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 :
  הצדדי� (שהינ� צדדי� להסכ� השיתו$)            לבי
  כ� זהכמפורט ברשימה שבתחתית הס

  )"צדדי�האו " "המזמי
: "ביחד ולחוד (להל�         

  ;מצד שני

לצור  הגשת הצעה  ,לכדי קבוצה אות� בשיגוי� צדדקבוצת היחידי את ומארג� ארג� מארג� הו  הואיל
לרכישת זכויות ") המכרז(להל�: " 140/2011תא/למנהל מקרקעי ישראל במסגרת מכרז מספר 

"), אשר התב"ע(להל�: " 1113/רגיח"ד על פי תב"ע  200מת הקזכויות בניה להכולל  2מגרש ב
 &ו  "יח"ד"", המקרקעי
או "" המגרש"" הקבוצה"להל� בהתאמה: (� צדדיהיוקמו ע"י יחידי 

   ;) "הפרויקט"

על הסכ� לש� הסדרת יחסי השיתו' בי�  חותמי� יחידי הצדדי�בד בבד ע� חתימת הסכ� זה ו  והואיל
") ועל כלל "מסמכי הקבוצה" (כהגדרת מונח זה הסכ� השיתו$"(להל�:  י�צדדכלל יחידי ה

זכויות את הממש לורכוש הקבוצה תגיש הצעה במכרז בכוונה לומתו  כוונה כי בהסכ� השיתו') 
 י�צדדהככל שהצעת  ,לש� בניה עצמית משותפת במקרקעי�, מקרקעי� במקשה אחת ובשלמותב

   ;במכרז תבחר כהצעה הזוכה

(כהגדרת מונח זה  "מסמכי הקבוצה"קו את מסמכי המכרז ו/או הסכ� השיתו' ו/או בד י�צדדוה  והואיל 
וערכו את הבדיקות הנדרשות את המגרש בסמו  לפני חתימת הסכ� זה,  וראבהסכ� השיתו') 

ועל סמ  בדיקות אלה ובהתבסס על האמור לעיל  ה�מתאי� לצרכי הכל וומצאכרוכש סביר, 
ע� כלל יחידי ולחוד ביחד לרכוש להצטר' לקבוצה על מנת � נימעוניי ינ�ה &ולהל� בהסכ� זה 

  ; הסכ� זה להל�את המגרשי�, כול� ו/או חלק�, כאמור במסמכי הקבוצה ועל פי  הצדדי�

כי ידוע לה� שאי� מדובר ברכישת דירות גמורות או דירות "על הנייר" אלא  והצדדי� מצהירי�  והואיל
ובניה עליה� בדר  של בניה עצמית, כשכל העלויות  ברכישת מקרקעי� (בכפו' לזכייה במכרז),

והאחריות על המזמי� בלבד, וכ�, כי א' גור�, ובוודאי לא המארג�, לא התחייב למכור למזמי� 
דירות גמורות או דירות "על הנייר", או נת� התחייבות כלשהי באשר לעלות� הסופית של יחידות 

  הדיור שיבנו במקרקעי� על ידי המזמי�;

    

  :כ� הוצהר, הוסכ� והותנה כדלקמ
לפי

 המבוא להסכ� זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו.  .1

המונחי� בהסכ� זה, ככל שלא ניתנה לה� משמעות מפורשת אחרת, יהיו כמשמע� וכהגדרת�  בהסכ� 
 השיתו'.

הוגנות, והכל על י� בשקידה, בנאמנות, במסירות, בשקיפות, בשוויו� ובצדדהמארג� מתחייב לפעול עבור ה .2
 י� במכרז תוגש כנדרש.צדדמנת לארג� את הקבוצה באופ� היעיל והטוב ביותר, ולפעול על מנת שהצעת ה

המארג� מתחייב לפעול בזהירות המתחייבת, בסדר ובארגו� על מנת למנוע אי בהירות ו/או בעיות ו/או אי  .3
מני� הקצר העומד לרשות הקבוצה התאמות בארגו� הקבוצה, במיוחד נוכח גודלה של הקבוצה ולוח הז

 הצעה במכרז.לש� התארגנותה והגשת 



ובשיתו' פעולה ע� נציגות הקבוצה וע� היועצי� המארג� יפעל בכפו' למפורט בהסכ� השיתו',  .4
: מילוי א  לא רק רבותהמועסקי� על ידי הקבוצה (כגו� היועצי� המשפטיי�, מנהל הקבוצה וכיוצ"ב) ול

הכנת מפרטי� ותכניות שצורפו להסכ� סיוע בבהגשת ההצעה למכרז; פרטי� ומסמכי� הכרוכי� 
 ;ונערכו בשיתו' פעולה ע� האדריכל של הפרויקט; הכנת טבלת עלויות משוערת ליח' דיורהשיתו' 

 .וכדומה מסירת הודעות לחברי הקבוצה

 דלעיל יקראו לעיל ולהל� "השירותי�". 4 – 2התחייבויותיו של המארג� כמפורט בסעיפי� 

למארג� י� צדדהיחידי הסכ� זה, ישל� כל אחד מכאמור בהמארג� למזמי�  מעניקהשירותי� שתמורת  .5
ובתוספת מע"מ על סכו�  אומד� עלות היחידה המשוערת (כולל מחסני� וחניות)מתו   7% & שווה לס  ה

תוכרז  שתוגש על ידי הקבוצה הצעה, וזאת בכפו' ובתנאי שה")המארג
תמורת "" או התמורה"(להל�:  זה
י� הינה לחוד ובנפרד צדדלמע� הסר ספק, אחריות והתחייבות כל אחד מיחידי ה .כהצעה הזוכה במכרז

 י�.צדדי�, ללא ערבות הדדית בי� יחידי הצדדמהתחייבות כל אחד מיתר ה

מובהר למע� הסר ספק, כי האומד� המשוער כולל בחובו את תמורת המארג�, וסכו� התמורה אינו בנוס' 
 ומד� המשוער אלא מהווה חלק הימנו.לסכו� הא

 כדלקמ�;בתנאי� ובמועדי� תמורת המארג� תשול�  .6

(ככל שהוכרזה הצעת הקבוצה מקרקעי ישראל הודעת הזכייה של מינהל במועד מהתמורה  50%  .א
סכו� זה ישול� מתו  חשבו� הנאמנות, ככל שקיימת יתרה בחשבו� הנאמנות  .כהצעה הזוכה)
, באותה העת)מקרקעי ישראל הסכומי� הנדרשי� על ידי מינהל (לאחר תשלו�  לש� תשלומו

 .המרכזחשבו� המ –ככל שלא היה באמור כדי לפרוע את מלוא הסכו� כאמור ו

 ע� קבלת היתר הבניה. 25%  .ב

 ע� אישור המפקח על גמר שלד בבניי�.  15%  .ג

 י�.צדדמהתמורה ע� מסירת יחידות הדיור ל 10%  .ד

ד' ישולמו כשה� נושאי� הפרשי הצמדה למדד  – חלקי התמורה המפורטי� בסעיפי� ב'
 .15.7.2012שיפורס� ביו�  2012המחירי� לצרכ� ביחס למדד הבסיס בגי� חודש יוני 

 בכפו' לאישור הבנק המלווה.ד' לעיל &סעיפי� ב'

עליה� כרוכשי מצהירי� ומאשרי� בזאת כי הובא לידיעת� כי כל מס, ישיר או עקי', שיוטל  צדדי�ה .7
המכרז והסכ� השיתו', יחול על יחידי נשוא  זכויות והקמת הפרויקטהבקשר לעסקת רכישת זכויות, 

במלוא המיסי� שידרשו  י�צדדהכמו כ�, ישאו . ברכישת המגרש �� לשיעור השתתפותאבהת �צדדיה
ועלות רישו� הזכויות על שמ� בלשכת רישו�  , לרבות מס רכישה,זכויות במקרקעי�העבור רכישת 

ובהתא� להוראות הדי�  במקרקעי�שיעור השתתפותו , כל אחד על פי ינהל מקרקעי ישראלמבו המקרקעי�
 .שיתו'והסכ� ה

, הכספי� המוחזקי� בחשבו� הנאמנותמע"מ מתו   + 1 300יהיה זכאי לדמי טיפול בס  המארג�  .8
כל ות קרב, להעביר את הסכו� הנ"ל לידי המארג� בלתי חוזרהמשפטי� באופ�  צדדי� מורי� ליועצי�וה

 :שלהל�אחד מהמקרי� 

הצעה למכרז, מאחר  שבמועד האחרו� להגשת ההצעות  צדדי�במקרה בו לא תוגש ע"י ה )1

התקיי� התנאי להגשת ההצעה, כהגדרתו בהסכ� השיתו', או מכל סיבה למכרז לא 

 .  אחרת

, מכל לא תוכרז כהצעה הזוכה ע"י מינהל מקרקעי ישראל צדדי�הצעת הבכל מקרה בו  )2

 .אסיבה שהי

תרופה ו/או לפיצוי במקרה י� לא תהא כל טענה ו/או טרוניה ו/או תביעה ולא יהיו זכאי� לכל צדדל .9
� לא תהא ההצעה הזוכה במכרז ו/או במקרה בו לא הוגשה הצעת� במכרז, לרבות בשל כ  שלא והצעת

   .או מכל סיבה אחרת י�צדדגובשו די יחידי 

  לראיה באו הצדדי� על החתו�:

            ________________  

  המארג�              
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