
באזור ע פנויה ביעוד "תעשיה" הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות חכירה בחטיבת קרק
 )להלן: "ההליך"( ין שורק בראשון לציוןמעותעשייה 

 רכישת זכויות חכירה מהוונותל בזה הצעות  "( מזמינההניצעתחברת אלבר ציי רכב )ר.צ.( בע"מ )להלן: " .1
המצויים ברחוב , 5418בגוש  23חלק מחלקה כ יםהידועמקרקעין ב 06/07/2059לתקופה שסיומה ביום 

 67/1"מעוין שורק" בראשון לציון, ביעוד "תעשיה" בהתאם לתכנית רצ/, אזור תעשיה 11אריה שנקר 
חלקים  42271חלקים מתוך  7225 המהווים )ברוטו( מ"ר 7,225"( בשטח של  המקרקעין)להלן: "

בהתאם למפורט להלן ובכפוף  "(הממכר)להלן: "מהזכויות הבלתי מסוימות )במושע( במקרקעין 
 . על ידי המציעים מסמכי ההליך כללהמצאת 

)שלושים ושישה מיליון שקלים  ש"ח 36,000,000א יפחת מסך של את ההצעות יש להגיש בסכום של .2
 , עלולות להיפסל. מסכום המינימוםהצעות שסכומן יפחתו "(. מינימוםהסכום )להלן: " חדשים(

, במסירה אישית, עד ולא יאוחר הניצעתלהגיש בכתב למשרדו של ב"כ  לרכישת הממכר ישאת ההצעות  .3
", בסך של בע"מ אלבר ציי רכב )ר.צ.(בצירוף המחאה בנקאית לפקודת " 16:00בשעה  10/05/2018מיום 
  המחאה זו תישמר בידי ב"כ הניצעת עד להכרזת הזוכה. מגובה ההצעה. 10%

 יפסל. עלולה לה, אמור בסעיף זהבנקאית כ תצורף המחאהלא הצעה שאליה 

הבלעדית לבדוק בעצמו את טיב הממכר,     (. על המציע ובאחריותו As-Isשהוא ) כפיהממכר נמכר במצבו  .4
מצבו הפיסי, התכנוני, המשפטי, הרישומי, שטחו, ייעודו, מיקומו, מצב הזכויות בו, אפשרויות ניצולו, 

נוגע לרכישה ולממכר. אין בכל מידע אשר נמסר ו/או יימסר על ההיתרים החלים לגביו וכל היבט אחר ה
כדי להוות מצג כלפי המציעים ו/או מי מהם באשר לממכר ו/או למצב  ו מי מטעמהו/א הניצעתידי 

אחריות כלשהי כלפי המציעים ו/או כלפי צדדים  הניצעת ו/או מי מטעמההזכויות בו ו/או כדי להטיל על 
 שלישיים. 

לרבות נספחיה  לרכישת הממכר יש להגיש על גבי טופס הצעה בלתי חוזרת לרכישת הממכרהצעות בכתב  .5
ם בידי המציע ובצירוף מיחתו םנוסח הסכם מכר, כשהו ו/או האישורים ו/או המסמכים הנדרשים

. ההמחאה הבנקאית הצעה בלתי חוזרת תהא הצעת המציעלעיל.  3כאמור בסעיף  המחאה בנקאית,
 לא נתקבלה. ו תוחזר למציע שהצעת

, תחולט כנדרשמכל סיבה שהיא ו/או לא חתם על הסכם מכר  ,הצעתו קבלהנתלאחר ש ,חזר בו המציע .6
 . העומד ו/או שיעמוד לניצעת נגדו ההמחאה הבנקאית שצירף להצעתו וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר

 לרבות רשימת האישורים ו/או המסמכים הנדרשים הבלתי חוזרת לרכישת הממכר טופס ההצעה את .7
או  03-6151530באמצעות טל': לאחר תיאום אליהו טייב, עו"ד  – לקבל אצל, ניתן נוסח הסכם המכרו

  .elyhaut@albar.co.ilבאמצעות דוא"ל: 
שומרת לעצמה את כל הזכויות ובכלל זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, גם לערוך שינויים  הניצעת

ומכל סיבה אחרת כפי שיידרש לפי  ,בנוסחי מסמכים, לרבות בעקבות שאלות הבהרה אם וככל שתוצגנה
 שיקול דעתה הבלעדי. 

ון. פרסום זה הינו לידיעה ידלא לעלות לשעלולה הצעה שלא תומצא על פי האמור לעיל, מסיבה כלשהי,  .8
בלבד ואין באמור בו כדי לחייב את הניצעת בכל צורה שהיא, לא מבחינת תכנו ולא לגבי המועדים 

על כל שעליו יידרש הזוכה לחתום,  המכר הנזכרים בו. התנאים המחייבים הם אלה אשר יופיעו בחוזה
 נספחיו. 

את  ת לעצמהא שומראו איזו הצעה שהיא והיבל את ההצעה הגבוהה ביותר לק תמתחייב הניצעת אינה .9
הזכות לנהל מו"מ עם המציעים כולם או מקצתם ו/או לערוך התמחרות ביניהם, והכל בכפוף לשיקול 

 . ה הבלעדידעת

 המציעים ו/או הניצעת לא ישלמו דמי תיווך.  .10

 מכלליות האמור, אף לאאו איזה מהם ומבלי לגרוע דיני המכרזים לא יחולו  ו/או הליך זה על הזמנה זו .11
 .1993-תקנות חובת המכרזים, תשנ"ג

 
 

 חברת אלבר ציי רכב )ר.צ.( בע"מ
 , ראשון לציון13מרחוב אריה שנקר 



 03-6151767, פקס': 03-6151530טל' 
 
 

ע פנויה ביעוד "תעשיה" בשכונת חכירה בחטיבת קרקזכויות הצעה בלתי חוזרת לרכישת 
 בראשון לציוןין שורק באזור תעשייה מעו

 לכבוד
 )להלן: "הניצעת"( 512642281חברת אלבר ציי רכב )ר.צ.( בע"מ, ח.פ. 

 אצל עו"ד רימון תלחמי 
 , תל אביב132רחוב מנחם בגין 

 
זכויות בזה הצעה בלתי חוזרת לרכוש את  /המציע_____________ ת.ז. ______________, אני הח"מ 

, אזור 11המצויים ברחוב אריה שנקר  5418בגוש  23מחלקה חכירה מהוונות במקרקעין הידוע כחלק 
"( המקרקעין)להלן: " 67/1, ביעוד לתעשיה, בהתאם לתכנית רצ/תעשיה "מעוין שורק" בראשון לציון

___% מהזכויות הבלתי מסוימות  -חלקים וב 42271בשטח של  ____ מ"ר המהווים ____ חלקים מתוך 
 ן ובתנאים כדלקמן:באופ"( הממכר)במושע( במקרקעין )להלן: "

במחיר של , AS ISהפיסי והמשפטי כפי שהוא כיום,  במצבו הממכרלרכוש את  /האני מציע .1
 ובמילים: ____________________.  ₪ _______________

עו"ד רימון תלחמי "לפקודת "( השיק)להלן: " ₪____ ______על סך __ בנקאי בזה שיק /תאני מצרף .2
התמורה על חשבון  שתהא, מקדמה הממכרמהצעתי לרכישת  10%בשיעור של כמקדמה  "בנאמנות

 .הממכררכישת ל

מסכום המינימום המפורט בהזמנה להציע הצעות  פוחתאני מתחייב/ת שסכום התמורה בהצעתי לא  .3
 מטעם הניצעת. ידוע לי שאם הצעתי תפחת מסכום המינימום, הרי שהניצעת עלולה שלא לקבל את הצעתי. 

 .ללא כל ריבית ו/או הפרשי הצמדה בערכו הנומינליאני מסכים/ה כי השיק יושב לי, אם לא אזכה במכרז,  .4
אף אם הסך הנ''ל לא יוחזר לי  הממכרהמאשרת לי לרכוש את  הניצעתת כי עם קבלת החלט /האני מסכים .5

רכוש את , ובמקרה כזה תחשב תמורת השיק כפיצוי בגין הפרת התחייבותי להממכרלא ארכוש את 
 .הממכר

לפעול על  /תאני מתחייבו. נספח "א"להצעתי זו, מצ"ב הסכם מכר לרכישת הממכר חתום על ידי ומסומן כ .6
 פיו מיד עם החלטת הניצעת לאשר את הצעתי. 

העצמיים  יממקורותי₪ כדלקמן: ______________  התמורה לרכישת הממכראני מתחייב/ת לשלם את  .7
 משכנתא".ה מובטחת בבאמצעות "הלווא______________ ₪ -המצויים ברשותי כבר כעת ו

 להצעתי זו, מצ"ב המסמכים ו/או האישורים כדלקמן:  .8
 

 להצעתי זו; נספח ב'נתוני הגורם המציע, מצ"ב כ .8.1

 להצעתי זו; נספח ג'התחייבות לשמירת סודיות, מצ"ב כ .8.2

 להצעתי זו;* ח ד'נספאישור על ניהול ספרים, מצ"ב כ .8.3

 להצעתי זו;* נספח ה'אישור מורשי חתימה בשם המציע/ה, מצ"ב כ .8.4

 ;*נספח ו'פרוטוקול המציע/ה להתקשרות בעסקה לרכישת הממכר, מצ"ב כ .8.5

 ; נספח ז'תעודת זהות או התאגדות של המציע/ה, מצ"ב כ .8.6
 

 האת הזכות לערוך התמחרות בין המציעים ו/או חלקם לפי שיקול דעת ההניצעת שומרת לעצמידוע לי כי  .9
 .הבלעדי

 י"ע הרכישה תאושר אם, זו להצעתי בהתאם, הממכר בגין התמורה מלוא את לשלם ת/מתחייב אני .10
 .אישורה ממועד ימים_______  בתוך, הניצעת

 . /עוסקו/או שותפות נספח זה רק ביחס לתאגיד להמציאיש * 
 

 באתי על החתום:ולראיה 
 

__________________                __________________                         _______________ 



  חתימה    /ח.פ.תאריך                                        שם מלא  ת.ז.          
 

 ___________________        טל' נייד: ___________________ טלפון בבית:
 ______________________כתובת: 

 
 

 להצעה  נספחים

 

 /החתום על ידי המציע על נספחיו הסכם מכר – א'נספח 

  נתוני הגורם המציע –נספח ב' 

 התחייבות לשמירת סודיות  –נספח ג' 

 אישור על ניהול ספרים –נספח ד' 

 אישור מורשי החתימה בשם המציע/ה –נספח ה' 

 פרוטוקול המציע/ה להתקשרות בעסקה לרכישת הממכר –נספח ו' 

 תעודת זהות/התאגדות של המציע/ה –נספח ז' 

  

  



 נספח א'

 הסכם מכר חתום על ידי המציע/ה

 



 'בנספח 

 נתוני הגורם המציע

  
אישיות בנספח זה בהתאם לסוג הההתייחסות בנספח זה הינה ל"חברה", לפיכך, יש למלא הפרטים 

 אחר( בשינויים המחויבים.המשפטית של המציע )חברה/שותפות/עוסק/

 :כלליים נתונים .א

 _____________________________  :האישיות המשפטית סוג

          :החברה שם

          :' חברהמס

          :יסוד מועד

          :כתובת

          :' טלפוןמס

         :פקסימילה' מס

        :דואר אלקטרוני כתובת

 ______________________________   :איש קשר פרטי

 :ובעלי זכויות חתימה מנהלים .ב

 

 תפקיד

 

' תעודת זהותמס משפחה שם  פרטי שם   

    

    

    

    

 



 

 

 

: הערות .ג
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

_________  _____________                        __________         _____________ 

 וחותמת חתימה        תפקיד     מלא שם         תאריך    

 

 

 אישור

הח"מ עו"ד/רו"ח* ____________________ אשר כתובתי היא ___________________,  אני

ידי ה"ה -מסמך זה נחתם בפני על ביום __________  שהנני עו"ד / רו"ח של המציע, מאשר כי

____________, אשר חתימתם בצירוף חותמת המציע כפי שנעשו לעיל,  -_______________ ו

 בר ועניין ולאמור במסמך זה.מחייבת את המציע לכל ד

 

 

                  ____________________________ 

 חעו"ד / רו"            

 

 

 

 
  



 'ג נספח
 

 לשמירת סודיות  המציע/הכתב התחייבות מטעם 
 

הניצעת, חברת אלבר ציי הרינו מתחייבים כלפיכם לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע או דו"ח על ושל 
ו/או כל הפיננסי והעסקי התכנוני, (, לרבות ובמיוחד כל המידע "הניצעת")להלן:  בע"מרכב )ר.צ.( 

, אשר יגיע לידיעתנו, אם יגיע, לצורך מילוי התחייבויותינו ו/או הניצעת מידע אחר באשר לממכר
פי הוראותיכם -כלפיכם תוך ו/או עקב ביצוע הסכם זה ולא להעבירו או לגלותו לגורם כלשהו, אלא על

המפורשות בכתב ו/או כמתחייב מכל דין. ידועות לנו ההוראות הקובעות את חובת שמירת הסודיות 
 וידוע לנו כי אם נפר אותן אנו צפויים לתביעות אזרחיות ו/או פליליות.

 

וכי לא נהיה  הניצעתנשוא הסכם זה, הינו בבעלותה של  רכישת הממכרידוע לנו כי כל מידע בקשר עם 
, למעט לצורך ביצוע הניצעתכל שימוש שאינו לצורך ביצוע התחייבויותינו כלפי רשאים לעשות בו 

 ו/או כמתחייב מכל דין. המצ"ב להצעה כנספח א' סכםהפי ה-על ההליךישיר של 
 

הננו מתחייבים כי לא יישאר ברשותנו או בחזקתנו איזה שהוא מידע מהמידע שהעברתם אלינו, באם 
 פי ההתקשרות בינינו בצורה כלשהי.-מילוי התחייבויותינו על יהיה מידע שהועבר אלינו, לצורך

 

ידנו שימוש כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא לפי הוראתכם -הננו מתחייבים עוד כי לא ייעשה על
 הסכם ו/או כמתחייב מכל דין.הפי -המפורשת בכתב למעט לצורך ביצוע ישיר של השירותים על

 

מידע או חלק ממנו לצד ג' בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב מאת  הננו מתחייבים בזה שלא להעביר
 פי הסכם זה ו/או כמתחייב מכל דין.-עלהתחייבותנו למעט לצורך ביצוע ישיר של  הניצעת

 

 ופיננסי, , פרטיתכנונייעובד גם מידע כחלק מהתקשרותנו בהליך, יתכן והננו מצהירים כי ידוע לנו כי 
נת הפרטיות ותקנותיו. לאור זאת ובהתאם לכך, הננו מתחייבים פי חוק הג-על אשר חלקם מוגנים

 .לשמירה על סודיות המידעפי כל דין -לנקוט בכל אמצעי האבטחה )לוגיים ופיזיים(, הנדרשים על
 

יפר התחייבות זו ו/או  ינוו/או מי מטעמ נוו/או מי מעובדי אנובזאת כי בכל מקרה בו  יםמתחייב הננו
בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות שייגרמו לה  הניצעתלפצות ולשפות את  יםחייב נהייהחלק ממנה, 

ו/או  הניצעתכתוצאה מהפרה כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אשר יעמדו לכללית כנגד 
 עקב הפרת התחייבות זו כאמור. הו/או מי מטעמ המי מעובדי

 
 

 
__________________ 

 חתימה           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 נספח ד' 

 אישור על ניהול ספרים*

 ו/או עוסק ו/או שותפות זה רק ביחס לתאגיד אישור להמציא)*( יש 
  



 ' נספח ה

 *מורשי חתימהאישור 

 )*( יש למלא נספח זה רק ביחס לתאגיד ו/או שותפות.

 
 

אני, הח"מ, _____________________, עו"ד/רו"ח, מרח' ______________________, מאשר 
כי מכח החלטת התאגיד/שותפות, שנתקבלה כדין, ה"ה המפורטים להלן מורשים מטעם 

ת( לחתום ביחד/לחוד )מחק את המיותר( בשם ו_______________ )שם התאגיד/שותפ
, )כהגדרתו בהצעה לעיל( ההליךם המוגשים במסגרת התאגיד/שותפות על מסמכי ההצעה וההסכ

 :הניצעתידי -שפורסם על

 

 שם: ____________________, ת.ז.: ____________________

 

 שם: ____________________, ת.ז.: ____________________

 

 שם: ____________________, ת.ז.: ____________________

 

 ת.ז.: ____________________שם: ____________________, 

 

 

 

 

 תאריך            

 

 שם              

 

 תפקיד           

 

 חתימה + חותמת    

 
 

 
  



 ' נספח ו

 *פרוטוקול המציעה להתקשרות בעסקה לרכישת הממכר

 )*( יש למלא נספח זה רק ביחס לתאגיד ו/או שותפות.

  



 חברת _____________
 ח.פ. ______________

 "(החברה)להלן: "
 

 פרטיכל
 

 . ב_____מישיבת דירקטוריון החברה שהתקיימה ביום  _____ במשרדה הרשום של החברה 
 

 מניין חוקי.  :נוכחים
 

  :על סדר היום

אלבר ציי רכב )ר.צ.( בע"מ ח.פ. החלטת החברה לאשר התקשרותה בהסכם לפיו תרכוש מאת 
 5418בגוש  23חכירה במקרקעין הידוע כחלק מחלקה ה"( את זכויות המוכרת)להלן: "  512642281

"( המקרקעין, אזור תעשיה "מעוין שורק" בראשון לציון )להלן: "11המצויים ברחוב אריה שנקר 
___% מהזכויות הבלתי  -חלקים וב 42271בשטח של  ____ מ"ר המהווים ____ חלקים מתוך 

( וחתימת החברה על בהתאמה "מכרהסכם ה", "הממכרמסוימות )במושע( במקרקעין )להלן: "
המסמכים הנלווים למימוש העסקה לרבות חתימת החברה על מסמכים לצורך רישום הערת אזהרה 

 לטובת הרוכשת. 

 
 נבחר לכהן כיו"ר הישיבה. ______ת.ז. ________________    :יו"ר

 
 :הוחלט

 
לאשר את התקשרות החברה בהסכם כאמור לעיל וכן לאשר חתימת החברה על המסמכים  .1

הנלווים למימוש העסקה לרבות לצורך רישום הערת אזהרה לטובת הרוכשת וכן חתימה על 
 יפוי כח בלתי חוזר לעורכי הדין המטפלים בעסקה.

 
 מורשי זכויות החתימה מטעם החברה יהיו כדלקמן:  .2
 

 __ ת.ז. ___________________________ 
 _______________ ת.ז. ______________ 
  

 חתימת המנויים בצירוף חותמת החברה או בציון שמה המודפס, תחייב את החברה לצורך כך. 
 

              
         ________________ 
 יו"ר                      

 
 

 אישור עו"ד      
 

 /ת בזה כדלהלן:מאשר ____________, מרח' _________ ב ________,עו"ד  אני הח"מ, 

 החברה נתאגדה כדין בישראל, היא קיימת ופועלת ושמה לא שונה. 

בהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה ולדין החל על החברה, רשאית החברה לקבל את ההחלטה 
 מסמכי ההתאגדות שלה.דלעיל, ההחלטה הנ"ל מחייבת את החברה והיא נתקבלה כדין ובהתאם ל

המשתתפים באסיפת המנהלים )הדירקטוריון(, כמפורט בפרוטוקול דלעיל, הם מנהלי החברה 
 ומוסמכים כיום לפעול את פעולות החברה.



החתום על פרוטוקול זה ומוסמך על  ___________הריני לאמת את חתימת יו"ר הדירקטוריון, מר 
 ידי החברה לחתום על פרוטוקול זה.

 
                                       ____________________ ____________________ 

 _________, עו"ד                    תאריך                            
 

  



 ' נספח ז

 תעודת זהות/התאגדות המציע/ה
 


