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 מסמך א'

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז
 

זכויות החכירה ביחידות הדיור מכרז זה מהווה פנייה חוזרת לקבלת הצעות מחיר לרכישת 
המפורטות, למעט היחידות שסומנו כלא רלוונטיות, שכן הזכויות ביחידות אלה נרכשו 

 במסגרת ההליך הקודם.
 

זכויות  בזה הצעות מחיר לרכישת"( מזמינה מועצהה)להלן: " שומרוןמועצה אזורית ה .1

בישוב המצויים  משפחתיים(-דומגרשים  3 -ביחידות דיור  ) 4להקמת חכירה מהוונות 

 כמפורט להלן."( הנכס" ו/או "המגרש)להלן: "שערי תקווה 

 
 

 מגרש
 ליח"ד

שטח 
 מגרש

 

מס' 
 יח"ד

שטח 
 עיקרי

שטחי 
 שירות

)מרתף 
 וחניה( 

 

מס' 
קומות 
 מירבי

 מחיר מינימום בש"ח

ליחידת דיור כולל 
 As Isבמצב  פיתוח

 (17%)כולל מע"מ 

1 A 277 1 165 55 3 1,404,000 ₪ 
1 B 276 1 165 55 3 1,404,000 ₪ 

20A-1  247 1 165 55 3 1,404,000 ₪ 
20A-2 247 1 165 55 3 לא רלוונטי 
28 A 222 1 165 55 3 1,404,000 ₪ 
28 B 275 1 165 55 3 לא רלוונטי 

 
 
o  :122/1/3 -ו 122/1הנתונים מתוך תוכנית בניין ערים החלה על המגרשים.   
o  10/01/2018-ו 03/08/2005התוכניות אושרו בוועדת המשנה להתיישבות ביום  

 "(.התוכנית)להלן: "   
o וכמסומן בתשריטי  חלוקת המגרשים הינה רעיונית לצרכי מכרז זה בלבד

 .המגרשים
o  בתוכניות החלוקה ובגודלם של כל אחד מהמגרשים 5%תתכן סטייה של עד. 

 
     

 ,לכל יח"ד הרעיונית החלוקה .וכנית החלה במקוםעל פי הת ולעיל הינ יםשטח המגרש .2
 וכפי שמסומן בתשריטי המגרשים המצורפים למסמכי המכרז זה הינה לצרכי מכרז

ובכל מקרה החלוקה בזכויות הבנייה תהיה שווה ואחידה לכל אחת מיחידות הדיור 
 .הכלולות במגרשים

 
, (as-isוימסרו לזוכים במצבם הנוכחי ) המגרשים מיועדים לבנייה עצמית "בנה ביתך" .3

הזוכים במכרז יגישו בקשות להיתרים לרשות המקומית ולוועדה המקומית לתכנון 
ובניה, למימוש זכויות הבניה והקמת יחידות הדיור על פי התוכניות הקיימות ובהתאם 

 לנהלי הוועדה.
 

 נוחות ואין בו כדימובהר כי השימוש במונח "מציע" או במונח "הצעה" הינו אך לשם  .4
להכשיר את מסמכי המכרז שהוגשו על ידי משתתף כלשהו לכדי "הצעה" כמשמעותה 

 בדין. 
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 מסמכי המכרז .5
 

 :המצ"ב, כדלקמןסמכי המכרז בהתאם למההצעות תהיינה מבוססות 
 
 התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז ותנאי מכרז. -מסמך א'  .א

 .כרז(מנוסח ערבות לקיום ההצעה )ערבות  –נספח א' 
 .נוסח תצהיר על היעדר קרבה -נספח ב'            

 .הצעת המשתתף במכרז -מסמך ב'  .ב

 –)להלן גם  ונספחיו שיחתם עם הזוכים במכרז הסכם מכרנוסח  -מסמך ג'  .ג
 .("חוזה"

 .הזוכיםהסכם שיתוף לחתימת  -נספח א' 
 יפוי כח נוטוריוני. –נספח ב' 
 .)למציע שהינו תאגיד( נוסח פרוטוקול קונה –נספח ג' 
 .דהמגרשים והחלוקה הרעיונית ליח" תשריט-נספח ד' 

 

 תנאים להשתתפות במכרז .6
 

 ולהגיש הצעה: להשתתף במכרז זה םרשאי
 

לצורך עמידה . או תאגידים הרשומים כדין בישראל ,תושבי ישראל יחידים .א
מסמכי התאגדות למציע שהוא  בסעיף זה יש לצרף צילום תעודת זהות או

 תאגיד.

בת בלתי מותנית ו , מקור,אוטונומית רבות בנקאיתע צרף להצעתו מציע אשר .ב
 .להלן 20כאמור בסעיף  רעון עם דרישה ראשונה,יפ

 
מציע המעוניין  –כל הצעה תתייחס להשתתפות בהליך לגבי יחידת דיור אחת 

מסמכי המכרז ויגיש ערבות בנקאית,  יגיש אתלהשתתף ולהציע יותר מהצעה אחת, 
 .בנפרד לכל הצעה

 
)איסור נגיעה בדבר של חברי  49א ו/או 48 הצעה למכרז בניגוד לאמור בסעיף לא תוגש

תקנון המועצות האזוריות )איסור טובת הנאה לעובדי מועצה( ל 52מועצה( ו/או סעיף 
משתתף במכרז יצרף להצעתו תצהיר העדר קרבה   1979-)יהודה והשומרון(, תשל"ט

ידי המשתתף ומאומת ע"י עו"ד. -לחבר מועצה והעדר ניגוד עניינים כאמור, חתום על
 התצהיר יינתן על גבי טופס התצהיר המהווה חלק ממסמכי המכרז.

 

 שיטת המכרז .7

 

המשתתפים ש, כך ההצעה הגבוהה לכל יחידת דיורמכרז זה נערך על בסיס  .א
פי -תוך סימון יחידות הדיור על, ליחידת דיור אחתיגישו הצעת מחיר כוללת 

    .סדר העדפת המשתתף

 

המועצה תבחן את ההצעות לצד רשימת יחידות הדיור המועדפות שסימן  .ב
 המציע, ותבחר בהצעה הזוכה על פי הסדר הבא:

 
 בעדיפות שסימןהגבוהה ביותר תזכה את המציע ביחידת הדיור  ההצעה .1

 .ראשונה

 שסימןבגובהה תזכה את המציע ביחידת הדיור  השנייה ההצעה .2
 ביחידה המציע יזכה, קודם למציע נמסרה שזו וככלבעדיפות ראשונה 

 .שנייה בעדיפות שסמן
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תזכה את המציע ביחידת הדיור שסימן השלישית בגובהה  ההצעה .3
המציע  ראשונה וככל שזו נמסרה למציעים קודמים, יזכה אתבעדיפות 

 ביחידת הדיור שסימן בעדיפות שלישית.

 וכן הלאה עד למסירת כל ששת יחידות הדיור. .4
 

חוברות כמספר  יגישמציע המעוניין להגיש הצעות ליותר מיחידת דיור אחת,  .ג
ההצעות ויגישן כהצעות עצמאיות ובנפרד, בצירוף מלוא המסמכים וכן 

יחידות הדיור המועדפות  , תוך סימוןהצעה לכל נפרדת בנקאית ערבותכאמור, 
 בכל הצעה והצעה.

 

המפורט  בהתאם לסדר ההצעותייתו ביחידת דיור מסויימת ויתר מציע על זכ .ד
הערבות הבנקאית בהתאם להוראות לחלט את המועצה רשאית תהא  ,לעיל

 .מכרז זה
 

על אף האמור לעיל, מציע שקבל הודעה על זכייה ביחידת דיור מבין היחידות  .ה
רשאי לבקש את ביטול זכייתו מכל סיבה שהיא, ובלבד המוצעות יהא 

ימים ממועד קבלת ההודעה על  7שנשלחה הודעה על כך, בכתב, בתוך 
 הזכייה.

 
 

ככל שיחידת הדיור עליה ויתר מציע בהודעה בכתב כאמור, תימסר למשתתף 
אחר במכרז בהתאם לסדר בחירת ההצעות כנ"ל, לא תחלט המועצה את 

 על זכייתו, וזו תימסר לו בתום הליכי המכרז. ערבות המציע שוויתר
 

)ככל ולא זכה  וכיםעל שם שני הז מגרש יירשמו כלזכויות החכירה בכי  מובהר .ו
שווה ובחלק בלתי  באופן, אותו המרכיבות הדיור ביחידותבהן מציע אחד( 

 . למעט החלוקה הרעיונית ליחידה הספציפית מהמגרש מסויים
 

 יחולו המגרשים על החלות הבנייה זכויות כי מובהר, הרעיונית החלוקה אף על .ז
 .שווה באופן הדיור מיחידות אחת כל על

 

 מובהר כי הזוכים על מגרש אחד יידרשו לחתום על הסכם שיתוף המצורף .ח
את זהות יחידת הדיור של כל אחד מהזוכים  והכולל בתוכולהסכם  כנספח א'

 כבית משותף.  שיוקמו עליו רישום המבניםו ות בדבר חלוקת השטחהורא וכן

 

המציע מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה כדי  –איסור תיאום הצעות  .ט
לחשוף את הצעתו או להיחשף להצעתו של מציע אחר לרבות חשיפת כוונות 

 .ושיקולים לפני הגשת ההצעה
 

 בנפרדתיעשה ההתקשרות עם כל יחידי המציע עם ההודעה על הזוכים במכרז,  .י
 והתחייבויותיהם בהתאם לתנאי המכרז תהיינה ביחד ולחוד ובערבות הדדית.

 
ם המכר שייחתם עימו, את רשאי להוסיף להסכ מציע שאינו תאגיד יהיה .יא

ללא צורך באישור המועצה מראש ובכתב ולא יהיה  ,הרשומים בן/בת זוגו/ה
 בכך משום הסבת ההסכם.

 
את הזכויות במגרש למציע יה ולהעביר יהמועצה תהיה רשאית לבטל את הזכ .יב

אחר אשר השתתף במסגרת המכרז או שלא להעביר את הזכויות במגרש, הכל 
 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא כל חובת הנמקה.
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 פרטי המקרקעין ועיקרי ההתקשרות  .8
 

הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את להלן הפרטים המובאים בסעיף זה 
בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה הצדדים רק במקרים אשר 

, תחייב המכרזאחרת כאמור באיזה ממסמכי  תהתייחסותה י. היהמכרזממסמכי 
 ההוראה האחרת והמפורטת.

 

חכירה מהוונות מאת רשות הזכויות המוצעות למכירה במכרז זה הן זכויות  .א
לבנייה עצמית , מקרקעי ישראל, באמצעות המינהל האזרחי אזור יהודה ושומרון

 ."בנה ביתך" בהתאם לתוכניות החלות על המגרשים

 

המחירים כוללים דמי פיתוח לרשות המקומית, עד למיצוי מירבי של זכויות  .ב
 הבניה הקיימות עפ"י התב"ע החלה על המקרקעין ביום עריכת הסכם המכר.  

 
 פיתוח דמי בהחזר הזוכה את יזכה לא, במלואן הבנייה זכויות וניצולמימוש -אי
 .אחר תשלום כל או

 
 מלאההמועצה תשתית  תעמיד, הקיימות הפיתוח ותשתיות המכר מהסכם כחלק .ג

, החשמלהמים, הביוב,  לחיבוריהכנות  ולרבות, מהמגרשים אחד כל בראש
 "ב.וכיוצתקשורת, כבשים, מדרכות 

 

 התשתיות מחיבורי אחת כל של הסדרתן או חלוקתן או פיצולם כי מובהר .ד
 בהתאם, במכרז הזוכים"י ע יתבצע מהמגרשים אחד בכל הדיור ליחידות

או נוהל של  הוראה לכל ובהתאם התכנון במוסדות שיתקבלו וההיתרים לתוכניות
 המנהל האזרחי או רשות מקרקעי ישראל.

 

"( יצוין בתוכניות הפיתוח והביצוע 0.00היחסי של כל אחד מהמגרשים )" גובהם .ה
  .וכן בתוכנית המדידה המצורפת למכרז זה

 
מובהר כי ביום פרסום המכרז עוברת דרך הביטחון היישובית בגבול האחורי של  .ו

. המועצה תפעל להסתת הדרך מתחום כל אחד מהמגרשים, כל אחד מהמגרשים
ות הפיתוח, על חשבונה וללא כל חיוב מי מהזוכים במכרז כחלק בלתי נפרד מעבוד

 בגין הסתה זו.
 

כל תוספת בנייה או בקשה להיתר או חריגה או שימוש חורג, קבוע או זמני מעבר  .ז
לזכויות הקיימות כאמור, תחויב בדמי פיתוח בהתאם לתעריפים והנהלים 

ר לרשות הקבועים ביישוב וברשות המקומית, וכן בדמי הסכמה או דמי הית
 מקרקעי ישראל והמנהל האזרחי.

 
זכות  מועצהלוכי  מועצהכאמור טרם נרשמו על שם ה מועצהזכויות המובהר כי  .ח

הסכמי חכירה המצויים  , עפ"יהמנהל האזרחי מרמ"י באמצעות זכויות לקבל 
 בידה.

 

על זכויות הבנייה, לרבות שיעור הניצול, שטחי הבנייה והבינוי עצמו יחולו  .ט
 דין, לרבות הוראות התוכניות החלות על המגרש. הוראות כל
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ועל הצדדים  חלוקת המגרשים למגרשי משנה נעשית לצרכי מכרז זה בלבד .י

ולהסכם  לפעול ברישום הזכויות של כל אחד מהם בהתאם להצעתו במכרז זה
, ובהתאם לנהלי רשות מקרקעי ישראל והמנהל השיתוף המצורף להסכם

 .האזרחי

 
ומבהירים כי השתתפותם במכרז והודעה על זכייה בזכויות המציעים מצהירים  .יא

הנוסף ביחידת הדיור תהווה הסכמה שבינם לבין הזוכה  תאח ליחידת דיור
וכי  ,בהתאם להסכם השיתוף המצורף בזאת, לחלוקה הרעיונית הנוספת במגרש

סעיף זה הנו עיקרי להתקשרות  הינם פוטרים את המועצה מכל מחלוקת בנושא.
 זו. 

 
 122/1/3 -ו 122/1המציעים מצהירים כי ידוע להם על תוכנית לשינוי תב"ע  .יב

במקום, שטרם קיבלה תוקף, שעיקריה הינם אפשרות לתוספת זכויות בשטח 
עיקרי במקום מרתף, לבחירת הבונה. כאמור ,תוכנית זו איננה בתוקף והיא 

 מובאת לידיעת המציעים בלבד.
 

ון התוכנית לעניין גימור חזיתות הבתים, בתקנ 1.8לתשומת לב המציעים לסעיף  .יג
יצירת וזאת במטרה ל,  "השכנים בנייני בחזיתות השתלבותוהנחיית התוכנית ל"

אחידות חזותית בהמשך לבתים הבנויים כיום. מובהר כי הוועדה המקומית לא 
תאשר חריגה מסעיף זה ובכוונתה לשמור על אחידות חזיתות הבתים כהמשך 

בתים הקיימים, וחומרי גמר כפי שמחייב תקנון ה ותם לעיצוב חזיתובהתא
 התוכנית. 

 

 תיאור המגרשים ועבודות הפיתוח שטרם הושלמו .9

 

כחלק מעבודות הפיתוח הכלולות בעלות כל אחת מיחידות הדיור, מפורטים להלן  .א
כל אחד מהמגרשים ויחידות עבודות הפיתוח והתשתיות הנדרשות להשלמה ב

בין המועצה או מי מטעמה  ןהפרדת האחריות לביצועהדיור הכלולות במכרז, תוך 
 כזוכה.שיוכרז  מציעהלבין 

 
מובהר כי המועצה לא תבצע כל עבודת פיתוח נוספת, אלא אם צויינה מפורשות  .ב

בהסכם זה. המציע מצהיר כי ניתנה לו האפשרות להיוועץ ביועצים ומומחים, 
במקרקעין לאחר שזיהה לעריכת כלל הבחינות והבדיקות, וכי אלה ערכו סיור 

 אותם והבין את מלוא הפרטים והעבודות שתבצע המועצה, ואותם בלבד.
 

 מיחידות אחת וכל במגרש הכלולות הפיתוח עבודות להשלמת תפעל מועצהה .ג
 אל ממנו בחלק או במגרש העוברת הישובית הביטחון דרך להסתת וכן הדיור
 למועד עד או הסכםחתימת ה מיום חודשים 8 בתוך וזאת המגרש לגבולות מחוץ
 . השניים מבין המאוחר –( תנאים מילוי לאחר) כדין בניה היתר קבלת

 

 בלבדהמועצה תשלים את עבודות הפיתוח הידועות לה במועד פרסום המכרז  .ד
כמפורט להלן. הזוכה במכרז יבצע וישלים כל עבודה נוספת שתידרש לבקשת 
גורם מוסמך או שתתגלה במהלך תכנון יחידות הדיור או בניינתן או פיתוח 
התשתיות בתוך המגרשים, על חשבונו ובאחריותו ולא תהיה לו כל טענה כנגד 

 המועצה.
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 לא שהיא סיבה מכל במועצה תלוי שאינו, הפיתוח עבודות בהשלמת עיכוב כל .ה
 חובה או אחריות המועצה על להטיל כדי בכך ואין זו הוראה של הפרה יהווה

 המועצה כלפיי לכך בקשר תביעהאו /ו טענה כל תהיה לא הזוכה ולמציע. כלשהיא
 .מטעמה מי או

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
תכנון  ךנוספות או שינויים או התאמות או כל צורך שיתגלה במהל פיתוח עבודות

"ד או בנייתן או במהלך פיתוח בתוך תחום המגרשים, בין שידעו עליו מראש יחה
 ובין אם לאו, יחולו על הזוכים ועל חשבונם ולא תהיה להם כל טענה בקשר לכך

 
 עד וזאת, המטעמ מי או באמצעותה יושלמו המועצה שבאחריות הפיתוח עבודות

או עד לא יאוחר  ההתקשרות הסכם על החתימה מיום חודשים 8-מ יאוחר לא
 .השניים מבין המאוחר –מקבלת היתר בנייה תקף )לאחר השלמת תנאים( 

 מס' יח"ד
שטח+גובה 

(0.0) 

 
עבודות הפיתוח באחריות 

 המועצה

 
 עבודות הפיתוח באחריות הזוכה

 20A/1 יח"ד
 

 מ"ר 247 -שטח 
 מ'  225.5–גובה 

 התקנת גמל מים .1
נקודת 'ניפל' קו ביוב עד  .2

 לחיבור שוחה ציבורית
 התקנת פילר חשמל ותקשורת .3
הנמכת אבן שפה "עליה  .4

 לרכב"
 סימון "קופסה" בחזית חניה  .5
העתקת דרך הביטחון  .6

 ההיקפית
 

בחזית המגרש קיים עץ בוגר  .1
אשר כריתתו מצריכה אישור 

 משרד החקלאותמקמ"ט 
ביצוע קיר תמך בגבול מגרש  .2

כולל  0.00אחורי עד לגובה 
 גידור

 גידור המגרש .3
חציבה בגבול מגרש קדמי  .4

כפופה לאישור יועץ קרקע על 
 יציבות הכביש הגובל

 A/28יח"ד 
 

 מ"ר 222 -שטח 
 מ' 215.5 –גובה 

 הזזה לגבול יח"ד –גמל מים  .1
נקודת 'ניפל' קו ביוב עד  .2

ציבורית או לחיבור שוחה 
 28Bלשוחה משותפת במגרש 

 התקנת פילר חשמל ותקשורת .3
הנמכת אבן שפה "עליה  .4

 לרכב"
 סימון "קופסה" בחזית חניה  .5
העתקת גידור ישובי כולל  .6

 תאורה 

ביצוע קיר תמך בגבול מגרש  .1
כולל  0.00אחורי עד לגובה 

 גידור
 גידור המגרש .2
חציבה בגבול מגרש קדמי  .3

כפופה לאישור יועץ קרקע על 
 יציבות הכביש הגובל

 A/1יח"ד 
 מ"ר 277 -שטח 
 מ' 211–גובה 

 

 הזזה לגבול יח"ד –גמל מים  .1
נקודת 'ניפל' קו ביוב עד  .2

לחיבור שוחה ציבורית או 
 28Bלשוחה משותפת במגרש 

 התקנת פילר חשמל ותקשורת .3
הנמכת אבן שפה "עליה  .4

 לרכב"
 סימון "קופסה" בחזית חניה  .5

גידור המגרש בהתאמה לפני  .1
 הקרקע הסמוכים

 B/1יח"ד 
 מ"ר 276 -שטח 
 מ' 211–גובה 

 

 התקנת גמל מים .1
 התקנת פילר חשמל ותקשורת .2
הנמכת אבן שפה "עליה  .3

 לרכב"
 סימון "קופסה" בחזית חניה  .4
העתקת דרך הביטחון  .5

 ההיקפית

גידור המגרש בהתאמה לפני  .1
 הקרקע הסמוכים
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כל עיכוב בהשלמת עבודות הפיתוח, שאינו תלוי במועצה מכל סיבה שהיא לא 

אחריות או חובה יהווה הפרה של הוראה זו ואין בכך כדי להטיל על המועצה 
 כלשהיא.

 

 הסכם שיתוף בין זוכים שונים באותו המגרש .10

 

לחתימה על , וכחלק בלתי נפרד ממנו, יביאו הזוכים המכרעם החתימה על הסכם  .א
. הסכם השיתוף וההבנות כנספח א' הסכם שיתוף בנוסח המצורף לנוסח ההסכם

 .בקשר לתוכנוהכלולות בו יחייבו את הזוכים במכרז ולא תהיה להם כל טענה 

 

ידי כל אחד מהזוכים במכרז, כחלק -הסכם השיתוף בנוסחו המצורף ייחתם על .ב
בלתי נפרד מהסכם המכר והוא יחייב את כל המשתתפים במכרז והזוכים 
במסגרתו.  לא יהיה כל שינוי בנוסח הסכם השיתוף וזה יחייב את הצדדים עד 

 אחד מהזוכים במכרז.להעברת הזכויות המלאה משמה של המועצה לשמו של כל 

 

המציע משחרר בזאת את המועצה מכל אחריות או הבטחה או אמירה או טענה  .ג
בקשר עם הסכם השיתוף והשתתפותו במכרז זה והודעה על זכייתו, יחייבו את 

 המציע ומהווה הסכמה לתוכן המכרז בכלל והסכם השיתוף בפרט.
 
חלוקה ו/או רישום בית  ובהר כי כל הוצאות רישום המקרקעין ו/או איחוד ו/אוי .ד

משותף ו/או וכל ההוצאות בגין העסקה, באשר הן, יושתו על הזוכים בלבד. עוד 
מובהר כי ביצוע דיווחים לרשויות המס ו/או לכל רשות של מדינת ישראל כנדרש 

ינן וכל כל הוצאה ישירה ו/או עקיפה להשלמת העסקה גבחוק, וההוצאות ב
ביצוען וכל הוצאות בגינם יושתו על הזוכים ורישומה, יהיו באחריות הזוכים ל

 בלבד. 

  

את כל הזכויות והאפשרויות לנצל ולממש את ועל אחריותו על המציע לבדוק בעצמו  .11
למימוש ו/או ניצול  מועצהיובהר כי אין כל התחייבות מצדה של ה הבניה במגרש.

 . או להיתר מסויים זכויות הבניה
 

חלק המסויים לרכישת ה מועצהבינו לבין ההזוכה במכרז יחתום על הסכם מכר  .12
את הסך הנקוב בהצעתו, לרבות הפרשי ריבית  מועצהמגרש בו הוא זכה וישלם לב

 והצמדה, הכל במועד ובתנאים הקבועים בהסכם.
 

יהיה האחראי הבלעדי לרישומו של בית מיחידות הדיור, הזוכה או הזוכים בכל אחד  .13
דות הדיור שיוקמו עליה, בפנקסי המינהל משותף במגרש ולרישומה של כל אחת מיחי

גין זאת תושת ב, וכל הוצאה האזרחי ורשומת מקרקעי ישראל ובכל מרשם חוקי אחר
 .עליו

 

 הוצאות פיתוח ותשלומים נוספים .14

 

הצעת המחיר והמחירים המינימאליים הקבועים להלן, כוללים את דמי פיתוח  .א
התשתיות במגרשים, עד לתקרת זכויות הבנייה הקבועות לכל יחידת דיור כאמור 

 .המכרז עריכת ביום עליהם החלות התוכניות פיועל 
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 אחד לכל המועצה תעמידממכרז זה והסכם המכר המצורף אליו,  כחלק .ב
 הכנות לחיבורי ולרבות ראשיים תשתית חיבורי, זה במכרז הכלולים מהמגרשים

 מהמגרשים אחד כל של התשתיות פיצול. ותקשורת חשמל, ניקוז, ביוב, מים
 וההיתרים הבינוי לתוכניות בהתאם, הזוכים"י ע ייעשה, בו שיבנו הדיור ליחידות

 .ועל חשבונם התכנון בוועדת שיתקבלו
 
לגבול המגרשים בלבד כאשר החיבור לכל אחד מגורמי פיתוח התשתיות ייעשה עד  .ג

התשתית ייעשה באמצעות מפעיל השירות או מי מטעמו )חברת חשמל, וועד 
הישוב, המועצה האזורית, כבלים, תקשורת, תוך חיבור מונים למדידת הצריכה 
או ארון הסתעפות או כל רכיב אחר שידרש לחיבור יחידות הדיור לתשתיות 

 האמורות
 

, לא תזכה את במלואן המגרשים על החלות הבניה זכויות מימוש אי כי מובהר .ד
המציע או מי שיבוא בנעליו בהחזרים או זיכויים או תשלומים כלשהם מהמועצה 

 "י או מהמנהל האזרחי. מרמאו 
 
מהמגרשים )בקצה הגבול האחורי( דרך  בחלק במועד פרסום המכרז, עוברת  .ה

וקיימות עבודות פיתוח נוספות להשלמת המועצה או מי  הביטחון הישובית
הסתת הדרך מגבול ביצוע עבודות להשלמת הפיתוח ולהמועצה תפעל ל .מטעמה

כל אחד מהמגרשים, על חשבונה, וטרם תחילת ביצוע עבודות הבניה בהתאם 
 להיתר בנייה שיינתן כדין.

 
טות לעיל בתוך המועצה מתחייבת להשלים את עבודות הפיתוח הנוספות המפור .ו

חודשים מיום החתימה על הסכם ההתקשרות ואישורו במועצה או עד לקבלת  8
היתר בניה תקף לכל אחת מיחידות הדיור הכלולות במגרש, המאוחר מבין 

 השניים.
 
מובהר כי תמורת המגרש, אינה כוללת תשלומים על פי דין לרשויות יחד עם זאת  .ז

חיבור  חשמל, חיבור ,מקרקעין מיסי, בקשה להיתר המוסמכות, לרבות, אגרות
מים, תקשורת, טלוויזיה בכבלים/לווין וכן כל תשלום אחר שחל ו/או יחול  מוני

ו/או כל  ועל הזוכה במכרז לצורך השלמת רכישת המגרש וניצול זכויות הבינוי ב
 . תשלום אחר הנובע מביצוע עסקת המכר באשר הוא

 
י הזוכה במכרז ועל חשבונו, במועד ישולמו על יד תשלומים אחרים ככל ויהיו, .ח

, והמציע מצהיר כי בחן ובדק את העלויות הנלוות הקבוע לתשלומם עפ"י דין
 .לרכישה ולהקמת יחידת הדיור לצרכיו ולמטרותיו

 

העסקה נשוא מכרז זה ותוקפו של הסכם המכר, המצורף לו, מותנים מובהר כי  .15
וכן וכן ככל ויתקבל אישור מליאה,  מועצהה מליאתבקבלת אישורה של מכוח החוק 

הן לעסקה והן על הישובים באיו"ש,  מטעמו ו/או הממונה גם אישור משרד הפנים
 להסכם כאמור.

 

לעסקת המכר לא התקבל אישור של איזה מבין הגופים האמורים, לא יהא תוקף  .16
 ויחולו התנאים הקבועים בהסכם. ו/או מכוחו, להסכם המכר ולהתקשרות בוו/או 

ו/או השבה ו/או לשיפוי יר ומסכים כי אין ולא תהיה לו כל דרישה לפיצוי ההמציע מצ
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כתוצאה מביטול העסקה עקב אי אישורה  ,טענת הסתמכותכל דרישה ו/או ו/או 
, וכי הוא לוקח על עצמו כל סיכון ו/או כל הוצאה ו/או נזק העלול להיגרם כאמור לעיל

לא תהיה לו כל טענה /או דרישה כנגד לו כתוצאה מאי קבלת האישור כאמור, ו
 . המועצה ו/או מי מטעמה ו/או משרד הפנים ו/או הממונה על הישובים באיו"ש

 

תפעל לצורך קבלת האישורים כאמור, יחד עם זאת מובהר, כי מועד קבלת  מועצהה
אינו באחריות  ,ו/או עצם קבלתם בכלל , משך הזמן עד לקבלת האישור, האישורים

היא איננה מציגה כל מצג בעניין  , כי הדבר יכול לקחת תקופה ארוכה, וכי מועצהה
  זה כלל.

 

בהתקשרותו בהסכם זה הוא לוקח על עצמו את מלוא האחריות  המציע מצהיר כי  .17
להסתמך על מימון חיצוני כדוגמת משכנתא ממוסד לטעון כי ביקש הוא לא יוכל וכי 

הסכם זה. המועצה אינה מתחייבת לסייע  בנקאי, לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי
ו/או לתמוך ו/או לעזור בכל הקשור בקבלת מימון חיצוני עבור המציע ועל המציע 
להתחשב בהצעתו במועדי התשלום הקבועים בהסכם ההתקשרות שהם מועדים 

 קשיחים. 

 

ישמש בסיס המידע המפורט במסמכי המכרז הינו מידע כללי בלבד ובכל מקרה לא  .18

 ובמועד מסירת החזקה ב ה, כפי שיהיAs Is ועילת תביעה. המגרש מוצע במצבלכל 
 לידי הזוכה במכרז. 

 

על המציע לערוך על חשבונו ועל אחריותו, את כל הבירורים הדרושים לו לשם קבלת  .19
כל המידע הדרוש לו להכנה והגשת ההצעה וכן להחלטתו לרכוש את המגרש. עם 

העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, וכמי  הגשת ההצעה יראה המציע כמי שכל
שערך בעצמו ובאמצעות מומחים מטעמו )לרבות עורכי דין, אדריכל ושמאי 
מקרקעין( כל בדיקה שהייתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה ולא תישמע מצידו 
של המציע כל טענה בדבר טעות ו/או הטעייה ו/או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל 

 קשור בהצעה ו/או המופיע בה ו/או שאינו מופיע בה.עניין ה
 

 ערבות בנקאית       .20
 

כאמור לעיל, תנאי להשתתפות במכרז הינו הגשת ערבות בנקאית כמפורט בסעיף זה 
 להלן:

 
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית, בלתי מותנית, מבנק מורשה מסחרי  מוכר, 

חמישים )₪    50,000בסכום של  א', בהתאם לנוסח המצ"ב נספח מועצהלטובת ה
לכל הצעה שיגיש בפועל על ידו. כך למשל אם יבקש להציע  (אלף שקלים חדשים

בכל  - כל אחת ₪ 50,000ערבויות בנקאיות, ע"ס  2עבור שתי יחידות עליו יהא למסור 
 .הצעה שיגיש תמעטפ

 
 תיפסל. –הצעה ללא צירוף הערבות הבנקאית 

 
יגרום לפסילת  -בכתב הערבות לעומת הנוסח המצ"ב  כל שינוי של תנאי מהותי .א

 הצעת המשתתף.

 

 מועד הערבות(. –ועד בכלל )להלן  2022/20/7הערבות תהיה תקפה עד ליום  .ב
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אם לא נקבע הזוכה במכרז עד למועד הערבות, יגרום המציע להארכת הערבות 
 . המציע ידאג לכך כי הארכת הערבות, וכן הלאהחודשים נוספים 3למשך 

אחראית למתן הודעה למציע  מועצהלפני מועד הערבות. אין ה מועצהתומצא ל
והארכתה הנה על אחריותו בלבד. מובהר כי ככל ולא  בדבר הארכת הערבות

 . תוארך הערבות במועד הקרוב לפקיעתה
 

הוצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז, תחולנה על  .ג
 המציע בלבד.

 

ואשר נמסרה ע"י המציע  מועצהשר לא נדרש פירעונה ע"י הערבות בנקאית א .ד
שלא זכה במכרז תוחזר למציע לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז אך לא 

חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז או ממועד הארכת  3 -יאוחר מ 
 ( לעיל, לפי המאוחר מבין מועדים אלו.בהערבות כאמור בס"ק )

 

. קיבל המציע המכרז ערבות לו במכרז תוחזר זכתה לא שהצעתו במכרז מציע .ה
ימים, ייחשב הדבר  7, במסירה אישית בתוך מועצהאת הערבות ולא השיבה ל
 כוויתור על הצעתו במכרז.

 

תשלום מלוא ו ערבות של מציע שזכה במכרז תשוחרר לאחר חתימת ההסכם עמו .ו
 .המאוחר מבין השניים, התמורה שהוצעה על ידו

 
לדרוש מהמציע הארכת  מועצהעל זכייתו במכרז כאמור, רשאית ה הודע למציע .ז

ידה והמציע מתחייב להאריך את תוקף -תוקף הערבות לתקופה שתיקבע על
 הערבות בהתאם. 

 
 

לדרוש ולקבל  מועצהלא האריך מציע את תוקף הערבות כאמור לעיל, רשאית ה .ח
 סעדים נוספים.פירעון הערבות וזאת בלי לפגוע בזכותה לתבוע פיצויים ו/או 

 
 

 מסמכי המכרז והמועד האחרון להגשת הצעות  .21
 

מסמכי המכרז ונספחיו יועמדו לעיון הציבור באתר המועצה בכתובת :  .א

form.shomron.org.il מכרזים כללי מועצה אזורית " :תחת קטגוריה
 שומרון".

 

ניתן לקבל פרטים נוספים ביחס למכרז במשרדי המועצה באזור התעשיה ברקן  .ב
 מכרזים והתקשרויות באגף ההנדסה במשרדי המועצה אזורית שומרון.במח' 

 

 מחייבת ערבות בנקאית עצמאית ונפרדת כאמור לכל הצעה בנפרד כל הצעה .ג
 .ותוגש באופן עצמאי בצירוף כלל המסמכים הנדרשים

 
ה יש להכניס ידנית לתיבת המכרזים, במשרדי המועצה את המעטפה הסגור .ד

 14:00עד השעה , 20/3/2022 -הראשון בא.ת. ברקן באגף ההנדסה, עד ליום 
       .4/22בצהריים בתוך מעטפה סגורה, ולציין עליה את מס' המכרז: 

 , לא תתקבל.14:00מעטפה שתגיע לאחר השעה         
 

 ושאלות הבהרה בדיקת מסמכים .22
  



12 
________________ 

 חתימת המציע     
 

המציע לקרוא היטב את כל מסמכי המכרז. אם המציע ימצא סתירות, על  .א
שגיאות ו/או אי התאמות במסמכי המכרז ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר 
למובן המדויק של עניין, סעיף או פרט כלשהו, חובה עליו להודיע על כך במכתב, 

 libig@shomron.org.ilבדוא"ל  למח' מכרזים והתקשרויותמסר ישי
 

יהיה רשאי כל אחד מהמציעים  12:00בשעה  13/3/2022 -הראשון עד ליום  .ב
, לאחר מועד בלבד WORDעל גבי קובץ  שאלות הבהרה בכתב למועצה,להפנות 

י( זה לא תתקבלנה כל פניה. את שאלות ההבהרה יש להפנות לגב' לבנת )ליב
: מחלקת מכרזים והתקשרויות  באמצעות דוא"למנהלת גיספן, 

libig@shomron.org.il 
 

 להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה: 
 

 מס"ד

המסמך או 
הנספח אליו 

מתייחסת 
 ההבהרה

פרק וסעיף 
 רלבנטיים

 נוסח השאלה

    

    
 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .ג
 תחייבנה את המועצה.  –שהוא. רק תשובות בכתב 

 
המועצה תהא רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס  .ד

 שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. 
 

ונים כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויובאו בכתב השינויים והתיק .ה

 form.shomron.org.ilבפרסום באתר המועצה האזורית שומרון בכתובת 
 "מכרזים כללי מועצה אזורית שומרון".קטגוריה תחת 

 

הגשת ההצעה תשמש ראייה לכך שהמציע בדק את כל המסמכים, מכיר, מבין  .ו
 תחייב לפעול על פיהם.ויודע את תוכנם, מסכים להם ומ

 
לאחר הגשת ההצעה לא תתקבל שום טענה או תביעה מצד המציע המבוססת על  .ז

חוסר ידיעה, אי הבנה, ספק במשמעות, כוונה שונה, טעות או ברירה כלשהי 
 ביחס למסמכי המכרז.

 

  תוקף ההצעה .23
 
ן מציע המעוניי –כל הצעה תתייחס להשתתפות בהליך לגבי יחידת דיור אחת  .א

 יגיש ערבות בנקאית, בנפרד לכל הצעה. להשתתף ולהציע יותר מהצעה אחת 

 

יום מיום המועד האחרון להגשת  120ההצעה תיחשב כתקפה לכל פרטיה למשך  .ב
לא נקבע הזוכה במכרז בתוך פרק זמן זה, תיחשב ההצעה כתקפה ההצעות. 

 יום נוספים.  120למשך 
 

על זכייתו במכרז תחייב ההצעה  לואזמן  ילמציע במשך פרק מועצהאם תודיע ה .ג
 את המציע עד לחתימת ההסכם עמו.

 

mailto:libig@shomron.org.il
mailto:libig@shomron.org.il
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מובהר כי עיכוב בקבלת אישורי מליאת המועצה או הממונה מטעם שר הפנים,  .ד
לא יהווה הפרה של עניין זה וההצעות תישארנה בתוקף עד לקבלת האישור 

 כאמור והחתימה על הסכמי המכר עם כל אחד מהזוכים במכרז.
 

 משתתף במכרזטופס הצעת  .24

 

הצעת המחיר עפ"י שיטת המכרז תיבחן ביחס ובהשוואה ליתר ההצעות ומבלי כל  .א
.  הזכות לבחירת קשר ליחידת דיור זו או אחרת או מגרש מסויים מבין המגרשים

 יחידת דיור או מגרש מסויים תינתן למציע שהגיש הצעה הגבוהה ביותר.

 

 יחידותאו גבוה ממחיר המינימום שנקבע ל השוו ההיההצעה של המציע י מחיר .ב
כל הסתייגות תביא  את כל התחייבויות המציע המפורטות בהסכם. לויכלו הדיור

 הסתייגות תהווהממחיר המינימום  הפחתה ובהההצעה  הגשתלביטול ההצעה. 
 . ההצעה לפסילת ותביא

 

 יחידות סדר אתהעדיפויות שבטופס הצעת המחיר  בטבלת, יסמן המציע בנוסף .ג
 הפחות יחידהביותר ועד ל המועדפתהדיור  יחידת, מהעדפתו"י עפ הדיור

 .מועדפת
 

המציע יגיש הצעתו למכרז על גבי טופס "הצעת משתתף במכרז", שבה מולאו כל  .ד
הנ"ל וכמפורט ללא מע"מ. מע"מ יתווסף על בסיס הצעת המחיר  הפרטים

 ., בשעת ביצוע התשלום בפועלבמסמכי המכרז
 

 הבחירה להליך בהתאם, אחת דיור יחידת של רכישה לזכות תתייחס הצעה כל .ה
 ליחידות הצעות הגשת. במכרז שהוגשו הגבוהות ההצעות מבין ההצעה גובה ולפי
 בנקאית ערבות גם כמו נפרדת הצעה חוברת ובצירוף בנפרד תיעשה נוספות דיור

 .ונפרדת עצמאית
 

 כמועדפת שסומנה הדיור ביחידתהמחיר הגבוהה ביותר תזכה את מגישה  הצעת .ו
 כמועדפת שסומנה הדיור ביחידת מגישה את תזכה אחריו הבאה ההצעה, ביותר
וכן הלאה עד למסירת כלל יחידות  קודם למציע נמסרה טרם שזו ובלבד ביותר

 הדיור למציעים עפ"י דירוג הצעתם.
 

 חתימה על מסמכי המכרז .25

 

המציע( יחתום על כל עמוד של כל אחד  -המעוניין להשתתף במכרז זה )להלן  .א
ה סגורה על ירשם "מכרז ממסמכי המכרז המקוריים, ויחזירם עם הצעתו במעטפ

 .בלבד" 4/22מס' 
 

תפסול הצעתו  -אי חתימת המציע על טופס "הצעת משתתף במכרז" כאמור לעיל  .ב
 למכרז.

 
או אי  מחיקות בגוף ההצעה, אי מילוי כל הפרטים, מילוי פרטים בלתי ברורים .ג

חתימה על כל מסמכי המכרז עלולים לגרום לפסילת ההצעה לפי שיקול דעת ועדת 
 המכרזים.

 
–כל הצעה שתצורף לה הסתייגות עקרונית למכרז או לתנאיו או שינוי יסודי להם  .ד

 .תיפסל
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אית עצמאית ונפרדת. מציע שבחר להגיש הצעות קלכל הצעה תצורף ערבות בנ .ה
את חוברת המכרז כמספר ההצעות, כמו גם  גישאחת, ילרכישת יותר מיחידת דיור 

 ערבות בנקאית נפרדת ועצמאית לכל הצעה.
 

 חתימת ההסכם הודעה על זכייה ו .26
 

עם קבלת החלטה בוועדת המכרזים, תודיע המועצה לכל המשתתפים במכרז  .א
זהות יחידת הדיור בה זכה כל , וכן את זכייתם או אי זכייתם במכרז הודעה בדבר 

 ציעים.אחד מהמ

 

מציעים שהצעתם לא זכתה במכרז, יוזמנו לקבלת הערבות הבנקאית או שזו  .ב
 תישלח למענם בדואר רשום, לבקשתם.  

 

, ימים 14 בתוך המועצה למשרדי יוזמנו, במכרז כזוכה תוכרז שהצעתם מציעים .ג
 שככל שיידר הרכישה מסמכי על וחתימות מסמכים להשלמת

 

בחר מציע לוותר על זכייתו בהתאם להודעה שנמסרה לו מאת המועצה, יודיע על  .ד
 ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה.  7כך למועצה, בכתב, בתוך 

 
בחר לוותר על זכייתו  המועצה תהיה רשאית לחלט ערבות בנקאית של מציע אשר .ה

ויתר במכרז מכל סיבה שהיא, אלא אם נבחר זוכה אחר ביחידת הדיור עליה 
 המציע, וזו נמסרה לזוכה החדש בהתאם לסדר בחירת ההצעות הזוכות כאמור.

 

או  או בדוא"ל מיליה או בדואריהודעה כאמור תישלח למציע באמצעות פקס .ו
יחשב יום  -או בדוא"ל  מיליהי. נשלחה ההודעה בפקסבהודעה אחרתתימסר לו 

יחשב מועד קבלת ההודעה  -כמועד קבלת הודעת הזכייה; נשלחה בדואר  המשלוח
  ימים ממשלוח ההודעה. 3
 

יחזור בו המציע מהצעתו, או לא ימציא כל המסמכים הדרושים לחתימת ההסכם,  .ז
ההסכם החתום על ידו עד למועד החתימה או לא ימלא אחר  מועצהאו לא ימציא ל

לבטל  מועצהתהיה רשאית ה -התחייבות אחרת כלשהי בהתאם לתנאי המכרז 
 כרז, וועדת המכרזים תוכל להחליט על זכייתו של מציע אחר במכרז. זכייתו במ

 

, ולא נמסרה הודעה על כך למועצה במועד טלה זכיית המציע במכרז כאמור לעילוב .ח
הבנקאית שהגיש המציע ולא ת רעון הערבויפ את מועצהתדרוש ה שנקב לעיל,

  תהיינה לו טענות או תביעות בקשר לכך.
 

 לפי שיקול דעתו הבלעדי.רשאי להאריך מועד החתימה  היהי מועצהגזבר ה .ט
 
 

 מסמכים נוספים .27
 

 תאגידתעודת התאגדות של ה וצרף להצעתי, םרשו תאגידא ובמכרז שה ףמשתת .א
כשהיא מאושרת ע"י עו"ד/רו"ח של  וורשימה של מנהלי יםתאגידאצל רשם ה

 .תאגידה
 

אישור עו"ד/רו"ח בדבר גם א שותפות רשומה, תצרף להצעתה ובמכרז שה ףמשתת .ב
 זהותו ופרטיו של כל שותף ואחריותו לחובות השותפות.
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להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים  .ג
 לחתום ולהתחייב בשם התאגיד.

 
, כתנאי לחתימת החוזה מועצהזכתה במכרז חייב להמציא ל ושהצעת םרשו תאגיד .ד

 .מועצהה, להנחת דעתו של יועמ"ש תאגידה , תמצית רישום מרשםועמ
 

 בחינת ההצעות .28

 

, כך שהמשתתפים יגישו דיור יחידת לכל הגבוהה ההצעהזה נערך על בסיס  מכרז .א
פי סדר -, תוך סימון יחידות הדיור עלאחת דיור ליחידתהצעת מחיר כוללת 
 העדפת המשתתף.   

 

 יחידות ברשימת ובהתחשבעל פי גובהן היחסי,  ההצעות את תבחן המועצה .ב
 הסדר פי על הזוכה בהצעה המועצה תבחרהמציע,  שסימן המועדפות הדיור

 :הבא
 

הדיור שסימן  ביחידת שהגישההגבוהה ביותר תזכה את המציע  ההצעה .1
 .הראשונהבעדיפות 

 

 בעדיפות שסימן הדיור ביחידת המציע את תזכה בגובהה השנייה ההצעה .2
 בעדיפות שסמן ביחידה המציע יזכה, קודם למציע נמסרה שזו וככל ראשונה

 .שנייה
 

 בעדיפות שסימן הדיור ביחידת המציע את תזכה בגובהה השלישית ההצעה .3
 הדיור ביחידת המציע את יזכה, קודמים למציעים נמסרה שזו וככל ראשונה

 .שלישית בעדיפות שסימן
 

 .הדיור יחידות ששת כל למסירת עד הלאה וכן .4
 

שהינו תושב הצעות זהות לחלוטין, תינתן קדימות למציע  2במקרה בו יתקבלו  .ג
 ".בן מקום"-ו הישוב שערי תקווה

 
 3בשערי תקווה, ברציפות למשך  הינו אדם המתגורר :לעניין זה  "בן המקום"

 )במצטבר(. השנים האחרונות 10מתוך  שנים 4 משך השנים האחרונות, או ב
 

פי שיקול דעתה שמורה הזכות, על ועדת המכרזים לומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .ד
שיידרש להוכחת ו/או אישור ו מסמך אלחקור ולדרוש ממציע כל מידע ו/הבלעדי, 

 מכרז.בזכייה כשירותו, יכולת המימון שלו והתאמתו ל
 

המציע יהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע ו/או המסמכים להנחת דעתה.  .ה
או מידע כאמור, תהיה רשאית , אישור במקרה בו מציע יסרב למסור מסמך

 הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. 
 

מסמך שעל המציע לצרף להצעתו, עפ"י מסמכי המכרז, ולא צורף להצעה, רשאית 
וועדת המכרזים, עפ"י שיקול דעתה, להחליט אם אי צירוף המסמך מהוה פגם 

 מהותי או טכני.
 

מסמכים ואישורים אשר לגביהם נרשם ל חל לגביאינו לעיל מובהר, כי האמור 
 מפורש, כי אי צירופם להצעה יגרום לפסילת ההצעה. במסמכי המכרז באופן 
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 התמחרות .29
 

בני המקום  אינםממציעים ששניהם  הצעות מחיר זהות 2הוגשו  במקרה בו .א
 רשאיתות כשירות, עאישר כי הן נחזות כהצ מועצהוהיועמ"ש ל כהגדרתו לעיל,

שיגישו הצעות מנת -ועדת המכרזים לפנות למציעי הצעות אלו על( ת)אך לא חייב
 מתוקנות למכרז. 

 

גבי טופס -, במעטפה סגורה, עלהועדהההצעות תוגשנה בתוך פרק זמן שתקבע  .ב
 הצעות משתתף חדש.

 

תהא הצעה גבוהה יותר מההצעה  ,, ככל שתוגשמובהר כי הצעה מתוקנת .ג
 המקורית שהוגשה.

 
ככל וגם לאחר הליך ההתמחרות נוצר מצב ובו קיימות שתי הצעות, תערך  .ד

 הגרלה בנוכחות שני המציעים על פי הנחיות של היועמ"ש למועצה. 
 

 שינויים, תיקונים והבהרות .30
 

פה -אינה אחראית לכל הבהרה, פירוש ו/או הסבר שניתן בעל מועצהה .א
במכרז לא יהא רשאי להסתמך עליהם, אלא רק  למשתתפים במכרז, ומשתתף

 .מועצההעל הבהרות בכתב מאת 
 

רשאית בכל עת, לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לדחות  מועצהה .ב
מועד זה ו/או להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז ולתת הבהרות למסמכי 

 המכרז.

 

שינויים, תיקונים והבהרות, שיינתנו בכתב במהלך הליכי המכרז, מהווים חלק  .ג
האמור ביתר בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ובכל מקרה של סתירה יגברו על 

 מסמכי המכרז.
 

שינויים, תיקונים והבהרות כאמור יובאו בכתב לידיעת כל רוכשי המכרז  .ד
ו/או בפקסימיליה  בדוא"לוהמשתתפים בסיור הקבלנים )אם נערך( בדואר ו/או 

 ו/או במסירה ידנית.
 

 פסילה .31
 

אי מילוי אחר הוראות/תנאי מסמך מבלי לפגוע בהוראות הפסילה המפורשות לעיל, 
 זה ככתבם עלול לגרום לפסילת ההצעה.

 

 ביטול המכרז או אי ביצועו .32
 

ביותר או כל הצעה שהיא  גבוההאינה מתחייבת לקבל את ההצעה ה מועצהה .א
ושומרת הזכות לבטל המכרז או כל חלק או פריט שלו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 

או  ו, כולובכל מועד ו/או שלב במכרז, לא לחתום על ההסכם ו/או לא לבצע
 מקצתו, מכל סיבה שהיא.

 
לרבות  ,רשאית לא להתחשב ו/או לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה מועצהה .ב

קול לפי שילמכרז,  מועצהתקציב הו/או לפסול הצעה החורגת ממבחינת מחירה, 
 דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.
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כאמור לעיל, לבטל המכרז ו/או לא לחתום על ההסכם, לא  מועצהם תחליט הא .ג
תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה, ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהיא, 
למעט ההוצאה בגין רכישת טפסי המכרז, שתוחזר לזוכה במכרז בלבד, אם כבר 
נקבע זוכה כאמור או שתוחזר לכל המשתתפים במכרז אם טרם נקבע זוכה 

 במכרז.
 

שומרת לעצמה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את הזכות להחליט על ביצוע  מועצהה .ד
לשלב מאוחר  ובלבד, ו/או על דחיית ביצוע מנואו חלקים מ והמכרז, בשלמות

יותר. למרות זאת המציע חייב למסור הצעה שלמה ומלאה, אלא אם צוין 
 במפורש אחרת במסמכי המכרז.

 
 
 
 
 
 
 

              
 יוסי דגן             

 
 מועצהראש ה           
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 4/22מכרז פומבי מס'          

 נספח א'                                     
 נוסח ערבות בנקאית                                                  

 לקיום ההצעה
 
 

 נוסח ערבות בנקאית למכרז
 

 לכבוד
 שומרוןמועצה אזורית 

 
 

 
 ערבות בנקאית הנדון:

 
"( אנו ערבים בזה המבקש" -)להלן  ________________________ פי בקשת-על

 חדשים(,שקלים  חמישים אלףבמילים: )₪  50,000 לסילוק כל סכום עד לסך של, כםכלפי
מהוונות ליחידת  זכויות חכירה לרכישת 4/22 מס' שתדרשו מאת המבקש בקשר למכרז 

 .בשערי תקווה דיור אחת
 

ימים מיום דרישתכם  3אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך 
בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה 

 מאת המבקש.
 

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את 
ה בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם פי-דרישתכם על

 לדרוש תחילה תשלום מאת המבקש. ואפיה, תביעה משפטית נגד המבקש -קבלת תשלום על
 
 

דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא  20/7/2022עד ליום ערבות זו תישאר בתוקפה 
 תענה.

 
 

 להסבה.ערבות זו אינה ניתנת להעברה או 
 

 
 

 רב,  בכבוד          
 
 

                                                                                                ____________________ 
 הבנק                       
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 4/22מכרז פומבי מס'          

 נספח ב'                                     
 וסח תצהירנ    

 קרבהעל היעדר  

 
 היעדר קרבה –הצהרה והתחייבות הנדון: 

 הנני מצהיר כלהלן:

גם מנהלי ובעלי התאגיד(    -אני המציע )ובהתאמה במקרה של מציע שהוא תאגיד  .א
 אינני נמנה על אחד מאלה:

קרוב משפחה )בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות( של חבר/ה מליאת  (.1)
 .שומרוןמועצה אזורית 

 סוכנו או שותפו של חבר מליאת המועצה. (.2)

 .שומרוןבן זוגו שותפו או סוכנו של עובד מועצה אזורית  (.3)

( לעיל חלק העולה על 2) –  (1תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה ) (.4)

 –( ו 1או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה ) עשרה אחוזים בהונו
 ( לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד. 2)

הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות החוק האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין  .ב
המועצה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות לגבי 

לבין אחד המנויים בסעיף  שומרוןמועצה אזורית איסור על התקשרות בחוזה שבין 
א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות 
הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות החוק כאמור לעיל, ניתן החוזה 
 לביטול על ידי המועצה על פי החלטתה ומשבוטל לא תהיה המועצה חייבת להחזיר

 את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור  .ג
 בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך למועצה מייד עם קרות השינוי.

 

_________                                                                                   ________________     

 חתימה וחותמת המציע                                                                                         תאריך 
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 מסמך ב'
 טופס הצעת משתתף

 לכבוד
 שומרוןמועצה אזורית 

 
 א.ג.נ

  4/22 : מכרז פומביהנדון
 לרכישת זכויות החכירה המהוונות 

 בשערי תקווה משפחתיים(-דו מגרשים 3-יחידות דיור )ב 4 -ל
 

אני הח"מ, מצהיר ומאשר בזאת כי קראתי עיינתי ובדקתי בעיון את כל מסמכי   .1
( משפחתי-אחת )על מגרש דולהקמת יח"ד מהוונות זכויות חכירה לרכישת המכרז 

 וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

 

הובהר בפני כי ההצעה כוללת דמי פיתוח למלוא זכויות הבניה המותרות במגרשים  .2
בית  עפ"י התב"ע הקיימת ביום עריכת המכרז, ואינה כוללת את עלויות רישום

, הכל בהתאם על שמי ושם הזוכה הנוסף ביחידת הדיור הנוספת במגרשמשותף 
 להוראות רמ"י והמנהל האזרחי.

 
בהתאם להצעות האחרות שתוגשנה במכרז וכי זכות בחירת  ידוע לי כי הצעתי תדורג .3

פי דירוג הצעתם ביחס ליתר -יחידת הדיור המועדפת תינתן למשתתפים במכרז על
 ההצעות, ובהתאם להוראות המכרז.

 

הינו  ליחידת דיור אחתמחיר המינימום שנקבע במכרז לרכישת זכויות החכירה  .4
כולל מע"מ  (שקליםוארבעה אלף   )במילים: מיליון וארבע מאות₪  1,404,000

 ודמי פיתוח.
 

 :ת זכויות החכירה המהוונות ליחידת דיור אחתרכישללהלן הצעתי  .5
 

הנני מציע לשלם למועצה , ליחידת דיור אחתבתמורה לרכישת הזכויות המהוונות 

 _₪ _________________סך כולל וסופי של 

 כולל מע"מ.__₪(, ____________________________________)במילים: 

 
ידוע לי, כי אם המחיר המוצע יהיה שווה או גבוה יותר מהמחיר שנקבע למחיר המינימום 

 הצעתי תיפסל.  –אם הצעתי תהיה במחיר הנמוך ממחיר המינימום שנקבע כי למגרש, ו
 

ככל שהצעתי תיבחן ע"י המועצה ותימצא כאחת מבין ההצעות הזוכות במכרז,  .6
המועצה להכרזה על יחידת דיור מסויימת, הנני מעדיף לזכות ומבלי לחייב את 

 ביחידות הדיור עפ"י סדר העדיפויות הבא:
 

 הדיור יחידתמס' 
 בתשריטלזיהוי  בהתאם)

 (המצורף

 הדיור יחידות העדפת סדר
 ביותר למועדף 1)

 (פחות למועדף 4
1 A  

1 B  

20A 1  

28 A  
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כל ההוצאות בהן אהיה חייב בקשר עם  הנני מצהיר כי ההצעה דלעיל כוללת את .7
המכרז וההסכם המהווה חלק ממסמכיו, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג, 

 יולקחה בחשבון כל התשלומים וההוצאות שתהיינה לי בקשר למילוי התחייבויותי
 עפ"י ההסכם.

 
אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי מהן זכויות הבניה במגרשים, בהתאם לפי תוכנית  .8

מרחביות החלות על המגרשים , ואת הוראות הבינוי וההנחיות ה122/1/3-ו 122/1
 ויחידות הדיור.

 
הנני מצהיר, כי קראתי והבנתי את תנאי ההשתתפות במכרז וכן בדקתי את כל  .9

ס "התנאים להשתתפות במכרז" אני מחויב לטופ 2מסמכי המכרז המפורטים בסעיף 
 אליהם ואני מתחייב לפעול על פיהם.

 
 _______________וס( ____שם מלא של המציע )באותיות דפ

 
 ת.ז. ______________

 
 
 
 

שמות ומספרי הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע )במידה ומדובר 
 בתאגיד(:

 
________________________________________ 

 
 כתובת: ___________________________________

 
 טלפון: ____________________

 
 פקס': _____________________

 
 חתימה מלאה: _________________  תאריך: ________________

 
 

 
 
 

 א תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיו"ב(אישור חתימה )כשמציע הו
 
 

_____________ מאשר עו"ד/רו"ח של ______ ____,אני הח"מ __________
 -בזאת כי ה"ה _______________ ת.ז. _____________ ו

_________________ ת.ז. ______________ מוסמכים לחתום בשם 
___________________, וחתימתם מחייבת אותה, וכי הם חתמו על מסמך זה 

 בפני.
 

 _____________חתימה: _______ תאריך: _________________
 
 
 
 
 
 



22 
________________ 

 חתימת המציע     
 

 מציע יחיד –אישור עו"ד 
 

, מאשר בזאת כי היום הופיע בפני מר עו"ד ____________ אני הח"מ

)להלן:  ________________ אשר הזדהה ע"י ת"ז ישראלית מס ______________

 , ולאחר שהבהרתי בפניו את משמעות חתימתו והתחייבויותיו, אשר וחתם בפני"המציע"(

 זו. הצעהעל 

 
 חתימה________________  חותמת ______________ תאריך __________
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 מסמך ג'

 הסכם מכר        
 

 מועצה האזורית שומרון ביום ______ לחודש ________ שנת ______בשנערך ונחתם 
 
 

  מועצה אזורית שומרון בין:
 500273727מס' זיהוי  

 מצד אחד    (המועצה")להלן: "   1ת.ד. א.ת. ברקן 
 
 

 ח.פ. ____________ת.ז./_____________________ . 1 ובין:
 מרח' ________________ 
 ____________________ 

 
 

 . _____________________ ת.ז. / ח.פ. ___________2 
 מרח' ________________ 
 ____________________ 

           ("הרוכשו/או " "הקונה" להלן ביחד ולחוד:)
 מצד שני       

 
 
 

בעלת זכויות החכירה במגרש _____ לפי תוכנית מי שזכאית להירשם כוהמועצה היא  הואיל
חם בקו כחול והמת "המגרש"( -)להלן מ"ר _______  –, ששטחו כ 122/1/3בניין עיר 

אישור ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו וזאת עפ"י  'דכנספח בתרשים המצורף לחוזה זה 
)להלן: הממונה על הרכוש הממשלתי ורשות מקרקעי ישראל עם ______ הסכם מיום 

 ;מס תיק ברמ"י _________________ ("רמ"י"
 

למכירת זכויותיה במגרש  "המכרז"( -)להלן  4/22והמועצה פרסמה מכרז פומבי מס'  והואיל
 ;בחלוקה רעיונית לשתי יחידות דיור

 
ליחידת דיור המסומנת ש הצעה במסגרת המכרז לרכישת זכויות החכירה והקונה הגי והואיל

 ; ______ בתשריט המגרש המצורף בזאת
 

וועדת המכרזים בישיבתה מיום _________ החליטה להמליץ על הצעת הקונה  והואיל
 ש המועצה אישר המלצתה זו;כהצעה זוכה ורא

 
את רישום המועצה כבעלת הזכויות בכל אחד על הישובים באיו"ש אישר  הוהממונ  והואיל

 . מהמגרשים ויחידות הדיור
 

העברת הזכויות אושרה ע"י מליאת המועצה בישיבתה מיום ___________ ו והואיל
המועצה והשר והממונה מטעם שר הפנים מיום ____________ )מצורפים אישורי 

 ומסומנים _______(
 
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:

 מבוא .1
 הווה חלק בלתי נפרד ממנו. הסכם זה מהמבוא ל .1.1

 
הצהרת הקונה וכל ו ,כל מסמכי המכרז )לרבות ההזמנה להציע הצעות והצעת .1.2
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 המסמכים, אשר צורפו להצעת הקונה( יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 
 

כותרות הסעיפים בהסכם זה הן לשם נוחות בלבד ואין להן ולא יינתן להן כל משקל  .1.3
 לצורך פירושו.

 
לא יהיה כל תוקף לשינוי, תוספת או גריעה מהסכם זה לאחר מועד חתימתו אלא  .1.4

 אם כן נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים.
 

 והממונה מטעם שר הפנים אישור מליאת המועצה .2
ו/או הממונה על  ושר הפנים ה טעון אישורם של מליאת המועצהסכם זמובהר, כי ה .2.1

והוא ייכנס לתוקפו רק עם קבלת אישורים אלו הישובים באיו"ש ו/או מי מטעמם 
 וככל שאלה יתקבלו. תנאי זה הינו תנאי עיקרי של הסכם זה. 

 
ו/או הממונה על הישובים באיו"ש  ושר הפניםהמועצה  מליאתהודעה מאת  ניתנה .2.2

בדבר סירוב ליתן אישור להתקשרות הצדדים עפ"י הסכם זה, או  מי מטעמםו/או 
שאישורם יהיה כפוף לתנאים המשנים באופן מהותי את ההתקשרות נשוא הסכם 
זה, יהיו הצדדים משוחררים מהתחייבויותיהם עפ"י הסכם זה ויראו את ההסכם 

ד כנגד משנהו כבטל ומבוטל ולצדדים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או סעד אח
 בשל סירוב ליתן אישור כאמור. 

 
אמור, תשיב המועצה לקונה את הסכומים ששולמו ע"י הקונה ע"ח הבמקרה  .2.3

התמורה לפי הסכם זה )בצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן ממועד ביצוע 
( וזאת בכפוף לכך שהקונה מחק בלבדהתשלום למועצה בפועל ועד להשבתם לקונה 

רישום כל או ו/את הערת האזהרה שנרשמה לטובתו, ככל שנרשמה וכן כל הערה 
וכן העביר למועצה אישור מאת הגורם המממן  בהסכם המכראחר שמקורם 

המשחרר את המועצה מכל התחייבויותיה כלפיו, ככל שהיו וכן חתם על תצהיר 
מסמך נוסף או אחר שידרש לצורך ביטולה של מיסוי ועל כל הביטול עסקה לרשויות 

 עסקה זו, לפי חוות דעתם של עורכי הדין מטעם המועצה.

 
לא אושר החוזה כאמור לעיל, לא תהא לקונה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה  .2.4

 כלשהי מהמועצה פרט לאמור בסעיף זה.

 
רים למען הסר ספק מובהר כי כל הוצאה שתוצא ע"י הקונה לפני קבלת האישו .2.5

כאמור תהיה על אחריותו בלבד והקונה לא יהיה רשאי לדרוש מאת המועצה ו/או 
 להעלות כלפיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין הוצאות כאמור.

 
היתרי בניה לא יוצאו לפני עוד למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .2.6

. הפניםוהממונה מטעם  משרד  אישור הסכם זה על נספחיו ע"י מליאת המועצה
, לא תהיה לקונה כל מכל סיבה שהיא, היה ומי מבין אלה יסרב לתת את האישור

תביעה נגד המועצה לשיפוי והשבה של הוצאות בגין הכנת התוכניות לצורך קבלת 
 היתר בניה, או כל הוצאה אחרת.

 

 הצהרות הקונה .3

 הקונה מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כלהלן:  

ה ובדק בעצמו את המגרש, מיקומו, מצבו, שטחו ואופן רישומו בלשכת כי הוא רא .3.1
רישום המקרקעין ו/או בכל מרשם ו/או רשם אחר אחר המנהל על פי דין. כמו כן, 
מצהיר הקונה כי בדק, בעצמו ובסיוע של מומחים מטעמו )לרבות עורך דין, אדריכל 

את כל הנתונים הנוגעים  ושמאי מגרש( אצל הרשויות השונות, לרבות רשויות התכנון
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למגרש ו/או אשר יש בהם כדי להשפיע על התקשרותו בהסכם זה לרבות הגבלות ו/או 
 אפשרויות הניצול של המגרש, לפי כל תכנית ו/או דין. 

 ותיאור המכרז הוראות כלל את בדק והוא( as-is) הנוכחי במצבו לו נמסר המגרש .3.2
 אחד לכל במשותף תיעשה המגרש בתשתיות השימוש כי לו הובהר וכי, המגרש

 .במגרש המצויות הדיור מיחידות
 

על חלק  עוברת וכי במגרשיםנדרשות השלמות פיתוח מצהיר כי הובהר לו ש הקונה .3.3
 וכי המועצה תפעל על חשבונה ישוביתהדרך הביטחון גדר היקפית או  מהמגרש

 וזאת, המגרש לגבולות מחוץ אל או הגדר הדרך להסתתלהשלמת עבודות הפיתוח ו
, המאוחר כדין שהוצא היתרחודשים מאישור הסכם זה או במועד קבלת  8בתוך 

 .מבין השניים
 

מצהיר ומתחייב למלא אחר כל הוראה של רמ"י או המנהל האזרחי או כל גוף ונה קה .3.4
אחר, בקשר עם העברת הזכויות לרשותו, לרבות חתימה על הסכמי חכירה ותשלום 

שכונות וכן כל פעולה הנדרשת להעברת הזכויות דמי הרישום, הערות האזהרה, מ
  קונה.ע"ש ה

 
ונה מאשר כי קרא והנו מודע לתנאי הסכם השיתוף המצורף להסכם זה, שהנו קה .3.5

ע"י שני הזוכים ביחידות  הסכם זמני עד להשלמת דרישות רמ"י והממונה לרישום
 . הדיור הנכללות במגרש

 
משותף או הסכם שיתוף או כל  ונה יישא בכל תשלום או דרישה לרישום ביתקה .3.6

וכן לפעול בהתאם  זכויות בו,הסכם אחר לחלוקת הזכויות במגרש בין בעלי ה
ובהתאם לנהלים הקבועים  להוראות רמ"י או המנהל האזרחי או כל גוף ציבורי אחר

 .שם
 

 בדק וכן בכלל ודין חוק הוראות, המגרש על החלות המתאר תוכניות כל לו ועותדי .3.7
 שלהם הניצול אפשרויות ואת במגרש הזכויות את המוסמכות הרשויות אצל הקונה

, והמגרשים השטחים בגודל 5% עד של סטייה ותהיה יתכן כי בפניו הובהר וכי
 . זה בהסכם מהאמור

 

להתקשרותו בהסכם  יםו/או הנחוצ יםהבדיקות הדרושא ערך את כל הבירורים ווה .3.8
את  ןוכן בח הפיזי, התכנוני והמשפטיהמגרש ולמצבו לרבות אלה הנוגעות לטיב זה 

וכי בהתאם לכך  הכרוכות ברכישת המגרשהוצאות הכל הגורמים המשפיעים על 
 . למכרז ביסס את הצעתו

 
ציע מצהיר כי בדק וקבל ייעוץ מתאים לגבי יחסיו עם שותפו בזכויות במגרש וכי מה .3.9

לערוך בו  םיהסכם השיתוף המצורף בזאת יחייב את הצדדים לו וכי אלה יהיו רשא
 שינויים בהתאם להוראות רמ"י ורק לאחר העברת הזכויות מהמועצה לצדדים.

 

לצרכיו, למטרותיו והוא מוכן לקבל את המגרש במצבו  םא מצא את המגרש מתאיוה .3.10
כפי שיהיה במועד מסירת החזקה לידיו, לרבות המבנה אשר קיים במגרש במועד 

 חתימת ההסכם.
 

או תביעות כנגד המועצה באשר לטיב המגרש ו/או בגין /ן ולא תהיינה לו טענות ויא .3.11
התאמה מכל סוג שהוא לגבי מצב המגרש ו/או תכונותיו ו/או הזכויות הקשורות -אי

בו ו/או אפשרויות הניצול שלו והוא מוותר על כל טענה שיש לו ו/או תהיה לו לרבות 
 התאמה גלויים ו/או נסתרים שהם.-מחמת טעות, מום ואי

 

ידוע וברור לו, כי המועצה אינה אחראית למגרש הנמכר על ידה, לרבות למצבו הפיזי  .3.12
והתכנוני של המגרש, קיומם של עתיקות/פולשים/שטחי אש וכיוב', וכי האחריות 
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המלאה בכל הקשור למצבו של המגרש, לרבות מצבו הפיזי, מוטלת עליו, וכי לאחר 
ש מתאימים למטרות לשמן הוא שבדק היטב את כל הנושאים הנ"ל מצא את המגר

 רוכש את המגרש. 
 

על מצגים, פרסומים, אמירות או א לא הסתמך בהצעתו במכרז ו/או בהסכם זה וה .3.13
, אלא על הו/או עובדיה ו/או מי מטעממי מהמועצה הבטחות כלשהם שנעשו על ידי 

 .בלבד בדיקות שנערכו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו
 

ציג כל תביעות או יולא והסכם זה במסמכי המכרז לכל האמור הינו מסכים  יכ .3.14
מוותר בזאת מראש על טענות והוא דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה 

 כאמור.

 

ידוע לו כי כל בקשה להיתר בניה ביחס למגרש צריכה לקבל אישור מכל רשות  יכ .3.15
אמור או מוסמכת ולקונה לא תהא כל טענה כלפי המועצה במידה ולא יקבל אישור כ

 במידה והאישור יהא מותנה בתנאים ו/או בכל הוצאה אחרת.

 

 תקשרותהה .4
בכפוף למילוי מלוא התחייבויותיו של הקונה, המפורטות בהסכם זה, וביתר מסמכי  .4.1

המכרז, בשלמותם ובמועדם, לרבות תשלום התמורה הנקובה בהסכם זה על פי 
מתחייב והקונה , קונהלמכור ל מועדי התשלום הנקובים להלן, מתחייבת המועצה

ל בהתאם ובכפוף להוראות והכ במגרש יהזכויותמחצית לרכוש מאת המועצה את 
 .והסכם השיתוף המצורף ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו הסכם זה

 

המועצה תתקשר בהסכם זה עם כל אחד מבעלי הזכויות בשתי יחידות הדיור  .4.2
כם השיתוף המצורף הכלולות במגרש, ישירות. כל אחד מהצדדים יחתום על הס

 בזאת ומהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.
 

הזכויות במגרש נמכרות באופן שווה ובלתי מסויים, למעט זהות יחידת הדיור  .4.3
בהתאם להסכם השיתוף והודעת המועצה וועדת המכרזים, ועל פי בחירתו של כל 

 מהמציעים.  אחד
 

 עד הפיתוח והיטלי אגרות בגין התשלומים את כוללת הדיור יחידת בגין התמורה .4.4
"ע החלה עליו ביום החתימה על התב"י עפ למגרש הקבועות המרביות הזכויות לגובה

 חלק או הפיתוח דמי של זיכוי או קיזוז או השבה כל תהיה לא כי מובהרהסכם זה. 
 .ע"י מי מיחידות הדיור הבנייה זכויות מלוא ימומשו לא בו מקום, מהם

 
"ע החלה על המקרקעין, ישלם בתבכל תוספת בניה או חריגה שאינה כלולה  בגין .4.5

הקונה היטלי פיתוח ואגרות פיתוח לרשות המקומית, בהתאם לחוקי העזר, הצווים 
 וההוראות החוקיות ביום הגשת הבקשה.

 

 הסכם שיתוף  .5

לחתימה על הסכם עם החתימה על הסכם זה, וכחלק בלתי נפרד ממנו, יביא הקונה  .5.1
 . כנספח א' שיתוף בנוסח המצורף להסכם זה

 

הסכם השיתוף יסדיר את יחסיהם של בעלי הזכויות בכל אחת מיחידות הדיור  .5.2
המצויות במגרש ולא יחול בו כל שינוי אלא בהסכמת כלל בעלי הזכויות במגרש 

 ובהתאם לנהלי רשות מקרקעי ישראל, המינהל האזרחי וכל דין.
 

הכלולות בו יחייבו את הקונה אל מול כל אדם בעל זכויות הסכם השיתוף וההבנות  .5.3
נוסף במגרש וביחידת הדיור הנוספת החלה עליו והקונה מצהיר כי בחן את תוכנו 

 ואת האמור בו ואת ההשלכות הנובעות מהם.



27 
________________ 

 חתימת המציע     
 

 
חלוקת המגרשים המסומנת בתשריט המגרש תחייב את הקונה לגבי זהות ומאפייני  .5.4

זה ויחולו הוראות הסכם השיתוף בכל הקשור יחידת הדיור הכלולה בהסכם 
 באחזקתם ובעלותם של כל אחד מבעלי הזכויות במגרש.

 
מובהר כי בכל מקרה, זכויות יחידת הדיור הכלולה בהסכם זה יהוו מחצית מזכויות  .5.5

 המגרש הכולל, הן בגודל השטח והן לגבי זכויות הבנייה והתנאים החלים על המגרש.
 

 התמורה .6
ליחידת הדיור ____ המהווה חלק בלתי נפרד ממגרש ______ תמורת הזכויות  .6.1

₪ ________ _____, מתחייב הקונה לשלם למועצה סך של כמסומן בתשריט
 "(.התמורה)להלן: "כמפורט להלן ( ₪ם: _______________________ )במילי

 

 לפקודת המועצה אחד או יותר באמצעות שיק בנקאיהקונה התמורה תשולם ע"י  .6.2
  ימים ממועד החתימה על חוזה זה. 60וזאת בתוך  -האזורית שומרון 

 

הואיל והמועצה הינה רשות מקומית הפועלת ללא מטרות רווח, אין היא נושאת  .6.3
בתשלומי מע"מ ואין באפשרותה להפיק חשבוניות מס, אלא קבלה כנגד תשלום 

נוכח האמור, בפועל. המציע יערוך את הבדיקות וההשלכות הנובעות על הצעתו 
 וייוועץ ברואה חשבון או כל יועץ אחר בנושא.

 
חייב בתשלום הקונה בגין איחור במועד התשלום לרבות כל חלק מתשלום זה יהא  .6.4

 לחודש. 1%ריבית פיגורים בשיעור 
 

דלעיל הינה סופית ואינה ניתנת להפחתה מכל סיבה שהיא. כדי להסיר ספק  התמורה .6.5
 נקבע בזה שהקונה לא יהא רשאי לקזז מהתמורה כל סכום שהוא ובכל מקרה שהוא. 

 

 חלקהפי -על הדיור ליחידת הפיתוח דמי את כוללת תהיה לעיל הנקובה התמורה .6.6
 יהיה לא כי מובהר. זה םהסכ על החתימה ביום הקיימות הזכויות לגבול ועד במגרש

 או במלואן הבניה זכויות מימוש אי נוכח הפיתוח דמי בגין החזר תשלום או זיכוי כל
 .אחרת סיבה מכל

 
מובהר כי כל תוספת בנייה או בקשה להיתר או חריגה או שימוש חורג, קבוע או זמני  .6.7

והנהלים מעבר לזכויות הקיימות כאמור, תחויב בדמי פיתוח בהתאם לתעריפים 
הקבועים ביישוב וברשות המקומית, וכן בדמי הסכמה או דמי היתר לרשות מקרקעי 

 ישראל והמנהל האזרחי.
 

יחד עם זאת מובהר כי תמורת המגרש, אינה כוללת תשלומים על פי דין לרשויות  .6.8
המוסמכות, לרבות, אגרות בקשה להיתר, מיסי מקרקעין, חיבור חשמל, חיבור מוני 

 הקונהטלוויזיה בכבלים/לווין וכן כל תשלום אחר שחל ו/או יחול על מים, תקשורת, 
לצורך השלמת רכישת המגרש וניצול זכויות הבינוי בו ו/או כל תשלום אחר הנובע 

 מביצוע עסקת המכר באשר הוא. 
 

 

 מסירת החזקה .7
 לעיל 2קבלת האישורים המפורטים בסעיף לאחר רק הקונה יתפוס חזקה בממכר  .7.1

הקונה של  יוזאת בכפוף למילוי כל התחייבויותאך  ,להלן( 6.2)בכפוף לאמור בסעיף 
ולרבות תשלום מלוא התמורה ותשלום מס עפ"י הסכם זה, במלואן ובמועדן 

זאת במועדים שקבעה המועצה ו/או ו/או כל מס אחר,  הרכישה החל על הקונה,
 ."(מועד מסירת החזקה" –הקבועים לעיל )לעיל ולהלן 
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החזקה במגרש תימסר לקונה במצבו כפי שיהיה במועד מסירת החזקה ולקונה לא  .7.2

תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה בענין זה. מודגש כי מבלי לגרוע 
מכלליות האמור, לא תהא המועצה אחראית לשינויים שיחולו במצבו של המגרש, 

פיו ועד מועד -הגשת ההצעה עלככל שיחולו, בין מועד עריכתו של המכרז ו/או 
 המסירה בפועל והקונה מצהיר כי הינו מודע לכך ומסכים לכך במפורש.

 

 מיסים .8
 ותשלומים אחרים ישולמו ע"י הצדדים כלהלן: היטלים, מיסים, אגרות, ארנונות  

 
 .הקונהישולם ע"י הקונה מס הרכישה בגין רכישת המגרש ע"י  .8.1

 
, אם ו/או למנהל האזרחי ו/או לכל גורם אחר מי הסכמה לרשות מקרקעי ישראלד .8.2

 .הקונהוככל שיחולו, יחולו וישולמו ע"י 

 
וכן אגרות בניה וכל כל אחת מיחידות הדיור החלים ו/או שיחולו על  מועצהגרות לא .8.3

ישולמו במלואם ע"י  –יתר התשלומים הנדרשים לצורך הוצאתו של היתר הבנייה 
 ת הרשויות המוסמכות. הקונה בהתאם להוראות כל דין ולדריש

 
כי הסכם זה כולל תשלומי פיתוח תשתיות עד למיצוי ומימוש מלא של  ובהרמ .8.4

זכויות הבנייה הקיימות במגרש במועד החתימה על הסכם זה. כל בקשה או אישור 
או היתר או פניה לזכויות או הקלות או תוספות שאינן מאושרות במועד החתימה 

 על הסכם זה, יושתו ויחולו על הקונה.

 
או /ו עירוניתאו /ו ממשלתית רשות"י ע, המגרש על יוטלו המכרז פרסום לאחר םא .8.5

 במועד ושבתוקף הקיימים לאלה נוסף היטל או, ארנונות, אגרות, מס, דין כל מכח
 נכון הקיימים ההיטלים או האגרות, המיסים בשיעור עליה שתחול או המכרז פרסום
 התוספתאו /ו כאמור היטלים או מיסים וישולמו יחולו אז כי, המכרז פרסום למועד

 .הקונה על - כאמור בשיעור מהעליה הנובעת
 

 לעיל,  שיידרש מכל סיבה שהיא לשם כל תשלום אחר שלא ננקב בסעיפים האמורים 
 ישולם על ידי הקונה.   -מימוש העסקה 

 

 אחריות לפעולות הקונה .9
 הקונה מתחייב:  

 
על כל פעולותיו לשאת באחריות בלעדית ומלאה כלפי המועצה וכלפי כל צד שלישי,  .9.1

ו/או מחדליו של הקונה, או מי מטעמו, במגרש ובדרכים הגובלות בו ו/או כל פעולה 
 ו/או מחדל אחרים בקשר להסכם זה ו/או לעסקה על פיו.

 
לשלם כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מכל סוג שהוא, שיוטלו  .9.2

או מי מטעמו, כאמור, ו/או ו/או יחולו עקב פעולותיו ו/או מחדליו של הקונה, 
 כתוצאה מהם.

 
להעביר הוראות הסכם זה לכל מי שירכוש ממנו את הזכויות ביחידת הדיור, בין אם  .9.3

זו נבנתה ובין אם לאו, ואלה ימשיכו ויחולו על המגרש ככל הנוגע למועצה והליך 
 המכרז אשר במסגרתו נרכשו זכויות יחידת הדיור.

 
בקשר לכל פעולה ו/או מחדל במסגרת העבודות  על המועצה לא תחול כל אחריות .9.4



29 
________________ 

 חתימת המציע     
 

שתעשנה במגרש ו/או ע"י הקונה או מי מטעמו, ובמקרה והמועצה תישא בתשלום 
שהוא עקב פעולה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם, יפצה הקונה את המועצה 

יום מיום שיידרש  14, תוך 15%על כל תשלום כאמור בתוספת תקורה בשיעור של 
 לעשות כן.

 

 אוצרות טבע ועתיקות .10
 

הקונה מצהיר בזה, כי ידוע לו שכל אוצרות טבע כגון: נפט, גז, מעיינות מים, מחצבי פחם  
אוצרות " –ומתכת, מחצבות שיש ואבן, חול וכורכר ומחצבים אחרים למיניהם )להלן 

"(, וכן עתיקות שימצאו בקרקע של המגרש, אינם נכללים בממכר לפי הסכם זה, הטבע
וזכויות הבעלות ו/או החזקה ו/או השימוש לפי הסכם זה אינם חלים עליהם. על הקונה 
לאפשר למועצה או לכל גורם מוסמך אחר לנצל או להוציא את אוצרות הטבע והעתיקות 

 ועל סמך הסכם זה. 1978 –ות, תשל"ח בהתאם לחוקים המחייבים לרבות חוק העתיק
 

 רישום הזכויות  .11
" יחידת הדיורלמען הסר ספק מובהר בזאת כי זכויותיו של הקונה מוגבלות ל" .11.1

כהגדרתו בהסכם זה בלבד ולמועצה אין ולא תהיה שום מגבלה בביצוע כל פעולה 
שהיא, מכל מין וסוג, לגבי החלקים האחרים של מקרקעין, אשר בהם נכלל המגרש 

 ו/או כל מגרש סמוכים. 

 
פי הסכם זה, תאפשר המועצה -לאחר תשלום מלוא התשלומים החלים על הקונה על .11.2

 במגרש.לקונה להעביר את הבעלות 

 
הקונה יביא למועצה כל מסמך או שטר או אישור הנדרש לשם השלמת העברת  .11.3

הזכויות ליחידת הדיור או למגרש, לחתימת מורשי החתימה בהתאם לנהלי רשות 
 מקרקעי ישראל, המנהל האזרחי וכל דין.

 
העסקה באופן נפרד מהקונה ותציג בפניו אישורי  עלהמועצה תדווח עצמאית  .11.4

או השבחה או ארנונה או כל מסמך אחר הנדרש להעברת הזכויות תשלום מס שבח 
 פי נהלי רמ"י והמנהל האזרחי.-על

 
העברת הזכויות במגרש ברשות מקרקעי מתחייב לבצע כל הדרוש לביצוע הקונה  .11.5

, ולשאת בכל ההוצאות הקשורות לביצוע העברה כאמור. המנהל האזרחיו/או ישראל 
שויות המס יבוצעו באחריותו של הקונה ובאמצעות כל ביצוע רישום ו/או כל דיווח לר

קונה יפויי כוח ואישורי מיסים לצורך ביצוע ב"כ ההמועצה תמסור לבא כוחו. 
 .ימים מיום תשלום מלוא התמורה בגין המגרש 30בתוך , העברה כאמור

 
ידי המועצה או מי -אם הקונה, למרות האמור לעיל ולמרות שיידרש לעשות כן על .11.6

ירשום את הזכויות הנ"ל, רשאית המועצה או מי מטעמה לבצע את כל מטעמה, לא 
פעולות הרישום הנ"ל על חשבונו של הקונה, והקונה מתחייב להחזיר למועצה, מיד 
לאחר דרישה, את כל התשלומים ששילמה, לפי חשבון שתגיש לו המועצה בתוספת 

 .20%תקורה בשיעור של 
 

זה הסכם ו של מעמד חתימתכאמור לעיל, במבלי לגרוע מהתחייבויותיו של הקונה  .11.7
נספח בנוסח המצורף כבלתי חוזר נוטריוני ח ויפוי כוימסור למועצה יהקונה יחתום 

ם של המועצה ו/או ב"כ המועצה המפורטים בייפוי הכוח )להלן: המייפה את כוח' ב
"( לחתום בשם הקונה ולעשות בשמו כל פעולה שתידרש לצורך ביטול עורכי הדין"

מחיקת כל רישום הערת אזהרה, משכון, הערה, התחייבות וכיו"ב לטובתו ו/או  ו/או
לטובת מי מטעמו ביחס למגרש, ככל שיתבצע רישום כאמור וכן לבצע את כל יתר 

 ' הנ"ל. בהפעולות המפורטים בנספח 
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כמו כן יסמיך יפוי הכח האמור את עורכי הדין לבצע את רישום הזכויות ע"ש הקונה,  .11.8

עוה"ד יהיו רשאים לעשות  שהקונה לא יקיים אחר התחייבויותיו לעניין זה.ככל 
שימוש בייפוי הכוח הנ"ל לצורך קיום התחייבויותיו של הקונה לפי הסכם זה ו/או 

פיו או בקשר אליו אולם במקרה, אשר בו יבקשו -מימוש זכויותיה של המועצה עלל
 –תיו של הקונה מכח הסכם זה מיופי הכח למחוק או לשנות רישום של איזה מזכויו

 14הם לא יעשו שימוש ביפוי הכח אלא לאחר שהודיעו לקונה על כוונתם לעשות כן 
 יום מראש, לפחות.

 
( ומוסר למועצה במעמד חתימת הסכם זה במידה ומדובר בתאגידכן חותם הקונה ) .11.9

על פרוטוקול חברה בדבר ביצוע העסקה נשוא הסכם זה, הענקת יפוי הכח וכתב 
וכן  'גנספח כסכמה, בנוסח הנדרש בלשכת רישום המגרש ומצורף להסכם זה הה

מוסר למועצה עותק מקורי או העתק מאושר כ"נאמן למקור" ע"י נוטריון או ע"י 
 .רשם החברות של תעודת ההתאגדות של הקונה

 
 מימון .12

במקרה, אשר בו הקונה יהיה מעוניין לממן חלק מתמורת רכישת המגרש בהלוואה  .12.1
במשכנתא שיקבל ממוסד פיננסי מוכר בישראל, ובמידה והמוסד ו/או מובטחת 

בהתחייבות הבעלים הרשום ו/או המשכנתא הפיננסי המוכר יתנה את מתן ההלוואה 
העברת המגרש על של המגרשים לרישום משכנתא לטובת המוסד הפיננסי במעמד 

שם הקונה וברישום הערת אזהרה לטובת הבנק בגין התחייבות זו, תהיה נכונה 
המועצה לחתום, לבקשת הקונה על התחייבות לרישום משכנתא לטובת המוסד 
הפיננסי המוכר )בנוסח המקובל בבנקים למשכנתאות ולאחר שבאי כח המועצה 

תחשב, בין היתר, בכך שרישום העירו את הערותיהם על נוסח כתב ההתחייבות ובה
העברת הזכויות יתבצע ע"י הקונה ולא ע"י המועצה( ובלבד שיתקיימו התנאים 

 המצטברים שלהלן: 
 
  באמצעות המחאה בנקאיתספי ההלוואה יועברו במלואם לידי המועצה כ .א

לפקודת המועצה או בהעברה בנקאית לחשבון המועצה ויהוו את התשלום 
 האחרון ע"ח התמורה. 

 
 מהתמורה הנקובה בהסכם זה. 75%ידי המוסד הפיננסי לא יעלה על -המימון על .ב
 
תנאי לרישום הערת אזהרה בגין ההתחייבות לרישום משכנתא הינו כי   .ג

התקיימו התנאים המוקדמים לרישום הערת האזהרה לטובת הקונה, כאמור 
בהסכם זה לעיל וכן כי המוסד הפיננסי יתחייב למחוק את הערת האזהרה 

נרשמה לטובתו, ככל שנרשמה, כנגד השבה של כספי ההלוואה כפי ששולמו ש
 למועצה בפועל וללא כל תוספות שהם )לרבות לא הפרשי הצמדה או ריבית(.

 
המועד לביצוע התשלום יהיה בהתאם למועד הנקוב בהסכם זה, אלא אם  .ד

  הסכימה המועצה, בכתב, אחרת. 
 

בדבר,  ולא  חוייבתמתהיה אך לא לרוכש לסייע ככל הניתן,  ,מובהר כי המועצה תפעל .12.2
תקח על עצמה כל התחייבות לטובת הבנק הממן, ולא תהיה לרוכש כל טענה כלפי 

ולא  המועצה ו/או מי מטעמה, בגין אי יכולתו לקבל משכנתא ו/או הלוואה כאמור
יהיה בכך כדי לפטור את הקונה מתשלום מלוא התמורה ו/או את לקיים את מלוא 

     בויותיו לפי הסכם זה. התחיי
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 הוצאות הבנייה  .13
ף להוראות כל דין ולקבלת ונה לבצע עבודות בניה במגרש, בכפוככל ויחליט הק .13.1

היתרים כנדרש על פי דין, הקונה יבצע על חשבונו את עבודות התכנון, הבנייה, וכל 
שיכין יתר עבודות הבנייה והפיתוח בתחומי המגרש, על פי תכניות עבודה ומפרטים 

על בסיס תכנית המתאר והדרישות הכלולות בהסכם זה, ובהתאם להיתרי הבנייה 
 והפיתוח אשר יוצאו על ידי הרשויות המוסמכות לכך.

 
, לרבות קווי בתחום המגרשהקונה יבצע על חשבונו את עבודות הפיתוח והתשתית  .13.2

תאורה, גידור, מים, ביוב ותיעול, ניקוז, קווי חשמל, קווי תקשורת, קווי אספקת גז, 
מיחסום, כבישים, מדרכות, מעברים, פינוי אשפה, עבודות עפר, השקיה, גינון, שילוט 
וכו', בתחום המגרש ובשטחים הסמוכים לו, כפי שידרשו ע"י המועצה, חברת 
החשמל, משרד התחבורה, בזק וכל רשות אחרת או גוף הנוגע לפיתוח, לרבות 

לאחר תאום עם המועצה, ויתר הגורמים  התחברות למערכות תשתית שונות, כל זה
 הרלוונטיים. 

 
כמו כן, ישלם הקונה למועצה לחברת החשמל, לבזק ולכל גוף אחר, כפי שיידרש, את  .13.3

, חיבורי מונים, רישום כל התשלומים, ההיטלים והאגרות בגין ביצוע עבודות אלו
 .והתקנה

 
חשבונו את כל המטלות מובהר בזאת, כי על הקונה חלה החובה לבצע בעצמו ועל  .13.4

המהוות תנאי לקבלת היתרי בנייה ו/או איכלוס כקבוע בתכנית, וכי לא יוכל לקבל 
 מהמועצה כל החזר בגין תכנון ו/או ביצוע עבודות אלה.

 
ידוע לרוכש כי ישנן עבודות פיתוח שעל המועצה לבצע לחיבורם של המגרשים  .13.5

ה במסגרת הסכם זה. לתשתיות כמפורט במסמכי המכרז כחלק מהתחייבויותי
 ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך כלפיי המועצה או מי מטעמה.

 
שלמת עבודות הפיתוח הכלולות במגרש וכל אחת מיחידות הדיור מועצה תפעל להה .13.6

סתת דרך הביטחון הישובית העוברת במגרש או בחלק ממנו אל מחוץ לגבולות וכן לה
או עד למועד קבלת היתר בניה כדין  מיום הסכם זה חודשים 8בתוך המגרש וזאת 

 . המאוחר מבין השניים –)לאחר מילוי תנאים( 
 

כל עיכוב בהשלמת עבודות הפיתוח, שאינו תלוי במועצה מכל סיבה שהיא לא יהווה  .13.7
 הפרה של הוראה זו ואין בכך כדי להטיל על המועצה אחריות או חובה כלשהיא.

 
 הפרות ופיצויים מוסכמים .14

הפר הקונה התחייבות יסודית כלשהי עפ"י הסכם זה, ישלם למועצה סכום בשקלים  .14.1
)חמישה עשר אחוזים( מסכום התמורה הנקובה  15%-חדשים השווה ביום תשלומו ל

בהסכם זה )כשהוא כולל מע"מ וכולל הפרשי הצמדה, כהגדרתו של מונח זה בסעיף 
בלי צורך בהוכחת הנזק ומבלי דלעיל( וזאת כדמי נזק קבועים ומוערכים מראש,  5.5

לגרוע מכל יתר התרופות העומדות למועצה בגין ההפרה, כולל זכותה לאכיפת 
  ההסכם או ביטול ההסכם וכן קבלת כל סעד אחר שהיא זכאית לו עפ"י הדין.

 
הצדדים מצהירים כי סכום הפיצוי הנקוב לעיל משקף נכונה את הנזקים, אשר  .14.2

 ן. יהפרת ההסכם והינו סביר בנסיבות העניעלולים להיגרם למועצה עקב 
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות  .14.3
 .1970-בשל הפרת חוזה( תשל"א 

 
 למען הסר ספק מובהר כי כל הפרה של התחייבות יסודית כאמור לעיל תזכה את .14.4

ישה ו/או התראה, את זכייתו המועצה בזכות לבטל, באופן מיידי וללא צורך בכל דר
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של הקונה במכרז ואת ההסכם שנחתם עימו, ככל שנחתם וכן לגבות מהקונה את כל 
הנזקים וההוצאות שנגרמו למועצה בגין הפרת ההסכם ו/או ביטולו וזאת בנוסף 

זה דלעיל וכן לבצע במגרש כל פעולה,  13.1לגביית הפיצוי המוסכם האמור בסעיף 
בות למכור את המגרש לכל צד שלישי, כפי שתמצא לנכון כפי שתמצא לנכון, לר

ובתנאים שיקבעו על ידה )מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה המועצה גם 
רשאית, במקרה כאמור, להתקשר עם המציע שהצעתו דורגה שניה במכרז, אחרי 
הצעתו של הזוכה, ללא צורך בעריכת כל הליך נוסף, אם וככל שתחליט לעשות כן, 

 פי שיקוליה שלה(. ל
 

לחתום לפי  –באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר  –במקרה כאמור, מתחייב הקונה  .14.5
דרישת המועצה על כל מסמך שיידרש לצורך ביטול הזכייה במכרז, ההסכם 
וההתקשרות על פיהם, לרבות ומבלי למצות הודעות על ביטול העסקה לרשויות 

בותו של הקונה כאמור לעיל, חותם המוסמכות ולרשויות המיסוי. להבטחת התחיי
הקונה, עד וכתנאי לחתימתו של הסכם זה, על יפוי כח נוטריוני לצורך ביצוע הפעולות 

( וכן על תצהיר ביטול עסקה לרשויות מיסוי מגרש והוא 'בנספח כאמור )בנוסח 
מסמיך בזאת את המועצה ואת עורכי הדין להשלים בתצהיר ובכל מסמך אחר 

טול העסקה את התאריך ואת כל יתר הפרטים והנסיבות הדרושים הנדרש לצורך בי
לצורך ביטול העסקה. הקונה מתחייב כי הוא לא יהיה רשאי להתנגד לשימוש ביפוי 
הכח ו/או לכל פעולה אחרת או נוספת שתבצע המועצה ו/או מיופי כוחה לצורך או 

שאי להתנגד בקשר לביצוע האמור לעיל, לרבות ומבלי למצות, לא יהיה הקונה ר
לביטול כל זכויותיו בקשר למגרש וכל רישום או דיווח לגביהם וכן למכירת המגרש 
לכל צד שלישי, כפי שתבקש המועצה לעשות, והוא מוותר בזאת במפורש על כל טענה, 

מבלי לגרוע מיתר זכויות  תביעה או זכות לדרוש עיכוב או מניעה של פעולות כאמור.
פר הרוכש סעיף זה, יהיה הוא מחוייב לשלם למועצה המועצה לפי ההסכם, היה וי

ליום ולעל יום בו סירב לחתום על מסמך לביטול ₪  10,000פיצוי כספי בשיעור של 
 העסקה.  

 
 איסור העברת זכויות .15

הקונה אינו רשאי למכור ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או למשכן את  .15.1
זכויותיו על פי הסכם זה אלא בהסכמה מראש ובכתב של המועצה ובתנאים שייקבעו 

ידם ובכל מקרה לא יהיה הקונה לרשאי להעביר את זכויותיו כאמור לפני ששילם -על
 מתלים הנקובים בהסכם זה. למועצה את התמורה במלואה והתקיימו התנאים ה

 
יובהר כי בכל מקרה ומבלי לגרוע משיקול דעתה של המועצה כאמור לעיל כל העברת  .15.2

שלעיל תהא כפופה לתנאי הסכם זה,  15.1זכויות שהיא לפי הסכם זה, כאמור בסעיף 
ובתנאי שכל נעבר יקבל על עצמו את כל התחייבויות הקונה, ללא יוצא מן הכלל 

 ם בהסכם זה, הכל לשביעות רצונם של המועצה.ובמועדים הנקובי
 

 כללי .16
שום ויתור, ארכה או הנחה או שינוי בתנאי כלשהו בהסכם זה על נספחיו, לא יהיו  .16.1

בני תוקף, אלא אם ייעשו בכתב. שום איחור בשימוש בזכויותיה של המועצה לא 
וד, ייחשב כויתור והיא תהא רשאית להשתמש בזכויותיה כולן או בכל אחת מהן לח

 הן לפי הסכם זה והן לפי הדין, בכל עת שתמצא לנכון.
 

כל פעולה, אשר היה על הקונה לבצע לפי הסכם זה ואשר הקונה לא ביצע במועדה,  .16.2
תהיה המועצה רשאית, אך לא חייבת, לבצע תחת הקונה ובמקרה כאמור, ישא 

והכל בגין הוצאות תקורה וכלליות  20%הקונה בכל הוצאותיה של המועצה בתוספת 
 מבלי לגרוע מכל הסעדים ו/או הזכויות העומדים למועצה בגין הפרה זו של ההסכם.

 
 
 



33 
________________ 

 חתימת המציע     
 

הסכם זה מבטל כל הסכם ו/או זיכרון דברים קודם שנעשה בין הצדדים ו/או מצג,  .16.3
 אם נעשה, וזכויות וחובות הצדדים יהיו מעתה אך ורק עפ"י תנאי הסכם זה.

 
מאדם/גורם/גוף אחד, יהיו כל יחידי במקרה שהמונח "קונה" מתייחס ליותר  .16.4

הקונה אחראים עפ"י הסכם זה ביחד ולחוד ובערבות הדדית של האחד למשנהו 
 אולם זכויותיהם על פי הסכם זה תהיינה רק ביחד.

 
הקונה איננו רשאי לקזז ו/או לעכב בידיו כל סכום ו/או נכס של המועצה ו/או המגיע  .16.5

 למועצה.
 

 סמכות מקומית  .17
הנובע  יןמסכימים ביניהם כי כל מחלוקת הנוגעת לביצועו של חוזה זה, פרשנותו וכל עניהצדדים 

  , לפי העניין, בירושלים. ממנו תתברר אך ורק בבית המשפט השלום או בבית המשפט המחוזי
 

 הודעות .18
הגיעה  , בדואר רשום, תיחשב כאילו בהסכם זההודעה שתישלח, עפ"י כתובות הצדדים הנקובות 

 בעת מסירתה. –ימים מעת שיגורה, ואם נמסרה ביד  3הנשגר בתוך לצד 
 
 
 
 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך דלעיל

 
 
 
 
 

                    _______________                                  _______________ 
 הקונה                                              המועצה                                
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  נספח א'
 

 הסכם שיתוף

 מועצה האזורית שומרון בשנערך ונחתם 
 ביום ___ לחודש ___ שנת ______

 
 

 . _____________________ ת.ז./ח.פ. ____________1 בין:
 מרח' ________________ 
 ____________________ 

 
 

 . _____________________ ת.ז. / ח.פ. ___________2 
 מרח' ________________ 
 מצד אחד  ("צד א': "ביחד ולחוד )להלן  ____________________ 

 
 

 . _____________________ ת.ז./ח.פ. ____________1 ובין:
 מרח' ________________ 
 ____________________ 

 
 

 . _____________________ ת.ז. / ח.פ. ___________2 
 מרח' ________________ 
 ____________________ 

 מצד שני"(       צד ב')להלן ביחד ולחוד: "
 
 
 

לפי תוכנית בניין עיר מגרש ____ חלק מהידועה כ המסומנת כיחידת דיור _____ הקרקע :בעניין
מס' תיק ברשות מקרקעי ישראל  המועצה האזורית שומרוןבישוב שערי תקווה  ,122/1/3

 .("הקרקע"/"הנכס")להלן: __________ __
 
 

מחצית הזכויות בקרקע מאת המועצה האזורית שומרון  וכל אחד מהצדדים רכש את הואיל:
(, במסגרת מכרז פומבי "התשריט"כמסומן בתשריט המגרש המצורף בזאת )להלן: 

 ובהתאם להוראות הסכם המכר והסכם השיתוף. 4/22
 

פי התוכניות המאושרות, ניתן לבנות על הקרקע מבנה בו שתי יחידות דיור נפרדות -ועל  והואיל:
ועצמאיות, בהתאם ליתר הוראות התוכנית וכל דין, ובכוונת כל אחד מהצדדים להקים 

מבין שתי היחידות  יחידת דיור אחת, כך שכל אחד מהצדדים יהיה זכאי ליחידה אחת
 ולמחצית זכויות הבנייה, כפי שיוסכם ויובהר בהסכם זה ומסומן בתשריט המצורף.

 
וברצון הצדדים להביא להסדרת השותפות בניהם ולחלוקת הזכויות והחובות הנובעות   והואיל:

 מבעלותו של כל צד להסכם השיתוף.
 

 הוסכם, הותנה והובהר בין הצדדים כדלהלן:
 מבוא

להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו, כתובות הצדדים לצורך הסכם זה כמופיע המבוא  .1
 בכותרת.
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כל הטפסים, המסמכים והאסמכתאות הקשורות בקרקע יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה ואין  .2
בו כדי לגרוע מהוראותיהם, לרבות הסכם החכירה עם רמ"י, הסכם רכישת הקרקע, תשלומי 

 שכ"ט עו"ד וכיוצ"ב. אגרות, היטלים, פיתוח ,
 

 השותפות

 הצדדים מבהירים, מסכימים ומצהירים בזאת כדלהלן: .3

 

במגרש יחולקו בין הצדדים באופן שווה ובהתאם לחלוקה הרעיונית  הקרקע זכויות .א
 הקבועה בתשריט המצורף בזאת.

 

כל אחד מהצדדים יפעל בעצמו ובנפרד לתכנון והקמת יחידת הדיור אשר בבעלותו, תוך  .ב
לצדדים, ובהתאם להוראות  על הגבול המשותףשיתוף הצד השני בכל פעולה או בניה 

 התכנוניות החלות על המגרש ביום הגשת הבקשה להיתר.
 

ופל על ידי מגיש תשלום הנובע מפעולה או בקשה או בעלות של מי מהצדדים, תשולם ותט .ג
הבקשה או הפעולה באופן בלעדי וזה יישא בכל הוצאה ישירה או עקיפה שתידרש בקשר 

 עם פעולותיו או בקשות שהגיש או כל פעולה שעשה בקשר עם זכויותיו.

 

הצדדים יישאו בנפרד ולחוד בכל הוצאה הקשורה בבניית כל אחד מיחידות הדיור,  .ד
ין, באמצעות קבלנים מורשים ויועצים בעלי בהתאם להיתרי הבניה אשר יתקבלו כד

רשיונות מתאימים כדין, חומרי בנייה, גימורים וגמרים, אלומיניום מטבחים וכן כל 
 (.4אלמנט הנדרש לצורך השלמת הבניה וקבלת טופס אכלוס מאת הוועמ"ק כדין )טופס 

 

דדים, אף האמור בכל חוזה או מסמך או הסכמה בין הצ-הצדדים מסכימים בזאת כי על .ה
מסכימים הם בזאת כי כל אחד מהם יהא בעל הזכויות הבלעדי והעצמאי ביחידת דיור 

 מבין השתיים האמורות ובהתאם לתשריט המצורף בזאת.

 

  דלהלן:כ ומוצהר מובהר, מוסכם .ו
 

 __________ בתשריטבעל זכויות החכירה הבלעדי בחלק הקרקע המסומן  יהיה' א צד
 במגרש הבנייה זכויותמובמחצית 

 
_________  בתשריטבעל זכויות החכירה הבלעדית בחלק הקרקע המסומן  היהיב'  צד

 ובמחצית מזכויות הבניה במגרש
 

הצדדים ידווחו בעצמם ובנפרד אודות רכישת הקרקע והשותפות בזכויות המוקנות לכל אחד  .4
הרלוונטיים לחלקו מהם לרשויות המס, לרשות המקומית, וכל אחד מהם יישא בתשלומי המס 

 בקרקע, בעצמו ועל חשבונו.
 

עם השלמת בניית כל אחת מיחידות הדיור או מוקדם יותר, יביאו הצדדים להפקדת הסכם זה  .5
ברשות מקרקעי ישראל או במנהל האזרחי, ולהסדרת יחסי השותפות בניהם או בין רוכשי 

 יו כאמור.יחידות הדיור, ככל שיחליטו הצדדים או מי מהם על מכירת זכויות
 

כל אחד מהצדדים יהיה רשאי למשכן את זכויותיו הבלעדיים בחלק הקרקע כמפורט לעיל,  .6
בכפוף להוראות הסכם זה, לטובת בנק מסחרי מוכר בישראל או חברת ביטוח מוכרת הפועלת 
כדין, בגין הלוואה שייטול למימון הבניה או לכל מטרה אחרת, בין אם היא קשורה לקרקע 

 ובין אם לאו.
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כל אחד מהצדדים מתחייב בזאת להביא לחתימה על כל מסמך שידרוש הצד השני או כל גוף  .7
אליו פנה הצד השני לנטילת הלוואת משכון, עד לגובה זכויותיו בקרקע )מחצית(, לרבות זכויות 

 פי כל דין.-הבניה המותרות ב ה עפ"י התוכניות התקפות ועל
 

את תוכנו ומשמעות הוראותיו וכי אין ולא תהיה  הצדדים מבהירים כי קראו הסכם זה והבינו .8
למי מהצדדים כל טענה או דרישה כנגד הצד השני או כנגד עורך ההסכם, כי ניתנה לכל אחד 
מהם האפשרות להיוועץ במומחים לבחינת המצב המשפטי והתכנוני לש הקרקע וכי הם 

 מוותרים על כל טענה או דרישה בקשר לכך.
 

ייעשה בכתב ובחתימת הצדדים או מי שיבואו במקומם מכל סיבה כל שינוי להסכם זה  .9
שהיא, תוך דיווח לכל גוף או מוסד אשר יש בשינוי כאמור כדי להביא לפגיעה בזכויותיו 

 הרשומות ושאינן רשומות.
 

 
 

 ולראייה באנו על החתום:
 
 
 
 
 

_________________     ________________ 
 הקונה       המועצה
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 ' בנספח 
 קונה –יפוי כח 

 
 

 בלתי חוזרנוטריוני יפוי כח 
 1961 – לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"ה 91לפי סעיף  / נוטריוני

 
  ____________ ת.ז. ________________-ו _____________ ת.ז._ ______________ אנו הח"מ

מיופי הכוח והמוסמכים לחתום בשם _______________ ח.פ. ___________)למציע שהוא 
ד עוה"מועצה אזורית שומרון ו/או ממנים ומיפים בזה את כוחם של  "(םקוניה" :)להלןתאגיד( 

ביחד או לחוד,  עמיחי ויינברגר ו/או ינור ברטנטל ו/או עורכי דין אחרים ממשרד ויינברגר ברטנטל,
החוקיים והמורשים מטעמנו, לעשות בשמנו, עבורנו ובמקומנו את כל הפעולות הבאות ב"כ להיות 

 תב"ע _______ _______מגרש _חלק מכלמקרקעין הידועים להלן, וכל אחת מהן בנפרד, בקשר 
 "( הנכס" -)להלן שערי תקווה ב "(החלקה" –)להלן 

 

לבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך רישום של הערת אזהרה ו/או חכירה ו/או בעלות בנכס  .1
לטובתנו או על שמנו בלשכת רישום המקרקעין, ללא כל מגבלה שהיא ולפי שיקול דעתם של 

 באי כוחנו הנ"ל. 

 

לבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך מחיקה של כל רישום שירשם לטובתנו או על שמנו  .2
ת רישום המקרקעין, לרבות ומבלי למצות כל הערת אזהרה ו/או חכירה ו/או בעלות בלשכ

שתירשם לזכותינו או על שמנו או לטובתנו, ללא כל מגבלה שהיא ולפי שיקול דעתם של באי 
 כוחנו הנ"ל.

 

נכס, כולל ומבלי למצות לבצע ו/או לרשום בלבצע כל פעולה רישומית ו/או קניינית ו/או אחרת  .3
הליכי איחוד וחלוקה, מכר, שכירות, חכירה,  הערות אזהרה, משכנתאות, למחוק, לרשום 
שוב, לתקן או לשנות כל רישום כנ"ל, בין לפני רישום זכויות כלשהן לטובתנו לגבי הנכס ו/או 

 תם של באי כוחנו הנ"ל. החלקה ובין לאחר מכן והכל ללא כל מגבלה שהיא ולפי שיקול דע

 

ידינו והעברת רישום -לבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך רכישה של הזכויות בנכס על .4
 הזכויות בנכס לשמנו. 

  

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובנוסף, יהיו באי כוחנו הנ"ל מוסמכים ורשאים :  .5

 

להופיע בשמנו ובמקומנו בפני כל רשות ו/או גוף ו/או מוסד ממשלתי ו/או עירוני ו/או   .א
ציבורי  ו/או  אחר כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בפני  מינהל  מקרקעי  
ישראל  ו/או  הממונה  על הרכוש הממשלתי והנטוש באיו"ש  ו/או  רשם  המקרקעין 

או כל  נושא  תפקיד אחר במשרדים ו/או בלשכות של /ו/או מפקח על רישום מקרקעין ו
רישום המקרקעין ו/או הסדר  קרקעות ו/או מחלקת המדידות ו/או ועדות בנין ערים 

למיניהן ו/או  משרדי  מס  שבח  מקרקעין ו/או משרדי מס רכוש ו/או משרדי כל  חברה  
ת, תעודות,  בקשות, משכנת ולעשות ו/או לפעול ו/או לחתום בשמנו ובמקומנו על הצהרו

תוכניות בנין התחייבויות, חוזים, הסכמים, תביעות, ויתורים, קבלות,  תכניות, מפות, 
ו/או חכירה ו/או חכירת משנה עסקות, שטרות עסקה ו/או העברה עיר, שינוי ת.ב.ע, 

מכל מין  וסוג  לרבות  ומבלי  לגרוע  מכלליות  האמור לעיל שטרות עסקה ו/או  העברה  
העברת שכירות ו/או  חכירת  משנה  ו/או כל  ו/אורישום  של  מכר  ו/או חכירה   ו/או

, שטרי משכנתא ו/או שעבוד ו/או ו/או מחיקה של כל זכות כאמור זכות אחרת
התחייבויות  לרישום  משכנתא  ו/או  זיקות הנאה למיניהן ו/או רישום הערות אזהרה 

אגרת חוב ברשם החברות ו/או למחוק  לרשום משכון ו/אוו/או מחיקת הערות אזהרה 
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הזכויות ו/או כל תיקון ו/או שינוי ו/או ביטול של כל אחד מן כן ומשכון או אגרת חוב, 
המסמכים ו/או הפעולות הנ"ל, ובדרך כלל לעשות כל פעולה ולחתום הרשיומים ו/או 

וך על כל מסמך הדרוש לביצוע הפעולות והמעשים המפורטים ביפוי כוח זה ו/או הכר
וכן, לחתום על בקשות למתן  בכך והכל  כפי  שבאי  כוחנו  הנ"ל  ימצאו  לנחוץ ולמועיל

 .היתרי בניה

 

לשלם בשמנו ובמקומנו ועל חשבוננו את כל התשלומים, המיסים, האגרות, הארנונות  .ב
והיטלים  ו/או  תשלומי חובה למיניהם וכל הוצאה מכל מין וסוג שהוא החלים עלינו 

ושידרשו לצורך השגת כל אשור ו/או תעודה ו/או מסמך שיידרש לצורך  ו/או על הנכס
ביצוע ו/או רישום כל הפעולות הנזכרות ביפוי  כוח  זה  ו/או  שיידרשו  אם במישרין 

 ביצוע איזה מהפעולות האמורות ביפוי כח זה. ואם בעקיפין, לשם 

 

, המועיל והנדרש להתחייב, להצהיר ולחתום בכל עת ובכל מקום ולפעול ככל הנחוץ .ג
 איזה מהפעולות האמורות ביפוי כח זה. לשם  ביצוע  

 

לבקש רישום, לרשום, ולהסכים בשמנו לרישום של כל סוגי הפעולות ו/או עסקאות   .ד
ו/או למקרקעין, לרבות חלוקה, חליפין, איחוד, פיצול, פיצול  נכסללחלקה ו/או ביחס 

יחודן ו/או רישום זיקות הנאה,  מחדש, הפרדה, ולרבות רישום הערות אזהרה ו/או
רישום בתים  הסכמי שיתוף, שעבודים למיניהם,חכירה ו/או חכירת משנה ו/או ו/או 

משותפים, תקנון מוסכם, הצמדות למיניהן וכן להסכים בשמנו לכל ביטול ו/או תיקון 
פעולות הנ"ל, ומבלי לגרוע מכלליות הכל פעולה מו/או רישום מחדש של ו/או שינוי 

או שעבודים ו/או או חכירות הערות האזהרה  ו/או מחיקת ר לעיל לגרום לצמצוםהאמו
לבטלם כליל, וכן לחזור ולרשום אותם בצורה המקורית או בכל צורה ואופן אחר, או 

 שלא לרשמם כלל. 

 

רישום, בלשכת רישום המקרקעין ו/או במינהל כל לבטל ו/או לגרום לכך כי יבוטל   .ה
ו ו/או כל חלק נפנקס המתנהל  על פי דין, של כל זכויותירקעי ישראל ו/או בכל קמ

מיופי כוחנו הנ"ל לגבי הנכס ו/או המוחלט של  םמזכויות אלה, על פי שיקול דעת
, ולצורך זה לחתום על כל הצהרה, הסכמה, בקשה, החלקה ו/או לכל דבר הקשור בהם

תשריט וכל מסמך אחר שידרש לצורך כך והכל באופן, בדרך ובהתאם לאותם תנאים 
 שייקבעו על ידי מיופה הכח. 

 

או על חלק מהן ו/או שרשומה משכנתא על ינו בנכס במקרה שמוטל שעבוד על זכויות  .ו
או חלק החלקה לרישום משכנתא בגין , ו/או שיש התחייבות הימנהאו על חלק החלקה 

בלשכת רישום המקרקעין ו/או במינהל הימנה ו/או שנרשמה/ו הערת/ות אזהרה 
מקרקעי ישראל ו/או בכל פנקס המתנהל על פי דין, לבטל ו/או לגרום לכך שיבוטלו 
ו/או למחוק ו/או לגרום לכך שיימחקו ו/או לסלק את השיעבוד ו/או המשכנתא ו/או 

, ולצורך זה לחתום על כל ו/או הערת/ות האזהרה ת לרישום המשכנתאאת ההתחייבו
הצהרה, הסכמה, בקשה, תשריט וכל מסמך אחר שידרש לצורך כך וכן לשלם בשמנו 
ובמקומנו כל תשלום לצורך זה, והכל באופן, בדרך ובהתאם לאותם תנאים שייקבעו 

 על ידי מיופה הכח.
 
 

חשבוננו, לכל אדם, חברה, אגודה ו/או אישיות לקבל ו/או לשלם בשמנו ובמקומנו ועל   .ז
משפטית אחרת ו/או בעלי המשכנתאות השונים ו/או בעלי השעבודים השונים את כל 
ההתחייבויות, התשלומים, המסים, האגרות, הארנונות וההיטלים למיניהם וכל יתר 

 שידרשו לצורך השגת כל אשור ו/אוהנכס ההוצאות למיניהן החלים עלינו ו/או על 
תעודה ו/או מסמך שידרש כדין לצורך ביצוע ו/או רישום כל הפעולות הנזכרות ביפוי 

 .זהכח 
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יפוי כוח זה יפורש באופן המרחיב ביותר כדי שבאי כוחנו הנ"ל יוכלו לעשות בשמנו  ובמקומנו   .6
ו/או שהתחייבנו לעשות או את כל אשר אנו רשאים לעשות בעצמנו ו/או באמצעות אחרים  

להסכם כי יעשה בקשר למקרקעין ו/או לחלקה ו/או לנכס ולצורך ביצוע איזה מהפעולות 
 האמורות ביפוי כח זה. 

 

באי כוחנו הנ"ל רשאים להעביר לאחר/ים את ביצוע מקצת או את כל הפעולות  הנזכרות   .7
נזכרות  בו ולבטל כל העברה ביפוי  כוח  זה  ולאצול  לאחר/ים  כל  סמכות מסמכויותיהם ה

 ו/או אצילה שנעשו כנ"ל, ולהעבירן ו/או לאצלן מחדש.

 

ידם בכל הנוגע לפעולות לפי יפוי כוח -כל מעשה שיעשו באי כוחנו הנ"ל או כל מה שייגרם על .8
זה, יחייב אותנו, את יורשינו, את חליפינו ואת כל הבאים  מכוחנו  והרינו  מסכימים  מראש 

 באי כוחנו הנ"ל שייעשו בתוקף יפוי כוח זה. לכל מעשיהם של

 

ביפוי כוח זה לשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהיפך, ולשון זכר גם לשון נקבה במשמע  .9
 ולהיפך, הכל לפי המקרה.

 

היות וזכויות צד ג' תלויות ביפוי כח זה, הוא יהיה בלתי חוזר, לא תהיה לי/לנו רשות לבטלו  .10
גם אחרי פטירתי/נו, והוא יחייב גם את יורשי/נו, אפוטרופסי/נו, או לשנותו וכוחו יהיה יפה 

 ומנהלי עזבוני/נו.
 
 
 

 2021בתאריך  _____ בחודש ______ , שנת  ולראיה באנו על החתום
 

 
________________       ________________ 

 שם + משפחה        שם + משפחה
 
 
 

 _________________  לתאגיד 
 חותמת התאגיד         

 
 באמצעות מורשי החתימה ............................ ת.ז. ............................

 ............................ ת.ז. ............................ -ו        
 
 

 אישור
 

______ הופיעו אני הח"מ ________________ עו"ד מ.ר. _________ מאשר בזאת כי ביום _____
 בפני הנ"ל  ולאחר שזיהיתם ע"י ת.ז. ישראלית חתמו בפני.

 
          __________________ 
  חתימה + חותמת                 
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 נספח ג'
 נוסח פרוטוקול קונה

 (תאגיד שהינו)למציע 
 

 
 מועצת המנהליםהחלטה בכתב של 

 בע"מ ________ _______ חברת
 __________ח.פ. 

 
 2021__ בחודש ____ ___ מיום
 נוכחים : __________________ 

 ליו"ר נבחר : ____________________
 

 : על סדר היום 

לבין מועצה אזורית שומרון  "(החברהבין ______________ בע"מ )להלן: "התקשרות  רלאש .1

"( לרכישת הזכויות במקרקעין הידועים כגוש ההסכם" –"( בהסכם )להלן המועצה" –)להלן 

_____ חלקה ______ מגרש __________ לפי תכנית מיתאר מקומית ______________ 

 "(.  המגרש" –)להלן 

 המפורטים בהחלטה שלהלן בקשר להסכם. עוה"ד מועצה אזורית שומרון וללאשר מתן יפוי כח ל .2

 כם.לאשר רישום הערת אזהרה לטובת המועצה בקשר להס .3

 מורשי חתימה לצורך חתימה על המסמכים הכרוכים בעסקה, כמפורט להלן. הסמיך ל .4
 

 :הוחלט

לבין מועצה אזורית שומרון  "(החברהבין _____________ בע"מ )להלן: "התקשרות  רלאש .1

"( בהסכם לרכישת הזכויות במקרקעין הידועים כמגרש __________ לפי המועצה)להלן: "

______________ הידוע גם כגוש ______ חלקות ____________ תכנית מיתאר מקומית 

 " בהתאמה(.  המגרש"-" וההסכם" –)להלן 

ו/או עמיחי ויינברגר ו/או ינור ברטנטל ו/או עוה"ד מועצה אזורית שומרון וללאשר מתן יפוי כח ל .2

ו לצורך עוה"ד ממשרדו ויינברגר ברטנטל ושות' לביצוע בשמנו ובמקומנו של כל הפעולות שידרש

 הוצאה לפועל של העסקה ו/או לצורך ביטולה של העסקה. 

 לאשר רישום הערת אזהרה לטובת המועצה בקשר להסכם ולהתחייבויותינו על פיו.  .3

או שמה  בתוספת חותמת החברהה"ה ___________________________, את להסמיך  .4

ועל כל  רישום הערת אזהרהל, על יפוי הכח, על בקשות ההסכםלחתום בשם החברה על המודפס,  

 .ההסכםיתר המסמכים שידרשו, לצורך הוצאה לפועל של 
_______________ 

 יו"ר האסיפה

 מאשר בזאת כי:)מ.ר. __________(  עו"ד____________, , אני הח"מ
 כי החברה קיימת ורשומה כדין. .1
 זה. פרוטוקולחתם על  _______________יו"ר הישיבה מר  .2
 הן בהתאם לתזכיר ותקנות החברה.שלעיל החלטות מועצת המנהלים  .3
, בתוספת חותמת ם של _______________________בהתאם לתקנות החברה חתימת .4

 , מחייבת את החברה לכל דבר וענין.או שמה המודפס החברה
   

  
  

                                           
 חתימה + חותמת                     
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 –נספח ד' 
 המגרשים והחלוקה  יתשריט

 הרעיונית ליח"ד
 

 כקבצים נפרדים(גם )מצ"ב 
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