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 .תתקבלנה הצעות מתחת למחיר המינימום אל
 

 
 :בלבד כדלהלן"( המשרד: "להלן)זכות ההשתתפות במכרז הינה למומלצי משרד התיירות 

וזאת בהתאם , במכרזנדרש לקבל אישור משרד התיירות להשתתפותו , מציע המבקש להשתתף במכרז .2
' לנספח ט" הנחיות לקבלת המלצת משרד התיירות לצורך השתתפות במכרז" 2-' לאמור בנספח ח

  .לחוברת המכרז
מנהל אגף כלכלה השקעות , את הבקשה לקבלת המלצה ממשרד התיירות יש להגיש למר אבישי בר אושר .1

 25:00שעה , 728712עד ליום  , 790666/085-01' ירושלים טל, 5בנק ישראל ' רח, ותקציב במשרד התיירות
 .בצהריים

רות להשתתפות יזם המלצת משרד התיי" -ט לחוברת המכרז  לנספח 0 -' ח נספחבנוסח אישור המשרד  .0
המלצת משרד התיירות תינתן עד . יצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה שתוגש למכרז" במכרז

הצעה שתוגש ללא המלצת משרד התיירות , המלצה זו תצורף להצעה שתוגש למכרז, 7287011לתאריך 
 .תיפסל

 

 היבט תכנוני ופיזי .1

 הוראות תכנוניות וזכויות בנייה .1.2

 2965-ה"תשכ, בחוק התכנון והבנייהחלה תכנית כהגדרתה נשוא המכרז  יםעל המגרש .1.2.2
 . חלק בלתי נפרד ממכרז זההינה שהוראותיה , במועד פרסום המכרזהתקפה 

 (."ע"תב"או " תכנית"להלן ) 0149/00-606ע "תבחלה על המגרשים    
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 .מלונאות :הוא יםייעוד המגרש

 .לחוברת המכרז' כנספח חב "ותשריט המגרש מצ  תקנון התכנית

הרחבתו ופיתוחו של מתחם התיירות "שעניינה , 58-656//015 'מס תכנית: המציעלתשומת לב 
מכרז  נשוא וחלה בין היתר על המגרשים /1.102./1פורסמה להפקדה ביום , בים המלח" הקיים

  .התוכנית טרם אושרה. זה

לא תהיה  . יחולו הוראותיה על המגרשים נשוא מכרז זה ,אם תאושר התכניתידוע למציע כי 
המציע מתחייב . בקשר לעניין זה או אחרת7או דרישה כספית ו7וטענה או 7למציע כל תביעה ו

 .ראה ובדק בין היתר את התכנית לעיל על כל מסמכיה כיומצהיר בזאת 

למציע כי תכנון ובניית בית מלון במגרש נשוא מכרז זה יהיו על פי התקנים הפיזיים לתכנון  ידוע
  .'ט בנספח כאמור התיירות משרד של תיירות אכסון מתקני וסיווג

לאישור מוקדם של ידוע למציע כי עליו להגיש בקשה להיתר בנייה , מבלי לגרוע באמור לעיל
 אישור המשרד יוצג לרשות בעת הגשת הבקשה. 'לנספח ט /-'ח בנספח כמפורט, התיירות משרד

 . 'לנספח ט 5-'נוסח האישור מצורף כנספח ח  .להיתר בנייה

                               אשר תהא רשאית לאשר או לדחות את  ,מובהר כי אישור משרד התיירות לא יחייב את הרשות
                              מקרקעי ישראל על פי שיקול דעת הרשות ובהתאם להחלטות מועצת  ,היתר בנייההבקשה ל

 .ונהלי הרשות

יותנה בין , ידוע למציע כי מתן אישור משרד התיירות לצורך חתימת הרשות על היתר בנייה
 על ישורוא חוזה החכירהלרבות בתנאי , במילוי כלל התחייבויות הזוכה בכל תנאי המכרז, היתר

  .לחוברת המכרז 'המצורף לנספח ט 05\1009ל "מנכ שבחוזר והתנאים בדרישות עמידתו

יידרש הזוכה במכרז להציג בפני הרשות , בין יתר התנאים לחתימה על חוזה החכירה עם הרשות
וכי המשרד אינו מתנגד לחתימת הרשות על , אישור מטעם המשרד כי עמד בכל דרישות המשרד

 .  'לנספח ט 6-'נוסח האישור מצורף כנספח ח  .חוזה החכירה
כל יוגדר , "אכסון מלונאי מיוחד"בניית יחידות מסוג היתר בנייה הכולל יגיש אם  כי למציע ידוע

לא יהיה זכאי כלל למענקי השקעה ממשרד והמציע  ,כמלון מסוג זה המלון ללא יוצא מן הכלל 
 .התיירות

 ע "תבהוראות ה, 21א "תמ יחולו הוראות "מיוחד מלונאי אכסון"מסוג  על בניית יחידות
המצורף  על תיקוניו, 05\1009 התיירות משרד ל"מנכ בחוזר המפורטות התיירות משרד והנחיות
 .למסמכי המכרז' לנספח ט

 .  'ידוע למציע כי עליו למלא אחר כל תנאי משרד התיירות כמפורט בנספח ט

ל מסמכיהן וכי הוראות וקביעות המציע מאשר בזאת שראה ובדק את התוכניות ע
  .התוכניות הן אלו המחייבות לעניין נתוני התכנון המותרים במכרז זה

הצפיפות וכל ההוראות והתנאים הנדרשים , שטח הבניה, זכויות הבניה לרבות שיעור הניצול .1.2.1
ועל פי ,  לצורך קבלת היתר בניה הינן בהתאם לתוכניות החלות על המקרקעין נשוא המכרז

 . או ועדות התכנון המוסמכות7י הרשות המקומית ו"ובהתאם להנחיות שיינתנו ע, כל דין

אם , שרות לממש את זכויות הבנייה המרביות המוגדרות בתכניתבכל מקרה של העדר אפ
ידי הרשות המקומית או ועדות התכנון -ואם בשל הנחיות שיינתנו על, בשל מגבלות התכנית

והמציע , יחולו ההוראות המגבילות  -או תנאי חוברת המכרז על נספחיה 7המוסמכות ו
 . יעה כלשהי בעניין זהאו תב7או דרישה ו7במכרז לא יבוא אל הרשות בטענה ו

גובה הרשות המקומית חלף היטל , בגין השבחה שתחול עד ליום קביעת הזוכה במכרז .1.2.2
לאחר קביעת הזוכה , ככל שתחול, חבות בהיטל השבחה שתחול. השבחה מהרשות על פי חוק

 . תוטל במלואה על הזוכה ללא זכות להשבה מאת הרשות, במכרז

לפי קביעת )הגורם לרבות אישור  ,ביוזמת המציע בתכנון7או הקלה בתכנית7בגין כל שינוי ו .1.2.4
 -י "לחל יישא הזוכה בתשלום נוסף של הוצאות פיתוח, להגדלת הוצאות הפיתוח( י"רמ

תכנון אינו בגדר שינוי 7גם אם שינוי התוכנית, מ"החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע
 .תכנית ואינו גורם לתוספת זכויות מעבר לזכויות הקיימות
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 הבניה לקיבולת מעבר שהוא סוג מכל ניצול תוספת כל .עתידיות זכויות כולל אינו המכרז 1.2.5
 חורג שימושאו 7ו שירות שטחי של והן עיקריים שטחים של הן התכנית פי על המותרת
של  ובכתב מראש לאישור כפופים כלשהי מסיבה המגרש בגודל שינויאו 7ו החכירה מהסכמי

 .י והמשרד"רמ

 ובשיעור פרטנית שומהי "עפי "לרמ נוסף בתשלום אלו יחויבו, נוספות זכויות שיאושרו ככל
 תוספת על מדובר אם בין, עת באותה תקפות שיהיו מועצה החלטותי "עפ מקובל שיהיה

 .אחר או כל שינוי מפורטת תכנית שינוי, הקלות, ניצול

או שימוש אלא בהסכמה מראש ובכתב של משרד התיירות ובכפוף 7לא יותר שינוי יעוד ו
 . י על פי החלטותיה ונהליה"לתשלום נוסף לרמ

 

או באמצעות אנשי מקצוע מטעמו את המידע התכנוני המלא 7על המציע לבדוק בעצמו ו 1.2.6
החלה על המגרש על לרבות מסמכי התכנית , ברשות המקומית וברשויות התכנון המוסמכות

זכויות , תיק המידע ברשות המקומית , או הוראות כל תוכנית מתוכננת או מופקדת7ו נספחיה
וכל מידע , התנאים להוצאת היתר בניה, קווי בנין, שטחים גובלים, גבולות המגרש, בניה

או מידע אחר הרלוונטי לצורך הגשת ההצעה ולביצוע מלוא התחייבויות המציע על 7תכנוני ו
ז משום מצג מובהר למציע כי אין במידע המוצג במסגרת המכר. פי מסמכי ותנאי המכרז

והוא לא יבוא אל , על המציע לערוך בדיקות עצמאיות כמפורט לעיל. מחייב מצד הרשות
 (.ל"לרבות טענת הסתמכות על המידע הנ)או תביעה בעניין 7או דרישה ו7הרשות בכל טענה ו

 

 מצב המקרקעין .1.1

מחוברים הקיימים , המציע מצהיר כי ראה ובדק את המגרש כולל השטחים התפוסים .1.1.2
הממצאים ההנדסיים 7לרבות המטרדים, ממצאים הקיימים במגרש7 המטרדים, במגרש

ומצב הפיתוח , דרכי הגישה, מפלסים, טופוגרפיה, שיפועי הקרקע, קרקעיים-העיליים והתת
וכי ישא בכל ההוצאות , לרבות התוכניות שטרם אושרו, והתוכניות החלות על השטח

ולא , המפגעים ההנדסיים והתת קרקעיים, המטרדים, והעלויות הכרוכות בפינוי המחזיקים
 . או תביעה בגין האמור לעיל7או טענה ו7יבוא לרשות בכל דרישה ו

או העתקתם יהיו באחריותו הבלעדית ועל חשבונו של 7עקירתם ו, במגרש בו קיימים עצים .1.1.1
 .בהתאם לכל דין, או כל גורם נדרש אחר7ל ו"או קק7בתאום עם הרשות המקומית ו, הזוכה

  :ט ממצאיםפירו .1.1.2

 

 :קמןלממצאים כד נשוא מכרז זה קיימיםבמגרשים ידוע ליזם כי 

 

 קיימת , י"חלקו הצפוני משמש כאחסון לערמות חומר כחלק מעבודות הפיתוח של חל – 62 מגרש
 (. שיטים)עצי בר  1בחלקו הדרומי של המגרש מצויים ו דרך סלולה שאינה בשימוש

 עוברים עירוב וקו חשמל קו, המגרש את חוצהה בשימוש שאינה סלולה דרךקיימת  – 61 מגרש 
  .המגרש בתחומי

. וזאת עד לסיום ביצוע כלל עבודות הפיתוח באזור תהיה אחראית לפינוי הממצאיםי "חלמובהר כי 
          .יודגש כי הטיפול בקו החשמל כפוף למועדי הביצוע של חברת החשמל 

ואין  המטרדים והמפגעים שפורטו לעיל מובאים למיטב הידיעהמובהר כי פירוט מצב המגרש לרבות 
לבדוק את על המציע  .או כל מידע אחר בקשר למגרש7או המפגעים ו7באמור להוות פירוט כל המטרדים ו
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או תביעה בעניין זה 7או דרישה ו7בכל טענה וי "או חל7ווהוא לא יבוא אל הרשות  מצב המגרש בפועל
 .לרבות טענת הסתמכות

 בעלויות הזוכה ישא, העתיקות רשות ידי על עתיקות כאתרהמגרש  יוכרזאו 7ו הוכרז אם .1.1.4
 העבודות היקף. במגרש הצלה וחפירות בדיקה חפירות, פיקוח, ארכיאולוגי סקר של הביצוע

 :האמור בכלליות לפגוע מבלי. דין לכל ובהתאם העתיקות רשות ידי על יקבע

י "כפי שייקבעו ע, ב יהיו"ההצלה וכיוצחפירות הבדיקה וחפירות , היקפי הפיקוח .1.1.4.2
, "(חוק העתיקות: "להלן) 29/8-ח"תשל, רשות העתיקות בהתאם לחוק העתיקות

 .פי כל דין-הוראות התכנית ועל

פי חוק העתיקות ולבצע בין היתר חפירות הצלה במקום -הזוכה מתחייב לפעול על .1.1.4.1
 .במימונו ועל אחריותו בלבד, לשחרור השטח לבנייה על חשבונו

עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף  .1.1.4.2
מזמן לזמן וכן חפצים אחרים ככל שהם בעלי ערך ארכיאולוגי אשר יתגלו במקום 

והזוכה ינקוט באמצעי הזהירות המתאימים למניעת , נכסי המדינה הם, העבודות
 . ידי כל אדם שהוא-הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך על

כפי , יודיע הזוכה לנציג הממשלה, מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו .1.1.4.4
על התגלית וכן מתחייב הזוכה לקיים הוראות כל דין בדבר , שתיקבע הרשות

 . עתיקות

הזוכה מתחייב בזאת להיות אחראי לכך כי כל מבצעי העבודות מטעמו ימלאו  .1.1.4.0
  . אחר הוראות אלו

תינתן על , גרום לעיכוב בביצוע התחייבויות הזוכהנתגלו עתיקות שגילוין עשוי ל .1.1.4.6
 .ידי הרשות אורכה לתקופת הביצוע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

תשקול הרשות , במידה ושחרור השטח מעתיקות יעכב את מסירת השטח לזוכה
  . את משך תקופת הביצוע

על חשבונו של , תחייב פיקוח בנוגע לעתיקות, הקרקע-כל עבודה שתתבצע בתת ./.1.1.4
  . הזוכה

או תביעות 7או דרישות ו7הזוכה מצהיר ומתחייב כי אין ולא תהיינה לו כל טענות ו .1.1.4.2
בגין , או מי מטעמה7י ו"כלפי רמ, או אחרות7כספיות ו, מכל מין וסוג שהוא

  . התנאים המפורטים לעיל

 

ב "פסולת וכיו, אדמה אבן, הזוכה יהיה אחראי לטיפול בכל עודפי החפירה לרבות חול .1.1.0
המגרש לזוכה או שנוצרו על ידי הזוכה או מי  מסירת במועדים 7המגרש בשטח ושימצא

והוא , וזאת בהתאם להוראות כל דין, או במהלך הבנייה7מטעמו כתוצאה מפיתוח המגרש ו
. או מי מטעמה7י ו"כלפי רמ, או תביעה כספית או אחרת7או דרישה ו7לא יבוא בכל טענה ו

 . לים גם על קבלני משנה מטעמוידוע לזוכה כי כל הסעיפים להלן ח

 . ככל שיהיו, לא תגבה מהזוכה תמורה עבור העודפים האמורים, י"רמ

הזוכה מתחייב לא לשרוף . בהתאם להוראות הדין, על הזוכה לטפל בפסולת ועודפי חפירה .1.1.6
 .ולא לקבור כל פסולת שהיא

המציע מצהיר כי ראה את (. AS IS)המשפטי והפיזי הנוכחי , המגרש מוקצה במצבו התכנוני ./.1.1
והנדסית על כל , משפטית, תכנונית, המגרש ואת סביבתו ובדק אותו ואת מצבו מבחינה פיזית

והינו מוותר בזאת על כל , ומצא את המגרש מתאים לצרכיו ולשביעות רצונו המלאה, חלקיו
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או אי 7או פגם ו7לרבות טענת ברירה מחמת מום ו, טענה מכל סוג ומין שהוא ביחס למגרש
 . התאמה

לרבות הרשות  ,כל גורם מפתח אחר או י "חל י או"מובהר בזאת כי רמ, על אף האמור לעיל
יהיו רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי לבצע עבודות חפירה , המקומית או חברה מפתחת

או 7או דרישה ו7הזוכה לא יבוא בכל טענה ו. או מילוי בשטחי המגרש טרם מסירתם לזוכה7ו
 .תביעה כספית או אחרת בגין ביצוע עבודות כאמור במגרש טרם קבלתו
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 מסלול המכרז  .2

 במכרז כללי התחרות .2.2

המחיר ": להלן)מ "מעכולל  י"גובה הוצאות הפיתוח שישולמו לחלהתחרות במכרז תהיה על  .2.2.2
, מחיר הקרקעבנוסף לסכום ההצעה על הזוכה יהא לשלם את מובהר בזאת כי  (."המוצע

  .2הנו קבוע כאמור בטבלה שבסעיף  אשר

עמודה ) 2לא יפחת מהסכום הנקוב בטבלה שבסעיף  עבור הוצאות הפיתוח המחיר המוצע .2.2.1
הצעה שתכלול , ("מחיר מינימום": להלן( )מ"ח כולל מע"מחיר מינימום בש"שכותרתה 

 .מחיר מוצע נמוך ממחיר המינימום תיפסל ולא תובא במניין ההצעות הכשרות במכרז זה

 .המציע לא יוכל לערער על מחיר המינימום

כולל , הגבוה ביותר להוצאות הפיתוח שר יציע את המחיר המוצעכזוכה במכרז ייבחר מציע א .2.2.2
ובכלל זה את מחיר  לאחר שהביא בחשבון את כלל התנאים הקבועים בחוברת מכרז זו, מ"מע

 (."הזוכה": להלן) הקרקע הקבוע

מובהר כי במקרה שהוגשה . לאחד מהמגרשים או לשניהם ההצעלמציע כי ניתן להגיש  ידוע .2.2.4
  .ניתן יהיה לזכות באחד מהמגרשים או שניהםהצעה לשני המגרשים 

 המציע .2.1

 .רשאי להגיש הצעה במכרז זה כל יחיד או תאגיד .2.1.2

 בכל .הסעיף להקשר בהתאם קבוצת מציעים או מציע משמע "מציע" מצוין בו מקום בכל .2.1.1

 .הסעיף להקשר בהתאם זוכים קבוצת או זוכה משמע" זוכה"מצוין  בו מקום

, תיעשה ההתקשרות עם כל יחידי המציע במשותף( ממציע אחדיותר )בהצעה משותפת  .2.1.2
במקרה של . והתחייבויותיהם בהתאם לתנאי המכרז תהיינה ביחד ולחוד ובערבות הדדית

מתבטלות מאליהן הצעות יתר , י אחד מהשותפים"קיום תנאי המכרז ע-הפרה או אי
בכפוף , י רשאית לחלט את כל סכום הפיקדון או חלקו כפיצוי  קבוע ומוסכם"שותפים ורמה

 .ולהחכיר את המגרש לאחר( להלן  20סעיף )לתנאי המכרז 

תהיה ההתקשרות עמו , 2960-ך"תש, ככל שהמציע הינו זר כהגדרתו בחוק מקרקעי ישראל .2.1.4
 .2960-ך"שראל תשכפופה לכללים בדבר הקצאת הקרקע לזרים לפי חוק מקרקעי י

 לחוברת המכרז 'כנספח גב "מצ 2960-ך"חוק מקרקעי ישראל תש.  

או פיתוח בתחומי התכנית נשוא , חברה או קבלן העוסקים בביצוע עבודת תשתית ציבורית .2.1.0
 .יהיו מנועים מלהשתתף במכרז זה, מכרז זה
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 תנאים נוספים .4

 תנאים לסיום הבנייה  .4.2

מתן ארכת בקשה ל. חוזה החכירהבידוע לזוכה כי עליו להשלים את הבנייה בתוך התקופה הנקובה 
או כל החלטה אחרת ) 2520להחלטת מועצת מקרקעי ישראל  תידון בכפוף , מועדים להשלמת הבניה 

וזאת מבלי לגרוע מהאמור בתנאי , י כפי שיהיו בתוקף מעת לעת"ולנוהלי רמ (שתבוא במקומה
  .המכרז

 (חלוקה)התחייבות הזוכה לרישום זכויותיו בלשכת רישום מקרקעין לאחר פרצלציה  .4.1

 עד היחידות ברוכשי בטיפול והכרוכות הנדרשות המשפטיות הפעולות לכל אחראי יהיה הזוכה
 מדידה תכניות הכנת לרבות, "(הזכויותרישום : "להלן) המקרקעין רישום בלשכת זכויותיהם לרישום
 לרישום התחייבויות מתן, עיקולים רישום, זכויות העברת, המקרקעין רישום בלשכת ורישומן

 יחידות שתי בעלי במבנים משותף בית רישום, היחידות רוכשי לטובת משכנתאות רישום, משכנתא
 .זכויות ורישום מיסים אישורי בדיקת, ומעלה דיור

לעניין רישום , או מכוח הדין7י החוזה ו"יובהר כי כל פעולה שתחול על הזוכה עפ, למען הסר ספק
והזוכה , י וספריה"תבוצע  ותירשם על ידו בלשכת רישום המקרקעין בלבד ולא במשרדי רמ, הזכויות

, י את רוכשי היחידות בחזית המסחרית במגרש לצורך קבלת שירותים"לא יהיה רשאי להפנות אל רמ
 אזהרהרישום הערות , העברת זכויות, התחייבות לרישום משכנתא: לרבות

 מגבלות על העברת זכויות .4.2

ובכלל זה דרישות , אך ורק לאחר שימלא אחרי תנאי המכרז, הזוכה יוכל להעביר את זכויותיו לאחר
בהתאם והכל   ,או חכירה כמתחייב מתנאי המכרז7התשלום במלואן וחתימה על חוזה פיתוח ו

ובתנאי שמומשה מטרת  מעת לעתי כפי שיהיו בתוקף "רמהלי וונ, להוראות חוברת המכרז על נספחיה
 .ההקצאה

בכל מקרה מקבל הזכויות ימלא אחר תנאי המכרז ובפרט יעמוד בתנאי הסף שנקבעו לצורך 
תסכים להעברת י "רמ, בכפוף לאמור לעיל .השתתפות במכרז לרבות קבלת אישור משרד התיירות

 מסוים של מתחם זכויות במתחם המלונאי כחטיבה אחת בלבד או להעברת זכויות בחלק בלתי
  .כל אחת בפני עצמה המלונאיהעברת זכויות ביחידות האכסון תאושר לא  .המלונאיהאכסון 

 החלות התוכניות הוראות יחולו, ואפשרות מכירתן, מספרן ,"מיוחד מלונאי אכסון" חידותעל י
 .התיירות משרד והנחיות( 21א "תמלרבות )

 

 איסור תיאום הצעות .4.4

מכל פעולה שיש בה כדי לחשוף את הצעתו  או להיחשף להצעתו של מציע המציע מתחייב להימנע 
, הצעה שנעשתה בניגוד לאמור בסעיף זה. אחר לרבות חשיפת כוונות ושיקולים לפני הגשת ההצעה

 .להלן 20בכפוף לסעיף , והרשות רשאית לחלט את הערבות לקיום ההצעה, תיפסל

 

 תנאים מיוחדים .4.0

בלתי נפרד  חלק המהוו  (התיירות משרד תנאי לרבות) על נספחיה המכרז חוברת כימציע ל ידוע
  .חוזהה מתנאי
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 הבניה והשלמת בניה היתר להגשת המועדים ובמיוחד לרבותהמיוחדים המפורטים להלן  תנאיםה
 כהגדרתהמהווה הפרה יסודית  שהפרתם בחוזהתנאים יסודיים  מהווים, וכן הבינוי המינימלי

 .לחוזה החכירה 20 בסעיף

 

  :לביצוע הפרויקט  כמפורט להלןמתחייב לעמוד בלוח הזמנים המציע 

 . קבלת היתר בניה לפרויקט, (יום אישור ועדת המכרזים)הקובע ועד המחודשים מ 42בתוך 
לרבות  היתר , מודגש כי היתר בניה חלקי. הבינוי המינימלי בהיתר יהיה כפי הקבוע בתכנית

  .לצורך סעיף זההיתר בניה כלא ייחשב , לביצוע עבודות חפירה ודיפון

בניית הפרויקט כולו   השלמת  - (יום אישור ועדת המכרזים)המועד הקובע חודשים מ 1/בתוך 
 .י"בהתאם לחוזה החכירה ונהלי רמ

וחוזה  חכירההלרבות תנאי חוזה )על נספחיה , מבלי לגרוע מהאמור בחוברת המכרז
 מועצת להחלטתמעבר לתקופה האמורה כפופה להשלמת הבניה  רכהאבקשה ל ,(התשתיות

י כפי שיהיו "ובהתאם לנוהלי רמ (במקומה שתבוא החלטה כלאו ) 2022 ישראל מקרקעי
  .בתוקף מעת לעת

שנים מהמועד  /או שינוי מטרת החכירה אלא לאחר /כי לא יותר שינוי יעוד ו  מציעל ידוע
לשינוי  לפעולבמשך תקופה זו לא יהיה רשאי החוכר (. יום אישור ועדת המכרזים) הקובע

או /או היקף הייעוד ו/או לשינוי הגדלת ניצול ו/ו בניהה היתר נוילשיאו /ע המאושרת ו"התב
במישרין , בכל אופן שהוא, ב"שימוש חורג וכיוצ, של הקלה השימושים בפרויקט לרבות בדרך

בקשה . או ניצול/לאחר תקופה זו יהיה רשאי החוכר להגיש בקשה לשינוי יעוד ו. או  בעקיפין/ו
תובא לדיון במרחב , י ולמשרד התיירות  ולאחר אישורה בועדה המשותפת"כאמור תוגש לרמ

 .י שיקול דעתו"עפ, צת הועדהאשר יהיה רשאי לאשר או לדחות את המל, י"רמ

 כמפורט, התיירות משרדידוע למציע כי עליו להגיש בקשה להיתר בנייה לאישור מוקדם של 
נוסח .  להיתר בנייה אישור המשרד יוצג לרשות בעת הגשת הבקשה. 'לנספח ט 4-'ח בנספח

 . 'לנספח ט 0-'האישור מצורף כנספח ח

אשר תהא רשאית לאשר או לדחות את                                , את הרשותמובהר כי אישור משרד התיירות לא יחייב 
על פי שיקול דעת הרשות ובהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל                               , הבקשה להיתר בנייה

 .ונהלי הרשות

 זה ובכלל התכנית שבהוראות 6 לסעיף בהתאם, השאר בין ,ינתןבניה  היתרכי  למציע ידוע
 וכן (ובולענים אדמה רעידת סיכונינספח )גיאוטכניים וסיסמיים  תנאים הקובע  6.2 סעיף
 .ירוקה לבניה כתמריץד "יח 22 מתוכןד "יח 292לבנות בכל מגרש  ןיתנפיו  על, 6.9 סעיף

שקל והעריך את כל , לאחר שבחןלעיל ( הדרך אבני) את לוחות הזמניםבדק  כימצהיר  מציעה
או אחרת כלפי /טענה כספית ו או /שה וילא יבוא בכל דרוהוא מתחייב ש,  הנתונים הרלבנטיים

, בגין תנאים אלה  או כול גורם רלבנטי אחר/ית תמר ואו המועצה האזור/י ו"או חל/י ו"רמ
 .מפורטים לעילה או מי מטעמה בגין התנאים /לרבות דרישה לביטול העסקה כלפי הרשות ו

 מעבר שהוא סוג מכל ניצול תוספת כל .עתידיות זכויות כולל ואינ המכרז כי למציע ידוע
או /ו שירות שטחי של והן עיקריים שטחים של הן התכנית פי על המותרת הבניה לקיבולת

 מראש לאישור כפופים כלשהי מסיבה המגרש בגודל שינויאו /ו החכירה מהסכמי חורג שימוש
 .י והמשרד"של רמ ובכתב

 ובשיעור פרטנית שומהי "עפי "לרמ נוסף בתשלום אלו יחויבו, נוספות זכויות שיאושרו ככל
, ניצול תוספת על מדובר אם בין, עת באותה תקפות שיהיו מועצה החלטותי "עפ מקובל שיהיה
 .או כל שינוי אחר מפורטת תכנית שינוי, הקלות

 חכירהה מטרת שנשמרה ובלבדבתקופת החכירה  זכויות העברת תאפשרי "רמ כימציע ל ידוע
 תנאיובפרט  לרבות החכירה חוזהשב וההוראות התנאים כל אחר מלאימקבל הזכויות בתנאי שו

במתחם תתאפשר העברת זכויות  .ובכלל זה קבלת המלצת משרד התיירות, במכרז קבעונש הסף
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תאושר לא  .המלונאיהאכסון  בלתי מסוים של מתחםבחלק  או המלונאי כחטיבה אחת בלבד 
  .כל אחת בפני עצמה המלונאיהעברת זכויות ביחידות האכסון 

יוגדר , "אכסון מלונאי מיוחד"בניית יחידות מסוג היתר בנייה הכולל אם יגיש  כי למציע ידוע
לא יהיה זכאי כלל למענקי השקעה והמציע  ,כמלון מסוג זה כל המלון ללא יוצא מן הכלל 

 .התיירותממשרד 

 ע "תבהוראות ה, 21א "תמ יחולו הוראות "מיוחד מלונאי אכסון"מסוג  בניית יחידותעל 
המצורף  על תיקוניו, 00\1009 התיירות משרד ל"מנכ בחוזר המפורטות התיירות משרד והנחיות

 .למסמכי המכרז' לנספח ט

 .  'ידוע למציע כי עליו למלא אחר כל תנאי משרד התיירות כמפורט בנספח ט

 החלות התוכניות הוראות יחולו, ואפשרות מכירתן, מספרן, "מיוחד מלונאי אכסון" יחידות על
 .התיירות משרד והנחיות( 21א "תמלרבות )

 תשלומים    

 כללי .4.6

ובתנאי המכרז  2שבסעיף סכומי ומועדי התשלום עבור הקרקע בהתאם למפורט בטבלה  .4.6.2
תנאים יסודיים למימוש הזכייה במכרז זה והם יחולו על אף האמור בכל , בין היתר, הינם

ובמקרה של איחור כלשהו תהיה הזכייה במכרז בטלה , מקום אחר במסמכי המכרז
 .ומבוטלת

 לפי)אך ורק לאחר שהזוכה יעמוד בכל תנאי חוברת המכרז , ייחתם עם הזוכההחכירה חוזה  .4.6.1
כמפורט , ותשלום מלוא הוצאות הפיתוח ובכללם תשלום מלוא התמורה בגין הקרקע, (העניין

לחוברת  6כמפורט בסעיף , (ככל שנדרש)ובתנאי המכרז והעמדת ערבויות  2בטבלה שבסעיף 
 .המכרז

 . יהא אחראי להגיע למשרדי הרשות לצורך קבלת שוברי תשלום( או מיופה כוחו)הזוכה  .4.6.2

או , י חל בימים בהם אין קבלת קהל"יובהר כי במידה ותום מועד התשלום הרלוונטי לרמ .4.6.4
יהיה על הזוכה במכרז לוודא מראש כי יש בידו שובר , י יהיו סגורים"בימים בהם משרדי רמ

 . מעודכן ונכון למועד התשלום

בנקאית חל בימים בהם אין פעילות , י"כאשר המועד האחרון לתשלום עבור התשלומים לרמ .4.6.0
ימים בהם מתקיימת . תינתן אורכה לתשלום עד ליום בו מתחדשת הפעילות הבנקאית, במשק

 .ייחשבו לעניין זה כימים בהם יש פעילות בנקאית במשק, פעילות בנקאית חלקית

ככל שבטווח הזמן שבין פרסום חוברת המכרז ועד לביצוע התשלום בפועל , לידיעת הזוכה .4.6.6
, הזוכה לבצע את כל התשלומים הנדרשים בחוברת המכרז יידרש, מ"ישתנה שיעור המע

 .מ החדש"בהתאם לשיעור המע

 "(התמורה: "להלן)תנאי תשלום עבור הקרקע  ./.4

 .מ"בתוספת מע, מימוש הערבות והשלמת התמורה .2./.4

 תממש( "מכרזים ועדת אישור: "להלן) במכרז זוכה על המכרזים ועדת אישור עם .2.2./.4
 על ראשון כתשלום וזאת, 6 בסעיף כהגדרתה ההצעה לקיום הערבות את הרשות
 .התמורה חשבון

בתוספת , במידה וסכום הערבות שמומשה על ידי הרשות קטן מסכום התמורה .2.1./.4
 90וזאת תוך , מ"בתוספת מע, יידרש הזוכה להשלים את יתרת התמורה, מ"מע

 .יום מיום אישור ועדת מכרזים
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ניתן יהיה לשלם את , יםיום ממועד אישור ועדת המכרז 90 –עד ולא יאוחר מ 
  ככל שהזוכה לא. ללא תוספת ריבית פיגורים, מ"בתוספת מע, יתרת התמורה

יום מיום אישור ועדת מכרזים את התשלום בגין התמורה עבור  90ישלים תוך 
ובמקרה זה הרשות רשאית לחלט את , תבוטל הזכייה, מ"בתוספת מע, הקרקע

 .להלן 9וזאת בכפוף לסעיף , (2בסך הנקוב בטבלה לעיל שבסעיף )הערבות 

מ כדין בהתאם לשיעורו הידוע ביום "לכל תשלום יתווסף מע -למען הסר ספק  .2.2./.4
 .התשלום בפועל
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 :תשלום הוצאות פיתוח  .4.2

הממשלתית להגנות חברה ה –י "ידוע לזוכה כי עבודות הפיתוח והתשתית מבוצעות על ידי חל   
המבצעת את הפיתוח בשם ובמקום המועצה . ירושלים, /כנפי נשרים ' רח, מ  "ים המלח בע

 .האזורית תמר

ל כספים "סמנכ, לפרטים בדבר תכנית פיתוח התיירות בים המלח ניתן לפנות למר ניר קדמי
 .nirk@haganot.co.il 6558110-01וכלכלה 

י בכל הכרוך בטיב "או טענות כלפי רמ7המציע מצהיר ומתחייב כי לא תהיינה לו כל תביעות ו
וככל שיהיו לו טענות בעניין זה הוא , ידי החברה-שמבוצעות על העבודות או לוחות הזמנים

 .י"מתחייב שלא להפנות אותן כלפי רמ

בנוסף לסכום עבור הקרקע ועבור הוצאות הפיתוח ישלם הזוכה במכרז אגרות והיטלים  .4.2.2
 .לחוברת המכרז' ב כנספח ז"י מכתב הרשות המקומית המצ"לרשות המקומית עפ

כנגד ביצוע  ,י"חלי "יבוצעו ע7בוצעו( לרבות עבודות מים וביוב)עבודות התשתית והפיתוח  .4.2.1
לרבות בגין מים )לקזז את מלוא היטלי הפיתוח  תמרהאזורית המועצה העבודות התחייבה 

וזאת עד לתקרת , הקיזוז האמור יחול אי לכך , לחוברת המכרז' כמפורט בנספח ז( וביוב
 .ע"י התב"המותרות לניצול עפזכויות הבנייה 

 

 :תנאי תשלום הוצאות הפיתוח .4.2.2

ללא פיצול שוברי , את הוצאות הפיתוח במלואן בתשלום אחדי "לחלהזוכה מתחייב לשלם 
 .התשלום

המועד : "להלן)יום מתאריך אישור ועדת המכרזים בדבר קביעת הזוכה במכרז  90תוך 
  .הצעתול בהתאםי "לחלאות הפיתוח  כ הוצ"יהיה על הזוכה במכרז לשלם את סה"( הקובע

עם קבלת הודעת הזכייה במכרז יפנה הזוכה לחברה לקבלת חוזה תשתית בנוסח המצורף  .4.2.4
לצורך חתימה וכל הוראה או הנחייה אחרת ככל שיידרש על ידי ' לחוברת המכרז כנספח ה

 .י"חל

 :תנאים לאישור חוזה התשתית .4.2.0

לרבות ערבות בנקאית לאי גרימת נזקים וכל מסמך אחר  ,חוזה חתוםי "לחלהזוכה יחזיר    
יום מהמועד הקובע ויקבל על כך  90וזאת תוך , על פי תנאי המכרז, הנדרש על ידי החברה

 .אישור בכתב

כ הוצאות הפיתוח "וכה שילם את סהרק לאחר שהזי "חלחוזה התשתית ייחתם על ידי  
חכירה  חתם על חוזה  , שילם עבור הזכויות בקרקע, על פי התנאים האמורים לעיללחברה 

 .י על כך"וקיבל אישור בכתב מאת רמ

עם הזוכה בגין רכישת החכירה י על חוזה "מובהר בזאת כי תנאי מוקדם לחתימת רמ    
ל חתום עם כתשתית חוזה י "בידי חלהזכויות בקרקע הינו אישור בכתב כי הזוכה הפקיד 

מודגש בזאת כי מועד הפקדת חוזה התשתית . לרבות ערבות בנקאית המסמכים הנלווים
ומועד התשלום בגין הפיתוח ( יום 90תוך )חתום על כל התחייבותו ונספחיו בידי החברה 

 .הינם תנאים יסודיים במכרז זה 90תוך עמודות 
 

     בכל הכרוך בביצוע עבודות או תביעה כלפי הרשות 7או טענה ו7הזוכה לא יבוא בכל דרישה ו   
 לוחות הזמנים או כל טענה אחרת הכרוכה או נובעת מעבודות , לרבות טיב העבודות, הפיתוח   
 .התשתית והפיתוח   
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 :החזר הוצאות הפיתוח ליזם בעקבות ביטול עסקה .4.2.6

אם מכל סיבה שהיא לא יעמוד הזוכה בתנאי המכרז וזכייתו תבוטל על  .4.2.6.2
לזוכה את הוצאות הפיתוח ששולמו על ידו י "חל אזי תשיב, ידי הרשות

תגבה את הוצאות הפיתוח י "וחלו מחדש 7ים ישווק7רק לאחר שהמגרש
 .מהזוכה החדש

בהתאם להצמדה )החזר הוצאות הפיתוח יכלול תוספת הצמדה למדד  .4.2.6.1
בעת י "לחלמהמדד בו שולמו הוצאות הפיתוח , (שחלה על הרכיבים

 .במועד ביצוע ההחזר לזוכהועד המדד הידוע , הזכייה 

 אגרות והיטלי פיתוח , היטל השבחה, מיסים .4.9

 .החלים עליו בהתאם לדין( כגון מס רכישה)הזוכה ישא בכל המיסים  .4.9.2

הזוכה יהא פטור מתשלום היטל השבחה בגין השבחה אשר מקורה בתכנית שאושרה עד  .4.9.1
ואשר בגינה גובה הרשות המקומית חלף היטל , למועד הכרזת הזוכה על ידי ועדת המכרזים

, ככל שיחול היטל השבחה בגין תכנית שתאושר לאחר הזכייה. השבחה מהרשות על פי חוק
 . או דרישה תביעה בשל כך7ת בכל טענה וולא יבוא לרשו, ישא הזוכה בתשלום

ישלם הזוכה במכרז  ,כ תשלומי הוצאות הפיתוח"וסה, בנוסף לתשלום התמורה עבור הקרקע .4.9.2
או לתאגיד המים בהתאם לדין ולחוקי העזר 7אגרות והיטלים לרשות המקומית ו, דמי הקמה

 ובהתאם למכתב הרשות המקומית , התקפים

 לחוברת המכרז' כנספח זב "אגרות והיטלים מצ  קיזוז מכתב. 

באחריות המציע לבדוק ברשות המקומית ובתאגיד המים והביוב כל נתון רלוונטי בענין  .4.9.4
מובהר כי הזוכה ישא . לרבות קיומם של חובות קודמים, היטלי פיתוח ודמי הקמה, אגרות

ים דמי הקמה והוצאות הפיתוח מכל מין וסוג שהוא החל, ההיטלים, האגרות, בכלל החיובים
לרבות חובות עבר לרשות המקומית ותאגיד המים , או שיחולו על המגרש נשוא מכרז זה7ו

ולרבות כל פיתוח עתידי שיחול בהתאם לדין ולחוקי , בגין פיתוח שבוצע טרם פרסום מכרז זה
או תביעה בגין 7או דרישה ו7הזוכה לא יבוא בכל טענה ו. בכפוף לאמור לעיל, העזר העירוניים

 .האמור לעיל

או תאגיד המים והביוב 7בכל מקרה שבו תתקבל דרישה על פי דין מאת הרשות המקומית ו .4.9.0
מתחייב , או אגרות בגין המגרש נשוא המכרז7היטלים ו, דמי הקמה, לתשלום הוצאות פיתוח

 .הזוכה לשלם את כלל חיובי הפיתוח מיד עם קבלת דרישה ראשונה לשלמם

 

 תקופת ההצעה ,מועד אחרון להגשת הצעות, הגשת ההצעה .0

לתיבת המכרז המיועדת למכרז זה במרחב עסקי ( "המעטפה": להלן)ההצעה תוכנס במעטפה סגורה  .0.2
כי לא , יובהר. על המעטפה יש לרשום את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי של המציע. דרום

 . יתקבלו הצעות אשר ישלחו בדואר או בפקס

 : ההצעה תכלול את המסמכים הבאים .0.1

 .  לחוברת המכרז חתום על ידי כל אחד מיחידי המציע 'כנספח אב  "טופס ההצעה המצ .0.1.2

או 7של כל אחד מיחידי המציע ו( כולל הספח המצורף לתעודת הזהות)צילום תעודת זהות  .0.1.1
 . תעודת רישום תאגיד של כל אחד מיחידי המציע

 . להלן 6ערבות בנקאית בהתאם להוראות סעיף  .0.1.2
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 .להלן 5.20יפוי כוח בהתאם להוראות סעיף  -מיופה כח  .0.1.4

 (.ט נספח בנוסח המשרד אישור)  המלצת משרד התיירות .0.1.0

כל שינוי בנוסח . או את מסמכי המכרז7טופס ההצעה ו המציע אינו רשאי לשנות בדרך כלשהי את .0.2
, הסתייגותהתניה או , השמטה, מחיקה, לרבות הוספה, או מסמכי המכרז7המקורי של טופס ההצעה ו

 .יביא לפסילת ההצעה

 .או דרישה לביטול העסקה7והמציע יהא מנוע מכל טענה ו, הצעת המציע תהא סופית ובלתי מותנית .0.4

יישא , בנוסף . מ"מע כולל עבור הוצאות הפיתוחהמחיר המוצע המציע ימלא בטופס ההצעה את  .0.0
 9./הכול כמפורט לעיל בסעיף , אגרות והיטלים, מיסים, מ"עבור הקרקע בתוספת מעהזוכה בתשלום 
 . לחוברת המכרז

תבחר ועדת המכרזים , ככל ותהיה אי התאמה בין המחיר המוצע בספרות לבין המחיר המוצע במילים .0.6
כאשר תינתן עדיפות לסכום הנקוב , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי באחד מבין הסכומים הנזכרים

 .בספרות

 (.לחוברת המכרז' נספח א)יגיש הצעה בטופס הצעה אחד בלבד ( שת הצעה משותפתלרבות הג)המציע  ./.0

 : הגשת הצעה על ידי תאגיד .0.2

הצעה למכרז יכול שתוגש על ידי תאגיד בחתימת מורשי החתימה המוסמכים ובצרוף תעודת רישום 
ד לפיו החתומים על ההצעה הינם מורשי החתימה של "ח או עו"יש לצרף אישור רו. של התאגיד

לטופס ההצעה  6.0נמצא בסעיף , נוסח אישור כאמור)התאגיד המוסמכים לחתום על מסמכי המכרז 
 (.לחוברת המכרז' נספח א)

 .תאגיד לא יכול להגיש הצעה באמצעות מיופה כוח

 :  הגשת הצעה משותפת .0.9

 "(.הצעה משותפת": להלן)הצעה למכרז יכול שתוגש כהצעה משותפת למספר יחידים  .0.9.2
על ידי כל אחד מיחידי , יחתמו מסמכי המכרז בהתאם להוראות המכרז, בהצעה משותפת

 (.מושע)ותפות תהיה בחלקים בלתי מסוימים בכל מקרה הש. המציע בהצעה המשותפת

יציינו היחידים בהצעתם המשותפת את חלקו היחסי של , הוגשה הצעה על ידי מספר יחידים .0.9.1
במידה ולא יצוינו החלקים . ציון חלקי הזכויות יהיה בשבר פשוט בלבד. כל יחיד במגרש

לא ניתן יהיה לשנות יובהר כי . כאמור תעשה ההתקשרות עם כל יחידי המציע בחלקים שווים
 .את חלקי יחידי המציע לאחר המועד האחרון להגשת הצעה למכרז

תיעשה ההתקשרות עם כל יחידי המציע במשותף והתחייבויותיהם , הוגשה הצעה משותפת .0.9.2
 .בהתאם לתנאי המכרז תהיינה ביחד ולחוד ובערבות הדדית

 הגשת הצעה באמצעות יפוי כח  .0.20

י "יפוי הכח כאמור יוגש במקור או בהעתק מאושר ע. כח הצעה עבור אחר תוגש בצרוף יפוי .0.20.2
 . ד יפוי הכח יהיה נוטריוני"אם מיופה הכח אינו עו. ד"עו

י כל "י מספר מציעים יחד יוגש יפוי כח אחד אשר יחתם ע"במקרה שהצעה מוגשת ע .0.20.1
המציעים או מספר יפויי כח אשר בכל אחד יצוין כי מיופה הכח מוסמך להגיש הצעה במכרז 

 . ם המציע ובשם מציעים אחרים ביחד ובערבות הדדיתבש

במידה ומיופה כח ייצג יותר מהצעה אחת תפסלנה כל , מיופה כח יוכל לייצג הצעה אחת בלבד .0.20.2
ולא יתייחס , בכל מקרה יפוי הכח לא יהיה מותנה בתנאי כלשהו. ההצעות אשר ייוצגו על ידו
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ישולמו התשלומים במלואם בשובר , בכל מקרה. ים7באופן כלשהו לחלק מסוים של המגרש
 .ללא פיצול שוברי התשלום, אחד

מועד ": להלן)בצהרים  21:00בשעה  22/420/המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הינו תאריך  .0.22
רשות : בכתובת, ההצעה תוגש ידנית לתיבת המכרזים המיועדת למכרז זה(. "אחרון להגשת הצעות

בימים ובשעות קבלת קהל  באר שבע 2קומה , /התקווה , בנין קרית הממשלה, מקרקעי ישראל
 .כמקובל במרחב

על המציע להביא בחשבון כי בעת הכניסה למשרדי הרשות נערך בידוק ביטחוני קפדני העשוי לארוך  .0.21
בתיבת המכרזים עד לתאריך והשעה הנקובים , מכל סיבה שהיא, הצעות שלא תהיינה. זמן ממושך

 .לא תתקבלנה, לעיל

מהמועד בו תוכנס , ותחייב את המציע, מרכיביה ונספחיה, כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה .0.22
 (.  "תקופת ההצעה": להלן) 7289700ועד ליום , לתיבת המכרזים

. המציע לא יהא רשאי לחזור בו מהצעתו או לתקן הצעתו לאחר המועד האחרון להגשת הצעות .0.24
 . ההצעה הינה הצעה סופית ובלתי מותנית

מציע אשר הכניס לתיבת המכרזים לפני המועד האחרון להגשת הצעות הודעה , על אף האמור לעיל .0.20
או כתב הצעה מתוקנת המבטלת 7ו( "הודעת ביטול": להלן)בכתב על ביטול הצעתו שהוגשה למכרז 

יראו את ההצעה , ("הצעה קודמת"-ו" הצעה מתוקנת": להלן ובהתאמה)את הצעתו הקודמת במכרז 
או הצעה מתוקנת בתיבת 7מובהר כי בכל מקרה שבו לא תמצא הודעת ביטול ו. כבטלההקודמת 

ההצעה הקודמת תחייב את המציע לכל משך תקופת , המכרזים במועד האחרון להגשת ההצעות
 . ההצעה ללא זכות חזרה כאמור לעיל

 הפקדת ערבויות .6

 ערבות לקיום הצעה .6.2

המציע יצרף להצעה ערבות אוטונומית בלתי מותנית לפקודת רשות מקרקעי ישראל בנוסח  .6.2.2
: להלן ולעיל) 2 שבסעיף בטבלה המפורט בסכוםב לחוברת המכרז לכל הפחות "המצ

הערבות תונפק על ידי בנק בארץ או חברת ביטוח ישראלית .  "(הערבות"ערבויות או "
-א"תשמ, (ביטוח)וק הפיקוח על שירותים פיננסיים שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי ח

יש   .וכפי שתעודכן מעת לעת 2././מ "להוראת תכ /./.1והמופיעות ברשימה בסעיף , 2982
 . מציע שיצרף המחאה בנקאית הצעתו תיפסל. ב בלבד "ובנוסח המצ תלצרף ערבות מקורי

ולפחות עד ליום  ,הערבות תהיה בתוקף לפחות מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז
7289700. 

       לחוברת המכרז 'כנספח דב "נוסח ערבות לקיום ההצעה מצ. 

 .יש להגיש ערבות נפרדת לכל מגרש ומגרש, בהגשת הצעה למספר מגרשים .6.2.1
כאשר סך הערבות הנדרשת בכל מגרש ומגרש הוא , בהגשת הצעה לשני מגרשים, לדוגמא
 .כל אחת₪  200,000בסך יש להגיש שתי ערבויות נפרדות , ₪ 200,000

כי ערבות שלא תישא את מספר , יובהר. בגינו הוגשה הערבות, על הערבות יצוין מספר המגרש .6.2.2
 . המגרש תיפסל

ניתן לצרף ערבות , בהצעה משותפת. ערבויות יהיה זהה לשם המציע7שם החייב בערבות .6.2.4
בהר כי לא ניתן יו, למען הסר ספק. בנקאית בה מופיע שמו של אחד או יותר מיחידי המציע

במידה ושם החייב בערבות לא יהיה זהה לשם . תחת שם המציע" אחרים"להשתמש במונח 
 .תפסל ההצעה על הסף, המציע

. ערבות מחברת ביטוח תהיה חתומה על ידי החברה עצמה ולא על ידי סוכן הביטוח שלה .6.2.0
 . במידה וערבות לא תהיה חתומה על ידי חברת הביטוח תפסל ההצעה על הסף
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מובהר בזאת למציע כי . הערבות שצורפה להצעה הזוכה תמומש מיד לאחר הזכייה במכרז .6.2.6
ימומש כל סכום הערבות לקיום הצעה וזאת כמקדמה על חשבון התשלום , במכרז ועם זכיית

 .  בגין הקרקע

בהתאם לכתובת המצוינת בפרטי , בדואר רשום, הערבות תוחזר למציעים אשר לא זכו במכרז ./.6.2
 .ההצעה

 :מת לב המציעלתשו .6.2.2
 :/5.9.0מיום  2226בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 

"( המועד הקובע" –להלן )חברה קבלנית שהינה במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות 
, תהיה מנועה מלהשתתף במכרז והצעתה תיפסל, ל"כהגדרתה בהחלטה הנ" סרבנית רישום"

אוטונומית וצמודה   חברת ביטוח7אלא אם כן במועד הגשת ההצעה תפקיד ערבות בנקאית
 .2'ב כנספח ד"בנוסח המצ

של , חודשים מהמועד הקובע /תוך , להבטחת השלמת הרישום₪  200,000הערבות תהא בסך 
או זכויות הדיירים והרשות הגישה 7כל הבניינים  שבהם חל עיכוב ברישום הבית המשותף ו

 .לגביהם תביעה משפטית
או הזכויות שלהבטחת 7לא נרשמו כל הבתים המשותפים ואם עד תום התקופה , בכל מקרה

 .הערבות תחולט, רישומם ניתנה הערבות
 

מפורסם מידע בנוגע   www.Land.gov.ilבאתר האינטרנט של הרשות , לתשומת לב המציע
ועל המציע מוטלת האחריות לעיין בו ולהצליב מידע זה , "חברות קבלניות סרבניות רישום"ל

 .עם המידע שברשותו
(  2'נספח ד)וערבות סרבן רישום ( 'נספח ד)בערבות מכרז " החייב"כי שם , תשומת לב המציע

 .צריך להיות זהה  לשם המציע
 

 .ניתן לצרף ערבות בה מופיע שמו של אחד המציעים, במידה ויש מספר מציעים
 ההצעה , לא יהיה זהה לשם המציע" חייב"כי במידה  ותצורף ערבות ששם ה, מובהר
 (.הבהרה זו נכונה גם לגבי בני זוג. )תיפסל
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 בחירת זוכה במכרז ./

יובאו לדיון , "(ההצעות הכשרות": להלן)ההצעות אשר יוגשו למכרז בהתאם לכללי המכרז ותנאיו  .2./
 .בפני ועדת המכרזים של הרשות אשר תקבע את ההצעה הזוכה

הוא הגבוה מ "כולל מע להוצאות הפיתוח בה המחיר המוצע ההצעה שתוכרז כזוכה היא ההצעה .1./
וזאת בכפוף ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת , ("הזוכה": להלן ולעיל)מבין ההצעות הכשרות ביותר 

 .או על פי דין7או סמכות המוקנית לרשות בהתאם להוראות המכרז ו7במכרז זה ו

אלה ייערך תיחור בין מציעים , שהינן זהות, במידה ונמצא כי ישנן שתי הצעות כשרות או יותר .2./
 .הוצאות הפיתוחהתיחור ייערך בהתייחס למחיר המוצע עבור . לקביעת הזוכה

ובמקרה זה ועדת המכרזים תיראה בהצעתו , יובהר כי באפשרות המציע שלא לשנות את הצעתו
 . ובכל מקרה הוא לא יהיה רשאי לחזור בו מהצעתו, המקורית כהצעה המחייבת לצורך הליך התיחור

תערוך , ההצעה הזהה כאמור לעיל יחליטו להותיר את הצעותיהם המקוריותבמידה והמציעים בעלי 
 . ניהםיועדת המכרזים הגרלה ב

 .ניתן יהיה לזכות באחד מהמגרשים או שניהםמובהר כי במקרה שהוגשה הצעה לשני המגרשים      

, בכל עתאו לשנות את תנאי המכרז 7הרשות תהא רשאית לבטל את המכרז ו, על אף האמור בסעיף זה
ואין באמור לעיל בסעיף זה משום התחייבות של הרשות לקבל הצעה כלשהי , להלן 20כמפורט בסעיף 

 .הוא הגבוה ביותר, לרבות את ההצעה בה המחיר המוצע

או 7יובהר כי זוכה במכרז לא יהא רשאי להשתתף במכרזים עתידיים אשר יפורסמו על ידי הרשות ו .4./
מתחמים 7או עבודות פיתוח במגרשים7ביצוע עבודות תשתית ול, םמאו מי מטע7החברה המפתחת ו

 .בתחומי התכנית

 תנאים להתקשרות עם הזוכה .2

עם הזוכה במכרז ייחתם חוזה חכירה בהתקיים התנאים המצטברים הבאים המהווים תנאים  .2.2
 :יסודיים למימוש הזכייה

 .הזוכה שילם לרשות במועד את התמורה עבור הקרקע .2.2.2

 .בהתאם להצעתו כ הוצאות הפיתוח"ד את התשלום עבור סהבמועי "לחלהזוכה שילם  .2.2.1

ימים ממועד אישור ועדת  90חתום על ידו תוך חכירה לרשות חוזה ( מסר)הזוכה המציא  .2.2.2
 .המכרזים

לרבות המצאת חוזה תשתיות חתום ,  במועדי "חלהזוכה הסדיר את כל התחייבויותיו כלפי  .2.2.4
על הזוכה להמציא לרשות אישור מהחברה על הסדרת התחייבויותיו . והמצאת ערבויות

 (. ככול ונידרש על פי תנאי מכרז זה חתימה על הסכם לביצוע תשתיות)כאמור 

התנאים להתקשרות שלעיל הינם תנאים יסודיים למימוש הזכייה במכרז זה והם יחולו על  .2.2.0
 . לרבות בנוסח החוזים שבמסמכי המכרז, אף האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז

יחשב הדבר , במקרה בו  הזוכה לא יקיים את אחד או יותר מהתנאים המפורטים לעיל .2.2.6
 9ויחולו הוראות סעיף , זכייתו תבוטל לאלתר, רזכהפרת התחייבות הזוכה על פי תנאי המכ
 .להלן בדבר חילוט הערבות וסעדים נוספים

ולא עמד , במקרה בו הזוכה שילם את מלוא התמורה עבור הקרקע, על אף האמור לעיל ./.2.2
 .תאפשר הרשות לזוכה לרפא את הפגם 8/.2.או סעיף 7ו 2.08.בסעיף 

לחוברת ' ב כנספח ב"בנוסח המצחכירה זה יחתם עם הזוכה במכרז חו, בכפוף לאמור לעיל .2.2.2
 . המכרז



 

 24' עמ|      /202 נובמבר|     /242/202/בשמכרז |    הדרום מרחב

 

כי הרשות תחתום על חוזה אחד משותף עם כל המציעים המפורטים בטופס ההצעה , יובהר .2.2.9
עליהם , אם בכוונת בעל ואישה לחתום במשותף על חוזה עם הרשות: לדוגמא)ורק איתם 

 (.לכלול את פרטי שניהם וחתימותיהם בטופס זה

תאגיד חדש לאחר ( מציעים7 לרבות יחידי המציע )י המציע "וקם עככל שי, על אף האמור
תחתום הרשות עם התאגיד החדש , המועד בו החליטה ועדת המכרזים על זוכה במכרז

 .(במקום המציע שזכה)שהוקם 

 
    כי , ('נספח א)ציינו במפורש בטופס ההצעה למכרז י( מציעים7 לרבות יחידי המציע )המציע                                 
 . בכוונת המציע להקים תאגיד בעקבות הזכייה                                

 .חוברת המכרז על כל מסמכיה ונספחיה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי החוזה כאמור .2.2.20

 

 הפרות וסעדים .9

המכרזים לתקנות חובת ( ב)ב 26זוכה כי אם תתקיים אחת מהעילות הקבועות בתקנה 7ידוע למציע .9.2
עד לסכום גובה הערבות )ועדת המכרזים רשאית להורות על חילוט ערבות לקיום הצעה , כאמור להלן

זוכה רשאי יהיה להגיש בכתב את טענותיו כנגד 7והמציע( 2לקיום הצעה המופיע בטבלה שבסעיף 
 .זכייה7יום מיום אישור ביטול העסקה 00-לא יאוחר מ, חילוט הערבות כולה או חלקה

כולה או , ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות על חילוט ערבות מכרז של מציע" (:ב)ב26 תקנה
 :אם התקיים בו אחד מאלה, אחרי שנתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, חלקה

 ;בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים, הוא נהג במהלך המכרז בערמה .9.2.2

 ;לתי מדויקהוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי ב .9.2.1

 ;הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז .9.2.2

אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם  .9.2.4
 ".ליצירת ההתקשרות של הגוף הציבורי עם הזוכה במכרז

או לגרוע מכל סעד וזכות אחרים 7צות וכדי למ, אין בחילוט הערבות לקיום ההצעה כאמור לעיל .9.1
מבלי לגרוע מכלליות האמור תהא הרשות רשאית לתבוע ביצוע בעין . המוקנים לרשות על פי דין

או לתבוע מהמציע פיצויים גבוהים יותר בגין הנזקים שנגרמו או 7ואכיפה של התחייבויות הזוכה ו
 .י המציע"ישולמו עאו לחלט כל כספים אחרים אשר שולמו או 7ו, יגרמו לרשות

תהא הרשות רשאית לראות את ההצעה , בכל מקרה של הפרת התחייבויות הזוכה כמפורט לעיל .9.2
הרשות תהא חופשיה ורשאית לעשות . ולבטל את החוזים אשר נחתמו עם המציע, כבטלה מעיקרה

 .או ולהתקשר עם כל אדם כפי שימצא לנכון7ים או לגביו כל פעולה ו7במגרש
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 ביטול המכרז , הארכת מועדים, שינוי תנאי המכרז .20

 שינוי תנאי המכרז  .20.2

ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות כל תנאי מתנאי המכרז , הרשות תהא רשאית בכל עת .20.2.2
החלטת הרשות על שינוי תנאי המכרז יכול שתיעשה עד למועד "(. שינוי תנאי המכרז: "להלן)

תהווה , פורסמה באתר האינטרנט של הרשותהודעת השינוי אשר . האחרון להגשת הצעות
 . חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז וממסמכיו ותחייב את המציע

 .הרשות תודיע על השינוי בתנאי המכרז באמצעות באתר האינטרנט .20.2.1

באחריותו הבלעדית של המציע לעקוב אחר הודעות הרשות בקשר לשינוי תנאי המכרז אשר  .20.2.2
או דרישה 7הזוכה לא יבוא בכל טענה ו7המציע. יפורסמו כאמור לעיל ולפעול בהתאם להם

 . או תביעה בקשר לאי ידיעה על שינוי תנאי המכרז7ו

 הארכת מועדים  .20.1

רשאית הרשות לדחות כל , כפוף לאמור בולעיל וב 20מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .20.1.2
ככל , לרבות המועד האחרון להגשת הצעות, אחד מהמועדים הקבועים בתנאי המכרז

אין באמור לעיל משום חובה . על פי שיקול דעתה הבלעדי, ואף מספר פעמים, שתימצא לנכון
, אחרכלשהי על רשות לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות על פי בקשת מציע זה או 

 .מכל סיבה שהיא

או תביעה כלשהי כנגד הרשות במקרה של שינוי בתנאי 7או דרישה ו7המציע לא יבוא בטענה ו .20.1.1
 .או הארכת מועדים כאמור לעיל7המכרז ו

 הקפאת המכרז/ביטול .20.2

על פי , הרשות תהא רשאית, לעיל ובכפוף לאמור בו 20מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 
ולמציע או לזוכה לא תהיינה כל , להקפיא את המכרז בכל עת7לבטל, שיקול דעתה הבלעדי

 .או תביעות כספיות או אחרות בגין כך7או דרישות ו7טענות ו

 

 

 תנאים להכרזה על מציע שני כזוכה במכרז .22

תדון הרשות בבקשה , במידה והזוכה המקורי במכרז לא יעמוד בתנאי זכייתו והעסקה עימו תבוטל .22.2
זאת בהתקיים , כזוכה במכרז"( 1' מציע מס: "להלן)ה השנייה בגובהה להכריז על המציע בעל ההצע

 :התנאים המצטברים הבאים

הגיש מציע , יום מתאריך אישור ועדת המכרזים על הזוכה המקורי במכרז 90 -לא יאוחר מ .22.2.2
 . בקשה בכתב לרשות ובה הוא מבקש כי יוכרז כזוכה במכרז 1' מס

באם הזוכה במכרז לא עמד בתנאי  1' יע למציע מסמובהר כי הרשות לא תוד, למען הסר ספק
 .לרשות כאמור לעיל הינה באחריותו בלבד 1' פניית מציע מס. הצעתו וזכייתו בוטלה

 .גובה הוצאות הפיתוח יידרש להשוות הצעתו להצעת הזוכה לעניין 1' מציע מס .22.2.1

הפעולות והתשלומים  יהיה עליו להשלים יתר, כזוכה במכרז 1' החליטה ועדת מכרזים להכריז על מס .22.1
כזוכה  1' הנדרשים  בהתאם להוראות חוברת המכרז ובכפוף למכתב ההכרזה של הוועדה על מציע מס
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מלבד השינויים המחויבים , 1' יודגש כי כל תנאי חוברת המכרז יחולו במלואם על מציע מס. במכרז
 .כאמור להלן

יהיו זהים לאלה , ות לוחות הזמניםלרבוהוצאות הפיתוח תנאי התשלום בגין התמורה עבור הקרקע  .22.2
אך התאריך הקובע לתשלום ולכל פעולה אחרת הנדרשת בהתאם , המפורטים בתנאי המכרז לעיל

 .כזוכה במכרז 1' יחול ממועד אישור ועדת המכרזים על מציע מס, לתנאי המכרז

כן ממדד תוספת הצמדה למדד המחירים לצר: לתשלום התמורה עבור הקרקע יתווספו תוספות כלהלן .22.4
ועד למדד הידוע במועד ההכרזה על מציע , (המדד הידוע במועד ההכרזה על הזוכה המקורי)הבסיס 

כזוכה יהיה נמוך  ממדד  1' מובהר כי אם המדד הידוע בעת ההכרזה על מציע מס. כזוכה 1' מס
 . יישאר הסכום ללא שינוי, הבסיס

על מספר הימים מתאריך החלטת , ודהתחושב תוספת ריבית צמ, על הסכום שיתקבל מהאמור לעיל .22.0
 1' ועד לתאריך החלטת ועדת המכרזים המכריזה על מציע מס, ועדת המכרזים על הזוכה במכרז

הידוע במועד עריכת , שיעור הריבית יהיה זה הנקוב בחוק פסיקת ריבית והצמדה. כזוכה במכרז
  . חישוב
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 'נספח א
 

 טופס ההצעה
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 דרוםמרחב עסקי  –רשות מקרקעי ישראל 

 77102/1/1בש' טופס הצעה למכרז מס

חוברת ": להלן)ולאחר שעיינתי בחוברת המכרז שבכותרת , בהמשך להודעה שפורסמה על ידכם בעיתונות
 :הנני מגיש הצעתי למכרז כמפורט להלן, והבנתי את תוכנה( "המכרז

ידי לקבל עלי את כל תנאיה של חוברת המכרז על נספחיה חתימתי על נספח זה מהווה ראיה להתחייבות מצ .2
 \ולרבות מודעות אשר פורסמו , ומסמכיה בשלמותה לרבות נוסחי החוזים המצורפים לחוברת המכרז

 "(.  י"רמ"או " רשות: "להלן)יפורסמו באתר רשות מקרקעי ישראל 

פי תנאיו -יין להשתתף במכרז עלאני מעונ, ראיתי ובדקתי אותו, הצעתי זו מוגשת לאחר שביקרתי במגרש .1
  . ואני מציע לחכור את המגרש בהתאם להצעתי כמפורט להלן

והכול בהתאם לתנאי , (מ"כולל מע)בלבד הוצאות הפיתוח עבור התחרות במכרז היא על המחיר , ידוע לי כי .0
 . המכרז על נספחיו

 תינתן ההצעה. לפי בחירת המציע, או למגרש אחד המגרשים נשוא המכרז 1-הצעות לידוע לי כי ניתן להגיש   ./
  .להלן שמופיע כפי, בנפרד מגרש לכל

 :62' מ במגרש מס"כולל מעהוצאות הפיתוח המחיר המוצע עבור  .5

 ₪__________________________בספרות

 ₪_____________________________________________________________________ במילים 

 :61' מ במגרש מס"המוצע עבור הוצאות הפיתוח כולל מעהמחיר 

 ₪__________________________בספרות

במילים 
 ח "ש_____________________________________________________________________

תבחר הרשות בהתאם , ככל שתהיה אי התאמה בין הסכום הנקוב בספרות לבין הסכום הנקוב במילים
 .כאשר תינתן עדיפות לסכום הנקוב בספרות, דעתה הבלעדי באחד מבין הסכומים הנזכריםלשיקול 

עבור מורה התאת : ואינו כולל, (מ"מעכולל ) הפיתוח בלבדהמחיר המוצע על ידי הינו עבור , למען הסר ספק
 .חל ככול והינו, וכל תשלום אחר החל על הקרקע, ב"דמי הקמה וכיו, היטלים, אגרות, מיסים ,הקרקע

 :הערות .6

או )במידה ויש יותר מארבעה מציעים יש לצלם את הטבלה ולמלא את פרטי המציעים הנוספים  .6.2
 (.לחילופין לצרף טבלה המכילה את הפרטים הנדרשים

 2.98.הם לפעול בהתאם להוראות סעיף 7עליו, ים להקים תאגיד בעקבות הזכייה7במידה ובכוונת המציע .6.1
 . לחוברת המכרז

יש לציין בהצעה המשותפת את חלקו היחסי של כל מציע , צעה על ידי מספר מציעיםבמידה ומוגשת ה .6.0
במידה וההצעה המשותפת לא תכלול את אופן . (בשבר פשוט בלבדרישום החלק היחסי יהיה )במגרש 

יובהר . יראו את הזכויות במגרש כמתחלקות באופן שווה בין המציעים –חלוקת הזכויות בין המציעים 
 .יהיה לשנות את חלוקת הזכויות לאחר המועד האחרון להגשת ההצעותכי לא ניתן 

:  לדוגמא. המציעים המפורטים בטופס ההצעה ורק איתם כלהרשות תחתום על חוזה  אחד משותף עם  ./.6
עליהם לכלול את פרטי שניהם , אם בכוונת בעל ואישה לחתום במשותף על חוזה עם הרשות

 .וחתימותיהם בטופס זה
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 :צרף לטופס ההצעהמסמכים שיש ל ./

או תעודת רישום 7של כל אחד מיחידי המציע ו( כולל הספח המצורף לתעודת הזהות)צילום תעודת זהות  .2./
 . תאגיד של כל אחד מיחידי המציע

 .לחוברת המכרז /ערבות לקיום ההצעה בהתאם להוראות סעיף  .1./

במקרה שההצעה מוגשת על )לחוברת המכרז  5.8אישור מורשי חתימה בהתאם להוראות סעיף  -תאגיד  .0./
 (.יש להגיש אישור מורשי חתימה של כל אחד מהתאגידים, ידי יותר מתאגיד אחד

 .לחוברת המכרז 5.20ייפוי כוח בהתאם להוראות  –מיופה כוח  ././

 (. 'נספח ט)אישור משרד התיירות  .5./
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  :ים/פרטי וחתימת המציע .8

 

 . ומהווה את הסכמת המציע לכל תנאי המכרז' טופס זה הינו חלק מנספח א

 .(מקור בלבד) י כלל  המציעים"יש להגיש טופס זה מלא וחתום ע

 

 4מציע 2מציע  1מציע  2מציע  תאור

 הצעה המוגשת על ידי פרטיים
     :שם משפחה
     :שם פרטי

 : מלא. ז.ת' מס
     כולל ספרת ביקורת

     :ומספררחוב 
     :ישוב
     :מיקוד
     :טלפון
     :נייד

:     
     :דואר אלקטרוני
    :תאריך
    :חתימה

חלקו היחסי של 
     המציע במגרש

 הצעה המוגשת על ידי תאגיד

     :שם תאגיד
רישום '  מס

     :תאגיד

     :רחוב ומספר
     :ישוב
     :מיקוד
     :טלפון
     :נייד

:     
     :דואר אלקטרוני
     :תאריך
     :חתימה וחותמת

חלקו היחסי של 
     המציע במגרש

 

ככל שההצעה . אלא אם צוין מען למכתבים אחר, כי כתובת המען למכתבים תהא כמצוין בטבלה לעיל, מובהר
 . על המציעים לציין את פרטיו וכתובתו של אחד המציעים שאליו ישלחו המכתבים, תכלול יותר ממציע אחד
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 רואה חשבון/ אישור עורך דין 

 :מאשר בזה כדלקמןח "רו/ ד "עו__________________ מ "אני הח

וכי חתמו בפני על ________________ מוסמכים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד , ה המופרטים להלן"כי ה
 .טופס ההצעה למכרז

 ____________________ .  ז.ת_____________________ מר 

 ____________________.  ז.ת_____________________ מר 

 . וראות הדין לצורך חתימה על טופס זה התקבלו כדיןכל ההחלטות הדרושות על פי ה

 ____________חתימה וחותמת ______________________  (ח"רו \ד "עו)ז .שם ות___________  תאריך 

 

 

 רואה חשבון/ אישור עורך דין 

 :ח מאשר בזה כדלקמן"רו/ ד "עו__________________ מ "אני הח

וכי חתמו בפני על ________________ לחתום ולהתחייב בשם התאגיד מוסמכים , ה המופרטים להלן"כי ה
 .טופס ההצעה למכרז

 ____________________ .  ז.ת_____________________ מר 

 ____________________.  ז.ת_____________________ מר 

 . כל ההחלטות הדרושות על פי הוראות הדין לצורך חתימה על טופס זה התקבלו כדין

 ____________חתימה וחותמת ______________________  (ח"רו \ד "עו)ז .שם ות___________  תאריך 

 
 

 



 

 /2' עמ|      /202 נובמבר|     /242/202/בשמכרז |    הדרום מרחב

 

 'נספח ב
 

 חכירהנוסח חוזה 
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 'נספח ג

 
חוק מקרקעי ישראל 

 2960-ך"תש
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 'נספח ד

 
 נוסח ערבות לקיום הצעה
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 לכבוד

 רשות מקרקעי ישראל
 דרוםמרחב עסקי  
 

 ,אדונים נכבדים
 

 ' _______________ערבות מס: הנדון
 
 

המגיע או (  ח"ש ------------------------)₪  -----------------ד לסך של הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום ע
בקשר "( החייב" -שייקרא להלן )_______________________________________עשוי להגיע לכם מאת 

 .____ 'מגרש  מס 102/141//בש' מכרז מסעם 
 

בלי שיהיה , שבעה ימים מקבלת דרישתכםלא יאוחר מ /2.02 00 00 8//8 8נזכה חשבונכם בבנק ישראל מספר 
בתנאי שהסכום הכולל , עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב

 .לא יעלה על הסכום הנקוב לעיל, שנשלם על פי ערבותנו זו

 

 . ועד בכלל 7287900עד לתאריך ,  ערבות זו תשאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה
פיה צריכה להגיע בכתב לידי משרד החתום מטה שמענו -שה עלוכל דרי

 .____________________________________________:הוא
 

באמצעות  חברת הביטוח7כאמור לעיל אינה כוללת דרישה שתגיע לבנק" בכתב"מודגש בזה כי דרישה 
 .בהתאם לכתב ערבות זה" דרישה"מברק או כל אמצעי אלקטרוני אחר וזו לא תחשב כ, פקסימיליה

 
 .או הסבה7ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו

 
 ,בכבוד רב                                                                                                                                            

 
 _______________  חברת ביטוח7בנק 

 _______________סניף   
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 2נספח ד

 
 2226החלטת מועצת מקרקעי ישראל 

נוסח ערבות , בדבר סרבני רישום

 להבטחת רישום
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 77102/1/1בש' מכרז מס

 2'נספח ד

 (סרבני רישום)                                                                                                 

 
 
 

 
 

 לכבוד רשות מקרקעי ישראל
 
 
 

 ' ______________ערבות אוטונומית צמודה מס: הנדון 
 
 

המגיע או עשוי להגיע לכם ( ח "מאה אלף ש: במילים ) ח "ש 200,000לסילוק סכום של  הננו ערבים בזה כלפיכם
תוך , להבטחת השלמת הרישום 77102/1/1בשבקשר עם מכרז שמספרו "(  החייב:"להלן)___________ מאת 

בהם של כל הבנינים ש, "(המועד  הקובע" –להלן )שבעה חודשים מהמועד שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות 
 .או זכויות הדיירים והרשות הגישה בגינם תביעה משפטית7חל עיכוב ברישום הבית המשותף ו

 
בלי שיהיה , לא יאוחר משבעה ימים מקבלת דרישתכם  /2.02 00 00 8//8 8' נזכה חשבונכם בבנק ישראל מס

סכום הכולל בתנאי שה, עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב
 .לא יעלה על הסכום הנקוב לעיל, שנשלם על פי ערבותנו זו

 . ל יוצמד למדד המחירים לצרכן מהמועד הקובע ועד ליום זיכוי חשבונכם בפועל "הסכום הנ
 

 .ועד בכלל  72872200תאריך  עד 7287/00דהיינו מתאריך , חודשים מהמועד הקובע /זו תהיה בתוקף  ערבות
 

 .או להסבה7יתנת להעברה וערבות זו אינה נ
 
 

 
 בכבוד רב                    

 
                       --------------------------- 

חברת 7חותמת הבנק                  
 הביטוח

 וחתימות מורשי החתימה          
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 'נספח ה
 

הסכם לביצוע תשתית שיחתם עם 

החברה הממשלתית להגנות  – י"חל

 מ"המלח בעים 
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 1' נספח ו+  2' נספח ו
 
 
 

 .י בדבר חתימת הסכם תשתית"אישור חל
 

 .י בדבר חתימה על הסכם חכירה"אישור רמ
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 'זנספח 
 

 המועצה האזוריתמכתב 
תמר בדבר קיזוז אגרות 

 והיטלים
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 'נספח ח
 

התכנית ותשריט תקנון 
 יםהמגרש
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 'נספח ט
 

 נספחי משרד התיירות
 
 
 

 
 
 

 



[הקלד טקסט]  

 

 ג"אדר תשע'  ט :תאריך 
 3192פברואר  91 
 3192-1113-353: סימוכין 

 
 

 /13101ל "חוזר מנכ
  

 "אכסון מלונאי מיוחד"ל בעניין "חוזר  מנכ :הנדון
 (893199 -ו 9193111, 1593111ל "תיקון לחוזר מנכ

 
כסון את הכללים ואמות המידה בנוגע לא המעגן 593111' ל מס"פורסם חוזר מנכ 35.5.3111ביום 

 .מלונאי מיוחד
 

 .(9' תיקון מס) 593111ל "כתיקון חוזר מנכ 9193111, ל"פורסם חוזר מנכ 29.93.3111ביום 
 

 . 593111ל "חוזר מנכל( 3' תיקון מס)נוסף כתיקון  893199' ל מס"פורסם חוזר מנכ 31.2.3199ביום 
וזאת רק , במסגרת תיקון זה  ניתנה אפשרות לתושבי חוץ שיווק עצמי של יחידות שנרכשו על ידם

 ".מתווה ב"במסגרת מסלול המוגדר שם כ
 

בדרך "תושבי חוץ  התרת שיווק יחידות הנופש שלובעיקר , 'לאחר בחינת אופן יישום מתווה ב
ירות לחזק את האכיפה הכרוכה ביישום הוראות חוזר ובעקבות כוונתו של משרד התי, "אחרת
שיווק עצמי של היחידות בדרך להוחלט לבטל את האפשרות  - ל בנושא אכסון מלונאי מיוחד "המנכ

י "היחידות יתבצע  רק עמכלול באופן ששיווק , היחידות רוכשיאחרת ולקבוע כללים אחידים לכלל 
 .ל בהתאמה"כולתקן את חוזר המנ, חברת הניהול המלונאית

 
 :593111ל "מנכ חוזרם אשר יוטמעו בתיקוניהלהלן 

 
 .תימחק" תושב חוץ"הגדרת : 3.2בסעיף .9
 
והפסקה  " אף בכל דרך אחרת( ולא תאגיד  )ואם הם תושבי חוץ יחידים "המילים ' ג 1.1.9בסעיף .3

 .יימחקו, ועד סופה" "  דרך אחרת"לעניין זה בכל "מהמילים  
 
יחידות האירוח שלא "והסיפא , "כולל כל יחידותיו: "יבוא" בכללותו"אחרי המילה ' ד 1.1.9בסעיף .2

 .תימחק, "תימכרנה תנוהלנה באמצעות חברת הניהול המלונאית
 
, ועד סוף הסעיף" אף בכל דרך אחרת, ואם הוא תושב חוץ"הסיפא מן המילים '  ב 1.1.3בסעיף .1

 .תימחק
 

 .593111ל "מנכבחוזר ה 2' כתיקון מס התיקונים האמורים יוטמעו
 
 

  
 נועז בר ניר 
 ל משרד התיירות"מנכ 
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 א"ב תמוז תשע"כ  

 
                                                                                                               3199יולי  31                                                                                                         

 
 831011ל  "חוזר מנכ

 
 

 "אכסון מלונאי מיוחד"ל בעניין "חוזר מנכ
 (9193111 –ו  1593111ל "תיקון לחוזר מנכ)

 
 

המעגן את הכללים ואמות , "(593111חוזר " –להלן ) 593111' ל מס"פורסם חוזר מנכ 35.5.3111ביום 

 .המידה בנוגע לאכסון מלונאי מיוחד

 

 .  593111ל "כתיקון חוזר מנכ 9193111ל "פורסם חוזר מנכ 29.93.3111ביום 

 

פ "ופורסמה בי 91.8.3191י הממשלה ביום "אשר אושרה ע, 9399א "בעקבות כניסתה לתוקף של תמ

ת לצורך התאמתו להוראו, 593111נוצר הצורך לתקן את חוזר  ,39.1.3191ביום  951א עמוד "התשע

הוחלט לבצע תיקון בדבר אופן השיווק ', לאחר בחינה נוספת של עקרונות מתווה ב, וכמו כן, א"התמ

 ".בכל דרך אחרת"העצמי 

 : להלן עיקרי התיקון

 :כדלקמן" תושב חוץ"ת וסף הגדרתי -: 3סעיף ב .9

אינו תושב הארץ ואינו אזרח , נו חבר בני אדםשאי, יחיד -"תושב חוץ" - 3.2"     

 מרכז חייו לא היה בישראל ושהה מחוץ, השנים האחרונות 5אשר במשך  ,ישראלי

 ".יום לפחות במשך כל שנה קלנדרית 982לישראל  

 : יימחק ובמקומו יבוא 2.5סעיף  .3

 עות חדשות שיאושרו למתן תוקף לאחר מועד פרסומו של "בתב – 2.5"  

 יאשר משרד התיירות שימושים של אכסון מלונאי מיוחד אך ורק , חוזר זה              

 . "9399א "בהתאם להנחיות תמ              

 .יימחק -: 2.1סעיף  .2

 :ובמקומו יבוא, יימחק 2.2סעיף  .1

ניתן , י הוראות חוזר זה"עפ, אכסון מלונאי מיוחדבכל מקום בו ניתן להקים  - 2.2" 

 ."יהיה להקים אכסון מלונאי רגיל ולא תותר בו מכירה של יחידות אירוח

 :יבוא 1.1.9במקום הרישא של סעיף  .5



[הקלד טקסט]  

 

 2.5 -ו 2.1יחול על אכסון מלונאי מיוחד למעט זה המפורט בסעיפים ' מתווה ב -1.1.9"

 : כמפורט להלן, לעיל

ובמקומן " או בכל דרך אחרת שיבחרו"בפסקה הראשונה יימחקו המילים ' ג 1.1.9בסעיף  .1

 ".ואם הם תושבי חוץ אף בכל דרך אחרת: "יבוא

, "או בכל דרך אחרת שיבחר בעל היחידה"בפסקה הראשונה במקום המילים : 'ב 1.1.3בסעיף  .2

 ". אף בכל דרך אחרת, ואם הוא תושב חוץ: "יבוא

 

 . 593111ל "לעיל יוטמעו בחוזר מנכ 9-2התיקונים האמורים בסעיפים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         
 נועז בר ניר                                                                                               

 המנהל הכללי                                                                        
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   ט"סיון תשס' ב    
 2009 במאי      25

                    
 

 /003100ל  "חוזר מנכ
 
 

/, 1,2" אכסון מלונאי מיוחד"
 

 
  מטרת החוזר

 
ולרכז את עמדת משרד התיירות בנושא האכסון המלונאי מטרתו של חוזר זה היא להבהיר 

ובכלל זה בתוכניות בהן , או מלונאות9המיוחד המותר להקמה על קרקע שייעודה תיירות ו

 .מופיעים  היעודים הנכללים בהגדרת האכסון המלונאי המיוחד

 
שהם בעלי משאבי טבע ונוף ומיועדים , האזורים ברצועת החוף ובשטחים אחרים בארץ

 -קרי, ויש להגן עליהם לשימוש לייעודים שלתועלת הציבור, שימוש מלונאי הינו מצומצם וצרל

ועל כן נוצר הצורך לרכז את עמדת ומדיניות משרד התיירות להגנה מירבית על . תיירות ונופש

 . ולתועלת הציבור הרחב םלהבטחת השימושים התיירותיי, שטחים אלו

ונכנס לתוקף , "אכסון מלונאי מיוחד"בנושא , /083100 ל"את חוזר מנכבא להחליף חוזר זה 

 .ביום חתימתו

 

 רקע .1
 

משרד התיירות הכיר במלון דירות ודירות נופש כאמצעי אכסון מלונאיים עד אמצע  9.9

ביטל משרד התיירות את הכרתו בסוגי אכסון אלו כאמצעי  9111בשנת . 11-שנות ה

הון והן בהיבט יעודי הקרקע אכסון מוכרים הן מבחינת חוק עידוד השקעות 

 .והשימושים המותרים

 

באזורי , ראוי לציין כי בעבר אירעו מקרים בהם יזמים בנו ומכרו  דירות למגורים

 ".דירות נופש"ו" מלון דירות"תחת הכינוי , תיירות ונופש

                                                        
 2 על כל התיקונים האמורים בו, כאמור 2191772ל "בחוזר מנכ(  1022121772)ע "בטבת תש' תוקן ביום י 1
 2  891722ל "מנכבחוזר ( 11270222)א "ב תמוז תשע"כ  תוקן ביום 2
 291723ל "מנכ בחוזר( 222121723) ג"באדר התשע' תוקן ביום ט 3
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עמד על הצורך למנוע תופעות ( 219-212' בעמ) 9118לשנת  11ח "בדו, מבקר המדינה

 .אלה

 
בשורת פסקי דין ניכרת מגמה של החמרה עם יזמות לבניה למגורים על קרקע 

 .שייעודה מלונאות

אי , בפסק דין האחרון של בית המשפט העליון בעניין זה בפרשת המרינה בהרצליה

, 2.93.3111שניתן ביום ( 3322-12ם "עע)' החברה להגנת הטבע ואח. נ' התכלת ואח

תוך שהוא מאמץ את פסק , חברות קבלניות 1דחה בית המשפט את ערעוריהן של 

האוסר בנייה למגורים במתחם  3128918מ "גורן בעת' השופט א' דינו של כב

פסק דין זה הינו מנחה בהיבט העקרוני של שמירה על מתחמי קרקע בעלי . המרינה

 .אופי מיוחד המיועדים לרווחתו ושימושו של הציבור הרחב לצרכי נופש

 
משפט בסוגיה נקבע העיקרון כי באזורים תיירותיים אשר על פי בפסיקות בתי ה 9.3

, או על פי תוכניות  מתאר ארציות9ע החלה במקום ו"ייעודם המוגדר בהוראות התב

אזי היחידות בהם ניתנות למכירה , "דירות נופש"או 9ו" מלון דירות"ניתן להקים 

 :לציבור הרחב ובלבד שישמרו שני עקרונות

 .יוקם ויתופעל כבית מלון, המבנה יתוכנן .א

 .יחידות האירוח יועמדו לרשות הציבור הרחב מרבית ימי השנה .ב

 
" מלון דירות"עדיין מופיעים מונחים כגון (  ות"תבע)בתוכניות מתאר מאושרות  9.2

כשימושים ( ות חדשות"בתבע" אכסון מלונאי מיוחד"לרבות " )דירות נופש"ו

רד התיירות נדרש להתייחס לסוגיה המותרים על קרקע שייעודה תיירותי ולכן מש

 .ולהציג את עמדתו ומדיניותו התיירותית בנושא

                                                     

 הגדרות .3
 

אשר בו מספקים או מציעים , יחידות אירוח 99מקום הכולל לפחות  – בית מלון 3.9

לפרק זמן , שירותי לינה ושירותים אגב לינה למטרות אירוח ונופש, לספק בתמורה

למעט מקום שהוא , ובו שטחים המיועדים לאספקת השירותים האמורים, קצוב

 (. צימרים)בקתות אירוח 
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דות האירוח והשטחים הציבוריים בית מלון שכל יחי -אכסון מלונאי רגיל   3.3

 .והשירותיים שבו נמצאים בבעלות אחת ואינם ניתנים למכירה אלא כיחידה אחת

בית מלון המוגדר בהוראות התוכנית החלה בשטח ברשימת  – אכסון מלונאי מיוחד 3.2

או בית מלון הפועל 9ו" דירות נופש"או 9ו" מלון דירות"או יעודי הקרקע כ9שימושי ו

 .Leasebackאו על בסיס    Time sharingעל בסיס 

בשיטה  י חברת ניהול"בית מלון המנוהל ע – Time sharing-פ שיטת ה"אכסון ע 3.1

המאפשרת למספר רב של נופשים לרכוש זכות שימוש בכל אחת מיחידות האירוח 

כאשר זכות זו ניתנת לרישום בלשכת , (כ שבוע"בד)לתקופת זמן מוגדרת , של המלון

 .המקרקעיןרישום 

בית מלון שיחידותיו או חדריו מצויים בבעלות  –  Leasebackפ שיטת ה"אכסון ע 3.5

הכל , מדי שנה, פרטית של רוכשי היחידות ומועמדים לרשות הציבור הרחב

הנזכרת ', לחלופה ב -להלן או 1.2הנזכרת בסעיף ' לתקופות ובהתאם לחלופה א

 .להלן 1.1בסעיף 

התקנים "או 3ו" וסיווג אמצעי אכסון תיירותייםהתקנים הפיזיים לתכנון " 3.1

התקנים הפיזיים "ההנחיות המפורטות בחוברת  – "החוברת"או 3ו" הפיזיים

של משרד התיירות  לפי המהדורה " לתכנון וסיווג אמצעי אכסון תיירותיים

המופקדת לעיון הציבור במשרד הראשי של משרד התיירות בירושלים , שבתוקף

  -של המשרד ובאתר האינטרנט של משרד התיירות  ובלשכות המחוזיות

 www.tourism.gov.il 

 .2 נמחק - 3"תושב חוץ"  3.2

 
 תחולת חוזר ./

 
 . ונכנס לתוקף ביום חתימתו, ובא במקומו 1893111חוזר זה מחליף את חוזר  2.9

חוזר זה חל על סוגי האכסון המלונאי המיוחד לפי היעודים השונים המפורטים  2.3

 . ע"בהוראות התב

מלון " :השימושיםבתוקף כלולים היעודים או ע ש"שבהוראות התבבמקום  2.2

אכסון מלונאי להקים ניתן " מיוחדאכסון מלונאי "או  ,"דירות נופש", "דירות

 .הוראות חוזר זהיחידות אירוח על פי שבו תתאפשר מכירה של 
                                                        

 2  891722ל "בחוזר מנכ( 11270222)א "ב תמוז תשע"כ  תוקן ביום 1
 291723ל "מנכ בחוזר( 222121723) ג"באדר התשע' תוקן ביום ט 3

http://www.tourism.gov.il/
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ובהן מופיעים  9111באוגוסט  29ע שאושרו למתן תוקף עד ליום "בהוראות תב. א 2.1

" אכסון מלונאי מיוחד"יוכר " מלונאות לסוגיה"יעודים או שימושים המוגדרים כ

 51%משטח יחידות האירוח ולפחות  51%וניתן יהיה למכור עד , כחלק מיעוד זה

ויחולו עליו שאר , היזמים או חברת הניהול משטח היחידות יישארו בבעלות

 .בהתאמה, הוראות חוזר זה

ובהן מופיעים  9111באוגוסט  29ע שאושרו למתן תוקף לאחר "בהוראות תב .ב

ניתן יהיה להקים אכסון " מלונאות לסוגיה"או 9ו" מלונאות"יעודים או שימושים 

 .ללא מכירה של יחידות אירוח, מלונאי רגיל בלבד

יאשר , עות חדשות שיאושרו למתן תוקף לאחר מועד פרסומו של חוזר זה"בתב 2.5

משרד התיירות שימושים של אכסון מלונאי מיוחד אך ורק   בהתאם להנחיות 

 3. 9399א "תמ

 3 .נמחק 2.1

ניתן יהיה , י הוראות חוזר זה"בכל מקום בו ניתן להקים אכסון מלונאי מיוחד עפ       2.2

 3 .גיל ולא תותר בו מכירה של יחידות אירוחלהקים אכסון מלונאי ר

 
 תנאים לאישור האכסון המלונאי המיוחד .4
 

כי הקמת מתקני אכסון בקרקע שייעודה בהוראות , עמדת משרד התיירות היא 1.9

דירות "או 9ו" מלון דירות"  -ע תיירותי ושימושיה בתוכנית מוגדרים כ"התב

י העקרונות לאכסון מלונאי "עפתותר רק " אכסון מלונאי מיוחד"או 9ו" נופש

 .מיוחד כמפורט בחוזר זה

הפיזיים המותאמים  םאמצעי אכסון מלונאי מיוחד יוקם בהתאם למאפייני 1.3

, ויופעל, להלן 1.1לאמות המידה ולדרישות התקנים הפיזיים כמפורט בסעיף 

ובנוסף ,  ינוהל וישמש כמקובל באכסון מלונאי רגיל ובכפוף להוראות חוזר זה

 :לפי אחד משני המתווים הבאים, לקיים את העקרונות הבאים יידרש

 
  –' מתווה א /.4
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-ו( א)2.1, 2.2להלן יחול על אכסון מלונאי מיוחד כמפורט בסעיפים ' מתווה א 1.2.9

 :  כמפורט להלן, ובשינויים המחויבים 2.5

הוא ינוהל , המלון יהיה פתוח לשימוש  ציבור התיירים והציבור הרחב .א

יתופעל על פי , חברת ניהול מלונאית כמפורט להלןבכל עת על ידי 

כמשמעותו " בנין ציבורי"הדרישות המקובלות בבית מלון ויוגדר 

קיום פעולתה הרציפה של . בתקנות התכנון והבניה ללא כל התניות

חברת הניהול וזמינות העמדת היחידות להשכרה מלונאית הינה חובת 

מוש ייעודו המלונאי של הבעלים ורוכשי יחידות האירוח ותנאי למי

הפסקת פעילות חברת הניהול המלונאית וההשכרה המלונאית . המבנה

משמעה (  ללא מינוי חברת ניהול מלונאית חלופית בתוך זמן סביר)

שימוש במקרקעין בסטייה מהיתר או מתוכנית כמשמעותה  בסעיף 

 .לחוק התכנון והבניה' ב311

יוחזר לחברת הניהול השימוש ביחידות שיימכרו לפי מתווה זה  .ב

ובעלי היחידות , חודשים בשנה 1לשימוש מלונאי לתקופה  של לפחות 

יהיו זכאים להשתמש ביחידתם ביתרת הזמן ועד שלושה חודשים 

חברת הניהול "[. תקופת השימוש העצמי" –להלן ]בשנה במצטבר 

החדרים בגין חלקם 9המלונאית תעביר תקבולים לבעלי היחידות

 .ובהתאם למוסכם ביניהם בהסכם הניהולהיחסי בהכנסות 

חברת הניהול המלונאית תקיים ותחזיק אצלה רישום שנתי מעודכן      

הכולל את התאריכים והמתארחים  בתקופת , המתייחס לכל יחידה

וכן  בתקופות  בהן הועמדה יחידת האירוח לרשות  ,השימוש העצמי

. כפוף לכל דיןוהכל כמקובל בבתי מלון בישראל וב, המאגר המלונאי

רישומים אלה יהיו זמינים לביקורת ויועמדו לעיון עובדי הביקורת של 

בכפוף לכל , משרד התיירות ושל מוסדות התכנון לפי דרישה בכל עת

 .דין

או " חברת ניהול" –להלן )י חברת ניהול מלונאית "מלון ינוהל ע .ג

 :שתעמוד בדרישות והקריטריונים להלן "(החברה"

 

 מ או שותפות רשומה "חברת הניהול תהיה חברה בע . 9
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 ;יהיה משרד רשום וכתובת ידועה לחברה. בישראל  

חברות זרות יחשבו כעומדות בדרישה זו אם הן בעלות מוניטין  .3

 ;לניהול בתי מלוןחיובי 

 לא יעסוק מנהל , אם החברה מנהלת יותר ממלון אחד .2

 .אחריםכל מלון או עסק בניהול בפועל של  המלון
 

 יכלול ייחתם הסכם אשר לבין בעלי המלון  בין חברת הניהול 1.2.3

 :את אחריות החברה בתחומים הבאים

  

ניהול והפעלת המלון בהתאם לדרישות והנחיות משרד  1.2.3.9

בהתאם לחוקי העזר , התיירות והוועדה המקומית

הפעלתו , ולהוראות כל דין החלות על ניהול המלון

 ;והחזקתו

, ניהול וביצוע שירותי אחזקה שוטפת למלון על כל חלקיו 1.2.3.3

 . לרבות היחידות והמתקנים

מתקנים , ניקיון של המלון על כל חלקיו לרבות היחידות 1.2.3.2

 ; ושטחי השימוש המשותף

החלפת מצעים , שירותי חדרנות הכוללים ניקוי היחידה 1.2.3.1

 . ומגבות

 ;מים ומיזוג אוויר באופן שוטף, אספקת חשמל 1.2.3.5

הארנונות ותשלומים , ד של כל המסים האגרותתשלום במוע 1.2.3.1

, לרבות לחברת החשמל, אחרים בגין שימוש שוטף במלון

ולמעט , על כל חלקיו, המוטלים על המלון, לבזק ולעירייה

היטלי , מיסי הרכוש והיטלי ההשבחה, מיסי המקרקעין

צנרת וכל ההיטלים והמסים , ביוב, סלילת דרכים ומדרכות

 .ין המוטלים על בעלים של נכסהאחרים בגין המקרקע

טיפול בהנפקת וחידוש הרישיונות התפעוליים להפעלת  1.2.3.2

 .המלון וכל מתקן ממתקניו
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מתן אפשרות לרשויות המוסמכות לערוך ביקורת במלון  1.2.3.8

כנהוג וכמקובל בבתי מלון בישראל ובכפוף , וביחידותיו

 ;לכל דין

המטבח ואספקת שירותי מזון , הפעלת חדר האוכל 1.2.3.1

 ; ומשקאות

 ;הפעלת ואחזקת מתקני המלון 1.2.3.91

 ;שרותי דלפק קבלה 1.2.3.99

 ;שירותי אבטחה כנדרש על פי חוק 1.2.3.93

שיווק וקידום מכירות ונקיטת כל האמצעים , פרסום 1.2.3.92

הסברים על מנת להגדיל את תפוסת המלון ועל מנת 

 ;למקסם את ההכנסות מהפעלתו

 ;ביטוח המלון בהתאם לנהוג ולמקובל בבתי מלון 1.2.3.91

וכל , לרבות הכנת דוחות כספייםניהול מערכת חשבונות  1.2.3.95

 ;מסמך אחר הנדרש על פי דין לניהול המלון

 ';אינטרנט וכו, טלפוניה קווית, לוויין, שירותי כבלים 1.2.3.91

הספקת השירותים תהא ברמה מקצועית  המתאימה  1.2.3.92

בהתאם לשיקול , למלונות מסוג וברמה של המלון הנבנה

דעתה המקצועי של חברת הניהול ובכפוף לדרישות משרד 

 .התיירות ועל פי כל דין

   

  :הסכמי המכר 1.2.2
 

לבין רוכשי     , היזמים, בהסכמי המכר שייחתמו בין בעלי המלון

 : החדרים ייקבעו העקרונות הבאים9היחידות

 

והיא תועמד לרשות חברת , היחידה שנרכשת היא יחידה מלונאית .א

הניהול לצורך הכללתה במאגר המלונאי שיועמד לרשות הציבור 

 . הרחב בשיווק מלונאי מקובל ועל פי עקרונות חוזר זה

, כל יחידה תועמד כחלק מהמאגר המלונאי לרשות הציבור הרחב .ב

, ם בשנה קלנדריתחודשי 1התיירים והאורחים לתקופת של לפחות 
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בה תהיה היחידה , חודשים בשנה במצטבר 2למעט תקופה של עד 

, גם אם היחידה לא תושכר, ביתרת הזמן. לשימושו של הרוכש

 .הרוכש יהיה מנוע מהשימוש בה

העמדת היחידות לאורחים תבוצע רק על ידי חברת הניהול המלונאי  .ג

אירוח ושימושם יהיה לתקופות זמן קצובות כמקובל וכנהוג ב

 .ובכלל זה לעניין תנאי האירוח המלונאי והמחיר, מלונאי

יכלול הוראה מפורשת הקובעת כי השטחים הציבוריים ושטחי  .ד

לא יימכרו לרוכשי היחידות , השירות יהיו חלק מהרכוש המשותף

או חברת 9ולא יוצמדו ליחידות אולם ניתן להשאירם בבעלות היזם ו

בכפוף , שיימכרו מקומות חנייה ניתן יהא להצמיד ליחידות. הניהול

, לכך שבכל רגע נתון כמות מקומות החנייה שיעמדו לרשות הציבור

 .פ התקן המלונאי"תהיה  בכמות הנדרשת ע

, יפורט אופן מתן השירותים המלונאיים הנלווים לרוכשי היחידה .ה

, מינהלה, שירותי אחזקה, ניקיון, כביסה, מזון, הזמנות, קבלה: כגון

 .ב"שימוש בשטחים השירותיים וכיו, הציבוריים שימוש בשטחים

יצוידו ויתוחזקו , ירוהטו, כל סוג של יחידות האירוח במלון יתוכננו .ו

בהתאמה לסוג ורמת , באחידות ובכלל זה עם ריהוט מלונאי אחיד

חברת הניהול תהיה רשאית לאפשר לרוכשים בחירה בין . המלון

 .ורשימה של טיפוסי עיצוב לריהוט היחידה שרכש

אלא , לא יותר לבעלי היחידות לשנות או להחליף ריהוט ביחידה

באמצעות ובהסכמת חברת הניהול ותוך שמירה על הסטנדרטים 

 .הבסיסיים של ריהוט היחידה

מגבלות השימוש שפורטו לעיל  יירשמו בהערת אזהרה בלשכת   .ז

את חברת הניהול ואת , רישום המקרקעין ותחייבנה את היזמים

, וכן את הרוכשים העתידיים האחרים, ת המקורייםרוכשי היחידו

, שירותיים9לרבות חובת רישום מתאים של השטחים הציבוריים

 .או חברת הניהול9ש היזם ו"ע' שטחי החניונים וכד

 כי מגבלות השימוש כמפורט בחוזר זה יכללו, בהסכם המכר יצוין .ח

או במסגרת תנאי החכירה , "בית המשותף"בתקנון המוסכם של ה
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במקרה בו ייקבע על ידי המפקח על , ירשמו לטובת בעלי היחידותשי

המגבלות  .הבתים המשותפים כי אין אפשרות לרישום בית משותף

האמורות יהוו סעיפים עקרוניים בתקנות הבית המשותף או בתנאי 

אותם לא ניתן יהיה לשנות או לבטל בכל רוב , לפי המקרה, החכירה

הפרה יסודית של ההסכם ושל תנאי שינוים או ביטולם יהוו . שהוא

 .אישור משרד התיירות  לפי חוזר זה

 
 : הסכמי הניהול 1.2.1

  
יכלול את  , ובין היתר, בין הרוכשים  לחברת  הניהול ייחתם הסכם ניהול

 :העקרונות כדלקמן

 ;חובת העמדת יחידות האירוח לרשות המאגר המלונאי .א

 .חודשים בשנה 1-מ תקופת העמדת היחידות לרשות המאגר ולא פחות .ב

נוהל , השימוש תקופות , אופן השימוש העצמי של  בעל היחידה ביחידה .ג

לעשות הניהול על רצונו  היחידה  לחברת  הודעה מראש של רוכש 

 .'שימוש ביחידה וכד

 מתוך , לים מחברת הניהול לבעלי היחידותאופן העברת תקבו .ד

 .הכנסות הניהול המלונאי

על  המיסים העירוניים והוצאות הפיתוח יחולו האחריות לתשלום  .ה

 . חברת הניהול 

חברת הניהול היא שתקבע בלעדית בכל הקשור לתנאי האירוח המלונאי  .ו

 .ומחירי האירוח

 

 -' מתווה ב .1.1
 

 -ו 1.2למעט זה המפורט בסעיפים , יחול על אכסון מלונאי מיוחד' מתווה ב 1.1.9

  3: כמפורט להלן, לעיל 2.5

או " הפרוייקט" -להלן ]מרבית שטח היחידות שיוקמו בפרוייקט המלונאי  .א

מכלל השטח שיוקצה להקמת יחידות  59% –לא פחות מ , "[בית המלון"
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ולא תותר מכירתן , יועמדו לרשות הציבור הרחב בכל ימות השנה, אירוח

ציבוריים  -לרבות השטחים המלונאיים , ליחידים אלא כיחידה אחת

 . רותיים והן ינוהלו כבית מלון רגילוהשטחים השי

מסך השטחים  11%דהיינו עד , יתרת שטח יחידות האירוח בבית המלון.  ב

לרבות )תהיה ניתנת למכירה ליחידים , המוקצים ליחידות האירוח

    ¹(.תאגידים

תועמדנה על ידי הרוכשים באופן אמיתי  לשימוש  תימכרנהיחידות אירוח ש.    ג

למשך מרבית  ³ -ו 3באמצעות חברת ניהול מלונאית , מלונאי של הציבור הרחב

הרוכש יהיה רשאי להשתמש ביחידת האירוח ביתרת . ימות השנה במצטבר

"(. תקופת השימוש העצמי: "להלן)חודשים פחות יום  1התקופה ועד 

 ³ -ו ¹ .ל תעוגן חובתם של הרוכשים כאמורבהסכמי המכר והסכמי הניהו

ינוהל ויתופעל בידי חברת ניהול  2בית המלון בכללותו כולל כל יחידותיו  .ד

מלונאית שתעמוד בכל התנאים והדרישות המפורטים בחוזר זה ותהא 

 .  2אחראית גם לאחזקתו של כל בית המלון 

שימוש ביחידות הרוכשים ואורחיהם וכן הציבור הרחב שיבקש לעשות  .ה

יהיו מחויבים להודיע לחברת הניהול על כוונתם לעשות , האירוח שנמכרו

שימוש ביחידה מבעוד מועד ולקבל את המפתח ליחידה מחברת הניהול 

 .כנהוג וכמקובל בבתי מלון, המלונאית

מחברת הניהול המלונאית את כל  רשאים לקבלבעלי היחידות יהיו  .ו

 .ידות האירוח בבית המלוןהשירותים הניתנים לשאר יח

מלונאיים והמשותפים  -בעלי היחידות יעשו שימוש בשטחים הציבוריים .ז

השימוש יהיה כפוף להנחיות השימוש . כמקובל במתקן אכסון מלונאי

 .וההתנהגות של חברת הניהול המלונאית

בהסכמי הרכישה או בהסכמי הניהול שבין הרוכשים לבין חברת  הניהול  .ח

כי יינתן תמריץ לבעל היחידה לשם העמדתה על ידו לרשות , בעהמלונאית ייק

 .י חברת הניהול המלונאית"הציבור הרחב  ע
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בעלי היחידות יהיו מחוייבים לדווח לחברת הניהול המלונאית על השימוש  .ט

לרבות דיווח לגבי התאריכים והמתארחים במועדים בהם , שנעשה ביחידתם

וכן לגבי  , השכרה מלונאיתלא היתה היחידה חלק ממאגר היחידות ל

התאריכים והמתארחים במועדים בהם הועמדה היחידה לרשות הציבור 

רישומים אלה יהיו זמינים לביקורת ויועמדו . בכפוף להגנת הפרטיות, הרחב

לעיון עובדי הביקורת של משרד התיירות ושל מוסדות התכנון לפי דרישה 

 .בכל  עת ובהתאם לכל דין

תעמודנה בדרישות המינימאליות כפי שייקבעו על , רויחידות האירוח שנמכ .י

כנהוג וכמקובל בחלק המלונאי , ידי חברת הניהול המלונאית של בית המלון

 .הרגיל

בתקופה שאינה תקופת השימוש )לרבות יחידות האירוח שנמכרו , בית המלון .יא

לשימוש הציבור הרחב וציבור , יהיה פתוח כמפורט בחוזר זה,  (העצמי

כמשמעותו בתקנות התכנון והבנייה ללא כל " בניין ציבורי"ויוגדר כ, התיירים

אי העמדת יחידות האירוח לשימוש מלונאי של הציבור הרחב כאמור . התניות

בחוזר זה משמעו שימוש במקרקעין בסטייה מהיתר או מתוכנית כמשמעותה  

 .י בעל היחידה הרלוונטי"לחוק התכנון והבנייה ע' ב311בסעיף 

הניהול המלונאית לבין בעלי המלון ייחתם הסכם ניהול מלונאי  בין חברת .יב

ובשינויים המתחייבים  1.2.3שיכלול את העניינים המפורטים בסעיף 

 (.'מתווה ב) 1.1מעקרונות סעיף 

לבין רוכשי היחידות ייקבעו , היזמים, בהסכמי המכר שייחתמו בין בעלי המלון 1.1.3

 : העקרונות  דלהלן

 

והיא תועמד לשימוש מלונאי לרשות , היחידה שנרכשת היא יחידה מלונאית .א

 (.  חודשים ויום 1לפחות )הציבור הרחב מרבית ימות השנה 

, הרוכש יהיה רשאי להשתמש ביחידה בתקופת השימוש העצמי בלבד .ב

וביתרת התקופה יהיה מחויב להעמיד לרשות הצבור הרחב את היחידה 

 . 2 -ו  3, ¹י  באמצעות חברת הניהול המלונאיתלשימוש מלונאי באופן אמית
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כי השטחים המלונאיים ושטחי , כלל הוראה מפורשת הקובעתית .9 .ג

לא יימכרו לרוכשי היחידות ולא יוצמדו ליחידות האירוח הנמכרות , השירות

 .או חברת הניהול המלונאית\ויישארו בבעלות היזם ו

  -לעניין סעיף זה  

ציוד , מערכות, לרבות שטחיםחלקים במלון  - "לונאייםהשטחים המ "

ולא יהוו חלק מהרכוש  או חברת הניהול9היזם ובבעלות  יישארו שומתקנים 

ורוכשי  ואשר יהיו מיועדים לשימוש ציבור אורחי המלון במלוןמשותף ה

היחידות וישמשו את חברת הניהול המלונאית לצורך ניהול ותפעול בית 

חדר  ,חדר כביסה ,חדר אוכל, (לובי)כניסה  לרבות מבואות, המלון בכללותו

שטחי , קומות מרתף, חדרי עובדים, גינות, מלתחות, ספא, בריכה, כושר

לפי , החכירה נאיבתבתקנון הבית המשותף או  רשםכפי שיי', וכושירות 

 .העניין

הרוכשים ייפו את כוחה של חברת הניהול המלונאית לקבל לטיפולה  .3

אשר ישמשו את אורחי המלון ורוכשי , שותפיםולשימושה את השטחים המ

הוראה על האמור . ניהול ותחזוקה של בית המלון, כחלק מתפעול, היחידות

אשר לא תהיה ניתנת , בתקנון הבית המשותף או בתנאי החכירה, תירשם

 .לשינוי בכל רוב שהוא

בכפוף לכך שבכל , ניתן יהא להצמיד ליחידות שיימכרו מקומות חנייה .2

תהיה בכמות , תון כמות מקומות החנייה שיעמדו לרשות הציבוררגע נ

 .פ התקן המלונאי"הנדרשת ע

מגבלות מכירת יחידות בפרוייקט ומגבלות השימוש יירשמו בהערת אזהרה  .ד

את , או בהערה תכנונית בלשכת רישום המקרקעין ותחייבנה את היזמים

ים העתידיים וכן את הרוכש, חברת הניהול ואת רוכשי היחידות המקוריים

-לרבות חובת רישום מתאים של השטחים הציבוריים, האחרים

על שם ' וכד( שלא הוצמדו כאמור לעיל)שטחי החניות , שירותיים9מלונאיים

 . או חברת הניהול9היזם ו

יצוידו ויתוחזקו , ירוהטו, כל סוג של יחידות האירוח במלון יתוכננו .ה

. התאמה לסוג ורמת המלוןב, באחידות ובכלל זה עם ריהוט מלונאי אחיד
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חברת הניהול תהיה רשאית לאפשר לרוכשים בחירה בין רשימה של טיפוסי 

 .עיצוב לריהוט היחידה שרכשו

אלא באמצעות , לא יותר לבעלי היחידות לשנות או להחליף ריהוט ביחידה

ובהסכמת חברת הניהול ותוך שמירה על הסטנדרטים הבסיסיים של ריהוט 

 .היחידה

כי מגבלות השימוש כמפורט בחוזר זה יכללו בתקנון , ר יצויןבהסכם המכ .ו

או בתנאי החכירה שיירשמו לטובת בעלי " בית המשותף"המוסכם של ה

המגבלות האמורות יהוו סעיפים עקרוניים בתקנות  .לפי המקרה, היחידות

אותן לא ניתן יהיה לשנות או , לפי המקרה, הבית המשותף או תנאי החכירה

שינויים או ביטולם יהוו הפרה יסודית של ההסכם . שהוא לבטל בכל רוב

 .ושל תנאי אישור משרד התיירות  לפי חוזר זה

 
פי  אחד משני המתווים המפורטים לעיל הינו הסדר קבוע  -ניהול יחידות האירוח על 1.5

 .חדרים וכן כל רוכש אחר  שיבוא במקומם9רוכשי היחידות, ומחייב את היזמים

 
 :התאמה לתקנים פיזיים לתכנון וסיווג אמצעי אכסון תיירותייםדרישות  /.4

 
ודרישות  ל כפי שיפורט להלן "העקרונות והדרישות להתאמה לתקנים הפיזיים הנ 

והתפעול המלונאי  מטרתן בין היתר להבטיח את השימוש , נוספות שיקבע המשרד

 :רת מגוריםלרבות למט , ומניעת אפשרות לשימוש פרטי בלעדי ביחידות האירוח

   

משרד התיירות קובע להלן כי סיווגם של מיזמי אכסון תיירותיים על קרקע  1.1.9

" אכסון מלונאי מיוחד"או , "מלון דירות"או , "דירות נופש"שיעודה מוגדר כ

בהתאם לתקנים  להכו, "כפר נופש"או " מלון סוויטות", "מלון חדרים"יהיה 

התקנים המעודכנים בחוזר )יים הפיזיים לתכנון וסיווג אמצעי אכסון תיירות

 (או אלה שיחליפו אותם בכל עת 3111בנובמבר  9מיום  931112' ל מס"מנכ

 . ויחולו עליהם העקרונות וההנחיות כמפורט בחוזר זה

אמצעי אכסון מלונאי יסווג כמלון  נופש על פי התקנים הפיזיים לתכנון וסיווג  1.1.3

 211-רצועת ה)אורך חוף הים אמצעי אכסון תיירותיים בכל מיקום ובכלל זה ל

אלא אם כן אם הוא ( מקו המים שהוגדרה בחוק שמירת הסביבה החופית' מ
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שאז ניתן יהיה לסווגו כמלון , ממוקם בקרבה מיידית למרכז עירוני קיים

 .  עירוני

חובה לכלול במלון שטחים ציבוריים ושירותיים בהתאם להנחיות התקנים  1.1.2

ם ושטחי השירות ואופים ייקבעו בהתאם היקף השטחים הציבוריי. הפיזיים

 .לסוג האכסון המלונאי

מלונאיים והשירותיים במלון יהיו 9מגבלות המכירה על השטחים הציבוריים 1.1.1

 .לעיל( 'ג) 1.1.3כמופיע בסעיף 

שרותי טלוויזיה , גז, מים, לא יותקנו מונים נפרדים לחשמל 9ביחידות האירוח  1.1.5

חוזים נפרדים בין רוכשי יחידות ולא יחתמו , בלווין ואינטרנט9בכבלים

כמו כן לא יותקנו . או בעקיפין9האירוח לבין ספקי שירותים אלו במישרין ו

מתקני חימום וקירור דירתיים אלא  באמצעות מערכת מרכזית לחימום 

 .כמקובל במלונות, וקירור הניתנת להפעלה וויסות בכל יחידה

מעבר למפורט בתקני משרד  ציוד היחידות המלונאיות לא יכלול אמצעי בישול 1.1.1

שירותי כביסה . לא יותקנו ביחידות האירוח מכונות כביסה וייבוש. התיירות

ובכלל זה מכונות , י חברת הניהול המלונאית כמקובל"יסופקו לאורחים ע

 .כביסה וייבוש אוטומטיות בהתאם לרמת המלון

של  תותר הקמה ומכירה של מחסן השייך ליחידה לצרכי אחסון ציוד אישי 1.1.2

המחסנים ימוקמו בשטחי . ר נטו"מ 5בעל היחידה בשטח כולל שלא יעלה על 

 .או בקומות הטכניות של המבנה 9השירות בקומת המרתף ו

 
 כללי 4.4

 
היזם יידרש לשלב עקרונות חוזר זה בהסכמי המכר והסכמי הניהול המלונאי  1.2.9

 .בהתאמה, שיחתמו בין היזמים לרוכשי היחידות

הבקשה להיתר בניה להציג בפני משרד התיירות הסכמי  היזם יידרש עם הגשת 1.2.3

 .הסכמי ניהול וחומר פרסומי לשווק היחידות, מכר

לצורך הבטחת הניהול והשימוש המלונאי ופיקוח על קיומם של העקרונות כמפורט  1.2.2

יתאם משרד התיירות עם הוועדה המקומית לתכנון ולבניה את הנושאים , בחוזר זה

 :הבאים
                                                        

 2על כל התיקונים האמורים בו, כאמור 2191772ל "בחוזר מנכ( 1022121772)ע "בטבת תש' תוקן ביום י 2

 



[הקלד טקסט]  

 

 :כדלקמן יכללו התנאים ( 1טופס )אישור לאכלוס המבנה  בין התנאים למתן .א

 עם רוכשי   אישור משרד התיירות כי הסכמי המכר והניהול שנחתמו .9

 התפעול והשימוש את עקרונות נוהל זה באשר לניהול יחידות תואמים 

 .המלונאי

אישור משרד התיירות כי החומר הפרסומי והשיווקי הנוגע לפרויקט תואם את . 3

   .והתפעול המלונאי, עקרונות נוהל זה באשר לניהול

 .השלמת בניית כל היחידות בפרויקט בגינן ניתן היתר בניה. 2

משרד התיירות יוודא את התפעול המלונאי של הפרויקט על , 1לאחר מתן טופס  .ב

 .ידי חברת ניהול מלונאית ובכלל זה הצגת רישיון עסק מלונאי

 אלא לאחר קבלת טופס אכלוס לאותו, לפרוייקטלא יינתן טופס אכלוס    .ג

 ".בית מלון רגיל"חלק בפרויקט שעתיד לשמש כ         

מיזמי אכסון תיירותיים אשר יכללו יחידות אירוח שיוגדרו כאכסון  1.2.1

לא יהיו זכאים להכרה  , או כאכסון מלונאי מיוחד, תיירותי מיוחד

 . 9151 -ט "התשי, כמפעל מאושר ולסיוע על פי חוק עידוד השקעות הון

 הגורם האחראי במשרד התיירות להפעלתו וליישומו של חוזר זה יהיה        4.8

 .ל בכיר לפיתוח תשתיות והשקעות במשרד התיירות"סמנכ           

 

                                                                          

 שאול צמח
 המנהל הכללי                                                                                      
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