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 באמצעות עזרה ובצרון 33-23גוארדיה -ליווי וארגון תושבים בפרויקט פינוי בינוי לה
 

  :ההתחייבותההרשאה ומהות  .1
 

כבעלי זכויות או חכירת המשנה או הזכאים להירשם  חכירההזכויות בעלי  אנו הח"מ,
 ו" עלי הדירותב"או  "הדיירים"ו/או בחנויות )להלן:  בדירות החכירה או חכירת המשנה

הממוקם ברחוב ________________ מספר _____  , בהתאמה( בבית המשותף""הדירות
הבית או "" הבנייןיפו, הידוע כגוש ______ חלקה _______ )להלן: "–אביב-בעיר תל

חברה עזרה ובצרון חברת לכך ש - ללא עלות -הסכמתנו והרשאתנו , נותנים את (המשותף"
פרויקט ניהול לתכנון ובעברנו בשמנו ומטעמנו  תפעל"( עזרה ובצרוןבע"מ )להלן: " לשיכון

ות ראות תכנים להובהתאקט הכולל בניינים נוספים כחלק מפרוי ,מסוג "פינוי בינוי" לבניין
 "(. הפרויקט)להלן: " /או כל הליך תכנוני אחרבניין עיר תקפות ו/או שיאושרו בעתיד ו

 
ידוע לנו כי עזרה ובצרון אינה היזם אלא תשמש עבורנו כמינהלת הפרויקט, תשתף אותנו 

תלווה אותנו את הפרויקט,  עבורנו נהלת, בפרויקטותסייע לנו לקדם את ההליך התכנוני 
אשר  מכרז לבחירת יזם ועבורנ פרסםתבתהליך,  את הדייריםעו"ד אשר ייצג בהליך בחירת 

 . ועבורנופעל בשמנו ת"( והיזם)להלן: " יקים את הפרויקט
 

 עזרה ובצרון תנהל עבורנו את המכרז לבחירת היזם והדיירים הם אלה שיבחרו את היזם
   פינוי בינוי. האיתו בהסכם יתקשרו ו  בפועל

 
ב ___________ נוספים שברחו בנייניםהבית המשותף יחד עם  ייהרסבמסגרת הפרויקט 

)או מחזיקי הדיירים , על ידי היזם "(המתחםמס' ___ חלקות _____ בגוש ______ )להלן: "
לגבי אלה המשכירים את  -, או יפים חלבמקום מגוריויגורו  יפונו מהמתחםדירותיהם( 

כאמור הבניינים שייהרסו במקום על חשבון היזם.  יקבלו דמי שכירות, והכל - דירותיהם
 שעם השלמתם יקבלו בעלי הדירות , כךאו בניין חדש בניינים חדשיםידי היזם  על מויוק

"דירת/ות )לעיל ולהלן: במתחם  חדשן זכויות בעלות או חכירה בדירות חדשות בבניי
 . ("הדירות החדשות" או התמורה"

 

 :למינהלתמינוי עזרה ובצרון  .2
 

שיפעלו בפרויקט בחירת יועצים בבחירת יזם וב ,עזרה ובצרון תסייע לדיירים בהכנת תכניות
ללא  ,אנו ממנים את עזרה ובצרוןלאור התחייבותה זו,  .דם של הדייריםללא כל תשלום מצ

 ומסמיכים אותה לצורך ביצוע הפעולות שלהלן:כמינהלת כל עלות מצדנו, 
 

 ;הם על כתב התחייבות זהחתמתבעלי הדירות ואיגוד  .2.1

 
תוסיף זכויות בניה חדשה למתחם, אשר  (ירבניין ע תוכנית)תב"ע ניהול הליך אישור  .2.2

  ;ת התמורהו/הם דירתאפשר את בניית הבניין/ים החדש/ים ובלמתחם ו

 
יט' לחוק 49"מתחם", כהגדרת מונח זה בסעיף  -ניהול הליך הכרזת המתחם כריכוז  .2.2

או כמתחם להתחדשות עירונית )פינוי  ,1962-התשכ"ג ,מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(
  ;1965-א' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה22אם להוראות סעיף בינוי( בהת

 
 ;ניהול הליך המכרז לבחירת היזם .2.4

 
יבחר, לצורך בניית הבניין/ים יניהול הליך ההתקשרות בין בעלי הדירות לבין יזם ש .2.5

 .החדש/ים
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וללא כל  על חשבונהק עסיעזרה ובצרון להתקשר ולה אנו מסמיכים אתלצורך ניהול ההליך,  .2
לפי הצורך, את כל היועצים הדרושים לצורך קידום ההליך, לרבות,  צד הדיירים,עלות מ

אנשי יועץ שיתוף ציבור, יועצים משפטיים, יועצים הנדסיים, יועץ כלכלי, שמאי, אדריכל, 
מובהר כי היועצים  .הנדרש על פי שיקול דעתה קשר עם בעלי הדירות וכל בעל מקצוע אחר

על מנת להוציא את הפרויקט אל הפועל תוך התחשבות  ובעלי המקצוע האמורים יפעלו
מקצוע אשר יועסק על ידי  בעליועץ ו/או כל  זהותכי  . כן מוסכםבאינטרסים של הדיירים

הסתייגויות,  היינהוככל שת נציגות הדיירים תובא לידיעתעזרה ובצרון בקשר עם הפרויקט 
 .יבדקו על ידי עזרה ובצרוןיאלה 

 

 :נקו לנו על ידי עזרה ובצרוןשיוע שירותי הניהול .4

 
, את שירותי הניהול לצורך שינוי ללא כל תשלום מצדם לבעלי הדירותעניק ת עזרה ובצרון

המתחם, ניהול ההתקשרות עם צדדים שלישיים לצורך הוצאת תוכנית בנין עיר החלה על 
אדריכלי הפרויקט אל הפועל ולבנייתו של הפרויקט עד השלמתו לרבות ניהול, ליווי הנדסי, 

 כמפורט להלן:, ומשפטי
 

יועצים לצורך ות עם התקשר - , ליווי עבודתם ופיקוח עליההתקשרות עם יועצים .4.1
לרבות אדריכל, יועץ תנועה, אדריכל נוף,  ,החדשה)תכנית בניין עיר( ע הגשת התב"

וכן ליווי עבודתם ופיקוח עליה, מודד, שמאי, עורכי סקרים וכיוצ"ב, ככל שיידרש, 
מוסכם כי עזרה . בתשלום שכרם של יועצים אלו בויייחו שבעלי הדירותלי במוהכל 

ובצרון תציג בפני הנציגות מספר אדריכלים העומדים על הפרק, תשמע את עמדת 
על ידי בסופו של דבר מוסכם כי האדריכל שייבחר הנציגות ותשקול את עמדתה. עוד 

יעבוד בשיתוף פעולה עם ירים ויובא לידיעת נציגות הדילשם הכנת התב"ע עזרה ובצרון 
 ;עו"ד הדיירים ועם נציגות הדיירים

 
גיבוש והכנת רשימת משרדי עורכי דין אשר יעמדו  - מכרז לבחירת עו"ד הדיירים .4.2

. מתוך סיווג מתאים, ניסיון קודם וכד'עפ"י  ,בתנאי הסף אותם תקבע עזרה ובצרון
במתחם, את עורך הדין שיעניק רשימה זו יבחרו הדיירים, באמצעות נציגויות הדיירים 

פיקוח עזרה ובצרון ליווי ולדיירים שירותים משפטיים בקשר עם הפרויקט, והכל ב
ובהתאם לנוסחי הסכמים ומסמכים שהוצעו ו/או יוצעו על ידי עזרה ובצרון )לעיל 

 יבחר יישא על חשבונו בעלות עו"ד הדיירים;  י"(. היזם שעו"ד הדייריםולהלן: "

 
 ,ע החדשה אצל רשויות התכנוןב"ניהול הליך אישור הת - ן מול הרשויותקידום התכנו .4.2

)בכל מהלכו עד לאישור  הליך התכנוניבשיתוף מלא של נציגות הדיירים יידוע ותוך 
 , אך בלי לגרוע מחובת היידוע והשיתוף של נציגות הדיירים כאמור,לצורך כך .התב"ע(
אשר מסמיך את עזרה  ',כנספח אב ח בנוסח המצ"ופוי כיעל י בעלי הדירותיחתמו 

ובצרון לקבל מידע בקשר עם הבניין והפרויקט ולבצע פעולות תכנוניות מול רשויות 
  ;התכנון לצורך ליווי, תכנון וניהול הפרויקט

 
גיבוש והכנת רשימת מפקחים אשר יעמדו בתנאי הסף אותם תקבע עזרה  - מינוי מפקח .4.4

הדיירים,  . מתוך רשימה זו יבחרודם וכד'סיווג מתאים, ניסיון קועפ"י  ,ובצרון
שיעניק שירותי ציגויות הדיירים ובשיתוף עם עו"ד הדיירים, את המפקח באמצעות נ

ווי התכנון והביצוע עד להשלמת הפרויקט ועד למסירת יפיקוח מטעם הדיירים לל
פיקוח עזרה ובצרון ובהתאם לנוסחי הסכמים ליווי והדירות החדשות לדיירים, והכל ב

מפקח הבחר יישא על חשבונו בעלות יהיזם שי .יקבעו על ידהיומסמכים שנקבעו ו/או 
 ;  הדיירים מטעם

 
עזרה ובצרון תציג לנציגות הדיירים מספר חלופות של שמאים  - שמאימינוי  .4.5

עניק שירותי שמאות יאשר  השמאיהמאושרים על ידה, מתוכה תבחר הנציגות את 
כגון גודל דירה,  ,ל פרמטרים שמאיים מקובלים, וזאת בהתבסס עבקשר עם הפרויקט

 ;השמאיבחר יישא על חשבונו בעלות יהיזם שי. וכיוצ"ב
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במגעים עם  , בשיתוף פעולה עם עו"ד הדיירים,ייצוג בעלי הדירות - עבודה מול רשויות .4.6
  ;הדיירים באותם מגעיםנציגות , תוך יידוע הרשויות ומוסדות התכנון

 
ולפחות פעם בחצי שנה או לפי דרישת  ,יםתקופתי יווחיםדמתן  - דיווחים שוטפים .4.4

, על כל , לגבי התקדמות הפרויקטהדיירים לבעלי הדירות באמצעות נציגות ,הנציגות
 ;היבטיו

 
עריכת מסמכים משפטיים על ידי עו"ד עזרה  - הכנת ופרסום מכרז לבחירת היזם .4.4

יתוף עם נציגות הכנת המכרז בש, למכרז לבחירת היזם וועו"ד הדיירים ובצרון
הדיירים  בשיתוף עו"דעל פי קריטריונים שייקבעו על ידי עזרה ובצרון  ,הדיירים

 בכלל זה ניסוח ועריכה, והמקצועי של היזם להבטחת התאמתו, חוסנו הפיננסי וניסיונו
מובהר כי נוסח המכרז יאושר על . של מסמכי ההתקשרות מול היזם לביצוע הפרויקט

מוסכם כי גיבוש רשימת היזמים ייעשה בשיתוף  ציגות הדיירים.ידי עו"ד הדיירים ונ
. מובהר כי ידרשו לשלם בעבור ההתקשרות עם היזםיבעלי הדירות לא  עו"ד הדיירים.

  ;היזם ייבחר על ידי הדיירים

 
ליווי הליך ההתקשרות בין בעלי הדירות לבין  - יבחריליווי ההתקשרות עם היזם ש .4.9

 ; תוך ייצוג האינטרסים של בעלי הדירות"ד הדיירים, בשיתוף פעולה עם עוהיזם, 

 
הזמנת תכנית מדידה ע"י מודד מוסמך למדידת שטחי דירות  - ליווי מדידת הדירות .4.14

 ;ובתשלום שכר בויייחו שבעלי הדירותבלי מ, בעלי הדירות

 
 התמורהדירות בעלי הדירות בהליך חלוקת ליווי  - ליווי חלוקת דירות התמורה .4.11

יגובשו ביחד עם נציגות הדיירים ובשיתוף עו"ד  אשרבסיס עקרונות על ביניהם, 
  ;הדיירים

 
הליך תכנון הבניינים החדשים של  ליווי וניהול - ליווי צמוד בדרך לבית החדש .4.12

הליך השלמת ליווי הדיירים בכל הקשור לוכן  ,על כל שלביו, עבור הדייריםבפרויקט, 
 במסגרת הפרויקט;קבלתם של כל האישורים וההיתרים הדרושים 

 
בניית הבניינים החדשים בפרויקט על ידי היזם עד  ליווי ביצוע - בניית הפרויקטליווי  .4.12

 .ורישום הדירות על שמם לסיום הפרויקט ומסירת דירות התמורה לדיירים

 

 שלבי הפרויקט:

 
  :מקדמיותע בדיקות וציב .5

 
, כלכלית, משפטית, פיזית -מקדמיות ת התכנות ובדיקעל חשבונה בצע תעזרה ובצרון  .5.1

מי בעצמה ו/או באמצעות וזאת  ,"(הבדיקות המקדמיותאדריכלית ותכנונית )להלן: "
 .1.14.2414עד ליום , כאשר מוסכם כי הבדיקות המקדמיות יארכו מטעמה

 
ידוע לנו כי עזרה ובצרון משקיעה משאבים ניכרים בבדיקות המקדמיות על מנת לוודא  .5.2

קט. ככל שהבדיקות המקדמיות יצביעו על התכנות שקיימת התכנות לביצוע הפרוי
נמוכה לתכנון ולביצוע הפרויקט, תהא עזרה ובצרון רשאית שלא להעניק לנו את 

ולא להמשיך בניהול הפרויקט, בהתאם לשיקול דעתה  ,כולם או חלקם ,השירותים
כי ככל  ,הבלעדי של עזרה ובצרון ולא תהיה לנו כל טענה או דרישה בעניין. יובהר

שתחליט עזרה ובצרון שלא להמשיך לפעול לביצוע הבדיקות המקדמיות או שירותי 
פקע ניהול הפרויקט, היא תודיע לנו על כך בכתב וממועד הודעתה כאמור, ת

  התחייבותנו ע"פ כתב הרשאה זה.

 
עזרה ובצרון תחליט שלא להעניק את השירותים לדיירים כי בכל מקרה שבו  מוסכם

, אך לא חייבים ,ם הדייריםרשאי ויהי ,ת בקשר עם הפרויקטההתקשרו ו/או תופסק
, בכפוף לזכויות בדיקותיה את כל תוצרי הםלקבל לידי ,עו"ד הדיירים ותעבאמצ
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החזר ההוצאות שעזרה ובצרון כנגד ו זכויות יועצים שסייעו בהכנת התוצריםלויוצרים 
ות יכול או התחייבה בהם לשם הכנת התוצרים. מובהר שהחזר ההוצאהוציאה 

 שיתקשר עם הדיירים.להיעשות על ידי יזם 
 

יצביעו על התכנות לתכנון ולביצוע הפרויקט כן ככל שהבדיקות המקדמיות  מוסכם כי .5.2
על ידי  ממועד בחירת יזםויוחלט על ידי עזרה ובצרון לקדם את הפרויקט, אזי 

ם תסבור, אלא א עזרה ובצרון תמשיך ללוות את הפרויקט, הדיירים לביצוע הפרויקט,
יש ש בפניה, הולאחר שאפשרה לנציגות הדיירים להביע את עמדת, לפי שיקול דעתה

או שהיא  ,את התקדמות הפרויקט משמעותיתמונעים או מעכבים בצורה הגורמים 
  יכולה להמשיך ללוות את הפרויקט.  אינה

 

  :הרוב הדרוש להתחלת תכנון וביצוע הפרויקט .6

 
מבין בעלי הדירות,  "רוב מיוחס"ותנית בחתימתם של ידוע לנו כי התחלת הפרויקט מ .6.1

חוק פינוי ובינוי )פיצויים(, במעת לעת כהגדרת מונח זה , בבניין לרבות החנויות
  "(.הרוב הדרוש)להלן: " זה על גבי כתב הרשאה והתחייבות ,2446-תשס"ו

 
 חתימתעוד קודם ל המקדמיותבדיקות העזרה ובצרון תהיה רשאית להתחיל בביצוע  .6.2

 .על חשבונה ,הרוב הדרוש בכל בניין
 

לא תצליח עזרה "( המועד הקובע)להלן: " 1.14.2414האמור לעיל, היה ועד ליום על אף  .6.2
, כי אז תהא רשאית נציגות במתחםהדירות מכלל בעלי  54%של ת וחתימ להשיגובצרון 

 של כתב הרשאה להודיע על ביטולו ,באמצעות עורך הדין מטעם הדיירים ,הדיירים
מבעלי  54%אשר בה ישתתפו לפחות  ,לאחר שכינסה אסיפת דיירים ,והתחייבות זה

 .מן הנוכחים באסיפה 45%ברוב של על כך התקבלה החלטה ו ,הזכויות במתחם
 

עם הסכם הפינוי בינוי שיכללו בעליהם תעמוד עזרה ובצרון מהותיים ועקרונות סעיפים  .4
 :זםהי

 

  על היזם ועליו בלבד. יחולוהפרויקט כל עלויות  -עסקה ללא עלויות עבור הדיירים  .4.1
 

 קבלן ביצוע רשום בעל סיווג קבלני מתאים. על ידי בפועל ייעשה ביצוע הפרויקט  .4.2
 

מפרט מינימום של הדירה כל יזם יציע את הצעתו במכרז בהתאם ל - דירת התמורה .4.2
 9.2.2בסעיף , כמפורט המינימלית ת הבסיסמהצע בתנאים אשר לא יפחתו החדשה

לרבות שידרוג לקומה יותר גבוהה, מחיר עבור  ,שידרוג הדירה עלותינקוב בכן ו להלן
יחד עם עזרה הדיירים . נציגות תוספת חדרים, מחיר שינויים ותוספות בדירה וכיוצ"ב

 ינהלו מו"מ עם היזם בנושאים אלה.ועם עו"ד הדיירים ובצרון 
 

 מנגנון בחירת הדירה החדשה , בצוותא עם עורך הדין מטעם הדיירים,גןבהסכם יעו .4.4
  מתוך כלל הדירות הרלוונטיות בפרויקט שיועמדו לטובת הדיירים.

 

יקצה מספר מספיק של דירות לטובת הדיירים, אשר יתפרֹשו על פני מספר היזם  .4.5
יין כל בעל דירה תמוקם בבנמתוך כוונה שהדירה החדשה של מספיק של קומות, 

ככל הניתן תתאפשר בחירה של מקום הבניין בו מצויה דירתו כיום, שסמוך לב שייבנה
מצויה דירתו  המהקומה ב שתהיה גבוהה בקומה אחת לפחות הקומהדירה החדשה ב

  .למגבלות תכנוניות , הכל בכפוףלפחות כיוון אויר אחד של דירתו כיום ושיישמרכיום 

ידוע ישיתוף ציבור בהליך התכנון ויך של תהלבהסכם תעוגן מעורבות הדיירים ב .4.6
 של עזרה ובצרון.שיתוף הציבור לפי מודל  , והכלושיתוף הדיירים
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, קטיחידות היזם בפרוי וסטנדרט לא יפחת ממפרטהדירה החדשה  וסטנדרט מפרט .4.4
פנטהאוז -דירות דופלקס, מיני ,דהיינו דירות גן ,יקטלמעט מפרטי דירות מיוחדות בפרו

 . ופנטהאוז
 

 :, אשר מובהר כי בעלות הנפקתן יישא היזם בלבדלבעלי הדירות בטחונות .4.4
 

 בעלי הדירות , יקבלובעלי הדירותלהבטחת זכויות  -ערבות בנקאית חוק מכר  .4.4.1
מהיזם ערבות בנקאית )חוק מכר( של בנק/חברת ביטוח בישראל, בסכום שישקף 

 עליאת ערך הדירה החדשה, בהתאם לדו"ח מטעם שמאי מקרקעין מטעם ב
קבע בדו"ח אפס של יואשר סכומה לא יפחת בכל מקרה מהסכום שי הדירות

יבחר יישא על יהיזם שכי  ,למען הסר ספק מובהר הבנק המלווה מטעם היזם.
 השמאי.חשבונו בעלות 

 

ר בנוסף, להבטחת תשלום שכ - ר דירהלהבטחת תשלום שכערבות בנקאית  .4.4.2
רות התמורה בפועל כשהן עד לקבלת די בתקופת הבניה לבעלי הדירות דירה

 בעלי הדירות, יקבלו (4ולאחר קבלת טופס איכלוס )טופס  ראויות למגורים
מהיזם ערבות בנקאית אוטונומית בסכום שישקף את משך חודשי הבניה 

זה, הולכת  מסמךקבעו עפ"י הוראות יהצפויים במכפלת דמי השכירות שי
ספק מובהר, כי במידה למניעת  ופוחתת בהתאם לקצב התקדמות הבניה בפועל.

תימסר ערבות תוארך/והפרויקט יתעכב ויידחה מועד מסירת הדירות החדשות, 
 בנקאית בהתאם.

 

יכללו יליזם  בעלי הדירותשייחתם בין  הפינוי בינוי בהסכם -ערבות בדק  .4.4.2
אשר מכוחם יקבל על עצמו היזם את האחריות לטיב ואיכות  ,סעיפים מתאימים

, , על תקופות הבדק והאחריות הקבועות בו)דירות(הבניה בהתאם לחוק המכר 
 .לרבות מתן ערבות בדק בסכומים שיסוכמו בין ב"כ הצדדים

 

ליזם,  בעלי הדירותשייחתם בין  הפינוי בינוי בהסכם -והיטלים  ערבות מיסוי .4.4.4
היזם יעמיד לטובת הדיירים ערבות אשר מכוחם  ,יכללו סעיפים מתאימיםי

שעל היזם לשלם והיטלים תשלום מיסי מקרקעין בנקאית אוטונומית להבטחת 
 .חלף הדיירים

 

בניית הפרויקט בפועל לדהיינו  ,לוחות זמנים קצובים להקמת הדירה החדשהיקבעו י .4.9
 .(4כשהיא ראויה למגורים ולאחר קבלת טופס איכלוס )טופס  ,ולמסירתה

 

את האחריות לפינוי הבניינים וכן התחייבות לניהול הליכים היזם יקבל על עצמו  .4.14
, משפטיים כנגד דיירים סרבנים כמשמעות מונח זה בחוק פינוי בינוי )פיצויים(

 .2446-תשס"וה
 

ובחזרה לדירת בגוש דן היזם יישא בעלות הובלת חפצי הדיירים לדירה שכורה  .4.11
 .התמורה

 

 חודשים מראש ובכתב.  6הפינוי הצפוי היזם ימסור לבעלי הדירות הודעה בדבר מועד  .4.12
 

בגין  ,"מחירי שוק"דהיינו לפי  ,ראויהיזם ישלם לבעלי הדירות שכר דירה חודשי  .4.12
חודשים לפני מועד הפינוי. שכר הדירה  2פי קביעת שמאי אשר תיעשה  לעהדירה, 

מיום הפינוי בפועל ועד לקבלת החזקה בדירה חודש בחודשו, מדי כאמור ישולם 
 .וזאת גם אם הפרויקט יתעכב ויידחה מועד מסירת הדירות החדשות ,פועלהחדשה ב

 

הבניינים החדשים שייבנו במסגרת הפרויקט כבתים רישום היזם יהיה אחראי ל .4.14
זכויות בדירות התמורה על שמם של משותפים בלשכת רישום המקרקעין וכן לרישום ה

הליך הרישום הנ"ל  יום.כ רישום הזכויותמאופן  שאינו גורע , והכל באופןהדיירים
 .ריםיהדי ילווה על ידי עו"ד
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בהוצאות הקשורות בפינוי ויישא היזם יסייע , בכפוף להבנות אשר יושגו עם היזם .4.15
מציאת דיור חלופי במהלך ידאג במידת הצורך ל וכןהדירה ומעבר לדיור החלופי 

  שלהלן: הקבוצותעל אשר נמנה  מבעלי הדירותלמי  , והכלתקופת הפינוי
 

 ומעלה; 44בעלי זכויות בני  .4.15.1

 
 בעלי מוגבלויות מיוחדות; .4.15.2

 

 נתמכים ע"י המוסד לביטוח לאומי; .4.15.2
 

 .הדיירים מקרים אשר יומלצו על ידי נציגות .4.15.4

 
לעזרה תמליץ הדיירים נציגות לעיל,  4.15.4לגבי הנמנים על הקבוצה מושא סעיף 

 כאים לסיועאשר את הזתובשיתוף פעולה עם עו"ד הדיירים בדוק ת אשר ,ובצרון
בדבר הזכאים  עזרה ובצרוןהפרטים הרלוונטיים ליזם. הכרעת את עביר תכאמור, ו

 . בעלי הדירותלתוספת המיוחדת תהא סופית ותחייב את 

 
ובלבד  רשאי לרשום הערת אזהרה לטובתוהיזם  יהיה פינוי בינוי,ההסכם עם חתימת  .4.16

הן ת אזהרה בנאמנות יפוי כוח למחיקת הערת אזהרה ובקשה למחיקת הערישהפקיד 
והן אצל עו"ד  ושות'אצל עו"ד שמואל לכנר ממשרד עוה"ד נשיץ, ברנדס, אמיר 

, כאשר יובהר כי לא ייעשה במסמכים אלה קידר-נבו-משרד עו"ד כבירימ הדיירים
שניתן זמן  ובלבד ,הן לעזרה ובצרון והן ליזםשימוש אלא לאחר מתן התראה בכתב 

בפרק  לא תוקנהוזו  ההפרהלתיקון ימים  24 -יפחת מ אשר לאסביר בנסיבות העניין 
הערת האזהרה תישאר רשומה כל זמן שחוזה הפינוי בינוי עם היזם תקף . הזמן כאמור

האזהרה לא תמנע מבעל זכויות למכור את זכויותיו לצד ג', ובלבד  עפ"י דין. הערת
  .ךויחתום על המסמכים הדרושים לשם כ יכנס צד ג' בנעליוישקודם לכן 

 
לחוק התכנון והבניה.  194לחתום על כתב שיפוי לפי סעיף  יידרשובעלי הדירות לא  .4.14

ללא ערבות או  ,יזם שיבחרהיידרש, ייחתם ע"י שכתב שיפוי כאמור לעיל, ככל 
 התחייבות לשיפוי כלשהם מצד בעלי הדירות כלפי היזם.

 
ויקט על פי הפרת כמנהל עזרה ובצרוןשל  היכלול סעיף המגדיר את מעמד ההסכם .4.14

עזרה ובצרון את הוצאותיה כאמור הסכם זה ובכלל זה תוסדר התחייבות היזם לשלם ל
  .להלן 14.4בסעיף 

בכפוף להתקיימות  ,דנומצעל כתב הרשאה והתחייבות זה מהווה התחייבות נו חתימת .4
לחתום על הסכם פינוי בינוי בנוסח שיאושר על ידי עוה"ד , זה במסמךהתנאים האמורים 

שההסכם יכלול את ההוראות הנכללות בכתב ובלבד  ,הדיירים ותוע"י נציג הדייריםמטעם 
 .להלן 9.2.2 -לעיל ו 4בסעיפים הרשאה והתחייבות זה 

  :היזם עקרונות המכרז לבחירת .9
 

עם בשיתוף עזרה ובצרון  עו"ד בעזרת עזרה ובצרוןעם התקדמות הליכי התכנון תערוך  .9.1
יתקשר עם בעלי הדירות ר של ידי הדיירים, אעמכרז לבחירת יזם  ,עו"ד הדיירים

עזרה . העיתוי המדויק לביצוע המכרז לבחירת היזם ייקבע ע"י הפינוי בינוי בהסכם
, תוך קבלת החלטה משותפת לגבי ועו"ד הדיירים הדיירים בשיתוף עם נציגותובצרון, 

תום עם דרש היזם לחי. למכרז יצורף נוסח ההסכם עליו יהמועד הנכון ליציאה למכרז
, כאשר מובהר כי הסכם זה ייערך על ידי עו"ד עזרה הדיירים למקרה שיזכה במכרז

 .הדיירים ובצרון ועו"ד

 
 קבלת הצעות לתמורה לדיירים במכרז:  .9.2
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נושאים הבאים: גודל הדירה בהיזמים יתבקשו להציע הצעות במסגרת המכרז,  .9.2.1
 9.2.2עיף בס כמפורט "הבסיסהצעת "אשר לא תפחת מ החדשה בבניין החדש

, לו"ז לביצוע, מעבר ל"הצעת הבסיס" לדירותנוספות  /הטבות, הצמדותלהלן
לרבות מנגנון לקביעת  החדשמיקום הדירות החדשות בבניין , מפרט טכני

 של הדיירים ועורך הדין עזרה ובצרון, הדיירים נציגות. במידת הצורך מיקומן
, על מנת ואחרים ם אלובנושאיאו מי מהם נהל מו"מ עם היזמים היו רשאים לי

  ., בהתאם לשיקול דעתםעבור בעלי הדירות לשפר את ההצעות

 
 המשטחשל היזם תכלול דירה חדשה אשר שטחה יהיה גדול  הצעת הבסיס .9.2.2

, לא כולל כדיןשנעשו , כולל הרחבות לפי שיטת המדידה הקבועה בדין -בפועל 
מ"ר  25 -ב רהבעל דיהדירה הקיימת של כל של  - השתלטות על רכוש משותף

 מרפסת שמש ובנוסף לכך ,)מרחב מוגן דירתי( בניית ממ"דהכוללת  ,לפחות
ככל כאמור לעיל,  .ןמחס ובנוסף לכך מקורהתת קרקעית חניה אחת  ובנוסף לכך

הניתן מבחינה תכנונית, תתאפשר בחירה של דירה בקומה הגבוהה בקומה אחת 
 לפחות מהקומה שבה מצויה הדירה הקיימת.

 
כלל  , לרבות משא ומתן שינוהל מול היזמים או מי מהם,לאחר סיום ההליךהיה ו .9.2

בסעיף  כמפורטהבסיס  הצעתהיינה נמוכות מתנאי ת שתעמודנה על הפרקההצעות 
לבחור את היזם בכל זאת החליט כי הם רשאים להזכות לדיירים , תהא לעיל 9.2.2

 ,יזם הקבועים במכרזלבחירת הפרמטרים ה כללוזאת על פי  שהתקבלומבין ההצעות 
מן  45%פה כללית של דיירי המתחם ברוב של יובלבד שהחלטה כאמור תתקבל באס

מובהר, כי  מבעלי הזכויות במתחם. 54%הנוכחים ובתנאי שישתתפו בה לפחות 
במקרה שבו יוחלט על ידי הדיירים שלא לבחור את היזם מבין ההצעות שהתקבלו, 

תנאי הצעת הבסיס, ביחד עם הנציגות וב"כ תבחן עזרה ובצרון את כאמור לעיל, 
לרבות  ,כל הצדדים לגבי המשך התהליךעל ידי משותפת החלטה  ותתקבל ,הדיירים

לבחור יזם חלופי במידה והוא של הדיירים פתרונות חלופיים ובכלל זה האפשרות 
  .בהתאםעומד בתנאי המכרז, 

 
  :בעלי הדירותהתחייבות  .14

 
נבצע כל עסקה  ביצענו ושלא כלפי עזרה ובצרון שלא אנו מתחייביםבחתימתנו מטה,  .14.1

נתקשר עם אף אדם התקשרנו ולא לא ו, ו/או בדירות ביחס לזכויותינו בבניין תנוגד
בינוי" ו/או חיזוק מבנים לרבות -ביצוע פרויקט "פינויתכנון ו/או ו/או גוף שהוא לצורך 

מה אחר, במשך כל  ו/או כל פרויקט דו 24פרויקט להתחדשות עירונית ו/או תמ"א 
 . להלןתקופת ההתחייבות, כהגדרתה 

 
ידוע לנו כי ככל שנרצה למכור ו/או להעביר ו/או למשכן את זכויותינו בדירה )כולן או  .14.2

ועל כל כתב זה ח כאמור בוהכ יועל ייפוי מסמך זהחלקן(, הנעבר יידרש לחתום על 
, וזאת כתנאי אחר בקשר עם יישום הפרויקט, אשר יידרש מבעלי הדירות מסמך

למניעת ספק, במקרה שבו חתם הנעבר על למכירה ו/או להעברה ו/או למשכון האמור. 
  המסמכים הנ"ל, עזרה ובצרון לא תהיה רשאית למנוע את העברת הזכויות.

 
מאחר שעזרה ובצרון עתידה להשקיע כספים ומשאבים רבים בפרויקט עבור הדיירים,  .14.2

כתב הרשאה  ,להלן 11.1 -ולעיל  6.2 פיםלקבוע בסעיבכפוף  כי מתחייביםידוע לנו ואנו 
 תקופת ההתחייבותכל בוהתחייבות זה הינו בלתי חוזר ואינו ניתן לשינוי או ביטול 

את יסודית ואולם, מוסכם כי במידה והוכח כי עזרה ובצרון הפרה  כהגדרתה להלן.
ום שבו נשלח ימים מי 24, הפרה אשר לא תוקנה בחלוף התחייבויותיה על פי מסמך זה

לעזרה ובצרון מכתב מטעם עו"ד הדיירים, המציין את ההפרה היסודית האמורה, כי 
ללא תשלום פיצוי כלשהו לעזרה  ,אז יהיו הדיירים רשאים לבטל כתב התחייבות זה

אשר בה  ,תתקבל באסיפה כללית של דיירי המתחם על כךובלבד שהחלטה  ובצרון,
 .באסיפהמן הנוכחים  45%ברוב של ו ,במתחםמבעלי הזכויות  54%ישתתפו לפחות 
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ידרשו לשלם עבור ביצוע יבעלי הדירות לא לעיל,  4.1בלי לגרוע מהאמור בסעיף  .14.4

עם בעלי המקצוע השונים. לאור האמור, אנו הבדיקות המקדמיות ו/או ההתקשרות 
 ,כי עזרה ובצרון תהא זכאית לקבל מהיזם שייבחר לביצוע הפרויקט ,מאשרים בזאת

 שנטלה על עצמה ההתחייבויותהחזר בגין  ,ך בכל מקרה לא מהדיירים עצמםא
. מובהר שלא תשולם תקורה בקשר עם הפרויקטהוצאות אשר הוצאו על ידה בפועל וה

  .הנ"להוצאות להתחייבויות ול נוסףלעזרה ובצרון עצמה ב
 

ר ע"י יבחילחתום על הסכם הפינוי בינוי עם היזם שבחתימתנו מטה, אנו מתחייבים  .14.5
קול דהיינו  ,מן המשתתפים באסיפה 51%אסיפה כללית של בעלי הדירות ברוב של 

יום מראש,  21ובלבד שנשלחה הזמנה לדיירים בדבר האסיפה לפחות  ,אחד לכל דירה
ינוהל ע"י אשר וזאת  לאחר מכרז לבחירת היזם ו/או כל הליך בחירה מקובל אחר, 

על בסיס העקרונות הקבועים , ו"ד הדייריםוע הדיירים נציגות בשיתוףעזרה ובצרון 
 .זההרשאה בכתב 

 
ידוע לנו ואנו מבינים כי עזרה ובצרון מלווה את הפרויקט, מבצעת את תכנון הפרויקט  .14.6

עזרה ובצרון תעשה נמסר לנו כי ומעניקה את השירותים כאמור בכתב התחייבות זה. 
ש וביצוע. יחד עם זאת, כל שביכולתה על מנת לקדם את הפרויקט ולהביאו לידי מימו

ת הרוב הדרוש הן על בחתימידוע לנו כי מימושו של הפרויקט מותנה ותלוי בין היתר 
וכן על מסמכים נוספים שעשויים  ,כתב התחייבות זה והן על הסכם פינוי בינוי עם יזם

הרשויות . מימושו של הפרויקט תלוי גם באישורים של להידרש בקשר עם הפרויקט
כן  לל זה מוסדות התכנון וכל רשות מוסמכת אחרת שנדרש אישורה.ובכהמוסמכות 
שתואמות  ,במסגרת המכרז לבחירת היזםההצלחה לקבל הצעות כלכליות ידוע לנו כי 

 .תלויה במשתנים כלכליים שונים ,הצעת הבסיסאת 

 
לאור האמור לעיל, ידוע לנו ומוסכם עלינו, כי אין בחתימתנו על כתב הרשאה 

ו/או על כל מסמך ו/או טופס אחר, משום התחייבות מצד עזרה ובצרון  והתחייבות זה
ועדה המקומית לתכנון ובניה להסכים ו/או לאשר ויפו ו/או ה -אביב -ו/או עיריית תל

או משום  את התכנון ו/או את הביצוע של הפרויקט או כל תכנית בניין עיר אחרת
  .ערובה להצלחתו של הפרויקט

 
קבוע הלרבות  ,בכפוף להוראות כתב הרשאה זה, מוסכם כי לעיל מבלי לגרוע מן האמור .14.4

אין באמור בכתב הרשאה והתחייבות זה ו/או בכל מסמך אחר, כדי לעיל,  5.2בסעיף 
ו/או את תכנון  ,כולן או חלקן ,ובצרון לבצע את הבדיקות המקדמיותלחייב את עזרה 

בהתאם לשיקול  ויינתנ הפרויקט ו/או ליתן את השירותים, כולם או חלקם, וכי אלו
 ,דעתה הבלעדי, אשר יבוסס על החלטותיה המקצועיות הנוגעות להתכנות הפרויקט

, ככל הרלבנטיים יחתמו בין הצדדיםיוהכל בהתאם להסכמים הרלבנטיים אשר 
ואין באמור בכתב הרשאה והתחייבות זה כדי לחייב את עזרה ובצרון  ,שייחתמו

בין בעצמה ובין באמצעות אחר, והדיירים מוותרים להמשיך ולפעול לביצוע הפרויקט, 
 כך.למראש על טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עזרה ובצרון ו/או מי מטעמה בקשר 

ככל לעיל,  5.2קבוע בסעיף הלרבות  ,בכפוף להוראות כתב הרשאה זה כי ,יובהר
רותי לביצוע הבדיקות המקדמיות או שישתחליט עזרה ובצרון שלא להמשיך לפעול 

תפקע  וממועד הודעתה כאמור ,היא תודיע לנו על כך בכתב ,הפרויקט ניהול
  .התחייבותנו ע"פ כתב הרשאה זה

 
 ישירלכל נזק אנו מסכימים כי עזרה ובצרון ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים  .14.4

נו הוצאה ו/או הפסד ו/או אובדן מכל מין וסוג כלשהם שייגרמו ללכל או עקיף ו/או 
בקשר עם מתן /או בעקיפין ובמישרין  ולצד שלישי אחר כלשהו ו/או שינבע ו/או

התרשלה , למעט אם עזרה ובצרון השירותים ו/או עם תכנון ו/או ביצוע הפרויקט
ואנו הדיירים ו/או נציגות הדיירים ו/או מי  ,בביצוע התחייבויותיההתרשלות רבתי 

ו תביעה מכל מין וסוג שהוא כנגד מטעמנו מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/א
  ., אלא אם זו התרשלה התרשלות רבתי, כאמורעזרה ובצרון ו/או מי מטעמה
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 :תקופת ההתחייבות .11
 

ממועד חתימתו למשך בכתב הרשאה והתחייבות זה תהיינה בתוקף התחייבויותינו  .11.1
ל , דהיינו החהקובע, שתימנה החל מהמועד חודשים( 24) עשרים וארבעהתקופה בת 

 . 1.14.2414מיום 

 יתבטל אלא אם התקיים אחד מבין התנאים הבאים: בתום תקופה זו כתב ההתחייבות .11.2

 
הופקדה נחתם על ידי הרוב הדרוש ו ,או מסמך בנוסח דומה לו ,מסמך זה .11.2.1

תוכנית בנין עיר מפורטת להתנגדויות בוועדה המקומית או המחוזית לפי 
 או  ;העניין

 
 .י בינוי עם יזםהסכם פינוברוב הדרוש נחתם  .11.2.2

 :הפרת כתב הרשאה והתחייבות זה או ביטולו .12

 
/ו בעל/י הדירה/ות ו/או נציגות הדיירים כי במקרה בו יבחר ,ידוע לנו ואנו מסכימים .12.1

שלא "( להפר ו/או לבטל את כתב הרשאה והתחייבות זה המפר)להלן בסעיף זה: "
או כל התחייבות  ,יםלנציגות דיירשיינתן ה כו/או את כתב ההסמבהתאם להוראותיו 

, וככל לעיל 11עה בסעיף והקב במהלך תקופת ההתחייבות ,אחרת כלפי עזרה ובצרון
ימים ממועד קבלת התראה בכתב מעזרה ובצרון ו/או מי  24שההפרה לא תוקנה תוך 

תפעל עזרה ובצרון בעצמה ו/או  מטעם הדיירים, עורך הדיןהמפר ואצל מטעמה אצל 
ו/או לתבוע מהמפר תשלום בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או  לדרושבאמצעות מי מטעמה 

את קיום כל  והפסד אשר ייגרמו לה ו/או למי מטעמה, בגין ו/או בקשר לפרויקט ו/א
 ההרשאה וההתחייבות. התחייבויות המפר בהתאם לכתבי 

 
מובהר, כי הוראות סעיף זה יחולו באופן אישי וישיר רק על בעל/י הדירה/ות אשר  .12.2

ו במהלך תקופת ההתחייבות את כתבי ההרשאה וההתחייבות עליהם /או יבטלו ו//יפר
 .שלא בהתאם להוראותיהם מום/חת

 
 בגין פעולותיהםכלשהי כל אחריות אישית  יהלא תההדיירים לחברי נציגות כי  ,מובהר .12.2

אנו הדיירים ו/או מי ו ;להוראות הדין בניגוד ואאלא אם פעלו בזדון , במסגרת הנציגות
מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כנגד מטעמנו 

מהם לגבי כל תשלום בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או ו/או מי  חברי נציגות הדיירים
חברי אלא אם והכל  - הפסד שייגרמו לנו ו/או למי מטעמנו בגין ו/או בקשר לפרויקט

 . ור, כאמהנציגות פעלו בזדון או בניגוד לדין

 
 באנו על החתום: לראיה ו
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 אישור

 
___________, מקבלת את כתב ___ח.פ. ____ מחברה לשיכון בע"אני הח"מ, עזרה ובצרון 

 ו.ומתחייבת לפעול בהתאם לקבוע ב ההרשאה ז

 
__________________________________ 

     חברה לשיכון בע"מ עזרה ובצרון


