
הרשות תאפשר להעביר זכויות בתשלום נוסף כמפורט להלן:
בעת העברת זכויות שתבוצע ממועד החתימה על הסכם
פיתוח/חכירה עד תום שנה ממועד סיום הבניה ,ישלם החוכר
תוספת של  81%מהתמורה צמוד למדד המחירים לצרכן בתוספת
מע"מ ,ובתקופה שלאחר מכן ועד תום  3שנים ממועד סיום הבניה
יפחת שיעור התשלום כל שנה ב 4% -מהתמורה ,בהתאמה.
 .8.8.0.4.4במקרים שהקרקע הוקצתה בהנחה:
הרשות תאפשר להעביר זכויות בתשלום נוסף כמפורט להלן:
בעת העברת זכויות שתבוצע ממועד החתימה על הסכם
פיתוח/חכירה עד תום שנה ממועד סיום הבניה ,ישלם החוכר
תשלום בגובה מלוא ההנחה צמוד למדד המחירים לצרכן בתוספת
מע"מ .בתקופה שלאחר מכן ועד תום  3שנים ממועד סיום הבניה
יפחת שיעור התשלום כל שנה ב 81% -נוספים מגובה ההנחה,
בהתאמה.
 .8.8.0.4.3במקרים המפורטים בסעיפים  8.8.0.4.3ו 8.8.0.4.4 -לעיל ,החיוב
ייערך עבור שנה מלאה גם כאשר מדובר בחודשים בודדים מתוך
שנה.
 .8.8.0.4.9בוצעה העברת זכויות כאמור בסעיפים  8.8.0.4.3ו 8.8.0.4.4 -ונגבה
תשלום בגינה ,ככל ותוגש בקשה להעברת זכויות נוספת במהלך
התקופה בת  3שנים ממועד סיום הבניה ,לא יגבה כל תשלום נוסף.
 .8.8.0.4.7העברת זכויות בהסכם פיתוח ,למי שלא שילם בגין מלוא זכויות
הבנייה על פי התוכנית שהייתה תקפה במועד ההקצאה ,מותנית
בתשלום דמי חכירה מהוונים ,בגין הפרש בין מלוא זכויות הבנייה

על פי התוכנית שהייתה בתוקף בעת ההקצאה ,לבין הזכויות אותן
רכש היזם בפועל ,על פי שומה פרטנית ועדכנית למועד הבקשה.
תנאי זה לא יחול על העברת זכויות לבן/בת זוגו או לאחיו/אחותו
של היזם ,אשר קיבלו זכויות אלו מכח היות אבי היזם בעל זכות
למגרש בהרחבה על פי החלטת מועצה מספר .737
 .8.8.0.3כללי סעיף  8.8.0יחולו על עסקאות בפטור ממכרז שהוגשו בגינן בקשות
להעברת זכויות החל מיום ( 81.00.8109כניסה לתוקף של החלטת מועצת
מקרקעי ישראל מספר  )0464או על עסקאות שהוקצו בהרשמה והגרלה או
במכרז לבעלי מאפיינים מיוחדים ,שהמועד האחרון להגשת הצעות היה החל
מיום .81.00.8109
על אף האמור ,החלטה זו תחול גם על עסקאות לפני התקופות הנזכרות
במקרים בהם בעל הזכויות חפץ לעשות כן.
 .8.8.8העברת זכויות בהקצאות קרקע למטרת בנייה נמוכה שהוקצתה במכרז (למעט הרשמה
והגרלה ומכרז לבעלי מאפיינים מיוחדים)
העברת הזכויות תתבצע בהתאם לתנאי המכרז והחוזה.
.8.3

העברת זכויות בבנייה רוויה
 .8.3.0העברת זכויות בקרקע שהוקצתה במכרז פומבי
העברת הזכויות תתבצע בהתאם לתנאי המכרז והחוזה.
 .8.3.8מכרז – מחיר למשתכן/מטרה/דיור להשכרה
 .8.3.8.0קבלנים
העברת זכויות של זוכה במכרזים משותפים מותנית בהמצאת אישור הגורם
השותף למכרז.
 .8.3.8.8משתכנים
לא תותר העברת זכויות של משתכן בפרויקט מחיר למשתכן/מטרה במשך 3
שנים מיום קבלת טופס ארבע או  7שנים ממועד ביצוע ההגרלה לפי המוקדם
מבניהם .בתקופת ההגבלה הנ"ל תותר העברת זכויות בכפוף לאישור משרד
הבינוי והשיכון בהתאם להחלטת מועצה מספר  0332או כל החלטה אחרת
שתבוא במקומה.
 .8.3.3העברת זכויות בקרקע שהוקצתה בפטור ממכרז
 .8.3.3.0בהסכם פיתוח
 .8.3.3.0.0העברת הזכויות תתבצע בהתאם לתנאי ההקצאה והחוזה.
 .8.3.3.0.8הרשות תאשר העברת זכויות חלקית או מלאה בתקופת הסכם
פיתוח ,ובלבד שמקבל הזכויות יעמוד בכל התנאים והדרישות

שנקבעו בהסכם הפיתוח אשר נחתם עם היזם שהינו מעביר
הזכויות.
 .8.3.3.0.3הרשות לא תאשר העברת זכויות בנסיבות שלהלן:
 .8.3.3.0.3.0הקרקע הוקצתה ליזם בשל תכונה אישית או בשל
נסיבות המאפיינות אותו בלבד ,אלא אם מקבל
הזכויות משתייך לאותן קטגוריות או הינו בעל אותם
אפיונים מכוחם רכש היזם זכויותיו במגרש.
 .8.3.3.0.3.8הסכם הפיתוח שנחתם עם היזם כולל תנאים
מיוחדים ,המונעים העברת הזכויות.
 .8.3.3.8בהסכם חכירה
העברת הזכויות תתבצע בהתאם לתנאי ההקצאה והחוזה.
 .3העברת זכויות בתעסוקה  -בהסכם פיתוח ובחוזה חכירה
.3.0

בהסכם פיתוח הרשות לא תאשר העברת זכויות בנסיבות שלהלן:
 .3.0.0הקרקע הוקצתה בפטור ממכרז על בסיס המלצה של משרד הכלכלה או משרד התיירות.
 .3.0.8הקרקע הוקצתה בפטור ממכרז ליזם בשל תכונה אישית או בשל נסיבות המאפיינות
אותו בלבד אלא אם מקבל הזכויות משתייך לאותן קטגוריות או הינו בעל אותם
אפיונים מכוחם רכש היזם זכויותיו במגרש.
 .3.0.3הסכם הפיתוח שנחתם עם היזם כולל תנאים מיוחדים ,המונעים העברת הזכויות.

.3.8

בחוזה חכירה  -אם עברו  7שנים מיום החתימה על החוזה ובתנאי שמומשה מטרת החכירה -
ניתן להעביר את הזכויות ללא האישורים האמורים בסעיפים  0.4ו 3.0 -לעיל.

.3.3

בהקצאה לתחנת דלק לנכה ,בהתאם להמלצת אגף השיקום במשרד הביטחון ,לא תותר העברת
זכויות אם בירושה על פי דין ,או על פי צו קיום צוואה ,או בכל דרך אחרת.

 .4העברת זכויות בנכסים ציבוריים
.4.0

לא תתאפשר העברת זכויות בקרקעות לצורכי ציבור ,אשר הוקצו לרשויות מקומיות מכוח
תכנית כהגדרתה בחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,0693-בנכסים שהוקצו לתאגידים ממשלתיים
ובנכסים שהוקצו למטרה ציבורית בדח"ש סמלי.

.4.8

בנכס ציבורי ,שלא נכלל בסעיף  4.0ושהוחכר למטרה ציבורית  -אם הקרקע אותה מבקש
החוכר להעביר לצד שלישי מיועדת על פי תוכנית תקפה לצורכי ציבור על פי הקבוע בחוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,0693-סעיפים (022ב) ו(061 -א)( ,)0ייפנה החוכר לרשות המקומית
בהודעה לפיה ניתנת לה זכות סירוב ראשונה המאפשרת לרשות המקומית לרכוש את זכויותיו
בנכס ,וזאת בתוך  61יום מיום שליחת ההודעה.

.4.3

המחיר אותו תידרש הרשות המקומית לשלם לבעל הזכויות בגין רכישת הזכויות יקבע בהתאם
לייעוד הציבורי לשמו הוקצה הנכס הציבורי לחוכר המקורי ,ובתוספת ערך המחוברים .בכל

מקרה לא תעלה התמורה עבור הנכס הציבורי על שוויו כפי שיוערך על ידי שמאי מקרקעין
מטעם הרשות .העברת הזכויות לא תעשה בדמי חכירה סמליים.
.4.4

אם רשות המקומית ,לא תענה תוך  61יום כאמור ,החוכר יהיה רשאי להעביר את זכויותיו
בנכס הציבורי לצד שלישי ,העונה על הגדרת מוסד ציבורי ,אשר יתחייב להמשיך ולממש את
המטרה הציבורית לשמה הוקצה הנכס הציבורי לחוכר בחוזה החכירה.

.4.3

תותר העברת זכויות לצד שלישי ,שאינו מוסד ציבורי רק במקרה של העברת זכויות בד בבד עם
עסקת שינוי ייעוד העומדת בכללי החלטת המועצה ביחס לשינוי ייעוד במוסדות ציבור.

.4.9

בגין העברת הזכויות ,הרשות תיגבה מהחוכר דמי הסכמה על בסיס ערכי הקרקע בייעודם
הציבורי ובהתאם למטרת חוזה החכירה.

.4.7

העברת זכויות של נכס בייעוד ציבורי לרשות המקומית בהתאם למטרת ההקצאה ,תהיה
פטורה מתשלום דמי הסכמה.

.4.2

הוראות סעיף זה יחולו גם על צד שלישי שרכש זכויות בנכס.

 .3חישוב דמי הסכמה במגורים ,תעסוקה ובמוסדות ציבור
.3.0

העברת זכויות בהסכם פיתוח או בחוזה חכירה בנכסים מהוונים פטורה מתשלום דמי הסכמה.

.3.8

בנכס לא מהוון ,ייערכו שני חישובים אחד לדמי הסכמה והשני לדמי היוון .לחוכר תינתן
אפשרות לבחור את המסלול המועדף .מקבל הזכויות יוכל להשלים להוון בתוך  61ימים
מהמועד האחרון שנקבע לתשלום דמי ההסכמה.

.3.3

גובה דמי ההסכמה יתבסס על הערכת שווי הקרקע על ידי שמאי מקרקעין מטעם הרשות.

.3.4

הנחת אזורי עדיפות לאומית לא תחול על תשלום דמי ההסכמה.

.3.3

אם נקבע בחוזה החכירה שיעור דמי הסכמה אחר ,יהיו דמי ההסכמה כפי שנקבע בחוזה
החכירה.

.3.9

חוכר המעביר זכות חכירה חייב בתשלום דמי הסכמה בשיעור של שליש מהפרש עליית ערך
הקרקע (אלא אם כתוב אחרת בחוזה החכירה) בין ערך הקרקע ליום רכישת הזכויות ,כשהוא
משוערך בהצמדה למדד המחירים לצרכן ליום חישוב דמי ההסכמה ,לבין ערך הקרקע במועד
חישוב דמי ההסכמה הנוכחיים.

.3.7

אם שילם החוכר או שהוכרו לו דמי חכירה ראשוניים ,החיוב בדמי הסכמה יחול רק על היתרה
הבלתי משולמת ,כלומר על ערך הקרקע שלא שולם עבורו או לא הוכרו בגינו דמי חכירה
ראשוניים.

.3.2

דמי ההסכמה יחושבו למועד עריכת החשבון.

.3.6

מועד התשלום בפועל ייראה כמועד רכישת הזכויות של מקבל ההעברה.

 .3.01בנכס לא מהוון ,לחוכר תינתן אפשרות לשלם דמי הסכמה ולהישאר בחוזה שאינו מהוון.
אם החוכר ו/או מקבל ההעברה לא יהוונו את זכות החכירה ,דמי החכירה השנתיים יעודכנו -
בהתאם לתנאי החוזה .אם לא נקבע בחוזה ,יחושב בהתאם למפורט להלן :מגורים;0% :

ציבורי 8% :מהיתרה הבלתי משולמת; תעסוקה 3% :מהיתרה הבלתי משולמת.
דמי החכירה החדשים יגבו החל משנת הכספים הבאה (מ 0 -באפריל).
 .3.00על מנת לקבל פטור מתשלום דמי הסכמה בעת ביצוע העברת זכויות ,בין אם באמצעות היוון
הזכויות בנכס ובין אם באמצעות עריכת עסקת שינוי ייעוד וניצול ,על מעבירי הזכויות להגיש
הבקשה להעברת זכויות עד  081ימים ממועד החתימה על הסכם המכר בין המעביר למקבל.
בקשות להעברת זכויות שיוגשו לאחר  081ימים מחתימת הסכם המכר תאושרנה בכפוף
לתשלום דמי הסכמה בלבד ,למועד עריכת הבקשה על ידי הרשות ,מבלי שתינתן למבקשים
אפשרות לתשלום דמי היוון במקום דמי הסכמה ,או פטור מדמי הסכמה בעת עריכת עסקת
שינוי ייעוד וניצול.
 .3.08העברת זכויות ליורש על פי דין או על פי צו קיום צוואה ,ככל שאינה אסורה על פי החוזה או על
פי נוהלי הרשות ,לא תחשב לעניין חיוב בדמי הסכמה כהעברת זכות חכירה.
 .3.03העברת זכות חכירה לקרוב לא תיחשב ,לעניין חיוב בדמי הסכמה ,כהעברת זכות חכירה; לעניין
זה" ,קרוב"  -בן זוג לרבות ידוע בציבור כבן זוג או ,גרוש/ה במסגרת הסכם גירושין ,אח ,אחות,
הורה ,הורי הורה ,צאצא וצאצא בן הזוג ,מאמץ ומאומץ ובן זוגו של כל אחד מאלה.
 .9החלטה זו מבטלת את החלטות מועצה מספר .0313 ,0427 ,0120 ,633 ,963 ,302 ,813 ,073
 .7החלטה זו מעדכנת את החלטות מועצה מספר .0161 ,287 ,334

נספח א
פטורים והנחות במגורים
 .0לא יידרש תשלום במקרים בהם נקבע פטור מתשלום דמי הסכמה על פי רשימת הפטורים להלן ובכפוף
לתנאי חוזה החכירה.
 .8יינתן פטור על פי סעיף זיכוי אחד בלבד ,כך שהחוכר לא יהיה רשאי לצבור הנחות בגין אחוזי נכות או
אחוזי הנחה עקב זכאויות שונות.
 .3יינתן פטור לחוכר שהיה בעל אותה זכות חכירה במשך  4שנים לפחות .סעיף זה לא יחול אם זכאותו
של החוכר נוצרה במהלך תקופת החכירה.
 .4פטור המגיע לאחד מבני הזוג יינתן גם לגבי חלקו של בן הזוג השני באותה זכות חכירה.
"בן זוג"  -לרבות ידוע/ה בציבור.
 .3לא יינתן פטור או הנחה מעבר לסכום קבוע בסך  21,111שקלים חדשים לא כולל מע"מ.
סיבת הזכאות

מסמכים שיש למסור

 .0חוכר המחליף דירתו בדירה הסכמי מכר
אחרת באותו בניין
אישור משרד הביטחון על הענקת העיטור
 .8בעל עיטור גבורה
 .3בני משפחה של חייל שנספה אישור של קצין תגמולים או ועדת ערר הפועלים לפי
בפעולות איבה או בפעולת סעיפים  4ו  3 -לחוק משפחות חיילים שנספו
במערכה (תגמולים ושיקום) ,התש"י ,0631-או אישור
ביטחון.
"בן משפחה" הכוונה לבן זוג ,של הרשות המאשרת או ועדת ערר הפועלים לפי
הורה ,או ילד שגילו אינו עולה על סעיפים  01ו  00 -לחוק התגמולים לנפגעי פעולות
איבה התש"ל 0671-לפי העניין.
 02שנים.
 .4נכה כמשמעותו על פי חוק
הנכים (תגמולים ושיקום) (נוסח
משולב) התשי"ט  ,0636שדרגת
נכותו לצמיתות ביום העברת
הזכויות היא  31%ובלבד
שהנכות לגבי כל פגימה תילקח
בחשבון ר ק פעם אחת.

אישור על דרגת הנכות שקבעה ועדה רפואית או
ועדה רפואית לפי סעיפים  01ו (08 -א) לחוק האמור.

 .3נכה שדרגת נכותו לצמיתות
ביום העברת הזכויות היא 21%
ובלבד שהנכות לכל פגימה
תילקח בחשבון רק פעם אחת:
לעניין זה "נכה" כמשמעותו
באחד החוקים שלהלן:
א .חוק הביטוח הלאומי
(נוסח משולב) ,התשכ"ח-
.0692
ב .חוק נכי המלחמה
בנאצים ,התשי"ד.0634-

אישור על דרגת הנכות שקבעה ועדה רפואית או
ועדה רפואית לערעורים לפי תקנות הביטוח לאומי,
.0639

אישור על דרגת הנכות שקבעה ועדה רפואית לפי
תקנות נכי המלחמה בנאצים ,0634 ,או ועדה רפואית
עליונה לפי תקנות נכי מלחמה בנאצים.0637 ,
ג .חוק נכי רדיפות הנאצים ,אישור על דרגת נכות שקבעה ועדה רפואית

פטור או שיעור
הנחה
פטור
פטור
פטור

הנחה  -מוגבלת עד
לסכום קבוע בסך
 21,111ש"ח לא
כולל מע"מ.

הנחה  -מוגבלת עד
לסכום קבוע בסך
 21,111ש"ח לא
כולל מע"מ.

סיבת הזכאות

מסמכים שיש למסור

פטור או שיעור
הנחה

לערעורים לפי סעיף  2לתוספת החמישית לחוק
התשי"ז.0637-
הביטוח הלאומי ,0633 ,או ועדה רפואית עליונה לפי
תקנות נכי המלחמה בנאצים.0637 ,
ד חוק התגמולים לנפגעי פעולות אישור על דרגת נכות שקבעה ועדה רפואית לפי סעיף
 3לחוק האמור ולפי סעיף  90לחוק הביטוח הלאומי
איבה ,התש"ל.0671-
[נוסח משולב] התשכ"ח ,0692 -ועדה רפואית
לעררים שנתמנתה לעניין סעיף  94לאותו חוק.
ה .החוק וההסכם בדבר מתן אישור על דרגת נכות שקבעה ועדה רפואית או ועדה
תגמולים לאסירי ציון ולבני רפואית לעררים לפי סעיפים  9ו  7 -לחוק התגמולים
לאסירי ציון ולבני משפחותיהם ,התשנ"ב.0668-
משפחותיהם ,התשנ"ב,0668-
והרוגי מלכות.
 .9נכה בנכות כללית שדרגת
נכותו הרפואית לצמיתות ביום
העברת הזכויות היא 21%
לפחות ,שאינו זכאי לפטור לפי
סעיף  4לעיל והמקבל קצבת נכות
כללית מהמוסד לביטוח לאומי.

אישור על דרגת נכות רפואית לצמיתות של 21%
לפחות ביום העברת הזכויות ,שקבעה הוועדה
הרפואית שנתמנתה לפי תקנות מס הכנסה (קביעת
אחוזי נכות) ,התש"מ ,0676-או אישור המוסד
לביטוח לאומי שלחוכר נקבעה נכות רפואית
לצמיתות של  21%לפחות המזכה אותו לקצבה
חודשית לפי פרק ו'  8 -של חוק הביטוח הלאומי
(נוסח משולב) ,0692 ,או אישור מאת משרד
הבריאות על מוגבלות בניידות של  21%לפחות ,ביום
העברת הזכויות.
אישור מביטוח לאומי על קבלת הקצבה.

 .7חוכר שהוא עיוור.

תעודת עיוור מאת משרד העבודה והרווחה

 .2חוכר המעביר ללא תמורה חוזה להעברת זכות החכירה ללא תמורה בין החוכר
זכות חכירה למוסד ציבורי ,לאחד הנעברים ,חתום ומבויל כחוק.
למדינה לרשות מקומית ,לקרן
היסוד ,לקק"ל או לאוניברסיטה.
 .6במגרשי מגורים בלבד  -חוכר אישור מהמוסד לביטוח לאומי לזכאותו של החוכר
שגילו  93שנים לפחות וחוכרת לקבלת התשלומים האמורים ב  3 -החודשים
יחידה שגילה  91שנים לפחות ,האחרונים שקדמו לחודש שבו הוגשה לרשות
המקבלים מהמוסד לביטוח הבקשה למתן הפטור.
לאומי תשלומים על פי חוק
הבטחת הכנסה ,התשמ"א -
.0621
 .01פירוק תאגיד מקרקעין :הפטור יינתן בתנאי:
חוכר שהוא "איגוד מקרקעין" א .האיגוד עמד בתנאי חוזה החכירה.
כמשמעותו בחוק מס
שבח ב .קודם להעברת זכויות החכירה משמו של האיגוד
המבקש
מקרקעין תשכ"ב0693-
זכויות ,החכירה לשמות בעלי הזכויות שבו ,ימציא האיגוד לרשות
להעביר את
כלמשמו של האיגוד מכתב משלטונות מס שבח מקרקעין ,שבו יצוינו
במקרקעין
שלו
לשמות כל בעלי הזכויות בו ,הפרטים הבאים:
בהתאם לזכויותיהם יהיה פטור  )0כי לפי הוראות מס שבח מקרקעין (הוראות מעבר)
מתשלום דמי הסכמה בגין  -תשל"ו ( 0679להלן  -החוק הנ"ל) ניתן לאיגוד פטור
ממס שבח מקרקעין ומתוספת מס בשל ההעברה
העברה זו.
הנדונה.
 )8פרטי זהותם של בעלי הזכויות באיגוד ביום
העברתן (להלן" -בעלי הזכויות").
 )3פירוט הזכויות במקרקעין שיירשמו לפי החוק

הנחה  -מוגבלת עד
לסכום קבוע בסך
 21,111ש"ח לא
כולל מע"מ.

הנחה  -מוגבלת עד
לסכום קבוע בסך
 21,111ש"ח לא
כולל מע"מ.
פטור

הנחה  -מוגבלת עד
לסכום קבוע בסך
 21,111ש"ח לא
כולל מע"מ.

פטור

סיבת הזכאות

מסמכים שיש למסור
הנ"ל על שם כל אחד מבעלי הזכויות.
 )4יום הרכישה ושווי הרכישה של הזכויות שיירשמו
על פי החוק הנ"ל על שם בעלי הזכויות.

פטור או שיעור
הנחה
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נספח ח

חוזה לביצוע תשתיות ציבוריות (משתכן/יזם)
שנערך ונחתם ב ________ ביום ________ לחודש __________ שנת _______
בין-עמק איילון ניהול תשתיות ופרויקטים בע"מ
הרטום 14
ירושלים

(אשר תיקרא להלן" :החברה" או "עמק איילון ")
מצד אחד
לבין-______________________________________ת.ז______________ .
______________________________________ת.ז______________ .
מ __________________________________ טל_________________ .
כולם ביחד וכ"א מהם לחוד,
(אשר יקרא להלן" :היזם או המשתכן")
מצד שני
והואיל והיזם מתעתד לחתום עם רמ"י על חוזה בגין רכישת הזכויות בקרקע (להלן:
"חוזה בגין הקרקע" ) ,ביחס למגרש ,כהגדרתו בחוזה זה;
והואיל ובין יתר דרישות רמ"י לחתימת החוזה בגין הקרקע ,נדרש היזם ע"י רמ"י
להתקשר בחוזה זה עם החברה;

אי לכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :
.1

המבוא ,נספחים וכותרות :

1.1

המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו והצדדים מאשרים נכונות האמור
בו.

1.2

הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.3

כותרות חוזה זה נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.

.2

הגדרות :

א.

"רמ"י"  -רשות מקרקעי ישראל.

ג.

"האתר"  -האתר המתואר בתנאים המיוחדים (נספח ב' לחוזה זה).

עראבה
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ד.

"התכנית"  -תכנית הנזכרת בתנאים המיוחדים (נספח ב' לחוזה זה).

ה.

"המגרש/ים" – מגרש/ים ,אשר היזם עתיד להתקשר בקשר אליו בחוזה בגין
הקרקע עם רמ"י ,המסומן/ים במספר הנקוב בתנאים המיוחדים במפת מדידה
ולוחות שטחים ,המתבססים על לוחות השטחים כמפורט בתרשים ובתנאי חוברת
המכרז נשוא החוזה בגין הקרקע ,שטחו של המגרש עפ"י לוחות השטחים נקוב
בתנאים המיוחדים.

ו.

"המבנה"  -המבנה או המבנים או כל מבנה נוסף או אחר ,שייבנה ע"י היזם
במגרש ,עפ"י היתר בנייה כדין ועפ"י תנאי החוזה בגין הקרקע ,כהגדרתו להלן.

ז.

"חוזה בגין הקרקע"  -חוזה ,שייחתם בין רמ"י ליזם לבניית המבנה במגרש
ולרכישת הזכויות בו.

ח.

"הרשות המקומית" – עיריית עראבה.

ט.

"משתכנים אחרים" – משתכנים ו/או יזמים ,אשר עימם ייחתמו חוזי פיתוח
לבניית מבנים במגרשים אחרים בתחומי האתר.

י.

"מנהל הפרויקט /מפקח"  -מי שימונה מטעמה של החברה כמנהל עבודות פיתוח
התשתיות הציבוריות ,שיבוצעו באתר ע"י החברה.

יא.

"עבודות הפיתוח"  -עבודות פיתוח התשתיות הציבוריות ,שיבוצעו ע"י החברה
באתר ,כמפורט בחוזה זה.

יב.

"הוצאות הפיתוח"  -התשלום תמורת עבודות הפיתוח ,שעל היזם לשלמו בהתאם
לתנאי חוזה זה ,בהתאם לדרישות רמ"י וכמתחייב מהחוזה בגין הקרקע.

יג.

"מדד"  -משמעו מדד תשומות הבנייה למגורים ,המתפרסם מעת לעת ע"י הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,או כל מדד רשמי אחר ,אשר יבוא במקומו.

יד.

"מדד בסיסי" – המדד ,הנקוב בתנאים המיוחדים.

טו.

"מדד חדש"  -המדד האחרון ,כפי שיתפרסם ויהיה ידוע במועד ביצועו בפועל של
כל תשלום מאלה ,המוטלים על היזם בהתאם לחוזה זה.

טז.

"הפרשי הצמדה"  -ההפרש בין המדד הידוע במועד אישור העסקה למדד
הבסיסי ,מחולק במדד הבסיסי ומוכפל בסכום הקרן של התשלום ,העומד לפרעון.
מוסכם כי לצורך חישוב הפרשי ההצמדה.

יז

"ריבית" – ריבית החשב הכללי בשיעור שיהיה נהוג במשרד האוצר  -אגף החשב
הכללי ,לרבות חישוב הריבית ,שייעשה בהתאם להנחיות החשב הכללי ,כפי
שיתפרסמו מעת לעת.

"ריבית פיגורים"  -ריבית על פיגורים בתשלום ,כפי שתהא נהוגה במשרד האוצר  -אגף
החשב הכללי ,לרבות חישוב הריבית ,שייעשה בהתאם להנחיות החשב הכללי ,כפי
שיתפרסמו מעת לעת.

" יום אישור העסקה"" ,המועד הקובע"  -יום אישור וועדת המכרזים על הזוכה במגרש.

"תשתית על"  -תשתית המשרתת מספר מתחמים בתחומי הרשות המקומית המבוצעת על
ידי תאגיד המים וגורמים אחרים.
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ההתקשרות :
 .3.1היזם מתחייב לשלם לרמ"י בעת השיווק את הוצאות הפיתוח על פי הסכום הנקוב
בטבלה שפרסמה רמ"י במכרז ,כמתחייב מתנאי חוזה זה ולמלא אחר כל יתר
תנאי החוזה ,והחברה ,מצידה ,מתחייבת לבצע את עבודות הפיתוח ,כמתחייב
מתנאי הסכם זה.
 .3.2ידוע ליזם כי עליו להגיש לחברה חוזה חתום ולצרף לחוזה כל מסמך הנדרש על
ידי החברה לרבות ערבות בנקאית הנזכרת בסעיף  10להלן ,וזאת תוך  90יום מיום
אישור העסקה .על היזם להציג לרמ"י אישור בכתב לכך ,נוסח האישור בנספח ו'
 1לחוזה.
 .3.3ידוע ליזם כי תנאי לחתימת החברה על חוזה זה ומסירתו ליזם הינו כי היזם שילם
את הוצאות הפיתוח המלאות לרמ"י ואת התשלום עבור הקרקע וחתם חוזה
חכירה עם רמ"י על פי תנאי המכרז ועל היזם להציג לחברה אישור בכתב לכך,
בנוסח האישור שבנספח ו'  2לחוזה
 .3.4ידוע ליזם כי רק לאחר קבלת חוזה חתום מאת החברה יכנס החוזה לתקפו.
 .3.5יודגש כי אם בתום  90יום מיום אישור העסקה ,לא יתקבל אישור בכתב מאת
החברה כמתחייב מתנאי המכרז (נספח ו' 1לחוזה זה) ,תפקע זכותו של הזוכה
במכרז.

.4

עבודות הפיתוח :

4.1

החברה תבצע באתר עבודות שונות ,הנוגעות לפיתוח תשתיות ציבוריות ,כמתחייב
מחוזה זה  ,וזאת באמצעות עובדים ,יועצים ,קבלנים ,ספקים ונותני שירותים
אחרים למיניהם ,עפ"י שיקול דעתה ובאישור רמ"י .להסרת ספק מובהר בזה ,שאין

החברה מחויבת בעצמה לבצע את הפעולות הקשורות בתכנון ,ביצוע ו/או פיקוח על ביצוע
עבודות הפיתוח והיא תהיה רשאית לבצע את כל אלה או מקצתם ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי ,בין בעצמה ובין באמצעות צדדים שלישיים לפי בחירתה.

עבודות הפיתוח ,שיבוצעו ע"י החברה ,מפורטות בנספח א' .
באישור מוקדם של רמ"י ובתיאום עם הרשות המקומית ,תהא החברה רשאית
לפעול לשינוי התכנית ו/או לשינוי בתכניות עבודות הפיתוח בתחום שטח
ההרשאה.
4.2

במידת הצורך ולפי שיקול דעתה המוחלט של החברה ,תהא היא רשאית להעביר
בתחומי המגרש קוי תשתית למיניהם (לרבות קוי ביוב ,מים,ניקוז חשמל
ותקשורת וכו )..לשם מתן פתרונות למגרשים עורפיים ו/או סמוכים ו/או לכל
צורך ,שתחליט עליו החברה .היזם מצהיר ,כי הדבר הובא לידיעתו ,מוסכם עליו
ולא תהא לו כל טענה ותביעה כלפי החברה בעניין זה.

4.3

במידה שחלק מעבודות הפיתוח באתר כבר בוצעו עד מועד חתימת חוזה זה ,אזי
מצהיר היזם בזה כי ראה ובדק את האתר ואת עבודות הפיתוח ,שבוצעו ע"י
החברה ,וכי מצא את העבודות לשביעות רצונו המלאה ואין ולא יהיו לו כלפי
החברה כל טענות מכל סוג בקשר לעבודות הפיתוח.

4.4

ליזם לא תהא כל זכות שהיא בעבודות הפיתוח ,בין קניינית ,בין מעין קניינית ו/או
זכות חזקה או כל זכות אחרת ,לבד מהזכויות לחיבור המגרש והמבנה לתשתיות,
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שבוצעו ע"י החברה עד גבול המגרש במסגרת עבודות הפיתוח ,כנזכר במפורש
בחוזה זה.
4.5

.4.6

להסרת כל ספק וכל עוד לא צורף לחוזה זה ונחתם נספח ג' אזי מובהר ומוסכם
בזה כי בכפוף לאמור בסע'  4.2לעיל ,לא יכללו עבודות הפיתוח כל עבודות שהן
בתוך תחומי המגרש ו/או בגבולותיו .כמו כן לא יכללו עבודות הפיתוח בניית
קירות תומכים ו/או גדרות בגבול המגרש ,בינו לבין מגרשים ו/או כבישים ו/או
מעברים סמוכים ,וכן לא יכללו עבודות חשמל ובזק או עבודות חיבור של המבנה
לרשתות החשמל ,המים ,הביוב ,התקשורת והטל"כ .עבודות החיבור של המגרש
ו /או המבנה לתשתיות האמורות יבוצעו באחריותו של היזם ,תוך שהוא מתקשר
ישירות עם כל הרשויות והגופים ,הנוגעים בדבר ונושא בכל תשלום ,שיידרש על ידן
בגין החיבור ,לרבות עבור מונים.
היזם מתחייב לאפשר לחברה להכנס למגרש בכל עת ,ע"מ לבצע עבודות המוטלות
עליה ,אף אם אינן קשורות בהכרח למגרש ,לרבות לצרכי תכנון עבודות הפיתוח,
ביצוען ,אחזקתן ,תיקונן והפיקוח על ביצוע כל אלה .היזם מסכים לכך שהחברה ואלה
הפועלים מטעמה יהיו רשאים לעשות כן בכל עת ללא צורך בקבלת רשות מוקדמת
מהיזם.

4.7

פרטי עבודות הפיתוח ,אופן ביצוען ,סדרי העדיפויות בביצוען ,לוחות הזמנים
לביצוען וכל עניין ודבר אחרים הנוגעים לעבודות הפיתוח ,יהיו נתונים לשיקול
דעתם המוחלט והבלעדי של רמ"י ו/או החברה.

4.8

החברה מצהירה כי היא מתחייבת להשלים את עבודות הפיתוח החלות על
החברה ,עד לא יאוחר מהמועד הנקוב בתנאים המיוחדים ,ובכפוף לאישורי רמ"י,
ובכפוף לכך שאין כל מניעה אחרת לרבות מניעה סטטוטורית.
בכפוף למילוי כל התחייבויות היזם עפ"י חוזה זה ועפ"י החוזה בגין הקרקע,
מתחייבת החברה לאפשר ליזם גישה למגרש לצורך תחילת ביצוע עבודות הבנייה
בו ,וזאת במועד הנקוב בתנאים המיוחדים.

4.9

החברה מתחייבת כי בכפוף לאמור בסעיף  4.8דלעיל ,אותו חלק מעבודות הפיתוח,
החיוני עפ"י שיקול דעתה לצורך קבלת אישור אכלוס מהוועדה המקומית לתכנון
ולבניה עבור היזם ,יושלם עד לא יאוחר מהמועד הנקוב בתנאים המיוחדים.

4.10

על אף האמור לעיל ולמרות המועדים השונים הנקובים בתנאים המיוחדים לעניין
ביצוע עבודות הפיתוח ומועד מסירת המגרש ליזם ,מובהר כי החברה לא תיחשב
כמי שהפרה התחייבויותיה כלפי היזם במידה וחלו עיכובים שונים בביצוע עבודות
הפיתוח ,כולן או כל חלק מהן ,כתוצאה מגורמים ,שאין לחברה שליטה עליהם,
כגון עקב פעולות ,הו ראות ,או החלטות של הרשות המקומית ,משרד הבינוי
והשיכון ,מע"צ ,חברת בזק ,חברת הטל"כ ורשויות אחרות או עבודות שבאחריות
התאגיד ו/או מחמת כו ח עליון ו/או מחמת הוראת כל דין .כמו כן ומבלי לגרוע
מהאמור לעיל ,תהא רשאית החברה לשנות את מועדי השלמת עבודות הפיתוח או
כל חלק מהן בהתחשב בקצב איכלוס האתר ,וזאת בכפוף לאישור רמ"י ובתיאום
עם רמ"י ,וליזם לא תהא כל טענה או תביעה כנגד רמ"י ו/או החברה במקרה כזה.

4.11

מבלי לגרוע מהאמור בסע'  4.10לעיל ובנוסף לכל עיכוב ואיחור המותרים על פיו,
מוסכם בזה כי איחור של עד  90יום במועד תחילת ביצוע עבודות הפיתוח ו/או
במועד השלמת ביצועו של שלב כלשהו בעבודות הפיתוח ו/או בהשלמת עבודות
הפיתוח ו/או במסירת המגרש ליזם ,לא יהווה ולא ייחשב הפרה של התחייבות
מצד החברה ולא יזכה את היזם בכל טענה ודרישה כלפי רמ"י ו/או החברה.

4.12

החברה רשאית לבצע חלק מעבודות הפיתוח ,עפ"י שיקול דעתה המוחלט ,אף
לאחר שהיזם ו/או משתכנים אחרים ישלימו את עבודות הבניה במגרשיהם
ויאכלסו את מגרשיהם.
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4.13

על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה ,מוסכם בזה כי החברה ,עפ"י הסכמה
בינה לבין רמ"י ,תהא רשאית לבחור בין ביצוען של חלק מעבודות הפיתוח על ידה
לבין תשלום אגרות והיטלים לרשות המקומית לשם ביצוען של אותן עבודות,
ובמקרה כזה תהא החברה פטורה מביצוע אותו חלק של עבודות הפיתוח ,בגינן
שולמו ע"י החברה ו/או רמ"י אגרות והיטלים לרשות המקומית.
לא יהיה באמור לעיל בכדי לגרוע מהתחייבויות היזם עפ"י חוזה זה.

4.14

היזם מצהיר כי הובא לידיעתו ,כי עם השלמת ביצוען של עבודות הפיתוח או כל
חלק מהן ,יימסרו העבודות לרשות המקומית ועם קבלתן על ידה תהא היא
אחראית לתחזוקתן ולהפעלתן השוטפת והתקינה.

.5

פעולות בנייה של היזם:
ידוע ליזם כי על המתחמים חלות ההתניות הבאות:










הוראות ג 20566/ו -תוכנית  262-0323600לרבות תשריט ,תקנון ונספחים.
על היזם לקבל אישור רשות הטבע והגנים ,קק"ל  ,רשות העתיקות וכו ..טרם
עלייה על הקרקע.
כחלק מביצוע תשתיות ,החברה תבצע קירות תומכי כביש בלבד אשר ימוקמו
בתחום המגרשים כמפורט בתוכנית מגרשים.
מתחמים החשודים כנגועים בזיהום קרקע ופסולת ,יחוייבו בטיפול ע"י המשרד
להגנת הסביבה.
מובא לידיעת היזם כי החברה הכינה תוכנית בינוי פיתוח עקרונית אשר קובעת את
מפלסי ה 0.00 -וכניסות לחניות של כל ממגרש ומגרש .מפלסי  0.00וכניסות לחניות
אשר נקבעו בתוכנית פיתוח עקרונית הינם מפלסים מחייבים.
התוכנית והנחיות התכנון כאמור הובא לאישור בועדה המקומית ומצורפים לתיק
מידע.
מובא לידיעת היזם כי נדרש על ידו ועל חשבונות להגיש תוכנית בינוי למתחם
לאישור הועדה המקומית ועל ידי יועצי הפרויקט והחברה המנהלת.
פיתוח התשתיות הוא כמצויין בתב"ע ועל פי התנאים בתב"ע ותוכנית הבינוי
כאמור.

יצויין שבאחריות היזם לבדוק את כל המגבלות שצויינו לעיל וכן כל מגבלה אחרת ע"פ
הוראות התב"ע ו/או הוראות החלות על תב"ע זו.
היזם מצהיר כי ראה ובדק את המגרש וסביבתו ובכלל זה את סוג הקרקע ,ואת התשתיות

הקיימות .כן בדק ובחן את מהות והיקף התשתיות נשוא חוזה זה ,את הזכויות המשפטיות במגרש
ואת מצבו המשפטי ,והתכנוני אצל כל רשות מוסמכת ונקט בכל האמצעים הנראים לו כדי לחקור
את כל אלה ומצא את המגרש וסביבתו מתאים לצרכיו ומטרותיו ולא יהיו לו טענות

כלשהן כלפי הרשות המקומית ו/או החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.
היזם מתחייב לבצע את עבודות הבנייה מטעמו בתחומי המגרש אך ורק לאחר מסירת
החזקה במגרש לידיו .מסירת החזקה ,לצורך העניין ,תיחשב כמועד בו קיבל היזם את
יתדות הסימון של המגרש.
היזם לא יגיש את הבקשה לקבלת היתר בניה ,אלא לאחר שהחברה בדקה את התאמת
הבקשה לתשתיות באתר ,למפלסי התיכנון ולמפלסי קירות תומכים בהיקף וחתמה על
הבקשה .כמו כן ,לא יגיש היזם את הבקשה לקבלת היתר הבניה במגרש ,אלא לאחר
שקיבל אישור לתכניות הבנייה מאת רמ"י.
בכפוף לאמור לעיל ,היזם יהא רשאי להתחיל בביצוע עבודות במגרש אך ורק לאחר שיהיה
מצוי בידיו היתר בניה כחוק.
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תפיסת החזקה במגרש ודרכי הגישה והכניסה אליו לשם ביצוע עבודות הבניה ובמהלכן,
ע"י היזם ,ייעשו רק לאחר תיאום עם החברה ולאחר קבלת אישורה והנחיותיה.
היזם מתחייב עבור לגמר שלב ביצוע עבודות עפר ויסודות של הבנייה ,לבצע את הקירות
ההיקפיים לרבות חיפוי קירות של המגרש ,בהתאם לתוכניות הבינוי ולמפלסי הפיתוח הן
במגרש עצמו והן בגבול המשותף עם כל המגרשים הסמוכים ללא התחשבות ביעוד של
המגרש הסמוך ולהמציא למחוז המשרד אישור מודד האתר מטעם המשרד ,על התאמת
גבולות המגרש בהתאם לפרצלציה האנליטית המקורית ,כפי שנמסרה במסמכי המכרז.
אם יהיו הפרשי גובה בין המגרש למגרש ו/או מגרשים סמוכים ו/או שטחים אחרים
סמוכים ,ו/או אם הדבר יתחייב עפ"י תוכניות הבנייה שאושרו ,מתחייב היזם לבנות על
חשבונו כפעולת בנייה ראשונית במגרש ,קירות תומכים לרבות חיפוי קירות בתחומי
המגרש .האמור לעיל יחול גם במקרה בו יווצרו הפרשי גובה בין המגרש למגרשים סמוכים
או שטחים סמוכים אחרים כתוצאה מעבודות כלשהן ,שיבצע היזם ו/או שיבצעו משתכנים
אחרים.
כמו כן על היזם להגיש פריסת קירות תומכים ופרטי ביצוע קירות התומכים כחלק
מהבקשה להיתר הבניה.
מובהר בזאת כי להלן :
א׳ .יזם שירכוש מגרש הגובל בשטח המיועד למבנה ציבור או בשטח ציבורי פתוח (
שצ"פ) מתחייב לבנות את קיר התמך בגבול המגרש על החשבונו ועל אחריותו
בהתאם להפרש הגבהים שבין מפלס הפיתוח של מגרש היזם לבין השטח הציבורי (
מבנה ציבור או שצ"פ).
ב׳ .ידו ע ליזם כי החברה תבצע תימוך של הכביש הגבוה ממפלס הפיתוח של המגרש
באמצעות קירות תומכים או מדרון עפר או מסלעה  .בסיס הקיר יהיה בהתאם
לגובה הקרקע הקיימת במגרש וראש הקיר יהיה בהתאם לגובה המדרכה
המתוכננת.
ג׳ .על היזם להשלים את הגדר או הקיר שמעל פני המדרכה.
ככל ש היזם במסגרת עבודות הפיתוח של המגרש או הבינוי או הקמת מרתפי חניה  ,יידרש
לבצע חפירות מתחת למפלס הקיר התומך שבוצע על ידי החברה  ,היזם ינקוט בכל
הפע ולות הנדרשות לאבטחת יציבות הכביש והתשתיות הגובלים לרבות ביצוע דיפון,
כלונסאות  ,עוגנים ו/או כל אמצעי אחר  .כל עבודות הדיפון יבוצעו בתוך תחומי מגרש
היזם ולא יחדרו לשטח הציבורי .באמצעות כלונסאות דיפון ,עוגנים ו/או כל אמצעי אחר
לשם שמירה על עבודות הפיתוח שבוצעו/יבוצעו ע"י החברה וכי עליו לנקוט בכל האמצעים
לשמירה על עבודות אלה ,ככל שיידרשו.
היזם מצהיר כי ידוע לו ,שבגין שינוי תב"ע ו/או קבלת תוספת זכויות בניה במגרש ,מעבר
לזכויות הנקובות בחוזה הפיתוח ,יהיה עליו לשלם לרמ"י ,תוספת להוצאות הפיתוח,
הנקובות בחוזה זה ,בשיעור שיקבע רמ"י  ,וזאת מבלי לגרוע מחובת היזם לשלם אגרות
והיטלים עפ"י חוק לרשות המקומית.
אין באמור לעיל בכדי להקנות ליזם זכות לקבלת זכויות בניה נוספות ,ואין בקבלת זכויות
בניה נוספות ע"י היזם ,בכדי להטיל על החברה חבות נוספת לביצוע עבודות פיתוח נוספות
או חורגות ,מעבר לאלה ,שבהן התחייבה בחוזה זה ,או מעבר לאלה ,שהתחייבה לבצען
עפ"י המצב התכנוני ,שהיה תקף במועד חתימת חוזה זה ,וכל עבודת פיתוח נוספת או
חורגת ,תהיה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
היזם מתחייב כי כל פעולות התכנון של הבנייה במגרש ו/או הבנייה בפועל ,יבוצעו עפ"י
הוראות חוזה הפיתוח ועפ"י כל דין.
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היזם לבדו יישא באחריות מלאה ובלעדית בכל הקשור בתכניות הבניה ו/או לבנייה בפועל
במגרש לרבות ביסוס המבנה  ,כלפי כל גוף ורשות ,לרבות כלפי החברה .להסרת כל ספק,
מוסכם ומובהר בזאת במפורש כי החברה לא תהא אחראית בכל צורה שהיא כלפי כל אדם
וגוף ,לכל דבר וענין הנובע מפעולות הקשורות לבנייה של היזם במגרש .מובהר ומוסכם
במפורש ,כי עבודות עפר ויישור שטח בשטחי האתר שאינם מיועדים לצורכי ציבור ,יבוצעו על ידי
היזם ,ולחברה לא תהא אחריות בקשר לעבודות בשטחי מגרשי היזמים.
במקרה שבו ,על מנת להתאים את האתר לצרכי היזם ,ידרוש היזם שינויים בתכנון המפורט
(והמאושר על ידי העירייה) של התשתיות או בתשתיות שהוקמו על פי התכנון המפורט כאמור
לעיל ,במלואן או בחלקן ,באתר או בסביבתו ,יבוצעו שינויים כאמור אך ורק ובכפוף לקבלת אישור
מראש ובכתב מהרשות המקומית ומהחברה המנהלת וקבלת אישור כאמור וכן עלות הביצוע של
השינויים הינה באחריות היזם ועל חשבונו ,ובתיאום עם החברה.
היזם מתחייב לסלק על חשבונו ועל אחריותו את עודפי החפירה מתחומי המגרש ,למקומות כפי
שתורה לו החברה בתחום העיר נתניה או מחוץ לעיר נתניה או לאתר שפיכה מוסדר.
היזם מתחייב לפנות את פסולת הבניה ו/או כל פסולת מסוג אחר ככל שתימצא במגרש ,מתחום
המגרש אל אתר שפיכה מורשה לפינוי פסולת כפי שתורה לו החברה ..היזם יספק לחברה תעודות
שיעידו על פינוי הפסולת למקום שפיכה מורשה מטעם המשרד לאיכות הסביבה או לכל מקום אחר
שפינוי פסולת אליו אינו נוגד את חוקי מדינת ישראל והרשויות המוסמכות מטעמה.
חהחברה ,תימצא פסולת שהושלכה על ידי היזם או מי מטעמו ,תדרוש החברה בכתב מהיזם את
פינוי הפסולת תוך  3ימים ממועד קבלת הדרישה בכתב ,וזאת ללא כל קשר לאופן התקדמות הבניה

באתר .במידה שהיזם לא יפנ ה את הפסולת כאמור ,תבצע החברה את הפינוי ותגבה את
הוצאות הפינוי כולל דמי טיפול ,מהיזם בכל דרך אפשרית ,לרבות חילוט הערבות
הבנקאית.
היזם מצהיר ,כי ידוע לו כי פינוי כל פסולת הבניין מהמגרש ומסביבתו הינו תנאי למתן
הסכמת החברה והרשות המקומית למתן טופס  4ותעודת גמר.
היזם מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים כולל עיגון התחייבויותיו אלו בכל חוזה בינו
לבין צד שלישי שיפעל מטעמו ,בשמו ו/או בשליחותו בקשר עם ביצוע עבודות כלשהן
במגרש ו/או הקמתו של המבנה על המגרש ,לרבות מתכננים ,יועצים ,מפקחים ,וקבלנים-
למניעת כל נזק כאמור לעיל.

היה והחברה תיתבע ע"י צד כלשהו לשלם פיצוי ו/או תשלום אחר כלשהו בקשר לפעולות
הבנייה של היזם במגרש ,מתחייב היזם לשפות את החברה מיד עם דרישתה הראשונה,
בגין כל סכום ,שנדרשה לשלם ו/או ששילמה בפועל עקב דרישת אותו צד ,ובתוספת 10%
לכיסוי הוצאות החברה בטיפול בנושא זה.
היזם מתחייב בהתחייבות יסודית לתכנן ולבצע את כל פעולות החיבור של המגרש והמבנה
במגרש לתשתיות ,שביצעה החברה במסגרת עבודות הפיתוח ,אך ורק בהתאם להוראות
והנחיות החברה ו/או מנהל הפרוייקט ,ובתיאום מלא איתם ,כך שלא תהיה כל פגיעה
בתשתיות ,שביצעה החברה ובא ופן שלא תיווצר כל הפרעה לעבודות אחרות ,שיבוצעו ע"י
החברה ו/או ע"י משתכנים אחרים ,במידה ויבוצעו.
הוראות מנהל הפרוייקט לגבי כל דבר ועניין ,הנובע מפעולות הבנייה של היזם ,ככל שיש
להן השלכה לעבודות הפיתוח ו/או פעולות בנייה של משתכנים אחרים ו/או כל פעולות
תשתית למיניהן ,יחייבו את היזם ללא ערעור.
במידה והדבר יידרש עפ"י מיקום המגרש ומיקום מערכות הביוב ומערכות תשתית אחרות
במגרש ,מתחייב היזם לאפשר התחברות של יזמים/משתכנים בעלי זכויות במגרשים
הסמוכים למגרש ,אל בריכת הביוב המרכזי ואל מערכות התשתית האחרות ,אם
ובמידה שאלה יימצאו בתחום המגרש.
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כמו כן מתחייב היזם כי במידת הצורך ועפ"י דרישת החברה ,יאפשר הוא מעבר וניקוז מי
גשמים ממגרשים סמוכים דרך מגרשו אל מערכת התיעול המרכזית ,וכן מתחייב הוא,
במידת הצורך ועפ"י דרישת החברה ,לאפשר מעבר קווי ביוב ותיעול דרך המגרש ,בחלק
שבין קו הבניין לגבול המגרש.
היזם מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כלפי רמ"י ו/או החברה ו/או משתכנים אחרים
בגין כל האמור לעיל.
במידה והצורך בביצוע עבודות כאמור יתעורר לאחר שהיזם כבר ביצע עבודות במגרש,
מתחייבת החברה לתקן כל נזק ,שייגרם במהלך ביצוע עבודותיה הנ"ל לעבודות היזם
ותחזיר ,על חשבונה ,את המצב במגרש לקדמותו.
במקרה שיהיו הפרשי גובה בין המגרש למגרש ו/או מגרשים סמוכים ו/או שטחים אחרים
סמוכים ,ו/או במידה והדבר יתחייב עפ"י תכניות הבניה שאושרו ,מתחייב היזם לבנות ,על
חשבונו ,כפעולת בניה ראשונית במגרש ,קירות תומכים בתחומי המגרש ו/או לדאוג למילוי
קרקע בתחום מגרשו עד להשגת הגובה הנדרש .האמור לעיל יחול אף במקרה בו ייווצרו
הפרשי גובה בין המגרש למגרשים סמוכים או שטחים סמוכים אחרים כתוצאה מעבודות
כלשהן ,שיבצע היזם ו/או שיבצעו משתכנים אחרים .כל עבודה של קירות תומכים ,דיפון,
מילוי ,הקמת גדר וכו' ,שתתבצע בנסיבות כאמור לעיל ,תבוצע אך ורק בתחומי המגרש
ובלא חריגה לשטחים ציבוריים או שטחים סמוכים.
היזם לא יהיה זכאי לבוא בכל טענה ו/או תביעה כלפי רמ"י ו/או החברה במידה ויידרש
לבצע עבודות כאמור.
מוסכם בזאת במפורש כי החברה לא תהא צד לכל סכסוך בין משתכנים באתר ולא תישא
באחריות כלשהי לנזקים ,שנגרמו ע"י מי מהמשתכנים למשתכנים אחרים ולרכושם .ליזם
לא תהא כל טענה ותביעה מכל סוג שהוא והוא מתחייב להימנע מכל תביעה כלפי החברה,
וזאת במקרה בו נגרם לו נזק כלשהו כתוצאה ו/או בקשר לעבודות של משתכנים אחרים.
היזם מתחייב בהתחייבות יסודית לבצע כל עבודת בנייה במגרש באופן שלא ייגרמו כל
נזקים ישירים ו/או עקיפים לעבודות הפיתוח ,שבוצעו ע"י החברה .היזם יישא בכל הוצאה
ו/או נזק ,שייגרמו לחברה במקרה פגיעה בעבודות הפיתוח עקב מעשי ו/או מחדלי היזם
ו/או מי מטעמו ,ובתוספת  10%לכיסוי הוצאות החברה בטיפול בנושא ,וזאת מיד עם
דרישתה הראשונה של החברה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב היזם שלא לבצע פיצוצים באתר ובמגרש וכן שלא
לעשות כל שימוש בכלים זחליים על פני אספלט או אבנים משתלבות או אבני שפה בכל
קטע שהוא בתחום האתר ,החל מיום ביצוע עבודות אלה.
היה ותמצא החברה כי נגרם נזק כלשהו לעבודות הפיתוח ,כתוצאה מעבודות היזם ו/או
בקשר אליהן ,תבצע החברה את עבודות תיקון הנזקים בעצמה ,ובמקרה כזה מתחייב
היזם לשלם לחברה את כל ההוצאות מכל מין וסוג ,שיוצאו לצורך ביצוע התיקונים,
בתוספת  10%לכי סוי הוצאות החברה ,וזאת מייד עם דרישתה הראשונה של החברה.
חשבונותיה של החברה ישמשו ראייה מכרעת לנכונותם בכל הקשור לאמור לעיל.
החברה תהיה זכאית לפעול עפ"י שיקול דעתה ולסלק כל הפרעה ,שתיווצר ע"י היזם או מי
מטעמו לביצוע עבודות פיתוח  -לרבות סילוק כל חומרים ,ציוד ,כלים ,פסולת בניין
וכיוצ"ב ,שהונחו מחוץ לגבולותיו של המגרש.
החברה תהא זכאית לסלק כל הפרעה ,שתיווצר ע"י היזם לפעולותיהם של משתכנים
אחרים במגרשים סמוכים ,כתוצאה מהנחת חומרים ,ציוד ,כלים ,פסולת בניין וכיוצ"ב
מחוץ לגבולות המגרש.
לשם הסרת ההפרעה ,שנוצרה ע"י היזם ו/או מי מטעמו ,תהא לחברה הזכות לנקוט בכל
האמצעים שתמצא לנכון ,לרבות סילוק ההפרעה בכל שיטה שתראה לנכון ולכל מקום
הנראה לה  -כאשר כל ההוצאות ,שייגרמו לחברה במהלך פעולותיה דלעיל ,ובתוספת 10%
לכיסוי הוצאות החברה בטיפול בנושא ,יהיו על חשבונו של היזם .החברה תהיה זכאית
לממש את הערבות הבנקאית ,הנזכרת בחוזה זה להלן לצורך כיסוי הוצאותיה כאמור,
ללא צורך בהתראות ו/או מתן נימוקים.נוסח הערבות כמפורט בנספח יא' לחוזה.
לחברה תהא הזכות לחייב בהוצאות סילוק ההפרעה את היזם ,שמגרשו הינו הסמוך
ביותר לגורם ההפרעה ,וליזם לא תהא כל טענה כנגד החברה עקב כך.
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החברה לא תפעל לסילוק ההפרעה בכוחות עצמה ,אלא לאחר שהתרתה בכתב או בע"פ
ביזם בדרישה לסלק את ההפרעה בעצמו ,והיזם לא מילא אחר הדרישה באופן מלא
ומשביע רצון בתוך  48שעות מקבלת ההתראה.
היזם ,מצידו ,מתחייב שלא להפריע בכל דרך לביצוע פעולות הפיתוח ו/או לפעולות הבנייה
של משתכנים אחרים במגרשים סמוכים ,וכן שלא להניח כל חומרי בניין ,חומרים אחרים,
ציוד ,כלי עבודה ,כלי רכב ,פסולת בניין וכל כיוצ"ב מחוץ לגבולות המגרש .כן מתחייב
היזם לתאם עם החברה ולקבל את אישורה המוקדם לעניין השימוש בדרכי גישה לאתר
ולמגרש ולהשתמש אך ורק בדרכים אלה.
היזם ,בחתימתו על חוזה זה ,מביע הסכמתו ונותן בזה יפוי-כח בלתי-חוזר לחברה לפעול
כאמור לעיל לשם סילוק כל הפרעה לעבודות הפיתוח ו/או לפעולות בנייה של משתכנים
אחרים ,והוא מתחייב לשלם לחברה את מלוא הוצאותיה בפעולות לסילוק ההפרעה,
לרבות הוצאות ניהול ,בהתאם לדרישת החברה ובתוך  7ימים ממועד הדרישה.
היזם מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בגין כל פעולה שהיא,שתנקוט
לשם סילוק כל הפרעה ,אשר תסבור כי נגרמת ע"י היזם או מטעמו ,כאמור לעיל.
מובהר ומוסכם כי אין באמור בסעיף זה לעיל בכדי להטיל חובה כלשהי על החברה לסלק
הפרעות שיווצרו ע"י יזם כלשהו ליזם/ים אחר/ים ,והיזם לא יהיה זכאי לבוא בכל טענה
ו/או תביעה כלפי רמ"י ו/או החברה במקרה של הפרעות כאמור.
להסרת ספק מובהר ומוסכם כי הפרעה לביצוע עבודות הפיתוח של החברה ע"י היזם ו/או
מי מטעמו ,תעכב את מילוי התחייבויות החברה לפרק הזמן המתחייב מההפרעה.
מנהל הפרוייקט וכל נציג מוסמך אחר מטעמה של החברה ,יהיה רשאי להיכנס למגרש בכל
עת ביצוע עבודות הבנייה של היזם במגרש ,ועד למועד קבלת אישור איכלוס ע"י היזם
מאת הרשות המוסמכת ,וזאת על מנת לבדוק את אופן ביצועו של חוזה זה ע"י היזם .אין
בזכות זו בכדי להטיל אחריות כלשהי על החברה בגין עבודות היזם במגרש או בכדי
לפטור את היזם מהתחייבות כלשהי ,שנטל על עצמו בחוזה זה.
היזם מתחייב כי כל עבודות החיבור של התשתיות ,אשר בוצעו על ידי החברה במסגרת
עבודות הפיתוח ,אל המג רש ותשתיותיו ,תבוצענה על ידו עפ"י הנחיות החברה באופן שלא
יהיה בו בכדי לפגוע בתשתיות ושלא יהיה בו בכדי לגרום להפרעה או עיכובים לביצוע
עבודות הפיתוח.
מבלי לגרוע מאחריות היזם לכל דבר ועניין ,הנוגע לפעולות הבניה של היזם ,עפ"י האמור
בפרק זה לעיל ,מתחייב היזם לבטח את פעולות הבניה שלו במגרש ,טרם תחילתן וכתנאי
מוקדם לתחילתן ,בביטוח עבודות קבלניות ,בו יתווספו החברה והמינהל כמבוטחים
נוספים.
לדרישת החברה ,יציג היזם בפני החברה אישור חברת הביטוח על קיום הביטוח ותנאיו,
ובמידה ויידרש לכך ע"י החברה מתחייב הוא להכניס שינויים בתנאי פוליסת הביטוח,
היקפי הכיסוי ותנאי הביטוח ,בהתאם לדרישות החברה ובתוך  7ימים מקבלתן.
להסרת ספק ,מובהר בזאת כי אין ולא יהיה באמור בחוזה זה לעיל בכדי ליצור התחייבות
כלשהי של החברה כלפי צד שלישי כלשהו מטעמו של היזם.

.6

גבולות המגרש :

.6.1

ס ימון גבולותיו של המגרש יבוצע ע"י החברה ,באמצעות מודד מטעמה.

6.2

היזם יקבל מהחברה הודעה על המועד בו הוא זומן לקבל את המגרש ,לאחר
שסומנו גבולותיו ,והוא מתחייב בזה לקבל מהחברה את המגרש המסומן במועד
עליו יקבל ההודעה כאמור .במועד קבלת המגרש המסומן יחתום היזם על אישור
בדבר קבלת סימון המגרש וגבולותיו.

.6.3

היזם מצהיר ומתחייב בזאת לקבל את המגרש לרשותו ולאחריותו המלאה במועד בו זומן
לכך ,וזאת גם אם מכל סיבה שהיא לא בוצעו חלק מעבודות תשתית של שלב א' כהגדרתן
בנספח ב' בחוזה התשתית.

עראבה
גרסה 22-10-2018

10

ישוב עראבה – שכונה 10
תוכנית ג20566/

.6.4

נוסח ההודעה על מועד קבלת המגרש המסומן ונוסח האישור על קבלת המגרש
המסומן ,מצורפים כנספחים לחוזה זה.

.6.5

במידה ולא יופיע היזם לקבל מאת החברה את המגרש המסומן ,במועד עליו
הודיעה החברה ,יראו אותו כמי שהמגרש המסומן נמסר לידיו במועד שננקב
בהודעת החברה ,וליזם לא יהיו כל טענות כלפי החברה ו/או רמ"י בכל דבר ועניין
הנוגע למסירת המגרש המסומן.

6.3

עד מועד קבלת המגרש המסומן לא יהיה היזם רשאי לבצע בו עבודה כלשהי.

.6.4

ידוע ליזם כי לאחר קבלת היתר בניה מאושר כדין ,יהיה עליו להציג ההיתר בפני
החברה.

 .6.5היזם מתחייב לתאם ולפעול על פי הוראות החברה בכל הכרוך בהשתלבות כניסת
כלי רכב וציוד מכני הנדסי למגרש ,לצורך ביצוע עבודות הבניה של היזם ,וזאת יחד
ובמקביל עם ביצוען של עבודות התשתית שהחברה עשויה לבצע בשטח.
 .6.6היזם מצהיר ומתחייב כי לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רמ"י ו/או
הרשות המקומית ו/או החברה או כל מי מטעמן ,לרבות טענה בדבר עיכוב שנגרם
לו בהתחייבותו ללוחות הזמנים הנקובים בחוזה התשתיות ו/או בתנאי המכרז.
6.4

היה ומסיבה כלשהי ,יהיה צורך בחידוש סימון גבולות המגרש ,יחודש הסימון ע"י
החברה ,אך ורק לאחר שהיזם ישלם לחברה את מלוא הוצאותיה לחידוש הסימון,
עפ"י דרישתה.
חידוש הסימון יבוצע ע"י החברה ועל חשבונה רק במקרים בהם יידרש חידוש
הסימון עקב פעולה רשלנית של החברה.

6.5

היזם מצהיר כי ידוע לו ,ששטח המגרש וגבולותיו ו/או זכויות הבניה בו ,כפי
שהוצגו לו במועד חתימת חוזה זה ,אינם סופיים ,וכי עלולים לחול בהם שינויים.

6.6

מוסכם בזה כי באם ישתנו מסיבה כלשהי שטח המגרש ו/או גבולותיו ו/או זכויות
הבניה בו ,ייחשב המגרש ,בשטחו ו/או גבולותיו החדשים ו/או זכויות הבניה
החדשות בו ,כמגרש נשוא חוזה זה לכל דבר ועניין ,וליזם לא יהיו כל טענות ו/או
תביעות כלפי רמ"י ו/או החברה בכל הקשור לשינויים האמורים.
למרות האמור לעיל ,מוסכם בזה כי סטייה של עד  -/+ 10%משטח המגרש הנקוב
בחוזה זה ו/או סטייה של עד  -/+ 5%מזכויות הבניה הידועות במועד אישור
העיסקה ,לא ייחשבו לשינוי לצורך החוזה ,ולא ישנו את שיעור הוצאות הפיתוח.

6.7

עוד מוצהר ומוסכם בזאת כי הוצאות הפיתוח ,שעל היזם לשלם עפ"י תנאי חוזה
זה ,מתייחסות למגרש בשטח כמפורט בתנאים המיוחדים ולזכויות בנייה כנקוב
בחוזה הפיתוח .במידה ויחול שינוי של מעבר ל 10% -בשטח המגרש ו/או ישתנו
זכויות הבניה בו מעבר ל 5% -ביחס לזכויות הבניה ,לעומת אלה הנקובים בחוזה
הפיתוח ,ישתנה שיעורן של הוצאות הפיתוח בהתאם .קביעת רמ"י לגבי שיעורן
העדכני של הוצאות הפיתוח ,כמתחייב משינוי שטח המגרש ו/או שינוי זכויות
הבניה ,תחייב את היזם לכל דבר ועניין וללא ערעור .ההתחשבנות לעניין שיעורן
הסופי של הוצאות הפיתוח במקרה שינוי בגודל המגרש ו/או שינוי בזכויות הבניה,
תבוצע עד לא יאוחר מתום  30חודשים ממועד מסירת המגרש המסומן לידי היזם.
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6.8

החל מיום חתימת ההסכם בין היזם ורמ"י ,לא תהא החברה אחראית בכל צורה
שהיא לכל דבר ועניין המצוי בתחומי המגרש ,והאחריות לגבי כך תחול על היזם
בלבד .אין באמור לעיל בכדי לפגוע בהתחייבויות היזם כלפי החברה עפ"י תנאי
חוזה זה.

.7

הוצאות פיתוח אשר יגבו על ידי רמ"י
 .7.1הוצאות הפיתוח ישולמו על ידי היזם ישירות לרמ"י.
 .7.2מועדי התשלום ותנאיו בהתאם למפורט בחוברת המכרז .
 .7.3ידוע ליזם כי בגין חלק מהוצאות הפיתוח יקבל היזם קבלה שאינה חשבונית מס ולא
יוכל לקזז מתשלום זה מס תשומות ,ואילו בגין יתרת הוצאות הפיתוח יקבל היזם
חשבונית מס ,הכל כפי שיפורט בחוברת המכרז.

החזר הוצאות הפיתוח ליזם בעקבות ביטול עסקה:
ידוע ליזם כי אם מכל סיבה שהיא היזם לא יעמוד ביתר תנאי המכרז וזכייתו
תבוטל על ידי רמ"י  ,אזי תשיב רמ"י ליזם את הוצאות הפיתוח ששולמו על ידו
רק לאחר שהמגרש ישווק מחדש ורמ"י יגבה את הוצאות הפיתוח מהיזם החדש.
ידוע ליזם כי בגין אותו חלק של הוצאות הפיתוח שהיזם קיבל בגינו קבלה בעת
רכישת המגרש ,יידרש היזם למסור רמ"י קבלה בעת השבת התשלום עקב ביטול
העסקה ,ובגין אותו חלק שהיזם קיבל בגינו חשבונית מס בעת רכישת המגרש,
ימסור היזם לרמ"י חשבונית מס.
החזר הוצאות הפיתוח יכלול תוספת הצמדה למדד בלבד ,מהמדד בו שולמו
הוצאות הפיתוח לרמ"י בעת הזכייה  ,ועד המדד בו יבוצע ההחזר ליזם.
בנסיבות בהן בוטל חוזה זה ,יהיו רמ"י ו/או החברה זכאים לממש את הערבות
הבנקאית ,הנזכרת בסע'  10להלן ,וסכום הערבות הבנקאית שמומשה ,יהווה פיצוי
מוסכם בגין ביטול העסקה עקב הפרת היזם את תנאיו של חוזה זה.
היזם מצהיר בזה ,כי י דוע לו ,שתשלום הוצאות הפיתוח וכל תשלום אחר על פי
חוזה זה ,הינם בנוסף לתשלומים לרמ"י על פי החוזה בגין הקרקע וכן הינם בנוסף
לכל מס ,היטל ,אגרה וחיובים אחרים לרבות היטלי פיתוח שייגבו על ידי הרשות
המקומית ורשויות אחרות על פי כל דין.

.8

היזם ורמ"י:

8.1

הפר היזם תנאי חוזה זה הפרה יסודית ,תודיע החברה לרמ"י על ההפרה ,ובמקרה
כזה תהיה רמ"י רשאי לבטל את זכייתו של היזם במכרז או בהגרלה ,ולהימנע
מחתימת חוזה בגין הקרקע עמו – או לבטל את החוזה בגין הקרקע במידה שכבר
נחתם.

8.2

חוזה זה יבוטל מאליו בכל מקרה בו יבוטל ,מכל סיבה שהיא ,חוזה בגין הקרקע
בין רמ"י ליזם ו/או תבוטל זכייתו של היזם במכרז ו/או בהגרלה ו/או במקרה בו
יודיע רמ"י לחברה ,כי אין עוד ליזם זכויות במגרש.

8.3

מבלי לפגוע באמור ביתר תנאי חוזה זה ,מוסכם בזה כי החברה תהיה זכאית
לבקש מרמ"י להימנע מחתימת חוזה בגין הקרקע עם היזם במקרה הפרה של
התחייבות מהתחייבויות היזם עפ"י חוזה זה.

8.4

היזם מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בכל מקרה בו תפעל לביטול
חוזה הפיתוח/החכירה וחוזה זה עקב הפרת חוזה זה ע"י היזם.

עראבה
גרסה 22-10-2018

12

8.5

ישוב עראבה – שכונה 10
תוכנית ג20566/

בוטל חוזה זה מכל סיבה שהיא ,יהיה היזם זכאי לקבל מרמ"י , ,החזר של הוצאות
הפיתוח ,ששולמו על ידו בפועל עד מועד הביטול ,בתוספת הפרשי הצמדה בלבד
ממועד התשלום ועד מועד ההחזר.
בנסיבות בהן בוטל חוזה זה ,יהיו רמ"י ו/או החברה זכאים לממש את הערבות
הבנקאית ,הנזכרת בסע'  10להלן ,וסכום הערבות הבנקאית שמומשה ,יהווה פיצוי
מוסכם בגין הפרת היזם את תנאיו של חוזה זה.
רמ"י יהא זכאי להשיב ליזם ,את הוצאות הפיתוח ,רק לאחר התקשרות בחוזה בין
החברה ליזם חלופי לגבי המגרש ותשלום הוצאות הפיתוח ע"י אותו יזם חלופי.
השבה כלשהי של הוצאת פיתוח ליזם ,במקרה שיהיה זכאי להחזר כזה ,תבוצע אך
ורק כנגד המצאת חשבונית מס מתאימה ע"י היזם.

8.6

היזם מצהיר כי ידוע לו שביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה ואישור החברה על
ביצוען ,מהווה תנאי מוקדם לחתימת חוזה הפיתוח ו/או חוזה החכירה בין רמ"י
ליזם ו/או לקבלת טופס  4מהרשות המקומית לגבי המבנה.

.8.7

ידוע ליזם כי אחריות לביצוע עבודות הפיתוח מוטלת על הרשות המקומית  /החברה וכי
הוא לא יבוא לרמ"י בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין

.9

תשלום בגין עבודות חשמל טלפון וטלוויזיה בכבלים ( טל"כ ) ועבודות
המים והביוב:

9.1

היזם מצהיר ,כי ידוע לו ,שעבודות החשמל באתר יבוצעו ע"י חברת החשמל וכי
כתנאי לביצוע עבודות החשמל ,יידרש היזם לשלם לחברת החשמל את
התשלומים ,כפי שיידרשו על ידה עפ"י תעריפיה ותחשיביה  -וזאת במועד שייקבע
ע"י חברת החשמל ו/או על פי הודעת מחברה מנהלת על כך עפ"י המתחייב
מהזמנת חיבור החשמל למגרש ע"י היזם.
על אף האמור לעיל תגבה רמ"י מאת רוכשי חלק מהמגרשים בפרויקט,
מקדמה על חשבון הזמנת חיבור חשמל כמפורט בנספח ד' להסכם.

9.2

היזם מצהיר ,כי ידוע לו ,שבמקרים מסויימים יבוצעו עבודות טלפון וטל"כ באתר
ע"י חברת בזק וחברת הטל"כ ,וכי כתנאי לביצוע עבודות אלה יידרש היזם לשלם
לחברות אלה את התשלומים ,כפי שיידרשו על ידן עפ"י תעריפיהן ותחשיביהן
ובמועד שייקבע על ידן.

9.3

היזם מצהיר ,כי ידוע לו ,שאין החברה נושאת באחריות כלשהי לגבי ביצוע עבודות
החשמל הטלפון והטל"כ במועדן ,וכן כי אין החברה נושאת באחריות לטיב
העבודות הנ"ל.
ידוע ליזם כי  ,עבודות המים והביוב לרבות עבודות ראש שטח מבוצעות ע"י
התאגיד ובאחריותו המלאה ואין הרשות המקומית ו/או החברה או מי מטעמה
נושאת באחריות כלשהי לגבי ביצוע עבודות ו/או לוחות הזמנים ו/או לטיב
העבודות הנ"ל .התאגיד יבצע העבודות כנגד תשלום "דמי הקמה" לתאגיד ,אותם
יידרש היזם לשלם ישירות לתאגיד.

.9.4

עראבה
גרסה 22-10-2018
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.10

ערבות בנקאית

10.1

להבטחת מילוי כל התחייבויות היזם על פי תנאי החוזה ונספחיו ,לרבות כל תשלום על פי
החוזה ונספחיו ,לעניין מניעת הפרעה ו/או פגיעה בעבודות הפיתוח במהלך ביצוע עבודות
הבניה של היזם במגרש ,לשיפוי ופיצוי רמ"י ,הרשות המקומית והחברה בגין כל נזק
לעבודות הפיתוח במידה וייגרם כתוצאה ו/או בקשר לעבודות היזם ,להבטחת תשלום כל
פיצוי בו יתחייב היזם על פי תנאי החוזה לרבות ביטול העסקה ולמילוי כל יתר
התחייבויות היזם לרבות כל תשלום על פי החוזה ונספחיו ,יפקיד היזם בידי החברה,
במעמד החתימה על חוזה זה ,ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי-מסויגת ,לטובת החברה
והרשות המקומית ,צמודה למדד (כשמדד הבסיס הנקוב בה הינו המדד הבסיסי הנזכר
בחוזה זה) ,בסך השווה ל( 5% -חמישה אחוז) מסכום הוצאות הפיתוח לא כולל החיוב
בגין מוסדות ציבור ,ישן מול חדש הנקוב בחוברת המכרז .הערבות תעמוד בתוקפה עד
המועד בו יציג היזם לחברה אישור אכלוס למבנה ,שיוקם על ידו במגרש .מועד פקיעת
הערבות שתופקד בידי החברה יהיה  3שנים מיום אישור העסקה .לא התקבל אישור
אכלוס למבנה בתוך  3שנים כאמור ,יאריך היזם את מועד תוקף הערבות  60יום לפחות
לפני מועד פקיעת הערבות עד למועד הצפוי לקבלת אישור האכלוס .התחייבות זו תמשיך
ותחול גם בתום כל תקופה מוארכת של תוקף הערבות.

10.2

נוסח הערבות הבנקאית וסכומה יהיה תואם את נוסח הערבות הבנקאית המצ"ב
כנספח יא' לחוזה זה.

 10.3החברה תהיה זכאית לממש את הערבות הבנקאית בכל מקרה של הפרה יסודית של
חוזה זה ע"י היזם .כספי הערבות הבנקאית ,שמומשה בנסיבות אלה ,לא יוחזרו ליזם
בכל מקרה.
 10.4כמו כן ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יהיו החברה ו/או רמ"י זכאים לממש את
הערבות הבנקאית ו/או חלק הימנה ,בכל מקרה שלפי שיקול דעתם הבלעדי ,נגרמו ע"י
היזם ,במישרין ו/או בעקיפין ,נזקים ו/או פגיעה ו/או הפרעה לעבודות הפיתוח.
הקביעה בדבר קיום הנזק או ההפרעה וסיבותיהם ,תהיה נתונה בלעדית לחברה ו/או
לרמ"י.
 10.5לא יהיה במימוש הערבות בכדי לגרוע מזכות רמ"י ו/או החברה לתבוע מהיזם כל
תרופה וסעד אחרי ם ו/או נוספים ,העומדים לרשותם עפ"י כל דין ,במקרה הפרת חוזה
זה ע"י היזם.
 10.6כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות ו/או הארכתה יהיו על חשבון היזם.
 10.7מומשה הערבות הבנקאית  ,תהיה החברה רשאית לדרוש מהיזם להפקיד בידיה
ערבות בנקאית חדשה ,וכל הוראות החוזה ביחס לערבות הבנקאית יחולו גם ביחס
לערבות הבנקאית החדשה.

עראבה
גרסה 22-10-2018
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רישום המגרש
החברה תבצע את כל הפעולות ,הדרושות לצרכי החלוקה ו/או האיחוד והחלוקה
של המקרקעין באתר ,לרבות הכנת תכנית לצרכי רישום (תצ"ר) ,וזאת באופן
שיאפשר לרמ"י ו/או ליזם לרשום הזכויות של היזם במגרש בלשכת רישום
המקרקעין .היזם לא יידרש לתשלום נפרד בגין פעולותיה של החברה כמפורט
לעיל .רישום זכויות היזם במגרש ייעשה על ידי היזם ועל חשבונו.

.12

שונות :

12.1

החברה ו/או רמ"י יהיו זכאים להסב ולהמחות את זכויותיה וחובותיה של החברה
עפ"י חוזה זה ,כולן או כל חלק מהן ,לחברה אחרת ,שתקבל על עצמה את
התחייבויות החברה כלפי היזם – הכל בכפוף לאישור והסכמה מוקדמים של רמ"י.

12.2

חוזה זה והוא בלבד מגבש את כל ההסכמות שבין הצדדים ,ולא יהיה עוד תוקף
לכל 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.

12.3

לא יהיה תוקף לכל שינוי בחוזה זה אלא אם נעשה בכתב ונחתם ע"י שני הצדדים.

12.4

לא יהיה בכל ארכה ,שיהוי ,הנחה ,הקלה או המנעות משימוש בזכות מצידה של
החברה במקרה מסויים ,בכדי לגרוע מזכויותיה של החברה ,המוקנות לה עפ"י
חוזה זה ועפ"י דין ,או בכדי להוות תקדים או להשליך לגבי מקרים אחרים.

12.5

במקרה בו תתגלה סתירה בין הוראות חוזה זה ו/או נספחיו לבין עצמם ,תקבע
החברה מהי ההוראה המחייבת .במקרה בו תתגלה סתירה בין הוראות חוזה ו/או
נספחיו להוראות חוזה הפיתוח ו/או נספחיו ,יקבע רמ"י מהי ההוראה המחייבת.
קביעת החברה ו/או רמ"י ,בנסיבות כאמור לעיל ,תחייב את היזם לכל דבר ועניין.

12.6

למעט אם נאמר במפורש אחרת בתנאי חוזה זה ומבלי לגרוע מהאמור בכל תנאי
אחר מתנאי חוזה זה ,הרי כל תשלום עפ"י חוזה זה ונספחיו ,החל על היזם ,אשר
ישולם באיחור ע"י היזם ,יחוייב בריבית פיגורים מיום בו נוצרה העילה לתשלומו
ועד למועד ביצוע התשלום בפועל.

12.7

כתובות הצדדים הינן כנזכר במבוא לחוזה .הצדדים יודיעו איש לרעהו ללא דיחוי
על כל שינוי בכתובותיהם הנ"ל .כל הודעה שתישלח בדואר רשום לפי כתובת
מהכתובות הנקובות במבוא ,תיחשב כהודעה שנתקבלה ע"י הנמען בתוך  3ימי
עסקים מהישלחה בדואר רשום.

ולראייה באו הצדדים על החתום,
חברת עמק איילון

אישור חתימת המשתכן/יזם

עראבה
גרסה 22-10-2018
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אני החתום מטה ,עו"ד/עובד החברה (למחוק המיותר) ,מאשר כי זיהיתי את החותמים
המהווים את "המשתכן " כהגדרתו בחוזה ,לפי תעודות הזיהוי שלהם ,וכי חתמו על החוזה
ונספחיו בנוכחותי.
שם המאשר ___________ :תפקידו ____________ :חתימת המאשר___________ :

רשימת נספחים:
נספח א' – תיאור עבודות הפיתוח החלות על החברה.
נספח ב' – תנאים מיוחדים.
נספח ד'  -גביית מקדמה על חשבון הזמנת חיבור חשמל לבית.
נספח ז' – הודעה על קבלת מגרש מסומן.
נספח ח' – אישור על קבלת מגרש מסומן.
נספח י' – אישור בדבר חתימת הסכם תשתית.
נספח יא'  -נוסח ערבות בנקאית על פי סעיף  10לחוזה.

עראבה
גרסה 22-10-2018
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עבודות הפיתוח ,שיבוצעו ע"י החברה באתר בשטחים

.1

הכנת תכניות מפורטות לביצוע עבודות הפיתוח של תשתיות ציבוריות ,כפי
שיאושרו ע"י הרשות המקומית.

.2

תיאום תכנון בלבד עם חברת החשמל ביחס לתיכנונן של עבודות החשמל באתר,
אשר יבוצעו ע"י חברת החשמל ועל אחריותה .לחברה לא תהא כל אחריות
לעבודות ,שתבצע חברת החשמל.

.3

ביצוע עבודות עפר בשטחי הכבישים לפיתוח על ידי חברה מנהלת (.בהתאם
לאמור בסעיף .)4

.4

סלילת כבישים וביצוע מדרכות מאבנים משתלבות או מאספלט ,עפ"י התכניות
ועל פי המסוכם עם הרשות המקומית .מובהר בזאת שחלק מהכבישים הכלולים
בתוכנית יבוצעו על ידי הרשות המקומית ועל חשבונה.
להלן פירוט הכבישים אשר יבוצעו על ידי החברה  :כביש  2החל ממגרש  114עד
גבול הכחול של התכנית ,כביש  3בחתך חלקי – חצי חתך ,כביש  ,6כביש  ,20כביש
 ,16כביש  ,17כביש  ,15כביש  203עד גבול התכנית ,כביש  (.18להלן  " :הכבישים
לפיתוח על ידי החברה")  .היזם מצהיר ומתחייב כי לא יבוא בכל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כלפי רמ"י ו/או החברה או כל מי מטעמן .

.5

תיאום עם התאגיד בגין ביצוע עבודות המים והביוב ( .בגין ביצוע עבודות החלות
על התאגיד ישלם היזם דמי הקמה מלאים ישירות לתאגיד)

.6

התקנת מערכות ניקוז ותיעול בשטחי הכבישים לפיתוח ע"י החברה המנהלת

.7

עבודות עפר וקירות תמך במגרשים:
החברה תבצע לפי הצורך עבודות עפר ,קירות תומכים או מסלעות או קירות גדר,
לכבישים ציבוריים בלבד.
יתכן ועבודות העפר בתחומים הציבוריים ,כבישים ושצפ"ים ,וכן קירות תומכים
יחדרו לתוך המגרשים בהתאם לשיקול דעת החברה.
ידוע ליזם כי בשל תנאי קרקע וטופוגרפיה חריגים חלק מקירות התומכים יבוצעו
בתוך תחומי המגרש .
עבודות עפר אלה וקירות תמך תומכי כבישים ציבוריים שבוצעו ו/או שיבוצעו ע"י
החברה יכול שיחדרו לתחום המגרש בקירות תומכים.
במידה והכביש יבוצע במילויי ו  /או בחפירה ללא קירות ,ידוע ליזם ומוסכם עליו
כי המילוי ו /או החפירה יכנסו לתחום המגרש בהתאם לשיפוע המילויי ו  /או
החפירה בהתאם לשיקול דעת החברה.
תיאום תכנון עבודות הכנה לתקשורת וטל"כ עד גבולות המגרשים עם חברת בזק
וחברת טלויזיה בכבלים .עבודות הבזק ועבודות התקנת מערכת הטל"כ יבוצעו
ע"י חברת בזק וחברת הטל"כ .הזמנת חיבור לבזק ולחב' הטל"כ למגרשים תחול על

.8

.9

.10
.11

היזם ועל חשבונו.
במקרה של חדירת גומחות חברת חשמל או בזק לתחום המגרש  ,ליזם לא תהא כל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רמ"י ו/או החברה.

התקנת רשת תאורת רחוב בשטחי הכבישים לפיתוח .
פיתוח וגינון בשטחי ציבור בהתאם למסוכם עם הרשות המקומית ועפ"י תכניות
שיאושרו ,לא כולל שטחים המיועדים למבני ציבור ,מבני חינוך ,מקלטים וכד'.

עראבה
גרסה 22-10-2018
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.12

סימון גבולות המגרש באתר ע"י מודד מטעם החברה במעמד מסירת המגרש ליזם.

.13

הכנת הצעת חלוקה של המגרשים באתר ,שתשמש אך ורק כבסיס לבקשות להיתר
בנייה עפ"י תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות) תש"ל ,1970 -
ומסירת מפות טופוגרפיות בקנה מידה  ,1:250תקפות למועד מסירת המפה לצרכי
תכנון.
מובהר ומוסכם כי יתרת העבודות של פיתוח ציבורי בתחומי קו הכחול של התכנית
( כבישים ושצ"פ ) יבוצעו באחריות עירית עראבה ועל חשבונה והיזם לא יבוא בכל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רמ"י ו/או החברה או כל מי מטעמן .

14

חברת עמק איילון

עראבה
גרסה 22-10-2018
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נספח ב' – תנאים מיוחדים
שם האתר:

שכונה  10עראבה

תכנית מס' על
שינוייה:

פירוט גושים וחלקות
חלקות בשלמות
גוש

ג20566/

חלקות בחלק

מס' מגרש /
מתחם:
סוג המדד :מדד תשומות הבניה
למגורים

מדד בסיס חודש/שנה:

הוצאות הפיתוח לתשלום לרמ"י
סכום כנגד קבלה:
היזם

חברת עמק איילון

התחייבות למועדי ביצוע

המועד הקובע – תאריך הכרזת ועדת מכרזים על הזוכה במכרז או בהקצאת הקרקע.
מועדים ומטלות פיתוח החלות על הרשות המקומית

מועד מסירת מפת תיאום
תשתיות לצורך תכנון המבנה
ליזם תוך
מועד מסירת המגרש ליזם תוך

6

חודשים מהמועד הקובע

חודשים מהמועד הקובע ובכפוף לכך שנחתם
18
חוזה תשתית במועד שנקבע בתנאי המכרז.
עד מועד זה יבוצעו חלק מתשתיות שלב א'
המאפשרות גישה למגרש
חודשים ממועד מסירת המגרש ליזם לצורך בניה
מועד השלמת עבודות החיוניות 24
.
לקבלת טופס אכלוס תוך
מועד השלמת עבודות הפיתוח תוך  18חודשים מהמועד שבו לפחות  80%מיחידות
הדיור במתחם יקבלו טופס .4

מועדים ומטלות החלות על היזם

מועד קבלת היתר בניה מאושר תוך

18

מועד ביצוע על ידי היזם  -קירות תומכים או גדרות
היקפיים בגבול המגרש עם השטחים הציבוריים
מועד השלמת המבנה וקבלת טופס אכלוס

6

חודשים מהמועד הקובע מתחייב
היזם לקבל היתר בניה מאושר
סופית
מקבלת המגרש מאת החברה

חודשים ממועד קבלת המגרש
24
לצורך בניה.
(הער ה :המועדים הנקובים לעיל כפופים להסתייגויות המפורטות בנוסח החוזה).

חברת עמק איילון

עראבה
גרסה 22-10-2018

היזם
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נספח ד'
נוסח התחייבות לתשלום מקדמה על חשבון הזמנת חיבור חשמל לבית במגרש
.1

הרוכש מצהיר כי הובהר לו ,שייתכן בדעת החברה להזמין מחברת החשמל באופן
מרוכז ,את עבודות תשתית רשת החשמל וחיבור המבנים ,שייבנו על ידי הרוכשים
במגרשים באתר ,אל רשת החשמל.
גודל החיבור שתזמין החברה בחב' החשמל עבור יחידת דיור במגרשים
שמספריהם מפורטים בטבלה יהיה  3X25אמפר .בכל המגרשים האחרים יוזמן
החיבור על ידי היזם ועל חשבונו ישירות בחברת החשמל.
ידוע לרוכש כי תכנון רשת החשמל וביצועה נעשה על ידי חברת החשמל.
ידוע לרוכש כי בין היתר מתקינה חברת החשמל ארונות מונים (פילרים) בתחום
המגרשים ,ארונות המונים עשויים לכלול מונה אחד או שני מונים או יותר וזאת
על פי קביעתה הבלעדית של חברת החשמל ותכניותיה.
רוכש שיזכה במגרש ישלם לרמ"י מקדמה על חשבון הזמנת חיבור חשמל לבית
ורמ"י יעביר את סכום המקדמה במרוכז לחברת החשמל.
ידוע לרוכש כי העלות הכוללת של הזמנת חיבור חשמל לבית מותנית בגודל
החיבור שיבחר היזם  /הרוכש.
הרוכש יפנה לחברת החשמל ,לצורך הזמנת חיבור החשמל ויודיע לחברת החשמל
את פרטי המגרש בו זכה וגודל החיבור המבוקש.
חברת החשמל תערוך תחשיב של עלות החיבור ,לרבות דמי בדיקה  ,ותזכה את
הרוכש במקדמה ששולמה על ידו הנזכרת לעיל.
הרוכש מצהיר כי ידוע לו שתחשיב החיוב של חיבור החשמל לבית וסוג ארון
המונים נקבע בלעדית על ידי חברת החשמל והרוכש מתחייב כי לא יבוא בכל טענה
כלפי החברה או כלפי רמ"י בגין גובה התשלום שיידרש לשלם לחברת החשמל או
בגין סכום הזיכוי שקיבל כנגד המקדמה ששולמה על ידו .
סכום המקדמה שישלם הרוכש הכלול בחיוב ההוצאות הכללי המשולם על ידי
היזם לרמ"י במועד הזכייה במגרש מהווה מקדמה.
הרוכש מצהיר כי לא יבוא בכל טענה או תביעה כלפי החברה או רמ"י או חברת
החשמל בגין האמור לעיל.
סכום המקדמה כמפורט במסמכי המכרז.

שם הרוכש

עראבה
גרסה 22-10-2018

ת.ז/.ח"פ

תאריך

חתימה
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נספח ז' – הודעה על קבלת מגרש מסומן
לכבוד
______________________ (המשתכן)

תאריך________ :

______________________ (כתובת המשתכן)
א.נ,.

הנדון :סימון ומסירת מגרש
אתר___________________ :

.1

הננו להודיעכם כי ביום _______________ יערך באתר סימון גבולות במגרשכם
בפועל ע"י מודד האתר ,באמצעות קביעת יתדות.
הנכם מתבקשים להגיע ביום ___________ בתאריך ____________ בשעה
________ מקום המפגש ______________________________________
במטרה לקבל את סימון המגרש במועד ,הכל בהתאם לחוזה הפיתוח שנחתם עם
רשות מקרקעי ישראל וכמפורט בחוזה לביצוע תשתיות ציבוריות ,שנחתם עמנו.

.2

שאלות הקשורות בענין יש לפנות למנהל הפרויקט או נציגו מר ____________
בטל'_________________ :

בכבוד רב,
חברת עמק איילון

העתקים:

עראבה
גרסה 22-10-2018

מנהל הפרויקט __________ -
תיק המשתכן
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נספח ח' – אישור קבלת מגרש מסומן

נוסח אישור בדבר קבלת חזקה במגרש
לכבוד:
חברת עמק איילון
א.נ,.

אני הח"מ מאשר בזה כי ביום ___________ נפגשתי עם מודד מוסמך
מר_______________________ באתר ,אשר הראה לי את יתדות הסימון של גבולות
מגרש מס'_________ והראה לי את גבולותיו.
כמו כן הנני מאשר כי במעמד זה נמסרה לי החזקה במגרש  ,וכן הוצגו בפני התשתיות
שבוצעו או אלה המיועדות לביצוע לרבות אלה המצויות בגבול ובתחום המגרש
והמפורטות להלן :
(הערה:סמן  Vבמקומות המתאימים והוסף או מחק שורות על פי הצורך )
שוחת ביוב וקצה צינור ביוב אליו אני אמור לחבר את המגרש לביוב הציבורי.
זקף מים אליו אחבר את חיבור המים הביתי.

הנני מצהיר כי בדקתי את סימון גבולות המגרש ,ומצאתי שגבולות המגרש המסומנים
תואמים לאלה שעל פי התכנית ואני מוותר בזאת על כל טענות ו/או תביעות בגין סימון
גבולות המגרש.
אני מאשר בזאת כי התשתיות שפורטו לעיל הוצגו בפני וכי אהיה אחראי לתקינותם על פי
תנאי ההסכם.
חתימת היזם/משתכן
_________________

_________________
ת.ז.

שם פרטי ומשפחה

_________
__________
חתימה

תאריך

הצהרת המודד
הנני מצהיר בז את כי היזם/משתכן קיבל ממני את סימון המגרש ואת התשתיות הקיימות וחתם
בפני על מסמך זה.
________________

________________

שם המודד

מס' רישיון

העתק:תיק יזם/משתכן.

עראבה
גרסה 22-10-2018

__________
חתימה

__________
תאריך
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נספח י' -אישור חתימת הסכם תשתית

תאריך:

לכבוד:

צפון
מנהל מרחב
רשות מקרקעי ישראל

מס' מכרז:

א.ג.נ.
שם הישוב

הנדון:

עראבה

שם הפרויקט

שכונה 10

מס' הת.ב.ע.

ג20566/

אישור
הננו לאשר בזאת כי המשתכן  /היזם :

שם מלא:
ת.ז / .ח.פ:.
כתובת:

אשר זכה במכרז הקרקע במגרש מס'............................:שבפרויקט הנ"ל.
חתם הסכם תשתית עם החברה.

העתק

בכבוד רב,

מנהל פרויקט
מנכ"ל חברת הבקרה

מנהל /גזבר החברה

עראבה
גרסה 22-10-2018

23

ישוב עראבה – שכונה 10
תוכנית ג20566/

נספח יא' – נוסח ערבות בנקאית

לכבוד
חברת עמק איילון ניהול פרויקטים ותשתיות בע"מ
אתר_________ :
א.נ,.

תאריך________ :
מגרש מס'______:

הנדון :ערבות בנקאית מספר __________
הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _______ ש"ח (במילים:
_______________________ ש"ח) [ סכום הערבות יהיה בגובה  5%מסך הוצאות
הפיתוח ,לא כולל חיוב בגין מקדמה לחשמל ובגין מוסדות ציבור]( ,להלן" :סכום
הערבות") ,כשהוא צמוד למדד כמפורט להלן ,המגיע או עשוי לכם מאת:
______________________________ (להלן" :החייב") בקשר עם חוזה לביצוע
תשתיות ציבוריות (להלן" :החוזה") שנחתם בין החייב לבין ____________________
בע"מ ובכפוף לאמור בחוזה.
לצרכי ערבות זו  -למונח "מדד" משמעות:
מדד תשומות הבניה ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי,
כולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל מדד רשמי שיבוא
במקומו ,בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.
אם יתברר שהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו (להלן" :המדד
החדש") עלה לעומת המדד בגין חודש ________ שפורסם ב  _______ -היינו _______
נקודות (להלן" :המדד היסודי") אזי ,יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה
לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי (להלן" :סכום 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 הערבות המוגדל ,מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום
מהחייב ,ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד ,לא
יעלה על סכום הערבות המוגדל.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום [  36חודשים מתאריך ההכרזה על הזכייה במגרש]
ערבות זו תוארך על ידינו לתקופות נוספות לפי דרישתכם בכתב ,אשר תתקבל בסניפנו
במועד קודם למועד פקיעת תוקף הערבות.
כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להגיע בכתב לידי המשרד החתום מטה לא יאוחר מאשר
בתאריך פקיעת תוקף הערבות ,בשעות שבהן הסניף הח"מ פתוח לקבלת קהל .דרישה
שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל ,לא תיענה .הוצאה ערבות זו לטובת שניים או יותר ,כי אז
כל תשלום על פיה ייעשה לכולם יחד ,או לאחד מהם עפ"י הוראות כל המוטבים.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
הנחיות לצורך עריכת הערבות:
 סכום הערבות שיירשם יהיה בשיעור של  5%מסך הוצאות הפיתוח הנקוב בטבלת ההוצאות לא כולל חיוב
בגין מוסדות ציבור ,ישן מול חדש ומקדמה לחשמל.
 המדד היסודי יהיה המדד הנקוב בראש טבלת המגרשים בחוברת השיווק.
 מועד פקיעת הערבות שיירשם יהיה  3שנים קלנדריות מתאריך הכרזת רמ"י בדבר זכיית היזם במגרש.

בכבוד רב,

עראבה
גרסה 22-10-2018

בנק__________ :
סניף_________ :

30

29

נוסח אישור תושבות
של הרשות המקומית
נספח יא'

שם הרשות המקומית __________________

יודפס ע"ג נייר עם לוגו של הרשות

הנדון :אישור תושבות

הגדרת "בן מקום /בן יישוב" )בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס'  1543או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה(:
בן מקום :מי שהוא או בן זוגו ,אשר מקום מגוריו הקבוע ב 3 -השנים האחרונות ,שקדמו למועד פרסום המכרז או מי שהוא או בן
זוגו ,אשר מקום מגוריו הקבוע ב 4-שנים מתוך  10השנים האחרונות ,שקדמו למועד פרסום המכרז הינו בתחום שיפוטה
של הרשות המקומית שבו ייבנה הפרויקט ובלבד שהמציא את אישור הרשות המקומית או משרד הפנים .
בן ישוב :מי שהוא או בן זוגו ,אשר מקום מגוריו הקבוע ב 3-השנים האחרונות ,שקדמו למועד פרסום המכרז או מי שהוא או בן זוגו,
אשר מקום מגוריו הקבוע ב 4-שנים מתוך  10השנים האחרונות ,שקדמו למועד פרסום המכרז הינו בתחום היישוב שבו
ייבנה הפרויקט ובלבד שהמציא את אישור המועצה האזורית או משרד הפנים.
להלן הפרטים שעל הרשות המקומית למלא
הריני לאשר בזאת כי מר/גב':
שם משפחה ___________:שם פרטי ____________:ת.ז מס'_____________:
תאריך לידה) ___________:על פי הרשום בתעודת זהות(.
סמן/י:
בן יישוב -הנ"ל מתגורר בתחום הישוב בו יבנה הפרויקט ב 3-השנים שקדמו למועד פרסום המכרז או ב 4-שנים מתוך  10השנים
שקדמו למועד פרסום המכרז.
בן מקום  -הנ"ל מתגורר בתחום הרשות המקומית בה יבנה הפרויקט ב 3-השנים שקדמו למועד פרסום המכרז או ב 4-שנים מתוך 10
השנים שקדמו למועד פרסום המכרז.
המועד הקבוע לעניין  3שנים._________:
המועד הקבוע לעניין  10שנים._________:
הנ"ל מתגורר בישוב /ברשות המקומית )מחק/י את המיותר( מתאריך _________:ועד תאריך הוצאת אישור זה.
במידה ומקום המגורים בתחום שיפוטה של הרשות המקומית /הישוב שבו יבנה הפרויקט הינו ב 4-שנים בהתאמה מתוך  10השנים
שקדמו למועד פרסום המכרז ,יש לציין את התאריכים הרלוונטיים למגורים )ממתי ועדי מתי(.
תחילת מגורים מיום___________ ועד יום__________.
מיום___________ ועד יום__________.
החתימה על אישור זה תהיה של ראש הרשות המקומית ,או הגזבר או המזכיר או מי מטעמם
שם מלא של נותן האישור __________:תפקיד נותן האישור.______________:
תאריך הוצאת האישור ___________:חתימת מוציא האישור.______________:
חותמת הרשות המקומית:
___________________

הערות:

 .1לעניין אישור זה יהיה בתוקף למכרז הנוכחי בלבד.
 .2מגיש ההצעה יצרף המסמך המקורי בלבד.
 .3באחריות מגיש ההצעה לוודא כי הטופס מולא כדין וכולל את כל הפרטים הנדרשים.
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מגוון ערוצים לקבלת מידע על מכרזי מקרקעין ותוצאותיהם:

● פרסומים
← מכרזי מקרקעין פעילים
← מכרזי מקרקעין שבארכיון )מ(1.12.2002-
← תוצאות מכרזי מקרקעין
● דיוור ישיר
← פרסום מכרזי מקרקעין פעילים
← תוצאות מכרזי מקרקעין

אתר המינהל באינטרנט
WWW.LAND.GOV.IL

● קבלת  -SMSהנחיות להרשמה
← פרסום מכרזי מקרקעין
← תוצאות מכרזי מקרקעין

קבלת מידע קולי ו/או בפקס
← על פרסומי מכרזי מקרקעין פעילים
← תוצאות מכרזי מקרקעין

שירותי טלפון אוטמטיים
03-9533333 /*5575
 24שעות ביממה

מוקד טלפון מאויש

● הדרכה טלפונית
← נציג השירות ידריך אתכם בביצוע הרשמה לקבלת
 SMSעל פרסום מכרזי מקרקעין

03-9533333 /*5575
ימים א' עד ה'
מ 8:00 -עד 19:00
יום ו' מ 8:00 -עד 12:00

www.land.gov.il

● קבלת מידע על פרסומים
← של מכרזי מקרקעין פעילים ותוצאות מכרזי מקרקעין

|

מוקד טלפוני*5575 / 03-9533333 :

|

שער הממשלהwww.gov.il :

