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 מבוא
 

מובא בזאת לידיעת המציעים כי מכרז זה הינו במתכונת של הגשת הצעה באמצעות מערכת 
 . מכרזים מקוונת

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

 
 . יש לקרוא בעיון את תנאי המכרז ואופן ההשתתפות

 
 :הצעות הגשת ואופן במכרז להשתתפות רישום

 

בעת תחילת הליך ביצוע ". ממשל זמין"באתר  מראש הרשמה דורשת במכרז ההשתתפות       (1
יועבר המשתמש באופן אוטומטי למערכת , הגשת ההצעה באתר רשות מקרקעי ישראל 
בסיום ההליך יועבר המשתמש באופן . שם יידרש לבצע הליך הזדהות, "ממשל זמין" 
 . אוטומטי לאתר רשות מקרקעי ישראל לשם השלמת הליך הגשת ההצעה 

 

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

 ,או עיכוב כלשהו מכל סיבה שהיא טכנית בשל תקלה טענה כלשהי כי תתקבל לא, יובהר 
  .במועד הצעתו את להגיש מהמציע נמנע 

עד , מכל סיבה שהיא, הצעות אשר לא יוגשו ולא יקלטו במערכת המכרזים המקוונת 
 .לא תתקבלנה, האחרון להגשת הצעות למועד  

הליך הגשת ההצעה למכרז באמצעות מערכת המכרזים  את הרשות ממליצה לבצע
ובשים לב כי עד למועד האחרון להגשת הצעות יש להשלים את , מועד מבעוד המקוונת

 .הליך הגשת ההצעה המקוונת לרבות סריקה וצרוף טופס אישור ההצעה החתום כנדרש

 

 ולטעון, הנדרשים להגשת ההצעה המסמכים כל את לסרוק יש ההצעה הגשת לצורך        (3
 . המקוונת המכרזים מערכת לתוך אותם 

 .MB /על נפח של  יעלה לא למערכת להטעין שמבקשים קובץ גודל כל כי , מובהר 

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

,"gif" ,"bmp" . 
 

יש לצרף העתקם במערכת , מסמכים אשר בהתאם לתנאי המכרז נדרש להגישם במקור       (4
 . המקור יש להגיש במשרדי המרחב בשלב בחירת המגרשים המכרזים המקוונת ואת 
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 אישור על המציע להדפיס את  ,המקוונת המכרזים לתיבת ההצעה הגשת תהליך במהלך        (5

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

ההצעות  להגשת האחרון במועד אשר הצעות רק תשתתפנה במכרז כי ,בזאת מובהר       (6
 תינעל באופן המקוונת המכרזים מערכת. המקוונת במערכת המכרזים במלואן תימצאנה 
מחובר  עדיין המציע זה במועד אם גם ההצעות להגשת האחרון אוטומטי במועד 

המקוונת  המכרזים למערכת להיכנס מומלץ למציעים ,כן על .בתוכה למערכת ומצוי
לרבות  ,שונות ותקלות עקב עיכובים ההצעות בהגשת לאחר שלא כדי מבעוד מועד

 .המחשוב בתחום
 

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

  

יידרש לעשות זאת באמצעות הגשת , מציע אשר יגיש הצעה ויבקש להגיש הצעה מתקנת       (8
ן לעשות שימוש בקובץ נית)לבצע את הליך הגשת ההצעה מתחילתו : קרי, הצעה חדשה 

ההצעה האחרונה אשר נשלחה על ידי (. במידה ושמר, אשר שמר המציע על גבי המחשב
 . היא ההצעה המחייבת המציע 

 
עליו לבצע את הליך , לעיל 8כאמור בסעיף , מציע אשר הגיש הצעה ומבקש לתקנה       (9

הגשת ההצעה  ההזדהות באתר ממשל זמין באמצעות פרטי זיהוי המשתמש שהוקלדו בעת
 .המקורית

מודגש כי כל הצעה שתוגש במערכת המכרזים המקוונת באמצעות אותה הזדהות בממשל  
אינו יכול , כלומר מציע אשר הזדהה בממשל זמין והגיש הצעה, זמין תעדכן את קודמתה 
להגיש הצעה במערכת המקוונת עבור אדם אחר באמצעות אותה ההזדהות שכן ההצעה  
 .את קודמתה האחרונה תעדכן 

 
יוכל לעשות זאת באמצעות לחיצה על , מציע המעוניין לבטל את הצעתו לאחר שהוגשה      (11

לבצע את הליך ההזדהות באתר ממשל זמין באמצעות פרטי זיהוי , "בטל הצעה" 
המשתמש שהוקלדו בעת הגשת ההצעה המקורית וכן יהיה עליו לבצע את יתר הפעולות 

 –יובהר . לתנאי המכרז 2.12הביטול כמפורט בסעיף הנדרשות לצורך השלמת הליך 
המציע לא יהא רשאי לחזור בו מהצעתו או לתקן הצעתו לאחר המועד האחרון להגשת 

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

ולמוקד הטלפוני של רשות . //:10-//:2/ השעות בין 'ה עד 'א בימים  9-222/2/9/ 
 //:/1ביום האחרון להגשת ההצעות יינתן מענה עד לשעה *. 5555מקרקעי ישראל במספר  
 .  בלבד 

 
 להגיש מהמציע כלשהי או מכל סיבה שהיא נמנע טכנית בשל תקלה כי טענה תתקבל לא     (12
 .במערכת המכרזים המקוונת במועד הצעתו את 
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 6/6/622//מר: תוכן סעיפי המכרז

 פרטי המגרשים .1

 היבט תכנוני ופיזי .9

 מסלול המכרז  ./

 תנאים נוספים .0

 תשלומים .5

 תקופת ההצעה, להגשת הצעהמועד אחרון , הגשת הצעה באמצעות מערכת המכרזים המקוונת .2

 הפקדת ערבויות .5

 בחירת זוכה במכרז .8

 תנאים להתקשרות עם הזוכה .2

 הפרות וסעדים ./1

 ביטול המכרז, הארכת מועדים, שינוי תנאי המכרז .11

       :נספחים

 נוסח חוזה החכירה   'נספח א

 029/-ך"חוק מקרקעי ישראל תש  'נספח ב

   לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל ותצהיר חייל מילואים 0.8לפרק ' סימן ב  'נספח ג

 89192189/2 מיום עתיקות אתר רשות מכתב               'ד נספח

 נוסח חוזה לביצוע תשתיות שייחתם עם החברה המפתחת               'ה נספח

  מכתב הרשת המקומית                'ו נספח

 תשריטי המגרשים ותקנוני התוכניות                 'ז נספח

 מכרז במסגרת פורסם אשרב "לתו המקומיתי הוועדה "שנמסר ע –שאלות ותשובות  מסמך     'חנספח 
  .5189/2//1מר
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 הזמנה לקבלת הצעות                                       

מזמינה בזה הצעות לחתימה על חוזה חכירה ישירה מהוון , ("י"רמ"או " הרשות: "להלן)רשות מקרקעי ישראל 
שנים בתנאים שיהיו נהוגים ברשות  28שנים עם אופציה לתקופה נוספת של  28לתקופה של ( ללא הסכם פיתוח)

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

 
 :המגרשיםפרטי   .3

 

מספר 
 מגרש 

מספר 
 גוש

 מספר

 חלקה 

 (חלק)

שטח 
ר "במ

 בערך

 

 

מספר 
 ד"יח

מחיר 
מינימום 

לא )ח "בש
 (מ"כולל מע

 1 עמודה

 הוצאותכ "סה 
והוצאות  פיתוח

פיתוח נוספות 
לגבייה 

 י"באמצעות רמ
 ח"בש

גובה הערבות 
 לקיום ההצעה

 ח"בש

143 82// 9 52/ 9 732,856 338,535  64,555 

22 82// 9 51/ 9 732,856 753,538 64,555 

44 82// 9 25/ 9 732,856 325,384 64,555 

43 82// 9 502 9 732,856 753,345 64,555 

42 82// 9 519 9 732,856 757,222 64,555 

44 82// 9 599 9 732,856 788,447 64,555 

47 82// 9 515 9 732,856 752,787 64,555 

42 82// 9 220 9 732,856 756,577 64,555 

7/ 82// 9 222 9 732,856 752,832 64,555 

73 82// 9 696 9 732,856 752,832 64,555 

76 82// 9 222 9 732,856 752,832 64,555 

71 82// 9 222 9 732,856 752,832 64,555 

74 82// 9 1,//9 9 732,856 625,757 64,555 

73 82// 9 550 9 732,856 735,285 64,555 

72 82// 9 758 9 732,856 748,528 64,555 

74 82// 9 558 9 732,856 748,528 64,555 

77 82// 9 251 9 732,856 324,753 64,555 

72 82// 9 251 9 732,856 324,753 64,555 

2/ 82// 9 582 9 732,856 736,568 64,555 

23 82// 9 595 9 732,856 784,525 64,555 

26 82// 9 595 9 732,856 784,525 64,555 

21 82// 9 595 9 732,856 784,525 64,555 

24 82// 9 595 9 732,856 784,525 64,555 

23 82// 9 592 9 732,856 784,782 64,555 
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22 82// 9 590 9 732,856 785,352 64,555 

24 82// 9 595 9 732,856 784,525 64,555 

27 82// 9 551 9 732,856 742,527 64,555 

22 82// 9 552 9 732,856 735,338 64,555 

3/4 82// 9 59/ 9 732,856 788,228 64,555 

3/7 82// 9 28/ 9 732,856 322,387 64,555 

3/2 82// 9 28/ 9 732,856 322,387 64,555 

 
 

 תתקבלנה הצעות מתחת למחיר המינימום לא

 ופיזיהיבט תכנוני  .6

 הוראות תכנוניות וזכויות בנייה .6.3

 1225-ה"תשכ, על המגרשים מושא המכרז חלות תכניות כהגדרתן בחוק התכנון והבנייה .6.3.3
 . שהוראותיהן הינן חלק בלתי נפרד ממכרז זה, התקפות במועד פרסום המכרז

 :להלן)( 222512/-0/2) 1/1/15/מק/עח,  1/15/תמל :הינן( התקפות)התכניות החלות 

 (."ע"תב"או " תתכני"

 .'מגורים א :ייעוד המגרשים

  לחוברת המכרז 'זכנספח ב "מצתקנוני התכניות ותשריטי המגרשים  . 

הצפיפות וכל ההוראות והתנאים הנדרשים , שטח הבניה, זכויות הבניה לרבות שיעור הניצול .6.3.6
ועל פי ,  המכרז מושא  לצורך קבלת היתר בניה הינן בהתאם לתכניות החלות על המקרקעין

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

אם , בכל מקרה של העדר אפשרות לממש את זכויות הבנייה המרביות המוגדרות בתכנית
ידי הרשות המקומית או ועדות התכנון -על ושיינתנואם בשל הנחיות , בשל מגבלות התכנית

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

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

גובה הרשות המקומית חלף היטל , בגין השבחה שתחול עד ליום קביעת הזוכה במכרז .6.3.1
לאחר קביעת הזוכה , ככל שתחול, חבות בהיטל השבחה שתחול. השבחה מהרשות על פי חוק

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

, להגדלת הוצאות הפיתוח( י"לפי קביעת רמ)בתכנון הגורם /או הקלה בתכנית/בגין כל שינוי ו .6.3.4
י גם אם שינוי "יישא הזוכה בתשלום נוסף של הוצאות פיתוח והוצאות פיתוח נוספות לרמ

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

או באמצעות אנשי מקצוע מטעמו את המידע התכנוני המלא /דוק בעצמו ועל המציע לב .6.3.3
לרבות מסמכי התכנית החלה על המגרשים , ברשות המקומית וברשויות התכנון המוסמכות

, גבולות המגרשים, זכויות בניה, תיק המידע ברשות המקומית, נספחי הבינוי, על נספחיה
התנאים להוצאת היתר בניה ולהיתרי , םמיקום חדרי שנאי, קווי בנין, שטחים גובלים

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

, ורט לעילעל המציע לערוך בדיקות עצמאיות כמפ. המכרז משום מצג מחייב מצד הרשות
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לרבות בדיקת קווי הבניה המותרים לבניה בכל מגרש בהתאם להוראות התכנית ונספחיה 
לרבות טענת הסתמכות )או תביעה בעניין /או דרישה ו/והוא לא יבוא אל הרשות בכל טענה ו

 (.ל"על המידע הנ

 על הזוכה לנקוט בכל אמצעי בטיחות וזהירות, במידה ובמגרשים הסמוכים קיימים בתים .6.3.2
מבחינה הנדסית בכל הקשור לעבודות חציבה ופיתוח במגרש אשר , בין היתר, ולהתחשב בהם

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

 

 מצב המקרקעין .6.6

מחוברים הקיימים , המציע מצהיר כי ראה ובדק את המגרשים כולל השטחים התפוסים .6.6.3
הממצאים ההנדסיים /לרבות המטרדים, ממצאים הקיימים במגרשים/המטרדים ,במגרשים

ומצב הפיתוח , דרכי הגישה, מפלסים, טופוגרפיה, שיפועי הקרקע, קרקעיים-העיליים והתת
, שא בכל ההוצאות והעלויות הכרוכות בפינוי המטרדיםיוכי י, והתוכניות החלות על השטח

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

או שימורם יהיו באחריותו הבלעדית /או העתקתם ו/עקירתם ו, עצים במגרשים בהם קיימים .6.6.6
, או כל גורם נדרש אחר/ל ו"או קק/המקומית ו בתאום עם הרשות, ועל חשבונו של הזוכה

 .בהתאם להוראות התכנית על נספחיה ולכל דין

או /מובהר כי על המציע לערוך בדיקות עצמאיות והוא לא יבוא אל הרשות בכל טענה ו .6.6.1
 .או תביעה בעניין זה לרבות טענת הסתמכות/דרישה ו

, תיקות על ידי רשות העתיקותאו יוכרזו כאתר ע/היה והמגרשים מושא מכרז זה הוכרזו ו .6.6.4
חפירות בדיקה וחפירות הצלה , פיקוח, יישא הזוכה בעלויות הביצוע של סקר ארכיאולוגי

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

י "כפי שייקבעו ע, ב יהיו"חפירות הבדיקה וחפירות ההצלה וכיוצ, היקפי הפיקוח .6.6.4.3
, "(חוק העתיקות: "להלן) 1258-ח"תשל, רשות העתיקות בהתאם לחוק העתיקות

 .פי כל דין-הוראות התכנית ועל

פי חוק העתיקות ולבצע בין היתר חפירות הצלה במקום -הזוכה מתחייב לפעול על .6.6.4.6
 .במימונו ועל אחריותו בלבד, על חשבונו לשחרור השטח לבנייה

עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף  .6.6.4.1
מזמן לזמן וכן חפצים אחרים ככל שהם בעלי ערך ארכיאולוגי אשר יתגלו במקום 

והזוכה ינקוט באמצעי הזהירות המתאימים למניעת , נכסי המדינה הם, העבודות
 . ידי כל אדם שהוא-זזתם שלא לצורך עלהפגיעה בהם או ה

כפי , יודיע הזוכה לנציג הממשלה, מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו .6.6.4.4
על התגלית וכן מתחייב הזוכה לקיים הוראות כל דין בדבר , שתיקבע הרשות

 . עתיקות

הזוכה מתחייב בזאת להיות אחראי לכך כי כל מבצעי העבודות מטעמו ימלאו  .6.6.4.3
  . ת אלואחר הוראו

תינתן על , נתגלו עתיקות שגילוין עשוי לגרום לעיכוב בביצוע התחייבויות הזוכה .6.6.4.2
 .ידי הרשות אורכה לתקופת הביצוע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
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תשקול הרשות , במידה ושחרור השטח מעתיקות יעכב את מסירת השטח לזוכה
  . את משך תקופת הביצוע

על חשבונו של , ב פיקוח בנוגע לעתיקותתחיי, הקרקע-כל עבודה שתתבצע בתת .6.6.4.4
  . הזוכה

או תביעות /או דרישות ו/הזוכה מצהיר ומתחייב כי אין ולא תהיינה לו כל טענות ו .6.6.4.7
בגין , או מי מטעמה/י ו"כלפי רמ, או אחרות/כספיות ו, מכל מין וסוג שהוא

  . התנאים המפורטים לעיל

ב "פסולת וכיו, אדמה אבן, ת חולהזוכה יהיה אחראי לטיפול בכל עודפי החפירה לרבו .6.6.3
שימצאו בשטח המגרש במועד מסירת המגרש לזוכה או שנוצרו על ידי הזוכה או מי מטעמו 

, וזאת בהתאם להוראות התכנית וכל דין, או במהלך הבנייה/כתוצאה מפיתוח המגרשים ו
מי  או/י ו"כלפי רמ, או תביעה כספית או אחרת/או דרישה ו/והוא לא יבוא בכל טענה ו

 . ידוע לזוכה כי כל הסעיפים להלן חלים גם על קבלני משנה מטעמו. מטעמה

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

הזוכה מתחייב לא לשרוף . בהתאם להוראות הדין, על הזוכה לטפל בפסולת ועודפי חפירה .6.6.2
 .ולא לקבור כל פסולת שהיא

המציע מצהיר כי ראה (. AS IS)המשפטי והפיזי הנוכחי , תכנוניהמגרשים מוקצים במצבם ה .6.6.4
, משפטית, תכנונית, את המגרשים ואת סביבתם ובדק אותם ואת מצבם מבחינה פיזית

, ומצא את המגרשים מתאימים לצרכיו ולשביעות רצונו המלאה, והנדסית על כל חלקיהם
לרבות טענת ברירה , מגרשיםוהינו מוותר בזאת על כל טענה מכל סוג ומין שהוא ביחס ל

 . או אי התאמה/או פגם ו/מחמת מום ו

י או כל גורם מפתח אחר לרבות הרשות המקומית "מובהר בזאת כי רמ, על אף האמור לעיל
או מילוי /יהיו רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי לבצע עבודות חפירה ו, או חברה מפתחת

או תביעה /או דרישה ו/יבוא בכל טענה והזוכה לא . בשטח המגרשים טרם מסירתם לזוכים
 .כספית או אחרת בגין ביצוע עבודות כאמור במגרש טרם קבלתו
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 מסלול המכרז .1

 כללי התחרות במכרז .1.3

בין כלל בלתי מסוים מ מגרש אחדההצעה תהיה עבור . מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד .1.3.3
, (במערכת המקוונת)בטופס הצעה אחד בלבד  1שבסעיף  אותהמגרשים המפורטים בטבל

 .במגרש אחד בלבדולזכות 

 . יודגש כי ההצעה תוגש ללא ציון מספר מגרש .1.3.6

הצעת המציע הינה למגרש בלתי מסוים ורק במידה והצעתו תהיה בין ההצעות הגבוהות   .1.3.1
 .י לבחור מגרש והכל כמפורט בתנאי המכרז"י רמ"הוא יוזמן ע, ביותר

, את כל הצעותיו, י"יראה רמ, בין אם יחידי ובין אם במשותף, גיש יותר מהצעה אחתמציע שי
 .כפסולות, שלו ושל שותפיו

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

 .בני זוג ייחשבו כמציע אחד, הסר ספקלמען 

 ,ללא הוצאות פיתוח, מ"ללא מע המחיר המוצע עבור הקרקע בלבדהתחרות במכרז תהיה על  .1.3.4
 (."המחיר המוצע": להלן)היטלים ודמי הקמה , אגרות

מחיר מינימום לקרקע "עמודה שכותרתה ) 1 בסעיףצע לא יפחת מהסכום הנקוב המחיר המו .1.3.3
 (."מחיר מינימום": להלן)בכל מגרש ומגרש  ((מ"לא כולל מע)ח "בש

תיפסל ולא  3אות שבסעיף בטבלהנקוב הצעה שתכלול מחיר מוצע הנמוך ממחיר המינימום 
 . תובא במניין ההצעות הכשרות במכרז זה

 .המציע לא יוכל לערער על מחיר המינימום

, רזים של הרשותיובאו לדיון בפני ועדת המכ, ההצעות אשר יוגשו לתיבת המכרזים המקוונת .1.3.2
 .תכריז על הזוכים במכרז, (י"ובהתחשב בהשאת רווחיה של רמ)אשר לפי שיקול דעתה 

 .תישלח בדואר רשום, הודעה לזוכים במכרז

הגשת  על אישור המציע יקבל  ,המקוונת המכרזים לתיבת ההצעה הגשת תהליך בסיום .1.3.4
 . סימוכין מספר בציון, ההצעה

 המציע .1.6

 . ים/ם להגיש הצעה במכרז יחיד/רשאי .1.6.3

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

או פיתוח בתחומי התכנית מושא , חברה או קבלן העוסקים בביצוע עבודת תשתית ציבורית
 .יהיו מנועים מלהשתתף במכרז זה, מכרז זה

 .מציעים במשותף 6ה למגרש תוגש על ידי לפחות הצע -ד ויותר"יח 6מגרשים הכוללים  .1.6.6

אם , דהיינו. החלק היחסי של כל מציע יהיה בהתאמה למספר המציעים שהגישו את ההצעה
כל אחד מהמציעים חייב להיות בעל חלק יחסי . מציעים 9והגישו , ד"יח 9משווק מגרש הכולל 
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 //1היות בעל חלק יחסי של כל אחד מהמציעים חייב ל, מציעים /אם הגישו . בהצעה 1/9של 
 .בהצעה

 –במידה וההצעה תוגש על ידי מספר מציעים נמוך מהנדרש ובחלק יחסי שונה מהנדרש 
 .ההצעה תיפסל

בני זוג אשר יגישו יותר מהצעה אחת בין אם . בני זוג אינם רשאים להגיש הצעות בנפרד .1.6.1
 . כל הצעותיהם יפסלו, כיחידים ובין אם במשותף

 בכל .הסעיף להקשר בהתאם קבוצת מציעים או מציע משמע "מציע" מצוין בו מקום בכל .1.6.4

 .הסעיף להקשר בהתאם זוכים קבוצת או זוכה משמע" זוכה"מצוין  בו מקום

, תיעשה ההתקשרות עם כל יחידי המציע במשותף( יותר ממציע אחד)בהצעה משותפת  .1.6.3
במקרה של . הדדית והתחייבויותיהם בהתאם לתנאי המכרז תהיינה ביחד ולחוד ובערבות

מתבטלות מאליהן הצעות יתר , י אחד מהשותפים"קיום תנאי המכרז ע-הפרה או אי
בכפוף , י רשאית לחלט את כל סכום הפיקדון או חלקו כפיצוי  קבוע ומוסכם"השותפים ורמ
 .ולהחכיר את המגרש לאחר( להלן  /1סעיף )לתנאי המכרז 

 .חד למגרש עם כל המציעים במשותףבמקרה של הצעה משותפת ייחתם חוזה חכירה א

תהיה ההתקשרות עמו , /122-ך"תש, ככל שהמציע הינו זר כהגדרתו בחוק מקרקעי ישראל .1.6.2
הצעה . /122-ך"כפופה לכללים בדבר הקצאת הקרקע לזרים לפי חוק מקרקעי ישראל תש

 .כאמור תוגש באמצעות מיופה כח

  לחוברת המכרז 'כנספח בב "מצ /122-ך"חוק מקרקעי ישראל תש.  

 

 תנאים נוספים .4

 

 ד"תנאים לבניית יח .4.3

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

בקשה לאורכה מעבר לתקופה , (ככל שיש, לרבות תנאי חוזה החכירה והסכם הבניה)נספחיה 
או כל החלטה )לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל  5.5לאמור בפרק משנה כפופה , האמורה

 (.אחרת שתבוא במקומה

 (פרצלציה)מקרקעין לאחר חלוקה התחייבות הזוכה לרישום זכויותיו בלשכת רישום  .4.6

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

שלושה שטרי שכירות  על( במקרה בו החלוקה נרשמה לאחר שהיזם חתם על חוזה החכירה, החלוקה
לחוק רשות מקרקע ישראל בדבר  0ט "במקרקעי ישראל הכוללים בקשה לרישום הערה לפי סעיף י
חתומים ומאומתים , כשהם מוקלדים, הגבלה על הקניה או העברה של זכויות במקרקעין לזרים

ום החכירה כנדרש לצורך רישום הזכויות  ולבצע בעצמו ועל חשבונו את הפעולות הדרושות לשם ריש
 .על שמו בלשכת רישום המקרקעין

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



' עמ|     /922/9/9/מכרז מר|   מרחב מרכז                                                                      
11 

 

 

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

 .המקרקעין

 מגבלות על העברת זכויות .4.1

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

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

 איסור תיאום הצעות .4.4

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

בכפוף לסעיף , ככל שנמסרה לנציג הרשות, והרשות רשאית לחלט את הפיקדון לקיום ההצעה, תיפסל
 .להלן /1

 חייל מילואים -הנחה בקרקע  .4.3

 מקרקעי ישראללקובץ החלטות מועצת  0.9פרק משנה ל' סימן ב החלטתתשומת לב המציע שעל פי 
זכאי להנחה במחיר הקרקע שהוצע על  ,מציע שעומד בתנאי ההחלטה  5.9.9/15שקיבלה תוקף ביום 

ובלבד שגובה ההנחה לחייל המילואים לא יעלה על , 15%י הפחתת התמורה בשיעור של "ידו במכרז ע
 .ד אחת בלבד"חההנחה לחייל המילואים הינה חד פעמית ותינתן עבור י(. מ"לא כולל מע)₪  ///,55

ל "יש לצרף אישור מתאים מאת צה, באם הנך מציע שעומד בהגדרת חייל מילואים פעיל כמפורט להלן
 (:25/5*מוקד מילואים )

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

  תנאים מצטברים 9-החייל עמד ב -חלופה ב: 

o    שנים לפחות 2ל "החייל נמנה על מערך המילואים של צה . 

o     שנים   2במשך תקופה רצופה של  ///9ימי מילואים החל משנת  /8החייל  צבר
החייל ביצע שירות , כי אין הכרח שבכל שנה בתוך התקופה, יובהר)קלנדריות 

 ( מילואים

מילואים במשך תקופה רצופה  ל על שירות"יש להמציא אישור מצה, לצורך אישור זכאות זה
 .שנים קלנדריות 2ימי מילואים עד  /8של 

 :יובהר כי

  קבלת ההנחה מותנית בכך שמועד הזכאות של חייל המילואים הפעיל יהיה לא יאוחר
מיום אישור  /2מהמועד האחרון לביצוע התשלום עבור הקרקע על פי תנאי המכרז או עד 

 .מבין השניים המוקדם, ועדת המכרזים על זוכה במכרז

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

בגין חייל )במקרה זה המציע שקיבל את ההנחה לא יהיה זכאי לקבל הנחה נוספת . המשותפת
 .דיתבעסקה עתי( מילואים
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ורק אחד מבני הזוג עומד בתנאי , י בני זוג"במקרה בו הוגשה הצעה ע, על אף האמור -בני זוג 
ביחס ( 15%)יקבל את ההנחה בשיעור הנקוב לעיל , בן הזוג שעומד בתנאי ההחלטה, ההחלטה

 . לחלקם של שני בני הזוג בהצעה

ה זכאי לקבל את ההנחה כל אחד מהם יהי, במקרה בו שני בני הזוג עומדים בתנאי ההחלטה
 .ביחס לחלקו בהצעה המשותפת( 15%)בשיעור הנקוב לעיל 

 ניתן יהיה להגיש את הבקשה , ל והתצהיר לא צורפו להצעה"במקרים בהם האישור מאת צה
לא , בקשה שתוגש לאחר מועד זה. עד חצי שנה לאחר אישור ועדת המכרזים על זוכה במכרז

 .תתקבל

  ככל ותנאי המכרז )שהגיש הצעה במסגרת חברותו בעמותה החלטה זו חלה גם על מציע
 (.מאפשרים זאת

 לחוברת  'גכנספח ב "מצ, לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל ותצהיר 0.9פרק ל' סימן ב

 .המכרז

 תנאים מיוחדים .4.2

 
  .זה חוזה מתנאי נפרד בלתי חלק מהווה המכרז חוברת כי לחוכר ידוע 4.2.3

  
 י"ע עתיקות כאתר יוכרז או/ו הוכרז זה מכרזמושא  והשטח היה כי ומתחייב מצהיר החוכר 4.2.6

, בעתיקות לטיפול בנוגע דין כל י"עפ הנדרשות הפעולות כל את יבצע הוא, העתיקות רשות
 חפירות, ארכיאולוגי סקר, הפיקוח בעלויות לרבות, בכך הכרוכה עלות בכל חשבונו על ויישא

 רשות ידי על שיידרש כפי לוהכ, והעתקתן העתיקות שימור, ההצלה וחפירות הבדיקה
 .העתיקות

  
 לרשות נוספים סכומים הזוכה ישלם לא, במכרז הזכייה לאחר התכנית תנאי וישופרו במידה 4.2.1

 .אלה תוספות בגין ישראל מקרקעי

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

 .הרשות מאת להשבה זכות ללא במכרז הזוכה על במלואה תחול
  

מבלי לגרוע . ידוע לחוכר כי עליו להשלים את הבנייה בתוך התקופה הנקובה בחוזה חכירה  4.2.4
, ((ככל שיש)על נספחיה לרבות תנאי חוזה החכירה והסכם הבניה , מהאמור בחוברת המכרז

לקובץ החלטות מועצת מקרקעי  5.5כפופה לפרק , בקשה לאורכה מעבר לתקופה האמורה
 (.שתבוא במקום או כל החלטה אחרת )ישראל 

רשומה בלשכת רשם המקרקעין הערת אזהרה לפי סעיף  9חלקה  //82ידוע לחוכר כי על גוש  4.2.3
בקשר עם האמור לא  . המגרשיםלטובת מספר בנקים אשר עתידה להימחק לאחר שיווק  192

 .או מי מטעמה/י ו"או דרישה כספית או אחרת כלפי רמ/או תביעה ו/יבוא החוכר בכל טענה ו
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או /כספיות ו, או דרישות/או טענות ו/מצהיר ומתחייב כי אין לו ולא תהיינה לו כל תביעות והחוכר 
 או מי מטעמה בגין התנאים המפורטים לעיל/לרבות דרישה לביטול העסקה כלפי הרשות ו, אחרות

 

 

 

 תשלומים .3

 כללי .3.3

) נוספות הפיתוח הוהוצאות  כ הוצאות פיתוח"ועבור סה סכומי ומועדי התשלום עבור הקרקע .3.3.3
, בין היתר, הינם (1שבסעיף  אותבהתאם למפורט בטבל) "(כ הוצאות פיתוח"סה" "להלן

תנאים יסודיים למימוש הזכייה במכרז זה והם יחולו על אף האמור בכל מקום אחר במסמכי 
 .ובמקרה של איחור כלשהו תהיה הזכייה במכרז בטלה ומבוטלת, המכרז

לפי ) ורק לאחר שהזוכה יעמוד בכל תנאי חוברת המכרזאך , ייחתם עם הזוכההחכירה  חוזה .3.3.6
הוצאות הפיתוח מפורט  כ"תשלום סה , הקרקעבגין ובכללם תשלום מלוא התמורה , (העניין
 . לחוברת המכרז 5כמפורט בסעיף , והעמדת ערבויות 1שבסעיף  אותבטבל

לצורך קבלת  (למרחב הרלוונטי)יהא אחראי להגיע למשרדי הרשות ( או מיופה כוחו)הזוכה  .3.3.1
 . שוברי תשלום

י על זכייתו במכרז ומניין הימים "במועד בחירת המגרש יקבל הזוכה הודעה בכתב מאת רמ .3.3.4
 . "(יום אישור העסקה: "להלן)לתשלום יספר ממועד בחירת המגרש 

מניין , (בשל ריבוי זוכים)יובהר כי ככל שתהליך בחירת המגרש יעשה במשך מספר ימים 
ביחס לכל הזוכים יספרו החל מהמועד , ם בהתאם לתנאי המכרזהימים לכל התשלומי

במקרה זה יום אישור העסקה לכלל הזוכים יהיה היום  .המאוחר יותר לבחירת המגרש
 . האחרון לבחירת המגרשים

או , י חל בימים בהם אין קבלת קהל"יובהר כי במידה ותום מועד התשלום הרלוונטי לרמ .3.3.3
יהיה על הזוכה במכרז לוודא מראש כי יש בידו שובר , יהיו סגורים י"בימים בהם משרדי רמ

 . מעודכן ונכון למועד התשלום

חל בימים בהם אין פעילות בנקאית , י"כאשר המועד האחרון לתשלום עבור התשלומים לרמ .3.3.2
ימים בהם מתקיימת . תינתן אורכה לתשלום עד ליום בו מתחדשת הפעילות הבנקאית, במשק

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

ככל שבטווח הזמן שבין פרסום חוברת המכרז ועד לביצוע התשלום , הזוכה/לידיעת המציע .3.3.4
יידרש הזוכה לבצע את כל התשלומים הנדרשים בחוברת , מ"בפועל ישתנה שיעור המע

 .מ החדש"בהתאם לשיעור המע, המכרז

 

 "(התמורה: "להלן) הקרקע תנאי תשלום עבור  .3.6

 .מ"בתוספת מע, מימוש הפיקדון  והשלמת התמורה .3.6.3

לקיום   מלוא סכום הפיקדוןעם בחירת המגרש על ידי הזוכה תממש הרשות את  .3.6.3.3
 .וזאת כתשלום ראשון על חשבון התמורה, 5ההצעה כהגדרתה בסעיף 
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בתוספת , במידה וסכום הפיקדון שמומש על ידי הרשות קטן מסכום התמורה .3.6.3.6
 /2וזאת תוך , מ"בתוספת מע, יידרש הזוכה להשלים את יתרת התמורה, מ"מע

 .יום מיום אישור העסקה

יום מיום אישור העסקה את התשלום בגין  /2ישלים תוך   ככל שהזוכה לא .3.6.3.1
ובמקרה זה הרשות , תבוטל הזכייה, מ"בתוספת מע, התמורה עבור הקרקע

 /1וזאת בכפוף לסעיף , (1יף בסך הנקוב  לעיל בסע)רשאית לחלט את הפיקדון 
 .להלן

מ כדין בהתאם לשיעורו הידוע ביום "לכל תשלום יתווסף מע -למען הסר ספק  .3.6.3.4
 .התשלום בפועל

 .ישולמו התשלומים במלואם בשובר אחד ללא פיצול שוברי התשלום, בכל מקרה .3.6.3.3

  :הפיתוחהוצאות  תשלום  .3.1

פיתוח התשתיות הציבוריות לרבות עבודות המים והביוב מבוצעות על ידי המועצה  עבודות 3.1.3
באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח עמק  " (האזורית המועצה:" להלן)האזורית עמק חפר 

  "(.החברה המפתחת: "להלן )  חפר

כמצוין  י"לרמ הפיתוח הוצאות כ"סה את לשלם הזוכה על הקרקע עבור לתשלום בנוסף 3.1.6
 מיום יום /2 -מ יאוחר ולא זאת המכרז בתנאי כאמור (1עמודה )  1שבסעיף  אותבטבל

  .להלן וכמפורט המכרזים ועדת אישור

 .חברה המפתחתהעבודות הינן באחריותן המלאה של המועצה ושל ה .3.1.1

מהווה תשלום בגין חיובי פיתוח שונים וצמוד ( לעיל אותבטבל)  1 בעמודה הנקוב  הסכום .3.1.4
 בהתאם ויעודכן (/8.9/9/.12שפורסם בתאריך )  /9/9  יוליהבניה לחודש למדד תשומות 

 .  המכרזים ועדת אישור במועד הידוע האחרון למדד

בהתאם לפרק " מבני ציבור השתתפות בהקמת בגין תשלום, היתר בין, מהווה הסכום .3.1.3
מימון )בדבר הוצאות פיתוח נוספות  ישראל מקרקעי מועצת החלטות לקובץ 0./משנה 

"( ישן מול חדש)"ותשלום בגין שדרוג תשתיות בשכונות הוותיקות ( ביצוע מבני ציבור
וכן פיתוח תשתיות  ישראל מקרקעי מועצת החלטות לקובץ /./ משנה פרקבהתאם ל
 .ציבוריות

 תשלום ברישויפוצלו במספר ( כמפורט לעיל)י "לרמכ הוצאות הפיתוח "למציע כי סה ידוע .3.1.2
  .שונים גביה בסמלי פיתוח חיובי מספר הכוללים

 יקבל( 1 עמודה)  לעיל אותבטבל המצוינות, י"לרמכ הוצאות פיתוח "תשלום סה כנגד .3.1.4
 בגין תשומות מס לנכות יוכל לא הזוכה. מס חשבונית שאיננה קבלה במכרז הזוכה

 . כאמור התשלום

או היטלים עבור /על ידי הרשות המקומית חוקי עזר לגביית אגרות ו ובמידה ויחוקק .3.1.7
אשר יהיו בשיעורים גבוהים יותר מהסכומים ששולמו במסגרת מכרז זה , מוסדות ציבור

תהא הרשות המקומית רשאית לגבות מהזוכה את ההפרש בין החיוב על , בגין רכיבים אלו
  .ז זה בגין רכיבים אלופי חוקי העזר לבין הסכומים ששולמו על ידו במכר
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מובהר כי הרשות המקומית היא האחראית הבלעדית בכל הנוגע להקמת מוסדות ציבור  .3.1.2
, הוותיקות וכן בגין שדרוג התשתיות בשכונות, ומיקומם לרבות איכות ורמת הפיתוח

 .או תביעה כלפי הרשות בעניין זה/או דרישה ו/הזוכה לא יבוא בכל טענה ו

 

 :תשלום מועדי ./3.1.3

על הזוכה במכרז לשלם ,  י בגין התמורה עבור הקרקע"לרמלתשלום  בנוסף 3./3.1.3
 -עד ולא יאוחר מ, (לעיל אותבטבל 1עמודה )כ הוצאות הפיתוח "י את סה"לרמ

  .יום מיום אישור ועדת המכרזים /2

לא יתקבל מלוא הסכום , יום מיום אישור ועדת המכרזים /2כי אם בתום  יודגש 3.5..2.0
 . כ הוצאות הפיתוח תפקע זכותו של הזוכה במכרז"עבור סה

 

 :המפתח הגורם כלפי התחייבות הסדרת .3.1.33

על הזוכה במכרז לגשת , יום ממועד אישור ועדת המכרזים /2 -תוך ולא יאוחר מ .3.1.33.3
ולהסדיר את כל ההתחייבויות , בתאום מראש 2-8281250/: 'טל לחברה המפתחת

לרבות הפקדת ערבות וחתימה על , המפתחתהחלות על הזוכה במכרז כלפי החברה 
 .חוזה התשתיות

בקבלת , בין היתר, י מותנה"מובהר כי תנאי מוקדם לחתימת חוזה חכירה עם רמ .3.1.33.6
 . לחוזה התשתיות 1'בנוסח המצורף כנספח ו המפתחתמהחברה  אישור בכתב

 המפתחתייחתם על ידי החברה , זה התשתיות אשר ייחתם על ידי הזוכה במכרזחו .3.1.33.1
ויימסר לזוכה רק לאחר שהזוכה במכרז הסדיר את התחייבויותיו כלפי החברה 

, י את התמורה המופחתת עבור הקרקע"לרבות הפקדת ערבות ושילם לרמהמפתחת 
וחתם על חוזה  5הפקיד ערבות כמפורט בסעיף , י"כ הוצאות הפיתוח לרמ"את סה

יימסר המפתחת י החברה "מובהר בזאת כי חוזה תשתיות חתום ע. י"חכירה עם רמ
 .י"י רמ"לזוכה עם הצגת חוזה חכירה חתום ע

או /או דרישה ו/בכל טענה ו מפתחתאו לחברה /י ו"הזוכה במכרז לא יחזור אל רמ .3.1.33.4
 .תביעה בגין האמור בסעיף זה

או /פיתוח והבניה בתחומי המגרש בו זכה והזוכה במכרז מתחייב לבצע את עבודות ה .3.1.33.3
הזוכה . בסביבתו בכפוף ובהתאם לקבוע במסמכי המכרז לרבות בחוזה התשתיות

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

 .תביעהאו /דרישה ו

 

 אגרות והיטלי פיתוח , דמי הקמה, היטל השבחה, מיסים 3.4

 .לדין בהתאם עליו החלים( רכישה מסכגון ) המיסים בכל יישא הזוכה 3.4.3
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 עד שאושרה בתכנית מקורה אשריהא פטור מתשלום היטל השבחה בגין השבחה  הזוכה 3.4.6
חלף היטל מועצה האזורית בגינה גובה ה ואשר, המכרזים ועדת ידי על הזוכה הכרזת למועד

, הזכייה לאחר שתאושר תכנית בגין השבחה היטל שיחול ככל. על פי חוק הרשותהשבחה מ
 . או דרישה תביעה בשל כך/ולא יבוא לרשות בכל טענה ו, הזוכה בתשלום יישא

ישלם הזוכה , י"לרמכ תשלום הוצאות הפיתוח "וסה, התמורה עבור הקרקע תשלוםבנוסף ל 3.4.1
 ולחוקי לדין בהתאם המים תאגידאו /ו למועצה האזורית הקמה דמי, והיטליםבמכרז אגרות 

 .המקומית הרשות למכתב ובהתאם, התקפים העזר

 לחוברת המכרז 'ו כנספחב "הרשות המקומית מצ מכתב. 

 בענייןובתאגיד המים והביוב כל נתון רלוונטי  במועצה האזוריתבאחריות המציע לבדוק  3.4.4
 יישאמובהר כי הזוכה . לרבות קיומם של חובות קודמים, היטלי פיתוח ודמי הקמה, אגרות

דמי הקמה והוצאות הפיתוח מכל מין וסוג שהוא החלים , ההיטלים, האגרות, בכלל החיובים
ותאגיד המים למועצה האזורית לרבות חובות עבר , נשוא מכרז זה ים/מגרשאו שיחולו על /ו

חוקי ול דיןולרבות כל פיתוח עתידי שיחול בהתאם ל, סום מכרז זהבגין פיתוח שבוצע טרם פר
 .לעיל האמור בגין תביעהאו /ו דרישהאו /ו טענה בכל יבוא לא הזוכה. העזר העירוניים

או תאגיד המים והביוב /ומועצה האזורית בכל מקרה שבו תתקבל דרישה על פי דין מאת ה 3.4.3
, ים נשוא המכרז/גרשאו אגרות בגין המ/היטלים ו, הקמה דמי, לתשלום הוצאות פיתוח

 .מתחייב הזוכה לשלם את כלל חיובי הפיתוח מיד עם קבלת דרישה ראשונה לשלמם
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 תקופת ההצעה, מועד אחרון להגשת הצעות, הגשת ההצעה .2

את ההצעה שהוגשה באמצעות מערכת , בין היתר, הצעה תוגש בהתאם לכללי המכרז ותנאיו ותכלול .2.3
חתום על ידי כלל " טופס אישור הצעה"ואשר אליה מצורף באמצעות סריקה המכרזים המקוונת 

 .מודגש כי הצעה שתוגש ללא טופס אישור הצעה חתום כנדרש תפסל. המציעים

 : ההצעה תכלול את המסמכים הבאים      .2.6

 .  טופס אישור הצעה חתום על ידי כל אחד מיחידי המציע .2.6.1

 . של כל אחד מיחידי המציע( כולל הספח המצורף לתעודת הזהות)צילום תעודת זהות  .2.6.4

 .להלן 2.8ייפוי כוח בהתאם להוראות סעיף  -מיופה כוח  .2.6.3

כל שינוי . או את מסמכי המכרז/המציע אינו רשאי לשנות בדרך כלשהי את טופס אישור ההצעה ו .2.1
התניה , השמטה, מחיקה, לרבות הוספה, זאו מסמכי המכר/בנוסח המקורי של טופס אישור ההצעה ו

 .יביא לפסילת ההצעה, או הסתייגות

והמציע יהא מנוע , הצעת המציע כפי שהוגשה במערכת המכרזים המקוונת תהא סופית ובלתי מותנית .2.4
 .או תביעה לביטול העסקה/או דרישה ו/מכל טענה ו

מובהר  . מ"עבור הקרקע בלבד ללא מעהמחיר המוצע המציע ימלא במערכת המכרזים המקוונת את  .2.3
הוצאות יישא הזוכה בתשלום , בנוסף. מ"בתוספת מע, לזוכה כי עליו לשלם את התמורה עבור הקרקע

 . לחוברת המכרז 5הכול כמפורט לעיל בסעיף , היטלים ודמי הקמה, אגרות, מיסים, פיתוח

. מערכת המכרזים המקוונת יגיש הצעה אחת בלבד באמצעות( לרבות בהגשת הצעה משותפת)המציע  .2.2
כל הצעה שתוגש במערכת המכרזים המקוונת באמצעות אותה הזדהות מודגש כי 

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

 .את קודמתהתעדכן 

 :  הגשת הצעה משותפת .2.4

בהצעה  "(.הצעה משותפת": להלן)הצעה למכרז יכול שתוגש כהצעה משותפת למספר יחידים  .2.4.3
על ידי כל אחד מיחידי המציע , יחתמו מסמכי המכרז בהתאם להוראות המכרז, משותפת

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

יציינו היחידים בהצעתם המשותפת את חלקו היחסי של , ה על ידי מספר יחידיםהוגשה הצע .2.4.6
יובהר כי לא ניתן יהיה לשנות . ציון חלקי הזכויות יהיה בשבר פשוט בלבד. כל יחיד במגרש

 .את חלקי יחידי המציע לאחר המועד האחרון להגשת הצעה למכרז

יע במשותף והתחייבויותיהם תיעשה ההתקשרות עם כל יחידי המצ, הוגשה הצעה משותפת .2.4.1
 .בהתאם לתנאי המכרז תהיינה ביחד ולחוד ובערבות הדדית

 :הגשת הצעה באמצעות ייפוי כוח  .2.7

על המציע לסרוק את ייפוי הכוח במערכת המכרזים . הצעה עבור אחר תוגש בצרוף ייפוי כוח .2.7.3
ד יוגש על "י עו"ייפוי הכוח כאמור במקור או בהעתק מאושר ע. המקוונת במקום המיועד לכך

 . ד ייפוי הכוח יהיה נוטריוני"אם מיופה הכוח אינו עו. ידי המציע במועד בחירת המגרש
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י כל "י מספר מציעים יחד יוגש ייפוי כוח אחד אשר ייחתם ע"שת עבמקרה שהצעה מוג .2.7.6
המציעים או מספר ייפוי כוח אשר בכל אחד יצוין כי מיופה הכוח מוסמך להגיש הצעה במכרז 

 . בשם המציע ובשם מציעים אחרים ביחד ובערבות הדדית

ה אחת תפסלנה במידה ומיופה כוח ייצג יותר מהצע, מיופה כוח יוכל לייצג הצעה אחת בלבד .2.7.1
ולא , בכל מקרה ייפוי הכוח לא יהיה מותנה בתנאי כלשהו. כל ההצעות אשר ייוצגו על ידו

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

מועד ": להלן)בצהרים  //:19בשעה  9/91////1/ך תאריהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הינו   .2.2
עד למועד זה על המציע לסיים את הליך הגשת ההצעה באמצעות המערכת  (. "אחרון להגשת הצעות

 . וכן מסמכים נוספים הנדרשים בהתאם לעניין, המקוונת לרבות טופס אישור ההצעה חתום כנדרש

הגשת ההצעה  על אישור המציע יקבל ,המקוונת המכרזים לתיבת ההצעה הגשת תהליך בסיום
 .יש לשמור מספר זה לצרכי מעקב, סימוכין מספר בציון

ההצעות תימצאנה  להגשת האחרון במועד אשר הצעות רק תשתתפנה במכרז כי ,בזאת מובהר ./2.3
אוטומטי במועד  תינעל באופן המקוונת המכרזים מערכת. המקוונת במערכת המכרזים במלואן
 ,כן על. בתוכה ומצוי מחובר למערכת עדיין המציע זה במועד אם גם ההצעות להגשת האחרון

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

ש מהמועד בו תוג, ותחייב את המציע, מרכיביה ונספחיה, כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה .2.33
 (.  "תקופת ההצעה": להלן) 8/9/91//1/ועד , במערכת המכרזים המקוונת

. המציע לא יהא רשאי לחזור בו מהצעתו או לתקן הצעתו לאחר המועד האחרון להגשת הצעות .2.36
באי הצעה למגרש מסוים בזכייה או אין להתנות תוקף . ההצעה הינה הצעה סופית ובלתי מותנית

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

מציע אשר שלח באמצעות מערכת המכרזים המקוונת הודעה בדבר ביטול הצעתו , על אף האמור לעיל .2.31
או כתב הצעה מתוקנת המבטלת את /ו( "הודעת ביטול": להלן)לפני המועד האחרון להגשת הצעות 

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

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

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

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

 .להגשת ההצעות למכרז

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

 .המקוונת בצרוף טופס אישור הצעה חתום כנדרש עד המועד האחרון להגשת הצעות למכרזהמכרזים 
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 הפקדת פיקדון   .4

פיקדון  במועד בחירת המגרשי "נדרשים להפקיד בידי רמ, הזוכים  במכרז אשר יוזמנו לבחירת המגרשים .4.3
: להלן) 1עיף בס אותיפחת מסכום הפיקדון המצוין בטבלבאמצעות המחאה בנקאית בסכום שלא 

 . וזאת כתנאי לבחירת המגרש "(הפיקדון"

בסכום  המחאה בנקאית לפקודת רשות מקרקעי ישראלבאמצעות  אך ורקהפיקדון לקיום הצעה יהיה 
 .כאמור לעיל 1 בסעיף אותבטבלהמפורט 

לא תתקבל המחאה שאינה , בנוסף.  יובהר כי לא תתקבל ערבות בנקאית או ערבות מחברת ביטוח .4.6
 . המחאה בנקאית וכן לא תתקבל המחאה מאת בנק הדואר

המחאה , מובהר בזאת כי זוכה אשר לא יפקיד בידי הרשות במועד בחירת המגרש, למען הסר ספק
 . ת זכותו להשתתף בתהליך בחירת המגרשיאבד א, לפקודת רשות מקרקעי ישראל בסכום הנדרש

הרשות רשאית לחלט את הפיקדון , לאחר בחירת המגרשזוכה שיוותר מסיבה כלשהי על זכייתו במכרז  .4.1
 .להלן /1בכפוף לסעיף 

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

 . חר הזכייה במכרזמיד לא במלואוהפיקדון ימומש  .4.4

 הכרזת הזוכים  במכרז ובחירת המגרשים .7

: להלן)ההצעות אשר יוגשו בהתאם לכללי המכרז ותנאיו באמצעות מערכת המכרזים המקוונת  .7.3
ובהתחשב )י אשר לפי שיקול דעתה "יובאו לדיון בפני ועדת המכרזים של רמ, "(ההצעות הכשרות"

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

 . או על פי דין/י בהתאם להוראות המכרז ו"סמכות המוקנית לרמ

במכתב רשום על "( הזוכה: "להלן)זכתה במכרז  י תודיע למציע אשר הצעתו"ועדת המכרזים של רמ .7.6
י סדר הקדימות "זכייתו במכרז ועל כך שהוא יוזמן על ידי המרחב הרלוונטי לבוא ולבחור מגרש עפ

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

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

היה והוגשו מספר הצעות בסכום זהה תערך הגרלה מוקדמת בין מציעים אלו לקביעת סדר הקדימות  .7.1
 .   ביניהם

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

 .הקדימות תחשב כאילו נעשתה בנוכחותו

צורך בחירת מגרש י ל"י רמ"יוזמנו במועד אשר יקבע ע, בעלי ההצעות הגבוהות ביותר, המציעים הזוכים .7.4
ההזמנה תעשה בדואר רשום בהתאם לכתובת המצוינת . בו הם מעוניינים"(  מועד הבחירה: "להלן)

 .בפרטי ההצעה
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שעות מעת  59תחשב כאילו התקבלה על ידי הזוכה בחלוף , ההודעה שתשלח בדואר רשום כאמור
 .השליחה

בע על ידי ועדת המכרזים ומספר סדר בחירת המגרשים יקבע בהתאם לסדר הקדימות של הזוכים שנק .7.3
בעל ההצעה הגבוהה ביותר יהיה רשאי ,  דהיינו.  מההצעה הגבוהה ביותר לנמוכה, זכייה שניתן לכל זוכה

בעל ההצעה השנייה בגובהה יהיה רשאי לבחור כזוכה , לבחור כזוכה ראשון את המגרש שהוא מעוניין בו
 . הלאהוכך ,  שני את המגרש מבין המגרשים שטרם  נבחרו

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

 .אותו מגרשלגבי  1בסעיף אות שהפיקדון שיוגש יהיה לפחות בסכום המצוין בעמודת גובה הפיקדון בטבל

כי למועד בחירת המגרשים במשרדי הרשות תוזמן כמות מציעים גדולה יותר מאשר כמות , מובהר בזאת .7.2
וזאת מתוך הנחה , המגרשים בהתאם לסדר הקדימות שתקבע ועדת המכרזים בהתאם למדרג ההצעות

לאחר , הבכל מקר.  33מספר המציעים הנוספים שיוזמנו הינו . שחלק מהזוכים יוותרו על זכייתם
 .תהליך  הבחירהיסתיים המגרשים כל שיבחרו 

י אינה מתחייבת להקצות מגרשים לכל המציעים שיוזמנו למועד בחירת המגרש במידה וכל "יובהר כי רמ
 . המגרשים יבחרו על ידי מספר הזוכים הזהה למספר המגרשים שהוצעו במכרז

תקפות אך , זה לרבות הזימון לבחירת מגרש הנובעות ממכרז, כי כל הזכויות לבחירת מגרש, מודגש בזאת
 . ורק למכרז זה ולמועד בחירת המגרש בלבד

לא יוכרו למציעים , יובהר בזאת למציעים הנוספים שיוזמנו כי ככל  שלא יוותרו מגרשים לבחירה כאמור .7.4
על יוותר , יובהר לזוכים כי ככל שבעל זכות לבחירת מגרש. בדרך כלשהי, אלו זכויות מכוח מכרז זה

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

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

כל מי שזכה במכרז יהיה חייב להיות נוכח אישית ,  לפיכך, י הזוכה"בחירת המגרש תיעשה אישית ע .7.7
מי שנבצר ממנו להופיע אישית יוכל ליפות כוחו של אדם אחר . בבחירת המגרש ולהביא איתו תעודת זהות

לפני תהליך  ,בתנאי שמיופה הכח ימסור לידי עורכי בחירת המגרשים, להופיע בשמו ולבחור בשמו מגרש
ד או "י עו"י נוטריון במקור או העתק המאושר כנאמן למקור ע"כח חתום ומאושר ע יייפו, הבחירה

 . הכח ותעודת זהות של מיופה הכח יייפוהנוטריון שהכין את 

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

כל אחד מבני זוג נשואים יוכל להשתתף בבחירת המגרש בשמו ועבור שני בני הזוג ובתנאי שיציג תעודת                 
י אותו "כח חתום ומאושר במקור או העתק המאושר כנאמן למקור ע יייפווכן , זהות של בן הזוג שנעדר

 .הכח יייפוד שהכין את "עו

                 

י מספר זכייתו ולא יהיה נוכח בעת שהגיע תורו לבחור מגרש מסיבה                "זוכה שהוזמן לבחירת מגרש עפ .7.2
יהיה רשאי לבחור מגרש בסמוך למועד בו יסיים  הזוכה , אך יופיע לפני תום בחירת המגרשים, כלשהי

תנאי שיגיע לפני תום בחירת וזאת ב,  גם אם בינתיים דילגו על מספרו, הנוכחי הבוחר מגרש באותה עת
זוכה זה יהיה רשאי לבחור מגרש מבין .  כל המגרשים וימסור לידי עורכי בחירת המגרשים פיקדון כנדרש

 . המגרשים שנותרו עם הגיעו למקום הבחירה בהתאם

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

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

מכל חלק  במקרה שלאחר מועד בחירת המגרש  יחזור בו המציע מהצעתו או מחוזה החכירה או ./7.3
לוי התחייבויותיו בהתאם להצעה או לחוזה או לא יעמוד במי/או יסרב למלא ו/שלהם בכל צורה שהיא ו

 החכירה       
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. ולבטל את חוזה החכירה אם נחתם, י רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה"תהא רמ .7.33
י תהא חופשיה ורשאית לעשות במגרש או לגביו כל מעשה ולהתקשר עם כל אדם שתמצא לנכון וכן "רמ
 .לתנאי המכרז /1בכפוף לסעיף , וסכםי רשאית במקרה זה לחלט את הפיקדון כפיצוי מ"רמ

 
, או לשנות את תנאי המכרז בכל עת/הרשות תהא רשאית לבטל את המכרז ו, על אף האמור לעיל .7.36

ואין באמור לעיל משום התחייבות של הרשות לקבל הצעה כלשהי לרבות את , להלן 11כמפורט בסעיף 
 .הוא הגבוה ביותר, ההצעה בה המחיר המוצע

 
 

 להתקשרות עם הזוכהתנאים  .2

חוזה חכירה בהתקיים התנאים המצטברים הבאים המהווים תנאים יסודיים  םחתיעם הזוכה במכרז י .2.3
 :וכניסה לשלב החוזי למימוש הזכייה

 .התמורה בגין הקרקעמלוא במועד את  רשותהזוכה שילם ל .2.3.3

 . כ הוצאות הפיתוח"התשלום עבור סהמלוא במועד את  שותלרהזוכה שילם  .2.3.6

לאי ערבות לרבות הנפקת ) והסדיר את התחייבויותי תשתיותפיתוח ההזוכה חתם על חוזה  .2.3.1
לרשות אישור מהחברה המפתחת על ( מסר)והמציא  ,מול החברה המפתחת( גרימת נזקים

 .הסדרת התחייבויותיו במסגרת המועדים שנקבעו בתנאי המכרז

 /2אותו תוך ( מסר)והמציא ( ספחיועל נ) , ככל שנדרש במכרז זה, הזוכה חתם על חוזה הבנייה .2.3.4
על , ובלי קשר להמצאת חוזה הבנייה כמועד כאמור, בנוסף .יום מיום אישור ועדת המכרזים

יום  /2בתוך  ונזקים ת ביצועיוערבו או למשרד הבינוי והשיכון המציא  לרשותל הזוכה
 .מיום אישור ועדת המכרזים האמורים

במכרז זה והם יחולו על אף האמור בכל  ההזכייסודיים למימוש י תנאיםהתנאים להתקשרות שלעיל הינם  .2.6
מועדים במקרה של איחור כלשהו ב .לרבות בנוסח החוזים שבמסמכי המכרז, מקום אחר במסמכי המכרז

שרק )ולא ייחתם עם הזוכה חוזה חכירה  במכרז בטלה ומבוטלת ההזכייתהיה , האמורים בתנאים אלו
תפקע  - אלולא ימולאו תנאים ו במידה .(י"ההתקשרות החוזית מול רמלאחר חתימתו מתחילה עם הזוכה 

 .מגרשהזכותו של הזוכה לקבל את 

יחשב הדבר כהפרת התחייבות הזוכה על פי , בכל מקרה שבו לא יקיים הזוכה את התנאים המפורטים לעיל .2.1
 .הערבות וסעדים נוספיםלהלן בדבר חילוט  /1ויחולו הוראות סעיף , זכייתו תבוטל לאלתר, תנאי המכרז

אולם איחר במספר , עמד בכל התחייבויותיו על פי תנאי המכרזבמקרה בו הזוכה , על אף האמור לעיל
חתום  תשתיותפיתוח ההמצאת חוזה ב( שבכל מקרה לא יעלה על שבעה ימי עבודה)בודד של ימים 

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

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

 . לחוברת המכרז ב"בנוסח המצעם הזוכה במכרז חוזה חכירה  םייחת, לאמור לעיל בכפוף .2.4

. כי הרשות תחתום על חוזה אחד משותף עם כל המציעים המפורטים בטופס ההצעה ורק איתם, יובהר .2.3
עליהם לכלול את פרטי שניהם , אם בכוונת בעל ואישה לחתום במשותף על חוזה עם הרשות: לדוגמא)

 (.ופס זהוחתימותיהם בט

 .כאמור ההחוזעל כל מסמכיה ונספחיה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי חוברת המכרז  .2.2
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 הפרות וסעדים ./3

לתקנות חובת המכרזים ( ב)ב 12זוכה כי אם תתקיים אחת מהעילות הקבועות בתקנה /ידוע למציע .3./3
הערבות  עד לסכום גובה)ועדת המכרזים רשאית להורות על חילוט ערבות לקיום הצעה , כאמור להלן

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

כולה או , ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות על חילוט ערבות מכרז של מציע" (:ב)ב12תקנה 
 :אם התקיים בו אחד מאלה, נה לו הזדמנות להשמיע את טענותיואחרי שנת, חלקה

 ;בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים, הוא נהג במהלך המכרז בערמה .3.3./3

 ;הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק .3.6./3

 ;הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז .3.1./3

חר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם אחרי שנב .3.4./3
 .ליצירת ההתקשרות של הגוף הציבורי עם הזוכה במכרז

או לגרוע מכל סעד וזכות אחרים /כדי למצות ו, אין בחילוט הערבות לקיום ההצעה כאמור לעיל .6./3
ת רשאית לתבוע ביצוע בעין מבלי לגרוע מכלליות האמור תהא הרשו. המוקנים לרשות על פי דין

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

עה תהא הרשות רשאית לראות את ההצ, בכל מקרה של הפרת התחייבויות הזוכה כמפורט לעיל .1./3
הרשות תהא חופשיה ורשאית לעשות . ולבטל את החוזים אשר נחתמו עם המציע, כבטלה מעיקרה

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

 

 ביטול המכרז , הארכת מועדים, שינוי תנאי המכרז .33

 שינוי תנאי המכרז  .33.3

ל דעתה הבלעדי לשנות כל תנאי מתנאי המכרז ועל פי שיקו, הרשות תהא רשאית בכל עת .33.3.3
החלטת הרשות על שינוי תנאי המכרז יכול שתיעשה עד למועד "(. שינוי תנאי המכרז: "להלן)

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

 .תודיע על השינוי בתנאי המכרז באמצעות פרסום באתר האינטרנטהרשות  .33.3.6

באחריותו הבלעדית של המציע לעקוב אחר הודעות הרשות בקשר לשינוי תנאי המכרז אשר  .33.3.1
הזוכה לא יבוא בכל טענה /המציע. יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות ולפעול בהתאם להם

 . תנאי המכרז או תביעה בקשר לאי ידיעה על שינוי/או דרישה ו/ו

 הארכת מועדים  .33.6

רשאית הרשות לדחות כל , לעיל ובכפוף לאמור בו 11מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .33.6.3
ככל , לרבות המועד האחרון להגשת הצעות, אחד מהמועדים הקבועים בתנאי המכרז

אין באמור לעיל משום חובה . על פי שיקול דעתה הבלעדי, ואף מספר פעמים, שתימצא לנכון
, לשהי על רשות לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות על פי בקשת מציע זה או אחרכ

 .מכל סיבה שהיא
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או תביעה כלשהי כנגד הרשות במקרה של שינוי בתנאי /או דרישה ו/המציע לא יבוא בטענה ו .33.6.6
 .או הארכת מועדים כאמור לעיל/המכרז ו

 הקפאת המכרז/ביטול .33.1

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

 .או תביעות כספיות או אחרות בגין כך/או דרישות ו/טענות ו
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  חכירה חוזה
    
  ן ו ו ה מ

 

 ___________ :תיק' מס  

 

 ___________ :חשבון' מס
 

  

     ______ שנת ___________ לחודש __________ ביום  _________________ -ב ונחתם שנערך

  

        ______ שנת ___________ לחודש  __________ ביום

   

  ן י ב
   

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

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

   

   ;אחד מצד

   

   

  ן י ב ל

   

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

   

   

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

   

:שני מצד  
 

   

   

  א ו ב מ

   

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

 . החכירה חוזה

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

   " ( ;המוחכר" - להלן)

   

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

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

   ;זה חכירה חוזה פי-על עמו להתקשר המחכירה

   

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

  :החוזה פי-על אחרת משמעות מתחייבת הדברים

   

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

   

   בערך ר"ממ _________  :השטח                           _________  :המקום

   : ______ _____ _____חלקות  ____: _______ גוש

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

   

 

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

   

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

 . 

   

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

   

 . ______________________  ":החכירה מטרת"

   

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

   

   ":התמורה"

   

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

   

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

  .המחכירה הסכמת וטעונה המוחכר על החלה, מאושרת לתכנית

 

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

   

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

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

   

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

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

   ":נוספים חיובים"

 כחוק מ"מע בתוספת__________  ליום נכון ח"ש_______________  בסך_____________ 

  מ"מע כולל__________  ליום נכון ח"ש_______________  ךבס_____________ 

 

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

   .לעיל האמור העסקה אישור ליום( 

     

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

   

   .__________________  ":היעוד"

   

     _______________________________  לא יאוחר "המועד להשלמת הבניה":

   

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

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

  

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

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

  .התכנון מוסדות י"וע המחכירה

                                                                                                                         

                     

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

  "(:המיוחדים  התנאים"

        

                                                                                                                      

                                 
  החוכר והתחייבויות הצהרות

   

 התמורה       .1

   

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

   

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

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

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

      

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

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

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

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

  .המקרקעין רישום בלשכת היחידות

  

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

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

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

 התחייבות לרישום משכנתא.

   

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

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

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

   

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

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

  .הבניה לתכניות המחכירה אישור קבלת עם מיד

   

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

  (.____________________________)  הבניה שלמתלה המועד עד ההקצאה למטרת בהתאם

   

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

 לשם הדרושות הפעולות כל את( ____________________________)  הבניה להשלמת

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

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

  .זה למועד עד נפרדת רישום כיחידת המקרקעין רישום בלשכת המגרש

  

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

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

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

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

 בון.החש

  

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

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

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

     

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

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

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

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

  .האמור למועד עד משותפים כבתים או משותף כבית המבנים

   

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

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

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

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

 . החשבון הגשת מתאריך יום 30 תוך, לו

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

 .המחכירה י"ע האמורות

   

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

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

  

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

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

 .זה חוזה פי על החוכר התחייבויות מכלל לגרוע מבלי

  

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

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

 . היחידות

   

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

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

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

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

 ידי המחכירה.-להופיע בכל מועד שייקבע ויודע לו על

  

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

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

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

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

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

 לחוכר בתכנית תקפה ובכלל זה אישור לבניית מרתף.

  

  יסודית הפרה     .10

   

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

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

 . כאמור הפרה בשל זה חוזה לבטל המחכירה

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

  .שיקבע

   

   

  מחזיקים ופינוי התאמה-אי     .11

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

 . החוזה ביצוע למטרת צרכיו לכל

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

 : העסקה אישור מועד

  

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

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

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

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

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

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

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

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

  
  ריבית והצמדה על פיגורים בתשלום     .12

   

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

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

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

 . דין כל פי-על או החוזה לפי המחכירה של

   

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

   .הקרן ולבסוף ההצמדה

  

  פיתוח הוצאות תשלום      .13

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

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

  

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

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

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

   הוצאות הפיתוח.

   

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

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

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

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

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

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

   

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

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

   

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

  .בלבד עליו יחולו זה חוזה

   

  :מיוחדים תנאים    .16

  

 

____________________________________________________________________________   

  

   

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

  .המיוחדים בתנאים
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  :החתום על הצדדים באו ולראיה

   

   

 : המחכירה               : החוכר   

   

______________ 

______________ 

______________ 

  שם. 1

    זיהוי  'מס

   חתימה

   _____________ 

 ______________ 

______________ 

 

  שם.1

 ההמשר תואר    

  חתימה 

  

______________ 

______________ 

______________ 

  

______________ 

______________ 

______________ 

  

______________ 

______________ 

______________ 

  

  

  שם. 2

   זיהוי  'מס

   חתימה 

  

  שם. 3

    זיהוי  'מס

   חתימה

  

  שם. 4

    זיהוי  'מס

   חתימה

  

     

 _______________ 

 _______________ 

________________

_________ _ 

  

  שם. 2 

  המשרה תואר   

    

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

  

______________ 

______________ 

______________ 

  

 ________________ 

________________

   

 

  שם. 5

    זיהוי  'מס

  חתימה

  

  שם. 6

חתימה   זיהוי  'מס

   

  

  

  

       

   

   

   

   

   

 :  המאשר

   

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

 . בנוכחותי זה  חוזה על  חתם

   

 _______________  המאשר חתימת  ________________  המשרה תואר  _________________  שם
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 'נספח ב
 

 חוק מקרקעי ישראל
 

  









' עמ|     /922/9/9/מכרז מר|   מרחב מרכז                                                                      
92 

 

 

 'נספח ג
 

לקובץ ' סימן ב 4.6פרק 
החלטות מועצת מקרקעי 

ישראל ותצהיר חייל 
 מילואים 
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 הנחות בהקצאת קרקע לחיילי מילואים

 
  –בסימן זה . 0.9.19   הגדרות

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

 (.חלופה א –להלן בפרק משנה זה )ל "מצה

ימי מילואים החל  /8שנים לפחות ואשר צבר  2ל "חייל אשר נמנה על מערך המילואים של צה (9)
אך אין הכרח שבכל שנה בתוך , שנים קלנדריות 2במשך תקופה רצופה של עד  ///9משנת 

לצורך אישור זכאות . (חלופה ב –להלן בפרק משנה זה ), החייל ביצע שירות מילואים, התקופה
ימי מילואים עד  /8ל על שירות מילואים במשך תקופה רצופה של "יש להמציא אישור מצה, זה

 .שנים קלנדריות 2

מועד הזכאות יהיה לא יאוחר ממועדי ביצוע התשלום הקבועים בעסקה או עד , לעניין הגדרה זו (/)
 .המוקדם מבין השניים, ימים מיום אישור העסקה /2

 

בהקצאות קרקע למגורים בבנייה נמוכה בדרך של פרסום הרשמה והגרלה בפטור ממכרז .   /0.9.1
חייל מילואים פעיל אשר זכה בהגרלה , /122 –ג "התשנ, בהתאם לתקנות חובת המכרזים

או בהקצאה בפטור ממכרז יהיה זכאי להנחה במחיר הקרקע על ידי הפחתת התמורה 
שקלים  ///,55ובלבד שגובה ההנחה לא יעלה על ( /)עד ( 1)בשעורים הנקובים בפסקאות 

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

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

 ;%/9 -'אזור עדיפות לאומית ב( 9)
 .5%/ –' אזור עדיפות לאומית א( /)
 

חייל מילואים פעיל , ע למגורים בבנייה נמוכה בדרך של מכרז פומביבהקצאות קרק(  א.   )0.9.10
אשר זכה במכרז פומבי זכאי להנחה במחיר הקרקע מהמחיר שהוצע על ידו במכרז על ידי 

לאחר קביעת הזוכה במכרז ובלבד שגובה ההנחה לא יעלה על  15% -הפחתת התמורה ב
עמית ותינתן עבור יחידת דיור ההנחה תהא חד פ. מ"שקלים חדשים לא כולל מע ///,55

 .אחת בלבד
במסגרת חברותו בעמותה , חייל מילואים פעיל אשר רכש קרקע למגורים בבנייה נמוכה( ב)

ממרכיב הקרקע  15%אשר השתתפה במכרז פומבי לרכישת הקרקע יוכל לקבל החזר של 
ם לא שקלים חדשי ///,55שאותה רכש לצורך מגוריו ובלבד שגובה ההחזר לא יעלה על 

 .ההחזר יהא חד פעמי ויינתן עבור יחידת דיור אחת בלבד. מ"כולל מע
 

אולם רשאית הנהלת הרשות . חייל מילואים פעיל יהיה זכאי לכפל הנחות במחיר הקרקע.     0.9.15
 .לקבוע סוגי הנחות אשר לגביהם לא יהיה כפל הנחות

 
ניתן יהיה לממש את ההטבה הנזכרת , זהעם עמידתו של חייל המילואים בתנאי סימן .        0.9.12

 . ל"שנים מיום שחרורו משירות מילואים בצה 2עד , בסימן זה
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 לכבוד רשות מקרקעי ישראל

 _________מרחב 

 

 

 תצהיר חייל מילואים

 

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

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

 

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

 .__________ביישוב 

לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל ' סימן ב 0.9הנני חייל מילואים פעיל בהתאם להגדרה של פרק  .9

 (."מילואים פעילחייל ": להלן)

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

 .דיור אחת בלבד

 .לא קיבלתי בעבר הנחה בקרקע מתוקף היותי חייל מילואים פעיל .0

הצעה אליו הגשתי /באם אקבל הנחה בקרקע מתוקף היותי חייל מילואים פעיל במכרז אחר שאגיש או ש .5

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

 .ישראל באופן מיידי

 .וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת הוא, זהו שמי .2

 

 ______________                 :  חתימת המצהיר                                                                                              

 

 ד"אישור עו

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

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

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

 .ל וחתם עליה בפני"ה הנ/נכונות הצהרתו



 

 

 

 צבא ההגנה לישראל

 03000יחידת דואר צבאי 

 *6535טל': 

 1216 -פנ 

 זהתשע"                בתמוז        'ד

 2017                         ביוני             28

 

 לכל מאן דבעי 

 

 

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

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

 הבאים:

 

  שנים.  6נמנה/תה עם מערך המילואים מעל 

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

 לתאריך ______

 ____________ מועד שחרור ממערך המילואים 

 

 

 למידע נוסף,

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

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

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

 
 
 
 
 

 בברכה,
 

  
  



 

 

 

 צבא ההגנה לישראל

 03000יחידת דואר צבאי 

 *6535טל': 

 1216 -פנ 

 זהתשע"                 ט"ז                 בתמוז

 2017                   ביולי                    10

 

 לכל מאן דבעי 

 

 

 
 ____ת.ז עבור _____ שנתישש  למשרת מילואים פעיל ותזכא

 
 

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

 

 ________מועד זכאות : 

 . __________מועד שחרור ממערך המילואים: 

 

 

 למידע נוסף,

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

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

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

 

 
 בברכה,
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 'דנספח 

 
מכתב רשות אתר עתיקות 

 7/6/37///6מיום 
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 'נספח ו
 

   מכתב הרשות המקומית 
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 'נספח ז
 ית ותשריטוהתכני ניתקנו

 מגרשים ה
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 'חנספח 

  –שאלות ותשובות  מסמך
 י הוועדה "ע שנמסר

 במסגרת פורסם אשרו
 113/6/37/מר מכרז
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  תוצאות מכרזי  מקרקעין ←   
  

  

  

  
  שירותי טלפון אוטמטיים 

5575 /*03-9533333  

  שעות ביממה 24
  

  
  או בפקס/קבלת מידע קולי ו 

  על פרסומי מכרזי מקרקעין פעילים ←   
  תוצאות מכרזי מקרקעין  ←   
  

  

  

  
  מוקד טלפון מאויש

  
5575 /*03-9533333  

  
  'עד ה' ימים א

  19:00עד  8:00 - מ
  12:00עד  8:00 - מ' יום ו

  

  
  הדרכה טלפונית ●
  נציג השירות ידריך אתכם בביצוע הרשמה לקבלת ←   

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

 

 
  

                
  

  
  




