הרשות להסדרת התיישבות

רשות מקרקעי ישראל

הבדואים בנגב

מרחב עסקי דרום

בניה עצמית ביישוב ערוער בשכונה 10
 172מגרשים )לבניית  434יח"ד(
הרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיור
מכרז מס'
מכרז מס' בד119/2021/
====================================================
תוכן עניינים לחוברת :
1

-

מבוא.

2

-

מוצעים.

3

-

רשאים להשתתף.

4

-

5

-

התחייבויות והצהרות המציע )תנאים מיוחדים(

6

-

מיון וסיווג המציעים וסדר ההגרלה.

7

-

אופן הגשת ההצעה.

8

-

ערבות בנקאית.

9

-

הגרלה ואופן בחירת המגרשים.

10

-

חוזה פיתוח עם רשות מקרקעי ישראל.

11

-

מחירי הקרקע ותנאי הסכם הפיתוח.

12

-

עבודות פיתוח ותשלום הוצאות פיתוח.

13

-

בניה.

14

-

שינוי תנאי המכרז.

15

-

כללי.

16

-

חילוט ערבות

.17

-

תרשים זרימה – הליך הרשמה והגרלה ומועדים.

העברת זכויות

26/02/2020 4000
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נספחים :
נספח  - 1-6אישורי נכות
נספח  - 7תצהיר לנכים.
נספח  - 8אישור שירות בכוחות הבטחון

נספח א'

 טופס הצעה להשתתפות בהרשמה ובהגרלת המגרשים.-

נספח ב'

נוסח חוזה פיתוח +נוסח חוזה החכירה

נספח ג'

 -תשריטי המגרשים.

נספח ד'

 -רשימת המגרשים ,מחירי הקרקע והוצאות הפיתוח.

נספח ה'

 -תקנון התכנית.

נספח ו'

 -חוק מקרקעי ישראל תש"ך .1960

נספח ז'

 פרק משנה  5.4לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל -בדבר העברת זכויות בקרקע למגוריםפרק משנה  6.4לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל בדבר הקצאת קרקע לבדואים בנגב

נספח ח' -

ופרק משנה  6.5סימן ב' לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל הסדר והקצאת קרקע ביישובי הבדואים בנגב.
נספח ט'

 פרק משנה  6.3לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל בדבר תנאי הקצאת קרקע למגורים למשרתי כוחותהביטחון שהינם בני מיעוטים ביישובי מיעוטים

נספח י'

-

נוסח ערבות לקיום ההצעה )ערבות ההצעה(.

נספח יא' -

אישור ניהול חשבון בנק.

נספח יב' -

חוזה תשתיות

מכרז מספר בד119/2021/
הרשות לפיתוח

רשות מקרקעי ישראל

והתיישבות הבדואים בנגב

מרחב דרום

בניה עצמית ביישוב ערוער בשכונה  ,10סה"כ  172מגרשים
לבניית  434יח"ד
הרשמה והגרלה
מכרז מס' בד119/2021/

====================================================

פרק הגדרות:
רשות הבדואים:

הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב.

זכאי :

המבקש הוא אזרח ישראל ,בן  18שנים לפחות ,ובני משפחתו מתגוררים עימו.

מחוסר דיור:

המבקש לא קיבל בעבר מגרש למגורים בפטור ממכרז ואין לו זכויות בעלות או זכויות חכירה
במגרש אחר המיועד או המשמש למגורים.

בן ישוב :

מי שהוא או בן זוגו ,אשר מקום מגוריו הקבוע ב 3 -השנים האחרונות ,שקדמו למועד פרסום המכרז,
מתגורר בישוב ערוער בלבד.

או
מי שהוא או בן זוגו ,אשר מקום מגוריו הקבוע ב 4 -שנים מתוך  10השנים האחרונות ,שקדמו למועד
פרסום המכרז ,מתגורר בישוב ערוער בלבד.

.1

מציע :

מי שהגיש בקשה לרכישת מגרש.

בני זוג /משפחה:

זוג נשוי לפי קביעת משרד הפנים ו/או בית הדין השרעי ,ובהתאם להחלטות מועצת מקרקעי
ישראל והנהלת רמ"י.

מבוא
רשות מקרקעי ישראל )להלן" :רמ"י"( בשיתוף עם רשות הבדואים מציעות לשיווק  172מגרשים לבניה עצמית )  434יח"ד(
למגורים בערוער למחוסרי דיור כמפורט בנספח ד'.
על המגרשים חלה תוכנית  652-0399329התקפה במועד פרסום המכרז )להלן":התכנית"( שהוראותיה הינן חלק בלתי נפרד
ממכרז זה ,לרבות תשריטי איחוד וחלוקה לחלק מהמגרשים המסומנים בתשריט בחוברת המכרז )נספח ג'(  .באם תהיה סתירה
בין נתוני המכרז לבין נתוני התכנית ,תקבענה הוראות התכנית והזוכה לא יוכל להלין על רמ"י בעניין זה.

 .2מוצעים:
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 172מגרשים לבניה עצמית ,סה"כ  434יח"ד ייעוד המגורים הינו מגורים א' ,2בתי מגורים צמודי קרקע ובהתאם להוראות
התכנית לעיל ומסמכיה כמפורט להלן:




 99מגרשים בעלי  2יח"ד
 56מגרשים בעלי  3יח"ד
 17מגרשים בעלי  4יח"ד
כמפורט בנספח ד'.

המגרשים מוצגים בתשריט נספח ג' ותקנון התוכנית מוצג נספח ה' המצורפים לחוברת המכרז.

מגרשים לבניית  2יח"ד :ההרשמה וההגרלה למגרשים לבניית  2יח"ד תותר למינימום מציע אחד.
מגרשים לבניית  3יח"ד  :ההרשמה וההגרלה למגרשים לבניית  3יח"ד תותר למינימום מציע אחד.
מגרשים לבניית  4יח"ד :ההרשמה וההגרלה למגרשים לבניית  4יח"ד תותר למינימום  2מציעים אשר יירשמו
במשותף ויופיעו במשותף כיחידת רישום אחת ובחלקים שווים )בני זוג יחשבו כיישות אחת( .הצעה אשר תוגש
על ידי מספר מציעים נמוך או בחלקיות שונה מהאמור תיפסל.
מציע יכול להגיש הצעה אחת בלבד .לעניין זה ייחשבו בני זוג כישות אחת )מציע אחד(.
למען הסר ספק בני זוג אינם רשאים לגשת בנפרד למכרז זה ,בני זוג אשר יגישו יותר מהצעה אחת להשתתפות
בהגרלה בין אם כיחידים ובין אם במשותף יראה רמ"י את כל הצעותיהם להשתתפות כפסולות.
בכל מקום בו מצוין "מציע" משמע – מציע או מציעים במשותף בהתאם לאפשרויות להגשת ההצעות כמפורט לעיל.
בכל מקום בו מצוין "הזוכה" משמע – הזוכה או הזוכים במשותף בהתאם לאפשרויות להגשת ההצעות כמפורט לעיל.
במסגרת הליך המכרז ההרשמה והגרלה וקביעת הזוכים יוגרלו הקבוצות הבאות מחוסרי דיור בסדר קדימות  -חיילים ,אנשים
עם מוגבלויות ,משפחות ,רווקים.
 .3רשאים להשתתף מי שעומד בכל התנאים הבאים:


אזרחי ישראל ,בעלי תעודת זהות ישראלית ,בני הישוב.



מחוסרי דיור – מי שלא קיבל בעבר מגרש למגורים בפטור ממכרז ואין לו זכויות בעלות או זכויות חכירה במגרש המיועד או
המשמש למגורים.



נשואים /רווקים שגילם  18שנה ומעלה.
לא יוכלו להגיש בקשה להקצאה בנפרד ,בני זוג אשר נולדו להם ילדים משותפים לאחר הגירושין ו/או רווק/ה עם
ילדים.
בנוסף לאמור ,על המציע לעמוד בקריטריונים הנוספים בהתאם לסוג הקבוצה )חיילים/אנשים עם מוגבלויות/משפחות/רווקים(
אליה הוא מבקש להרשם הכל כמפורט בתנאי המכרז בסעיף  " 6מיון וסיווג המציעים וסדר ההגרלה".
לעניין זה יובהר כי באם נרשם הזוכה למכרז אחר בדרך של הרשמה והגרלה ובחר במסגרתו מגרש ,לא יוכל לבחור מגרש
במסגרת ההגרלה נשוא חוברת המכרז  ,גם אם עלה שמו בגורל במסגרת ההגרלה.
במכרז זה לא יהיו רשאים להשתתף תאגידים ,לרבות חברות ,עמותות ,אגודות שיתופיות וכל תאגיד אחר.

 .4העברת זכויות
ידוע למציע כי על פי פרק משנה  5.4לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל ,רמ"י לא תאפשר העברת זכויות במגרש אלא
בחלוף  5שנים ממועד סיום הבניה )כהגדרתה בפרק משנה  5.4לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל(.
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העברת זכויות קודם למועד האמור תתאפשר ככל שהזכויות יועברו לבדואי מחוסר דיור אחר )נספח ז'( .
5

התחייבויות והצהרות המציע )תנאים מיוחדים(:
 5.1באחריותו המלאה של המציע :
5.1.1

למלא את פרטיו המלאים ולחתום כנדרש בטופס הבקשה ,בכתב יד ברור וקריא )נספח א'(

5.1.2

לצרף את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בסעיף  7.2להלן.

5.1.3

לשלשל את מעטפת המכרז )הכוללת טופס הצעה ממולא וחתום כנדרש בצרוף כל האישורים והמסמכים
הנדרשים ובצירוף ערבות בנקאית )נספח י'( בסך של  ₪ 58,000לפקודת "ערים" חברה לפיתוח עירוני
בע"מ לתיבת המכרזים ,המונחת ברשות מקרקעי ישראל בסמוך לחדרי צוות השיווק במהלך תקופת
המכרז ,ולא יאוחר ממועד סיום המכרז.
מובהר בזאת ,חד-משמעית ,כי מעטפה אשר לא תמצא בתיבת המכרזים ,במועד סיום המכרז ,לא
תתקבל.

5.2

ידוע למציע וברור לו כי על כל המסמכים הנדרשים להיות אך ורק במתכונתם ובהתאמה מלאה למוצג בחוברת
המכרז.

5.3

ידוע ומוסכם על המציע כי המצאת כל המסמכים כנדרש היא תנאי בסיסי להשתתפותו במכרז .אי צירוף ו/או המצאת
מסמך שאינו בהתאמה מלאה לדרישת המכרז ,תגרום לפסילת הצעתו ,והוא לא יוכל לבוא בטענה ו/או תביעה כלשהי
בענין זה כלפי רמ"י.

5.4

תנאים להגשת בקשות למגרשים בהם יירשמו מציעים במשותף:
הנרשמים ימלאו טופס הצעה אחד במשותף.
ההתקשרות תיעשה עם כל יחידי המציע במשותף ,והתחייבויותיהם בהתאם לתנאי המכרז תהיינה ביחד
ולחוד ובערבות הדדית.
ידוע למציע כי במידה וביטל אחד מהשותפים למגרש את ההשתתפות ,תבוטל הצעתו של השותף/ים
האחר/ים במגרש .כן ידוע למציע כי אם אחד מהשותפים לא מעוניין לממש את הזכייה במגרש ,תבוטל
הזכייה במגרש והשותף השני לא יבוא לרמ"י בכל טענה או דרישה בעניין ביטול הזכייה.
למען הסר כל ספק יובהר כי אי עמידת אחד מהשותפים בתנאי המכרז תביא לפסילת ההצעה כולה,
כמו כן ביטול זכייתו של אחד השותפים במגרש בדיעבד מסיבה כלשהי תביא לביטול זכיית כל
השותפים עמו במגרש.
ידוע גם למציע שאם תתבטל הזכייה במגרש נוכח התנהלותו של אחד השותפים ,רשאית רמ"י לחלט
את הערבות בכפוף לפרק  16לחוברת המכרז.
המגרשים בהם יחידת דיור אחת הינה חזיתית ,יהיו כפופים לזכות מעבר לצמיתות לטובת יחידת הדיור
האחורית ,זכות המעבר תחול גם על כלי רכב ,לרבות כלים מכניים שיידרשו לבניה.

5.5

על המציע לבדוק בעצמו ו/או באמצעות אנשי מקצוע מטעמו את המידע התכנוני המלא ברשות המקומית ובוועדה
המקומית לתכנון ובניה ,לרבות מסמכי התכנית החלה על המגרש על נספחיה ,זכויות בניה ,גבולות המגרש ,שטחים
גובלים ,קווי בנין  ,מיקום חדרי שנאים ,התנאים להוצאת היתר בניה ,היטלים ואגרות וכל מידע תכנוני ו/או מידע אחר
הרלוונטי ,לרבות כל מידע בדבר תוכניות בהכנה לצורך הגשת ההצעה ולביצוע מלוא התחייבויות המציע על פי מסמכי
ותנאי המכרז .מובהר כי על המציעים לבדוק בתשומת לב את קווי הבניין המותרים לבניה בכל מגרש בהתאם
להוראות התכנית ונספחיהן ,לרבות תכנית הבינוי .כמו כן ,מובהר למציע כי אין במידע המוצג במסגרת המכרז
משום מצג מחייב מצד רמ"י .על המציע לערוך בדיקות עצמאיות כמפורט לעיל ,ולא יוכל לחזור אל רמ"י בכל טענת
הסתמכות על המידע הנ"ל.

5.6

המגרשים מוקצים במצבם התכנוני ,המשפטי והפיזי הנוכחי ) .(AS ISהמציע מצהיר כי ראה את המגרש ואת סביבתו
ובדק אותו ואת מצבו מבחינה פיזית ,תכנונית ,משפטית ,והנדסית על כל חלקיו ,ומצא את המגרש מתאים לצרכיו
ולשביעות רצונו המלאה ,והינו מוותר בזאת על כל טענה מכל סוג ומין שהוא ביחס למגרש ,לרבות טענת ברירה מחמת
מום ו/או פגם ו/או אי התאמה.
על אף האמור לעיל מובהר בזאת כי רמ"י או כל גורם מפתח אחר ,לרבות הרשות המקומית ו /או החברה מנהלת
יהיו רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי לבצע עבודות חפירה או מילוי בשטח המגרש טרם מסירתו לזוכה.
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הזוכה לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית או אחרת בגין ביצוע העבודת כאמור במגרש טרם
קבלתו.
באחריות המציעים לברר מה הם המטרדים ו/או המחוברים הקיימים בכל אחד מהמגרשים .המציע מצהיר כי הוא מודע
למצבו הנוכחי של המגרש וכי הוא רוכש את המגרש במצבו הנוכחי  .הזוכים מצהירים ומאשרים בזאת ,כי לא תהיינה
להם תביעות ו/או טענות כלפי רמ"י בגין המטרדים ו/או המחוברים הקיימים במגרשים ,אם קיימים.
5.7

המציע מצהיר כי במגרשים בהם קיימים עצים ,עקירתם ו/או העתקתם יהיו באחריותו הבלעדית ועל חשבונו של הזוכה,
בתיאום עם הרשות מקומית ו/או קק"ל ו/או כל גורם אחר בהתאם לכל דין.

5.8

זכויות הבניה לרבות שיעור הניצול ,שטח הבניה ,הצפיפות וכל ההוראות והתנאים הנדרשים לצורך קבלת היתר בניה
הינן בהתאם לתקנון ,תשריט ונספחי התוכנית )נספחים ג'  ,ה'( ,ועל פי כל דין.

5.9

בכל מקרה של סתירה בין הנתונים המופיעים במסמכי המכרז ובין נתוני התוכנית ,תקבענה הוראות התוכנית ,והמציע
במכרז לא יהא רשאי לחזור אל רמ"י בטענה ו/או תביעה כלשהי בעניין זה .המציע מאשר בזאת כי ראה ובדק את
התוכנית על מסמכיה וידוע לו שתנאי התוכנית הינם תנאים מחייבים.

5.10

בכל מקרה של העדר אפשרות לממש את זכויות הבניה המרביות המוגדרות בתוכנית ,אם בשל מגבלות התוכנית ואם
בשל הנחיות שינתנו ע"י הרשות המקומית ו/או ועדות התכנון והבניה ,יחולו ההוראות המגבילות יותר ,והמציע לא יהא
רשאי לחזור אל רמ"י בטענה ו/או תביעה כלשהי בעניין זה.

5.11

במידה וישופרו תנאי התכנית לאחר הזכייה במכרז ,לא ישלם הזוכה במכרז סכומים נוספים לרמ"י בגין תוספות אלה.
בגין השבחה שתחול עד ליום קביעת הזוכה במכרז ,גובה הרשות המקומית חלף היטל השבחה מרמ"י על פי חוק.
חבות בהיטל השבחה שתחול ,ככל שתחול ,לאחר קביעת הזוכה במכרז תחול במלואה על הזוכה במכרז ללא זכות
להשבה מאת רמ"י.

5.12

באשר לשטחים מחוץ לתחום שטח התוכנית המיועדים לתכנון עתידי ,רמ"י אינו מתחייב לתכנון כלשהו וכל תכנון
ישקל עפ"י שקול דעתו של רמ"י ו/או רשויות התכנון ,הן מבחינת מטרות התיכנון והן מבחינת מועד התכנון .לזוכה לא
תהיה כל תביעה או טענה כלפי רמ"י או מי מטעמו לגבי התיכנון העתידי מטרותיו ומועדיו.

5.13

במידה ובמגרשים הסמוכים קיימים בתים ,על הזוכה לנקוט בכל אמצעי בטיחות וזהירות ולהתחשב בהם מבחינה
הנדסית בכל הקשור לעבודות חציבה ופיתוח במגרש אשר עלולות לגרום נזק למבנה במגרש הסמוך בעת ביצוע
עבודות העפר ועבודות בניית הבית במגרש.

5.14

היה והמגרשים נשוא מכרז זה הוכרזו ו/או יוכרזו כאתר עתיקות על ידי רשות העתיקות ,ישא הזוכה בעלויות הביצוע
של סקר ארכיאולוגי ,פיקוח ,חפירות בדיקה וחפירות הצלה במגרש/ים )להלן" :העבודות"( .היקף העבודות יקבע על
ידי רשות העתיקות ובהתאם לכל דין.

5.15

זוכה יהיה אחראי לטיפול בכל עודפי החפירה לרבות חול ,אדמה אבן ,פסולת וכיו"ב שימצאו בשטח המגרש במועד
מסירת המגרש לזוכה או שנוצרו על ידי הזוכה או מי מטעמו כתוצאה מפיתוח המגרשים ו/או במהלך הבנייה ,וזאת
בהתאם להוראות כל דין ,והוא לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית או אחרת ,כלפי רמ"י ו/או מי
מטעמה .ידוע לזוכה כי כל הסעיפים להלן חלים גם על קבלני משנה מטעמו.
רמ"י ,לא תגבה מהזוכה תמורה עבור העודפים האמורים ,ככל שיהיו.
על הזוכה לטפל בפסולת ועודפי חפירה ,בהתאם להוראות הדין .הזוכה מתחייב לא לשרוף ולא לקבור כל פסולת
שהיא.
המציע מצהיר ומתחייב כי אין לו ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל מין וסוג שהוא ,כספיות
ו/או אחרות כלפי רמ"י ו/או מי מטעמה בגין התנאים המפורטים לעיל.
כמו כן אין ולא תהיינה לו כל תביעות לרבות לביטול העיסקה ו/או דרישות כספיות כלשהן בגין האמור לעיל.
חוברת המכרז על כל מסמכיה ונספחיה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי העיסקה.
חוברת המכרז מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי חוזה זה.
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5.16

בנוסף להצהרות והתחייבויות המציע כמפורט לעיל ,מצהיר המציע כי ראה ובדק את המגרש כולל השטחים התפוסים,
מחוברים הקיימים במגרשים/מתחמים ,המטרדים הקיימים ,לרבות המטרדים ההנדסיים והתת-קרקעיים ,שיפועי
הקרקע ,טופוגרפיה ,מפלסים ,דרכי הגישה ,ומצב הפיתוח והתכנית החלה על השטח וכי ישא בכל ההוצאות והעלויות
הכרוכות בפינוי המחזיקים ,המטרדים ,המפגעים ההנדסיים והתת קרקעיים ,ולא יבוא לרמ"י בכל דרישה ו/או טענה
ו/או תביעה בגין האמור לעיל.

5.17

ידוע למציע כי בשטח נשוא המכרז טרם נערכה פרצלציה )חלוקה( ועל כן בשלב זה לא ניתן לרשום זכויות הזוכה
בלשכת רישום המקרקעין .יובהר כי ככל והקרקע נשוא המכרז עברה פרצלציה והפרצלציה נרשמה בלשכת רישום
המקרקעין ,על הזוכה יהיה לחתום מיד לאחר החתימה על חוזה החכירה )או מיד לאחר רישום הפרצלציה  ,במקרה
בו הפרצלציה נרשמה לאחר שהזוכה חתם על חוזה החכירה( על שטרי שכירות ולבצע בעצמו ועל חשבונו את הפעולות
הדרושות לשם רישום השכירות על שמו בלשכת רישום מקרקעין.
ידוע לזוכה  ,כי הוא לא יקבל כל שירות מרמ"י קודם חתימה על שטרי השכירות ורישום השכירות בלשכת רישום
המקרקעין.
כן ידוע לזוכה  ,כי רמ"י לא תבצע כל פעולת רישום בספריה ,ובכלל זה ,התחייבות לרישום משכנתא ,הערת האזהרה
העברת זכויות .פעולות אלו ככל שתידרשנה ,תתבצענה ע"י הזוכה בלשכת רישום מקרקעין.

5.18

עם הזוכה במגרש ייחתם חוזה פיתוח )דוגמת הסכם פיתוח  +תנאים מיוחדים מצורפים כנספח ב'(.

5.19

החל ממועד קבלת אישור על הזכייה במגרש ,יהיה הזוכה אחראי על שמירת המגרש למניעת פלישות ותפיסות חדשות
ו/או תוספות בניה ו/או גידור חצרות.

5.20

כל מי שזכה וחתם על חוזה פיתוח עם רמ"י כמפורט לעיל ,יהיה חייב להגיש תוכנית בניה ובקשה להיתר בניה לועדת
בנין ערים המקומית ולהשלים את הבניה בפועל כדי אפשרות שימוש או אכלוס תוך  48חודשים מיום אישור העסקה
והכל בהתאם למועדים הקבועים בהסכם הפיתוח.
עם סיום הבניה ולאחר שהזוכה עמד בכל תנאי הסכם הפיתוח ייחתם עמו חוזה חכירה והכל בהתאם להחלטות מועצת
מקרקעי ישראל ונהלי רמ"י.

ידוע לזוכה כי עליו להשלים את הבנייה בתוך התקופה הנקובה בחוזה הפיתוח .מבלי
לגרוע מהאמור בחוברת המכרז ,על נספחיה )לרבות תנאי חוזה הסכם הפיתוח( .
5.21

5.22

בקשה לאורכה מעבר לתקופה האמורה ,כפופה לפרק משנה  5.7לקובץ החלטות
מועצת מקרקעי ישראל )או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה( ולהחלטות הנהלת
רמ"י.

המציע מקבל ומסכים כי אם תתקיים אחת או יותר מהעילות הקבועות בתקנה 16ב)ב( לתקנות חובת המכרזים )כך
למשל ,במקרה בו לא יעמוד בתנאי המכרז או במקרה בו יחזור בו מהצעתו )הזוכה( לאחר המועד האחרון להגשת
הצעות( הרשות תהא רשאית לחלט סך של  5,000ש"ח מכספי הערבות כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש בכפוף
לסעיף  16לתנאי המכרז שכותרתו "חילוט ערבות ".

5.23

המציע מצהיר ומתחייב כי הצעתו במכרז זה נעשתה בהסתמך על הצהרותיו ובדיקותיו העצמאיות ,וכי אין לו ולא
תהיינה לו טענות ו/או תביעות לביטול העסקה ו/או דרישות כספיות או אחרות כלפי רמ"י ו/או מי מטעמו בגין האמור
בסעיפים  5.1-5.20לעיל.

5.24

בכל מקרה שהמציע כולל יותר מאדם אחד במשותף ,תיעשה ההתקשרות עם כל יחידי המציע במשותף
והתחייבויותיהם בהתאם לתנאי המכרז תהיינה ביחד ולחוד ובערבות הדדית .ידוע למציע כי במקרה של הפרה או אי
קיום תנאי המכרז ע"י אחד השותפים ,מתבטלות מאליהן הצעות יתר השותפים והרשות תהא רשאית לחלט סך של
 ₪ 5,000מתוך כספי הערבות הבנקאית בכפוף לסעיף  16לתנאי המכרז ולהתקשר בעסקה להקצאת המגרש לאחר.

5.25

ידוע למציע כי עלויות הפיתוח המופחתות שחויבו בעסקה ,הן לאחר סבסוד ,שהתקבל במסגרת החלטות הממשלה
מס'  1527מיום  ,13.6.2016ומס'  2397מיום  12.2.2017העוסקות בין היתר במתן הטבות לתושבי המגזר הבדואי .ככל
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שיתברר כי מסיבה כלשהי שהרוכש/המגרש לא זכאי לסבסוד זה ,יעודכנו עלויות הפיתוח בהתאם ויהיה על היזם
להשלים ,על חשבונו ,את יתרת עלויות הפיתוח כאמור ללא הסבסוד.

 5.26מגרשים בעלי  6יחידות דיור ומעלה בשכונה זו ישווקו במסגרת הפירסומים הבאים של רמ"י .רמ"י שומרת לעצמה את
הזכות לשווק את המגרשים בכל דרך שתמצא לנכון והכל בכפוף להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונהלי רמ"י.
.6

מיון וסיווג המציעים וסדר ההגרלה:
כלל המציעים ימויינו ויסווגו לקבוצות ,עפ"י השתייכותם ,בהתאם לבקשתם בטופס ההצעה להשתתפות בהגרלה )נספח
א'( ולאישורים ולמסמכים שיצורפו לטופס ההצעה.
יובהר כי באם לא יצורפו להצעה מסמכים המתאימים לקטגוריה שסומנה ע"י המציע בטופס ההצעה,
להשתתפות בהגרלה ,ועדת המכרזים תהיה רשאית לסווג את ההצעה בקטגוריה המתאימה למסמכים
שהומצאו במועד הגשת ההצעה.
תחילה ,רמ"י תערוך הגרלה של תשעה מבקשים שנמצאו זכאים וטרם הוגרלו לרכישת מגרש במכרז מספר
בד . 240/2020/לאחר מכן תערך הגרלה הכוללת את בקשותיהם של שאר הזכאים שהגישו בקשות במסגרת מכרז זה
בהתאם לסדרי הקדימיות כאמור לעיל.
סדר קדימות :סדר הקדימות בבחירת המגרשים כאמור לעיל ,יהיה כדלהלן:
קבוצה א' –
 9זכאים ממכרז בד240/2020/
קבוצה ב' –
זכאים להשתתף  :חיילים מחוסרי דיור – כהגדרתם על פי פרק משנה  6.3לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל
המצ"ב כנספח ט'  .עפ"י אישור משרד הביטחון המצ"ב כנספח  8לחוברת המכרז ,לרבות נכי צה"ל.
קבוצה ג' -
זכאים להשתתף אנשים עם מוגבלויות כים מחוסרי דיור )רמ"י תשריין  17מגרשים בעלי  3 ,2יחידות דיור
בקטגוריה זו(.

זכאים להשתתף :אנשים עם מוגבלויות בני המקום חסרי דיור.
מספר המגרשים שיוגרלו:סה"כ  17מגרשים .
סדר קדימות :סדר הקדימות בבחירת המגרש כאמור לעיל ,יהיה כדלהלן :
רשימה א' – עדיפות ראשונה :א .נכה צה"ל קשה במיוחד בדרגת נכות + 100%מיוחדת על פי אישור
ובחתימת אגף השיקום במשרד הביטחון בנוסח המצ"ב כנספחים  1-2לחוברת המכרז .
ב .נפגע פעולות איבה בן  18ומעלה כמשמעו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,תש"ל, 1970-בדרגת נכות
+100%מיוחדת על פי אישור ובחתימת המוסד לביטוח לאומי בנוסח המצ"ב כנספח ים  3-4לחוברת המכרז .
רשימה ב' – עדיפות שנייה :א .נכה צה"ל קשה על פי אישור אגף השיקום במשרד הביטחון בנוסח המצ"ב
כנספח  2לחוברת המכרז .ב .נפגע פעולות איבה בן  18ומעלה כמשמעו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה,
תש"ל, 1970-בדרגת נכות קשה ,על פי אישור ובחתימת המוסד לביטוח לאומי בנוסח המצ"ב כנספח1-2
לחוברת המכרז .רשימה ג' -עדיפות שלישית :נכה בן  18ומעלה בדרגת נכות של  75%לפחות עקב מוגבלות
בניידות לצמיתות ,על פי אישור המוסד לביטוח לאומי ובחתימה בנוסח המצ"ב כנספח  5לחוברת המכרז .
רשימה ד' -עדיפות רביעית :נכה עיוור בן  18ומעלה בדרגת נכות רפואית לצמיתות של  100%עפ"י אישור
משרד הרווחה ובחתימתו ובצירוף צילום "תעודת עיוור/לקוי ראיה" בנוסח המצורף כנספח  6לחוברת
המכרז.
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בתוך כל רשימה המפורטת לעיל ,תינתן עדיפות לנכה בעל משפחה חסר דיור על פני רווק חסר דיור .כמו כן,
ככל שמספר המציעים נכים שנרשמו במשותף יהא גבוה יותר תינתן עדיפות בהגרלה לאותה הצעה .יחד עם
זאת ,לא תינתן עדיפות לקבוצה בעלות מספר מציעים שמעבר למספר יחידות הדיור המותרות לבנייה
במגרש . 1
מובהר בזאת כי לא יתקבל כל אישור אחר באשר לסוג ודרגת הזכאות הנדרשים מלבד נוסח האישורים
הנדרש כמפורט לעיל .מציע אשר לא יצרף אישור נכות כנדרש ,הצעתו תפסל .
המציע יצרף להצעתו תצהיר חתום ומאומת כדין בנוסח המצ"ב כנספח  7המאשר כי לא קיבל בעבר מגרש עקב נכותו
וכי המגרש נשוא המכרז ישמש לצורך בניה למגורי המציע.
קבוצה ד' -
זכאים להשתתף בני זוג/משפחה מחוסרי דיור

– כהגדרתם בפרק ההגדרות בחוברת המכרז.

קבוצה ה' –
זכאים להשתתף -רווקים מעל גיל  18מחוסרי דיור
המציעים המפורטים בקבוצות א-ב בחוברת המכרז ,יישארו בקדימות שלהם ,גם אם יירשמו במשותף עם מי שמשתייך
לקבוצה נמוכה יותר .במקרה כזה ,המציע הנוסף ,שאינו מקבוצה ב ,ג יהנה מקדימות כשל מציע מקבוצות אלה'.
סדר ההגרלה ו/או בחירת המגרשים יהיה כדלקמן:
בין כל ההצעות הכשרות תיערך הגרלה באופן הבא –
תחילה יוגרלו  9הזכאים אשר השתתפו במכרז הראשון בד 240/2020/וטרם הוגרלו
בשלב השני כל בקשות החיילים בקבוצה א'.
בשלב השלישי ,יוגרלו כל בקשות אנשים עם מוגבלויות בקבוצה ב'.
בשלב הרביעי יוגרלו בקשות המשפחות/נשואים בקבוצה ג'.
בשלב החמישי יוגרלו בקשות הרווקים בקבוצה ד'.

לאחר ביצוע ההגרלה ,רמ"י ורשות הבדואים יקבעו מתחמי מגרשים לפי חלוקה שבטית חמולתית ברוח פרק משנה  6.4לקובץ
החלטות מועצת מקרקעי ישראל .גודל המתחם ומיקומו ייקבע לפי מספר הזוכים מאותה המשפחה.
סדר בחירת המגרשים בתוך המתחם ע"י הזוכים יהיה כסדר עלייתם בגורל בהגרלה שתקבע מי יהיו הזוכים .הראשון שיעלה
בהגרלה יהיה הראשון לבחור מגרש ,השני שיעלה בהגרלה יבחר מבין המגרשים שטרם נבחרו במתחם שיועד למשפחה
אליה משתייך הזוכה וכיו"ב.
ידוע לנרשמים בקבוצות ד ו – ה' כי במידה והמציעים אינם משתייכים לאותו סדר קדימות ,הם יוגרלו בסדר הקדימות הנמוך
מבין השתיים באותה קבוצה .לדוגמא :הצעתם של משפחה חסרת דיור ורווק חסר דיור אשר הוגשה במשותף ,תוגרל בעדיפות
שניה לאחר משפחות חסרות דיור.
יודגש ,כי על כל מציע לשקול את כדאיות הרישום לקבוצה זו או אחרת ,ואין הוא יבוא בכל טענה ו/או דרישה בעניין.
ככל שמי מהזוכים יבקשו להחליף ביניהם מגרשים בתוך המתחם שנקבע למשפחה ,יהיו רשאים לעשות כן ,בתוך  14ימים
מיום בחירת המגרש ,באמצעות הודעה כתובה שתועבר לרמ"י .ההחלטה בבקשה להחלפת המגרש ,תהיה נתונה לשיקול
דעת ולהחלטת רמ"י.

.7

אופן הגשת ההצעה )ההרשמה(:
 7.1רשאים להשתתף אך ורק מי שעומד בתנאי המכרז וברשותו כל המסמכים הנדרשים כמפורט להלן.
7.2

רשימת המסמכים שיש לצרף לטופס ההצעה :
על המציע לצרף להצעתו )לפי העניין( ,מסמכים מקוריים ותקפים בלבד או העתקים הנושאים חותמת 'נאמן למקור'
בידי המוסד שהפיק את התעודה ,מאומתים ע"י עו"ד .באחריות המציע לוודא כי כל המסמכים הנדרשים בהתאם לתנאי

מכרז מספר בד119/2021/
המכרז צורפו להצעה .ניתן להסתייע בטבלה להלן המרכזת את מסמכי המכרז הנדרשים )בכפוף וכמפורט בתנאי
המכרז(.
* יובהר כי בני זוג הינם "נרשמים במשותף" – יודגש כי במידה ושני בני הזוג חתומים על הצעה יש לצרף להצעה צילום
תעודות זהות של שני בני הזוג.

מכרז מספר בד119/2021/

שם המסמך

הערות

*טופס הצעה
להשתתפות במכרז

ממולא כנדרש וחתום ע"י המציע/ים

*תעודת זהות

צילום תעודת זהות וספח של כל אחד מן
המציעים
החתומים על טופס ההצעה

נספח
נספח א

*ערבות בנקאית
אוטונומית וצמודה בת
פרעון עם הדרישה

ערבות צמודה ובתוקף עד ליום 4/4/22
בהתאם לנוסח המצורף לחוברת המכרז

נספח י

*פרטי חשבון בנק

אישור ניהול חשבון בנק

נספח יא

נכים
משרתי כוחות הבטחון

אישורי נכות כמפורט בתנאי המכרז )סעיף.(6-
אי אישור קצין העיר על משך שירות של לפחות 24
חודשים.

נספחים 1-6
נספח  – 7לחתום בפני עו"ד
נספח 8

* על כל המציעים לצרף את המסמכים המסומנים בכוכבית ,שאר המסמכים יצורפו לפי עניין.
את טופס ההצעה בצרוף כל המסמכים הנדרשים יש להכניס למעטפה סגורה ,עליה רשום מספר המכרז ולשלשל לתיבת
המכרז במהלך תקופת המכרז ולא יאוחר מהמועד האחרון שנקבע להגשת הצעות להגרלה .מובהר כי צירוף מסמך שלא
בהתאם לנוסח הנדרש בחוברת המכרז או אי צירוף מסמך נדרש עלול לגרור את פסילת ההשתתפות/הורדה בסדר קדימות
והכל לפי העניין.
ההרשמה וההגרלה למגרשים תותר למציע אחד או שניים לפי העניין .

מגרשים בעלי  4יח"ד ישווקו לשני מבקשים לפחות )לעניין זה ייחשבו בני זוג כישות אחת
)מציע אחד( .הצעה אשר תוגש על ידי מספר מציעים נמוך או בחלקיות שונה מהאמור
תיפסל.
כל אחד מן הזוכים יהיה זכאי לממש את זכאותו לסבסוד באותה הזכיה עד למקסימום של
מחצית מעלות המגרש כמפורט במחירון נספח ד'.
למען הסר ספק בני זוג אינם רשאים לגשת בנפרד למכרז זה ,בני זוג אשר יגישו יותר מהצעה אחת להשתתפות בהגרלה בין
אם כיחידים ובין אם במשותף יראה רמ"י את כל הצעותיהם להשתתפות כפסולות.
המועד האחרון להגשת ההצעות להגרלה הינו  4.10.21בשעה  12:00בצהרים בדיוק ,ההצעה תוגש בעותק אחד .הצעה שלא
תמצא בתיבה הנ"ל במועד זה מסיבה כלשהי  -לא תשתתף בהגרלה .על המציע להביא בחשבון כי בעת הכניסה למשרדי רמ"י
נערך בידוק ביטחוני קפדני העשוי לארוך זמן ממושך.
קבלת חוברת המכרז והגשת ההצעות תתקיים במשרדי רמ"י – רחוב דרך מצדה  6באר שבע ,בימים ב' ,ד' בין השעות -8:00
 ,13:00וביום ב' בשעות  .16:00-17:30טלפון  .08-6268717רשות הבדואים ביום ב' בין השעות  8:00-13:00טלפון .08-6257724

והכל בהתאם למגבלות התו הסגול כפי שמפורסמות מעת לעת .בעקבות הנחיות משרד הבריאות ,קבלת קהל תעשה
אך ורק בכפוף להנחיות המפורסמות באתר רמ"י לעניין זה.

מכרז מספר בד119/2021/
ידוע למציע כי הודעות עדכון ו/או הבהרות בקשר למכרז זה מתפרסמות באתר האינטרנט של רמ"י ו/או בדף הפייסבוק של
הרשות ו/או באמצעות שליחת מסרונים והכל לפי העניין .באחריותו המלאה של המציע לעדכן את אמצעי התקשורת עמו וכן
להתעדכן בדבר הודעות/הבהרות באמצעות בכלי התקשורת השונים המפורטים לעיל.
יובהר כי כל הודעה שתשלח מרשות מקרקעי ישראל ו/או רשות הבדואים לנרשמים ו/או לזוכים תשלח לנרשם ו/או לזוכה בדואר
רשום לכתובת שצויינה בטופס ההצעה בלבד .רק במידה ומדובר במציעים במשותף הרי שההודעות ישלחו לנציג הקבוצה .יש
לראות בהודעת רמ"י ו/או רשות הבדואים לנציג הקבוצה כאילו שניתנה לכלל המציעים באותה הקבוצה ,והמציעים לא יוכלו
לבוא בכל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה נגד רמ"י לעניין זה.
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ערבות בנקאית

המציע יצרף להצעה ערבות אוטונומית בלתי מותנית לפקודת חברת "ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ" בנוסח המצ"ב לחוברת
המכרז בסכום של  .₪ 58,000הערבות תונפק על ידי בנק בארץ או חברת ביטוח ישראלית שברשותה רשיון לעסוק בביטוח על
פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( ,תשמ"א  ,1981 -והמופיעות ברשימה בסעיף  2.4.4להוראות תכ"מ  7.7.1וכפי
שתעודכן מעת לעת .יש לצרף ערבות מקורית ובנוסח המצ"ב בלבד )נספח י( .
לא תתקבל המחאה בנקאית .מציע שיצרף המחאה בנקאית הצעתו תיפסל.
הערבות תהיה בתוקף לפחות חצי שנה מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,ולפחות עד ליום . 4.4.2022
נוסח ערבות לקיום הבקשה מצ"ב כנספח י' לחוברת המכרז.
8.1

שם החייב בערבות יהיה זהה לשם המציע .בבקשה משותפת ניתן לצרף ערבות בה מופיע שמו של אחד או יותר
מיחידי המציע .למען הסר ספק ,יובהר כי לא ניתן להשתמש במונח "אחרים" תחת שם המציע .במידה ושם החייב
בערבות לא יהיה זהה לשם המציע ,תפסל הבקשה על הסף.

8.2

ערבות מחברת ביטוח תהיה חתומה על ידי החברה עצמה ולא על ידי סוכן הביטוח שלה .במידה וערבות לא תהיה
חתומה על ידי חברת הביטוח תפסל הבקשה על הסף.

8.3

הערבות שצורפה לבקשה תמומש מיד לאחר הזכיה בהגרלה וכמקדמה עבור מלוא התמורה בגין המגרש
)קרקע+פיתוח(.

8.4

הערבות במלואה תוחזר למציע אשר לא עלה בהגרלה ,בדואר רשום ישירות לסניף הבנק בו הופקה הערבות .לא
תתקבל כל טענה ביחס לאי קבלת הערבות בחזרה.

8.5

ויתר אדם מסיבה כלשהי על זכייתו בהגרלה לאחר בחירת המגרש ,תהיה רשאית הרשות לחלט סך של ₪ 5,000
מכספי הערבות ,בכפוף לסעיף  16לתנאי המכרז.

.9

הגרלה ואופן בחירת המגרשים:

ההגרלה ואופן בחירת המגרשים תבוצע באמצעות ועדה ציבורית.
ועדה ציבורית הינה ועדה ניטראלית בראשותו של שופט בדימוס.
ביצוע ההגרלה יעשה ע"י הועדה לגבי כל קבוצה וקבוצה ובהתאם לסדר הקדימויות כמפורט בסעיף .6
תוצאות ההגרלה ,וסדר עלייתם בהגרלה של הזוכים )הראשון שיעלה בהגרלה ,הינו הראשון לבחור מגרש ,השני שיעלה
בהגרלה יהיה השני לבחור וכך הלאה( יפורסמו על גבי לוח מודעות במשרדי רמ"י ורשות הבדואים .פרסום זה יהווה הודעה
רשמית על הזכייה .בנוסף ,תשלח הודעת  SMSלזוכים לצורך השלמת תשלום כמפורט לעיל .באחריות המציע לעקוב אחר
פירסום ההודעה במשרדי רמ"י ורשות הבדואים .המציע לא יבוא אל רמ"י בכל טענה ו/או תביעה בעניין זה גם אם מסיבה
כלשהי לא תגיע ההודעה לידיו.
9.1

חובת השלמת תמורה ל 75%מגובה עלות כוללת של מגרש )קרקע+פיתוח(.
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המציעים אשר עלו בהגרלה שנערכה ,יוזמנו כאמור ,כתנאי להמשך התהליך ובחירת המגרש בפועל ,להשלים תשלום נוסף
כך שבבסה"כ ישולם תשלום של  75%מערך מגרש ממוצע )לאחר סבסוד( .היינו ,תשלום בסך של  ₪ 128,000נוספים,
וזאת בתוך  21ימים ממועד ההודעה.
מציע אשר הוכר כמשרת כוחות הבטחון ישלם שליש מעלות הכוללת של מגרש ממוצע ויידרש להשלמת תמורה
בהתאם ככל שתידרש השלמת תמורה.
יובהר ,כי התשלום האמור יבוצע קודם לבחירת המגרש על ידי המבקש.
לאחר השלמת תשלום התמורה על ידי הזוכה ולא יאוחר מהמועד המצויין כפי שנקבע בשובר,יקבע מועד לבחירת מגרשים.
הודעה על מועד ומיקום בחירת המגרשים תפורסם בלוח המודעות במשרדי רמ"י ורשות הבדואים ובאתר האינטרנט של
הרשות.
כמו כן ,תשלח הודעת  SMSלזוכה בהודעה יצויין גם מועד ומיקום המדוייק בהם תתבצע בחירת המגרשים ע"י הזוכים.
בחירת המגרש תתבצע על ידי הזוכה או מיופה כוחו באמצעות יפוי כח נוטריוני בלבד וכנגד הצגת תעודה מזהה נושאת
תמונה בלבד )תעודת זהות ,רישיון נהיגה תקף או דרכון ישראלי(.
9.2

אופן בחירת המגרשים

"יום בחירת המגרש" הינו המועד אשר יקבע ע"י רמ"י לצורך בחירת המגרש על ידי הזוכים.
בחירת המגרש תיעשה אישית ע"י הזוכה ולכן כל מי שנרשם יהיה חייב להיות נוכח אישית בבחירת המגרש ולהביא איתו תעודת
זהות רישיון נהיגה תקף או דרכון ישראלי תקף.
מי שנבצר ממנו להופיע אישית ,יוכל ליפות כוחו של אדם אחר ולהופיע בשמו לבחירה ולבחור בשמו מגרש ,בתנאי שמיופה
הכוח ימסור בפני עורכי הבחירה לפני הבחירה ,ייפוי כוח חתום ומאושר ע"י נוטריון וכנגד הצגת תעודה מזהה נושאת תמונה
בלבד )תעודת זהות ,רישיון נהיגה תקף או דרכון ישראלי(.
כל אחד מבני הזוג יוכל להשתתף בבחירת המגרש בשמו ועבור שני בני הזוג בתנאי שירשם למכרז הנ"ל ובתנאי שיציג תעודת
זהות של בן הזוג שנעדר .במקרה כזה ,תראה רמ"י בבן הזוג הנוכח מיופה כוחו של בן הזוג האחר ,ובני הזוג לא יבואו בכל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמור כלפי רמ"י או מי מטעמה.
זוכה שהוזמן לבחירת מגרש עפ"י מספר זכייתו ואינו נמצא ,אך יופיע במהלך בחירת המגרשים ,יהיה רשאי לבחור במגרש ,גם
אם בינתיים דילגו על מספרו וזאת בתנאי שיגיע לפני תום בחירת כל המגרשים.
לא ניתן להעביר או להחליף את הזכות לבחירת המגרש ו/או את סדר בחירת המגרשים.
זוכה שלא יהיה נוכח במועד בחירת המגרשים מכל סיבה שהיא ,יראה הדבר כויתור מצידו ,וזכייתו תבוטל.
הזוכים במגרשים יהיו חייבים למלא אחר התחייבויותיהם הכספיות והאחרות ,לרבות מועדי התשלומים לרמ"י ולגורם המפתח
אלה שלא יעשו כן ,תפקע מאליה זכותם למגרש.
הזכות להשתתף בהגרלה והזכויות הנובעות מההגרלה הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה בכל תנאי שהוא.
בנוסף לאמור לעיל יוגרלו  17נרשמים נוספים לרשימת המתנה למכרז זה בלבד )להלן" :הממתינים"(.
ככל שיוותרו מגרשים ,לאחר בחירת המגרשים על ידי הזוכים בהגרלה ,יוזמנו הממתינים במועד אחר להשלמת
תשלום ולבחירת מגרש .בהזמנה כאמור ,יצוין מקום ותאריך חדש לבחירת מגרש.

בתום המועד האחרון לתשלום עבור הקרקע ו /או הוצאות הפיתוח ובמידה והחליטה ועדת המכרזים על ביטול
הזכיה במכרז ,תהא רשאית ועדת המכרזים ע"פ שיקול דעתה לזמן את הממתינים שלא בחרו מגרש במועד בחירת
המגרשים הראשוני לבחור מגרש מבין המגרשים שיוחזרו לרמ"י בעקבות החלטת ועדת המכרזים בדבר ביטול
הזכיה )והכל בהתאם לשיבוץ המבקשים על פי מתחמי מגרשים כפי שנקבע על ידי רכז היישוב( .ממתין אשר הוזמן
ולא נוכח במועד שנקבע לבחירת המגרש ועד לתום בחירת כל המגרשים ו/או לא יבחר מגרש במועד שיקבע,
ימחק מרשימת ההמתנה  ,יראה הדבר כויתור מצידו ולא יוכל לבחור מגרש בעתיד.

מכרז מספר בד119/2021/
הקצאת המגרשים תהיה בכפוף לתנאי חוברת המכרז ,כאשר מחיר הקרקע והפיתוח יוצמדו למדד הידוע ביום
בחירת המגרש.

כמו כן ,חובה על הממתינים שיוזמנו להצטייד במועד הבחירה החדש בהמחאה בנקאית לתשלום יתרת התמורה
עד לגובה  75%כאמור בסעיף  9.1לעיל לפקודת חברת ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ ותעודת זהות.
אופן בחירת המגרשים יתבצע עפ"י התנאים המפורטים בחוברת המכרז בשינויים המחוייבים.
מובהר בזאת ,שקיום בחירת המגרשים ע"י הממתינים והזמנתם  ,מותנית במספר המגרשים שיוחזרו לרמ"י
ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רמ"י.
בכל מקרה לאחר המועד החדש לבחירת המגרשים לממתינים ,יפוג תוקף רשימה זאת ולנרשמים אלה לא תהיה
דרישה או טענה כלשהי כלפי רמ"י.
בכל מקרה בו ועדת המכרזים לא פנתה לממתין לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כלפי רמ"י.

9.3

השלמת מלוא התמורה

לאחר ביצוע בחירת מגרש ואישור עסקה ברמ"י ,יהא על הזוכה לשלם את יתרת הסכום כנהוג ברמ"י עד  90יום
ולא יאוחר מיום אישור העסקה .זוכה אשר לא ישלם את מלוא התמורה בתוך  90ימים מיום אישור העסקה ברמ"י,
תבוטל העסקה עמו.

.10

חוזה פיתוח עם רמ"י:
א.

הזכיה במגרש הינה אחד התנאים לקבלת המגרש ואין היא ,לכשעצמה ,מקנה לזוכה את הזכויות במגרש .רק
לאחר קיומם במועד ,של כל התנאים המפורטים בתנאי המכרז ,יהיה הזוכה בהגרלה זכאי לקבל את המגרש
ולחתום על חוזה פיתוח כאמור להלן.

ב.

חתימת חוזה פיתוח עם רמ"י ,תיעשה רק לאחר ובתנאי שהזוכה יקיים את התחייבויותיו על פי חוברת המכרז.
)נספח ב'(.

ג.

מובהר בזאת כי רמ"י תחתום על חוזה עם הזוכה בגין הקרקע רק לאחר קבלת האישור מאת החברה המנהלת
על חתימת חוזה תשתיות ,המצאת ערבות נזקים לחברה המנהלת כמתבקש בחוזה התשתיות ,תשלום מלוא
יתרת התמורה עבור המגרש ,ועמידה בכל התנאים המפורטים בחוברת המכרז ,וזאת לא יאוחר מ  90ימים מיום
אישור העסקה ברמ"י.

ד.
ה.
.11

לתשומת לב הזוכים ,הסכם הפיתוח ייחתם אך ורק עם הזוכה/ים בהגרלה.
ככל שהיזם ישלים את בניית בית המגורים ויעמוד בכל תנאי הסכם הפיתוח ,יומר הסכם הפיתוח להסכם חכירה.

מחירי המגרשים )קרקע+פיתוח( :

המגרשים יוקצו בהתאם למחירי המגרשים הרשומים בטבלה בנספח ד' .המחירים נכונים למדד המחירים לצרכן לחודש
פברואר  2021שפורסם ביום  15/3/2021המחירים ישולמו בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן עד ליום בחירת המגרש.
עלויות הפיתוח ישולמו לחברת "ערים" חברה לפיתוח עירוני בע"מ שכתובתה רח' יפו  169ירושלים.
משרתי כוחות הבטחון חסרי הדיור שזכו במגרש ,ישלמו מחיר מופחת כאמור בפרק משנה  6.5לקובץ החלטות מקרקעי
ישראל.
יובהר כי ,עלויות הפיתוח שנקבעו הינן לאחר סבסוד ,שהתקבל במסגרת החלטות הממשלה מס'  1527מיום  ,13.6.2016ומס'
 2397מיום  12.2.2017העוסקות בין היתר במתן הטבות לתושבי המגזר הבדואי .ככל שיתברר כי מסיבה

מכרז מספר בד119/2021/
כלשהי שהרוכש/המגרש לא זכאי לסבסוד זה ,יעודכנו עלויות הפיתוח בהתאם ויהיה על היזם להשלים ,על חשבונו ,את יתרת
עלויות הפיתוח כאמור ללא הסבסוד.

כן יובהר כי הסבסוד מותנה בהארכת תוקפן של החלטות ממשלה  4302ו 2397 -
באופן שיאפשר מתן סבסודים לרוכשי המגרשים בשכונה .ככל שלא יאושר סבסוד,
עלות הפיתוח אותה יידרש היזם להשלים תהא "עלות פיתוח ממודדת" כמפורט
במחירון נספח ד' לחוברת.
המועד הקובע למתן הסבסוד הוא היום האחרון להגשת ההצעות 4.10.21

תנאי תשלום:
ידוע לזוכה כי לאחר בחירת המגרש יהיה עליו להשלים את מלוא תמורת המגרש )קרקע פיתוח וחשמל( המפורטת בנספח
ד' ומעודכן למדד יוני , 2020וזאת תוך  90יום מיום אישור עסקת ההקצאה בועדת עסקאות של רמ"י.
ככל שהזוכה לא ישלים תוך  90יום מיום אישור עסקת ההקצאה בועדת עסקאות של רמ"י את התשלום בגין מלוא התמורה
עבור המגרש ,תבוטל הזכייה ,ובמקרה זה רמ"י רשאית לחלט סך של ₪ 5,000
מהערבות שהופקדה כפיצוי מוסכם ,בכפוף לאמור בסעיף  16לחוברת המכרז.
בכל מקרה ,עלויות הפיתוח ישולמו במלואם לחברת "ערים" ,והתשלום עבור הקרקע ישולם ישירות לרמ"י
במסגרת התשלום האחרון אשר יפוצל לשני תשלומים אחד לרמ"י עבור הקרקע ואחד לחברת ערים עבור יתרת
עלויות הפיתוח.
.12

עבודות הפיתוח ופירוט תשלום הוצאות פיתוח

12.1

ידוע למציע כי עבודות התשתית והפיתוח כולל תשתיות מים וביוב בתחומי התכנית )להלן" :תשתיות צמודות"(,
מבוצעות על ידי רשות הבדואים באמצעות ובניהול חברת "ערים" )להלן" :החברה המנהלת/המפתחת"( ועל
אחריותה המלאה וכמפורט בנספח א' בחוזה התשתיות המצורף לחוברת זו.

12.2

ידוע לזוכה כי הרשות המקומית /הועדה המקומית לתכנון ולבניה תגבה כל אגרה או היטל חוקי החלים /או יחולו
על המגרשים שבתוכנית לרבות אגרת בניה כדין.

12.3

ידוע לזוכה כי לצורך התחברות למערכות מרכזיות וחיבור לרשת המים והביוב היישובית ,יחולו על הרוכש תשלומים
בגין הקמת מערכות מים וביוב בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב )דמי הקמה למערכות מיום ולמערכות ביוב(,
התשע"ה –  .2015תשלומים אלה ישולמו ישירות לתאגיד המים נווה מדבר והיא אשר אחראית לחיבור השכונה
למערכות המרכזיות .כאמור בנספח ד' לחוזה לביצוע תשתיות ציבוריות )נספח יא'(.

12.4

להלן פירוט סכומי הוצאות הפיתוח:
א.

עלויות הפיתוח למגרשים מפורטות בטבלה )נספח ד( לחוברת המכרז.

ב.

הסכום הנקוב בעמודה "עלות פיתוח לתשלום לאחר סבסוד" מהווה סך תשלומי הזוכה בגין הוצאות הפיתוח
המסובסדות לחברת ערים.

12.5

הצמדה למדד :עלויות הפיתוח נכונים למדד תשומות הבנייה לחודש פברואר  2021אשר פורסם ביום 15.03.2021
)להלן :מדד הבסיס"( .הסכום הנקוב צמוד למדד.
תשלום סה"כ הוצאות הפיתוח והקרקע יבוצע במלואו תוך  90יום מיום אישור עסקת ההקצאה .ובהתאם לתנאי
המכרז המפורטים בחוברת זו.

12.6

סבסוד עבודות הפיתוח:
ידוע לזוכה כי מחירי

המגרשים הינם לאחר סבסוד ,שהתקבל במסגרת החלטות הממשלה מס'  4302מיום

 , 25.11.2018ומס'  2397מיום  12.2.2017העוסקות בין היתר במתן הטבות לתושבי המגזר הבדואי .ככל שיתברר כי

מכרז מספר בד119/2021/
מסיבה כלשהי שהרוכש/המגרש לא זכאי לסבסוד זה ,יעודכנו עלויות הפיתוח בהתאם ויהיה על היזם להשלים ,על
חשבונו ,את יתרת עלויות הפיתוח כאמור ללא הסבסוד.
12.7

מובהר בזאת כי הרשות המקומית היא האחראית הבלעדית בכל הנוגע להקמת מוסדות ציבור ומיקומם ,הזוכה לא
יבוא בכל טענה ו /או דרישה ו /או תביעה כלפי רמ"י בעניין זה.
הסבסוד מותנה בהארכת תוקפן של החלטות ממשלה  4302ו  2397 -באופן שיאפשר מתן סבסודים לרוכשי
המגרשים בשכונה .ככל שלא יאושר סבסוד ,עלות הפיתוח אותה יידרש היזם להשלים תהא "עלות פיתוח ממודדת"
כמפורט במחירון נספח ד' לחוברת.
המועד הקובע למתן הסבסוד הוא היום האחרון להגשת ההצעות 4.10.21

12.8

תנאים לחתימת חוזה תשתית עם החברה המנהלת ולחתימת חוזה פיתוח עם רמ"י
א.

ידוע למציע כי עם זכייתו במגרש יהיה עליו לחתום עם חברת "ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ" )להלן:
"החברה המנהלת"( על הסכם לפיתוח תשתיות .נוסח ההסכם מצורף כנספח יב' לחוברת המכרז ומהווה חלק
בלתי נפרד מתנאי המכרז.

ב.

תוך ולא יאוחר מ 90 -יום מיום אישור עסקת ההקצאה על הזוכה במגרש לחתום עם החברה המנהלת על
הסכם תשתיות כתנאי לחתימת חוזה פיתוח עם רמ"י.

ג.

חוזה התשתיות ייחתם על ידי החברה המנהלת ויוחזר לזוכה רק לאחר שהזוכה הסדיר התחיביותיו כאמור
כלפי החברה המנהלת.

ד.

הסכם הפיתוח עם רמ"י ייחתם רק על פי אישור מחברת ערים.

ה.

הזוכה במכרז מתחייב לבצע את עבודות הפיתוח והבניה בתחומי המגרש בו זכה ו/או בסביבתו בכפוף
ובהתאם לקבוע במסמכי המכרז לרבות בחוזה התשתיות .הזוכה במכרז מאשר שראה ובדק את חוזה
התשתיות ,הוא מסכים לתנאיו ונספחיו והוא לא יחזור אל רמ"י ו/או רשות הבדואים ו/או החברה המנהלת ו/או
מי מטעמם בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה.

12.9

במידה ויחוקק על ידי הרשות המקומית חוקי עזר לגביית אגרות ו/או היטלים עבור מוסדות ציבור ,אשר יהיו
בשיעורים גבוהים יותר מהסכומים ששולמו במסגרת מכרז זה בגין רכיבים אלו ,תהא הרשות המקומית רשאית
לגבות מהזוכה את ההפרש בין החיוב על פי חוקי העזר לבין הסכומים ששולמו על ידו במכרז זה בגין רכיבים אלו.

12.10

באחריות הזוכה לבדוק ברשות המקומית כל נתון רלוונטי בעניין חיובים ,לרבות קיומם של חובות קודמים .מובהר
כי הזוכה ישא בכלל החיובים ,דמי הקמה ,האגרות ,ההיטלים ,והוצאות הפיתוח מכל מין וסוג שהוא החלים ו/או
שיחולו על המגרשים נשוא מכרז זה .לרבות חובות עבר לרשות המקומית בגין פיתוח שבוצע טרם פרסום מכרז זה,
ולרבות כל פיתוח עתידי שיחול בהתאם לדין ולחוקי העזר העירוניים .

12.11

בכל מקרה שבו תתקבל דרישה מאת הרשות המקומית ו/או התאגיד כלפי רמ"י לתשלום חיובים ,דמי הקמה,
הוצאות פיתוח ,היטלים ואגרות בגין המגרשים נשוא המכרז ,מתחייב הזוכה לשלם את כלל חיובי הפיתוח מיד עם
קבלת דרישה ראשונה מאת רמ"י לשלמם ,בכפוף לאמור לעיל הזוכה לא יבוא בכל תביעה ו/או מענה ו/או טענה
בגין האמור לעיל.

12.12

בנוסף ,ידוע לזוכה כי יהיה עליו לשלם עלות תשלום חשמל כמפורט בעמודה המפרטת את הסכום לגביה .ידוע
לזוכה כי יתבקש לשלם לחברת ערים מקדמה והכל כאמור בנספח א' להסכם התשתיות.
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12.13

ידוע לזוכה כי בגין זכויות בנייה שיתווספו מעבר לזכויות המותרות לניצול על פי הוראות התב"ע לרבות במסגרת
הקלה או היתר לשימוש חורג או תכניות שיאושרו לאחר מועד השיווק ,תגבה הרשות המקומית ו/או התאגיד היטלי
פיתוח על פי דין.

12.14

הזוכה מצהיר ומתחייב כי לא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות כלפי רמ"י בכל הכרוך בטיב העבודות או לוחות
הזמנים וככל שיהיו לו טענות בעניין זה הוא מתחייב שלא להפנות אותן כלפי רמ"י.

12.15

מודגש בזה ,כי תנאי ומועדי התשלום לרמ"י עבור הקרקע ועבור הוצאות הפיתוח לרמ"י והסדרת
התחייבויות הזוכה כלפי רמ"י ורשות הבדואים ו/או החברה המנהלת במועד ,הינם תנאים יסודיים
למימוש הזכייה במכרז זה והם יחולו על אף האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז ,לרבות בנוסח
החוזים שבמסמכי המכרז ,ובמקרה של איחור כלשהו תהיה הזכייה במכרז בטלה ומבוטלת.
יודגש כי אם בתום  90יום מיום אישור עסקת ההקצאה ,לא יתקבל מלוא הסכום עבור סה"כ הוצאות
הפיתוח והקרקע לרמ"י תפקע זכותו של הזוכה במכרז והעסקה עמו תבוטל.

12.16

על אף האמור לעיל ,במקרה בו הזוכה שילם במועד את מלוא התמורה עבור הקרקע ועבור הוצ"פ ,ולא עמד
בתנאים אחרים ,תאפשר רמ"י לזוכה לרפא את הפגם.
הזוכה מצהיר ומתחייב כי אין ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות כספיות ו/או אחרות ,לרבות
דרישה לביטול העסקה כלפי רמ"י ו/או מי מטעמו בגין התנאים המפורטים לעיל.

12.17

החזר הוצאות הפיתוח לזוכה בעקבות ביטול עסקה:

א.

אם מכל סיבה שהיא לא יעמוד הזוכה בתנאי המכרז וזכייתו תבוטל על ידי רמ"י ,אזי תשיב חברת ערים לזוכה
את הוצאות הפיתוח וכן תשיב רמ"י את התשלום עבור הקרקע בניכוי של  .₪ 5,000רק לאחר שהמתחם/ים
ישווק מחדש וחברת ערים תגבה את הוצאות הפיתוח והוצאות הפיתוח הנוספות מהזוכה החדש .

.13

ב נ י ה:

כל מי שזכה וחתם על חוזה פיתוח עם רמ"י כמפורט לעיל ,יהיה חייב להגיש תוכנית בניה ובקשה להיתר בניה לועדת בנין
ערים המקומית ולהשלים את הבניה בפועל כדי אפשרות שימוש או אכלוס תוך  48חודשים מיום אישור עסקאת ההקצאה .

.14

שינוי תנאי המכרז:

רמ"י תהא רשאית בכל עת ,ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות כל תנאי מתנאי המכרז )להלן" :שינוי תנאי המכרז"(.
החלטת רמ"י על שינוי תנאי המכרז יכול שתיעשה עד למועד האחרון להגשת הצעות.
רמ"י תודיע על השינוי בתנאי המכרז באמצעות אתר האינטרנט.
הודעת השינוי אשר פורסמה באתר האינטרנט של רמ"י ,תהווה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז וממסמכיו ותחייב את המציע.

באחריותו הבלעדית של המציע לעקוב אחר הודעות רמ"י באתר האינטרנט בקשר לשינוי תנאי המכרז אשר יפורסמו
כאמור לעיל ולפעול בהתאם להם .המציע/הזוכה מתחייב שלא לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאי ידיעה
על שינוי תנאי המכרז.
 .15כ ל ל י:
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15.1

פרסום זה אינו מהווה התחייבות של יוזמי התוכנית או מי מהם כלפי אדם כלשהו למסור לו מגרש הכלול בתוכנית
או לבצע עבורו עבודות פיתוח ותשתית ואין בו כדי להקנות לאדם כלשהו זכות במגרש כאמור או זכות לדרוש
ביצוע עבודות כאמור.

15.2

הזכויות והחובות של הצדדים בעניינים אלה תהיינה על פי המסמכים שייחתמו על ידם ובתנאי מפורש שמסמכים
אלה ייחתמו במועדים הנקובים לעיל.

15.3

מפה לצורכי רישום ורישום המגרש בלשכת רישום המקרקעין ע"ש הזוכה ,ייעשה על ידי הזוכה הכל כמותנה בחוזה
הפיתוח והחכירה ובחוזה התשתית.

15.4

לנציגי יוזמי התוכנית תהיה הזכות להכנס לשטחי המגרשים בכל עת במשך התקופה שעד להשלמת הבניה
במגרש וקבלת כתב השלמת מבנה .

15.5

רמ"י שומרת לעצמה הזכות לבטל מכרז הרשמה והגרלה זה או לשנות תנאיו ,לרבות ,להאריך את מועד
המכרז ו/או כל אחד מן המועדים שצויינו בחוברת המכרז ,מכל סיבה שהיא ,בהודעה מוקדמת
שתפורסם באתר האינטרנט של רמ"י  ,בלוחות המודעות ובאתר האינטרנט של רשות הבדואים.

15.6

חתימה על חוזה הפיתוח עם רמ"י תיעשה עם שני בני הזוג או עם אחד מהם בהתאם למופיע בטפסי
ההצעה להשתתפות בהגרלה.

15.7

לצורך קבלת התחייבות לרישום משכנתא ,על שני בני הזוג להופיע במשרדי רמ"י מצויידים במכתב מאת
הבנק ,ולחתום במשרדי רמ"י על טופס בקשה לרישום משכנתא.

15.8

השטחים מחוץ לתחום התוכנית המיועדים לתיכנון עתידי ,רמ"י אינו מתחייב לתיכנון כלשהו וכל תכנון
ישקל עפ"י שקול דעתו של רמ"י הן מבחינת מטרות התיכנון והן מבחינת מועד התיכנון .לזוכה לא תהיה
כל תביעה או טענה כלפי רמ"י או מי מטעמו לגבי התיכנון העתידי מטרותיו ומועדיו.

הזוכה במגרש יהיה חייב בתשלום למס רכישה במשרד האוצר ,בשיעור שיקבע עפ"י חוק מיום אישור
15.9
העסקה.
.15.10

גבולות המגרשים ושטחיהם בהתאם ,אינם סופיים וניתנים לשינוי בזמן סימון המגרשים ,ללא כל זכות ערעור
על ידי הזוכים .סימון סופי של המגרשים ,גבולותיהם וקביעת שטחם הסופי ,יעשו לאחר ביצוע עבודות הפיתוח
ע"י החברה המנהלת ואישור התוכנית.

15.11

מגרשים בעלי  6יחידות דיור ומעלה בשכונה זו ישווקו במסגרת פירסומים הבאים של רמ"י .רמ"י שומרת לעצמה
את הזכות לשווק את המגרשים בכל דרך שתמצא לנכון והכל בכפוף להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונהלי
רמ"י.

.16

חילוט ערבות:
ידוע למציע/זוכה כי אם תתקיים אחת מהעילות הקבועות בתקנה  16ב)ב( לתקנות חובת המכרזים כאמור להלן ,ועדת
המכרזים רשאית להורות כי מתוך כספי הערבות יחולט סך כולל של  ₪ 5,000והמציע/זוכה רשאי יהיה להגיש בכתב את
טענותיו כנגד חילוט הפיקדון כולו או חלקו ,לא יאוחר מ  30יום מיום אישור ביטול העסקה/זכייה.
תקנה 16ב)ב(" :ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות על חילוט ערבות מכרז של מציע ,כולה או חלקה ,אחרי שנתנה לו
הזדמנות להשמיע את טענותיו ,אם התקיים בו אחד מאלה:
 .1הוא נהג במהלך המכרז בערמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;
 .2הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;
 .3הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;
 .4אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות
של הגוף הציבורי עם הזוכה במכרז.

ידוע לזוכה כי אחד ממקרים בהם רשאית ועדת המכרזים שלא להשיב לזוכה את כספי הערבות לאחר שנתנה לו הזמנות
להשמיע את טענותיו הוא חזרה מהצעה לאחר שבחר את המגרש או אי עמידה בזמנים הנקובים בתנאי המכרז.
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 .17תרשים זרימה – הליך הרשמה והגרלה ומועדים

• הגשת בקשה בצירוף ערבות בנקאית בסך
 ₪ 58,000לפקודת "חברת ערים".

שלב1

• פתיחת תיבת מכרז 4/10/2021

שלב 2

• הגרלה.

שלב 3

• תשלום נוסף בסך  ₪ 128,000תוך  21ימים מיום
הדרישה  .דרישת תשלום תתקבל מחברת
ערים.

שלב 4

• קביעת מתחמי מגורים לשיבוץ ובחירת מגרשים
ייקבע ע"י הרשות בהתאם לכמות הזוכים.

שלב 5

• הזמנה לבחירת מגרשים וחתימה על מפרט
כספי ברשות מקרקעי ישראל.

שלב 6

• אישור עסקה ותשלום מלוא יתרת התמורה תוך
 90יום קרקע  +פיתוח.

* באם תהיה סתירה בין תרשים הזרימה לבין חוברת המכרז ,תקבענה הוראות חוברת המכרז
והמבקש/הזוכה לא יוכל להלין על רמ"י ו/או רשות הבדואים בעניין זה.

שלב 7
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נספח א'
רשות לפיתוח והסדרת

אל :רשות מקרקעי ישראל

התיישבות הבדואים בנגב

מרחב דרום

טופס הצעה להשתתפות בהגרלה
בניה עצמית ביישוב ערוער בשכונה  10סה"כ  172מגרשים )לבניית  434יח"ד(
מכרז מס' בד119/2021/
* הנני/ו מבקש/ים להציע השתתפותי/נו כ-
קבוצה א
) ( משרת כוחות הביטחון /נכה צהל מחוסר דיור.
קבוצה ב
) ( נכה מחוסר דיור
קבוצה ג
) ( משפחות/זוגות נשואים חסרי דיור
קבוצה ד'
) ( רווק/ה חסר דיור
*חובה לסמן בסעיף שלעיל את הקבוצה בו הינך/ם מבקש/ים להשתתף.

**כל הנרשמים מתבקשים לסמן לאיזו קטגוריית מגרש הם ניגשים – יש לסמן קטגוריה אחת בלבד
)

(  3-2יחידות דיור

)

(  4יחידות דיור

בהתאם לתנאים שפורסמו לחוברת המכרז שבנדון ,אני הח"מ מגיש בזה את הצעתי להשתתף בהגרלה הנ"ל – הכל
בהתאם לתנאים המפורטים בחוברת המכרז.
* ידוע לי כי אין בהגשת הצעה זו משום התחייבות מצדכם לקבל את ההצעה או חלק ממנה.
*באם לא יוצרפו להצעה מסמכים המתאימים לקטגוריה שסומנה ע"י המציע לעיל ,ועדת המכרזים תהיה
רשאית לסווג את המציע בקטגוריה המתאימה למסמכים שהומצאו במועד הגשת ההצעה.
ידוע למציע כי העברת הזכויות תהיה בהתאם לאמור בחוברת המכרז.
הנני מקבל עלי ומסכים כי אם תתקיימנה אחת מהעילות הקבועות בתקנה 16ב)ב( לתקנות חובת המכרזים )כך במקרה
בו המציע בחר מגרש ולאחר מכן חזר בו או במקרה בו המציע לא עמד בתנאי המכרז( ,הרשות תהא רשאית לחלט סך
כולל של  ₪ 5,000מתוך הערבות שצורפה לבקשה ,והכל בכפוף לאמור בסעיף  15לחוברת המכרז.

מר_______________________ ת.ז _____________________ .חתימת המציע ________________

מכרז מספר בד119/2021/
גב'_______________________ ת.ז _____________________ .חתימת המציע ________________

מר_______________________ ת.ז _____________________ .חתימת המציע ________________
גב'_______________________ ת.ז _____________________ .חתימת המציע ________________

מר_______________________ ת.ז _____________________ .חתימת המציע ________________
גב'_______________________ ת.ז _____________________ .חתימת המציע ________________

כתובת למשלוח דואר )ההתכתבות עם קבוצת מציעים תעשה עם נציג הקבוצה ועל פי הכתובת שלהלן
חובה למלא את כל הפרטים
שם הנמען /נציג__________________________ ת.ד____________________ רח' _____________
ישוב ____________ מיקוד _______________ ) .לכתובת זו תוחזר במידת הצורך מעטפת המכרז והערבות
הבנקאית(.
טלפון נייד לצורך שליחת הודעות ועדכונים ________________* .על המציע לצרף את המסמכים הנדרשים

בחוברת המכרז .חובה לצרף מס' טלפון נייד .מציע אשר לא יצרף מס' טלפון נייד להצעתו ,לא יוכל לבוא בטענות
באשר לאי קבלת הודעות.
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ,גברים או קבוצת מציעים כאחד.

נספח ד'

נספח ה'
חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה 1965 -

הוראות התכנית
תכנית מס' 652-0399329
ערערה בנגב  -שכונה 10
תכנון זמין
מונה הדפסה 25

דרום
מחוז
מרחב תכנון מקומי נגב מזרחי ,גלילית מחוז הדרום
תכנית מתאר מקומית
סוג תכנית
אישורים

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין:
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?ABC

מועד הפקה - 15:55 26/12/2017 :עמוד  1מתוך  - 32מונה תדפיס הוראות25 :

תכנית מס' - 652-0399329 :שם התכנית :ערערה בנגב  -שכונה 10

דברי הסבר לתכנית
תכנית המיועדת להוספת  1390יח"ד  ,במגרשי מגורים לבנייה בצפיפות נמוכה ומספר מגרשי בנייה רוויה
בצפיפות גבוהה יותר ובעלי חזית מסחרית ,עם מבני הציבור והשירותים הנלווים אליהם ,וזאת כחלק מהמענה
הניתן למצוקת מגרשי המגורים ביישוב ערערה בנגב.
התכנית ממוקמת בחלק הדרומי של הישוב ,על בסיס גבולות חלקה  - 700חלקה עליה לא קיימות תביעות
בעלות .הבינוי בתכנית משתלב עם המבנה הטופוגרפי של הקרקע ,ומתוכננת עם מערכת שבילים המשמשת
למערכת מעברים פנימית ולהעברה גרביטציונית של ביוב וניקוז המגרשים.
במרכז התכנית נמצאים מבני הציבור הגדולים ,על ידם עובר צפונה ערוץ בו נשמר תחום הנחל ,ובניצב אליו עובר
הרחוב המרכזי בשכונה עליו מרוכזים מרבית שטחי המסחר
תכנון זמין
מונה הדפסה 25

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

מועד הפקה - 15:55 26/12/2017 :עמוד  2מתוך  - 32מונה תדפיס הוראות25 :

תכנית מס' - 652-0399329 :שם התכנית :ערערה בנגב  -שכונה 10

.1

זיהוי וסיווג התכנית

1.1

שם התכנית
ומספר התכנית

1.2

שטח התכנית

1.4

סיווג התכנית

שם התכנית

ערערה בנגב  -שכונה 10

מספר התכנית

652-0399329
 1,035דונם

סוג התכנית

תכנית מתאר מקומית

האם מכילה הוראות
של תכנית מפורטת

כן

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

ועדת התכנון המוסמכת מחוזית
להפקיד את התכנית
לפי סעיף בחוק

ל''ר

היתרים או הרשאות

תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות

סוג איחוד וחלוקה

ללא איחוד וחלוקה

האם כוללת הוראות
לענין תכנון תלת מימדי

לא

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

תכנון זמין
מונה הדפסה 25
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1.5

מקום התכנית

 1.5.1נתונים כלליים

 1.5.2תיאור מקום

מרחב תכנון מקומי

נגב מזרחי ,גלילית מחוז הדרום

קואורדינאטה X

201596

קואורדינאטה Y

561347

בדרום היישוב ערערה בנגב ,בתחומי היישוב ומחוץ לגבולות תחום שיפוט המועצה
המקומית ערערה בנגב ,בשטח גלילי ,עם קישוריות להתחברות צפונה אל היישוב
תכנון זמין
הקיים
מונה הדפסה 25

 1.5.3רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות ,נפה
ערערה בנגב  -חלק מתחום הרשות :ערערה בנגב
נפה

באר שבע

 1.5.4כתובות שבהן חלה התכנית

בסמוך לשכונות  ,7 ,3ו8-

שכונה
 1.5.5גושים וחלקות בתכנית
מספר גוש

סוג גוש

חלק  /כל הגוש

100083
100084
100533
100084/13
100787
100083/4
100084/1
100087/1

לא מוסדר
לא מוסדר
לא מוסדר
מוסדר
מוסדר
מוסדר
מוסדר
מוסדר

חלק
חלק
חלק
חלק
חלק
כל הגוש
כל הגוש
כל הגוש

מספרי חלקות
בשלמותן

מספרי חלקות
בחלקן
999
תכנון זמין
999
מונה הדפסה 25
999
1
3, 85-86

1
1
1

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.
 1.5.6גושים ישנים
לא רלוונטי
 1.5.7מגרשים  /תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות
לא רלוונטי

 1.5.8מרחבי תכנון גובלים בתכנית
לא רלוונטי
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1.6

יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית
מאושרת

סוג יחס

הערה ליחס

12 /310 /02 /7

החלפה

3 /310 /02 /7

שינוי

 /1 /313 /03 /7א

שינוי

374 /03 /7

שינוי

 /7במ176 /

שינוי

תכנית זו מחליפה את
המפורט בתכנית
.12/310/02/7
תכנית זו משנה רק את
המפורט בתכנית זו וכל יתר
הוראות תכנית 3/310/02/7
ממשיכות לחול.
תכנית זו משנה רק את
המפורט בתכנית זו וכל יתר
הוראות תכנית /313 /03 /7
 /1א ממשיכות לחול.
תכנית זו משנה רק את
המפורט בתכנית זו וכל יתר
הוראות תכנית 374 /03 /7
ממשיכות לחול.
תכנית זו משנה רק את
המפורט בתכנית זו וכל יתר
הוראות תכנית  /7במ176 /
ממשיכות לחול.

תאריך

מספר
ילקוט
פרסומים
5456

מס' עמוד
בילקוט
פרסומים
367

4128

3589

תכנון זמין
מונה הדפסה 25
29/07/1993

3702

4340

29/09/1989

3776

3152

27/06/1990

4243

4901

01/09/1994

15/11/2005

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

תכנון זמין
מונה הדפסה 25
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1.7

מסמכי התכנית
סוג המסמך

תחולה

הוראות התכנית
תשריט מצב מוצע
בינוי
בינוי
בינוי
חתכים
טבלת שטחים
פרוגרמה לשטחי ציבור

מחייב
מחייב
מנחה
מנחה
מנחה
מנחה
מנחה
מנחה

מצב מאושר
סביבה ונוף
סביבה ונוף
סביבה ונוף
תנועה
תנועה
תנועה
תנועה
תנועה
תנועה
תנוחה
תנוחה
תנוחה
תנוחה
ביוב ,ניקוז ,אספקת מ
ביוב ,ניקוז ,אספקת מ

רקע
מנחה
מנחה
מנחה
מנחה
מנחה
מנחה
מנחה
מנחה
מנחה
מנחה
מנחה
מנחה
מנחה
מנחה
מנחה

קנה
מידה

1:1250
1:1250
1:1250
1:1250
1:500

1:1250
1:1250
1:1250
1:1250
1:1250
1:1250
1:1250
1:2500
1:2500
1:2500
1:2500
1:1250
1:1250
1:1250
1:1250
1:1250

מספר
עמודים
 /גליון

תאריך עריכה

עורך המסמך

תאריך יצירה

3
3
3
1
1
5

30/08/2017
30/08/2017
30/08/2017
04/09/2017
03/09/2017
12/12/2016

ארי כהן
ארי כהן
ארי כהן
ארי כהן
ארי כהן
ארי כהן
ארי כהן
ארי כהן

30/08/2017
30/08/2017
30/08/2017
04/09/2017
03/09/2017
12/12/2016

1
3
3
3
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
6
6

04/05/2017
31/08/2017
31/08/2017
31/08/2017
06/09/2017
06/09/2017
06/09/2017
07/09/2017
07/09/2017
07/09/2017
07/09/2017
06/09/2017
06/09/2017
06/09/2017
12/09/2017
12/09/2017

ברני גטניו
ליאור לוינגר
ליאור לוינגר
ליאור לוינגר
אייל קראוס
אייל קראוס
אייל קראוס
אייל קראוס
אייל קראוס
אייל קראוס
אייל קראוס
אייל קראוס
אייל קראוס
אייל קראוס
אריה שוורץ
אריה שוורץ

06/09/2017
31/08/2017
31/08/2017
31/08/2017
06/09/2017
06/09/2017
06/09/2017
10/09/2017
10/09/2017
10/09/2017
10/09/2017
06/09/2017
06/09/2017
06/09/2017
12/09/2017
12/09/2017
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תיאור המסמך

תשריט מצב מוצע גליונות1-3:
נספח בינוי  -חלק א'
נספח בינוי  -חלק ב'
נספח בינוי  -חלק ג'
נספח חתכי בינוי
טבלת שטחי מגרשים
נספח פרוגרמטי להקצאת
שטחים ציבוריים
קומפילציה  -מצב מאושר
נספח פיתוח ונוף  -חלק א'
נספח פיתוח ונוף  -חלק ב'
נספח פיתוח ונוף  -חלק ג'
נספח תנועה  -חלק א'
נספח תנועה  -חלק ב'
נספח תנועה  -חלק ג'
נספח תנועה  -מבט כולל
נספח תחבורה ציבורית
נספח אופן חיבור לכביש 80
נספח כבישים  -מבט כולל
נספח כבישים  -חלק א'
נספח כבישים  -חלק ב'
נספח כבישים  -חלק ג'
נספח ביוב  -חלק א'
נספח ביוב  -חלק ב'

נכלל
בהוראות
התכנית
כן
לא
לא
לא תכנון זמין
מונה הדפסה 25
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
תכנון זמין
לא מונה הדפסה 25
לא
לא
לא
לא
לא
לא
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סוג המסמך

תחולה

קנה
מידה

ביוב ,ניקוז ,אספקת מ
ביוב ,ניקוז ,אספקת מ
ביוב ,ניקוז ,אספקת מ
ביוב ,ניקוז ,אספקת מ
ביוב ,ניקוז ,אספקת מ
ניקוז
ניקוז
סקר סייסמי

מנחה
מנחה
מנחה
מנחה
מנחה
מנחה
מנחה
מנחה

1:1250
1:1250
1:1250
1:1250
1:2500

מספר
עמודים
 /גליון
6
6
6
6
12
1
11
36

תאריך עריכה

12/09/2017
12/09/2017
12/09/2017
12/09/2017
13/09/2017
07/09/2017
07/09/2017
26/03/2017

עורך המסמך

אריה שוורץ
אריה שוורץ
אריה שוורץ
אריה שוורץ
אריה שוורץ
שמואל בדולח
שמואל בדולח
עמיר אידלמן

תאריך יצירה

12/09/2017
12/09/2017
12/09/2017
12/09/2017
13/09/2017
07/09/2017
07/09/2017
26/03/2017

תיאור המסמך

נספח ביוב  -חלק ג'
נספח מים  -חלק א'
נספח מים  -חלק ב'
נספח מים  -חלק ג'
פרשה טכנית למים וביוב
נספח ניקוז
פרשה טכנית לניקוז
נספח ססמי

נכלל
בהוראות
התכנית
לא
לא
לא
לא
לא
לא תכנון זמין
מונה הדפסה 25
לא
לא

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה ,משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת .במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין
המנחים יגברו המסמכים המחייבים .במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים

תכנון זמין
מונה הדפסה 25
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בעלי עניין /בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8

מגיש התכנית

1.8.1
מקצוע/
תואר

סוג
משרד
החקלאות

1.8.2

שם

מספר
רשיון

משרד החקלאות

שם תאגיד
רשות לפיתוח
התיישבות
הבדואים בנגב

ישוב
באר שבע

רחוב

בית

דרך מצדה 6

פקס

טלפון
08-6268769

דוא"ל
lubakn@mo
ag.gov.il
תכנון זמין
מונה הדפסה 25

יזם
סוג

שם

מדינה כללי

1.8.3

מספר
רשיון

מדינה כללי

שם תאגיד
רשות לפיתוח
התיישבות
הבדואים בנגב

ישוב
באר שבע

רחוב

בית

טלפון

דרך מצדה

6

08-6268769

פקס

דוא"ל
lubakn@moag.gov.i
l

בעלי עניין בקרקע
תיאור

סוג

שם

מספר
רשיון

בבעלות מדינה

שם תאגיד
רשות מקרקעי
ישראל

ישוב
באר שבע

רחוב
התקוה )(1

בית

טלפון

4

08-6264266

פקס

דוא"ל

תכנון זמין
מונה הדפסה 25
) (1כתובת :רחוב התקווה  4קומה  ,1קרית הממשלה ,באר שבע.

1.8.4

עורך התכנית ובעלי מקצוע
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מקצוע/
תואר

סוג
עורך ראשי

שם
ארי כהן

מספר
רשיון
39839

אדריכל נוף

יועץ נופי

ליאור לוינגר

106595

יועץ
תחבורה
מהנדס
מים וביוב
מהנדס
מים/ביוב/נ
יקוז
ד"ר ,יועץ
קרקע
מודד
מוסמך

מהנדס

אייל קראוס

88003

שם תאגיד
ארי כהן -
אדריכלות
ובינוי ערים
סטודיו
אורבנוף

רחוב

ישוב

בית

טלפון

ירושלים

הגן
הטכנולוגי

1

02-6797744

תל אביב-
יפו
ירושלים

בן שמן

6

03-7369111

03-5584967

02-5328814

02-5400433

4

08-6281292

08-6285920

7

073-7903900

09-8649805

02-6727372

02-6727370

03-7541000

03-7516356

) (1

יועץ

אריה שוורץ

16098

אריה שוורץ

באר שבע

יועץ

שמואל בדולח

06533

ח.ג.מ הנדסה
אזרחית ,מים
וסביבה

נתניה

יהודה
הנחתום
גבורי ישראל
)(2

גיאולוג

עמיר אידלמן

ירושלים

שמעון

5

דטמפ מערכות בני ברק
גאוגרפיות

הירקון

67

מודד

ברני גטניו

570

פקס

דוא"ל
micarc@micarc.com
leor@nof.co.i
l
ekroads@ekr
תכנון זמין
 oads.co.ilהדפסה 25
מונה
as@aseng.com
shmulik@hg
m-eng.co.il
amgeolog@n
etvision.net.il
bernardg@da
tamap.com

) (1כתובת :גבעת שאול.
) (2כתובת :בית אדר א.ת .חדש פולג ת.ד.8583 .

תכנון זמין
מונה הדפסה 25
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1.9

הגדרות בתכנית

בתכנית זו יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה ,אלא אם כן
משתמע אחרת מהוראות התכנית או מהקשר הדברים.
מונח
שיג

הגדרת מונח
חדר אירוח מסורתי משפחתי/חמולתי במבנה נפרד בחצר או בצמוד למבנה
העיקרי ובגודל מרבי של  60מ"ר ויחשב כשטח עיקרי .רוחב השיג ככל שיבנה
בחזית המגרש בקו בניין קדמי וצדי  ,0לא יעלה על  6מ'
תכנון זמין
והבניה
מונה הדפסה 25

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו  ,תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון
התשכ"ה – ) 1965להלן "החוק" ( או בתקנות שהותקנו מכוחו  ,וזאת בהיעדר כוונה אחרת
משתמעת.

.2

מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1

מטרת התכנית

תכנית להקמת שכונה של  1,390יח"ד בדרום הישוב  -ערערה בנגב ,על שטח של כ 1,035-דונם ובהיקף של 443
מגרשים למגורים ,מתוכם  19מגרשים לבנייה רוויה עם חזית מסחרית ,וקביעת מגרשים לבניית דרכים ,מבני
ציבור ,מסחר ומשרדים ומערך שצ"פ לשימוש תושבי השכונה ושכונות סמוכות

2.2

עיקרי הוראות התכנית

 .1שינוי במערך ייעודי הקרקע כמפורט:
 מיעוד שטח לתכנון בעתיד ל :מגורים א' ,מגורים ב' ,מסחר ומשרדים ,מבנים ומוסדות ציבור ,שטח לתכנוןתכנון זמין
בעתיד ,עירוני מעורב ,מתקנים הנדסיים ,דרך מוצעת ,תחבורה ,חניון ,שטח ציבורי פתוח ,שטחים
פתוחים,הדפסה 25
מונה
נחלים.
 מיועד דרך ל :עירוני מעורב ,שטחים פתוחים. מיעוד אתר לסילוק פסולת יבשה ל :מגורים א' ,מגורים ב' ,מסחר ומשרדים ,מבנים ומוסדות ציבור ,עירונימעורב ,דרך מוצעת ,חניון ,שטח ציבורי פתוח ,שטחים פתוחים ,נחלים.
 מיעוד שטח ציבורי פתוח ל :דרך מוצעת,שטחים פתוחים ,עירוני מעורב. .2קביעת מגרשים להקמת  1,390יח"ד .קביעת מגרשים למסחר ומשרדים ,קביעת מגרשים למבנים ומוסדות
ציבור ,שטחים ציבוריים פתוחים ,שטחים פתוחים ,דרכים ,חניונים ,מגרשים לפיתוח נופי ,מתקנים הנדסיים
ומגרשים להסדרת פשט נחלים.
 .3קביעת שטחי בניה למגורים א' בהיקף של  1124יח"ד.
 .4קביעת שטחי בניה למגורים ב' בהיקף של  266יח"ד ,וכן קביעת שטחי בניה לחזית מסחרית.
 .5קביעת שטחי בניה למבנים ומוסדות ציבור.
 .6קביעת שטחי בניה למסחר ומשרדים.
 .7קביעת שטחי בניה למתקנים הנדסיים.
תכנון זמין
 .8קביעת שטחי בנייה לתחבורה.
מונה הדפסה 25
 .9קביעת שטחי בניה בשטחים ציבוריים פתוחים.
 .10קביעת קווי בניין.
 .11קביעת תנאים למתן היתר בניה.
 .12קביעת הוראות והנחיות לפיתוח השטחים הפתוחים הציבוריים והשטחים למבני ציבור.
 .13קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי לרבות פרוט חומרי גמר.
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.3

טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1

טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

יעוד
דרך מאושרת
דרך מוצעת
חניון
מבנים ומוסדות ציבור
מגורים א'
מגורים ב'
מסחר ומשרדים
מתקנים הנדסיים
נחל /תעלה/מאגר מים
עירוני מעורב
שטח ציבורי פתוח
שטחים פתוחים
תחבורה

תאי שטח
825 ,822 - 820
869 - 859 ,851 - 826 ,824 ,823 ,819 - 800
872 - 870
420 - 401
525 - 451 ,376 - 251 ,223 - 1
569 - 551
573 - 571
582 - 580
750 - 740
1292 - 1290
684 - 670
706 - 685 ,669 - 600
881 ,880

סימון בתשריט
גבול מתחם
גבול מתחם
גבול מתחם

יעוד
דרך מוצעת
מבנים ומוסדות ציבור
מגורים א'

גבול מתחם
גבול מתחם
גבול מתחם
דרך /מסילה לביטול
דרך /מסילה לביטול
דרך /מסילה לביטול
הנחיות מיוחדות

נחל /תעלה/מאגר מים
שטח ציבורי פתוח
שטחים פתוחים
דרך מאושרת
עירוני מעורב
שטחים פתוחים
דרך מוצעת

הנחיות מיוחדות

מגורים א'

הנחיות מיוחדות
הנחיות מיוחדות
הנחיות מיוחדות

מגורים ב'
עירוני מעורב
שטחים פתוחים

חזית מסחרית
חזית מסחרית
חזית מסחרית
חזית מסחרית

דרך מוצעת
מבנים ומוסדות ציבור
מגורים א'
מגורים ב'

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

תאי שטח כפופים
866 - 861 ,828 - 826
415 ,411
 - 509 ,370 - 358 ,220 ,208 - 180תכנון זמין
מונה הדפסה 25
520
746 ,745
683
706 ,705 ,691 - 685
821
1290
698 ,695 ,694
,833 ,828 ,818 ,810 ,808 ,806 ,800
869 - 867 ,851 ,850 ,838 ,837
,63 - 61 ,57 - 55 ,51 - 45 ,26 - 23
,268 - 260 ,223 - 221 ,219 - 209
,373 - 371 ,286 - 283 ,279 - 275
525 - 521 ,496 - 493 ,457 ,376 ,375
558
תכנון זמין
1290
מונה הדפסה 25
,626 ,625 ,623 - 621 ,615 - 613
693 ,692
818
417
468 ,461 ,460 ,317 ,280 ,279 ,272
569 - 551

מועד הפקה - 15:55 26/12/2017 :עמוד  11מתוך  - 32מונה תדפיס הוראות25 :

תכנית מס' - 652-0399329 :שם התכנית :ערערה בנגב  -שכונה 10

סימון בתשריט
חזית מסחרית
חזית מסחרית

3.2

יעוד
שטח ציבורי פתוח
שטחים פתוחים

תאי שטח כפופים
676
631

טבלת שטחים

מצב מאושר
יעוד
אזור נוף כפרי חקלאי משולב
אתר לסילוק פסולת יבשה
דרך מאושרת
שטח לתכנון בעתיד
שטח ציבורי פתוח
סה"כ

אחוזים
8.78
7.21
0.97
81.67
1.36
100

מ" ר
89,637
73,658
9,949
833,829.76
13,917
1,020,990.76

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

מצב מוצע
יעוד
דרך מאושרת
דרך מוצעת
חניון
מבנים ומוסדות ציבור
מגורים א'
מגורים ב'
מסחר ומשרדים
מתקנים הנדסיים
נחל /תעלה/מאגר מים
עירוני מעורב
שטח ציבורי פתוח
שטחים פתוחים
תחבורה
סה"כ

מ"ר מחושב
20,067.35
170,769.81
6,923.9
68,985.84
278,988.64
23,581.59
3,161.36
903
59,319.67
253,877.7
41,933.62
106,057.41
430.88
1,035,000.77

אחוזים מחושב
1.94
16.50
0.67
6.67
26.96
2.28
תכנון זמין
0.31
מונה הדפסה 25
0.09
5.73
24.53
4.05
10.25
0.04
100

תכנון זמין
מונה הדפסה 25
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.4

יעודי קרקע ושימושים

4.1

מגורים א'

4.1.1

שימושים
א .מגורים
ב" .שיג" למפגש ואירוח משפחתי
ג .מבנים זמניים למגורים
תכנון זמין
ד .ממ"ד ,מחסן ,חנייה מקורה
מונה הדפסה 25
הוראות
הוראות בינוי
 .1מספר מבנים
א( תותר הקמת מספר מבנים במגרש ובלבד שיישמר מרחק מינימלי של  6מ' בין מבנים בחזיתות
פתוחות הפונות זו אל זו .במידה ויוצעו מבנים בהם החזיתות הפונות זו אל זו אטומות ,המרחק
בין המבנים ייקבע בכפוף לאישורו של מהנדס הוועדה המקומית.
ב( למרות האמור לעיל ,במגרשים בעלי קו בניין המאפשר זאת ,תותר בניית מבני מגורים צמודים
עם קירות משותפים )מרווח  0.0בין הבניינים( בהסכמת שני בעלי המגרשים הגובלים ובאישור
מהנדס המועצה .לא יותרו פתחים בקו בניין "."0

4.1.2
א

 .2מספר קומות וגובה מבנים
באזור זה תותר בניית בתים בני  3קומות מעל מפלס כניסה קובעת ,בתוספת קומת מרתף
לאחסנה.
תכנון זמין
מונה הדפסה 25

 .3מחסנים מבני עזר
א( תותר בניית מחסן לשרות משק הבית
ב( שטח המחסן יבוא במניין שטחי השירות במגרש ושטחו המרבי יהיה  10מ"ר
ג( גובה מירבי למחסן יהיה  2.2מ' נטו בגג שטוח ו 3.0-מ' נטו בגג משופע
ד( בניית המחסן תותר גם במרווח הצידי או האחורי בקו בניין  0ובתנאי שתשמר חזית אטומה
למגרש שכן
ה( ניקוז הגגות יהיה אל תוך תחום המגרש המבקש

" .4שיג"
א( באזור זה תותר בניית "שיג" כחלק ממבנה מגורים או כמבנה נפרד
ב( תותר בניית ה"שיג" כמבנה ראשון במגרש גם בחלקו האחורי של המגרש
ג( שטח ה"שיג" יבוא במניין השטח העיקרי במגרש
ד( בנית "שיג" תתאפשר בקווי בניין " "0לקוי בניין קדמי וצדיים ,לא יותרו פתחים בקווי בניין "
 "0והגישה אל ה"שיג" תהייה מתחום המגרש בלבד
תכנון זמין
ה( ניקוז גג ה"שיג" יהיה אל תוך המגרש שבו יבנה השיג ,לא יותר ניקוז הגג אל תוך מגרשי מונה הדפסה 25
מגורים גובלים
 .5מבנים זמניים למגורים
א( באזורים ביעוד מגורים א' תותר הקמת מבנה מגורים לשימוש זמני
ב( המבנה יוקם בחלקו האחורי של המגרש .המיקום הסופי של המבנה במגרש ייקבע בתכנית בינוי
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4.1

מגורים א'
ופיתוח למגרש באופן בו לא ימנע את הקמת מבני הקבע הקבועים בתכנית זו
ג( לצורך הקמת מבנה זה תותר תותר בנייה ללא שמירה על קווי הבניין )תותר הבנייה בקו בניין "
("0
ד( המבנה יהיה בשטח של עד  70מ"ר
ה( ביסוס המבנה והמערכת הנושאת יתאימו לדרישות ההנדסיות המקובלות למבנים יבילים או
מבנים מתועשים קלים חד-קומתיים המורכבים באתר ,הן לצורכי בטיחות והן לצורכי חיבור
לתשתיות שבגבול המגרש .חומרי הבנייה למבנה יהיו חומרי בנייה תקניים לבנייה למגורים
תכנון זמין
ו( המבנה יחויב בליווי הנדסי ובחישוב סטטי ,אלא אם כן מדובר במבנה מתועש עם תו תקן מונה הדפסה 25
ז( הקמת המבנים תוקם לפרק זמן של עד  24חודשים לכל היותר ,ופינויים יהיה תנאי לאכלוס
מבנה הקבע
ח( תנאי להקמת המבנים למגורים זמניים בהתאם להוראות אלו ,יהיה הוצאת היתר מאת הוועדה
המקומית
 .6ניקוז גגות
א( כל הגגות ינוקזו לתחומי המגרש בלבד
 .7גדרות
א( הגדרות ייבנו בגבול המגרש ויהיו באישור מהנדס הוועדה המקומית
ב( שערים בגדרות חיצוניות הפונות לרחוב יפתחו אל תוך תחום המגרש

4.2

מגורים ב'

4.2.1

שימושים
א .מגורים
ב .חזית מסחרית
ג .ממ"ד ,מחסן ,חנייה מקורה
ד .אחסון לצרכי מסחר
הוראות
הוראות בינוי
 .1מספר מבנים
במגרשים אלו תותר הקמת מבנה עיקרי אחד בלבד

4.2.2
א

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

 .2מספר קומות וגובה מבנים
באזור זה תותר בניית בתים בני  5קומות מעל מפלס כניסה קובעת ,בתוספת קומת מרתף לאחסנה
 .3מחסנים
א( תותר בניית מחסן לשרות משק הבית
ב( המחסן ייבנה כחלק ממבנה עיקרי
 .4מרתף
א( באזור זה תותר בניית מרתף
ב( גובה המרתף לא יעלה על  2.20מ' נטו ומפלס תחתית התקרה לא יעלה על  0.8מ' מעל פני
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4.2

מגורים ב'
הקרקע במגרש ,בחלק הבניין בו בנוי המרתף
 .5ניקוז גגות
כל הגגות ינוקזו לתחומי המגרש בלבד
 .6גינה משותפת
בכל מגרש יתוכנן שטח פתוח ,של לפחות  50מ"ר ,כגינה משותפת לשימוש הדיירים

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

 .7גדרות
א( הגדרות ייבנו בגבול המגרש וגובה הגדרות לא יעלה מעל  1.20מ' מעל למפלס המדרכה
הסמוכה ,ויהיו באישור מהנדס הוועדה המקומית
ב( שערים בגדרות חיצוניות הפונות לרחוב יפתחו אל תוך תחום המגרש
 .8גגות
קולטי שמש ומתקנים הנדסיים ימוקמו על הגגות ויוסתרו ע"י מעקות וקירות כחלק מתכנון
החזית
 .9חניה
במגרשים אלו תותר התקנת מחסום בתוך שטח החניה ,להפרדה בין החניות המיועדות לטובת
החזית המסחרית ובין החניות המיועדות לטובת המגורים
ב

מסחר
סימון מהתשריט :חזית מסחרית
 .1במגרשים אלה קומת הקרקע הפונה לרחוב תהיה מסחרית ,ויותרו בה השימושים :מסחר
קמעונאי ,בתי קפה הסעדה ,שירותים אישיים ומשרדים ,מחסנים ושטחי עזר למסחר ,שטחים
תפעוליים למסחר
 .2לא יותרו שימושים מסחריים המהווים מטרדי רעש או ריח ועלולים להוות מטרד סביבתי
למגורים הסמוכים
 .3מול חזית מסחרית יישמר למעבר חופשי ציבורי ,רוחב מדרכה מינימלי של  4.5מ' .רוחב
המדרכה לצורף סעיף זה יהיה מורכב מרוחב המדרכה המתוכנן בתחום זכות הדרך הסמוכה,
ויושלם על ידי נסיגת הבינוי המסחרי בקומת הקרקע ,נסיגה זאת תוכל אף להתממש כקולונדה
 .4תותר התקנת מצללות להצללת השטח בחזית יחידות המסחר ,בתנאי שעומק המצללה לא
יעבור את גבול המגרש .השטח המכוסה בגגון ייכלל במניין שטחי השירות
 .5חומרי גמר למבנים יהיו מחומרים קשיחים כגון חיפוי אבן ,טיח ,ומוצרי בטון מתועשים .כמו
כן יותרו חומרי גמר אלטרנטיביים כגון לבני בוץ מיוצבות וטיח מחומרים מקומיים הכל בתיאום
ואישור מהנדס הוועדה המקומית
תכנון זמין
מונה הדפסה 25
 .6לא תותר בניה ארעית או שימוש בחומרים קלים כגון פח ואסבסט
 .7חומרי הגמר לחניות ומחסנים בתחום המגרש ישתלבו ויתאמו בצורה הולמת בהתאם לאישור
מהנדס הוועדה המקומית

ג

הנחיות מיוחדות
הנחיות בריאות
 .1תהיה כניסה נפרדת לאגף העסקים ולאגף המגורים

תכנון זמין
מונה הדפסה 25
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4.2

מגורים ב'
 .2תחויב הרחקת אדים וריחות מעסקי מזון באמצעות פירים שקצה ארובתם יהיה מעל הגג
הגבוה ביותר בבניין
 .3יתוכננו ביתני אשפה סגורים עבור עסקי המזון
 .4לא יהיה מעבר של צנרת סניטציה )מים וביוב( ברצפה מעל אזורים המשמשים לעסקי מזון
למעט :חדרי מדרגות ,מבואות ,פירים לשירות וחלקים המשמשים לחדרי שירותים ,אלא אם
קיימת קומת ביניים בעלת קרקעית אטומה

4.3

מסחר ומשרדים

4.3.1

שימושים
א .מסחר קמעונאי על גווניו השונים ,בתי קפה ,הסעדה
ב .משרדים ,קליניקות
ג .מחסנים ושטחי עזר למסחר ,שטחים תפעוליים למסחר
הוראות
הוראות בינוי
 .1חדר טכני

4.3.2
א

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

א( תותר תוספת חדר טכני מעל לקומת הגג
ב( גודל החדר הטכני לא יעלה על  25%מגודל הקומה שתחתיו שטח החדר הטכני יבוא במניין
שטחי השירות
 .2מרתף
א( תותר קומת מרתף אשר גובהה לא יעלה על  3.5מ' נטו ומפלס תחתי התקרה לא יעלה על  0.8מ'
תכנון זמין
מונה הדפסה 25
מעל פני הקרקע במגרש ,בחלק הבניין בו בנוי המרתף.
 .3מבני עזר
א( תותר הקמת מבני עזר למבני הציבור )חדר אשפה ,סככות צל ,מבנה שמירה וכיו"ב( .מבני העזר
יוכלו להיבנות בקו בניין  0בכפוף לאישור מהנדס הוועדה.

4.4

מבנים ומוסדות ציבור

4.4.1

שימושים
א .בתי ספר ,גני ילדים ,מעונות ופעוטונים ,מועדונים לנוער ,לנשים ולקשישים ולתת קהילות
נוספות
ב .מסגד ושירותי דת
ג .שרותי בריאות וקהילה
ד .חקלאות קהילתית ,גני משחקים ומתקני ספורט
ה" .שיג"  -מבנה התכנסות ואירוח ע"פ הגדרתו בתכנית
תכנון זמין
מונה הדפסה 25
ו .מתקנים טכניים מקומיים כגון :חדרי סעף ,מתקני השנאה ,גנרטורים וכו'
ז .מעבר תשתיות ציבוריות תת קרקעיות.
ח .מבני עזר לשימוש מבני הציבור לרבות ביתן שמירה ,סככות צל וכיו"ב
הוראות
הסדרת שטח /מקרקעין
 -השימושים במגרשים אלו יהיו בהתאם לכתוב בנספח הבינוי.

4.4.2
א
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4.4

מבנים ומוסדות ציבור
 ניתן לבצע שינויים בשימוש למגרש באישור מהנדס הוועדה המקומית ,בתנאי שהוקצה מגרשחלופי לשימוש המוצע בנספח הבינוי של תכנית זו.

ב

אדריכלות
 .1חדר טכני
א( תותר תוספת חדר טכני מעל לקומה השניה
ב( גודל החדר הטכני לא יעלה על  25%מגודל הקומה שתחתיו שטח החדר הטכני יבוא במניין
תכנון זמין
שטחי השירות
מונה הדפסה 25
 .2מרתף
תותר קומת מרתף אשר גובהה לא יעלה על  3.5מ' נטו ומפלס תחתי התקרה לא יעלה על  0.8מ'
מעל פני הקרקע במגרש ,בחלק הבניין בו בנוי המרתף.
 .3מבני עזר
תותר הקמת מבני עזר למבני הציבור )חדר אשפה ,סככות צל ,מבנה שמירה וכיו"ב( .מבני העזר
יוכלו להיבנות בקו בניין  0בכפוף לאישור מהנדס הוועדה
 .4גדרות
גדרות מבני החינוך יעמדו בדרישות ותקני משרד החינוך.

ג

הוראות בינוי
 תותר הקמת יותר ממבנה אחד בכל מגרש בתנאי שהמרחק בין הבניינים לא יפחת מ 6-מ'תכנון זמין
מונה הדפסה 25
 המבנים יבנו באופן שייצרו חזית לדרכים ,לפארקים ולטיילות .החשיפה של החניות תהיה קטנהככל האפשר לרחוב.
 גגות :הגגות יכילו מתקני מיזוג וקולטי שמש .המתקנים והקולטים יוסתרו ע"י המעקה או ע"יחלק הבניין ובתנאי שלא יראו מהאזורים השכנים למגרש.
 -ניקוז הגגות יהיה בתחומי המגרש.

4.5

מתקנים הנדסיים

4.5.1

שימושים
תחנות שאיבה לביוב
הוראות
בינוי ו/או פיתוח
 .1ביצוע התחנה ייעשה בהתאם לצורך ולפתרון הביוב לשכונה
 .2מתקנים אלו ימוגנו מפני שיטפונות
תכנון זמין
מונה הדפסה 25
 .3הקמת התחנות ,שטחם ,מיקומם וגובהם של המבנים יקבע בתכנית בינוי ופיתוח שתאושר ע"י
משרד הבריאות כתנאי להוצאת היתר בניה
 .4פיתוח :במסגרת הבקשה להיתר תוגש תכנית הפיתוח לאישור הועדה .תכנית הפיתוח תכלול:
מיקום ,שטח ,גובה המבנה ההנדסי ,דרך גישה ,גידור ,גינון ,קירות תמך ,מרכיבי הסתרה

4.5.2
א
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4.6

דרך מאושרת

4.6.1

שימושים
א .דרך
ב .גינון
ג .מעבר קווי תשתית
ד .מתקני מחזור ,ריהוט רחוב ,תחנות אוטובוס
הוראות
דרכים
תכנון זמין
מונה הדפסה 25
 .1תוואי הדרכים ורוחבן בהתאם למצוין בתשריט
 .2תכנון מפורט לדרכים יאושר על ידי מהנדס הוועדה ורשות התמרור המקומית כתנאי להיתר
בניה
 .3בתוך תחום הדרך יותרו הרחבות מקומיות לצורך תחנות אוטובוס והסדרי צמתים
 .4תכנון מפורט לדרך יכלו בין היתר:
א .קביעת מפלסי הדרכים סופיים
ב .תכנון המיסעות והמדרכות
ג .קווי ראיה בצמתים ועקומות
ד .הסדרי תנועה
ה .פתרון ניקוז מי גשם למניעת הצפת מגרשים סמוכים
ו .תכנון נטיעות לאורך המדרכות

ב

חניה
בהתאם לתקן חניה תקף בעת הוצאת היתר הבנייה

ג

הוראות פיתוח
 .1דרכים הגובלות בשטח פתוח או במבני ציבור יתוכננו בתיאום עם השטח הגובל.
 .2הפיתוח יכלול נטיעות לאורך הדרך בהתאם להוראות המפורטות בסעיף ד להלן
 .3במקומות הרלוונטים פיתוח הדרך יכלול התייחסות למניעת הצפות במגרשים גובלים

ד

הוראות פיתוח
הצללה ונטיעות
 .1יושם דגש על נטיעת עצי צל נשירים
 .2מרחק בין עצים לא יעלה על  20מ'
 .3העצים ימוקמו במרחק המינימלי הנדרש מהמיסעה בהתאם להנחיות משרד התחבורה

4.7

דרך מוצעת

4.7.1

שימושים
א .דרך
ב .גינון
ג .מעבר קווי תשתית
ד .מתקני מחזור ,ריהוט רחוב ,תחנות אוטובוס
הוראות
דרכים

4.6.2
א

4.7.2
א
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4.7

דרך מוצעת
 .1תוואי הדרכים ורוחבן בהתאם למצוין בתשריט
 .2תכנון מפורט לדרכים יאושר על ידי מהנדס הוועדה ורשות התמרור המקומית כתנאי להיתר
בניה
 .3בתוך תחום הדרך יותרו הרחבות מקומיות לצורך תחנות אוטובוס והסדרי צמתים
 .4תכנון מפורט לדרך יכלו בין היתר:
א .קביעת מפלסי הדרכים סופיים
ב .תכנון המסעות והמדרכות
תכנון זמין
מונה הדפסה 25
ג .קווי ראיה בצמתים ועקומות
ד .הסדרי תנועה
ה .פתרון ניקוז מי גשם למניעת הצפת מגרשים סמוכים
ו .תכנון נטיעות לאורך המדרכות

ב

חניה
בהתאם לתקן חניה תקף בעת הוצאת היתר הבנייה

ג

הוראות פיתוח
 .1דרכים הגובלות בשטח פתוח או במבני ציבור יתוכננו בתיאום עם השטח הגובל.
 .2הפיתוח יכלול נטיעות לאורך הדרך בהתאם להוראות המפורטות בסעיף ד להלן
 .3חציית הוואדיות ע"י הדרכים המוצעות בתכנית זו תעשה באמצעות גישור או גשר אירי,
בהתאם להנחיות המהנדס.
 .4במקומות הרלוונטים פיתוח הדרך יכלול התייחסות למניעת הצפות במגרשים גובלים

ד

הוראות פיתוח
הצללה ונטיעות
 .1יושם דגש על נטיעת עצי צל נשירים
 .2מרחק בין עצים לא יעלה על  20מ'
 .3העצים ימוקמו במרחק המינימלי הנדרש מהמיסעה בהתאם להנחיות משרד התחבורה

4.8

חניון

4.8.1

שימושים
א .חניון
ב .גינון
ג .מעבר קוי תשתית
ד .מתקני מחזור
הוראות
חניה
 .1תא שטח  870ישמש כמגרש חניה עבור המוסד הציבורי הסמוך ולבאי השצ"פ.
 .2תאי שטח  871ו 872-ישמשו לחניון לרכב כבד ומשאיות .תנאי למתן היתר בנייה לחניון
במגרשים אלו יהיה הגשת דו"ח אקוסטי לבחינת ההשפעות הצפויות של התנועה והחנייה
בחניונים על מבני המגורים וקביעת אמצעים למיגון ומניעת מטרדים בהתאם לצורך

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

4.8.2
א
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4.8

חניון

ב

ניקוז
ישולבו אמצעים להשיית נגר עילי .תכנון שטחים אלו יעשה ע"י אדריכל הנוף בשיתוף יועץ שימור
נגר.

4.9

שטח ציבורי פתוח

4.9.1

שימושים
תכנון זמין
א .מתקני משחק ,מתקני ספורט ,ריהוט גן ומתקני הצללה
מונה הדפסה 25
ב .אוהל אירוח זמני לטובת אירועים ושמחות
ג .תחנות טרפו ,חדר תקשורת ,קווי מתחם ותשתית למעט תחנות שאיבה
ד .תחנות לחלוקת דואר ,מרכזי מחזור ,מבני שירותים ,ומחסנים תפעוליים לטובת הגינון במקום.
הוראות
בינוי ו/או פיתוח
הפיתוח יכלול -ריצוף שבילים ,מדרגות ,גדרות וקירות תמך ייבנו מחומרים עמידים ואיכותיים,
בהתאם לשיקול דעת הוועדה המקומית.

ב

הנחיות מיוחדות
בשטחים אלה תותר הקמת אוהל אירוח זמני לצורך כינוס משפחתי לשמחות ואירועים ,האוהל
יוקם לקראת האירוע ויפורק עם סיומו באחריות המשתמשים ובאופן שלא יגרום נזק לפיתוח
הקיים

ג

חשמל
תחנות טרפו
תכנון זמין
מונה הדפסה 25
א .במגרשים  ,684 - 682 ,679 - 677 ,674 - 673 ,670תותר הקמת תחנת טרפו לחשמל בהתאם
לזכויות הבנייה בשימוש מתקנים הנדסיים המופיעות למגרשים אלו בטבלת זכויות והוראות
בנייה
ב .תנאי למתן היתר בנייה למתקנים הנדסיים יהיה אישור תשריט חלוקה למגרש בסמכות וועדה
מקומית .שטח המגרש המיועד לא יעלה על  70מ"ר
ג .מבני תחנות טרפו ימוקמו במרחק מינימלי ממבני המגורים בהתאם להנחיות חברת החשמל

ד

ניקוז
בשטחים הציבוריים ,ישולבו אמצעים להשיית נגר עילי .תכנון שטחים אלו יעשה ע"י אדריכל הנוף
בשיתוף יועץ שימור נגר.

4.10

שטחים פתוחים

4.10.1

שימושים
א .מדרכות ,שבילי הליכה ושבילי אופניים.
ב .גינון ,ספסלי גן ושולחנות גן.
ג .מתקני משחק ומתקני ספורט.
ד .תאורה.
ה .מעבר תשתיות ציבוריות תת קרקעיות כולל דרך ביוב.
ו .מתקנים הנדסיים כולל תח' טרפו.
ז .מתקני מחזור.

4.9.2
א
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4.10
4.10.2
א

שטחים פתוחים
ח .תמיכה וביסוס קרקע ,עבודות עפר.
הוראות
בינוי ו/או פיתוח
 .1שטחים אלה יפותחו באופן אקסטנסיבי.
 .2יש לשמר ככל הניתן המאפיינים הטבעיים של תא השטח כגון מסלע וצמחיה מקוריים.
 .3בתחום המגרשים כאמור תותר העברת מערכות תשתית תת-קרקעיות משולבות ומוסתרות
בפיתוח השטח ומבנים הנדסיים המשרתים מערכות אלה .יותר מעבר לרכב שרות וחירום בלבד.

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

ב

חשמל
תחנות טרפו
א .במגרשים  608ו ,630-תותר הקמת תחנת טרפו לחשמל בהתאם לזכויות הבנייה בשימוש
מתקנים הנדסיים המופיעות למגרשים אלו בטבלת זכויות והוראות בנייה
ב .תנאי למתן היתר בנייה למתקנים הנדסיים יהיה אישור תשריט חלוקה למגרש בסמכות וועדה
מקומית .שטח המגרש המיועד לא יעלה על  70מ"ר
ג .מבני תחנות טרפו ימוקמו במרחק מינימלי ממבני המגורים בהתאם להנחיות חברת החשמל

4.11

נחל /תעלה/מאגר מים

4.11.1

שימושים
א .פעולות הסדרת הערוצים והבטחת הזרימה בהם.
ב .שימור חקלאות מסורתית.
ג .עבודות עפר ותימוך דרכים.
תכנון זמין
ד .מעבר תשתיות.
מונה הדפסה 25
ה .כל שימוש אחר בהתאם לתמ"א /34ב 3/ובתיאום עם רשות הניקוז.
הוראות
הוראות פיתוח
 .1הסדרת הערוצים והבטחת הזרימה בהם
א( יותרו הסדרת ערוצים בהתאם לנספח ניקוז וניהול מי-נגר ובתיאום עם רשות הניקוז שיקמה-
בשור.
ב( יותרו עבודות תיעול ודיפון התעלה.
ג( יותרו הקמת מעבירי מים במפגשי ערוצים עם דרכים חוצות.
ד( כל פעולה לצמצום רוחב תא השטח ו/או יצירת תעלה מדופנת ו/או תעלה חפורה להובלת המים
תותר רק בקבלת אישור רשות הניקוז.
ה( תובטח גישה אל הנחלים לרשות הניקוז שקמה-בשור לשם ביצוע פעולות להבטחת זרימת
הנחלים.

4.11.2
א

 .2מגרשים הסמוכים לייעוד שטח ציבורי פתוח מוצע ,ישומרו וישולבו יחד עם מגרשי השצ"פ
הסמוכים כפארק עירוני.
 .3חקלאות מסורתית בתחום הנחל
א( יותר הטיפול במטעים הקיימים והמשך נטיעות בתחום אפיק הנחל בתיאום עם משרד
החקלאות.
ב( לא יותרו גידולים עונתיים ו/או גידולים בחממות או תחת יריעות כלשהן.
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4.11

נחל /תעלה/מאגר מים
ג( יותרו פעולות שימור ואחזקת הסוללות ויצירת סיכרונים באפיק נחלים להשהיית מי נגר.
ד( לא יותר איגום מי נגר בעומקים העולים על  0.2מ'.
ה( תותרנה עבודות תיעול נקודתיות לשימור הזרימה בקצה הסוללות.
ו( לא יותרו גידולים הנדרשים לריסוס ולטיפול בחומרים רעילים ומזהמים.
 .4עבודות עפר לדרכים מצרניות ו/או חוצות את הנחל
א( תותרנה עבודות עפר לדיקור לדרכים המצרניות ו /או החוצות את הנחל.
תכנון זמין
מונה הדפסה 25
ב( תותרנה עבודות תימוך הדרכים בקירות תמך  /מסלעות וכו'
ג( תכניות לעבודות עפר ותימוך כמופיע לעיל יתואמו ויאושרו על-ידי רשות הניקוז שקמה -בשור.

ב

תשתיות
קווי תשתית
במגרשים אלו תותר העברת קווי תשתית כגון ניקוז ,תיעול וביוב ,בתיאום ובאישור רשות הניקוז
שקמה  -בשור.

4.12

עירוני מעורב

4.12.1

שימושים
תאי השטח המסומנים בתכנית זו בייעוד "עירוני מעורב" ,הינם בייעוד מתארי ,ומיועדים לתכנון
מפורט עתידי בתכנית מפורטת שתוגש.
הוראות

4.13

תחבורה

4.13.1

שימושים
א .חנייה לאוטובוסים
ב .שירותים ציבוריים
ג .משרדים יעודיים למסוף האוטובוסים
ד .גינון
הוראות
אדריכלות
 .1במגרש ייבנה מבנה בן קומה אחת לשימושים ייעודיים למסוף אוטובוסים.
 .2חומרי הגמר יפורטו בבקשה להיתר הבניה.

4.12.2

4.13.2
א

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

מועד הפקה - 15:55 26/12/2017 :עמוד  22מתוך  - 32מונה תדפיס הוראות25 :

תכנית מס' - 652-0399329 :שם התכנית :ערערה בנגב  -שכונה 10

 .5טבלת זכויות והוראות בניה  -מצב מוצע
שימוש

תאי שטח

יעוד

מגורים א'
מגורים א'
מגורים א'
מגורים ב'
מגורים ב'
מגורים ב'

מגורים א'
מגורים א'
מגורים א'
מגורים ב'
מסחר
מסחר

מגורים ב'

מסחר

מגורים ב'
מגורים ב'

מסחר
מסחר

מגורים ב'
מסחר
ומשרדים
מסחר
ומשרדים
מסחר
ומשרדים
מסחר
ומשרדים
מסחר
ומשרדים
מסחר
ומשרדים
מבנים
ומוסדות
ציבור
מבנים
ומוסדות
ציבור
מבנים
ומוסדות
ציבור
מבנים
ומוסדות
ציבור

מסחר
מסחר

גודל מגרש
)מ"ר(

גודל מגרש
מזערי

שטחי בניה
)מ"ר(
מעל הכניסה הקובעת
שרות
עיקרי

תכסית
) %מתא
שטח(

מתחת לכניסה הקובעת
שרות
עיקרי

מספר יח"ד גובה מבנה-
מעל הכניסה
הקובעת
)מטר(

סה"כ שטחי
בניה

מספר קומות

מעל הכניסה
הקובעת

223 - 1
376 - 251
525 - 451
569 - 551
566 ,551
,553 ,552
,565 ,556
567
,560 ,554
562
557 ,555
,563 ,558
,568 ,564
569
561 ,559
571

450
700
902
1156
1200
1200

360
540
720
1420
180
180

80
120
160
420
50
60

0
0
0
0
0
0

60
90
120
260
0
0

500
750
1000
2100
230
240

50
50
50
45
45
45

1208

170

40

0

0

210

45

21

1185
1156

160
150

40
40

0
0

0
0

200
190

45
45

21
21

5
5

1203
840

180
220

40
60

0
0

0
20

220
300

45
50

21
20

5
4

1
1

משרדים

571

840

700

200

0

30

930

50

20

4

1

מסחר

572

1120

220

60

0

20

300

50

20

4

1

משרדים

572

1120

1130

210

0

50

1390

50

20

4

1

מסחר

573

1201

220

60

0

20

300

50

20

4

1

משרדים

573

1201

1220

210

0

50

1480

50

20

4

מבנים
ומוסדות
ציבור
מבנים
ומוסדות
ציבור
מבנים
ומוסדות
ציבור
מבנים
ומוסדות
ציבור

401

21894

26280

8750

0

8750

43780

45

16

4

1
תכנון זמין
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403 - 402

9383

11400

3800

0

3800

19000

45

16

4

1

,408 - 404
411 - 410

1467

1800

600

0

600

3000

45

16

4

1

417 ,409

1895

2400

800

0

800

4000

45

16

4

1
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4
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מתחת
לכניסה
הקובעת
1
 1תכנון זמין
 1מונה הדפסה 25
1
1
1

12
12
12
21
21
21

3
3
3
5
5
5
5

1
1
1
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יעוד

שימוש

תאי שטח

גודל מגרש
)מ"ר(

גודל מגרש
מזערי
מבנים
מבנים
ומוסדות
ומוסדות
ציבור
ציבור
מבנים
מבנים
ומוסדות
ומוסדות
ציבור
ציבור
מבנים
מבנים
ומוסדות
ומוסדות
ציבור
ציבור
מבנים
מבנים
ומוסדות
ומוסדות
ציבור
ציבור
מבנים
מבנים
ומוסדות
ומוסדות
ציבור
ציבור
שטח ציבורי שטח ציבורי
פתוח
פתוח
שטח ציבורי מתקנים
הנדסיים
פתוח
שטחים
פתוחים
מתקנים
הנדסיים
תחבורה

מתקנים
הנדסיים
מתקנים
הנדסיים
תחבורה

שטחי בניה
)מ"ר(
מעל הכניסה הקובעת
שרות
עיקרי

תכסית
) %מתא
שטח(

מתחת לכניסה הקובעת
שרות
עיקרי

מספר יח"ד גובה מבנה-
מעל הכניסה
הקובעת
)מטר(

סה"כ שטחי
בניה

מספר קומות

מעל הכניסה
הקובעת

412

2720

3260

1090

0

1090

5440

45

16

4

מתחת
לכניסה
הקובעת
1

415 - 413

1000

1200

400

0

400

2000

45

16

4

1

416

2900

3480

1160

0

1160

5800

45

16

4

 1תכנון זמין
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419 - 418

500

600

200

0

200

1000

45

16

4

1

420

4400

5280

1760

0

1760

8800

45

16

4

1

684 - 670

481

25

0

0

0

25

5

5

1

0

- 673 ,670
- 677 ,674
- 682 ,679
684
630 ,608

891

50

0

0

0

50

5

5

1

0

764

50

0

0

0

50

5

5

1

0

582 - 580

300

300

0

0

0

300

100

5

1

0

881 - 880

180

50

10

0

0

60

35

5

1

0

האמור בטבלה זו גובר ,במקרה של סתירה ,על הוראות כלליות אחרות ,בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע.
גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית
שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו
תכנון זמין
מונה הדפסה 25

הערה ברמת הטבלה:
א .קווי הבניין יהיו כמופיע בתשריט
ב .במגרשי מסחר ומשרדים ובמגרשי מגורים ב' בעלי חזית מסחרית ,קווי הבניין הפונים אל זכות הדרך יהיו "קווי בניין "0
ג .זכויות הבנייה המופיעות בטבלה זו תקפים במלואם לכל אחד מהמגרשים המתייחסים אליהם
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.6
6.1

הוראות נוספות
תנאים למתן היתרי בניה
תנאים למתן היתרי בנייה בתחום התכנית
א .תנאי להיתר לעבודות פיתוח הכבישים והתשתיות יהיה הגשת תכנית עבודה ושלביות לפיתוח
הדרכים והתשתיות הציבוריות ,לאישור מהנדס הוועדה המקומית בקנ"מ .1:500
ב .תנאי להיתר בניה בתחום התכנית יהיה אישור תכניות הסדרי תנועה ותמרור מפורטות ע"י
רשויות התמרור המוסמכות.
תכנון זמין
מונה הדפסה 25
ג .היתרי בניה למגרשים בתחום התכנית יינתנו לאחר השלמת תכניות מפורטות לפתרון ביוב
ואישורן ע"י נציגי משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה .התכנית תכלול הנחיות לביצוע
שיבטיחו כי פתרון הביוב יבוצע בד בבד עם ביצוע עבודות הפיתוח והבניה במגרש הכוללות
הרחבת מתקן הקצה לשפכים בכפוף לאישור משרד הבריאות.
ד .תנאי למתן היתר לעבודות עפר למתחם ספציפי או לתכנית כולה הינו הגשת סקר מפגעים
סביבתיים קיימים בשטח הבקשה ,ואישור המשרד להגנת הסביבה כי הושלם הטיפול ו/או
הסילוק של המפגעים.
ה .סיכונים ססמים
 (1על המהנדס האחראי לבינוי להגדיר את סוג הקרקע ולהציג חישוב של ספקטרום התאוצות
לתכנון על פי הנחיות ת"י .413
 (2המהנדס האחראי לתכנון מבנים הנמנים על רשימת המבנים בעלי חשיבות א' לפי הגדרתם
בת"י  ,413יקבע האם צריך להכין סקר תגובת אתר ספציפי על פי הנחיות התקן.
ו .תנאי למתן היתר בניה ולמתקני עזר לבניה אשר גובהם עולה על  15מ' מעל פני השטח הינו
אישור רת"א ומשרד הבטחון.
תכנון זמין
מונה הדפסה 25
ז .תנאי למתן היתר בנייה לחניון במגרשים  871ו 872-יהיה הגשת דו"ח אקוסטי לבחינת
ההשפעות הצפויות של התנועה והחנייה בחניונים על מבני המגורים וקביעת אמצעים למיגון
ומניעת מטרדים בהתאם לצורך.
ח .תנאי למתן היתר להקמה או אישור להפעלה של חדר /תחנת השנאה יהיה קבלת אישור
הקמה מהממונה במשרד להגנת הסביבה בהתאם לחוק הקרינה הבלתי מייננת התשס"ו ).(2006
תנאים למתן היתר בנייה למגרשי מגורים
א .היתר בניה למגרש יוצא על ידי הוועדה המקומית על פי תכנית זו לאחר אישורה ועל פי בקשה
להיתר בניה הכוללת תכנית בינוי ופיתוח למגרש בקנה מידה  ,1:100ובהתאם להוראות תכנית
זו .הכל להנחת דעתו של מהנדס הוועדה המקומית.
ב .בקשה להיתר בניה תכלול חישוב מוערך של כמות פסולת הבניין הצפויה עקב עבודות הבנייה
ואישור של פינוי הפסולת לאתר מאושר ומוסדר ע"פ כל דין .אישור אכלוס מותנה בהצגת אישור
פינוי כאמור התואם לכמות שהוערכה.
תכנון זמין
מונה הדפסה 25

תנאים למתן היתרי בנייה למבני ציבור
א .היתר בניה למגרש יוצא על ידי הוועדה המקומית על פי בקשה להיתר בניה הכוללת תכנית
בינוי למגרש בקנה מידה  1:100ותכנית פיתוח למגרש .הכל להנחת דעתו של מהנדס הוועדה
המקומית.
ב .תכנית הפיתוח לעיל תוגש בקנה-מידה  1:250לפחות ותכלול את המרכיבים הבאים:
 (1העמדת המבנים במגרש המציגה מיצוי של לפחות  80%מזכויות הבנייה במגרש.
 (2דרכי גישה למבנים.
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6.1

תנאים למתן היתרי בניה
 (3פיתוח נופי לרבות רחבות ,שבילים ,אזורי נטיעות וגינון ושטחים פתוחים לסוגיהם
 (4מבני עזר לרבות סככות ומתקנים טכניים
 (5מפלסי  0.00למבנים השונים
 (6קווי בניין במגרש והעמדת הבניינים בתחומי קווי הבניין.
 (7עמידה בתכסית המותרת ומס' הקומות.
 (8פתרון ביוב וניקוז למגרש ולמבנים השונים בו ,המתואמים עם מצב קיים או לנספחי תכנית זו
 (9ישולבו אמצעים להשהיית נגר עילי .תכנון שטחים אלו יעשה ע"י אדריכל הנוף בשיתוף יועץ
תכנון זמין
מונה הדפסה 25
שימור נגר.
 (10אזורי נטיעות וגינון
 (11התכנית תכלול תכנון תנועה וחניה בהתאם לתקן חניה ארצי.

6.2

הוראות פיתוח
ביצוע התכנית ייעשה בד-בבד עם ביצוע מערכות התשתית הנדרשות לצורך ההרחבה המוצעת,
לרבות מוסדות הציבור והשטחים הפתוחים הנדרשים לכך

6.3

הנחיות מיוחדות
סימון בתשריט :הנחיות מיוחדות
בשטחי מגרשים המסומנים בתשריט כמגורים )בכל סוגי ייעודי המגורים( עם הנחיות מיוחדות,
יחולו ההוראות הבאות ,בנוסף להוראות המופיעות לגבי מגרשים אלה על פי ייעודם בתכנית:
א .בסמכות הוועדה המקומית להוציא היתרי בנייה למגרשים אלה לשימוש מבנים זמניים
למגורים ,במבנים יבילים ו/או יבילים חד-קומתיים ,שירותי ציבור זמניים נלווים ,דרכים
פנימיות ,תשתיות לטובת המגורים וחניה
תכנון זמין
ב .תותר בניית מתקנים טכניים לתשתיות ,כגון מבנים לתחנות טרנספורמציה ,חדרי תקשורת
מונה הדפסה 25
וכדו'
ג .יותרו תשתיות עליות לצורך השימוש הזמני ,אשר יפורקו עם המעבר למבני הקבע
ד .בעת השימוש למבנים זמניים למגורים תותר הבנייה ללא שמירה על גבולות בין המגרשים
וקווי הבניין כמצוין בתכנית זו ,למעט קווי הבניין של מגרשים אלו אשר גובלים בייעודים
אחרים
ה .שטחי הבנייה המירביים ומספר יחידת הדיור המותרות לא יחרוג מהמותר בכל השטח
המסומן בתכנית זו כ"הנחיות מיוחדות" .יותר ניוד שטחי בנייה ויחידות דיור בין המגרשים ככל
שלא תהייה חריגה מסך שטחי הבנייה ויחידות הדיור הכלולים במגרשים בעלי "ההנחיות
המיוחדות"
ו .שימוש זה יותר לתקופה של שנתיים ,עם אפשרות להארכה לתקופות נוספות ,בסמכות הוועדה
המקומית ובתיאום עם הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב ,ובכל מקרה ,ל 5-שנים לכל
היותר
ז .בתום השימוש למבנים זמניים ולמגורים ,יתבטלו כל הנחיות סעיף זה ועל מגרשים אלו יחולו
תכנון זמין
אך ורק יתר הוראות תכנית זו ,בהתאם לייעודי הקרקע כמפורט בתכנית
מונה הדפסה 25

6.4

עיצוב אדריכלי
חומרי גמר
א .חומרי גמר למבנים יהיו מחומרים קשיחים כגון חיפוי אבן ,טיח ,ומוצרי בטון מתועשים .לא
תותר בניה ארעית או שימוש בחומרים קלים כגון פח ואסבסט
ב .חומרי הגמר לחניות ומחסנים בתחום המגרש ישתלבו ויתאמו בצורה הולמת בהתאם לאישור
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6.4

עיצוב אדריכלי
מהנדס הוועדה המקומית .חומרי גמר לחניה וגדרות יותאמו וישתלבו בכלל חומרי הגמר בהם
נעשה שימוש
ג .יותרו חומרי גמר אלטרנטיביים כגון לבני בוץ מיוצבות וטיח מחומרים מקומיים הכל בתיאום
ואישור מהנדס הוועדה המקומית

6.5

סביבה ונוף
א .נטיעות
 (1בדרך מאספת -דרך שחתך הרוחב הטיפוסי שלה הוא בין  17ל 14-מ' ,ישולבו במדרכה נטיעותתכנון זמין
מונה הדפסה 25
עצים במרווחים של  8-10מ'
 (2בדרך מקומית -דרך שחתך הרוחב שלה הוא בין  11 -13מ' ,ישולבו במדרכה לפחות בצד אחד
של הכביש ובאופן רציף נטיעת עצים במרווחים של  8-10מ'
ב .פיתוח שצ"פ
בשצ"פים הנמצאים במעלה הואדיות .השצ"פים יהוו נקודות תצפית ,מוקדים שכונתיים
ומבואות של העיר לואדי .פיתוח השצ"פים הנ"ל יעשה תוך שימור המבטים אל הואדי ,פתיחות
לנוף וישולבו בו פיתוח אינטנסיבי ואקסטנסיבי.
ג .הנחיות לגינון מקיים
 (1ניהול הגינון הציבורי והפרטי יעשה תוך הימנעות משימוש במינים פולשים ומתפרצים בעלי
פוטנציאל גבוה להתרבות והתבססות בשטחים הפתוחים הסמוכים לשטח התכנית .לצורך כך
תוכן תכנית גינון בליווי ופיקוח רט"ג למגרשי השצ"פ ,בהתייחס למיני הצמחים הכלולים
תכנון זמין
ברשימת צמחי הנוי שאינם רצויים בישראל הזמינה באתר המשרד להגנת הסביבה
מונה הדפסה 25
 (2בגינון העירוני תינתן העדפה לשתילת צמחיה רב שנתית ,מותאמת מבחינה אקלימית
וחסכונית במים וכן צמחיה התומכת באוכלוסיות מיני בעלי חיים מקומיים
ד .מניעת זיהום אור
תאורת גבול האזור הבנוי עם השטחים הפתוחים תופנה אל תוך השכונה תוך הכוונתה לפיזור
אור בלתי ממוקד בעצמה מתונה וצמצום השימוש באור לבן בעצמה רבה
ה .פסולת ביתית
 (1פינוי האשפה יתואם לעת מתן היתר בנייה עם אגף התברואה ובכלל זה התייחסות למתקני
אצירה מספקים במרחב הפרטי ולנגישות לרכבי האיסוף
 (2מתקנים לאצירת פסולת בת מחזור ישולבו ויוסתרו בפיתוח או במבנה ייעודי .רכזי האיסוף
ישולבו בעיצוב העירוני בעדיפות לתת הקרקע ולמניעת חריגה מקו המבנה ו/או המגרש אל מרחב
הולכי הרגל
 (3בהיתר בנייה יכללו מתקני אשפה ביתית חסיני נבירה
תכנון זמין

6.6

ניהול מי נגר

מונה הדפסה 25

א .בשטחי המגרשים יוותרו לפחות  15%מהשטח הכולל לצורך השהיית נגר .השטחים יהיו
מגוננים או מצופים בחומר חדיר )חצץ ,חלוקים וכד'(
ב .תכנון שבילים ושטחים ציבוריים פתוחים
יש לטפל בקרקע המקורית של המגרש ולהחזירה מתוחחת בתום הבניה )הימנעות מערבוב חומר
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6.6

ניהול מי נגר
בניה ,מהידוק מיותר וכו'( .יש למקם שטחים מרוצפים וחדירים בהתייחס למרזבים היורדים מן
הגג ולעשות שימוש בחומרים חדירים לריצוף בחצר ,תוך תכנון קפדני של שיפועי המשטחים
האטומים והחדירים .תכנון נאות של צמחיית הגן ועצוב השטח החדיר בחצרות המבנים מהווה
תפקיד מרכזי בשימור הנגר .בין האמצעים העיקריים המשמשים לכך הם:
 (1עיצוב פני הקרקע-שיפועים ,טרסות וכו'
 (2קביעת סוג ועומק אדמת הגינה ,שבדרך כלל איננה אדמת המגרש הטבעית ,אלא אדמה
שיובאה במיוחד לצורך הגינון.
תכנון זמין
מונה הדפסה 25
 (3קביעת המיקום וסוג צמחייה באמצעות אדריכל נוף.
ג .אמצעים למניעת נזקים ולצמצום פגיעה בטבע ובנוף ,באתרי עתיקות ,בערוץ הנחל ובשטחים
גובלים
 (1מגרשי שבילים ושטחים ציבוריים פתוחים יהיו במפלס נמוך מהמדרכה במספר סנטימטרים
כך שהם יהוו איגום זמני למים .מצע לשטחים הירוקים יהיה שכבת חצץ ו/או טוף בעובי 50ס"מ
ומעליו שכבת גננית .יש לכוון את גלישת עודפי המים אל שטח ציבורי בעל מערכת ניקוז עירונית.
 (2איי-התנועה המגוננים יהוו אזורי השהייה מקוטעים עם העברה חופשית ממקום למקום וכן
הלאה כששאר עודפי הנגר בסוף אי התנועה או במקטעיו יזרמו לצינור תת קרקעי.
 (3בערוצים בהם יהיה שימור נגר עילי ,יש לשתף פעולה עם אדריכל הנוף של התכנית ועם
אגרונום .אדריכל הנוף יקבע את השטחים הירוקים הזמינים לצורכי שימור נגר ואופן השימוש
לצרכי ציבור .האגרונום יקבע את מהות הצמחייה המתאימה לאופן ההשקיה ולאופן קליטה
יעילה של מי השיטפונות לצורך שימור הנגר.
תכנון זמין
ד .מערכת הניקוז תתוכנן כך שסופה בודדת בתקופת חזרה של  1:100שנים תזרום לכל היותר
מונה הדפסה 25

בדרכים ובשטחי הגינון ולא תציף את בתי המגורים ומבני הציבור .
ה .שמירה על ערוצים
 (1תכניות לפיתוח בינוי והנגשה סביב הערוצים יכללו היבטים של שימור בית הגידול הטבעי,
טיפוח מגוון המינים ,הבטחת זרימת מים והבטחת חיבוריות הערוצים עם שטחים פתוחים
סובבים והנגשתם לציבור באופן הממזער את הפגיעה בערכי הטבע המאפיינים אותם .תכניות
הפיתוח הללו יותנו באישור אקולוג
 (2שחזור בתי גידול טבעיים של מישורי הנגב ומגוון המינים המקומי בגדות הערוצים ייעשה
בהתאם לרשימת המינים המתועדים בסקרי טבע שנערכו במרחב וקיבלו את אישור המשרד
להגנת הסביבה )לדוגמת :סקר טבע עירוני ערד ,סקר מישורי הלס ,סקר סובב באר שבע(
 (3פיתוח הערוץ יעשה תוך ניצול משמר של משאבים סביבתיים מקומיים ובכלל זה נגר עילי,
אבני לקט ,צמחייה ודרכי מעבר
 (4לא יותרו שימושים בעלי פוטנציאל לזיהום בטווח של  50מ' מציר הערוץ המרכזי
תכנון זמין
 (5עד גמר עבודות הפיתוח ,ערוצי הנחלים יגודרו ויסומנו
מונה הדפסה 25
 (6בטווח של עד  100מ' מהערוצים המסומנים ,לא יוקמו אתרי ההתארגנות ועבודות עפר
 (7בעת עבודות עפר יותקנו גדרות ותעלות ניקוז למניעת גלישות ותשטיפים אל ערוצי הנחלים
ואל שטחים פתוחים בסביבת התכנית .מתחמי העבודות יסומנו ,ותימנע הפרה של קרקע מחוץ
לגבולות המתחם
 (8אמצעים למניעת סחף קרקע יכללו שיחזור סוללות עפר )לימנים( בחיפוי קרקע מקומית
במגרשים הגובלים בערוצים ונטיעות בגדות הערוצים .מיני הצומח שישמשו לייצוב הגדות יכללו
מועד הפקה - 15:55 26/12/2017 :עמוד  28מתוך  - 32מונה תדפיס הוראות25 :

תכנית מס' - 652-0399329 :שם התכנית :ערערה בנגב  -שכונה 10

6.6

ניהול מי נגר
שיחים וצמחי כיסוי רב שנתיים בהתאם לסעיפים  1ו . 2-בשטחים ציבוריים גובלים ,ישולבו מיני
תרבות בוסתנים וצמחי ליקוט לשימוש הציבור
 (9מעברי בעלי חיים מתחת לרחובות החוצים ערוצים יכללו כיסוי רציף של קרקע טבעית ,ללא
בטון חשוף/ריצוף או שכבות מצע גלויות ,ותכנון צמחיה מתאימה משני עבריו .חלקו האמצעי
של המעבר )שבין מסלולי הנסיעה( יישאר פתוח לשם חדירת אור בשעות היום .מעבר בעלי
החיים והכניסות אליו לא יוארו בשעות הלילה

6.7

תשתיות

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

א .מעבר תשתיות במגרשים
תותר העברת קווי תשתית ציבורית בתחום מגרשים במרחק של עד  1.0מ' מגבול המגרש
ב .ניקוז
בהתאם לתכנית באמצעות תעלות ניקוז ,כפי שמפורט בנספח הניקוז ,בתאום עם רשות הניקוז
ובהתאם להנחיותיהם
ג .מים וביוב
 (1בהתאם למפורט בנספח מים וביוב .לפי דרישות מהנדס הוועדה ומשרד הבריאות ובתיאום
עם תאגיד המים והביוב
 (2פתרון הקצה לטיפול בשפכים הינו מט"ש ערערה
ד .פינוי פסולת
פתרון הקצה לפינוי הפסולת הביתית יהיה לאתר הטמנה ומחזור הפסולת דודאים או אל אתר תכנון זמין
מונה הדפסה 25
הטמנת הפסולת בערד

6.8

חניה
החניה תהיה בתחום המגרשים ולפי תקן החנייה שיהיה בתוקף לעת הוצאת היתרי בניה

6.9

פיקוד העורף
בהתאם לתקנות פיקוד העורף ובאישור פיקוד העורף

6.10

חשמל
א .הוראות כלליות
 (1כל מערכות החשמל בשטח התכנית תהיינה תת קרקעיות
 (2תחנות ההשנאה יהיו עיליות או קרקעיות בתחום מגרשים בייעוד שטח ציבורי פתוח או
שטחים פתוחים
 (3בשטחים המיועדים למבני ציבור ניתן יהיה לשלב חדרי שנאים בתוך המבנים כחלק בלתי
נפרד מהמבנה העתידי או כמבנה עצמאי ע"פ תכנית בינוי ובאישור מהנדס הוועדה המקומית
תכנון זמין
ובתאום עם חברת החשמל
מונה הדפסה 25
 (4תשמר גישה חופשית למשאית של חברת החשמל עד לתחנת ההשנאה
 (5תחנות ההשנאה ימוקמו במרחק מינימלי ממבני המגורים בהתאם להנחיות איכות הסביבה
 (6אין לבנות בניינים מעל לכבלי חשמל תת קרקעיים ובמרחק קטן מ 3 -מטרים מכבלי מתח
גבוה ו /או  0.5מטרים מכבלי מתח נמוך .כל התקנות הכבלים יהיו לפי דרישות המשרד להגנת
הסביבה
 (7לא יאושר מעבר כבלי חברת חשמל מתח גבוה ו /או מתח נמוך תת קרקעיים בתחום
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6.10

חשמל
מגרשים בייעוד שטח ציבורי פתוח ,אלא אם כן ייסלל מעליהם שביל אספלט או שביל מרוצף
להגנה על הכבלים
ב .הוראות כלליות לבצוע תשתיות
 (1תקבענה הדרכים ויובטחו הסידורים המתאימים לביצוע עבודות יישור ,מילוי חפירה וניקוז
הקרקע ,סלילת דרכים ,הנחת קווי חשמל ,תאורה ותקשורת ,מים קריאת מונים ממוחשבת
למים ,ביוב ,סילוק אשפה ופסולת מוצקה ,בנית מתקנים הנדסיים ופתוח מגרשים
תכנון זמין
מונה הדפסה 25
 (2תותר חדירת תשתיות כגון :גומחות בטון לפילרי בזק ,טל"כ ,חשמל רשת ומונים ,מוני מים,
וכו' אל תוך תחומי מגרש לעומק שלא יעלה על  1.6מ' מגבול המגרש ועפ"י המפורט בתכניות
בינוי ופתוח שתאושרנה ע"י הוועדה
 (3חתך המערכות במדרכה יהיה לפי הצדדים שיקבעו בתאום בין היועצים ויענו מכל הבחינות
לחוק החשמל מבחינת מרחקי הבטיחות וסטנדרטים של בעלי אותה מערכת ,הן בהנחה מקבילה
והן בהצטלבויות עם מערכות אחרות
ג .תאורת רחובות ושצפים
 (1כל תשתיות התאורה תהיינה תת קרקעיות בכל תחום התכנית
 (2מרכזיות ההדלקה של תאורת רחובות תהיינה בהתקנה על קרקעית ותמוקמנה בגומחת בטון
מקורה באופן ובעיצוב שיקבע ע"י אדריכל השכונה ,אדריכל הנוף ובתאום עם מהנדס הועדה
המקומית
 (3מיקום המרכזיות להדלקת תאורת הרחובות יהיה מקובל ומאושר ע"י חח"י
 (4תוגש תכנית מפורטת הכוללת את מיקום העמודים ,סוג העמוד ,סוג גופי תאורה ,חתכי כבלים
תכנון זמין
להזנה ,סוג המרכזייה להדלקה לאישור מהנדס הוועדה המקומית ומהנדס החשמל של הרשות
מונה הדפסה 25
המקומית
 (5תאורת כבישים תחושב לעוצמת הארה במדדי איכות תאורה בהתאם לדרישות תקן ישראלי
 1862למאור דרכים ולפי קטגוריה תנועתית של הכביש כהגדרתו בנספח התנועה כגון -רחוב
מקומי ,רחוב מאסף ,דרך עירונית ראשית ,דרך עירונית עורקית וכו'

6.11

תקשורת
א .כל קווי התקשורת יהיו תת קרקעיים בכל גבולות התכנית הן צירים ראשיים והן ציריים
משניים
ב .תתאפשר חדירה תת קרקעית לתוך תחומי המגרש של גובי הבזק )שוחות( מתחת לקו
הצווארון של הגוב
ג .ארונות ריכוז של בזק מכל סוג שהוא בין הארונות הביתיים הפילרים ובין הארונות
השכונתיים המאגדים וכו' .יהיו בהתקנה על קרקעית וימוקמו בתאום מוקדם עם מהנדס
הוועדה המקומית ,מתכנן תשתיות החשמל ,התאורה ותקשורת של השכונה  ,אדריכל הנוף
ואדריכל השכונה .בנוסף על האמור לעיל ,מיקום ארונות תקשורת שעבורם נדרש חיבור חשמל תכנון זמין
מונה הדפסה 25
יתואם מול חח"י
ד .כל ארונות הפילרים והציוד העל קרקעי אשר יותקן יהיה בתוך גומחות בטון מקורות באופן
ועיצוב שיקבע ע"י אדריכל השכונה ,אדריכל הנוף ומהנדס הוועדה המקומית

6.12

עתיקות
א .אין לבצע כל עבודה בתחום אתר עתיקות מוכרז ללא אישור בכתב מרשות העתיקות
ב .במידה ויתגלו עתיקות בשטחים שאינם מוכרזים ,יש להפסיק את העבודות לאלתר ולהודיע
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עתיקות

6.12

על כך לרשות העתיקות

שמירה על עצים בוגרים

6.13

תנאי למתן היתר לכריתה/העתקה של עצים בוגרים כהגדרתם בסעיף  83ג' לחוק יהיה מתן
רישיון לכך מפקיד היערות בהתאם לפקודת היערות

הפקעות לצרכי ציבור

6.14

מקרקעין המיועדים לצרכי ציבור לפי סעיף )188ב( לחוק התכנון והבניה התשכ"ה  1965יופקעו תכנון זמין
ע"י הועדה המקומית ו/או יירשמו על שם הרשות המקומית בהתאם להוראות פרק ח לחוק מונה הדפסה 25

התכנון והבניה

הוראות בזמן בניה

6.15

א .עבודות פיתוח הדרכים והתשתיות יבוצעו תוך הפרעה מינימלית לדיירי השכונה המתגוררים
בשכונות הסמוכות
ב .יינקטו אמצעים להקטנת מטרדי אבק בעת ביצוע עבודות העפר והתשתיות
ג .ינקטו כל האמצעים למניעת נזקי מים לבתים לקראת חודשי החורף ולמניעת מטרדים
כתוצאה מפגיעה במערך ניקוז מי נגר טבעי בשכונה .בכל מקום בו ביצוע עבודות הפיתוח עלול
לגרום להצפה או איגום מי נגר בעונת הגשמים ,כתוצאה מפעולות ועבודות העפר ,יינקטו כל
הפעולות מבעוד מועד להטיית מי נגר והפנייתם לתוואי חליפי למניעת סיכון חיי אדם ונזק
לרכוש
ד .הניהול הסביבתי של האתר בעת הבנייה ,יבוצע בהתאם לתכנית למניעת מפגעים סביבתיים
בתקופת הבנייה .יעשה שימוש באמצעים או בשיטות בניה רב-פעמיות  /מתועשות ויינקטו
אמצעים לצמצום פסולת הבנייה ולמחזור פסולת הבנייה ככל הניתן .תכנית זו ,תוגש ליחידה תכנון זמין
מונה הדפסה 25
הסביבתית או יחידת ההנדסה ברשות המקומית
ה .כל שטחי ההתארגנות ימוקמו אך ורק בתוך הקו הכחול של התכנית .לא יותר שימוש
בשטחים הפתוחים הסובבים את שטח התכנית לפריקת ציוד או שפיכת עודפי עפר ,פסולת בניין
או לצורך אספקת אדמה ,מלוי וצמחייה מקומית למתחמים שבתוך שטח התכנית כתנאי
להוצאת היתר בניה
ו .מתחמי הבינוי יגודרו עד גמר העבודות ומקורות פסולת יאוחסנו במתקנים חסיני נבירה
ז .יוקצה פתרון זמני לתחנות טיפול ומעבר לפסולת בניה והריסה במהלך בינוי השכונה,
שמיקומו ופינויו בהתאם להתקדמות מימוש התכנית והוראות לפינויים .באתר הטיפול תיבדק
אפשרות גריסה של פסולת בנין לצורך שימוש חוזר או מחזור
ח .למניעת מטרדי אבק בעת ביצוע העבודות תבוצע הרטבה במים או חומר מייצב אחר של אזור
פעילות כלי החפירה ודרכי העפר באופן תדיר ועפ"י הצורך .אין להשתמש בשמנים ,דלקים או
מלחים בשטחי העבודה וההתארגנות

.7

ביצוע התכנית

7.1

שלבי ביצוע

מספר שלב
1
2

תאור שלב
פיתוח התכנית מלבד המתחם הדרומי
פיתוח המתחם הדרומי

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

התנייה
מיידי
בשטח המסומן בגבול מתחם לא יחלו בעבודות
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מספר שלב

7.2

תאור שלב

התנייה
פיתוח השטח בטרם תחילת עבודות פיתוח
בלמעלה מ 50%-משאר שטח התכנית

מימוש התכנית

מימוש התכנית יהיה בתוך  15שנה מיום אישורה
תכנון זמין
מונה הדפסה 25

תכנון זמין
מונה הדפסה 25

תכנון זמין
מונה הדפסה 25
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נספח ו'
חוק מקרקעי ישראל ,תש"ך*0691-

הגדרות
 .1בחוק זה –
"מקרקעי ישראל" – כמשמעותו בחוק-יסוד :מקרקעי ישראל (להלן – חוק-
היסוד);
"קרקע עירונית" – קרקע שייעודה לפי תכנית שניתן להוציא מכוחה היתר בנייה
לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,0691-הוא למגורים או לתעסוקה;
"תעסוקה" – תעשייה ,מלאכה ,משרדים ,מסחר ,תיירות או מלונאות ,למעט
חקלאות או גידול בעלי חיים.
היתר העברת בעלות
 .2ואלה סוגי העסקאות שסעיף  0לחוק היסוד לא יחול עליהן:
( )0פעולות רשות הפיתוח לפי חוק רכישת מקרקעים (אישור פעולות
ופיצויים) ,תשי"ג;0611-
( )2העברת בעלות במקרקעי ישראל ,לפי כללים שייקבעו בתקנות ,באישור
ועדת הכספים של הכנסת ,לנפקדים הנמצאים בישראל או ליורשיהם
הנמצאים בישראל ,תמורת מקרקעין שהוקנו לאפוטרופוס לנכסי נפקדים
מכוח חוק נכסי נפקדים ,תש"י;0611-
( )1העברת בעלות במקרקעי ישראל למילוי התחייבות שנתחייבו בה כדין
או חבות שנוצרה כדין לגבי אותם מקרקעין לפני תחילת חוק היסוד;
( )4העברת בעלות במקרקעי ישראל תוך חליפין במקרקעין שאינם מקרקעי
ישראל או כפיצוי בעד מקרקעין כאלה שהופקעו על פי חוק ,ובלבד שלא
תוחלף קרקע חקלאית בקרקע עירונית אלא בנסיבות מיוחדות ובאישור שר
החקלאות;
( )1העברת בעלות במקרקעי ישראל במידה שיש בכך צורך ליישר גבולות
או להשלים נחלאות ,ובלבד ששטח המקרקעין לא יעלה על מאה דונם כל
פעם; היתה ההעברה ללא תמורה ,טעונה היא אישור ועדת הכספים של
הכנסת;
( )9העברת בעלות במקרקעי ישראל בין המדינה ,רשות הפיתוח והקרן
הקימת לישראל לבין עצמם; ואולם העברת בעלות במקרקעי המדינה או
במקרקעי רשות הפיתוח לקרן הקימת לישראל בשטח מקרקעין העולה על
 09דונם טעונה אישור ועדת הכלכלה של הכנסת;
( )7העברת בעלות במקרקעי המדינה או במקרקעי רשות הפיתוח שהם
קרקע עירונית ,ובלבד ששטח כל ההעברות מכוח פסקה זו יחד לא יעלה על
 411אלף דונם – בתקופה שמיום י"ב באלול התשס"ט ( 0בספטמבר )2116
עד יום ה' בעלול התשע"ד ( 10באוגוסט ( )2104בפסקה זו – התקופה
הראשונה) ,ו 411-אלף דונם נוספים למשך חמש שנים מתום התקופה
הראשונה;
ובלבד שהעברת בעלות במקרקעי הקרן הקימת לישראל לא תיעשה אלא באישורה.
הגבלה על הקניה או העברה של זכויות במקרקעין לזרים
2א( .א) בסעיף זה –

"זכויות במקרקעין" – זכות בעלות ,או זכות שכירות לתקופות שבמצטבר עולות
על חמש שנים או שיש עמה ברירה להאריך את תקופתה לתקופה כוללת העולה על חמש
שנים ,לרבות זכות על פי התחייבות להקנות או העביר בעלות או שכירות לתקופה
כאמור;
"זר" – כל אחד מאלה:
( )0יחיד שאינו אחד מאלה:
(א) אזרח ישראלי או תושב ישראל;
(ב) מי שזכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות ,התש"י;0611-
( )2תאגיד שהשליטה בו בידי יחיד אחד או יותר ,שאינו אחד מהמנויים
בפסקה (;)0
( )1מי שפועל בעבור יחיד או תאגיד כאמור בפסקאות ( )0או (;)2
"חוק רשות מקרקעי ישראל" – חוק רשות מקרקעי ישראל ,התש"ך;0691-
"יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל" – כמשמעותו בחוק רשות מקרקעי ישראל;
"מדינה" – לרבות כל אחד מאלה:
( )0איחוד ,חבר או ארגון שנוסד בידי שתי מדינות לפחות ,או בידי ארגונים
שנוסדו בידי שתי מדינות לפחות;
( )2אורגן ,רשות או נציגות של מדינה או של איחוד מדינות;
( )1ישות מדינית שאינה מדינה שקבע שר המשפטים ,באישור ועדת החוקה
חוק ומשפט של הכנסת;
"מנהל רשות מקרקעי ישראל" – כמשמעותו בחוק רשות מקרקעי ישראל;
"מקרקעי ישראל" – לרבות מקרקעין שזכות הבעלות בהם הוקנתה לפי חוק רשות
מקרקעי ישראל;
"שליטה" – כמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.0690-
(ב) ( )0לא יקנה ולא יעביר אדם זכויות במקרקעי ישראל לזר ,בין בתמורה ובין
שלא בתמורה ,אלא לפי הוראות חוק זה;
( )2המבקש להקנות או להעביר זכויות במקרקעי ישראל לזר ,יגיש בקשה
לאישור ההקניה או ההעברה ליושב ראש מועצת מקרקעי ישראל;
( )1יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל רשאי לתת אישור להקניה או
להעברה של זכויות במקרקעי ישראל לזר ,על פי המלצה של ועדת משנה של
מועצת מקרקעי ישראל ולאחר התייעצות עם שר הביטחון ושר החוץ,
ובהתאם לייעוד הקרקע ולזהות המבקש – גם עם גורמים נוספים שייקבעו
בתקנות כאמור בסעיף (4ב);
( )4בבואו להחליט בדבר מתן אישור כאמור בפסקה ( ,)1יביא יושב ראש
מועצת מקרקעי ישראל בחשבון ,בין השאר ,שיקולים אלה:
(א) טובת הציבור וביטחונו;
(ב) זיקתו של הזר לישראל ,לרבות נתוניו האישיים ,תקופות מגוריו
בישראל וקרבה משפחתית שלו למי שאינו זר;
(ג) המטרה שלשמה הזר מבקש כי המקרקעין יוקנו או יועברו לו;
(ד) היקף המקרקעין שנקנו בידי אותו זר או שהועברו לו ,קודם
למועד הבקשה;
(ה) תכונות המקרקעין המבוקשים ,לרבות גודל השטח המבוקש,
מקום המקרקעין וייעודם;
( )1על אף האמור בפסקאות ( )0ו ,)1(-מנהל רשות מקרקעי ישראל או מי
שהוא הסמיך לכך מבין עובדי הרשות ,רשאי לאשר הקניה או העברה של
זכויות במקרקעי ישראל לאחד מאלה:

(א) זר שאינו תאגיד ,המבקש לרכוש יחידת מגורים אחת במקרקעין
שייעודם למגורים לפי תכנית ,ובלבד שאינו בעל זכויות במקרקעין
ביחידת מגורים נוספת; לעניין זה" ,תכנית" – כמשמעותה בחוק
התכנון והבניה ,התשכ"ה;0691-
(ב) זר שמינהלת מרכז ההשקעות אישרה להעניק לו מענק לפי חוק
לעידוד השקעות הון ,לצורך יישום התכנית שלשמה אושר המענק;
לעניין זה –
"חוק לעידוד השקעות הון" – חוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט-
;0616
"מינהלת מרכז ההשקעות" – כהגדרתה בחוק לעידוד השקעות הון;
(ג) מדינה ,בהתאם להתחייבות של מדינת ישראל בהסכם בין-לאומי,
לצורך ניהול ענייני אותה מדינה בישראל במסגרת ההתחייבות שניתנה.
(ג) הוראות סעיף קטן (ב) יחולו גם על הקניה או העברה של זכויות במקרקעין
בדרך של מכירת מקרקעין מעוקלים ,מימוש משכנתה ,ביצוע של פסק דין או של מסמך
אחר הניתן לביצוע כפסק דין ,או מכירת נכס בידי לשכת ההוצאה לפועל או רשות אחרת
על פי דין.
(ד) ( )0לא יהא תוקף להקניה או להעברה של זכויות במקרקעין או להתחייבות
להקניה או להעברה כאמור שנעשו בניגוד להוראות סעיף זה;
( )2לא תירשם עסקה בפנקסי המקרקעין בניגוד להוראות סעיף זה;
( )1היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו ,או בעל עניין ,רשאי לפנות לבית
המשפט בבקשה להצהרה על בטלות עסקה שנעשתה בניגוד להוראות סעיף
זה ,או בבקשה לסעד אחר המתאים לנסיבות העניין ,לרבות מחיקת רישום
מפנקסי המקרקעין.
שמירת מצוות שמיטה
 .3חוק-היסוד לא יפגע בפעולות הבאות לאפשר קיום מצוות שמיטה בלבד.

ביצוע ותקנות
( .4א) שר האוצר ושר החקלאות יחד ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין
תקנות בכל הנוגע לביצועו.
(ב) שר המשפטים רשאי ,באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,להתקין
תקנות לביצוע הוראות סעיף 2א ,לרבות לעניין דרך הגשת בקשה לקבלת אישור להקניה
או להעברה של זכויות במקרקעין לזרים ,לעניין זהות הגורמים שעמם יש להתייעץ
כאמור בסעיף 2א(ב)( ,)1בהתאם לייעוד הקרקע ולזהות המבקש ,לעניין אופן ההתייעצות
והמועדים למתן תגובות להתייעצות ולעניין המועדים למענה לבקשה.
משה דיין
לוי אשכול
דוד בן-גוריון
ראש הממשלה

יצחק בן-צבי

נשיא המדינה

שר האוצר

שר החקלאות

נספח ז'

 .4.5העברת זכויות
סימן א' :כללי
 .1.4.5הסכמת הרשות
(א) בעל זכויות בקרקע המבקש להעביר זכויותיו לאחר ,חייב לקבל לכך את הסכמת הרשות בכתב.
(ב) הרשות לא תאשר העברת זכויות -
( )5במקרים שבהם הופרו תנאי הסכם הפיתוח או הופרו תנאי הסכם החכירה ,אלא אם כן תוקנו
ההפרות או הוסדרו בהסכמת הרשות ובהתאם לתנאים שקבעה;
( )2בהקצאות שנעשו על פי הסכם הרשאה.
(ג) הסכמת הרשות ,אם תינתן ,תתבצע רק לאחר השלמת כל הפעולות הנדרשות על פי הוראות פרק
משנה זה ,ולאחר תשלום דמי הסכמה  -אם הנכס אינו מהוון ,ותשלום חובות דמי חכירה שנתיים -
אם קיימים ,ובכפוף להמצאת אישורים על תשלומי מס הנדרשים על פי כל דין.
 .1.4.2העברה לזר
כאשר מקבל הזכויות הוא זר כהגדרתו בסעיף 2א לחוק מקרקעי ישראל ,התש"ך ,5691-העברת
הזכויות תתבצע בכפוף להוראות החוק האמור.
 .1.4.5הקצאה על פי המלצת משרד ממשלתי
הייתה ההקצאה ליזם על פי המלצת משרד ממשלתי ,בין בדרך של מכרז ובין שלא במכרז ,טעונה
העברת הזכויות המצאת אישור בכתב של המשרד הממליץ.
סימן ב' :העברת זכויות בקרקע למגורים
 .1.4.4זכאות להסכם חכירה מהוון
חוכר ששילם דמי חכירה שנתיים ,בשיעור  5%מערך הקרקע במהלך השנים  2154 - 2112ואין לו
חובות דמי חכירה שנתיים קודמים יהיה זכאי להסכם חכירה מהוון ליתרת תקופת החכירה הראשונה
ולתקופת חכירה נוספת.
 .1.4.1בנייה רוויה  -מכרז פומבי
(א) העברת זכויות בבנייה רוויה בקרקע שהוקצתה במכרז פומבי תתבצע בהתאם לתנאי המכרז
וההסכם.
(ב) העברת זכויות של זוכה במכרז (קבלן/יזם) בבנייה רוויה במכרז משותף של הרשות עם גורם
נוסף במכרז שהוא מחיר למשתכן ,מחיר מטרה או דיור להשכרה ,מותנית בהמצאת אישור הגורם
השותף למכרז.
(ג) העברת זכויות של משתכנים במכרזי מחיר למשתכן או מחיר מטרה תהיה בהתאם להוראות פרק
משנה .4.4
 .1.4.9בנייה רוויה  -פטור ממכרז
(א) בהעברת זכויות בבנייה רוויה בקרקע שהוקצתה בפטור ממכרז בהסכם פיתוח יחולו ההוראות
שבפסקאות ( )5עד (:)5
( )5העברת הזכויות תתבצע בהתאם לתנאי ההקצאה וההסכם;

( )2הרשות תאשר העברת זכויות חלקית או מלאה בתקופת הסכם פיתוח ,ובלבד שמקבל הזכויות
עמד בכל התנאים והדרישות שנקבעו בהסכם הפיתוח אשר נחתם עם היזם שהוא מעביר הזכויות;
( )5הרשות לא תאשר העברת זכויות בנסיבות המפורטות בפסקאות משנה (א) ו( -ב):
(א) הקרקע הוקצתה ליזם בשל תכונה אישית או בשל נסיבות המאפיינות אותו בלבד ,אלא אם כן
מקבל הזכויות משתייך לאותן קטגוריות או שהוא בעל אותם אפיונים שמכוחם רכש היזם את זכויותיו
במגרש;
(ב) הסכם הפיתוח שנחתם עם היזם כולל תנאים מיוחדים ,המונעים העברת הזכויות.
(ב) העברת זכויות בבנייה רוויה בקרקע שהוקצתה בפטור ממכרז בהסכם חכירה תתבצע בהתאם
לתנאי ההקצאה וההסכם.
 .1.4.4בנייה נמוכה  -מכרז
העברת זכויות בהקצאות קרקע למטרת בנייה נמוכה שהוקצתה במכרז ,למעט הרשמה והגרלה
ומכרז לבעלי מאפיינים מיוחדים ,תתבצע בהתאם לתנאי המכרז וההסכם.
 .4.5.5בנייה נמוכה  -פטור ממכרז ,הרשמה והגרלה או מכרז לבעלי מאפיינים מיוחדים
בהעברת זכויות בהקצאות קרקע למטרת בנייה נמוכה שהוקצתה בפטור ממכרז ,בהרשמה והגרלה
או במכרז לבעלי מאפיינים מיוחדים ,יחולו ההוראות שבפסקאות ( )5עד (:)4
( )5לעניין סעיף זה" ,הנחה"  -תשלום דמי חכירה מופחתים ,לרבות פטור מתשלום דמי חכירה,
בהתאם להוראות סימן א לפרק משנה .4.2
הנהלת הרשות רשאית לקבוע מקרים אחרים שבהם תינתן הנחה אשר תיכלל בהגדרה זו .אם עשתה
כן יפורסם המקרה טרם ביצוע העסקה;
( )2הרשות תאפשר העברת זכויות ללא הגבלה וללא שתיגבה תמורה נוספת ,בחלוף  1שנים ממועד
סיום הבנייה;
( )5הרשות תאפשר העברת זכויות ממועד החתימה על הסכם פיתוח או חכירה ובטרם חלפו  1שנים
מסיום הבנייה במקרים ובתנאים המפורטים בפסקאות משנה (א) עד (ז):
(א) במקרים חריגים :מוות ,מצב בריאותי קשה ,גירושין על פי פסק דין או מימוש משכנתה ,ניתן יהיה
להגיש בקשה להעברת זכויות ללא תשלום נוסף ,כמפורט בפסקאות משנה (ג) ו( -ד) ,טרם המועד
הקבוע בכפוף לכללים שתקבע הנהלת הרשות;
(ב) במקרים שבהם הוקצתה קרקע לבעל זכויות בשל היותו נכה  -הרשות תאפשר העברת זכויות
ללא הגבלה ולא תגבה תשלום נוסף ,כאשר העברת הזכויות היא לנכה העונה על התבחינים
שבשלהם הוקצתה הקרקע לבעל הזכויות;
(ג) במקרים שהקרקע הוקצתה ללא הנחה :הרשות תאפשר להעביר זכויות בתשלום נוסף -
בעת העברת זכויות שתבוצע ממועד החתימה על הסכם פיתוח או חכירה עד תום שנה ממועד סיום
הבנייה ,ישלם החוכר תוספת של  21%מהתמורה צמוד למדד המחירים לצרכן בתוספת מע"מ,
ובתקופה שלאחר מכן ועד תום  1שנים ממועד סיום הבנייה יפחת שיעור התשלום כל שנה ב4% -
מהתמורה ,בהתאמה;
(ד) במקרים שהקרקע הוקצתה בהנחה :הרשות תאפשר להעביר זכויות בתשלום נוסף -
בעת העברת זכויות שתבוצע ממועד החתימה על הסכם פיתוח או חכירה עד תום שנה ממועד סיום
הבנייה ,ישלם החוכר תשלום בגובה מלוא ההנחה צמוד למדד המחירים לצרכן בתוספת מע"מ.
בתקופה שלאחר מכן ועד תום  1שנים ממועד סיום הבנייה יפחת שיעור התשלום כל שנה ב21% -
נוספים מגובה ההנחה ,בהתאמה;

(ה) במקרים המפורטים בפסקאות משנה (ג) ו( -ד) ,החיוב ייערך עבור שנה מלאה גם כאשר מדובר
בחודשים בודדים מתוך שנה;
(ו) בוצעה העברת זכויות כאמור בפסקאות משנה (ג) ו( -ד) ונגבה תשלום בשלה ,אם תוגש בקשה
להעברת זכויות נוספת במהלך התקופה בת  1השנים ממועד סיום הבנייה ,לא ייגבה כל תשלום
נוסף;
(ז) העברת זכויות בהסכם פיתוח ,למי שלא שילם בעד מלוא זכויות הבנייה על פי התוכנית שהייתה
בתוקף במועד ההקצאה ,מותנית בתשלום דמי חכירה מהוונים ,בעד ההפרש בין מלוא זכויות הבנייה
על פי התוכנית שהייתה בתוקף בעת ההקצאה ,לבין הזכויות שאותן רכש היזם בפועל ,על פי שומה
ועדכנית למועד הבקשה .תנאי זה לא יחול על העברת זכויות לבן או לבת זוגו או לאחיו או לאחותו של
היזם ,אשר קיבלו זכויות אלו מכוח היות אבי היזם בעל זכות למגרש בהרחבה על פי החלטת מועצת
מקרקעי ישראל מספר .454
( )4כללי סעיף  1.4.2יחולו על עסקאות בפטור ממכרז או על עסקאות שהוקצו בהרשמה והגרלה או
במכרז לבעלי מאפיינים מיוחדים ,שאושרו מיום .22.51.2152
על עסקאות בפטור ממכרז או עסקאות שהוקצו בהרשמה והגרלה או במכרז לבעלי מאפיינים
מיוחדים ,שאושרו לפני  ,22.51.2152יחולו לעניין העברת הזכויות כללי החלטת מועצת מקרקעי
ישראל שהייתה בתוקף במועד אישור העסקה.
על אף האמור ,כללי סעיף  1.4.2יחולו גם על עסקאות שאושרו לפני  22.51.2152במקרים שבהם
בעל הזכויות חפץ לעשות כן.

נספח ח'
 .2.4.6תנאים להקצאת מגרשים בפטור ממכרז
(א) הרשות רשאית להקצות ללא מכרז מגרשים למטרת מגוריו של מבקש ההקצאה (להלן בפרק
משנה זה  -המבקש) אם נתקיימו כל התנאים המפורטים בפסקאות ( )1עד (:)4
( )1המגרש פנוי ,מיועד לבנייה למגוריו של המבקש ומצוי בתחומו של יישוב מיישובי הבדואים
המפורטים בסעיף  ,2.4.6וניתן להקצותו על פי תוכנית;
( )6המבקש הוא אזרח ישראל ,בן  11שנים לפחות ,ובני משפחתו מתגוררים עמו;
( )6המבקש לא קיבל בעבר מגרש למגורים ללא מכרז ואין לו זכויות בעלות או זכויות חכירה במגרש
אחר המיועד או המשמש למגורים;
( )4המגרש יוקצה בהסכם פיתוח לבנייה ובתנאים המקובלים ברשות.
(ב) קודם להקצאת המגרשים ביישוב תפורסם הודעה פומבית מטעם הרשות על היצע המגרשים.
ההודעה תפורסם בלוחות המודעות ביישוב ובמשרדי הרשות המקומית.
(ג) ככלל  -יוקצה מגרש למבקש שלו קיימת זיקה שבטית או חמולתית למאוכלסים בשכונה או
במתחם שבה נמצא המגרש המבוקש .על פי כלל זה אף רשאית ועדת האכלוס להימנע מהקצאת
המגרש למי שאין לו זיקה כאמור.
(ד) אם עלה מספר המבקשים על מספר המגרשים וכן אם היו מספר מבקשים למגרש אחד ,יוקצו
המגרשים על פי המלצת ועדת האכלוס שבאגף העסקאות ברשות להסדרת התיישבות הבדואים
בנגב על פי התבחינים והזכאויות המקובלים במשרד הבינוי והשיכון ובהתייחס לשיקולים רלוונטיים
כגון מצב משפחתי ,מספר הילדים במשפחה ,כמות המגרשים העומדת לכל בית אב כשמורים שטרם
נוצלו וכדומה.

סימן ב' :שיווק מגרשים ביישובים הבדואים בנגב
 .2.6.6מחירי המגרשים ביישובים ושכונות לפי טבלאות המחירים
טבלאות מחירי המגרשים לגבי יישובים ושכונות שפיתוחם הסתיים עד ליום  1.1.6..4הן טבלאות
מחירים שיסוכמו ויעודכנו מעת לעת ,בין הרשות לבין אגף התקציבים במשרד האוצר .מחירי
המגרשים יורכבו מעלות קרקע ,עלות פיתוח ,לרבות פיתוח מערכת ביוב ועלות רכישת זכויות מים.
 .2.6.2מחירי המגרשים ביישובים ושכונות לפי תיק השיווק
מחירי המגרשים בשכונות ויישובים ,שפיתוחם הסתיים לאחר ה ,1.1.6..4 -יהיו על פי המחיר
שייקבע בתיק השיווק ,כפי שאישרו ועדת המכרזים של הרשות ואגף התקציבים
 .2.6.1הטבות בהקצאת מגרשים למשרתי כוחות הביטחון
(א) בסימן זה -
"שירות בכוחות הביטחון"  -שירות בצבא הגנה לישראל ,או במשטרת ישראל ,או במשמר הגבול ,או
במשרד ראש הממשלה ,לתקופה של  64חודשים לפחות ,כאשר תקופת השירות ,עד להחלת
ההחלטה ,הינה לפחות  64חודשים ,למעט תום שירות עקב מחלה/פציעה תוך ועקב השירות ,אשר
יוכר כשירות מלא.
(ב) ממשרתי כוחות הביטחון או אלמנות מי שנפל בזמן שירותו בכוחות הביטחון ,יגבו ערכי מגרש לפי
הפירוט הבא:
( )1הקצאת מגרשים בישובים ושכונות שפיתוחן הסתיים עד ליום ;1.1.6..4

תשלום עבור קרקע  -בהקצאת מקרקעין למגורים בתחום יישובי הבדווים ,ישלם מי שמשרת ,או
שירת בכוחות הביטחון ,תשלום של  6.%מערך הקרקע ,אשר יוכרו כדמי חכירה מהוונים בשיעור
 11%מערך הקרקע;
תשלום עבור פיתוח  -בדואים המשרתים או שירתו בכוחות הביטחון ישלמו עבור פיתוח מגרש 66%
מסך עלות הפיתוח הכוללת על פי הטבלה שתפורט בהתאם לסעיף ;2.6.6
( )6הקצאת מגרשים בישובים ושכונות שפיתוחן הסתיים לאחר :1.1.6..4
בדואים משרתי כוחות הביטחון ישלמו עבור המגרש (מחיר כולל) שליש מערכו המלא ,כפי שנקבע
בתיק השיווק.

נספח ט'

 .3.6תנאי הקצאת קרקע למגורים למשרתי כוחות הביטחון שהם בני מיעוטים ביישובי המיעוטים
 .1.3.6הגדרות
בפרק משנה זה -
"כוחות הביטחון"  -צבא הגנה לישראל ,משטרת ישראל ,משמר הגבול ,משרד ראש הממשלה ,שירות
בתי הסוהר;
"מגרש"  -מגרש שייעודו מגורים על פי תוכנית החלה על הקרקע או מגרש כאמור הכולל גם שטחים
נלווים ,לשימושים שאינם מגורים ,על פי תוכנית החלה על הקרקע ובלבד ששטח הבנייה לשימושים
הנלווים לא יעלה על  05%מהשטח המבונה בשטח המגורים במגרש;
"מומלץ"  -מי שמשרת או ששרת בכוחות הביטחון ,שרות מלא ,אשר ברשותו המסמכים הבאים:
( )6המלצת משרד הביטחון בתוקף;
( )2תעודת זכאות בהתאם לתבחינים של משרד הבינוי והשיכון בדבר היותו חסר דיור;
( )3תצהיר חסר קרקע בייעוד למגורים מאומת על ידי עו"ד;
"שירות מלא"  -מי שמשרת או שרת בכוחות הביטחון  22חודשים לפחות ,בכפוף להמלצת משרד
הביטחון;
"תשלום חד פעמי"  -תשלום חד פעמי של דמי חכירה מהוונים לכל תקופת החכירה המוגדרת
בהסכם.
 .1.3.2דרכי הקצאת מגרש למומלץ
הקצאת מגרש למומלץ תתבצע כאמור בפסקאות ( )6ו:)2( -
( )6בדרך של מכרז פומבי או בדרך של הרשמה והגרלה ,בהתאם להחלטת הרשות;
( )2במקרים חריגים על פי תבחינים שתקבע הרשות ,יוקצה מגרש למומלץ בפטור ממכרז ,בהתאם
להוראות תקנה 22(20א) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג.6993-
 .1.3.3הסדרת השיווק בדרך של הרשמה והגרלה
(א) בעת פרסום המגרשים לשיווק ביישוב בדרך של הרשמה והגרלה ,ישווקו  65%מסך המגרשים
המוצעים לנכי צה"ל קשים כאמור בתקנה  )61(20לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג ,6993-לבן
משפחה של חייל שנספה במערכה ,כהגדרתו בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים
ושיקום) ,התש"י ,6905-ולבן משפחה של נפגע אשר נספה בפעולות איבה ,כהגדרתו בחוק
התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,התש"ל.6915-
(ב) בעת פרסום המגרשים לשיווק בדרך של הרשמה והגרלה במגרשים שבהן ניתן לבנות יותר
מיחידת דיור אחת תינתן קדימות למספר מומלצים שירשמו במשותף על פני מומלץ שיירשם בנפרד.
כמו כן ,תינתן קדימות למומלצים בעלי משפחות על פני מומלצים רווקים.
 .1.3.2הזכות למגרש  -חד פעמית
הזכות הניתנת על פי פרק משנה זה היא חד פעמית ולמגרש אחד בלבד.
 .1.3.0הוצאות פיתוח
הוצאות הפיתוח ישולמו על ידי המומלץ לגוף המפתח בהתאם להחלטת ממשלה מספר  909מיום
 65.6.61או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה.

 .1.3.1הקצאת המגרשים  -בתשלום
(א) המגרשים יוקצו למומלץ בהנחה בשיעור של  95%מערך הקרקע ,ערך הקרקע ייקבע לפי מלוא
זכויות הניצול הקבועות בתוכנית החלה על הקרקע ,בהתחשב בזכות החכירה ,ללא הנחות אזור
ובניכוי עלויות פיתוח.
(ב) ביישובי מרחב מרכז ומרחב ירושלים ,המגרשים יוקצו למומלץ בהנחה בשיעור של  35%מערך
הקרקע ועד סכום של  355,555כולל מע"מ ,הנמוך מבניהם ,ערך הקרקע ייקבע לפי מלוא זכויות
הניצול הקבועות בתוכנית החלה על הקרקע ,בהתחשב בזכות החכירה ,ובניכוי עלויות פיתוח.
 .1.3.1העברת הזכויות
העברת זכויות תטופל בהתאם לפרק משנה .0.2
 .1.3.1איש כוחות הביטחון ששוחרר מחמת פציעה
על אף האמור בפרק משנה זה ,מי ששרת בכוחות הביטחון כלוחם או כתומך לחימה ,וראש אגף כוח
אדם בצבא הגנה לישראל קבע כי הוא שוחרר מחמת פציעה שאירעה במהלך אימון או פעילות
מבצעית ,יהיה זכאי לסבסוד הוצאות פיתוח ,לפי סעיף  ,1.3.0ולהנחה בקרקע ,לפי סעיף (1.3.1א),
בכפוף להמצאת המסמכים הבאים :תעודת זכאות בהתאם לקריטריונים של משב"ש בדבר היותו חסר
דיור ,ותצהיר חסר קרקע בייעוד למגורים מאומת על ידי עו"ד .על החלטת ראש אגף כוח אדם כאמור
ניתן לערער לפני ראש המטה הכללי בצבא הגנה לישראל.
 .1.3.9תוקף
פרק משנה זה יהיה בתוקף עד ליום .36.62.2525

נספח י'
לכבוד
חברת "ערים – חברה לפיתוח עירוני בע"מ"
רחוב יפו 961

ירושלים מיקוד 18349
אדונים נכבדים,

הנדון :ערבות בנקאית מספר __________
הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ( ₪ 840,,,במילים:
________________ש"ח) ,המגיע או עשוי להגיע לכם מאת________________________ :
(שייקרא להלן" :החייב") בקשר עם מכרז מספר בד 991/9,99/בישוב ערוער.
נזכה חשבונכם בנק  :פועלים סניף  :שערי העיר מס' ח.ן  98553 :לא יאוחר משבעה
ימים מקבלת דרישתכם ,בלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את
סילוק הסכום האמור מאת החייב ,בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי ערובתנו זו ,לא
יעלה על הסכום הנקוב לעיל.
ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ,עד לתאריך  8/8/9,99ועד בכלל.
כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להגיע בכתב לידי משרד החתום מטה שמענו הוא:
____________________________________________________________________.
מודגש בזה כי דרישה "בכתב" כאמור לעיל אינה כוללת דרישה שתגיע לבנק/חברת הביטוח
באמצעות פקסימליה ,מברק או כל אמצעי אלקטרוני אחר וזו לא תחשב כ"דרישה" בהתאם לכתב
ערבות זה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או הסבה.

בכבוד רב,
בנק_____________ :
סניף_____________ :

נספח יב'
ערים  -חברה לפיתוח עירוני בע"מ
חוזה תשתית ותנאים מיוחדים

שם הישוב :ערערה בנגב
שכונה 10
שם האתר:
10
שכונה:
910
מס' פרויקט:
מס' תוכנית בנין עיר 652-0399329
מדד אחרון (חודש):
מדד אחרון (נק'):
מס' מגרש ____מס' מתחם___

נכרת בירושלים ביום ________________
שנה  /חודש  /יום
בין:

לבין:

ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ
מרחוב יפו  ,169ירושלים
(להלן" :ערים")
מצד אחד
 ________________________________ .1ת.ז______________________ .
טלפון בבית ___________________

לבין:

טלפון בעבודה __________________

 _________________________________ .2ת.ז_______________________ .
טלפון בבית ______________ טלפון בעבודה _________________________
שמענם _____________________________________ :מיקוד__________ :
כל אחד מהנ"ל ביחד ,וכל אחד מהם לחוד
(להלן" :הבונה")
מצד שני

תמורת התחייבויות ערים על פי החוזה ,ישלם לה הבונה כדלקמן (יש למלא את הסכום שפורסם
בחוברת שיווק של רמ"י ,כולל המדד האחרון ואופן הצמדת הסכום לתשלום):
₪

סך של:

ש"ח

במילים:
* הסך הנ"ל כולל מע"מ!

ולראיה באו על החתום:
____________________
ע ר י ם
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חוזה תשתית ערים – יזם/משתכן (רמ"י)
פרויקט ערערה שכונה  10מס' 910
תב"ע 652-0399329

הואיל:

והבונה זכה במכרז ו/או בהקצאה של רשות מקרקעי ישראל (להלן" :רמ"י")
להקצאת המגרש/המתחם לבניה כמצוין בעמוד מס'  1לחוזה.

והואיל:

ובין רמ"י לבין הבונה עתיד להיחתם חוזה לפיו יסכים רמ"י להקצות לבונה את
המגרש/המתחם הכולל מגרשים כמוגדר בסעיף ( 2החוזה עם רמ"י ייקרא להלן:
"חוזה חכירה ישירה" ואילו המגרש/מגרשים ,בכינויו בחוזה חכירה ישירה ייקרא
להלן " :המגרש/המתחם");

והואיל:

והמגרש/המתחם מהווה חלק משטח קרקע הידוע כאתר ,כמוגדר להלן ,אשר נמסר
על-ידי רמ"י לטיפולה של ערים כדי שערים תתכננו ותפתחו;

והואיל:

והבונה מצהיר בזאת ,כי ידוע לו שלערים אין זכויות במגרשים וכי ערים עוסקת
בפיתוח ואין לה כל אחריות בנוגע למגרשים או לשווקם;

והואיל:

והסכמת רמ"י לחתום על חוזה חכירה ישירה (כהגדרתו לעיל) כפופה לכך שהבונה
יחתום עם ערים על חוזה זה;

והואיל:

והבונה מצהיר כי על המגרשים שבמתחם ייבנו מבנים אשר ימכרו לרוכשי דירות
ודיירים;

והואיל:

והבונה מצהיר כי ידוע לו כי על המשתכנים רוכשי הדירות והדיירים לחתום על
חוזה חכירה ישירה עם רמ"י;

והואיל:

והסכמת רמ"י למסור לבונה את המגרש/המתחם ו/או נתונים כלשהם לגבי
המגרש/המתחם (ובכלל זאת בדיקת בקשות להיתר בניה וכיוצ"ב) כפופה ,בין
היתר ,לכך שהבונה יחתום עם ערים על חוזה זה ועם רמ"י חוזה חכירה ישירה.
לפיכך מעיד חוזה זה כי הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

מבוא והגדרות
.1

המבוא והנספחים לחוזה זה מהווים חלק עקרי ובלתי נפרד ממנו.

.2

בחוזה זה:
המבנה

-

הבית ,או הבתים ,או העבודות שהבונה יבנה או יבצע
במגרש/במתחם.

האתר

-

כמצוין בעמוד מס'  1לחוזה.

השכונה

-

אזור מגורים המתוכנן להיבנות באתר ,כמצוין בעמוד מס'  1לחוזה.

המתחם

-

מגרש/קבוצת מגרשים שהוקצו לבונה ואשר מהווים נשוא חוזה זה
וחוזה חכירה ישירה.
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חוזה תשתית ערים – יזם/משתכן (רמ"י)
פרויקט ערערה שכונה  10מס' 910
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מגרשים שמספרם כמצוין בעמוד מס'  1לחוזה ,הכלולים במתחם.

המגרש/
המגרשים

-

העסקה

-

קשירת עסקה עם רמ"י ו/או עם המשרד לגבי המגרש/המתחם ו/או
לגבי הבנייה עליהם בעקבות הגרלה ,מכרז ,הרשמה פתוחה או כל
שיטת שיווק אחרת שתונהג ,מעת לעת ,על-ידי המשרד ,או על-ידי
רמ"י ,או על-ידי ערים ,או על-ידי עמותה ,ואשר לפיה מתחייב הבונה
לתנאי הרכישה ,הבניה וכו' עם המשרד ו/או עם רמ"י ,או עם ערים,
או עם העמותה.

יום העסקה

-

היום בו נתקבלה החלטה לאישור העסקה ,לגבי המגרש/המתחם,
על-ידי רמ"י או המשרד לפי העניין.

מועדההודעה

-

המועד בו הודיעה ועדת המכרזים על החלטתה בדברהיזם /המשתכן
כזוכה במכרז נשוא חוזה זה – ע"פ מועד זה נקבע לוח הזמנים
לביצוע עבודות הבנייה והפיתוח הצמוד ע"י היזם.

בתב"ע שמספרה כמצוין בעמוד מס'  1לחוזה ומהווה נשוא חוזה זה
וחוזה חכירה ישירה.

יום תשלום המזומן -

היום בו ישלם הבונה את תשלום המזומן כמצוין בסעיף .12

המדד

-

מדד מחירי תשומות הבניה למגורים המתפרסם על-ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל מדד אחר שיבוא במקומו.

מדד בסיסי

-

מדד חודש ומספר נקודות המצוינים בעמוד מס'  1לחוזה שיהווה
בסיס להתחשבנות הכספית בין הצדדים.

מדד אחרון

-

המדד האחרון הידוע ,בעת מועד ההודעה.

תוספת הצמדה

-

סכום שייווסף לכל תשלום החל על הבונה ואשר ייקבע בהתאם
לשיעור עליית המדד בין המדד הבסיסי לבין המדד הידוע במועד
ההודעה.

ריבית החשב הכללי-

הריבית המתפרסמת על-ידי החשב הכללי של משרד האוצר
והידועה כריבית החשב הכללי.

רמ"י

-

רשות מקרקעי ישראל.

משרד

-

הרשות להסדרת הבדואים

תב"ע

-

תכנית בנין עיר.

חוזה חכירה ישירה -

חוזה שייחתם בין רמ"י לבין בונה לרכישת הזכויות
במגרש/במתחם ,דהיינו :חוזה מכר או חוזה חכירה או חוזה פיתוח
בהתאם לתנאי העסקה.

הרשות המקומית -

העיריה או המועצה המקומית או המועצה האזורית שבתחום
שיפוטה נמצא האתר.

התאגיד

-

תאגיד מים וביוב שהוקם לפי חוק תאגידי מים וביוב ,תשס"א-
 ,2001ככל שפועל בתחום הרשות המקומית.

מנהל הפרויקט

-

מנהל האתר מטעם חברת ערים.
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הבונה

-

האישיות המשפטית שעימה החליטה הנהלת המשרד ו/או הנהלת
רמ"י להתקשר בחוזי בניה ו/או בחוזה חכירה ישירה לבינוי
המגרש/המתחם.

משתכן

-

משתכן (רוכש דירה ו/או דייר) ו/או יזם אחר ,אשר עמם נחתמו או
ייחתמו חוזים בגין חכירה ישירה במגרש/במתחם.

עבודות הפיתוח
והתשתית

-

עבודות הפיתוח והתשתית שערים מתחייבת לבצע כמפורט
בנספח א לחוזה.

יסודות תשתית
חיוניים למגורים

-

דרך גישה למגרש/למתחם ובמקרה שערים מבצעת את תשתית
המים הצמודה ,גם תשתית לצנרת שתאפשר אספקת מים על-ידי
הרשות המקומית/התאגיד לצורך הבניה.

תשתית-על

-

עבודות פיתוח ומערכות תשתית ,בנוסף לעבודות הפיתוח המוגדרות
לעיל ,ככל שיוגדר ויסוכם עם רמ"י ,המשרד ,הרשות המקומית או
כל גורם מוסמך אחר ,אם בכלל ,בין אם העבודות והמערכות הללו
משרתות את האתר באופן מלא או חלקי ,ישיר או עקיף.

עבודות הפיתוח והתשתית
.3

א.

ערים מתחייבת ,בתמורה למילוי שלם ובפועל של כל חיובי הבונה ,לבצע עבודות הפיתוח
והתשתית לפי הפירוט בנספח א' לחוזה ,והכל בהתאם להוראות החוזה ובכפוף לו.
בתיאום עם הרשות המקומית ,עם המשרד ו/או עם רמ"י ,תהא ערים רשאית לפעול
לשינוי התב"ע ו/או לשינוי בתוכניות עבודות הפיתוח והתשתית.

ב.

הבונה מצהיר כי ידוע לו שחב' ערים מבצעת ו/או תבצע עבודות הפיתוח והתשתית באתר
בשם ובמקום הרשות המקומית ,והבונה מסכים לכך כי תמורת תשלום הוצאות הפיתוח
הכוללות מע"מ לערים עבור הסך ___________ ש"ח ,תומצא לו חשבונית מס ,ועבור
הסך ___________ ש"ח ,תומצא לו קבלה שאיננה חשבונית מס מאת ערים ,והבונה
לא יוכל לנכות מס-תשומות כתוצאה מהתשלום האמור.
ערים תדווח לרשויות מע"מ על התקבולים על-פי העסקה נשוא חוזה זה ,ותשלם את
סכום המע"מ הנובע מהעסקה לאוצר המדינה ,תוך הוצאת חשבונית-מס לרשות
המקומית.
מובהר ומודגש בזה כי ערים פועלת באופן האמור בסעיף זה לעיל על פי הנחיות אגף
המכס ומע"מ במשרד האוצר .הבונה מסכים מראש כי בכל מקרה לא תהינה לו כל טענות
ו/או זכויות ו/או תביעות מכל סוג שהוא כלפי ערים בכל הקשור והנובע מאי קבלת
חשבוניות מס בגין התשלומים הנ"ל ,לרבות אי האפשרות לנכות הוצאות אלו לצרכי מס.

ג.

ערים תהא רשאית וזכאית ,לפי שיקול דעתה ,לבצע העבודות שהיא מחויבת בביצוען על-
פי חוזה זה ,בין בעצמה ובין על-ידי כל גוף אחר.

ד.

)1

ידוע לבונה כי סכום-התמורה הינו בגין עבודות הפיתוח והתשתית שערים מחויבת
בביצוען על-פי החוזה וכן חיובים אחרים שאושרו על -ידי הגורמים הרלוונטיים
(לרבות על-ידי רמ"י ו/או המשרד).

)2

הבונה ישלם במישרין לרשות המקומית ו/או לכל גוף אחר שיבצעו בפועל עבודות
אחרות באתר ,את התשלומים שיידרשו ממנו ,לרבות תשלומי אגרות ,היטלים,
מיסים והוצאות אחרות על-פי דין .לערים לא תהא כל אחריות בגין תשלומים
אלו.
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)3

ערים לא תהיה צד למחלוקות כספיות ,אם תהיינה ,בין הבונה לבין אותן רשויות
או גופים כאמור בס"ק  2דלעיל.

)4

עם מסירת המערכות וקבלתן על-ידי הרשות המקומית ו/או על-ידי התאגיד תחול
האחריות לתחזוקתן ולהפעלתן השוטפת והתקינה על הרשות המקומית ו/או
התאגיד ,לפי העניין.

ערים תקבע את פרטי עבודות הפיתוח והתשתית שיבוצעו :מועד ביצוען ,היקפן ואופן
ביצוען (לרבות מקום וגובה נקודות החיבור ,ובכלל זאת גובה חיבורי הצנרות והמתקנים
שיש למקמם בסמוך למגרש/למתחם).

*

ה.

*

ו.

ערים מתחייבת כי תוך  18חודשים מיום אישור ועדת המכרזים של רמ"י יהיו לבונה
גישה למגרש/למתחם לצורך התחלת הבניה ,ובמקרה שערים מבצעת את תשתית המים
הצמודה  -תשתית לצנרת שתאפשר אספקת מים על-ידי הרשות המקומית ו/או התאגיד
לצורך הבניה ותימסר לו הודעה על מסירת המגרש/המתחם וסימונו כמפורט בסעיף 4
ב' להלן .התקנת מוני-המים ואספקת המים בפועל הינם באחריות הרשות המקומית
ו/או תאגיד.

ז.

על אף האמור לעיל ולמרות המועדים השונים הנקובים בחוזה זה לעניין ביצוע עבודות
הפיתוח והתשתית ומועד מסירת המגרש/המתחם לבונה ,מובהר כי ערים לא תיחשב
כמי שהפרה התחייבויותיה כלפי הבונה אם חלו עיכובים שונים בביצוע עבודות הפיתוח
והתשתית ,כולן או כל חלק מהן ,שאז יעוכב רק החלק לגביו חלה ההגבלה ,כתוצאה
מגורמים שאין לערים שליטה עליהם ,מחמת כח עליון ו/או מחמת הוראת כל דין ,ובכלל
זה עיכובים שייגרמו עד לפרסום בילקוט הפרסומים של התב"ע החלה על
המגרש/המתחם ו /או עקב אי אישורה .כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תהא ערים
רשאית לשנות את מועדי השלמת עבודות הפיתוח והתשתית או כל חלק מהן בהתחשב
בקצב אכלוס האתר ,וזאת בתיאום עם רמ"י ,ובמקרה כזה לבונה לא תהא כל טענה או
תביעה כנגד ערים ו/או המשרד ו/או רמ"י.

ח.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  3ז' לעיל ובנוסף לכל עיכוב ואיחור המותרים על פיו ועל פי
הוראות חוזה זה ,מוסכם בזה כי איחור של  90יום במועד תחילת ביצוע עבודות הפיתוח
והתשתית ו/או במועד השלמת ביצועו של שלב כלשהו בעבודות הפיתוח והתשתית ו/או
בהשלמת עבודות הפיתוח והתשתית ו/או במסירת המגרש/המתחם לבונה ,לא יהווה
ולא ייחשב הפרה של התחייבות מצד החברה ולא יזכה את הבונה בכל טענה ודרישה
כלפי ערים ו/או המשרד ו/או רמ"י.

ערים תבצע את עבודות הפיתוח והתשתיות הקרובות עד גבול המגרש/המתחם ,ותשלימן
בתוך  24חודשים מיום שהבונה ישלים את כלל המבנים שבמגרש/במתחם ויקבל מאת
הרשות המקומית טופסי אכלוס מאושרים (טופסי  )4לגבי  80%מיחידות-הדיור
שבמגרש/במתחם .הודע ומוסכם על הבונה ,כי השלמת עבודות הפיתוח והתשתית כפופה
לכך שלא תהא כל מניעה ו/או הפרעה הנדסית להשלמת העבודות האמורות ע"י ערים.

*
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ט.

למניעת כל ספק ,ומבלי לפגוע ביתר האמור בחוזה ,מודגש וידוע לבונה ,שערים תוכל
לבצע חלק מעבודות הפיתוח והתשתית כאמור בחוזה זה ,רק לאחר שהבונה ישלים את
בניית המבנה כולל עבודות הפיתוח הצמוד כמוסכם בחוזה חכירה ישירה ,ובתנאי
שהעבודות המבוצעות על-ידי הבונה במגרש/במתחם או בשטח הסמוך לו לא יפריעו
לערים לבצע חיוביה לפי החוזה ,וכן בתנאי נוסף שהבונים האחרים בקרבתו של
המגרש/המתחם ישלימו בנית המבנים שלהם .כדי לאפשר לערים לקיים חיוביה על-פי
החוזה ,וחיוביה לפי חוזים אחרים וכלפי בונים אחרים ,ובעיקר בכל הנוגע לביצוע
והשלמת עבודות הפיתוח והתשתית במועד ,מצהיר בזה הבונה ומסכים כי אם תיווצר
הפרעה כלשהי על-ידו או על-ידי גורם הפועל מטעמו ,בשמו או עבורו ,על-ידי שפיכת ו/או
הנחת חומרים ,עפר ,פסולת בנין ,כלים ,ציוד או כל חפץ אחר בשטח שמחוץ לגבולות
המגרשים ו/או המגרש/המתחם ,ולפי שיקול דעתה של ערים מעשה או מחדל זה מהווה
או עלול להוות הפרעה לביצוען התקין של עבודותיה של ערים ,או של הבאים מטעמה או
הפרעה למילוי חיוביה של ערים ,כי אז תהא לערים הרשות לסלק את ההפרעה בכל שיטה
הנראית לה ולכל מקום הנראה לה ,כולל למגרש/למתחם עצמו ,על אחריותו ועל חשבונו
של הבונה ,וזאת לאחר שערים הודיעה לבונה מראש והתרתה בו ,בעל-פה ,ודרשה ממנו
לסלק את ההפרעה בעצמו תוך שלושה ימים והוא לא עשה כן .לאחר ההתראה בעל-פה
תחזור ערים ותאשר ההתראה בכתב.
הבונה מאשר כי הסכמתו לפינוי ההפרעה על-ידי ערים כאמור לעיל ,כוללת גם ויתור
מראש על כל טענה ו/או תביעה כלפי ערים בגין נזק ו/או אובדן שייגרם עקב פעולות
הסילוק.

*

י.

מבלי לפגוע בשאר האמור בסעיף זה מתחייב הבונה ,כפעולת בניה ראשונה
במגרש/במתחם ,לבנות כמתחייב מהתוכניות המאושרות קירות תומכים וקירות-גדר
הגובלים בשטחים הציבוריים (לרבות הגובלים עם מדרכות ,שבילים ושטחים ציבוריים
פתוחים) ,כל זאת לא יאוחר מתום  12חודשים מיום קבלת הגישה למתחם/למגרש (על
פי העניין) כאמור בסעיף  3ו' לעיל.

יא.

ערים תהא זכאית לבצע את עבודות הפיתוח והתשתית המפורטות בחוזה זה ובנספח
"א" בעצמה או על-ידי כל קבלן ,לפי שיקול דעתה ,ולהתחייב וכן לשלם בגין עבודות אלו
בתנאים ובמועדים שתמצא לנכון.
על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה ,מוסכם בזה כי ערים ,תהא רשאית לבחור בין
ביצוען של חלק מעבודות הפיתוח והתשתית על ידה לבין תשלום לרשות המקומית ו/או
לתאגיד ו/או לכל גוף אחר לשם ביצוען של אותן עבודות .במקרה כזה ,תהא ערים פטורה
מביצוע אותו חלק של עבודות הפיתוח והתשתית בגינן בוצע כאמור תשלום לרשות
המקומית ,ובלבד שלא יהיה באי ביצוען של העבודות כאמור על-ידי ערים כדי לעכב
קבלת היתר בניה ,טופס  ,4תעודת גמר וכל אישור אחר הנדרש לצורך אכלוס המבנה על-
ידי הבונה .לא יהיה באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הבונה על-פי חוזה זה.

יב .

מובהר בזה ולמען הסר כל ספק :עבודות הפיתוח והתשתית שאותן מתחייבת ערים
לבצע על-פי החוזה מוגבלות לעבודות בתחום השטחים הציבוריים בלבד המופיעים
בתב"ע והכל בכפוף לאמור בנספח א' .למניעת ספק מודגש כי הן לא יכללו פיתוח כלשהו
בתחום המגרשים ו/או בגבולותיהם ,קירות תומכים ו/או גדרות בגבול בין המגרשים
לבין המגרשים הסמוכים או לבין כבישים ,מעברים להולכי רגל ,שבילים ציבוריים
ומשטחי חניה וכן אין הן כוללות את ההוצאות הכרוכות בחיבור המבנה לרשתות
החשמל ,המים ,הביוב ,הניקוז ,הגז כבלי הטלוויזיה והטלפון והתשלומים עבור מוני
מים ,חשמל וגז.
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יג.

הבונה מסכים ומתחייב לאפשר לערים להיכנס למתחם או למגרשים בכל עת שתידרש,
כדי לבצע כל חיוב המוטל על ערים במסגרת עבודות התכנון ,התשתית והפיתוח של ערים
לגבי האתר כולו .כמו כן מתחייב הבונה להורות לעובדיו ולקבלנים מטעמו להקפיד
ולקיים הוראות סעיף זה.
במידת הצורך ועל-פי שיקול דעתה המוחלט של ערים ,תהא ערים רשאית להעביר
בתחומי המגרש/המתחם קווי תשתית למיניהם (לרבות קווי ביוב ,מים ,חשמל
ותקשורת) לשם מתן פתרונות למגרשים עורפיים ו/או סמוכים ו/או לכל צורך שתחליט
עליו ערים .הבונה מצהיר כי הובא לידיעתו ,מוסכם עליו ולא תהא לו כל טענה ותביעה
כלפי ערים בעניין זה.

יד .

כדי למנוע ספק ,מודגש בזאת כי על המשרד ו/או על רמ"י לא יחולו חיובים כלשהם והם
לא יישאו באחריות מכל סוג שהוא ,בקשר או בכל הנוגע לחוזה זה.

פעולות הבניה של הבונה
הבונה מצהיר כי ראה ובדק את המגרש/המתחם וסביבתו ומצא אותו מתאים לצרכיו
ומטרותיו ולא יהיו לו טענות כלשהן כלפי ערים ו/או מי מטעמה בעניין זה.

.4

א.

*

ב.

ערים תודיע לבונה על המועד בו עליו לקבל את סימון גבולות במגרש/במתחם (נספח
א' ,)1אשר ייקבע ליום שלא יאוחר מ 45 -ימים מהמועד הנקוב בסעיף  3ו' לעיל .הבונה
יחתום על אישור קבלת תחומי המגרש/המתחם (נספח ב') .היה והבונה לא יקבל את
הסימון במועד שנקבע מסיבה כלשהי אשר ערים אינה הגורם לקיומה ,יהיה עליו לשאת
בהוצאות חידוש סימון שייעשה על-ידי ערים באמצעות מודד מוסמך שייבחר על ידה.
חידוש הסימון ייעשה על-ידי ערים רק לאחר שהבונה יפקיד סכום הוצאות חידוש
הסימון ,כפי שיקבע על-ידי ערים.

ג.

הבונה מתחייב לבצע את עבודות הבנייה מטעמו בתחומי המגרש/המתחם אך ורק לאחר
שיהיה מצוי בידו היתר בניה כחוק ,וכן אך ורק לאחר מסירת החזקה במגרש/במתחם
לידיו .מסירת החזקה ,לצורך העניין ,תיחשב כמועד בו קיבל הבונה את יתדות הסימון
של המגרש/המתחם.

בנוסף ,אם חלק מעבודות הפיתוח והתשתית במגרש/במתחם כבר בוצעו עד למועד
חתימת חוזה זה ,אזי מצהיר בזה הבונה ,כי ראה ובדק את המגרש/המתחם ואת עבודות
הפיתוח והתשתית ,וכי מצא את העבודות לשביעות רצונו המלאה ,ואין לו ולא יהיו לו
כל טענות מכל סוג כלפי ערים ו/או המשרד ו/או רמ"י ו/או מי מטעמם בקשר לעבודות
הפיתוח והתשתית כאמור.

למען הסר ספק מובהר בזאת שהבונה שהוזמן על-ידי ערים לקבל סימון גבולות
המגרש/המתחם ולא הופיע ולא קיבל הסימון בפועל ייחשב הדבר כאילו שהוא קיבל את
המגרש/המתחם לחזקתו ויהיה אחראי בלעדי לשמירתו ולנקיונו.
*

ד.

ערים תספק לבונה בתוך  3חודשים ממועד החתימה על חוזה זה ,מפה של
המגרש/המתחם עם נתוני תכנון בקנה מידה של .1:500/1:250
במקרה שהשיפועים במגרש/במתחם גבוהים מ ,10% -אזי תסופק המפה האמורה על
רקע טופוגרפיה של הקרקע.
על סמך המפה הנ"ל יבצע הבונה את תכנון המבנה ופיתוח החצר והכל בכפוף להוראות
התב"ע ,תכניות המתאר וההיתרים שניתנו לבונה מאת הרשויות המוסמכות.
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ה.

הבונה מצהיר כי ידוע לו ששטחי המגרשים וגבולותיהם אינם סופיים וכי עלולים לחול
בהם שינויים .לפיכך הוסכם במפורש בין הצדדים כי אם כתוצאה משינויים בתוכנית
בינוי עיר ,או עקב הסדר קרקעות או שינויים תכנוניים אחרים ,יגדלו או יקטנו שטחי
המגרשים ו/או ישתנו גבולותיהם ,אזי:
()1

מסכים הבונה מראש לכל שינוי בגבולות ו/או בשטחי המגרשים כפי שייווצר עקב
הפעולות הנ"ל.

()2

יראו את המגרשים בגבולותיהם החדשים כמגרשים נשוא חוזה זה והבונה לא
יבוא בתביעות כלשהן לערים ו/או למשרד ו/או לרמ"י בכל הנוגע ו/או הנובע
מהשינויים שיחולו לגבי שטחי המגרשים ו/או גבולותיהם ,והכל לבד מהאמור
בס"ק ( )3להלן.

()3

ידוע לצדדים כי התמורה הנקובה בסעיף  12א' להלן נקבעה ,בין היתר ,יחסית
לשטח המגרש/מתחם שנקנה על-ידי הבונה ולכן כל שנוי בגבולות המגרש/מתחם
ו/או בשטחו ,יחייב תשלום או החזר יחסי לצד הזכאי מיד עם דרישה ראשונה,
בתוספת ריבית ו/או הצמדה וזאת ממועד ההודעה ועד לתשלום המלא בפועל
והכל בהתאם למקובל בערים ביום התשלום.

()4

דרישה לתשלום ו/או להפרש התמורה כאמור בס"ק ( )3דלעיל ,צריכה להישלח
לצד השני לא יאוחר מ 24 -חודשים ממועד הההודעה.

למרות האמור לעיל ,מוסכם בזה כי סטייה של עד  10% +/-משטח המגרש הנקוב בחוזה
זה ו/או סטייה של עד  +/- 5%מזכויות הבניה הידועות במועד אישור העסקה ,לא ייחשבו
לשינוי לצורך החוזה ,ולא ישנו את שיעור הוצאות הפיתוח.
במידה ויחול שינוי של מעבר ל 10% -בשטח המגרש ו/או ישתנו זכויות הבניה בו מעבר ל-
 5%ביחס לזכויות הבניה ,לעומת הזכויות המוקנות בת.ב.ע .נשוא המכרז ,ישתנה שיעורן
של הוצאות הפיתוח בהתאם .קביעת רמ"י לגבי שיעורן העדכני של הוצאות הפיתוח,
כמתחייב משינוי שטח המגרש ו/או שינוי זכויות הבניה ,תחייב את היזם לכל דבר ועניין
וללא ערעור .ההתחשבנות לעניין שיעורן הסופי של הוצאות הפיתוח במקרה שינוי בגודל
המגרש ו/או שינוי בזכויות הבניה ,תבוצע עד לא יאוחר מתום  30חודשים ממועד מסירת
המגרש המסומן לידי היזם.
.5

א.

הבונה מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים לכך שהגשת כל בקשה להיתר בניה ו/או לשינוי
תוכנית לרשויות התכנון ,מותנית בביקורת של התכנון על-ידי רמ"י ו/או על-ידי המשרד
באמצעות מנהל הפרויקט ו/או מהנדס ערים ו/או באי כוחם וקבלת אישורם.

ב.

הבונה מצהיר ומתחייב לא להגיש בקשה להיתר בניה ו/או לשינוי התב"ע ו/או לשינוי
תוכנית ,אלא אם הגישה קודם לכן למשרד ו/או לרמ"י באמצעות ערים לצורך בדיקתה
והערותיה ,וכן הוא מסכים כי ערים כנציגת המשרד ו/או רמ"י תוכל להתנגד לכל תוכנית
אשר לדעתם איננה הולמת את התוכנית המפורטת ו/או תוכנית המתאר ו/או התב"ע
ו/או הנחיות התכנון של ערים .הבונה מצהיר כי ידוע לו שכל האמור לעיל אינו מהווה
תחליף להליכי הרישוי ,התנאים והפיקוח שיבוצעו על-ידי רשויות התכנון והבניה על-פי
חוק התכנון והבניה תשכ"ה ,1965-או על-פי כל דין אחר.

ג.

ביקורת התכנון והפיקוח של המשרד ו/או של רמ"י על-ידי ערים ,אינה משחררת את
הבונה מאחריותו כלפי הרשויות המוסמכות על-פי חוק התכנון והבניה או על-פי כל דין
אחר ,לרבות דיני הנזיקין כלפי המשרד ו/או רמ"י ו/או כלפי חברת ערים ואינם מטילים
על המשרד ו/או רמ"י ו/או על ערים חבות כלשהי כלפי הבונה או כלפי צד שלישי.

ד.

הבונה מתחייב להגיש את תוכניות הבקשה להיתר בניה על סמך המפה שנמסרה לו מאת
ערים.
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ה.

.6

הבונה מתחייב ומצהיר כי קרא והתייחס בהצהרותיו אל הוראותיהן של תוכניות
התב"ע ,תוכנית המתאר ושל התוכנית המפורטת על נספחיהן והמתייחסות לאתר
ולמגרש/מתחם וכי תכנון המבנים במגרשים וביצועם ייעשה בהתאם להוראות הנ"ל
והוראות היתר הבניה ותוך הקפדה על קיומן.

הבונה מתחייב שהתכנון והביצוע של חיבורי המבנים למערכות הקיימות ייעשו בהתאם למפה
שתימסר לו מאת ערים ולפי הנחיות מנהל הפרויקט ,באופן שלא יפגע במערכות הקיימות או
בביצוען ,ושלא תופרענה העבודות המתנהלות על-ידי שכניו או על-ידי ערים מחוץ למגרשים.
בכל מקרה של צורך בתיאום ,יבוצע תיאום זה על-ידי מנהל הפרויקט או בא כוח מטעם ערים
ובכל נושאי התיאום הנ"ל תהיה דעתם מכרעת ובלתי ניתנת לערעור.
היה והבונה יפגע במערכות הקיימות או בביצוען ,או ייצור מטרד בלתי סביר לציבור ו/או יפריע
לתנועה המוטורית ו/או הרגלית בשכונה ,רשאית ערים לאחר שהתרתה בבונה ונתנה לו ארכה
של שלושה ימים ,לבצע את תיקון או סילוק המטרד בעצמה או על-ידי קבלנים אחרים ולחייב
בהוצאות הדרושות לשם כך את הבונה ,בתוספת של הוצאות קבועות ומוסכמות מראש של
החברה בגין טיפול כזה ,בשיעור  20%מההוצאות.
אי תיקון המערכת או סילוק המטרד או אי-תשלום ההוצאות הנ"ל ייחשב כהפרה יסודית של
החוזה.

.7

הבונה מצהיר שידוע לו ,והוא מסכים שמנהל הפרויקט או נציגו יהיו רשאים להיכנס אל
המגרש/מתחם ו/או המבנה בכל עת עד לקבלת תעודת גמר של הוועדה המקומית וזאת כדי
לבדוק קיום הוראות החוזה.

.8

אם הדבר יידרש על-פי מיקום המגרש/המתחם ומיקום מערכות הביוב ומערכות תשתית
אחרות במגרש/במתחם ,מתחייב הבונה לאפשר התחברות של בעלי זכויות במתחמים/מגרשים
הסמוכים למתחם אל מערכת הביוב המרכזית ואל מערכות התשתית האחרות ,אם אלה
תימצאנה בתחום המגרש/המתחם.
כן מתחייב הבונה כי במידת הצורך ועל-פי דרישת ערים ,הוא יאפשר מעבר וניקוז מי גשמים
ממתחמים/מגרשים סמוכים דרך המגרש/המתחם אל מערכת התיעול המרכזית ,וכן מעבר קווי
ביוב ותיעול דרך המגרש/המתחם בחלק שבין קו הבניין לגבול המגרש/המתחם.
הבונה מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כלפי ערים ו/או המשרד ו/או רמ"י ו/או בעלי
הזכויות האחרים בגין כל האמור בסעיף זה לעיל.
אם הצורך בביצוע עבודות כאמור יתעורר לאחר שהבונה כבר ביצע עבודות במגרש/במתחם,
מתחייבת ערים לתקן כל נזק שייגרם במהלך ביצוע עבודותיה הנ"ל לעבודות שבוצעו זה מכבר
על-ידי הבונה.

.9

א.

הבונה מתחייב לבצע את עבודותיו בתחום המגרשים בלבד ולפי הסדר הבא:
( )1בנית קירות תומכים וקירות-גדר הגובלים בשטחים הציבוריים (לרבות הגובלים עם
מדרכות ,שבילים ושטחים ציבוריים פתוחים).
( )2עבודות עפר כלליות בתחום המגרש/מתחם ובגבהים כמתחייב מהיתר הבניה
והוראות תב"ע.
( )3עבודות בנית המבנים ,לרבות הגדרות.
( )4השלמת עבודות פיתוח חצרות.
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ב.

הבונה מצהיר ומסכים כי כל שינוי בסדר הנ"ל יחשב כהפרה יסודית של החוזה.

ג.

עבודות גידור ותימוך:
( )1אם יהיו הפרשי גובה בין מתחם/מגרש למתחם/מגרש ו/או מתחמים סמוכים ו/או
שטחים אחרים סמוכים ו/או אם הדבר יתחייב על-פי תוכניות הבניה שאושרו,
מתחייב הבונה לבנות על חשבונו כפעולת בניה ראשונית במגרש/במתחם ,קירות
תומכים בתחומי המגרש/המתחם .האמור לעיל יחול אך במקרה בו ייווצרו הפרשי
גובה בין המגרש/המתחם למתחמים סמוכים או שטחים סמוכים אחרים כתוצאה
מעבודות כלשהן שיבצע הבונה ו/או שיבצעו בעלי זכויות במתחמים אחרים.
( )2כל עבודה של קירות תומכים ,דיפון ,מילוי ,הקמת גדר וכו' ,שתתבצע כאמור לעיל,
תבוצע על חשבון הבונה ,אך ורק בתחומי המגרש/המתחם ובלא חריגה לשטחים
ציבוריים או שטחים סמוכים.
( )3לצורך ביצוע מרתפי חניה ומבנים תת קרקעיים ,על הבונה לבצע עבודות דיפון
בתחום מגרשו/מתחמו בלבד.
( )4הבונה לא יהיה זכאי לבוא בכל טענה ו/או תביעה כלפי ערים ו/או המשרד ו/או רמ"י
במידה ויידרש לבצע עבודות כאמור.

.10

הבונה מתחייב ,אם יידרש לכך ,לשפוך את עודפי העפר או חלקם בשטחים שמחוץ לגבולות
המגרש/המתחם במקום מוסדר המיועד לשם כך על-פי דין ו/או לשפוך את עודפי העפר או
חלקם בשטחים שמחוץ לגבולות המגרש/המתחם על-פי תוכניות סימון שתימסרנה ליזם בשלב
מאוחר יותר ,וזאת תוך כדי מילוי בשכבות ובהידוק מבוקר ,כולל עבודות סימון וכל יתר
העבודות הדרושות בעבודות מילוי בשטח ,כל זאת על חשבון הבונה.

.11

עבודות חשמל ,תקשורת מים וביוב:
א.

הבונה מצהיר ,כי ידוע לו ,שעבודות החשמל באתר תבוצענה על-ידי חברת החשמל וכי
כתנאי לביצוע עבודות החשמל ,יידרש הבונה לשלם לחברת החשמל את התשלומים כפי
שיידרשו על-ידה על-פי תעריפיה ותחשיביה ,וזאת במועד שייקבע על-ידי חברת החשמל
על-פי המתחייב מהזמנת חיבור חשמל למתחם/למגרש ולמבנים על-ידי הבונה.

ב.

הבונה מצהיר ,כי ידוע לו ,שעבודות התקשורת ,טלפון וטלוויזיה בכבלים (טל"כ) באתר
תבוצענה על-ידי חברת בזק וחברת הטל"כ וכי כתנאי לביצוע העבודות על-ידן ,יידרש
הבונה לשלם לחברות אלה את התשלומים כפי שיידרשו על-ידן על-פי תעריפיהן
ותחשיביהן ,וזאת במועד שייקבע על-ידן.

ג.

הבונה מצהיר ,כי ידוע לו ,שעבודות המים והביוב באתר או חלקן תבוצענה על-ידי
התאגיד וכי כתנאי לביצוע עבודות המים והביוב ,יידרש הבונה לשלם לתאגיד את
התשלומים כפי שיידרשו על-ידו על-פי תעריפיו ותחשיביו ,וזאת במועד שייקבע על-ידי
התאגיד.

ד.

הבונה מצהיר ,כי ידוע לו ,שערים לא נושאת באחריות כלשהי לגבי ביצוע עבודות
החשמל ,התקשורת והמים והביוב במועדן ,וכי ערים לא נושאת באחריות לטיב העבודות
הנ"ל.
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התמורה
 .12א.

היזם מצהיר כי ידוע לו שערים מבצעת ו/או תבצע עבודות הפיתוח והתשתית באתר.
תמורת התחייבויות ערים על-פי החוזה ,ישלם לה היזם את הוצאות הפיתוח ,כמפורט
בעמוד  1לחוזה זה בתוספת הצמדה (לעיל ולהלן – התמורה).
ערבות מכרז – היזם/משתכן יפקיד עם הגשת המכרז ערבות בנקאית בסך ₪ 76,000
כמפורט במסמכי המכרז
היזם מסכים לכך כי בגין תשלום בסך של _________ ( ₪במילים,)₪ __________ :
מתוך התמורה -יקבל קבלה מאת ערים ,שאיננה חשבונית מס ,והיזם לא יוכל לנכות
מס-תשומות כתוצאה מהתשלום האמור.
ככל שנקבע במכרז זה כי ערים תבצע עבודות פיתוח גם בתוך המגרשים ,אזי בגין חלקו
של התשלום עבור עבודות אלו (קרי -סך של _________  )₪תומצא ליזם חשבונית מס.

היזם/משתכן ישלם  152,000עד  21יום ממועד הההודעה.
ב.
יתרת התשלום בעבור המגרש בניכוי הערבות הבנקאית והתשלום בסך  ₪ 152,000תועבר לערים לא
יאוחר מ 90יום ממועד ההודעה.
ג.

לא הסדיר או לא ביצע היזם את התשלומים בהתאם לעיל עד ולא יאוחר מ 90 -יום
ממועד ההודעה כאמור לעיל ,ייחשב הדבר להפרה יסודית של הסכם זה ותביא לביטול
זכייתו של היזם ,מבלי לגרוע בכל סעד אחר הנתון לערים על פי הסכם זה ועל-פי כל דין.

ד.

כל תשלום שהיזם ירצה לשלמו ב 15 -לחודש ,יבוצע עד השעה  16:00בצהרים בלבד.
שולם התשלום לאחר השעה  ,16:00יחושב כאילו שולם ב 16 -לחודש.

ה.

ערים תדווח לרשויות מע"מ על התקבולים על-פי העסקה נשוא חוזה זה ,ותשלם את
סכום המע"מ הנובע מהעסקה לאוצר המדינה ,תוך הוצאת חשבונית-מס לרשות
המקומית.

ו.

מובהר ומודגש בזה כי ערים פועלת באופן האמור בסעיף זה לעיל על פי הנחיות אגף
המכס ומע"מ במשרד האוצר .היזם מסכים מראש כי בכל מקרה לא תהינה לו כל טענות
ו/או זכויות ו/או תביעות מכל סוג שהוא כלפי ערים בכל הקשור והנובע מאי קבלת
חשבוניות מס בגין התשלומים הנ"ל ,לרבות אי האפשרות לנכות הוצאות אלו לצרכי מס.

ז.

ידוע ומוסכם על היזם כי התמורה הנקובה בסעיף זהמבוססת על המצב התכנוני הקיים
והתקף במועד חתימת החוזה ,וכי כל שינוי תכנוני ו/או השבחה ו/או הגדלה במספר
יחידות הדיור ו/או בשטח המבנה ,יחייבו את היזם ,אם ערים תסכים ותיאות מצידה
לבצע עבודות הנוספות ו/או האחרות בעקבות השינויים הנ"ל ,בתוספת תשלום על
התמורה וזאת בהתאם לדרישתה ותחשיביה של ערים.

ח.

למען הסר כל ספק מובהר ומודגש בזאת ,כי אין באמור לעיל ,כדי להטיל ו/או ליצור
חבות כלשהי על ערים להסכים לביצוע ו/או לבצע עבודות כלשהן החורגות ו/או השונות
מאלה שנתחייבה בהם על-פי נספח א' בהתאם למצב התכנוני שהיה תקף עובר לחתימת
החוזה ,והדבר נתון לשקול דעתה הבלעדי של ערים.

ט.

תשלום הוצאות הפיתוח הציבוריות ומקדמה על חשבון חיבור חשמל ,ישולמו כאמור
במלואן ישירות לחברת ערים תוך 90יום מיום ההודעה
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.13

הסכומים המפורטים דלעיל כוללים מע"מ וזאת בהתאם לאמור בסעיף  3ב' דלעיל .מובהר
ומסוכם בזאת ,כי אם יחול שינוי בשיעור המע"מ לפני שיסיים הבונה לשלם את מלוא
התשלומים שנתחייב בהם בחוזה ,אזי יעודכן מרכיב המע"מ לגבי כל תשלום ותשלום שטרם
בוצע וזאת על-פי שיעור המע"מ שיהא בתוקף במועד כל תשלום ותשלום בפועל.

.14

תנאי מוקדם לחתימת חוזה חכירה ישירה בין הבונה לבין רמ"י במגרש/מתחם שהבונה יבנה
עליו ,הוא בביצוע כל חיובי הבונה לפי חוזה זה (לפי העניין) וקבלת אישורה של ערים על כך,
ראה נספח ו' 1אישור על הסדרת התחייבויות הזוכה במכרז (לפי העניין).
הבונה מתחייב להביא עובדה זו לידיעת המשתכנים רוכשי המבנים או יחידות הדיור ממנו.

.15

למען הסר ספק יובהר כי התשלום המוסדר בסעיף 12א-ב לא יידחה בשום מקרה.
הבונה מצהיר בזאת ,כי ידוע לו שאם לא ישלם את התשלום המוסדר בסעיף 12א' במועדו,
רמ"י ו/או המשרד יבטלו את ההתקשרות עמו .במקרה כזה ,לבונה לא תהא כל טענה ותביעה
מכל סוג שהוא כלפי ערים ,והוא מתחייב להימנע מכל תביעה כלפי ערים.
לא יידחה מועד התשלום בעד ארכה שקיבל הבונה מרמ"י/המשרד לשם תשלום דמי הקרקע.
מוסכם בזה כי איחור כלשהו בתשלום זה יהווה הפרה יסודית של הסכם זה על כל המשתמע
מכך.

ערבות נזקים
* .16א.

מבלי לגרוע מכל האמור בחוזה ו/או מיתר זכויותיה של ערים וכבטחון נוסף למילוי
התחייבויות הבונה ,ימסור הבונה לערים עד למועד חתימתו על החוזה ,ערבות
אוטונומית ובלתי תלויה לפי הנוסח המצורף לחוזה זה ,בגובה  5%מהוצאות הפיתוח
הכוללים מע"מ במועד חתימת חוזה זה .הערבות תתקבל מבנק בארץ או מחברת ביטוח
ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
(ביטוח) ,התשמ"א .1981-ערבות מחברת ביטוח תהיה חתומה על ידי החברה עצמה ולא
על ידי סוכן הביטוח שלה .את רשימת המבטחים בעלי רישיון לפעול בענף הביטוח ניתן
לקבל מאגף שוק ההון ,תחום רישוי ויציבות חברות הביטוח במשרד האוצר ,ירושלים.
סכום הערבות יהא צמוד למדד הידוע ביום פרסום הודעת הזכיה עד למועד הפירעון
ו/או עד למועד חילוט הערבות בפועל.
תוקף הערבות לא יפחת מ 36 -חודשים מיום חתימת חוזה זה והיא תוארך ,מעת לעת
על -ידי הבונה לפי דרישת ערים .אי הארכת תוקפה של הערבות יהווה עילה לחילוטה,
וזאת מבלי לגרוע מכל יתר האמור בחוזה זה.

ב.

ערים תהא רשאית לפרוע ו/או לחלט את סכום הערבות בכל מקרה בו לא יעמוד הבונה
בהתחייבות מהתחייבויותיו וכן בכל מקרה שעל פי שיקול דעתה ,גרמו פעולותיו של
הבונה ו/או העבודות שביצע ,בין במישרין ובין באמצעות אחרים ,לפגיעה ו/או לעיכוב
בעבודות שביצעה ערים או שעליה לבצע.

ג.

הבונה מסכים בזאת מראש כי קביעתה של ערים לגבי היקף החוב של הבונה ו/או לגבי
עצם הפגיעה וכן לגבי היקף הנזקים שנגרמו על ידו תהיה סופית ומכרעת והבונה נותן
בזאת את הסכמתו ואישורו לכך שערים תגבה את החוב ו/או את חלקו ו/או את הוצאות
הנזק ו/או את חלקן על-ידי פרעון ו/או חילוט כספי הערבות האמורה ו/או את חלקה,
והכל בהתאם להיקף החוב ו/או להיקף הנזקים וההוצאות ,כאמור.
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כללי
.17

הבונה מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים שערים אינה חייבת להתערב או לנקוט עמדה ולא תעשה
כן בסכסוכים בין הבונים בשכונה ,ולא תישא באחריות כלשהי בגין נזקים שיגרמו על-ידי הבונה
או הבונים לגוף ו/או לרכוש ו/או למגרשים.
בנוסף ,מוסכם בזאת במפורש כי החברה לא תהא צד לכל סכסוך בין בונים ו/או משתכנים
באתר ולא תישא באחריות כלשהי לנזקים שנגרמו על-ידי מי מהם לאחרים ו/או לרכושם.
לבונה לא תהא כל טענה ותביעה מכל סוג שהוא והוא מתחייב להימנע מכל תביעה כלפי ערים,
וזאת במקרה בו נגרם לו נזק כלשהו כתוצאה ו/או בקשר לעבודות של בונים ו/או משתכנים
אחרים.

.18

.19

א.

מבלי לפגוע ביתר הוראות החוזה ,יראו את הבונה כממלא את תנאי החוזה לגבי גמר
הבניה והשלמתה רק לאחר שישלים את כל המבנים הכלולים בהיתר הבניה וכן לאחר
שישלים את פיתוח החצרות ,לרבות קירות תומכים ,במקום שנדרש וגדרות בגבולות
המגרשים ובגבולות עם השבילים הגובלים עם המגרשים ,גינון החצר ,מתקן האשפה,
שטחים פרטיים פתוחים ,מגרשים או משטחים או מבנה לחניית רכב ,שבילי גישה וכו' -
הכל בהתאם לתנאי היתר הבניה והוראות תוכנית בנין עיר.

ב.

הבונה מתחייב לסיים ולהשלים את המבנים לא יאוחר מהמועד שנקבע לכך בחוזה
חכירה ישירה או בהתחייבויותיו כלפי המשרד ו/או רמ"י (לפי המוקדם בין המועדים).

ג.

הערבות (כאמור בסעיף  16לחוזה) תוחזר לבונה רק לאחר שקיבל תעודת גמר ורק לאחר
שימלא אחר כל תנאי החוזה.

ד.

ערים תשמור על זכויותיה בתחומים הציבוריים בלבד ,ולפי שיקול דעתה וזאת עד
למסירת תחומים אלו לידי הרשות המקומית ו/או התאגיד.

א.

הבונה יודיע לדיירים או למי שרוכש דירות או זכויות ממנו את דבר קיומו של חוזה זה
ואת תוכנו.

ב.

הבונה יכלול בחוזה בינו לבין הדיירים  -רוכשי הדירות ממנו  -סעיף לפיו מצהיר הרוכש
כי ידוע לו דבר קיום  -חוזה בין הבונה לבין ערים ,וכי ידוע לו שאין לערים התחייבות
כלשהי כלפיו והוא לא ירכוש זכות כלשהי כלפי ערים .כן יצהירו הרוכשים ו/או הדיירים
כי ידוע להם שהחוזה בין ערים לבונה אינו חוזה לטובת צד שלישי.

ג.

הבונה ישפה את ערים על כל תביעה שתוגש כלפיה על-ידי דייר ו/או רוכש דירה ממנו או
בעל זכויות בדירה שבנה הבונה ,בכל הקשור לעבודות נשוא החוזה ,והוא מתחייב
להחזיר לערים מיד לאחר המצאת דרישתה כל סכום שהיא תידרש לשלם על-ידי רוכש
כאמור ,כולל הוצאות משפטיות.

ד.

מוצהר בזה כי החוזה אינו ,ואין כל כוונה כי יהיה ,חוזה לטובת צד שלישי כלשהו ואין
כל כוונה כי יקנה ,והוא אינו מקנה ,זכויות לצד כלשהו ,לבד מהבונה.

.20

הבונה ידאג לכך ,ויהיה אחראי שרוכשי דירות ממנו לא יגרמו להפרת חוזה זה ולא יפריעו
לביצועו בכל צורה ואופן שהוא.

.21

ערים זכאית ורשאית להעביר את זכויותיה והתחייבויותיה לפי החוזה ,כולן או מקצתן ,מזמן
לזמן ,לכל מי שתמצא לנכון ומבלי שיהיה עליה לקבל על-כך את הסכמת הבונה או אישורו.
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.22

כל ויתור ,ארכה ,מחילה ,הנחה ,עיכוב ,הקלה או הימנעות משימוש בזכות מצידה של ערים
בקשר לאיזו הפרה או אי-מילוי של תנאי החוזה ,לא יפגעו ולא יגרעו מאיזו מזכויות ערים ולא
יוכלו לשמש כויתור על איזו מזכויות ערים כלפי הבונה.

.23

מבלי לפגוע באמור בגוף החוזה או בתנאי מתנאיו ,מוסכם כי סעיפים3 :י'4 ,ה',15 ,14 ,13 ,12 ,
 19 ,18 ,16מהווים תנאים יסודיים שהפרתם תחשב כהפרה יסודית.

.24

א.

בכל מקרה שהמשרד ו/או רמ"י יודיעו לערים על ביטול מצדם של העסקה עם הבונה
יגרור הדבר אחריו גם ביטול חוזה זה וערים תבטלו .ערים תשיב לבונה את הוצאות
הפיתוח ששולמו על ידו רק לאחר שהמגרש ישווק מחדש וערים תגבה את הוצאות
הפיתוח מהבונה החדש.

ב.

החזר הוצאות הפיתוח יכלול תוספת הצמדה למדד בלבד ,מהמדד בו שולמו הוצאות
הפיתוח לערים בעת הזכייה ועד המדד בו יבוצע ההחזר לבונה.

ג.

בנסיבות בהם בוטל חוזה זה ,תהיה ערים זכאית לממש את הערבות הבנקאית ,הנזכרת
בסעיף  16להלן ,וסכום הערבות הבנקאית שמומשה ,יהווה פיצוי מוסכם בגין ביטול
העסקה עקב הפרת הבונה את תנאיו של חוזה זה.

ד.

הבונה מצהיר בזה ,כי ידוע לו ,שתשלום הוצאות הפיתוח וכל תשלום אחר על פי חוזה
זה הינם בנוסף לתשלומים לרמ"י על פי החוזה בגין הקרקע ולכל תשלום אחר על פי
תנאי המכרז וכן הינם בנוסף לכל מס ,היטל ,אגרה וחיובים אחרים לרבות היטלי פיתוח
שייגבו על ידי הרשות המקומית ורשויות אחרות על פי כל דין.

ה.

ידוע לבונה ,כי חוזה זה אינו ניתן לביטול ,אלא רק לאחר שתתקבל במשרד ו/או ברמ"י
החלטה לבטלו ,ובתנאי שחוזה הבניה ו/או חוזה חכירה ישירה עם הבונה בוטל על-ידי
המשרד ו/או על-ידי רמ"י ,לפי העניין.

ו.

במקרה של אי עמידה בתנאי החוזה או הפרה יסודית של החוזה על-ידי הבונה ,זכאית
ערים לפנות למשרד ו/או לרמ"י על מנת שיצטרפו לערים לביטול העסקה עם הבונה.

ז.

במקרה של ביטול החוזה ,כאמור ,מתחייב הבונה להחזיר מצב המגרש/מתחם
לקדמותם כשהם פנויים מכל אדם וחפץ ומכל הפרעה .אם לא יעמוד הבונה בהתחייבותו
זו ,תהא רשאית ערים לבצע הפעולות האמורות במקומו של הבונה תוך חיובו של הבונה
בתשלומים ו/או בעלויות ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה ו/או פיצויים אחרים
העומדים לזכות ערים על-פי תניות החוזה ו/או על-פי כל דין.

א.

חוזה זה כולל את כל המוסכם בין הצדדים ומגבש בשלמות את המו"מ שקדם לכריתתו,
ואין בצידו של החוזה או בנוסף לו ,מצד כלשהו ,הבטחות או התחייבויות נוספות כלשהן.

ב.

כל שינוי של חוזה זה ,אם ובמידה שיהיה ,יהיה לו תוקף רק אם ייעשה בכתב ,חתום על-
ידי שני הצדדים.

.25

.26

כל הודעה אשר תשלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים שבמבוא תחשב כאילו התקבלה
בתעודתה שלושה ימים ממועד משלוחה.
ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך הנ"ל
אני הבונה ,מצהיר בזאת שקראתי ,הבנתי וחתמתי על גבי כל העמודים של החוזה הנ"ל ,על
נספחיו.
___________________________
ערים
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___________________________
הבונה
חוזה תשתית ערים – יזם/משתכן (רמ"י)
פרויקט ערערה שכונה  10מס' 910
תב"ע 652-0399329

נספח א' – 1בהתאם לסעיף  4ב' לחוזה התשתית ותנאים מיוחדים
תאריך __________________
לכבוד
_________________ (הבונה)
_________________(כתובת הבונה)
א.נ,.

הנדון :סימון ומסירת מגרש/מתחם מס' _______
אתר___________________________ :

.1

הננו להודיעכם כי ביום ____________ יערך באתר סימון גבולות במגרש/במתחם בפועל על-
ידי מודד האתר ,באמצעות קביעת יתדות.
הנכם מתבקשים להגיע ביום ______________ בתאריך ________ בשעה __________
במקום המפגש ______________________________________ במטרה לקבל את סימון
המגרש/המתחם במועד ,הכל בהתאם לחוזה חכירה ישירה שנחתם עם רשות מקרקעי ישראל
וכמפורט בחוזה לתשתית תנאים מיוחדים שנחתם עמנו.

.2

שאלות הקשורות בעניין יש לפנות למנהל הפרויקט או נציגו ,מר _________________ בטל':
______________.

בכבוד רב,
_______________________
ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ
העתקים:

מנהל הפרויקט _________________ -
תיק הבונה.
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חוזה תשתית ערים – יזם/משתכן (רמ"י)
פרויקט ערערה שכונה  10מס' 910
תב"ע 652-0399329

נספח ב' – בהתאם לסעיף  4ב' לחוזה התשתית ותנאים מיוחדים

לכבוד
ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ
א.נ,.

הנדון:

אישור על קבלת תחומי מגרש/מתחם מס'________

אני הח"מ מאשר בזה כי ביום _________ נפגשתי עם מודד מוסמך מר __________ באתר
_____________________ ,אשר סימן ומסר גבולות המגרש/מתחם שמספרו נקוב לעיל על-ידי
קביעת יתדות.
גבולות המגרש/מתחם סומנו באמצעות _____________ יתדות אשר נקבעו בנקודות סימון להלן:
__________________ .1
__________________ .2
__________________ .3

______________________ .4
_______________________ .5
_______________________ .6

ידוע לי כי במעמד מסירת גבולות המגרש/מתחם הנני מקבל את המגרש/מתחם על מנת לבנות עליו
ולפתחו ,הכל כאמור בחוזה חכירה ישירה ,שחתמתי עם רשות מקרקעי ישראל .בדקתי את סימון
הגבולות ומצאתיו תקין ותואם את שטח המגרש/מתחם ואני מוותר בזאת על כל טענות ו/או תביעות
בגין סימון גבולות המגרש/מתחם.
בדקתי את ההכנות שנעשו לחיבורי תשתית ומצאתים תקינים ותואמים לתכניות.
 חיבור מים – תכנון וביצוע צנרתהמים הינם באחריות התאגיד
 סימון חיבור ביוב – תכנון וביצועצנרת הביוב הינם באחריות
התאגיד
 חיבור בזק חיבור טל"כ גומחה לחשמל קריאה ממוחשבת אחר ___________________________ -מחק את המיותר.
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חוזה תשתית ערים – יזם/משתכן (רמ"י)
פרויקט ערערה שכונה  10מס' 910
תב"ע 652-0399329

כמו כן ,ידוע לי כי ממועד זה ואילך האחריות לתקינות ושלמות סימוני הגבולות וחיבורי התשתיות
מוטלת עלי ,ובכל מקרה של תקלה בסימון הגבולות ו/או חיבורי התשתיות כמפורט לעיל ,מכל סיבה
שהיא ,אהיה חייב לשאת בהוצאות חידוש סימון המגרש/מתחם ו/או תיקוני חיבורי התשתית ,על-ידי
מודד מוסמך מטעם ערים ו/או קבלן מטעם ערים ,כמפורט בחוזה לביצוע תשתיות ציבוריות שחתמתי
עם ערים.
ולראיה באתי על החתום:
השם__________________ :
ת.ז___________________ :.
כתובת_________________ :
חתימה_________________ :

הצהרת המודד
הריני מצהיר כי סימוני התכניות המפורטות לעיל ,סומנו על-ידי ,והבונה חתם בנוכחותי על אישור זה.
שם המודד____________________ :
החתימה______________________ :

העתק :תיק הבונה.
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חוזה תשתית ערים – יזם/משתכן (רמ"י)
פרויקט ערערה שכונה  10מס' 910
תב"ע 652-0399329

נוסח ערבות בהתאם לסעיף  16לחוזה התשתית ותנאים מיוחדים
תאריך:
כתובת:
בקשר למגרש/מתחם מס':

לכבוד

באתר:

ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ
רח' יפו 169
ירושלים

הנדון :ערבות מס' ____________
.1

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של __________ ש"ח.
(הסכום במילים ______________________________________:שקלים חדשים).
(להלן  -הסכום הבסיסי) בקשר לחוזה תשתית שנחתם בינכם לבין ___________ (להלן:
"המבקש").
הסכום הבסיסי יהיה צמוד למדד מחירי תשומה בבניה למגורים כפי שמתפרסם על-ידי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באופן הבא:
"מדד הבסיס"

-

הינו מדד הבניה לחודש _____________ שפורסם על-ידי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב_______________ -
ועומד על _______ נקודות (יש לרשום את מדד הבסיס
שפורסם בחוברת שיווק המגרש/המתחם של רמ"י).

"המדד העדכני"

-

יהיה המדד האחרון אשר יפורסם על-ידי הלשכה לפני תאריך
ביצוע תשלום הערבות בפועל.

"הפרשי הצמדה"

-

הסכום שייווסף לסכום הבסיסי ,אשר יחושב לפי היחס שבין
המדד העדכני לבין מדד הבסיס.

 .2אנו נשלם כל סכום שתידרשו עד לסכום הנ"ל ,לרבות תוספת הפרשי הצמדה ,כאמור לעיל ,לא
יאוחר משלושה ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב לכך ,וזאת מבלי להטיל עליכם חובה
להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.
 .3ערבות זו תישאר בתוקפה עד לחלוף  36חודשים ממועד הפקדתה ,דהיינו עד ליום
_____________ .כל דרישה על-פי ערבות זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב בהתאם למועדים
כאמור לעיל.
 .4ערבות זו אינה ניתנת להסבה.
בכבוד

רב

__________________________
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חוזה תשתית ערים – יזם/משתכן (רמ"י)
פרויקט ערערה שכונה  10מס' 910
תב"ע 652-0399329

נספח ו' - 1נוסח אישור בדבר חתימת
חוזה תשתית ותנאים מיוחדים (על פי סעיף )14
__________________

תאריך :

מס' מתחם __________________ :
__________________

פרויקט :

גודל המגרש/המתחם
__________________
שם הרוכש/ים _________________
מס' ת.ז: .

_________________

מס' ת.ז: 2 .

_________________

כתובת :

_________________

לכבוד
רשות מקרקעי ישראל
מרחב עסקי מרכז
א.ג.נ,.

הנדון  :אישור על הסדרת התחייבויות הזוכה במכרז
מתחם מס' ________ פרויקט _________ :מס' פרויקט ___________
 .1הריני לאשר בפניכם כי היזם/ים הנ"ל השלים את התחייבויותיו בהתאם לתנאי ומועדי
המכרז בגין המגרש שבנדון.
 .2לאור האמור לעיל אין מבחינתנו מניעה שתחתמו עמו/ם על הסכם חכירה ישירה (כמוגדר
בהסכם זה).
 .3אישור זה מחייב את חברת ערים רק שהוא נמסר ע"ג נייר פירמה מקורי ואין לקבל צילום של
מסמך זה.

בכבוד רב,
סמנכ"ל כספים
העתקים :
 עריםמנהל מחוז
מנהלת שיווק נהלים וחוזים  -ערים
 עריםמדור משתכנים
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חוזה תשתית ערים – יזם/משתכן (רמ"י)
פרויקט ערערה שכונה  10מס' 910
תב"ע 652-0399329

מנהל פרויקט
תיק משתכן/יזם

תאריך______________

לכבוד
הבונה

הנדון  :אישור גמר תשלום
מגרש/מתחם ______ פרויקט_________ מס' פרויקט _________

הריני לאשר כי סיימתם לשלם את הוצאות הפיתוח בגין המגרש/המתחם
הנ"ל.

בכבוד רב,
סמנכ"ל כספים
העתק  :מנהל מחוז
מנהל פרויקט
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חוזה תשתית ערים – יזם/משתכן (רמ"י)
פרויקט ערערה שכונה  10מס' 910
תב"ע 652-0399329

ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ
נספח א'  -לחוזה תשתית ותנאים מיוחדים
**********************************************
(משתכן)
שם הישוב :ערערה בנגב
שם אתר :שכונה 10
מס' פרוייקט910 :
מס .תב"ע652-0399329 :
.1

**

תנאים מיוחדים
1.1

נספח זה מהווה חלק עיקרי ובלתי נפרד מחוזה תשתית ותנאים מיוחדים.

1.2

עבודות הפיתוח והתשתית אשר ערים ביצעה ו/או תבצע באתר ,מוגבלות לקו הכחול של תשריט
התב"ע ולא יחרגו מגבולות ההרשאה שניתנה לערים מטעם רמ"י או מטעם משרד הבינוי ,אלא
אם סוכם מפורשות אחרת בין ערים לבין המשרד או רמ"י או הרשות המקומית.

1.3

חיובי התשתית והפיתוח אשר גבתה/תגבה ערים מאת הבונה ,מיועדים למימון מכלול עבודות
התשתית והפיתוח על -פי חוזה זה .אין חיובים אלו מכסים תשלומי אגרות/היטלים ומסים ,אשר
תגבה הרשות המקומית ו/או תאגיד המים והביוב ,או כל גורם מוסמך אחר מהבונה מכוח כל דין,
ואינם מכסים תשלומים בגין עבודות שערים אינה מחויבת בביצוען.

1.4

למען הסר ספק מודגש בזאת ,כי חברת ערים לא תבצע בנית מבני ציבור ,לרבות מבני חינוך,
מקלטים וכיו"ב.

1.5

ערים שומרת לעצמה את הזכות לפעול בתאום ואשור רמ"י ו/או משרד הבינוי והשיכון ו/או
הרשות המקומית ,לשינוי התב"ע או לשינוי תוכניות אחרות בתחומי ההרשאה.

1.6

הבונה מצהיר כי לפני בחירת המגרש ,ידוע לו שחברת ערים ביצעה/תבצע עבודות העפר במגרש על-
פי תוכניות הפיתוח וכי אין לו ולא יהיו לו כל דרישות ו/או תביעות בגינן.
מקרא:
*
**
***

תוספות לביוב ,מים ,חשמל ,תקשורת.
עבודות עפר במגרשים.
יתרת מגרשים לאחר סיום העבודה.

נספח א' לחוזה תשתית-משתכן
פרוייקט :ערערה שכונה 10
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.2

פירוט העבודות המבוצעות על-ידי ערים
להלן פרוט העבודות אשר חב' ערים ביצעה ו/או תבצע באתר ,והכל בכפוף למילוי מלוא התחייבויותיו
של הבונה על פי החוזה.
2.1

2.2

כבישים ומדרכות
 2.1.1ביצוע כבישים מאספלט – .במקרה ויש פלישות או תביעות לבעלות על שטחי הכבישים
בחלקם או בכללותם תפעל ערים בהתאם להנחיית הרשויות בעניין.
2.1.2

ביצוע מדרכות מאבנים משתלבות.

2.1.3

ביצוע רחובות משולבים מאבנים משתלבות.

2.1.4

ערים תבצע על פי הצורך ובכפוף להנחיות התכנון של משרד הבינוי והשיכון לאתרי
בנה-ביתך ,קירות תמך או מסלעות לתמיכת דרכים ומעברים ציבוריים ,המבוצעים על-
ידי ערים בלבד.

ניקוז/תיעול מי גשם:
על פני הכבישים ,ובכפוף לצרכי התכנון גם בצנרת תת-קרקעית .
2.2.1
2.2.2

2.3

ביוב
2.3.1

לערים שמורה הזכות להעביר קו ניקוז ציבורי בתוך מגרש הבונה.
הנחת ביב ציבורי בדרכים עם חיבור עד סמוך לגבול המתחם .לערים שמורה הזכות
להעביר קו ביוב ציבורי בתוך מגרש הבונה ,לצורך ביוב מגרשים עורפיים ,ו/או סמוכים
ו/או מעקב שיקולים הנדסיים אחרים .במקרה בו הבונה משנה מפלסי הקרקע במקום
בו עובר קו הביוב במגרש ,על הבונה להתאים בתאום עם חברת ערים במסגרת היתר
הבניה על חשבונו את התאים למצב החדש ולקבל את אישור ערים בדבר ביצוע התאמת
התאים לשביעות רצונה ולאפשר גישה לרשות המקומית ו/או תאגיד המים והביוב,
לצורכי אחזקה בכל עת שנדרש.

2.3.2

חיבור מערכת הביוב השכונתית ,למאסף הביוב הקרוב ביותר בתאום עם הרשות
המקומית ו/או תאגיד המים והביוב.

2.3.3

ערים אינה מתחייבת כי ניתן יהיה לחבר את המרתפים למערכת הביוב .במידת
הצורך יתקין המשתכן/הבונה על חשבונו ובאישור הרשות המקומית ו/או תאגיד המים
והביוב ,משאבה לצורך זה.

 2.3.4הקמת מתקני סילוק ו/או טיהור שפכים על פי התכנון ,שיבוצעו באמצעות ובאחריות הרשות
המקומית ו/או תאגיד המים והביוב ,ו/או בידי כל גוף או קבלן מטעמה.
2.4

רשת מים:
2.4.1

2.4.2

ביצוע רשת מים עם חיבור עד סמוך לגבול המגרש בתוך גומחת מים  ,כולל פקק בקצה
הצינור( .ללא חיבורים לבתים וללא מונה מים),התקנת מוני-המים ואספקת המים
בפועל הינה באחריות הרשות המקומית ו/או תאגיד המים והביוב.
חיבור הרשת לקו העירוני בתאום עם הרשות המקומית ו/או תאגיד המים והביוב.

הקמת מתקני שאיבה ו/או אגירה על פי התכנון שיבוצעו באמצעות ובאחריות הרשות המקומית ו/או
תאגיד המים והביוב ,ו/או בידי כל גוף או קבלן מטעמה.
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2.5

2.6

תשתית לתקשורת
2.5.1

תאום בלבד עם חב' "בזק" לביצוע צנרת ותאים בשטחים הציבוריים.

2.5.2

הקמת גומחות מגן לארונות סעף בגבולות המגרשים ו/או המגרשים הציבוריים.
הגומחות יונחו בגבולות המגרשים לבניה למגורים ויחדרו לתוך המגרשים .לבונה לא
תהייה כל טענה או תביעה בנושא זה.

2.5.3

הנחת צנרת מגן בחציית כבישים עבור צנרת טל"כ על-פי התוכניות המאושרות על-ידי
חברת הכבלים האזורית.

רשת חשמל
2.6.1

גומחות לפילרים לרשת של חברת החשמל ולמונים ,על-פי תכניות מאושרות על-ידי
חברת החשמל .הגומחות יונחו בגבולות המגרשים לבניה למגורים ויחדרו לתוך
המגרשים .לבונה לא תהייה כל טענה או תביעה בנושא זה.

2.6.2

הנחת צנרת מגן בחציית כבישים ,עבור כבלי חשמל ,על-פי תכניות מאושרות על-ידי
חברת החשמל.
תשתית רשת חשמל
א.

חברת חשמל תבצע בתאום עם ערים תשתית רשת חשמל עד ארון המונים ,גודל
החיבור ייקבע ע"י חברת החשמל.

ב.

לצורך הזמנת הרשת התת-קרקעית מחברת החשמל ,מתחייב הבונה (בנוסף לכל
₪ 5,000
התחייבויותיו הכספיות האחרות על-פי החוזה) לשלם לערים סך
בתוספת מע"מ כדין ,וזאת כמקדמה על-חשבון הזמנת חיבור החשמל לבית.

ג.

ערים תעביר לחברת חשמל במרוכז תשלומים המסתכמים בסך כולל של 5,000
( ₪בתוספת מע"מ) לכל משתכן/בונה כמקדמה לקידום ביצוע הרשת על-ידי
חברת חשמל ,עותק מהתשלום יועבר למשתכן /הבונה.

ד.

אם התשלום לערים מאת הבונה יחול ו/או יבוצע לאחר שערים שילמה המקדמה
ו/או חלקה לחברת חשמל ,ישלם ו/או ישיב הבונה לערים התשלום האמור
בצרוף תוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן הידוע במועד בו העבירה ערים
כל תשלום על החשבון לחברת החשמל למדד הידוע במועד בו קיבלה ערים
התשלום מהמשתכן/מהבונה .חב' החשמל לא תזכה המשתכן בתוספת ההצמדה
הזו אלא על-פי המפורט בסעיף ה'.

ה.

המשתכן/הבונה יפנה לחברת חשמל ויזמין חיבור חשמל לבית כולל התקנת
המונה וכל העבודות הנלוות ,וישלם ישירות לחברת חשמל את התמורה
שתידרש על ידה על פי תחשיביה ,וזאת בניכוי המקדמה ששולמה ,כאמור בסעיף
ב' לעיל .חברת החשמל תזכה את חשבון המשתכן בסכום המקדמה בתוספת
הצמדה למדד מחירי החיבורים.

ו.

ידוע למשתכן/לבונה כי חברת החשמל פועלת על פי נוהליה ולוחות הזמנים שלה
שאינם בשליטת חברת ערים.
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הבונה מצהיר כי לא יבוא בכל תביעה או טענה כלפי ערים בקשר לעבודות חברת
החשמל כמפורט לעיל לרבות :טענות ותביעות בגין חיבור המבנה לרשת
החשמל ,ו/או לטיב הביצוע ו/או למועדי הביצוע ,ו/או בנוגע לגובה החיובים
שידרשו מטעם חברת החשמל.
2.7

תאורת כבישים
2.7.1

התקנת פנסי תאורה על-גבי עמודי תאורת רחובות /או על עמודים של חב' החשמל.

2.7.2

במקומות בהם רשת החשמל היא תת קרקעית יותקנו עמודי תאורה בכפוף לתכנון.

2.8

פיתוח נוף וגינון ופיתוח שטחים ציבוריים פתוחים
בהתאם לתוכניות מאושרות ועל פי הסטנדרטים המקובלים במשרד הבינוי והשיכון לאתרי בנה
ביתך.

2.9

עבודות עפר וקירות תמך במגרשים
2.9.1

ערים לא תבצע עבודות עפר וקירות תומכים במגרשים והם יבוצעו על-ידי הבונה על
חשבונו ואחריותו.

2.10

תשתית על
מובהר בזאת כי התקציב המאושר של הפרוייקט עשוי לכלול סעיפי תקציב לביצוע
תשתיות על ,שהם מעבר לקו הכחול של תכנית בנין ערים (לרבות :מים ,ביוב ,כבישים,
מתקנים ,ניקוז ,חשמל ,תקשורת ועוד) הבונה מצהיר בזה כי לא תהיה לו כל טענה בגין
חיוב זה.
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.3

עבודות אשר תבוצענה מטעם הבונה ועל חשבונו:
העבודות הבאות תבוצענה על-ידי הבונה ו/או בהתאם להזמנתו ועל חשבונו ואחריותו.
3.1

חיבור מים והתקנת מונה מים
יבוצע על-ידי הרשות המקומית ו/או תאגיד המים והביוב ,לאחר שהבונה ישלם לרשות ו/או
לתאגיד המים והביוב ,את האגרות וההיטלים כדין.

3.2

ביוב
התחברות לביוב הציבורי לאחר שהבונה ישלם לרשות המקומית ו/או לתאגיד המים והביוב,
את האגרות וההיטלים כדין.

3.3

ניקוז
על הבונה לדאוג לסילוק הנגר העילי בתחומי המגרש למערכות הניקוז השונות וכן סילוק נגר
עילי שזורם או שעלול לזרום מהסביבה החיצונית של המתחם ,על אחריותו ועל חשבונו ולבונה
לא תהיה כל טענה נגד חברת ערים בנושא זה.

3.4

חשמל
על הבונה להזמין בחברת החשמל חיבור הבית לרשת החשמל ולשאת בהוצאה הכרוכה בכך
והכל בהתאם לתחשיבי חברת החשמל.

3.4.1
החיבורים לבתים יהיו תת קרקעיים .קווי החיבורים מרשת החשמל אל המבנה על-פי תכניות
חברת חשמל  -יוזמנו וישולמו ישירות לחברת החשמל על-ידי הבונה והכל בהתאם לתחשיבי
חברת החשמל .הבונה יבצע על חשבונו בתוך גבולות המגרש ,ועל אחריותו את כל העבודות
שיידרשו על-ידי חב' החשמל.
3.5

חיבור מערכות למבנה
ביצוע כל העבודות הדרושות לחיבור מערכות מים ,ביוב ,חשמל ,טלפון ,וכד' בתוך המגרש ואל
המבנה.

3.6
3.6.1

חיבור טלפון וטלוויזיה בכבלים לבתים
הוצאות חיבור הטלפון והוצאות אחרות שתידרשנה בעת התקנת הטלפון יחולו על הבונה בלבד.
התקנת הטלפון והנחת כבלי הטלפון הינן בטיפולה של חב' בזק בלבד ,על-פי נוהליה
והנחיותיה ,לרבות התקנת גומחות מגן לארונות סעף.
3.6.2

הזמנת חיבור לטלוויזיה בכבלים כולל הנחת המוליכים וכל העבודות הנלוות ייעשו
מטעם הבונה בהזמנה ישירה בחב' לטלוויזיה בכבלים של אזור מגוריו.

3.7

חניה
בתוך המגרש  -בהתאם להיתר הבניה.

3.8

פיתוח המגרש
3.8.1

פיתוח המגרש עצמו ,הכנתו לבניה לרבות ביצוע עבודות עפר וקירות תומכים או
השלמתם בכל גבולות המגרש ובתוכו ,ייעשו על-ידי הבונה על אחריותו ועל חשבונו.
על הבונה לתכנן ולבצע את המבנה על פי הוראות ה-ת.ב.ע התקנון ,והמפה שתימסר
לו מאת ערים .על מנת להסיר ספק ,חובה על הבונה לבדוק את תכנון המבנה ואת
תכנון הפיתוח כולל חיבורים והתאמתם למערכת שבוצעה על-ידי החברה בפועל
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והבונה מצהיר כי בדק את כל האמור קודם לחתימת הסכם זה וקודם להגשת הצעתו
לרכישת הזכויות במגרש .במקרים בהם יש שוני בין המצב הקיים לבין תכנון
המערכות והפיתוח ,המצב הקיים הוא הקובע.
3.8.2

הבונה יתכנן ויבצע על חשבונו ועל אחריותו מערכת להגנת הבניין מפני שיטפונות.

3.8.3

מבלי לגרוע מהאמור לעיל תכנון המבנה ופיתוח המגרש ייעשה בהתאמה למיקומן
של גומחות החשמל והתקשורת ,מתקני האשפה ,עמודי החשמל והתאורה ,וכל
הפרטים האחרים המצויינים במפה האמורה.

3.8.4

יעוץ קרקע ובסוס
מובהר ומודגש בזאת כי על הבונה מוטלת החובה לקבל את יעוץ הקרקע והביסוס
המתאימים באמצעות מומחים לדבר .מובהר בזאת כי כל ההוצאות הכרוכות בקבלת
חוות הדעת וביצוען הן במימון ובאחריות המשתכן לרבות
המגרשים בהם ערים ביצעה או תבצע עבודות עפר.

3.8.5

עבודות עפר סופיות
הבונה יבצע עבודות עפר סופיות מהמפלס שנמסר לו על-ידי חברת ערים ,עד למפלס
המתאים לבצוע הבית ופתוח החצר בהתאם להיתר הבניה.
יחד עם זאת לא תבוצענה עבודות חפירה חציבה או כל סוג עבודה אחרת בלא
שמתכנן ו/או מהנדס מטעם הבונה המוסמך על-פי חוק לתכנן מבנים ועבודות הנדסה
בנאית ,יאשר בכתב כי העבודות לא תפגענה בכל דרך שהיא בעבודות הפיתוח שבוצעו
על-ידי חברת ערים ויציבותן.
על הבונה מוטל ת החובה לתכנן ולבצע העבודות בתחום המגרש כך שתשמר יציבות
העבודות שבוצעו (או יבוצעו) על-ידי חברת ערים לרבות קירות תומכים ,מדרכה
סמוכה ,גומחות וכיו"ב.
למען הסר ספק על הבונה מוטלת חובה להיעזר בשרותיו
של מתכנן ,מהנדס ו/או אדריכל ו/או יועץ המוסמך על-
פי חוק לתכנון מבנים ועבודות הנדסה בנאית.

3.8.6

קירות תומכים ,קירות גדר ומעקות
כל הקירות  -מעקות או כל אלמנט אחר שלא בוצעו או לא יבוצעו על-ידי ערים (על-
פי הסכם זה) יבוצעו על-ידי הבונה על חשבונו ועל אחריותו.
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.4

לוח זמנים לעבודות המבוצעות על-ידי ערים
4.1
4.2

4.3

או ***

האמור בפרק זה בא להוסיף על המועדים והזמנים הנקובים בחוזה.
א.

ערים מתחייבת להשלים עבודות התשתית והפיתוח בתוך  24חודשים לאחר שלפחות
 80%בונים/מהמשתכנים באתר השלימו את מבניהם וקיבלו היתרי איכלוס (טופס )4
מהרשות המקומית.

ב.

הודע ומוסכם על הבונה/המשתכן כי האמור בסעיף קטן א' דלעיל כפוף לכך שלא תהא
כל מניעה ו/או סיכול ו/או הפרעה הנדסית ו/או מניעה משפטית שאינה תלויה בערים
ו/או כל נסיבות וגורמים שלא ניתן היה לצפותם בעת חתימת החוזה ומונעים השלמת
העבודות ו/או המערכות על-ידי ערים (כולל :מניעה מצד הרשות המקומית).

ג.

מוסכם בזאת ,כי ערים תהא רשאית לדחות ביצוע שיכבה שניה של אספלט בכבישים
ו/או לדחות פיתוח הש.צ.פ .ו/או הגינון ו/או הנטיעות (בהתאם לדרישות הרשות
המקומית ו/או בתיאום עימה) אף מעבר למועד הקבוע בסעיף קטן א' דלעיל.

במקרה ויחול פיגור משמעותי בקצב האיכלוס באתר שלא בגין מחדליו ו/או התנהגותו של
הבונה ,מתחייבת ערים לספק לבונה את יסודות התשתית החיוניים למגורים וכן לבצע שכבת
אספלט ראשונית בכבישי אספלט בלבד (על-פי התוכניות) ,וזאת בתוך שישה חודשים מהמועד
היתר איכלוס (טופס  ,)4אך לא לפני תום  24חודש
שבו השלים הבונה את המבנה וקיבל
מיום חתימת החוזה

הבהרה
הבונה מצהיר שהוא מודע לכך שעבודות התשתית למגרש בוצעו בעבר על-ידי חברת ערים והוא מקבל
תשתית זו במצבה הנוכחי .כל תיקון ,נזק ו/או השלמה יבוצעו על ידו ועל חשבונו.

על

החתום

_____________________
הבונה

_______________________
ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ

נספח א' לחוזה תשתית-משתכן
פרוייקט :ערערה שכונה 10
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מגוון ערוצים לקבלת מידע על מכרזי מקרקעין ותוצאותיהם:

● פרסומים
← מכרזי מקרקעין פעילים
← מכרזי מקרקעין שבארכיון )מ(1.12.2002-
← תוצאות מכרזי מקרקעין
● דיוור ישיר
← פרסום מכרזי מקרקעין פעילים
← תוצאות מכרזי מקרקעין

אתר המינהל באינטרנט
WWW.LAND.GOV.IL

● קבלת  -SMSהנחיות להרשמה
← פרסום מכרזי מקרקעין
← תוצאות מכרזי מקרקעין

קבלת מידע קולי ו/או בפקס
← על פרסומי מכרזי מקרקעין פעילים
← תוצאות מכרזי מקרקעין

שירותי טלפון אוטמטיים
03-9533333 /*5575
 24שעות ביממה

מוקד טלפון מאויש

● הדרכה טלפונית
← נציג השירות ידריך אתכם בביצוע הרשמה לקבלת
 SMSעל פרסום מכרזי מקרקעין

03-9533333 /*5575
ימים א' עד ה'
מ 8:00 -עד 19:00
יום ו' מ 8:00 -עד 12:00

www.land.gov.il

● קבלת מידע על פרסומים
← של מכרזי מקרקעין פעילים ותוצאות מכרזי מקרקעין

|

מוקד טלפוני*5575 / 03-9533333 :

|

שער הממשלהwww.gov.il :

