
 

1 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ
קידום תכניות ו/או  למתן שירותי ייעוץ ו/או ליווי ו/או נוהל להתקשרויות

 ניוד זכויות בניה
 

 מטרה .1

תכנון במטרה ומבצעת ניהול  ("החברה")להלן:  החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא 1.1

. בתוך כך החברה מציעה המקומית למקסם מימושים ולהגדיל הכנסות לרשות

כיועץ מקצועי לליווי  היחברות ויזמים את שירותגורמים פרטיים, בעלי נכסים, ל

ניוד ה ו/או הגדלוזאת לצורך  –כחלק מתוכנית בנין עיר  –וניהול הליכים סטטוטוריים 

לתכנון ובניה ו/או כל שימוש אחר וזית המקומית/מח בסמכות הועדהאשר זכויות בניה 

 .("השירותים" )להלן: תואם את הוראות הדיןה

 .השירותים על ידי החברהנוהל זה נועד להסדיר את נהלי העבודה בהתקשרויות למתן  1.2

 תנאים להגשת בקשה .2

 או מי בעליםשירותים תוגש על ידי להתקשרות עם החברה לצורך קבלת הבקשה  2.1

 .סבאנכס ברחבי העיר כפר של  שזכאי להירשם כבעלים

יהיה זכאי להירשם כבעלים בנכס,  ובין אם המבקש רשום כבעלים  אם המבקשבין  2.2

בצירוף דברי הסבר ביחס  - במקרקעין  זכויותיולהציג מסמכים המוכיחים את  עליו

 לזכויות.

 

 והטיפול בה אופן הגשת הבקשה .3

 מסמך זה להגישמאת החברה נדרשים  יםשירותאת הבקשים אשר מעוניינים לקבל מ 3.1

בהגשה  ,בכל עמוד ועמודבחתימה וחותמת, והטפסים המצורפים לו כשהם חתומים 

 idanh@ksaba.co.il  דואר אלקטרוני  באמצעות  או  ידנית למשרדי החברה 

 להלן רשימת הטפסים:

 והמסמכים והאישורים הנדרשים בטופס. טופס הגשת בקשה –1טופס 

 התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים. – 2טופס 

 .1974תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו,  – 3טופס 

ל חוזר "אבאמצעות דו על המבקש האחריות לוודא כי בקשתו התקבלה אצל החברה 3.2

 למשרדי החברה.טלפון אמצעות או ב

ותהיה רשאית לפנות  הבלעדי דעתהפי שיקול החברה תבחן את פניית המבקשים על  3.3

 -ו/או השלמת מסמכים רלבנטיים  מידע נוסף למבקשים בשאלות ו/או הבהרות ו/או

 על פי שיקול דעתה.ו - או בעל פה ככל שיידרשו/בכתב 
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, החברה תציע ליתן את השירותים עבור המבקשככל והחברה תחליט כי היא מעוניינת  3.4

לו את תנאי ההתקשרות מטעמה לרבות התמורה המבוקשת על ידה עבור מתן 

 השירותים.

מסוים או בכלל וכי בקשות בתוך פרק זמן למובהר כי החברה אינה מתחייבת להשיב  3.5

משום  ובטיפול החברה בבקשה בכל שלב שהוא אין בעצם קבלת הבקשה על ידי החברה

 הבטחה ו/או התחייבות להתקשרות עם מי מהמבקשים.

יובהר כי עד לחתימת חוזה בין המבקש לבין החברה, לא יסתמך המבקש על כל עוד  3.6

ש כי לחברה שיקול דעת מוחלט לסגת ידוע למבקו ה ו/או אמירה מצד החברה.הודע

 מההתקשרות ככל ולא נחתם הסכם מחייב בין הצדדים.

יובהר כי נוהל זה יכל ויתעדכן מעת לעת, על פי צרכי החברה ובהתאם לכל דין, ועל עוד  3.7

  תקשרותם עם החברה.בנוהל זה מעת לעת, עובד לה המעוניינים בהתקשרות להתעדכן

   idanh@ksaba.co.ilבדוא"ל  לשאלות ניתן לפנות למר עידן חסון 3.8

  למשרדי החברה.או בטלפון 

 
 

 

 

 בברכה,
   כפר סבא בע"מהחברה הכלכלית לפיתוח     



 

3 

 

     

 1טופס 
 להתקשרות עם החברה טופס בקשה 

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

 

 פרטי המבקש:  .א
 

 _________________________ת.ז/ע.מ/ח.פ:: __________________________מלא שם

 _______________________________טלפון: ________________כתובת: ___________

 _____________דואר אלקטרוני: _________

 :ככל והמבקש הינו תאגידהרשאים לחתום בשם המבקש מורשי חתימה 

 __________________תפקיד /________  ת.ז. _______________  מעמד ________  מלאשם 

 שם מלא  ________________  ת.ז. _______________  מעמד /תפקיד __________________

 

 פרטי הנכס בבעלות המבקש: .ב
 

 גוש: ____________  חלקה: __________ ______ _______כתובת:________

 תיאור הנכס: 

 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 _____________________ם מקרקעין/רמ"י/חברה משכנת/אחר(: )לשכת רישו המרשם הרלוונטי
 

 תיאור ההתקשרות המבוקשת  .ג
 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 מסמכים שיש לצרף לבקשה: .ד
 
 יככל והנכס אינו רשום על שם המבקש אלא הוא זכא מאת הרשם הרלוונטי. עדכניאישור זכויות  .1

 להירשם כבעלים, יש להציג מסמכים המוכיחים את הזכויות במקרקעין בצירוף דברי הסבר.

 תעודת עוסק מורשה. .2

 במקור. מס על ניכוי תקף אישור .3

 .1976-ו"התשל ,ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי חשבונות לניהול תקף אישור .4
 
 

 
 

________________________ ________________________ 
 חתימה                     תאריך                  
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 אימות

אני הח"מ , עו"ד  ________________,  מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______________ 

פגשתי את מר ______________  נושא ת.ז  ____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את 

נו האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכ

 .וואמיתותי

 __________________תאריך: _____________________, עו"ד                          

            

------------------------------------------------------------------------------ 

 לתאגיד -אישור עורך דין 

התצהיר נחתם על ידי ה"ה ______________, ת"ז אני , הח"מ_____________, עו"ד מאשר בזאת כי 

___________, המורשה בחתימתו לחייב את חברת _______________ המשתתפת ב___________ 

 ובהתאם לכל דין.ציע התאם להוראות תקנון המב"( מציע)להלן: "ה

 __________________תאריך:  _____________________, עו"ד                   
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 2טופס  
 התחייבות להעדר ניגוד עניינים 

 בשנת _________ שנערכה ונחתמה ב______ ביום ____ בחודש _____

 מרח' _______________ ת.ז. ________________ ____________________ על ידי:

עניינים מכל הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירותים,  ניגוד  .1

 מין וסוג שהוא, ו/או קשרים עסקיים או קשרים אחרים עם גורמים בקשר למתן השירותים.

הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום נשוא מתן  .2

, במהלך תקופת מתן השירותים בין הצדדים,  אלא אם כן חברההשירותים, למעט מטעם ה

 .חברהובכתב של ההתקבל לכך אישור מראש 

הנני מתחייב כי במשך כל תקופת ההתקשרות לא אפעל מתוך ניגוד עניינים ואמנע מכל  .3

 חברהתפקיד ו/או עיסוק אחר היוצר או עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים בין עבודתי עבור ה

 לבין עיסוקיי האחרים. 

לם אני, עלול להימצא באופן מיידי, על כל נתון או מצב שבש חברההנני מתחייב להודיע ל .4

 במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים. 

על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור  חברההנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש ל .5

להלן, בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראותיה בעניין.  2-3בסעיף 

א לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר של תרשאי חברהה

 ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי  אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

 כל מידע נדרש לצורך בחינת חשש לניגוד עניינים. חברההנני מתחייב בזאת להמציא ל .6

 בדבר ניגוד עניינים.  2/2011הנני מצהיר ומתחייב לעמוד בתנאים הקבועים בחוזר מנכ"ל  .7

  
 ולראיה באתי על החתום

 
______________________________ 

________________ 
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 3טופס 
 1976-, התשל"ותצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים 

 
______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את מ ______________,ת.ז. "אני הח

 :ה בזאת כדלקמן/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/האמת וכי אהיה צפוי
 
 _______________________  )שם המציע(.ב )תפקיד( ________________ כ. הנני משמש 1
 . הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע.2
 :ת הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן.  יש לסמן א3

 ;***ביותר משתי עבירות **אליו לא הורשעו *המציע או בעל זיקה 
, אך במועד האחרון להגשת ***ביותר משתי עבירות **אליו הורשעו *המציע או בעל זיקה 

 ההצעות למכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 .1976-ו"שלב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, הת2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" * 

 .31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –** "הורשע" 
או עבירה לפי חוק עובדים זרים  1987-ז"עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ " –"עבירה  ***

. ולעניין עסקאות לקבלת שירות 1991-א")איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ
, גם עבירה על הוראות -2011ב"לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע 2כהגדרתו בסעיף 

 החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
 :יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן. 4

)להלן:  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  –חלופה א'   
 .ציע"( אינן חלות על המחוק שוויון זכויות"

 והוא מקיים אותן. ציעלחוק שוויון זכויות חלות על המ 9הוראות סעיף  –חלופה ב'    
 
יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות  –לעיל  4שסימן את החלופה ב' בסעיף  ציע. למ5

 :להלן
 עובדים. 100-מעסיק פחות מ ציעהמ –( 1חלופה ) 
ל משרד העבודה "עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ 100מעסיק  ציעהמ –( 2חלופה ) 

לחוק שווין זכויות, ובמידת  9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
ל משרד "התחייב בעבר לפנות למנכ ציעיישומן. במקרה שהמלשם קבלת הנחיות בקשר ל –הצורך 

( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות 2העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה )
( הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות 2שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה )

 יות, הוא גם פעל ליישומן.לחוק שוויון זכו 9ליישום חובותיו לפי סעיף 
מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל  ציעהמ –לעיל  5בסעיף  2שסימן את החלופה  ציע. למ6

)ככל  המועצהימים ממועד התקשרותו עם  30בתוך משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים 
 שתהיה התקשרות כאמור(.

 צהירי אמת.. הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן ת7

 

 
________________                 _______________ 

 שם וחתימת המציע                           תאריך                                    
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 אימות

 
אני הח"מ , עו"ד  ________________,  מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ 

______________  נושא ת.ז  ____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו פגשתי את מר 
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו 

ואישר את תוכנו ואמיתתו.

 
 

__________________________                __________________ 
 חתימת עו"ד + חותמת                                תאריך                 

 
 

 
  

 
 לתאגיד -אישור עורך דין 

 
 

אני , הח"מ_____________, עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה 
______________, ת"ז ___________, המורשה בחתימתו לחייב את חברת 

"המציעה"( בהתאם להוראות תקנון _______________ המציעה ב___________ )להלן: 
 המציעה ובהתאם לכל דין.

 
 

____________________                                            __________ 
 תאריך                                                          חתימה + חותמת

 
 
 
 
 
 
 
 


