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  תוכן עניינים
  
  

אותם על המציע  ההתקשרותמטה מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי  המפורטיםהמסמכים 
טעם המציע בצירוף חותמת על ידי מורשי החתימה מ לצרף להצעתו כשהם חתומים

  כל עמוד בצדו התחתון, בצירוף חתימה מלאה במקום הנדרש לכך.   בשוליהתאגיד, 
  
  

  ("ההזמנה") להציע הצעותהזמנה     1מסמך 
  

   והצהרת משתתף הצעת היזם    2מסמך 
  

    ומידע כללי  בעלי הזכויותהסכמות     3מסמך 

   ;הזכויותעלי ב על ידי םנחתש למנהלת ההרשאה כתב נוסח    א) (

  ;מנהלתלרשאה כתב האשר חתמו על  הזכויותבעלי טבלה המרכזת את רשימת     ) ב(

   ;דות של הדירות הקיימותטבלת מדי      )ג(

  (ג) להלן.4* נסחי רישום מקרקעין צורפו למסמך 

  
  (נוסח שהופקד) 35-45לה גוארדיה  -  507-0601443כנית מסמכי ת   4מסמך 

  ;(תקנון) תכניתה נוסח הוראות    א) (

  ;התוכנית תשריט    (ב)

נספח איחוד וחלוקה וטבלת הקצאה ואיזון;    )ג(

  ,   איתור תכנית –תכנון זמין  –* ניתן לעיין ביתר מסמכי התכנית באתר האינטרנט של מינהל התכנון 
    או באתר האינטרנט של עזרה וביצרון.   

  

אפיון מפרט   5מסמך 
  

  

("הסכם  בעלי הזכויותן לבי הזוכה היזם ביןההתקשרות  הסכםנוסח    6מסמך 
  ההתקשרות")

  
    נספח החזר הוצאות המנהלת    7מסמך 
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  1סמך מ

"פינוי בינוי" להתקשרות בהסכם לביצוע עסקת  להציע הצעותהזמנה 
  (התחדשות עירונית)

  תל אביב, "45-35 לה גרדיה" מתחם
  

  

 טבלת מועדים .1
 

  מועד  פעולות

 6.12.2019  ההזמנהמועד פרסום 

  16.1.2020  מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים 

  4.2.2020  המועד האחרון להגשת הצעות

 
אחרים המופיעים בגוף  מועדיםשצוינו לעיל לבין  המועדיםבמקרה של אי התאמה בין  1.1

 .דלעילבטבלה המועדים  יקבעו, ההזמנה
 

ד מן המועדים המנויים לעיל שיקול דעת בלעדי לשנות כל אח הלעצמ תשומר תהמנהל 1.2
    , ולא תהא למי מהמציעים כל טענה או דרישה בקשר לכך.שתימסרבהודעה 

  

 הגדרות .2
 

בגוש  334וחלקה  7098בגוש  12- ו 11, 10, 9, 8, 7המקרקעין הידועים כחלקות  – "המתחם" 2.1
    ;יפו- אביב- בתל ,יד אליהושכונת ב 45- ו 43, 41, 39, 37, 35לה גרדיה ברחוב  (חלק) 6133

 ."המתחם המזרחי" ו"המתחם המערבי" כהגדרתם בתב"ע החדשה – "מתחמי המשנה" 2.2

ו/או חכירת המשנה ו/או  החכירההבעלות ו/או זכויות בעלי חלק מ – "הזכויותבעלי " 2.3
בניינים הקיימים ב בדירות הזכאים להירשם כבעלים ו/או כחוכרים ו/או כחוכרי המשנה

 . וכל מי שיבוא במקומם ,)ג(3 כמסמך צורפיםי הרישום המכמפורט בנסח ,מתחםב

 ,חלק מהדירות מתוך הדירות הקיימות במתחם הינן בבעלות העירייה,  נכון למועד זה
חלקן מוחכרות בחכירה ראשית לעזרה וביצרון (ובחכירת משנה לבעלי הזכויות) 

 וחלקן מוחכרות בחכירה ראשית לבעלי הזכויות. 

 ,הדירות הקיימות במתחם הינן בבעלות/ניהול חברת מתוך דירה אחת  נכון למועד זה
יפו - עירונית לדיור לשיקום והתחדשות שכונות בתל אביב- חלמיש חברה ממשלתית

  . )"חלמיש"בע"מ (לעיל ולהלן: 

 ,דירות מתוך הדירות הקיימות מוחזקות בדיירות מוגנת 3 נכון למועד זה.  

 ;הזכויותבעלי מטעם חרה שנבציגות נ – נציגות"ה" או "הזכויותבעלי "נציגות  2.4

  ;עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ –או "עזרה ובצרון" "המנהלת"  2.5

למועד  ןנכו מים במתחםהקיי ניםבבניי הקיימות מגורים דירות 114 – "הדירות הקיימות" 2.6
 ן המשוער שלשטח. )ג(3 מסמךהמצורפים כ רישוםה יבנסח כמפורט, חתימת הסכם זה

הטבלה  ואולם )ד(3מסמך טבלת המדידות המצורפת כב הינו כמפורט הקיימותהדירות 
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נערכו בחלקן שלא על דרך מדידת פנים הדירות הקיימות והיא שת ומדידכוללת תוצאות 
 .אלא מצורפת להתרשמות בלבד ו/או מצג כלשהוא מהווה דו"ח סופיאינה 

 בעלי הזכויותעבור היזם הזוכה ע"י  שתיבנינה ותחדשה ותדירה – "ת התמורהודיר" 2.7
   ;יםהחדש ניםבנייב

 .דירות קרקע, דירות לופט/דופלקס, מיני פנטהאוז ופנטהאוז –" דירות מיוחדות" 2.8

, היזם הזוכה שיבוצע ע"י )פינוי בינויהריסה ובניה (פרויקט בנייה מסוג  – "הפרויקט" 2.9
ותחתם  םמיהקיי ניםהבניי ייהרסו ,הקיימותאת דירותיהם יפנו בעלי הזכויות במסגרתו 

 ילהיתר, "ע החדשהבהתאם לתבהכל , (ובהם דירות התמורה) יםניינים החדשהביוקמו 
  . ולדרישת הרשויות המוסמכות בנייה כדין

 בהסכם הזכויותבעלי  עמו יתקשרוזה והליך  במסגרתבחר יאשר ייזם ה – "הזוכה יזםה" 2.10
    .6מסמך , בנוסח ההתקשרות

חלק אשר  ,507-0601443מס'  4575תא/מק/ מפורטתכנית ת –" החדשה התב"ע" 2.11
  .4מסמך צורפו כ ,6.12.2019מסמכיה כפי שהופקדו להתנגדויות ביום מ

 עיריית תל אביב יפו. –"העירייה"  2.12

 , תל אביב.5משרד נשיץ ברנדס, אמיר ושות' מרח' תובל  –"ב"כ המנהלת"  2.13

 ., רמת גן7זאב ז'בוטינסקי ' מרח' בלום ושות ר,קיד ,נבו ,כבירימשרד  –"ב"כ הבעלים"  2.14
 

   דמי השתתפות .3
  

  . ")דמי ההשתתפות(להלן: " (כולל מע"מ) ₪ 2,500הינו בסך  בהליךהתשלום עבור השתתפות 
עזרה ובצרון  ע"ש, 034סניף  דיסקונטבבנק  ,120109141לחשבון מס'  ישולמודמי ההשתתפות 

    חברה לשיכון בע"מ. 
: למייל שכתובתו לוםאסמכתא בגין התש לשלוחעל המציע כתנאי לקבלת עותק ממסמכי ההזמנה 

b.co.il-michal@e  (גב' מיכל סוקניק) שם שלהלן הפרטיםכל בצירוף דף נלווה בו מצוינים :
, פרטי איש הקשר בגינו בוצע התשלוםהליך ההזמנה  פרטי, כתובת למשלוח חשבונית, המשתתף

יש להקפיד על מתן פרטים מלאים ; ומספר טלפון מטעם המשתתף (שם מלא, כתובת דוא"ל
    . )ומדויקים ועדכונם, ככל שרלוונטי

-054 או 03-7910330: בטלפון ,עזרה ובצרוןבמשרדי  כי המסמכים הנ"ל התקבלויש לוודא 
   .ולתאם מראש מועד לקבלת מסמכי ההזמנה (גב' מיכל סוקניק) 8179244

אמפא, , בית 9המסגר  ברחוב עזרה וביצרון,לעיין במסמכי ההזמנה במשרדי  כי ניתןמובהר בזאת 
בתיאום מראש  14:00 – 10:00בימים א' עד ה' בין השעות  ,ללא תשלום ,תל אביב ,4קומה 

 .054-8179244בטלפון 
 

 כללי .4
 

באמצעות המנהלת,  ,(ב)3מסמך , כמפורט בטבלה המצורפת כבעלי הזכויות במתחם 4.1
מסמכים בהתאם ל ל, הכהפרויקטלביצוע להתקשרות  ותלהגיש הצעמציעים בזה  יםמזמינ

 תנאים המפורטים בהזמנה זו להלן.לו

חתמו על  במתחם זכויותהבעלי  114מתוך  בעלי זכויות 84נכון למועד פרסום הזמנה זו,  4.2
לנהל הליך הזמנה  , בין היתר,למנהלתאפשר, המ ,)א(3כמסמך בנוסח הרצ"ב  ,הרשאה כתב
 זה.  

תוך יידוע  ,נעשה ע"י המנהלת ניהול הליך אישור התב"ע החדשה אצל רשויות התכנון 4.3
  . בעלי הזכויותושיתוף של נציגות 
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בעלי הזכויות ו/או אין בהליך הזמנה זה משום מצג ו/או התחייבות כלשהי להסרת ספק, 
ולמציעים לא  החדשה התב"עשל למתן תוקף אישורה לבכל הנוגע המנהלת ו/או מי מטעמם 

במתכונת שתוגש,  תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ככל שהתב"ע החדשה לא תאושר
  . או לא תאושר כלל בסופו של דבר

לא יהיה רשאי בשום אופן להגיש  ו/או מי מטעמם להסרת ספק, המציע ו/או היזם הזוכה
ו/או לנקוט בהליך כלשהו אשר יש  להליכי התכנון ו/או להפריעו/או להגיש השגה התנגדות 

הדבר אושר מראש ובכתב , למעט אם בו כדי לעכב ו/או למנוע את אישור התב"ע החדשה
  ., בהתאם לשיקול דעתה המוחלטע"י המנהלת

תאושר), בלוחות לכשלבצע את הפרויקט בהתאם לתב"ע החדשה (זכויות כוונת בעלי הב 4.4
שינויים סטטוטוריים יאושרו מראש ובכתב ע"י המנהלת ובהתאם  הזמנים הקצרים ביותר.
 לשיקול דעתה המוחלט.

, בפרויקט מסוג הפרויקט דנן ומומחיות יך יזם בעל ניסיוןמבקשים לשלב בהל הזכויותבעלי  4.5
הזכייה משלב  , החלהתכנוני והביצועי להוביל את ההליךלבצע את הפרויקט ואשר יוכל 

 . , עד להשלמת הפרויקט (לרבות אכלוסו ורישומו)ואילך

יתר  .תיוחדנה לעירייה נוספות דירות 6 - ו הזכויותבעלי ל התימסרנ תמורהדירות  114 4.6
עימו יתקשרו בעלי הזכויות בהסכם  הליזם הזוכ ייוחדו שטחי המסחרו תהדירו

להוראות התב"ע בהתאם  הכל "),היזם הזוכהדירות "להלן: ( ההתקשרות, בכפוף לתנאיו
   .)6מסמך ( ההתקשרות הסכםת ולהוראהחדשה ו

 להתקשר עם כל אחד היזם הזוכהיהא על  הליכים התכנונייםלקידום השלמת הבמקביל  4.7
מסחריים בנתונים ה, בכפוף לשינויים 6מסמך  בנוסחההתקשרות מיחידי הבעלים בהסכם 

 של היזם הזוכה הצעתווכמפורט בלאחר אישור המנהלת (בלבד) ככל שייערכו בהסכם, 
  ., ככל שיהיהבמסגרת הליך ההתמחרותכמפורט להלן) וכן , 2מסמך (

סופי ומוחלט וכי לא יבוצעו בו  הינו )6מסמך הסכם ההתקשרות (מובהר בזאת, כי נוסח 
. על כן, הזוכה נתונים המסחריים, כאמור)ביחס ל ביצוע התאמותשינויים כלשהם (למעט 

בעלי הזכויות ו/או הנציגות ו/או כלפי  ו/או דרישה מוותרים על כל טענה וכל הבא מטעמו
ומתחייבים שלא  ההתקשרות בקשר להוראות הסכם המנהלת ו/או כל הבא מטעמם

  . בהצעת הזוכהכמפורט מסחריים  להתאמות בנושאיםלות בקשות לשינוי נוסחו, בכפוף להע

שומרים על זכותם לבצע שינויים בהוראות ההסכם בנוגע לאופן  בעלי הזכויותכמו כן, 
 .הזוכה , בינם ובין עצמם, ללא צורך בקבלת אישור היזםהתמורהחלוקת דירות 

יהא האחראי הבלעדי להתקשרות עם חלמיש  מבלי לגרוע מכלליות האמור, היזם הזוכה
ואשר יסוכמו  (בשינויים המחויבים 6מסמך , בנוסח ההתקשרות בהסכםו/או העירייה 

 במועד ההתקשרות ו/או בעירייה), הכל בהתאם לכללים כפי שיהיו נהוגים בחלמיש ביניהם
  .ובתוך לוח הזמנים הקבוע בהסכם ההתקשרות

ייחתם עם כל אחד מהם ר שאהתקשרות ההסכם לורק אך  יהיו מחויבים בעלי הזכויות
   בכל דרך שהיא. בעלי הדירותלחייב את  זה כדי הזמנה בהליךאין בשום אופן בנפרד ו

בעלי הזכויות יחתמו על כל לכך ש ו/או מתחייבת אינה אחראית הו/או מי מטעמ המנהלת
 הסכם ההתקשרות.

תהיה למי מהמשתתפים בהליך  , מכל סיבה שהיא, לאהסכם ההתקשרותככל שלא ייחתם 
  זה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא בגין כך.

בעלי . הזמנה זו איננה בגדר "מכרז" ו/או "דמוי מכרז" ולא יחולו לגביה דיני המכרזים 4.8
איזו מן לקבל את ההצעות הגבוהות ביותר, המפורטות ביותר או  מחויביםאינם  הזכויות

הבלעדי  םוהכרעה בנושא זה נתונה לשיקול דעת רת הליך זהההצעות שתוגשנה במסג
בדבר  בעלי הזכויות, ורואים את המציע כמסכים להחלטת בעלי הזכויותוהמוחלט של 

(כולה ו/או חלקה לפי החלטת בעלי הזכויות) וכמי שמוותר  קבלת הצעה כלשהי או דחייתה
 .נהלת ו/או מי מטעמם בשל כךעל כל  טענה, דרישה או תביעה כנגד בעלי הזכויות ו/או המ
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המנהלת שומרת לעצמה את הזכות לבטל הליך זה, בכל שלב ומכל סיבה שתמצא לנכון, 
ו/או מכח כל טענה  בגין כך ו/או זכות לפיצוי ולמציע לא תהיינה כל טענה ו/או תביעה

 . אחרת שבסיסה בדיני המכרזים

 .במציע זה או אחר שלא לבחוראו  לבחור םלנמק את החלטת יםמחויב םאינ בעלי הזכויות 4.9

אינו ממצה את ההתקשרות לגביה  או ביתר סעיפי הזמנה זו זה 4התיאור המפורט בסעיף  4.10
 לשם הגשת הצעה מלאה ומפורטת, כל מציע נדרש לבדוקמתבקש המציע להגיש הצעתו. 

את כל הוראות מסמכי  ו,, על חשבונו, בעצמו ו/או באמצעות בעלי מקצוע מטעמהיטב
ה וכן את המקרקעין וסביבתם, לרבות מצבם המשפטי, ההזמנה לקבלת הצעות, על נספחי

, הקנייני, הרישומי והפיזי של החדשה בנוסחה המופקד) התכנוני (לרבות הוראות התב"ע
וכל מידע אחר הרלוונטי  עליהם והבנוי המצוי כל, אליהם הגישה דרכי אתהמקרקעין, 
 .ו/או לביצוע הפרויקט ו בהסכם ההתקשרותלהתקשרות

  

 ההצעהוהגשת מילוי  .5

 ההתקשרותמסמכי  כלבלבד. נשוא הזמנה זו  ההתקשרותההצעה תוגש על גבי מסמכי  5.1
על ידי המציע. המציע יצרף להצעתו כל מסמך הנדרש  ייחתמולעיל בתוכן העניינים כמפורט 
 .הזמנה זובמסמכי 

בפועל של המעטפה הכוללת  הגשתהגשת הצעה. רק משלוח ההצעה כשלעצמו, לא יחשב כה 5.2
מועד עד למען הנקוב להלן ב על כל המסמכים הנלווים כנדרש בהזמנה זו, את ההצעה,

 תחשב כהגשת הצעה. האחרון להגשת ההצעות,

לאפשר למציע אשר לא המציא עם  (אך לא חייבת) תהיה רשאיתעל אף האמור, המנהלת 
תוך פרק זמן קצוב שיקבע  למנהלתהשלים את המצאתו ל ,הצעתו אישור או כל מסמך אחר

 עניין זה מסור לשיקול דעתה של המנהלת בלבד. .המנהלתע"י 

ברור. מחיקות, שינויים או הוספות עלולים יד קריא ועל המציע למלא את הצעתו בכתב  5.3
 להביא לפסילת ההצעה.

 לי כל עמודבשו, חותמתבצירוף  - , וככל שמדובר בתאגיד יש לחתום בחתימה מלאה 5.4
 .ללא מחיקות ו/או תיקונים ובמקומות המיועדים לכך, למסמכי ההזמנה

ואין להוסיף תנאים, תניות, התניות,  ההזמנהאין לערוך כל מחיקות ושינויים בטפסי  5.5
כל  .")הסתייגויות(להלן: " , אלא במקומות בהם צוין במפורש אחרתבקשות או הסתייגויות

ה או לחילופין, להתעלם מההסתייגויות או להתנות את לפסול את ההצעעשויה הסתייגות 
 .שקילת הצעה בהסרת ההסתייגויות, תוך פרק זמן שיקבע

לפסול כל הצעה הלוקה בחסר, אי בהירות או דו  םרשאיהמנהלת יהיו  ו/או הנציגות 5.6
 ההזמנה.משמעות, או כל הצעה שאינה ממלאת אחר כל הדרישות המפורטות במסמכי 

שהצהיר על  הצעה של מציע שלאחר בדיקה נמצאלפסול  םרשאיהלת יהיו ו/או המנ הנציגות 5.7
  מידע שהוא מוטעה ולא מהימן ו/או נמנע מלהצהיר על מידע רלוונטי.

 אחתבמעטפה סגורה הנדרשים על פי הזמנה זו, המסמכים ההצעה תוגש, ביחד עם כל  5.8
לידי גב' מיכל  ,4בתל אביב, קומה  9ברח' המסגר  עזרה ובצרון עזרה ובצרוןבמשרדי 
 .")המועד האחרון להגשת ההצעות(לעיל ולהלן: " 13:00בשעה  4.2.2020עד ליום סוקניק 

    תל אביב". 35-45רדיה מתחם לה ג - ין על גבי המעטפה "הצעה להתקשרות יש לצי
(מכל סיבה שהיא) עד לתאריך והשעה הנקובים לעיל,  תוגשנההצעות שלא מובהר בזאת ש

 קפיד על הגשה מלאה ומפורטת.יש לה .לא תישקלנה

 054-8179244 נייד:  03-7910330:  טלפוןבעזרה וביצרון פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי  5.9
   .(גב' מיכל סוקניק)
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 הבהרות ושינוייםשאלות,  .6
 

בהליך ההצעה ובהשתתפות ובהגשת כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת  6.1
.המציעתחולנה על , זה

רשאי כל אחד מהמשתתפים בהליך זה להפנות לבעלי הזכויות,  יהיה 16.1.2020 ליום עד 6.2
על גבי , רק בלשון בהירה בשפה העברית, בכתב, שאלות הבהרה באמצעות המנהלת בלבד

  דוא"להלכתובת שתישלח  אשר יועבר למשתתפים כקובץ על פי דרישהמסמך 
 .co.ilb-michal@e (גב' מיכל סוקניק) . .שאלות שתגענה  לאחר מכן לא תענינה     

(בהתאם לפרטי ההתקשרות שיימסרו על  העתק השאלות והתשובות יופץ לכל המשתתפים
ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההתקשרות וההזמנה. לעיל) 3ידם כאמור בסעיף 

פנים אל פנים), אין ולא יהיה להם  כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל פה (טלפונית או 6.3
כל תוקף שהוא. רק תשובות רשמיות בכתב, המהוות חלק ממסמכי ההזמנה, תחייבנה. 

סתירות, שגיאות, אי התאמות או  ההזמנה להציע הצעות במסמכי  ימצא ומשתתףבמידה  6.4
 שיהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, על אותו משתתף להודיע

 משתתףימים לפני המועד האחרון להגשת הצעות.  10עד  ככל הניתן למנהלתעל כך בכתב 
  שלא ישלח הודעה כאמור יהיה מנוע מלטעון כנגד סעיף ו/או פרט זה לאחר הגשת ההצעות.

מועד האחרון שעות לפני ה 24 עד, בכל עת, םרשאי בעלי הזכויות, באמצעות המנהלת, 6.5
או בתשובה  ם, ביוזמתההתקשרותתיקונים במסמכי שינויים ו לשלב, הצעותלהגשת 

השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי  .לשאלות המשתתפים
לפי אלקטרוני בדואר המשתתפים בהליך כל  בכתב, לידיעת יובאווהם  ההתקשרות,

(יש להקפיד על מתן פרטים  לעיל 3כאמור בסעיף  המשתתפיםידי  הפרטים שנמסרו על
של  עדכונים ושינויים יופיעו באתר האינטרנט .נטי)ווים ומדויקים ועדכונם, ככל שרלמלא

מחובתו של כל מציע ובאחריותו להתעדכן בשינויים  ./b.co.il-ww.ewבכתובת:  מנהלת ה
 . אלו עד המועד האחרון להגשת הצעות

  

 ההצעה הגשת תנאי הסף ל .7
  

  וד לצורך הגשת ההצעה. רש המציע לעמתנאים מצטברים בהם נדיפורטו להלן 
  

. תנאי סף מצטברים, הכרחיים ויסודייםכל התנאים המפורטים להלן בסעיף זה הינם ש מובהר
עלולה להיפסל. מודגש כי חובה על  -  מהתנאים המפורטים להלן איזההצעה אשר לא תענה על 

  שלהלן.  מטעמו, בכל התנאים  המציע לעמוד בעצמו, ולא באמצעות אחר
  

  :בר)במצט( התנאים המפורטים להלן לכלהצעה זו יראו את המציע כמי שהסכים בחתימתו על 
 

 תנאי סף  7.1
  

  .הנו תאגיד הרשום כדין בישראלהמציע   7.1.1

) 2משניים ( יותר לא אךתאגידים,  מספר ידי על מוגשת להיות יכולה ההצעה  7.1.2
 אחד כל לעמידת ובכפוף )בהתאמה "משותף מיזם"- ו "עהמצי יחידי" להלן(

 .להלןלעיל ו כמפורט הסף בתנאי המציע מיחידי

בעלי  כלפי המציע מיחידי אחד כל וחוב, יבמשותף מציעים ידי על הצעה הוגשה
     .ביחד ולחוד מטעמה מי או/ו מחבריה מי או/הזכויות ו

 למעט(שותפות  גם תיכלל) יכול שלעיל כהגדרתו  מיזם המשותףב כי מובהר
ובלבד שהיא  זה הליך הזמנה לצורך במיוחד התאגדה אשר )מוגבלת שותפות

  . עומדת בכל תנאי הזמנה זו
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החברות כחברה מפרת חוק לפי סעיף במרשם את המציע  לא סיווגרשם החברות   7.1.3
 .1999- , תשנ"טא' לחוק החברות362

המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,   7.1.4
    .1976- תשל"ו

 7במהלך  יחידות דיור לפחות, בבנייה רוויה, 700המציע הינו בעל ניסיון בהקמת   7.1.5
       השנים האחרונות.

במקביל ובו לפחות,  יחידות דיור 150כמו כן, המציע הינו בעל ניסיון בהקמת 
  השנים האחרונות. 7, בשכונה אחת ו/או במתחם אחד, במהלך זמנית

  ואכלוס. 4לרבות קבלת טופס  –ת דיור" משמעה יחידו הקמתלעניין זה "

השנים  7במהלך  לפחות יחידות דיור 50המציע הינו בעל ניסיון בהקמת   7.1.6
   האחרונות, בעיר תל אביב יפו. 

 ואכלוס.  4לרבות קבלת טופס  –לעניין זה "הקמת יחידות דיור" משמעה 

פין, ביותר מהצעה מעורב, בין במישרין ובין בעקי אינו(או יחידי המציע) המציע   7.1.7
לרבות באמצעותו ו/או באמצעות בעל השליטה  אחת במסגרת הליך הזמנה זה,

, כהגדרת מונח זה "חברה קשורה"בו ו/או חברה בשליטתם ו/או באמצעות 
 .1968- ניירות ערך, תשכ"חבחוק 

המציע הינו בעל החוסן הכלכלי והאיתנות הפיננסית המתאימים לביצוע פרויקט   7.1.8
 נשוא הזמנה זו.מסוג הפרויקט 

הצעה והצהרת ( 2מסמך ב 9-26המציע עמד בכל תנאי הסף המצוינים בסעיפים   7.1.9
 ).המשתתף

 

 צירוף אישורים ומסמכים להצעההצעת המציע ו 7.2
 

המציע ימלא בהצעתו את כל הפרטים הנדרשים ממנו, ובכלל זאת את טבלת   7.2.1
;2במסמך  המפורטת המשקלות

  להלן:רטים המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים המפו  7.2.2

 ., חתום במלואו2מסמך טופס הצעת המציע, בנוסח  7.2.2.1

הכולל את , או רשם השותפויות מאת רשם החברות תדפיס עדכני 7.2.2.2
ושיעור  בעלי המניות או השותפים פרטי ,הרישום של התאגיד פרטי

 .מנהלי התאגידפרטי וכן את  אחזקותיהם

תעודת הרישום של המציע כתאגיד בישראל, מקור או העתק  7.2.2.3
 ושר כנאמן למקור ע"י עורך דין.מא

זכויות לישור עורך דין או רואה חשבון של התאגיד באשר א 7.2.2.4
(או של המיזם המשותף), לרבות שמות ומספרי  החתימה בתאגיד

הזהות של מורשי החתימה והרכב זכויות החתימה המחייב את 
מסמכי ההזמנה בי ג החתימות עלהתאגיד, לרבות אישור לפיו 

 ,לכל דבר ועניין(או של המיזם המשותף) יד מחייבים את התאג
 עדכני למועד הגשת ההצעה.
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או יועץ מס או מאתר  רואה חשבוןאישור מפקיד מורשה,  7.2.2.5
פנקסי את מנהל  המעיד על כך שהואהאינטרנט של רשות המיסים, 

 , או שהוא פטור מלנהלם,כדין שעליו לנהלם רשומותהחשבונות וה
על הכנסותיו וכן מדווח על ושהינו נוהג לדווח לפקיד שומה 

עסקאות שמוטל עליהן מס על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] 
 .1975- ערך מוסף תשל"ומס וחוק 

אישור תקף מאת רשות המיסים בדבר פטור מביצוע ניכוי מס  7.2.2.6
 במקור, או בדבר שיעור הניכוי.

 פרופיל מקצועי של המציע, הכולל לכל הפחות פירוט כדלהלן: 7.2.2.7

יחידות  400במסגרתם הקים המציע ם פרויקטירשימת   )א(
 השנים האחרונות 7דיור לפחות, בבנייה רוויה, במהלך 

 בהתאם לטבלה שלהלן:

שם 
  הפרויקט

    

פרטי 
המקרקעין 

(גוש, 
חלקה, 

  רחוב, עיר)

תיאור 
  הפרויקט

מס' 
  יח"ד

שם 
 המזמין
+ פרטי 

איש 
  קשר

תקופת 
ביצוע 

 מועד+ 
השלמת 

  ביצוע

            

 

יחידות  150גרתם הקים המציע במסרשימת פרויקטים   )ב(
, בשכונה אחת ו/או במקביל ובו זמניתדיור לפחות, 

בהתאם לטבלה  השנים האחרונות 7במתחם אחד, במהלך 
 שלהלן:

שם 
  הפרויקט

    

פרטי 
המקרקעין 

(גוש, 
חלקה, 

  רחוב, עיר)

תיאור 
  הפרויקט

מס' 
  יח"ד

שם 
המזמין 
+ פרטי 

איש 
  קשר

תקופת 
ביצוע 

מועד + 
השלמת 

  ביצוע

            

  

, 4יש לצרף מסמכים להוכחה: חשבונות סופיים, טופס 
  מזמין הפרויקט.מאת אישור ו תעודת גמר

במסגרתם הקים המציע יחידות דיור רשימת פרויקטים   )ג(
השנים האחרונות בהתאם  7בעיר תל אביב יפו, במהלך 

 לטבלה שלהלן:

שם 
  הפרויקט

    

פרטי 
המקרקעין 

(גוש, 
חלקה, 

  רחוב, עיר)

תיאור 
  ויקטהפר

מס' 
  יח"ד

שם 
המזמין 
+ פרטי 

איש 
  קשר

תקופת 
ביצוע 

מועד + 
השלמת 

  ביצוע

            

  

, 4יש לצרף מסמכים להוכחה: חשבונות סופיים, טופס 
  תעודת גמר ואישור מאת מזמין הפרויקט.
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  :את כל המסמכים הבאים להוכחת חוסן כלכלי ובכלל זהמסמכים  7.2.2.8

 דו"ח דן אנד ברדסטריט או חברה דומה.  

 התאגיד באמות מידה עמידת בדבר  רואה חשבוןישור א
, וככל שאין לתאגיד 2018פיננסיות (קובננט) בדוחות לשנת 

אישור לפיו לתאגיד אין קובננטים מול בנקים  –קובננט 
ו/או נותני אשראי אחרים.

  בדוחות  "הערת עסק חי"היעדר בדבר  רואה חשבוןאישור
 "עסק חיהערת "הכספיים של התאגיד ושלא צפויה 

   .2019בדוחות הכספיים לשנת 

  נתונים אודות מקורות וגיוס כספים ביחס לפרויקטים
 השנים האחרונות 5במהלך שבוצעו או שהוחל בביצועם 

לפרויקטים שניתן (לרבות פרטים אודות ליווי בנקאי 
החוסן הכלכלי להצביע על שיש בהם כדי  )כאמור

קט מסוג והאיתנות הפיננסית המתאימים לביצוע פרוי
 .הפרויקט נשוא הזמנה זו

  אישור רואה החשבון של החברה המעיד על היקף ההון
העצמי של החברה בהתאם לדוחות העדכניים ביותר 

   .הקיימים

יש לצרף מסמכים  –ככל שההצעה מוגשת ע"י יותר מתאגיד אחד 
כאמור ביחס לכל אחד מהם.

 ,6ח נספ, לרבות הסכם ההתקשרות המצורף כההתקשרותמסמכי  7.2.2.9
    .ע"י המציע כשהם חתומים במקור

אשר מתלים מותנה בתנאים  הסכם ההתקשרותידוע  למציע, כי 
דרישה או  למציעמבלי שתהיה  ,ככל שלא יתקיימו, יתבטל ההסכם

ותנאים  המתליםתנאים ו/או המנהלת. ה בעלי הזכויותטענה כלפי 
.ההתקשרות בהסכם נוספים מפורטים



 הזוכההליך בחירת ההצעה  .8
 

 )7(סעיף  בתנאי הסף עמידהבדיקת  - שלב ראשון 8.1

, ביחס עד למועד האחרון להגשת ההצעות הוגשוכל ההצעות אשר  תיבדקנהבשלב זה 
  לעמידתן בתנאי הסף. 

 הצעות העומדות בתנאי הסף בחינת - שנישלב  8.2

לבקר בכל  , בתיאום מראש,םרשאי יהיונציגות הוכן  או מי מטעמה המנהלת  8.2.1
לבקש ולקבל כל מידע ביחס מופעל על ידי המציע וכן ה תראפרויקט או משרד, 
  המוצעים.ים להצעתו יטוונלנתונים הרלאו /למציע ו

תהיה רשאית לפסול כל הצעה, אם סברה שמציע ההצעה לא שיתף המנהלת   8.2.2
או לא מסר מידע, כנדרש. המנהלתפעולה עם 

כלל  לא להתחשבש) (אך לא חייבת תרשאיתהא נציגות, באמצעות המנהלת, ה  8.2.3
או כנדרש ו/ יםהלוקה באי הצגת פרטו/או  שאינה עומדת בתנאי הסף בהצעה
 מונע הערכת ההצעה כדבעי. מנהלתבכל אופן אחר שלדעת הלוקה 
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הבדיקה וההערכה אל הליך לפנות במהלך  המנהלת רשאית (אך אינה חייבת),  8.2.4
(לרבות  בדרישה להשלמת מסמך או מידע כלשהם ,חלקם או כולם, המציעים

דע טכני ו/או כלכלי ו/או כספי ו/או מידע בדבר כישוריו, ניסיונו או יכולתו של מי
לקבל  על מנתאו ו/הדרושים לצורך בחינת ההצעה  המציע ו/או כל גורם מטעמו),

שעלולות להתעורר בבדיקת  או בכדי להסיר אי בהירויותו/ ההבהרות להצע
ההזמנה. ו/או הדרושים לשם ניהול תקין והוגן של הליך ההצעות

, תצורף ה כאמורבפנייתה המנהלת מועד אותו קבעלתגובת המציעים שתוגש עד   8.2.5
נציגות, הלא תינתן תשובה, תדון אם להצעה ותחשב כחלק בלתי נפרד הימנה. 

או תפסול ההצעה, בהצעה על בסיס המידע המצוי בידיה באמצעות המנהלת, 
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

 ה כלליתאסיפכינוס  - שלישישלב  8.3

לפי שיקול דעת , יזומנו מציעים, הזכויותכללית של כלל בעלי האסיפה ה אל  8.3.1
 על שאלות ולהשיבכדי להציג את הצעתם  ,ונציגות בעלי הזכויות תהמנהל

, הזמן מספרם ,להסרת ספק, זהות המציעים שיוזמנו .באסיפה הנוכחים
והנציגות. יהא בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של המנהלת שיוקצה להם וכיו"ב

אותם לימים טרם עריכתה, תינתן  7קודם לעריכת האסיפה הכללית ועד   8.3.2
אפשרות לשפר את הצעתם. ,והנציגות המנהלתדעת  בהתאם לשיקולם, מציעי

הזכויות פה הכללית של בעלי יאסב ההצבעבחר באמצעות יי הזוכה היזם  8.3.3
עלי מב 50%המניין החוקי לקבלת החלטה באסיפה זו יהיה לפחות  .במתחם

מן  51%). ההחלטה תתקבל ברוב של קיימת (קול אחד לכל דירההזכויות 
   הנוכחים.

 .וב"כ בעלי הזכויות המנהלתההצבעה תעשה בפיקוח של   8.3.4

(הצעה והצהרת  2מסירת מסמך להשתתפות באסיפה הכללית לעיל יהא תנאי   8.3.5
וכן  המציעם ע"י מיחתו כשהם) 6מסמך ( ההתקשרותמסירת הסכם המשתתף) ו

 .להלן 8.3.9כקבוע בסעיף אוטונומית צאת ערבות בנקאית המ

דלעיל, עלול לאבד את זכותו להגיע אל האסיפה  םמציע אשר לא יעמוד בתנאי  8.3.6
הכללית והנציגות, באמצעות המנהלת, תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, לפנות 

 .אחרלמציע 

ה לבחור הנציגות אינה מחויבת לבחור בהצעה הגבוהה/טובה ביותר והיא עשוי  8.3.7
בכל אחת מההצעות שהוגשו במסגרת הבקשה לקבלת הצעות בהתאם לשיקול 

הנציגות  .דעתי הבלעדי ולמציע לא תהיה כל זכות ו/או טענה בנוגע לבחירתה
ולם בבחירתם הם אינם מחויבים ובעלי הזכויות יערכו השוואה בין ההצעות א

לבחירת  שישמשו אותם ביחסאמות המידה מחייב כלשהו בנוגע ללמפתח 
 .ההצעה הזוכה

ולבצע התאמות בנוגע להליך על  רשאית לנהל משא ומתן עם מציעיםהנציגות   8.3.8
מנת לקבל את ההצעה הטובה ביותר עבור הפרויקט.

ערבות לקיום ההצעה   8.3.9

קיום האסיפה הכללית וכתנאי להשתתפות בה, מועד  ימים לפני 7עד   .א
קיום הצעה חת הבטלבנקאית אוטונומית ערבות ימציא למנהלת  המציע

  . מקורי בלבד) (עותק ש"ח 300,000בסך של מבנק ישראלי 

  הערבות תעמוד בכל התנאים כדלקמן:  .ב

  שם המבקש בכתב הערבות יהא זהה לשם המציע.  )1(
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לפסילת עלול להביא  שישלח למציענוסח ערבות שונה מהנוסח  )2(
 המציע.

עם  ימים ממועד הנפקתה, 120תום הערבות תהיה בתוקף עד  )3(
 .ימים נוספים 60- ה בתהארכלאפשרות 

את הערבות למציע שהצעתו לא  תשיב המנהלתלהלן,  (ה)בכפוף לסעיף   .ג
תקבלה.ה

הסכם עם חתימת  התקבלה, שהצעתו ליזם הזוכה תושבהערבות   .ד
  .ההתקשרות ע"י היזם הזוכה

תהיה רשאית להורות על חילוט הערבות של מציע, כולה או המנהלת   .ה
מאלה:יותר)  (אוחלקה אם התקיים במציע אחד 

 קיון יהוא נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר נ
  כפיים.

  למנהלת ו/או לבעלי הזכויות ו/או כל הבא מטעמם הוא מסר
  מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.

  הוא חזר בו מההצעה שהגיש לאחר חלוף המועד האחרון
  להגשת ההצעות.

 ההזמנה הוראות ל בהתאםשנבחר כזוכה הוא לא פעל  לאחר
 בעלי הזכויותהתקשרות לשהן תנאי מוקדם להציע הצעות, 

  .היזם הזוכהעם 

  ההזמנה להציע הצעותכל הפרה יסודית אחרת של תנאי. 
 

הערבות לקיום ההצעה תשמש כבטוחה בלבד, לגביית פיצויים/נזקים,   .ו
ואין בחילוטה כדי למצות את זכות  באיזה מהמקרים המפורטים לעיל

.כאמור לפיצויים, בגין ההפרה יות ו/או המנהלתבעלי הזכו

לגבות את מלוא  םזכאיבעלי הזכויות ו/או המנהלת יהיו בכל מקרה   .ז
בגין  הסכם ההתקשרותעפ"י דין, או עפ"י  םהפיצויים, המגיעים לה

הפרתו כאמור, ללא כל קשר לסכום הערבות, שחולטה, באם חולטה.

כל התנאים וההוראות  המציעים מתבקשים להקפיד באופן מיוחד על  .ח
בגין כל חוסר ו/או פגם באשר לערבות, אף אם  לערבות ולנוסחה. באשר

תהיה רשאית לפסול את ההצעה על המנהלת יראה למציע כקל ערך, 
 הסף.

  

  

 הודעה על זכייה .9
 

 םנציגות ו/או מי מטעמה המנהלת ו/או תודיע על כך בהליך,הזוכה זהות היזם  עם קביעת 9.1
  .לזוכה

 ההתקשרותע ומאשר, כי לאחר קבלת ההודעה על הזכייה ולצורך מימוש המציע יוד 9.2
, בהסכם הזכויותבעלי והוצאתה לפועל, יהיה באחריותו להתקשר עם כל אחד מיחידי 

על נספחיו  ,(ובו יוטמעו התנאים המסחריים שבהצעת הזוכה, כאמור) 6מסמך בנוסח 
וכי רק הסכם מחייב  ,ותבמועדים הנקובים בהסכם ההתקשרוהמסמכים הנלווים לו, 

 יהא בו כדי לחייב את בעל/י הזכויות. ,שייחתם עם כל בעל זכויות בנפרד

לא תשמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לגבי הליך ההחתמה וידוע למציע, כי יכול  9.3
כל בעלי הזכויות בטוחה ו/או כל התחייבות כי כל והליך ההחתמה יהיה ארוך, מורכב ואין 

כם מחייב.על הס יחתמו
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יהיו רשאים במקרה זה להתקשר עם כל גורם אחר  הזכויותבעלי  ,מהצעתוהזוכה חזר בו  9.4
 הזכויותבעלי  םמבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאיוהכל  ,לביצוע הפרויקט

האפשרות לחלט את הערבות לקיום (לרבות  כל דיןפי  עלו/או  מסמכי ההתקשרותפי  על
 .ההצעה)

המציע מתחייב לפעול בשקידה ראויה ולנקוט במירב המאמצים רוע מהאמור לעיל, מבלי לג 9.5
. על הסכם ההתקשרות לצורך החתמת בעלי הזכויות במתחם

  

  שמירת זכויות .10
  

לא יהיו רשאים לעשות כל  בהליךהמשתתפים  .תלמנהלשמורות  ההתקשרותכל הזכויות במסמכי 
  זה.  בהליךת הצעה אלא לצורך הכנת והגש ההתקשרותשימוש במסמכי 

  
לשם הכנת הצעתו והגשתה  למשתתף, הם מושאלים ה של המנהלתכל מסמכי ההזמנה הנם רכוש

, בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא האחרון להגשת ההצעות מועדלועליו להחזירם למזמין עד 
/או אינו רשאי בכל מקרה, להעתיק את מסמכי ההזמנה, כולם או כל חלק מהם ו המשתתףיגיש. 

  .למנהלתלהשתמש בהם לכל מטרה אחרת לבד מהגשת הצעתו 

  
 כללי .11

 

מכל סיבה  שומרים על זכותם לבטל את ההליך בכל זמן שהואו/או המנהלת  הזכויותבעלי  11.1
ובין  )הזמנההבהקשר לביטול שהוא לתשלום כל פיצוי מציע לא תקום כל זכאות לשהיא (

 :כיהיתר, אך לא רק, 

  , או בניהולו, או בבחירת ההצעה הזוכה.הזמנהם במצאה שהתקיים פג המנהלת   11.1.1

שנפלה טעות במפרט או בדרישות , הזמנהה, לאחר הוצאת מסמכי התברר למנהלת  11.1.2
מהמפרט או  ותשהושמטו נתונים / דרישות מהותי המפורטות במסמכים, או

  , או שדרישות אלו בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים.הזמנההממסמכי 

 ,המנהלת, באופן המצדיק, לדעת בעלי הזכויותבות, או השתנו צרכי חל שינוי נסי  11.1.3
  .הזמנההביטול 

בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם, תאמו הצעות או מחירים, או פעלו  יש  11.1.4
 באופן המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו.

 
 מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסגרת הליך זה הצעההגשת  11.2

על נספחיו, הבין את האמור  ה,המצורף ל ההתקשרות הסכםהזמנה זו, לרבות במסמכי 
 לבצע את העבודות וכי הוא מתחייב אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת במסמכים
, בדייקנות, הסכם ההתקשרותהוראות רבות בהתאם ללהזמנה זו, הוראות לבהתאם 

 ביעילות ובמומחיות.

, הזכויותבעלי המציע על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד בהגשת הצעתו, מוותר  11.3
ו/או הזמנה זה ו/או מי מטעמם בקשר להליך  תההנדסי, המנהל פקחעוה"ד, האדריכל, המ

 ההתקשרות.במסגרת הליך זה ו/או הליך ניהול המו"מ 

  
  בכבוד רב,

  
  

_________________________  
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  הצעה והצהרת המשתתף  – 2מסמך 

  
            בודכל

  יפו ", תל אביב35-45"לה גרדיה מתחם בעלי הזכויות ב
  ")הזכויותבעלי (להלן: "

  
  

  והצהרת המשתתף הצעה
  

  

  
, בהזמנה זוהכלולים  ההתקשרותובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי בעיון אנו הח"מ, לאחר שקראנו 

  מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: 
  

, בין המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים אליו, בכללותם שרותההתקהבנו את כל האמור במסמכי  .1
 עלולים להשפיע עליה.אשר ו/או  נשוא הליך זה בביצוע העסקהובדקנו את כל הגורמים הקשורים 

   .חתימתנו על מסמכי ההתקשרות, מהווה הסכמה לתוכנם והתחייבות לקיימם
  
אנו  תמך על הבדיקות שערכנו,ובהס ההתקשרותהגשנו את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכי  .2

המבוססות על תהיינה לנו כל דרישה ו/או תביעה ולא  ההתקשרותמסכימים לכל האמור במסמכי 
ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות  של איזה ממסמכי ההתקשרות, אי ידיעה ו/או אי הבנה

    כאמור. ודרישות 
ובדקנו את כל הפרטים  תחםביקרנו במפני הגשת ההצעה, מבלי לגרוע מכלליות האמור, ל

כל המידע העובדתי, ו א רק דרישות הרשויות הרלוונטיות, לרבות אך ללפרויקט םהמתייחסי
וכל מידע נוסף הנדרש בקשר עם  (לרבות מסמכי התב"ע החדשה בנוסח המופקד) המשפטי, והתכנוני

ת שבהחתמת בעלי לנו החשיבובכלל זה הובהרה  .לשם הכנת הצעתנו לנווכל מידע הנדרש  הפרויקט
.אישור התב"ע החדשהוזאת במיוחד נוכח התקדמות הליכי  בשקידה ובמהירות הזכויות במתחם

  
אמצעים כל האת יש לנו אנו בעלי הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לשם ביצוע הפרויקט ו .3

דים הנדרש על מנת לבצע ולהשלים את הפרויקט במועהטכניים, המקצועיים וכל הציוד הכספיים, 
  אם נזכה בהליך. ואנו מתחייבים לעשות כןהנקובים במסמכי ההתקשרות, 

  
הכלולות כל הדרישות ב עומדתהצעתנו ו זה בהליךאנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים  .4

בהתאם לתנאים שבמסמכי  הפרויקטלבצע את , ואנו מקבלים על עצמנו ההתקשרותבמסמכי 
.  ההתקשרות

  
אום עם משתתפים יאו ת , הסדרללא כל קשר בתום לב, כי הצעה זו מוגשת ,אנו מצהירים בזה .5

הוראות חוק ההגבלים העסקיים, או מציעים פוטנציאלים ותוך שמירה קפדנית על  אחרים
. ודיני ההגבלים העסקיים 1988- התשמ"ח

.בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי נההצעתנו זו הי .6

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת  .7
פי דין או הסכם - כל מניעה עלאין ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי 

לחתימתנו על הצעה זו. 

כל בהתאם ל ויקטהפר, הננו מציעים לבצע את ההתקשרותכל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי  לאור .8
במסמכי התנאים וההתחייבויות המפורטים  כלו את נמקבלים על עצמ ,ההתקשרותמסמכי 

(מבלי לגרוע מהתחייבותנו  להלן 9-26בסעיפים כאמור  הינה המסחרית , ולפיכך הצעתנוההתקשרות
 . )6לעמוד בכל הוראות הסכם ההתקשרות המצורף כמסמך 

  
והן אשר אי עמידה בהם עלולה להוביל לפסילת ההצעה, סף,  להלן כוללים הן תנאי 9-26סעיפים 

  תנאים אופציונליים, כמפורט להלן.
  

, כך שהוראות הסכם עם הוראות הסכם ההתקשרות ביחדלהלן  26-9יש לקרוא את הוראות סעיפים 
   .לקבוע בסעיפים אלה בנוסףיחולו  ההתקשרות
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הבעלים החדשהשטח דירת  .9
  

מ"ר משטח הדירה הקיימת וכל אחת  ]____[ - נה גדולות בשטחן בדירות הבעלים החדשות תהיי
       מהן תכלולנה ממ"ד.

(א)  להסכם ההתקשרות]7.2[סעיף 
  . )מ"ר 25- שלא יפחת מ להזין ערך יש –תנאי סף (  

  
"שטח הדירה הקיימת" לעניין סעיף זה, הינו השטח שיתקבל על ידי מדידה בפועל שתבוצע ע"י מודד 

"י הנציגות, בכל אחת מהדירות הקיימות, ואשר שכרו ימומן על ידינו. מובהר, כי מוסמך שייבחר ע
  . 1974- מכר דירות (טופס של מפרט), תשל"ד אופן מדידת המודד יהיה בהתאם לכללים הקבועים בצו

  
 מכר דירות יחושב בהתאם לכללים הקבועים בצו " לעניין סעיף זה, הבעלים החדשה"שטח דירת 

  .1974- , תשל"ד(טופס של מפרט)

 
 ותאת דירשישמשו או הבעלים החדשות ת ודירכל אחת מלשיוצמדו פירוט שטחים נוספים  .10

 לעיל]  9.1בסעיף  תהנזכר שטחתוספת ה[בנוסף ל באופן בלעדיהבעלים החדשות 
 

      .)לעיל 9בנוסף לשטח הנקוב בסעיף ( מ"ר ___]_[מרפסת שמש בשטח של  10.1
 .(א) להסכם ההתקשרות]7.2[סעיף 

   ).מ"ר 12- שלא יפחת מלהזין ערך  יש – תנאי סף(
 

      .תת קרקעית/יותחניה/חניות  ___]_[ 10.2
 . (ה) להסכם ההתקשרות]7.2[סעיף  
 .  )לכל דירת בעלים חדשהחניה אחת לפחות להזין ערך שלא יפחת מ יש – תנאי סף(
 

     ].כל אחד[ מ"ר ___]_[ - מחסן/מחסנים בשטח שלא יפחת מ  ___]_[ 10.3
 . להסכם ההתקשרות] 7.2[סעיף 

בשטח  לכל דירת בעלים חדשהלפחות  )1( מחסן אחדלהזין ערך שלא יפחת מ יש – תנאי סף(
 .  )מ"ר 6-שלא יפחת מ

  
 (תנאי סף) הבעלים החדשותמיקום דירות  .11

 
, לפחות מעל קומת הדירות הקיימות בקומה אחתיהיה  הבעלים החדשותמיקומן של דירות  11.1

או הקומה  או הקומה המפולשת הקרקע(מעל קומת דירות  ראשונההקומה המוזאת החל 
 ועד לקומה שלפני הדירות המיוחדות.) בבניין/נים החדש/ים ןיהעני, לפי המסחרית

 
ספירת הקומות בהן יקבלו הבעלים את דירות הבעלים החדשות תחל מקומת המגורים 

לקומה אחת  , ועדודירות הקרקע בבניין החדש יםהראשונה שמעל קומת הלובי, העמוד
  . מתחת למיקומן של הדירות המיוחדות

  
, דירות הבעלים החדשות אשר החזית שלהן תפנה לכיוון רחוב לה גרדיה לעיל על אף האמור
, שטחי המסחר), תמוקמנה החל מהקומה השנייה לקומות המגוריםקומת (דהיינו: מעל 

כקומה ראשונה) אשר תהווה הקומה השלישית באותו בניין (כאשר קומת המסחר תחשב 
  ועד לקומה אחת מתחת למיקומן של הדירות המיוחדות

  
שישנן דירות קיימות בקומת הקרקע של הבניינים הקיימים, ככל כמו כן, על אף האמור, 

מוגבל תפקודם הפיזי והם נזקקים  שבעטיהמוגבלות פיסית קבועה שבעליהן הינם בעלי 
בקומת  ותאושרנה תתוכננה ניההבקשה להיתר הבלנגישות מיוחדת, וככל שבמסגרת 

 שמאי)ה(בהתאם לקביעת י דומה שוובשטח וב חדשות הקרקע של הבניין החדש דירות
לבחור  יהיו רשאים, הרי שבעלים אלה לדירת הבעלים החדשה לה הם זכאים לפי ההסכם

 .של הבניין החדש את דירתם החדשה בקומת הקרקע
  

  .הציבור שטחי יוקמו בומנה במבנה דירות הבעלים החדשות לא תמוקכל  כי ,מוסכם
  

  .שני כיווני אוויריהיו לפחות  בעלים חדשהת דירלכל  11.2
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חדרי מגורים או חדרי שינה ללא חלון אחד לפחות. ככל  הבעלים החדשותדירות ביוקמו  לא 11.3

שיוקמו בדירות התמורה "חדרים רטובים" [שירותים, אמבטיה וכו'] ללא חלון, כי אז 
  תרונות אוורור אחרים.יותקנו בחדרים אלה פ

  
 : (תנאי סף) מפרט טכני .12

 
 . 5מסמך אשר מצורף כדירות התמורה תוקמנה בהתאם למפרט  12.1

 
 שינויים לא כוללמובהר כי מפרט דירות התמורה לא יפחת ממפרט דירות היזם הזוכה ( 12.2

 . )דירות המיוחדותמפרט הבתשלום שיבוצעו ע"י רוכשי דירות היזם ולמעט 
  
  

 ת בדירות התמורה שינויים ותוספו .13
 

ומבלי  אנו מתחייבים לספק את השינויים הבאים בדירות הבעלים החדשות ללא תשלום 13.1
     .שיהיה בכך כדי לדחות את מועד מסירת הדירה

     להסכם ההתקשרות] 13.1[סעיף 
 :)כן/לא –להקיף בעיגול יש תנאי סף, (

מו של הממ"ד (ובלבד שלא ישונה גודלו או מיקו מחיצות פניםבמיקום שינויים   .א
של "חדרים קירות נסטרוקציה (מחיצות נושאות) ו/או קירות קוב בתנאי שלא מדוברו

 כן/לא. – רטובים")

 כן/לא. –(למעט דלת הממ"ד)  דלתותפתחים/מיקום שינויים ב  .ב

  כן/לא. –הזזת נקודות חשמל   .ג

  כן/לא. –הרלוונטי)  חדרתוך הב( מיקום נקודות אינסטלציהבשינוי   .ד

  כן/לא. –הרלוונטי)  חדרתוך הב( מפסקים מיקוםבשינוי   .ה

 כן/לא.  –הרלוונטי)  חדרתוך הב( גזנקודת מיקום בשינוי   .ו

  כן/לא. –הרלוונטי)  חדרתוך הב( טלפון ותקשורת נקודות מיקוםבשינוי   .ז

תוך ב(מיקום החיבור למכונת כביסה ושינוי במיקום כיור האמבטיה, האסלה בשינוי   .ח
  כן/לא.  – )לכך או בחדר המיועד חדר האמבטיה

 : בנוסח חופשי) להשלים(אופציונלי; ניתן  ללא תשלום שינויים נוספים  .ט

___________________________________________________________  

____________________________________________________ _______

___________________________________________________________. 

  

שעות ייעוץ עם אדריכל / מעצב פנים מטעמנו  ]___[ אנו מתחייבים להעניק לדיירים  .י
    .)מספר השעות  (יש להזין את   .דירהבלצורך תכנון שינויים 

 להסכם ההתקשרות] 13.7[סעיף 
  

  : )בנוסח חופשי להשליםניתן ( תנאים לאישור שינויים כאמור

 ._יים דלעיל הינו: _________________המועד האחרון להגשת בקשה לביצוע השינו  .א

 _________________________________________תנאים נוספים:הסתייגויות/  .ב

___________________________________________________________. 
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שינויים / תוספות בדירות התמורה שאינם  לבצע  לבעלי הזכויות לאפשראנו מתחייבים  13.2
      .)להקיף בעיגול יש( כן / לא –לעיל   13.1כלולים בסעיף 

 :בהתאם ל
  ;_]____%[בהנחה של מחירון "דקל לשינויי דיירים"    

   ;לפי המחירון המוצע לרוכשי דירות החברה   

 לפי הנמוך מביניהם   

   ]ההתקשרות הסכםל 13.2[סעיף 
להשלים את  / תוהמוצע תיואפשרואחת מהאת  V-בלסמן  -ככל שרלוונטי , אופציונלי(

  )שיעור ההנחה

  
 בעל הזכויותבגין פריט חדש (במקום או בנוסף לפריט קיים), לרבות בגין התקנתו, יחויב  13.3

 :בהתאם ל
  

  ;_]____%[בהנחה של מחירון "דקל לשינויי דיירים"    

   ;לפי המחירון המוצע לרוכשי דירות החברה   

 לפי הנמוך מביניהם   

  להסכם ההתקשרות] 13.3[סעיף                        
את אחת מהאפשרויות המוצעות / להשלים את  V- לסמן ב -(אופציונלי, ככל שרלוונטי  

  )שיעור ההנחה

  
     [החלפת דירות הבעלים החדשות באיזו מדירות היזם]ירות התמורה ד /שנמוךשדרוג .14

 להסכם ההתקשרות] 8.21[סעיף  
 

 ההתקשרותלפי הסכם  םזכאי הםלה  התמורהדירת את  להחליףיהיו רשאים  בעלי הזכויות 14.1
משטח דירת הבעלים החדשה  בעלת שווי גבוה יותר ,פרויקטב החברה מדירותבדירה אחרת 
 :)תנאי סף(, בתנאים שלהלן ")המשודרגת התמורה דירתעיף זה להלן: "סב(לה הם זכאים 

 

דירת הבעלים תמורת ההחלפה ישולם ע"י בעל הזכויות הרלוונטי שווי ההפרש בין   .א
 , אשר")שווי ההפרש(בסעיף זה להלן: " המשודרגתהחדשה ושווי דירת התמורה 

  :ת)והמוצע תיואפשרואחת מהאת  V-בלסמן  יש( ייקבע על פי

   .הבנק המלווה ידי על אושריש האפס"ח דו 

  .בתקופת הפריסייל מחירון היזם 

 .כן / לא – )להקיף בעיגול(יש  המיוחדות לדירותגם  החלפהתתאפשר   .ב

 תנאים/הסתייגויות: _____________________________________________.

להקיף  ישאופציונלי, ( / לא ןכ – משווי ההפרש _]____%[ שלבשיעור הנחה תינתן   .ג
    .)להשלים את שיעור ההנחה -וככל שרלוונטי  בעיגול

 ).6יתר תנאי ההחלפה יהיו כמפורט בהסכם ההתקשרות (מסמך   .ד

לפי  םזכאי הםלה  דירת הבעלים החדשהלהמיר (להחליף) את בעלי הזכויות יהיו רשאים  14.2
בקומה נמוכה ( נמוך יותרבעלת שווי  ,פרויקטב החברה מדירותהסכם זה בדירה אחרת 

, בתנאים ")המשונמכת התמורה דירת(לצרכי סעיף זה להלן: " יותר או בשטח קטן יותר)
  :)אופציונלי(כן/לא  – שלהלן

(בסעיף זה  המשונמכתשווי ההפרש בין דירת הבעלים החדשה ושווי דירת התמורה   .א
 :ת)והמוצע תיואפשרואחת מהאת  V-ב לסמן יש( , ייקבע על פי")שווי ההפרשלהלן: "
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   .הבנק המלווה ידי על אושריש האפס"ח דו 

 בתקופת הפריסייל. מחירון היזם 

 יש( מהדרכים הבאות שווי ההפרש ישולם לבעל הזכויות ע"י היזם באחת (או יותר)  .ב
 : )ירת בעל הזכויות, לפי בח, אחת או יותרהמוצעת האפשרותאת  V- בלסמן 

ללא תשלום (מעבר  ם ותוספות בדירת התמורה המשונמכתיישינוביצוע זיכוי ל 
  .לעיל) 13.1לשינויים הנזכרים בסעיף 

  תמורה כספית, שתקבע כדלקמן: ______________________________. 

  [יש לפרט] אחר: ____________________________________ 

 ).6יתר תנאי ההחלפה יהיו כמפורט בהסכם ההתקשרות (מסמך   .ג

  
 להסכם ההתקשרות] 7.4[סעיף   והוצאות תיווך דמי שכירות .15

  
החל ממועד , דמי שכירותאנו מתחייבים לשלם לבעליה של כל אחת מהדירות הקיימות  15.1

כל אחת מהדירות הקיימות ועד למועד המסירה בפועל של דירות התמורה  הפינוי בפועל של
  ).תנאי סף(לדיירים 

ביחס  )כהגדרתו בהסכם ההתקשרות(שמאי הבהתאם לשומה של ייקבעו דמי השכירות  15.2
 הקיימות בהתאם לשטחי הדירות ,קיימתה לדירה לדירה דומה לדמי שכירות ראויים

ובנוסף של דמי השכירות  אופן הצמדתםאי יקבע את השמ . בסמוך למועד הפינוי ,וקומתן
  :)תנאי סף(יחולו עליהם ההוראות שלהלן 

בגין כל דירה  ש"ח  ]___________[ דמי השכירות בכל מקרה לא יפחתו מסך של   .א
 . יש להשלים סכום)תנאי סף, ( קיימת ששטחה הינו השטח הקטן ביותר במתחם

ע"י  מדמי השכירות שייקבעו _]____%[ תינתן תוספת לדמי השכירות בשיעור של עד  .ב
להשלים את  -וככל שרלוונטי  להקיף בעיגול ישאופציונלי, (כן / לא  – השמאי

   .)שיעור ההנחה

בתמורה  ע"פ הסכם שכירות תקף, מושכרתתהא הדירה הקיימת במועד הפינוי ככל ש  .ג
, כי אז כאמור בסעיף זה לדמי שכירות הגבוהים מדמי השכירות שייקבעו ע"י השמאי

הקבוע בהסכם  דמי השכירות שישולמו לאותו בעלים יעמדו על הסכום הגבוה
 מדמי השכירות שנקבעו ע"י השמאי _]____%[- אך בכל מקרה לא יותר מ ,השכירות

   . )לדמי השכירות (יש להשלים את שיעור התוספת כאמור לעיל

 ____.תנאים/הסתייגויות: ________________________________________

שירותי אנו מתחייבים לשאת בהוצאות להסכם ההתקשרות,  7.6בנוסף לקבוע בסעיף  15.3
לצורך במתחם במועד הפינוי,  בפועל שיתגוררובעלי הזכויות אשר יישכרו על ידי  התיווך
דירה חלופית למגורים זמניים במהלך תקופת ביצוע הפרויקט, וזאת בכפוף להצגת  איתור

יש  אופציונלי,( כן / לא –ה התשלום עבור שירותי התיווך אסמכתאות המעידות על גוב
      . )להקיף בעיגול

על חשבוננו, , עבור בעלי זכויות כאמור לחילופין, אנו מתחייבים לשכור שירותיו של מתווך
דירה חלופית למגורים זמניים במהלך תקופת ביצוע הפרויקט, בסביבת  איתורלצורך 

 אופציונלי,כן / לא ( – ר תאושרנה מראש ע"י הנציגות)אש שכונות קרובות נוספותהמתחם (
 ).יש להקיף בעיגול

  תנאים/הסתייגויות: ____________________________________________.
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את שתי  ; ניתן לסמןתוהמוצע תיוהאפשרואחת מבין  לפחותיש לסמן תנאי סף, דמי הובלה ( .16

     )נה לשיקול דעת ע"י היזם הזוכההחלופות תהא נתושתי כאשר הבחירה בין החלופות 
 להסכם ההתקשרות] 7.5[סעיף  

 
 זכויות , או לבעלבמועד הפינוי בעל זכויות המתגורר במתחםלכל על חשבוננו אנו נספק    

הובלת חפצים מהדירה הקיימת למקום  ישירות ,שבדירתו מצויים מיטלטלין שבבעלותו
בו יאחסן את חפציו  או למקום האחסנה בתקופת הבניה המגורים החלופי (אליו יעבור

או תכולת  ממקום המגורים החלופי הובלת חפצים ישירות , וכן)במהלך תקופת הבניה
עלות הובלה אחת נוספת  –ובמקרה הצורך  הבעלים החדשהלדירת  האחסנה כאמור

רים מקום המגולפנות את  מבעלי הזכויותככל שיאלץ מי  בלבד לדירה זמנית אחרת
י אותו התפנה (ובלבד שהדבר לא נבע מחמת הפרת הסכם השכירות על יד ואלי החלופי

     ., שאז תחול העלות של ההובלה הנוספת עליו)בעל זכויות
כי לחברת נוודא ו שלם את דמי ההובלה ישירות לחברת ההובלהנבמקרה כאמור אנו 

  ונציג אסמכתא לכך. כמקובל ההובלה יש ביטוח תכולה
  

את עלויות ההובלה של חפציו במועד הפינוי  המתגורר במתחםבעל זכויות אנו נשלם לכל    
או למקום  (אליו יעבור בתקופת הבניה מהדירה הקיימת למקום המגורים החלופי

ממקום  הובלת חפצים ישירות וכן )בו יאחסן את חפציו במהלך תקופת הבניה האחסנה
 –ובמקרה הצורך  ,הבעלים החדשהלדירת  אחסנה כאמוראו תכולת ה המגורים החלופי

מבעלי ככל שיאלץ מי  הובלה אחת נוספת בלבד לדירה זמנית אחרתנשלם בגין עלות 
התפנה (ובלבד שהדבר לא נבע מחמת  ואלי מקום המגורים החלופילפנות את  הזכויות

לה הנוספת , שאז תחול העלות של ההובבעל זכויותי אותו הפרת הסכם השכירות על יד
   הצגת קבלה מקורית.כפוף לב הכל - עליו)

לא יפחתו מסך של  בכל מקרהלפי אפשרות זו  עלויות ההובלה –בחלופה זו   
, בין אם יש להשלים את הסכוםתנאי סף, ( (בתוספת מע"מ) ש"ח ]___________[

  . )נבחרה חלופה זו בלבד ובין אם נבחרו שתי החלופות

  
 המוצעת) האפשרותלסמן את  נלי, ניתןאופציו(דמי פירוק והרכבה  .17

  
של חפצים  שירותי אריזהבמועד הפינוי  במתחם בעל זכויות המתגורראנו נספק לכל    

  בדירה הקיימת. 
  

של חפצים  פירוקשירותי במועד הפינוי  במתחם בעל זכויות המתגורראנו נספק לכל    
  דירה הקיימת. מה

  
 אחסנה של חפציםשירותי במועד הפינוי  במתחם בעל זכויות המתגורראנו נספק לכל    

  . ולמסירת דירת הבעלים החדשה לידיהחל ממועד הפינוי ועד 
  

הרכבת חפצים שירותי במועד הפינוי  במתחם בעל זכויות המתגורראנו נספק לכל    
  ירת הבעלים החדשה. שפורקו מהדירה הקיימת, בד

 
  __תנאים / הסתייגויות: ____________________________________________________  

  _____________________________________________________________________  

  
 להסכם ההתקשרות] 29.5[סעיף   עבור בעלי הזכויות דמי אחזקת הבניינים החדשים סבסוד .18

  
אשר יתגוררו  בעלי הזכויותסבסוד דמי התחזוקה השוטפת/דמי הניהול עבור  את אנו נבטיח 18.1

בפועל בדירותיהם החדשות, בין באמצעות קרן הונית שתופקד מראש ובין באופן אחר, כפי 
הסיכום  אשרכ, עובר למסירת הדירות החדשות לידי הבעלים לבין העירייה בינינושיוסכם 

    :(תנאי סף) התנאים הבאיםיכלול לכל הפחות את העירייה  עם

 .להסכם ההתקשרות 29.5כמפורט בסעיף סבסוד דמי התחזוקה   .א
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השווה להפרש שבין דמי התחזוקה המשולמים נכון בסך  הסבסוד יהיה לכל הפחות  .ב
לבין דמי התחזוקה/ניהול שיידרש תשלומם לאחר  הסכם ההתקשרותלמועד חתימת 

  .החדשה ות הבעלים החדשותמסירת החזקה בדיר

 ממועד מסירת דירות הבעלים החדשות לידיהםשנים  ]__[_ –משך תקופת הסבסוד   .ג
   .שנים) 10-שלא תפחת מ יש להשלים התקופהתנאי סף, (

והתקנות  כדי לגרוע מהוראות חוק הרשות הממשלתית להתחדשות באמוראין   .ד
   .שיותקנו מכוחו והוא בא להוסיף על כך

בא והאמור שה והתקנות שיותקנו מכוחו התב"ע החדכדי לגרוע מהוראות  באמוראין   .ה
   .הוראותיהלהוסיף על אך ורק 

להסכם  29.5מעבר לקבוע בסעיף  בעלי זכויות נוספיםעל  הנ"לאנו נחיל את התנאים  18.2
   .אופציונלי, יש להקיף בעיגול)( כן / לא – ההתקשרות

 .יש לפרט: _________________________________________ –במידה וסומן "כן" 

   :), ניתן לפרטאופציונלי( לעיל) 18.1סעיף מ(שאינם מהווים הסתייגות  נוספים תנאים 18.3

_______________________________________________________________. 

  
  תחזוקת השטחים המגוננים בפרויקט וצירי הולכי הרגל (המיועדים לשימוש/מעבר הציבור) .19

 להסכם ההתקשרות] 29.6סעיף [
 

השטחים המגוננים בפרויקט (שאינם מהווים גינות תחזוקת סבסוד ל מנגנוןאנו נבטיח  19.1
, וצירי הולכי הרגל שהשימוש בהן מוגבל לשימושם של בעלי הדירות באותו בניין בלבד)

ת עובר למסיר לבין העירייה בינינוכפי שיוסכם , בעלי הזכויותבאופן שהם לא יחולו על 
כאשר הסיכום עם העירייה יכלול לכל הפחות את התנאים הדירות החדשות לידי הבעלים, 

   :(תנאי סף) הבאים

 הנזכרים לעיל. והצירים של השטחים דמי הביטוחאת הסבסוד יכלול גם   .א

 .ללא הגבלת זמן - משך תקופת הסבסוד   .ב

 והתקנות כדי לגרוע מהוראות חוק הרשות הממשלתית להתחדשות באמוראין   .ג
   .שיותקנו מכוחו והוא בא להוסיף על כך

והתקנות שיותקנו מכוחו  שתאושר התב"ע החדשהכדי לגרוע מהוראות  באמוראין   .ד
   .הוראותיהלהוסיף על אך ורק בא  והאמור

 

  אוכלוסיות מיוחדות (תנאי סף) .20
  

  הינן כל אלה: הצעה זו" לצרכי אוכלוסיות מיוחדות" 20.1

 ומעלה; 70גילם הינו  בעלי זכויות  .א

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, כהגדרת מונח זה ב, לי מוגבלויות מיוחדותבע  .ב
 ;1998- תשנ"ח

 ע"י המוסד לביטוח לאומי; בעלי זכויות  .ג

בעלי זכויות שיוגדרו ע"י המנהלת (בהמלצת הנציגות) כנמנים על אוכלוסיה מיוחדת   .ד
 .בשל נסיבות אישיות

יות המיוחדות יחולו התנאים שלהלן בכל מקום בהצעתנו, על האוכלוס בנוסף לאמור 20.2
  (במצטבר):



 20 

 במתחם בעל זכויות הנמנה על האוכלוסיות המיוחדות והמתגורראנו נספק לכל  )1(
  .)תנאי סף( של חפצים בדירה הקיימת שירותי אריזהבמועד הפינוי 

  .)אי סףתנ( לעיל 15.3אנו נפעל בהתאם לאחת מהחלופות המנויות בסעיף  )2(
  

להסרת ספק ובנוסף לאמור לעיל, אנו נציע לבעלי זכויות המוגדרים כ"קשישים" בהתאם  20.3
בין מחלופה אחת לפחות  2006- פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), תשס"ולחוק 

של  , לבחירתםבעלים חדשהדירת קבלת  חלף, זה חוק) ל6(ב)(2סעיף המנויות בהחלופות 
  .אותם בעלי הזכויות

   

 להסכם ההתקשרות] 28[סעיף   מפקח מטעם בעלי הזכויות (תנאי סף) .21
  

הבעלים יהיו רשאים למנות מפקח בניה מוסמך מטעמם לשם בדיקת הליכי התכנון ופיקוח  21.1
 במהלך הבניהולמפרט הטכני,  , להיתרי הבניהעל ביצוע הפרויקט והתאמתו לתוכניות

 ובסיומה.

(בתוספת מע"מ), בגין  ש"ח ]_________[ד לסך של עשכרו של המפקח אנו נשתתף במימון  21.2
ועד למסירת דירות הבעלים החדשות והרכוש  החל מהתחלת הבניה בפועלכל חודש 

 . )ש"ח בתוספת מע"מ 7,000- סך שאינו נמוך מ יש להשלים תנאי סף,( המשותף

 ש"ח ]_________[בנוסף, אנו נשתתף במימון תשלום חד פעמי למפקח עד לסך של   21.3
 וספת מע"מ) עבור בדיקת המפרט הטכני ועבור בדיקת התאמת תכניות הבקשה להיתר(בת

 10,000- סכום שלא יפחת מ ש להשליםתנאי סף, י( הבניה להוראות הסכם ההתקשרות
    ;)ש"ח בתוספת מע"מ

(בתוספת  ש"ח [_________]במימון תשלום חד פעמי למפקח עד לסך של  וכן נשתתף 
להוראות הסכם שיינתן  היתר הבניההתאמת בדיקת ) עבור יםיש להשל תנאי סף,מע"מ) (

    ;ההתקשרות
(בתוספת  ש"ח [_________]וכן נשתתף במימון תשלום חד פעמי למפקח עד לסך של  

(במעמד עריכת פרוטוקול לבעלי הזכויות מסירת דירות התמורה ליווי שלב מע"מ) עבור 
 בגין כלבתוספת מע"מ ש"ח  500-סכום שלא יפחת מ יש להשלים ,תנאי סף( המסירה)

 ;  )דירת תמורה
 

 ).תנאי סף)  (6יהיו בהתאם לקבוע בהסכם ההתקשרות (מסמך  טחונותיהליווי הפיננסי והב .22

 
 איש קשר (תנאי סף) .23

  
ועד למסירת דירות  התקשרות , החל משלב ההחתמות על ההסכםבעלי הזכויותעמיד לרשות אנו נ

את כל פניותיהם בקשר  בעלי הזכויותמו, אשר ירכז עבור , איש קשר מטעהבעלים החדשות לידיהם
 ).תנאי סףיהם (מענה לפניות הזוכה וליתןלפרויקט, וידאג להעבירן לטיפול היזם 

  
 להסכם ההתקשרות] 4.1[סעיף   "בעל בית"מבצע  .24

 
, ההתקשרות כקבוע בהסכםשלים את מימוש מבצע בעל בית ילא  מבעלי הזכויותככל שמי  24.1

. הסכום תובמקומו את התשלומים הנדרשים להשלמת מבצע בעל בי אנו נשלם בשמו
החל  , וזאת_____]%[ של בשיעורוריבית שנתית  הפרשי הצמדהיישא ידינו שישולם על 

 ).תנאי סף, יש להשלים את שיעור הריבית( ועד להשבתו בפועל מועד תשלומומ

מימוש מבצע בעל השלמת אנו נעניק למי מבעלי הזכויות שיבקש זאת תנאי מימון מוטבים ל 24.2
  .)אופציונלי(  כן / לא -  בית

  יש לפרט אילו תנאים:  –במידה וכן   

______________________________________________________________________

.______________________________________________________________________  
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 ), יש להקיף בעיגול ולהשלים במקומות הרלוונטייםציונלי(אופ תותמורות והתחייבויות נוספ .25

  
 .כן  / לא –לרכוש חניה נוספת  זכויותה יבעלאנו מתחייבים לאפשר ל 25.1

 ) / לא.יש להשלים( ממחירון היזם ]____%[כן (בשיעור של  –האם תינתן הנחה  במידה וכן,

  כן  / לא. – לרכוש מחסן נוסף בעלי הזכויותלאנו מתחייבים לאפשר  25.2

 ) / לא.יש להשלים( ממחירון היזם ]___%[  כן (בשיעור של –האם תינתן הנחה במידה וכן, 

שדרוגים, תוספות ושינויים בדירת  לביצועיכוי ז מבעלי הזכויותאחד מיחידי  אנו נעניק לכל 25.3
   . כן  / לא – התמורה

  .)יש להשלים(  (כולל מע"מ) ש"ח ]_________[סך כולל של הזיכוי יעמוד על  –במידה וכן 
  

  תנאים והסתייגויות לסעיפים הנ"ל:  
  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________.  

 
  .כן  / לא –) כדלקמן5(מסמך  של דירות הבעלים החדשות נשפר את המפרט הטכניאנו  25.4

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________.  

 
שיחול על מי מבעלי הזכויות גם במקרה  שבח, מס רכישה ומע"מ במסאנו מתחייבים לשאת  25.5

 .כן / לא –של אי עמידה בתנאי הפטור 

  תנאים והסתייגויות, ככל שישנם: יש לפרט –במידה וכן 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________.  
 

 כן / לא. –תמורה נוספת כדלקמן אנו נעניק לכל אחד מיחידי מבעלי הזכויות  25.6

  יש לפרט: –במידה וכן 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________.  
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לצד  על ידינו לשכור שטחי מסחר שלא יימכרו נעניק זכות סירוב ראשון לבעלי הזכויותאנו  25.7

 .כן / לא – ג'

  דים: יש לפרט באילו תנאים ומוע –במידה וכן 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________.  

 

חוצות במהלך תקופת הכנסות בגין פרסום שלטי ב ]____%[ –ב  הבעליםאנו נשתתף עם  25.8
  כן / לא. –הבניה (ככל שיפורסמו) 

 חובה להשלים]תנאי סף, [  לוחות זמנים .26
 

המועד לקיום התנאי המתלה הראשון (חתימת הרוב המיוחס מבין בעלי הדירות  26.1
 חודשים ]____[תוך  –) להסכם ההתקשרות 6.1.1סעיף כהגדרתו בחוק פינוי בינוי; 

 רות.על הסכם ההתקשלים הראשון עלכל היותר ממועד חתימת יחיד הב
 

סעיף למתן תוקף;  התב"ע החדשה(אישור ופרסום  השניהמועד לקיום התנאי המתלה  26.2
פרסומה להפקדה לצורך  ממועד  חודשים ___]_[תוך   –) להסכם ההתקשרות 6.1.2

 התנגדויות.
  

אישור  ממועד חודשים  ___]_[בתוך לוועדה המקומית הגשת הבקשה להיתר בניה  26.3
 .להסכם ההתקשרות) 10.1(סעיף  "ע החדשההתב

  
סעיף [(קבלת היתר בניה להקמת הפרויקט;  הרביעיהמועד לקיום התנאי המתלה  26.4

  .הבניה חודשים ממועד הגשת הבקשה להיתר ___]_[תוך  – ]להסכם ההתקשרות 6.1.4
  

הביצוע הגשת הבקשה להיתר בנייה למקטע בר  – שלביםקט בבמקרה של הקמת הפרוי 26.5
הגשת היתר הבניה ביחס למקטע בר הביצוע ממועד  חודשים ___]_[תוך  –השני 

 הראשון ובלבד שהסכם ההתקשרות נחתם ע"י הרוב הדרוש במקטע בר הביצוע השני
  ).סיפא להסכם ההתקשרות 10.1בתנאי סעיף (

  
 12.3סעיף [ ומסירת דירות התמורה לדיירים  מועד השלמת עבודות הקמת הפרויקט 26.6

 חודשים ממועד פינוי כל הדירות הקיימות. ___]_[תוך  – ]להסכם ההתקשרות
  

  הכל בתנאים המפורטים בסעיפים הרלוונטיים בהסכם ההתקשרות.*** 
  
  
  

  זו:נו את משמעותה המלאה של הצהרתו על החתום לאחר שהבננו ולראיה בא
  

 ___________________________________________שם המשתתף: __________

  _________________________ _________כתובת: ___

  איש קשר: __________________________  טל': ________________________

  דוא"ל: ____________________________________________

  
  
  

  ___________ תאריך: _______________________חתימה וחותמת: ___
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  אישור עורך דין
  

המצורפים לו  ההתקשרותוכל יתר מסמכי מאשר כי ההצעה  ,_________, עו"ד_________, אני הח"מ
, ________________ - ו , ת.ז. _____________________ידי ה"ה ____________- עלכדין  ונחתמ

וכי ביחס להצהרות הקבועות  בחתימתם את התאגידלחייב המורשים   ת.ז. _________________
כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי כל אחד מהחותמים רתיו/ה שהזה, המשתתף תוהצהר תהצעב

  . יהיה/תהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן
  
  
  

    __חתימה________________ חותמת ______________ תאריך __________
  
  
  
  
  


