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בע"מ שומרון  לקרני  הכלכלית  לבניית  הצעות  בזה  מזמינה    החברה  שותפות  מבנים  להקמת 

 להשכרה באזור התעשיה הצפוני בקרני שומרון לפי המפורט להלן.

 

 :טויקפרטי הפר

הינה תאגיד בשליטה מלאה של  (  " החכ"ל )להלן:"החברה הכלכלית לקרני שומרון בע"מ   .1

   "(. מועצהה )להלן:" המועצה המקומית קרני שומרון

 

לרבות רכישת הזכויות במקרקעין,  ,  כרהמבנים להשפעלת  וההקמת  ון,  תכנ הפרויקט הינו   .2

שומרון    בקרני  נייה הצפוהתעש  באזור)להלן:"התב"ע"(    117/7זכויות הבניה בתב"ע  ע"פ  

 .  "(הפרויקטלהלן:")

 

הפ .3 מפותחיםהמ"ר.    17,386:  טרויקשטח  לא  אישור   פיתוחה  וכניות ת.  מגרשים  קיבלו 

סופית. אושרו  טרם  אולם  הפרויקט   רמ"י  כל    117/17תכנית  ה  חל   בשטח  על  שבתוקף 

 הוראותיה. 

 

  תףשותאגיד מעות הקמת  אמצ, בצוע הפרויקטיבהחכ"ל מבקשת להתקשר עם יזם לצורך   .4

מהון    51%בו  יהיה  אשר לחכ"ל  (  "תףהתאגיד המשואו "  ":"התאגידל )להלןליזם ולחכ" 

שרד אישור מ   תויקבל א  ניעירו  יות משרד הפנים להקמת תאגידחנה ניות ואשר יעמוד במה

הרווחים    . הפנים לפחות  ד  יגתאבחלוקת  ו  ל   24%תהא  חלו  76%חכ"ל  כאשר  קת  ליזם 

תקב בהתאם  עהרווחים  היזם.  סופית  המובהר    להצעת  מקרה  בכל  כי  לא   ל "חכבזאת 

   .מרווחי התאגיד 24%תקבל פחות מ 

ידי החכ"ל  על  בכתב  שאושרו    בתאגידת היזם  ועד לכיסוי השקע ם כי  אף האמור, מוסכ  לע

  75%  ל" חכקבל התביניהם,  וקדם ממלפי הנים ממועד מתן תוקף להסכם זה,  ש   8ף  או חלו

   . גידבתא  רווחיחלק החכ"ל מלעיל כייקבע כאמור ש ברווחי התאגדכ"ל החחלק  מלבד ב

להי מתחייב  התשלומים    שאתזם  ב בכלל  המגרשים  הכרוכים  הקצאת  וביצוע  קבלת 

חכירה,    הפרויקט דמי  השטח,  ובכללם:  הפיתוח  על המבנים    מתהק ו  שיםמגרהכשרת 

ד  תאגישל ה  וודיע ו  תאגידיינה לעל המבנים תה   שטח הפרויקט והבעלותהקצאת    .חשבונו

הפרויקט    ניהוללצורך  מוגדר  יהיה   ו שטחי  כאמור    המבניםשהוקצו   כרתםשוהשהוקמו 

 . בלבד

 .  280%ימליות לפי התב"ע הינן זכויות הבניה המכסמובהר כי 

יסודי   כתנאי  מתחייב,  של  ,  בהסכםהיזם  מינימלית  הבניה    150%לבניה  מזכויות 

ותשהמ התב"ע  לפי  פיתוח  לום  כסימליות  המועבהתאםהיטלי  להסכם 3בסעיף  דים  .  ד 
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מינימלית  למתייחסים   לפי  בניה  מבניה  תפחת  כאמור.  שלא  המינימליות  ין  אהזכויות 

 נ"ל.  באמור כדי למנוע מהיזם למצות את זכויות הבנייה במועדים ה

המו ידי  על  ייקבעו  הפיתוח  תחייבנה.  בלבד  המים  ותאגיד  צה  עעלויות  קביעותיהם  ורק 

רת קול  גכדי לשנות מהצעת היזם במס  לא יהא בכך    ח  יתו ות הפי בעלו  וי ככל שיחול שינ

   ל ההצעה ו/או ההסכם. ת עילה ו/או טעם לביטו ו/או להוו  קורא זה

 

זה  על המשתתף   .5 הבירורים הבהליך  כל  אחריותו, את  ועל  על חשבונו  לו  לערוך,  דרושים 

  ם הגשתרויקט. עביצוע הפקשרות עם החכ"ל והתלצורך  הדרוש לו  מידע  כל ה  לתבקלשם  

בדיקה  ףתשתיראה המ  ההצעה כל  וכמי שערך  לו  נהירות  והנסיבות  העובדות  כמי שכל   ,

. פרויקטוביצוע ה  לפי הליך זההתקשרות עם החכ"ל  ,  הצעתו  לשם הגשתה  וצשהייתה נח

המש על  התכחובה  המצב  את  ולבדוק  לעיין  והמדויק  ניונ תתף  לרבהמלא  הוראות  ,  ות 

 עתו.  דם להגשת הצורטות בה, קהמפוהתניות המלאות  התב"ע וכן את ההגבלות וה 

 

וש  הממשלתי והנטש  רכול הע"י הממונה ע  מנוהליםהפרויקט    חהכלולים בשטמגרשים  ה .6

קיבלה המלצה עקרונית לקבלת   להחכ" , אולם שטח הפרויקטאין זכויות ב   לחכ"ל  ביו"ש.

מותנית  קט  לצורך ביצוע הפרוי  לתאגיד המשותףהקרקע  ת  ירמס.  פטור ממכרזהקרקע ב

 .  על הרכוש ביו"שהממונה ו משרד הכלכלהור אישב

 

מימון   .7 במלוא  יישא  המשותףהיזם  התאגיד  הפרויקט  ה,  הולווני  הקמת  וביצוע  תכנון 

האמורו את  ז ובכלל   מכלליות  לגרוע  ב  מבלי  חשבונו  על  יישא  בגין  היזם  התשלומים  כל 

  וכן   רהלרבות דמי חכיו  ה על הרכושנו לממלרבות  ומן ע"ש התאגיד  יש ורהזכויות    רכישת

עבודות  ו תשלבכל   ומי  והפיתוח,  והעירוניים  הממשלתיים  אחהתשלומים  גורם    רלכל 

וולרבות   חובהמיסים  ו  תשלומי  הקמה  לתכנון,  תוהאחריות  הפרויקט  ב ביצוע  אופן  חול 

   ל היזם ועל חשבונו.בלעדי ע 

 

הוצאה  בכל    ,ףתשתת  או  אשינה מקבלת על עצמה, ולא תנאיל  " חכהכי  מפורשות  מובהר   .8

סוכמתשלום  ו  ו/א י א  ושה  ג ל  באשר  עם  חול  זה  קשר  ביצוהליך  לרבות  קט  יהפרו  ע ו/או 

הקמה וביצוע    ,תכנוןין וכל תשלום ו/או מס, ממשלתי או עירוני,  במקרקעכויות  רכישת הז

סעיף זה יהא    .ם תקופת ההפעלהתו ב  פינוי המבניםסיומו לרבות  או  /ו  הפעלתו,  הפרויקט

   .ל"החכין לבין היזם שרות בי בהתקתנאי יסוד 

 

,  לןלה  10כל התנאים המתלים להתקשרות לפי סעיף    ,מכל סיבה שהיאימו  ככל שלא יתקי  .9

ללא  הזכייה בטלה  יה  תהיהחלטת החכ"ל על זכיית היזם בהליך זה,  יום ממועד    180תוך  

מציע  עם כל  ו/או להתקשר  מ  לפנות ולנהל מו"  ת רשאיתהא  החכ"ל  וצורך במתן הודעה  

  דעתהי שקול  לפחכ"ל  תהא ה  האמור,על אף  לאו.    זה ובין אםיך  ל הבין שהשתתף ב  ,אחר

רש את  המוחלט,  להאריך  זה.    לפידים  המועאית  ב סעיף  והיזם  מפורשות  שת  הגמובהר 

כי   זאת,  מאשר  תהי הצעתו  לא  טענוליזם  כל  ו/ ינה  בת  תביעות  ו/או  דרישות  כל  או  גין 

זההאמור   ש  בסעיף  סיבה  מכל  אם  ללרבות  תתקהיא  החכ"ל  א  היזם  עשר  לם  א  ו/או 
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  דין כל    ל פיו/או כל אישור אחר הנדרש עעיל  כאמור ל  מהאישורים הנדרשים  ל איזהיתקב

   טענה ו/או דרישה כאמור. ר בזאת על כל תוהוא מוו

 

 :  רותתנאים מתלים להתקש .10

  תהא תקפה בהליך זה מותנית וכה  וזם שיימצא כזמובהר מפורשות כי ההתקשרות עם הי

ור לאחראך  דירקטוריוןשו אי  קבלת  ק  היזםשרות  להתק  החכ"ל  ר  משרד   עם  ואישור 

זו  להתקשרות  הפנים  פניה  פי  רד מש  אישור,  וביצוע הפרויקט  שותף מ  תאגיד הקמת  ,  על 

המהפנים   התאגיד  שטח להקמת  להחכרת  ביו"ש  הרכוש  על  הממונה  אישור  שותף, 

המשותף   קטוי רהפ הפרויקט  לתאגיד  ביצוע  ת להחכר  הכלכלה  דמשרהמלצת  ,  לצורך 

לפי    .פרויקטוע הלביצהמשותף  לתאגיד    השטח לזכיית היזם  תוקף  כל  זה ליך  הלא יהא 

מובהר כי ליזם לא תהיה  ים הנ"ל.  קיום כל התנא  א לל  ליזם"ל  כ חן הבי  תשרו ו/או להתק

טענה   המועצה ו/כל  ו/או  החכ"ל  כלפי  תביעה  קומקה  או  שומרון מית  מי    רני  כל  ו/או 

ש  הרכוש ביו"על    ונההממ ו/או  ים  הפנ   משרדו/או    ל"טוריון החכרקדישמטעמן אם וככל  

 . עילור לאת האמ לא יאשרו, מכל סיבה שהיא,ו/או משרד הכלכלה 

 

   עותצהגשת ה

  :מי שעומד בכל התנאים הבאיםלהשתתף הצעה ו גישלה רשאי .11

  2005-2020במהלך השנים  להשכרה    םמבנישל    הקמה והפעלהב  סיון קודםינ בעל   .א

   . תנאי זה להוכחת אסמכתא  ףצרעל המציע לר. " מ  00003,לפחות בהיקף של  

מיליון    20  לפחות  היה  2019  ,2018בכל אחת מהשנים  של המציע    עסקיםה מחזור   .ב

 . המאשר כאמוראישור רו"ח    ף להצעתורעל המציע לצ. ₪

 . פרויקטלטובת ה  מלש"ח 50סך של   לגייסלכלית למציע יכולת כ  .ג

יקט  לביצוע פרו סית המתאימים  נות הפינוהאיתנ   הכלכלי  ן המציע הינו בעל החוס .ד

 ויקט נשוא הליך זה. הפר מסוג

 

 ה  ההצע מסמכי .12

  המסמכים הבאים:כל את על המציע להגיש 

 .ית כל עמוד(ום בתחת)יש לחת ך זהלימסמכי הכל עותק חתום ע"י המציע של  .א

 לעיל.   11ף שים לפי סעי המסמכים הנדר .ב

ואיש .ג לעניין  הצהרה  קודמותור    "במצהוחתומה,  תת  מאומ  ,ממולאת,  הרשעות 

  .בנספח 

 .  ח גנספמצ"ב ה וחתום, , מאומת ממולא ,"הצעה והתחייבות המשתתף" פס טו .ד

 ציע הוא תאגיד.   ה שהמבמקר  –עו"ד בדבר מורשי זכות החתימה  אורו"ח  אישור  .ה

גופ  .ו עם  חוק עסקאות  עפ"י  בתוקף  חשבונ אישור  ניהול  )אכיפת  ציבוריים    ת(,וים 

 .  1976 -ל"ו תשה

רלוו .ז להוכחת  נמסמכים  ונויכול  ,ירותושכטיים  המציע,  יתיו  של  זה  לל  ובכ סיונו 

ל רלוונטי  ותיעוד  הפיננ  ןהחוסת  כח הואישורים  והאיתנות  סית  הכלכלי 

 לרבות:  הליך זהסוג הפרויקט נשוא יקט מע פרוהמתאימים לביצו

 ט או חברה דומה.  ירדסטבר ד נדו"ח דן א (1)
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  חברה יים של הספ הכ  חי" בדוחות  אישור רו"ח בדבר העדר "הערת עסק (2)

 . 2020נת לש  םבדוחות הכספיי  "הערת עסק חי " צפוי ושלא 

אודות   (3) לפרויקטים  גיוס  ו   מקורותנתונים  ביחס  או  שכספים  בוצעו 

לרבות פרטים אודות ליווי  השנים האחרונות )  5הלך  עם במ שהוחל בביצו

שי כאמור(  לפרויקטים  שניתן  להצב  שבנקאי  כדי  החוסן  יע  בהם  על 

ט  קיצוע פרויקט מסוג הפרוי אימים לב תמית הת הפיננסוהאיתנו  הכלכלי 

   זמנה זו.נשוא ה

רו"ח   (4) החברה  אישור  החברה  עיהמשל  של  העצמי  ההון  היקף  על  ד 

 תר הקיימים.  ביוים ינ בהתאם לדוחות העדכ

ממולא ע"י המציע,    כשהואיך זה  לבנוסח המצורף למסמכי ה  גוד ענייניםשאלון ני .ח

 . ד נספחצ"ב מה .הוא "יחיד"אם 

וחתום  חד ממולא  אה    ,ניגוד עניינים  שני שאלונימו  מטעו  יוגש  תאגידאם המציע   .ט

  אישי, , והאחר ממולא על ידי מנהל התאגיד המציע, באופן  המציעהתאגיד  על ידי  

 ם על ידו. וחתו

 

  ת ההצעות אופן הגש .13

ע .א לחתום  המציע  ה על  בחוברת  הכלולים  הדפים  כל  תנאי  , לרבות  פניהל  דפי    על 

דף ודף  ועל כל , ככל שצורף, וז  פניהל ף רהמצומסמך על כל ו לחתום , כן עלי פניהה

 . ףרוככל שצ, ףרו אחר שצ  בהצעתו וכל מסמך

  ,לעילם  סמכים המפורטיכל המ רבות  , לפניהאת מסמכי ה למעטפה  יכניס  המציע   .ב

 ."ר תעשיהוט אזפרויק"על המעטפה ייכתב . המעטפה תויחתום א

ל  .ג יש  ידנית לתאת המעטפה הסגורה    22/03/2021  ליום   דע  ,רזיםיבת המכהכניס 

 קרני שומרון. בבניין המועצה המקומית  מועצההת מנכ"ל  בלשכ ,12:00  שעה

המצוי .ד לכתובת  תגיע  שלא  במבוא  מעטפה  לאנת  כמעטפה  ובמועד    תיחשב 

 .  זהך בהלילא תוכנס לתיבת המכרזים ולא תשתתף ועד, ה במשנמסר

 

 בחירת המציע הזוכה   .14

 ם להלן.  פורטיהמ  לכללים התאםע בתקב הבחירת המציע הזוכ .א

פורטים בטבלה  אחד מן הרכיבים המ   ת השונות יינתן לכלההצעולצורך השוואת   .ב

  ן:להל ד רכיב ככפי המצוין בצדו של כל  המשקל

 

 
 הרכיב

המשקל  

 לשקלול 

קודםינ .1 של  ,  סיון  והפעלה  להשכרה  מבניהקמה  ם 

 דומה  גודל  בסדר

20% 

   .280%התב"ע הינן ימליות לפי זכויות הבניה המכס 

לבניה  הה ל  מ המיניתחייבות  הינו  זה  להליך  לפי  לית 

המועדים  לבניה  התחייבות  בגין  .  150% כאמור  תוך 

של  3בסע'   נוספות תקנה    20%ד להסכם  בניה  זכויות 

20% 
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     נוספים.   20%וכך כל  5%למציע 

   20% לית/פיננסית ת כלכאיתנו  .3

 צה במוע םיזעם הודמות  ק  עבודותב ובט  יוןניס .4

 ו/או ברשויות מקומיות אחרות    ל ו/או בחכ"

10% 

תוספת  אחד של    כל אחוז   בתאגיד.  ל"חכאחוז רווחי ה  .5

ככל    .ליזם  בניקוד  5%יקנה    24%על  מ  ל "חכלרווחי ה

מ יותר  גבוה  תוספת  אחוז  יי אחוז  6  שיינתן  חושב  , 

      .רלהצעה הטובה יות אופן יחסיב דהניקו

30% 

 

יועבר החומר לצוות מקצועי אשר ימונה לצורך    םהמציעי  לאחר פתיחת מעטפות .ג

  .( "הצוות המקצועי"-להלן ) כך

ולניקוד    , להערכהלפי שיקול דעתו  וות המקצועי יהיה מוסמך  לקבוע כל דרך, הצ .ד

בסעיף   כל רכיב מהרכיבים מהמפורטים  זה    ב14של  דרוש  ל  יהיה מוסמךובכלל 

רלוונטי אחרסממ  או ור  אישהצגת כל   ת והערכות, ולבדוק כל  חוות דע, לקבל  ך 

 שתידרש.בדיקה 

ל .ה ימליץ  המקצועי  המכרזים  והצוות  מספר  מצ ה  עלועדת  את  יקבל  אשר  יע 

 הגבוה ביותר. הנקודות הכולל  

שיקוליה בבחירת  תהא רשאית לקחת בחשבון  חכ"ל  ה מובהר בזה מפורשות, כי   .ו

המוכושרו  ותו  ינאמאת    ,עותההצ לשתשל  הצבתף  את  ופרויקט  ע  את  המוצע, 

כלכליותניסיו חברות  של  המשתתף  ,  נם  עם  אחרים  וגופים  מקומיות  רשויות 

 .בעבר

 החכ"ל.  דירקטוריון  ת בהחלטת  ינתזים מו עדת המכרהמלצות ו .ז

 

    הערות כלליות .15

 . ההסיור אינו חובבמשרדי החכ"ל .  12:00בשעה    10/3/21רך ב סיור יזמים יע .א

להגשת העדכני    וןחרא עד למועד הה הבלעדי,  רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתהחכ"ל   .ב

להזהיך  לה להצעות   ה,  ותיקונים במסמכי  שינויים  בתשובה יהנפכניס  או  ביוזמתה   ,

מו  כל  לדחות  ו/או  עד, לקבוע מפגש/י מציעים, לבטל לשאלות המשתתפים, להאריך 

 או לשנותו.ו/הליך בכלל  את ה

מתנ .ג נפרד  בלתי  חלק  יהוו  כאמור  והתיקונים  ההשינויים  ז אי   ו,יובאאשר  ,  ההליך 

לידב כל  כתב,  אש יעת  מסראלו  בד  ור  ולפהודעה  בהליך,  להשתתף  כוונתם  י  בר 

   עה זו.הפרטים שנמסרו על ידם בהוד

 שמעו, לכל דבר וענין גם בלשון נקבה. כל האמור בכתב זה בלשון זכר מ .ד

רשאית  חכ"ל ה .ה הבהרות    תהיה  נוספים  לבקש  פרטים  לפי  ו/או  וזאת  ההצעה,  לגבי 

 בלעדי.קול דעתה השי

וזאת לפי  של מצי   גיםנצין  יו להזמין לרא   תהיה רשאית   ל חכ"ה .ו עים אלה או אחרים, 

    שיקול דעתה הבלעדי.

לפרסם הליך זה בכל עת ו/או    טללבשלא לבחור בכל מציע ו/או  החכ"ל תהא רשאית   .ז

 ם, וללא הודעה מוקדמת.  רים לכל גורבללא מתן הס חדש על פי החלטתה,ליך  ה
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ש  ההתקשרות .ח זה תכנס  הלל  מכוחו  ויך  אך  בהתקיים הת לתקפה   ים המתל  םנאירק 

 .י החכ"למת הסכם ע"לרבות חתי דלעיל 10ור בסעיף כאמ

ההסכם   .ט תנאי  את  לשנות  רשאית  תהיה  עת  "ב  צ המהחכ"ל  דעתה בכל  שקול  לפי 

   . התנאים המתליםבמסגרת   ריםשו/או לפי דרישת הגורמים המאהבלעדי 

כי   .י זו אינה מיובהר  י פניה  השתתפות בהליך זה ההמכרזים.    ו עליה דינילו חכרז ולא 

   .  ת להתקשרות עמובולרשתתפים זכות כלשהי אינה מקנה למי מהמ

הליך  .יא ש  בוטל  או  תנאיוזה,  שהיאשונו  סיבה  מכל  ביצועו,  שנדחה  או  תהיה ,  ,  לא 

ה או תביעה כנגד כל טענ  ,בהליך  כוונתו להשתתףלמשתתף או למי שמסר הודעה על  

 .וג שהואיצוי מכל מין וס זכאי לכל פ יהיהא לא  ו וההחכ"ל,  

____ __ _______ ___ _____________ 

 מנכ"ל  ,נויני דניפ

 שומרון בע"מ קרניהחברה הכלכלית ל

 _________ ________________ 

 חתימת המציע 

  'נספח א

 פרטי המציע 

 

  שם המציע 

  סוג התאגיד 

  מלאה  כתובת

מס' 

 ח.פ./ע.מ. /זיהוי

 

  טלפון 

  ליה ימי פקס

  א"ל וד

  

  

 

 

 אנשי קשר של המציע 

 

 נייד  תפקיד  חה משפ שם + שם
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 ______________ך: _תארי

 

                                                                         ___ותמת: _________ חתימת המציע + ח

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ב  פח נס

 

 תעות קודמוש לעניין הר ואישור הצהרה

 ממניות המציע(  50% -יק יותר מיות המחז תם ע"י המציע וכן ע"י בעל מנזה ייח)נספח 

 

 ת מבנים להשכרה באזור תעשיה צפוני בקרני שומרון מ להקהזמנה להציע הצעות 

 

 : חייבים בזאת, כדלקמןצהירים ומתאנו הח"מ מ .1

1.1.  _______ )להשלי______________אנו  א_____________________  ת  ם 

 יע(. המצעם קשר ה

, הח"מ לא הורשע בעבירה  פניהסום ה השנים האחרונות שקדמו לפר  10במהלך   .1.2

הלית,  פלילי נגדו  מתנהלים  ולמיטב  לא  פלילית  עבירה  עם  בקשר  פליליים  כים 

 לית. כנגדנו חקירה בקשר עם עבירה פלי  ידיעתנו לא מתנהלת

פ עב   –  לילית""עבירה  איככל  בתחום  עבירות  כולל  הסירה,  ות  הנוגע ביבה/ות 

ירה פלילית מסוג ברירת  חטא, עב  לילית מסוגת הסביבה ולמעט: עבירה פיכולא

מיים )להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור,  ירות מכוח חוקי עזר מקוקנס, עב 

הסכמ  או  זרים  רישיון  עובדים  חוק  לפי  עבירות  העסקה  ה(,  כדין  )איסור  שלא 

-ימום, התשמ"זמינ שכר    י חוק או לפו/  1991-ת תנאים הוגנים(, התשנ"אחוהבט

1987 . 

ו/או כל הפועלים    ברה הכלכלית לקרני שומרון בע"מח ים כי ההח"מ מאשר ומסכ  .1.3

ובנוסף    המטעמ הח"מ  עם  בקשר  הפלילי  במרשם  לעיין  ומוסמכים  רשאים  יהיו 

 . חוק אחרות  ורשויות אכיפתכל מידע רלבנטי מהמשטרה לקבל 

מהבמ .1.4 מי  ע"י  יידרש  נוסף  ואישור  הנ" רשוקרה  מניות  על  ו/א  ת ל  עיון  ו  לאפשר 

כאמור, מידע  המכרזימתחייב    קבלת  ועדת  לבקשת  למסור,  אישור  הח"מ  ם, 

 תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת הועדה. "י הח"מ,  כנדרש, חתום ע



8 

 

 צרופות  .2

 זה. מסמך ם על גוף החתוהמשרה ב שימה של כל נושאילנספח זה תצורף ר .2.1

בעלי השלי  לטופס .2.2 כל  של  רשימה  תצורף  במעל  )המחזיק  טהזה  ממניות    50%ים 

 מסמך זה.בגוף החתום על ד( התאגי

ים לעיל בדבר נכונות  כל אחד מהגופים המפורט  לטופס זה יצורף אישור עו"ד של .2.3

 לעיל.  1.2 -ו  1.1האמור בסעיפים 

 

 ___________ ______   _____________  ___ _____________ _____________   

 ריך תא  עו"ד ה וחותמת מחתי   תאריך   שם חתימה וחותמת  

מאש  של המציע/חבר במציע  בחתיהריני  בשם  ר  החתומים  כי  מתי 

ב חבר  חתימ   מציעהמציע/  מורשי  ה  הינם 

עניין בכל  אותו  לחייב  ורשאים  הקשור    מטעמו, 

 . פניהו/או הנוגע ל 

החתוינ הר כי  בחתימתי,  מאשר  בשם י  מים 

על  המציע וכי    ידי  הוזהרו  להצהיר את האמת 

צפויים   לא  ק,  בחו  ועיםונשים הקבעל יהיו  אם 

 מור חתמו ותם כאיעשו כן, ולאחר שהזהרתי א 

 בפני על נספח זה.  

 

 פרטי ולא תאגיד: א הנספח הינו אדם  ממלאם 

 _________________   _____________ ______________ _______________   

 תאריך   עו"ד וחותמת  חתימה   אריך ת   שם + חתימה 

כ  בחתימתי  מאשר  הוז  יהריני  על  החתום  הר 

ונשים  את האמת וכי יהיה צפוי לע  י להצהיריד

אם בחוק,  ול  הקבועים  כן,  יעשה  אחר  לא 

 חתם בפני על נספח זה. אמור,  שהזהרתיו כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ג נספח 

 

 בע"מקרני שומרון החברה הכלכלית ל

 

 ת הציע הצעולהזמנה 

 

 ני שומרוןת מבנים להשכרה באזור תעשיה צפוני בקרלהקמ

 

 המשתתףבויות ייתחוהה הצע

 

הח .1 מטהאנו  שתומים  לאחר  מסמכ,  כל  את  ובדקנו  הבנו  לקבלת  י  קראנו,  הפניה 

מסכימים  נה,  ודהנהצעות   הננו  כי  בזה,  וההתחייבויות  למצהירים  הפניה  תנאי  כל 

    ה. חייבויותינו במסמך זצעתנו והת המפורטות במסמכי הפניה ובה

 

 לעיל: ר כלליות האמו מומבלי למעט 

 

מצהיר נא .2 בזו  והים  המידע  כל  לנו  ידועים  כי  מצבה,  על  המשפטי,  פרטים  הפיסי,  ם 

של  התכנוני   אפהמקרקעיןוהעובדתי  את  והשימוש  ,  הניצול  או שרויות  ם ת ומצאנו 

ואנו מוותרים בזה על כל טענה לפגם, ו/או אי התאמה, נו ומטרתנו  יכ לצר  ימים  תאמ

 .  ו/או טעות על פי כל דין  הו/או בריר

 
הנוגעים למצב המשפטי נשוא   ה, כי ידועים לנו כל המידע והפרטיםבזהירים  אנו מצ .3

ו/או טעות   הוותרים בזה על כל טענה לפגם, ו/או אי התאמה, ו/או ברירו מ ואנ פניה זו  

 על פי כל דין.  

 

לים המפורטים  ת עפ"י מסמכי הפניה מותנה בתנאים מידוע לנו כי תוקף ההתקשרות   .4

הפניהמבמס ה.  כי  מתקיים  לא  המתלים  התאיזה  בתנאי נאים  הנקוב  למועד  עד 
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בהוה צורך  ללא  לבטל  ההסכם  ייחשב  ביפנייה,  על  שמי  ול וטדעה  ומבלי  מהצדדים , 

ממשנ שיפוי  ו/או  השתתפות  תשלום,  להשבה,  כל זכאי  על  מוותרים  והצדדים  הו, 

ששולמו סכומים  עקב  לרבות  כך  עקב  דרישה  ו/או  הפנ   טענה  הוראות  כל  יה ויחולו 

 . יין זהצעות בענלקבלת ה

 
שיזכ  .5 היזם  על  כי  לנו  מלא  ידוע  במימון  לשאת  הכלל  ה  מן  יוצא  ביצוע   ל שוללא 

 ט במסמכי הפניה ובהסכם. רהסכם והכל כמפו פרויקט ו ה

 
ת לבצע  יש לנו את היכולת הכלכלייה וכי  אנו עומדים בכל תנאי הפנכי    אנו מצהירים .6

 את הפרויקט.  

 
 

 

 

"ל  כי החכאנו מציעים    ם המצ"ב,החכ"ל בהסכבתמורה להתקשרות עם   .7

חי  רוומ______אחוז(  ___ ________ם:_)במילי  __%____ל  תקב

 .  שיוקם  התאגיד

 התאגיד. מרווחי   24%חכ"ל הינו  נימלי ל: האחוז המיהערה

 

 תאריך____________ 

 

 ף:_______________ שם המשתת

 

 כתובת:_________________ 

 

 ______ ________(_________מספר תאגיד )ח.פ.ספר ת.ז./מ

 

 טלפון:___________________ 

 

 פקס:__________________ 

 

 ____________ ף:_________ חתימת המשתת

 

 

 אישור:

 

עו  י________________עו"ד מאשר בזאת כי ביום ________________הופאני הח"מ

__________  בפני   _____________ת.זה"ה   .  ________________ ת.ז. ו 

מ ____________  ______(___________________ חת "הח  להלן:נהלי  על  ברה"(  מו 



11 

 

וכי חתימתם בצ זו,  וערוף חותמת התאגיד מחייבת את התי הצעה  וכי  אגיד לכל דבר  נין 

 אימה בדירקטוריון החברה לחתום על הצעה זו.  מתהתקבלה החלטה 

 

 

 _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח ד

 

 יינים לניגוד ענ שאלון לאיתור חשש

 

 ____________ __________ מס ת.ז________________ _______:_שם

 

ידי המציע , אם הוא "יחיד". אם המציע תאגיד יוגשו מטעמו    לימולא וייחתם ע מך זה  מס

האחר ימולא על ידי  : האחד ממולא וחתום על ידי התאגיד המציע ואו יותר  שני שאלונים 

 ידו.  וחתום על  מנהלי התאגיד המציע באופן אישיכל אחד 

 

זה הנסמב נדרשמך  כל קר/ך  על  , המות להצהיר  שלך  הוב משפחה  ית  כלכלעסק בחברה 

בע"מ  רני  ק שומשומרון  קרני  הכלכלית  החברה  דירקטוריון  חבר  בע"מ  או  חבר רון  או 

שומרון קרני  המקומית  המועצה  המשפח  מועצת  הקרבה  סוג  ככל   תיתכולל  ביניכם, 

 שהעניין רלוונטי לגביך: 

 

 תרוהע פקיד הקירב לא מ שם

    

    

    

   

 כדלקמן: נדרש להצהיר/תנך לחלופין, ה

 

 ית קרני  כלכלהמועסק בחברה הכי אין לי כל קרוב משפחה בזאת  ה/ר הריני מצהי

או חבר  רון בע"מ או חבר דירקטוריון החברה הכלכלית קרני שומשומרון בע"מ 

 . מועצת המועצה המקומית קרני שומרון
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 וילידיהם,בן, בת, ובני זוגם, אח או אחות  ה, זוג, הור בן – "פחהקרוב מש" •

ם, חמות, חתן, כלה, נכד, נכדה,  חותנת, ח  ,גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן

 לרבות חורג או מאומץ.  

 

 _________   _______________   ___________ 

 תאריך                      תימה ח   שם מלא 

 

  תו  חיריטית שנועדה להביא לבול עילות פ סקתי בפ ע  לא ה בזאת כי /הריני מצהיר

ו/או לראשות   מרוןולמועצת המועצה המקומית קרני ש  לשהוד כ של מועמ

   ילטי. תפקיד פוהמועצה ו/או לא כיהנתי ב

 _________   _______________   ___________ 

 תאריך                      תימה ח   שם מלא 

 

מועמד כלשהו  פית לכס  ק, מתן תרומהא רך לא לרבות,  – "פעילות פוליטית"

ינוי ברשימה של סיעה מקומית  מ , רות לרשות המקומיתבמסגרת הליך הבחי

 . וכיוצ"בן בקרני שומרו

 

 הערות: 

 

 ____________________________________________________ 

_________ ___________________________________________ 

 

 נם נכונים ומדויקים.  שמולאו על ידי ה אני מצהיר כי כל הפרטים 

 

 _________   _______________   ___ ________ 

 תאריך                      תימה ח   שם מלא 
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 נספח ה

 

 הסכם 

 

 2021לחודש _____ שנת  שנערך ונחתם ביום _____  

 

 

 ומרון בע"מהחברה הכלכלית לקרני ש   :בין

 _ _______________ ____  ח.פ.   

 רני שומרון  מק   

 "( "להחכ)להלן: "   

 מצד אחד;

 

 _________ ________________    :לבין

 _______________________  ח.פ.   

 _________________________ מ   

 "( היזם)להלן: "   

 ני; מצד ש

 

טה מלאה הינה תאגיד בשלי(  " החכ"ל)להלן:" לכלית לקרני שומרון בע"מ  חברה הכהו הואיל 

 ;  "(עצהמוה)להלן:" צה המקומית קרני שומרוןל המועש

 

פנ"ל  והחכ יל וא וה של  הליך  לקידום  פרסמה  הצעות  לקבלת  הקמת ון,  תכנ של  פרויקט  יה 

להשפעלת  וה בתב"ע  ע"פ  ,  כרהמבנים  הבניה  חלקה ___  גושב  117/7זכויות   _____

בקרניהתעש   באזור_____  __ הצפוני  של  שומרון    יה  מ"ר   17,386בשטח 

 ;  "(יקטהפרולהלן:")
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, באמצעות הקמת תאגיד צוע הפרויקטבילצורך  בהסכם זה  שר  החכ"ל מבקשת להתקו והואיל 

ניות ואשר מ מהון ה  51%בו  יהיה  אשר לחכ"ל  "(  :"התאגידל )להלןליזם ולחכ"   משותף

   .שרד הפניםאישור מ תויקבל א  ניעירו  ת תאגידיות משרד הפנים להקמח נהיעמוד ב 

 

להיו והואיל  מתחייב  התשלומים    שאתזם  בבכלל  הקצאת הכרוכים  וביצוע  המגרשים    קבלת 

על  המבנים    מתהקו מגרשים  הכשרת הפיתוח השטח,  ובכללם: דמי חכירה,    יקטהפרו

  ט בהסכם זה;והכל כמפור חשבונו

 

ליזם   והואיל  במגרשים  הכי  וידוע  שלהפרויקט    חשטהכלולים  בניהולו  עה  מצויים  ל  ממונה 

  להחכ"אולם  ,  שטח הפרויקטאין זכויות ב  לחכ"לי  וכ   ביו"שוש  והנטהממשלתי  הרכוש  

המל ממכרז קיבלה  בפטור  הקרקע  לקבלת  עקרונית  לתאגיד הקרקע  ת  ירמסוכי    צה 

ביצוע הפרויקט    המשותף ומותנית בלצורך  על הרכוש מונה  המאישור משרד הכלכלה 

   .ביו"ש

 

הדרוש לו  ידע  מכל ה  קבלתלשם    דרושים לו כל הבירורים ה  את  והיזם מצהיר כי ערך  והואיל 

הפרויקט וזה  בהסכם  קשרות  התלצורך   לו י  וכ   ביצוע  נהירות  והנסיבות  העובדות    כל 

ות הוראות התב"ע וכן את ההגבלות  , לרבהמלא והמדויק  נוניהמצב התכלרבות בדיקת  

היר כי בדק מבלי למעט מכלליות האמור היזם מצ  ;רטות בההמלאות המפו  וההתניות

את כמות    חם הפרויקט וסביבתו, את טיב הקרקע,ל הסכם זה את מתטרם חתימתו ע

למקום העבודות  את דרכי הגישה ,והחומרים הדרושים לביצוע העבודותת וטיב העבודו

הבטחון  את וצרכי  התשתיות  העשויי  מקום  התנאים  שאר  ביצואת  על  להשפיע  ע  ום 

רת בגין אי הכ ביעה  ו/או ת  טענה ו/או דרישה  ראות הסכם זה וכי לא תהיינה לו כלהו

     ע העבודות. ל הסכם זה לרבות ביצונתונים כלשהם הקשורים לביצועו ש 

 

הצעות והואיל  להגשת  הפניה  את  ולמד  קרא  כי  מצהיר  הבירורים והיזם  כל  את  קיים   ,

מתחייב לעמוד בכל ההתחייבויות  כל האמור בה ום למסכיינו  ה ה והנדרשים בה ועל פי

 הסכם זה; יבויותיו על פי  ת בה מבלי למעט מהתחיוול הכל

 

ה  יל והוא  כי  מצהיר  קודםי נבעל  ינו  היזם  של  ב  סיון  והפעלה  הינו  וכי  להשכרה    םמבניהקמה 

החוס  הפיננ  ןבעל  והאיתנות  מסוגהכלכלי  פרויקט  לביצוע  המתאימים  ויקט הפר  סית 

 50סך של    לגייסכלית  ליכולת כ  בעלמכלליות האמור, הינו  ומבלי למעט    זהסכם  ה  נשוא

ה  "חמלש כי    טפרויקלטובת  יודע  הינו  היתר  וכי  סמבין  העל  אלה  הרוצך   נאותהתיו 

 החכ"ל להתקשר עמו בהסכם זה;

 

 

 הוסכם, הוצהר, והותנה בין הצדדים כדלקמן:אי לכך 

 

 : כללי .1
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 מהסכם זה.חלק בלתי נפרד  מהוויםת היזם ולרבות הצהרוהמבוא להסכם זה ונספחיו  .א

 

 הסכם הינם כדלקמן:נספחי ה .ב

 ם המתלים.  קיום התנאילרים האישו (1)

 . צעותפניה לקבלת הכל מסמכי ה (2)

   .הצעת היזם (3)

לפי    קרהבמ לפרשנות  עדיפות  תינתן  סתירה  שלשל  המסמכים  בסדר  י עסדר  ל, 

   יורד. 

 

 : ההתקשרות .2

 

בה  לאמור  ובהתאם  להתקיימו בכפוף  ובכפוף  זה  לתוקפו  סכם  המתלים  התנאים  כל  של  ת 

זה לפעול    ימיםכמס  הסכם  והיזם  הפרולהחכ"ל  של  הנדרש  ן  להל כהגדרתו  קט  י ביצועו  וכל 

   הוראות הסכם זה. ובהתאם על פי והכל    תאגיד משותף, לרבות באמצעות ביצועולצורך 

 

להשפעלת  וה הקמת  ון,  תכנ  הפרויקט: בתב"ע  ע"פ  ,  כרהמבנים  הבניה    באזור  117/7זכויות 

 .  "(הפרויקט"להלן:)שומרון  בקרני פונייה הצהתעש

 

קיבלו אישור רמ"י    פיתוח ה  וכניות ת.  לא מפותחיםמגרשים  המ"ר.    17,386  :טרויקשטח הפ

 שבתוקף על כל הוראותיה.  117/17תכנית ה חל  בשטח הפרויקט טרם אושרו סופית.אולם 

 

 : ביצוע הפרויקט .3

 

 : חייבים הצדדים כדלקמןמת השל הסכם זת כל התנאים המתלים לתוקפו כפוף להתקיימוב

 

בלבד   דהמבנים תהיינה לתאגי  טח הפרויקט והבעלות עלשהקצאת  :  עיןצאת המקרקהק .א

ה  ו יעודו שהוקמו    המבנים שהוקצו ושטחי הפרויקט    ניהוללצורך  מוגדר  יהיה  תאגיד  של 

 בד. בל כרתםשוהכאמור 

ובת  לט ד  לתאגימקרקעין בשטח הפרויקט  פל בכל הקשור בהקצאת הכ"ל מתחייבת לט הח

הפרויקט לנצועוובי  הקמת  בהתאם  והדינים ,  עליה  הלים  מימוהחלים  תוך  ה  לצהמ ה  ש, 

 משרד הכלכלה.  מת הנוכחית שלייהקהעקרונית  

לחתום   מתחייב  מהמסעהיזם  אחד  כל  שיידרשו  מל  לטובת  לכים  ההקצאה  קבלת  צורך 

העניין,  התאגיד לפי  התאגיד,  במסגרת  ובין  ישיר  באופן  בין  לו ,  חכי    וידוע  ל  עמה  יתאי 

בה כדי לזכות את אשר יהיה  ם זה  של הסכ  סודיתיהפרה    הווהי על ידו    איזה מהמסמכים

 ל בכל הסעדים המגיעים לה על פי כל דין.  החכ"

 

כל כולל  כל בניה במסגרת הפרויקט  לרבות  שטח הפרויקט  :  מבנים בהבעלות במקרקעין ו .ב

ה   יוה יה  חדש  בניה  שמ  מוויירשבלבד  תאגיד  בבעלות  י ה .  ועל  לרישום יזם  אחראי  הא 

תוך  ד  דשה על שם התאגיניה חכל בטח הפרויקט לרבות  בכל בניה בשומקרקעין  ביות  הזכו
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וטרם אכלוס    םיו  60 הבניה  סיום  כל הק  .מבנהכל  ממועד  כי  של מובהר מפורשות  צאה 

לת תיעשה  בלבדהמקרקעין  כ  אגיד  תהיה  לא  ליזם  בשטח וכי  שהוא  זוג  מכל  זכות  ל 

 .  ה קיימת או חדשהל בנילרבות בכ הפרויקט

 

גשתן לשם ולה  ןת המבנים בשלמותהא אחראי להכנת תוכניו י היזם  :  ישויכנת תכניות ורה .ג

בניה היתרי  חשבונו,קבלת  על  המתלממ  מיםי  60תוך  וזאת    ,  התנאים  קיום  ים.  ועד 

וזאת   יקטבשטח הפרו כל המבנים  יתרי הבניה לה   את  והשלים על חשבונ ל  היזםבאחריות  

חוד  תוך קיוםממוע  שיםששה  המתלים.    ד  התהתנאים  והבקשות  כנ וכל  וי  לרישיות 

 החכ"ל. כתב ומראש מר בתקבלנה אישו

 

  ף ובכפוובאחריותו המלאה  זם ועל חשבונו  י היהקמת המבנים תעשה על יד:  קמת מבניםה .ד

על ידי תאגיד עירוני, כגון כללי    בין היתר  תלנהלים החלים על החברה מכוח היותה מוחזק

 .  הנובע מכךוכל   כ"ל לא תהא כל אחריות להקמת המבניםלחהמכרזים. 

לע   מבלי מן האמור  יבציל,  למעט  ובאמצעות קבלנים  ודות  העב   ע אתהיזם  דין  כל  פי  על 

קבלניפ מכרשומים   רישום  בחוק  תשכ"ט  ורט  הנדסיות  בניה  לעבודות    וכן   1969ם 

    שיון על פי כל דין. יובעלי ר באמצעות בעלי מקצוע מיומנים 

מ לביצועהיזם  הנדרשים  האישורים  בכל  לטפל  העב   תחייב  סוגי  נטיות  והרלו   ודותכל 

היתרהפ  ע לביצו לרבות  בזק,  רויקט  חשמל,  חברת  בניה,  סביי  איכות  מים,  בה  תאגיד 

לרבות כל תשלום שיידרש   וכיוצ"ב. אחריותו של היזם כלפי כלל הרשויות תהיה מוחלטת

 .כולל דמי הקמה לתאגיד המים

להת מתחייב  המבנים  יניבב  חילהיזם  התנ ממועד    ודשיםח   12תוך  ת  אים  התקיימות 

 ים.  המתל

 .ימות כל התנאים המתליםהתקיממועד  שנים 3תוך  המבניםכל הקמת את  ים סיהיזם י

 .  280%ימליות לפי התב"ע הינן זכויות הבניה המכסמובהר כי 

יסודי   כתנאי  מתחייב,  של  ,  בהסכםהיזם  מינימלית  הבניה    150%לבניה  מזכויות 

ותשלום  המ התב"ע  לפי  פיתוח  כסימליות  מתייחסים    .בהתאםהיטלי  שלעיל  המועדים 

מינימלית  ל לפי  שלבניה  מבניה  תפחת  כאמור.  א  המינימליות  כדי  א הזכויות  באמור  ין 

 נ"ל.  למנוע מהיזם למצות את זכויות הבנייה במועדים ה

 

ו .ה ישווק    מבנים:השכרת  האחזקת  וינהלל  המבנים את  היזם  חשבונו  השכרה    את  על 

הסר ספק השוכרים יחתמו  ען  למ.  תאגידלטובת הדמי השכירות  לרבות גביית    שוכריםה

  ם השכרת השטחיםולשם קיד ותול ככל יכ ה יעשיזם  ה . בלבד ם התאגיד שכירות ע על חוזה

    .גידכגוף משווק של התא ללא תמורה בשטח הפרויקט ויפעל 

 

   :ריות נזיקין וביטוחחא .ו

 
אחריות הבלעדית    ו/או התאגיד המשותף    רשות היזםל ת השטח  החל מיום העמד (1)

עול השוטף על כל  והתפויקט  עין ובשטח הפרקקרבמוע העבודות  ביצוחלטת על  מוה

האמצעים למניעת נזק או אובדן  ט בכל  קוהיזם ינהיזם בלבד.  המשתמע מכך חל על  

דם כלשהו, לרבות לחברה ו/או עובדיה ו/או כל אדם מטעמה,  לגופו או לרכושו של א
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וישא   הפרויקט  תפעול  ו/או  העבודות  ביצוע  כדי  לתוך  אחראי  שהוא  ויהא  נזק  כל 

 .ת ו/או תפעול הפרויקט ו/או בגינםוע העבודווך כדי ביצהנגרם ת 

מ (2) השטח  החל  העמדת  היום  התאגיד  המקרקעין/שטח  ו/או  היזם  לרשות  פרויקט 

ו/או  המשותף   יהיה היזם אחראי הן כלפי החכ"ל ו/או המועצה והן כלפי כל אדם 

שייגר נזק  כל  על  רשות  או  עביר  םתאגיד  עלוכל  שתיעבר,  מי    ה  ידי  על  ו/או  ידו 

וה יישא במטעמו,  שיוטל  וא  קנס  ו/או  לפיצויים  ו/או  כל תשלום  כתוצאה ממעשה 

ו/או   לביצוע העבודות בשטח הפרויקט  ו/או  ו/או הקשורים לשטח  הנובעים  מחדל 

   ועל החכ"ל לא תחול כל אחריות בקשר לכך. השוטף, וניהולו לתפעולו  

ו/או  שהו עקב מצב השטח ו/או פעולות  ה בתשלום כלמיבה החכ"ל ו/או מי מטע חו (3)

ו/או מחדל בו  בשימוש  ו/או  בו  הקשורים  הקשור    ים  מחדל  ו/או  מעשה  כל  בגין 

, ישפה  בביצוע העבודה ו/או בביצועו של הסכם זה, לרבו וניהולם  ת הקמת מבנים 

במ  מטעמה  מי  ו/או  החכ"ל  את  כאמור.  יבו  סכום  הלוא  היזם  לגרוחוייב  ע  מבלי 

זה  עפ"יות היזם  מאחר עפי סעיף אחריות  לבצע את  דין, היז  י כל"ו/או  ם מתחייב 

המתאימי לשהביטוחים  זה,  הסכם  פי  על  אחריותו  לכיסוי  של  ם  רצונה  ביעות 

עריכת הביטוחים כאמור, הצגתם בפני החכ"ל ואישורה הינם תנאי מוקדם  החכ"ל.  

אין    שור הביטוחיםט. למען הסר ספק מובהר כי אילתחילת העבודות ביצוע בפרויק

כלשהי   חבות  להטיל  כדי  החכ"ל  בו  מטעמה  ו/על  מי  להפחית  או  כדי  בו  ואין 

 . מאחריות היזם

הח (4) אחריות  באחריות  :  כ"לאי  בלעדי  באורח  נושא  הוא  כי  ומתחייב  מצהיר  היזם 

ותפעו המבנים  מהקמת  הנובע  ו/או  הקשור  לכל  מילוי  המלאה  לרבות  השוטף  לם 

הבטהדין  כל    הוראות  מת ותחיקת  היזם  החכ"חון.  את  לפצות  ו/או  לשפות  ל  חייב 

המ החכ"ו/או  בו  שתחוייב  חיוב  כל  בגין  סופי ב  לועצה  דין  משפט    פסק  בית  של 

מוסמך או כל החלטה מחייבת אחרת ואשר עילתו במעשה או מחדל של היזם ו/או  

היזם לפיהנובע   זה לרבות    מביצוע התחייבויות  ,  ביצוע הפרוימהסכם    עבודותקט 

הפרויקט לרבות    הפעלתאו  / ו  ו/או המבנים    המקרקעיןהחזקת  ,  מבניםהקמת  בניה,  

הוצאהמבנים לרבות  ידו,  כי  מצהיר  היזם  הליך.  אותו  בגין  מסכים  ות  והוא  לו  ע 

לסכ צד  יהיו  לא  היזם    יםכוס שהחכ"ל  המשותף  בין  התאגיד  שלישי  ו/או  צד  לבין 

ה ולא  כלשהו   ע"י  שנגרמו  נזקים  בגין  כלשהי  באחריות  התא יזם  תישא  גיד  ו/או 

    לאחרים. המשותף 

 

רבות בגין הוצאת קט לפרויח הין הבניה שתבוצע בשטבגחובה  שלומי הישא בכל תהיזם י .ז

 בשטח  רקעקהשטח  של היזם בהיטלי פיתוח חלה הן לגבי  . יובהר כי חבותו  היתרי בניה

ל והן  המגהפרויקט  שטחי  ולענ  בניםבי  הפרויקט  בשטח  לא  ישיוקמו  זה  ם היזיבוא  ין 

פרויקט  טח הישת הזכויות בשלמועד רכ  התגבשה טרם  בות זו או חלק ממנהבטענה כי ח

מלוא  זה את  התקשרותו בהסכם    רםוטזאת כי הוא הביא בחשבון בהצעתו  ביר  צה מוהוא  

 קרקע.  הכיב  , לרבות חלק ההיטלים על מרהחבות בהיטלי פיתוח

 

במלוא   .ח יישא  המשותף הוצאות  היזם  התאגיד  וביצוע ה,  וניהולו  הקמת  הפרויקט    תכנון 

לגרו ואת  זובכלל   מכלליותמבלי  יי  האמור  ע  בהיזם  חשבונו  על  התשא  בגין  כל  שלומים 
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  וכן  לרבות דמי חכירהו  ה על הרכושנ ולממלרבות  ומן ע"ש התאגיד  יש ורהזכויות    רכישת

עבודות  תשלובכל   ומי  והפיתוח,  והעירוניים  הממשלתיים  אחהתשלומים  גורם    ר לכל 

וולרבות   חובהמיסים  ו  תשלומי  הקמה  לתכנון,  תביצוע  והאחריות  ב הפרויקט  אופן  חול 

   ו.ל היזם ועל חשבוני ע בלעד

 

כי  מפורשות  מובהר   .ט מסכים  עלנ איל  " חכהוהיזם  מקבלת  ת  נה  ולא   או   אש יעצמה, 

ו/או  הו, בכל  ףתשתת יחול בקשר עם  א  ו שה  גל סוכמתשלום  צאה  קט  יהפרו  עביצו אשר 

ז בהסכם  היזם  הזלרה  והתחייבויות  רכישת  ו/או בות  וכל תשלום  במקרקעין  מס,   כויות 

עירוני,  ממשל או  לרבות  או  /ו  הפעלתו,  הפרויקטוביצוע    הקמה   , תכנוןתי  פינוי  סיומו 

י  תנאי יסוד  הינוסעיף זה    .ימוש או תום תקופת ההסכםש/בתום תקופת ההפעלה  המבנים 

   .בהסכם זה

 

 המשותף    תאגידה .4

 

כי תוך    דדיםצה .א מ   60מתחייבים  על כלכל התנאים המתלים    ימותיום התקי יום   יחתמו 

   .ת הסכם זהעקרונום להקמת התאגיד על פי הנדרשיהמסמכים 

 

לרבות הכנת כל   התאגיד ורישומו  קמתבכל הקשור לה ריותו  על אח מתחייב לטפל  היזם   .ב

 . וניהולוהקמת התאגיד הוצאות  יישא במלוא ו  כים הנדרשיםהמסמ

 
ל .ג מוגדר  יהיה  התאגיד  של  ניהול  ייעודו  לוהפרויקט  טח  שצורך  שהוקמו  רך  צוהמבנים 

 .  בלבד השכרתם

 

   . והוראות כל דין  עירונייםלתאגידים י משרד הפנים הלף לנ בכפובהתאם ותנהל התאגיד י .ד

 

של  ה .ה והיזם    51%בעלות בתאגיד תהא כדלקמן: החכ"ל תהיה הבעלים  ממניות התאגיד 

ה והחזקות החכ"ל  במניות החבר   יהיה דילול   לאממניות התאגיד.    49%יהא הבעלים של  

תופ לא  אלא  בתאגיד  מחתנה  ובכתבהסכמה  החכ"ל.    בראש  כי    מובהרשל  מפורשות 

לפי  ללא נימוק ובתאגיד  זקותיה  ול ו/או הפחתה באחהחכ"ל תהא רשאית לסרב לכל דיל 

   שקול דעתה המוחלט. 

 

 : יהא כדלהלןואופן פעולתו מנגנון התאגיד   .ו

תמנה   (1) התאגיד  ימונ   2אנשים,    4הנהלת  ו  אנשים  החכ"ל  ע"י  ע   2ו  ימונו  "י  אנשים 

   בלו ברוב דעות. שווה והחלטות יתק לכולם זכות הצבעההיזם. 

הבאטות  לחה (2) בתחומים  יהיהנהלה  הסים  טענות  אחד:ו  פה  כספיות,   כמה  השקעות 

 חתימת חוזים עם צדדים שלישיים וחלוקת רווחים.   ,תאגידמשיכת כספים מה

ל  " חכק חתימה משותפת של נציג מטעם האך ור  יהיוד  התאגי  ימה בשםתחזכויות ה (3)

 ם בתאגיד.  יד ונציג מטעם היזבתאג

 מן: כדלקתהיה מהתאגיד רווחים ה  חלוקת (4)

 ____%  -חכ"ל 
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   ______%. -יזם 

ו  ל  24%תהא לפחות  ד  יתאגבחלוקת הרווחים   ליזם כאשר חלוקת הרווחים   %67חכ"ל 

לא תקבל פחות    ל"חכ בכל מקרה ה. מובהר בזאת כי  תקבע סופית בהתאם להצעת היזם

 התאגיד. מרווחי    24%מ 

ידי החכ"ל  על  בכתב  שאושרו    בתאגידת היזם  וקעעד לכיסוי השם כי  אף האמור, מוסכ  לע

  75%  ל"חכ קבל התביניהם,  וקדם ממלפי הנים ממועד מתן תוקף להסכם זה,  ש   8ף  או חלו

    . גידבתא ירווח חלק החכ"ל משנקבע לעיל כ ברווחי התאגד כ"ל החבלבד מחלק  

 

ו ונה, מים, אגרקומית ארנלרשות המ  ישלם  היזם  /תאגיד  ה .ז כן כל  ת ביוב ואגרת שמירה 

שבושוטף  חיוב   והמבנים  הפרויקט  שטח  בגין  עליו  יוטל  אשר  בהוצאותו  אחר    ישא 

 בשטח הפרויקט.  השטחים  הנובעות מהחזקת  

 

 החברה.  פעילות ולפעולות  מלא וי פיננסי היזם מתחייב להעמיד גיב .ח

 

בגוהת המיסים  ,  החיוביםכל   .5 שיחולו  נן  ישלומים  זה  שוא  העסקה  היזהסכם  ע"י    ם ישולמו 

     .תאגיד עשוי לחוב בהם כבעל זכויות בשטח הפרויקטכל החיובים שה לרבות

 

הו .6 בכל  יישא  התאגיד  היזם  של צאות  השוטף  ניהולו  הוצאות  לרבות  הכלל,  מן  יוצא  ללא 

 התאגיד והוצאות הקצאת השטח לתאגיד.  

 
אי חבות החכ"ל כלפי היזם ו/או  כ"ל ו/או  זה בכל הנוגע להסרת אחריות הח  הוראות הסכם .7

 ם שלשיים יחולו גם על הסרת אחריות ו/או אי חבות התאגיד.  צדדי

 

היזם בתאגיד המשותף לחכ"ל ללא  מניות    הסתיים ההסכם ו/או בוטל ו/או הופסק, יועברו כל .8

 עקב כך.  ה ו/או טענה  תמורה ליזם לא תהיה כל תביעה ו/או דריש

 

 :  תרותנאים מתלים להתקש .9

 מן: קדלכ רבמצטבהמתלים תנאים ית בנת שבין הצדדים להסכם זה מותרוההתקש

   .להתקשרות עם היזם אישור דירקטוריון החכ"ל קבלת .א

 .הז הסכם   יפ  עם היזם על להתקשרות אישור משרד הפנים .ב

 . שותףלהקמת התאגיד המהפנים רד מש ישורא .ג

לתאגיד   ויקט ר ח הפביו"ש להחכרת שטממשלתי והנטוש ה ה על הרכוש  אישור הממונ  .ד

 .טלצורך ביצוע הפרויק המשותף

 . פרויקטלביצוע הלהחכרת השטח לתאגיד המשותף   הכלכלה משרדהמלצת  .ה

 על פי הסכם זה.   שותףמ הקמת תאגיד .ו

ים הנ"ל.  קיום כל התנא   אלל   ליזם"ל  כ חן ה בי   ת התקשרול או  להסכם זה ו/לא יהא כל תוקף  

ך  ת החכ"ל על זכיית היזם בהלימועד החלטם מיו  180תוך  ם המתלים  ל התנאימו כלא התקיי

ומבוטל  זה,הסכם    אונש בטל  יהא  הוא  לתוקפו,  זה  הסכם  יכנס  תהיינה  ,  לא  לא  ולצדדים 

הזכייה  יה  תהיבנוסף  מוסכם כי  למעט מן האמור לעיל    דרישות ו/או טענות זה כלפי זה. מבלי 

היזם   צורבטלה  של  הודעהללא  במתן  ולנהל  תרשאיתהא  החכ"ל  ו  ך  ו  ו/אמ  מו"  לפנות 
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כל  להתקשר   אחר עם  שהשת מציע  בין  ב,  זה  הליך  תף  הסכם  לאו.  נשוא  אם  כי  ובין  מוסכם 

ו/או    רני שומרוןמית קהמקו  או תביעה כלפי החכ"ל ו/או המועצהו/ליזם לא תהיה כל טענה  

מתחייב לפי סעיף  נאים שקיומם  ה מהתאיזמכל סיבה שהיא  ככל שלא יתקיים  כל מי מטעמן  

טענה ו/או דרישה  את על כל  בזוהיזם מוותר  לפי האמור בסעיף זה  על החכ"ל  אם תפו/או    זה

 . ו/או תביעה עקב האמור

 

 העברת זכויות   איסור .10

 

ו/או התחייבויותיו על פי  או להעביר זכויותיו  /להסב ולא יהיה זכאי להמחות ו/או    זםיה .א

בתאגיד  ו/או את חלקו  כולם או חלקם,    ,נותוצאה ממ כ  שייחתםהסכם  ה או  /וזה    הליך

. החכ"ל  כ"לחהללא הסכמה בכתב ומראש של  בין בתמורה ובין שלא בתמורה,  שותף  המ

ולמכ לכל העברה כאמור  שלא לתת אישור  תהא רשאית   נימוק שהוא    ל דעתהקו ש  פיל 

תהא  לא אישור בכתב מהחכ"ל  המחאה ו/או הסבה ו/או העברה כאמור לכל    .המוחלט

 שלישיים  י צדדיםכלפ ת וחסרת כל תוקף וטלמב ה ולבט

או  /ו תיו לפי הליך זה ו/או ההסכם  ואיזו מזכוין  ו/או למשכלשעבד    שאיהיה רילא  היזם   .ב

ו/או את הפרויקט או כל חלק ממנו  שטח הפרויקט  בעליהם    מצויה  וכל  עיןקרקאת המ

ור דלעיל  בניגוד לאיס  וכל שעבוד ו/או משכון שנעשה ו/או את מניותיו בתאגיד המשותף  

 . שלישייםי צדדים פיהא בטל וחסר תוקף כל

 

 : שיתוף פעולה בין הצדדים .11

 

תכנון כ הפרויקטה  ובניי   ל  אכל בשטח  גם  כמו  וניהולם  ,  המבנים  וסם  של  כל    ו/אוהשוטף 

שבפר  שימוש ביויקט  במקרקעין  מלאים  ושקיפות  סנכרון  פעולה,  בשיתוף  הצדבוצעו  דים  ין 

 ע.  ון מתמיד וקב באופ והסכמה משותפת  

 

 הפסקת הסכם: .12

 

לפגוע   .א אמבלי  זה,  בהוראות  בהסכם  לבה חרות  רשאית  תהא  ההסכם מיד  טל  חכ"ל  את 

ומבלי    ן או יותר מהמקרים המפורטים להלאחד  בקרות   בנוסף לאמור בהסכם זה  וזאת 

 יו של היזם לפי ההסכם:  לגרוע מחובות

מ  הפרהיזם   (1) יותר  או  פי  התחייבויות האחת  על  עליו  זהה  החלות  וא סכם  ותה  , 

ב,  התחייבות היא מעיקרי החוזה   תלהסכם זה, והיזם לא תיקן א  18סעיף  כאמור 

 ההפרה לאחר שקיבל התראה על כך מאת החכ"ל תוך הזמן שנקבע בהתראה.  

ואלה (2) נכסיו  על  עיקול  הוטל  ו/או  פירוק  צו  ו/או  היזם  נגד  כינוס  צו  ניתן  לא    אם 

 ימים ממועד נתינתם.    7בוטלו תוך 

 

לעבכ .ב לאמור  הפוף  ביטול  של  במקרה  כי  מוסכם     זכאייזם  ה   היהי  לאזה  סכם  יל, 

הוצאות מכל סוג שהוא שהשקיע במסגרת בגין    אשהו  או תשלום כלו/  לכל פיצוי, שיפוי

ולרבות   זה  ו/או במבנב  השקעות שהשקיעהסכם  ו/מקרקעין  ד עף  ת משוהאו בתאגיד  ים 
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  ו/או המבנה  מקרקעיןמה  ווי ופינהסכם זה  א עקב ביטול  שהו  למועד הביטול ו/או פיצוי כל 

 .תאגיד המשותף ב םות היזומני 

 

 מצדה, ו/או איחור בנקיטתאו דרישות  ו/ בדבר עמידה על זכויותיה  ל  חכ" מצד ה  רכל איחו .ג

מש ה צעדים  מצד  יפגעו  חכ"לפטיים  לא  ה ב,  של  בזכויותיה  הסכם    חכ"ל מאומה  זה לפי 

 ותנאיו. 

 

א,  3  פים , מוסכם כי סעימתנאיואו בתנאי  כם,  סבגוף הה מבלי לפגוע מהאמור  :  הפרה יסודית .13

מהווים תנאים יסודיים ועיקריים    16,  10  ,6,  5ח,  4(,  4ו)4,  ב4א,  4  ט,3ח,  3ז,  3ה,  3ד,  3ג,  3ב,  3

 . שהפרתם תחשב הפרה יסודית של ההסכם

 

 : סכסוכים .14

 

  תל אביב. מחוז חודי לצורך הסכם זה יהיה בבית המשפט המוסמך בי מקום השיפוט הי .א

 

 דבלבהישראלי  על ביצועו של הסכם זה הוא הדיןהדין החל   .ב

 
 שונות  .15

 

מב .א זה  המלו  אט הסכם  בין  את  ההסכמה  בין    הצדדיםא  קודמת  הסכמה  כל  ומבטל 

 פ.  ין שהייתה בע"הצדדים, בין שהייתה בכתב וב

 

לא יהא תקף אלא    מתנאיו,  הנחה, פשרה או סיכום לגבי תנאי, הסדר,  כל שינוי של ההסכם .ב

 .הצדדים ע"י שני ך בכתב ונחתםאם נער

 
אח .ג של  מהצדדים הסכמה  זה    ד  הסכם  מתנאי  מסוים  במקרה  תקדים  לסטות  תהווה  לא 

וימים, אין לראות  מס למקרה אחר. לא השתמש צד בזכות הנתונה לו במקרה או במקרים  

 . או על חובה שע"פ הסכם זהעל זכות  בכך ויתור כלשהו

 

 

 

 

 

 _____________     _____________ ___ 

 היזם           כ"ל הח      

 


