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 בע"מכפר סבא החברה הכלכלית לפיתוח 
  

 22/2020 מכרז פומבי מס'
 

 זכויות בניה )עיקרי + שרות( בייעוד תעסוקה וניוד למכירת
 

זכויות הבניה של  הינה הבעלים( החברה – בע"מ )להלןכפר סבא החברה הכלכלית לפיתוח  .1
קבלת מזמינה בזאת נשוא מכרז זה. החברה  487חלקה  7621הידועים כגוש  )בלבד( במקרקעין

 זכויותיה על פי הוראות מכרז זה ובתנאים הקבועים בו. וניוד למכירת הצעות
 

, בימי כפר סבא, 2קומה , 11התע"ש במשרדי החברה, רח' ניתן לרכוש את חוברת המכרז  .2
חמש מאות  יםי)אלפ ₪ 2,500 שלתמורת סך  ,09:00 –16:00בשעות  ,העבודה המקובלים

 21.12.2020החל מתאריך ( וזאת בכל מקרה )אשר לא יוחזרו ,"ממעשקלים חדשים( בתוספת 
/או ו במשרדי החברה ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, .16:00בשעה 

  .com.co.il-www.ksaba באתר האינטרנט שלה בכתובת
 

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

 למכרז.
 

לא תתקבלנה הצעות לאחר  .16:00שעה ב 31.01.2021ביום הינו להגשת הצעות האחרון מועד ה .4
 .בכל דרך אחרת( ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד )לא בדואר ו/או את. זה מועד

 
 אלף וחמישים מאות ארבע) ₪ 450,000  בגובהעל המציע לצרף ערבות בנקאית : ערבות הגשה .5

 רז.למסמכי המכ ףבנוסח המצור (שקלים חדשים
 

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

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

 
 .(לרונילפנות ) 09-7674615טלפון לבירורים:  .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

 
  21.12.2020החל מיום 

 
   ₪ 2,500 :עלות

 בתוספת מע"מ
 

 בתיאום מראש מפגש מציעים 

 
או  במשרדי החברה

באופן מקוון במידה ולא 
 מתאפשר

 

מועד אחרון 
 לשאלות הבהרה

 
 12:00בשעה  21.01.2021עד ליום 

 
 WORDעל גבי קובץ 

 בלבד

מועד אחרון 
 להגשת הצעות

 
 

 16:00בשעה  31.01.2021עד ליום 

 
במעטפה אטומה 

וחתומה עליה מס' 
 המכרז בלבד
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 תוכן העניינים בחוברת המכרז
 

 ותיאור כללי, תנאי המכרז ונספחי –חלק א' 
 

 ;כלליתיאור  –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' 

 .זכויות הבניה ביחס לניוד מטעם מהנדסת העיר מכתב  למכרז 6מס' נספח 
 

 הזוכהובין  החברהבין  חוזה המכרנוסח  –חלק ב' 
 

 נספחי חוזה המכר:
 

 ;רישום מקרקעיןנסח   לחוזה המכר 1נספח מס' 
 ;הסכם רכישת הזכויות על ידי החברה  לחוזה המכר 2נספח מס' 
 ;מבוטל  לחוזה המכר 3נספח מס' 
 ;הרוכשלטובת  משכוןבקשה לרישום   לחוזה המכר 4נספח מס' 
 ;משכוןנוסח ייפוי כוח בלתי חוזר לביטול   לחוזה המכר 5נספח 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" 
 .ועדת המכרזים ודירקטוריון החברהאושרה ע"י  החברה

 
  "הזכויות"

( בייעוד שרות + מ"ר )עיקרי 4,548בהיקף של בלבד )ללא קרקע( זכויות בניה  "הממכר" או
 בלבד. תעסוקה

  
 על תנאיו ונספחיו. 22/2020מכרז פומבי מס'  "המכרז"

 
 .בכפר סבא 7621בגוש  487חלקה  "המקרקעין"

 
               במועד הקובעבתוקף ושמצויה  המקרקעיןכנית בנין עיר החלה על ל תכ "תכנית"ה

 . וכן כל תכנית בניין עיר אשר תחול על המקרקעין
 

 .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 
 

מקרקעין ועל כן החברה בזכויות הבניה מחצית מ רכשה החברה ,החברה שלבמסגרת פעילותה  .3
ה, נשוא מכרז ז זכויות הבניהשל הבלעדי ו/או הזכאית להירשם כבעלים הבלעדי הינה הבעלים 

 . אותם היא מבקשת למכור באופן ובתנאים הקבועים במכרז זה
 

 חוזה המכר .4
 

 החברהמכרז זה, ייחתם בין והוראות כל התחייבויות הזוכה, בהתאם לתנאי לאחר מילוי בכפוף ו
אלא , . מובהר בזה מפורשות, כי לא תותר עריכת שינויים בחוזה המכרבין הזוכה חוזה המכרו

ו/או כל גורם רגולטורי  בהם שינויים כאמור יידרשו על ידי העירייה ו/או משרד הפנים במקרים
 .אחר

 
 רכישת מסמכי המכרז .5
 

, כפר סבא. בימים (2)קומה  11את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה, ברחוב התע"ש  .5.1
שלוחה  09-7674615, או באמצעות כרטיס אשראי בטלפון 09:00 - 16:00ה', בין השעות -א'

)בשעות העבודה( תמורת סך  054-7774710או אצל הגב' ענת וזאנה בטלפון נייד שמספרו:  110
תן מע"מ אשר לא יוחזרו מכל סיבה שהיא. לפרטים נוספים ולבירורים ני בתוספת ₪ 2,500של 

 . 09-7674615גם לפנות למשרדי החברה בטלפון: 
 

 
 מציעים מפגש .6
 

 במידה. החברה במשרדי ייערך המציעים מפגש. מראש בתיאוםבמכרז ייערך  מציעים מפגש .6.1
 .מקוון באופן זאת לעשות יהיה ניתן, פיזית הגעה תתאפשר ולא

 
מציע  צעה.הה להגשתמוקדם מהווה תנאי ינה אחובה וינה אבמפגש המציעים ההשתתפות  .6.2

אולם חובה על המציע לצרף להצעתו פרוטוקול מפגש שתתף במפגש המציעים, רשאי שלא לה
 .המציעים, היה וייערך

 
 לא תישמע כל טענה הקשורה לאי השתתפות המציעים במפגש המציעים.  .6.3

 
 הבהרות, שינויים וסתירות במסמכי המכרזעיון במסמכי המכרז,  .7

 
החברה קודם לרכישתם וללא תשלום, באתר האינטרנט של  ,המכרזלעיין במסמכי ניתן יהיה  .7.1

  .(com.co.il-www.ksaba)בכתובת  (החברה –הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ )להלן 
 

יהיו גם הם חלק בלתי  , לרבות תנאי מכרז אלההחברה למציעכל המסמכים שיימסרו ע"י  .7.2
 . והם רכושה הבלעדי מסמכי המכרז נפרד מן

 
יהיה סדר  במקרה ותתגלינה סתירות או אי התאמות בין ההוראות הכלולות במסמכי המכרז .7.3

עדיפויות בין ההוראות כדלקמן: מסמכי המכרז לרבות חוזה המכר יגברו אלא אם כן ישונו 

http://www.ksaba-com.co.il/
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החברה. במקרה על ידי במפורש  במסמכי הבהרה  ו/או תשובות לשאלות הבהרה שיפורסמו 

 סתירות בין מסמכי ההבהרות עצמם יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.  של
 
מכרז, להכניס שינויים הצעות בבכל עת קודם למועד האחרון להגשת  ,רשאיתתהא  החברה .7.4

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

 
, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק שאלות בנוגע למסמכי המכרז .7.5

אך ורק במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תתקבלנה מהוראות המכרז או  בהוראהכלשהו 
וזאת,  בלבד Wordועל גבי קובץ  בכתבמפגש המציעים,  וממשתתפיהמכרז  מסמכימרוכשי 

  .12:00בשעה  21.01.2021לא יאוחר מיום 
 

תשלח את התשובות ו/או ההבהרות לרוכשי מסמכי המכרז ומשתתפי מפגש המציעים  החברה .7.6
בדוא"ל לפי הכתובות שיימסרו על ידם. יחד עם זאת ייתכן והחברה תפרסם פרסומים ו/או 

גם הבהרות ו/או עדכונים ו/או שינויים באתר בחברה. ככל שאלה יפורסמו הן יהיו מחייבות 
 באופן ולהתעדכן לבדוק המציעים באחריות כי מודגשבמידה ולא נשלחו כאמור למשתתפים. 

 .הצעות להגשת האחרון המועד עד החברה באתר בפרסומים שוטף
 
 

 המסמך שם, המכרז מספר, עמו קשר ליצירת וטלפון המלא שמו את המציעיציין  בפנייתו .7.7
 לעניין שאלות בין הפרדה תוך, הבא במבנה יוגשו השאלות. שאלתו מכוונת אליו הסעיף ומספר

 :המכרז לעניין ושאלות ההסכם
 

 # 
 שאלה סעיף הסכם/מכרז

1.     

2.     

 

 .בלבד ksaba.co.ilGiladK@ "לדואעות את השאלות יש להפנות באמצ .7.8
 
-09טלפון  במספרהמציעים האחריות לוודא קבלת שאלותיהם באמצעות אישור טלפוני  על .7.9

 . חוזר אלקטרוניבאמצעות אישור  או 7497017
 

התשובות . ולהם בלבד המציעים מפגש ומשתתפי המכרז רוכשיתשובות תינתנה בכתב לכל  .7.10
אחראית בעד לא תהיה  החברהתהוונה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. למען הסר ספק, 

 .יינתנו בעל פה או/ופירושים או הסברים שניתנו 
 
 והמועד הקובע הצעותההגשת  .8
 

עותקים זהים של חוברת המכרז )אין להפריד את ( 2)שני על המציע להכניס למעטפה סגורה  .8.1
לשם הגשת ההצעה על פי הוראות המכרז, הנדרשים כל מסמכי המכרז את כן ודפי החוברת( 

 –זכויות בניה  וניוד למכירת 22/2020 מכרז מס') המכרז ושם המכרז אשר תישא את מספר
 . ללא סימן זיהוי נוסף (החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

 
בכתובת:  משרדי החברהלתיבת המכרזים ב במסירה ידניתלהכניס המעטפה הסגורה יש את  .8.2

  , כפר סבא.)קומה ב'( 11התע"ש 
 

 0016:בשעה  1202שנת  ינוארלחודש  31יום להגשת הצעות במכרז הינו  האחרון  המועד .8.3
 (.הצעות להגשת האחרוןהמועד  – להלן) בדיוק

 
 .ולא תיבדק לאחר המועד הקובע תיפסל על הסף מעטפה אשר תונח בתיבת המכרזים

 

 
  

mailto:GiladK@ksaba.co.il
mailto:GiladK@ksaba.co.il
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 תנאי המכרז –' בפרק 

 כללי .1
 

יהיו בהתאם להוראות , (םשטחיה)ותמהיל אשר תימכרנה על ידי החברה ה כל זכויות הבני .1.1
 .זה מכרז בהוראות כאמור הצעות להגשת האחרון למועד נכוןהתקפה  תכניתה
 

. החברה וההסכם המכרזבהתאם להוראות  לניודן כפופההבניה נשוא המכרז  זכויותמכירת  .1.2
 המקומית או הועדהלאישור תערוך, תכין ותאשר תכנית לניוד הזכויות, אשר תוגש על ידה 

תנאי מתלה  הינותכנית לניוד הזכויות כאמור  אישור בהתאם לדין. המחוזית לתכנון ובניה
 המכר בין החברה ובין הזוכה במכרז.  עסקתלקיום 

 
ואישורה  התכנית לעריכתכאמור תפעל עבור הזוכה במכרז זה  החברה, לעיל לאמור בהמשך .1.3

המקומית או  הועדה מאת הזכויות ניודאישור  לקבלת כןועל ידי הגורמים המוסמכים 
  .ובניה לתכנון יתהמחוז

 
)עשרים וארבעה( חודשים  24בתוך  יבוצעאישורה על מנת ש התכנית עריכתתפעל ל החברה .1.4

 24תעמוד בתוקפה למשך , לכל היותר. בהתאם, הצעת המציע ממועד החתימה על ההסכם
מהאמור לעיל  לגרועמהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. מבלי  )עשרים וארבעה( חודשים

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

 
 והואנעשה על ידי החברה  אשר זה הליךלא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר עם  למציע .1.5

ומובהר כי אין בהתחייבות החברה כאמור לעיל משום  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 דעת 
יבות בהן הוחלט, מכל סיבה שהיא, עצמאי ובלעדי ולזוכה לא תהא כל טענה כלפי החברה בנס

  .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, מצבהזכויות

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

וכן כל מסמך המצורף למסמכי הרלוונטי רשויות השונות ואת כל התוכניות והמידע התכנוני ב
 . זאת על פי דין, ניוד הזכויותכל הגבלה ו/או אפשרויות כן , לרבות הפקעה ומכרז זה

 
והוא לזכויות הבניה נשוא המכרז באשר החברה לא תהיינה כל טענה ו/או תביעה כנגד למציע  .2.2

ת ברירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא, לרבות מחמת טעות, הטעיה, כפייה, מוותר על כל טענ
כי הנתונים המצורפים למכרז , למען הסר ספק מובהרמום או אי התאמה או פגם כלשהו. 

ו/או מי מטעמן, החברה ואין המציעים בכוח מובאים אך ורק לנוחות זכויות הבניה בקשר עם 
 או על שלמותם. ו/אחראים על דיוקם 

 
( ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או דרישה as is) ןשהמו כ םלזוכה במצב ותנמכרזכויות הבניה  .2.3

התכנוני ו/או הרישומי של זכויות הבניה, לרבות כל טענה  ןבגין מצבהחברה ו/או תביעה כנגד 
פשרת בדבר התנאי לפיו מימוש זכויות הבניה על ידי הזוכה יהא כפוף למתן תוקף לתכנית המא

 . של הזכויותניודן 
 
 התמורה .3

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

בהתחשב בכל תנאי המכרז  , זאתלא כולל מע"מ, זכויות הבניהעבור רכישת  לחברהידו 
 .ונספחיו

 
המקומית לתכנון ובניה מבלי  ותאושר התכנית בועדהלעיל, במידה  3.1על אף האמור בסעיף  .3.2

-ב המציע בטופס ההצעה מחיר יגדלשתידרש הועדה המחוזית לתכנון ובניה לניוד הזכויות, 
 למ"ר. ₪ 100

 
)גוש, חלקה, תת חלקה, כתובת על המציע חובה לציין ולפרט בדיוק את פרטי המקרקעין  .3.3

אליהם ינוידו זכויות הבניה לאחר ובכפוף לאישור מלאה וכן לצרף תשריט של המקרקעין( 
 המחוזית את הוראות התכנית המאפשרת ניודן של זכויות הבניה.המקומית או הועדה 

 
את התמורה בהתאם לתנאים ובמועדים המפורטים בחוזה המכר, לחברה הזוכה ישלם  .3.4

שלום לזוכה, עד המועד הקבוע בחוק לדיווח ולתתמסור החברה בתוספת מע"מ כחוק. 
עבור חשבונית מס/קבלה לרשויות מע"מ, בגין כל תשלום מתשלומי התמורה אשר נפרע בפועל, 

 . וכמתחייב על פי דין אותו תשלום שנפרע בפועל
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 המועדים לתשלום התמורה מפורטים בחוזה המכר המצורף להלן.  .3.5

 
 
 

 להשתתפות במכרז תנאי סף .4
 

במועד ולקיים את התנאים הבאים עם הצעתו על המציע להגיש את המסמכים המבוקשים להלן 
 להשתתפות במכרז.  סףמהווים תנאי המצטברים שלהלן קיום התנאים הגשת ההצעה יובהר, כי 

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

 בהוראות מכרז זה. זכויות הבניה כאמורתנוידנה בייעוד תעסוקה או מסחר בלבד, אליהן 
 

 לחילופין,
 

המציע הציג במסגרת הצעתו מקרקעין שאינם בבעלותו, המצויים בתחומי העיר כפר סבא, 
זכויות הבניה כאמור בהוראות מכרז תנוידנה בלבד, בייעוד תעסוקה או מסחר בלבד, אליהן 

 זה.
 

חתום  התחייבותכתב ביקש המציע להציג מקרקעין כאמור שאינם בבעלותו, חובה עליו לצרף 
לטופס הצעת בנוסח המצורף ומאומת כדין של בעל המקרקעין הרשום, המופנה כלפי החברה, 

 .(5.1)נספח  חוברת המכרזהמציע שב
 

 .להלן 6המציא ערבות מכרז כמפורט בסעיף המציע  .4.2
 

 המציע רכש את מסמכי המכרז. .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

 
תכלול את כל המסמכים ר שאהצעתו ולהגיש מתבקש לעיין היטב בכל מסמכי המכרז המציע  .5.2

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

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

 
 .יתווסף מע"מ כחוקהמציע ת להצע .5.4

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

 :מלאים כנדרש וכשהם חתומים, על פי הוראות מכרז זה
 

 ;המכרזחוברת מסמכי  .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, המעיד 
 ,11.6עמידה ביתר התנאים המנויים בסעיפים  וכןהמציע על שמו ומעמדו המשפטי של 

 ;הלןל 11.8-ו 11.7
 

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

ספרים וניכוי מס במקור, בהתאם לחוק עסקאות גופים אישורים כדין על ניהול  .5.5.6
ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים 

או רואה חשבון על פטור  , או אישור מאת רשות המיסים,1976-זרים כדין(, התשל"ו
 ;מניהולם

 
 ;קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז .5.5.7

 
 ;וםחת פרוטוקול מפגש מציעים .5.5.8

 
חתום של פרסומי החברה ככל ופורסמו ו/או מענה לשאלות הבהרה ככל עותק  .5.5.9

 .ופורסם
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 מכרזערבות  .6
 

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

 
להלן, יכלול  11.8 הוא שותפות שאינה רשומה כמפורט בסעיף במקרה בו המשתתף במכרז

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

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

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

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

  .המציעאישור קבלת ב
 

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

אם יוזמן לחתום על החוזה ולא הזוכה, על ידי המכר לחתימת חוזה  כבטוחה תשמשהערבות  .6.6
אם המציע יזכה במכרז , כולה או חלקה, רשאית לממש את הערבות אתה החברהיעשה כן. 

ו/או לא ימלא אחר התנאים המוקדמים לשם כך בחוזה במועד שתקבע עמה ולא יתקשר 
 להתקשרות בחוזה. 

 
תצטרך שהיא מבלי לחברה הסכום שימומש כאמור יהא פיצוי מוסכם בגין הנזקים שייגרמו 

לחברה מסכימים כי סכום זה הוא סכום הפיצויים המגיע והחברה להוכיח את נזקיה, והמציע 
, מבלי לפגוע ביתר זכויותיה לפי חוזה זה או לפי בגין הפרת התחייבות המציע כמתואר לעיל

 .  כל דין
 

המכר לאחר חתימת חוזה )ארבעה עשר( יום  14 בתוך האחריםלמציעים  תוחזרנהויות הערב .6.7
 . לעמידתו בכל תנאי המכרז והחוזה בכפוף הזוכהעם 

 
 תוקף ההצעה .7

 
האחרון להגשת  המועד לאחר חודשים( מאה ועשרים יום) 120תעמוד בתוקף  המציעהצעת  .7.1

 . הצעות
 

ימים ( ששים) 60-בת המציע הארכת תוקף הצעעל  הצדדים יהיו רשאים להסכים הדדית .7.2
הצדדים כאמור, ביניהם הסכימו לעיל.  7.1לפני המועד הקבוע בסעיף אך ורק זאת אך נוספים, 

 בהתאם. וכן יוארך תוקף כל מסמך או אישור נדרש יוארך תוקף ההצעה 
 
 

 תקינות ההצעה .8
 

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

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

לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך  הסתייגותכל 
 עלולים לגרום לפסילת ההצעה.אחרת, 

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

 
, לרבות בשל בנסיבות העניין רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה החברה .8.4

 . חריגה ניכרת מאומדן המכרז
 

 בחינת ההצעות, הודעת זכייה וחתימה על חוזה המכר .9
 

(, אשר ועדת המכרזים –להלן ) החברהמכרזים של התובאנה בפני ועדת המציעים הצעות  .9.1
 . מליץ על ההצעה הזוכהת
 

ועדת המכרזים רשאית שלא לבחור בהצעה בה התמורה המוצעת הינה הגבוהה ביותר או  .9.2
 שהיא.בכל הצעה 

 

 & Best) נוסף תחרותי הליך לקיים רשאיתהחברה תהיה , יוגשו הצעות זהות בו במקרה .9.3
Final )לפי - ההתקשרות את לפצל או הגרלה ביניהם לעשות או הרלוונטיים המציעים בין 
 כנגד תביעה/או ו טענה כל להם תהיה לא כי בזאת מצהירים המציעים. הבלעדי דעתה שיקול

 .זה בעניין החלטתה בגין המזמינה
 

 שהגיש הצעה הודעה בכתב על החלטתה. מציע תמסור לכל  החברה .9.4
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 . דירקטוריון החברההזוכה תובא לאישור עם  החברההתקשרות  .9.5
 

לזוכה, ברוב הנדרש הזכויות את מכירת דירקטוריון החברה אשר ימובהר בזאת, כי אם לא 
, תבוטלנה החלטות ועדת המכרזים בדבר זכיית הזוכה, וייראו , מכל סיבה שהיאדיןעל פי 

לא לקבל את הצעת הזוכה. במקרה כזה, לזוכה ולכל יתר שועדת המכרזים בכך החלטה של 
גד העירייה ו/או המשתתפים במכרז, לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות מכל מין וסוג שהן כנ

 מי מטעמה. 
 

, החברהככל ויאושרו שינויים כאמור על ידי בים, חוזה המכר ייחתם בשינויים המחוי .9.6
 .ו/או במשרד הפנים כתוצאה מהחלטות של הגופים המוסמכים בעירייה

 
הודעה בכתב לו שתימסר מיום ימי עסקים )שבעה(  7תוך , לחברההזוכה מתחייב להמציא  .9.7

נספחיו, כשהוא חתום על ידו, בצירוף כל המסמכים , על חוזה המכראת זכייתו במכרז, בדבר 
על ירוף מע"מ כחוק , בצעל חשבון תשלום התמורה יתאהמחאה בנק , לרבות להמציאשעליו 

 .חוזה המכרפי הוראות 
 

להורות רשאית  החברהלעיל, תהא  9.7 בסעיףכאמור היה והזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו  .9.8
  החלטה כאמור תימסר לזוכה בכתב.. וחילוט ערבות ההגשה ביטול הזכייה במכרז על
 

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, להכריז במעמד בחירת ההצעה הזוכה גם על  .9.9
כשיר שני. כשיר שני, ככל ויוכרז על ידי ועדת המכרזים, יוכרז כזוכה במכרז בכל מקרה בו, 

 ה במכרז אחר התחייבויותיו כאמור בהוראות סעיף זה.מכל סיבה שהיא, לא ימלא הזוכ
 

ת יהחברה תמסור לכל יתר המציעים הודעה בכתב על דחיכפוף להוראות סעיף זה,  .9.10
 , כפי שיפורט להלן: המוחזרת ההגשההצעותיהם אליה תצורף ערבות 

 
את כלל המסמכים והנספחים תושב לו ערבות ההגשה לאחר המצ – הזוכה במכרז .9.10.1

בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות וכאמור בהודעה הזכייה אשר תימסר  הדרושים
 לו.

 
תושב לו ערבות ההגשה לאחר השלמת התקשרות החברה עם הזוכה  – כשיר שני .9.10.2

במכרז. לחילופין, ערבות ההגשה תושב לכשיר שני בכל מקרה בו לא תשכלל 
הודעה  )חמישה עשר( ימים מיום שנמסרה לו 15ההתקשרות עם הזוכה במכרז, תוך 

על כך ורק לאחר המצאת כלל המסמכים והנספחים הדרושים, לרבות אישור קיום 
ביטוחים )נספח יא'( וערבויות ביצוע, בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות וכאמור 

 בהודעה אשר תימסר לו.
 

 סודיות ההצעה וזכות העיון במסמכי המכרז .10
 

ועדת המכרזים תאפשר למציעים שלא זכו במכרז, לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים  .10.1
להוראות הדין ]תקנות העיריות )מכרזים( וחוק  בהתאםהזוכה, כל זאת  ההצעה ובמסמכי

 חופש המידע[.
 

מציע הסבור כי הצעתו, כולה או חלקה, כוללת סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים )להלן  .10.2
(, שלדעתו אין לאפשר בהם עיון למציעים האחרים במכרז, לאחר החלקים הסודיים –

 :כדלקמןהכרזת ועדת המכרזים על ההצעה הזוכה, ינהג 
 

המציע יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים וסימן אותם באופן ברור וחד  .10.2.1
 משמעי.

 
מציע שלא סימן את אותם חלקים סודיים בהצעתו, תראהו ועדת המכרזים כמי  .10.2.2

ללא סייג למסירת הצעתו לעיון המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה  שהסכים
במכרז. מציע שסימן בהצעתו את אותם חלקים סודיים, תראהו ועדת המכרזים כמי 

ומנו כחלקים סודיים לעיון סשהסכים, ללא סייג, למסירת אותם חלקים שלא 
 המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז. 

 
הצעתו חלקים סודיים, יראוהו כמי שהסכים, ללא סייג, כי אותם סימן המציע ב .10.2.3

חלקים אשר סומנו בהצעתו כחלקים סודיים מהווהים חלקים סודיים גם 
בהצעותיהם של המשתתפים האחרים ולפיכך, תראהו ועדת המכרזים שמי שויתר 

 מראש על זכות העיון בחלקים אלה של המציעים האחרים.
 

שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון כאמור נתון בלעדית  למען הסר ספק יודגש, כי .10.2.4
 לועדת המכרזים, אשר תפעל בעניין זה על פי דין.

 
החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים הסודיים בהצעה הזוכה, תיתן על כך  .10.2.5

תראה לזוכה במכרז ותאפשר לו להשיג על החלטתה בתוך פרק הזמן אשר ייקבע על 
 ה.ידה ובהתאם להנחיותי

 
החליטה ועדת המכרזים לדחות את השגת הזוכה במכרז בדבר עיון בחלקים הסודיים  .10.3

 .שבהצעתו, תודיע על כך לזוכה במכרז טרם העמת הצעתו לעיונו של המבקש
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 על אף האמור כי בכל מקרה לא תתקבל טענת חיסיון ביחס להצעת המחיר. .10.4
 

 יותכללהוראות  .11
 

 מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא.  החברהאין  .11.1
 

להתקשר עם מי ממשתתפי  החברהאין לראות במכרז זה, משום התחייבות כלשהי של  .11.2
 המכרז, בין בחוזה ובין בדרך אחרת. 

 
תהיה רשאית לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא, קודם לחתימת חוזה המכר עם החברה  .11.3

האחרים במכרז ו/או למי מטעמם לא תהיה כל טענה, או עים למציהזוכה, ולזוכה ו/או 
 .ןמי מטעמהעירייה ו/או ו/או  החברהתביעה בעניין זה כנגד 

 
ל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות ברכישת מסמכי המכרז, בהגשת ההצעה למכרז ובהכנת כ .11.4

 ולא תהיה החברהולא תוחזרנה לו בשום מקרה ע"י המציע מסמכי המכרז תחולנה על 
 בגין כך. החברהלמשתתף במכרז כל תביעה ו/או טענה כנגד 

 
על המשתתף במכרז להגיש את כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו  .11.5

 . לעיל 5בתנאים המפורטים בסעיף  וכןהמכרז בתנאי 
 

 במקרה שהמשתתף במכרז הוא חברה בע"מ .11.6
 

 לחתום על ההצעה. המציע על מנהליו המוסמכים של  .11.6.1
 

יש להמציא פרוטוקול מאושר, על ידי רו"ח או עו"ד ו/או כל מסמך אחר הנדרש על פי  .11.6.2
ו/או הדין, המאשר כי החותמים על מסמכי המכרז המציע מסמכי ההתאגדות של 

וכי הם רשאים לחייב בחתימתם את המציע וההצעה הם מנהליו המוסמכים של 
 ולהגיש הצעות מחייבות בשמו. המציע,, בתוספת חותמת המציע

  
 במקרה שהמשתתף במכרז הוא שותפות רשומה .11.7

 
 ביחד וכל אחד לחוד וכן יצורף פרוטוקול  כשהם חייבים תידרש חתימתם של כל השותפים

 לעיל לגבי החותמים על ההצעה. 11.6.2 מאושר כנזכר בסעיף
 

 במקרה שהמשתתף במכרז הוא שותפות שאינה רשומה .11.8
 

 לעיל. 6במסגרת ההצעה המשותפת, תוגש ערבות מכרז כמפורט בסעיף  .11.8.1
 

ככל שמי ממגישי ההצעה המשותפות הינו חברה, או שותפות רשומה, יחול האמור  .11.8.2
 לעיל, בהתאמה ובשינויים המחויבים. 11.7-ו 11.6בסעיפים 

 
ק, חתימה מסמכי המכרז ייחתמו על ידי כל מגישי ההצעה המשותפת. למען הסר ספ .11.8.3

 כאמור מחייבת את כל מגישי ההצעה המשותפת ביחד וכל אחד מהם לחוד. 
 

עם כל המכר בכל מקרה בו הגיש הזוכה הצעה משותפת, תעשה ההתקשרות בחוזה  .11.8.4
 .ביחד ולחודמגישי ההצעה המשותפת יחדיו והתחייבויותיהם תהיינה 

 
 שהינו "תאגיד בייסוד".ממציע הצעה  לא תתקבל .11.9

 
כנספח מס' מצורף בנוסח ההינו תאגיד, עליו לציין מהו מעמדו המשפטי המציע במקרה בו  .11.10

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

 הבהרות והשלמות .12
 

 ו/אוו/או חלקם השלמת מסמכים ו/או מידע חסר ו/או המציעים תהיה רשאית לדרוש מכל  החברה

זאת אישורים ו/או פרטים נוספים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול דעתה, 

 תהא רשאיתהחברה , כןכמו במסגרת שיקוליה. המציע להנחת דעתה ועל מנת לבחון את הצעת 

זאת והמציע במסגרת הצעתו, ככל ופורטו, פורטו על ידי ר שאהבהרות מהגורמים פנות בבקשת ל

 החלטה על הזוכה במכרז.בטרם קבלת 

 
 

 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' 
 כפר סבא

 
 
 המציעהצהרת 

 
  .( בייעוד תעסוקהשירות+  )עיקריזכויות בניה וניוד מכירת ל שם המכרז:
 .22/2020 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 המפורטיםכי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם .1

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

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

כי אנו מקבלים על עצמנו את מלוא ההתחייבות על פי מסמכי המכרז, בהתאם לתנאים המפורטים המכרז ו
 במסמכי המכרז, לרבות על פי חוזה המכר ונספחיו. 

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

פי הוראות  על החברהלדרישת או לתקופה נוספת בהתאם , האחרון להגשת הצעותלאחר המועד  חודשים
 המכרז.

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

כשהוא חתום על ידנו, בצירוף כל המסמכים  ,על נספחיו ,בכתב, בדבר זכייתנו, נמציא לכם את חוזה המכר
אות חוזה המכר, בצירוף על חשבון התמורה, בהתאם להור)שתי( המחאות  2שעלינו להגיש לכם, לרבות 

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

 לפי שיקול דעתכם. אשר צורפה להצעתנו ערבות המכרז, מוערכים ומוסכמים מראש, כולה או חלקה, את 
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 מניעה 
מוגשת ע"י שותפות מכל סוג תחול התחייבות וההצעה וככל על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. 

 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     

 
 
 
 
 

 אישור
 

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

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

  __________, עו"ד                          
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 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' _________

 
 

הרינו ערבים בזה  _______________ )ח.פ /ת.ז( )שם המציע( _______לפי בקשת _________
צמודים  ,אלף שקלים חדשים( וחמישים מאות ארבע) ₪ 450,000 בסךכלפיכם ערבות מלאה ומוחלטת 

ע"י  22/2020 מספרמכרז בטחת מילוי נכון ומדויק של תנאי , להלצרכן םמחיריהלמדד 
 )שם המציע(. __________________

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

 לסטטיסטיקה באופן הבא:
 

 .נק' 100.20שהוא  2020 דצמברבחודש שפורסם  2020 נובמברשל חודש המדד מדד הבסיס יהיה  .1
 

בסמוך לפני דרישה המרכזית לסטטיסטיקה המדד החדש יהיה מדד אשר יתפרסם על ידי הלשכה  .2
 לתשלום על פי ערבות זו.

 
 ועד בכלל. 31.05.2021ערבותנו זו בתוקף עד 

 
דרישתכם בכתב, כל מרגע  באופן מידיבלתי תלויה ואנו נשלם לכם אוטונומית וערבותנו זו הינה ערבות 

סכום עד לסכום הנ"ל בצירוף הפרשי הצמדה בין מדד הבסיס ובין המדד החדש בגין הסכום הנדרש על 
סס אותה, או לתת לנו כלל הסברים ידיכם על פי ערבותנו זו, מבלי שתצטרכו לנמק דרישתכם, או לב

 בקשר לכך.
 

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

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

  .31.05.2021זו תהא בתוקפה עד ליום  ערבותנו

 
 

 ,בברכה
 

 בנק: ________________
 ____________קוד בנק:  

 סניף: _______________       
  רחוב: ______________

  עיר: ______________
 טלפון: _____________

  
 

ויוביל לפסילת ההצעה ללא בדיקתה  נוסח אחר של ערבות לא יתקבלהערה: 
 .לגופה
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 למבוט
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 למכרז  4נספח מס' 

 הצהרה על מעמד משפטי של המציע
 

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

 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

למלא טבלאות יש 
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( החתימה )חברה בע"מ/ג. שמות בעלי זכות 

 
 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות

    

    

    

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

 
 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     
 

 
 

 אימות חתימה
 

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

 השיתופית/השותפות( לכל דבר ועניין.
 
 
 

__________      _____________________ 
  חתימה + חותמת עו"ד/רו"ח      תאריך    
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 למכרז  5נספח מס' 

 הצעת המציעטופס 
 

  לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

 11רח' התע"ש 
 כפר סבא

 
  א.ג.נ,

 

 המציע הצעתהנדון: 
 

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

  :שלכולל סך על הינה 
 

 
 , בתוספת מע"מ.למ"ר ₪ ______________

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

 
 

 .מע"מ בתוספת ,"רלמשקלים חדשים(  אלפיים) ₪ 2,000המציע לא תפחת מסך של  הצעת
 
 

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

  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

 
 
 .ניתנה בהתחשב בכל תנאי המכרז ונספחיוננו מצהירים, כי הצעתנו זו, ה
 

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

 
   ______                ____________________ 
 המציעחתימת וחותמת             תאריך    

 
 

 אישור
 

ה"ה ____________ ת.ז בפניי  הופיעובזאת כי ביום __________  /ת__________ מאשר"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 התחייבותכתב 

 
 

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

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

 

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

 (. "המקרקעין": )להלן

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

להשתתפות של _________________ )שם(  חוזר בלתי מותנה ובלתי 

 וניוד למכירת 22/2020במכרז מס' ( "המציע")להלן: ______________________ )ח.פ/ת.ז( 

 . זכויות בניה ) עיקרי+ שרות( בייעוד תעסוקה

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

, אשר יש בה כדי לפגוע בקיום הוראות המכרז ככל וירכוש, החברהמאת  המציעהבניה שירכוש 

 . ביםוההסכם באופן מלא ובמועדים הנקו

לצורך יישום הוראות המכרז ברה כפי שאתבקש על ידי הח על כל מסמך הנני מתחייב לחתום .4

 ויעלה בכך צורך. וההסכם ככל 

עד  החברההנני מתחייב לא לעשות כל דיספוזיציה במקרקעין ללא אישור מראש ובכתב מאת  .5

 . על פי חוזה המכר באופן מלא חברהלהשלמת העסקה בין המציע ל

 

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

__________________                                                         __________________                       

    

             חתימה                                           תאריך                                                    

 

 

 אישור עו"ד

, מאשר/ת מ _________________, עו"ד מרח' _______________ מ.ר ____________הח"אני 

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

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

 שמעות כתב ההתחייבות דלעיל, חתמו עליו בפניי. ולאחר שהסברתי להם את מבחתימתם( 

__________________                                                            ____________________ 

          ימהחת                                                                                               תאריך          
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 למכרז  6נספח מס' 

 זכויות הבניה ביחס לניודמטעם מהנדסת העיר מכתב 
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 נוסח חוזה המכר –' בחלק 
 ובין המציע החברהבין 

 )כולל נספחים(

 
 ה ל ת מ י  א נ ת ם  ע  ח ו ז ה  מ כ ר

 
 2021סבא ביום ___ לחודש _______ שנת -שנחתם בכפר

 
 בין

 
 511638462החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ ח.פ. 

 , כפר סבא11התע"ש מרח' 
 באמצעות מורשי החתימה מטעמה

 ( החברה –)להלן 
 מצד אחד

 
 לבין
 

 _____________ ח.פ/ח.צ____________
 מרח' ___________________

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

 מצד שני
 
 
 
 
 

 במכרז ובחוזה זה להלן; םכהגדרתהינה בעלת הזכויות,  חברהוה  הואיל
 

קיבלה החלטה במוסדותיה המוסמכים ובהתאם לסמכויותיה על פי דין,  חברהוה והואיל
 בבעלותה, במכרז פומבי; הזכויות המצויות וניוד למכירת

 
 להלן;, כהגדרת מונחים אלה זכויותהפרסמה את המכרז, בקשר עם מכירת  חברהוה והואיל

 
 והרוכש הגיש הצעה לרכישת הזכויות ;  והואיל

 
הכריזה על הצעת הרוכש כהצעה הזוכה במכרז, על פי החלטת ועדת המכרזים  חברהוה והואיל

, בישיבתה מיום ___ לחודש _______ שנת ______ ובהתאם להחלטה חברההשל 
מס' __ שהתקיימה ביום ___ לחודש  , בישיבתוחברהה דירקטוריוןמס' ___ של 

 ______ שנת ______;
 

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

 במלואן ובמועדן;
 

ם ומתחייב למלא אחר כל התחייבויותיו וברצון הרוכש לרכוש את החלקה והינו מסכי והואיל
 על פי חוזה זה, במלואן ובמועדן;

 
 לפיכך, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 
 כללי .1

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 1.1
 

 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 1.2
 

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

, באמצעות המורשים לכך 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 נאמר  1.5

 במפורש אחרת.
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בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוזה זה לבין הוראה במסמך אחר ממסמכי המכרז  1.6

 הוראות חוזה זה גוברות ומחייבות. –
 

 :הגדרות 1.7
 

, כמפורט בנסח רישום המקרקעין נספח 7621בגוש  487חלקה  – "החלקה" 1.7.1
 לחוזה זה; 1מס' 

 
( + שרות )עיקריכהגדרתן להלן בלבד )ללא קרקע( זכויות בניה  -" הזכויות" 1.7.2

 .בייעוד תעסוקה בלבד
 

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

, על כל חברהאשר פורסם על ידי ה 22/2020מכרז פומבי מס'  –"המכרז"  1.7.4
 תנאיו ונספחיו, בין המצורפים לו ובין שאינם מצורפים לו;

 
 "בהמצ 19.01.2017מיום  הסכם –" החברהרכישת הזכויות ע"י  הסכם" 1.7.5

 ;להסכם 2נספח מס' כ
 

תקפה ו/או שתקבל תוקף במועד הקובע,  כל תכנית בנין עיר –" תכניתה" 1.7.6
 לרבות: 

 
 ./א80/1כס/תכנית בנין עיר מפורטת מס' 

 
 חוזה זה על כל נספחיו; –"חוזה זה"  1.7.7

 
 נספחים לחוזה זה: 1.8

 
 נסח רישום מקרקעין; –לחוזה זה  1נספח מס'  1.8.1
 ;חברההסכם רכישת הזכויות ע"י ה –לחוזה זה   2נספח מס'  1.8.2
 ;מבוטל –לחוזה זה   3נספח מס'  1.8.3
 ;לטובת המציע משכון בקשה לרישום –לחוזה זה   4נספח מס'  1.8.4
 ;משכוןייפוי כוח בלתי חוזר לביטול  – לחוזה זה 5נספח מס'  1.8.5

 
 

 
 חברההצהרת ה .2

 
פשיות מכל עיקול, שעבוד, חוהיא בעלת הזכויות וכי הזכויות מצהירה בזאת, כי  חברהה

 וזכות צד ג' אחרת כלשהי.משכנתא 
 
 הצהרת הרוכש .3

 
 הרוכש מצהיר בזה כדלקמן:

 
 לקיום התנאי המתלה כמפורט להלןבכפוף  אשר ,בלבדהוא רוכש זכויות בניה  כי 3.1

 ככל .למקרקעין שהוצעו על ידו במסגרת המכרזובהתאם להוראות מכרז זה ינוידו 
 הבעלים לאישור בכפוף יעשה המימוש, 487 בחלקה הזכויות את לממש יבקש והרוכש
 ;הרלוונטי במועד בחלקה

 
סך כל זכויות הבניה אשר תימכרנה על ידי החברה, בהתאם להוראות כי ברור וידוע לו ש 3.2

מ"ר  4,548 -כשל  משוערבהיקף  הינן התקפות נכון למועד חתימת הסכם זה,התכניות 
היקף הזכויות והנתונים המפורטים בסעיף זה (. עיקרי ושירות)בייעוד תעסוקה 

, אחראים על דיוקם ו/או ההנוחות ואין החברה ו/או מי מטעממובאים אך ורק למען 
  ם.על שלמות

 
 טיבן, האפשרויות לעשות בהן שימוש לרבות ניודן מצבן , זכויותהכי ראה ובדק את  3.3

 התכנוני ו/או המשפטי;
 

כי בדק, הן בעצמו והן באמצעות מומחים מטעמו, על אחריותו, את כל הנתונים  3.4
, תכניתות, וכן בדק היטב את מסמכי האצל הרשויות השונחלקה, זכויות, להקשורים ל

 ו/או אפשריות בניה על החלקה, לפי כל דין;ו/או מגבלה לו כל הגבלה  יםוידוע
 

לצרכיו  הם מתאימיםומצא כי  חברהכי בדק אצל הרשויות המוסמכות את זכויות ה 3.5
 ולמטרותיו; 
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, ומצאם מתאימים לצרכיו מכל הבניה זכויותכי בדק ובחן את אפשרויות מיצוי  3.6

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

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

 
( ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או as is) ןשהמו כ םבמצברוכש ל ותנמכרכי זכויות הבניה  3.7

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

 . תוקף לתכנית המאפשרת ניודן של הזכויות
 

הארגוניים לצורך /או הטכניים וו/או הכלים והאמצעים הכספיים כלל כי הינו בעל  3.8
 ;חוזה זה והוראות המכרזביצוע התחייבויותיו על פי 

 
 
 הרוכשהתחייבויות  .4

 
 הרוכש מתחייב כדלקמן:

 
 .חברההאת זכויות מהכי ירכוש את  4.1

 
להלן, בתנאים ובמועדים  8 את מלוא התמורה הכספית הנקובה בסעיף חברהכי ישלם ל 4.2

 הקבועים בו.
 

צות את התחייבויות מל בכדיהוראות סעיף זה אין בלמען הסר ספק מובהר בזה כי  4.3
 הרוכש על פי חוזה זה. 

 
ללא אישור מראש ובכתב מאת  שבבעלותוכי לא יבצע כל דיספוזיציה במקרקעין  4.4

 .חברהה
 

 
 תנאי מתלה .5

 
 להתקיימות התנאים הבאים: כפוף זה מכר הסכם 5.1

 
 ובניה לתכנון )על פי דין( המחוזיתהמקומית או  הועדה אישור 5.1.1

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

 . לניוד תאושרנה אשר הזכויות
ומודגש כי ייתכן והיקף הזכויות שיאושרו לניוד יהיה שונה  מובהר

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

 .בהצעתו שהציע כפי"ר למ הסכום במכפלת לניוד שיאושרו
 

 על  - באופן מלא או חלקי - ניוד זכויות הבניה לתכנית תוקף מתן 5.1.2
 .ובניה לתכנון מחוזיתמקומית או הה הועדה ידי

 
 ("התנאי המתלה")להלן ביחד : 

 
 וכן המוסמכים הגורמים ידי על ואישורה התכנית לעריכת כאמור תפעל החברה 5.2

 החברה. ובניה לתכנון המחוזית הועדה מאת הזכויות ניוד בדבר אישור לקבלת
 מהמועד חודשים( וארבעה עשרים) 24 בתוך ואישורה התכנית עריכת את תשלים

 . היותר לכל, במכרז הצעות להגשת האחרון
 

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

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

 (."המועד לקיום התנאי המתלה"
 
 

 חוזה יבוטל לא התקיים התנאי המתלה בפרק הזמן להתקיימות התנאי המתלה, 5.3
 התשלום את לזוכה החברה תשיב זה ובמקרה בהסכמה הצדדים ידי על המכר

)בלבד( הינו הוראה זה ביטול חוזה במקרה . פירותיהם על, השני והתשלום הראשון
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סכום הערבות לא  מובהר כילנאמן להשיב את הכספים שנשמרו בנאמנות לרוכש. 

 יוחזר בכל מקרה.
 

  החברה ידי על זכויות לניוד תכנית הכנת
6.  

תערוך, תכין ותאשר עבור הרוכש תכנית לניוד הזכויות, אשר תוגש על ידה  חברהה 6.1
  .לאישור מוסד התכנון המתאים

 
 חברהלא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר עם הליך זה אשר נעשה על ידי ה רוכשל 6.2

חברה והוא מוותר בזה על כל טענה בעניין זה ומובהר כי אין בהתחייבות בעבור ה
כאמור לעיל משום התחייבות לאישור התכנית ו/או לניוד הזכויות  חברהו/או ה החברה

ומובהר מפורשות כי שיקול דעת מוסדות התכנון הרלוונטיים, לאשר או שלא לאשר 
תכנית כאמור, הינו שיקול דעת עצמאי ובלעדי ולזוכה לא תהא כל טענה כלפי החברה 

ר תכנית לניוד הזכויות ו/או כל תכנית בנסיבות בהן הוחלט, מכל סיבה שהיא, שלא לאש
 .אחרת לעניין זה, כאמור לעיל ולהלן

 
עבור  על ידי החברה במסגרת הסכם זה בכל מקרה בו בשל קידום תב"ע מובהר כי 6.3

 הזכויותהצדדים יתקבלו זכויות אצל הרוכש שאינן תוצאה של ניוד הזכויות )להלן: "
"( הרי שהרוכש ישלם תמורה בגין זכויות אלו בהתאם למחיר למ"ר אשר לפיו הנוספות

 זכה במכרז. 

 
 
 החזקה המשפטית בזכויותמסירת  .7

 
המאפשרת ניוד  התכניתהתכנון המוסמך את הוראות  מוסדאישור  קבלת מיום ימים 30 תוך

פי חוזה זה , ובכפוף לכך שהרוכש קיים את מלוא התחייבויותיו על חוזה זה הזכויות נשוא

 חברהלהלן, תמסור  88 ונספחיו עד המועד הנ"ל, לרבות תשלום התמורה, כמפורט בסעיף

במועד האחרון  as is)לרוכש את זכות הבעלות בזכויות במצבן המשפטי והתכנוני כפי שהיה )
 להגשת הצעות במכרז. 

 

 
 
 התמורה .8

 
בתמורה לרכישת הזכויות בחלקה כאמור בחוזה זה, ישלם הרוכש סך של  8.1

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

 (.התמורה –להלן, ובתוספת מע"מ כדין )להלן  8.3בסעיף וריבית כאמור 
 

לעיל, במידה ותאושר התכנית בועדה המקומית לתכנון ובניה  8.1על אף האמור בסעיף  8.2
תגדל ניוד הזכויות, אישור תכנית מבלי שתידרש הועדה המחוזית לתכנון ובניה ל

 .מהזכויות מ"רכל ל ₪ 100-בהתמורה 
 

ולהלן תחושב בפועל על פי סך  לעיללמען הסר כל ספק, כי התמורה כהגדרתה  מובהר
  .במכפלת הצעתו למ"ר של הרוכש לעיל מצויןהיקף הזכויות אשר 

 
 

 
 :בחוזה זה 8.3

 
משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם בכל  –" מדד המחירים לצרכן" 8.3.1

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

 
האחרון להגשת הצעות מדד המחירים לצרכן הידוע במועד  –" מדד הבסיס" 8.3.2

 נובמבר , או בסמוך לכך, בגין חודש2020 שנת דצמבר חודשב, שפורסם במכרז
  ;2020 שנת

 
מדד המחירים לצרכן אשר יתפרסם לאחרונה לפני מועד  –" המדד החדש" 8.3.3

 פירעונו בפועל של כל תשלום על פי חוזה זה. 
 

אם ביום פירעונו בפועל של כל תשלום שהוא על  –" הפרשי הצמדה למדד" 8.3.4
פי חוזה זה יהא המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, ישולם אותו תשלום כשהוא 

 הבסיס; יחס בו עלה המדד החדש לעומת מדד מוגדל באותו ה
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אם ביום פירעונו בפועל של כל תשלום שהוא על פי חוזה זה, יהיה המדד החדש 
 מדד הבסיס כאילו הוא המדד החדש. נמוך ממדד הבסיס, יראו את 

 
 ובמועדים כדלקמן:בסכומים התמורה הכספית תשולם על ידי הרוכש בתשלומים  8.4

 
וכתנאי לחתימת החברה על חוזה  הזכייה הודעת קבלת מיום ימים 14 תוך 8.4.1

המכר, ימסור הזוכה לחברה, על חשבון התמורה, המחאה בנקאית משוכה 
 וחמש מיליון) ₪ 1,500,000 סך על(, הנאמן –החברה )להלן  לפקודת יועמ"ש

לאחר  עדשר תוקפד בנאמנות (, בתוספת מע"מ, אחדשים שקלים אלף מאות
 –לתכנון ובניה בדבר הפקדת התכנית )להלן  המקומיתהמלצת הועדה  קבלת

 (.התשלום הראשון
 

 או המחוזית המקומית הועדההמלצת  ( ימים מיום קבלת)שבעה 7 תוך 8.4.2
לתכנון ובניה בדבר הפקדת התכנית, ימסור הזוכה לחברה, על חשבון 

 ₪ ₪ 1,500,000 סך על, הנאמןבנקאית משוכה לפקודת  התמורה, המחאה
ד קבתוספת מע"מ, אשר תופ (,חדשים שקלים אלף מאות וחמש מיליון)

ת לתכנון ובניה את הועדה המחוזי ידי על תוקף מתן לאחר עדבנאמנות 
 (. התשלום השני –המאפשרת ניוד הזכויות נשוא מכרז זה )להלן  תכניתה

 

, תכניתלתוקף כאמור בהוראות מכרז ו/או חוזה זה  ניתן –יתרת התמורה  8.4.3
 חברהלהן על ידי הועדה המקומית והן על ידי הועדה המחוזית, ישלם הרוכש 

התשלום -את יתרת התמורה הנקובה בהצעתו בניכוי התשלום הראשון ו
)ארבעה עשר( יום מיום מתן תוקף כאמור ובהמחאה  14השני, זאת בתוך 

 בנקאית המשוכה על שם החברה.
 

יבוטל חוזה  – במועד להתקיימות התנאי המתלההתקיים התנאי המתלה  לא 8.4.4
ה לזוכה את הסך הכספי זה על ידי הצדדים בהסכמה ובמקרה זה תשיב החבר

 על(, השני)התשלום  לעיל 8.4.2-ו)התשלום הראשון(  8.4.1הנקוב בסעיפים 
 ימים.  14בתוך  , ככל שישנם,פירותיהם

 

ביטול חוזה המכר כאמור לעיל יהווה הוראה של החברה כלפי הנאמן בדבר השבת 
 הסך שבנאמנות לידי הזוכה במכרז. 

 
 

 השלים, והזוכה לא להתקיימותו הקבוע הזמן בפרק המתלה התנאי התקיים 8.4.5
על פי הצעתו בתוך פרק הזמן אשר נקבע לכך  התמורה יתרת תשלום את

פי המכרז ו/או  על/או לא קיים את התחייבויותיו ובחוזה המכר ו/או חזר בו 
יבוטל חוזה המכר על ידי החברה ובמקרה זה לא תשיב החברה  –חוזה המכר 

)התשלום הראשון  לעיל 8.4.2-ו 8.4.1הסך הכספי הנקוב בסעיף  אתלזוכה 
והשני( וסך זה ישמש פיצוי מוסכם ומוערך מראש אותו מתחייב המציע 
לשלם לחברה ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו ומבלי לגרוע מכל זכות, סעד או 

 טענה שתעמוד לחברה על פי החוזה ועל פי דין. 
 

 
, יבוטל באופן מידי ו/או מכל סיבה אחרת בוטל חוזה המכר כאמור לעיל 8.4.6

, ככל שנרשמו, בגין חוזה המכר וכן יוגשו הערה/או ו משכוןרישומם של כל 
 מידי על ידי הצדדים תצהירי ביטול למשרדי מיסוי מקרקעין. באופן

 
 

למרות האמור לעיל, מוסכם בזאת בין הצדדים, כי הרוכש יהיה רשאי להקדים פירעון  8.5
 .חברהמאת ה מראש ובכתבתשלומים, אם קיבל על כך הסכמה 

 
את התמורה בהתאם לתנאים ובמועדים המפורטים ולחברה  חברהישלם ל הרוכש 8.6

 לדיווחלזוכה, עד המועד הקבוע בחוק  תמסור חברה, בתוספת מע"מ כחוק. הזהבחוזה 
ולתשלום לרשויות מע"מ, בגין כל תשלום מתשלומי התמורה אשר נפרע בפועל, טופס 

 עבור אותו תשלום שנפרע בפועלו/או חשבונית מס/קבלה עסקת אקראי בגין המע"מ 
 . וכמתחייב על פי דין

 
 מיסים, היטלים ואגרות .9

 
 וישולם על ידה. חברה, אם יחול, יחול על השבחמס  9.1

 
 מס רכישה, אם יחול, יחול על הרוכש וישולם על ידו. 9.2
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ו/או על  זכויותהכל המיסים )לרבות ארנונה(, ההיטלים, האגרות וכיו"ב שיוטלו על  9.3

 מהמועד הקובע ואילך על הרוכש וישולמו על ידו.בעליה יחולו 
 

. חברהה על יחול, הקובע המועד עד תוקף לה שניתן עיר בניין כניתת בגין השבחה היטל 9.4
, הקלה או, עיר בנין תכנית, הקובע המועד לאחר, החלקה עם בקשר כדין יאושרו אם
 .ידו על וישולם הרוכש על כך בגין, ההשבחה היטל יחול, חורג שימוש או

 
ככל שתחולנה על פי הדין, הוצאות ביול, הן של חוזה והן של כל מסמך אחר הקשור או  9.5

תחולנה הוצאות אלו על הרוכש ותשולמנה על ידו במועד שנקבע לכך הנובע מחוזה זה, 
 על ידי הרשויות המוסמכות.

 
על ידי רשות ממשלתית או עירונית,  המקרקעיןהמועד הקובע, יוטלו על  לאחראם  9.6

מס, אגרה, היטל או תשלום חובה אחר, בנוסף לאלה הקיימים ושבתוקף במועד 
הקובע, או אז יחולו המס, האגרה, ההיטל ו/או התשלום על הרוכש וישולמו על ידו, 

 .חברהזאת אף אם החבות החוקית לתשלומים תחול על ה
 

ם, אשר יחולו בקשר עם העסקה נשוא מכרז הרוכש יישא בכל תשלומי המיסים השוני 9.7
ל פי הוראות כל דין, אף מו וידווחו במועדים הקבועים לכך עזה. תשלומים אלה ישול

. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל חברהאם החבות החוקית לתשלומם תחול על ה
יהא , ישולם על ידי הרוכש והוא לא חברהתשלום מע"מ, אשר יחול על הרוכש ו/או על ה

 תשלום כלשהו.  חברהרשאי להשית על ה
 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ככל ויחולו אגרות ו/או היטלים ו/או תשלומים מכל  9.8
רשות מקרקעי רשויות ו/או גופים ציבוריים ו/או שלטוניים לרבות אך לא רק מין וסוג ל

כי הוא בדק  הן יחולו על הרוכש בלבד. הרוכש מצהיר ,ישראל בקשר עם קיום חוזה זה
מחוזה זה ולא תעמוד לו כל ובקשר עם מראש את כל העלויות הצפויות לו כתוצאה 

 טענה בקשר עם כך. 
 

 
 רישום .10

 
 לטובת הרוכש משכוןרישום  10.1

 
לביצוע  חברהלטובתו בגין התחייבות המשכון הרוכש יהא זכאי לרשום  10.1.1

העסקה ובכפוף לפירעון מלוא התשלום הראשון על חשבון התמורה. רישום 
 בלבד.  הרוכשכאמור יתבצע באחריות ועל חשבון  המשכון

 
  הרוכשע"ש זכויות הרישום  10.2

 
 

הרוכש מצהיר כי הוא מודע לכך שלא ניתן לרשום את העברת הזכויות  10.2.1
 בפנקסי רשם המקרקעין או בכל פנקס רשמי אחר.

 
 הפרות .11

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

 בחוזה זה אשר הפרתם תחשב כהפרה יסודית של החוזה.
 

 חברהישלם הרוכש לבכל מקרה של הפרה יסודית, כאמור לעיל, מוסכם בין הצדדים, כי  11.2
בסך הוכחת נזקים כלשהם, בו/או לחברה פיצוי מוסכם וקבוע מראש, ללא כל צורך 

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

 
בביצוע תשלום התמורה, תהיה  ( ימים7) שבעההעולה על במקרה שהרוכש איחר איחור  11.3

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

 הדין;
 

 לבטל חוזה זה; 11.3.1
 

 ;זכויותבלא למסור לרוכש חזקה  11.3.2
 

לטובת הרוכש מכוח חוזה  ושנרשמ כל הערה, שעבוד ו/או משכוןלמחוק את  11.3.3
 ;ו, אם נרשמ חברהזה, על זכויות ה
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על פי נהליה  זכויותה וניוד להתקשר עם כל צד שלישי שהוא, בחוזה למכירת 11.3.4

 ושיקול דעתה הבלעדי. 
 

מקרה של הפרתו זכאית לבטל חוזה זה, בכל  חברהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה ה 11.4
 על ידי הרוכש ובמקרה זה יחולו הוראות הבאות:

 
 זכויותבככל שנמסרה לו החזקה  בזכויותאת החזקה  חברההרוכש ישיב ל 11.4.1

, הערה מכל חוב, שיעבוד, משכון ותנקי ןדי, כשהבאופן מי טול,טרם מועד הבי
 ;ו/או זכות צד ג' כלשהי

 
לטובת ו הערה ו/או שעבוד ו/או משכון ככל ובטרם מועד ביטול החוזה, נרשמ 11.4.2

 למחיקת המשכוןה באמצעות בקשה ו/רשאית לבטל חברההרוכש, תהא ה
 לחוזה זה. 5ח נספח מס' וי הכיפותוך שימוש בי

 
ההערות, כשהן ובכפוף לביטול , חברהלידי ה זכויותבבכפוף להשבת החזקה  11.4.3

 כלשהי, כאמור לעיל,נקיות מכל חוב, שעבוד, משכון, הערה ו/או זכות צד ג' 
על פי חוזה זה  חברהיהיה הרוכש זכאי להחזר בגין הכספים ששולמו על ידו ל

, על חברה)קרן בלבד 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 סכומי 

 פיצוי מוסכם. 
 

פיצוי  תשלום, הוצאה, ר לעיל, לא יהיה הרוכש זכאי לכלמלבד ההחזר האמו
ו/או לכל סעד שהוא, לרבות התשלומים בגין השקעות שבוצעו על ידו 

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

 
 הוראות כלליות .12

 
 או שינוי ויתור 12.1

 
החוזה במקרה מסוים לא תהווה הסכמה של צד לחוזה זה לסטות מתנאי  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 כלשהו על זכויות 

 וחובות לפי חוזה זה.
 

שום ויתור או הימנעות מפעולה במועדה או ארכה שתינתן, לא יחשבו כויתור  12.1.2
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 
 א להם כל תוקף. כן, לא יה

 
 קיזוז 12.3

 
הרוכש מוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לו עלפי כל דין כנגד  12.3.1

 .חברהה
 

תהיה זכאית לקזז ו/או לעכב תחת ידה ו/או לגבות כל סכום שמגיע  חברהה 12.3.2
ו/או שיגיע לה מן הרוכש מתוך כספים שיגיעו ממנה לרוכש, ככל שיגיעו, מכל 

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

 
 תשלום במקום הצד האחר 12.4

 
כל סכום שתשלומו חל על פי חוזה תהיה רשאית אך לא חייבת לשלם  חברהה 12.4.1

לא  והרוכשלשלמו,  ששלחה לרוכש דרישה בכתב, וזאת לאחר הרוכשזה על 
 . בהודעה שנדרש לעשות כן פרק הזמן למו, תוך שי

 
 תהיה , הרוכש כאמורסכום כלשהו החל על פי חוזה זה על  חברהשילמה ה 12.4.2

הראשונה, כשסכום זה יישא,  הלהחזר הסכום מיד עם דרישת זכאית חברהה
פועל, הפרשי הצמדה ועד ליום השבתו ב על ידה החל מיום תשלום הסכום

  (.יםאחוזה ארבע) 4%של  יחודשוריבית צמודה למדד בשיעור  למדד
 

 סמכות שיפוט והדין החל 12.5



 

 31מתוך  26עמוד 

 

 

 
 

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

 אחר בעניין זה. 
 

 המוסכמיםמיצוי התנאים  12.6
 

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

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 12.7

 
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 ציון  13.2
( שעות 72שבעים ושתיים ) תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני תוך –הנמען המצוין 

 שלחה מבית דואר בישראל. ממועד הי
 

 כתובות הצדדים .14
 

 כפר סבא.קומה ב', , 11התע"ש רחוב : חברהה 14.1
 _____________________________________________. הרוכש: 14.2

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 

____________________    _________________ 
 הרוכש                חברהה   

 
 

 אישור
 

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

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

 הצהרתו/ה/ם דלעיל וחתם/ה/ו עליה בפני.
 
 
 

        _______________ 
 חתימת וחותמת עו"ד         

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 31מתוך  27עמוד 

 

 

 
 
 
 
 
 

 לחוזה המכר  1נספח מס' 
 נסח רישום מקרקעין

 

 
 

  



 

 31מתוך  28עמוד 

 

 

 
 
 

 לחוזה המכר  2נספח מס' 
 חברההסכם רכישת הזכויות ע"י ה

 
 

 הסכם רכישת הזכויות על ידי החברה 
 יועבר לעיונו של הזוכה

 טרם החתימה על הסכם המכר.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 31מתוך  29עמוד 

 

 

 
 
 

 לחוזה המכר  3נספח מס' 
 מבוטל

 
  



 

 31מתוך  30עמוד 

 

 

 
 לחוזה המכר  4נספח מס' 

 משכוןבקשה לרישום 
 
 
 
 
 

 

 
  



 

 31מתוך  31עמוד 

 

 

 
 לחוזה המכר  5נספח מס' 

 משכוןלביטול ייפוי כוח בלתי חוזר 
 

 ח בלתי חוזרוכ -פוי יי
 1961-תשכ"אה ,לחוק לשכת עורכי הדין 91לפי סעיף 

 

אילן שרקון ו/או  בזה את עוה"דים ממנ _________________ ח.פ/ח.צ ________________ , הח"מ ואנ
ו/או אביב מעוז ו/או יואש זלינגר ו/או תומר שרגאי ו/או  ו/או עידן אשר ו/או לירן ולצמן עמישחר בן 

, של כל הפעולות הבאות או נוובמקומ נוהחוקיים ולשם עשייה בשמ נוחוכ-ילהיות באכל מי מטעמם 
 חלק מהן:

 
אזהרה ו/או כל הערה אחרת ולרבות משכנתא ו/או כתב ההערת המשכון ו/או למחוק ולבטל את  .1

על זכויות החברה בזכויות הבניה המשוייכות לנכס התחייבות לרישום משכנתא שנרשמו 
"( על זכויות עיריית כפר הרכוש הנ"לבעיר כפר סבא )להלן: " 487חלקה  7621מקרקעין שבגוש 

באופן ובתנאים כפי שב"כ הנ"ל "ל סבא ו/או החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ ברכוש הנ
 .בפנקסי רשם המקרקעין ו/או בכל רשות אחרת לנכון וימצא

 
למחוק ולבטל את הדיווח ואת העסקה בלשכת מיסוי מקרקעין וברשויות המס השונות, לסגור  .2

 את השומות ולהצהיר כי העסקה לא תצא אל הפועל והיא מבוטלת.

המשכונות בקשר עם הרכוש הנ"ל/או כל משכנתה  למחוק ולבטל כל משכון שנרשם ברשם .3
הקשורה עמנו ו/או עם הרכוש הנ"ל הרשומה בלשכת רישום המקרקעין ו/או בכל גוף סטטוטורי 

 אחר.

לשכת רשאי להופיע בלשכת רישום המקרקעין,  חהכולשם ביצוע הפעולה הנ"ל, יהיה מיופה  .4
או המפקח על המקרקעין, לשכת מיסוי מקרקעין, לשכות רשויות המס השונות, רשם המשכונות 

על כל שטר ועל מסמכים  נוובמקומ נוכל רשות מוסמכת אחרת, וכן לחתום בשמכל גוף ו/או בפני 
בלשכת ואחרים, שיהיו דרושים לשם ביטול ומחיקת הערת האזהרה שתירשם לטובתנו על הנכס 

 .ו/או מחיקה וביטול העסקה, הדיווח ו/או השומות ברשויות המס קרקעיןרישום המ

 עיריית כפר סבא ו/או החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ, ח זה הינו לטובתוייפוי כ .6
זה הינו בלתי חוזר  חכו יייפוזה, לפיכך  חכו פוייפי י תלויות בביצוע ההרשאה עלהן שזכויותי

ויחייב אותנו ו/או כל מי שיבוא במקומנו ולרבות מפרק ו/או כונס תו או לשנוו/וכל לבטלו נולא 
 .נכסים שימונה לנו

 ח בלתי חוזר זה ניתן להעברה על ידי מיופי הכוח בשלמותו ו/או באופן חלקי לאחרים.ויפויי כ .7

 
 2021__  _____ לחודש___על החתום היום  תיולראיה בא

 
 

_____________________ 
 

 
 
 
 עו"דאישור 

 
 .___________ דלעיל עו"ד מאשר בזה חתימת __________, הח"מ, אני

 
 

   
 חתימת עו"ד           תאריך

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


