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ת מחירים במסגרת מכרז פומבי למכירת בית מגורים ברח' הזמנה להצע
 קריית שמונה 7/31קרן היסוד 

 
 
 
 
 

 1תנאים כלליים
 כללי  .1

"העירייה"( מזמינה בזה הצעות למכרז שעניינו מכר זכויות  :ריית קריית שמונה )להלןיע 1.1
קרן  ברח'בבניין ר, הנמצאת "מ 70בשטח בנוי של כ חדרים  3בדירה בת שבהן היא מחזיקה, 

 ,31תת חלקה  38חלקה  13168הידועה כגוש  כניסה ד' קומה ב', – קריית שמונה 7היסוד 
 )להלן 'הנכס'(. פנקס הבתים המשותפים במרשם מקרקעי ישראל הרשומה ב

 
הגשת ההצעות תיעשה באמצעות ; העירייה מנוהל כאמור ע"י מחלקת הנכסים שלהמכרז  1.2

קריית שמונה(,  37רחוב הרצל  –הכללי  תיבת המכרזים של העירייה )בלשכת המנהל
 עירייה.מכרז תתקבל בידי וועדת המכרזים של הדבר הזוכה בהחלטה בוה

 

תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו על פי תנאי המכרז, וחוזה ההתקשרות בין הזוכה  1.3
 ובין העירייה  )להלן: "החוזה" ו/או "ההסכם"( מצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 
  אי סף להשתתפות במכרזתנ .2

מבלי לגרוע מהוראות אחרות בתנאי המכרז, שעניינן קביעת תנאי סף להשתתפות במכרז, 
פסילה אוטומטית עמידה בהם עלולה לגרור -התנאים שלהלן הינם תנאי סף כאמור, אשר אי

 ; של הצעה

 המציע )להלן: "המשתתף"( יידרש לצרף להצעתו את המסמכים הבאים : 

 
ציע הינו תאגיד, יצורף אישור מרו"ח או עו"ד לגבי רישום המשתתף כתאגיד במידה והמ 2.1

ורף כנספח נוסח המצע"פ דין, זכויות החותמים בשמו וסמכותם לחייבו בחתימתם, לפי 
 .  6בעמ' להסכם המכר, 

 
. כל משתתף במכרז יגיש ערבות (5עמ' מצורף כנספח ב)צירוף ערבות  להשתתפות במכרז  2.2

 .   2020 במרץ 31, בתוקף  עד ליום ח"ש 000,20כום של בנקאית צמודה בס
 

 יש לצרף את כתב הערבות המקורי, ואין להסתפק בצילום.
 

 העתק קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. 2.3
 

 (.  6עמ' המצורף כנספח בהנוסח ע"פ )הצהרת המשתתף מלאה וחתומה  2.4
 

  .(7עמ' ורף כנספח בנוסח המצ)ע"פ הטופס הצעת מחיר מלא וחתום  2.5
 

 פסל על הסף.ית ח"ש 000353,מהצעה אשר תהיה נמוכה 
 : הבהרות

חברת עמידר  –במרשם הזכויות של חברה משכנת  בנכס רשומות הקנייןזכויות  .1

 החדשה בע"מ, שיצורף להסכם המכר כנספח.

 , ובכפוף להוראות הסכם המכר. AS ISהנכס יימכר במצבו הנוכחי  .2

הזכויות התכנוניות, וכל סוגיה רלוונטית  על המציעים לבדוק בעצמם את מצב הנכס, .3

 אחרת לערכו של הנכס, ולשימוש קיים או עתידי בו.

 ההצעה  .3

                                                         
 המכרז וגם המסמכים המפורטים מנוסחים בלשון זכר, אך מופנים לנשים וגברים כאחד. 1
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. בכל מקרה בו יבצע המשתתף תיקון בהצעת המחיר בשני עותקיםהצעות המשתתפים תוגשנה 
 או בכל מסמך אחר, על המשתתף לחתום על יד התיקון בחתימה וחותמת.  

 

 הוצאות המכרז  .4
ת מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז כל ההוצאו

 בלבד. בנוסף, דמי רכישת חוברת המכרז לא יוחזרו, בכל מקרה.  תחולנה על המשתתף

 תוקף ההצעה  .5
 יום מן המועד האחרון להגשת הצעות המכרז. 90ההצעה תהא בתוקף לתקופה של 

  הבהרות ושינויים .6
קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, לתת הבהרות, וכן  העירייה רשאית, בכל עת,

להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, לרבות הארכה של המועד האחרון להגשת 
הצעות. ההבהרות השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו 

 בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז.
 הגשת ההצעהמועד אחרון ל .7

הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז יש להפקיד במסירה אישית )לא בדואר!(, במעטפה סגורה 

בתיבת המכרזים של עיריית קריית שמונה )לשכת מנכ"ל  31/19נושאת ציון מכרז פומבי מס' 

 . 13.00בשעה  2020/01/09העירייה( לא יאוחר מיום 
 .שתוגש לאחר מועד זה לא תתקבל הצעה

 יור משתתפים ס .8

 . 050-867-5071בתיאום מראש,  למעוניינים )לא חובה( סיור משתתפים -העירייה תערוך תדרוך 
 סיור הקבלנים אינה תנאי מוקדם להגשת הצעות. –השתתפות בתדרוך 

  בחינת ההצעות .9
 יש למלא פרטים במסמכי המכרז ולחתום המסמכים במקומות המיועדים לכך. 7.1

ופס הצעת המחיר למכרז, יודגש כי אי הגשת הצעת מחיר מבלי לגרוע מן האמור בט 7.2
למכרז ו/או אי רישום פרטים במקום הנדרש לכך ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו 
במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף 

 עה.המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים לגרום לפסילת ההצ

 אין העירייה מתחייבת לקבוע את ההצעה היקרה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה. 7.3
 

העירייה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים, או מסמכים נוספים, או הבהרות  7.4
נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות, כדי להביא אותם בחשבון 

 במסגרת שיקוליה לבחירת ההצעה הזוכה.
 

 עם הזוכהמ "מו .10
מ, "לאחר קבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה, שמורה לעירייה הזכות לנהל עם הזוכה מו .א

 ע"פ כל דין. 

תחולט ערבותו, בלא כל  9זוכה אשר יסרב לחתום על ההסכם המצורף כנספח בעמ'  .ב
תנאים מוקדמים, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים אשר עומדים לרשות 

 כרז מוותרים על כל טענה כנגד העירייה או העירייה בסוגיה זו. העירייה. המשתתפים במ

 הודעה על תוצאות המכרז  .11

הודעה על זכייתו במכתב רשום. משתתף שהצעתו לא תתקבל,  רלזוכה במכרז תימס .11.1
 יקבל על כך הודעה בכתב, אליה תצורף הערבות שצירף להצעתו.

( על פי הצעתו 9פח בעמ' משתתף שזכה במכרז מתחייב לחתום על החוזה )המצורף כנס .11.2
ימים מיום קבלת ההודעה על  15הזוכה ו/או אותה הצעה שתגובש לאחר מו"מ, בתוך 

 מסכום התמורה. 30%זכייתו. קודם לחתימה על החוזה, על הזוכה לשלם לעירייה 

מן התמורה כאמור, כי  30%במידה שהזוכה לא יחתום כאמור על החוזה או לא ישלם  .11.3
לט את הערבות, מבלי לפגוע בכל זכות או סעד אשר עומדים אז רשאית העירייה לח

 לה. המשתתפים במכרז מוותרים על כל טענה כנגד העירייה בסוגיה זו. 

מן התמורה כאמור, תוחזר לזוכה ערבות  30%עם חתימת ההסכם ותשלום  .11.4
מובהר, כי השלמת המכר מחייבת קבלת אישור של מועצת העיר ושר ההשתתפות. 

הנוגע  בתנאי מתלהמדובר . לפקודת העיריות ובהתאם לכל דיןהפנים, בהתאם 
 (.9העסקה, הכול כמפורט בהסכם )עמ' לתוקף 

של המשתתף  המבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא העירייה רשאית לבטל את הזכיי .11.5
  -במכרז, על פי דין וגם במקרים הבאים:
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 כשיש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי המשתתף או אדם אחר .11.5.1
 במכרז. המטעמו נתן או הציע טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכיי

התברר לעירייה כי הצהרה כלשהי של המשתתף שניתנה במסגרת  .11.5.2
המכרז אינה נכונה, או שהמשתתף לא גילה לעירייה עובדה מהותית 

 אשר לדעת העירייה, היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז. 
 ביטול המכרז      . 14

פיו, וזאת ללא -ה רשאית לבטל את המכרז, בכל שלב עד לחתימתה על ההסכם עלהעיריי
 כל פיצוי או תשלום למשתתפים במכרז. 

 : הליכים משפטיים   .15
במידה שבית משפט מוסמך או גורם מוסמך לרבות משרדי ממשלה, יורה על ביטול המכרז  

ו מניעה שיפוטי כנגד או על ביטול ההתקשרות עם הזוכה במכרז, או במקרה שיינתן צ
מכירת הנכס, מכל סיבה שהיא, ובכל שלב, או שיחלו הליכים משפטיים כנגד העירייה או 
כנגד העירייה בגין ההתקשרות במכרז, תהיה העירייה זכאית לבטל את ההתקשרות לפי 
שיקול דעתה המלא, וללא כל תנאים מוקדמים. במקרה כזה, הזוכה במכרז, לא יהיה זכאי 

 י או תגמול, זולת החזר תשלומים אשר שולמו על ידו לעירייה בגין הנכס. לכל פיצו
 

 בכבוד רב,
      ___________________ 

  מחלקת ניהול נכסים
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 תאריך:___________

 עיריית קריית שמונהלכבוד: 
 מחלקת ניהול נכסים

 
 7קרן היסוד למכירת בית מגורים ברח'  1931/בי מס' כתב ערבות להשתתפות במכרז פומ

 בקריית שמונה
 

"המשתתף"(  -על פי בקשת _____________ ת.ז _________ ו/או ח.פ. __________ )להלן 

ח וזאת בקשר עם השתתפותו "ש 20,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

בקריית שמונה, ולהבטחת  7/31רים ברח' קרן היסוד , למכירת בית מגו31/19במכרז פומבי מס' 

 מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות במסגרתו.

סלילה, מיום חתימת כתב הערבות ועד לכל  –סכום הערבות כאמור צמוד למדד תשומות הבנייה 

 מועד שהוא. 

קבלת דרישתכם יום מ 10אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוך 

הראשונה בכתב שתגיע אלינו, וזאת מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך 

כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או 

בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב 

 כלפיכם.כלשהו 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, 

שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך 

 הכולל הנ"ל.

 ערבות זו הנה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל. דרישה שתגיע אלינו לאחר מועד זה, 2020 במרץ 31ום ערבות זו תישאר בתוקפה עד לי

 לא תענה. 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 

 בנק ________________________              תאריך ____________________     
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 תאריך _____________

 לכבוד 
 עיריית קריית שמונה

 כסיםמחלקת ניהול נ
 1931/מכרז פומבי מס'  –הצהרת המשתתף 

אני הח"מ לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהיר ומתחייב 
 -בזה כדלקמן:

הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז והגשתי את הצעתי בהתאם, לאחר בדיקה קפדנית של כל 
י המכרז ומצהיר כי לא אציג כל תביעות או הנתונים הרלוונטיים; אני מסכים לכל האמור במסמכ

דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ו/או בדיקת נתונים; לא תשמע בעניין זה כל טענה 
 ואני מוותר על כל טענה כאמור. "של 'חוסר התאמה' ו'טעות' ו'הטעיה

נה על כל אני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתי עו
הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אני מקבל על עצמי לחתום ולבצע את הסכם המכר המצורף 

 למסמכי המכרז, אם הצעתי תתקבל כהצעה זוכה. 
 אני מצהיר בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.

יום מהמועד  90ה במשך הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפ
האחרון להגשת הצעות. להבטחת קיום הצעתי והתחייבויותיי אני מוסר ערבות כנדרש במסמכי 

 המכרז.
אני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם התחייבות 

 .לבינכםבלתי חוזרת ומחייבת ביני 
הסכם לפי הצעתי, ו/או במקרה שבו לא אעמוד היה ומסיבה כלשהי לא אסכים לחתום על ה

לפי ההסכם, אני מסכים כי הערבות שנמסרה על ידי עם הצעתי במכרז תוגש על  יבהתחייבויותי
, וכי סכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, וזאת לפירעוןידיכם 

 מבלי לגרוע מכל סעד אשר מוקנה לעיריית קריית שמונה.
 (:קרה שבו המשתתף הוא תאגידבמ)

אנו מורשי החתימה של המשתתף מצהירים כי הצעתו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות 
במסמכי המשתתף בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם המשתתף על הצעה זו וכי 

 אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
 ______________________ 

 חתימת המשתתף ומורשי חתימה מטעמו                        
 )תאגיד( אישור

ח של __________ ח.פ _________ "אני הח"מ ____________________, עו"ד / רו
"(  מאשר בזה כי ביום ______________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה המשתתף)להלן:"

אצל המשתתף נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים __________________ בשם המשתתף, כי 
הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו 

 וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.
 
 

__________________________________ 

 (רישיון מספרח / עו"ד )שם, חותמת, חתימה, "רו                                                              
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 1931/טופס הצעת מחיר למכרז פומבי מס'  
 

אני הח"מ _____________ ת.ז _____________ / ח.פ __________ מציע 

לרכוש מעיריית קריית שמונה )להלן: "העירייה"( את הזכויות בנכס שבהן מחזיקה 

מ"ר, הנמצאת בבניין ברח' קרן היסוד  70בשטח בנוי של כ חדרים  3העירייה בדירה בת 

, 31תת חלקה  38חלקה  13168', הידועה כגוש דכניסה ד' קומה  –קריית שמונה  7

הרשומה במרשם הזכויות של רשות מקרקעי ישראל ובמרשם עמידר כחברה משכנת 

ל )להלן 'הנכס'(, בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז וההסכם המצורף, בתמורה ש

 (. ₪)במילים ___________________________________ __________ ₪ 
 :הערות

 ח, תיפסל על הסף."ש 335,000של הצעה אשר תפחת מסכום  .1

 

במידה שתהיה סתירה בין ההנחה המוצעת כשהיא מפורטת במילים ובין פירוט  .2
 במילים.  לפי הפירוט תקבל ועדת המכרזים את ההנחה  –ההנחה במספרים 

 
מצהירים כי הצעתנו זו  מבוססת על פי התנאים שפורטו במסמכי המכרז  אנו .3

נו ע"פ תנאי רוש לביצוע מלא ומושלם של כל התחייבותוכוללת את כל הד
 המכרז וההסכם. 

 
תהיה זכאית לחלט את  העירייהאנו מצהירים כי ידוע לנו, ואנו מסכימים, ש .4

 יהם.פ התנאים המפורטים במסמכי המכרז על נספח"הערבות ע
 
אנו מצרפים לטופס הצעת המחיר את המסמכים המעידים על עמידה בתנאים  .5

 ים. ילתנאים הכלל  2שנדרשו בתנאי המכרז, בין היתר, בסעיף 
 
 

 שם מגיש ההצעה ________________________ ת.ז / ח.פ  _____________ 
 
 

 שם מורשי חתימה, חתימתם, וחותמת   של המשתתף____________________
 
 

 כתובת _______________________ . טלפון _______________________.
 
 

 תאריך ______________________
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 רשימת מסמכים )לשימוש פנימי של ועדת המכרזים(
 

במידה והמציע הינו תאגיד, יצורף אישור מרו"ח או עו"ד לגבי רישום המשתתף כתאגיד ע"פ 
 . 6בעמ' הנוסח לחייבו בחתימתם, לפי  דין, זכויות החותמים בשמו וסמכותם

 : 5בעמ' בנוסח צירוף ערבות להשתתפות במכרז, 
ח, בתוקף  עד ליום "ש 00020,כל משתתף במכרז יגיש ערבות בנקאית צמודה בסכום של 

 יש לצרף את כתב הערבות המקורי, ואין להסתפק בצילום. 2020.03.31
 

     .העתק קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז 

   '(.6הצהרת המשתתף מלאה וחתומה )ע"פ הנוסח המצורף כנספח בעמ 

   '(. 7טופס הצעת מחיר מלא וחתום )ע"פ נוסח המצורף כנספח בעמ 
 

 תפסל על הסף. ח"ש 335,000מ הצעה אשר תהיה נמוכה   
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 הסכם מכר זכויות בנכס מקרקעין

 

 2019שנת  ____ חודש____ בביום קריית שמונה שנערך ונחתם ב

 
 
 

 (500228002)סמל תאגיד  עיריית קריית שמונה  : ב י ן
 , קריית שמונה1001, ת.ד 37מרח' הרצל   
   "( המוכר)להלן "  

 מצד אחד
 

 __________________  /ח.פ__________________   ת.ז :ל  ב י ן 

 טל' _________________  מרח' ________________  

   "( הקונה)להלן "  
 מצד שני  

 
חדרים בשטח  3בדירה בת  הזכויות בנכס,והמוכר הינו המחזיק הבלעדי ובעל  ה ו א י ל:

קריית  7/31ברח' קרן היסוד בית משותף מ"ר, הנמצאת בבניין  70בנוי של כ 
 :)להלן 31תת חלקה  38חלקה  13168כניסה ד' קומה ב', הידועה כגוש  –שמונה 

  (."הנכס"
 , שעבוד ו/או משכנתא ו/או זכות לצד ג' כלשהו .והנכס נקי מכל חוב ו ה ו א י ל:
והקונה מצהיר, כי ראה את הנכס ובדק את מצבו הפיזי ואת הזכויות בו, הן  :ו ה ו א י ל

 ( ומצא אותה מתאים לצרכיו ומטרותיו.AS-ISהמשפטיות והן התכנונית )
לו את החזקה והמוכר מעוניין למכור לקונה את מלוא זכויותיו בנכס ולמסור  ו ה ו אי ל:

הבלעדית בו עם כל המחובר אליו חיבור קבע כשהם נקיים מכל חוב, שעבוד ו/או 
בכפוף לקבלת כל עיקול צד ג' כלשהוא ו/או משכנתא ו/או זכויות צד ג' כל שהם, 

  , ובכפוף לקיומן המלא של הוראות ההסכם.האישורים הנדרשים לפי חוק
את מלוא זכויותיו בנכס ולקבל את החזקה והקונה מעונין לרכוש מהמוכר  ו ה ו אי ל:

הבלעדית בו לאחר שבדק את הנכס וזכויות המוכר בו והוא מוכן לקנות את 
 ".AS-ISהזכויות בנכס במצבו "

והוסכם בין המוכר לקונה כי רישום זכויות המוכר בנכס ע"ש הקונה, משמעו על פי   :ו ה ו א י ל

עמידר בע"מ,  –ה במרשם חברה משכנת רישום הזכויות בנכס ע"ש הקונחוזה זה הוא 

כל זאת בכפוף לקבלת כל האישורים לקיום ההסכם לפי חוק, ובקיומן של מלוא 

 הוראות ההסכם.
 

 לפיכך, הוצהר, הותנה, והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 מבוא .1
 

הוראות המבוא להסכם זה, לרבות ההצהרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד  א.
 הימנו.

  :תנאי מתלה ב.
ה בקבלת אישור מועצת העיר ושר הפנים, לאשר נתוקפו של הסכם זה מות .  1

את מכירת הנכס, בהתאם להוראות פק' העיריות )נוסח חדש( ולפי כל דין 
הפנייה למועצת העיר ולמשרד הפנים תעשה (. : "התנאי המתלה")להלן

 בידי העירייה ובאחריותה.
, או אם עד למועד 31/03/2020ם ליואם לא יתקבלו אישורים כאמור עד   . 2

מהותית כלשהי   להלן ייפגע הנכס בצורה 6מסירת החזקה כאמור בסעיף 
, יבוטל ההסכם, ללא הודעה מוקדמת, וללא כל לפי קביעת המוכר בלבד

תנאים או תשלום פיצוי כלשהו. עם זאת, במקרה האמור, המוכר ישיב 
 .ד למועד הביטולהקונה ע י"עלקונה את חלק התמורה אשר שולמה לו 

 



 

 

10 

10 

לרשום אי המתלה לא יהיה הקונה או מי מטעמו זכאי .  עד להתקיימות התנ3
הערת אזהרה, משכנתא או משכון על הנכס. לאחר התקיימות התנאי 

מטעמו רשאי לרשום הערת אזהרה, משכנתא  מי המתלה, יהיה הקונה או
א ונו המלאו משכון על הנכס, לצורך השלמת רכישת הנכס, ועל חשב

 )ב( להלן. 9)לרבות הוצאות משפטיות(, ובכפוף לאמור בסעיף 
 
בכפוף לקיום התנאי המתלה כאמור, ולאחר תשלום מלוא התמורה, המסים  ג.

והאגרות בגין העברת הזכויות, ובכפוף לקיום מלוא הוראות הסכם זה, המוכר 
בנכס,  מוכר בזה את כל זכויותיו בנכס לקונה והקונה קונה את כל זכויות המוכר

 כשהוא נקי מכל חוב או משכנתא ו/או זכות צד ג' כלשהו.
 
 
 :( וקיום מלוא הוראות ההסכם הצהרות והתחייבויות המוכר )בכפוף לקיום התנאי המתלה .2
 

המוכר מסכים ומתחייב למכור לקונה את כל זכויותיו בנכס ולהקנות לו את  א.
ל משכנתא, שעבוד, החזקה הבלעדית במלואה בנכס כשהנכס נקי וחופשי מכ

 עיקול, חוב וכל זכות אחרת של צד שלישי כשהוא פנוי וריק מכל אדם וחפץ.
, במועד לעיל, המוכר מתחייב למסור את הנכס לקונה 1בכפוף לאמור בסעיף  ב.

כפי שהוא ביום החתימה על הסכם זה  של הנכס במצבוהקבוע בהסכם זה, 
 למעט בלאי הנובע משימוש רגיל וסביר.

מצהיר כי לא העביר את זכויותיו בנכס ולא ביצע כל פעולה נוגדת המוכר  .ג
 להסכם זה לאחר, ולא הקנה זכויותיו בנכס לצד שלישי כלשהוא.

המוכר מתחייב להימנע מלמשכן ו/או לשעבד את הנכס מיום חתימת הסכם זה,  .ד
אלא לטובת הקונה ו/או לטובת הבנק הממן רכישת הנכס )בכפוף לאמור בסעיף 

 לעיל(. 1

להמציא לקונה את כל האישורים הנחוצים לביצוע העברת הזכויות ואשר  .ה
המצאתם תלויה בו, לאחר התקיימות התנאי המתלה ותשלום מלוא התמורה 

 עבור הנכס.  
 
 :הצהרות והתחייבויות הקונה .3
 

הקונה מצהיר כי ראה ובדק בעצמו, ובאמצעות בעלי מקצוע את הנכס לצורך  א.
ה'( והשווה את הבינוי בפועל להיתרי הבניה )ככל הסכם זה )'ראיית קונ

ל מתאים והכ שיאותרו(, בדק את מצבו המשפטי והפיזי והתכנוני ומצא את
ידי -לצרכיו ומטרותיו והוא בדק ו/או ניתנה לו הזדמנות לבדוק את הנכס על

בעלי מקצוע ו/או בוועדות התכנון לתכנון ובניה, ולאחר כל זאת, הוא מסכים 
, והוא מוותר על כל טענת אי התאמה או AS-ISבמצבו הנוכחי   לרכוש הנכס

 טעות ו/או טענה בגין אי התאמה מכל סוג שהוא לגבי הנכס או כלפי המוכר.  
וכי חובתו של  ל"הנהקונה מאשר כי המוכר אינו עוסק או מטפל בבדיקות  ב.

 הקונה לעשות בדיקות אלו באמצעות מהנדסים מומחי בניה ושמאים מטעמו. 
לעיל, הקונה יקבל את הנכס ביום מסירת החזקה, כפי  1בכפוף לאמור בסעיף  ג.

שהיא ביום החתימה על הסכם זה, למעט בלאי סביר אשר יגרם עד ליום מסירת 
 החזקה. 

הקונה מתחייב לשאת בכל ההוצאות והמיסים והתשלומים החלים עליו עפ"י  ד.
 על ואילך.הסכם זה ושיחולו על הנכס מיום קבלת החזקה בפו

על הקונה לשלם למוכר את מלוא התמורה, וכן לשלם במישרין את כל המיסים  ה. 

האגרות וההוצאות אשר נדרשות לצורך העברת הזכויות על פי הסכם זה, ולתת 

עותק של אישור זכויות חברת עמידר, המאשר את העברת הזכויות בידי המוכר 

שבו יקבל הודעה כי התקיים  יום מן היום 60כל האמור בתוך  - בנכס על שמו

התנאי המתלה. אם לא יעשה כן עד המועד האמור, יבוטל ההסכם, ללא הודעה 

מוקדמת, וללא כל תנאים או תשלום פיצוי כלשהו. עם זאת, במקרה האמור, 

המוכר ישיב לקונה את התשלומים אשר שולמו לו עד למועד הביטול, למעט סכום 

 המוכר בתור 'פיצויים מוסכמים'. אלף ש"ח אשר יישארו  בידי 30של 
כי אין כל מניעה חוקית ו/או כלכלית ו/או חוזית ו/או אחרת כלשהי להתקשרות  ו. 

 בחוזה זה לביצוע כל התחייבויותיו על פיו במלואן ובמועדן.
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 :התמורה .4
 

ה תמורת העברת הזכויות בנכס ומילוי התחייבויות המוכר עפ"י הסכם זה, ישלם הקונ
, ח"ש________________ __________ –ח )במילים ך של __________ש"למוכר ס

 ( אשר תשולם במזומן ו/או בהמחאה בנקאית כדלקמן:: "התמורה"להלן)
 

  חתימה על הסכם זה. עובר למן התמורה  30%הקונה ישלם למוכר  .א

שקיבל לאחר  ימים 15בתוך הנותרים(  70%הקונה ישלם למוכר את יתרת התמורה ) .ב
 התקיימות התנאי המתלה. על הודעה 

 
 

 מיסים, היטלים, אגרות והוצאות משפטיות: .5
 

בכל המיסים, ההיטלים  אעל אף האמור בכל דין, מוסכם ומוצהר, כי הקונה ייש 
והאגרות אשר יחולו על עסקה זו או על הסכם זה או לצורך העברת הזכויות בנכס, 

בור רישום הנכס. באחריות הקונה , ואגרות עלרבות מס שבח, היטל השבחה, מס רכישה
שלם את כל לפנות לרשויות הרלוונטיות, לקבל את פרטי התשלומים המחויבים, ול

למוכר אישור רשמי על ביצוע המסים  ן. הקונה ייתבמישרין ל"הנהמסים והתשלומים 
  ל. "והתשלומים הנ

 
רת עמידר בע"מ, ויישא חב –הקונה אחראי על העברת הזכויות בנכס על שמו במרשם החברה המשכנת 

 בעלות ההוצאות המשפטיות ככל שידרשו לכך.

 

 
 :העברת החזקה .6

 
העברת החזקה בנכס לידי הקונה תתבצע רק לאחר שיתקיים התנאי המתלה, כנגד  .א

תשלום מלוא התמורה עבור הנכס ע"י הקונה למוכר, תשלום מלוא המיסים והאגרות 

אישור זכויות מעודכן למוכר ן יית החלות בגין העברת הזכויות, ולאחר שהקונה

 בהעברת הזכויות על שמו לגבי הנכס. 

 ביום מסירת החזקה בנכס יחתמו הצדדים על פרוטוקול מסירה. .ב
 

בכפוף לאמור בהסכם זה, כל חוב המוטל על הנכס )כגון חוב בגין גז, חשמל, ארנונה(  .ג
זה ואילך יישא עד למסירת החזקה בנכס לידי הקונה ישולם על ידי המוכר, וממועד 

 בהם הקונה.
 

ביום העברת החזקה בנכס לידי הקונה ידאגו הצדדים במשותף לרישום הקונה  .ד
עיריית קריית שמונה וכן יעבירו את מחלקת הגבייה של כצרכן בחברת החשמל וב

 יוחזר למוכר. ןזכויותיו של המוכר ) אם ישנן( בחברת הגז לקונה כאשר הפיקדו
 
 הזכויות הטיפול המנהלי בהעברת .7
 

  בכפוף לאמור בהסכם זה : 
 

הצדדים מתחייבים לשתף פעולה בכל הקשור בביצוע העברת הזכויות ולחתום  א. 
 דרשו לביצוע העברת הזכויות. יעל כל המסמכים שי

 
דרשו, לשם יהצדדים מתחייבים להתייצב בפני כל פקיד מוסד או גוף כפי שי ב.

כל הפעולות עפ"י הוראות הסכם זה, חתימה על כל מסמך שיידרש לצורך ביצוע 
 לרבות ביצוע העברת הזכויות. 

 
מי הטיפול המנהלי ברישום זכויות הנכס ע"ש הקונה יעשה על ידי הקונה או  ג.

 מטעמו, ועל חשבונו. 
 :הפרת חוזה .8
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 1970 –על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( תש"ל  א.
 ו של החוזה ע"י כל הצדדים.לרבות הזכות לאכיפת

 הפרות: ב.
כל צד אשר יפר הסכם זה הפרה יסודית או הפרה שתביא לביטול  (1)

 ₪ 30,000ההסכם יפצה את משנהו בסכום קבוע ומוערך מראש בסך של 
פיצויים המוסכמים אשר (, וזאת מבלי לגרוע מן הח"שאלף  שלושים)

 )ה( לעיל.  3בסעיף נקבעו 
ל בכדי לפגוע בזכותו של כל צד לכל תרופה אחרת ו/או "אין בפיצוי הנ ( 2)

 נוספת עפ"י כל דין.
מוסכם בזה בין הצדדים כי הסעיפים הבאים הינם יסודיים להסכם והפרתם  ג.        

 )א(. 6, 5, 4, 3תגרום לחיובו של הצד המפר בפיצוי המוסכם: 
 

 :כללי .9
נות לשינוי ולא יהיו בני תוקף כל שינוי ו/או תוספת להוראות חוזה זה, לא נית א.

 הצדדים. 2אא"כ נעשו במסמך בכתב חתום ע"י 
על מנת  שלעיל, המוכר יחתום לקונה על כל מסמך שיידר 1בכפוף לאמור בסעיף  ב.

לאפשר לקונה לקבל משכנתא מבנק למשכנתאות ובכפוף לכך שכל סכום 
תרה שיתקבל מאת הבנק למשכנתאות עד לגובה יתרת סך התמורה אשר נו

לתשלום יהיה בשיק ו/או בהעברה בנקאית אשר יוצא על יד הבנק למשכנתאות 
 לפקודת המוכר בלבד ו/או עפ"י הוראות המוכר. 

בכפוף לאמור בהסכם זה, יחתמו הצדדים על כל המסמכים הדרושים לביצוע  ג.
 העברת הזכויות ע"ש הקונה ולדיווח לרשות המיסים.

והבנקים הנוגעים להעברת הזכויות בנכס לא  ימי שביתה במוסדות הממשלתיים ד.
מנו בימי ההתחייבויות עפ"י הסכם זה ולא יחשבו  כעיכוב מצד כלשהוא עפ"י יי

 חשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה.יהסכם זה ולא י
ב( "כח בלתי חוזר )מצ ייפויבמעמד החתימה על הסכם זה הקונה יחתום על  ה.

רישום המקרקעין בו נרשמה לטובתו על לביטול רישום הערת אזהרה בלשכת 
 הםהכוח יופקד בידי ייפויהנכס אם נרשמה וזאת במידה ויבוטל ההסכם. 

ו/או אילן לב עו"ד יוסף -אריאל בר -היועץ המשפטי של המוכר הנאמנות של 
בוטלה בין  עסקהבו לביטול הערת אזהרה במידה וה ואשר ישתמש ,עו"ד

 הצדדים. 
דברים בין  ןא נעשה כל הסדר או הבטחה או זיכרוהצדדים מצהירים כי ל ו.

יהיו  ,אם נעשו ונערכו לפני חתימת הסכם זה ,אולם ,הצדדים מכל סוג שהוא
 בטלים ומבוטלים ממועד חתימת הסכם זה. 

ביד או תשלחנה בדואר רשום עפ"י הכתובות  תימסרנההודעות עפ"י חוזה זה  ז.
י הכתובות במבוא לחוזה זה למשנהו והן תחשבנה למשלוח בדואר רשום עפ"

בכתב ומראש ע"י צד כלשהו למשנהו והן תחשבנה כאילו  רשתימסו/או לכתובות 
 שעות ממסירתו למשלוח בדואר רשום. 72הגיעו לתעודתן ביד או כעבור 

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה כאמור במבוא להסכם. ח.
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 
   _______________                     _____________         

_______________ 
 ה מ ו כ ר     2הקונה              1 ה ק ו נ ה         

 עיריית קריית שמונה        
 , 1001, ת.ד 37רח' הרצל      
 קריית שמונה     

 
 :נספחים

 אישור זכויות של הנכס.

 ייפוי כוח בלתי חוזר.
 

R:\7.31קרן היסוד \נכסים\אילן לב .doc  
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 כח בלתי חוזר ייפוי
 1961 -  לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א 91נוטריוני/לפי סעיף 

 
עיריית קריית עם  __________על הסכם מיום  חתמנו _________________הח"מ אנו 

 "ההסכם"(. -, )להלן: "המעבירים"( לפי ההעתק המצורף בזה )להלן 500228002)סמל תאגיד  שמונה
עו"ד, כולם ביחד ו/או כל אחד לחוד, להיות  אילן לבעו"ד ו/או אריאל בר יוסף בזה את אנו ממנים 

 של כל הפעולות הבאות או חלק מהן: בשמנו ובמקומנו לשם עשייה  כוחנובאי 
 
בגין טובתנו לבטל את הערת האזהרה או הערות האזהרה הרשומות ו/או שיהיו רשומות ל . 1

 "הרכוש הנ"ל"(. -)להלן  __________ בגוש _______ההסכם, על חלקה 
 
מנהל רשות מיסוי מקרקעין, במרשם המקרקעין, בלשם ביצוע הפעולות הנ"ל, להופיע ב .2

בתי  משפט מכל  הדרגות,  כל מוסד  בוהסדר מקרקעין,  מרשםמקרקעי ישראל, מחלקת אגף 
, נתבע,  מערער,  משיב,  צד ממשלתי,  עירוני, מוניציפלי ובכל מקום אחר בתור מבקש, תובע

, הסכמים, מכרשלישי, מתלונן, מתנגד ובכל צורה אחרת, לחתום על בקשות, כל מיני שטרות 
חוזים, הצהרות, התחייבויות,  תביעות,  הגנות,  ערעורים, פשרות וכל  מסמך וניר אחר ולעשות  

הי פעולה הקשורה קציה ברכוש הנ"ל או איזושאבדרך כלל כל דבר הקשור באיזו שהיא טרנס
ברכוש הנ"ל וכל דבר ופעולה שבעל הרכוש רשאי לעשותה, לחתום על כל מסמך ולהופיע בפני 

 כל מוסד לשם בוררות כל התחייבויותיו במשכנתא הרובצת על הרכוש.
 
 כח זה בשלמותו או באופן חלקי לאחר או לאחרים. ייפוילהעביר  .3
 
ן רבים ולהפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה כח זה לשון יחיד משמעה גם לשו בייפוי .4

 ולהפך, לפי המקרה.
 
 

 ____שנת  ______בחודש  ___היום על החתום  באנו ולראיה
 

   
 
 

, : _________)שם מלא(
 ________ת.ז 

  
 

 : __________)שם מלא(
 ________.ת.ז 

 
 חוק לשכת עורכי הדין, על עורך הדין המיופה למלא אישור זה.ל 91ח ניתן לפי סעיף והכ ייפויאם 
 זה חתימת מרשי הנ"ל.מאשר בעו"ד,  ___________אני 

 
 ________________.תאריך: 

 
 
 

 עו"ד ,_________
 


