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 עקרונות  הסכם
  ____ ביום שנחתם

 
 
  בין
 
 

 העין ראש עיריית
 
 

 ביןו
 

 שיכוןהו הבינוי משרד
 
 
 ובין
 
 

 ישראל מקרקעי רשות
 
 
 ובין
 
 

 האוצר משרד
 
  
 (הצדדים –)להלן יחד 

 
 רקע .1

מדינת ישראל הינה הבעלים של עתודות קרקע נרחבות לבניה בתחום שיפוטה  .1.1

נמצא באחריות ופיתוחן אשר שיווקן , (העיריה -)להלן  ראש העיןשל עיריית 

  משרד הבינוי והשיכון.

הסכמי גג עם רשויות ", שעניינה 9.10.2013מיום  768מס' בהחלטת ממשלה  .1.2

ממשלת ישראל להטיל , החליטה "מקומיות לטובת הסרת חסמי שיווק ופיתוח

והשיכון , מנכ"ל משרד הבינוי (רמ"י -ת מקרקעי ישראל )להלן ורשעל מנהל 

להביא לאישור מועצת  ,( והממונה על התקציבים במשרד האוצרדהמשר - )להלן

מקרקעי ישראל הסכמים עם רשויות מקומיות בדבר שיווק של קרקעות 

 - )להלן האמורה בהתאם לעקרונות שנקבעו בהחלטת הממשלה ,למגורים

 . (הממשלה החלטת

למען פיתוחה של   לשתף פעולהבהתאם להחלטת הממשלה, הסכימו הצדדים  .1.3

זה הסדרים מוסכמים הנוגעים הסכם קבוע בשם כך ללהעין, ו-העיר ראש

 כולל תעסוקה לתכנון, לשיווק, לפיתוח ולמתן היתרי בניה ליחידות הדיור

 :(הפרויקט -)להלן  המפורטות להלןתוכניות מתחמים ובהכלולות ב
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יחידות דיור, עליהן חלות  13,636כמפורט בטבלה לעיל, המתחמים כוללים  .1.4

 מכוחן להוציא שניתןאשר הינן תוכניות מאושרות  התוכניות המפורטות בטבלה

 3,000 -כ יתווספולאלה  .(התוכניות; המתחמים -)להלן בהתאמה   בניה היתרי

יחידות דיור מכח תקנות התכנון והבניה )סטיה ניכרת מתוכנית()הוראת שעה( 

סה"כ צפי יח"ד אשר כך ש ,/א+ב9רנ/במתחם יח"ד  1300 וכן 2013-התשע"ד

  .יח"ד  17,936 -כ הנו  2014-2017יקבלו היתר בניה במהלך שנים ישווקו או 

 

ימים ממועד חתימתו לא יתקבל אישור  120הסכם זה יבוא לקיצו במידה ותוך  .1.5

(, אלא אם 44)דר/ 1533להחלטת ממשלה  5בדבר קבלת התמריץ לפי סעיף 

 יסכימו הצדדים אחרת.

 

 הנספחיםלו  יצורפוהעירייה  בפרויקט והמשרד והסכם זה קובע מסגרת לעבודת  .1.6

 : הבאים

 השיווק הצפוי של יחידות הדיור במתחמים קצב טבלת - 'א נספח 

 . כולל שיווק השטחים המסחריים במתחמים

 כאמור ותשתיות צמודות שטח ראש תשתיות פירוט - 'ב נספח 

ופירוט תשתיות  שבאחריות המשרד  להלן זה בהסכם 3.1 בסעיף

 .צמודות שבאחריות העירייהתשתיות וראש שטח 

 במסגרת  ם העיריהמטע הפועלים הגופיםשל  ארגוני מבנה - 'ג נספח

, האמונים וניהול לצורך שתוקם הפרויקט נהלתימ לרבותהפרויקט, 

  .לפי הסכם זה העיריה באחריות אשר התהליכים כללעל 

 להכנת מכרזים לביצוע עבודות הפיתוח ולהעברת  כללים - 'ד נספח

 .לעירייהתשלומים מהמשרד 

  זה בהסכם, כהגדרתם (רשות) ציבור  מוסדות רשימת -' ה נספח . 

 עיןוהביוב  המים תאגידהמשרד ובין העיריה ו בין הסכם - 'ו נספח 

 (.תאגיד המים -בע"מ )להלן  אפק

יח"ד מס' מס' תכנית מתחם  

A א'562\רנ / 
/ב'562רנ -ו  

2,940 

B א 25\רנ ' 4,613 

C א 525\רנ ' 1,363 

D א 572\רנ ' 1,718 

E א 055\רנ ' 2,393 

F א 585\רנ '    609 
 13,636  סה"כ
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  ד ועיבעניין המלצה מקצועית המהווה מכתב מהנדס העיר  -ז' נספח

 תוכניתבהכלול עתיד מפורט בלתכנון המסומן מהשטח  25% עד

וכן המלצה מקצועית התומכת  .למגורים)לב ישראל(  150/רנ

בתוספת יח"ד מכח תקנות התכנון והבניה )סטיה ניכרת מתוכנית( 

 .2013-התשע"ד ()הוראת שעה

  כפי שיהיה בתוקף בכל עת3210חוזה מדף ממשלתי  -' חנספח ,. 

  המסדיר את ההתחייבויות ההדדיות  פיתוחנוסח חוזה  -' טנספח

)יצורף  המדינהבין כל זוכה במכרז קרקע שתשווק במתחמים, לבין 

 יום ממועד חתימת ההסכם(.  60תוך 

 יגברו, זה הסכם מנספחי נספח לבין זה הסכם הוראות בין סתירה של מקרה בכל

 . זה הסכם הוראות

 

 שיווקו תוכניות קידום .2

כוונת צורך מימוש לאת כל הפעולות הנחוצות  ובצעי י"המשרד ורמ, העירייה .2.1

יחידות הדיור  9,651  יתרתאת  2017- 2014לשווק במהלך השנים  משרד ורמ"יה

 , וזאת על פינכון למועד חתימת הסכם זה טרם שווקוהכלולות בתוכניות ו

 להלן:המפורט 

 יחידות ששווקו יתרת יח"ד לשיווק מתחם

A 705,2 344 

B 10,,1 40557  

C 104,4  

D 10218  

E 70434  

F ,,3  

 40385 30,51 סה"כ 
 

  9הטבלה אינה כוללת תוספת יחידות דיור שיאושרו לפי תקנה 

 .2002-לתקנות התכנון והבניה )סטיה ניכרת מתוכנית(, התשס"ב

- לפחות לבתחומה בקצב ש נשוא הסכם זהים שיווקההעיריה מתחייבת לאפשר  .2.2

דיור  יחידות  9,000-מיחידות דיור בשנה, ובכל מקרה בהיקף שלא יפחת  2,500

 והכול בכפוף למילוי התחייבויות המשרד לפי הסכם זה, 31.12.2017עד יום 

 או הקבוע פי עלתלויים בעירייה  שאינםבתב"ע  החסמים הסרת ובפרט בכלל

 לדרישות השיווק קצב. המשרד מתחייב להתאים את בתוכניות יקבעש

 בניה היתרי להנפיק מניעה תהיה שלא באופן החסמים הסרת לצפי התכנוניות

 .ששווקו הדיור ליחידות

 השטחים גם ישווקו, ובהתאם להתקדמות הבניה דיור יחידות לשיווק במקביל .2.3

  .שבמתחמי השיווקהמסחריים 
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שיווק במכרז פומבי למרבה במחיר, , לרבות של יחידות הדיור מתכונת השיווק .2.4

, או כל מתכונת "מחיר למשתכןשיווק בשיטת "ושיווק לפרויקטי שכירות 

, משרד ורמ"י, לאחר התייעצות עם העיריההעל ידי אחרת, תיקבע באופן בלעדי 

יום לפחות  30הכוונה לצאת בשיווק  עלעירייה לבכתב  הודעה ימסור המשרד

  .יווקהשקבלת החלטה על מיתווה  מעת

המשרד על ידי  הקבענהשיווק כפי שמתכונת ה תבקש לשנות את יככל שהעירי .2.5

במסגרת ועדת ובקשתה זו תידון  ,ה בכתבתבקשתציג העיריה את רמ"י, ו

במסגרת ה סכמ. לא הגיעו הצדדים להלהסכם זה  11ה בסעיף משמעות, כההיגוי

כאמור, יכריע  יום ממועד הגשת בקשת העיריה בכתב 21תוך ועדת ההיגוי ב

ין זה תיעשה בתיאום עם יבענ המשרד. החלטת מנכ"ל המשרדבמחלוקת מנכ"ל 

והכל כך שיעשה כל מאמץ להתחשב בצרכי העיר ובבקשת ראש  ה,עיריהראש 

 .העיריה

במסגרת ממכרז ו/או פטור  צע במתכונת של מכרזים פומבייםוהשיווק יב .2.6

צע ותבאלה ההתקשרות עם הזוכים במכרזים ו, בחוקהקבועים הכללים 

  . בין הזוכה ובין רמ"י במסגרת של הסכם חכירה

שמחצית מתוספת יחידות הדיור  מטרהמתוך  לפעת העיריה כי מוסכם .2.7

 9, אשר תאושר על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה לפי תקנה במתחמים

 לבני תוקצה, 2002-לתקנות התכנון והבניה )סטיה ניכרת מתכנית(, תשס"ב

 .הרלוונטיות לעניין זהת מועצת רשות מקרקעי ישראל והחלטבהתאם למקום, 

 קרקע במכרזי שזכו ליזמיםהודעה המשרד יפעל מול רמ"י לצורך הוצאת  .2.8

 עם פיתוח הסכם על כיום החתומים/א'+ב( 9רנחורשים ) -ו A    , Bבמתחמים

 בהם למתחמים ביחס"י רמ מול חכירה הסכמי על לחתום באפשרותם כי"י, רמ

 .העירייה "ללמנכ ישלח ההודעה העתק, זכו

  תעסוקהל F מתחם ע"תב בשינוי בהקדם טפלת ,המשרד בתיאום עם ,העירייה .2.9

 למתחמים בינויה תוכניות  את ישלים המשרד. בינוי תוכנית לרבות ,ומשרדים

C, D, ו- E לצורך הגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה לרבות ביצוע תיקונים ,

 לא משמעותיים בתוכניות אלה, ככל שיידרש.

 .קנדי ון'ג במתחם, בינוי - פינוי - בינוי תוכנית יבחן בחיוב קידום  המשרד .2.10

מול משרד הפתרונות התחבורתיים  את יפעלו לקדם האוצר משרדו שרדהמ .2.11

 כפי שנקבעו על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה.התחבורה 

 מסלול על נחיתהה נתיב לשינוי עירייהבקשת ה יבחנו את המשרדהאוצר ומשרד  .2.12

 שכונות חדשות לא יפגע. שיווקשבאופן  ג"בנתב 21
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 קווי להסטת 10 א"תמ תיקוןבדיקת  יבחנו היתכנות, האוצר משרדו המשרד .2.13

כנגד ההכנסות הצפויות  ,התכנון מנהל מולק"ו  400 על עליון מתח חשמל

-מקידום תוכנית בינוי ופיתוח לאורך  הקו, הכוללות יחידות דיור ולא פחות מ

כלל תוספת יחידות במידה ויחידות דיור בתחום השיפוט של העירייה,  1,000

 הסטת הקו.הדיור יממנו את עלות 

 בעיר הציבורית התחבורהלבחינת סוגיית  ויפעלוהעיריה  האוצרד משר .2.14

 .זה הסכם פי על העתידי לבינוי האמתתוה

 

 פיתוח תשתיות .3

 

 הגדרות

  :שבצידםבמסמך זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות 

 

 מתחמיםל ראש שטח תשתיות

ת נשוא הסכם זה, לרבות והתשתיות המיועדות לשרת את תחום כלל התוכני 

הקמת גשרים, סלילת דרכים ראשיות, הקמת קווי ומכוני ביוב, טיהור וניקוז 

למים ולשפכים, הקמה ופיתוח וגינון של שטחים ציבוריים פתוחים, ביצוע עבודות 

  .בעפר, חשמל, תאורה וכיוצ"

 

 צמודות תשתיות

הקשורות באופן ישיר לפיתוח השטחים עד עבודות פיתוח במתחמים השונים 

 שלביצוע עבודות עפר גסות וקירות תומכים בהיקף המגרש  כולל ,לגבול התב"ע

כולל סלילת כבישים, מדרכות  ,םמיהמתח בתחום ,הציבוריים המגרשים

פיתוח סביבתי משלים לרבות גינון,  ,ול וניקוז ומים, קווי תאורהתיע, םושבילי

בתוך  יםביצוע שצ"פותאום תכנון לעבודות חשמל, טלפון, , ריהוט רחובוגידור 

  .ם כולל מתקני משחקים ושטחים ציבוריים פתוחיםמיהמתח

 

 עין והביוב המים תאגיד ידי על יבוצעו ומים ביוב קווי של וחיבור התקנה

  .לבין התאגיד והעירייה  המשרד בין שייחתם נפרד הסכם במסגרת אפק

 

 המשרד באחריות צמודות ותשתיות שטח ראש תשתיות 3.1

, המתחמיםכל עבור ראש השטח  את עבודות , וימשיך לבצע,כיום מבצעמשרד ה

ולמעט עבודות  אשר יבוצעו על ידי תאגיד המים למעט עבודות תשתית מים וביוב

ללוחות  בהתאם. זאת, D,E,Fהקמת גדר ביטחון לגידור שטח אש במתחמים 

 להסכם זה.  'בנספח ב כמפורט, והכול השיווקמקצב ומתחייבים הזמנים הנגזרים 

 באתרים הצמודותהתשתיות  פיתוח עבודות אתהמשרד מבצע, וימשיך לבצע, 

A,B, אשר יבוצעו על ידי תאגיד המים. , למעט עבודות תשתית המים והביובבלבד 
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יסתיימו אלה שעבודות כך , השיווקללוחות הזמנים הנגזרים מקצב  בהתאםזאת, 

 להסכם זה.  'בנספח ב כמפורטוהכול יחידות הדיור,  לאכלוסבמקביל 

  F,ו_C, D,E במתחמיםתשתיות צמודות  3.2

 .דין פי על הנדרשים וההיתרים האישורים כל את לקבל העירייה באחריות

התשתיות הצמודות  מקבלת על עצמה את תכנון וביצוע עבודות פיתוח העירייה

אשר יבוצעו על ידי  תשתית המים והביובעבודות , למעט C,D,E,Fבמתחמים 

שעבודות , כך הנגזרים מקצב השיווק הזמנים וחותלל התאםב תאגיד המים. זאת,

להסכם  'ב נספחב, והכול כמפורט יחידות הדיור לאכלוסיסתיימו במקביל אלה 

 .זה

 שזכתה המנהלת החברה באמצעותאת העבודות לבצע העיריה  רשאית   Cבמתחם

זה העיריה מתחייבת לחתום על כל מסמך ככל  לצורך .המשרד שפרסם במכרז

דרש בקשר עם הסבת התקשרויות קיימות בין המשרד לבין ספקים ו/או ישי

   .ואחריםחברות מנהלות 

והתשתיות הצמודות, בין אם יבוצעו על ידי  הכספים למימון עבודות ראש השטח 3.3

עלויות אומדן יובאו בחשבון במסגרת המשרד ובין אם יבוצעו על ידי העיריה, 

הוצאות פיתוח מהזוכים במכרזי יגבה המשרד הפיתוח של המתחמים, וכנגדן 

 .שיווק הקרקע

במתחמים בהם העירייה אחראית לביצוע התשתיות לפי הסכם זה, תבצע  3.4

העירייה את העבודות בכפוף לקבלת כל האישורים הדרושים בהתאם להוראות 

, כנון מפורט לתשתיות בהתאם לנהלי התכנוןתתבצע העיריה בנוסף כל דין. 

 שאושרו  יפחתו מהסטנדרטים ושלא, הנהוגים במשרדולסטנדרטים המקצועיים 

 .בליווי מקצועי של המשרד כפי שיקבע על ידי צוות ההיגוי , B-ו A מתחמים ל

 אוהתשתיות הצמודות, תהראש השטח גין תכנון וביצוע עבודות פיתוח תשתיות ב 3.5

אחוזים בתוספת )שישה וחצי(  6.5העיריה זכאית לדמי ניהול ותקורות בשיעור של 

שיבוצעו עבודות התכנון והפיתוח  ביצוע בפועל של מע"מ כחוק שיחושבו מעלות

 גורם"י ע עבודות ביצוע בעבור "( ניהול: "דמי להלןמע"מ )לא כולל ע"י הרשות 

 יחושבו (מים וביוב וכיוצ"ב תאגידי ,העתיקות רשות ,חשמל חברת)כגון  חיצוני

הכספים . בפועל העבודות ביצוע מעלות אחוז( אחד) 1 -כותקורות  הניהול דמי

 . להסכם זה נספח ד'לעירייה בהתאם למועדים ולכללים המפורטים ביועברו 

מלאה כנגד כל הוצאות תשלום דמי הניהול והתקורה כאמור יהווה תמורה 

יוצא מן הכלל, לניהול, פיקוח על עבודות התכנון והפיתוח המוטלות העיריה, ללא 

למעט ה, עליה לפי הסכם זה, וכל הוצאה אחרת ככל שתידרש ליישומו של הסכם ז

 להסכם. 10העלויות הכרוכות בהפעלת מינהלת הפרויקט, כמשמעותה בסעיף 

 לנהלי בהתאם זה הסכם לפי שבאחריותה הפיתוח עלויות אומדן את תכין העיריה 3.6

 מיוחד ופיקוח תכנון והשלמות שינויי לצורכי 2% עד יתווספו לאומדן, המשרד
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התשלום  .מראש במשרדאגף תיקצוב ובקרה  באישורלרבות הבטחת איכות ו

 .ובפועל מראש מאושרות הוצאות מוליבוצע  הלעיריי

 ובקרה תקצוב אגףלבחינת יובא שתכין העיריה כאמור עלויות הפיתוח אומדן 

 ועדת ולאישורלדיון  , ומיד לאחר מכןבמועד המוקדם ביותר האפשריבמשרד 

 . (ועדת הפרויקטים -)להלן משרדהשל  יקטיםהפרו

שיווק הקרקע, כך שבמסגרת השיווק ניתן תנאי ל נויהאישור ועדת הפרויקטים 

עלויות הפיתוח בהיקף שיכסה את  ,הוצאות הפיתוחב בתשלום וחיקבוע יהיה ל

  כאמור.על ידי ועדת הפרויקטים שאושרו 

חר וולא יא פיתוח שבאחריות העירייה במכרז לביצוע עבודתעם זכייתו של זוכה  3.7

לביצוע , תחתום העיריה עימו על הסכם קבלת ההודעה על הזכייהיום מעת  30 -מ

 ח'נספח אשר יכלול, לפחות, את ההסדרים הקבועים בתשתיות, עבודות פיתוח 

התקציב הנדרש  ., אלא אם כן אישר אגף תקצוב ובקרה חריגה מהאמורלהסכם

למימון עלויות פיתוח תשתיות העל והתשתיות הצמודות שבאחריות העיריה 

ס ככל הניתן על האומדן שנערך במסגרת התכנון המפורט לביצוע עבודות יתבס

אם בעקבות התקדמות התכנון לצד זאת, אלה, ואושר על ידי ועדת הפרויקטים. 

 למעט ות מהאומדן,או עריכת מכרזי הביצוע יתברר שהעלויות בפועל גבוה

 מצד התקינ שאינהחמורה ו/או התנהלות  זדון/או ורבתי  רשלנות של במקרים

  -יפעלו הצדדים כדלקמן  ,מטעמה אשר יידונו בוועדת ההיגוי הפועלים או העירייה

ראשית, יפעלו הצדדים בהסכמה לעשות כל אשר ביכולתם לתיקון תקציב  3.7.1

, הפרויקט, באמצעות שינויים פנימיים בין הסעיפים השונים בתקציב

 .פרויקטים ועדת באישור והכול

לא נמצאה הדרך לתיקון תקציב הפרויקט באמצעות שינויים פנימיים  3.7.2

לעיל, לרבות על ידי שימוש בתקציב הבצ"מ, יפעלו  3.8.1כאמור בסעיף 

הצדדים בהסכמה להגדלת סך תקציב הפרויקט בהתאם לנהלי העבודה 

  .פרויקטים ועדת באישור והכול, ין זה במשרדיהקבועים לענ

כאמור בסעיף זה לעיל, לא תחול על הוסכם על הגדלת התקציב  3.7.3

החובה לממן את ההגדלה,  /הוועדה המקומית לתכנון ולבניההעיריה

 או, לא תהא זכאית לתשלום דמי ניהולהיא כולה או חלקה, ואולם 

 בגין ההגדלה האמורה.  ,להלן כהגדרתו, בעודף לחלקה

וע לביצהמיועד , כי קיים עודף בתקציב C -Fמתחמיםבסיום פיתוח  נמצא 3.8

 לקופת, יוחזר העודף תותכני םבגין אות ותשתיות צמודות ראש שטחתשתיות 

 ,A-Fיה לצורך השקעה במתחמים יעיראשר יועבר לממנו  15%בניכוי , המדינה

ובלבד שמדובר בעבודות המשרתות את  ,רחבי העירבגם  ,באישור ועדת ההיגוי ,או

 על המאושר האומדן בין מוכח פער - "עודף" -לעניין סעיף זה  .כלל תושבי העיר

 של עלותה סך לבין ,נומינאליך בער, הקרקע שיווק טרם הפרויקטים ועדת ידי

  ., בערך נומינאליבפועל התשתיות ביצוע
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עם או  , יקטמנהל פרו/מנהלת חברהעם תתקשר בהסכם  ,או מי מטעמה ,העיריה

  ניהוללצורך  ,למתחמים חלוקה לפי פרויקטים מנהלי/מנהלות חברותמספר 

 הפרויקט מנהלי זהות .זה הסכם לפי עליה המוטלותעבודות הפיתוח  על ופיקוח

מנהל פרויקט  החלפת (.יקטמנהל הפרו -להלן ) המשרד"י עובכתב  מראש שרותא

תחייב  ,כולםללחלק מהמתחמים או על ידי העיריה, קט או הוספת מנהל פרוי

אשר יינתן על פי אמות מידה של מקצועיות,  ,המשרדאישור מראש ובכתב של 

ול כלול בדמי הניהול כאמור התשלום לחברת הניה .וכל שיקול ענייני אחראמינות 

מנהל ם תקבע את הכללים של אופן ההתקשרות ע העירייה לעיל. 3.6בסעיף 

מספר המפקחים המינימאליים  אך לא רק, ,כולל/חברה מנהלת הפרויקט

 יובאו לאישור ועדת פרויקטים. ליםהכל. בפרויקטהדרושים 

הצמודות העל והתשתיות משרד יערוך בקרה על תכנון וביצוע תשתיות ה 3.9

 כל ,מטעמה ממי או ,הילקבל מהעירי ובהתאם יהא זכאי, שבאחריות העיריה

להלן  4.3כאמור בסעיף  םייהייעוד בנקה נותחשבו מצב לרבות, נתון או מסמך

העברת מסמכים או נתונים  .כאמור בקרה עריכת לצורך לו שוהדר ,בהסכם זה

 ימי עבודה ממועד קבלת בקשה להצגתם.  7כאמור תתבצע תוך 

 יחתם ,זה הסכם חתימת ממועד ימים 60 שבתוך מנת על לפעול מסכימים הצדדים 3.10

, (והביוב המים תשתיות הסכם -)להלן  ותאגיד המים העיריההסכם בין המשרד, 

 הנדרשות והביוב המים תשתיות להקמת הנוגעים ההסדרים כלל יקבעו שבו

המים והביוב הסכם תשתיות  .העירייה עםהעבודות  ביצועותיאום  לפרויקט

 זה, וחלק בלתי נפרד ממנו.  להסכם 'ו נספחשיחתם כאמור יהווה 

  הכספים וניהול העבודות לביצוע המימון מקורות, תקציב .4

כספים לצורך מימון ביצוע תשתיות כאמור בהסכם זה יגבה המשרד מהיזמים  4.1

 -)להלן  נפרדת תקציבית תקנהב המשרד ידי לרשמו עאשר יכהוצאות פיתוח 

 .(תקציב הפרויקט

 השימושים סך - קרי ,"סגור כספי משק"במתכונת של  יתנהל הפרויקט תקציב 4.2

 , ע"י שני הצדדיםהפרויקט ינוהל בשקיפות  תקציב. המקורות לסך שווה יהיה

 בהתאם מבצעת שהעירייה עבודות ןיתיערך הפרדה בין עבודות שהמשרד מבצע לב

 .הפרויקטים ועדתידי  על המאושרים לאומדנים

  - נפרדים לצורך הפרויקטבנק נות חשבו 4תפתח  העיריה 4.3

 תיואך ורק לצורך מימון עלו וישמשאשר הכספים שיופקדו בו  חשבון 4.3.1

ותשתיות צמודות  ראש השטחתכנון, ביצוע וניהול ביצוע תשתיות 

 (. פיתוח חשבון; הפיתוח עלויות - להלן) לפי הסכם זה עיריהה שבאחריות

אשר הכספים שיופקדו בו ישמשו אך ורק לצורך מימון עלויות  חשבון 4.3.2

 זה בהסכם כאמור הפרויקט מינהלת הפעלת במימון המשרד השתתפות

 (. מינהלת חשבון - )להלן להלן
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אך ורק לצורך מימון הקמת  ישמשו בו שיופקדו הכספים אשר חשבון 4.3.3

 (. חינוך חשבון - )להלן מוסדות חינוך

 הקמתאשר הכספים שיופקדו בו ישמשו אך ורק לצורך מימון  חשבון 4.3.4

 (. ציבור מוסדות חשבון - )להלן )רשות( ציבור מוסדות

 עלאחת לרבעון יבוקר  לעיל, 4.3המפורטים בסעיף  נותבחשבובכספים  השימוש 4.4

  .המשרד לעניין זה בהתאם לנהלי ,או מי מטעמו משרדה חשבידי 

  ,עלויות הפיתוחמון ילצורך מ משרד לחשבון הפיתוח,המתקציב העברת הכספים  4.5

קבלת מיום יום לחשבונות סופיים  60-עדלחשבונות חלקיים ו יום 30 עדתתבצע 

המפורטים ובהתאם לאבני דרך  ,משרדבמחוז מרכז של העל כל מסמכיו החשבון 

על העירייה לציין בחוזים עם הספקים כי תנאי התשלום  .ד'נספח לעניין זה ב

יום מיום הגשת  120-יום מיום הגשת החשבון לחשבון חלקי ו 60לספקים יהיו 

 . נספח ח', ולא יחול לעניין זה ההסדר הקבוע בהחשבון לחשבון סופי

מהמועד לעירייה,  מהמשרד שאושרוהכספים  בהעברת איחור של מקרה בכל 4.6

 שהודיעה ולאחר ימים נוספים  8לעיל ובתוספת של  4.5הקבוע לתשלום בסעיף 

בהתחשב גם  ,ההיגוי ועדת רשאית תהה, זה איחור על ולאלתר בכתב העירייה

באיחור בתשלום  .ע"פ כללי חשכ"להמשרד  את לחייב ,במקדמות שהועברו

תשולם לעירייה ,יום  120העולה על  לעיל 4.5מהמועד הקבוע לתשלום בסעיף 

 ריבית חשכ"ל פיגורים.

ככל שהדבר יידרש על מנת לאפשר השלמת עבודות הפיתוח בהתאם ללוחות  4.7

של העירייה מפורטת ומנומקת ובכפוף לבקשה השיווק,  קצבהזמנים הנגזרים מ

משרד היקצה  ,ום לפני המועד שבו נדרש קדם המימוןי 60לפחות בכתב אשר תוגש 

וזאת , המתחמים משיווקעתידיים תקבולי הכנסות כנגד קדם מימון יה יעירל

 לצורך ביצוע הפעילויות הבאות:

לרבות תכנון תשתיות  במתחמים, תכנון מפורט של פיתוח התשתיות 4.7.1

 ןועריכת אומד ,מבני ציבוראו תשתיות צמודות, תכנון  ראש שטח

 עלויות הפיתוח.

, בכפוף לקבלת כל תשתיות צמודותו ראש שטחעבודות תשתיות ביצוע  4.7.2

 .ים הנדרשים על פי דיןהאישור

ניין הסכם זה משמע הרשאה תקציבית הזמנה לע) מכל הזמנה תועמד מקדמה 4.8

 ( אחוזיםחמישה) 5בשיעור של  זה הסכם פי על שיוציא המשרד להתחייב(

 המקדמה .שישמשו לצורכי תשלום לספקים עבור העבודות נשוא אותה ההזמנה

כמו  .מחשבונות מכל הזמנה ()שמונים וחמשה אחוזים 85%קוזז עד לביצוע תלא 

העיריה מתחייבת  .כן לא יחושבו הצמדות בגין סכומי קדם המימון מיום העברתם

יום  06מ יותר נקבע בחוזה עימם, אך לא במקביל לשלם לספקים במועד בו 

 .יום לחשבון סופי 026-לחשבון חלקי, ו ממועד הגשת החשבון על ידי הספק
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בגין הקרקע, למעט אגרות  מהבעליםסוג של היטלי פיתוח  כלתגבה  לאהעירייה  4.9

 כאמור לעירייה ויעביר המשרד יגבהתשלומי הוצאות הפיתוח אשר  כנגדבניה, 

  לגבות שלאהעיריה  הסכמת. האמור בגיןמוותרת על כל טענה  העיריה. זה בהסכם

והיטלים כאמור תחול על זכויות הבניה המותרות לניצול על פי התוכניות  אגרות

 מאוחר בשלב שתאושר בניה זכויות הגדלת בגיןבלבד, כך ש זה בהסכם הכלולות

, לרבות היטל והיטלים אגרותהעיריה  תגבה, לרבות במסגרת הקלה, יותר

בוצעה רק לאחר  כאמורכל זאת ובתנאי שתוספת הזכויות  השבחה, על פי כל דין.

סתיימו עבודות ולא הסיום כל עבודות הפיתוח האמורות בהסכם זה. במקרה 

על פי כללי  ,תוספת עלויות פיתוח כפי שיקבע המשרד למשרדיזם ישלם ההפיתוח, 

  אשר יתווספו לתקציב הפרויקט. המשרד,

טלות למימון עבודות פיתוח או משימש במידה ויתברר כי תקציב הפרויקט  4.10

ועדת ההיגוי  , או על ידיועדת הפרויקטיםאשר לא אושרו על ידי אחרות 

פיתוח או העבודת תישא העיריה בעלות  -להסכם זה  11 כמשמעותה בסעיף 

ו בדרך של קיזוז א ,רדעל ידי השבה של הכספים למשוזאת המטלות האמורות, 

מכספים המגיעים לעיריה בגין חלף היטל השבחה בפרויקט או בכל אתר אחר, או 

  ,זוז מתשלומים המגיעים לעיריה בגין ביצוע עבודות הפיתוח על ידהבדרך של קי

 . הבלעדית להחלטתווהכל בהתאם  ,המשרדאו בכל דרך אחרת העומדת לרשות 

צמוד למדד תשומות הבנייה של ₪ מיליון  10המשרד יעביר הזמנות עד לסך של  4.11

המשרד  בגין השתתפות בשיפוץ רחוב שבזי )הותיק( וכן יעביר 2014חודש מרץ 

צמוד למדד תשומות הבנייה של חודש מרץ ₪ ליון ימ 37.5הזמנות עד לסך של 

המהווה השתתפות בעלות כביש הגישה לאיזור התעשיה כפי שיאושר על ידי  2014

אגף תקצוב ובקרה במשרד. עלויות אלה יכללו במסגרת עלויות הפיתוח, אשר 

התשלום כרזי הקרקע. כנגדן יגבה המשרד כאמור הוצאות הפיתוח מהזוכים במ

על פי ההזמנות כאמור יבוצע כנגד הצגת חשבונית על ידי העיריה, עד גובה הסכום 

 הנקוב בה.

למען הסר ספק הסכם זה אינו חל על תכנון וביצוע תשתיות מים וביוב אשר יוסדר  4.12

 . 3.11כאמור בסעיף  ותאגיד המים עין אפקהעירייה בהסכם נפרד בין המשרד 

  חינוךמוסדות  5

על אשר הקמתם מחויבת  ,מוסדות חינוך מכל סוג - חינוך"מוסדות " -זה  בהסכם 5.1

 רוגראמות ותקני משרד החינוך.פפי 

 הכלכלית החברהאו  העיריהידי  עלבוצע י ,חינוך במתחמיםבניית מוסדות תכנון ו 5.2

כאמור  נהלת הפרויקטימבניהול , מנהלות חברות או (החכ"ל -)להלן  העיריה של

  להלן. 10בסעיף 

משרד יפעל ככל יכולתו לכך שמוסדות החינוך שיבנו במסגרת הסכם זה יכללו ה 5.3

 בתוכנית החומש של משרד החינוך שתוכן לאחר החתימה על הסכם זה. 
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העיריה תכין פרוגראמה של מוסדות החינוך הנדרשים למתחמים, ולוח הזמנים  5.4

ורמים הרלוונטיים במשרד אישור הגללהקמתם. הפרוגראמה תהיה כפופה 

 החינוך.

הנדרשים לתכנית הכלולה  החינוךבניית מוסדות את העיריה מתחייבת להשלים  5.5

 םללוח הזמנים לאכלוס המתחמים השונילקצב השיווק ובהתאם בהסכם זה, 

המיועדים למטרה זו וף להעברת התקציבים פבכ, ונספח א'הנגזר ממנו, כמפורט ב

  .החינוך ממשרד

צמוד למדד תשומות הבנייה של  ₪ מיליון 75לסך של  עדהזמנות  יעביר המשרד 5.6

 הקמת לצורך הנדרשותבניה ופיתוח  עבודות מימון לטובת 2014אפריל חודש 

 על יוצאו ההזמנות. על ידי משרד החינוךבמלואן מנות ושאינן ממ ,החינוך מוסדות

 ההוצאות סך ובין, למבנה החינוך משרד הרשאת שבין הפערכנגד  המשרד ידי

 לקצב ובהתאם, החינוך משרד מהרשאת 150% של לתקרה עד, מבנה לאותו בפועל

 השטח עפר גסות וביצוע קירות תומכים בהיקף המגרש עבודות כולל)לא  השווקים

, הפיתוח עלויות במסגרת יכללו אלה עלויות. (כלליהנכללות בעבודות הפיתוח ה

התשלום  הוצאות הפיתוח מהזוכים במכרזי הקרקע. המשרד היגב כנגדן אשר

 .ד' נספחלעניין זה ביהיה בהתאם לאמור 

 לבין ,במתחמים החינוךבפועל של בניית מוסדות  עלותה בין פערשיהיה  ככל 5.7

בניה כאמור, ולאחר מימון עבודות   החינוך משרדידי  על וועמדשי יםהתקציב

העצמיים  מקורותיה מתוך הפער היכוס - 5.5בסעיף  ידי המשרד כאמור על ופיתוח

כאית ז היאהשבחה או היטל השבחה להם  טלהי חלף כספישל הרשות, לרבות 

 הרשות.  יבפרויקטים אחרים בתחומבפרויקט או  שיווקיםבגין 

 )רשות( בניית מוסדות ציבור 0

מעונות יום, מקוואות, בתי כנסת,  –" ציבור )רשות("מוסדות  -בהסכם זה  6.1

  ספורט, מגרשי ספורט, מתנ"סים, ספריות.אולמות 

בוצע על ידי ת  ,'ה, כמפורט בנספח במתחמים )רשות( ציבור מוסדותבניית תכנון ו 6.2

המשרד יגבה מהזוכים במכרזי  .קטפרויה תנהליניהול מב ,"להחכ או העיריה

מוסדות ציבור למימון הקמת ליחידת דיור ₪  7,500הקרקע במתחמים סך של 

העברת הכספים והשימוש בהם יתבצע  הצמדת הסכומים הגביה,)רשות(. אופן 

 .ן זהיבהתאם לכללים המקובלים במשרד לעני

₪  7,500המשרד יכלול במכרזי הקרקע תנאי לפיו יגבו הוצאות פיתוח בסך של 

 9 לאחר השיווק מכוח תקנהבפועל שתקבל היתר בניה נוספת בגין כל יחידת דיור 

או בהתאם  2002-יכרת מתכנית(, תשס"בלתקנות התכנון והבניה )סטיה נ

כאמור, אלא לאחר שווידאה . העיריה לא תאשר היתר בניה בגין יחידה לתוכנית

 כי המבקש שילם את הסך האמור למשרד.
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צמוד למדד תשומות הבנייה של   ₪ מיליון 83 לסך שלעד הזמנות המשרד יעביר  6.3

 . קצב הוצאת לצורך סיוע במימון הקמת מוסדות ציבור )רשות( 2014 אפרילחודש 

ההזמנות יהיה בהתאם לקצב השיווקים והתשלום לפי ביצוע בפועל ועל פי נהלי 

 המשרד.  

, יתבצע 'ה נספחלהסכם כ המצורפת)רשות( ברשימת מוסדות הציבור  שינוי 6.4

 בהסכמת שני הצדדים. 

המפורטים )רשות( בניית מוסדות הציבור תכנון ואת מתחייבת להשלים  ההעיריי 6.5

ללוח הזמנים לאכלוס המתחמים השונים לקצב השיווק ובהתאם , 'הנספח ב

עברת התקציבים המיועדים למטרה זו בכפוף לה, ונספח א'הנגזר ממנו, כמפורט ב

  .כאמור לעיל

מותנית הקשור למעונות היום  בכלשל העיריה לעמוד בלוחות הזמנים  כולתהי

  .כלכלהה ממשרדבקבלת אישורים ותקציבים במועד 

ים לבין התקציב עלות בפועל של בניית מוסדות ציבור )רשות(הבין  ה פערככל שיהי 6.6

 באופןה מכל מקור אחר, יותקציבים נוספים שיועמדו לעירי ,ו כאמורועמדשי

ים תהיה גבוהה מהתקציבמוסדות הציבור )רשות( בניית של בפועל עלות הש

 חלף כספיהעצמיים של העיריה, לרבות  מקורותיהמתוך  הפער היכוס, וועמדשי

בפרויקט זה ו/או זכאית בגין שווקים  אהי להםהיטל השבחה או היטל השבחה 

  הרשות.בפרויקטים אחרים בתחומי 

 ישן מול חדש   7

להסכם  7סעיף ה לפי ייתרת התקציב שהועמד לעיריבגין תוקדם הוצאת ההזמנה  7.1

העין -ראש של הוותיק בחלק בתשתיות השקעה שעניינו 29/12/10מיום  הפיתוח

,  אשר טרם עבר 1/2011צמוד למדד  ₪ מיליון 44 של בסך"(, חדש מול)"ישן 

על כל הסכום הזמנה  .ואמור להיות משולם בהתאם לקצב השווקים הילעירי

שיוגשו פרויקטים אישור ה  ועדיום ממ 60 תוךבועבר על ידי המשרד לעיריה, ת

 "ישן מול חדש"נהלי ל בהתאםהתשלום יבוצע  .לאחר החתימה על חוזה זה

 . סכום זה מהווה סכום סופי ומוחלט עבור יח"ד נשוא הסכם זה.במשרדהנהוגים 

העבודה להשקעה בתשתיות כאמור בסעיף זה תועבר לאישור  תכניתיובהר כי  7.2

לאישור  בכפוף מימונןל הסכוםהמשרד קודם ביצועה. לאחר ביצוע עבודות, יועבר 

, ספק הסר למען. ביצוען בגין חשבוניותבכתב מאת המשרד, שינתן לאחר קבלת 

 מהמשרד העיריה זכאית להם מהסכומים ינוכה, כאמור לעיריה שיועבר הסכום

 הנ"ל. הפיתוח להסכם 7 סעיף לפי

 העירייהעיקרי התחייבויות  8

בהתאם להתחייבויות וזאת  ,צמודותהתשתיות הו ראש השטחלפתח את תשתיות  8.1

מפרט עבודות לפרוגראמה, ל, נספח ט'המדינה כלפי היזם לפי ההסכם המצורף כ

וכן מוסדות חינוך וציבור כמפורט בהסכם  משרדהעל ידי  /הוכנושיוכנו ולתוכניות

 . זה
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שמתפקידה לוודא את  ,ועדת ההיגוי מטעםלמערכת בקרה ופיקוח לפעול בכפוף  8.2

על ידי י העירייה לסטנדרטים והנחיות שיקבעו התאמת ביצוע העבודות על יד

נהלים ולוחות זמנים לעבודת מערכת הבקרה  או על ידי ועדת ההיגוי.המשרד 

 יום 60בתוך זה  ויצורפו כנספח להסכםבין הצדדים ייקבעו בהסכמה , והפיקוח 

    .חתימתוממועד 

 יזמים ידי על יוגשו אם, 'ז כנספח בזה המצורף העיר מהנדס של למכתבו התאםב 8.3

הוועדה מ הדיור יחידות מספר להגדלת בקשה הכוללות בניה להיתרי בקשות

לתקנות התכנון והבניה )סטיה ניכרת  9המקומית לתכנון ובניה לפי תקנה 

, בבקשה לתמוך תהיה העיר מהנדס של העקרונית עמדתו, 2002-מתכנית(, תשס"ב

  .על פי שיקולים מקצועיים ענייניים

מפורטת לשטחים המסומנים  תוכנית יגישוויזמים מפרויקט "לב ישראל"  במידה 8.4

הוועדה  בפני  עירייהה תמליץ (150/רנבתוכנית  לים)הכלו בעתיד מפורטלתכנון 

, והכל למגורים מהשטח 25%עד לשינוי ייעוד של ולבניה המקומית לתכנון 

  .ז' בהתאם למכתב מהנדס העירייה המצורף כנספח

 ,של העיריה או מי מטעמה זיםוהח בכל בדק תקופת לקבוע מתחייבת העירייה 8.5

שבוצעו  דאוולועבודות הפיתוח פקח על מול קבלני הביצוע. באחריות העירייה ל

כל התיקונים במשך כל תקופת הבדק. ביצוע המעקב, הפיקוח והדיווח ביחס 

 לתיקוני בדק הינם באחריות העירייה. 

ולא  ,תהיה באחריות העיריה מסירתןהסר ספק, תחזוקת התשתיות לאחר  מעןל 8.6

  .הפרויקט תקציבמתמומן 

 אישור לרבות, הנדרשות הפעולות כל את ככל שהמשרד יחליט כי העירייה תבצע  8.7

בלשכת רישום  זכויותיהם של רישום לבצעלאפשר למשתכנים  כדי "ר,תצ

ככל שהמשרד יבצע את הפעולות  .הפרויקט תקציבממטרה זו  תמומן המקרקעין

כל כנים לבצע רישום כאמור, לא יועבר לעירייה תכדי לאפשר למשאמורות ה

  .זו הלצורך ביצוע מטלתקציב 

לתכניות לגביהן ניתנה הרשאה לפיתוח או אישור להתחיל בביצוע עבודות  ביחס 8.8

 פסולת שפיכת לרבות ,ולמנוע פלישות לאתר מתחייבת העירייההפיתוח, 

אין באמור . רדמשל שכאלה פלישות על לאלתר ולדווחנשוא הסכם זה,  קעיןלמקר

 בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות וחובות העירייה על פי כל דין.

 הוצאת היתרי בניה 9

והרצון והצורך במתן מענה מהיר ויעיל הצפוי במתחמים, לאור היקף הבניה הגדול  9.1

תפעיל  ,לבנייה של יחידות הדיורוהן לביצוע התשתיות  הן ,בהוצאת היתרי בניה

 ,היתר בניהמתן ל בקשותמנגנון מיוחד לבדיקת העיריה במסגרת מנהלת הפרויקט 

ובלוח  לקבל היתרי בניה כחוקזוכים במכרזי הקרקע הכל על מנת להקל על הו

 .זמנים קצר
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ימים ממועד הגשת  90 -לא יאוחר מהעירייה מתחייבת להוציא היתרי בניה  9.2

  .ובלבד שהבקשה להיתר הוגשה כנדרש על פי דין, הבקשה להיתר

 הפרויקט נהלתימ 06

, יהילעיר חיצוני גוף עם בהתקשרות, העיריה תקים זה הסכם של ביצועו לצורך   10.1

 בביצוע הילעירי לסייעלנהל את כל המתחמים ו יהיה שמתפקידה מנהלה

 נהלתיבמ התפקידים בעלי(. הפרויקט נהלתימ - להלןעל פי הסכם זה ) יהמטלות

 סכםה לפילביצוע מטלות העיריה  רלוונטיםה מקצועייםה גורמיםההפרויקט יהיו 

למגורים, אבטחה ושמירה על פיקוח על הבניה  ביצוע ובכלל זה ,כאמור זה

 בקרה עריכת ובקרה על השלכת פסולת בנין במקומות מסודרים, פיקוחהאתרים, 

 שלא לוודא במטרה, הביצוע מול הפיתוח עבודות עלויות אומדן לבחינת שוטפת

בהנפקת היתרי בניה  סיוע ,הארוך ולטווח הקצר לטווח בתקציב גירעון צפוי

 על שיוטלו הפעילויות סוגי את יאשר ההיגוי בוועדת המשרד נציגוכיוצ"ב. 

 ותקורה ניהול דמי עירייהה מקבלת בגינן אשר מטלות יכללו לא ואלה, המינהלת

  .זה להסכם 3 סעיףב כאמור

עד התקציב הכולל להקמתה ותפעולה השוטף של מנהלת הפרויקט יהיה סך של   10.2

עבור כל  2014 ינוארלמדד המחירים לצרכן של  צמודמע"מ  כולל₪ ליון ימ 1

מומן מעלות ההפעלה החודשית ת 70%חודש בו תפעל, בהתאם לחלוקה הבאה: 

על ידי ומן ת זו תמומעל 30% -מתוך תקציב עלויות הפיתוח של הפרויקט ו

 העיריה ממקורותיה העצמיים.

 , לעיל 10.2כאמור בסעיף של המשרד בהפעלה החודשית היחסי תשלום חלקו  10.3

שיאושר על ידי  יבוצע כנגד הגשת חשבוניות ודו'"ח ביצוע מטעם העיריה

 . המשרד

בחירת הגורם החיצוני שיפעיל את מנהלת הפרויקט והגורמים המקצועיים  10.4

על ידי העיריה באישור  תיעשה בחירתו של כל בעל תפקיד,, לרבות שיועסקו בו

  .בוועדת ההיגוי האוצר משרד נציגו רדשהמ נציג

ועדת ההיגוי מנהלת הפרויקט יבחן על ידי של  ההיקף פעילותה, תפקודה ותקציב 10.5

 הוועדה טיחלתתום שלוש שנים ממועד הקמתה, ובהתאם לנסיבות  לקראת

 הנדרש התקציב ובדברלשנה נוספת,  המנהלה של פעילותה המשךב צורךה בדבר

 לאש לבדובהלאה מדי שנה,  וכן. בתום שנה זו תערך בחינה נוספת כאמור, לכך

 .  תחילת עבודתהממועד  יםשנ 7 תוםל מעברתוארך פעילות המינהלה 

 ועדת היגוי 00

שימנה המנהל הכללי  ,משרדהנציג שבראשה יעמוד  יקטתוקם ועדת היגוי לפרו 11.1

שימנה המנהל  משרד האוצררמ"י שימנה מנהל רמ"י, נציג  נציג של המשרד,

 עדתובו החלטות קבלת .שימנה ראש העיר העיריה גנציוהכללי של משרד האוצר, 

 .חבריה של קולות ברובההיגוי תהיה 
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, החלטות בישיבתה הראשונה תקבע ועדת ההיגוי את סדרי עבודתה ומנגנון קבלת 11.2

 מחברי שאחד מעת יום 30 תוך או, חודשים לשלושה אחת לפחות תתכנס הוועדה

 יהוועדה תהיה רשאית לקבל החלטות באישור טלפונ .לכנסה בקש הוועדה

 מוסמכת תהיה אשרמשנה  וועדתרשאית למנות  תהיה"ל, הוועדה בדוא שיתועד

העתק מהחלטות הוועדה  .עיכובים ונזקים למניעת אופרטיביות החלטות לקבל

ועדת ההיגוי וכן למנכ"ל העירייה, גזבר העירייה,  יברו/או וועדת המשנה יופצו לח

 חשב המשרד  ומנהל אגף בכיר תקצוב ובקרה במשרד.

 של ועדת ההיגוי:העיקרי תפקידה  11.3

 בפרויקט. תכנון, פיתוח וצרכי השיווקללקבוע סדרי עדיפויות  11.3.1

 .לפעול לקביעת אסטרטגיה שיווקית ומיתוג הפרויקט 11.3.2

או  ןשינוי באומד, עבודות נוספותהצורך בביצוע תקציב, לדון ב 11.3.3

ונהלי ביצוע תשלומים לפי צרכים שיועלו עם ההתקדמות  בעלויות,

 .בביצוע

שיתעוררו סביב יישום הוראות הסכם זה  לדון בחילוקי דעות 11.3.4

 במחלוקת יכריעו ההיגוי בוועדת קולות במקרה של שויון ופרשנותן

 .המשרד"ל ומנכ העירייה ראש

המפורט של התשתיות ולהסרת חסמי תכנון לפעול לקידום התכנון  11.3.5

לדון בבעיות הנוגעות להסרת החסמים ולבצע התאמה  וביצוע

יעיל בין כלל , תוך קיום תיאום מהיר וכמתבקש בקצב השיווק

 .הגורמים הרלבנטיים

 .לוחות זמנים לביצוע התשתיות עדכון לאשר 11.3.6

 ,רקעזוכים במכרזי הקתקבולים שנגבו מהדיווחים לגבי לקבל ולבדוק  11.3.7

 .הוצאות שהוצאו בפועלגבי שרד האוצר ולכספים שיועברו ממלגבי 

 .על פי הסטנדרטים וההנחיות שניתנולוודא שהעבודות מבוצעות  11.3.8

ע ולקבוכפוף להסכמת העירייה להטיל מטלות נוספות על העירייה  11.3.9

 .מקורות מימון ממשלתיים לביצוען

על ועדת  לדון בנושאים נוספים שיוחלט בהסכמת כל הצדדים להטיל 11.3.10

 ההיגוי מעת לעת.

מובהר כי החלטות וועדת ההיגוי ו/או החלטות שיתקבלו בהתאם  11.3.11

להסכם זה כפופות לאישור הגופים המוסמכים של כל  11.3.4לסעיף 

הפנימיים החלים עליהם לעניין  םנהליהל על פי ואחד מהצדדים והכ

 .זה

 התקשרויות העיריה 02
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לבין צדדים שלישיים, או מי מטעמה הסכם זה בין העירייה לפי כל ההתקשרויות  12.1

, שימנה המנהל הכללי של משרדהדיני המכרזים. נציג  לרבות ,תעשנה על פי כל דין

 .העיריהמטעם  בוועדת המכרזים משקיףישמש כ המשרד,

 עםעל חוזים  חתימה/או כוונה להתקשר בפטור ממכרז ו/או ופרסום מכרז  טרם 12.2

להתקשרות  קבלת אישור תקציבי לצורךלמשרד יה העירתפנה  ,ביצוע קבלני

 . תנאי הסף המיוחדים של אותו מכרז ספציפיהמשרד לוכן לצורך אישור  כאמור

מסמכי המכרז, לרבות תוכניות, את לעיונו קבל לרשאי לדרוש  משרד יהיהה

 .ולבודקם כתנאי למתן אישור לפרסום המכרז

 אחריות לנזקים 01

שייגרמו  לכל נזק או הוצאהבאחריות משרד היישאו כלפי  או החכ"ליה העיר 13.1

או לצדדים שלישיים כתוצאה מכל מעשה או מחדל של העירייה ו/או  למשרד 

ליידוע העירייה בדבר כפוף  א הסכם זהשעבודות נוביצוע הנוגע להחכ"ל ב

יה ו/או . העירההליכים המשפטיים ומתן אפשרות להתגונן בפניהם ע"ח העירייה

כפוף לפסק דין  ל נזק או הוצאה כאמורעל כמשרד ההחכ"ל יפצו או ישפו את 

 האמור .או הוראה של בית משפט או פשרה מוסכמת על העירייה והמשרד  חלוט

 של המשרד. מחדל או ממעשהכתוצאה  םכל אימת שהנזק נגר יחול לא

הקבלנים מטעמם, יתחייבו לערוך על ן נותני השירותים או כחכ"ל ואו ההעירייה  13.2

 13.1לצורך כיסוי הנזקים המפורטים בסעיף  הנדרשיםחשבונם את הביטוחים 

, ותנאיהם היקפם, הביטוח ונספחי השיפוי כתב נוסח .משרדהכפי שידרוש לעיל, 

  .יקבע על ידי יועצי הביטוח של המשרד

  ביטול ההסכם 01

יובהר כי במקרה בו, כתוצאה מכל סיבה שהיא, איחר אחד הצדדים בביצוע  14.1

(, יהיה המאחר הצד -להלן ששה חודשים או יותר )מטלותיו בתקופה העולה על 

 הדיור ליחידות ביחס, זה להודיע לצד המאחר על ביטול הסכם שכנגדהצד  רשאי

 .מראש יום  90, בכתב להודעה כפוףב וזאת ,שווקו שטרם

 של ביטול ההסכם כאמור מובהר ומוסכם כדלקמן:  במקרה 14.2

הצדדים ימשיכו להתנהל בהתאם  - ביחס לתוכנית בה החל השיווק 14.2.1

 והביטול לא יחול לגביהן. ,להוראות הסכם זה

תהיה רשאית לבחור העיריה  - תוכנית בה טרם החל השיווקל יחסב 14.2.2

זה לעניין אם להמשיך לנהל את הפיתוח בהתאם לכללים הקבועים 

או לפעול  ,בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל כפי שיהיו באותה עת

 אות הקבועות בחוקי העזר של העיריה. בהתאם לכללים ולהור

ככל שתבחר העיריה לפעול בהתאם לכללים ולהוראות הקבועות  14.2.3

ין כספים שהושקעו יבחוקי העזר, תיערך התחשבנות בין הצדדים לענ

הזכות לקזז כספים רד ותישמר למשעד אותו מועד, בפיתוח תשתיות 
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מקדמות או המגיעים למשרד עבור עבודות שבוצעו בקדם מימון 

יה ימכל תשלום שמגיע לעיר , וזאתשהועברו לעירייה על ידי המשרד

 יום מראש.  30בכתב, לפחות בכפוף למתן הודעה  את המשרד,מ

 שונות 05

 זה. אלא אם צוין אחרת בהסכם תשומות הבנייהיוצמדו למדד אומדני הפיתוח  15.1

הסכם זה והרשאות שיוצאו על פיו, לא יהוו ולא יתפרשו כיפוי כח או הרשאה  15.2

לעירייה או לחכ"ל כמוסמכים לקבל על עצמם התחייבויות בשם המשרד, או 

 להציג עצמם כמי שמוסמכים לפעול בשמו. 

 -)להלן מועצת מקרקעי ישראל  ואישור העירייה מועצתהסכם זה טעון אישור  15.3

. המשרד יפעל כך שהנושא יובא םמחייב רק לאחר אישורויכנס לתוקף ( המועצה

 יום ממועד חתימתו על ידי הצדדים.  60לאישור המועצה בתך 

 

___________________     ____________________ 

 משרד הבינוי והשיכון           ראש העיןעיריית        

 

 

                      _______________________________________ 

 משרד האוצר   רשות מקרקעי ישראל    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


