
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 תאריך ____________
 לכבוד

 עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ 
 9רחוב המסגר 

 יפו –אביב -תל
 

 ג.א.נ.,
 

 באמצעות עזרה ובצרון 12-8יפתח  /62  גוארדיה-ליווי וארגון תושבים בפרויקט פינוי בינוי לה
 
  :ההתחייבותההרשאה ומהות  .1

 
" בעלי הדירות"או  "הדיירים": חכירה בדירות )להלןהבעלות או האנו הח"מ, בעלי זכויות 

יפו, הידוע  –אביב -בעיר תל_______הממוקם ברחוב  , בהתאמה( בבית המשותף"הדירות"ו
, נותנים את הסכמתנו (הבית המשותף"" או "הבניין )להלן: "  ____ה חלק 6133כגוש 

עזרה לן: "בע"מ )לה לשיכוןחברה עזרה ובצרון חברת לכך ש – דנומצ ללא עלות –והרשאתנו 
לתכנון וניהול פרויקט מסוג "פינוי בינוי"  , כמנהלת,בשמנו ומטעמנו ,רנוובעב תפעל"( ובצרון

, נוספיםבתים משותפים קט הכולל כחלק מפרוי או בנפרד ,במקרקעין נשוא הבית המשותף
בהתאם להוראות תכניות בניין עיר תקפות ו/או שיאושרו בעתיד ו/או כל הליך תכנוני  הכל
  "(.הפרויקט)להלן: " אחר

 
סכימים כי למרות העובדה שבכל מקום בהסכם זה שבו נרשם שהפרויקט הוא מ הצדדים

ובכפוף  , בכפוף אישור נציגות הבית המשותףמסוג של "פינוי ובינוי", החברה תהא רשאית
לאישור רשויות התכנון, לבצע את הפרויקט, כולו או חלקו, בדרך של הריסה ובניה, מכח 

לא ו/או מכח כל תכנית ו/או דין אחר אשר יהיו בתוקף באותה עת, ובמקרה כאמור  38תמ"א 
בינוי מכח התב"ע -הוראות הסכם זה המתייחסות לקידום וביצוע פרויקט של פינויתחולנה 

  (.החדשה )כגון: אישור התב"ע החדשה והכרזה על המתחם כ"מתחם" וכד'

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

תלווה אותנו את הפרויקט,  עבורנו נהלת, בפרויקטותסייע לנו לקדם את ההליך התכנוני 
 "(מכרז)" הזמנה להציע הצעותתפרסם עבורנו בתהליך,  אותנועו"ד אשר ייצג בהליך בחירת 

, בנאמנות בורנוועפעל בשמנו ת"( והיזם)להלן: "לבחירת יזם אשר יקים את הפרויקט 
   .בהתאם להוראות כתב זה מקובלת ובדרך בהגינות

   
נוספים  בנייניםיחד עם ב , בנפרד אוהבית המשותף ייהרסבמסגרת הפרויקט ידוע לנו כי 

 יפונו מהמתחםהדיירים ובמקרה כאמור , כהגדרתו להלן על ידי היזם "(המתחם)להלן: "
על ידי היזם  ום/יוק הבית המשותף במקוםם. על חשבון היז במקום מגורים חליפיויגורו 

זכויות בעלות או חכירה  שעם השלמתם יקבלו בעלי הדירות, כך או בניין חדש בניינים חדשים
"הדירות  או "דירת/ות התמורה")לעיל ולהלן: במתחם  בדירות חדשות בבניין חדש

  .(החדשות"
 

 אסיפת בפרוטוקול כמפורט, על ידינו שנבחרה הנציגות את מסמיכים אנו מטה בחתימתנו
)ואשר נודיע לכם בכתב  במקומה שתבחר נציגות כל או ,זה לכתב כנספח המצורף הדיירים

 מפקח, שמאי, ד"עו מינוי לרבות, הפרויקט עם בקשר ובמקומנו בשמנו לפעול, אודותיה(
כל  לפרויקט בנוגע החלטות לקבל וכן הדירות בעלי בשם שיפעלו, הצורך לפי אחרים ויועצים

וזאת לאחר היוועצות עם עזרה וביצרון וב"כ  ,בעלי הדירות של החלטהאימת שנדרשת 
 פינויה הסכם על הדיירים. להסרת ספק מובהר, כי הנציגות אינה מוסמכת לחתום בשמנו



 

 

 

  

 

 

 

 

 

כמפורט לעיל ו/או מערבויות/בטוחות  מ"הצעת הבסיס" ו/או לגרוע שיבחר היזם מול בינוי
 הסכם שייחתם בינינו לבין היזם.להן נהיה זכאים במסגרת ה

 
  :שירותי הניהול שיוענקו לנו על ידי עזרה ובצרוןו למינהלתמינוי עזרה ובצרון  .2

 
ללא  ,אנו ממנים את עזרה ובצרון, לעיל 1של עזרה וביצרון כאמור בסעיף לאור התחייבותה 

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

 ;הזהרשאה והחתמתם על כתב  בעלי הדירותגוד אי .2.1

 

חדשה  (בניין עיר תוכניתתב"ע )ניהול הליך אישור  - קידום התכנון מול הרשויות .2.2
תאפשר את בניית הבניין/ים החדש/ים תוסיף זכויות בניה למתחם ולמתחם, אשר 

לשם כך יחתמו בעלי הדירות על ייפוי כוח תכנוני, אשר   ;ו/הם דירת התמורהוב
סמיך את עזרה ובצרון לקבל מידע בקשר עם הבניין והפרויקט ולבצע פעולות מ

 תכנוניות מול רשויות התכנון לצורך ליווי, תכנון וניהול הפרויקט. 

 

התקשרות עם יועצים לצורך הגשת התב"ע )תכנית בניין עיר(  - התקשרות עם יועצים .2.3
אי, עורכי סקרים וכיוצ"ב, החדשה לרבות אדריכל, יועץ תנועה, אדריכל נוף, מודד, שמ

. מוסכם כי ככל שיידרש, מבלי שבעלי הדירות יחובו בתשלום שכרם של יועצים אלו
בחירת האדריכל והשמאי תעשה בשיתוף פעולה עם הנציגות ותוך התחשבות בעמדת 

 הנציגות והעדפתה; 
 

ק יט' לחו 49, כהגדרת מונח זה בסעיף "מתחם" -ניהול הליך הכרזת המתחם כריכוז  .2.4
או כמתחם להתחדשות עירונית )פינוי  1963 -מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( התשכ"ג

  ;1965-א'  לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה33בינוי( בהתאם להוראות סעיף 

 

, ניהול הליך המכרז לבחירת היזם - לבחירת היזם הזמנה להציע הצעותהכנת ופרסום  .2.5
הדיירים, למכרז  ב"בעזרה ובצרון ו "כבעריכת מסמכים משפטיים על ידי  -ובכלל זה 

על פי קריטריונים שייקבעו על ידי עזרה ובצרון ובשיתוף  ,והכנת המכרזלבחירת היזם 
המקצועי של היזם,  פעולה מלא עם הנציגות להבטחת התאמתו, חוסנו הפיננסי וניסיונו

י בעלובכלל זה ניסוח ועריכה של מסמכי ההתקשרות מול היזם לביצוע הפרויקט. 
 כי בזאת מאשרים אנו, לפיכךו  הדירות לא ידרשו לשלם בעבור ההתקשרות עם היזם

 בגין החזר הפרויקט לביצוע שייבחר מהיזם לקבל זכאית תהא ובצרון עזרה
 עם בקשר בפועל ידה על הוצאו אשר וההוצאות עצמה על שנטלה ההתחייבויות

  ;הלן, כהגדרתו להיזם עם בהסכם תיכלל כאמור והוראה הפרויקט

 

ניהול הליך ההתקשרות בין בעלי הדירות לבין  - בחריליווי ההתקשרות עם היזם שי .2.6
 , תוך ייצוג האינטרסים של בעלי הדירותיזם, לצורך בניית הבניין/ים החדש/יםה

 ;ובשיתוף נציגות הדיירים

 

אל הפועל ולבנייתו  לצורך הוצאת הפרויקט ניהול ההתקשרות עם צדדים שלישיים .2.7
  ט עד השלמתו לרבות ניהול, ליווי הנדסי, אדריכלי ומשפטישל הפרויק

 

גיבוש והכנת רשימת משרדי עורכי דין אשר יעמדו  - מכרז לבחירת עו"ד הדיירים .2.8
בתנאי הסף אותם תקבע עזרה ובצרון )עפ"י סיווג מתאים, ניסיון קודם וכד'(. מתוך 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

, את עורך הדין רשימה זו ייבחרו הדיירים, באמצעות נציגויות הדיירים במתחם
שיעניק לדיירים שירותים משפטיים בקשר עם הפרויקט, והכל בפיקוח עזרה ובצרון 
ובהתאם לנוסחי הסכמים ומסמכים שהוצעו ו/או יוצעו על ידי עזרה ובצרון )לעיל 

ל ככ. מוסכם כי "(. היזם יישא על חשבונו בעלות עו"ד הדייריםעו"ד הדייריםולהלן: "
על ידי הנציגות בסמוך לחתימת כתב הרשאה זה, תהיה  שלא יבחר עו"ד דיירים

הנציגות רשאית להמליץ לעזרה ובצרון על עו"ד דיירים אשר אינו מופיע במאגר ובכפוף 
  .לעמידתו באמות המידה הנדרשות על ידי עזרה ובצרון, ימונה כעו"ד הדיירים

 

תם תקבע עזרה גיבוש והכנת רשימת מפקחים אשר יעמדו בתנאי הסף או - מינוי מפקח .2.9
ובצרון )עפ"י סיווג מתאים, ניסיון קודם וכד'(. מתוך רשימה זו יבחרו הדיירים, 
באמצעות נציגויות הדיירים ובשיתוף עם עו"ד הדיירים, את המפקח שיעניק שירותי 

התכנון והביצוע עד להשלמת הפרויקט ועד למסירת  ,פיקוח מטעם הדיירים ללווי
ל בפיקוח עזרה ובצרון ובהתאם לנוסחי הסכמים הדירות החדשות לדיירים, והכ

 ;  מצידם של הדייריםוללא תשלום  ומסמכים שנקבעו ו/או יקבעו על ידה

 

  ייצוג בעלי הדירות במגעים עם הרשויות ומוסדות התכנון; - עבודה מול רשויות .2.10

 

 לבעלי הדירות באמצעות נציגות רבעוניים יםתקופתי דיווחיםמתן  - דיווחים שוטפים .2.11
 , לגבי התקדמות הפרויקט;דייריםה

 

הזמנת תכנית מדידה ע"י מודד מוסמך למדידת שטחי דירות  - ליווי מדידת הדירות .2.12
בצו מכר דירות )טופס של מפרט(, בהתאם לשיטת המדידה הקבועה  בעלי הדירות

 ;בו בתשלום שכרוי, מבלי שבעלי הדירות יחו1974-תשל"ד

 

 התמורהדירות עלי הדירות בהליך חלוקת בליווי  - ליווי חלוקת דירות התמורה .2.13
יגובשו ביחד עם נציגות הדיירים ובשיתוף עו"ד  אשרעל בסיס עקרונות ביניהם, 
 . הדיירים

 

הליך תכנון הבניינים החדשים של  ליווי וניהול - ליווי צמוד בדרך לבית החדש .2.14
ך השלמת הליליווי הדיירים בכל הקשור לוכן על כל שלביו עבור הדיירים, בפרויקט, 

 קבלתם של כל האישורים וההיתרים הדרושים במסגרת הפרויקט;

 

 :מקדמיותע בדיקות וציב .3

 

)פיזית, כלכלית, משפטית, מקדמיות ת התכנות ובדיקעל חשבונה בצע תעזרה ובצרון  .3.1
מי בעצמה ו/או באמצעות  ,"(הבדיקות המקדמיותאדריכלית ותכנונית( )להלן: "

 .המקדמיות וצאות הבדיקותנציגות על תאת ה ותעדכן מטעמה

 

עזרה בהסתמך על כתב הרשאה זה ידוע לנו כי על אף האמור בכל מקום בכתב זה,  .3.2
משאבים ניכרים בבדיקות המקדמיות על מנת לוודא שקיימת התכנות  תשקיעובצרון 

התכנות  היעדר היתכנות אולביצוע הפרויקט. ככל שהבדיקות המקדמיות יצביעו על 
לביצוע הפרויקט, תהא עזרה ובצרון רשאית שלא להעניק לנו את או /נמוכה לתכנון ו

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



 

 

 

  

 

 

 

 

 

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

  התחייבותנו ע"פ כתב הרשאה זה.
 

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

 

 ועליו בלבד. על היזם יחולוכל עלויות הפרויקט  -עסקה ללא עלויות עבור הדיירים  .4.1

 

כל יזם יציע את הצעתו במכרז בהתאם למפרט מינימום של הדירה  – דירת התמורה .4.2
 5.2.1בסעיף , כמפורט מהצעת הבסיס המינימליתהחדשה בתנאים אשר לא יפחתו 

תוספת  להלן וכן מחיר שידרוג הדירה )לרבות שידרוג לקומה יותר גבוהה, מחיר עבור
דירה וכיוצ"ב(. נציגות הדיירים יחד עם עזרה ובצרון חדרים, מחיר שינויים ותוספות ב

במסגרת  שנקבל תיקבע כי התמורהידוע לנו . ינהלו מו"מ עם היזם בנושאים אלה
 .הזוכה היזם בינינו לבין עםשייחתם  ההסכם

 

בהסכם יעוגן מנגנון בחירת הדירה החדשה מתוך כלל הדירות הרלוונטיות בפרויקט   .4.3
 שיועמדו לטובת הדיירים.

 

יקצה מספר מספיק של דירות לטובת הדיירים, אשר יתפרֹשו על פני מספר היזם  .4.4
כל בעל דירה תמוקם בבניין מספיק של קומות, מתוך כוונה שהדירה החדשה של 

ככל הניתן תתאפשר מקום הבניין בו מצויה דירתו כיום, של ככל הניתן סמוךב שייבנה
 המהקומה ב ה אחת לפחותשתהיה גבוהה בקומ הקומבחירה של הדירה החדשה ב

  .למגבלות תכנוניות , הכל בכפוףמצויה דירתו כיום

 :לבעלי הדירות בטחונות .4.5

 

להבטחת זכויות בעלי הדירות, יקבלו בעלי הדירות  -ערבות בנקאית )חוק מכר(  .4.5.1
מהיזם ערבות בנקאית )חוק מכר( של בנק/חברת ביטוח בישראל, בסכום שישקף 

 דו"ח מטעם שמאי מקרקעין מטעם בעליהדירה החדשה, בהתאם ל שוויאת
ואשר  ואשר יהיה מקובל על המוסד הפיננסי שילווה את הפרויקט, הדירות
לא יפחת בכל מקרה מהסכום שיקבע בדו"ח אפס של הבנק המלווה שוויה 

 מטעם היזם.

 

בנוסף, להבטחת תשלום שכ"ד לבעלי  -)להבטחת תשלום שכ"ד( ערבות בנקאית  .4.5.2
יקבלו בעלי הדירות מהיזם ערבות בנקאית אוטונומית  הדירות בתקופת הבניה,

בסכום שישקף את משך חודשי הבניה הצפויים במכפלת דמי השכירות, הולכת 
 ופוחתת בהתאם לקצב התקדמות הבניה בפועל.

 

בהסכם הפינוי בינוי שייחתם בין בעלי הדירות ליזם, יכללו  -בדק ערבות  .4.5.3
היזם את האחריות לטיב ואיכות  סעיפים מתאימים אשר מכוחם יקבל על עצמו

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

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 לוחות זמנים קצובים להקמת הדירה החדשה.יקבעו  .4.6

 

ול הליכים היזם יקבל על עצמו את האחריות לפינוי הבניינים וכן התחייבות לניה .4.7
-משפטיים כנגד דיירים סרבנים כמשמעות מונח זה בחוק פינוי בינוי )פיצויים(, תשס"ו

2006. 

 

ובחזרה לדירת בגוש דן היזם יישא בעלות הובלת חפצי הדיירים לדירה שכורה  .4.8
חודשים מראש  4היזם ימסור לבעלי הדירות הודעה בדבר מועד הפינוי הצפוי  .התמורה
 ובכתב. 

 

 תיערךלבעלי הדירות שכר דירה חודשי בגין הדירה, לפי קביעת שמאי אשר היזם ישלם  .4.9
מיום הפינוי חודש בחודשו, חודשים לפני מועד הפינוי. שכר הדירה כאמור ישולם  4

 בפועל ועד לקבלת החזקה בדירה החדשה בפועל.

 

במציאת דיור חלופי במהלך תקופת היזם יסייע בכפוף להבנות אשר יושגו עם היזם,  .4.10
  אשר נמנה הקבוצות שלהלן:מבעלי הדירות ינוי למי הפ

 

 ומעלה ; 70בעלי זכויות בני  .4.10.1

 בעלי מוגבלויות מיוחדות; .4.10.2

 נתמכים ע"י המוסד לביטוח לאומי; .4.10.3

 ;הדיירים מקרים אשר יומלצו על ידי נציגות .4.10.4

 
תמליץ לעזרה ובצרון אשר תבדוק ותאשר את הזכאים לסיוע כאמור, הדיירים נציגות 

הכרעת עזרה ובצרון בדבר הזכאים לתוספת ם הרלוונטיים ליזם. ותעביר הפרטי
 המיוחדת תהא סופית ותחייב את בעלי הדירות.

 

ובלבד  רשאי לרשום הערת אזהרה לטובתוהיזם  יהיה פינוי בינוי,העם חתימת הסכם  .4.11
יפוי כוח למחיקת הערת אזהרה ובקשה למחיקת הערת אזהרה בנאמנות ישהפקיד 

הערת האזהרה . ר ממשרד עוה"ד נשיץ, ברנדס, אמיר ושות'אצל עו"ד שמואל לכנ
תישאר רשומה כל זמן שחוזה הפינוי בינוי עם היזם תקף עפ"י דין. הערת האזהרה לא 
 תמנע מבעל הזכויות למכור את זכויותיו לצד ג', ובלבד שקודם לכן יכנס צד ג' בנעליו

 .בכל התחייבויותיו בקשר עם הפרויקט

 

לחוק התכנון והבניה.  197לחתום על כתב שיפוי לפי סעיף  דרשוייבעלי הדירות לא  .4.12
ללא ערבות או  ,יזם שיבחרהכתב שיפוי כאמור לעיל, ככל ויידרש, ייחתם ע"י 

 התחייבות לשיפוי כלשהם מצד בעלי הדירות כלפי היזם.

 

ההסכם יכלול סעיף המגדיר את מעמדה של עזרה ובצרון כמנהלת הפרויקט על פי  .4.13
לל זה תוסדר התחייבות היזם לשלם לעזרה ובצרון את הוצאותיה כאמור הסכם זה ובכ

 לעיל.

חתימתנו על כתב הרשאה והתחייבות זה מהווה התחייבות מצדנו, בכפוף להתקיימות  .4.14
התנאים האמורים בסעיף זה, לחתום על הסכם פינוי בינוי בנוסח שיאושר על ידי 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

עוה"ד מטעם הדיירים ובלבד שההסכם יכלול את ההוראות הנכללות בכתב הרשאה 

 .להלן 5 -לעיל ו 4והתחייבות זה בסעיף 

  :עקרונות המכרז לבחירת היזם .5
 

עם התקדמות הליכי התכנון תערוך עזרה ובצרון בעזרת עו"ד עזרה ובצרון בשיתוף עם  .5.1
עו"ד הדיירים, מכרז לבחירת יזם על ידי הדיירים, אשר יתקשר עם בעלי הדירות 

כרז לבחירת היזם ייקבע ע"י עזרה בהסכם הפינוי בינוי. העיתוי המדויק לביצוע המ
ובצרון, בשיתוף עם נציגות הדיירים ועו"ד הדיירים. למכרז יצורף נוסח ההסכם עליו 
יידרש היזם לחתום עם הדיירים למקרה שיזכה במכרז, כאשר מובהר כי הסכם זה 

 הדיירים. ייערך על ידי עו"ד עזרה ובצרון ועו"ד

 
 : במסגרת הליך ההזמנה להציע הצעותקבלת הצעות לתמורה לדיירים עקרונות  .5.2

 

במסגרת המכרז, היזמים יתבקשו להציע הצעות בנושאים הבאים: גודל הדירה  .5.2.1

 5.2.2" כמפורט בסעיף הצעת הבסיסהחדשה בבניין החדש אשר לא תפחת מ"
ת להלן, הצמדות לדירות, לו"ז לביצוע, מפרט טכני, מיקום הדירות החדשו

בבניין החדש )לרבות מנגנון לקביעת מיקומן במידת הצורך(. נציגות הדיירים, 
עזרה ובצרון ועורך הדין של הדיירים יהיו רשאים לנהל מו"מ עם היזמים או מי 
מהם בנושאים אלו, על מנת לשפר את ההצעות עבור בעלי הדירות, בהתאם 

 לשיקול דעתם. 
 

אשר שטחה יהיה גדול משטחה של היזם תכלול דירה חדשה  הצעת הבסיס .5.2.2
כדין( של  בוצעו בפועלשבפועל )לפי שיטת המדידה הקבועה בדין, כולל הרחבות 

מ"ר לפחות, הכוללת בניית ממ"ד )מרחב  25 -הדירה הקיימת של כל בעל דירה ב
מוגן דירתי(, ובנוסף לכך מרפסת שמש ובנוסף לכך חניה אחת תת קרקעית 

ר בחירה של דירה בקומה הגבוהה בקומה מקורה ובנוסף לכך מחסן. תתאפש
 בעלי הדירות ברחוב יפתח  אחת לפחות מהקומה שבה מצויה הדירה הקיימת.

מיקומים רשאים לבחור את דירות התמורה להן יהיו זכאים, ביהיו  8-12
 הרחוקים ביותר מרחוב לה גארדיה. 

 

מהם, כלל  היה ולאחר סיום ההליך, לרבות משא ומתן שינוהל מול היזמים או מי .5.3
ההצעות שתעמודנה על הפרק תהיינה נמוכות מתנאי הצעת הבסיס כמפורט בסעיף 

לעיל, תהא לדיירים הזכות להחליט כי הם רשאים בכל זאת לבחור את היזם  5.2.2
מבין ההצעות שהתקבלו וזאת על פי כלל הפרמטרים לבחירת היזם הקבועים במכרז, 

מן  75%שהחלטה כאמור תתקבל באסיפה כללית של דיירי המתחם ברוב של ובלבד 
ככל שלא נכחו מבעלי הזכויות במתחם.  75%הנוכחים ובתנאי שישתתפו בה לפחות 

ויות במתחם, תידחה האסיפה בשבוע ימים בדיוק באותה כלפחות מבעלי הז 75%
בעלי הזכויות מ 50%השעה ובאותו המקום ובאסיפה הנדחית כאמור, ידרשו לפחות 

מובהר, כי במקרה שבו יוחלט על ידי הדיירים שלא לבחור את היזם מבין במתחם. 
ההצעות שהתקבלו, כאמור לעיל, תבחן עזרה ובצרון את תנאי הצעת הבסיס, ביחד עם 
הנציגות וב"כ הדיירים, ותתקבל החלטה משותפת על ידי כל הצדדים לגבי המשך 

ובכלל זה האפשרות לבחור יזם חלופי במידה והוא התהליך, לרבות פתרונות חלופיים 
 עומד בתנאי המכרז, בהתאם. 

 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

  :בעלי הדירותהתחייבות  .6

 

נבצע כל עסקה  ביצענו ושלא אנו מתחייבים כלפי עזרה ובצרון שלאבחתימתנו מטה,  .6.1
נתקשר עם אף אדם התקשרנו ולא לא ו, ו/או בדירות ביחס לזכויותינו בבניין נוגדת

, לרבות פרויקט עירונית להתחדשותביצוע פרויקט תכנון ו/או לצורך  ו/או גוף שהוא
 38תמ"א  פרויקט מכח חיזוק מבנים ו/או או/ופינוי" -"בינויבינוי" ו/או -"פינוימסוג 

)לרבות  להלןו/או כל פרויקט דומה אחר, במשך כל  תקופת ההתחייבות, כהגדרתה 
 . תקופות ההתחייבות המוארכות(

 

ו/או לשעבד  או/וכי ככל שנרצה למכור ו/או להעביר  מתחייבים בזאתואנו ידוע לנו  .6.2
למשכן את זכויותינו בדירה )כולן או חלקן(, הנעבר יידרש לחתום על כתב הרשאה 

הכוח כאמור בכתב זה ועל כל טופס אחר בקשר עם יישום  יוהתחייבות זה ועל ייפוי
ו/או להעברה ו/או למשכון  הפרויקט, אשר יידרש מבעלי הדירות, וזאת כתנאי למכירה

 האמור.ו/או לשעבוד 

 

מאחר שעזרה ובצרון עתידה להשקיע כספים ומשאבים רבים בפרויקט עבור הדיירים,  .6.3
ידוע לנו ואנו מתחייבים כי כתב הרשאה והתחייבות זה הינו בלתי חוזר ואינו ניתן 

 לשינוי או ביטול בכל תקופת ההתחייבות כהגדרתה להלן.

 

א ידרשו לשלם עבור ביצוע הבדיקות המקדמיות ו/או ההתקשרות עם בעלי הדירות ל .6.4
בעלי המקצוע השונים. לאור האמור, אנו מאשרים בזאת כי, עזרה ובצרון תהא זכאית 
לקבל מהיזם שייבחר לביצוע הפרויקט החזר בגין העלויות שנדרשה ו/או התחייבה 

 להוציא בקשר עם הפרויקט.

 

חתום על הסכם הפינוי בינוי עם היזם שייבחר ע"י בחתימתנו מטה, אנו מתחייבים ל .6.5
מן המשתתפים באסיפה )קול אחד לכל  51%אסיפה כללית של בעלי הדירות ברוב של 

יום מראש, וזאת  21דירה(, ובלבד שנשלחה הזמנה לדיירים בדבר האסיפה לפחות 
 לאחר מכרז לבחירת היזם ו/או כל הליך בחירה מקובל אחר, אשר ינוהל ע"י עזרה
ובצרון בשיתוף נציגות הדיירים ועו"ד הדיירים, על בסיס העקרונות הקבועים בכתב 

כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו תחשב כאילו נתקבלה לאחר שלושה הרשאה זה. 
ימי עסקים מהמועד בו נמסרה למשלוח בדואר רשום בישראל לכתובתו של הנמען 

הודיע אותו צד ליתר הצדדים  כמופיע במבוא להסכם זה )או כל כתובת אחרת עליה
בכתב, ובלבד שהיא כתובת בישראל בתחום תחולת הדין הישראלי( ואם נמסרה ביד, 

 -משלוח הודעה בדוא"ל או בפקס עם אישור טלפוני או אישור קריאה   בעת מסירתה.
 תחשב כאילו התקבלה במועד האישור הטלפוני או אישור הקריאה, לפי העניין.

 

השירותים ינים כי עזרה ובצרון מלווה את הפרויקט ומעניקה את ידוע לנו ואנו מב .6.6
תפעל בשקידה על מנת לקדם את הפרויקט התחייבות זה. עזרה ובצרון כאמור בכתב 

ולהביאו לידי מימוש וביצוע. יחד עם זאת, ידוע לנו כי מימושו של הפרויקט מותנה 
ל כתב התחייבות זה והן ת הרוב הדרוש עבחתימלרבות  רבים בגורמיםותלוי בין היתר 

הדרוש על פי דין על הסכם פינוי בינוי עם היזם וכן על מסמכים נוספים שעשויים 
 הרשויותלהידרש בקשר עם הפרויקט. מימושו של הפרויקט תלוי גם באישורים של 

 ובכלל זה מוסדות התכנון וכל רשות מוסמכת אחרת שנדרש אישורה.המוסמכות 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

כתב הרשאה והתחייבות זה ו/או בנו ומוסכם עלינו, כי אין לאור האמור לעיל, ידוע ל
 -אביב -כל מסמך ו/או טופס אחר, משום התחייבות מצד עזרה ובצרון ו/או עיריית תל

יפו ו/או הועדה המקומית לתכנון ובניה להסכים ו/או לאשר את התכנון ו/או את 
למימושו ה או משום ערוב הביצוע של הפרויקט או כל תכנית בניין עיר אחרת

 . להצלחתו של הפרויקטו

   

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מוסכם כי אין באמור בכתב הרשאה והתחייבות זה ו/או  .6.7
בכל מסמך אחר, כדי לחייב את עזרה ובצרון לבצע את הבדיקות המקדמיות כולן או 
חלקן ו/או את תכנון הפרויקט ו/או ליתן את השירותים, כולם או חלקם, וכי אלו 

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אשר יבוסס על החלטותיה המקצועיות הנוגעות  ותניינ
להתכנות הפרויקט והכל בהתאם להסכמים הרלבנטיים אשר יחתמו בין הצדדים, ככל 
שייחתמו ואין באמור בכתב הרשאה והתחייבות זה כדי לחייב את עזרה ובצרון 

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

יובהר כי ככל שתחליט עזרה ובצרון שלא להמשיך לפעול לביצוע הבדיקות המקדמיות 
או שירותי ניהול הפרויקט, היא תודיע לנו על כך בכתב וממועד הודעתה כאמור, תפקע 

 ייבותנו ע"פ כתב הרשאה זה.התח

 

 ישירלכל נזק אנו מסכימים כי עזרה ובצרון ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים  .6.8
נו הוצאה ו/או הפסד ו/או אובדן מכל מין וסוג כלשהם שייגרמו ללכל או עקיף ו/או 

בקשר עם מתן או בעקיפין /ובמישרין  וו/או לצד שלישי אחר כלשהו ו/או שינבע
ו/או עם תכנון ו/או ביצוע הפרויקט, למעט אם עזרה ובצרון התרשלה השירותים 

התרשלות רבתי בביצוע התחייבויותיה ואנו הדיירים ו/או נציגות הדיירים ו/או מי 
מטעמנו מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כנגד 

 עזרה ובצרון ו/או מי מטעמה. 

 

 :תקופת ההתחייבות .7
 

    .3.1.2018: הינו "הקובע המועד" זה כתב לצרכי .7.1

 

 שישה בת תקופה למשך בתוקף תהיינה זה והתחייבות הרשאה בכתב התחייבויותינו .7.2
 ואולם, על אף האמור: (. "ההתחייבות תקופת": להלן) הקובע חודשים מהמועד( 6)

( 40%) אחוזים ארבעים לחתימת ובכפוף ההתחייבות תקופת ככל שבתום .7.2.1
 תהא, לו דומה בנוסח מסמך או זה כתב על המשותף בבית  הדירות מבעלי
( 12) עשר בשנים ההתחייבות תקופת את להאריך רשאית ובצרון עזרה

   "(.המוארכת ההתחייבות תקופת: "להלן) נוספים חודשים

 מסמך או זה כתב נחתם המוארכת ההתחייבות תקופת שבמהלך ככל .7.2.2
 הסכם נחתם או המשותף, בבית ירותהד מבעלי 2/3 ידי על לו דומה בנוסח

בבית  הדירות מבעלי( 40%) אחוזים  ארבעים ידי על היזם עם בינוי פינוי
 ההתחייבות תקופת את להאריך רשאית ובצרון עזרה תהא, המשותף

 המוארכת ההתחייבות תקופת: "להלן) נוספים חודשים( 6) בשישה
   "(.הנוספת

ו/או  התחייבות המוארכתהוארכו התקופות כאמור, יראו בתקופת ה .7.2.3
בתקופת ההתחייבות המוארכת הנוספת כתקופות ההתחייבות 

 המוארכות לכל דבר ועניין.



 

 

 

  

 

 

 

 

 

להתחיל בביצוע  , לפי שיקול דעתה הבלעדי,עזרה ובצרון תהיה רשאית .7.2.4
עוד קודם לחתימת  ,על חשבונה, בנוגע לפרויקט והליכי תכנון בדיקות

 .זה 7הנדרש בסעיף הרוב 
 

 אלא זה והתחייבות הרשאה כתב יתבטל, הנוספת המוארכת התחייבותה תקופת בתום .7.3
 משותף בית והקמת המשותף הבית הריסת שמטרתה תכנית, תכנון במוסד נקלטה אם

 הרשאה לכתב בהתאם ובצרון עזרה כלפי ההתחייבות תוארך שאז, במקומו חדש
  .  התכנון במוסד התוכנית קליטת מיום שנים( 4) בארבע זה והתחייבות

 
, העניין לפי המחוזית או המקומית בוועדה להתנגדויות תופקד זו תקופה שבמהלך ככל

 זה כתב פי על ההתחייבות תקופת תוארךכי אז , לפרויקט המתייחסת עיר בנין תכנית
 (.התכנון במוסד התוכנית קליטת מיום שנים( 5) חמש כ"ובסה) נוספת אחת בשנה

יראו בה כתקופת ההתחייבות לכל  –זה  הוארכה תקופת ההתחייבות כאמור בסעיף
 דבר ועניין.

 :הפרת כתב הרשאה והתחייבות זה או ביטולו .8

 

בעל/י הדירה/ות ו/או נציגות הדיירים )להלן בסעיף  ידוע לנו ואנו מסכימים כי במקרה בו .8.1
את כתב הרשאה והתחייבות זה ו/או את כתב  ו/בטליו/או  ו/פרי"( המפרזה: "
בקשר עם תכנון  ים, התחייבות ומתן הרשאה לעזרה ובצרוןה לנציגות דיירכההסמ

 או כל התחייבות אחרת כלפי עזרה ובצרון קט מסוג "פינוי בינוי" בבנייןיוביצוע פרוי
, וככל שההפרה לא תוקנה )לרבות התקופות המוארכות( במהלך תקופת ההתחייבות

עורך מה אצל ימים ממועד קבלת התראה בכתב מעזרה ובצרון ו/או מי מטע 14תוך 
מטעם הדיירים, תפעל עזרה ובצרון בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה לדרוש  הדין

ו/או לתבוע מהמפר תשלום בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד אשר ייגרמו לה ו/או 
למי מטעמה, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, בגין ו/או בקשר לפרויקט ו/או את קיום 

 . זה תחייבותוההתאם לכתב הרשאה כל התחייבויות המפר ב

 

מובהר, כי הוראות סעיף זה יחולו באופן אישי וישיר רק על בעל/י הדירה/ות אשר יפרו  .8.2
 חתמו.  תחייבות זה עליוו/או יבטלו במהלך תקופת ההתחייבות את כתב הרשאה וה

 
 

 
 באנו על החתום: לראיה ו

 
 חתימה  תאריך  ת.ז.  שם  תת חלקה מס'

 

 

        

        

        

 
 
         



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 לכבוד
 נציגות בעלי הזכויות 

 8-12/ יפתח  62לה גרדיה 

 
 
 
  

 
 א.ג.נ.,

 12-8/ יפתח  62פרויקט פינוי ובינוי ברחוב לה גארדיה  הנדון:

כתב לאור רצונכם לחתום על כתב הרשאה והתחייבות כלפי עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ )"
ש עבורכם כמנהלת בביצוע הפרויקט שבנדון, ולאור רצונכם כי תכנון "(, אשר תשמההתחייבות

, מובהר בזאת 14ו/או יפתח  60ברחוב לה גרדיה מס' הפרויקט שבנדון לא יכלול את הבניין 
 כדלקמן:

כמפורט בכתב ההתחייבות, עזרה ובצרון תערוך בדיקות היתכנות מקדמיות לפרויקט  .1
 "(. הבדיקות המקדמיות)להלן: " תכנונית()פיזית, כלכלית, משפטית, אדריכלית ו

ככל שעזרה וביצרון תעדכן אתכם, כי לאור הבדיקות המקדמיות כאמור, נדרש צירופו של  .2
, כי אז הנציגות שמונתה על ידכם תהא 14ו/או יפתח  60הבניין ברחוב לה גרדיה מס' 

לנציגות את  יום מהמועד בו עזרה וביצרון מסרה 30רשאית להודיע לעזרה ובצרון בתוך 
בו בכל יההודעה כאמור, כי הנכם מבקשים להשתחרר מכתב ההתחייבות, בלא שתחו

  התחייבות ו/או חבות כלפי עזרה ובצרון הנוגעת להודעתכם ו/או לפרויקט. 

לכתב ההתחייבות לא יהיה  -הודעה כאמור תיכנס לתוקף במועד בו נמסרה, וממועד זה 
יבות שניתנה על ידכם במסגרתו מבלי שתהיה לכם עוד תוקף ותהיו משוחררים מכל התחי

ו/או למי מטעמכם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עזרה וביצרון ו/או מי מטעמה 
  בעניין זה. 

לא נמסרה על ידי הנציגות הודעה בתוך המועד האמור, יראו בכך כהסכמתכם לצירופו 
ק מהמתחם נשוא הפרויקט, לכל כחל 14ו/או יפתח  60של הבניין ברחוב לה גרדיה מס' 

 דבר ועניין.

ככל שעזרה ובצרון תודיע לכם כי לאור הבדיקות המקדמיות, אין מניעה להמשיך לקדם  .3
, ימשיכו הוראות כתב ההתחייבות 14ו/או יפתח  60את הפרויקט ללא צירוף בית מס' 

 לחול על הצדדים במלואן.

 

 

 בכבוד רב,

 

 נעמה בן זאב

 ות עירוניתסמנכ"לית הבית להתחדש

  

 

 העתק: נשיץ ברנדס אמיר ושות', עורכי דין

 


