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 בע"מכפר סבא החברה הכלכלית לפיתוח 

  
 21/2020מכרז פרטי מס' 

 
 זכויות בניה מ"ר )עיקרי + שרות( ה וניוד למכיר

 
טרום ייזום  –בעבור שהב רמט ( החברה – בע"מ )להלןכפר סבא החברה הכלכלית לפיתוח  .1

 ןהינש( נותהמזמי -)להלן  מ"( בע1995)לה ייזום מקרקעין -, ובעבור שירובנייה בע"מ
הידועים כגוש  במקרקעין זכויות הבניה משכך הינה בעלתוהחכירה זכויות של  הבעלים

מושא הליך פומבי פרטי לקבל הצעות )להלן בהתאמה,  ,9חלקה  9078וגוש  7חלקה  9077
קבלת הצעות מזמינה בזאת . החברה בשמןאת החברה לפעול הסמיכו ( אשר המכרז –

מודגש ומובהר כי אין  כויות על פי הוראות מכרז זה ובתנאים הקבועים בו.זהלמכירת 
בחובת מכרז בנוגע להליך חבות בהליך המפורסם להוות מכרז ואין החברה או המזמינה 

 דיני המכרזים על הליך זה.יחולו זה ולא 
 

 , בימיכפר סבא, 2קומה , 11התע"ש במשרדי החברה, רח'  המכרזניתן לרכוש את חוברת  .2
חמש מאות  ףאל) ₪ 1,500 שלסך תמורת  ,09:00 –16:00בשעות  ,העבודה המקובלים

 7.12.2020 ( וזאת החל מתאריךבכל מקרה )אשר לא יוחזרו ,"ממע( בתוספת םשקלים חדשי
/או ו ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה .09:00 בשעה

  .com.co.il-www.ksabaבאתר האינטרנט שלה בכתובת 
 

, פיזית הגעה תתאפשר ולא במידה. החברה במשרדי מראש בתיאוםיתקיים מציעים  מפגש .3
ותנאי להגשת  חובההמציעים  במפגשההשתתפות  .מקוון באופן זאת לעשות יהיה ניתן

 .הצעה למכרז
 

הצעות  לא תתקבלנה. 16:00שעה ב 1.20201.70 ביוםהינו האחרון להגשת הצעות מועד ה .4
ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד )לא בדואר ו/או בכל דרך  את. זה מועדלאחר 
 .אחרת(

 שקלים אלףמאות  חמש) ₪ 500,000בנקאית בגובה ערבות על המציע לצרף : ערבות הגשה .5
 .או המחאה בנקאית על סך זהה כרזלמסמכי המ ףבנוסח המצור (חדשים

 
 ביותר או כל הצעה כל שהיא. הגבוההאין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה  .6

 
האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל  .7

 מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 

 (.לרוני)לפנות  09-7674615לבירורים: טלפון  .8
 
 

 מנכ"לאלעד קנדל,                                                                                                      
 החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ksaba-com.co.il/
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 לוח זמנים של המכרז
 

 הערות המועד הפעולה

מכירת מסמכי 
 המכרז

 
 07.12.2020מיום  החל

 
   ₪ 1,500 :עלות

 בתוספת מע"מ

מפגש מציעים 
 )חובה(

 
 בתיאום מראש

 
או  במשרדי החברה

באופן מקוון במידה ולא 
 מתאפשר 

מועד אחרון 
 לשאלות הבהרה

 
 12:00 בשעה 31.12.2020ליום  עד

 
 WORDעל גבי קובץ 
 בלבד

מועד אחרון 
 להגשת הצעות

 
 16:00 בשעה 7.01.2021ליום  עד

במעטפה אטומה 
עליה מס' וחתומה 

 המכרז בלבד
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 תוכן העניינים בחוברת המכרז

 
 ותיאור כללי, תנאי המכרז ונספחי –חלק א' 

 
 ;תיאור כללי –פרק א' 

 
 ;תנאי המכרז –פרק ב' 

 
   המכרז: נספחי

 
 המציע;הצהרת   למכרז 1נספח מס' 
 ;)ערבות הגשה( נוסח ערבות המכרז  למכרז 2נספח מס' 
 ;מבוטל  למכרז 3נספח מס' 
 של המציע; הצהרה על מעמד משפטי  למכרז 4נספח מס' 
 המציע. תהצעטופס   למכרז  5נספח מס' 

 
ביחס לכל מזמינה כל חוזה  -חוזים )שני  הזוכהובין  המזמינותבין  חוזה המכרנוסח  –חלק ב' 
 כאמור(

 
 נספחי חוזה המכר:

 
 ;רישום מקרקעיןנסח   לחוזה המכר 1נספח מס' 
-חוזה חכירה שיר/  ;חוזה חכירה שהב/אישור זכויות מרמ"י לחוזה המכר 2נספח מס' 

 ;לה/אישור זכויות מרמ"י
 כתב הוראות לנאמן;  לחוזה המכר 3נספח מס' 
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 ותיאור כללי, תנאי המכרז ונספחי –חלק א' 

 

 כללי –פרק א' 
 
 הגדרות .1
 

בין וההתקשרות בינו ושהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה ש, זה במכרזהמציע  "הזוכה" 
 .המזמינותאושרה ע"י  המזמינות

 
  "הזכויות"

 (שרות + )עיקרי מ"ר 12,416 -כ בהיקף שלבלבד )ללא קרקע( זכויות בניה  "הממכר" או
 מ"ר 9,263 -כ בהיקף שלבלבד )ללא קרקע( זכויות בניה אשר מקורן ב

ייזום טרום  -שבחכירת שהב רמט  7חלקה  9077בגוש  (+ שרות )עיקרי
 מ"ר 3,153 -כ בהיקף שלבלבד )ללא קרקע( זכויות בניה ובנייה בע"מ וב

לה ייזום מקרקעין -שבחכירת שיר 9חלקה  9078גוש ב (+ שרות )עיקרי
 .מ"( בע1995)

  
הליך פרטי שמפורסם על ידי החברה בעבור המזמינה ואשר לא חלים עליו  "המכרז"

 .להלן על תנאיו ונספחיו דיני המכרזים. מסמכי ההליך
 

 .בכפר סבא 9078בגוש  9וחלקה   9077בגוש  7חלקה  "המקרקעין"
 

כל תכנית בנין עיר תקפה ו/או שתקבל תוקף במועד הקובע החלה על  " התכניות"
, לרבות: תכנית בנין עיר מפורטת המקרקעין ו/או תחול על המקרקעין

 /י.1/25בנין עיר מפורטת מס'  כס/מק/ /א ותכנית26/1מס' כס/מק/
 

 .זה מכרזלחוברת  כחלק ב'המצ"ב  , על נספחיו,נוסח חוזה המכר "חוזה המכר"
 
תאגיד עירוני כמשמעו בפקודת  ה( הינהחברה –להלן )החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ  .2

 (.ההעיריי –העיריות בבעלותה ובשליטתה המלאה של עיריית כפר סבא )להלן 
 

( נותהמזמי -)להלן  מ"( בע1995)לה ייזום מקרקעין -שירו טרום ייזום ובנייה בע"מ –שהב רמט  .3
 .במקרקעין זכויות החכירהת ובעלכל אחת בנפרד,  ן,הינ

 
 מובהר כי הליך זה אינו מכרז ודיני המכרזים אינם חלים עליו וכי המדובר בהליך פרטי .4

לעדכן לשנות ולהתקשר עם כל גורם אשר יניב ת וה רשאיינבאמצעות החברה תהיוהמזמינות 
 קבוע אחרת במסמכי מכרז זה.גם אם את העסקה המשתלמת ביותר וזאת דעתן לפי  ןלה

 
 חוזה המכר .5
 

כל מכרז זה, ייחתם בין והוראות כל התחייבויות הזוכה, בהתאם לתנאי לאחר מילוי בכפוף ו
 ביחס לזכויותיה המנוידותכאמור אל מול כל אחת מהן  בין הזוכה חוזה מכרו המזמינותאחת מ

אלא במקרים , המכר י. מובהר בזה מפורשות, כי לא תותר עריכת שינויים בחוזכמפורט לעיל
 .ו/או כל גורם רגולטורי אחר בהם שינויים כאמור יידרשו על ידי העירייה ו/או משרד הפנים

מודגש כי כל מקום במסמכי המכרז בו ישנה התייחסות לחוזה או להסכם המכרז יראו בכך 
התייחסות לחוזי המכר. מודגש כי לא תתאפשר הגשת הצעה לרכישת חלק מהממכר ועל 

 המציעים להגיש הצעה לכלל הממכר.
 

 רכישת מסמכי המכרז .6
 

, כפר סבא. 11 את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה, ברחוב התע"ש 6.1
-09, או באמצעות כרטיס אשראי בטלפון 09:00 - 16:00ה', בין השעות -בימים א'
 054-7774710או אצל הגב' ענת וזאנה בטלפון נייד שמספרו:  110שלוחה  7674615

בתוספת מע"מ אשר לא יוחזרו מכל  ₪ 1,500)בשעות העבודה( תמורת סך של 
ניתן גם לפנות למשרדי החברה בטלפון:  סיבה שהיא. לפרטים נוספים ולבירורים

09-7674615 . 
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 מפגש מציעים .7
 

 משרדיב ייערך המציעים מפגש. מראש בתיאוםבמכרז ייערך  מציעים מפגש 7.1
 .מקוון באופן זאת לעשות יהיה ניתן, פיזית הגעה תתאפשר ולא במידה. החברה

 
 להגשת מוקדםמהווה תנאי  ינההוחובה  ינההמציעים  במפגשההשתתפות  7.2

 תישמע כל טענה הקשורה לאי השתתפות המציעים במפגש מציעים.  לא צעה.הה
 
 הבהרות, שינויים וסתירות במסמכי המכרזעיון במסמכי המכרז,  .8

 
 

קודם לרכישתם וללא תשלום, באתר האינטרנט של  ,לעיין במסמכי המכרזניתן יהיה  8.1
www.ksaba-( )בכתובת החברה –החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ )להלן 

com.co.il.) 
 

יהיו גם הם חלק  , לרבות תנאי מכרז אלההחברה למציעכל המסמכים שיימסרו ע"י  8.2
 . והם רכושה הבלעדי בלתי נפרד מן מסמכי המכרז

 
 במקרה ותתגלינה סתירות או אי התאמות בין ההוראות הכלולות במסמכי המכרז 8.3

יהיה סדר עדיפויות בין ההוראות כדלקמן: מסמכי המכרז לרבות חוזה המכר יגברו 
תשובות לשאלות הבהרה שיפורסמו באלא אם כן ישונו במפורש במסמכי הבהרה ו/או 

סתירות בין מסמכי ההבהרות עצמם יגבר האמור בהבהרה  החברה. במקרה שלעל ידי 
 המאוחרת יותר. 

 
מכרז, להכניס ב הצעותודם למועד האחרון להגשת תהא רשאית, בכל עת ק החברה 8.4

שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים 
 .במכרז. שינויים ותיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז

 
שאלות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או  8.5

במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תתקבלנה מהוראות המכרז או  בהוראהספק כלשהו 
 Wordועל גבי קובץ  בכתבמפגש המציעים,  ומשתתפיהמכרז  מסמכיאך ורק מרוכשי 

  .0021:בשעה  2020.1231. לא יאוחר מיוםוזאת,  בלבד
 

תשלח את התשובות ו/או ההבהרות לרוכשי מסמכי המכרז ומשתתפי מפגש  החברה 8.6
המציעים בדוא"ל לפי הכתובות שיימסרו על ידם. יחד עם זאת ייתכן והחברה תפרסם 
פרסומים ו/או הבהרות ו/או עדכונים ו/או שינויים באתר בחברה. ככל שאלה יפורסמו 

 באחריות כי מודגשפים. הן יהיו מחייבות גם במידה ולא נשלחו כאמור למשתת
 האחרון המועד עד החברה באתר בפרסומים שוטף באופן ולהתעדכן לבדוק המציעים

 .הצעות להגשת
 

 שם, המכרז מספר, עמו קשר ליצירת וטלפון המלא שמו את המציעיציין  בפנייתו 8.7
 הפרדה תוך, הבא במבנה יוגשו השאלות. שאלתו מכוונת אליו הסעיף ומספר המסמך

 :המכרז לעניין ושאלות ההסכם לעניין שאלות בין
 

 # 
 שאלה סעיף הסכם/מכרז

1.     

2.     

 
 .בלבד  GiladK@ksaba.co.ilל"דואעות את השאלות יש להפנות באמצ 8.8

 
המציעים האחריות לוודא קבלת שאלותיהם באמצעות אישור טלפוני במספר  על 8.9

 חוזר.  אלקטרונידואר אישור  או באמצעות 09-7497017 טלפון
 

http://www.ksaba-com.co.il/
http://www.ksaba-com.co.il/
http://www.ksaba-com.co.il/
mailto:TomerS@ksaba.co.il
mailto:TomerS@ksaba.co.il
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. בלבד ולהם המציעים מפגש ומשתתפי המכרז רוכשי לכל בכתב תינתנה תשובות 8.10

 תהיה לא החברה, ספק הסר למען. המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק תהוונה התשובות
 .פה בעל יינתנו או/ו שניתנו הסברים או פירושים בעד אחראית

 
 והמועד הקובע הצעותההגשת  .9

 
( עותקים זהים של חוברת המכרז )אין להפריד 2להכניס למעטפה סגורה שני ) המציעעל  9.1

את דפי החוברת( וכן את כל מסמכי המכרז הנדרשים לשם הגשת ההצעה על פי הוראות 
 למכירת 21/2020מס' פרטי מכרז המכרז, אשר תישא את מספר המכרז ושם המכרז )

לה ייזום -שיר ובעבורטרום ייזום ובנייה בע"מ  –רמט  שהבבעבור  –זכויות בניה 
   .( ללא סימן זיהוי נוסףמ"בע( 1995מקרקעין )

 
לתיבת המכרזים במשרדי החברה  המעטפה הסגורה יש להכניס במסירה ידניתאת  9.2

 .)קומה ב'(, כפר סבא 11בכתובת: התע"ש 
 

בשעה  1202שנת  רינואלחודש  70יום הינו להגשת הצעות במכרז  האחרון  המועד 9.3
 (.המועד הקובעאו  הצעות להגשת האחרוןהמועד  – להלן) בדיוק 0016:

 
 .ולא תיבדק לאחר המועד הקובע תיפסל על הסף בתיבת המכרזים תונח אשר מעטפה
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 תנאי המכרז –' בפרק 

 כללי .1
 
  

יהיו בהתאם (, םשטחיה)ותמהיל המזמינות אשר תימכרנה על ידי ה כל זכויות הבני .1.1
 מכרז בהוראות כאמור הצעות להגשת האחרון למועד נכוןהתקפות  תותכניהלהוראות 

 .זה
 

. החברה תערוך, תכין המכרזבהתאם להוראות  לניודןהבניה נשוא המכרז כפופות  זכויות .1.2
 רשות מקרקעי ישראל )רמ"י(, ותאשר תכנית לניוד הזכויות, אשר תוגש על ידה לאישור

תכנית לניוד הזכויות  אישור בהתאם לדין. המחוזית לתכנון ובניה המקומית או הועדה
 .ובין הזוכה במכרז המזמינותהמכר בין  עסקתתנאי מתלה לקיום  הינוכאמור 

 
ו/או  והסבת/או ו הממכר להעברתשל רמ"י  הסכמהתפעל מול רמ"י לקבלת  החברה .1.3

. הסכמת רמ"י הינה תנאי במכרז שיזכה למגרשמחוזי החכירה של המזמינות ו פיצול
 מתלה לקיום עסקת המכר בין המזמינות ובין הזוכה במכרז.

 
 התכנית לעריכתכאמור תפעל עבור הזוכה במכרז זה  החברה, לעיל לאמור בהמשך .1.4

 הועדה מאת הזכויות ניודאישור  לקבלת כןוואישורה על ידי הגורמים המוסמכים 
  .ובניה לתכנון יתהמחוזהמקומית או 

 
)עשרים וארבעה( חודשים מהמועד  24ואישורה בתוך  התכניתתשלים את עריכת  החברה .1.5

האחרון להגשת הצעות במכרז, לכל היותר. בהתאם, הצעת המציע תעמוד בתוקפה למשך 
)עשרים וארבעה( חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. מבלי למעט  24

זו מהאמור לעיל ובכפוף ליתר הוראות המכרז, הצדדים יהיו רשאים להאריך תקופה 
 . כמפורט בהסכם הכל, )שנים עשר( חודשים נוספים 12למשך 

 
 והואנעשה על ידי החברה  אשר זה הליךלא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר עם  למציע .1.6

החברה כאמור לעיל משום  ומובהר כי אין בהתחייבות זה בעניין טענה כל על בזה מוותר
ומובהר מפורשות כי  ו/או לניוד מלוא הזכויות לניוד הזכויות התכניתהתחייבות לאישור 

שיקול דעת מוסדות התכנון הרלוונטיים, לאשר או שלא לאשר תכנית כאמור, הינו שיקול 
בנסיבות בהן  ו/או המזמינות דעת עצמאי ובלעדי ולזוכה לא תהא כל טענה כלפי החברה

  .הוחלט, מכל סיבה שהיא, שלא לאשר תכנית לניוד הזכויות כאמור לעיל ולהלן
 

החברה תאפשר למציע לעשות שימוש בכל מסמך ו/או תכנית כאמור וזאת ללא עלות 
 נוספת מעבר להצעתו הכוללת במסגרת המכרז.

 
 המציעבדיקות  .2
 

מטעמו, לראות ולבדוק, על חשבונו ובאחריותו, את מי ו/או באמצעות  ו, בעצמהמציעעל  .2.1
 . , הרישומי וכיו"בהתכנוני ,המשפטי ן, מצבהזכויותהממכר, 

 
לרכישתו את זכויות את כל הנתונים הקשורים  ,בעצמו ועל אחריותו ,לבדוקהמציע על 

וכן כל מסמך הרלוונטי רשויות השונות ואת כל התוכניות והמידע התכנוני בהבניה 
, ניוד הזכויותכל הגבלה ו/או אפשרויות כן , לרבות הפקעה ולמסמכי מכרז זההמצורף 

 . זאת על פי דין
 

לזכויות הבניה באשר ו/או המזמינות  החברהלא תהיינה כל טענה ו/או תביעה כנגד למציע  .2.2
ת ברירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא, לרבות והוא מוותר על כל טעננשוא המכרז 

, למען הסר ספק מובהרמחמת טעות, הטעיה, כפייה, מום או אי התאמה או פגם כלשהו. 
המציעים מובאים אך ורק לנוחות זכויות הבניה כי הנתונים המצורפים למכרז בקשר עם 

 או על שלמותם. ו/מי מטעמן, אחראים על דיוקם המזמינות ו/או ו/או החברה ואין בכוח 
 

( ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או דרישה as is) ןשהמו כ םלזוכה במצב ותנמכרזכויות הבניה  .2.3
התכנוני ו/או הרישומי של זכויות  ןבגין מצבאו המזמינות /והחברה ו/או תביעה כנגד 
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הבניה, לרבות כל טענה בדבר התנאי לפיו מימוש זכויות הבניה על ידי הזוכה יהא כפוף 

 . פשרת ניודן של הזכויותתוקף לתכנית המא למתן
 
 התמורה .3

 
שולם תשהכולל , את סכום התמורה למכרז 5נספח מס' לציין בטופס ההצעה, המציע על  .3.1

לא כולל , זכויות הבניהעבור רכישת  )כל אחת לפי חלקה היחסי בזכויות( למזמינותעל ידו 
והתשלום יבוצע בהתאם להוראות  בהתחשב בכל תנאי המכרז ונספחיו , זאתמע"מ

 .ההסכם
 

 על סכוםבמידה וסכום התמורה המוצע ע"י המציע יעמוד לעיל,  3.1על אף האמור בסעיף  .3.2
 המקומיתתכנית ניוד הזכויות תאושר ע"י הועדה למ"ר, ובמידה ו ₪ 2099 - ל 2000בין ש

 מע"מ.נוספים למ"ר, לא כולל  ₪ 100-ב סכום התמורה יגדללתכנון ובניה, אזי 
 

)גוש, חלקה, תת חלקה, בנוסף, על המציע חובה לציין ולפרט בדיוק את פרטי המקרקעין  .3.3
זכויות הבניה לאחר דנה יתנויאליהם כתובת מלאה וכן לצרף תשריט של המקרקעין( 

המחוזית את הוראות התכנית המאפשרת ניודן של המקומית או ובכפוף לאישור הועדה 
 זכויות הבניה.

 
את התמורה בהתאם לתנאים ובמועדים המפורטים בחוזה המכר, מזמינות להזוכה ישלם  .3.4

לזוכה, עד המועד הקבוע בחוק לדיווח  נהתמסורהמזמינות בתוספת מע"מ כחוק. 
חשבונית ולתשלום לרשויות מע"מ, בגין כל תשלום מתשלומי התמורה אשר נפרע בפועל, 

 .וכמתחייב על פי דין עבור אותו תשלום שנפרע בפועלמס/קבלה 
 

 המועדים לתשלום התמורה מפורטים בחוזה המכר המצורף להלן.  .3.5
 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .4
 

הצעתו ולקיים את התנאים הבאים  עםעל המציע להגיש את המסמכים המבוקשים להלן 
מהווים שלהלן  המצטברים, כי צרוף המסמכים וקיום התנאים יובהרהגשת ההצעה ) במועד
 להשתתפות במכרז(.  סףתנאי 

 
, סבא כפר העיר בתחומי המצויים, שבבעלותו מקרקעין הצעתו במסגרת הציג המציע .4.1

  .זה מכרז בהוראות כאמור הבניה זכויות תנויידנה אליהן, מתאים בייעוד, בלבד
 

 ,לחילופין
 

, סבא כפר העיר בתחומי המצויים, בבעלותו שאינם מקרקעין הצעתו במסגרת הציג המציע
 .זה מכרז בהוראות כאמור הבניה זכויות תנויידנה אליהן, מתאים בייעוד, בלבד

 
 התחייבות כתבהמציע להציג מקרקעין כאמור שאינם בבעלותו, חובה עליו לצרף  ביקש

המצורף  בנוסחחתום ומאומת כדין של בעל המקרקעין הרשום, המופנה כלפי החברה, 
 .(5.1)נספח  המכרז חוברתשב המציע הצעת לטופס

 
החברה אינו או /עוד מודגש ומובהר כי מגרש אשר לפי שיקול דעתן הבלעדי של המזמינות ו

 יכול לקלוט את הזכויות המנויידות ייפסל על הסף.
 

 להלן. 6המציא ערבות מכרז כמפורט בסעיף  המציע .4.2
 

 .המכרז מסמכי את רכש המציע .4.3
 

 ההצעה .5
 

 (2) בשני ,(אין להפריד את דפי חוברת המכרזעל נספחיו ) ,יגיש את מסמכי המכרזהמציע  .5.1
  .סגורהעל גבי הטפסים המיועדים לכך, במעטפה  ,אחד צילום ואחד מקור עותקים זהים
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תכלול את כל ר שאהצעתו ולהגיש מתבקש לעיין היטב בכל מסמכי המכרז המציע  .5.2

על ידי המוסמכים  ,בעט כחולמים, חתו םלהלן, כשה 5.5המסמכים המפורטים בסעיף 
 .ממסמכי המכרז ונספחיו עמוד ועמודהמציע על גבי כל כדין מטעם 

 
 בלבד.)₪( הצעת המציע תהא בשקלים חדשים  .5.3

 
 .יתווסף מע"מ כחוקהמציע ת להצע .5.4

 
פרטיהם כאשר כל  ( עותקים כנ"ל,2בשני ) ,את המסמכים הבאים תכלולהמציע הצעת  .5.5

 :מלאים כנדרש וכשהם חתומים, על פי הוראות מכרז זה
 

 ;חוברת מסמכי המכרז .5.5.1
 

 ;למכרז 2כנספח מס' בנוסח המצורף  ערבות מכרז .5.5.2
 

 ;למכרז 5כנספח מס' בנוסח המצורף של המציע  ההצעה הכספיתמסמך  .5.5.3
 

  .למכרז 4כנספח מס' הצהרה על מעמד משפטי בנוסח המצורף  .5.5.4
 

במקרה שהמשתתף במכרז הינו תאגיד, יצורף אישור ממרשם המתנהל כדין, 
עמידה ביתר התנאים המנויים  וכןהמציע המעיד על שמו ומעמדו המשפטי של 

 ;הלןל 10.9-ו 10.8 ,10.7בסעיפים 
 

 ;, כשהוא חתום על ידי המציעעל נספחיו ,)חלק ב' לחוברת המכרז(חוזה המכר  .5.5.5
 

 ;קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז .5.5.6
 

 ;חתום פרוטוקול מפגש מציעים .5.5.7
 

חתום של פרסומי החברה ככל ופורסמו ו/או מענה לשאלות הבהרה ככל עותק  .5.5.8
 .ופורסם

 
 

 מכרזערבות  .6
 

מבנק או מחברת ביטוח  אוטונומית וצמודה, להצעתו ערבות בנקאיתהמציע יצרף  .6.1
 . החברהבמועד שיקבע לכך על ידי  המכר להבטחת הצעתו במכרז וחתימתו על חוזה

 
להלן,  10.9 במקרה בו המשתתף במכרז הוא שותפות שאינה רשומה כמפורט בסעיף

, את שמו של אחד היחידים אשר הגישו את ההצעה לכל הפחות, המציע יכלול שם
 המשותפת.

 
 למכרז. 2כנספח מס' נוסח המצורף הערבות וסכומה יהיו על פי הנוסח  .6.2

 
האחרון להגשת ( יום לאחר המועד מאה ועשרים) 120 למשך פהותעמוד בתקהערבות  .6.3

  .הצעות
 

נוספים על פי דרישת  ימים( שישים)במילים:  60עד בערבות המכרז תהא ניתנת להארכה  .6.4
, ללא ערבות בהתאםה, יוארך תוקף . ניתנה דרישה כאמורידהאו מי שהוסמך על  החברה
  .המציעאישור קבלת צורך ב

 
 תיפסל על הסף.הצעתו לעיל, כאמור שלא יצרף ערבות  מציע .6.5

 
ה במכרז ותשמש כתשלום ראשון בגין יתחולט ותמומש מיד עם הודעת הזכיהערבות  .6.6

  בהסכם.שאר הסכום בהתאם להצעה ישולם בהתאם למפורט  .רכישת הזכויות
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לאחר חתימת חוזה )ארבעה עשר( יום  14 בתוך האחריםלמציעים  תוחזרנההערבויות  .6.7

 . לעמידתו בכל תנאי המכרז והחוזה בכפוף הזוכהעם המכר 
 

מובהר כי על אף האמור לעיל כל מציע רשאי חלף ערבות להמציא המחאה בנקאית על  .6.8
 סכום זהה לסכום הערבות.

 
 תוקף ההצעה .7

 
 . הקובע המועד לאחר חודשים( וארבעה עשרים) 24תעמוד בתוקף  המציעהצעת  .7.1

 
( עשר שנים) 12-המציע ב תהצעהארכת תוקף  על הדדית להסכים רשאים יהיו הצדדים .7.2

 ביניהם הסכימולעיל.  7.1לפני המועד הקבוע בסעיף ורק  אך זאת אךנוספים,  חודשים
 יוארך תוקף כל מסמך או אישור נדרש בהתאם.  וכןיוארך תוקף ההצעה כאמור,  הצדדים

 
 תקינות ההצעה .8
 

על המשתתף במכרז לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז. אי מילוי  .8.1
 אחת או יותר מהדרישות, עלול לגרום לפסילת ההצעה. 

 
במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, לרבות בתנאי חוזה המכר, כל שינוי או תוספת שייעשו  .8.2

לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל  הסתייגותאו כל 
 .לפי שיקול החברה והמזמינה עלולים לגרום לפסילת ההצעהדרך אחרת, 

 
 .ותיפסלנה על הסף לא תפתחנה ,ו לאחר המועד הקובע, לא תתקבלנהצעות שיוגשה .8.3

 
 

 בחינת ההצעות, הודעת זכייה וחתימה על חוזה המכר .9
 

ת לזמן את ורשאיתהיינה המזמינות . והמזמינות החברהתובאנה בפני המציעים הצעות  .9.1
ביצוע הליך התמחרות סופי, על פי שיקול  ךש מציעים לצורוהמציעים הטובים ביותר לפג

 . ןדעת
 

  .רשאיות שלא לבחור בכל הצעה שהיאתהיינה והחברה המזמינות  .9.2
 

 . ןהחלטתשהגיש הצעה הודעה בכתב על מציע תמסור לכל  החברה .9.3
 

, החברהככל ויאושרו שינויים כאמור על ידי בים, חוזה המכר ייחתם בשינויים המחוי .9.4
 .בלבדהמזמינות לאחר אישור 

 
הודעה  לושתימסר  מיום)שבעה( ימי עסקים  7, תוך לחברהמתחייב להמציא  הזוכה .9.5

חוזה המכר, על נספחיו, כשהוא חתום על ידו, בצירוף כל  אתזכייתו במכרז,  בדברבכתב 
נוסף ביחס ליתרת התמורה כולל מע"מ  תשלום כל לרבות ,להמציאהמסמכים שעליו 

או לבצע העברה בנקאית לחשבון עליו יורה הנאמן אשר  חוזה המכרעל פי הוראות  בכל
 .ה המכריופקד על כלל התשלומים וזאת עד להשלמת העסקה, הכל כמפורט בחוז

 
רשאית  החברהלעיל, תהא  9.5 בסעיףכאמור היה והזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו  .9.6

  החלטה כאמור תימסר לזוכה בכתב.על ביטול הזכייה במכרז. להורות 
 

ת יהחברה תמסור לכל יתר המציעים הודעה בכתב על דחיכפוף להוראות סעיף זה,  .9.7
 .המוחזרת ההגשההצעותיהם אליה תצורף ערבות 

 
 

 יותכללהוראות  .10
 

ת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה ומתחייבו/או המזמינות  החברהאין  .10.1
 שהיא. 
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להתקשר עם המזמינות /או ו החברהאין לראות במכרז זה, משום התחייבות כלשהי של  .10.2
 מי ממשתתפי המכרז, בין בחוזה ובין בדרך אחרת. 

 
תהיה רשאית לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא, קודם לחתימת חוזה המכר החברה  .10.3

האחרים במכרז ו/או למי מטעמם לא תהיה כל טענה, למציעים עם הזוכה, ולזוכה ו/או 
 .ןמי מטעמהעירייה ו/או ו/או ו/או המזמינות  החברהאו תביעה בעניין זה כנגד 

 
המכרז, בהגשת ההצעה למכרז ל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות ברכישת מסמכי כ .10.4

ו/או  החברהולא תוחזרנה לו בשום מקרה ע"י המציע ובהכנת מסמכי המכרז תחולנה על 
ו/או המזמינות  החברהולא תהיה למשתתף במכרז כל תביעה ו/או טענה כנגד המזמינות 

 בגין כך.
 

 על המשתתף במכרז להגיש את כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו .10.5
 . לעיל 5בתנאים המפורטים בסעיף  וכןהמכרז בתנאי 

 
בכל מקרה בו לא תשתכלל התקשרות עם המציע הזוכה תהינה החברה ו/או המזמינות  .10.6

להתקשר עם המציע השני בטיבו באותם תנאים ובהתאם להצעתו. האמור יחול רשאיות 
 בהתאמה גם ביחס לכשיר השלישי וכן הלאה.

 
 במקרה שהמשתתף במכרז הוא חברה בע"מ .10.7

 
 לחתום על ההצעה. המציע על מנהליו המוסמכים של  .10.7.1

 
יש להמציא פרוטוקול מאושר, על ידי רו"ח או עו"ד ו/או כל מסמך אחר הנדרש  .10.7.2

ו/או הדין, המאשר כי החותמים על מסמכי המציע על פי מסמכי ההתאגדות של 
וכי הם רשאים לחייב המציע המכרז וההצעה הם מנהליו המוסמכים של 

 ולהגיש הצעות מחייבות בשמו. המציע,, בתוספת חותמת המציעבחתימתם את 
  

 במקרה שהמשתתף במכרז הוא שותפות רשומה .10.8
 

ביחד וכל אחד לחוד וכן יצורף  כשהם חייבים תידרש חתימתם של כל השותפים
 לעיל לגבי החותמים על ההצעה. 10.7.2 פרוטוקול מאושר כנזכר בסעיף

 
 במקרה שהמשתתף במכרז הוא שותפות שאינה רשומה .10.9

 
 לעיל. 6במסגרת ההצעה המשותפת, תוגש ערבות מכרז כמפורט בסעיף  .10.9.1

 
ככל שמי ממגישי ההצעה המשותפת הינו חברה, או שותפות רשומה, יחול האמור  .10.9.2

 לעיל, בהתאמה ובשינויים המחויבים. 10.8-ו 10.7בסעיפים 
 

מסמכי המכרז ייחתמו על ידי כל מגישי ההצעה המשותפת. למען הסר ספק,  .10.9.3
חתימה כאמור מחייבת את כל מגישי ההצעה המשותפת ביחד וכל אחד מהם 

 לחוד. 
 

עם המכר בכל מקרה בו הגיש הזוכה הצעה משותפת, תעשה ההתקשרות בחוזה  .10.9.4
 .ולחודביחד כל מגישי ההצעה המשותפת יחדיו והתחייבויותיהם תהיינה 

 
 שהינו "תאגיד בייסוד".ממציע הצעה  לא תתקבל .10.10

 
כנספח מצורף בנוסח ההינו תאגיד, עליו לציין מהו מעמדו המשפטי המציע במקרה בו  .10.11

 דו"ח ממרשם המתנהל כדין.כאמור, על המציע לצרף  של תאגיד במקרה. למכרז 4מס' 
 

 הבהרות והשלמות .11
 

ו/או חלקם השלמת מסמכים ו/או מידע חסר ו/או המציעים תהיה רשאית לדרוש מכל  החברה
המלצות ו/או אישורים ו/או פרטים נוספים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי 
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, כןכמו במסגרת שיקוליה. המציע להנחת דעתה ועל מנת לבחון את הצעת זאת שיקול דעתה, 

המציע במסגרת הצעתו, ו על ידי פורטר שאהבהרות מהגורמים פנות בבקשת ל תהא רשאיתהחברה 
 החלטה על הזוכה במכרז.בטרם קבלת זאת וככל ופורטו, 

 
 

 בכבוד רב ובברכה,                   
 החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ
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 למכרז 1נספח מס' 
 המציעהצהרת 

 
 

  לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

 11התע"ש רח' 
 סבא כפר

 
 
 המציעהצהרת 

 
טרום ייזום ובנייה  –שהב רמט בעבור ( שירות+  זכויות בניה )עיקרי וניוד מכירתל שם המכרז:

  .מ"( בע1995)לה ייזום מקרקעין -ובעבור שיר בע"מ
 .21/2020 מס' מכרז: 

  
על נספחיו, ו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון ובחנ

 מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
 
, לרבות את התנאים המתלים כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם .1

 .המפורטים בחוברת המכרז, על נספחיה
כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או  .2

 אנו מוותרים מראש על טענות כאמור.אי הבנה, ו
כי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז,  .3

שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו את מלוא ההתחייבות על פי מסמכי המכרז, בהתאם 
 . הםונספחיהמכר  יחוזלתנאים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות על פי 

 .כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים .4
( וארבעה עשרים) 24 במשךהצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, או לשינוי, ותהא תקפה  כי .5

פי  על החברהלדרישת  או לתקופה נוספת בהתאם, הצעות להגשת האחרוןלאחר המועד  חודשים
 הוראות המכרז.

 קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות מכרז בתוקף בנוסח ובסכום הנקובים במסמכי המכרז. הבטחת שם ל .6
ממועד שתימסר לנו ( ימי עסקים 7כי בתוך שבעה )אנו מתחייבים בזה תתקבל הצעתנו, בכל מקרה בו  .7

על ידנו, בצירוף  מיםחתו םכשה ,הםנספחיעל  ,המכר יחוזהודעה בכתב, בדבר זכייתנו, נמציא לכם את 
י חוזאות על חשבון התמורה, בהתאם להור)שתי( המחאות  2כל המסמכים שעלינו להגיש לכם, לרבות 

 . המכר, בצירוף מע"מ כחוק
תהא רשאית לחלט החברה כי שהי לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים מראש אם מסיבה כל .8

לפי אשר צורפה להצעתנו ערבות המכרז,  כפיצויים מוערכים ומוסכמים מראש, כולה או חלקה, את
 שיקול דעתכם. 

והסמכויות הקבועות המטרות , כי הצעתנו היא בגדר מצהיריםאנו  – מוגשת ע"י תאגידככל שההצעה  .9
במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל 

מוגשת ע"י שותפות מכל סוג תחול וההצעה וככל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. 
 התחייבות החותמים יחד ולחוד.

 ורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז. אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאיש .10
 

 פרטי המשתתף במכרז:
 

 שם איש הקשר דוא"ל טלפון כתובת המציעשם 

 
 
 
 

__________       ___________________ 
 חתימה וחותמת                        תאריך     
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 אישור
 

_______________ ה"ה מאשר בזאת כי המציע, אני הח"מ עו"ד ____________ המשמש כעורך דין של 
 המציע דלעיל_______________ ת.ז ______________, החתומים על הצהרת -ת"ז _____________ ו

להשתתף המציע ים מטעמו וכי נתקבלה החלטה כדין על ידי כהינם מורשי החתימה המוסמהמציע, בשם 
 במכרז.

        ________________ 
  __________, עו"ד                          

 
 

 
  



 

 50מתוך  16עמוד 

 

 

 
 למכרז  2נספח מס' 

 נוסח ערבות המכרז
 

  לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

 11רח' התע"ש 
 כפר סבא

 
 א.ג.נ,

 
 הנדון: כתב ערבות מס' _________

 
 

ערבים בזה הרינו  _______________ )ח.פ /ת.ז( ________________ )שם המציע(לפי בקשת 
צמודים למדד  (,חדשים שקלים אלףמאות  חמש) ₪ 500,000בסך כלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת 

ע"י  21/2020 מספרמכרז בטחת מילוי נכון ומדויק של תנאי , להלצרכן םמחיריה
 )שם המציע(. __________________

 
הלשכה המרכזית , כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י המחירים לצרכןהסכום הנ"ל צמוד למדד 
 לסטטיסטיקה באופן הבא:

 
 .נק' שהוא ______ 2020 ___בחודש  שפורסם 2020 ___חודש מדד של המדד הבסיס יהיה  .1

 
בסמוך לפני המרכזית לסטטיסטיקה המדד החדש יהיה מדד אשר יתפרסם על ידי הלשכה  .2

 דרישה לתשלום על פי ערבות זו.
 

 .ועד בכלל 06.04.2021ערבותנו זו בתוקף עד 
 

דרישתכם בכתב, מרגע  באופן מידיבלתי תלויה ואנו נשלם לכם אוטונומית וערבותנו זו הינה ערבות 
כל סכום עד לסכום הנ"ל בצירוף הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס ובין המדד החדש בגין הסכום 
 הנדרש על ידיכם על פי ערבותנו זו, מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם, או לבסס אותה, או לתת לנו

 כלל הסברים בקשר לכך.
 

 אם יתברר כי המדד החדש נמוך בהשוואה למדד הבסיס, נשלם לכם את סכום הקרן.
 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.
 

 .ועד בכלל 06.04.2021עד ערבותנו זו תהא בתוקפה 
 

 
 

 ,בברכה
 

 בנק: ________________
 קוד בנק: ____________ 

 סניף: _______________       
  רחוב: ______________

  עיר: ______________
 טלפון: _____________
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 למכרז  3נספח מס' 

 למבוט
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 למכרז  4נספח מס' 

 הצהרה על מעמד משפטי של המציע
 

 הפרטים בטבלאות שלהלן:על המשתתף במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי ולמלא את 
 

 א. מעמד משפטי
 

חברה  □
 בע"מ

שותפות  □
 רשומה

שותפות לא  □
 רשומה

משתתף  □
במכרז 
 )פרטי(

יש למלא 
 ג' ,ב' עיפיםס

דו"ח להלן + 
מעודכן מרשם 

 החברות

יש למלא טבלאות 
ולצרף  ד' ,ג', ב'

דו"ח מעודכן מרשם 
 השותפויות

יש למלא טבלאות 
 . ד'-ו ב'

יש למלא 
 .ד'-ו טבלאות ב'

 

 
 ב. מעמד משפטי

 
 שם המשתתף במכרז

 (רשם השותפויות)יש לצרף תדפיס מרשם החברות / 
 

  כתובת

  טלפון

  טלפון נייד

  פקס

  מס' עוסק מורשה

 
 שותפות רשומה( ג. שמות בעלי זכות החתימה )חברה בע"מ/

 
 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות

    

    

    

 
 השותפים )שותפות רשומה או שותפות לא רשומה או משתתף במכרז)פרטי((ד. שמות 

 
 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות

    

    

    

        
 

           
                             

 ____________      דוגמת חותמת
 

 , בחתימת ידינואנו החתומים מטה, מאשרים 
        עדכניים.על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים וכי הפרטים שמסרנו 

 
     

______________ _______________ 
 שם משפחה       שם פרטי     

 
______________ _______________ 

 חתימה           תאריך     
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 אימות חתימה
 

החתימה של החברה/העמותה/האגודה השיתופית/השותפות  מאמת/ת את חתימות מורשיהנני 
הנ"ל ומאשר/ת כי חתימתם מחייבת את _____________ )החברה/העמותה/האגודה 

 השיתופית/השותפות( לכל דבר ועניין.
 
 
 

__________      _____________________ 
  חתימה + חותמת עו"ד/רו"ח      תאריך    

  



 

 50מתוך  20עמוד 

 

 

 
 
 למכרז  5נספח מס' 

 הצעת המציעטופס 
 

  לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

 11רח' התע"ש 
 כפר סבא

 
  א.ג.נ,

 

 המציע הצעתהנדון: 
 

לחוברת המכרז )חלק ב' על נספחיו, לרבות בחוזה המכר המצורף  ,לאחר שעיינו במסמכי המכרז
כאמור בהוראות מכרז החברה של הבניה הצעתנו הכספית עבור רכישת זכויות , למסמכי המכרז(

  :שלכולל סך על , הינה זה
 

 
 , בתוספת מע"מ.למ"ר ₪ ______________

 
 ., בתוספת מע"מלמ"ר _____________ שקלים חדשיםבמילים: _________________

 
 

 .בתוספת מע"מ ,"רלמ ש"ח 2,000מסך המציע לא תפחת  הצעת
למ"ר,  ₪ 2099ל 2000הננו מצהירים, כי במידה וסכום התמורה המוצע לעיל יעמוד על סכום שבין 

 100-לתכנון ובניה, אזי הצעתנו תגדל ב המקומיתובמידה ותכנית ניוד הזכויות תאושר ע"י הועדה 
 נוספים למ"ר, לא כולל מע"מ. ₪
 

 את זכויות הבניה נשוא המכרז:להלן פרטי המקרקעין שבבעלותנו אליהם אנו מתחייבים לנייד 
 

  גוש

  חלקה

  תת חלקה

  כתובת מלאה

  אור המקרקעיןית

 זכויות המציע במקרקעין
במקרה בו למציע אין זכויות )

 להלן( 5.1במקרקעין יש לצרף את נספח 

 

 מצורף )חובה( תשריט המקרקעין

 
 .ונספחיוניתנה בהתחשב בכל תנאי המכרז ננו מצהירים, כי הצעתנו זו, ה
 

ם לשאת בכל תשלומי המיסים השונים, שינבעו מהמכרז ונספחיו ובמפורש מחוזה אנו מתחייבי
 . מציעוע התחייבויות ההמכר, התשלומים על פיו וביצ

 
 
   ______                ____________________ 
 המציעחתימת וחותמת             תאריך    
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 אישור
 

ה"ה ____________ ת.ז בפניי  הופיעו__________ מאשר בזאת כי ביום __________ "ד עואני הח"מ, 
 לאשר הריני ןעל ההצעה דלעיל וכ בפניי__________ ת.ז. ______________, חתמו ___-__________ ו

    .ועניין דבר לכל המציעמחייבת את  "להנ של חתימתם כי בחתימתי
           
        
 ___________________ 

 ___________, עו"ד    
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 למכרז  5.1נספח מס' 

רשום של המקרקעין ה םבמקרה בו המציע אינו הבעלי רלוונטי
 אליהם ינוידו זכויות הבניה 

 
 בלתי חוזר כתב התחייבות

 
 

הח"מ _________________ )שם( ___________________ )ת.ז/ח.פ( באמצעות מורשה  אני

מתחייב ומצהיר בזאת  ______________ -__________ ת.ז ____________ ו  החתימה 

 כדלקמן:

 

הנני הבעלים הרשום של המקרקעין הידועים כגוש ___________ חלקה __________  .1

 (. "המקרקעין")להלן: 

ואני מסכים באופן בלתי הנני מצהיר כי אין לי כל התנגדות ו/או כל טענה ו/או דרישה  .2

להשתתפות של _________________ )שם(  חוזר מסויג בלתי מותנה ובלתי 

במכרז מס'  ( "המציע")להלן: ______________________ )ח.פ/ת.ז( 

 . _________________למכירת זכויות בניה ) עיקרי+ שרות(

ביחס לזכויות להעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה  שלאמתחייב מוותר מראש והנני  .3

, אשר יש בה כדי לפגוע בקיום הוראות ככל וירכוש, חברהמאת ה המציעהבניה שירכוש 

 . ביםהמכרז וההסכם באופן מלא ובמועדים הנקו

לצורך יישום הוראות  חברהכפי שאתבקש על ידי ה הנני מתחייב לחתום על כל מסמך .4

 ויעלה בכך צורך. המכרז וההסכם ככל 

 חברהכל דיספוזיציה במקרקעין ללא אישור מראש ובכתב מאת ה הנני מתחייב לא לעשות .5

 . על פי חוזה המכר באופן מלא חברהעד להשלמת העסקה בין המציע ל

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

__________________                                                         __________________                 

          

             חתימה                                           תאריך                                                    

 אישור עו"ד

, מ _________________, עו"ד מרח' _______________ מ.ר ____________אני הח"

______________, ת.ז ___________ וה"ה מאשר/ת כי ביום __________ הופיע/ו בפניי ה"ה 

סמכים לחייב את התאגיד המו - ______________, ת.ז ___________, )במקרה של תאגיד

 ולאחר שהסברתי להם את משמעות כתב ההתחייבות דלעיל, חתמו עליו בפניי. בחתימתם( 

__________________                                                            ____________________ 

           חתימה                                                                                               תאריך          



 

 50מתוך  23עמוד 

 

 

 
 נוסח חוזה המכר –' בחלק 

 זוכההובין  טרום ייזום ובנייה בע"מ –רמט  שהבבין 
 )כולל נספחים(

 
 רח ו ז ה  מ כ 

 
 2020סבא ביום ___ לחודש _______ שנת -שנחתם בכפר

 
 בין

 
 515389948ח.פ.  טרום ייזום ובנייה בע"מ –שהב רמט 

 שהב( –)להלן  גבעת שמואל, 1ערבה המרח' 
 באמצעות מורשי החתימה מטעמה

 
 

   (החברה –)להלן 
 מצד אחד

 
 לבין
 

 _____________ ח.פ/ח.צ____________
 ___________________מרח' 

 טל': __________; פקס': __________
 (הרוכש –)להלן 

 מצד שני
 
 

זכויות  הינה בעלתהחברה  מהוונות ומשכךהבעלת זכויות החכירה הינה  חברהוה הואיל
מ"ר )עיקרי  9,263 -כשהיקפן הינו  7חלקה  9077הבניה במקרקעין הידועים כגוש 

 ;"(הבנייה זכויות" ו/או "הממכרהלן: "+ שירות( 
 

 פרטי  מכרז פרסמה  "(כ"לח)להלן: "ה חברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מוה והואיל
חברה וכן בגין מכירת הזכויות הלמכירת וניוד זכויות הבניה שבבעלות   21/2020

ר ש"( ואהנוספת המוכרת( בע"מ )להלן: "1995לה ייזום מקרקעין )-שבבעלות שיר
 ;חתם הרוכש הסכם מכר נפרד איתה וביחס לזכויותיה

 
 והרוכש הגיש הצעה לרכישת הזכויות;  והואיל

 
על הצעת הרוכש כהצעה הזוכה במכרז, על פי  הכריזה חכ"לבאמצעות ה חברהוה והואיל

 ;ההחלטת
 

לרוכש בהתאם לתנאי חוזה זה, בכפוף  הזכויותתהיה מוכנה למכור את  חברהוה והואיל
ולאחר שהרוכש ימלא אחר כל התחייבויותיו הרשויות הרלוונטיות  לאישור

 בהתאם לחוזה זה, במלואן ובמועדן;
 

והינו מסכים ומתחייב למלא אחר כל  זכויות הבנייהוברצון הרוכש לרכוש את  והואיל
 התחייבויותיו על פי חוזה זה, במלואן ובמועדן;

 
שירותים בגין  החברה והמוכרת הנוספתתעניק כחלק משירותיה בעבור  חכ"להו והואיל

 בנין מתוכנית כחלק -הכרוכים מקצועי מיוחד לליווי ההליכים הסטטוטוריים יעוץ 
במסגרתו תנהל החברה הכלכלית תכנון  – /א"26/1כס/מק/"ע( המכונה "תב) עיר

הכל כמפורט  לניוד זכויות בניה בסמכות הועדה המקומית/מחוזית לתכנון ובניה
 בהוראות הסכם זה להלן; 
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 הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: לפיכך,
 
 כללי .1

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 1.1
 

 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 1.2
 

 תנאי המכרז ונספחיו והצעת הרוכש במכרז מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. 1.3
 

המורשים לכך , באמצעות חברהמועד חתימת חוזה זה יהא המועד בו חתמה עליו ה 1.4
 מטעמה.

 
למונחים בחוזה זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז, אלא אם כן  1.5

 נאמר במפורש אחרת.
 

בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוזה זה לבין הוראה במסמך אחר ממסמכי  1.6
 הוראות חוזה זה גוברות ומחייבות. –המכרז 

 
 :הגדרות 1.7

 
בנסח רישום המקרקעין נספח , כמפורט  9077בגוש  7חלקה  – "החלקה" 1.7.1

 לחוזה זה; 1מס' 
 

מ"ר   9,263-בהיקף של כ בלבד )ללא קרקע(זכויות בניה  -" הזכויות" 1.7.2
 .)עיקרי + שירות( 

 
 המועד האחרון להגשת הצעות במכרז; –"המועד הקובע"  1.7.3

 
חברה אשר פורסם על ידי ה 21/2020מס'  רטימכרז פ –"המכרז"  1.7.4

, על כל תנאיו ונספחיו, (החכ"ל -הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ )להלן 
 בין המצורפים לו ובין שאינם מצורפים לו;

 
 כל תכנית בנין עיר תקפה ו/או שתקבל תוקף במועד הקובע –" תותכניה" 1.7.5

 /א26/1מק/כס/, לרבות: תכנית בנין עיר מפורטת מס' ההחלה על החלק
 ./י1/25בנין עיר מפורטת מס'  כס/מק/ ותכנית

 
 

 חוזה זה על כל נספחיו; –"חוזה זה"  1.7.6
 -----חלקה-----המגרש אליו תנויידנה הזכויות בגוש –"המגרש המקבל"  1.7.7

 
 נספחים לחוזה זה: 1.8

 
 נסח רישום מקרקעין; –לחוזה זה  1נספח מס'  1.8.1
 ;יחוזה חכירה שהב/אישור זכויות מרמ" –לחוזה זה   2נספח מס'  1.8.2
 ;כתב הוראות לנאמן –לחוזה זה   3נספח מס'  1.8.3

 
 חברההצהרת ה .2
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וכי הזכויות  בחלקה )כהגדרתן לעיל( היא בעלת הזכויותמצהירה בזאת, כי  חברהה

לטובת  משכנתא הרשומהלמעט  וזכות צד ג' אחרת כלשהי, שיעבודפשיות מכל עיקול, חו
 .מכתב כוונות מהבנק( חברהה תספק)במועד החתימה  בנק הפועלים בע"מ

 
 הצהרת הרוכש .3

 
 הרוכש מצהיר בזה כדלקמן:

 
 תנויידנה הזכויותמכרז הובהתאם להוראות  ,בלבדהוא רוכש זכויות בניה  כי 3.1

 .בעיר כפר סבא 9078בגוש  9או חלקה  9077בגוש  7לחלקה אחרת שאינה חלקה 
 

 טיבן, האפשרויות לעשות בהן שימוש לרבות ניודן מצבן , זכויותהכי ראה ובדק את  3.2
 התכנוני ו/או המשפטי;

 
כי בדק, הן בעצמו והן באמצעות מומחים מטעמו, על אחריותו, את כל הנתונים  3.3

 מסמכיות, וכן בדק היטב את , אצל הרשויות השונהלחלקויות, זכהקשורים ל
המגרש  בניה על היות וו/או אפשרו/או מגבלה לו כל הגבלה  ים, וידועתוהתכני

 , לפי כל דין;המקבל
 

הם ומצא כי  חברהאת זכויות ה רמ"יבלרבות  כי בדק אצל הרשויות המוסמכות 3.4
 לצרכיו ולמטרותיו;  מתאימים

 
, ומצאם מתאימים לצרכיו מכל הבניה זכויותכי בדק ובחן את אפשרויות מיצוי  3.5

כל טענה ו/או תביעה כנגד תהיינה לו לא והבחינות ולשביעות רצונו המלאה וכי אין 
והוא מוותר על כל טענות  זכויותלבאשר  ו/או החכ"ל ו/או עיריית כפר סבא חברהה

ברירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא, לרבות מחמת טעות, הטעיה, כפיה, מום או 
 ;ו/או לזכויות הנמכרות ו/או לחברה אי התאמה או פגם כלשהו בנוגע לחלקה

 
( ולזוכה לא תהא כל טענה as is) ןשהמו כ םבמצברוכש ל ותנמכרכי זכויות הבניה  3.6

התכנוני ו/או הרישומי של זכויות  ןבגין מצבהחברה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד 
, לרבות כל טענה בדבר התנאי לפיו מימוש זכויות הבניה על ידי הזוכה יהא הבניה

 . כפוף למתן תוקף לתכנית המאפשרת ניודן של הזכויות
 

הארגוניים לצורך /או הטכניים וו/או הכלים והאמצעים הכספיים כל כי הינו בעל  3.7
 .חוזה זה והוראות המכרזביצוע התחייבויותיו על פי 

 
 חברה והמוכרת הנוספתפועלת בשם ובעבור ה כ"להרוכש מצהיר כי הוא יודע שהח 3.8

 מהווה צד להסכם זה. חכ"למתוקף הסכם ביניהן, ואין 
 

 התחייבויות הרוכש .4
 

 הרוכש מתחייב כדלקמן:
 

 .חברההאת זכויות  מהכי ירכוש את  4.1
 

להלן, בתנאים  7 את מלוא התמורה הכספית הנקובה בסעיף חברהכי ישלם ל 4.2
  .בהפחתת סכום הערבות אשר חולט עם זכייתו ובמועדים הקבועים בו

 
 התחייבויות את צותמל בכדיסעיף זה  הוראותב איןהסר ספק מובהר בזה כי  למען 4.3

 על פי חוזה זה.  שכהרו
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בכתב מאת ללא אישור מראש ו שבבעלותולא יבצע כל דיספוזיציה במקרקעין  כי 4.4

 .החברה
 

 העסקה .5
 

סך כל זכויות הבניה אשר תימכרנה על ידי החברה, בהתאם להוראות התכניות  5.1

בהיקף משוער של הינן נכון למועד חתימת הסכם זה,  לעיל( 1.7.5)כהגדרתן בסעיף 

היקף הזכויות והנתונים המפורטים בסעיף זה (. עיקרי ושירות)מ"ר  9,246 -כ

 המוכרת הנוספת ו/או ו/או חכ"להמובאים אך ורק למען הנוחיות ואין החברה ו/או 

  ם., אחראים על דיוקם ו/או על שלמותןמי מטעמ

תערוך,  כ"להחזכויות הבניה נשוא המכרז כפופות לניודן בהתאם להוראות המכרז.  5.2

תכנית לניוד הזכויות, אשר תוגש על ידה לאישור  הצדדיםותאשר עבור  , תגישתכין

אישור תכנית לניוד הזכויות כאמור הינו תנאי מתלה  .מוסד התכנון המתאיםרמ"י ו

הכל כמפורט בסעיף  לקיום עסקת המכר, נשוא הסכם זה, בין החברה ובין הרוכש

 .להלן 10

תפעל כאמור עבור  הנוספת חברה והמוכרתמטעם ה כ"לבהמשך לאמור לעיל, הח 5.3

הגורמים רמ"י וכל ואישורה על ידי  הגשתההכנתה, , התכניתלעריכת  הצדדים

 כ"להמוסמכים וכן לקבלת אישור ניוד הזכויות מאת מוסד התכנון המתאים. הח

חודשים ממועד ( עשרים וארבעה) 24תשלים את עריכת התב"ע ואישורה בתוך 

 תעמוד בתוקפה למשך  רוכשבהתאם, הצעת ה .ההכרזה על זוכה במכרז, לכל היותר

חודשים מאותו המועד. מבלי למעט מהאמור לעיל ובכפוף )עשרים וארבעה(  24

)שנים  12ליתר הוראות המכרז, הצדדים יהיו רשאים להאריך תקופה זו למשך 

עבור הצדדים תפעל  החברה והמוכרת הנוספת םמטע החכ"ל עשר( חודשים נוספים.

מחוזי ו ו/או פיצול והסבת/או ו הממכרלקבלת הסכמה של רמ"י להעברת  מול רמ"י

. הסכמת רמ"י הינה תנאי המקבללמגרש  מוכרת הנוספתהחברה וההחכירה של 

 .ובין הזוכה חברה והמוכרת הנוספתמתלה לקיום עסקת המכר בין ה

 חכ"ללא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר עם הליך זה אשר נעשה על ידי ה רוכשל 5.4

חברה והוא מוותר בזה על כל טענה בעניין זה ומובהר כי אין בהתחייבות בעבור ה

כאמור לעיל משום התחייבות לאישור התכנית ו/או לניוד  ו/או החכ"ל החברה

, ורמ"י מובהר מפורשות כי שיקול דעת מוסדות התכנון הרלוונטיים .הזכויות

אי ובלעדי ולזוכה לא לאשר או שלא לאשר תכנית כאמור, הינו שיקול דעת עצמ

בנסיבות בהן הוחלט, מכל סיבה שהיא, החברה  ו/או החכ"ל תהא כל טענה כלפי

שלא לאשר תכנית לניוד הזכויות ו/או כל תכנית אחרת לעניין זה, כאמור לעיל 

 .ולהלן

אולם ועל אף האמור לעיל בכל מקרה בו בשל קידום תב"ע בעבור הצדדים יתקבלו  5.5

"( הרי הנוספות הזכויותן תוצאה של ניוד הזכויות )להלן: "זכויות אצל הרוכש שאינ

 בהתאם למחיר למ"ר אשר לפיו זכה במכרז.  שלם תמורה בגין זכויות אלוישהרוכש 
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 אישור העברת הזכויות על ידי מוסד התכנון .6

 

המאשרת את ניוד הזכויות,  מובהר כי עם מתן תוקף בוועדה ופרסום ברשומות של התכנית
 הנאמן יעביר את מלוא התמורה לחברה ולרוכש לא יהיו כל טענות בקשר לכך.  

 
 התמורה .7

 
כאמור בחוזה זה, ישלם הרוכש סך של  הבנייהלרכישת זכויות  בתמורה 7.1

_______________ _______________ :)במילים ₪_____________ 
בתוספת הפרשי הצמדה  ,למכרז 5נספח מס'  ,שקלים חדשים(, כפי שנקבע בהצעתו

 –להלן, ובתוספת מע"מ כדין )להלן  7.4-ו 7.3למדד וריבית כאמור בסעיפים 
 (.התמורה

 
, ₪ 2099 -ל  2000הינו בין  והמחיר למ"רלעיל, במידה  7.1על אף האמור בסעיף  7.2

לתכנון ובניה, אזי סכום  המקומיתובמידה ותכנית ניוד הזכויות תאושר ע"י הועדה 
 נוספים למ"ר, לא כולל מע"מ. ₪ 100-התמורה יגדל ב

 
ולהלן תחושב בפועל על פי  לעיללמען הסר כל ספק, כי התמורה כהגדרתה  מובהר

במכפלת הצעתו למ"ר של  מצוין לעילאשר )עיקרי + שירות( סך היקף הזכויות 
  הרוכש.

 
את ניוד כל הזכויות  המוסמכתהרוכש מוותר על כל טענה בדבר אי אישור הועדה 

של חלק באופן מלא ומתחייב לעמוד בהוראות ההסכם כאמור גם אם יאושר ניוד 
 בלבד.  מהזכויות

 
 

 
 :בחוזה זה 7.3

 
משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם בכל  –" מדד המחירים לצרכן" 7.3.1

חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא 
 במקומה, או כל מדד אחר שיתפרסם במקומו;

 
האחרון להגשת מדד המחירים לצרכן הידוע במועד  –" מדד הבסיס" 7.3.2

, או בסמוך לכך, בגין 2021שנת  ינואר חודשב, שפורסם הצעות במכרז
 ; 2021שנת  פברואר חודש

 
מדד המחירים לצרכן אשר יתפרסם לאחרונה לפני  –" המדד החדש" 7.3.3

 מועד פירעונו בפועל של כל תשלום על פי חוזה זה. 
 

אם ביום פירעונו בפועל של כל תשלום שהוא  –" הפרשי הצמדה למדד" 7.3.4
על פי חוזה זה יהא המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, ישולם אותו תשלום 

 הבסיס; יחס בו עלה המדד החדש לעומת מדד כשהוא מוגדל באותו ה
 

אם ביום פירעונו בפועל של כל תשלום שהוא על פי חוזה זה, יהיה המדד 
 ממדד הבסיס, יראו את מדד הבסיס כאילו הוא המדד החדש.  נמוךהחדש 

 
 :כדלקמן ובמועדים בסכומיםהכספית תשולם על ידי הרוכש בתשלומים  התמורה 7.4

 
)או תמומש ההמחאה הבנקאית( תחולט ערבות המכרז  הזכיההודעת  עם 7.4.1

 .כהגדרתו להלן מסר לנאמןיות כתשלום ראשון
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, על חשבון חכ"ללימסור הזוכה  הזכייה הודעת קבלת מיום ימים 7 תוך 7.4.2

 "שיועמ חשבון נאמנות ע"ש לפקודתהתמורה, המחאה בנקאית משוכה 
 מיליון שני) ₪ 2,250,000 סך על, (ןהנאמ –)להלן  חכ"ל החברה ובא כח

 –)להלן  (, בתוספת מע"מחדשים שקליםומאתיים וחמישים אלף 
  (.השני התשלום

 
 לתכנון המקומית הועדההמלצת  קבלת מיום ימים( עשר הארבע) 14 תוך 7.4.3

 ישלם הזוכה לנאמן את יתרת התמורה, התכניתובניה בדבר הפקדת 
התשלומים ששולמו כאמור לעיל, בהמחאה הנקובה בהצעתו בניכוי 

יתרת  או השלישי התשלום –)להלן  ןהנאמ לפקודת בנקאית משוכה
מובהר כי ללא השלמת התשלום והעברתו ובתוספת מע"מ.  (התמורה

 לנאמן לא תופקד התכנית לאישור.
 

התקיים התנאי המתלה בפרק הזמן הקבוע להתקיימותו כאמור  לא 7.4.4
בוטל על ידי הצדדים בהסכמה כמ יראה חוזה זה – להלן  10בסעיף 

, התשלומים ששולמו ע"ח התמורהלזוכה את ישיב הנאמן ובמקרה זה 
 .ימים( 14) ארבעה עשרבתוך 

 
 ניםכלפי הנאמ חברהחוזה המכר כאמור לעיל יהווה הוראה של ה ביטול 7.4.5

  .בדבר השבת הסך שבנאמנות לידי הזוכה במכרז
 

 (,10.1.3להלן )למעט הקבוע בסעיף  10כהגדרתו בסעיף  המתלה התנאי התקיים 7.5
על  התמורה יתרת תשלום את השליםוהזוכה לא  להתקיימותו הקבוע הזמן בפרק

/או לא קיים  ופי הצעתו בתוך פרק הזמן אשר נקבע לכך בחוזה המכר ו/או חזר בו 
יבוטל חוזה המכר ובמקרה זה  –פי המכרז ו/או חוזה המכר  עלאת התחייבויותיו 

)התשלום  לעיל 7.4.3-ו 7.4.1הסך הכספי הנקוב בסעיף  את רוכשל נאמןשיב הילא 
 רוכשהראשון והשני( וסך זה ישמש פיצוי מוסכם ומוערך מראש אותו מתחייב ה

לשלם ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו ומבלי לגרוע מכל זכות, סעד או טענה שתעמוד 
 . דין על פי החוזה ועל פי לחברה

 
למרות האמור לעיל, מוסכם בזאת בין הצדדים, כי הרוכש יהיה רשאי להקדים  7.6

 .חברהמאת ה מראש ובכתבשלומים, אם קיבל על כך הסכמה פירעון ת
 

את התמורה בהתאם לתנאים  )על ידי העברת הכספים לנאמן( חברהישלם ל הרוכש 7.7
, עד רוכשל תמסור חברה, בתוספת מע"מ כחוק. הזהובמועדים המפורטים בחוזה 

ולתשלום לרשויות מע"מ, בגין כל תשלום מתשלומי  לדיווחהמועד הקבוע בחוק 
ו/או חשבונית התמורה אשר נפרע בפועל, טופס עסקת אקראי בגין המע"מ 

 . וכמתחייב על פי דין עבור אותו תשלום שנפרע בפועלמס/קבלה 
 

 מיסים, היטלים ואגרות .8
 

  .מתוך הסכום שיופקד בנאמנות וישולם על ידה חברהמס שבח, אם יחול, יחול על ה 8.1
 

 .במועדים הקבועים בחוק יחול על הרוכש וישולם על ידו מס רכישה 8.2
 

 על יחול, הקובע המועד עד תוקף לה שניתן עיר בניין תכנית בגין השבחה היטל 8.3
 .החברה
 

ככל שתחולנה על פי הדין, הוצאות ביול, הן של חוזה והן של כל מסמך אחר הקשור  8.4
זה, תחולנה הוצאות אלו על הרוכש ותשולמנה על ידו במועד או הנובע מחוזה 

 שנקבע לכך על ידי הרשויות המוסמכות.
 

על ידי רשות הזכויות , יוטלו על ו/או כתוצאה מהתכנית אם לאחר המועד הקובע 8.5
ממשלתית או עירונית, מס, אגרה, היטל או תשלום חובה אחר, או אז יחולו המס, 
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על הרוכש וישולמו על ידו, זאת אף אם החבות האגרה, ההיטל ו/או התשלום 
 .חברההחוקית לתשלומים תחול על ה

 
 , האגרות, תשלומים, תשלומי חובה למיניהםהרוכש יישא בכל תשלומי המיסים 8.6

לבד  העסקה נשוא מכרז זהניוד הזכויות והשונים, אשר יחולו בקשר עם וההיטלים 
ידווחו במועדים הקבועים לכך מו ו. תשלומים אלה ישולמתשלום מס שבח, ככל וחל

. למען חברהל פי הוראות כל דין, אף אם החבות החוקית לתשלומם תחול על הע
הרוכש העסקה ו/או הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל תשלום מע"מ, אשר יחול על 

, ישולם על ידי הרוכש והוא לא יהא רשאי להשית החברה ו/או על החכ"לו/או על 
  . תשלום כלשהו ו/או החכ"ל נוספתהחברה ו/או המוכרת ה על

 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ככל ויחולו אגרות ו/או היטלים ו/או תשלומים  8.7

ניוד הזכויות גופים ציבוריים ו/או שלטוניים בקשר עם למכל מין וסוג לרשויות ו/או 
, הן יחולו על ו/או יישומו ו/או בקשר ו/או כתוצאה מהתכניות קיום חוזה זהו/או 

הרוכש בלבד. הרוכש מצהיר כי הוא בדק מראש את כל העלויות הצפויות לו 
 ך. כתוצאה ובקשר עם חוזה זה ולא תעמוד לו כל טענה בקשר עם כ

 
 רישום .9

 
  הרוכשע"ש זכויות הרישום  9.1

 
הרוכש מצהיר כי הוא מודע לכך שלא ניתן לרשום את העברת הזכויות  9.1.1

 אחר.בפנקסי רשם המקרקעין או בכל פנקס רשמי 
 

 תנאי מתלה .10
 

 להתקיימות התנאים הבאים: כפוף זה מכר הסכם 10.1
 

 ובניה לתכנון )על פי דין( המחוזיתהמקומית או  הועדה אישור 10.1.1
 זכויות לניוד תכנית להוראות בהתאם הזכויות לניוד

 הצעתו במסגרת הרוכש ידי על הוצעה אשר למקרקעין
 .לניוד תאושרנה אשר הזכויות להיקף ובהתאם

 
ומודגש כי ייתכן והיקף הזכויות שיאושרו לניוד יהיה  מובהר 10.1.2

 בקשר טענה כל תעלה לא ולרוכש הבניה מזכויות קטן אושונה 
 היקף לפי תשולם התמורה, מהאמור לגרוע מבלי. כך עם

 שהציע כפי"ר למ הסכום במכפלת לניוד שיאושרו הזכויות
 .בהצעתו

 
מקומית ה הועדה ידי על ניוד זכויות הבניה לתכנית תוקף מתן 10.1.3

 .ובניה לתכנון מחוזיתאו ה
 

אישור רמ"י לניוד הזכויות, ללא פגיעה כלשהי בזכויות החברה  10.1.4
 .7חלקה  9077במקרקעין הידועים כגוש 

 
עולה על  במידה ויידרש תשלום לרמ"י בגין ניוד הזכויות אשר 10.1.5

תהיה שמורה הזכות לביטול  חברהל ₪ 2,000,000  סך של
לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או  ו/או לרוכשההסכם 

 . תביעה בגין ביטול ההסכם
 

לרוכש כל למען הסר ספק מובהר כי בביטול כאמור לא תעמוד  10.1.6
 .כל טענה ו/או דרישה בעניין וזכות לפיצוי ולא תהיה ל

 
 ("התנאי המתלה")להלן ביחד : 
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 תכניתה לעריכת כאמור פעלתבעבור החברה והמוכרת הנוספת  כ"להח 10.2
 הזכויות ניוד בדבר אישור לקבלת וכן המוסמכים הגורמים ידי על ואישורה

 עריכת את חכ"ל תשליםה. ובניה לתכנון המחוזיתהמקומית או  הועדה מאת
 להגשת האחרון מהמועד חודשים( וארבעה עשרים) 24 בתוך ואישורה תכניתה

 . היותר לכל, במכרז הצעות
 

 חודשים( וארבעה עשרים) 24 למשך פהובתק תעמוד רוכשה הצעת, בהתאם
 לעיל מהאמור למעט מבלי אולם, במכרז הצעות להגשת האחרון מהמועד

 להאריך רשאים יהיו הצדדים, זה חוזה או/ו המכרז הוראות ליתר ובכפוף
 "פרק הזמן)להלן:  נוספים חודשים( עשר שנים) 12 למשך זו תקופה

 (.המתלה""המועד לקיום התנאי  או להתקיימות התנאי המתלה"
 

 יבוטל ,המתלה התנאי יימותקלהת הזמן בפרק המתלה התנאי התקייםלא  10.3
 את לזוכה החברה תשיב זה ובמקרה בהסכמה הצדדים ידי על המכר חוזה

 את להשיב לנאמן הוראה הינו ()בלבד זה במקרה חוזה ביטול. השני התשלום
סכום הערבות לא יוחזר בכל  מובהר כי .לרוכש בנאמנות שנשמרו הכספים

  מקרה.
 

 
 הפרות .11

 
פים ילחוזה זה הינם סע 3,4,5,6,7,8,10,11הצדדים מסכימים בזה, כי סעיפים  11.1

 עיקריים בחוזה זה אשר הפרתם תחשב כהפרה יסודית של החוזה.
 

ישלם הרוכש בכל מקרה של הפרה יסודית, כאמור לעיל, מוסכם בין הצדדים, כי  11.2
בסך הוכחת נזקים כלשהם, בפיצוי מוסכם וקבוע מראש, ללא כל צורך  חברהל

, כל זאת מלבד התמורה על פי חוזה זה)חמישה עשר אחוז( מסך  15%-השווה ל
 . לכל סעד ו/או תרופה אחרת על פי דין החברהשל  הזכותובנוסף על 

 
בביצוע תשלום התמורה,  ( ימים7) שבעהעל  העולהבמקרה שהרוכש איחר איחור  11.3

( יום מראש 14) עשר ארבעהרשאית, לאחר מתן התראה בכתב של  חברהתהיה ה
לרוכש, לבצע כל אחת מהפעולות הבאות, או כולן ביחד, ללא צורך בפסק דין או 
החלטה שיפוטית אחרת, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחר שעומדים 

 לפי חוזה זה ו/או הדין; לזכותה
 

 חוזה זה; לבטל 11.3.1
 

 ;זכויותבלא למסור לרוכש חזקה  11.3.2
 

 ויות.כתב"ע לניוד הזהלעצור ו/או לבטל את  11.3.3
 

על פי נהליה  זכויותהלהתקשר עם כל צד שלישי שהוא, בחוזה למכירת  11.3.4
 ושיקול דעתה הבלעדי. 

 
זכאית לבטל חוזה זה, בכל מקרה של  חברהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה ה 11.4

 ובמקרה זה יחולו הוראות הבאות:הפרתו על ידי הרוכש 
 

ככל שנמסרה לו החזקה  בזכויותאת החזקה  חברההרוכש ישיב ל 11.4.1
מכל חוב, שיעבוד,  ותנקי ןדי, כשהבאופן מי טול,טרם מועד הבי זכויותב

 ;, הערה ו/או זכות צ ג' כלשהימשכון
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כשהן נקיות מכל חוב,  חברהלידי ה זכויותבבכפוף להשבת החזקה  11.4.2

כאמור לעיל, יהיה הרוכש  שעבוד, משכון, הערה ו/או זכות צד ג' כלשהי,
על פי חוזה זה )קרן  חברהזכאי להחזר בגין הכספים ששולמו על ידו ל

, על חברהבלבד ללא הפרשי הצמדה או ריבית(, בניכוי כל סכום המגיע ל
פי חוזה זה ו/או על פי דין, בגין הפרת חוזה זה על ידי הרוכש, לרבות 

 מוסכם. הפיצוי הסכומי 
 

  תשלום, הוצאה, מלבד ההחזר האמור לעיל, לא יהיה הרוכש זכאי לכל
פיצוי ו/או לכל סעד שהוא, לרבות התשלומים בגין השקעות שבוצעו על 

 חברה/או תביעה כנגד הידו בחלקה, והוא מוותר בזאת על כל דרישה ו
 ו/או מטעמה בשל כך. 

 
 
 
 

 הוראות כלליות .12
 

 או שינוי ויתור 12.1
 

הסכמה של צד לחוזה זה לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה  12.1.1
תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש מי 
מהצדדים בזכויות שניתנו לו על פי החוזה במקרה מסוים, אין לראות 

ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור בכך 
 כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

 
שום ויתור או הימנעות מפעולה במועדה או ארכה שתינתן, לא יחשבו  12.1.2

כויתור של כל צד על זכות מזכויות והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, 
 כולן או מקצתן בכל עת שימצא לנכון.

 
  תיקון לחוזה 12.2

 
כל תיקון אות תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם 

 לא כן, לא יהא להם כל תוקף. 
 

ו/או כל זכות אחרת ו/או  הרוכש לא יהיה רשאי לרשום הערת אזהרה ו/או משכון 12.3
 בגין הסכם זה. לטובת צד ג'

 
 קיזוז 12.4

 
כל דין כנגד  עפ"יהרוכש מוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לו  12.4.1

 .חברהה
 

תהיה זכאית לקזז ו/או לעכב תחת ידה ו/או לגבות כל סכום  חברהה 12.4.2
שמגיע ו/או שיגיע לה מן הרוכש מתוך כספים שיגיעו ממנה לרוכש, ככל 

ת כל סכום שהיא עלולה לשאת בו ו/או ולרב שיגיעו, מכל מין וסוג שהם,
תישא בו בגין מעשי ו/או מחדלי הרוכש, בין שהסכום קצוב ובין שאינו 

 קצוב. 
 

 תשלום במקום הצד האחר 12.5
 

כל סכום שתשלומו חל על פי תהיה רשאית אך לא חייבת לשלם  חברהה 12.5.1
לשלמו,  ששלחה לרוכש דרישה בכתב, וזאת לאחר הרוכשחוזה זה על 

 . בהודעה שנדרש לעשות כן פרק הזמן לא שילמו, תוך  והרוכש
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 , כאמור הרוכשזה על  חוזהסכום כלשהו החל על פי  חברהשילמה ה 12.5.2
הראשונה, כשסכום  הלהחזר הסכום מיד עם דרישת זכאית חברהה תהיה

ועד ליום השבתו בפועל,  על ידה זה יישא, החל מיום תשלום הסכום
)ששה  6%וריבית צמודה למדד בשיעור שנתי של  למדדהפרשי הצמדה 

  (.אחוז
 

 סמכות שיפוט והדין החל 12.6
 

הייחודית לדון בכל עניין הנוגע לחוזה זה או הנובע ממנו מוקנית לבית ת מכוהס
יפו ולא תהיה סמכות לכל בית -המשפט המוסמך מבחינה עניינית בעיר תל אביב

 משפט אחר בעניין זה. 
 

 המוסכמיםמיצוי התנאים  12.7
 

חוזה זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים המוסכים בין הצדדים, כל 
 הבטחות, ערבות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בדבר נשוא

חוזה זה שנינתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת חוזה זה ואשר לא באו לידי 
החיובים והזכיות הקבועים בחוזה זה או  ביטוי מפורש בו, אין בהם כדי להוסיף על

הנוגעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשרים בהם החל 
 מתאריך חוזה זה. 

 
 ביול החוזה 12.8

 
ככל שתחול על פי הדין, חובת ביול ביחס לחוזה זה, לרבות נספחיו המצורפים ואלה 

 שיתווספו בעתיד, תחול חובה זו, על הרוכש. 
 
 

 הודעות .13
 

 תחשב כמתקבלת בעת מסירתה. –שנמסרה ביד על יד צד למשנהו  הודעהכל  13.1
 

כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום על פי הכתובת המצוינת ותוך  13.2
שבעים ושתיים  תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני תוך –ציון הנמען המצוין 

 שלחה מבית דואר בישראל. ( שעות ממועד הי72)
 

 הצדדיםכתובות  .14
 

 ., גבעת שמואל1רחוב הערבה : חברהה 14.1
 _____________________________________________. הרוכש: 14.2

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 
 

____________________  _________________   
 

      הרוכש      חברהה         
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 אישור
 

אני הח"מ ____________, עו"ד, המשמש/ת כיועץ המשפטי של הרוכש, מאשרת/ת בזה, כי ביום 
___________ נושא/ת/י ת.ז -_________ הופיע/ו בפניי מר/גב'/ה"ה ____________ ו

__________, אשר הינו/ה/ם מורשי חתימה כדין ברוכש, ולאחר שהזהרתי אותו/ה/ם -_____________ ו
לומר את האמת וכי יהיה/תהיה/יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה/יעשו כי עליו/ה/ם 

 כן, אישר/ה/ו את נכונות הצהרתו/ה/ם דלעיל וחתם/ה/ו עליה בפני.
 
 
 

        _______________ 
 חתימת וחותמת עו"ד         
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 לחוזה המכר  1נספח מס' 
 נסח רישום מקרקעין

 
 

 
  



פרצלציה רצונית סוג שטר: 18/06/2006 מיום: 18417/2006 הנכס נוצר ע"י שטר:

שטח במ"ר רשויות

5,537.00 עיריית כפר סבא

המספרים הישנים של החלקה

9077/5

חכירות
מס' זיהוי סוג זיהוי שם החוכר מהות פעולה תאריך מס' שטר

515389948 חברה   שהב- רמט טרום יזום ובניה 
בע"מ

תיקון טעות סופר 01/07/2020 28290/2020/1

החלק בזכות

בשלמות

הערות:   העברה בתמורה

תאריך סיום בתנאי שטר מקורי רמת חכירה

04/01/2042 28308/2019/1 ראשית

החלק בנכס

חלק במקרקעין אין הגבלה בירושה קיימת הגבלה בהעברה חכירה מהוונת

28290/2020 שטרי תיקון:

על כל הבעלים

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

קרן קיימת לישראל חלוקה  18/06/2006 18417/2006/44

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 2

01/07/2020
ט' תמוז תש"פ

שעה: 17:07

תאריך

150812 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 9077     חלקה: 7



משכנתאות

מס' זיהוי סוג זיהוי בעלי המשכנתה מהות פעולה תאריך מס' שטר

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ משכנתה 30/12/2019 61293/2019/1

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

515389948 חברה   שהב- רמט טרום יזום ובניה 
בע"מ

החלק בנכס סכום דרגה

חלק במקרקעין ללא הגבלת סכום  ראשונה

על כל החוכרים

סוף נתונים

נסח חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת מהווה מקור כל עוד הוא נשמר באופן אלקטרוני כאמור בחוק חתימה אלקטרונית, תשס"א - 2001

שולמה אגרה

עמוד 2 מתוך 2

01/07/2020
ט' תמוז תש"פ

שעה: 17:07

תאריך

150812 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 9077     חלקה: 7
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 לחוזה המכר  2נספח מס' 
 חוזה חכירה שהב/אישור זכויות מרמ"י
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 לחוזה המכר  3נספח מס' 

 כתב הוראות לנאמן
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 נוסח חוזה המכר –' בחלק 

 זוכהובין ה בע"מ (1995לה ייזום מקרקעין )-שירבין 
 )כולל נספחים(

 
 רח ו ז ה  מ כ 

 
 2020סבא ביום ___ לחודש _______ שנת -שנחתם בכפר

 
 בין

 
 

 51-2156951.פ. ח, ( בע"מ1995) מקרקעין ייזוםלה -שיר
 גן רמת 52132 מיקוד 3289.ד ת

 החתימה מטעמה הבאמצעות מורש
 

   (החברה –)להלן 
 מצד אחד

 
 לבין
 

 _____________ ח.פ/ח.צ____________
 מרח' ___________________

 טל': __________; פקס': __________
 (הרוכש –)להלן 

 מצד שני
 
 

זכויות  הינה בעלת החברה מהוונות ומשכךהבעלת זכויות החכירה הינה  חברהוה הואיל
מ"ר )עיקרי  3,153 -שהיקפן הינו כ 9חלקה  9078הבניה במקרקעין הידועים כגוש 

 ;"(הבנייה זכויות" ו/או "הממכר+ שירות( הלן: "
 

מכרז פרטי   פרסמה  "(כ"לחחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ )להלן: "הוה והואיל
למכירת וניוד זכויות הבניה שבבעלות החברה וכן בגין מכירת הזכויות   21/2020

)להלן:  515389948ח.פ.  טרום ייזום ובנייה בע"מ –שהב רמט  שבבעלות 
 ;ר איתה וביחס לזכויותיה חתם הרוכש הסכם מכר נפרדש"( ואהנוספת המוכרת"

 
 הזכויות;והרוכש הגיש הצעה לרכישת   והואיל

 
על הצעת הרוכש כהצעה הזוכה במכרז, על פי  הכריזה חברה באמצעות החכ"לוה והואיל

 ;ההחלטת
 

לרוכש בהתאם לתנאי חוזה זה, בכפוף  הזכויותתהיה מוכנה למכור את  חברהוה והואיל
ולאחר שהרוכש ימלא אחר כל התחייבויותיו  הרשויות הרלוונטיות לאישור

 במועדן;בהתאם לחוזה זה, במלואן ו
 

והינו מסכים ומתחייב למלא אחר כל  זכויות הבנייהוברצון הרוכש לרכוש את  והואיל
 התחייבויותיו על פי חוזה זה, במלואן ובמועדן;

 
תעניק כחלק משירותיה בעבור החברה והמוכרת הנוספת שירותים בגין  והחכ"ל והואיל

 בנין מתוכנית כחלק -הכרוכים מקצועי מיוחד לליווי ההליכים הסטטוטוריים יעוץ 
במסגרתו תנהל החברה הכלכלית תכנון  – /א"26/1כס/מק/"ע( המכונה "תב) עיר

הכל כמפורט  לניוד זכויות בניה בסמכות הועדה המקומית/מחוזית לתכנון ובניה
 בהוראות הסכם זה להלן; 
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 לפיכך, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 
 כללי .1

 בלתי נפרד ממנו.המבוא לחוזה זה מהווה חלק  1.1
 

 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 1.2
 

 תנאי המכרז ונספחיו והצעת הרוכש במכרז מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. 1.3
 

, באמצעות המורשים לכך חברהמועד חתימת חוזה זה יהא המועד בו חתמה עליו ה 1.4
 מטעמה.

 
המכרז, אלא אם כן למונחים בחוזה זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי  1.5

 נאמר במפורש אחרת.
 

בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוזה זה לבין הוראה במסמך אחר ממסמכי  1.6
 הוראות חוזה זה גוברות ומחייבות. –המכרז 

 
 :הגדרות 1.7

 
, כמפורט בנסח רישום המקרקעין נספח  9078בגוש  9חלקה  – "החלקה" 1.7.1

 לחוזה זה; 1מס' 
 

מ"ר   3,153-בהיקף של כ בלבד )ללא קרקע(זכויות בניה  -" הזכויות" 1.7.2
 .)עיקרי + שירות( 

 
 המועד האחרון להגשת הצעות במכרז; –"המועד הקובע"  1.7.3

 
אשר פורסם על ידי החברה  21/2020מכרז פרטי מס'  –"המכרז"  1.7.4

(, על כל תנאיו ונספחיו, החכ"ל -הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ )להלן 
 מצורפים לו;בין המצורפים לו ובין שאינם 

 
כל תכנית בנין עיר תקפה ו/או שתקבל תוקף במועד הקובע  –" התכניות" 1.7.5

/א 26/1, לרבות: תכנית בנין עיר מפורטת מס' כס/מק/ההחלה על החלק
 /י.1/25ותכנית בנין עיר מפורטת מס'  כס/מק/

 
 חוזה זה על כל נספחיו; –"חוזה זה"  1.7.6

 
 -----חלקה-----הזכויות בגוש המגרש אליו תנויידנה –"המגרש המקבל"  1.7.7

 
 נספחים לחוזה זה: 1.8

 
 נסח רישום מקרקעין; –לחוזה זה  1נספח מס'  1.8.1
 ;להב/אישור זכויות מרמ"י-חוזה חכירה שיר –לחוזה זה   2נספח מס'  1.8.2
 ;כתב הוראות לנאמן –לחוזה זה   3נספח מס'  1.8.3

 
 חברההצהרת ה .2
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לעיל( בחלקה וכי הזכויות היא בעלת הזכויות )כהגדרתן מצהירה בזאת, כי  חברהה

חופשיות מכל עיקול, שיעבוד, וזכות צד ג' אחרת כלשהי למעט משכנתא הרשומה לטובת 
 .(מהבנקמכתב כוונות  חברהה תספק)במועד החתימה  בנק הפועלים בע"מ

 
 הצהרת הרוכש .3

 
 הרוכש מצהיר בזה כדלקמן:

 
הזכויות  תנויידנהמכרז הובהתאם להוראות  ,הוא רוכש זכויות בניה בלבד כי 3.1

 כפר סבא.בעיר  9078בגוש  9או חלקה  9077 בגוש 7לחלקה אחרת שאינה חלקה 
 

טיבן, האפשרויות לעשות בהן שימוש לרבות ניודן מצבן  , זכויותכי ראה ובדק את ה 3.2
 התכנוני ו/או המשפטי;

 
כי בדק, הן בעצמו והן באמצעות מומחים מטעמו, על אחריותו, את כל הנתונים  3.3

 מסמכיהקשורים לזכויות, לחלקה, אצל הרשויות השונות, וכן בדק היטב את 
המגרש  בניה על היות וו/או אפשרו/או מגבלה לו כל הגבלה  יםוידוע ,תוהתכני

 , לפי כל דין;המקבל
 

הם ומצא כי  חברהאת זכויות ה רמ"יבלרבות  כי בדק אצל הרשויות המוסמכות 3.4
 לצרכיו ולמטרותיו;  מתאימים

 
, ומצאם מתאימים לצרכיו מכל הבניה זכויותכי בדק ובחן את אפשרויות מיצוי  3.5

לא תהיינה לו כל טענה ו/או תביעה כנגד והבחינות ולשביעות רצונו המלאה וכי אין 
והוא מוותר על כל טענות  זכויותבאשר לו/או החכ"ל ו/או עיריית כפר סבא  חברהה

מחמת טעות, הטעיה, כפיה, מום או  ברירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא, לרבות
 ;ו/או לחברה ו/או לזכויות הנמכרות אי התאמה או פגם כלשהו בנוגע לחלקה

 
( ולזוכה לא תהא כל טענה as is) ןשהמו כ םבמצברוכש ל ותנמכרכי זכויות הבניה  3.6

התכנוני ו/או הרישומי של זכויות  ןבגין מצבהחברה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד 
, לרבות כל טענה בדבר התנאי לפיו מימוש זכויות הבניה על ידי הזוכה יהא הבניה

 . כפוף למתן תוקף לתכנית המאפשרת ניודן של הזכויות
 

הארגוניים לצורך /או הטכניים וו/או הכלים והאמצעים הכספיים כל כי הינו בעל  3.7
 .חוזה זה והוראות המכרזביצוע התחייבויותיו על פי 

 
הרוכש מצהיר כי הוא יודע שהחכ"ל פועלת בשם ובעבור החברה והמוכרת הנוספת  3.8

 מהווה צד להסכם זה. חכ"למתוקף הסכם ביניהן, ואין 
 
 התחייבויות הרוכש .4

 
 הרוכש מתחייב כדלקמן:

 
 .חברההאת זכויות  מהכי ירכוש את  4.1

 
להלן, בתנאים  7 את מלוא התמורה הכספית הנקובה בסעיף חברהכי ישלם ל 4.2

  .בהפחתת סכום הערבות אשר חולט עם זכייתו ובמועדים הקבועים בו
 

למען הסר ספק מובהר בזה כי אין בהוראות סעיף זה בכדי למצות את התחייבויות  4.3
 ש על פי חוזה זה. כהרו

 
בכתב מאת ו מראש אישור ללא שבבעלותו במקרקעין דיספוזיציה כל יבצע לא כי 4.4

 .החברה
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 העסקה .5
 

סך כל זכויות הבניה אשר תימכרנה על ידי החברה, בהתאם להוראות התכניות  5.1

בהיקף משוער של הינן נכון למועד חתימת הסכם זה,  לעיל( 1.7.5)כהגדרתן בסעיף 

היקף הזכויות והנתונים המפורטים בסעיף זה (. עיקרי ושירות)מ"ר  3,153 -כ

 המוכרת הנוספת ו/או ו/או חכ"להמובאים אך ורק למען הנוחיות ואין החברה ו/או 

  ם., אחראים על דיוקם ו/או על שלמותןמי מטעמ

תערוך,  כ"לזכויות הבניה נשוא המכרז כפופות לניודן בהתאם להוראות המכרז. הח 5.2

תכנית לניוד הזכויות, אשר תוגש על ידה לאישור הצדדים ותאשר עבור  , תגישתכין

ניוד הזכויות כאמור הינו תנאי מתלה אישור תכנית ל .מוסד התכנון המתאיםרמ"י ו

הכל כמפורט בסעיף  לקיום עסקת המכר, נשוא הסכם זה, בין החברה ובין הרוכש

 .להלן 10

תפעל כאמור עבור מטעם החברה והמוכרת הנוספת  כ"לבהמשך לאמור לעיל, הח 5.3

הגורמים רמ"י וכל ואישורה על ידי  התכנית, הכנתה, הגשתהלעריכת  הצדדים

 כ"לן לקבלת אישור ניוד הזכויות מאת מוסד התכנון המתאים. החהמוסמכים וכ

חודשים ממועד ( עשרים וארבעה) 24תשלים את עריכת התב"ע ואישורה בתוך 

 תעמוד בתוקפה למשך  רוכשבהתאם, הצעת ה. ההכרזה על זוכה במכרז, לכל היותר

ובכפוף חודשים מאותו המועד. מבלי למעט מהאמור לעיל )עשרים וארבעה(  24

)שנים  12ליתר הוראות המכרז, הצדדים יהיו רשאים להאריך תקופה זו למשך 

עבור הצדדים תפעל מטעם החברה והמוכרת הנוספת  החכ"ל עשר( חודשים נוספים.

מחוזי ו ו/או פיצול והסבת/או ו הממכרמול רמ"י לקבלת הסכמה של רמ"י להעברת 

. הסכמת רמ"י הינה תנאי המקבללמגרש  מוכרת הנוספתההחברה והחכירה של 

 .מתלה לקיום עסקת המכר בין החברה והמוכרת הנוספת ובין הזוכה

חכ"ל לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר עם הליך זה אשר נעשה על ידי ה רוכשל 5.4

חברה והוא מוותר בזה על כל טענה בעניין זה ומובהר כי אין בהתחייבות בעבור ה

התחייבות לאישור התכנית ו/או לניוד  כאמור לעיל משום ו/או החכ"ל החברה

, ורמ"י מובהר מפורשות כי שיקול דעת מוסדות התכנון הרלוונטיים .הזכויות

לאשר או שלא לאשר תכנית כאמור, הינו שיקול דעת עצמאי ובלעדי ולזוכה לא 

בנסיבות בהן הוחלט, מכל סיבה שהיא, החברה  החכ"ל ו/או תהא כל טענה כלפי

לניוד הזכויות ו/או כל תכנית אחרת לעניין זה, כאמור לעיל שלא לאשר תכנית 

 .ולהלן

אולם ועל אף האמור לעיל בכל מקרה בו בשל קידום תב"ע בעבור הצדדים יתקבלו  5.5

"( הרי הנוספות הזכויותזכויות אצל הרוכש שאינן תוצאה של ניוד הזכויות )להלן: "

 .ר אשר לפיו זכה במכרזבהתאם למחיר למ"תמורה בגין זכויות אלו ישלם שהרוכש 
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 אישור העברת הזכויות על ידי מוסד התכנון .6

 

מובהר כי עם מתן תוקף בוועדה ופרסום ברשומות של התכנית המאשרת את ניוד הזכויות, 

 הנאמן יעביר את מלוא התמורה לחברה ולרוכש לא יהיו כל טענות בקשר לכך.  
 
 התמורה .7

 
כאמור בחוזה זה, ישלם הרוכש סך של  הבנייהלרכישת זכויות  בתמורה 7.1

_______________ _______________ :)במילים ₪_____________ 
בתוספת הפרשי הצמדה  ,למכרז 5נספח מס'  ,שקלים חדשים(, כפי שנקבע בהצעתו

 –להלן, ובתוספת מע"מ כדין )להלן  7.4-ו 7.3למדד וריבית כאמור בסעיפים 
 (.התמורה

 
, ₪ 2099 -ל  2000לעיל, במידה והמחיר למ"ר הינו בין  7.1על אף האמור בסעיף  7.2

לתכנון ובניה, אזי סכום  המקומיתניוד הזכויות תאושר ע"י הועדה  ובמידה ותכנית
 נוספים למ"ר, לא כולל מע"מ. ₪ 100-התמורה יגדל ב

 
ולהלן תחושב בפועל על פי  לעיללמען הסר כל ספק, כי התמורה כהגדרתה  מובהר

במכפלת הצעתו למ"ר של  מצוין לעילאשר )עיקרי + שירות( סך היקף הזכויות 
  הרוכש.

 
הרוכש מוותר על כל טענה בדבר אי אישור הועדה המוסמכת את ניוד כל הזכויות 
באופן מלא ומתחייב לעמוד בהוראות ההסכם כאמור גם אם יאושר ניוד של חלק 

 מהזכויות בלבד. 
 
 

 
 :בחוזה זה 7.3

 
משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם בכל  –" מדד המחירים לצרכן" 7.3.1

חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא 
 במקומה, או כל מדד אחר שיתפרסם במקומו;

 
האחרון להגשת מדד המחירים לצרכן הידוע במועד  –" מדד הבסיס" 7.3.2

, או בסמוך לכך, בגין 2021שנת  ינואר חודשב, שפורסם הצעות במכרז
 ; 2021שנת  פברואר חודש

 
מדד המחירים לצרכן אשר יתפרסם לאחרונה לפני  –" המדד החדש" 7.3.3

 מועד פירעונו בפועל של כל תשלום על פי חוזה זה. 
 

אם ביום פירעונו בפועל של כל תשלום שהוא  –" הפרשי הצמדה למדד" 7.3.4
על פי חוזה זה יהא המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, ישולם אותו תשלום 

 הבסיס; יחס בו עלה המדד החדש לעומת מדד כשהוא מוגדל באותו ה
 

אם ביום פירעונו בפועל של כל תשלום שהוא על פי חוזה זה, יהיה המדד 
 ממדד הבסיס, יראו את מדד הבסיס כאילו הוא המדד החדש.  נמוךהחדש 

 
 :כדלקמן ובמועדים בסכומיםהכספית תשולם על ידי הרוכש בתשלומים  התמורה 7.4

 
)או תמומש ההמחאה הבנקאית( תחולט ערבות המכרז  הזכיההודעת  עם 7.4.1

 .מסר לנאמן כהגדרתו להלןיות כתשלום ראשון
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, על חשבון חכ"לימסור הזוכה ל הזכייה הודעת קבלת מיום ימים 7 תוך 7.4.2

 "שיועמ חשבון נאמנות ע"ש התמורה, המחאה בנקאית משוכה לפקודת
 שבע מאות) ₪ 750,000 סך על(, ןהנאמ –)להלן  חכ"ל בא כחו החברה

  (.השני התשלום –(, בתוספת מע"מ )להלן חדשים שקלים אלף יםוחמש
 

 לתכנון המקומית הועדההמלצת  קבלת מיום ימים( עשר הארבע) 14 תוך 7.4.3
 ישלם הזוכה לנאמן את יתרת התמורה, התכניתובניה בדבר הפקדת 

התשלומים ששולמו כאמור לעיל, בהמחאה הנקובה בהצעתו בניכוי 
יתרת  אוהשלישי  התשלום –)להלן  בנקאית משוכה לפקודת הנאמן

מובהר כי ללא השלמת התשלום והעברתו  . ובתוספת מע"מ (התמורה
 התכנית לאישור.לנאמן לא תופקד 

 
התקיים התנאי המתלה בפרק הזמן הקבוע להתקיימותו כאמור  לא 7.4.4

בוטל על ידי הצדדים בהסכמה כמ יראה חוזה זה –להלן   10בסעיף 
, התשלומים ששולמו ע"ח התמורהלזוכה את  ישיב הנאמןובמקרה זה 

 ( ימים.14) ארבעה עשרבתוך 
  

 ניםהנאמכלפי  חברהחוזה המכר כאמור לעיל יהווה הוראה של ה ביטול 7.4.5
 בדבר השבת הסך שבנאמנות לידי הזוכה במכרז. 

 
 (,10.1.3להלן )למעט הקבוע בסעיף  10כהגדרתו בסעיף  המתלה התנאי התקיים 7.5

על  התמורה יתרת תשלום את השליםוהזוכה לא  להתקיימותו הקבוע הזמן בפרק
/או לא קיים  ופי הצעתו בתוך פרק הזמן אשר נקבע לכך בחוזה המכר ו/או חזר בו 

יבוטל חוזה המכר ובמקרה זה  –פי המכרז ו/או חוזה המכר  עלאת התחייבויותיו 
)התשלום  לעיל 7.4.3-ו 7.4.1הסך הכספי הנקוב בסעיף  את רוכשל נאמןשיב הילא 

 רוכשב ההראשון והשני( וסך זה ישמש פיצוי מוסכם ומוערך מראש אותו מתחיי
לשלם ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו ומבלי לגרוע מכל זכות, סעד או טענה שתעמוד 

 דין.  על פי החוזה ועל פי לחברה
 

למרות האמור לעיל, מוסכם בזאת בין הצדדים, כי הרוכש יהיה רשאי להקדים  7.6
 .חברהמאת ה מראש ובכתבפירעון תשלומים, אם קיבל על כך הסכמה 

 
את התמורה בהתאם לתנאים  )על ידי העברת הכספים לנאמן( חברהישלם ל הרוכש 7.7

, עד רוכשלתמסור  חברה, בתוספת מע"מ כחוק. הזהובמועדים המפורטים בחוזה 
ולתשלום לרשויות מע"מ, בגין כל תשלום מתשלומי  לדיווחהמועד הקבוע בחוק 

ו/או חשבונית התמורה אשר נפרע בפועל, טופס עסקת אקראי בגין המע"מ 
 . וכמתחייב על פי דין עבור אותו תשלום שנפרע בפועלה מס/קבל

 

 
 מיסים, היטלים ואגרות .8

 
 .מתוך הסכום שיופקד בנאמנות וישולם על ידה חברה, אם יחול, יחול על השבחמס  8.1

 
 .במועדים הקבועים בחוק יחול על הרוכש וישולם על ידו מס רכישה 8.2

 
 על יחול, הקובע המועד עד תוקף לה שניתן עיר בניין תכנית בגין השבחה היטל 8.3

 .החברה
 

ככל שתחולנה על פי הדין, הוצאות ביול, הן של חוזה והן של כל מסמך אחר הקשור  8.4
או הנובע מחוזה זה, תחולנה הוצאות אלו על הרוכש ותשולמנה על ידו במועד 

 שנקבע לכך על ידי הרשויות המוסמכות.
 

על ידי רשות הזכויות , יוטלו על ו/או כתוצאה מהתכנית אם לאחר המועד הקובע 8.5
ממשלתית או עירונית, מס, אגרה, היטל או תשלום חובה אחר, או אז יחולו המס, 
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האגרה, ההיטל ו/או התשלום על הרוכש וישולמו על ידו, זאת אף אם החבות 

 .חברההחוקית לתשלומים תחול על ה
 

 חובה למיניהם, האגרות, תשלומים, תשלומי הרוכש יישא בכל תשלומי המיסים 8.6
לבד  העסקה נשוא מכרז זהניוד הזכויות והשונים, אשר יחולו בקשר עם וההיטלים 

מו וידווחו במועדים הקבועים לכך . תשלומים אלה ישול, ככל וחלמתשלום מס שבח
. למען חברהל פי הוראות כל דין, אף אם החבות החוקית לתשלומם תחול על הע

הרוכש העסקה ו/או מע"מ, אשר יחול על  הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל תשלום
, ישולם על ידי הרוכש והוא לא יהא רשאי להשית החברה ו/או על החכ"לו/או על 

 תשלום כלשהו.  ו/או החכ"ל החברה ו/או המוכרת הנוספת על
 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ככל ויחולו אגרות ו/או היטלים ו/או תשלומים  8.7
ניוד הזכויות גופים ציבוריים ו/או שלטוניים בקשר עם למכל מין וסוג לרשויות ו/או 

, הן יחולו על תוו/או יישומו ו/או בקשר ו/או כתוצאה מהתכני קיום חוזה זהו/או 
ק מראש את כל העלויות הצפויות לו הרוכש בלבד. הרוכש מצהיר כי הוא בד

 כתוצאה ובקשר עם חוזה זה ולא תעמוד לו כל טענה בקשר עם כך. 
 

 רישום .9
 

  הרוכשע"ש זכויות הרישום  9.1
 

הרוכש מצהיר כי הוא מודע לכך שלא ניתן לרשום את העברת הזכויות  9.1.1
 בפנקסי רשם המקרקעין או בכל פנקס רשמי אחר.

 
 תנאי מתלה .10

 
 להתקיימות התנאים הבאים: כפוף זה מכר הסכם 10.1

 
 ובניה לתכנון )על פי דין( המחוזיתהמקומית או  הועדה אישור 10.1.1

 זכויות לניוד תכנית להוראות בהתאם הזכויות לניוד
 הצעתו במסגרת הרוכש ידי על הוצעה אשר למקרקעין

 .לניוד תאושרנה אשר הזכויות להיקף ובהתאם

ומודגש כי ייתכן והיקף הזכויות שיאושרו לניוד יהיה  מובהר 10.1.2
 בקשר טענה כל תעלה לא ולרוכש הבניה מזכויות קטן אושונה 

 היקף ילפ תשולם התמורה, מהאמור לגרוע מבלי. כך עם
 שהציע כפי"ר למ הסכום במכפלת לניוד שיאושרו הזכויות
 .בהצעתו

מקומית ה הועדה ידי על ניוד זכויות הבניה לתכנית תוקף מתן 10.1.3
 .ובניה לתכנון מחוזיתאו ה

 
אישור רמ"י לניוד הזכויות, ללא פגיעה כלשהי בזכויות החברה  10.1.4

 .9חלקה  9078במקרקעין הידועים כגוש 
 

עולה על  במידה ויידרש תשלום לרמ"י בגין ניוד הזכויות אשר 10.1.5
תהיה שמורה הזכות לביטול  חברהל ₪ 680,000  סך של

לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או  ו/או לרוכשההסכם 
 . תביעה בגין ביטול ההסכם

 
לרוכש כל למען הסר ספק מובהר כי בביטול כאמור לא תעמוד  10.1.6

 .כל טענה ו/או דרישה בעניין וזכות לפיצוי ולא תהיה ל
 

 ("התנאי המתלה")להלן ביחד : 
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 התכנית לעריכת כאמור תפעלבעבור החברה והמוכרת הנוספת  כ"להח 10.2
 הזכויות ניוד בדבר אישור לקבלת וכן המוסמכים הגורמים ידי על ואישורה

 עריכת את החכ"ל תשלים. ובניה לתכנון המחוזיתהמקומית או  הועדה מאת
 להגשת האחרון מהמועד חודשים( וארבעה עשרים) 24 בתוך ואישורה התכנית
 . היותר לכל, במכרז הצעות

 
 חודשים( וארבעה עשרים) 24 למשך פהובתק תעמוד רוכשה הצעת, בהתאם
 לעיל מהאמור למעט מבלי אולם, במכרז הצעות להגשת האחרון מהמועד

 להאריך רשאים יהיו הצדדים, זה חוזה או/ו המכרז הוראות ליתר ובכפוף
 "פרק הזמן)להלן :  נוספים חודשים( עשר שנים) 12 למשך זו תקופה

 (.המתלה""המועד לקיום התנאי   או להתקיימות התנאי המתלה"
 

 יבוטל ,המתלה התנאי להתקיימות הזמן בפרק המתלה התנאי התקייםלא  10.3
 את לזוכה החברה תשיב זה ובמקרה בהסכמה הצדדים ידי על המכר חוזה

 את להשיב לנאמן הוראה הינו ()בלבד זה במקרה חוזה ביטול. השני התשלום
סכום הערבות לא יוחזר בכל  . מובהר כילרוכש בנאמנות שנשמרו הכספים
 מקרה. 

 
 

 הפרות .11
 

פים ילחוזה זה הינם סע 3,4,5,6,7,8,10,11הצדדים מסכימים בזה, כי סעיפים  11.1
 עיקריים בחוזה זה אשר הפרתם תחשב כהפרה יסודית של החוזה.

 
מוסכם בין הצדדים, כי בכל מקרה של הפרה יסודית, כאמור לעיל, ישלם הרוכש  11.2

פיצוי מוסכם וקבוע מראש, ללא כל צורך בהוכחת נזקים כלשהם, בסך  חברהל
)חמישה עשר אחוז( מסך התמורה על פי חוזה זה, כל זאת מלבד  15%-השווה ל

 לכל סעד ו/או תרופה אחרת על פי דין. החברה של  הובנוסף על זכות
 

בביצוע תשלום התמורה,  ( ימים7) שבעהעל  העולהבמקרה שהרוכש איחר איחור  11.3
( יום מראש 14) עשר ארבעהרשאית, לאחר מתן התראה בכתב של  חברהתהיה ה

לרוכש, לבצע כל אחת מהפעולות הבאות, או כולן ביחד, ללא צורך בפסק דין או 
החלטה שיפוטית אחרת, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחר שעומדים 

 לפי חוזה זה ו/או הדין; לזכותה
 

 חוזה זה; לבטל 11.3.1
 

 ;זכויותלא למסור לרוכש חזקה ב 11.3.2
 

 לעצור ו/או לבטל את התב"ע לניוד הזכויות. 11.3.3
 

על פי נהליה  זכויותלהתקשר עם כל צד שלישי שהוא, בחוזה למכירת ה 11.3.4
 ושיקול דעתה הבלעדי. 

 
זכאית לבטל חוזה זה, בכל מקרה של חברה מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה ה 11.4

 ובמקרה זה יחולו הוראות הבאות:הפרתו על ידי הרוכש 
 

ככל שנמסרה לו החזקה  בזכויותאת החזקה  חברההרוכש ישיב ל 11.4.1
מכל חוב, שיעבוד,  ותנקי טול, באופן מידי, כשהןטרם מועד הבי זכויותב

 ;, הערה ו/או זכות צ ג' כלשהימשכון
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כשהן נקיות מכל חוב,  חברהלידי ה זכויותבכפוף להשבת החזקה ב 11.4.2

, כאמור לעיל, יהיה הרוכש הערה ו/או זכות צד ג' כלשהישעבוד, משכון, 
על פי חוזה זה )קרן  חברהזכאי להחזר בגין הכספים ששולמו על ידו ל

, על חברהבלבד ללא הפרשי הצמדה או ריבית(, בניכוי כל סכום המגיע ל
פי חוזה זה ו/או על פי דין, בגין הפרת חוזה זה על ידי הרוכש, לרבות 

 וסכם. מהפיצוי הסכומי 
 

 תשלום, הוצאה, מלבד ההחזר האמור לעיל, לא יהיה הרוכש זכאי לכל
פיצוי ו/או לכל סעד שהוא, לרבות התשלומים בגין השקעות שבוצעו על 

 חברהידו בחלקה, והוא מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה כנגד ה
 ו/או מטעמה בשל כך. 

 
 

 הוראות כלליות .12
 

 או שינוי ויתור 12.1
 

לחוזה זה לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה הסכמה של צד  12.1.1
תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש מי 
מהצדדים בזכויות שניתנו לו על פי החוזה במקרה מסוים, אין לראות 
בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור 

 וזה זה.כלשהו על זכויות וחובות לפי ח
 

שום ויתור או הימנעות מפעולה במועדה או ארכה שתינתן, לא יחשבו  12.1.2
כויתור של כל צד על זכות מזכויות והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, 

 כולן או מקצתן בכל עת שימצא לנכון.
 

 תיקון לחוזה  12.2
 

כל תיקון אות תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם 
 לא כן, לא יהא להם כל תוקף. 

 
ו/או כל זכות אחרת ו/או  הרוכש לא יהיה רשאי לרשום הערת אזהרה ו/או משכון 12.3

 בגין הסכם זה. לטובת צד ג'
 

 קיזוז 12.4
 

כל דין כנגד  עפ"יהרוכש מוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לו  12.4.1
 .חברהה

 
תהיה זכאית לקזז ו/או לעכב תחת ידה ו/או לגבות כל סכום  חברהה 12.4.2

שמגיע ו/או שיגיע לה מן הרוכש מתוך כספים שיגיעו ממנה לרוכש, ככל 
ת כל סכום שהיא עלולה לשאת בו ו/או ולרב שיגיעו, מכל מין וסוג שהם,

תישא בו בגין מעשי ו/או מחדלי הרוכש, בין שהסכום קצוב ובין שאינו 
 קצוב. 

 
 תשלום במקום הצד האחר 12.5

 
כל סכום שתשלומו חל על פי החברה תהיה רשאית אך לא חייבת לשלם  12.5.1

לשלמו,  ששלחה לרוכש דרישה בכתב, וזאת לאחר הרוכשחוזה זה על 
 . בהודעה שנדרש לעשות כן פרק הזמן למו, תוךלא שי והרוכש
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,  כאמור הרוכשזה על  חוזהסכום כלשהו החל על פי  שילמה החברה 12.5.2

הראשונה, כשסכום  הזכאית להחזר הסכום מיד עם דרישת חברהתהיה ה
זה יישא, החל מיום תשלום הסכום על ידה ועד ליום השבתו בפועל, 

)ששה  6%וריבית צמודה למדד בשיעור שנתי של  למדדהפרשי הצמדה 
  (.אחוז

 
 סמכות שיפוט והדין החל 12.6

 
ת הייחודית לדון בכל עניין הנוגע לחוזה זה או הנובע ממנו מוקנית לבית מכוהס

יפו ולא תהיה סמכות לכל בית -המשפט המוסמך מבחינה עניינית בעיר תל אביב
 משפט אחר בעניין זה. 

 
 המוסכמיםמיצוי התנאים  12.7

 
חוזה זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים המוסכים בין הצדדים, כל 
 הבטחות, ערבות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בדבר נשוא

חוזה זה שנינתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת חוזה זה ואשר לא באו לידי 
ביטוי מפורש בו, אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכיות הקבועים בחוזה זה או 
הנוגעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשרים בהם החל 

 מתאריך חוזה זה. 
 

 ביול החוזה 12.8
 

פי הדין, חובת ביול ביחס לחוזה זה, לרבות נספחיו המצורפים ואלה  ככל שתחול על
 שיתווספו בעתיד, תחול חובה זו, על הרוכש. 

 
 

 הודעות .13
 

 תחשב כמתקבלת בעת מסירתה. –שנמסרה ביד על יד צד למשנהו  הודעהכל  13.1
 

כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום על פי הכתובת המצוינת ותוך  13.2
שבעים ושתיים  תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני תוך –ציון הנמען המצוין 

 שלחה מבית דואר בישראל. ( שעות ממועד הי72)
 

 כתובות הצדדים .14
 

 .רמת גן 52132מיקוד  3289ת.ד : חברהה 14.1
 _____________________________________________. הרוכש: 14.2

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 

____________________  _________________   
 

      הרוכש      חברהה         
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 אישור

 
אני הח"מ ____________, עו"ד, המשמש/ת כיועץ המשפטי של הרוכש, מאשרת/ת בזה, כי ביום 

___________ נושא/ת/י ת.ז -_________ הופיע/ו בפניי מר/גב'/ה"ה ____________ ו
__________, אשר הינו/ה/ם מורשי חתימה כדין ברוכש, ולאחר שהזהרתי אותו/ה/ם -_____________ ו

לומר את האמת וכי יהיה/תהיה/יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה/יעשו כי עליו/ה/ם 
 כן, אישר/ה/ו את נכונות הצהרתו/ה/ם דלעיל וחתם/ה/ו עליה בפני.

 
 
 

        _______________ 
 חתימת וחותמת עו"ד         
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 לחוזה המכר  1נספח מס' 
 נסח רישום מקרקעין

 
 

  
  



צו רישום בית משותף סוג שטר: 22/03/2016 מיום: 12862/2016 הנכס נוצר ע"י שטר:

הרכוש המשותף
שטר יוצר תקנון תת חלקות שטח במ"ר רשויות

12862/2016 מוסכם 4 5,040.00 עיריית כפר סבא

עתיר ידע 20, כפר סבא כתובת:

 תת חלקה 1
החלק ברכוש המשותף מבנה תיאור קומה שטח במ"ר

53/4065 I מרתף 52.92

בעלויות
12862/2016/1 בשלמות רשות הפתוח רישום בית משותף

חכירות
12862/2016/2 בשלמות 512156951 חברה   שיר -לה יזום מקרקעין (1995) 

בע"מ
שכירות

בשלמות חלק בנכס: 04/01/2042 תאריך סיום: ראשית רמה:

משכנתאות
12862/2016/3 בשלמות 520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ משכנתה

ראשונה דרגה:

הצמדות

שטח במ"ר תיאור הצמדה צבע בתשריט סימון בתשריט

6.11 מדרגות אדום א

52.92 גג בטון אדום ב

 תת חלקה 2
החלק ברכוש המשותף מבנה תיאור קומה שטח במ"ר

2020/4065 II קרקע 1,926.69

הצמדות

שטח במ"ר תיאור הצמדה צבע בתשריט סימון בתשריט

10.75 משטח צהוב ג

10.75 משטח צהוב ד

10.75 משטח צהוב ה

עמוד 1 מתוך 4

02/07/2020
י' תמוז תש"פ
שעה: 12:51

תאריך

151722 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים
נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 9078     חלקה: 9



בעלויות
12862/2016/1 בשלמות רשות הפתוח רישום בית משותף

חכירות
12862/2016/2 בשלמות 512156951 חברה   שיר -לה יזום מקרקעין (1995) 

בע"מ
שכירות

בשלמות חלק בנכס: 04/01/2042 תאריך סיום: ראשית רמה:

שטח במ"ר תיאור הצמדה צבע בתשריט סימון בתשריט

10.75 משטח צהוב ו

10.75 משטח צהוב ז

10.75 משטח צהוב ח

10.75 משטח צהוב ט

10.75 משטח צהוב טו

10.75 משטח צהוב טז

10.75 משטח צהוב י

10.75 משטח צהוב יא

10.75 משטח צהוב יב

10.75 משטח צהוב יג

10.75 משטח צהוב יד

10.75 משטח צהוב יז

10.75 משטח צהוב יח

12.50 חניה צהוב יט

12.50 חניה צהוב כ

11.35 משטח צהוב כב

11.35 משטח צהוב כג

11.35 משטח צהוב כד

11.35 משטח צהוב כה

9.46 משטח צהוב כו

9.46 משטח צהוב כז

9.46 משטח צהוב כח

9.46 משטח צהוב כט

9.46 משטח צהוב ל

9.46 משטח צהוב לא

9.46 משטח צהוב לב

9.46 משטח צהוב לג

9.46 משטח צהוב לד

עמוד 2 מתוך 4

02/07/2020
י' תמוז תש"פ
שעה: 12:51

תאריך

151722 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים
נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 9078     חלקה: 9



משכנתאות
12862/2016/3 בשלמות 520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ משכנתה

ראשונה דרגה:

 תת חלקה 3
החלק ברכוש המשותף מבנה תיאור קומה שטח במ"ר

1992/4065 II קרקע 1,998.09

הצמדות

שטח במ"ר תיאור הצמדה צבע בתשריט סימון בתשריט

9.46 משטח ירוק לה

9.46 משטח ירוק לו

9.46 משטח ירוק לז

11.26 משטח ירוק לח

11.26 משטח ירוק לט

11.26 משטח ירוק מ

11.26 משטח ירוק מא

12.50 חניה ירוק מג

12.50 חניה ירוק מד

10.75 משטח ירוק מה

10.75 משטח ירוק מו

10.75 משטח ירוק מז

10.75 משטח ירוק מח

10.75 משטח ירוק מט

10.75 משטח ירוק נ

10.75 משטח ירוק נא

10.75 משטח ירוק נב

10.75 משטח ירוק נג

10.75 משטח ירוק נד

10.75 משטח ירוק נה

10.75 משטח ירוק נו

10.75 משטח ירוק נז

10.75 משטח ירוק נח

10.75 משטח ירוק נט

10.75 משטח ירוק ס

עמוד 3 מתוך 4

02/07/2020
י' תמוז תש"פ
שעה: 12:51

תאריך

151722 נסח מס'
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בעלויות
12862/2016/1 בשלמות רשות הפתוח רישום בית משותף

חכירות
12862/2016/2 בשלמות 512156951 חברה   שיר -לה יזום מקרקעין (1995) 

בע"מ
שכירות

בשלמות חלק בנכס: 04/01/2042 תאריך סיום: ראשית רמה:

משכנתאות
12862/2016/3 בשלמות 520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ משכנתה

ראשונה דרגה:

שטח במ"ר תיאור הצמדה צבע בתשריט סימון בתשריט

10.75 משטח ירוק סא

10.75 משטח ירוק סב

10.75 משטח ירוק סג

10.75 משטח ירוק סד

10.75 משטח ירוק סה

10.75 משטח ירוק סו

2,289.00 גג ירוק סז

סוף נתונים

נסח חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת מהווה מקור כל עוד הוא נשמר באופן אלקטרוני כאמור בחוק חתימה אלקטרונית, תשס"א - 2001

שולמה אגרה
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 לחוזה המכר  2נספח מס' 
 לה/אישור זכויות מרמ"י-רחוזה חכירה שי
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 כתב הוראות לנאמן
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