
  

- טיוטה-   

- . רק הסכם חתום יחייבכפוף לחתימות הצדדים-   

  6סמך מ

  הסכם פינוי בינוי
  __________ בשנת_____   בחודש_____  ביום הצדדים בין שנחתם       

  
  

 ____________, ח.פ. ____________  ב י ן:
  __________________' רח

  על ידי מורשי החתימה והמוסמכים לחתום בשמה ומטעמה   
 ________________ ת.ז. _______________, .1
 ת.ז. _______________, ________________ .2

   כא'נספח הרצ"ב כתעודת ההתאגדות ופרוטוקול החברה כמפורט ב
                                 ")החברה(להלן: "

  ;ד ח א   ד צ מ 

  
  ,תל אביב 35-45לה גרדיה ' ברחנים בבניי דירותב הזכויות בעלי  :ן י ב ל

   להסכם זה 2א'-ו 'א יםנספחב כמפורט
  ")/י הבעליםיחיד" וד" ולחהבעלים: "להלן ביחד ייקראו אשר(

  
  ;י נ ש   ד צ מ                      

  

(בחכירה ראשית או  הרשום החוכר או/ו הבעלים הינו כי מצהיר הבעלים מיחידי אחד וכל  הואיל
 דירת של(בחכירה ראשית או משנית)  החוכר או/ו כבעלים להירשם הזכאי או/ו משנית)
  ,)להלן מונחים אלה כהגדרת( החלקותעל  הקיימיםבניינים המבאחד  הנמצאת מגורים

 1א'-ו 'א יםכנספח ב"המצ ובטבלת הזכויות המקרקעין רישום יבנסח כמפורט הכל
   )."טבלת הזכויות"- ו" הרישום ינסח" :להלן(

(כהגדרת  דירות קיימות 113 114הכוללים , קיימיםהבניינים ה ששתבנויים  החלקותועל   והואיל
   ;לה להלן)מונחים א

 רשומותחלק מהדירות הקיימות  :הינו כדלקמןורישום הזכויות בדירות הקיימות   והואיל
רשומות בבעלות העירייה ומוחכרות בבעלותם של חלק מיחידי הבעלים; חלק מהדירות 

רשומות בבעלות העירייה  בחכירה ראשית לחלק מיחידי הבעלים; חלק מהדירות
בחכירת משנה לחלק  את חלקןוביצרון אשר מחכירה ומוחכרות בחכירה ראשית לעזרה 

   ;מיחידי הבעלים

 בעל הינו כי, הקיימת (כהגדרתה להלן) רתולדי ביחס, מצהיר הבעלים מיחידי אחד וכל     והואיל
 שוכרו/או הזכאי להחזיק בה, בין בעצמו ובין באמצעות  קיימתה בדירה הבלעדית החזקה

 דירהב זכויותיו וכי, ם צוין אחרת בטבלה)(למעט א מוגנת בלתי שכירות הסכם לפי
 רישוםה יבנסח כמפורט למעט, )להלן הכהגדרת(, מגבילהזכות  מכל חופשיות קיימתה

   ;1א'-ו 'אים ספחכנ פיםמצורה ובטבלה

 כל למילויבכפוף  לפיה -  בינוי פינוי מסוג בעסקה עמה להתקשר לבעלים הציעה החברהו  והואיל
 ימכרו, המתלים התנאיםכל  ולהתקיימות במלואן בהסכם זה החברה התחייבויות

תיתן החברה לבעלים שירותי  לכך ובתמורה ,(כהגדרתו להלן) הממכר את לחברה הבעלים
דמי  תישא בתשלום ,דירות הבעלים החדשות (כהגדרתן להלן) והשלמת בנייה לבניית

 ם זה,וכן ביתר התשלומים המצוינים בהסכ ודמי ההובלה (כהגדרתם להלן)שכירות ה
 , הכלתחייבויותיההיתר  כל ותקיים אתכמפורט בהסכם זה בטוחות את כל העמיד להם ת

  ;הסכם זהב כמפורט
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 בתנאים, כאמור בינוי פינוי מסוג בעסקה החברה עם להתקשר מעוניינים והבעלים  והואיל
  ;להלן זה בהסכם כמפורט

  ;ביניהם המוסכם את הכתב על להעלות מעוניינים והצדדים    הואילו

  

  
  :כדלקמן, הצדדים בין והותנה הוסכם לפיכך

  
  
  

 מבוא ופרשנות .1

 המבוא והנספחים להסכם זה, מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם, ומחייבים כגופו. .1.1

 כותרות הסעיפים ניתנו לנוחות בלבד ולא תשמשנה ככלי לפרשנות ההסכם. .1.2

כר (דירות), למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הוראות הסכם זה כפופות להוראות חוק המ .1.3
"), בהתאמה המתחייבת לפי העניין, וזאת על אף כל חוק המכר(להלן: " 1973- תשל"ג

עם הבעלים ביחס להוראות  המרעכ ככל שתתפרשהוראה אחרת בהסכם זה, על נספחיו, 
 חוק המכר, כאמור. 

פינוי ובינוי (עידוד מוגדרים כ"קשישים" בהתאם לחוק לבעלים אשר בנוסף לאמור לעיל,  .1.4
) לחוק 6(ב)(2המנויות בסעיף החלופות בין מחלופה תוצע  2006- מי פינוי ובינוי), תשס"ומיז
 .בעלים חדשה, לבחירתםדירת קבלת  חלף, זה

 גדרותה .2

  בהסכם זה יהיו למונחים הבאים המשמעות כמופיע לצדם:

 ניסיון בפרויקטיםבעל רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים על פי דין, אדריכל  –" האדריכל" .2.1
החברה. הנציגות תהא רשאית  יע"דוגמת ובסדר גודל של הפרויקט נשוא הסכם זה, שייבחר 

 לסרב למינויו של אדריכל אך ורק מטעמים סבירים ומקצועיים שינומקו בכתב.

 ותהחלק עלהסכם זה  חתימת במועד יםהבנוי מגוריםה ניבניי ששת –" םמיהקיי ניםהבניי" .2.2
  .(כהגדרתן להלן) ות הקיימותהדיר הכוללים את, (כהגדרתן להלן)

(כהגדרתם  םמיהקיי נים, במקום הבנייותעל החלק יוקמונים אשר הבניי –" יםהבניינים החדש" .2.3
  .ולמפרט הטכני להיתר/י בניה כדין, (כהגדרתה להלן) בהתאם לתב"ע החדשה הכל ,לעיל)

 חוכריםכ הבעלים ו/או החוכרים הרשומים ו/או הזכאים להירשם כבעלים ו/או –" "הבעלים .2.4
ביחס  (כולל עזרה וביצרוןבבניינים הקיימים  של הדירות הקיימות (ראשיים ו/או משניים)
ה הרצ"ב ובטבל נספח א'כ הרצ"בבנסח  , כמפורט)על ידה בחכירת משנה לדירות שאינן מוחכרות

 .1א'נספח כ

 ניםבבניי הקיימות מגורים דירות 113 114 –" הנוכחיות הדירותאו "" קיימותה הדירות" .2.5
 למועד חתימת הסכם זה.  ןנכו (כהגדרתם לעיל) מיםהקיי

דירות כפי שיחושבו לפי מדידה בפועל שתבוצע בשטחי הדירות  – "שטח הדירה הקיימת" .2.6
בהתאם לצו המכר,  (ששכרו ישולם ע"י החברה), הבעליםעל ידי מודד מוסמך מטעם  הקיימות

  .הגשת הבקשה להיתר הבניהממועד עד לא יאוחר וזאת 
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שנערך  )2נספח א'(ומיקומן  דירות הבעלים הקיימותשטחי מדידת להסכם זה מצורף דו"ח 
ו/או מצג מטעם  אינו מהווה דו"ח סופיבחלקו שלא על דרך מדידת פנים הדירות הקיימות והוא 

 .כלפי היזם ו/או מאן דהוא מי מהבעלים

כהגדרתו  כר דירותתבוצע בהתאם לצו מכאמור,  המודדע"י  מדידת שטחי הדירות הקיימות
    .להלן

מכח היתר בניה שניתן כדין והתוספת נבנתה בפועל  בעלים אשר שטח דירתם הקיימת הורחב
יכלול את  שטח הדירה הקיימת –התנגדויות צורך ל ברשומות התב"ע החדשה פרסוםמועד לפני 

סי (אף אם התוספת/ההרחבה לא נרשמה בפנק שבוצעה בפועל וכדין תוספת הבניה / ההרחבה
  .הרישום)

 ו/אוהמועד הנ"ל לדירות הקיימות לאחר ביחס שתבוצע או תאושר  בניה כל הרחבה או תוספת
יראו בה כחלק  לא –שבוצעה קודם למועד הנ"ל שלא על פי היתר בניה כדין  הרחבה או תוספת

  . תזכה את הבעלים בכל תמורה נוספת מעבר לאמור בהסכם זהוהיא לא  משטח הדירה הקיימת

מרפסת קיימת,  "סגירת"במקרה של  –לצורך קביעת שטח הדירה הקיימת ף האמור לעיל, על א
הקיימת  הדירה חלק משטחחשב כיי שטח המרפסת ן הסגירה,בגיבניה אם לא הוצא היתר  אף

    . (כשטח עיקרי)

ככל שמדובר בתוספת של מרפסת בלתי מקורה שנבנתה בהתאם להיתר בניה כדין ולפני מועד 
אזי שטח המרפסת יובא בחשבון בקביעת שטח הדירה להתנגדויות, ברשומות ע התב"פרסום 

 השמאי (אשר יקבע מהו היחס בין שווי מ"ר מרפסת כאמורע"י הקיימת בהתאם לשווי שייקבע 
      .)לבין שווי מ"ר עיקרי בדירה קיימת

רך שנע )2נספח א'(ומיקומן  דירות הבעלים הקיימותשטחי מדידת להסכם זה מצורף דו"ח 
 .אינו מהווה דו"ח סופיבחלקו שלא על דרך מדידת פנים הדירות הקיימות והוא 

בבניינים  החברה"י ע שתיבנינה ,החדשות דירותה 119 120 – ""דירות הבעלים החדשות .2.7
לרבות  - כל אלה ( העירייהדירות עבור  6- ו הבעלים עבור דירות חדשות 113 114, מתוכן דשיםהח

(וביחס  להלן 7.2כקבוע בסעיף  וזאת ,)ברכוש המשותף והצמדותיהן חלקן היחסי והבלתי מסוים
 .)נספח כה'כקבוע ב –לעירייה 

 תמהוו ןשאינשייבנו על החלקה על פי התב"ע החדשה, וההצמדות  הדירותכל  –" דירות החברה" .2.8
 .)כוש המשותף והצמדותיהןחלקן היחסי והבלתי מסוים בר(לרבות  דירות הבעלים החדשותאת 

 הדירות המיוחדות יהוו חלק מדירות החברה.

  "דירות החברה" ביחד.- "דירות הבעלים החדשות" ו – "החדשות"הדירות  .2.9

  .פנטהאוזמיני פנטהאוז ודירות קרקע, דירות לופט/דופלקס,  –" הדירות המיוחדות" .2.10

דיירי הדיור הציבורי בבניינים דירות שהינן בבעלות חברות אשר משכנות את  – "דיור ציבורי" .2.11
הקיימות, לרבות חברת חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור, לשיקום ולהתחדשות שכונות 

 בתל אביב יפו בע"מ.

 .תל אביבהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה  –" הוועדה המקומית" .2.12

לה גרדיה ברח'  6133בגוש (חלק)  334וחלקה  7098בגוש  12- ו 11, 10, 9, 8, 7חלקות  – "החלקות" .2.13
    .בתל אביב 35-45

, לרבות כל שינוי והדירות החדשות ם של הבניינים החדשיםהיתר בניה להקמת –"היתר הבניה"  .2.14
     כל דין.בהתאם לעשה בו מעת לעת, בהתאם להוראות הסכם זה וישי
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(ביחס  להלן 2.49בנסיבות המתוארות בסעיף  בזאת, כי ככל שהפרויקט יבוצע בשלבים מובהר
, פירושו היתר הבניה שהוצא ביחס לשלב "היתר הבניהאזי ", לכל מקטע בר ביצוע בנפרד)

 הרלבנטי. 

הריסת הבניינים הקיימים, בקשה למתן היתר בניה לביצוע הפרויקט,  –"בקשה להיתר בניה"  .2.15
וכל המסמכים והתוכניות המהווים חלק  החדשות,דירות , לרבות היםשנים החדבניית הבניי

  קבוע בהסכם זה.בהתאם לשתוכן  ,ההדרושים לצורך קבלת היתר הבני אוהימנה ו/

  הרוב מיוחס, כהגדרתו להלן.המועד בו ייחתם הסכם זה על ידי  –" המועד הקובע" .2.16

זכויות הבעלות ו/או החכירה והחזקה  לרבות, הבחלק של הבעלים זכויותיהם כל –" הממכר" .2.17
 לצורך תידרשנה אשר והעתידיות הקיימות הבנייה זכויותלרבות ו הקיימות בדירות הבלעדית

 .ם, והצמדותיההחברה ושטחי המסחר ותדיר נייתוב זה הסכם מימוש

 (ז)7.2כקבוע בסעיף , המפרט הטכני על פיו תיבנינה דירות הבעלים החדשות –" המפרט הטכני" .2.18
מהמפרט לא יפחת בעלים החדשות של דירות ההמפרט הטכני הסופי מובהר בזאת כי  להלן.

כהגדרתם (, למעט דירות מיוחדות הבעלים החדשותהמקבילות לדירות  החברההטכני של דירות 
 .תמורת תשלום נוסף החברהולמעט שינויים ותוספות שיוזמנו על ידי רוכשי דירות ) לעיל

הסכם הוראות י על פעל חשבונה ו בינוי שאותו תבצע החברהופרויקט מסוג פינוי  –" הפרויקט" .2.19
יפנו את  , במסגרתו הבעליםוליתר הוראות הסכם זה כפוף להתקיימות התנאים המתליםבזה, 

באמצעות לרבות , םם, ותבנה במקוממיהקיי ניםהחברה תהרוס את הבניי דירותיהם הקיימות,
בהתאם לתב"ע הדירות החדשות), והכל  (לרבותמטעמה, את הבניינים החדשים  /יםקבלן

 להוראות הסכם זה. ובכפוף בהתאם ן ולמפרט הטכני ובנייה כדי /יתרלהי, החדשה

 .פי המפרט שבתוספת לצו מכר דירות הסטיות הקבילות על – "הסטיה המותרת" .2.20

  , כהגדרת מונח זה בחוק פינוי בינוי.בחלקות מיוחס מבין בעלי הדירותהרוב ה –" הרוב המיוחס" .2.21

בחר על יבעל שם בתחום, מוסמך על פי דין, שיו , בעל ניסיוןשמאי מקרקעין מוכר –" השמאי" .2.22
 שמאיםשל שמות  3ואשר תמנה לפחות  החברה הלמתוך רשימת שמאים שתמסור  הנציגותידי 

השמאי יקבע את שווי הערבויות שעל החברה להמציא לבעלים בהתאם להוראות הסכם  .כאמור
ויחולו לגביו הוראות כם זה את כל המוטל עליו לפי הסיבצע וכן  וגובה דמי השכירות לבעלים זה
 . להלן 27

שפורסמה , 507-0601443שמספרה מס'  4575מק/תא/ תכנית מפורטת –" התב"ע החדשה" .2.23
 ,'כנספח ואשר מסמכיה כפי שהופקדו כאמור רצ"ב כ 6.12.2019להתנגדויות ביום  להפקדה

להוציא היתרי בניה לבניית סומה למתן תוקף) (לאחר ובכפוף לאישורה ופרמכוחה ניתן יהיה 
     .והדירות החדשות הבניינים החדשים

אושר כדין ע"י הגורמים יכפי שבנוסח לאחר אישור ופרסום התב"ע החדשה למתן תוקף יראו 
  .לצרכי הסכם זה כנוסח המחייב, ויפורסם למתן תוקף המוסמכים

 . להלן 6 יףבסע כמפורט המתלים התנאיםכל  –" התנאים המתלים" .2.24

אחת  או בישראל המוכריםהגדולים  המסחריים הבנקיםחמשת מ אחד –" בנק המלווהה" .2.25
לחברה ליווי  ואשר יעניק ,בנקאי ליווי למתן כדיןהמאושרים  הגדולות, ביטוחה תוחברמשלושת 

 לבעלים הביטחונות והערבויותבות הנפקת לר, פיננסי סגור לביצוע הפרויקט על המקרקעין
       להלן. 19, הכל כקבוע בסעיף בהתאם להוראות הסכם זה

החברה, ובלבד שלא גופים בנקאיים/ביטוחיים כאמור, לבחירת  משניהבנק המלווה יכול ויהא 
ת המועדים הקבועים תפגענה זכויות הבעלים בהתאם להסכם זה ושלא יהא בכך להאריך א

 בהסכם זה.



 

  

        

- רק הסכם חתום יחייב. טיוטה-     

, אשר הוסמכה ע"י הבעלים עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ –" עזרה וביצרון" או "המנהלת" .2.26
   .פרויקטהניהול תכנון וכמנהלת הפרויקט לקידום החתומים עמה על כתבי הרשאה 

ון מהנדס מוסמך, רשום בלשכת המהנדסים, מוכר ובעל כישורים מתאימים וניסי –" המפקח" .2.27
כקבוע בסעיף בפיקוח על פרויקטים דוגמת הפרויקט נשוא הסכם זה, שימונה ע"י נציגות הבעלים 

 . מתוך מאגר המנהלת להלן 28

בהם מצויות הדירות  ותהחלקומתחם הבניינים המאגד את הבניינים הקיימים  –" המתחם" .2.28
 של הבעלים. קיימותה

 .יפו תל אביבת עיריי –" העירייה" .2.29

 הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב יפו. –" הועדה המקומית" .2.30

 10ניסיון של בעל שבמחלוקת) מוסמך, רשום, מוכר ולפי העניין מהנדס או אדריכל ( –" הפוסק" .2.31
זהותו תיקבע  -  הבעלים, ובהיעדר הסכמהב"כ שנים לפחות, שזהותו תיקבע בהסכמת החברה ו

  .להלן 27ויחולו לגביו הוראות  ינג'ינרים והארכיטקטים בישראלעל ידי יו"ר אגודת הא

הצמדה של חלקים מסוימים משטחי החלקה ו/או מהשטחים שיבנו בפרויקט (כגון:  –" הצמדה" .2.32
מהדירות החדשות בפרויקט בהתאם להסכם זה וכמפורט  לאיזו) וכו' גינות, חניות, מחסנים

  ובכפוף להוראות חוק המכר (דירות). דירות הבעלים החדשות ני של במפרט הטכ

ביצוע כל העבודות המפורטות  – "השלמת העבודותאו " "השלמת הבנייה של הפרויקט" .2.33
המפורטות בהוראות  כל העבודותובמפרט הטכני ו ההגשה, בהיתר הבנייה, על תיקוניובתכניות 

באופן שכל דירות  ,תאם להוראות הסכם זהוכן שינויים שהוזמנו בההסכם זה על נספחיו, 
סביר ונוח מוכנות, וראויות לשימוש (לרבות ההצמדות)  חדש הבעלים החדשות באותו בניין
 כשהן מחוברות לכל דירות הבעלים החדשות ואישור אכלוס 4למגורים, לרבות קבלת טופס 

תקינה ל בנין חדש בכלפחות הגז, הביוב והמים וכשמעלית אחת , לרשת החשמלחיבור של קבע 
החניון וכל המערכות בחניון פועלות באופן המאפשר שימוש הקמת וכאשר הסתיימה ופועלת 

   . ות ובמחסניםסביר ובטוח בחני

 ,לביצוע העבודות דיןהקבלנים ובעל סיווג מתאים על פי קבלן רשום במרשם  –" הקבלן המבצע" .2.34
 ע העבודות נשוא פרויקט זה, והינוהמחזיק בכל הרישיונות וההיתרים הדרושים לצורך ביצו

בפרויקטים דוגמת ובסדר גודל של הפרויקט נשוא מוכח מוכר ובעל כישורים מתאימים וניסיון 
דיע על והנציגות תהא רשאית לה .בפרויקטמי מבעלי הזכויות  לא המבצע הקבלן .הסכם זה

מינויו של הקבלן  .שינומקו בכתב מטעמים סבירים בלבד הקבלן המבצעהתנגדותה למינויו של 
יבצע את עבודות הבנייה כקבלן  הקבלן המבצעהמבצע לא יגרע מאחריות החברה לפי הסכם זה. 
 ואולם מינוי קבלני המשנה לא יגרע מאחריותו ראשי (לרבות הזכות למנות קבלני משנה כרצונו

  ).של הקבלן המבצע

 הליך משפטי, הליך מנהלי,ו, , צמשכון, הערה, עיקול, משכנתאחוב, שעבוד,  –" זכות מגבילה" .2.35
  .ןאו זכויות צד ג' כלשה ,רישום אחר

, על תוספותיו, הצווים והתקנות 1973- חוק המכר (דירות), התשל"ג –" חוק המכר (דירות)" .2.36
 מכוחו הקיימים ו/או העתידיים.

חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות),  –" חוק המכר (הבטחת השקעות)" .2.37
 (לרבות התקנות שהותקנו ו/או יותקנו על פיו). 1974- התשל"ה

 , על תוספותיו והתקנות מכוחו. 1969 - חוק המקרקעין, התשכ"ט –" חוק המקרקעין" .2.38
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- חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תשע"ו –" חוק הרשות הממשלתית להתחדשות" .2.39
2016. 

(לרבות התקנות  1963- כ"גחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תש –" חוק מיסוי מקרקעין" .2.40
 שהותקנו ו/או יותקנו על פיו).

 .1975- חוק מס ערך מוסף, תשל"ו –" חוק מס ערך מוסף" .2.41

 .2006- ), תשס"ועידוד מיזמי פינוי ובינויק פינוי ובינוי (חו – "חוק פינוי בינוי" .2.42

 .להלן 4.15בסעיף כמפורט נציגות שנבחרה ע"י הבעלים  –" הנציגות" ו/או "נציגות הבעלים" .2.43

, , רמת גן7זאב ז'בוטינסקי ' מרח' בלום ושות ,קידר ,נבו ,כבירימשרד משרד  – "ב"כ הבעלים" .2.44
 .03-5667665 פקס':; 03-5668665 טל':

; 03-6235098 , טל':תל אביב 5משרד נשיץ ברנדס אמיר ושות', מרח' תובל  – "המנהלת"ב"כ  .2.45
 .03-6235081 פקס':

 .___________פקס': ________ , טל': _________מרח'  _________עו"ד  –" כ החברהב"" .2.46

 .2008- צו המכר דירות (טופס של מפרט) (תיקון) התשס"ח – "צו המכר דירות" .2.47

אשר (שהינם חוכרים ראשיים או משניים) הליך בו ניתנת ליחידי הבעלים  –" מבצע בעל בית" .2.48
ה ו/או טרם היוונו את זכויות החכירה שלהם בדירהבעלות בדירה הקיימת  טרם רכשו את

את זכויות הבעלות והחכירה (לפי העניין)  מהעירייה ו/או מעזרה וביצרוןלרכוש  , הזכותהקיימת
, בהתאם לתנאים החלק היחסי ברכוש המשותףלרבות , הקיימת בדירה (לפי העניין) הראשית

 להסכם זה. 'ידנספח המפורטים ב

מכח חוזה שכירות ו/או קיימת,  המחזיק בדירהבעלים ו ושאינ ו/או גוף אדם כל –" ים/מחזיק" .2.49
לרבות מי ו, הרשאה ו/או רישיון ו/או רשות ו/או זכות אחרת כלשהיהסכם דיירות מוכנת ו/או 

 זכות ו/או רשות.הסכם ו/או פי  שמחזיק שלא על

, דהיינו: המהווים יחד את המתחם בשלמותו כל אחד ממתחמי המשנה – "מתחם בר ביצוע" .2.50
     .ע החדשה, כהגדרתם בתב"מזרחיה והמתחםמערבי המתחם ה

אותו בחלקות נשוא  םבעליהתושג הסכמת כל  מהמתחמים ברי הביצועמובהר כי ככל שבאיזה 
את הפרויקט תחילה בצע החברה ת אזי, במתחם האחר לא תושג הסכמה כאמורו מתחם ואיל

כל הוראות במקרה כאמור ול הבעלים, שבו הושגה הסכמה מלאה של כ במתחם בר הביצוע
   . זה ביצוע- ההסכם תחולנה בהתאמה ביחס למתחם בר

, למעט החלקים החדש כל חלקי המבנה בבית המשותף – [בבניינים החדשים] "רכוש משותף" .2.51
וצאו מכלל הרכוש י(כמשמעות מונח זה בחוק המקרקעין), ולמעט החלקים ש ה"דירהמהווים "
מהדירות החדשות בהתאם להוראות הסכם זה,  לאיזופית ות ספציוצמדו בצמידיהמשותף ו

בהתאם להסכם זה),  המיוחדות, הגגות (למעט הגגות שיוצמדו לדירות ולרבות הקרקע, הגינות
הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה 

זכויות בניה עתידיות וכן ת או מרביתם, חלקי מבנה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירו
נה לכל הדירות החדשות בהתאם לחלקן דאשר תוצמ שיתקבלו לאחר אישור התב"ע החדשה

    . היחסי ברכוש המשותף
בבעלותה זכויות כלשהן במקרקעין שאינן זכויות בעלות  תותירמוסכם כי בכל מקרה החברה לא 

   .ובשטחי המסחר בדירות החברה

חלק בלתי מסוים המהווה את היחס שבין שטח הרצפה של כל  –" ש המשותףחלק יחסי ברכו" .2.52
 הדירות בבית המשותף, לא כולל שטחי הצמדות. כלדירה לשטח הרצפה של 
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בפרויקט, לרבות שטחי האחסנה והחניות  כל שטחי המסחר שיוקמו –" שטחי המסחר" .2.53
ואשר ייוחדו הבנייה, י /בהתאם לתב"ע החדשה ולהיתר, המיועדים לשימושם של שטחי המסחר

 .בלבד לחברה

תקן שמאי בדבר פירוט נדרש בשומות מקרקעין המבוצעות לצורך בדיקה שמאית  –" 21 תקן" .2.54
  .2012מחודש דצמבר כלכלית לתכנית פינוי בינוי 

 נספחים .3

  [צורף להזמנה להציע הצעות] נסח הרישום של המקרקעין;  נספח א'

  [צורף להזמנה להציע הצעות]   ;ירות הקיימותבד הבעלים זכויותטבלאות     1' אנספח 

 [צורף להזמנה להציע הצעות] ומיקומן דירות הבעלים הקיימותשטחי דו"ח מדידת   2נספח א'
   ;[דו"ח מדידה עדכני יצורף בהתאם לקבוע בהסכם זה]

  [יצורף בהמשך]; פרטי כל דירות הבעלים החדשות  נספח ב'  

  ;בהמשך]יצורפו [ות תכניות של הדירות החדש  1נספח ב'

  [צורף להזמנה להציע הצעות] טכני;ההמפרט עיקרי     'נספח ג

  (ז) להלן]7.2המפרט הטכני המעודכן [יצורף במועד הקבוע בסעיף   1נספח ג'

, הפרויקט ורישוי כנוןבנושאי תלטיפול חברה ב"כ המאת הבעלים ל ]נוטריוני[ייפוי כוח     נספח ד'
ה לבנקים בעלי המשכנתאות הרשומות על יפנימיסוי, הליכים נגד בעלים סרבנים ו

  ;הקיימותדירות הבעלים 

חברה להבטחת התחייבויות ב"כ הבלתי חוזר מאת הבעלים ל[נוטריוני] ייפוי כוח נספח ה'                 
  ;הבעלים

בגין התחייבות במסגרת פינוי בינוי [יצורף  החברה בקשה לרישום הערת אזהרה לטובת  נספח ו'
  ;בהמשך בהתאם לטופס העדכני שיפורסם על ידי לשכת רישום המקרקעין]

1 ז'נספח 
    

הערות אזהרה) (לרבות  בלתי חוזר מאת החברה למחיקת רישומיםנוטריוני ייפוי כח 
  ; וביטול פעולות

[יצורף בהמשך בהתאם לטופס  בת החברהבקשה למחיקת הערות האזהרה שירשמו לטו  2' זנספח 
  ; העדכני שיפורסם על ידי לשכת רישום המקרקעין]

3' זנספח 
    

הערות לרבות ( למחיקת רישומיםהמצאת ייפוי כוח בדבר אישור  החברהפרוטוקול 
הערות האזהרה שירשמו לטובת וכן המצאת הבקשה למחיקת  וביטול פעולותאזהרה) 

   ;שי חתימה מטעם החברה לשם כך, וכן בדבר הסמכת מורהחברה

  ;וביטול פעולותהערות אזהרה) (לרבות  רישומיםכתב הוראות לנאמן בקשר למחיקת    4ז' נספח 

  ; על הדירות הקיימות כתב התחייבות של הבעלים לטובת החברה בעניין משכנתאותנספח ח'            

  בטחת התמורה;נוסח ערבות בנקאית לפי חוק מכר להנספח ט'          
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  ;(ערבות אוטונומית) נוסח ערבות השכירות    נספח י'

  כתב הוראות לנאמן ביחס למימוש ערבות השכירות;  1נספח י' 

  ; (ערבות אוטונומית) נוסח ערבות הבדק  נספח יא'

  כתב הוראות לנאמן ביחס למימוש ערבות הבדק;   1נספח יא' 

  ; ומית)(ערבות אוטונ נוסח ערבות הרישום  נספח יב'

  כתב הוראות לנאמן ביחס למימוש ערבות הרישום;  1נספח יב' 

  ;(ערבות אוטונומית) נוסח ערבות המסים  נספח יג'

  כתב הוראות לנאמן ביחס למימוש ערבות המיסים;  1 נספח יג'

  ;ואופן קביעת תמורת מימוש המבצע הסכם "מבצע בעל בית"  נספח יד'

אינם  המתגוררים בדירה הקיימת, ואשר 18ילדים מעל גיל  /בורתצהיר בן זוג/ידוע בצי  טו' נספח
  ;/חוכריםם כבעליםמירשו

    טופס שאלון מס;  'טזנספח 

ופרוטוקול הכולל אישור התקשרות החברה בהסכם זה,  תעודת התאגדות של החברה  'חנספח י
  ;לרבות הסמכת מורשי חתימה

  ;[יצורף בהסכם] נספח ביטוח  יט'נספח 

[צורף להזמנה להציע מכי התב"ע החדשה, בנוסח שפורסם להפקדה להתנגדויות. מס  כ'נספח 
  הצעות]

 אישוראחר למסמכי התב"ע החדשה כפי שיאושרו ויפורסמו למתן תוקף [יצורף   כא'נספח 
   ]למתן תוקף התב"ע החדשה ופרסום

  ;נספח החזר הוצאותיה של המנהלת  נספח כב'

  הסכם שכ"ט ב"כ הבעלים;  נספח כג'

  מסמך ההזמנה להציע הצעות;   נספח כד'

  העירייה;דירות נספח   נספח כה'

  

בהסכמה בכתב של כל הצדדים להסכם זה אשר יהווה חלק בלתי נפרד  וכן כל נספח המצורף ו/או שיצורף
  מההסכם והוראותיו תחשבנה להוראות ההסכם לכל דבר ועניין.
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 םהבעליוהתחייבויות הצהרות  .4

   :ם מצהיר, מאשר ומתחייב, כדלקמןהבעליכל אחד מיחידי 

 בקשר עם זכויותיו המסוימות של יחיד בעלים הנה הצהרה ו/או התחייבות מובהר בזאת כי כל הצהרה[
ולקיום כל  אחראים לאמיתות כל הצהרה אישית שלו ולפיכך יתר הבעלים לא יהיו ו/או התחייבות

 ]כאמור התחייבות,

או זכאי להירשם כבעלים או  ,רה ראשית או משנית)(בחכיכי הינו הבעלים או החוכר הרשום  .4.1
הוא ו ,1'א-ו בנספחים א'כמפורט  דירתו הקיימת,של  (בחכירה ראשית או משנית) כחוכר

  ., מלא ומדויקהינו נכון 1א'- ו א' יםנספחבכמפורט  לורישום הרלוונטי ה מצהיר כי

 1'א-ו 'א יםחספנבכמופיע לגביו הרישום כל אחד מיחידי הבעלים שעל אף האמור,  )א(
לרשום את להסדיר ו/או לתקן את הרישום ו/או מתחייב יק אינו נכון, מלא או מדו

, וזאת בתוך בבעלות ו/או בחכירה על שמו ,רישום המקרקעין בפנקסי הקיימתהדירה 
(למעט במקרה  , לפי המאוחרהחברהחודשים ממועד חתימתו או ממועד חתימת  6

. מובהר בזאת כי יחולו המועדים הקבועים שם)) להלן שאז 4(ב)(4.1כאמור בסעיף 
עיכובים בהסדרת הזכויות כאמור שאינם באחריות הבעלים הרלוונטי לא ימנו 

  .בלוחות הזמנים הקבועים בסעיף זה
  

חכירה בלבד  הינו בעל זכויותכל אחד מיחידי הבעלים שבחתימתו על הסכם זה,  )ב(
בחכירת משנה העירייה ובין שהמחכיר הינו כ חכירה ראשיתב (ביןבדירה הקיימת 

על , "בית לממש את "מבצע בעלבזאת  מתחייב הינו עזרה וביצרון)כשהמחכיר 
   .")מימוש מבצע בעל בית(להלן: " אחריותו ועל חשבונו

 'ידנספח כ רצ"ב תמורת מימוש המבצעואופן קביעת  הסכם מבצע בעל בית נוסח
    להסכם זה.

  
(לרבות  את מימוש מבצע בעל בית להשלים יםיחידי הבעלים כאמור מתחייב )1(

חר לא יאוועד  מוקדם ככל הניתן היוון זכויות החכירה, ככל שטרם הוונו)
(ולהסרת ספק, טרם מתן  ממועד החלטת הועדה המקומית ליתן היתר בתנאים

    .היתר הבניה)
  

(לרבות תשלומי  לשם מימון התשלומים הכרוכים במימוש מבצע בעל בית )2(
ונטי יהיה רשאי ליטול הלוואה מובטחת במשכנתא על הבעלים הרלו, המסים)

דירתו הקיימת לצורך השבת הכספים, ויחולו לגביה הוראות הסכם זה החלות 
 הוזאת אף אם נרשמ ,במועד החתימה על הסכם זההקיימות על המשכנתאות 

  .לאחר חתימת הסכם זה
  
גם ע"י כדין הצגת הסכם "מבצע בעל בית" כשהוא חתום להסרת ספק,  )3(

כהסדרת כמוהו ו מימוש מבצע בעל ביתהשלמת הוכחה ל היהוועירייה ה
    .הרישום לפי הסכם זה

  
מבצע בעל בית עד למועד השלים את מימוש ככל שמי מיחידי הבעלים לא  )4(

החברה ימים מראש ובכתב,  30אף לאחר התראה בת  ,בס"ק (א) לעיל האמור
מבצע להשלמת  התשלומים הנדרשיםכל את  בשמו ובמקומו שלםתמתחייבת ל

תהא ו לפני המועד לקיומה של התנאי המתלה הרביעי והחמישי, והכל בעל בית
ניה (לאחר שדרגה ראשונה או מדרגה ממשכנתא  הרשום לטובתרשאית ל

של יחיד  יו) על זכויותובכפוף להסכמתו בנק המלווהההמשכנתא לטובת 
, כאמורבמקרה  ").החברהשכנתת מ" בסעיף זה:(להלן  הבעלים הרלוונטי

מתחייב להשיב לחברה את הסכום ששולם על ידה  הרלוונטי הבעלים יחיד
ועד לא  בהקדם האפשריעבור מימוש מבצע בעל בית (לרבות תשלומי המס) 

 הסכום שישולם על ידי החברה. מועד מסירת דירתו החדשה לידיויאוחר מ
רשי הפבגין מימוש מבצע בעל בית (לרבות תשלומי המס) יישא  חלף הבעלים

ועד  מועד תשלומוהחל מ וזאת ,_______ של בשיעורשנתית וריבית  הצמדה
, בצירוף הפרשי ההצמדה והריבית כאמור, ע"י יחיד הבעלים להשבתו בפועל
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, לחברהמלוא החוב   כנגד השבת .")החוב(בסעיף זה להלן ביחד: " לחברה
  .לאלתר החברהשכנתת מתוסר 

  
בלת החזקה בדירת הבעלים החדשה, לצורך סילוק משכנתת החברה, לאחר ק )5(

הבעלים יהיו רשאים ליטול הלוואה מבנק ו/או מוסד פיננסי אחר ולשעבד את 
דירת הבעלים החדשה לשם כך, ובמקרה כאמור החברה מתחייבת ליתן 
הסכמתה לרישום משכנתא (או לרישום התחייבות לרישום משכנתא), ובלבד 

 שולמו במישרין לחברה.שכספי הלוואה ישמשו לסילוק מלוא החוב וי

ביחס לדירת הבעלים החדשה  לפי סעיף זה מלוא החובככל ולא יושב לחברה  )6(
חודשים מהמועד שבו הייתה אמורה להימסר דירת  6וזאת בתוך  הרלוונטית,

הרלוונטית, יהווה הדבר עילה לחילוט משכנתת החברה, הבעלים החדשה 
     מועד החילוט. יום לפני 30וזאת בכפוף למתן התראה בכתב על כך 

על פי הסכם זה ישמשו גם  החברהיפויי הכח הניתנים על ידי הבעלים ו/או 
  להבטחת זכויות הצדדים בהתאם להוראות סעיף זה. 

  
סיבות שאינן תלויות ביחיד נ, בשל מימוש מבצע בעל ביתרת דבהסעיכוב  )7(

יחיד  הבעלים הרלוונטי, לא יבוא במניין הזמנים לעניין סעיף זה ובלבד שאותו
, ככל מניעה כאמורהעיכוב ו/או האמצעים סבירים להסרת בבעלים נקט 

 . שניתן
  

מסוים דרושה הסכמת אפוטרופוס ו/או בית משפט להתקשרותו  בעליםככל שלגבי  )ג(
על פי הסכם זה, יהיה הסכם זה כפוף לאישור האפוטרופוס או בית המשפט בהתאם 

 6בתוך להשגת הסכמה כאמור  , על חשבונו,מתחייב לפעול והבעלים הרלוונטי
ובכל מקרה טרם  לפי המאוחר, חודשים ממועד חתימתו או ממועד חתימת החברה,

 .המועד לרישום השעבודים לטובת הבנק המלווה
  

 למעטוהכל , זכות מגבילהנקיות מכל  קיימתכי נכון ליום חתימת הסכם זה, זכויותיו בדירתו ה .4.2
 ווכי הוא מתחייב לפעול לכך שזכויותיו בדירת ,1'א-ו א' יםנספחב בהסכם זה, לרבות כמפורט

דירה הקיימת מכח הוראות הסכם על ה(למעט הערות שירשמו  יוותרו נקיות כאמורי קיימתה
    .עד למועד רישום הזכויות בדירתו החדשה על שמו ) וזאתובהתאם להוראותיו זה

 א' יםפחנסבכמפורט משכנתא לטובת בנק או חברת ביטוח אם קיימת  להסרת ספק, )א(
  . להלן 19.7- ו 19.5 פיםהאמור בסעילגביה יחול בבחינת זכות מגבילה ו אינה ,1א'-ו

 קיימתכל אחד מיחידי הבעלים, אשר זכויותיו בדירה המהאמור לעיל, לגרוע מבלי 
ול בשמו לשם קבלת הסכמת הגורם הממשכן לביצועו ממושכנות, מאשר לחברה לפע

 הומחיקתהרשומה על דירתו הקיימת הסרת המשכנתא של הסכם זה, לרבות לעניין 
, הכל בתנאים בנק המלווההשעבוד החלקה לטובת ולרבות לעניין נסח הרישום מ

ובאופן שלא יגרום לעיכוב כלשהו באיזה  להלן 19.7- ו 19.5 פיםהמפורטים בסעי
שתף פעולה עם החברה להשגת משלבי ביצוע הסכם זה ו/או הפרויקט, ומתחייב ל

המסמכים ו/או  /המצאתכאמור בהתאם ולהשגתהגורם הממשכן  קבלת הסכמה
   .לכך תבקשידרשו ממנו לשם כך, ככל ויהאישורים שי

 קיימתבדירה השל מי מהבעלים עד החתימה על הסכם זה, על זכויותיו במושככל  )ב(
 לאחר חתימת הסכם זה, שתוטל זכות מגבילה כאמורככל ו/או  זכות מגבילה קיימת

על אחריותו ועל , יפעל כי ביחס לדירתו הקיימת מתחייב הבעליםכל אחד מיחידי 
בו נודע מועד לאחר ה בהקדם, זכות מגבילהכל  ולמחיקה של סילוקלהסרה/ ,חשבונו
 ע"ילפעול לכך עד למועד בו יתבקש או  ,כאמור הטלתה של הזכות המגבילהלו דבר 

ובכל מקרה לא יאוחר ממועד קבלת הודעת הפינוי  ,, כהגדרתו לעילבנק המלווהה
יב לשאת כל אחד מיחידי הבעלים מתחי. , הכל לפי המוקדםלהלן 7.3.1הקבוע בסעיף 

  .מדירתו הקיימת הזכות המגבילהבכל העלויות הכספיות למחיקת 

 )6) עד (4()ו(- )בג(4.1סעיף יחולו הוראות , לעיל כאמור הזכות המגבילהוסרה ה אל )ג(
  .לעיל, בשינויים המחויבים
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דת זכות מזכויותיה של החברה לפי כי מיום חתימת הסכם זה ואילך לא יעשה עסקה הנוג .4.3
לשעבד ו/או ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או להסב לא הוא מתחייב בכלל זה ו ,הסכם זה

בהתאם , אלא כלשהולטובת צד שלישי  קיימתבדירה הו/או  בחלקותאת זכויותיו למשכן 
  .להלן 23להוראות הסכם זה ובפרט בהתאם להוראות סעיף 

  ., בכפוף לזכויות שוכרים לא מוגנים, ככל שקיימיםקיימתהבדירה הינו המחזיק הבלעדי כי  .4.4

חתימתו על  לפניהושכרה עפ"י הסכם שכירות שנחתם  קיימתיחיד בעלים שדירתו ה )א(
הסכם זה, מתחייב להודיע לשוכר, כי הוא חתם על הסכם זה. אין באמור כדי למצות 

 קבוע בהסכם זהכוי בפועל במועד הפינ קיימתאת אחריות הבעלים לפינוי דירתם ה
 . להלן 7.3ועל פינוי הדירה הקיימת יחולו גם הוראות 

לאחר שחתם על  קיימתכל אחד מיחידי הבעלים מתחייב, כי אם ישכיר את דירתו ה )ב(
 הנ"ל הסכם השכירות. סכם לשכירות בלתי מוגנת בלבדבה הוא יתקשר הסכם זה,

התחייבות תו של יחיד הבעלים המשכיר בהסכם זה וכן יכלול הצהרה בדבר התקשרו
מועד הפינוי עד לא יאוחר מ קיימתיחיד הבעלים לפנות את הדירה הכלפי של השוכר 

על אף המועדים שנקבעו בהסכם השכירות הבלתי מוגנת, כך  והכל כהגדרתו להלן,
יכלול  רכאמו הסכם שכירות בנוסף, .שלא ייגרמו כל מניעה ועיכוב בביצוע הסכם זה

 יום 90 75תראה של ההביא את השכירות לסיומה בלהיה יי ניתן כ הסכמה של השוכר
 . מראש

ידי  מוחזקת על מצהיר כי דירתו אינה, אחד מיחידי הבעליםמבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל  .4.5
כמפורט בטבלה , למעט 1972- דייר מוגן בהתאם לחוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל"ב

 .1'נספח אהרצ"ב כ

דירות הקיימות ביחס ל ,להלן 6בכפוף להתקיימות התנאים המתלים בסעיף  )א(
ככל שלאחר , או 1נספח א', כמפורט בטבלה הרצ"ב כת בדיירות מוגנתומוחזקה

 ותדיירבדבר זכויות  האחרים יםבעלמי מה חתימת הסכם זה תועלה טענה כלפי
כשהיא פנויה מכל אדם הקיימת למסור את דירתו  אותו יחיד בעלים תחייבמ –נת מוג

נקיטת הליכים  - וחפץ ולעשות על חשבונו כל פעולה שתידרש לצורך כך ובכלל זה 
מתן משפטיים מתאימים ותשלום דמי פינוי או כל הוצאה אחרת לדייר המוגן ו/או 

, הבנק המלווה ע"ייידרש על כל מסמך ששל הדייר המוגן דיור חלוף ו/או החתמתו 
 7.3, והכל כקבוע בסעיף פנויהתהיה  הקיימת והכל על מנת שבמועד הפינוי, הדירה

   .להלן

נה זכויות בדירתו לא יקהסכם זה  והחל ממועד חתימתכי  מתחייב כל יחיד בעלים )ב(
  מוגן. לדייר

יר, כי אין עוד אדם הזכאי להתגורר יחד כל אחד מהבעלים מצהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .4.6
בלשכת רישום המקרקעין, לרבות בן או בת זוג ו/או הורים  קיימתעימו כבעל זכויות בדירה ה

יחיד הבעלים הרלוונטי  – ו/או ידוע/ה בציבור, וככל שקיימים כאלה 18ו/או ילדים מעל גיל 
 ,קיימתעניין פינוי הדירה העל הסכמה להסכם ולאמור בו, לרבות במתחייב כי הנ"ל יחתמו 

וכן יהיה עליהם לחתום על כל מסמך שיידרש על ידי  ,וזאת עד למועד הקובע ,'טונספח בנוסח 
  . הבנק המלווה

שחרף האמור הנ"ל לא יחתמו על הסכמה כאמור ו/או על איזה מהמסכים שיידרשו ע"י ככל 
מניעה, לפעול להסרת כל  בעליםיחיד ה , יהיה עלהבנק המלווה ו/או יפעלו בניגוד לאמור בהם

 . ללא דיחויעקב כך שייגרם תביעה, דרישה ו/או עיכוב 

, לרבות קיימתכי הוא משלם באופן שוטף את כל חובותיו לכל רשות שלטונית בגין הדירה ה .4.7
אחרים החלים עליו על פי שוטפים ותשלומים  מכלליות האמור: מיסים, ארנונות ומבלי לגרוע

 לפי הסכם זה, ככל שהדין מחייב קיימתה דירתוך לעשות כן עד ליום פינוי ומתחייב להמשי ,דין
לשאת בתשלומים ובמיסים,  היזםלהתחייבויות והכל מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה בנוגע 

מצהיר ומאשר הוא  – ממושכנות קיימתזכויותיו בדירה ה. כמו כן, ככל שכמפורט בהסכם זה
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לאורך ומתחייב להמשיך לעשות כן  לגורם הממשכן משלם את התשלומים החודשייםכי הוא 
 .לרבות במהלך הבניה ,כל התקופה

הוא מתחייב להסדירו כאמור, בגין התשלומים חוב קיים למי מיחידי הבעלים ככל ש )א(
עד למועד בו או  קיומו של החוב כאמור,לו דבר בו נודע מועד לאחר ה בכל ההקדם

ובכל מקרה לא יאוחר ממועד  ,תו לעיל, כהגדרהבנק המלווה לפעול לכך ע"ייתבקש 
  . , הכל לפי המוקדםלהלן ((ו7.2קבלת הודעת הפינוי הקבוע בסעיף 

, לעיל )6) עד (4(ב)((ה)- (ג)4.1סעיף יחולו הוראות במקרה של אי הסדרת החוב,  )ב(
   בשינויים המחויבים.

החודשים  24במהלך  "קרוב"מ (במתנה) ללא תמורה קיימתה בדירה הזכויות את קיבל לא כי .4.8
שלא להעביר את הדירה הקיימת ללא תמורה וכן מתחייב  ,חתימת הסכם זהל הקודמים

בכתב החברה להתמלאות כל התנאים המתלים, מבלי שניתנה לכך הסכמת עד  , וזאתלקרוב
ו כן, יחיד הבעלים מצהיר כי הדירה הקיימת אינה מהווה מלאי עסקי וכי אין כמ .ומראש

יחולו הוראות  - וככל שהתנאים הנ"ל מתקיימים לגביו , בבעלותו יותר מדירה אחת במתחם
 להלן.  16.1.27סעיף 

בן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן זוג ובני זוגם של כל  –משמעותו  "קרוב"בסעיף זה 
 איגוד השולט בו ואיגוד שבשליטת השולט בו.מאלה, אח או אחות ובני זוגם,  אחד

להקשות ואף למנוע קבלת היתר  ותעלולקיימות ה בניה בדירותידוע לו שקיומן של חריגות כי  .4.9
לרבות  ,ו/או לחתום על כל מסמך שיידרש לצורך כךכל חוב מתחייבים להסדיר  הבעליםבנייה. 

בניגוד לדין בהקדם כדי להסדיר כל בנייה  בחלקותאחרים עלים בחתימה לטובת ו/או עבור 
ו/או לגרום להסרת אחרת האפשרי ו/או מיד עם דרישת העירייה ו/או כל רשות מוסמכת 

שלא יגרמו עיכובים כלשהם או  באופןבכל דרך אחרת,  כאמור קבלת היתר הבנייהלהמניעה 
 . יחידי הבעליםו/או ליתר  לחברהנזקים 

אין באמור משום התחייבות של הבעלים כלפי החברה לפעול לקבלת היתר בניה  להסרת ספק,
כדין לצורך הסדרת חריגת בניה בדירה הנוכחית כאמור, אלא אך ורק התחייבות להסדיר 

בגין הליכים משפטיים ו/או אחרים, ככל שננקטו  ביטולתשלום של חובות ו/או קנסות ו/או 
רות ו/או רישומים אחרים, ככל שנרשמו על זכויותיהם ו/או לפעול למחיקת העחריגת הבניה 

  בדירה הקיימת בגין חריגת בניה.

כל הבעלים מתחייבים שלא לבצע חריגות בניה מכל מין וסוג שהוא, לאחר חתימת הסכם זה, 
לעיל יחול גם לגבי כל חריגה אשר תבוצע, ככל בסעיף זה ואולם למען הסר ספק האמור 

 ה על הסכם זה.שתבוצע, לאחר מועד החתימ

  .שלישיים צדדים עבור בנאמנות מוחזקות אינן ובממכר בדירתו הזכויות כי .4.10

כי הוא מעוניין מרצונו החופשי להתקשר בעסקה נשוא הסכם זה עם החברה, וכי בכפוף  .4.11
ולהתקיימות מלוא התנאים המתלים לנכונות הצהרות ומצגי החברה על פי הסכם זה 

 וא מצא את העסקה נשוא הסכם זה מתאימה לצרכיו. , הבהסכם זה והתחייבויות החברה

 כי למיטב ידיעתו, אין כל מניעה על פי דין ו/או הסכם, להתקשרותו עם החברה בהסכם זה .4.12
וכי אין לו כל התקשרות או התחייבות  במלואן ובמועדן פי הסכם זה ם התחייבויותיו עלוולקי

צד אינו מחויב כלפי כלשהו, וכן  אחרלמסור את הקמת הפרויקט ו/או חלק ממנו לצד שלישי 
לא יתחייב כאמור גם לאחר הוא ו שלישי כלשהו להעסיק אדם ו/או גוף כלשהם בקשר לכך

 .חתימת הסכם זה

ואינו סותר  שאושר ע"י ב"כ הבעליםהדרוש לצורך ביצוע הפרויקט כי יחתום על כל מסמך  .4.13
, ובלבד שלא ל פי הסכם זהויבצע כל פעולה לצורך קיום התחייבויותיו ע הוראות הסכם זה,

וכן  יהיה בכך כדי להטיל עליו התחייבויות כספיות מעבר לאלה הקבועות במפורש בהסכם זה
 . לפי הוראות הסכם זה הבעליםבכפוף לכך שלא יפגעו זכויות 



 

  

        

- רק הסכם חתום יחייב. טיוטה-     

שהאחריות המלאה לניהול הפרויקט ולביצועו מוטלת על החברה כי ידוע לו והוא מאשר  .4.14
; לא תהא אחראית לביצועו לכךהמנהלת לא תישא באחריות ובהתאם להוראות הסכם זה 

בפועל של הפרויקט; לא תהא אחראית כלפיו ו/או מי מטעמו ככל והפרויקט לא יצא אל הפועל, 
מכל סיבה שהיא; לא תהא אחראית לקיום לוחות הזמנים נשוא הסכם זה; לא תהא אחראית 

 ותו הכלכלית של הפרויקט. לעבודות ו/או לאיכותן וטיבן; לא תהא אחראית לכדאי

 הבעלים נציגות .4.15

    ."אשר ישמשו כ"נציגות (נציג אחד מכל בניין) נציגים 6הבעלים בחרו  .4.15.1

הנציגות תשמור על רציפות פעולותיה וכל ההחלטות שנתקבלו ו/או ההוראות שניתנו  .4.15.2
 ע"י הרכב הנציגות הקודם ימשיכו לחול ולחייב את הבעלים. 

תישלחנה בכתב (לרבות באמצעות אמצעי אלקטרוני)  הודעות על ישיבות הנציגות .4.15.3
 אשר אינם סובלים דיחויחריגים או ככל הניתן ולמעט מקרים , ימים מראש 7לפחות 

 .18:00יתקיימו לאחר השעה  –

הקוורום החוקי לישיבות הנציגות הינו רוב חבריה ובלבד שהתקיימו תנאי סעיף  .4.15.4
 לעיל. 4.15.3

 –ובמקרה של קולות שווים  הנוכחים קולות ההחלטות בנציגות תתקבלנה ברוב .4.15.5
   .יו"ר הנציגותיכריע קולו של 

הבעלים מצהירים ומאשרים כי כל הסכמה בכל דבר ועניין הקשור לביצועו של הסכם  .4.15.6
שתעשה בכתב ובחתימתה של הנציגות, תחייב את כלל הבעלים ובלבד שהיא , זה

   נעשית בהתאם להוראות הסכם זה. 

לנציגות סמכות בעניינים הבאים: בכל הנוגע  אין ודגש, כימ אף האמור לעיל על
; בכל הנוגע לשעבוד אם להסכם זהבהת לבעליםתמורה המגיעה שינוי לרעה בל

ו/או הדירות החדשות המגיעות להם עפ"י הסכם  קיימותזכויות הבעלים בדירות ה
לתכנון בכל הנוגע לעניינים הקשורים  הנזכרות בהסכם זה; לבטוחותזה; בכל הנוגע 

של יחידי הבעלים ובכל הנוגע למסירת החזקה בדירות החדשות ת ודירהפנימי של ה
כמו כן, לנציגות אין סמכות להגדיל את התחייבויותיהם  החדשות ליחידי הבעלים.

 הכספיות של הבעלים מעבר לקבוע בהסכם זה. 

ן אישי יובהר, כי אין במינוי הנציגות כדי להטיל עליה ו/או על מי מחבריה באופ .4.15.7
וכי כל  במסגרת הנציגות בגין פעולותיהם אחריות חוזית ו/או נזיקית ו/או אחרת

הבעלים מוותרים בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי 
אלא אם פעלו , כאמור הנציגות ו/או חברי הנציגות בנוגע לפעילותם במסגרת הנציגות

 .להוראות הדין בזדון או בניגוד

הבעלים יהיו רשאים להחליף בכל שלב את חברי הנציגות, כולם או חלקם, בהחלטה  .4.15.8
   מהבעלים בבניין הקיים.  51%שתתקבל ברוב של 

הודעה בכתב לחברה בדבר החלפת הנציגות תוך ציון זהות הנציגים החדשים, אשר  .4.15.9
ת ב"כ הבעלים ו/או הודעה כאמור שתחתם על ידי ב"כ הבעלים, תחייב אע"י  תאושר

תהיה  –כל הבעלים, לכל דבר וענין, וממועד מתן הודעה בכתב כאמור לחברה 
   הנציגות החדשה הנציגות המחייבת את כלל הבעלים לכל דבר ועניין. 

נציגים  3מובהר כי הבעלים בכל בניין קיים יהיו רשאים לבחור נציגות שתמנה עד  .4.15.10
גות הבניין הוראות סעיף אשר ישמשו כ"נציגות הבניין" ובמקרה כאמור יחולו על נצי

הכוונה  –כל אימת שנזכר המונח "נציגות" בהסכם זה  לעיל בהתאמה, ואולם 4.15
(לרבות  לצורך ההתנהלות מול החברהלעיל ו 4.15.1היא ל"נציגות" כקבוע בסעיף 
לעניין ניין, וימונה נציג אחד בלבד מתוך נציגות הב –נוכחות בישיבות עם החברה) 
 יהווה קולה של כל נציגות בניין קול אחד בלבד. – קבלת החלטות לפי הסכם זה

מובהר כי בכל מקרה של נבצרות של הנציג שמונה כאמור ו/או היעדר אפשרות להגיע 



 

  

        

- רק הסכם חתום יחייב. טיוטה-     

לאיזו מישיבות הנציגות ו/או ישיבות החברה ו/או כל ישיבה ודיון אחרים, מכל סיבה 
 .הנציגים שנבחרו כאמור 3למנות נציג אחר מבין  הבניין נציגותשהיא, תהיה רשאית 

 

 הצהרות החברה .5

החברה מצהירה, , ומבלי לגרוע מהן )'כד נספחבנוסף להצהרות החברה במסמך ההזמנה להציע הצעות (
  מאשרת ומתחייבת בזאת, במצטבר, כדלקמן:

חל בהן כל  לאו הינן בתוקף) 'כד נספח( הצעות להציע ההזמנה במסמך החברה הצהרות כי .5.1
 שינוי. 

, לרבות ומנוסה זהיר יזםבבדיקת  ןוסביבת החלקותנאותות מלאה של  בדיקת כהער כי .5.2
, םרישוייה, יםתכנוניה, יםפיזיה ההיבטים כלאת  הובכלל זה בדק ,הבאמצעות מומחים מטעמ

ומבלי לגרוע לרבות , ולפרויקט זה הסכםנשוא  לעסקה הנוגעים יםמשפטיהוים רישומיה
 , לרבות התב"ע החדשה,ו/או המופקדותעל החלקות  תכניות החלותהכל  - האמור מכלליות 

 בנייההבאשר לזכויות אחר מידע , קווי מקרקעין, היתרי בניה קיימים וכל החלקות גבולות
עד  החלות על קידום וביצוע הפרויקט מגבלותההוראות והכל ואת  בחלקות,ולמבנים הקיימים 

 עזרה וביצרון והעירייה, הבעלים לזכויות הנוגעים כיםוהמסמ הרישומים כל ,להשלמתו
 ובכפוף המוקדמות הבדיקותי כל את השביצע לאחרכי ו ,ובדירות הקיימות חלקותב

 תמוותר איהו, הולצרכי הלמטרותי מתאימים אותם המצא איה, להתקיימות התנאים המתלים
 הבעלים לזכויותהקיימות, לדירות  נוגעו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הבעלים ב טענת כל על

    .מימושו אפשרותול פרויקטל, החלקות לגבי וכןבהן 
כי  ,כי שוכנעה על יסוד בדיקותיה המוקדמותמבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה מצהירה 

בהתאם להסכם זה מקובלת עליה ומניחה את דעתה,  ולעירייה התמורה המגיעה לבעלים
יבויותיה לפי הסכם זה, וכי לא תהיה לה כל זכות ומהווה תמורה הוגנת ומלאה לכל התחי

ידיעה או - תביעה מסוג כלשהו בנוגע לתמורה המגיעה לבעלים בהסכם זה ו/או על יסוד טענת אי
 . /או בקשר לפרויקטהבנה של גורם כלשהו הקשור בעבודות- אי

לביצוע כי יש לה הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות והיכולת הכספית והביצועית הדרושים  .5.3
הפרויקט נשוא הסכם זה ולקיום התחייבויותיה כאמור בהסכם זה תוך עמידה במועדים וביתר 

 הסכם זה. בהתנאים שנקבעו 

כי עומדים לרשותה כל האמצעים הדרושים החברה מצהירה  –מבלי לגרוע מכלליות האמור 
 ). מלווה והיכולת לקבל ליווי פיננסי מבנק לביצוע הפרויקט (לרבות האמצעים הכספיים

כל מניעה על פי דין או הסכם להתקשרותה עם הבעלים בהסכם זה ולמילוי אחר  איןכי  .5.4
  .הוראותיו, וכי היא מעוניינת להתקשר עם הבעלים בעסקה זו

להתקשרותה והדרושות כל ההחלטות המתאימות אצלה כי התקבלו ו כי התאגדה כדין בישראל .5.5
פרוטוקול המצורף ב כאמורלרבות אגדות שלה, עפ"י כל דין ובהתאם למסמכי ההתבהסכם זה, 

 .'יחנספח כ

כי ידוע לה שהתב"ע החדשה טרם אושרה למתן תוקף וכי אין בהסכם זה משום התחייבות של  .5.6
כי התב"ע החדשה תאושר ו/או תאושר במתכונתה  מי מטעמםהבעלים ו/או עזרה וביצרון ו/או 

לא תהא לה כל טענה ו/או דרישה ו/או וכי  ו/או בדבר המועד לאישורה למתן תוקף, הנוכחית
 . תביעה כלפי הבעלים ו/או עזרה וביצרון ו/או מי מטעמם בנוגע לכך

כוח אדם מקצועי, מתאים לפרויקטים מסוג זה תבצע את הפרויקט באמצעות וכי תתכנן  .5.7
תהא היא אשר , החברה בכל מקרהלהסרת ספק מובהר כי . בהיקף המתאים לפרויקט ,ומיומן

 זה כלפי הבעלים. קיום מלוא התחייבויותיה על פי הסכםהאחראית ל

כי ידוע לה והיא מאשרת שהמנהלת לא תישא באחריות לניהול הפרויקט; לא תהא אחראית  .5.8
לביצועו בפועל של הפרויקט; לא תהא אחראית כלפי החברה ו/או הבעלים ו/או מי מטעמם ככל 

חראית לקיום לוחות הזמנים נשוא והפרויקט לא יצא אל הפועל, מכל סיבה שהיא; לא תהא א
; לא תהא אחראית לכדאיותו הסכם זה; לא תהא אחראית לעבודות ו/או לאיכותן וטיבן
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החברה משחררת לחלוטין ומראש את המנהלת ו/או עובדיה ו/או  .הכלכלית של הפרויקט
א החברה לשלוחיה וכל הבא מטעמה מכל אחריות וחבות כאמור. מבלי לגרוע מכלליות האמור, 

  במסגרת הליך משפטי או לבר משפטי כלשהו. תשלח למי מהנ"ל בשום מקרה הודעת צד ג'

 ולהשלמתו צוע הפרויקט נשוא הסכם זהילבברציפות והתמדה כי תפעל כמיטב יכולתה,  .5.9
 .במועדים ובהתאם לתנאים הקבועים בהסכם זה

 עםיתוף פעולה שתוך ו כאמור לעילה מתחייבת לפעול החבר –מבלי לגרוע מכלליות האמור 
התקיימות התנאים המתלים ל להביאמנת  וב"כ הבעלים על המנהלתהמפקח, , הנציגות

  . במועדים הקבועים בהסכם זה

ועל  מנהלתלפעול בשיתוף פעולה מלא עם ה מתחייבתהחברה לגרוע מכלליות האמור,  מבלי
אישור דום קילשם ביצוע כל הנדרש לשם  ,התמדהבברציפות ו חשבונה הבלעדי של החברה,

(ככל  הדרוש לצורך הסרת התנגדויות כל התב"ע למתן תוקף ולפרסומה ברשומות, לרבות
 .   מםלשם הארכת המועדים לקיו לקיום התנאים לאישורה ו/או ולרבות כל הדרוש שיהיו)

בכל הפעולות הדרושות  התמדה,בכמיטב יכולתה, ברציפות ומתחייבת לנקוט החברה כמו כן, 
 מאת ולצורך אכלוס הדירות החדשות, ודותיתרים והרישיונות לביצוע העבלשם קבלת כל הה

הכרוכים בכך והחלים עליה על פי  תשלומיםה, ובכלל זה לשלם את כל הגופים המוסמכים
  הסכם זה.

את העבודות  ולהשליםמתחייבת לפעול בצמידות ללוח הזמנים שנקבע בהסכם זה  החברה
  רט בהסכם זה.בהתאם ללוח הזמנים לו התחייבה כמפו

ובכלל זה חוקים, תקנות, פרויקט, לכי תמלא אחר כל הוראות הדין הרלוונטיות בכל הנוגע  .5.10
שהוצא או שיוצא מטעם כל ) שיפוטי או מעין שיפוטי זמני או סופי( ו צוא הוראות, חוקי עזר

כל רשות  ע"ילה שתינתן  והנחיה , וכן תבצע כל הוראהבקשר עם הפרויקט רשות מוסמכת
, והכל מבלי לגרוע מזכותה לערור ו/או להשיג על ו/או לנקוט בכל הליך לפרויקטכת בנוגע וסממ

 ., ובלבד שלא יהיה בכך כדי לעכב את הפרויקטמשפטי אחר בקשר עם צווים כאמור

הפעלת כלי לעניין למלא אחר כל הוראות הדין  תמבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה מתחייב
תנקוט בכל אמצעי ו תשתמש בציוד בניה תקני כדין ,יחות עובדיםעבודה, העסקת עובדים ובט

הזהירות הנדרשים ו/או יידרשו בהתאם להיתר הבניה ו/או כל דין על מנת לשמור על ביטחונם 
 .של הבעלים והציבור הרחב

תספק על חשבונה, את כל החומרים, האביזרים, הכלים והמתקנים מכל מין וסוג שהוא כי  .5.11
 ,סוג א'מ תבצע את הפרויקט בטיב, ברמה ובחומרים טוביםו צוע הבניההנדרשים לצורך בי

מקום  .להוראת תו התקן הישראלי של מכון התקניםלהיתרי הבניה, למפרט הטכני ובהתאם ו
שנקבע תקן ישראלי לחומר או לעבודה מסוימים, יהיו החומר או העבודה באיכות שאינה 

 מהרמה הקבועה בתקן הישראלי. פחותה

ק על חשבונה את כל היועצים, מתכננים ואנשי המקצוע הדרושים לצורך ביצועו של כי תעסי .5.12
קונסטרוקטור, יועץ ס חשמל, מהנדס אינסטלציה, מפקח, הסכם זה, לרבות אדריכלים, מהנד

מעליות, יועץ בטיחות, יועץ חניה, יועץ פיתוח, שמאי, מודד, יועץ אקוסטיקה, יועץ איטום, יועץ 
 יועץ שיידרש לצורך התכנון והביצוע של הפרויקט.  וכל המסקרקע, יועץ 

כי לא חלים ולא יחולו בכל צורה שהיא יחסי עובד מעביד בין הבעלים ו/או מי מהם ו/או מי  .5.13
מבלי לגרוע . מטעמם לבין החברה ו/או מי מטעמה בנוגע לביצוע הפרויקט ו/או כל עניין אחר

 בונה למוסד לביטוח לאומי את כלהחברה מתחייבת לשלם בעצמה ועל חשמכלליות האמור 
עבורה ועבור כל הפועלים  ,דמי הביטוח שהיא חייבת בהםהתשלומים הסוציאליים ו

בביצוע הפרויקט לפי הסכם זה, או על ידי מי מטעמה המועסקים או אלה אשר יועסקו על ידה ו
או  וזאת במשך כל תקופת הפרויקט. החברה מתחייבת, כי במקרה של ביצוע הפרויקט כולו

ו/או קבלני משנה, תיכלל הוראה כנ"ל בכל הסכם שהחברה תערוך עם  המבצעקבלן החלקו ע"י 
ועם כל קבלן משנה. אין באמור בס"ק זה להטיל חבות על החברה ביחסים  המבצעקבלן ה

 כל בגין הבעלים את ותשפה תפצה החברה אולם, וקבלני המשנה המבצעקבלן השבינה ובין 
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 או הקבלנים עובדי/או ו החברה עובדי בגין עליהם שיוטלו הוצאה או תשלום, אחריות, חבות
 .הפרויקט בביצוע החברה ידי על שיועסקו הספקים

 בהתאם להוראות הסכם זה ולעירייה כי כל עוד לא נמסרו דירות הבעלים החדשות לבעלים .5.14
רך של לא תעביר ו/או תמחה ו/או תסב (לרבות בד -  יידרש אישור המפקח) המסירה(ולעניין 

ניירות כמשמעות המונח בחוק  הלעניין סעיף זה הינ "; "שליטהביצוע שינויים בשליטה בחברה
אלא אם קיבלה  ) את זכויותיה בפרויקט ו/או על פי הסכם זה לכל מאן דהוא1968- ערך, תשכ"ח

, למעט הזכות למכור את דירות כקבוע בהסכם זה להלן מראש ובכתבהנציגות אישור לכך את 
ובכפוף להוראות בהתאם  , הכלליווי בנקאישעבוד לצורך קבלת מעט ול המסחר שטחיוהחברה 
 זה.  להסכם

בנוסח אחיד לכל הבעלים ולא ייחתמו כל הסכם או תוספת להסכם על ידה כי הסכם זה ייחתם  .5.15
לבין מי מיחידי הבעלים בכל הקשור לתמורה לבעלים למעט כאמור  החברהבנפרד בין 

כל תמורה או תיתן לא כמו כן, החברה . נספח כה'עט כמפורט בולמ מפורשות בהסכם זה
 בניגוד לדין או , מעבר למפורט בהסכם זה,או מי מטעמם הטבה או שדרוג למי מיחידי הבעלים

הפרת סעיף זה מובהר כי . ובהתאם להוראות הסכם זה מתאים בנסיבות העניין ללא תשלום
יתנה למי מהבעלים בניגוד להוראות הסכם ליתר הבעלים כל הטבה שנ ליתן החברהתחייב את 

  זה. 

בלבד ולא  העצמ השל העל בדיקותי החברה כהבהסכם זה, הסתמ הכי לצורך התקשרות .5.16
על מצג כלשהו של הבעלים ו/או מי מטעמם זאת, מבלי לגרוע  כהטען כי הסתמתאו  כההסתמ

    מאחריות הבעלים לקיום התחייבויותיהם על פי הסכם זה. 

 הזה, בין היתר, בהתבסס על הצהרותיבהסכם  העמ וכי הבעלים התקשר החברכי ידוע ל .5.17
לעיל ולהלן, ובפרט  וכמפורט בהזמנה להציע הצעות (נספח כד') פורטכמ הוהתחייבויותי

לשאת בכל העלויות הנובעות מביצועו של הפרויקט (למעט עלויות החלות במפורש  ההתחייבות
 ומלא ניתנו הצהרות והתחייבויות אלה לא היעל הבעלים לפי הוראות הסכם זה), וכי אל

 בהסכם זה, על כל תנאיו. ים עמההבעלים מתקשר
  

 תנאים מתלים ותנאים מפסיקים  .6

  תנאים מתלים

תוקפו של הסכם זה מותנה ומותלה בהתקיימם, במצטבר, של כל התנאים המתלים המפורטים  .6.1
   שלהלן: 6.1.3 -  6.1.1בס"ק 

לכל היותר ממועד חתימת יחיד הבעלים  חודשים __תוך  – התנאי המתלה הראשון .6.1.1
הרוב המיוחס מבין בעלי הדירות נחתם הסכם זה ע"י על הסכם זה, הראשון 

כאמור יוחס המ הרוב(המועד בו נחתם הסכם זה ע"י כהגדרתו בחוק פינוי בינוי 
החברה מתחייבת להוסיף את חתימתה על  ").המועד הקובעלעיל, ייקרא להלן: "

 ימים מהמועד הקובע.  7הסכם זה בתוך 

דיור ין גם דירות אשר הינן בבעלות יזה יבואו במנ "הרוב המיוחס" ןימובהר כי לעני
תנגדות אין לה האישרה באופן בלתי חוזר כי שחברת הדיור הציבורי ובלבד  ציבורי

 100%על הסכם זה. למען הסר ספק מובהר, כי לצורך קביעת מנין של לחתום 
 על הסכם זה. חברת הדיור הציבוריל שדרש חתימה מלאה ובפועל יחתימות ת

החברה מתחייבת לנהל מו"מ עם חברות הדיור הציבור לצורך החתמתן על הסכם 
לנהלי חברות הדיור  (בכפוף זה, על חשבונה ובתוך המועדים הקבועים בהסכם זה

   .הציבורי)

ממועד חתימת יחיד  חודשים __על אף האמור לעיל, מוסכם כי אם בתוך  )א(
החברה על הסכם זה, אזי  כאמורם הרוב המיוחס הבעלים הראשון לא חת

להאריך את המועד להתקיימות התנאי המתלה הראשון תהיה רשאית 
 בס"קתקופה המנויה חודשים בלבד. הארכות נוספות ל 6בתקופה נוספת בת 
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תינתנה, ככל ותינתנה, בכפוף להסכמת הנציגות מראש ובכתב, ולפי לעיל זה 
  שיקול דעתה הבלעדי. 

בכפוף להוראות כל דין ובתנאי שהדבר יתאפשר מבחינת הדינים החלים,  )ב(
 ,על הסכם זה ם הרוב המיוחס,מוסכם ומובהר בזאת, כי החל מהמועד בו חת

בהליכים משפטיים  ,לים שחתמו על הסכם זההבעתנקוט החברה, ביחד עם 
") ניםבעלים סרב הליכים נגדכנגד הבעלים שלא חתמו על ההסכם (להלן: "

במסגרתם יעתרו לאכוף, על כל יחיד בעלים שלא חתם על ההסכם כאמור, 
, וכן ישתפו פעולה , ככל שהדבר אפשרי על פי דיןאת הצטרפותו לעסקה

 רלוונטית וק פינוי ו/או הוראת כל דיןבהגשת התביעות לפיצויים על פי ח
    אחרת. 

, כאשר ועל חשבונהיבוצעו ע"י החברה  ניםנגד בעלים סרב כל ההליכים
כיצד תחליט ו מי יהיה עוה"ד אשר יטפל בתביעות כאמורה תקבע החבר

  לקדמן. 
 סרבנים בעליםתודיע לבעלים בכתב ומראש על נקיטת הליכים נגד  החברה

התקדמותם  על מעת לעת,, ת, ב"כ הבעלים והמנהלתהנציגווכן תעדכן את 
    . וההחלטות שניתנו בהם ההליכים הננקטים באותה עת של

ויתייצב בכל מקום  ל הדרוש ממנו, יחתום על כל מסמךיעשה את כ דכל צ
    הכול בהתאם להסכם זה.  ככל שיידרש,

הבעלים על  ושכ"ט עו"ד במקרה שיושתו פיצויים ו/או תשלום הוצאות
 הוצאותיהההוצאות להחזר ו/או  הפיצוייםתחילה , ישמשו בניםהסר

נגד בקשר עם ניהול ההליכים  של החברה , המוכחות והישירותהסבירות
, אם תוותר, תחולק בין כלל יחידי הבעלים בהתאם והיתרההבעלים סרבנים, 

    ליחס זכויותיהם בבניין/נים החדש/ים.
על ייפוי , הבעלים חותמים להבטחת האמור לעיל, במעמד חתימת הסכם זה

מובהר  '.דנספח בנוסח הרצ"ב כלניהול ההליכים האמורים  בלתי חוזר כוח
ישא בהוצאות הדרושות להפקת ייפוי הכוח הנוטריוני החברה תבזאת כי 

  המצ"ב כנספח ד' כאמור. 

  חודשים __בתוך למתן תוקף תאושר התב"ע החדשה  – השניהתנאי המתלה  .6.1.2
לצורך . )"מועד אישור התב"ע"(להלן:  התנגדויותצורך ה לפרסומה להפקד מועדמ

פורסמה התב"ע החדשה  _____חישוב המועדים של תנאי מתלה זה, מובהר כי ביום 
 להתנגדויות. 

, החדשהביחס לתב"ע  ו/או עתירה מנהלית הליכי ערר ו/או ערעור נוהלו )א(
ים נקטה בכל האמצעפעלה בשקידה ראויה והחברה במקרה כאמור ובלבד ש

לא יבואו  –לדחייתם ו/או למחיקתם, ככל שהדבר היה בשליטתה הסבירים 
 כאמור. האמורים המועדים בהם התקיימו הליכים החודשים __ במניין

למרות האמור, ככל שלצורך אישור הסופי של התב"ע החדשה נדרש אישור  )ב(
נתקבלו ו/או הושלמו , אשר טרם ביצוע פעולה אחרתשר הפנים ו/או 

יוארך המועד  כי אז ,שאינם בשליטתה החברה ניים בלבדמטעמים טכ
 .בלבד חודשים 6תעלה על  שלאנוספת  הבתקופ

, הנ"ל יםתאושר למתן תוקף במועדלא למרות האמור, אם התב"ע החדשה  )ג(
השתכנעו כי קיים סיכוי סביר שהתב"ע החדשה  המנהלת וב"כ הבעליםאך 

להאריך המועד הנ"ל  נציגות הבעליםאו  אזי יהיו רשאים החברה ,תאושר
 .חודשים 6תעלה על  שלאנוספת  הבהסכמה, בתקופ

 למגורים בניהזכויות החדשה שפורסמה למתן תוקף תכלול אם התב"ע  )ד(
מהיקף הבניה הקבוע במסמכי (או יותר)  %2- בנמוך בהיקף (שטח עיקרי) 

שיעור  וכתוצאה מכךלהתנגדויות,  להפקדה שפורסמוהתב"ע החדשה כפי 
לפי התב"ע  של הפרויקט נמוך משיעור הרווחיותהפרויקט יהא  של הרווחיות

 ,והפרויקט אינו כדאי כלכלית החדשה כפי שפורסמה להפקדה להתנגדויות
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תהיה החברה  – 21בהתאם לתקן שתיערך  השמאיבהתאם לחוות דעת  וזאת
  :דלקמןה הבלעדי, להודיע לבעלים בכתב, כרשאית, לפי שיקול דעת

יחייבו הוראות ההסכם  שאזזה על נספחיו, ברצונה בקיום הסכם  )1(
כתנאי שהתקיים מבלי  השניאת הצדדים ויראו את התנאי המתלה 

, והכל הבעליםכלפי  ו/או דרישה ו/או תביעה כל טענה לחברהתהא ש
 . בכפוף לכך שזכויות הבעלים לפי הסכם זה לא תיפגענה

תהא שמבלי , והסכם זה בטלהתנאי המתלה השני לא התקיים  )2(
  . הבעליםכלפי  ו/או דרישה ו/או תביעה כל טענה רהלחב

, עם העתק לב"כ הבעלים לעניין זה הודעה שתימסר לנציגות הבעלים
   בעלים לכל דבר ועניין.כל התיחשב כמתן הודעה ל ולמנהלת,

מועד אישור התב"ע מ ימים 60בתוך , לבעלים מסרה החברה הודעה בכתבלא 
בדבר בחירתה באיזו , נאים)בת האישור(לרבות  החדשה למתן תוקף

כאילו בחרה באפשרות הקבועה בס"ק , ייחשב הדבר מהאפשרויות דלעיל
 .) לעיל1(ד)(

הוכרזו , הרביעיעד למועד התקיימות התנאי המתלה  – השלישיהמתלה  התנאי .6.1.3
הקבועות בחוק הרשות הממשלתית החלקות כ"מתחם" בהתאם לאחת החלופות 

 . כהגדרתם בחוק הנ"ל, הכרזה במסלול מיסוי צואו , וניתן צו הכרזה להתחדשות

לרשות בפנייה תטפל  ,וב"כ הבעליםהמנהלת עם בשיתוף  ,החברה )א(
 לשםכאמור לעיל,  הממשלתית להתחדשות עירונית ולכל גורם מוסמך אחר,

 ההכרזה ומתן הצו כאמור לעיל. קידום

תהא  החברהלא התקיים התנאי המתלה השלישי עד למועד הנקוב לעיל,  )ב(
האפשרויות  משלושתלבחור באחת  ית, על פי שיקול דעתה הבלעדי,רשא

  :, ובלבד שהודיע על כך בכתב לבעליםשלהלן

להודיע לבעלים על ביטולו של הסכם זה, שאז יחולו הוראות סעיף  )1(
   להלן. 6.4

עד למועד  השלישילהאריך את המועד לקיומו של התנאי המתלה  )2(
  .להלן 10.1בסעיף גשת הבקשה להיתר בניה על ידה, כאמור ה

לראות בתנאי המתלה השלישי כאילו התקיים, ובלבד שתישא על  )3(
בכל המיסים והתשלומים הכרוכים בכך לפי חוק מיסוי חשבונה 

מקרקעין וחוק מס ערך מוסף, לרבות אלו החלים על הבעלים, והכל 
 חוקי לתשלומים ולרבות גילום המס בגינם, ככל שיחול.במועד ה

כקבוע המסים תמציא החברה לבעלים את ערבות במקרה כאמור, 
מיסוי  בחוק כקבוע מ"יום המכירה"עד לא יאוחר להלן,  20.4בסעיף 

וכתנאי לפינוי הדירות  ועד הפינוימקרקעין ובכל מקרה לפני מ
  הקיימות.

, עם העתק לב"כ הבעלים לעניין זה הודעה שתימסר לנציגות הבעלים
   בעלים לכל דבר ועניין.כל התיחשב כמתן הודעה ל ולמנהלת,

מועד מ ימים 60בתוך , לבעלים מסרה החברה הודעה בכתבלא 
בדבר בחירתה באיזו מהאפשרויות , התקיימות התנאי המתלה השני

) 2)(ברות הקבועה בס"ק (כאילו בחרה באפש, ייחשב הדבר דלעיל
      .לעיל

עד , הודעה בכתבלבעלים מסרה החברה לא הוארך המועד כאמור ו
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כאילו בחרה , ייחשב הדבר הגשת הבקשה להיתר בניהמועד ל
  .ויחולו הוראותיו בהתאמה ) לעיל3באפשרות הקבועה בס"ק (ב)(

וע , כקבממועד הגשת הבקשה להיתר חודשים __ בתוך – ביעיהרהתנאי המתלה  .6.1.4
ט תשלום ע, ללא תנאים (למניתן היתר בניה להקמת הפרויקט להלן, 10.1בסעיף 

 .אגרות והיטלים בלבד)

הוגשו התנגדויות ו/או נוהלו הליכי ערר ו/או הליכים משפטיים במקרה בו  )א(
החברה נקטה בכל שובלבד , היתר הבניהעם הבקשה ל בקשראחרים 

 –לדחייתם ו/או למחיקתם, ככל שהדבר היה בשליטתה רים האמצעים הסבי
 בהם התקיימו הליכים האמורים המועדים החודשים __ יבואו במנייןלא 

    כאמור.

החברה לא , הבעליםבמקרה שהסכם זה לא נחתם על ידי כל  כי ,מוסכם )ב(
והמועד לקיום התנאי המתלה להוציא היתר בניה בפועל  תהא מחויבת

, ובלבד בפועל על הסכם זה הבעלים עד לחתימת כלאמה יידחה בהת הרביעי
 . שהחברה נקטה בהליכים נגד הבעלים הסרבנים בהתאם להוראות הסכם זה

אך המנהלת , היתר הבניה לא יינתן בתוך המועדים הנ"ללמרות האמור, אם  )ג(
 ,בהקדם שהיתר הבניה יינתןהשתכנעו כי קיים סיכוי סביר  וב"כ הבעלים

נציגות הבעלים להאריך המועד הנ"ל בהסכמה, או חברה אזי יהיו רשאים ה
 .בלבד חודשים 6תעלה על  שלאנוספת  הבתקופ

ממועד קבלת חשבון אגרות והיטלים  ימים ___בתוך  -  התנאי המתלה החמישי .6.1.5
 להלן. 19, ייחתם הסכם ליווי בנקאי כאמור בסעיף לצורך הוצאת היתר הבניה

יווי בנקאי, מכל סיבה שאינה תלויה ביזם, מובהר ומוסכם כי אי חתימה על הסכם ל
החברה מתחייבת לפעול בשקידה ראויה לקבלת הליווי  לא תהווה הפרת הסכם זה.

  הבנקאי כאמור.

, ובלבד לשם מילוי התנאים המתליםהחברה מתחייבים לשתף פעולה עם  הבעלים .6.1.5.6.1.6
 .חלות עליהם על פי הסכם זה שאינןשלא יהיה בכך להטיל עליהם התחייבויות 

 

  מפסיקיםתנאים 

רשאית  החברההתנאים המתלים במלואם ובמועדם, תהיה כל אם התקיימו  אףכי , מוסכם .6.2
(אך לא חייבת), לפי שיקול דעתה, להודיע על ביטולו של הסכם זה, בהתקיים אחד מן התנאים 

, ובלבד שהחברה נקטה בכל האמצעים הסבירים לביטול זה עיףהמפסיקים המפורטים בס
  :ורהנסיבה כאמ

 בביצוע מטלה ציבורית ו/או העירייה תחויב על ידי הוועדה המקומית החברהאם  .6.2.1
 לביצועהדרישה  שלא התקבלהשאינה מהווה חלק מהוראות התב"ע החדשה ו/או 

 התב"ע החדשה ופרסום בטרם מועד אישור /או העירייהמאת הוועדה המקומית ו
פרויקט יהא נמוך משיעור של ה שיעור הרווחיות שכתוצאה מכךובלבד  למתן תוקף,

בהתאם  והפרויקט אינו כדאי כלכלית, וזאתבהיעדר המטלה הציבורית הרווחיות 
 .21בהתאם לתקן שתיערך השמאי לחוות דעת 

מס ו/או היטל  ,ו/או הבעלים בקשר לביצוע הסכם זה ו/או הפרויקט החברהיוטל על  .6.2.2
שכתוצאה ובלבד זה הסכם  תנכון למועד חתימ בחוקמעוגן  אינואשר ו/או תשלום 

של הפרויקט יהא נמוך משיעור הרווחיות בהיעדר המס ו/או  שיעור הרווחיות מכך
בהתאם לחוות דעת  והפרויקט אינו כדאי כלכלית, וזאתו/או תשלום האמור, ההיטל 
  .21בהתאם לתקן שתיערך השמאי 

זה לעיל, יהא עליה להודיע על כך בכתב  6.2 עיףלבטל הסכם זה כאמור בס החברהבחרה 
 60, תוך שמאי התומכת באמורהבצירוף חוות דעת  , עם העתק לב"כ הבעלים והמנהלתלנציגות
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יום  60או בתוך  לעיל זה 6.2 עיףמהאירועים המפורטים בס יום מיום שנודע לה על קיום אחד
    . ים, לפי המוקדםממועד התמלאות התנאים המתל

ויתרה על זכותה ויראו אותה כמי ש –הנ"ל מועד תוך העל ביטול ההסכם ב החברהלא הודיעה 
     לעיל.זה  6.2 עיףהסכם זה בשל הסיבות המנויות בס לבטל

טל פינוי בהתאם להסכם זה, לא תהיה רשאית עוד החברה לבהמשלוח הודעת מובהר כי לאחר  .6.3
   לעיל, כולם או חלקם.זה  6.2 או 6.1 עיףהסכם זה בשל קיום האירועים המנויים בס

קיום ו/או  בוטל הסכם זה כדין עקב אי קיום אחד או יותר מהתנאים המתלים המפורטים לעיל .6.3.6.4
/או דרישות ו/או טענות ולצדדים לא יהיו  ,המפורטים לעילהמפסיקים אחד או יותר מהתנאים 

ובמקרה  ובלבד שהצדדים פעלו בהתאם להוראות הסכם זה, ,האחד כלפי משנהותביעות 
  יחולו ההוראות שלהלן: כאמור

יחתמו על כל מסמכי הביטול הדרושים לצורך ביטול הסכם זה, לרבות, אך הצדדים  )א(
ל מיסוי מבלי לגרוע מכלליות האמור, על תצהיר ביטול עסקה בנוסח הנדרש על ידי מנה

לטובת  םשנרש ו/או רישום אחר וכן על בקשות לביטול כל הערת אזהרהמקרקעין 
   . בפנקסי הרישום ובכל מרשם אחרעל זכויות הבעלים  ו/או מי מטעמם החברה

בקשה על  בד בבד עם חתימתה על הסכם זה,להבטחת האמור לעיל תחתום החברה 
הערות  את קוהבעלים למחשל ב"כ  המייפה את כוחוייפוי כוח בלתי חוזר נוטריוני ו

בקשות למחיקת הערות מתאים ופרוטוקול ו/או הרישומים כאמור, בצירוף אזהרה 
יכלול  1מובהר בזאת כי ייפוי הכוח המצורף כנספח ז' .)3ז'ו 2, ז'1ז' ים(נספח האזהרה
על כתב הסכמה להעברת הזכויות בדירה  החברהלעניין חתימה בשם  גם הוראות

, בהתאם , במידת הצורךהבעליםלנעבר מטעם הבעלים החדשה דירת הקיימת או ב
 4נספח ז'להשימוש במסמכים הנ"ל ייעשה בהתאם להוראת . ובכפוף להוראות הסכם זה

  להלן. 21.3סעיף ול

החברה לא תהיה זכאית לתמורה כלשהי בעד פעולותיה עד לבטלות/ביטול ההסכם עקב  )ב(
כולם ו/או חלקם,  המפסיקים,התקיימות התנאים ו/או  ימות התנאים המתליםאי התקי

והחברה לא תהיה זכאית לדרוש מאת הבעלים השבת כספים כלשהם, לרבות כספים 
  .של הבעלים לב"כידי החברה  ששולמו עד אותו מועד על

 בעלים. יהיו שייכים ל"ב) אישורי הרשויות וכיו תכניות,תוצרי עבודת החברה (לרבות כל  )ג(

ולחברה ו/או למי  ,יהיו רשאים להתקשר עם כל צד ג' אחר בכל עסקה שהיאהבעלים  )ד(
, ו/או מי מטעמם הבעלים ו/או תביעה כלפי מטעמה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה

   לרבות בגין חתימתם על הסכם עם אותו צד ג'.
 

 בינוי ותמורתה - סקת הפינויע .7

 הסכם זהבלאי התקיימות התנאים המפסיקים והתנאים המתלים כל בכפוף להתקיימות  .7.1
הבעלים מתחייבים למכור , התחייבויות החברה כלפי הבעלים על פי הסכם זהכל מילוי לו
 ושטחי ולאפשר לחברה לבנות את הפרויקט ולמכור את דירות החברה הממכרחברה את ל

ירתן ולמס למתן שירותי הבניה לבניית דירות הבעלים החדשות, וזאת בתמורה המסחר
  . קבוע בהסכם זהבהתאם ל , הכללידיהם

את הזכויות הדרושות לצורך עסקה זו (לרבות את  לחברה הבעלים מתחייבים להעביר ולמסור
(למעט מה שמחובר חיבור של קבע, אלא אם  מכל מחזיק וחפץ ריקותהדירות הקיימות) כשהן 

ומבלי שיהיה  טרם הפינוי יבחרו הבעלים, לפי שיקול דעתם, לפרקו ולהוציא מהדירה הקיימת
כשהן ) ו, או להותירו בדירה הקיימת ולאפשר את הריסתובכך כדי לגרום לעיכוב בפינוי

- ו 19.5 פים, למעט משכנתאות קיימות שעליהן יחול האמור בסעיזכות מגבילהחופשיות מכל 
והחברה מתחייבת לרשום את זכויות  לאחר שהשלימו את מימוש מבצע בעל בית, להלן, 19.7

כיחידות נפרדות  והעירייה, לפי העניין, בדירות הבעלים החדשות על שם הבעלים הבעלים
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, למעט הערות זכות מגבילהועצמאיות, ולמסור את החזקה בהן לידי הבעלים כשהן נקיות מכל 
וכיוצ"ב הערות  27, הערות לפי תקנה , זכויות מעברמעט זיקות הנאהאשר מקורן בבעלים ול

שיוטלו על המקרקעין ו/או על זכויות הבעלים במקרקעין על פי דרישת הרשויות המוסמכות 
  ושמקורם אינו בהפרת התחייבויות החברה.

  

  דירות הבעלים החדשות .7.2

אחת בשטח  בעלים יקבל, בתמורה לכל דירה קיימת אחת, דירה חדשהאחד מהכל  )א(
ע"י  שתיערך מדידהבהתאם ל(משטח דירתו הקיימת  לפחות "רמ___ - בגדול יותר 

 . מ"ר ___- מא יפחת בשטח של מרפסת שמש בתוספת כןו, )החברה, כקבוע בהסכם זה

יחושב בהתאם לשיטת החישוב (לרבות הסטיות  "שטח הדירות הבעלים החדשות"
המכר דירות. למען הסר ספק, חלקם המותרות) הקבועה עובר לחתימת הסכם זה בצו 

, המחסנים היחסי של הבעלים בכלל השטחים המשותפים בבניינים החדשים, החניות
  כלולים בהגדרת שטח הדירה החדשה כאמור לעיל. לא יהיוומרפסת שמש 

בקומה אחת לפחות מעל קומת הדירות יהיה  הבעלים החדשותמיקומן של דירות  )ב(
 תחלהחדשות  הבעלים קבלו הבעלים את דירותמות בהן יהקו ספירת .הקיימות

, העמודים ודירות הקרקע בבניין החדש מקומת המגורים הראשונה שמעל קומת הלובי
(קומת הכניסה וקומת דירות הקרקע לא תיחשב כקומה בה יוקצו לבעלים דירות 

     .ועד לקומה אחת מתחת למיקומן של הדירות המיוחדות חדשות)
ות הבעלים החדשות אשר החזית שלהן תפנה לכיוון רחוב לה דירעל אף האמור לעיל, 
שנייה לקומות הקומה התמוקמנה החל מ שטחי המסחר),קומת גרדיה (דהיינו: מעל 

(כאשר קומת המסחר תחשב  באותו בניין שלישיתהמגורים, אשר תהווה הקומה ה
    דירות המיוחדות. האחת מתחת למיקומן של  הועד לקומ כקומה ראשונה)

שישנן דירות קיימות בקומת הקרקע של הבניינים ככל כן, על אף האמור, כמו 
מוגבל תפקודם הפיזי  שבעטיהמוגבלות פיסית קבועה הקיימים, שבעליהן הינם בעלי 

תתוכננה  הבקשה להיתר הבניהוהם נזקקים לנגישות מיוחדת, וככל שבמסגרת 
י דומה שווובבשטח  חדשות בקומת הקרקע של הבניין החדש דירות ותאושרנה

, הרי זה לדירת הבעלים החדשה לה הם זכאים לפי הסכם שמאי)ה(בהתאם לקביעת 
 .של הבניין החדש לבחור את דירתם החדשה בקומת הקרקע יהיו רשאיםשבעלים אלה 

  .הציבור שטחי יוקמו בודירות הבעלים החדשות לא תמוקמנה במבנה כל  כי ,מוסכם
לבחירת הבעלים, אשר יתפרשֹו על פני מספר תקצה מספר מספיק של דירות   החברה

 החדש שייבנה בבניין מספיק של קומות, על מנת שדירות הבעלים החדשות תמוקמנה
דירתם הקיימת, הכל בכפוף  ממוקמתבו  הקיים הבנייןסמוך למיקומו של בככל הניתן 

    .לאילוצים תכנוניים
 .  להלן 8בהתאם למפורט בסעיף חלוקת הדירות תיעשה 

תוספת המ"ר כאמור בסעיף (אשר שטחו כלול בשטח  ממ"דכל דירה חדשה תכלול  )ג(
 .)(א) לעיל7.2

 .שני כיווני אווירכל דירת תמורה יהיו לפחות ל )ד(

 יוצמדו:  ת בעלים חדשהלכל דיר )ה(

במתקן חניה או  שלא ובלתי תלויה ,קרקעית- תת תקנית ]אחת[רגילה (בטון)  חניה - 
     .במכפיל מכאני

יופרדו ממקומות החניה  עבור שטחי המסחר ועבור שטחי הציבורמקומות החניה 
  .עבור הדירות החדשות

  .מ"ר ___ - מא יפחת בשטח של ]אחד[מחסן  - 

       .חלק יחסי ברכוש המשותף - 
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 ללא חלון או מטבח שינהדרי חחדרי מגורים או  הבעלים החדשותבדירות  יוקמולא  )ו(
אחד לפחות. ככל שיוקמו בדירות התמורה "חדרים רטובים" [שירותים, אמבטיה וכו'] 

  ללא חלון, כי אז יותקנו בחדרים אלה פתרונות אוורור אחרים.

יכלול לפחות את עיקרי המפרט  על פיו תיבנינה דירות הבעלים החדשות המפרט הטכני )ז(
גרוע מהאמור, מוסכם כי המפרט של דירות התמורה לא מבלי ל .נספח ג'בהמפורטים 

לפיו יבנו דירות החברה בבניינים החדשים, למעט המפרט הטכני יפחת בכל מקרה מ
ותוספות בתשלום שיוזמנו ע"י רוכשי דירות ם מפרט הדירות המיוחדות ולמעט שינויי

מם ביחס , אשר יוצעו באותם התנאים לבעלים, ככל והתנאים הנ"ל מיטיבים עהחברה
    . לקבוע בהסכם זה

אשר  1כנספח ג'מעודכן עם תחילת מכירת דירות החברה, יצורף המפרט הטכני 
    .ע"י המפקח אושרההתאמתו להוראות הסכם זה 

תקן ישראלי, תבנה החברה עפ"י התקן המחייב. למען הסר ספק,  קייםבכל נושא בו 
תאם לתקן המחייב כדין היה ופריט כלשהו במפרט הטכני של דירות החברה ו/או בה

המפרט הטכני מיחשב הפריט עפ"י התקן המחייב כחלק י, בנספח ג'יעלה על הקבוע 
של  לגבי הבעלים (למעט, כאמור, לגבי דירות החברה המיוחדות ושינויים ותוספות

 רוכשי דירות החברה).

והנספח המפורט  נספח כה'תחולנה הוראות  שתוקמנה עבור העירייהדירות ה 6על  )ח(
 האחריות לגיבוש נספח מפורט מוסכם עם העירייה תחול על החברה  .יחתם מכוחושי

באופן שלא יעכב את והחברה מתחייבת לפעול להחתמת העירייה על נספח כאמור 
. למען הסר ספק, לא יהיה בנספח המפורט כדי לוחות הזמנים הקבועים בהסכם זה

עליהם חבות ו/או התחייבות לגרוע מזכויות הבעלים לפי הסכם זה ו/או כדי להטיל 
 (כספית או אחרת).

 הקיימות הדירותפינוי  .7.3

מועד הפינוי על לפני מועד הפינוי הצפוי, תשלח החברה הודעה לבעלים  חודשים 6- כ .7.3.1
 .ולב"כ הבעלים , עם העתק למנהלתהמשוער

די לעניין זה למעט קבלת היתר הבניה, אשר , התקיימות כל התנאים המתלים לאחר .7.3.2
תודיע החברה בכתב לבעלים אשר  -  תשלום אגרות והיטלים בלבדל בכפוף שניתן

 קיימותכי עליהם לפנות את הדירות ה בניית הפרויקט,לצורך התחלת  יידרשפינויים 
ממועד קבלת ההודעה, והבעלים מתחייבים לפנות את  יום 120- לא יאוחר מעד 

", הפינוי מועד"- " והודעת הפינוי(להלן: " עד למועד זה קיימותדירותיהם ה
 7.3.4, בכפוף לקיום האמור בסעיף לעיל 7.1כאמור בסעיף בהתאמה), ולמוסרן לחברה 

 להלן.

החברה בנוסף ומבלי לגרוע מאחריות החברה למסור הודעת פינוי לכל יחידי הבעלים, 
הנקוב  ומועד הפינויעלים והמנהלת בדבר משלוח הודעות הפינוי תעדכן את ב"כ הב

 .ןבה

כשהן נקיות מכל אדם  קיימותפינוי הדירות ה – ו, משמע"פינוי הדירות הקיימות" .7.3.3
 . ומכל זכות מגבילה ו/או חפץ

 הובלבד שקודם לכן נרשמ , כהגדרתו לעיל,פינויהמועד  לפניימים  30- עד ולא יאוחר מ .7.3.4
ובכל מקרה כתנאי לפינוי הדירות  בהתאם להסכם זה, ק המלווהבנהלטובת  המשכנתא
  כל האמור להלן: את , בנאמנות,סור החברה לב"כ הבעליםתמ הקיימות,

   ;להלן 15 פוליסות הביטוח כהגדרתן בסעיף  )1(

    ;להלן (א)20.1בסעיף  כקבוע ערבות חוק המכר,  ) 2(
על אף האמור לעיל, מוסכם בזאת כי במקרה בו הבנק המלווה לא יאשר הוצאת 

בלתי התחייבות כתב לטובתו, אזי כנגד המצאת ערבויות לפני רישום שעבוד 
לידי ב"כ הבעלים לפיו מתחייב  ,(ומאושר כדין) הבנק המלווהחתום בידי  חוזר
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החרגה הומכתבי  הבנקאיות ערבויותאת הלמסור לבעלים  הבנק המלווה
, הרי ")כתב ההתחייבות(להלן: " מותנים מיד לאחר רישום השעבוד לטובתוה

לפני  הבנק המלווהשהבעלים מתחייבים לחתום על מסמכי השעבוד לטובת 
כאמור, ועם המותנים לידי ב"כ הבעלים הערבויות ומכתבי ההחרגה  המצאת

 עלים הערבויות הבנקאיות ומכתבי ההחרגההבלב"כ  יומצאו יםרישום השעבוד
    . המותנים

 לב"כלמען הסר ספק, מובהר כי בכל מקרה, החברה והבנק המלווה ימציאו 
ומכתבי ההחרגה המותנים לפני מועד הפינוי  ערבויות חוק המכרהבעלים את כל 

  .וכתנאי לו בפועל

ום דמי שכירות המחאות לתשל) להלן וכן (ב20.1רבות השכירות כקבוע בסעיף ע  )3(
  . להלן 7.4.6, כקבוע בסעיף לרבעון הראשון

וככל שטרם נמסרה  להלן (ככל שנדרשת 20.4ערבות המיסים בהתאם לסעיף   )4(
או אסמכתאות המעידות על תשלום מלוא המיסים החלים בגין  ,)קודם לכן
או אסמכתאות המעידות על קבלת פטור  שומות סופיות), (לפי עסקה זו

  .מתשלום המיסים הנ"ל

) התואם את בלבד העתק מהיתר בניה סופי (הכפוף לתשלום אגרות והיטלים  )5(
 החברה מתחייבת לשלם את חשבון האגרות וההיטלים בתוךהוראות הסכם זה. 

ל הבעלים (או של כפינוי, בכפוף לפינוי בפועל של כל הבעלים ימים ממועד ה 30
  במקטע הרלוונטי, ככל והפרויקט יבוצע בשלבים). 

במתחם או במתחם  קיימותמובהר בזאת, כי כל עוד לא יושלם הפינוי של כל הדירות ה .7.3.5
, לא תתחיל החברה בביצוע עבודות בינוי ו/או הריסה ביצוע הרלוונטי, לפי העניין- בר

 . בד, למעט פעולות לצורך התארגנות בלמכל סוג שהוא

יום ממועד הפינוי בפועל של כל  60 - לא יאוחר מעד החברה תתחיל בהריסת הבניינים  .7.3.6
או הדירות שפינוין נדרש לביצוע שלב כלשהו של הפרויקט ובלבד  קיימותהדירות ה

 . לעיל 7.3.4התקיימו כל התנאים כקבוע בסעיף ש

מועד הפינוי, אזי לאחר עד ל קיימתה דירתוה את במידה ומי מיחידי הבעלים לא יפנ .7.3.7
[עם העתק לב"כ הבעלים,  ימים מראש לאותו יחיד בעלים 7מתן התראה בכתב בת 

החברה כנגד אותו  תנקוט, קיימתבמהלכן לא פינה את הדירה ה ,הנציגות והמנהלת]
ר בסמוך לאח (אשר ב"כ הבעלים ישותף בו כנציג הבעלים) יחיד בעלים בהליך משפטי

יצורפו  –ככל שיהיה צורך בנקיטת הליכים משפטיים  .חלוף תקופת מתן ההתראה
להם, כמשיבים, באמצעות ב"כ הבעלים, יחידי הבעלים שפינו את דירותיהם. לצורך 

לעשות שימוש  , באמצעות באי כוחה,נקיטת הליכים כאמור תהיה החברה רשאית
   .ד'ח נספ, הרצ"ב כשניתנו לה על ידי הבעלים ביפויי הכח

לאחר  אףכאמור לעיל,  עד למועד הפינוי קיימתל יחיד בעלים שלא פינה את דירתו הכ .7.3.8
[שנשלחה עם העתק לב"כ הבעלים,  ובכתבימים מראש  7מתן התראה בכתב בת 

יחידי יתר יחויב בכל ההוצאות והנזקים שנגרמו לחברה ו/או ל הנציגות והמנהלת],
בהתאם  קיימת, עקב אי פינוי דירתו הפינוישפינוי את דירותיהם עד למועד ההבעלים 

עקב ההפרה שביצע  (ככל שבוטל) לרבות כל הנובע מביטול ההסכםולהסכם זה, 
ו/או לפי כל  זה כנגדו כל הסעדים והתרופות שלפי הסכםיעמדו  וליתר הבעלים ולחברה

      .דין
ווה הפרה ימים בפינוי הדירה לא יה 7על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי איחור של 

בכל פיצוי כספי ו/או  ו/או את יתר יחידי הבעלים של הסכם זה ולא יזכה את החברה
 סעד כלשהו.

כי, בכפוף להתראה  ל ומיתר זכויות החברה מוסכם בזאתמבלי לגרוע מהאמור לעי .7.3.9
בפינוי ימים מראש של החברה ליחיד הבעלים הרלוונטי, בגין כל יום איחור  7בכתב בת 

די החברה, ישלם יחיד הבעלים שלא פינה את דירתו לחברה, החל דירה הקיימת ליה
ש"ח עבור כל יום איחור עד למועד הפינוי  1,000מהיום הראשון לאיחור בפינוי, סך של 

    בפועל, והכל מבלי שיש בכך כדי ליתן הרשאה כלשהי לאיחור בפינוי. 
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יד בעלים המגיע לאותו יח /ערבותתהיה רשאית לקזז סכום זה מכל סכוםהחברה 
, הכל מבלי לגרוע מיתר הסעדים בהתאם להוראות הסכם זה, ככל ומגיע סכום כזה

  להם זכאית החברה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

מבלי לגרוע מהוראות סעיף זה לעיל, מובהר, כי החל ממועד הפינוי תהיה החברה  .7.3.10
מחיבור לרשת נטי הרלווין הקיים ילניתוקו של הבנ , בכפוף לכל דין,רשאית לפעול

 .החשמל, המים והביוב

לא יהיו  שפינו את דירותיהם עד למועד הפינוי, יחידי הבעליםלהסרת כל ספק,  .7.3.11
לנזקים שייגרמו, ככל שייגרמו, לחברה כתוצאה מאי פינוי דירה בכל מקרה אחראים 

, אולם הם מתחייבים הפינוימועד עד לבעלים, ה ייחידמ מי ע"י )או יותר(אחת  קיימת
ידרש, לצורך נקיטת הליכים כנגד יחיד בעלים שלא ישתף פעולה עם החברה, ככל של

  במועד.  קיימתפינה את הדירה ה

 אינם בעליםאשר  למען הסר כל ספק, ביחס לבעלים שבדירותיהם מתגוררים מחזיקים .7.3.12
כל ו , עד למועד הפינוי,, חובת פינוי מחזיקים אלו בהתאם להסכם זה)כדוגמת שוכרים(

ואי פינוי מחזיקים אלו  הרלוונטי באופן בלעדי על הבעלים תחול הכרוכות בכך העלויות
 . הקיימת הדירהמועד הפינוי הקבוע לעיל ייחשב לכל דבר ועניין כאי פינוי עד ל

, ככל שפינוי הדירה או בכל מקום אחר בהסכם זה לעיל זה 7.3בסעיף  האמורכל על אף  .7.3.13
לשוכר  בהסכם שכירות בלתי מוגנת עכב בגין העובדה כי הדירה מושכרתיתמת יהקי

על אף שנמסרה בנסיבות של הפרת הסכם השכירות ווזאת ( אשר מסרב להתפנות
בסמוך לאחר קבלת ההודעה על כך מאת  המשכיר- הודעת פינוי מאת הבעלים שוכרל

כלשהו בפיצוי נטי הרלוו לא ניתן יהיה לחייב את הבעלים, החברה) או בשכירות מוגנת
שהבעלים קיים את לא ייחשב הפרה של הסכם זה, בכפוף לכך  והדברלפי הסכם זה 

בהקדם  הדירה הקיימתפתח בהליכים משפטיים לפינוי ו לעיל 4.4הוראות סעיף 
להצטרף להליכים המשפטיים לבקש החברה תהא רשאית  האפשרי וללא כל דיחוי.

אין באמור כדי לגרוע מזכות  .ככל שתסבור כי יש בכך לקדם את הפינוי וי הדירהלפינ
 .להלן 7.3.14בסעיף  הקבועלבטל את ההסכם בהתקיים  החברה

יחיד הבעלים את דירתו תהיה מי מ לא פינה(ימים ממועד הפינוי  90 ככל שבחלוף .7.3.14
את ההסכם מאותו מועד ואילך באמצעות  בטלל רשאית החברה, לפי שיקול דעתה,

, ולמנהלת ב"כ הבעליםל , עם העתקימים מראש 14בת  מתן הודעה בכתב לנציגות
  כאמור יחולו כל ההוראות שלהלן:ובמקרה 

, מכתבי ההחרגה המותנים והמחאות השכירות הערבויות הבנקאיותכל תושבנה  )1(
 . ) להלן)6( –) ו 4בוע בס"ק ((בכפוף לק הבעלים ב"כלב"כ החברה ע"י שנמסרו לו 

, מכתבי ההחרגה המותנים והמחאות הערבויות הבנקאיותכל קבלת  כנגד )2(
החברה למחוק  תפעללידי ב"כ החברה, ) להלן) 4(בכפוף לקבוע בס"ק ( השכירות

לטובתה ו/או לטובת מי מטעמה את השעבודים ו/או הערות אזהרה שנרשמו 
מחיקת השעבודים והערות רק לאחר , ו, ככל שנרשמוו/או לטובת הבנק המלווה

, מכתבי ההחרגה הערבויות הבנקאיותכל האזהרה ישיב ב"כ החברה את 
 המותנים והמחאות השכירות לבנק המלווה. 

, מכתבי הערבויות הבנקאיותעל אף האמור לעיל יובהר, כי אין באי השבת  )3(
יותיהם ההחרגה המותנים והמחאות השכירות ע"י מי מהבעלים כדי לגרוע מזכו

לנקוט  תהא רשאיתהחברה  של יתר הבעלים שהשיבו אותם לפי סעיף זה.
הערבויות שלא השיבו לה את  הבעליםמתאימים נגד בהליכים המשפטיים ה

 בניגוד להסכם זה. , מכתבי ההחרגה המותנים והמחאות השכירות, הבנקאיות

הצדדים יחתמו על כל המסמכים הדרושים לצורך ביטול ההסכם, לרבות  )4(
 הצהרות ודיווחים לרשויות המס.



 

  

        

- רק הסכם חתום יחייב. טיוטה-     

 קיימותהדירות ה בגיןשא בדמי השכירות וכן בהוצאות השוטפות יהחברה ת )5(
וזאת לתקופה  ושכרו דירה אחרת, עד למועד הפינוי שבעליהן פינו אותן בפועל

ביטול ההסכם לכל יחיד בעלים בדבר  הודעת הביטול מסירתמיום  חודשים 3 בת
, וזאת על מנת שיתאפשר לבעלים להודיע תקיימולדירות הוהדרישה לשוב 

. במקרה כאמור לא יוחזרו לבעלי הדירה החלופית על קיצור תקופת השכירות
, מבלי קיימותידה לבעלים שפינו את הדירות ה לחברה דמי שכירות ששולמו על

. לגרוע מזכאותה לקבלם מאותו יחיד בעלים שלא פינה את דירתו הקיימת
ברה תישא בהוצאות הובלת חפציהם של בעלי בנוסף, במקרה כאמור, הח

הדירות שפינו את דירותיהם הקיימות בפועל עד למועד הפינוי, בחזרה 
 .להלן 7.5.1, כקבוע בסעיף לדירותיהם הקיימות

 קיימתאת דירתו השפינה את דירתו, לכל אחד מיחידי הבעלים תשיב  החברה )6(
, בכפוף לבלאי סביר לחברה קיימותבאותו מצב בה מסרו הבעלים את הדירות ה

מועד מסירתה ב(ככל ש ולתשתיות הרלוונטיותלרבות היותה מחוברת למערכות 
לצורך מילוי הוראות סעיף  .אלה)ולתשתיות לחברה היתה מחוברת למערכות 

זה, החברה מתחייבת לערוך פרוטוקול מסירה במעמד פינוי הדירות הקיימות 
מיום הפינוי ועד לתחילת  וכן להציב שומר בבניינים המפונים וזאת החל

     העבודות. 
והבניין בחלקה השטחים הציבוריים והמשותפים  להשבתאחראית תהא החברה 

 ., בכפוף לבלאי סבירבאותו מצב בו נמסרו לחברה ,הקיים

 דמי השכירות .7.4

פינוי הדירות בהתאם להסכם זה, יקבע השמאי טרם מועד  יום 120 - עד ולא יאוחר מ .7.4.1
דמי השכירות יהיו  .שתשלם החברה לכל אחד מהבעליםות את גובה דמי השכיר

בהתאם לדמי השכירות המקובלים באותה עת בשוק הדירות לדירות כדוגמת הדירות 
וסמוך ככל הניתן  (בהתאם לשטחי הדירות הקיימות וקומתן) באותו הרחוב קיימותה

ל מקרה בכ. כמו כן, מובהר כי ]___ %בתוספת [ ,ת יד אליהובשכונ לסביבת הפרויקט,
ששטחה דירה קיימת בגין כל לחודש,  ₪ _____ - לא יפחתו מהחודשיים דמי השכירות 

     .שטח הקטן ביותר במתחםהינו ה
מוסכם בזאת כי ככל שהדירה הקיימת מושכרת בתמורה לדמי שכירות הגבוהים מדמי 

, כי אז דמי השכירות ]בצירוף התוספת כאמור[ השכירות שייקבעו ע"י השמאי
מדמי  %___- לאותו בעלים יעמדו על הסכום הגבוה אך בכל מקרה לא יותר משישולמו 

השמאי ]. ף התוספת כאמורובציר[ כקבוע בסעיף זה לעיל השכירות שנקבעו ע"י השמאי
 .")דמי השכירות(להלן: "של דמי השכירות  אופן הצמדתםיקבע את 

בשכונה בה  תקיימדומה לדירתו ה חלופית היה ומי מיחידי הבעלים לא ימצא דירה .7.4.2
בדמי השכירות שקבע השמאי, אזי החברה, בסיועו של  קיימותמצויות הדירות ה

בתיאום עם ב"כ הבעלים (ושכרו ישולם על ידי ומתווך שיבחר לפי שיקול דעתה החברה 
החברה), תגדיר שכונות קרובות נוספות, אשר יחידי הבעלים רשאים לנסות ולאתר בהן 

השכירות, במידת הצורך, באופן שיתאים לשכר דירה דירות והשמאי יעדכן את דמי 
 בדירות אלו.

החברה תשלם לכל אחד מהבעלים את דמי שכירות החודשיים למשך כל התקופה  .7.4.3
אך בכל מקרה לא , לחברהבה מסירת החזקה מפינוי הדירה הקיימת בפועל ושהחל 

 מועדמימים  14- ועד ל ,ימים ממועד מסירת הודעת הפינוי כאמור 60מוקדם מתום 
 –מיחידי הבעלים  (כל אחד בהתאם להסכם זהבפועל  החדשות לבעליםמסירת הדירות 

להסרת ספק, דמי השכירות ישולמו גם בכל מקרה של איחור במועד ). וביחס לדירת
אין  ואולם להלן) 17.14(למעט איחור כאמור בסעיף  המסירה של הדירות החדשות

 . המסירהעד הסכמה של הבעלים לאיחור במומשום באמור 

המחאות דחויות שנמסרו ליחידי הבעלים, ביחס לתקופה שממועד מסירת החזקה  .7.4.4
במועד  ואילך, תושבנה לידי החברה בפעול, בעליםידי הבדירות הבעלים החדשות ל

 . מבלי שנעשה בהן שימוש (כל אחד מיחידי הבעלים ביחס לדירתו) מסירת החזקה



 

  

        

- רק הסכם חתום יחייב. טיוטה-     

הבעלים דירה זמנית ובין אם בין אם שכרו  ע"י החברה, לבעלים דמי השכירות ישולמו .7.4.5
 לאו. 

התשלום יבוצע באמצעות מסירת  .דמי השכירות ישולמו במישרין לכל יחיד בעלים .7.4.6
לא אם הבנק המלווה א ,לשלמם מחויבתבה החברה  התקופההמחאות דחויות לכל 

     .עבור כל רבעון מראש באמצעות העברה בנקאית יקבע כי התשלום יבוצע
 הפינוי מועדלפני יום  30רבעון הראשון ישולמו ה עבור דמי השכירות ר,על אף האמו

ליחיד הבעלים רק כנגד  על ידו ותימסרמסר לב"כ הבעלים ישת המחאה (באמצעות
  .בפועל) פינוי

עד למועד  קיימתעל אף האמור, ככל ומי מהבעלים טרם פינה בפועל את דירתו ה .7.4.7
שאמורות  דחויותההמחאות את האמנות הפינוי, תפקיד החברה בידי ב"כ הבעלים בנ

יחיד  ו. עם מועד פינוי בפועל של אותהרבעון הראשוןעבור  להימסר לאותו יחיד בעלים,
ולאחר ביצוע התחשבנות  ככל שלא בוטל ההסכם בהתאם להוראות הסכם זה, בעלים

לאותו יחיד , ב"כ הבעלים יעביר לעיל 4.7- ו 4.2, 4.1 פיםכקבוע בסעיוקיזוז הסכומים 
    . לרבעון הראשון את דמי השכירותהבעלים 

 עד למועד הפינוי קיימתבפועל את דירתו ה למען הסר ספק, כל יחיד בעלים שפינה
וזאת אף אם יתר  יקבל את דמי השכירות שהופקדו אצל ב"כ הבעלים ע"י החברה,

  .קיימותיחידי הבעלים כולם ו/או חלקם לא בפינו בפועל את דירותיהם ה

להבטחת תשלומי דמי השכירות בהתאם להוראות הסכם זה תעמיד החברה את ערבות  .7.4.8
  .להלן 20.1השכירות, כהגדרתה בסעיף 

 דמי הובלה .7.5

, או לבעלים במועד הפינוי המתגורר במתחםחד מיחידי הבעלים החברה תממן לכל א .7.5.1
לדירה  קיימתאת עלות הובלת תכולת הדירה ה שבדירתו מצויים מיטלטלין שבבעלותו,

בו יאחסן את  או למקום האחסנה הבנייה(אליה יעבור לצורך מגורים בתקופת  הזמנית
או תכולת זמנית בעלות הובלת תכולת הדירה ה כןו )חפציו במהלך תקופת הבניה

(או בחזרה לדירה הקיימת  לה הוא זכאי בחזרה לדירה החדשה האחסנה כאמור
לכל (בתוספת מע"מ)  ₪ ________עד לסך של  לעיל) 7.3.8בנסיבות כאמור בסעיף 

ככל  עלות הובלה אחת נוספת בלבד לדירה זמנית אחרת –ובמקרה הצורך , כיוון
רה השכורה אליה התפנה (ובלבד שהדבר לא שיאלץ מי מיחידי הבעלים לפנות את הדי
י אותו יחיד בעלים, שאז תחול העלות של נבע מחמת הפרת הסכם השכירות על יד

    . ההובלה הנוספת עליו)
תהיה רשאית לשכור שירותי הובלה ולהורות לבעלים לעשות שימוש  החברה, לחילופין

החברה תשלם את  במקרה כאמור, בשירותי חברת ההובלה שנשכרה על ידה כאמור.
     . )"דמי ההובלה"(להלן:  דמי ההובלה ישירות לחברת ההובלה

 הבחירה בין החלופות הנ"ל תהא בהתאם לשיקול דעתה של החברה. 

החברה תוודא כי לחברת ההובלה יש במקרה בו החברה בחרה לשכור שירותי הובלה,  .7.5.2
ההובלה בדבר  ביטוח תכולה כנדרש ותציג לב"כ הבעלים את אישור המבטח של חברת

 קיומו של ביטוח כמקובל.

 ואריזה שירותי תיווך .7.6

 תישא(בהתאם לשיקול דעתה של החברה)  או לחילופין ,שירותי תיווךתעמיד החברה  .7.6.1
ה , בגובה שלא יעללמשך תקופת הבנייה בעלויות דמי התיווך, בגין איתור דירה חלופית

גד חשבונית מס שתומצא בצירוף מע"מ כדין, כנלחודש אחד בלבד,  דמי השכירותעל 
 ,)התיווך" "דמיתונפק על שמה ע"י המתווך (להלן: וישירות לחברה מאת המתווך 

 ובלבדקבוצות המפורטות להלן, ההנמנים על  בעליםהכל אחד מיחידי וזאת ביחס ל
 שהם מתגוררים בפועל בבניינים הקיימים במועד הפינוי:

 ומעלה; 70שגילם במועד הפינוי הינו  םבעלי .א

 בעלי מוגבלויות מיוחדות;בני משפחתם המתגוררים עימם) ים שהינם (הם או בעל .ב
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 ;1980- המקבלים גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"אבעלים  .ג

, בסעיף זה המצדיקים מתן סיוע כאמור בעלים נוספים בעלי מאפיינים מיוחדים .ד
(לאחר שגובשה בשיתוף עם  ע"י המנהלתלחברה כפי שיפורט ברשימה שתועבר 

 .כ הבעלים והנציגות)ב"

חפצים בדירה הלבעלים הנמנים על הקבוצות הנ"ל יסופקו גם שירותי אריזה של 
  הקיימת.

  

    , החניות והמחסניםבחירת וחלוקת דירות הבעלים החדשות .8

ללא , בין הבעלים לבין עצמם, תעשה , החניות והמחסניםחלוקת דירות הבעלים החדשות .8.1
 . המפורטת בסעיף זה להלן בדרךהתערבות של החברה בכך וזאת 

(למעט תשלום  לאחר קבלת החלטת הועדה המאשרת הוצאת היתר הבניה ללא תנאים בסמוך .8.2
ביחס לתכנון הדירות  מלאה או במועד מוקדם יותר אשר בו תהיה ודאות אגרות והיטלים),

את התוכניות  ולמנהלת נציגות, למפקח מטעם הבעלים, ללב"כ הבעליםתעביר החברה  החדשות
הבעלים וכן החניות  הדירות החדשות הנתונות לבחירת ּפּול ןבהן יסומ ,שאושרו כאמור

, לשם חלוקת דירות הבעלים החדשות ,בהתאם לקבוע בהסכם זהוהמחסנים הנתונים לבחירתם, 
החברה מתחייבת כי פול הדירות החדשות על  .החניות והמחסנים בין הבעלים לבין עצמם

הבעלים את הדירות החדשות בהתאם למנגנון חלוקת הדירות  הצמדותיהן אשר ממנו יבחרו
הקבוע להלן, יהיה גדול ביחס למספר הבעלים הזכאים לבחור את דירתם החדשה באותו שלב 
(ככל והפרויקט יבוצע בשלבים), וזאת על מנת שיתאפשר לאחרון הבעלים הבוחרים לבחור את 

ל הצמדותיהן שתיוותרנה לבחירה, לפי דירתו החדשה על הצמדותיה מבין שתי דירות לפחות ע
", לפי העניין). למען הסר ספק, מובהר הודעת החברה" - " ודירות הבעליםּפּול בחירתו (להלן: "

בזאת כי פול דירות הבעלים יכלול גם את כלל החניות והמחסנים שיבנו במסגרת הפרויקט ואשר 
החברה חניות ומחסנים  מיועדים לשימוש דירות המגורים בפרויקט, וזאת לאחר שבחרה

דירות מיוחדות  4- לוביחס  י חניות ומחסן לכל דירה מיוחדתתלדירותיה המיוחדות (לא יותר מש
דירות מיוחדות  4- בכל בניין חדש, לכל היותר. ככל שבאיזה מהבניינים החדשים תהיינה יותר מ

). כן מובהר כי סדר בחירת ההצמדות כאמור להלן 8.19יחול לגביהן האמור בסעיף כאמור כי אז 
 יהיה זהה לסדר בחירת הדירות החדשות, לפי המנגנון המפורט להלן.

ימים מיום קבלת הודעת החברה לאשר, כי פול דירות  21לנציגות ולמפקח מטעם הבעלים יעמדו  .8.3
, ככל שאכן קיימת התאמה הבעלים על הצמדותיהן תואם את הקבוע בחוזה זה על נספחיו

 "). הודעת הנציגותכאמור, בכפוף להערות הנציגות (להלן: "

מתוך פול דירות הבעלים כהגדרתו  , על הצמדותיהן,החדשות הדירותסדר בחירת  קביעתלצורך  .8.4
 לקטגוריות, בהתאם לשטחן על פי מדידה בפועל הקיימות הדירותאת  יחלק השמאי לעיל,

לכל קבוצה  ישום את הדירות הקיימות, באופן נפרדכמו כן, השמאי . לעיל 2.6כאמור בסעיף 
כאמור, ויסדרן בטבלת דירוג לפי ערך שווי יורד. מיקום הדירות הקיימות בכל טבלת דירוג יקבע 

הדירות החדשות, המיועדות  פולהחדשות הספציפיות מתוך  הבעלים את סדר בחירת דירות
 וצה. לאותה קב

שטח  כדלקמן:קביעת שווי הדירות הקיימות יתחשב השמאי בפרמטרים שמאיים  במסגרת .8.5
מצב והקומה , מספר כיווני אוויר, (בהתאם לכללי המדידה הקבועים בהסכם זה) הדירות בפועל

   .של השמאי והכל לפי שיקול דעתו המקצועיומצב פנים הן מצויות פנים 

, וזאת די זמן מראש על מנת ות בתיאום מראש עם הבעליםיבצע ביקורים בדירות הקיימ השמאי .8.6
 לא אשר . יחיד בעליםם זהכלא לעכב את הליך בחירת הדירות, בהתאם למועדים הקבועים בהס

, יהשוו על לעמוד מנת עלהקיימת  לדירתו להיכנס לשמאי יאפשרישתף פעולה עם השמאי ולא 
  .בלבד יותהחיצונ תכונותיה פי על זוקיימת  דירה השמאי ינקד

תישלחנה לבעלים שומות השמאי המנומקות לגבי שווין של הדירות  בסיום עבודתו של השמאי .8.7
, עם העתק למנהלת ולב"כ ]לבעל הזכויות בהתישלח כל דירה קיימת ביחס לשמאות [הקיימות 
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לדירתו יהא רשאי להציג בפני  בקשר. יחיד בעלים אשר יחלוק על הערכת השמאי הבעלים
 ימים מיום קבלת הערכת השמאי, חוות דעת נגדית של שמאי 21- לא יאוחר מהשמאי, תוך 

מובהר למען הסר הספק כי שכרו של שמאי הבעלים "). הבעלים שמאימטעמו (להלן: " מוסמך
ישולם על ידי יחיד הבעלים. יחיד בעלים אשר לא הגיש חוות דעת מטעמו כאמור עד לתום 

  הערכת השמאי הנ"ל. התקופה האמורה, לא יוכל עוד לחלוק על

ככל שהגיש יחיד בעלים חוות דעת מטעמו כאמור, אזי השמאי ושמאי הבעלים ינסו להגיע לידי  .8.8
מאותה הקבוצה, ככל שיוגשו מספר חוות דעת מטעם יחידי בעלים בנוגע לדירות  שומה מוסכמת.

ימים  10שלא תתקבל שומה מוסכמת כאמור בתוך  ככל כי אז יתקיים דיון משותף ביחס לכולן.
מיום הגשת חוות דעת שמאי הבעלים, יפנו הצדדים ליו"ר לשכת השמאים בישראל, אשר ימנה 

מהצדדים, לצורך הכרעה בכל המחלוקות השמאיות בין השמאי  ל אחדשמאי מכריע, לפי פניית כ
לבין שמאיי הבעלים כאמור, ככל שתתעוררנה בפרויקט. הכרעת השמאי המכריע תהא סופית 

  לל הבעלים ולא ניתן יהא לחלוק ו/או לערער עליה.ותחייב את כ

בסיומו של הליך דירוג הדירות הקיימות כאמור לעיל, יכין השמאי רשימות דירוג בהתאם  .8.9
, אשר לפיהן ייקבע סדר בחירת הדירות החדשות, כמפורט בכל קבוצה לקטגוריות של הדירות

 להלן:

  לדוגמא: 

  טבלת דירוג ב'  טבלת דירוג א'

ה בעלי הדיר
  הקיימת

שווי הדירה 
  הקיימת

בעלי הדירה 
  הקיימת

שווי הדירה 
  הקיימת

   ₪ 2,000,000  מש' אבוקסיס  ₪ 1,600,000  מש' כהן

   ₪ 1,950,000  מש' לוי   ₪ 1,550,000  מש' הרצוג

   ₪ 1,900,000  מש' נאמן   ₪ 1,500,000  מש' פרץ

...  ...  ...  ...  

   ₪ 1,500,000  מש' ישראלי   ₪ 1,300,000  מש' דן

 .הינם לשם ההמחשה בלבד בטבלה והשווי השמות(*) 

לפי ממצאי טבלת דירוג א', הדירה הקיימת של מש' כהן ממוקמת במקום הראשון בדירוג שווי  .8.10
לפיכך, יקבלו בעליה את הזכות לבחור ראשונים את הדירה  '.א הדירות המצויות בקטגוריה

ות (א'), בקומה שבה זכאי יחיד הבעלים החדשה מקרב 'ּפּול' הדירות החדשות מאותו סוג דיר
  לבחור את הדירה החדשה, בהתאם להוראות חוזה זה.  

לפי ממצאי טבלת דירוג ב', הדירה הקיימת של מש' נאמן ממוקמת במקום השלישי בדירוג  .8.11
לפיכך, יקבלו בעליה את הזכות לבחור שלישיים את  '.ב שווי הדירות המצויות בקטגוריה

ול הדירות החדשות מאותו סוג דירות (ב'), בקומה שבה זכאי יחיד הדירה החדשה מקרב פ
  הבעלים לבחור את הדירה החדשה, בהתאם להוראות חוזה זה.  

, אשר ביחס אליהן זכאים הבעלים יותר או דירות לשתי זהה ניקוד השמאי ויעניק במידה .8.12
 הגרלה בעלים יחידי אותם בין תיערךלדירה חדשה באותה הקומה בהתאם להוראות חוזה זה, 

  .(והצמדותיה) החדשה הדירה בחירת סדר ביניהם ייקבע לפיההבעלים,  ב"כ י"ע שתנוהל

תיערך אסיפת דיירים, לעיל,  8.3 בסעיףכאמור  הנציגותהודעת עת משלוח ימים מ 45 תוך .8.13
, במסגרתה יבחר כל יחיד בעלים דירה חדשה, ובהשתתפות נציג המנהלת ב"כ הבעליםבפיקוח 

 - לעיל  8.12במקרה כאמור בסעיף  - חניה אחת, בהתאם לניקוד שניתן לו (או מחסן אחד ו
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הודעה על אסיפת הבעלים תישלח  .")הבעליםאסיפת (להלן: " בהתאם לתוצאות ההגרלה)
 ימים מראש ובכתב. 21לפחות 

סדר בחירת הדירות החדשות, החניות והמחסנים בין הבעלים, יעשה בהתאם לסדר הבחירה  .8.14
חניות נכים יוקצו לחברה, אלא אם כן מי  מאי, לפי שיטת הניקוד כאמור לעיל.שיקבע ע"י הש

 ., שאז תהיה לו עדיפות על פני החברההנכ יתיה זכאי על פי דין לקבלת חנימבין הבעלים יה

יעשה בניהולה  במסגרת אסיפת הבעלים כל הליך הבחירה של הבעלים בכל בניין חדש .8.15
, ללא מעורבות ואחריות כלשהן של מנהלתבליווי ה הנציגותו ב"כ הבעלים של םובפיקוח
לעיל ביחס לבחירה על ידי הבעלים, הינן הוראות החלות  8, ולכן כל ההוראות בסעיף החברה

  אך ורק במערכות היחסים הפנימית שבין הבעלים ובין עצמם.

בחירת דירות הבעלים החדשות ו/או החניות  בישיבה שהתקיימה לצורךלא נכח מי מהבעלים  .8.16
 ימים מראש לפחות, ולא שלח נציג מטעמו 21בהודעה בכתב  אליה, על אף שהוזמן והמחסנים

, את באותה ישיבה המפקח יבחרמכל סיבה שהיא, , אשר הוסמך על ידו לבצע את הבחירה
, מבלי שיהיו לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות דירתו החדשה ו/או ההצמדות לה, במקומו

     .מאן דהואאו המפקח ו/בגין כך כלפי 

ב"כ , יעביר והמחסנים החניות, הליך בחירת דירות הבעלים החדשותימים ממועד  7תוך ב .8.17
, המשקף את והמחסנים החניות, ול חלוקה של דירות הבעלים החדשותפרוטוק הבעלים

 60 על הבעלים להשלים הליך הבחירה הנ"ל, תוך"). פרוטוקול החלוקהתוצאות ההליך (להלן: "
    החברה.ת יום מהודע

(ובכפוף  פרוטוקול החלוקה יחייב את הבעלים ללא זכות ערעור, אף אם לא נכחו בהליך
, והחברה תהא רשאית לראות בו כפרוטוקול סופי ומוחלט, לרבות לעיל) 8.16להוראות סעיף 

. הבעלים מוותרים כלפי בא כח לצורך מכירת דירות החברה ולצורך רישום הבית המשותף
על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר עם פרוטוקול הבעלים והשמאי 

  החלוקה.

 לכל אחד מיחידי הבעלים את תוכניות דירתו תמציאהחברה קבלת פרוטוקול החלוקה, לאחר  .8.18
 , לב"כ הבעליםלנציגותכן תמציא בהתאם לפרוטוקול החלוקה, ו ,על הצמדותיה החדשה

התשריטים המקומית, לרבות  יה המאושרת על ידי הוועדהאת הבקשה להיתר הבני ולמנהלת
החדשות  הבעלים ועל גביהם תסמן גם דירות ,והתוכניות המהווים חלק בלתי נפרד ממנה

 שהוקצו לבעלים על הצמדותיהן בהתאם לפרוטוקול החלוקה.

(על  הבעלים את כל דירותיהם החדשותכל הדירות וההצמדות שתיוותרנה לאחר בחירת  .8.19
 , תיוחדנה לחברה.הן)הצמדותי

לצד ג' עד  והצמדותיה דירות החברהלהסרת ספק, החברה לא תהא רשאית למכור איזו מ .8.20
ירה כאמור לא יושלם בסד חעל אף האמור, מוסכם כי ככל שהליך הב לעיל.להשלמת האמור 

, לנציגותבכתב תראה על כך ימים נוספים ממתן ה 30בחלוף כן ו 8.17הזמנים הקבוע בסעיף 
הרי שהחברה תהיה רשאית למכור את החברה, מהפרת ההסכם על ידי שלא מסיבה הנובעת 

 . במכירה המוקדמת ע"י הבנק המלווהכנדרש  הדירותמספר 

 ][שדרוג באיזו מדירות החברה החלפת דירות הבעלים החדשות

לפי הסכם זה בדירה  םזכאי הםיהיו רשאים להמיר (להחליף) את הדירה החדשה לה  הבעלים .8.21
) ____________ב לשוויה בהתאםבעלת שווי גבוה יותר ( ,פרויקטב החברה מדירותאחרת 

, כנגד המיוחדות לדירות המרה למעט"), המבוקשת התמורה דירת(לצרכי סעיף זה להלן: "
, ___________ב בהתאם לשוויהשל ההפרש, בין שווי הדירה לה הוא זכאי  לחברהתשלום 

 תשלום(להלן: " %__, בהנחה של ____________ב לשוויהין שווי הדירה בה בחר בהתאם לב
את הדירה (להחליף) על אף האמור, מובהר בזאת כי הבעלים יהיו רשאים להמיר "). ההפרש
בהתאם למחירון ) כהגדרת מונח זה לעיללדירה מיוחדת (לפי הסכם זה  םזכאי הםלה החדשה 

  ללא קבלת הנחה כאמור. ל ידה באותה עת, החברה ולתנאים שייקבעו ע

של החברה לצדדים סייל - הפריי תקופת תחילת עד לבעליםכאמור תעמוד  הזכות )א(
ימים לאחר המועד לסיום בחירת דירות הבעלים  21אשר יתחיל לכל המוקדם  ,שלישיים
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על תחילת תקופת  (לרבות במייל) בכתב הודעה לבעלים תמסור החברהלפי הסכם זה. 
בעלים אשר יהיה מעוניין בכך, יהיה רשאי לעיין  ימים מראש. 21סייל לפחות - הפרי

 דירות החברה.   של  יםמפרטבתוכניות וב

ההחלפה /  בגין, שיחולו ככל, לפי דין ועלי שיחולובמסים יישא  הרלוונטי הבעלים )ב(
 וםתשלקבלת  בגין, שיחולו ככל, ו לפי דיןעלי שיחולוהיזם יחוב במסים . הפרשה תשלום

  .הפרשה

כפי שיסוכם בין הצדדים (להלן:  מתאים נספחכאמור ייחתם בין הצדדים  במקרה )ג(
 זה לסעיף בהתאם החברה הודעת ממועד ימים 14 תום") וזאת עד ההחלפה נספח"

 לעיל.

 קבלת כנגד וזאתבמועד ההחלפה,  ההפרש תשלוםתנאי לביצוע ההחלפה הינו ביצוע  )ד(
 . הנוספת התמורה בגין) המכר חוק(לפי  בנקאית ערבות

      ההחלפה כאמור תהא בלתי חוזרת. )ה(

ו/או  ההחלפה נספח הצדדיםלא נחתם על ידי  ,לכך כאמור הקבועההתקופה בתוך ככל ש )ו(
את  להחליףכמי שחזר בו מכוונתו  באותו יחיד בעליםיראו  ,לא בוצע תשלום ההפרש

ים המקורית בדירת התמורה המבוקשת, ותוקצה לו דירת הבעל ההחדשדירת הבעלים 
מבלי שתהיה לו כל טענה ו/או דרישה וזאת בהתאם לפרוטוקול החלוקה כהגדרתו לעיל, 

      .בקשר לכך

הגרלה בין הבעלים  יערוך ב"כ הבעליםנמסרו מספר הודעות החלפה ביחס לאותה דירה,  )ז(
     .עדכן את החברה בתוצאות ההגרלהיו נותני ההודעות

אשר במסגרת בחירת דירות הבעלים  ,בעליםככל שעל מוסרי ההודעות כאמור נמנה 
 ו(לאחר שלא נותרה לבחירת בדירה הממוקמת לכיוון רחוב לה גרדיהבחר החדשות 

לא תיערך הגרלה ואותו בעלים הוא אשר יהיה רשאי לממש את כי אז  ,דירה אחרת)
   .הזכות להחליף את דירתו

 נספחגע החתימה על מרנספח ההחלפה יהווה תיקון של הסכם זה, באופן שמוסכם כי  )ח(
, התמורה המבוקשת תהוראות הסכם זה ביחס לדירכל , יחולו ותשלום ההפרש ההחלפה

(אך למעט ביחס לתחולת המיסים הנזכרים  לרבות בנוגע לתחולת המסים על פי דין
ה של יחיד התמור הבעלים החדשה, דהיינו כדירת , ויראו אותה כדירתזה) 8.21בסעיף 

ם הדירה שיועדה לו על פי פרוטוקול החלוקה כמפורט לעיל) לכל דבר במקו( הבעלים
 ממועד החל במקור לבעלים שיועדה הדירה תיחשב כאמור במקרה כי מובהרועניין. 

. הצדדים יפעלו על מנת לדווח על נספח ההחלפה זה הסכם לענין חברה כדירת ההחלפה
 לרשויות המס.

 ת בפרויקטרכישת דירה נוספ

בנוסף לדירת  ,לבעלים לרכוש תציע החברהלעיל,  8.21בסעיף  בנוסף לאפשרות ההחלפה כאמור .8.22
החברה המיועדות את אחת מדירות  ,בהתאם להוראות הסכם זה ם הם זכאיםהתמורה לה

ך שלבעלים תהיה כ שיוקמו בפרויקט, או את אחת מהיחידות המסחריות סייל,- למכירה בפרי
 . ")לבעלים סייל-הפרי תקופת(להלן: " אלה /שטחי מסחרזכות קדימה לרכישת דירות

דירות שיווק ו המסחר שטחיתחילת שיווק לפני ימים  21עד תום זכות זו תעמוד לבעלים  )א(
 לצדדים שלישיים.של החברה  סייל- במסגרת הפרי החברה

 ים,הרלוונטי המסחר ושטחי ותתצרף החברה חומר שיווקי של הדיר כאמור להודעה )ב(
   כולל מפרט ומחירון.

 )1(כאמור תהא כפופה לכל אלו:  ע"י הבעלים המסחר שטחיו/או  רכישת הדירה הנוספת )ג(
 המהמועד שבו הודיע ימים 14 - עד ולא יאוחר מ לחברההוגשה בקשה בכתב מתאימה 
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יחיד  )2(- ו ")בקשת הרכישה(להלן: " בכתב לבעלים על תקופת הפרי סייל החברה
/ היחידה  לשאת בתשלום שווי הדירה יתחייב לרכוש דירה נוספת הבעלים המבקש

ובתנאים המקובלים אצל  באותה העת החברההמבוקשת בהתאם למחירון  המסחרית
 בגין עליו החלים המיסים בעלותלשאת  יתחייב, וכן סייל)- (תנאי הפרי החברה באתה עת

 ייחתם הסכם הרכישהסייל לבעלים - ופת הפריתק עד תום )3(- ו ;הנוספת הדירה רכישת
לבין יחיד הבעלים המעוניין ברכישת  כפי שיוסכם בין החברה, בין הבעלים לבין החברה

בהתאם לתנאים  המסחר שטחי/ ותשולם מקדמה ע"ח הדירה  המסחר שטחי/  הדירה
   .המקובלים אצל החברה

 / שטחי המסחר ות החברהסייל לבעלים לא תציע החברה את דיר- תום תקופת הפריעד  )ד(
במחירים נמוכים מאלו / שטחי המסחר לגורמים אחרים ולא תמכור את הדירות 

 שפורטו בהודעתה לבעלים.

 החברהתערוך , / יחידה מסחרית רכישה ביחס לאותה דירה בקשותנמסרו מספר  )ה(
 . ההודעות מוסריהבעלים  בין התמחרות

סייל, ואולם - המסחר בתקופת הפרי אין באמור כדי לחייב את החברה לשווק את שטחי )ו(
זכות קדימה ככל ששטחים אלה ישווקו במועד מאוחר יותר, כי אז תעמוד לבעלים 

 לרכישתם ויחולו המועדים דלעיל בהתאמה.

 ושנקבע יםבמועדלעיל  8.22- ו 8.21בסעיפים  בקשות להחלפה או רכישה כאמורככל שלא יוגשו  .8.23
או שהבעלים  ,לכך ושנקבע יםמחייב במועד רכישה הסכםנספח החלפה ו/או חתם יאו לא י, לכך

  דירההרכישת כתנאי לשנקבעה  המקדמה את אובגין ההחלפה  ההפרש תשלוםלא ישלם את 
תהיה החברה רשאית למכור את דירות החברה , לפי העניין ,/ היחידה המסחרית הנוספת

 , למעט המגבלות הקבועות ביחס למכירת דירות החברהללא כל מגבלה כאמורשטחי המסחר ו
  . להלן 22כקבוע בסעיף  /שטחי המסחר

כאמור לעיל יחולו כל /שטחי מסחר דירה  /רכישתמובהר למען הסר ספק כי במקרה של החלפת .8.24
(כגון המפרט, שינויים ותוספות, אחריות וכל הוראות הסכם זה החלות על דירות הבעלים 

, למעט שקיבל הבעלים במסגרת ההחלפה כאמור / היחידה המסחרית באלה) על הדירה כיוצא
   זה. 8אם נקבע במפורש אחרת בהוראות סעיף 

  

 התב"ע החדשה .9

 ________ידוע לחברה כי התב"ע החדשה, פורסמה ברשומות להפקדה להתנגדויות ביום  .9.1
 התקיים דיון בהתנגדויות טרםהסכם זה  עריכתנכון למועד וכי להסכם זה,  ח ג'נספהרצ"ב כ

 . אושרה למתן תוקף והתב"ע החדשה טרם

הבעלים ו/או עזרה של  מובהר ומודגש, כי אין באמור בהסכם זה משום התחייבות כלשהי .9.2
ר ו/או תאושאו תפורסם למתן תוקף  לכך שהתב"ע החדשה תאושרוביצרון ו/או מי מטעמם 

במתכונתה הנוכחית ו/או בדבר המועד לאישורה למתן תוקף, וכי לא תהא לחברה כל טענה 
  .   ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הבעלים ו/או עזרה וביצרון ו/או מי מטעמם בנוגע לכך

לקידום התב"ע החדשה  , על חשבונה,החברה תפעלהחל ממועד חתימת החברה על הסכם זה,  .9.3
לרבות  לעיל, 6.1.2בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף  מתן תוקףלופרסומה עד לאישורה 

מבלי שתהא זאת ו כל הדרוש לקיום התנאים לאישורה ו/או להארכת המועדים לקיומם,
 והמנהלת של הנציגותוהסכמתן  ןכלשהם ללא אישוררשאית לבקש ו/או ליישם בה שינויים 

כפי שיימסרו  של אלה האחרונים, תםהסכמבהם תותנה ובכפוף לקיום התנאים  מראש ובכתב
 .לחברה בכתב

במהלך הליך קידום  באופן שוטףו , הנציגות וב"כ הבעלים בכתבתעדכן את המנהלתהחברה  .9.4
  .לרבות בכל הנוגע לדרישות הרשויות המוסמכות ולמילוין התב"ע החדשה
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וראות קיום התחייבויותיה של החברה כאמור בהסכם זה, פירושו, בין היתר, מילוי כל ה .9.5
כל התנאים לקבלת היתר הבניה  ועל חשבונה, לרבותחברה התב"ע החדשה (לכשתאושר) ע"י ה

הקמת שטחי  –לאכלוס הפרויקט, ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור כל התנאים ו
התקשרות עם העירייה ו, והבטחת תחזוקתו השטח המגונן במרכז המתחםהקמת הציבור, 

החברה מתחייבת  .)להלן 29כקבוע בסעיף (תחזוקה השוטפת ם לסבסוד עלויות דמי הבהסכ
  להלן.  25לכלול הוראות מתאימות בתקנון הבית המשותף שירשם כאמור בסעיף 

  

 היתר בנייה .10

תגיש החברה את תכניות ההגשה  למתן תוקף אישור התב"ע החדשה ממועד חודשים __ בתוך .10.1
" משמעותה הודעת קליטה הגשת היתר בניה" .לוועדה המקומית פרויקטלקבלת היתר בנייה ל

כקבוע בתקנות התכנון  מאת רשות הרישוי לאחר אישור בדבר עמידה בתנאים המוקדמים
    .2016- והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו

שלבים באופן שהקמתו של בהפרוייקט  תקים אתהחברה לעיל,  2.48בנסיבות הקבועות בסעיף 
מקטע בר החברה תחילה את קים תובמקרה כאמור  קט,תחשב לשלב בפרוי בר ביצוע מקטעכל 

כמו כן, במקרה כאמור החברה תגיש את  בו נחתם הסכם זה ע"י כל הבעלים.הראשון הביצוע 
הגשת ממועד  חודשים __ תכניות ההגשה לקבלת היתר בנייה למקטע בר הביצוע השני בתוך

 הרוב הדרושע הראשון ובלבד שהסכם זה נחתם ע"י היתר הבניה ביחס למקטע בר הביצו
 .במקטע בר הביצוע השני

החברה תכין על לוועדה כאמור, וטרם העברתה באופן מקוון לפני הגשת הבקשה להיתר הבניה  .10.2
להלן: הפרויקט (חשבונה את כל התכניות והמסמכים הדרושים לקבלת היתר הבנייה לבניית 

 חקמפול , למנהלת, לב"כ הבעליםנציגותליציג אותן  "), ואדריכל הפרויקטתכניות ההגשה"
. מובהר, כי את האמור בהסכם זהאישורם לכך שהתכניות תואמות  על מנת לקבללעיונם 

 בהתאם לעצת המפקח להעיר את הערותיה לתוכניות ההגשה,זכות לנציגות הבעלים עומדת ה
 ,ל כל מפרטיו ונספחיוככל ואינן תואמות את האמור בהסכם זה ע ,והמנהלת מטעם הבעלים

. במידה וקבלת העתק מהן כניות ההגשה בפניהיום ממועד הצגת ת 30 - לא יאוחר מעד ו וזאת
 14ולנציגות תהיינה הערות בהתאם לקבוע בסעיף זה, תתקן החברה את תוכניות ההגשה בתוך 
ות יום ממועד קבלת הערות הנציגות ותציג שוב בפני הנציגות את תוכניות ההגשה המתוקנ

מטעם  נציגות, לרבות באמצעות המפקחהמסרה במקרה בו  יחולו בהתאמה.והוראות סעיף זה 
יקשיבו  ,אמור בהסכם זהשאינן נובעות מאי התאמה ל, לתכניות ההגשה , הערותיההבעלים
שהדבר יתאפשר תכניות ההגשה, והכל ככל ויתקנו את  והאדריכל להערות בנפש חפצה החברה

או שמירה על רשויות ו/המבחינת אילוצי תכנון ו/או דרישת ו/או בהתאם להוראות התב"ע 
 .השמאיע"פ חוות דעת  21בהתאם לתקן  קטכדאיות כלכלית לפרוי

או לאחר הכרעת הפוסק ביחס לטענות והמפקח,  בחלוף המועד להגשת התייחסות הנציגות .10.3
לעיל, תגיש החברה לרשויות המוסמכות את  10.2שהועלו בפניו ביחס לתוכניות כאמור בסעיף 

על כל הבקשות להיתרים ותכניות  (באמצעות באי כוחה) תכניות ההגשה ותחתום בשם הבעלים
    ) עליהם חותמים הבעלים במעמד חתימת הסכם זה. נספח ד'ההגשה, מכוח ייפויי הכוח (

כות לבצע שינוי כלשהו בתוכניות ההגשה מי מהרשויות המוסמ ע"יבמידה ותידרש החברה 
 10.3לשם קבלת היתר הבנייה, תהיה החברה רשאית לבצע שינוי כנדרש, בכפוף להוראות סעיף 

החברה תעדכן את הנציגות, המנהלת, ב"כ  .ובכפוף להצגת הדרישה לשינוי בפני הנציגות להלן
ככל שתידרש חתימת הבעלים על התכניות, יחתמו אלה על התכניות עד  קח בכך.הבעלים והמפ

ימים מיום פנייתה הראשונה של החברה אל נציגות הבעלים ו/או אל עורכי הדין של  14
ובלבד שהתכניות תואמות הוראות הסכם זה ונספחיו ואושרו ככאלו הבעלים, לפי העניין, 

 בלי לגרוע מזכות החברה לעשות שימוש בייפוי הכוחמ בכתב על ידי הנציגות והמפקח, וזאת
דדים באופן מיחידי הבעלים מאשר בזאת לב"כ הצ ל אחד, כאמור. במסגרת זו, כשניתן לה

מיחידי הבעלים  ל אחדי הכוח וכניות ההגשה בשמו ומטעמו מכוח יפוכבלתי חוזר לחתום על ת
ו תביעה כלפי החברה ו/או ב"כ מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/א

 והמפקח הנציגות ידי על אושרו שהתוכניות וככל אם, כאמורהצדדים עקב שימוש בייפוי הכוח 
 . זה להסכם בהתאמה כעומדות
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לביצוע שינויים  חברהידרש הת, המקומית וועדהה לאישור היתרל הבקשה הגשת ולאחר היה .10.4
 בעלים אתה יאפשרו, ו/או בהצמדותיהן הבעלים החדשותמדירות  הגורעים, בתכניות ההגשה

 :כדלקמן להוראותובהתאם  בכפוף, בתכניות ההגשה הנדרשים השינויים ביצוע

 )"פלדלת"( דירות הבעלים החדשות שטחתוספת למה 2% עד של גריעה כי מוסכם .א
 לא, בעלים החדשותה לדירות יםהצמוד ו/או המחסנים המרפסות שטחמ 5% עד או/ו

, ההסכם לביטול הזכות אתבעלים ל תקנה ולא כלשהו יצויבפ בעליםה את תזכה
". טיפוס" מאותו החברה בדירות גם זהה סטייה בשיעור יחול כאמור שהשינוי ובלבד

 בסעיף אמורכ הגריעה בגין הפיצוי יחול -  כאמור היזם בדירותגם  שינוי חל לא
 .) להלן'ב(10.4

 דירות הבעלים החדשות חשטלתוספת מה 7% ועד 2%- למעלה מ של גריעה כי מוסכם .ב
 יםהצמוד ו/או המחסנים המרפסות שטחמ 10%ועד  5%- למעלה מ או/ו )"פלדלת"(

גם  זהה בשיעור יחול כאמור שהשינוי לכך בכפוף תתאפשר, הבעלים החדשות לדירות
  בפיצוי בגובה עלות הבניה למ"ר  בעלים", ותזכה את הטיפוס" מאותו החברה בדירות
שדרוג אמצעות ינתן ביש ,בהתאם להערכת השמאי וחצי)(פי אחד  X 1.5שנגרע 
  בתשלום במזומן.  עליה בקומת הדירה החדשה או או הטכני המפרט

 דירות הבעלים החדשות שטחלתוספת מה 7% - מ למעלה של גריעה כי יובהר .ג
 יםהצמודו/או המחסנים  השמש מרפסות שטחמ 10%- מ למעלה או/ו )"פלדלת"(

 חלה אינה אשר לעיל )ב(- ו )א( ק"בס כאמור סטייה וא/והבעלים החדשות  לדירות
 שינוי: "להלן( מהותי שינוי תהווה" טיפוס" מאותו חברהה בדירות גם זהה בשיעור
  "). מהותי

בתוכניות  )כהגדרתו לעיל(להחיל שינוי מהותי ככל שרשויות התכנון תדרושנה 
רשויות כאמור את דרישות ה , המנהלת והמפקח, תציג החברה בפני הנציגותההגשה

והצדדים יפעלו בתום לב למציאת פתרון שישקף את דרישת רשויות התכנון לשינויים 
/לפוסק, לפי לרבות באמצעות פניה לשמאי ו/או תיקונים ו/או עדכונים כאמור,

תוך שמירה על זכויות הצדדים בהתאם להוראות הסכם  שיציע דרכי פתרון, העניין,
 בו מהמועד יום 60 בתוך כאמור בכתב להסכמה דיםהצד יגיעו ולא ככל זה ונספחיו.

 על בכתב להודיע מהצדדים אחד כל זכאי יהא -  האפשריות התמורות לצדדים נודעו
 80% י"ע שתתקבל בכתב בהחלטה יעשה הבעלים י"ע ההסכם ביטול .ההסכם ביטול

 טענה כל מהצדדים למי יהיו לא ההסכם ביטול עם. זה הסכם על החתומים בעליםמה
 יפעלו והצדדים, ההסכם ביטול בגין האחר הצד כנגד תביעה או/ו דרישה או/ו

  .לעיל 6.4 סעיף להוראות בהתאם

הפוסק יכריע  – בכל מחלוקת בין הצדדים בדבר התאמת תכניות ההגשה להוראות הסכם זה .10.5
עד לקבלת הכרעה בעניין  ,להלן. תכניות ההגשה לא ייחתמו ולא יוגשו 26.1כאמור בסעיף 

 המחלוקת בין הצדדים כאמור ע"י הפוסק. 

לא תותרנה סטיות לעיל הינו ביחס לתכניות ההגשה.  10.5 - ו 10.4מובהר כי האמור בסעיפים  .10.6
  לעיל. 2.20לסטיה המותרת, כהגדרתה בסעיף  מעבר

אם אלא על ידי החברה, שהוגשו כי הבעלים מתחייבים שלא להתנגד להוצאת היתרים כלשהם  .10.7
 .זה סכםאם להוראות הבהת שלאו/או תוקנו הוכנו ו/או הוגשו אלו 

פוף לכך שאין בהקלות אלו כדי בכהבעלים לא יתנגדו לבקשת החברה לקבלת הקלות כלשהן  .10.8
בקשת  .לפגוע בזכויותיהם שלפי ההסכם בקשר עם הדירות החדשות ולפי הוראות ההסכם כולו

ולקבל את אישור  כךליידעם על  ,נציגות ולמפקחהחברה להקלות תחייב את החברה לפנות ל
האריך לא יהיה בהקלות כדי לבשום אופן . הדירות החדשותהמפקח להעדר פגיעה בקשר עם 

  את המועדים הקבועים בהסכם זה. 

, הביצוע ו/או לפרויקט- ה למתחם ברמתחייבת לפעול על מנת לגרום לקבלת היתר הבנייהחברה  .10.9
המועד לקבלת היתר (להלן: " לעיל 6.1.4 מהמועד הקבוע בסעיף לא יאוחרעד  ,לפי הענין

    . ")הבניה
החברה מתחייבת להשלים את כל  ,לקבלת היתר הבניהמועד וחר מהא יאלהסרת ספק, עד ל
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לקבלת היתר בניה, התנאים הקבועים בתב"ע החדשה (כפי שתאושר ותפורסם למתן תוקף) 
 לרבות אישורה של תכנית עיצוב אדריכלי.

את הנציגות, ב"כ הבעלים, המפקח והמנהלת בדבר התקדמות  תעדכן באופן שוטףהחברה  .10.10
 .בהתאם להוראות הסכם זה דרישות הרשויות המוסמכות וקיומן, הליכי הרישוי

קבלת הכנת תכניות ההגשה, הגשת הבקשה להיתר הבניה, כל התשלומים הכרוכים בטיפול  .10.11
לרבות ביוב כבישים,  ופיתוח היטלי בנייה היטל השבחה, אגרות בנייה,לרבות היתר בנייה, 

הכנת בם ובעלי מקצוע אחרים שיסייעו מדרכות, תכניות הגשה, שכר יועצים, מהנדסים, שמאי
שתידרש  ,ללא יוצא מן הכלל אחרת, כל הוצאהכן בנייה, והקבלת היתר בו ההגשה תכניות

 לצורך הוצאת היתר הבנייה, יחולו על החברה. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם, כי ככל שהחברה תידרש, כתנאי לקבלת היתר 
ה אינו מעוגן בדין ו/או להעמיד ערבות שלפי הבנתה אינה הבנייה, לבצע תשלום שלפי הבנת

 ובלבד או שינויהמעוגנת בדין, תהיה החברה רשאית להתנגד לדרישה ולנהל הליכים לביטולה 
 מובהר .זה הסכם לפי התחייבויותיה לקיום הקבועים המועדים את לעכבכדי  בכך יהיה שלא

 הרשויות לבין הבינ שתוסכם אחרת בטוחה/או ו ערבות להפקיד תרשאי היהת החברה כי
 שיקול לפי, ערעור או השגה הליכי של לכך במקביל ניהול תוך הפרויקט בקידום ולהמשיך

למועדים הקבועים  מעבר הפרויקטלוחות הזמנים של  את לעכב בכך לא יהיה עוד כל, דעתו
     .בהסכם זה לביצועו

  

  עבודות הבניה ביצוע .11

תיעשה  החדשות בפרט ודירות הבעליםבכלל  החדשים םהבנייניכי בניית  החברה מתחייבת .11.1
 מפרטלהיתר הבניה, הוראות התב"ע החדשה (כפי שתאושר ותפורסם למתן תוקף), לבהתאם ל

  . כל דין התקנים הרלוונטיים והוראות להוראותו זה הסכם הוראותל, הטכני

וסמך בעל הקבלן המבצע מנהל עבודה מ ע"ימתחייבת כי בביצוע העבודות יועסק החברה  .11.2
 רישוי, מיומן ומנוסה, שיהיה נוכח בבניין במהלך ביצוע העבודות ויפקח על ביצוען. 

להסרת ספק מובהר בזאת כי אין בביצוע העבודות על ידי הקבלן המבצע ו/או קבלני משנה 
בכדי לגרוע מאחריותה המלאה של החברה כלפי הבעלים לביצוע מלוא התחייבויותיה על פי 

   ההסכם ונספחיו.

אחריות כלשהיא כלפי ו/או מי מטעמם  ו/או המנהלת לבעלים לא תהאבכל מקרה  מוסכם כי .11.3
הקבלן ו/או קבלני המשנה ו/או מי מהם ו/או מי מטעמם ו/או יועצים ו/או בעלי תפקידים 

 צוע הפרויקט.יכלשהם מטעם החברה ו/או מי מהם ו/או מי מטעמם בכל הנוגע לתכנון ו/או ב

הוראה לפיה ביחס לדירות הבעלים ו כבוןיהעויתור על זכות  יכלליצע עם הקבלן המב בהסכם
 כלפי הבעלים בקשר להסכם הביצוע ו/או תביעה או טענהו/כל דרישה  המבצע לא תהיה לקבלן

ע"י שיוזמנו  ותוספות , למעט בכל הנוגע לתשלום עבור שינוייםו/או לפרויקט ו/או לעבודות
  .שיוזמנו ככל ,זה הסכםמהקבלן המבצע לפי הבעלים 

על זהות מנהל העבודה. מוסכם כי מנהל העבודה לא  ולמנהלת למפקח, החברה תודיע לנציגות .11.4
 יהיה אחד מהבעלים. 

, בכל תקופת ביצוע העבודות, יומן עבודה, אשר ישקף נאמנה את מתחייבת כי ינוהל החברה .11.5
 מן העבודה לעיונועמיד את יותולבקשת המפקח,  ,המצב העובדתי ומהלך הביצוע של הפרויקט

וכן לצלמו ולהעתיקו, ככל שימצא לנכון  להוסיף בו את הערותיו, ככל שתהיינה לואפשר תו
 לבקשת המנהלת, יומן העבודה יועמד לעיונה.. לעשות כן

שבכל זמן ביצוע העבודות, יקוימו באתר הבנייה, בחלקה לכך תהיה אחראית החברה  .11.6
ל דין ו/או בהתאם לדרישת חברת הביטוח ובהתאם וסביבותיה סדרי בטיחות הנדרשים על פי כ
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לפוליסת הביטוח, וזאת למניעת נזק כלשהו לעבודות, לעובדים, לצד ג', לגוף, לציוד ולרכוש, 
 ולרבות גידור מקומות מסוכנים, שילוט אזהרה ותאורה וכיו"ב.

ל כל לקיומם ש וידאג וכל קבלני המשנה מטעמה המבצעקבלן הכך, מתחייבת החברה כי  לשם
לשם שמירה על שלומם של העובדים המתחייבים על פי כל דין ותקן תנאי הבטיחות והגהות 

ו/או  הםו/או לשלוחי הםלעובדי ויספק הםו/או של כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודות, וכי 
כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש להם בהתאם להוראות כל דין לשם  םלכל הפועלים מטעמ

   סוגה של העבודה הנדרשת בפרויקט. ביצוע עבודה מ

כי תסלק מאתר העבודה את כל מצבורי החומרים והאשפה שהצטברו החברה מתחייבת  .11.7
הוראות של מאו  במהלך ביצוע העבודה, ותהיה אחראית לניקיון האתר, כמתחייב עפ"י כל דין

 את אתר העבודה מכלעל חשבונה החברה  . לאחר השלמת הפרויקט, תפנהרשות מוסמכת
תדאג למסור את הבניין/נים החדש/ים ואת דירות  ,פסולת, לרבות את שטחי הרכוש המשותף

    הבעלים החדשות כשהם נקיים מפסולת בנין. 
ולפני מסירת דירות הבעלים החדשות ליחידי בעלים,  העבודותלמען הסר ספק, מיד עם תום 

ים החדש/ים לרבות לפינוי תדאג החברה לניקיון ראשוני של דירות הבעלים החדשות והבניין/נ
  כל הכלים שבעזרתם בוצעה העבודה, פינוי פסולת, שטיפת חדר המדרגות ושביל הגישה. 
מובהר כי ככל שיוטלו קנסות ו/או תשלומים אחרים על ידי הרשויות המוסמכות בגין אי פינוי 

ברה , תישא בהן החאלו בנושאים והכרוך הקשור ובכל מורשה לאתר שפיכתה איאו  הפסולת
  באופן בלעדי.

ומכל  הבעלים יהיו פטורים מכל אחריות שהיא בגין כל עבירות ו/או חריגות במהלך הבניה .11.8
שיוטל בגין כך (למעט אם הקנסות הוטלו בשל מעשה  אחר תשלום חובת תשלום כל קנס ו/או

 שא בהם אותו יחיד בעלים).י, שאז יהבעלים מי מיחידי ידי על בזדון שבוצעוו/או מחדל 

מתחייבת שלא להעסיק עובדים שאינם חוקיים ו/או עובדים ששהייתם בישראל רה החב .11.9
קבלן מה בכל התקשרות שתעשה בינה ובין מתחייבת לכלול הוראה דווכן כל דין,  פ"יאסורה ע
 ו/או קבלני המשנה מטעמה בפרויקט.הביצוע 

תקדמות החברה תעדכן באופן שוטף את הנציגות, ב"כ הבעלים, המפקח והמנהלת בדבר ה .11.10
 הבנייה.

  

 לוח הזמנים לביצוע הפרויקט והשלמתו .12

הבעלים מצהירים, כי ידוע להם שהחברה לא תתחיל בבניית הפרויקט ו/או כל חלק ממנו לפני  .12.1
במתחם  - (או כל הבעלים שחתימתם דרושה למימוש שלב מסוים בפרויקט, קרישכל הבעלים 

תמו על הסכם זה, ומילאו את יתר , חביצוע, ככל שהפרויקט יבנה בשלבים כאמור לעיל)- בר
 התחייבויותיהם על פיו עד למועד הבנייה. 

יום ממועד הפינוי בפועל של כל  60 - לא יאוחר מהקיימים עד החברה תתחיל בהריסת הבניינים  .12.2
 . לעיל 7.3.4התקיימו כל התנאים כקבוע בסעיף ובלבד ש קיימותהדירות ה

בהתאם , קט על חשבונה בהתמדה וברציפותייבת לבצע את עבודות הקמת הפרויהחברה מתח .12.3
 כךלנציגות הבעלים, לפני תחילת הבניה ויימסר ה ) שיוכן על ידגאנטללוח זמנים מפורט (לוח 

תושלם  ביצוע, ככל שהפרויקט יבוצע בשלבים, כאמור לעיל)- בניית הפרויקט (או מתחם ברש
 __עד לא יאוחר מתום , ת הבעלים החדשות תימסרנה לידיהםודירו )(כהגדרת מונח זה לעיל

מועד השלמת (להלן: " תחילת עבודות הבניהפינוי הדירות הקיימותממועד  ) חודשים____(
 .")הפרויקט

ימים ממועד השלמת הפרויקט  60על אף האמור לעיל, איחור במועד המסירה שאינו עולה על  .12.4
 בסעדבפיצוי ו/או יזכה את הבעלים  לאהסכם זה ו יחשב כהפרתלא י מכל סיבה שהיא, כאמור,

 30ובלבד שהחברה הודיעה על כך לבעלים בכתב  ,הו/או מי מטעממאת החברה  כלשהו אחר
מבלי לגרוע מהתחייבות החברה לשלם דמי שכירות  וזאתהמסירה הצפוי,  מועדיום מראש, על 

 .בפועל לבעלים עד למועד המסירה
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 וכן תהיה רשאית לבצעלהשלים את עבודות הפיתוח הא רשאית על אף האמור לעיל, החברה ת .12.5
חודשים ממועד השלמת הפרויקט  6לתקופה של עד  ,ובשטחי המסחר השלמות בדירות החברה

יתאפשר שימוש סביר, נוח ובטוח בדירות הבעלים החל ממועד המסירה שכל זאת  בכפוף לכך  - 
 תפעלנה בכל בניין חדש המעליותאחת  לפחותהחדשות (על הצמדותיהם ודרכי הגישה אליהם) ו

   . על פי דין הקבועות לכךובלבד שהעבודות יבוצעו בשעות 

ע"י מתן הודעה בכתב  מסירת דירות הבעלים החדשותהחברה תהיה רשאית להקדים את מועד  .12.6
מתחייבים הבעלים לקבל את החזקה בדירות  כאמורימים מראש ובמקרה  90בת לבעלים 

שתקבע החברה ומתחייבים לדאוג לסיים את השכירות של  ,המוקדם החדשות במועד המסירה
הדירה הזמנית ששכרו עד ולא יאוחר ממועד המסירה המוקדם כאמור. הבעלים יעשו מאמץ 
לכלול בחוזי השכירות של הדירות החילופיות הוראה המאפשרת להם לסיים את חוזה 

חוזי השכירות המחייבים מציאת יום מראש, וככל שיקבעו הוראות ב 60השכירות בהתראה של 
 סיוםשוכר חילופי, תסייע החברה במציאתו. היה ולא עלה בידי מי מיחידי הבעלים לכלול סעיף 

דרש על ידי משכיר ייוכתוצאה מהקדמת מועד המסירה הוא של תקופת השכירות מוקדם 
בכך  תישא –דירתו החילופית לשלם את דמי השכירות עד מועד המסירה המקורי המתוכנן 

   . וזאת מבלי לגרוע מחובת אותו בעלים לקבל את החזקה בדירתו החדשה החברה

הנובעים  הפרויקט בהשלמת מור לעיל, מוסכם בזאת, כי עיכובמבלי לגרוע מהאכמו כן ו .12.7
 ,: מצב מלחמהסבירים, כגוןמנסיבות שלחברה אין שליטה ואפשרות להתגבר עליהן באמצעים 

 בגיןשיפוטיים, ממשלתיים או עירוניים שלא הוצאו  צווים, יההבני בענףארציות  ללכ שביתות
, ואשר יש להם השפעה ישירה על השלמת בניית או מי מטעמה ,החברהמחדל של מעשה או 

באתר  הימצאות עתיקותעפ"י דין ו/או כתוצאה מ עליוןח וככשהוכר וכל גורם אחר  הפרויקט
    הזמנים הקבועים בהסכם זה.  ייחשבו כהפרה של החברה לגבי לוחות לא -  הפרויקט

 בהתאמה הקבועה להשלמת הפרויקטמשך כל עיכוב כאמור, ככל שיחול, יתווסף לתקופה 
ולא ערכות לחזרה לעבודה סדירה (ככל שיידרש בנסיבות העניין) יימי התארגנות וה 14בתוספת 

ו מי ו/אסעד אחר כלשהו מאת החברה לבעלים כל טענה ו/או זכות לכל פיצוי ו/או  תהא
העיכוב, דבר יום למן המועד בו נודע לחברה על  14, ובלבד שהחברה תודיע בכתב ובתוך המטעמ

מתאימות, ובכפוף לכך  אסמכתאותבצירוף הסיבה לעיכוב, , על הבעלים ולב"כלנציגות 
תמשיך לשלם את דמי השכירות כהגדרתם לעיל, ככל שחלה עליה החובה לשלמם על שהחברה 

    . פי הוראות הסכם זה
 במקרה של מחלוקת לגבי קיומן של נסיבות כאמור יכריע הפוסק. 

החדשות לבעלים, לאחר כל מועדי ההארכה בגין איחור במועד מסירת החזקה בדירות  .12.8
תשלם החברה לכ"א מהבעלים, בגין כל חודש לעיל,  12.7- ו 12.4המוקנים לחברה על פי סעיפים 

כקבוע  השכירות לדמי(בנוסף  א' לחוק המכר (דירות)5איחור את הפיצוי הכספי הקבוע בסעיף 
 ., בתום כל חודששל פחות מחודש ישולם הסכום היחסי עיכוב בגין .)בהסכם זה

 ו תוספת בדירה החדשה,שינוי ו/א של המבצעיזמין מהקבלן ככל שיחיד בעלים מסוים  .12.9
מסירת הדירה החדשה לה הוא ובהתאם לטופס הזמנת השינויים יש בכך כדי לדחות את מועד 

 ו/אולתקופה הנדרשת לביצוע השינוי  (ביחס לדירתו בלבד) יידחה בהתאם , אזי מועד זהזכאי
לן כפי שיוסכם בין יחיד הבעלים לבין הקבבתנאים ו , הכלהתוספת שיבוצעו בדירה החדשה

    .בטופס הזמנת השינויים
להלן ובלבד שהוזמנו על ידי יחיד הבעלים במועד הקבוע  13.1בסעיף  כאמורמוסכם כי שינויים 

ביצוע שינויים  לא יצריך הדברשלא יגרמו לדחיית מועד המסירה ובלבד  – להלן 13.1בסעיף 
ובכפוף לעמידה בכל תנאי סעיף  הראשי ו/או במערכות המים המרכזיותותוספות בלוח החשמל 

 . להלן 13.1

 כלמחלוף  חודשים 6או בתוך  ,ממועד השלמת הפרויקט כהגדרתו לעיל חודשים 9בתוך  אם .12.10
, לא מסרה החברה את דירות לעיל 12.8- ו 12.4 המוקנים לחברה על פי סעיפים מועדי ההארכה

) לחוק המכר 1( 2או התקיימה אחת העילות הקבועות בסעיף  ,(לפי המאוחר) הבעלים החדשות
(הבטחת השקעות) יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם, אשר תזכה את הבעלים בכל סעד על 

ים להם יהיו , כאשר במקרה כאמור הזכות לביטול ההסכם (להבדיל מסעדים אחרפי הדין
. אין באמור זכאים הבעלים במקרה כאמור) תהא כפופה להוראות ההסכם עם הבנק המלווה

לעיל  7.3.14לעיל כדי לגרוע מחובתה של החברה לתשלום דמי שכירות לבעלים בהתאם לסעיף 
וכן את הפיצוי  החזקה בדירה החדשה עד לתשלום כספי ערבות חוק המכר או עד למסירת

תשלום מלוא סכום הערבויות הבנקאיות, לא תהיה  עם. לעיל 12.8הכספי כאמור בסעיף 
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לקבלת כלשהי במקרקעין ובכלל זה לא תהא להם זכות לבעלים שמימשו את הערבות זכות 
ברה ימחו כל זכות כאמור לטובת הח םוה קיימותדירה חדשה ו/או זכות בחלקה ובדירות ה

מובהר בזאת כי מיסים ככל שיחולו בגין מימוש הערבות, ישולמו ע"י  .בנק המלווההו/או 
 . החברה

 כל או, (באותו הבניין) ואת שטחי המסחר החברה דירות את למסור רשאית תהיה לא החברה .12.11
באותו  בעליםלפני שהושלמה מסירת דירות הבעלים החדשות לידי ה, הלרוכשי ,םמה ןחלק

לבעלים לא נובע כתוצאה החדשות הדירות איזו מעיכוב במסירת ובלבד ש וע,ביצ- מתחם בר
או משינויים שבוצעו על ידי מי מהבעלים ושהוסכם  להלן 17.14כאמור בסעיף מנסיבות 

  .לגביהם מראש ובכתב כי הם דוחים את המסירה בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם זה

, בכפוף בחוק ים לכךהקבוע יםועדתעודת גמר בתוך המהחברה מתחייבת להגיש ולקבל  .12.12
למונעם ו/או לעיכובים שאינם בשליטת החברה ובלבד שהחברה נקטה בכל האמצעים הסבירים 

ככל שתעודת גמר תהווה תנאי לאכלוס, כי אז החברה מתחייבת לקבלה  מוסכם, כי .לצמצמם
 ).לעיל 12.7- ו 12.4בסעיפים  עד לא יאוחר ממועד המסירה (בכפוף לקבוע

 

  בדירות הבעלים החדשותותוספות שינויים  .13

 ללא תשלום נוסף ,רשאים לבקש מהקבלן המבצע לבצע בדירותיהם החדשותיהיו הבעלים  .13.1
 _____________._________________ כדלקמן: שינויים ,וללא דחיית מועד המסירה

 . הודעת הפינויממועד  חודשים __האחרון למסירת הודעות על שינויים יהיה  המועד

 13.1אם יבקשו הבעלים לבצע שינויים ו/או שדרוגים אחרים שאינם מהסוג מהאמור בסעיף  .13.2
ועם בהתחשב בשלב הבנייה ובשינויים לעיל, ויוסכם ביניהם לבין הקבלן המבצע על ביצ

המבוקשים, יהיו הבעלים זכאים לבצע את השינויים ו/או השדרוגים כאמור בכפוף לתוספת 
בהתאם למחירון "דקל לשינויי דיירים" [תשלום על פי מחירון השינויים של הקבלן המבצע, 

 .  ]מביניהםאו לפי המחירון המוצע לרוכשי דירות החברה, לפי הנמוך  %___הנחה של ב

"שדרוג" ייחשב כל דרישה להתקנת ו/או ביצוע כל סוג אביזר או  –מובהר, כי לעניין סעיף זה 
) ו"תוספת" תיחשב כל הוספת כמויות 1נספח ג'ו נספח ג'אלמנט שאינו מופיע במפרט הטכני (

  לאביזרים או לאלמנטים המפורטים במפרט כאמור. 

שר לו הוא זכאי עפ"י המפרט הטכני או יבקש להחליף בכל מקרה שבו הבעלים יוותר על פריט א .13.3
. או הקבלן המבצע פריט, יינתן לו על ידי החברה זיכוי בהתאם למחירון הזיכויים של החברה

 במועדהמבוקשת או ההפחתה הודיע על ההחלפה  שהבעלים בכפוף לכךהינה  להפחתההזכות 
לבעלים הודעה בכתב מבעוד  ואשר עליהם תמסור החברה ובתנאים הקבועים אצל אותו ספק

בגין פריט חדש (במקום או בנוסף  .מועד כך שיתאפשר לבעלים לעמוד במועד ההודעה כאמור
יחויב יחיד הבעלים בהתאם למחירון הקבלן המבצע, אשר  , לרבות בגין התקנתו,לפריט קיים)

מוצע או לפי המחירון ה %___בהנחה של בהתאם למחירון "דקל לשינויי דיירים" [יהיה 
 הפריט החדשלטיב  תאחראיתהא לא החברה . ]דירות החברה, לפי הנמוך מביניהם לרוכשי

    כאמור שלא על ידי החברה או מי מטעמה אלא רק לעבודות להתקנתו.  שיסופק
 ריצוף חומרי, סניטריים כלים בחירתמובהר כי עד למועד מסירת דירת הבעלים לידי הבעלים, 

ובלבד שמדובר  המבצע הקבלן ידי על המאושרים הספקים למו אל ורק אך תבוצע וחיפוי
 ספקיותר מ יוצעכל פריט לגבי ובתנאי נוסף שדירות החברה  לרוכשיבאותם ספקים שהוצעו 

 אחד.

העלולים לעכב את סיום בניית  מוסכם, כי החברה תהא רשאית לסרב לבצע שינויים מבוקשים .13.4
הבניין/נים כות ו/או בקונסטרוקציה של ו/או במערהפרויקט או חלקו ו/או פוגעים בחזית 

החדש/ים ו/או ברכוש המשותף ו/או פוגמים במידת היוקרה של הבניין/נים החדש/ים ו/או 
כאלו המחייבים שינוי ו/או תיקון של היתר הבנייה ו/או כאלו שאינם עומדים בהוראות הדין 

 .עם בעל מקצוע נוסףשינויים שלשם ביצועם נדרשת התקשרות ו/או  ו/או התקנים המחייבים
 . הפוסקיכריע  כאמור שינוי הוא המבוקש השינוי האםשל מחלוקת  במקרה
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לעיל תינתן בדרך של הסכם שינויים שייערך בין  זה כל הוראה לביצוע שינויים כאמור בסעיף .13.5
"), ויכלול את פרטי הסכם השינוייםהקבלן המבצע לבין הבעלים, מראש ובכתב (להלן: "

, מועד התשלום (ככל שלפי הסכם זה חייב הבעלים בתשלום בגינו) חירוהשינוי הנדרש, מ
בו תידחה, אם וככל הסביר (שיהיה כמקובל בפרויקט לגבי רוכשי יחידות החברה) והזמן 

שיתחייב הדבר, מסירת דירות הבעלים החדשות נשוא הסכם השינויים, כתוצאה מביצוע 
יים הנ"ל יהיו כרוכים בדחיית מועד המסירה השינויים. למען הסר ספק מובהר, כי היה והשינו

ליחיד בעלים, יידחה מועד המסירה לאותו יחיד בעלים בהתאם והחברה תהא פטורה מתשלום 
דמי שכירות לאותו יחיד בעלים, בגין תקופת הדחייה הנ"ל ודבר זה ייקבע במפורש בהסכם 

 השינויים.

ינויים המבוקשים, לרבות ביחס ות בין הבעלים לבין החברה ביחס לשהתעוררו חילוקי דע .13.6
  לבצעם, יכריע במחלוקת הפוסק והכרעתו תהיה סופית.לסירוב 

בסה"כ שעות  ___ של עדבהיקף  פרונטליותלקיים פגישות ייעוץ כל אחד מהבעלים יהיה רשאי  .13.7
ללא כל עלות  תהיינהכאמור  שעות __עם פקיד השינויים של הקבלן המבצע. פגישות הייעוץ עד 

יתבקשו שינויים כאמור בסעיף ככל שבמהלך הפגישות הנ"ל  .(על חשבון החברה) הבעליםמצד 
   כי אז יוכנו התוכניות הנדרשות כתוצאה מכך ללא עלות מצד הבעלים. –  לעיל 13.1

יבוצעו אך ירות בדשינויים ותוספות , הבעלים החדשות עד לקבלת החזקה בדירותמוסכם כי  .13.8
 והבעלים ,ולא בכל דרך אחרתמטעמו ו/או ספקים וקבלני משנה המבצע ורק על ידי הקבלן 

המבצע שלא לבצע ו/או להזמין שינויים ותוספות כאמור, אלא באמצעות הקבלן  יםמתחייב
    .מטעמו ו/או קבלני המשנה ו/או הספק

לבצע שינויים בפנים  יםופשיח הבעלים ויהי הבעלים החדשותלאחר קבלת החזקה בדירות  .13.9
מובהר כי  .ו/או הוראה של הרשויות המוסמכות ובכפוף לכל דין צועל ידי מי שיחפ דירותיהם

לא תחול כל אחריות שהיא  ו/או מי מטעמם ו/או הקבלן המבצע החברהעל במקרה כאמור 
ו/או אחריות  ביצועם ו/או אי ביצועם ו/או טיב ו/או בדק לעניין לרבותו/או תוספות לשינויים 

 .אליהםביחס 

 

 אחריות .14

, החברה תהא סיום עבודות הפיתוחלחברה ועד ל קיימותהחל ממועד מסירת הדירות ה .14.1
אחראית לכל נזק ו/או אובדן, לגוף ו/או לנפש ו/או לרכוש, שייגרמו עקב ביצוע הפרויקט, אם 

י, כתוצאה ו/או לכל צד שליש םמי מטעמ למנהלת ו/או יגרמו, לבעלים ו/או לחברה ו/או
ממעשה או מחדל של החברה ו/או מי מעובדיה ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמה ו/או כל 

תוך כדי או עקב או במהלך ביצוע עבודות ואו אשר ייגרמו הבאים מטעמה או הפועלים עבורה 
אין באמור כדי לגרוע  . הבעלים בזדון על ידילמעט נזק שנגרם  ,הבניה נשוא הסכם זה

 להסכם זה. 18סעיף  מהוראות

החברה מתחייבת לשלם כל קנס שיוטל בקשר עם ביצוע העבודות, אם יוטל, בשל הפרת  .14.2
ו/או לשפות את הבעלים ו/או המנהלת בגין כל  או על ידי מי מטעמה הוראות כל דין על ידה

בפסק דין שלא עוכב ת מוסמכת או על פי דרישת רשוקנס ו/או חיוב ו/או הוצאה שיוטלו עליהם 
בגין נזק אשר החברה  ו/או המנהלת ביצועו, עקב דרישה ו/או תביעה שהוגשה נגד הבעלים

ו/או בגין הפרה או אי מילוי הוראות כל דין החל על ביצוע  בהסכם זהאחראית בגינו כאמור 
יו. השיפוי יכלול העבודות נשוא הסכם זה, לרבות חוק התכנון והבניה והתקנות שהותקנו על פ

עקב הליכים משפטיים כאמור ו/או ו/או למנהלת גם החזר הוצאות המשפט שנגרמו לבעלים 
בגין כל קנס או תשלום חובה מנהלי שיוטל על הבעלים בגין מעשה או מחדל של החברה או מי 

ו יודיע ו/או המנהלת (לפי העניין) . הבעליםו/או בגין ובקשר לעבודות ו/או לפרויקט מטעמה
, ככל לחברה מיד עם היוודע להם דבר קיומה של דרישה ו/או תביעה כאמור ויאפשרו לחברה

וכן יציגו אסמכתאות  להתגונן מפניה, וישתפו עימה פעולה ככל שמתחייב שהדבר תלוי בהם,
 ו/או המנהלת (לפי העניין) . כמו כן מובהר כי הבעליםבגין ההוצאות ו/או הנזקים שנגרמו להם

אים להתפשר ו/או לשלם כל קנס ו/או דרישת תשלום כאמור ללא אישורה בכתב לא יהיו רש
באחריות החברה ועל  יהיוומראש של החברה. מובהר, כי הייצוג המשפטי והטיפול בתביעה 

 חשבונה.
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בהתאם לכל דין ותקן ובהתאם החברה מתחייבת לקיים באתר סדרי בטיחות נאותים  .14.3
ת פקודת הבטיחות בעבודה וולשמור ולקיים את הוראיט לפוליסות הביטוח שיוצאו לגבי הפרוק

. וכן לקיים הוראות כל דין אחר העוסק בבטיחות בעבודה על תקנותיה 1970- (נוסח חדש) תש"ל
כמו כן מתחייבת החברה לנקוט בכל האמצעים תוך כדי ביצוע העבודות למניעת פגיעה בלתי 

וש בדרכים ציבוריות או ברכוש אחר. סבירה בנוחות הציבור ולמניעת כל הפרעה בזכות השימ
בנוסף מתחייבת החברה למלא אחר כל דרישות והוראות חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), 

, וכל הצווים, והתקנות, שהותקנו לפי החוק הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע 1995- תשנ"ה
סקו בביצוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדיה, שלוחיה ו/או הבאים מטעמה, שיע

מבלי לגרוע מכלליות העבודות נשוא הסכם זה, יהיו זכאים לכל הזכויות על פי החוק הנ"ל. 
 עבודותקשר לבאת הוראות כל דין האמור, החברה מצהירה כי היא בקיאה, יודעת ומכירה 

הבניה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הוראות חוק התכנון והבניה; דיני הבטיחות 
והתקנות שהותקנו  1970 - בניה; הוראות פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"לבעבודות 

על  תמקבל היא; וכי 1988על פיה לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח 
בלבד  והיאהנדרש),  במקוםלנהוג על פיהן (לרבות הצבת שלטי אזהרה והתקנת גידור  העצמ

בשל עבירה על דינים הבעלים , או נגד המי מטעמ או הגש נגדעל כל תביעה שתו תאחראי תהיה
"מבצע בניה"  החברה הינה הבניה, וכי לצורך ביצוע עבודות על ידה ו/או מי מטעמה האמורים

את כל החובות המוטלות על "מבצע בניה" ו"מנהל עבודה"  המצעל ע תו"מנהל עבודה" ונוטל
ה "קבלן ראשי" כנדרש על פי דין, החברה תהיה, ביצוע עבודות הבני במסגרת. לפי הדינים הנ"ל

 . לרבות לצורך בטיחות בעבודה כנדרש עפ"י הדין

הבעלים מצהירים כי ידוע להם שחל איסור מוחלט על כניסה לאתר הפרויקט לאחר מסירת  .14.4
, אלא ועד למסירת הדירות החדשות החזקה בדירות הקיימות לחברה בהתאם להסכם זה

ו/או מי שהחברה תורה, ובכפוף לקבלת תדריך בטיחות ובליווי בתיאום מראש עם החברה 
צמוד של מי מטעם החברה ו/או מטעם הקבלן המבצע. כל אחד מיחידי הבעלים מתחייב לפעול 
בהתאם להוראות הבטיחות שינתנו לו כאמור, בהיותו מודע לכך שבאתר הפרויקט מבוצעות 

 עבודות בניה, על כל הסיכונים הכרוכים בכך. 

מקרה הבעלים לא יישאו באחריות כלשהי לנזקים כלשהם בין נזקי גוף ובין נזקי רכוש  בכל .14.5
לצד ג' כלשהו במהלך ביצוע לבעלים ו/או שייגרמו לחברה ו/או לעובדיה ו/או למועסקיה ו/או 

העבודה ו/או במקרקעין ו/או באתר הבניה ו/או בסמוך לו, למעט נזק שייגרם עקב מעשה או 
עלים. מובהר כי אין באמור בסעיף זה לגרוע מחובת החברה לבטח את מחדל בזדון של הב

 הפרויקט כמפורט להלן ו/או לקיים את הוראות הבטיחות בעבודה, כמפורט בהסכם זה.

ולרכוש המשותף תהיה זהה לאחריות על פי חוק אחריות החברה לדירות הבעלים החדשות  .14.6
 תהיו נרכשו דירותיהםם אילו בעליה חבה בהן כלפיהמכר (דירות) אשר החברה הייתה 

כל מקרה אחריות החברה כלפי הבעלים בכל הנוגע לדירות וב /"מוכר"מהחברה כ"קבלן"
(ככל שיש לה  רוכשי דירות החברהכלפי לא תפחת מאחריותה החדשות ולרכוש המשותף 

אחריות כלפי רוכשי דירות החברה ומבלי שהוראות אלו תהוונה חוזה לטובת צד שלישי בכל 
 .גע לרוכשי דירות החברה)הנו

מבלי לגרוע מחובת החברה כאמור, החברה מתחייבת לעשות כל שביכולתה ועל חשבונה להסיר  .14.7
האפשרי כל עיקול ו/או צו שיפוטי או מעין שיפוטי אחר אשר יוטל כנגד מי מיחידי  בהקדם

יום יום מ 90מקרה לגרום להסרתו בתוך  ובכלחברה, ה שלהבעלים בגין מעשה ו/או מחדל 
על אף האמור,  .בגינם להם שייגרם נזק כל בגין הבעלים את ולשפות ולפצות צוהטלתו של אותו 

מובהר בזאת כי ככל שיוטל עיקול על חשבון בנק של מי מהדיירים הרי שהחברה מתחייבת 
 על הטלת העיקול. לה ימי עסקים מיום היוודע  3להסירו בתוך 

 

 ביטוח .15

ואת המפקח  , את המנהלתהבעליםאת  ,השבונה, את עצמבזאת לבטח על ח תמתחייב החברה .15.1
 הפרויקט בהיקף בהתחשב, בענף מהמקובל יפחתו שלא, מתאימים בביטוחיםמטעם הבעלים, 

 ידי על בהסכמה תקבע שזהותו הביטוח יועץ לדרישות ובהתאם, בהקמתו הכרוכות ובעלויות
ראות הנדרשות אף לצורך ") ואשר יקבע את הביטוחים וההוהביטוח יועץ(להלן: " הצדדים

 החברה כי מובהר, ספק הסר למען"). הביטוח פוליסותההגנה על הבעלים וזכויותיהם (להלן: "



 

  

        

- רק הסכם חתום יחייב. טיוטה-     

יועץ הביטוח יאשר בכתב כי הוא מונה ליתן ייעוץ לשני . הביטוח יועץ של שכרו בעלות ישאת
 .הצדדים

עבודות ך החברה ביטוח "ועד גמר העבודות בפרויקט, כולל עבודות הפיתוח, תערוהפינוי ממועד  .15.2
" אשר יבטח את כל העבודות במלוא ערך כינון מפני אבדן או נזק פיזי פתאומי ובלתי קבלניות

צפוי מראש. הביטוח יכלול פרק לביטוח אחריות המבוטחים כלפי צד שלישי על פי דין בגין נזקי 
בודות מסוג גוף ו/או רכוש כלשהו. הרחבות בכיסוי וגבולות אחריות ייקבעו כמקובל בע

הפרויקט נשוא הסכם זה והיקפו. הביטוח יעשה באמצעות חברת ביטוח מורשית בישראל 
החברה תשלם את דמי הביטוח לכל תקופת  . בנק המלווההויהיה בתנאים ובאופן כפי שיורה 

 הביטוח מראש.

למען הסר ספק מובהר, כי בכל מקרה הכיסוי הביטוחי שתרכוש החברה יעמוד בדרישות  .15.3
, אף אם תהיינה גבוהות בנק המלווההנה בהסכם הליווי הבנקאי לפרויקט שיחתם עם שתקבע

מן הקבוע בהסכם זה, והכל על חשבונה של החברה. מוסכם כי זכויות החברה כמוטב על פי 
 .בנק המלווהההפוליסות תהיינה כפופות לשיעבוד הפוליסה לטובת 

רה, הקבלן המבצע וקבלני משנה שם המבוטח בפוליסת העבודות הקבלניות יכלול את החב .15.4
מטעמו. הבעלים יכללו כמבוטחים נוספים בפוליסה הנ"ל הפוליסה האמורה תכלול הוראה 
בדבר ויתור על זכות שיבוב כלפי הבעלים (למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון) ותכלול תקופת 

 חודשים.  12תחזוקה מורחבת של 

לבטל ו/או לצמצם את היקפו של הביטוח הפוליסה תכלול הוראה לפיה החברה אינה רשאית  .15.5
 באופן הגורע מזכויות הבעלים, אלא אם העמידה ביטוח חילופי, אשר יבטיח רציפות ביטוח.

פוליסת עבודות קבלניות תכלול את הקבלן בשם המבוטח ופרק אחריות כלפי צד שלישי יכלול  .15.6
ות כלפי עובדים המועסקים כיסוי  לאחריותו על פי דין ופרק חבות מעבידים יכלול כיסוי לאחרי

על ידי החברה ו/או הקבלן בביצוע העבודות, בגין היזק גופני או מוות, אשר ייגרם למי מהם 
תוך כדי ועקב ביצוע העבודות, וכי ביטוח זה יורחב לכסות את אחריות החברה אם תחשב 

 כמעביד של מי מהמועסקים בביצוע העבודות כאמור.

 .(אחת מחמש חברות הביטוח הגדולות בישראל) מורשית הביטוחים יבוצעו בחברת ביטוח .15.7

בסמוך לשליחת הודעת הפינוי ובכל מקרה בטרם לפינוי עצמו ולתחילת הבניה תמציא החברה  .15.8
בדבר קיום  ,צורף להסכם זהאשר י 'יטנספח בהתאם ללנציגות אישור מאת המבטח 

בות הוספת הבעלים הביטוחים כאמור. האישור יכלול את כל התנאים המפורטים לעיל, לר
כמבוטחים, וויתור על זכות השיבוב כנגד הבעלים, הודעה מוקדמת על ביטול או צמצום הכיסוי 
וכיו"ב. החברה תמציא לבעלים טרם פינוי הדירות הקיימות העתקים של פוליסות הבטוח, 

 במידה והחברה תתבקש לכך ע"י ב"כ הבעלים.

לשלם את  רכו על פי האמור בסעיף זה,החברה מתחייבת לקיים את תנאי הפוליסות שיע .15.9
 וכן לשתף פעולה עם הבעלים לשם שמירה ומימוש זכויותיהם על פיהן. הפרמיות כסדרן

בקרות אירוע המבוטח לפי איזה מהפוליסות, יודיעו החברה ו/או הקבלן המבצע מיידית  .15.10
 בפוליסות הנקוביםהחברה תישא בדמי ההשתתפות העצמית  למבטח ולנציגות הבעלים.

 הביטוח.

, אירע אירוע בנק המלווההבכפוף להוראות השעבוד אשר יקבעו ביחס לפוליסה על ידי  .15.11
המבוטח לעבודות על פי פוליסת ביטוח עבודות הבניה הקבלניות, תייעד החברה את 

 של העבודות.וקימומן התקבולים, בראש ובראשונה, לשם קיומן 

מדים להתבטל ו/או עומדים לחול בהם בכל פעם שמבטח החברה יודיע כי הביטוחים הנ"ל עו .15.12
שינויים לרעתם של הבעלים, מתחייבת החברה לערוך את הביטוח מחדש ולהמציא לב"כ 
 הבעלים אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד תום הביטוחים או השינוי בביטוחים כאמור.

 ביצוע תקופת משך כל ותהיינה הצורך לפי לעת מעת תחודשנה פוליסותה כי החברה תוודא
 .סיום תקופת הבדקעם  המלא לסיומן ועד העבודות



 

  

        

- רק הסכם חתום יחייב. טיוטה-     

 או/ו ביטול על הבעלים כ"לב ובכתב מראש להודיע תתחייב הביטוח חברת כי מתחייבת החברה .15.13
 . מראש יום 60 לפחות שהיא סיבה מכל הביטוח בפוליסת שינוי כל

יא של חברת כיסוי ביטוחי מכל סיבה שה יהיהמקרה בו לא  בכללגרוע מהאמור לעיל,  מבלי .15.14
לעבודות  בנוגעחברת הבטוח  עלמכל סיבה שהיא אחריות ביטוחית  תחולהבטוח ו/או לא 

נזק רכוש ו/או נזק פיזי, לרבות פתאומי ובלתי צפוי מראש,  או/והקבלניות ו/או נזק מפני אבדן 
אם הנזק לא תחול על הבעלים אלא  האחריותלחברה ו/או מי מטעמה ו/או הבעלים ו/או צד ג', 

  . נגרם על ידי מי מהבעלים ברשלנות או בזדון

  

 הוצאות, מיסים ותשלומים שונים .16

  שיחולו על החברההוצאות, מיסים ותשלומים 

ההוצאות,  העלויות, כלמובהר כי עקרון יסוד של הסכם זה הינו שלהלן,  16.3 סעיףלבכפוף  .16.1
בגין ביצוע ההסכם מכל מין וסוג שהוא, שיחולו והתשלומים המיסים, האגרות וההיטלים 

יחולו כולם ובמלואם על החברה, לרבות  ,(לרבות אלו החלים על פי דין על הבעלים) והפרויקט
  להלן:שההוצאות, המיסים והתשלומים המפורטים 

קידום ואישור התב"ע המשך , לרבות לצורך תכנון הפרויקטבההוצאות הכרוכות כל  .16.1.1
לאישור  שייקבעו הוצאות הכרוכות בהשלמת התנאים לרבות( תוקף ןהחדשה למת

החזר הוצאותיה ו , פרסום התב"ע החדשהכתב שיפויהמצאת התב"ע למתן תוקף, 
 .)'כבנספח כקבוע בשל המנהלת 

 והרישיונות הדרושים לבניית הפרויקט היתרי הבניהההוצאות הכרוכות בקבלת כל  .16.1.2
 .בניה)(לרבות לצורך השלמת התנאים לקבלת היתר/י ה

לרבות אגרות , בחלקותהתשלומים שיידרשו לצורך ביצוע תשתיות ופיתוח כל  .16.1.3
  .ים, מדרכות, תיעול, צנרת וכיו"בוהיטלים בגין סלילת כביש

עד  בנייה בחלקההביצוע בבהריסת הבניינים הקיימים, כל התשלומים הכרוכים  .16.1.4
נים החדשים, ת היתרי אכלוס ותעודת גמר לבנייו/או לצורך קבל להשלמת הפרויקט

חיבור  ההתקשרות עם הקבלן המבצע ו/או קבלני המשנה ותשלום שכרם, לרבות
לרשת החשמל (כולל  בחיבור של קבע נים החדשים ודירות הבעלים החדשותיהבני

בחוזי והתקשרות תשלום פיקדונות בלבד  למעטתלת פאזי), המים, הטלפון והגז (
, החדשות םבעליהת בנוגע לדירות עם ספקי השירותים והתשתיו פרטניים התקשרות

 .על חשבונם) ,על ידי הבעלים ושייעש

ביצוען של ו בפרויקט הציבור /שטחיהקמת מבניהתשלומים שיידרשו לצורך כל  .16.1.5
מבלי ( מכח התב"ע החדשה כפי שתאושר ותפורסם למתן תוקף תוציבורי ותמטל

     .)לעיל 6 סעיף מהוראות גרועל

שנאים/טרנספורמציה ורישומו ע"ש חברת  הקמת חדרבההוצאות הכרוכות כל  .16.1.6
לקבל מחברת החשמל השבה ו/או את התשלום בגין  תזכאי תהא החברההחשמל. 

 .שיידרש ככלבניית חדר הטרנספורמציה, 

, בכפוף מס רכישה בקשר עם רכישת זכויות הבעלים בחלקות לפי הסכם זה, אם יחול .16.1.7
 .) להלן8(16.3לקבוע בסעיף 

    .) להלן8(16.3לקבוע בסעיף מס שבח, אם יחול, בגין מכירת הממכר לחברה, בכפוף  .16.1.8

, בין בגין מתן ככל שיתחייבמס ערך מוסף אשר תשלומו יתחייב בקשר עם העסקה,  .16.1.9
  .) להלן8(16.3לקבוע בסעיף , בכפוף רהשירותי הבניה ובין בגין מכירת הממכר לחב

 השבחה, ככל ויחול. היטל .16.1.10
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 .מחיקה או תיקון של רישום הבית המשותףהכרוכים בהתשלומים וכל האגרות  .16.1.11

ביטול צו , (פרצלציה) בהכנה ורישום תצ"ר כיםו/או תשלום הכרו אגרהכל מס ו/או  .16.1.12
הבניינים החדשים כבתים רישום נים הקיימים כבתים משותפים, רישום הבניי

 ורישום זכויות הבעלים בדירותיהם החדשותאגפי - רבבית משותף משותפים או כ
רישום המשכנתאות לטובת הבנקים הממשכנים של הבעלים, ככל (לרבות 

ורישומים אחרים מחדש של כל ההערות  מןוהמשכנתאות לטובתם נמחקו ורישו
 .)צורך ביצוע הפרויקטשנמחקו ל

, הבנק המלווההתקשרות בהסכם ליווי עם כל העלויות הכרוכות ו/או הנדרשות לשם  .16.1.13
רבויות ו/או הארכתן, ריביות עבטחונות ו הנפקתעמלות, העמדת הון עצמי, לרבות 

 "ב.וכיו

 .ושטחי המסחר שיחול בגין מכירת דירות החברהו/או תשלום אחר כל מס  .16.1.14

 שהחשבון במקרה( הניתן וככל לבניית הפרויקט, ומים חשמל תצריכ בגין העלויות כל .16.1.15
, חשמל חברת( הרלבנטיות ברשויות הרישום את תעביר החברה) נותק/בוטל/נסגר לא

 .שמה לתקופת הבנייה על') וכו עיריה

. הלחוק התכנון והבני 197סעיף לוועדה המקומית לפי שיפוי ו/או פיצוי  מתן כתב .16.1.16
 .ו/או לערוב לכך כלשהוארשו לחתום על כתב שיפוי להסרת ספק, הבעלים לא ייד

כל ההוצאות הכרוכות בסבסוד דמי התחזוקה השוטפת (דמי ועד בית/דמי ניהול)  .16.1.17
לבעלים אשר יתגוררו בפועל בדירותיהם החדשות, כפי שייקבע בתב"ע החדשה 

לן (לרבות הבטחת סבסוד לה 29.5שתאושר ותפורסם למתן תוקף ובהתאם לסעיף 
 כאמור).

כל ההוצאות הכרוכות בקיום מנגנון לתחזוקת השטחים המגוננים וצירי הולכי הרגל  .16.1.18
שיוקמו במרכז הפרויקט (ואשר ישמשו את הציבור הרחב), כפי שייקבע בתב"ע 

   ור).(לרבות הבטחתו של מנגנון כאמ להלן 29.6החדשה ובהתאם לסעיף 

הרצ"ב  שכ"ט להסכםהבעלים בגין הייצוג בהסכם זה בהתאם תשלום שכ"ט ב"כ  .16.1.19
 . 'כגנספח כ

  .'כבנספח בהמפורטים  , בתנאים ובמועדיםהחזר מלוא הוצאותיה של המנהלת .16.1.20

ובהחתמת  נספח כה'כמפורט בכל העלויות הכרוכות בגיבוש נספח מפורט מוסכם  .16.1.21
 . עליו העירייה

 להלן. 28.2קבוע בסעיף תשלום שכרו של המפקח כ .16.1.22

מובהר  לבין השמאי. בין החברהתשלום שכרו של השמאי בהתאם לסיכום שיגובש  .16.1.23
 חתימתו.  בסמוך לאחרבזאת כי ההסכם שיחתם עם השמאי יוצג לנציגות 

"ב שיועסקו על ידה אדריכלים, מהנדסים, קבלנים וכיו כל התשלומים ליועצים, .16.1.24
 עד להשלמתו. ביצוע הפרויקטתכנון, רישוי ו לצורך

 להלן. 16.2החלים על החברה כאמור בסעיף התשלומים  .16.1.25

 נמכרו/שלא  ושטחי המסחר דירות החברה כל עלות דמי הניהול או ועד הבית של .16.1.26
 אוכלסו. הושכרו/

   גרהוניצול פטורים מתשלומי מס, היטל או א דיווח לרשויות המס

, באמצעות יועץ החברהע"י יעשה הצדדים להסכם כל בשם הדיווח לרשויות המס  .16.1.27
והבעלים מתחייבים לחתום על כל מסמך ו/או הצהרה לצורך כך  ,ועל חשבונה המס
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בהודעה בכתב שתימסר להם ואשר אליה  כן לעשות שיידרשו מיום ימים 14 בתוך
   . יצורפו המסמכים עליהם הם נדרשים לחתום

הייחודי לעסקת פינוי  פטורבשמם את ה נצלאפשר לחברה לים מתחייבים להבעל .16.1.28
. ככל ויבוצע ואת פטור זה בלבד לחוק מיסוי מקרקעין 4בינוי הקבוע בפרק חמישי 
יצמצם ו/או יגביל את הפטור כאמור, הרי שהחברה  בעתיד שינוי חקיקה אשר

הבעלים מתחייבים מתחייבת להודיע על כך לבעלים, והחל מקבלת ההודעה ואילך, 
חבות  הקטנתשלא לעשות שימוש בפטורים האישיים שלהם לטובת ניצולם לשם 

בתנאי שלא יהא בכך כדי להשית תשלום כלשהו על ובפרויקט בנסיבות כאמור,  המס
כמו כן, היה ומי . ו/או לחייבם בהתחייבות נוספת מעבר לקבוע בהסכם זה הבעלים

מהתנאים  באיזהכאמור בשל אי עמידתו  מהבעלים לא יהיה זכאי לקבלת הפטור
ו/או  (מתנה מ"קרוב") לעיל 4.8סעיף  –חוק מיסוי מקרקעין ובכלל זה הקבועים ב

 היותו בעל יותר מדירה אחת במתחםהקיימת מהווה מלאי עסקי ו/או בשל שדירתו 
 מס הכנסה, מס הרי שהוא מתחייב לשלם את תשלום מס השבח, (לפי העניין),

 שיחול בגין הדירה ו/או בגין דירתו השנייה במתחם (לפי העניין), הרכישה והמע"מ
בכפוף לזכאותו לעשות שימוש בפטורים האישיים ובהקלות המס העומדים לרשותו, 

לצורך כך, יחיד הבעלים ככל ועומדים לרשותו, לצורך הוזלת תשלום המס, כאמור. 
והחברה תישא  החברהלקבל ייעוץ מס מיועץ המס מטעם  יהיה זכאי הרלוונטי

    . בשכרו של יועץ המס
 חבות במס, ככל שתהא, כל בכל מקרה מובהר, כיועל אף האמור לעיל  להסרת ספק

 ידי על תשולםלא  ,לעיל 4.1מבצע בעל בית כקבוע בסעיף  אי השלמת מימוש בגין
בו יוטל מס על עזרה וביצרון ו/או העירייה  בכל מקרהו עזרה וביצרון ו/או העירייה

בהתאם להוראות כלפי לחוכר תהא רשאית לפעול ו החברה תישא בתשלומם, כךבגין 
  .לעיל )(ד- ג)ב(4.1סעיף 

ממחים לחברה להסרת ספק מובהר ומודגש, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כי הבעלים  .16.1.29
זיכויים, הכרה בתשלומים  יתה ו/או שתהיה להם בקשר עםות שיש ו/או שהכל זכ

, ם ותשלומי חובה אחרים בקשר עם הפרויקטהיטלי, ופטורים, בכל הקשור באגרות
 . והחברה תהיה זכאית ליהנות מכל אלה ללא תשלום נוסף

מהיטל השבחה המתנה את קבלתו  פטורעל אף האמור הבעלים לא יחויבו לנצל את ה
לתוספת השלישית לחוק  2(ג)19 בהתאם להוראות סעיף םבדירה למגוריימוש שב

 .או כל פטור אחר שיהיה בו כדי לחייב אותם בשימוש כאמור התכנון והבנייה

על שאלון ו ,ד'נספח כלהבטחת האמור יחתום כל אחד מהבעלים על יפוי כח המצ"ב  .16.1.30
ו להם ע"י החברה ועל טפסי הדיווח שיומצא להסכם זה 'טזכנספח המס המצורף 

בלי מ, וזאת במעמד החתימה על הסכם זה הכל - (התואמים את הוראות הסכם זה) 
לחתום באופן אישי על ההצהרות ומסמכים נוספים לגרוע מחובת כל יחיד בעלים 

השגה ו/או הגשת  לשםו/או  שיידרשו לשם מימוש הפטור ו/או ההטבה כאמור לעיל
נטיים כפי ווכל המסמכים והנתונים הרללהמציא את כן ו, ערר על החיוב במס

 ימים מקבלת דרישת החברה לכך. 14בתוך וזאת  ,שיידרשו

  שוטפים הוצאות, מיסים ותשלומים

כל המיסים, האגרות וההיטלים העירוניים והממשלתיים השוטפים החלים בגין הבעלות ו/או  .16.2
ארנונה עירונית,  , ובכלל זה מס רכוש,קיימותאו החזקה בחלקה ו/או בדירות הו/החכירה 

היטלים (לרבות היטלי עבר) וכל תשלומים אחרים ככל שחלים, יחולו  ,גז, טלפון חשמל,
 וישולמו כדלקמן:

כל אחד  –בפועל  לרשות החברה תקיימה ההדיר למועד הפינוי ולמסירתבתקופה שעד  )א(
דירתו הקיימת (אף אם הדרישה מיחידי הבעלים יהיה אחראי לתשלום המתחייב בגין 

 .שלח לאחר מכן)תי
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ועד ליום  בפועל לרשות החברה קיימתה ההדיר שממועד הפינוי ומסירתבתקופה  )ב(
החברה תהיה  –מדירות הבעלים החדשות לבעלים הרלוונטיים  ל אחתמסירת כ

 אחראית לתשלום המתחייב. 

פטור מארנונה בגין נכס שאינו בתקופה זו החברה תהא רשאית לבקש בשם הבעלים 
בקשה חתומה כדין לקבלת פטור  לחברהבעלים ימסרו הלשם כך , וראוי לשימוש

שיהיה מקובל באותה עת בעירייה בכפוף בנוסח לעירייה, מופנית כשהיא , כאמור
  להערות סבירות של ב"כ הבעלים. 

ו/או  מובהר כי החברה לא תהיה רשאית לבקש בגין דירות הבעלים פטור לנכס ריק
   .או בשל מצבו הרפואי של מי מיחיד הבעליםפטור ו/או הנחה בארנונה בשל גילו 

החברה ו/או רוכשי  – או לפקודתםמיום מסירת דירות הבעלים החדשות לבעלים  )ג(
לתשלום  ו/או הבעלים יהיו אחראים ו/או רוכשי שטחי המסחר דירות החברה

  .ויחידותיו בגין דירותיו ל אחדהמתחייב, כ

התב"ע  מכחהחלים ותה לשאת בתשלומים אין באמור בסעיף זה כדי לפטור את החברה מאחרי
הנובעים מהעבודות שיבוצעו  כאלה אולשם קבלת היתר הבניה, הדרושים החדשה ו/או 

  .אשר יחולו רק על החברה –בחלקה

  הבעליםשיחולו על הוצאות, מיסים ותשלומים 

  הבעלים מתחייבים לשאת בכל התשלומים שלהלן: .16.3

 עיל.ל 16.2בסעיף החלים על הבעלים כאמור התשלומים  )1(

  לחברה. ןממחזיקים, אם וככל שקיימים כאלו, לשם מסירת הדירה הקיימתפינוי עלויות  )2(

 .ההחזרים החודשיים של המשכנתאתשלום  – משכנתאבעל  ככל שהבעלים הינו )3(

 רישום זכויותיוין הקיים (להבדיל מיהעלויות הכרוכות ברישום הזכויות על שמו בבנ )4(
למעט רישום מכח הסכם מבצע בעל בית שיבוצע בד בבד , ובדירות החדשות) החדש יןיבבנ

 .החברה וע"ח עם רישום הבניינים החדשים כבתים משותפים ע"י

 - ו 4.1 פיםכקבוע בסעי חובות וסילוק מגבילותזכויות  רישוםסילוק בהכרוכות  העלויות )5(
(או אי  ו/או מימוש ו/או התשלומים הכרוכים בהיוון ו/או הארכת החכירה לעיל 4.2

   .לעיל 4.1 כקבוע בסעיף מבצע בעל בית, מימוש)

בגין דירות כמקובל ולתאגיד המים, הגז  החשמל ולחברת לחברת נותשלום הפיקדות )6(
מובהר, כי  .ותאגיד המים הגזהחשמל, חברת חברת דרש על ידי , ככל שייהבעלים החדשות

 החדש.  הלמונ וגז וידאגמים ה קיים של חשמל, על מונ ההבעלים יזדכ

את דירת הבעלים החדשה לה הוא זכאי  /להחליףהבעלים ביקש לשדרגמי מיחידי ככל ש )7(
אשר נקבע  לעיל 8.22 - ו 8.21כקבוע בסעיפים ם מיתשלו –בהתאם להוראות הסכם זה 

 .שיחולו על יחיד הבעלים הרלוונטי

 לעיל.  16.1.27בנסיבות הקבועות בסעיף  , הרכישה והמע"מתשלום מס השבח )8(

 כל תשלום אחר שצוין בהסכם זה מפורשות כי הוא חל על הבעלים. )9(

ו/או הוצאה יישאו בכל תשלום ו/או מס ו/או היטל  להסרת ספק מובהר בזאת, כי הבעלים לא
  לא הוטל עליהם במפורש בהסכם זה. מםאשר תשלוו/או חיוב, מכל סוג שהוא, 
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 ומסירת הרכוש המשותףמסירת דירות הבעלים החדשות  .17

 דירותיהםולמסור לבעלים את  ו,, על כל מערכותיהפרויקטהחברה מתחייבת להשלים את  .17.1
, ושולמו, ככל (לרבות תיקונים ושינויים שהוסכמו, ככל שהוסכמו החדשות, כשהן גמורות

ראשוני על ידי החברה,  ניקיון), פנויות מכל חפץ ואדם, לאחר שבוצע בהן שנדרש בגינם תשלום
 4למגורים בהתאם להוראות הסכם זה, לאחר קבלת טופס לשימוש סביר, נוח ובטוח וראויות 

של  ןחיבור ולאחר אכלוס אישור והתקבלס הפרויקט לאחר שהושלמו כל התנאים לצורך אכלוו
, להלן) 17.4(בכפוף לאמור בסעיף  הגזלרשתות החשמל, חיבור של קבע דירות הבעלים החדשות 

בכפוף ( לעיל 12.3כאמור בסעיף  הפרויקטהבניה של השלמת עד למועד כל זאת  – המים והביוב
 .לעיל) 12.9- ו 12.7, 12.4המותרות בהתאם לסעיפים דחיות ל

, כהגדרתו של מונח זה הפרויקטתעשה עם השלמת הבניה של  דירות הבעלים החדשותמסירת 
 והשלמת דירות החברה ת הפיתוחין השלמת עבודוילעיל לענ 12.5לעיל ובכפוף לאמור בסעיף 

  .ושטחי המסחר

, למעט שעבוד או זכות מגבילה כשהן חופשיות ונקיות מכלדירות הבעלים החדשות תימסרנה 
טרם  הבנק המלווהזכות צד ג' שמקורם ביחידי הבעלים עצמם. ככל שהמשכנתא לטובת 

כהגדרתם  ,המוחלטים, תמסור החברה לבעלים את מכתבי ההחרגה עד אותו מועד נמחקה
   .להלן

תנאי למסירת החזקה בדירת הבעלים החדשה הינו ביצוע ההתחייבויות שעל הבעלים לבצע עד 
סילוק , החברה ב"כהחזרת הערבויות הבנקאיות אשר ניתנו להם לידי  –אותו מועד, ובכלל זה 

 )לרבות בהקשר של מבצע בעל בית (ככל שישנם ובהתאם להסכם זה כלפי החברה ותחוב
 בהתאםבהן שימוש (ככל שלא נעשה  השכירותההמחאות הדחויות שניתנו ע"ח דמי  והשבת

 .)הסכםוראות ההל

, לרבות בגין אי (או לחלק מהם) לבעלים כספים חייבת המסירה תהא החברה שבמועד ככל
 בהתאם להסכם זהשביקשו הבעלים  במפרטהפחתות זיכויים בגין תשלום דמי שכירות במועד, 

 החוב תשלום כנגד ורק אך וההמחאות כאמור לב"כ החברה, הבנקאיות רבויותהע יושבו –ו' וכ
  .הבעלים"כ ב בידי בנאמנות הפקדתו כנגד – במחלוקת שנוי שהחוב וככל ע"י החברה לבעלים,

מותנית בהפקדת ערבות הבדק  וההמחאות כאמור הבנקאיותבנוסף תהיה השבת הערבויות 
ובהבטחת סבסוד דמי  להלן 20.3- ו 20.2 פיםרט בסעיבידי ב"כ הבעלים, כמפווערבות הרישום 

ותחזוקת השטחים המגוננים וצירי הולכי הרגל שיוקמו  להלן 29.5התחזוקה כקבוע בסעיף 
    .להלן 29.6בפרויקט, כקבוע בסעיף 

עד למסירת החזקה בדירות החדשות לבעלים, לא יהיו יחידי הבעלים רשאים להיכנס לבניין  .17.2
ו/או לשטח הפרויקט ללא תיאום מראש עם החברה ו/או לתפוס בחלק כלשהו ממנו ו/או 

 בדירות החדשות חזקה כלשהי. 

בניית המשוער לסיום לפחות לפני המועד  ימים 30, לבעלים הודעה בכתבתשלח החברה  .17.3
יום ממשלוח ההודעה (להלן:  30- יצוין מועד מסירת החזקה שלא יהיה מוקדם מ בה, הפרויקט

מובהר בזאת כי החדשות.  יהם") ותזמין את הבעלים לקבל את החזקה בדירותמועד המסירה"
ימים לאחר מועד  90החברה מתחייבת להמשיך ולשלם את דמי השכירות לבעלים למשך 

למעט במקרה , בדירות הבעלים החדשות, לפי המוקדםבפועל או עד לקבלת החזקה המסירה 
 לעיל. 12.6אין באמור כדי לגרוע מהוראות סעיף . להלן 17.14של איחור כאמור בסעיף 

החדשה, יחתמו הבעלים על  ת הבעליםה וכתנאי לקבלת מסירת החזקה בדירלפני מועד המסיר .17.4
, עם תאגיד המים ועם חברת הגז. העירייההחשמל, עם עם חברת  או מסמך אחר שיידרש הסכם

 ותהחדש דירות הבעליםי גופים אלו לצורך חיבור "החברה תישא בתשלומים שיידרשו ע
ויפקידו  ובלבד שהבעלים יחתמו על ההסכמים כאמור לעיל, החשמל, המים והגז ותלרשת

    . של דירתו החדשהמונים הבגין פיקדונות, כל אחד 
כמחזיקים של דירות הבעלים החדשות לצורך חיוב ארנונה  תל אביבבעיריית  הבעלים יירשמו

למן מועד קבלת החזקה בדירות החדשות לבעלים בפועל וכן ישלמו כל תשלום החל עליהם 
מהחברה, לרבות הסדרת כל תשלום בגין  דירתם החדשהמפורשות בהסכם זה, כתנאי לקבלת 

 בהתאם להסכם זה. הזמנת השינויים, הכל ה בהתאם לטופסבדירו/או תוספות שינויים 
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יחד עם , בלבעליםתאפשר החברה המסירה, יום טרם מועד  14- ממאוחר יהא במועד שלא  .17.5
 למפרטלהיתר הבניה, לבדוק את התאמת הדירה החדשה  ,המפקח ו/או כל גורם אחר מטעמם

רך בין כל יחיד . במעמד זה ייעולהסכם זה , לשינויים ותוספות שהוזמנו (ככל שהוזמנו)הטכני
 נציג החברההבעלים הרלוונטי, שייחתם ע"י  ראשוני, בעלים בנפרד לבין נציג החברה פרוטוקול

"). בפרוטוקול המסירה המקדמי פרוטוקול המסירה המקדמינציג הקבלן המבצע (להלן: "ו
 ביחד: ליקוי או פגם בדירה (להלןקלקול, יהיו הבעלים רשאים לפרט כל אי התאמה, 

העתק מפרוטוקול החברה ו/או הקבלן יהיו רשאים לציין את הסתייגויותיהם. "). םליקויי"
 יימסר לכל יחיד בעלים. המקדמי המסירה 

 בפרוטוקול המסירה המקדמיהחברה תגרום לתיקון של כל הליקויים בדירה החדשה שפורטו  .17.6
הליקוי אך  בתוך זמן סביר בהתחשב בסוג וזאת ,החברה ו/או הקבלן לא הסתייגו הימנוואשר 

במועד המסירה תימסרנה דירות  המסירה, כהגדרתו לעיל.בכל מקרה לא יאוחר ממועד 
  הבעלים החדשות לבעליהן כשכל המצוין בפרוטוקול המסירה המקדמי תוקן.

להיתר הבניה, התאמת הדירה החדשה ביחס לבכתב  נוסף ערך פרוטוקוליבמועד המסירה י .17.7
, אשר ייחתם בידי נציג זמנו (ככל שהוזמנו) ולהסכם זההטכני, לשינויים ותוספות שהו למפרט

בפרוטוקול "). פרוטוקול המסירה" :החברה, נציג הקבלן המבצע ויחידי הבעלים (להלן
החברה ו/או בדירה. הליקויים (כהגדרתם לעיל) כל את המסירה יהיו הבעלים רשאים לפרט 

ול המסירה יימסר לכל יחיד העתק מפרוטוקהקבלן יהיו רשאים לציין את הסתייגויותיהם. 
  בעלים.

החברה לכל אחד מיחידי הבעלים תעודות אחריות  תמסורלהשלמתה  וכתנאיהמסירה  במועד .17.8
   .שהותקנו בדירה למתקנים

פוגעים באפשרות של אשר (כהגדרתם לעיל) ליקויים בדירת הבעלים החדשה יוותרו ככל שי .17.9
או ליקויים  ,למגורים ובטוח בירסשימוש  ובמערכותיה לעשות בדירה הבעלים הרלוונטי

הבעלים יהיה רשאי לסרב לקבל את החזקה בדירתו כי אז  שמעצם טיבם טעונים תיקון דחוף,
יתוקנו הליקויים . במקרה כאמור החדשה, מבלי שהדבר ייחשב הפרת הסכם זה מצד הבעלים

  .והדירה תימסר לבעליה רק לאחר השלמתםבדחיפות 

בדירה ליקויים אשר אינם פוגעים באפשרות הבעלים להשתמש  וותרויבמועד המסירה יככל ש .17.10
ליקויים (להלן: " ושאינם טעונים תיקון דחוף בדירה ובמערכותיה באופן סביר ובטוח

 . בהקדםאלו יתוקנו  ז תימסר הדירה לבעלים וליקויים"), כי אמינוריים

יות ישירה ו/או לעיל כדי לשחרר את החברה מאיזו אחר בסעיף זה להסרת ספק, אין באמור .17.11
לאחר תהליך מסירת דירות הבעלים החדשות ו/או  ותגליש יים (כהגדרתם לעיל)עקיפה לליקו

 התחייבויות החברה במהלך תקופת הבדק והאחריות כאמור בהסכם זה. מיתרלגרוע 

 הבעלים דירותבאופן מרוכז בכל  מינוריים תיקונים לבצע רשאית תהא החברה, האמורכל  חרף .17.12
ליקויים ככל שמדובר ב; יום שמתום תקופת שנת הבדק 30לא יאוחר מתום עד ו החדשות

שימוש  ובמערכותיהלעשות בדירה  (כהגדרתם לעיל) הפוגעים באפשרות של הבעלים הרלוונטי
התיקון יבוצע  או ליקויים שמעצם טיבם טעונים תיקון דחוף, כי אז ,למגורים ובטוח סביר

   .בדחיפות

  .להלן 18ר מועד המסירה, יתוקנו בהתאם להוראות סעיף לאחו תיקון ליקויים שיתגל .17.13

ככל שמי מהבעלים לא קיבל את החזקה בדירה, על אף שקיבל הודעה על כך בהתאם להוראות  .17.14
שלא חזקה, קיבל את הימים נוספים אשר גם במהלכם לא  7וחרף התראה בת  לעיל 17סעיף 
או בשל נסיבות  לעיל 17נסיבות המתירות לו שלא לקבל את החזקה כמפורט בסעיף בשל 

חריגות בהן נבצר הימנו להגיע לקבל את החזקה גם בתוך תקופת ההתראה וכן נבצר הימנו 
לפי תקנות החברה  מטעםר המפקח אישועם קבלת אזי  – להסמיך מיופה כח מטעמו לשם כך

דירה), המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (הוכחה בדבר השלמת בנייתה של 
כאילו נמסרה החזקה בדירת הבעלים החדשה ליחיד הבעלים  הדבר ייחשב, 1976- תשל"ז

וע , לצורכי כל האמור בהסכם זה, לרבות ומבלי לגרהמפקח אישורב הנקובבמועד הרלוונטי 
מכלליות האמור לעיל, ייחשב הדבר כמילוי התנאים המזכים את החברה בקבלת הערבויות 

ל בתנאי שהחברה , והכמוציא הערבות יהיה רשאי לבטלן הבנק המלווההבנקאיות לידיה ו
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כנגד השבת הערבויות בפועל בגין הדירה  מוחלטמסרה לבעלים או לב"כ הבעלים מכתב החרגה 
וכן המציאה את ערבות הבדק וכל סכום  כאמור לעיל הבנק המלווהי הנדונה ו/או ביטולן ע"

בנעילת דירות הבעלים  במקרה כאמור בסעיף זה בלבד, .זה הסכםשהיא חייבת לבעלים לפי 
החדשות והפקדת מפתחות דירות הבעלים החדשות במשרדיה תצא החברה ידי חובתה כלפי 

גבי האחריות לנזקים שייגרמו לדירה בעקבות אי קבלת לגבי מסירת הדירה במועד ול הבעלים
 בהסכםהחזקה בה ע"י הבעלים, וזאת מבלי לגרוע מאחריותה לתיקון ליקויים בדירה כמפורט 

בכל התשלומים החלים על בעלים ו/או  חובישל אותה דירה  בעליםספק, הלמען הסר  .זה
 .לעיל כאמורהחברה  מטעם המפקח באישורכנקוב  המסירהמחזיק בדירה החל ממועד 

תתבצע ו לנציגות תיעשה, חדשבניין בכל מסירת הרכוש המשותף, לרבות מתקנים כגון מעלית,  .17.15
אותו בעלים בידי הדירות הבעלים החדשות ל מבין לפחות דירות 3- במסירת החזקה במקביל ל

 החברה תזמין את הנציגות הנציגות.ו חדש ולאחר שהרכוש המשותף נבדק ע"י המפקח בניין
 ימים ממועד הודעתה בכתב.  14- במועד לא יהיה מוקדם מ רכוש המשותףהלקבל את 

בעלי הבעלים וים (ואילך יהיו בעלי הדירות בבניינים החדש ממועד מסירת הרכוש המשותף .17.16
ועל פי ברכוש המשותף ), כל אחד בהתאם לחלקו היחסי ושטחי המסחר ורוכשי דירות החברה

וזאת מבלי לגרוע  של הרכוש המשותף בבניין, על חשבונם,אחראים לאחזקתו  יויהכל דין, 
  .להלן 29 ףכקבוע בסעישל החברה מאחריותה 

 כאמור, החברהככל שהנציגות לא תתייצב לקבל את הרכוש המשותף במועד שייקבע בהודעת  .17.17
דירות ב החזקה אתבלו יהראשונים שק 3- למסור את הרכוש המשותף ל תרשאי החברההיה ת

    .בכל בניין חדש החדשות הבעלים

(בעותק "קשיח"   AS MADEהחברה לנציגות תכניות תמסורלהשלמתה  וכתנאיהמסירה  במועד .17.18
הבית המשותף ומערכותיו וכן תעודות  של כל) ובפורמט אוטוקאד PDFבפורמט  ובעותק "רך"

 בבית המעליות לתקינותאישור בודק מעליות מוסמך לרבות אחריות למתקני הבית המשותף, 
    .תףהמשו

, ייערך פרוטוקול מסירה , לפי הענייןבעליםנציגות או למסירת הרכוש המשותף ל מועדב .17.19
 וע"י חברת הניהול.  , הקבלן המבצעונציגות הבעלים וכן ע"י החברה שיחתם ע"י המפקח

נציגות מבין בעלי הדירות בבניין לשם ניהול  יבחרו יחד עם רוכשי דירות מהחברההבעלים  .17.20
   . (ועד בית) תףענייני הבית המשו

בכל עניין הנוגע למסירת הדירה  ו/או הנציגות מחלוקת בין החברה לבין הבעליםבכל מקרה של  .17.21
מחלוקת באם הליקויים מונעים שימוש סביר לרבות כאמור, ו/או הרכוש המשותף החדשה 

למפקח תועבר המחלוקת  –ם מדובר בליקוי הטעון תיקון דחוף או בא ,בדירה למגורים ובטוח
ולמפקח מטעם היזם אשר ינסו להגיע להסכמה וככל שלא יצליחו השניים הבעלים עם מט

 4ליתן החלטתו תוך  להכרעתו של הפוסק שיתבקשלהגיע להסכמה, הרי שהמחלוקת תועבר 
לעניין ומעת שהמחלוקת תועבר אליו, והכרעתו תחייב את הצדדים לעניין המסירה  ימי עסקים

 .הליקויים

 

 אחריות ובדק .18

תהא אחראית כלפי הבעלים לתיקוני תקופת בדק ולתקופות אחריות כמפורט בהוראות  החברה .18.1
חוק המכר (דירות). תקופות הבדק והאחריות, תהיינה כקבוע בחוק המכר (דירות), והן נמנות 

 לעיל. 17מיום מסירת החזקה בדירות החדשות לבעלים כמפורט בסעיף 

יחולו גם ובדק בהסכמים בין החברה לבין רוכשי דירות החברה  תות בעניין אחריוהוראבנוסף,  .18.2
 זה בהסכם אם אלא, יבת החברה לגבי דירות הבעלים החדשותעל אחריות ובדק בהם מחו

 דירות לגבי יחולושאז  ,החברה דירות לרוכשי ביחס הבעלים עם המיטיבות הוראות נכללו
  .זה הסכם הוראות הבעלים
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נתהוו בעבודות נשוא הסכם זה, לפני ו/או תוך ככל ש, (דירות) ע מהוראות חוק המכרמבלי לגרו .18.3
תתקן  ליקויים (כהגדרתם לעיל),, (דירות) בחוק המכר ןכהגדרת והאחריות ת הבדקותקופ

 לאמור להלן:   בהתאם  הליקויים,החברה ו/או מי מטעמה את 

פשרות לעשות בדירה שימוש , או פוגע באהיה הליקוי כזה שתיקונו אינו סובל דיחוי .18.3.1
 .מוקדם ככל הניתן בנסיבות הענייןתתקנם החברה  – סביר ובטוח למגורים

, אך בכל מקרה לא ותוך זמן סביר ממועד ההודעה על קיומיתוקן  –אחר כל ליקוי  .18.3.2
יום  30תוך  –יום לאחר תום תקופת הבדק הראשונה, ולאחריה  30יאוחר מאשר 

    יקוי.דות הלממועד הודעת הבעלים או

הודעה בכתב לחברה,  םבעליהישלח כל אחד מהראשונה, תום שנת הבדק עד  .18.3.3
 המפרטת את כל הליקויים שעל החברה לתקן בהתאם להוראות הסכם זה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תיקונים כאמור,  .18.3.4
ימים מתום שנת  30, וזאת עד תום באופן מרוכז בכל או חלק מהדירות בפרויקט

    .לעיל 18.3.1הבדק הראשונה ומבלי לגרוע מהוראות סעיף 

יתגלו פעם ש ליקוייםביצוע עבודת בדק לא יפטור את החברה מאחריותה לתיקוני  .18.3.5
יהיה על  כאמור,נוספת בעבודות למרות התיקון שכבר בוצע על ידי החברה. במקרה 

והוראות סעיף זה תחולנה גם על תיקון נוסף  ליקוייםאת אותם החברה לתקן שנית 
אין באמור כדי לגרוע מהוראות חוק המכר (דירות) והכול עפ"י הוראות הדין.  ,כזה

 .לעניין זכות לתיקון חוזר ו/או תיקון עצמי והשבת ההוצאות בגין התיקון

בשל אי מילוי  כאמור תחול אך ורק ככל שאלו לא נגרמו ליקוייםחובת החברה לתקן  .18.3.6
 בעלים במועד המסירה. כל יחידי ההוראות חוברת התחזוקה שתימסר ל

להיכנס לדירה החדשה, בכל זמן סביר ותוך  ו/או מי מטעמה הבעלים יאפשרו לחברה .18.3.7
 ותיקונם. ים הליקויתיאום מראש, לשם בדיקת 

, יםהתיקונים בדירות החדשות או בבניינים החדשהבעלים מתחייבים לאפשר ביצוע  .18.3.8
ים, וביצועם ייעשה לאחר געים לדירה אחרת בבניינים החדשאף אם התיקונים נו

ובלבד שביצוע  ,תיאום מראש מתוך הדירה החדשה או בקירות החיצוניים שלה
תיקונים כאמור ייעשה מתוך הדירה רק כאשר אין דרך סבירה אחרת לבצע תיקונים 

. מובהר כי לאחר התיקון, כאמור, ושביצוע התיקון לא יפגע בשימוש הסביר בדירה
 .לרבות ניקיון סביבת העבודות תשיב החברה את מצב הדירה לקדמותו

בכל מקרה שעקב ביצוע עבודות הבדק נגרם נזק לעבודות אחרות או לרכוש אחר של  .18.3.9
הבעלים, יהיה על החברה לתקן את כל הנדרש על מנת להחזיר המצב לקדמותו 

  ועל. ולפצות הבעלים על כל נזק שנגרם לו בפ

הבעלים מאשרים, כי הם מסכימים לביצוע התיקונים כאמור, גם לאחר מסירת  .18.3.10
החזקה בדירות החדשות לידיהם ו/או לאחר רישום הזכויות בדירות החדשות על 
שמם. החברה תהא רשאית לבצע עבודות אחזקה ותיקונים הנדרשים בפרויקט ו/או 

, הכול עפ"י הוראות חוק בבניין/נים החדש/ים ו/או בדירה ו/או ברכוש המשותף
המכר (דירות), ובלבד שהחברה תנקוט באמצעים שיידרשו להקטנת ההפרעות 

  ., ככל הניתןהעבודות תשיב המצב לקדמותוובסיום 

במידה וניתן, החברה תסב לטובת הבעלים את אחריות היצרן הניתנת לגבי מעליות,  .18.3.11
ל מתקן אחר שיותקן מזגנים, משאבות, דודי השמש, המנגנונים החשמליים ו/או כ

בדירות הבעלים החדשות ו/או ברכוש המשותף ושתינתן לגביו אחריות של יצרן ו/או 
ספק חיצוני. אין באמור כדי לגרוע מאחריות החברה ביחס למתקנים ומערכות אלה. 
במידה ואלו לא תוקנו על ידי הספקים או במידה והבעלים לא נענה תוך פרק זמן 

יפנו הבעלים  –ובהתאם להוראות הסכם זה  ועד הפנייהממ סביר בנסיבות העניין
 לחברה והיא תהא אחראית בלעדית לתיקון. 



 

  

        

- רק הסכם חתום יחייב. טיוטה-     

 דירות הבעלים החדשותהחברה תהא אחראית כלפי הבעלים לבניית הפרויקט ו/או  .18.3.12
ו/או הבניינים החדשים בהתאם לקבוע בהסכם זה, לביצוע תיקוני המסירה ו/או 

בביצוע כל האמור על ידי הקבלן המבצע כדי  בדק ולביצוע שינויים ואיןתיקוני ה
    לשחרר את החברה מאחריותה. 

על אף האמור לעיל, מוסכם בזאת, כי בכל הנושאים הקשורים בביצוע הבניה ו/או 
יפנו הבעלים ישירות לקבלן המבצע, תחילה  –תיקון ליקויים ו/או הזמנת שינויים 

תהא אחראית , אשר לחברהיפנו  – ימים 21של  ורק אם לא יענו תוך פרק זמן
 . לכךבלעדית 

כאמור לעיל ייחתם על ידי המבצע לאחר ביצוע תיקונים על ידי החברה או הקבלן  .18.3.13
, אולם לא יהיה הקבלן המבצע פרוטוקול עריכת תיקוניםוהבעלים ונציג החברה 

 .זההסכם באמור בו לגרוע מאחריות החברה ביחס לתיקון לפי 

ינויים המחויבים, על ובקשר עם הרכוש המשותף כל ההוראות דלעיל, יחולו, בש .18.3.14
לעניין ליקויים, מהותם, אופן תיקונם, דרכי ההודעה, מועד ביצועם, הסבת האחריות 

 לקבלן המבצע וכיו"ב.

לאחר מתן התראה בכתב בת  אף ברה אחר התחייבויותיה כאמור לעיללא מילאה הח .18.3.15
פת למילוי התחייבויותיה ימים מראש, ולאחר שניתנה לחברה הזדמנות ראויה נוס 14

הליקוי לתקן את  יהיו הבעלים רשאים – , בהתאם לנסיבות ולדחיפות הליקויכאמור
כל הוצאה או נזק שנגרמו להם, לרבות באמצעות  תויהיו זכאים להשב םעל חשבונ

, והכל להלן 20.2 חילוט ערבות הבדק (כהגדרתה להלן) בתנאים הקבועים בסעיף
   .ות והנזקיםעל שיעור ההוצא המעידותתאימות בכפוף להצגת אסמכתאות מ

 

 ליווי בנקאי לפרויקט .19

  עקרונות הליווי הבנקאי

על  ושייבחר ,למתן ליווי בנקאי)כדין החברה תתקשר עם מוסד בנקאי/חברת ביטוח (שאושרה  .19.1
וזאת למטרת הבטחת , לפרויקטהסכם ליווי ב, ליווי פיננסי סגור לפרויקטלצורך קבלת  היד

לפי הסכם זה ולמתן שירותים  הבנקאיות ערבויותהפרויקט ולמתן בהעבודות  מימון ביצוע
לחברה ו/או לפי הוראותיו, והכל אך ורק לצורך הליווי  בנק המלווההבנקאיים נוספים שייתן 

  .")בנק המלווהה(לעיל ולהלן: " נשוא הסכם זה הבנקאי של הפרויקט

קבלת הליווי הבנקאי ורישום  החברה תחתים את כל הגורמים שחתימתם דרושה לצורך .19.2
. נוסחי מסמכי השעבוד יועברו תחילה לאישור ולהערותיו בנק המלווהההמשכנתא לטובת 

 .  של ב"כ הבעליםהסבירות 

ללא הגבלה בסכום כפי  בנק המלווהההבעלים ישעבדו, במשכנתא מדרגה ראשונה לטובת  .19.3
זכויותיהם בחלקה ובדירות , את כל ")לטובת הבנק המלווה המשכנתא(להלן: " שיקבע הבנק

להלן, ויחתמו על כל מסמך  19.4, בכפוף לאמור בסעיף זכות מגבילהכשהן נקיות מכל  קיימותה
  :(במצטבר) התנאים הבאים כלובלבד שהתקיימו שיידרש לצורך כך, 

 –ה בדבר קבלת היתר הבניה המתל (אך ביחס לתנאיהתקיימו כל התנאים המתלים  .א
 .בהתאם להוראות הסכם זה ת הפינויהודע וניתנה למעט תשלום אגרות והיטלים)

כתב התחייבות  בנק המלווההימציא  לטובת הבנק המלווה, טרם רישום המשכנתא .ב
וימסרו הבעלים לפיו הערבויות הבנקאיות ומכתבי ההחרגה המותנים יונפקו לטובת 

  .הבנק לאחר רישום המשכנתא לטובת לים בסמוךב"כ הבעלידי  או לידיהם

 ותוכתנאי מוקדם לפינוי הדירלטובת הבנק המלווה משכנתא מיד לאחר רישום ה .ג
עבור כל יחיד בעלים  יםההחרגה המותנ י, יונפקו הערבויות הבנקאיות ומכתבהקיימות

 . להלן 19.10בנפרד וימסרו לב"כ הבעלים בנאמנות כאמור בסעיף 



 

  

        

- רק הסכם חתום יחייב. טיוטה-     

 non recourseיקבע כי השעבוד יהיה בתנאי לטובת הבנק המלווה  משכנתאהבתנאי  .ד
הבעלים יהיה  כלפי בנק המלווההבעלים) וכי הסעד היחיד של כלפי ה(בלתי חוזר 

, מבלי שתוטל כל אחריות ו/או חבות כלשהי כלפי שתירשם לטובתו במימוש המשכנתא
טח והלא הבעלים בקשר עם מימוש המשכנתא וזאת אף אם עלה האשראי המוב

  . חברה על שווי הזכויות המשועבדותמובטח שהועמד ל

 הבעלים לא יערבו באופן כלשהו להתחייבויות החברה. .ה

שות כן, על כל המסמכים ימים מהיום שיתבקשו לע 21תוך בהבעלים מתחייבים לחתום,  .19.4
, ככל שאלו אושרו על ידי ב"כ כאמורלטובת הבנק המלווה משכנתא ההדרושים לרישום 

 זכות מגבילהמתחייבים הבעלים להסיר על חשבונם כל  ,כןכמו . ם כאמור בהסכם זההבעלי
כדי למנוע או להפריע  יש בהם, ואשר הקיימתאשר חלה עליהם והקשורה בזכויותיהם בדירתם 

, ובלבד שקיבלו הודעה על כך זמן במועד הנדרש לכך לטובת הבנק המלווהמשכנתא הלרישום 
 . סביר מראש

ב"כ הבעלים עפ"י ייפוי כוח, ובלבד  וםיחת בניגוד להסכם זה, ים במועד הנ"ללא חתמו הבעל
. חתימת הבעלים על הסכם זה לרישום המשכנתאשהתקיימו כל התנאים עפ"י הסכם זה 

    לחתום בשמם כאמור. הבעלים מהווה הוראה בלתי חוזרת לב"כ 
חתום בעצמם על כל מובהר כי אין במתן יפוי הכח כדי לשחרר את הבעלים מהתחייבותם ל

בקשר עם מתן הליווי הבנקאי (לרבות הודעות לערב  המלווה המסמכים הנדרשים על ידי הבנק
"ב), ככל שהבנק וכיו בדירה , חתימת בן זוג שאינו בעל זכויות יחיד, יפוי כח נוטריוני לבנק

    ידרוש חתימת הבעלים בעצמם ולא באמצעות מיופה כח.

להעמיד  ניתן יהיהע האמור לעיל לא יתאפשר ביצוע הפרויקט, ולא ידוע לבעלים, כי ללא ביצו
   .בנקאיותהערבויות את הלהם 

  משכנתאות על הדירות הקיימות

 של הבעלים קיימותעל הדירות ה ותרשומ נכון למועד חתימת הסכם זה, ידוע לחברה כי .19.5
לעיל, ולא  1'א- ו א' נספחיםל, בהתאם לטובת בנק ממשכן (כהגדרת מונח זה להלן) משכנתאות

בעניין זה בהתאם  יפעלוובלבד שהבעלים לכך, בנוגע  הבעליםתהא לחברה כל טענה כלפי 
 .להלן 19.6סעיף להוראות 

משועבד של מי מהבעלים  הקיימת, דירתו קבלת האישור בתנאים להיתר הבניהככל ובמועד  .19.6
ועל הזכויות  )""הבנק הממשכן(להלן:  יטוח וכו')לטובת מוסד פיננסי מוכר (בנק, חברת ב

משכנתאות לטובת בנק (להלן: " משכון ו/או משכנתא לטובת הבנק הממשכן  בדירה רשומים
לבנק יפנו , הרלוונטיים וב"כ הבעלים בשיתוף פעולה של הבעלים, החברהאזי , ")ממשכן

 20.1בעלים כאמור בסעיף ושעבוד ערבות חוק המכר שתינתן ל הלצורך הסב הרלוונטיהממשכן 
כתחליף  ,)שיונפק ע"י הבנק הממשכן בהתאם למכתב כוונות עדכני ,להלן (כולה או חלקה

, כך שלא תהיה וכנגד מחיקתה ,על הדירה הנוכחית ההרשומ לטובת הבנק הממשכן,למשכנתא 
     .בנק המלווההמשכנתא לטובת המניעה לרשום את 

סכום ערבות חוק המכר שתינתן לבנק הממשכן יופחת מסכום הערבות הניתנת ת ספק, להסר
     .להלן 20.1לבעלים כקבוע בסעיף 

להסכם זה.  ד'נספח תעשה באמצעות יפוי הכח המצורף כלבנק הממשכן הפניה של החברה 
מהבעלים יישא בתשלומים נוספים או בכל מקרה מובהר כי אין באמור בכדי לגרום לכך שמי 

בתשלומי החזר משכנתא גבוהים יותר או בעמלות פירעון מוקדם וכל תשלום אחר לבנק 
 .וכל אלו, ככל שיחולו, יחולו על החברה בלבד הממשכן

לחילופין, וככל שהבנק הממשכן ידרוש ערבות בנקאית שאינה ערבות חוק מכר בגובה יתרת  .19.7
, ורישום קיימותהמשכנתא הרשומה לטובתו על מי מהדירות הסכום המשכנתא לשם מחיקת 

, אזי בכפוף לחתימת הבעלים בעל המשכנתא על כתב התחייבות בנק המלווההמשכנתא לטובת 
ובד בבד עם ביטול המשכנתא לטובת הבנק  נספח ח'לחברה בנוסח המצורף להסכם זה כ

ברה לבנק למשכנתאות , תמציא החבנק המלווהההממשכן ורישום משכנתא חדשה לטובת 
ערבות בנקאית אוטונומית בגובה יתרת סכום ההלוואה של הבעלים שבגינה נרשמה משכנתא 

"הערבות לטובת הבנק הממשכן בהתאם למכתב הכוונות העדכני מהבנק הממשכן (להלן: 



 

  

        

- רק הסכם חתום יחייב. טיוטה-     

להסרת ספק יובהר כי במקרה שתונפק הערבות האוטונומית לבנק הממשכן  .)האוטונומית"
להלן בניכוי יתרת סכום  (א)20.1 בערבות חוק המכר יהיה הסכום האמור בסעיף הסכום הנקוב

בכל מקרה מובהר כי אין באמור בכדי הערבות האוטונומית שהונפקה עבור הבנק הממשכן. 
לגרום לכך שמי מהבעלים יישא בתשלומים נוספים או בתשלומי החזר משכנתא גבוהים יותר 

וכל אלו, ככל שיחולו, יחולו על  ו בעמלות פירעון מוקדם וכל תשלום אחר לבנק הממשכןא
 . החברה בלבד

ולהחזיר את  שנטל מהבנק הממשכן מתחייב לעמוד בתנאי ההלוואהמהבעלים כל אחד  .19.8
הבעלים ימציאו מכתב כוונות עדכני על יתרת  ההחזרים החודשיים בגינה במועדם ובמלואם.

ממשכן במועד שתדרוש החברה. מובהר בזאת, כי המצאת הערבות ההלוואה מהבנק ה
האוטונומית כאמור תותנה בכך שהבנק הממשכן יתחייב כלפי החברה כי במקרה של מימוש 

יומחו לחברה, בהמחאה  –בגין אי קיום התחייבויות הבעלים כלפי הבנק הערבות האוטונומית 
-הלווה, באופן שהבעלים- כלפי הבעליםמלאה ובלתי חוזרת, כל זכויותיו של הבנק הממשכן 

הלווה יהיה מחויב בפרעון מלוא סכום הערבות האוטונומית שמומש והחברה תהיה זכאית 
הלווה במקרקעין ו/או - לרישום משכנתא מדרגה ראשונה לטובתה על זכויותיו של הבעלים

רבות הלווה יהיה חייב, במקרה שמומשה הע- בדירה החדשה להבטחת פרעון הסכום. הבעלים
ישירות לחברה  , בתוספת הריבית כמפורט להלן,האוטונומית, לפרוע את מלוא הסכום כאמור

תהיה החברה  –ואם לא השיב את הסכום  יום ממועד מימוש הערבות 90 - עד ולא יאוחר מ
לקזז את הסכום מתשלום דמי השכירות ומכל תשלום אחר שהיא חייבת לבעלים לפי רשאית 

לממש את המשכנתא  - רה יתרה מספקת מתשלום דמי השכירות חוזה זה וככל שלא נות
(להסרת ספק, הבעלים לא יהיה זכאי לקבל את החזקה בדירה החדשה עד  שנרשמה לטובתה

. סכום ההשבה ישא הפרשי הצמדה להשבת הסכום כאמור, בתוספת הריבית כמפורט להלן)
ת הליווי הבנקאי לפרוייקט, וריבית בשיעור בשיעור הריבית בגין העמדת אשראי לחברה במסגר

יפוי הכח הניתנים על ידי הבעלים על פי הסכם זה   .החל ממועד מימוש הערבות האוטונומית
  ישמשו גם להבטחת זכויות החברה בהתאם להוראות סעיף זה.

יטול משכנתא חדשה ו/או  בנק המלווההלטובת  המשכנתארישום בעלים אשר לאחר מועד 
רישום המשכנתא א המשכנתא ביחס לזו שתהיה קיימת במועד יגדיל את סך ההלוואה נשו

, יישא בכל העלויות שתהיינה כרוכות בהנפקת הערבויות בגין המשכנתא בנק המלווהה לטובת
  החדשה ו/או בגין הסכום שנוסף על המשכנתא הקיימת. 

 הבנק המלווהסבירות ומקובלות של בהתאם לדרישות  עלולות להשתנותזה  19הוראות סעיף  .19.9
לא יגרעו מזכויותיהם לפי הסכם  שהשינוייםובלבד  והבעלים נותנים לכך את הסכמתם מראש

 . אושרו על ידי ב"כ הבעליםזה וי

 

 ערבויות בנקאיות ובטחונות .20

להבטחת בנייתו של הפרויקט ומסירת דירות הבעלים החדשות לבעלים במועד המסירה על פי  .20.1
את שתי  בנפרדבטחת תשלום דמי השכירות תמציא החברה לכל אחד מהבעלים הסכם זה ולה

  :")הערבויות הבנקאיות(שתיקראנה להלן ביחד: " הערבויות שלהלן

חוק המכר (דירות)  ערבות בנקאית בנוסח של ערבות שלפי הוראות – ערבות חוק המכר .א
 )טחת השקעותחוק המכר (דירות) (הבבהתאם ל ביטוח פוליסת או ,)(הבטחת השקעות

 .")חוק המכרערבות (לעיל ולהלן: "

ממועד העמדת  חודשים 6ייקבע כי בתוך  המכר חוק ובערבותהליווי  במסמכי )1(
על ידי הבנק יהיה על הבנק להתחיל בהליכי מימוש  מידיהאשראי לפירעון 

 .השעבוד על המקרקעין או לחילופין להיכנס בנעלי החברה בביצוע הפרויקט
ק המלווה לא יסכים לכלול הוראה כאמור במסמכי הליווי כי ואולם, ככל שהבנ

בכל מקרה סכומה להלן כך ש) 3(ב)(20.1המועד הקבוע בסעיף  אז יוארך
חודשי  12המינימאלי של כל אחת מערבויות השכירות לא יפחת מסך של 

 .שכירות של הבעלים
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מאת  הבעלים מכתב החרגה מותנהיחידי  יקבלו כל ביחד עם ערבות חוק המכר, )2(
לפיו בכפוף להשבת  ,לכל אחת מדירות הבעלים החדשות ביחס ,הבנק המלווה

שתירשם  הערבויות הבנקאיות תוחרגנה דירות הבעלים החדשות מהמשכנתא
 "). מכתב ההחרגה המותנהלהלן: "לעיל ( הבנק המלווהלטובת 

לעיל, סכום כל ערבות על פי חוק המכר,  19.7 - ו 19.6פים בכפוף להוראות סעי )3(
השמאי לפי שווי  שתמסור החברה בגין כל דירה חדשה, יהיה בסך שייקבע ע"י

א בנויה ומושלמת כשהי ,בשוק החופשי החדשה הספציפית דירת הבעלים
נכון למועד הוצאת ערבות חוק המכר (בכפוף , זה סכםבהתאם להוראות ה

תהא צמודה למדד ערבות חוק המכר  ).להלן 19.7 - ו 19.5לקבוע בסעיפים 
תשומות הבנייה למגורים נכון למדד שפורסם על ידי הלשכה המרכזית 

 סטטיסטיקה במועד הוצאת הערבות.ל

ערבות חוק המכר תהיה ניתנת להסבה רק בהתאם להוראות הסכם זה, ואם  )4(
היא תוסב ע"י הבעלים או מי מטעמם בניגוד להוראות הסכם זה, אזי הערבות 

  תהא בטלה ומבוטלת.

כלפי הבנק הבעלים יחתמו על כל מסמך שיש בו כדי להבטיח כי הבעלים יוותרו  )5(
ו/או הדירות  קיימותעל כל זכות בקשר עם החלקה ו/או הדירות המו או מי מטע

ישלם להם בפועל את סכום הערבות  הבנק המלווההחדשות, אם וככל ש
   במלואו.

(כהגדרתם לעיל)  להבטחת דמי השכירות אוטונומית ערבות בנקאית – ערבות השכירות .ב
 עד דרישת החילוט (להלן:ימים ממו 7, הניתנת לפירעון  תוך של כל יחיד בעלים בנפרד

    .)"ערבות השכירות"

 ימים 7כל אחת מערבויות השכירות תהא בלתי מותנית וניתנת לפירעון  תוך  )1(
 .ממועד הדרישה

דמי השכירות לתקופה יהיה סכום  מערבויות השכירותהסכום הנקוב בכל אחת  )2(
דירת כל שהחל ממועד פינוי הדירות הקיימות ועד למועד מסירת החזקה ב

כל ערבויות השכירות יוצמדו למדד המחירים  .ה לגביה היא ניתנהים חדשבעל
 לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נכון ליום הוצאתן. 

) לעבודות, תשיעי( 9 - ופחת, החל מתום החודש היהשכירות  סכומן של ערבויות )3(
ועל על ידי הם שולמו בפובלבד ש ,רבעוןבסוף כל  ,חודשי שכירות 3בסכום של 

נטי הינן, ווהחברה ובכפוף לכך שהעבודות שבוצעו עד לתחילת הרבעון הרל
במצטבר, בהתאם לקצב התקדמות העבודות המתוכנן בפרויקט וזאת בהתאם 

    . הבנק המלווהלקביעת המפקח מטעם 
בשום בכל מקרה סכומה המינימאלי של כל אחת מערבויות השכירות לא יפחת 

 חודשי שכירות. 12 שכירות בגיןהשווה לדמי ה מסךשלב 

"כ ב או הבעלים חתימת שנדרשת וככל במועד הערבות הארכתל תפעל החברה )4(
תמציא החברה לבעלים  ,הבעלים על ההודעה/בקשה לצורך הארכת הערבות

ימים מראש את המסמכים הנדרשים לחתימתם  14הבעלים לפחות ו/או ב"כ 
) לחתימה מהעברתן ימים 14 (בתוך יםחתומ םלצורך הארכת הערבות ועם קבלת

תחול  הערבויותלהארכת  הבלעדיתת האחריו. הארכתה לצורך םלהעברת תדאג
 .על החברה

, לרבות במקרה של איחור במועד וחה לכל תקופת הבנייהכבטהערבות תשמש  )5(
השלמת הבנייה, מכל סיבה שהיא (למעט בגין שינויים ותוספות בדירה שהוזמנו 

יהם בטופס הזמנת השינויים כי הם יאריכו את ע"י הבעלים ואשר סוכם לגב
 . מועד המסירה)
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לחברה בהתאם  ןבידי ב"כ הבעלים עד להשבת נהתוחזקערבויות השכירות  )6(
 להוראות הסכם זה. 

הצדדים מורים לב"כ הבעלים למסור את ערבות השכירות לבעלים הרלוונטי לפי  )7(
, ובלבד ימים ממועד הדרישה 14של אותו בעלים, בתוך בכתב דרישתו 

לחברה התראה בכתב בגין שהומצאה לב"כ הבעלים אסמכתא כי הבעלים מסר 
 וכןימים קודם לכן  7אי תשלום דמי השכירות על ידה בהתאם לחוזה זה לפחות 

 החברהכי למרות דרישתו המציא לב"כ הבעלים תצהיר חתום ומאומת ע"י עו"ד 
 .תקופה אותה במהלך השכירות דמי את שילמה לא

מכל סיבה שהיא, נק המלווה יאפשר רק את מימוש הערבות כולה, ככל שהב
תמומש הערבות כולה כאשר כספי הערבות, למעט דמי השכירות שלא שאז 

שולמו ע"י החברה כאמור לעיל, יוחזקו בנאמנות אצל ב"כ הבעלים להבטחת 
בלבד.  ותשלום דמי השכירות לאותו יחיד בעלים שערבותו מומשה כאמור ול

לחברה  תושבכאמור  שתוחזק בנאמנות ע"י ב"כ הבעליםערבות היתרת דמי 
דירת הבעלים החדשה לאותו יחיד  ערבות חלופית או כנגד מסירת כנגד מסירת

בעלים וכתנאי למסירה, באותו אופן בו מחויבים יחידי הבעלים בהשבת ערבות 
 דמי השכירות.

לעיל, תפקיד  18ר בסעיף להבטחת התחייבויות החברה לבדק ואחריות כאמו – ערבות הבדק .20.2
על ידי המלווה החברה בידי ב"כ הבעלים, בטרם וכתנאי להחזרת הערבויות הבנקאיות לבנק 

בסך  ,'נספח יאכמצורף להסכם זה , בנוסח ההנאמן כאמור להלן, ערבות בנקאית אוטונומית
צמודה למדד המחירים כשהיא חדש, ה יןבניב בגין כל דירת בעלים חדשה ₪ 15,000- ל השווה

לצרכן שהתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נכון למועד חתימת הסכם זה, אשר 
חודשים החל ממועד מסירת החזקה בדירות החדשות לבעלים (להלן:  24תעמוד בתוקפה למשך 

   ").ערבות הבדק"

ת לבעלים על פי חודשים ממועד מסירת החזקה בדירות הבעלים החדשו 12בתום  )1(
 בגין כל דירת בעלים חדשה ₪ 7,000תופחת ערבות הבדק ותעמוד על הוראות הסכם זה, 

 חודשים ממועד מסירת החזקה. 24וערבות זו תעמוד בתוקפה עד תום  חדשה בנייןב
ערבות הבדק ותושב לחברה, אלא אם חולטה בהתאם לאחר תום תקופה זו תבוטל 

 להוראות הסכם זה.

החברה הפרה איזה ככל שערבות הבדק רשאים לממש ולפרוע את  הבעלים יהיו )2(
את הטעון חוק המכר (דירות) ולא תיקנה הסכם זה ו/או על פי  עפ"ימהתחייבויותיה 

לביצוע התיקון בהתאם  נקבעמועד שב, זה הסכם פי על באחריותה שהתיקון ככל, תיקון
. ב"כ הבעלים יורשה ימים ממסירת התראה בכתב 14ואף לא בתוך  להוראות הסכם זה

להעביר את ערבות הבדק ליחיד הבעלים הרלוונטי לצורך מימוש הערבות בהתאם לכתב 
הצדדים מורים בזאת לב"כ הבעלים  להסכם זה.  1נספח יא'ההוראות לנאמן המצורף כ

מקבלת דרישת  ם ימי 14בתוך  ערבות הבדק לבעלים שדרש זאת בכתב וזאתלהעביר את 
 הבעלים צורףובתנאי שלבקשת  ערבות הבדק,בל לרשותו את נטי לקווהרל הבעלים

 14לפחות לחברה ה מסירת כאמור ואשר מועדלחברה העתק של התראה בכתב שמסר 
הערבות מב"כ הבעלים להעביר לרשותו את הבעלים ימים קודם למועד בו ביקש 

   .כאמור הבנקאית

ימים  14בתוך  חולטה הערבות בהתאם להוראות הסכם זה, תמציא החברה לבעלים )3(
    ערבות בדק חדשה על סך הסכום הקבוע בהסכם זה לעיל. 

ככל שערבות הבדק תימסר כערבות אחת בסכום המצטבר למען הסר ספק, מובהר כי  )4(
מימוש הערבות ו/או חלקה יעשה באופן יחסי בגין כל דירות הבעלים החדשות יחדיו, אזי 

     או מלא לפי העניין וסוג הליקוי.

הבטחת ו /מחיקת רישום הבית המשותף הקייםהבטחת ההוצאות לתיקוןל – וםערבות הריש .20.3
ורישום זכויות הבעלים בדירות הבעלים החדשות על שמם,  החדש רישום הבית המשותף

או במועד ביטול צו  ,מבין דירות הבעלים החדשותהדירות האחרונות  חמשתטרם מסירת וב
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מתחייבת החברה להפקיד בידי ב"כ וקדם, הרישום והפיכת הרישום לרישום במושעא, לפי המ
 ₪ 00050,בסך של  ,להסכם זה נספח יב'כמצורף בנוסח ה ,ערבות בנקאית אוטונומיתהבעלים 

צמודה למדד כשהיא  ,ביחס לכל בניין חדש שיוקם בפרויקט(חמישים אלף שקלים חדשים) 
ת הסכם זה, לסטטיסטיקה במועד חתימ המחירים לצרכן שהתפרסם על ידי הלשכה המרכזית

   "). ערבות הרישום(להלן: "

בהתאם להוראות הסכם ונרשמו זכויות הבעלים בדירות הבעלים נרשם הבית המשותף  )1(
   לידי החברה גם אם טרם חלף המועד להשבתה.  ערבות הרישוםזה, תוחזר 

לפני מועד הנפקת ערבות ונרשמו זכויות הבעלים על שמם נרשם הבית המשותף  )2(
 חברה תורשה שלא להנפיק אותה. התתייתר ות ערבות הרישום הרישום כאמור הנפק

האחרונה  דירת הבעליםחודשים ממועד מסירת  24בתום  לא נרשם הבית המשותף )3(
נרשמו  ו/או לא ותחלקבמבין דירות הבעלים החדשות ו/או ממועד רישום הפרצלציה 

או  ותףהבית המשחודשים ממועד רישום  6זכויות הבעלים בדירות הבעלים עד תום 
תמומש  – )לפי המאוחר מבין המועדים הכל( בעליםממועד העמדת הדירה לרשות ה

וכספי הערבות ישמשו את ב"כ הבעלים לשם השלמת הליכי הרישום  ערבות הרישום
 שהחברהלא יבואו במניין תקופות  הנ"ל תקופותה בחישובעל אף האמור,  .כאמור
 לא איוה הם עקב נסיבות שלא בשליטתלגביהן כי העיכוב בביצוע הרישום נגר ההוכיח

 .קיומן את למנוע התהי היכול

 –ימים מראש  7לפני פקיעתה חרף התראה בכתב בת יום  14הערבות הוארכה לא  )4(
עד לקבלת ב"כ הבעלים בנאמנות ע"י  יוחזקווכספי הערבות  תמומש ערבות הרישום

  .ערבות חלופית

החברה ואולם ככל שאי  ידי לע הגמר תעודת המצאת את גם תבטיח הרישום ערבות )5(
, בניגוד להוראות הסכם זה הנפקת תעודת גמר נובעת ממעשה ו/או מחדל של הבעלים

   .לא יהיה בכך משום צידוק שלא להשיב את הערבות לחברהכי אז 

ליחיד הבעלים הרלוונטי לצורך מימוש  הרישום"כ הבעלים יורשה להעביר את ערבות ב )6(
  .להסכם זה  1'בנספח ילנאמן המצורף כהערבות בהתאם לכתב ההוראות 

 , או שניתןהשלישיאי המתלה לוותר על קיומו של התנתחליט  שהחברהככל  – ערבות המיסים .20.4
 לעיל) 6.1.3סעיף בהתאם לקבוע ב( ויתרה על התנאי המתלה השלישיולראות בה כמי ש יהיה

(בהתאם להוראות  רה תעכב מכל סיבה את תשלומושהחב ,השבחההיטל וכן להבטחת תשלום 
ימים  21בתוך עד לא יאוחר מ"יום המכירה" כקבוע בחוק מיסוי מקרקעין ו/או , אזי הסכם זה)

לפי המוקדם ( לתשלום מס כלשהו או ההיטל אשר תופנה לבעלים /דרישהממועד קבלת שומות
תפקיד החברה בידי  – די הבעליםעל י קיימותמועד פינוי הדירות ה לפניבכל מקרה ו, ניהם)מב

בסך שייקבע  ,להסכם זה 'נספח יגמצורף כבנוסח ה , ערבות בנקאית אוטונומית,ב"כ הבעלים
סכום ב, או 10%בתוספת של (במסגרת השומות שיוכנו על ידם) בהתאם להערכת יועץ המס 

מודה למדד צכשהיא  לפי העניין, הרשות המקומית,/או מטעם רשויות המיסוי ו שומותהנקוב ב
אשר תעמוד בתוקפה עד  ,המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

ו/או ההיטלים החלים על החברה  המחסיםתשלומי המצאת אישורים בדבר פטור/תשלום כל ל
    .")ערבות המיסיםעל פי הוראות הסכם זה (להלן: "

 ישת התשלום ו/אולבקש להאריך את התקופה שנקצבה בדר תרשאיתהא  החברה )1(
 הישתף פעולה עמ והבעליםאת ההקפאה ו/או הדחיה של חובת התשלום,  השומה ו/או
בכך כדי לעכב את לוחות הזמנים להשלמת בניית  , וזאת בתנאי שלא יהיהככל הנדרש

או כדי לגרום לכל עיכוב במכירת זכויות  לבעלים נזק לכל לגרום כדיו/או  הפרויקט
   לצד ג' כלשהו.   הבעלים  הבעלים בדירות

תמציא , מועד מסירת דירות הבעלים לבעליםהחברה מתחייבת כי עד לא יאוחר מ )2(
בהתאם להוראות הבעלים על תשלום מס השבח החל על אישור לב"כ הבעלים  החברה
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ההסכם, בהתאם לשומות שיתקבלו ממנהל מס שבח, או אישור בדבר פטור מתשלום 
   .מס השבח כאמור

בנאמנות בידי ב"כ הבעלים אשר יהיה רשאי לממשה בהתקיים  המסים תופקד ערבות )3(
מועד מסירת דירות הבעלים החדשות לבעלים טרם ב) 1התנאים הבאים: (אחד מ

) בשל אי 2הומצאו מלוא אישורי המסים החלים על החברה בהתאם להסכם זה; (
/או היטל שעל החברה מוטלת החובה לשלמו בהתאם להוראות ו תשלום במועד של מס

הסכם זה, ואשר אי התשלום גרר אחריו נקיטת הליכי גביה כנגד הבעלים, אשר לא 
 ;יום מיום שהחברה נדרשה על ידי ב"כ הבעלים לעשות כן 7עוכבו ו/או לא בוטלו תוך 

לא בוצע על ידי  והתשלום הבעלים בדירת עסקה ביצוע מעכב או מונע התשלום אי) 3(
והכל בהתאם ובכפוף לכתב ההוראות  ימים מדרישה לשלמו, 14החברה אף בתוך 

 הבעלים יחיד של הבנק חשבון) הוטל על 4; (1נספח יג'לנאמן המצורף להסכם זה כ
 שבו מהיום עסקים ימי 3 בתוך החברה ידי על הוסר לא אשר המס רשויות"י ע עיקול
תוך שלא הוסדר בתוך עיכוב בקבלת החזרים מרשויות המס חל  )5( ;כן לעשות הנדרש

 .כן לעשות נדרשה החברה בו מהיום עסקים ימי 10

מתחייבים להודיע לחברה על כל דרישה ו/או הודעה ו/או שומה אשר תישלח  הבעלים )4(
  .קבלתה בסמוך לאחר אליהם בעניין זה,

) בהתאם לדרישות גדלויסכום ערבות המסים כאמור לעיל יתעדכן (יופחת ו/או  )5(
 -וזאת בתוך לא יאוחר מ ,ת הנ"להתשלום ו/או השומות אשר יתקבלו בפועל מהרשויו

ימים ממועד קבלת דרישות התשלום ו/או השומות ולא יאוחר מהמועד הקבוע  21
 כמועד אחרון לתשלום, לפי המוקדם. 

 "כיופחת או ערבות המיסים תוחזר לחברה באישור בכתב מבסכום ערבות המסים  )6(
ו קבלת א/הבעלים, בהתאם לאישורים שתציג החברה לגבי ביצוע תשלומים ו

ו/או אם הועמדה ערבות או  האישורים בדבר סילוק החובות בגין התשלומים הנ"ל
  .בטוחה אחרת לרשות המיסים בגינם

המס יעכבו את  ורשויות בדירתו זכויותיו את למכור מהבעלים מי יבקש בו במקרה )7(
אישורים לעסקת המכירה עד לתשלום המיסים החלים על פי דין על יחיד  הוצאת

מוכר בגין העסקה נשוא הסכם זה ו/או במקרה בו יעוכב למי הבעלים אשר הבעלים ה
הנו עצמאי, זיכוי מס מרשויות המס בשל מס שחל על דירתו בגין העסקה נשוא הסכם 

ובכל מקרה  ,זה, מתחייבת החברה לפעול על חשבונה להסרת העיכוב בהקדם האפשרי
 בשל שייגרם ככלישא בכל נזק ותימים מיום קבלת הדירה לעשות כן,  14 - לא יאוחר מ

   .כאמורהתחייבותה  הפרת

 –ימים מראש  7לפני פקיעתה חרף התראה בכתב בת יום  14הערבות הוארכה לא  )8(
עד לקבלת ב"כ הבעלים בנאמנות ע"י  יוחזקווכספי הערבות  תמומש ערבות הרישום

  ערבות חלופית.

די הבעלים רק לאחר ובכפוף לכך המכר לייהיו רשאים להעביר את ערבויות חוק  ב"כ הבעלים .20.5
הקיימות ומסרו את החזקה בהן לחברה. יתר הערבויות שכל הבעלים פינו את הדירות 

חוזרות לעורכי הבעלים והצדדים נותנים בזאת הוראות בלתי  ב"כעל ידי תוחזקנה בנאמנות 
 הסכם זה. ל המצורפיםהנאמנות כתבי הדין של הבעלים לפעול בהתאם להוראות 

ת הנ"ל כאמור תחשב הפרה יסודית של הסכם זה על ידי יוי העמדת ו/או הארכת הערבוא .20.6
 החברה. 

ו/או  ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות האמורות בסעיף זה לעיל ו/או בהארכת תוקפןכל  .20.7
 יחולו על החברה.  –דרש על פי הוראות הסכם זה יככל שי במימושן,

 ו/או משכנתא הגדלת בגין/נוספת חדשה ערבות נפקתהישא בעלות תלא  החברהעל אף האמור,  .20.8
, וכל עלות כאמור הבנק המלווה רישום השעבוד לטובתנטילת משכנתא חדשה לאחר מועד 

 .הרלוונטיהבעלים תחול על 



 

  

        

- רק הסכם חתום יחייב. טיוטה-     

(או אם ניתן אישור המפקח כאמור  בעליםידי החדשה ל ת הבעליםכנגד מסירת החזקה בדיר .20.9
וכתנאי לקבלת הדירה החדשה, ימסור יחיד הבעלים הרלבנטי את הערבויות  לעיל) 17.14בסעיף 

עם מסירת דירת הבעלים החדשה לבעלים בהתאם להוראות  .הבעלים ב"כל שבידיו הבנקאיות
מוחלט לעיל) וקבלת מכתב החרגה  ן(כהגדרתוערבות הרישום הסכם זה, מסירת ערבות הבדק 

ד הבעלים, לפיו שעבוד המקרקעין אם ימומש, לא ימומש כלפי אותו יחידירתו של לביחס 
 ב"כ הבעלים, ימסור ")המוחלט מכתב ההחרגה(להלן: " דירתו החדשה של אותו יחיד בעלים

 .  המלווה את הערבויות הבנקאיות לבנק
 

 חייפויי כ .21

 : ניםהממשכופנייה לבנקים  , פניה לערכאותמיסוי ייפוי כוח מהבעלים לחברה בנושאי תכנון, .21.1

, להסכם זה נספח ד'כ ף, בנוסח המצורעל ייפוי כוחהבעלים חותמים במעמד חתימת הסכם זה, 
לבצע את כל המייפה את כוחם של ב"כ הבעלים, ב"כ החברה ויועצי המס מטעמה, 

ל התב"ע טיפול באישורה שב ןשעניינההתחייבויות המוטלות על החברה עפ"י הסכם זה 
בכל הנוגע לטיפול במיסוי אחר,  /רישוייכל נושא תכנוניבו קבלת היתרי בנייהבהחדשה, 

, נקיטת הליכים בנקיטת הליכים נגד בעלים סרבנים מקרקעין בגין העסקה נשוא הסכם זה,
 ובפניה לבנקים הממשכנים (כהגדרתם לעיל), הכל משפטיים בקשר עם פינוי הדירות הקיימות,

במקומם על כל מסמך שהם חייבים לחתום בשמם ו - ובכלל זה  ,על פי הוראות הסכם זה
  .  בנוגע לאמור לעיל בחתימתו לפי הסכם זה

הבעלים, אשר ימסור אותו לידי החברה עם חתימת  ב"כייפוי הכח יימסר לידיהם הנאמנות של 
 החברה על הסכם זה.

להבטחת התחייבויות הבעלים בהסכם  בלתי חוזר מאת הבעלים לחברהנוטריוני ייפוי כוח  .21.2
 : זה

ת מילוי יתר התחייבויות הבעלים לפי הסכם זה, חותמים הבעלים במעמד חתימת להבטח
המייפה את כוחם של להסכם זה,  'נספח ההסכם זה, על ייפוי כוח בלתי חוזר, בנוסח המצורף כ

, לחתום בשמם ובמקומם על כל מסמך שהם חייבים בחתימתו לפי ב"כ הבעלים וב"כ החברה
ש לשם הוצאתו לפועל של הסכם זה, לרבות ומבלי לגרוע הסכם זה ו/או על כל מסמך הדרו

, ביטול צו רישום הקיימותהרובצת על הדירות זכות מגבילה מכלליות האמור לעיל, הסרת כל 
הקיים, רישום בתים משותפים חדשים, רישום הערות אזהרה, רישום דירות הבית המשותף 

  רוכשיה וכיו"ב. החברה ו/או על שם ושטחי המסחר החברה 

ייפויי כוח של הבעלים יימסרו לידיהם הנאמנות של עורכי הדין של הבעלים, ועורכי הדין האלו 
ימסרו אותם לידי ב"כ החברה במועד הפינוי וכנגד מסירת הערבויות הבנקאיות ומכתבי 

את כל המסמכים הבעלים  לב"כההחרגה  המותנים לידי הבעלים ובתנאי שהחברה המציאה 
  . להלן 21.3כקבוע בסעיף 

יהיו רשאים לפעול על פי ייפוי הכח גם לפני מועד הפינוי ככל  מיופי הכח, לעילהאמור  על
קיום התנאים לצורך בנק המלווה ו/או ה לרישום המשכנתא לטובתשתידרשנה פעולות 

ו/או לרוכשי המתלים, אולם לא יהיו רשאים לבצע כל פעולה להעברת זכויות בחלקה לחברה 
בטרם השלימה החברה את כל התחייבויותיה כלפי הבעלים על  ושטחי המסחר דירות החברה
 פי הסכם זה. 

  :למחיקת רישומים וביטול פעולות בלתי חוזר מאת החברה לב"כ הבעלים נוטריוני חייפוי כ .21.3

תחתום החברה על  ,ת אזהרה לטובת החברהובמעמד חתימת הסכם זה וכתנאי לרישום הער
ת ולמחוק את הער וב"כ החברה ייפוי כוח בלתי חוזר המייפה את כוחם של ב"כ הבעלים

ירשם לטובת החברה על זכויות הבעלים וכן לביטול פעולות נוספות ישוכל רישום אחר האזהרה 
 רות האזהרהבקשה למחיקת העביטול דיווחי המס וכו', בצירוף  שבוצעו מכח ההסכם כגון

 3ז' - ו 2, ז'1'כנספחים זבנוסחים המצורפים  מעודכן ומאושר כדין, , כשהואופרוטוקול החברה
  . להסכם זה
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יפוי הכוח יופקד בנאמנות אצל ב"כ הבעלים אשר יעשה בו שימוש כקבוע בכתב ההוראות 
) לא התקיימו התנאים המתלים 1ובהתקיים אחד התנאים הבאים: ( 4'זנספח לנאמן המצורף כ

טל הסכם זה והחברה לא מחקה בעצמה את הערות האזהרה במועדים הקבועים בהסכם זה ובו
) במידה והחברה תפר 2ידי ב"כ הבעלים; (- יום מן המועד שנתבקשה לעשות כן בכתב על 30תוך 

הפרה יסודית התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיה על פי הסכם זה אשר בגינה בוטל ההסכם 
בכתב על ההפרה האמורה, והחברה לא כדין, ובלבד שניתנה לחברה מאת ב"כ הבעלים הודעה 

יום ממועד קבלת ההודעה. ב"כ הבעלים ישלח לחברה התראה בכתב  30תיקנה הפרה זו בתוך 
    ימים מראש טרם השימוש ביפוי הכח.  14בת 

  מובהר כי מחיקת הערות האזהרה תעשה אך ורק במקרה בו בוטל ההסכם כדין.

לשנות בצורה כלשהי מהתחייבויותיו של כל צד אין במסירת ייפויי הכח הנ"ל כדי לגרוע או  .21.4
חייב בחתימתו לפי הסכם זה ומכוחו, מיד לכשיידרש לכך. עוה"ד  שהואלחתום על כל מסמך 

 של הצדדים יעשו שימוש בייפויי הכוח אך ורק בהתאם להוראות הסכם זה.

ה ייחתמו מובהר, כי ככל שהחברה תדרוש כי ייפוי הכח שיימסרו על ידי הבעלים לפי הסכם ז .21.5
בפני נוטריון, כי אז מלוא העלויות הכרוכות בכך יחולו עליה וישולמו על ידה, לרבות שכירת 

 שירותיו של נוטריון כאמור ולרבות האגרות והתשלומים הכרוכים בכך.

 

 הרוכשים מהחברהורישום הערות אזהרה לטובת  ושטחי המסחר מכירת דירות החברה .22

  רישום הערות אזהרה לטובת החברה

בידי ב"כ הבעלים, תהיה החברה  לעיל 21.3המסמכים המפורטים בסעיף בכפוף להפקדת  .22.1
מכוח הסכם זה על בדבר ביצוע פרויקט פינוי בינוי רשאית לרשום לטובתה הערות אזהרה 

 מוםשהתקייהקובע ולאחר חתימת החברה על הסכם זה, ובלבד  המועד זכויות הבעלים, לאחר
 .השניו הראשון יםההמתל םהתנאי

 ערת אזהרהבעלים גם על טופס בקשה לרישום היחיד בד בבד עם חתימת ההסכם יחתום כל  .22.2
לעיל יוחזקו הבקשות לרישום  22.1עד לקיום כל התנאים הקבועים בסעיף  .לטובת החברה

 הערות בנאמנות על ידי ב"כ הבעלים.

 והצמדותיהן ושטחי המסחר רות החברהמכירת די

החלטת התקבלה וכן פורסמה התב"ע למתן תוקף ) 1( בהתקיים כל התנאים הבאים (במצטבר): .22.3
מאת  פרוטוקול החלוקה) התקבל 2; (ועדה מקומית המאשרת את הוצאת היתר הבניה בתנאים

קבלת אישור בכתב ) 4( ;לעיל 8.22- ו 8.21התקופות המנויות בסעיפים ) חלפו 3( ;ב"כ הבעלים
החברה  – בנק המלווההכי ועדת האשראי של הבנק אישרה עקרונית את ליווי הפרויקט על ידי 

צורך בהסכמת לעיל, ללא  ן, כהגדרתושטחי המסחר החברה דירותאת  למכורתהיה רשאית, 
  .הבעלים

 יותר למכור רשאית תהיה לא החברה, מהבנק המלווהבכתב ין דרישה אחרת ובא אף האמור על .22.4
 לקיום כלל התנאים המתלים קודם שטחי המסחרמסך  15%- יותר מו החברה מדירות 10%- מ

 . בפועל בניית הפרויקטותחילת 

 ושטחי המסחר החברהדירות רוכשי הערות אזהרה לטובת החברה לא תהא רשאית לרשום  .22.5
כל מסירת החזקה ב לאחרתירשמנה רק  , ואלוכנתאות שילוו להם כספיםהבנקים למש/או ו

 ולאחר מסירת הרכוש המשותף לבעליםביצוע - בכל מתחם ברהבעלים החדשות כולן דירות 
  לעיל. 17בהתאם להוראות סעיף  ביצוע- בכל מתחם בר

 כל התנאים המתלים,שהתקיימו  ר לפניכאמו ושטחי המסחר במקרה של מכירת דירות החברה .22.6
לפיה  של דירות החברה יכללו הוראה המכר הסכמי, 22 ובלבד שהתקיימו יתר תנאי סעיף

 במקרה שהתנאים המתלים לא יתקיימו.  יפקע ההסכם



 

  

        

- רק הסכם חתום יחייב. טיוטה-     

לא תהא כל יריבות ו/או חבות יודגש כי  ושטחי המסחר בכל הסכמי המכר של דירות החברה .22.7
לבעלים כל חבות או אחריות ובכלל זה לא תהיה , החברהדירות  כלפי רוכשי שהיאמכל סוג 

מבלי , בכל הנוגע להשלמת בניית הדירות, לוחות הזמנים וטיב הבניה החברהרוכשי דירות  כלפי
. , ככל שזו נדרשתחתימתם על מסמכים קנייניים לצורך ביצוע הסכם זהלגרוע מהצורך ב

מכר של דירותיו שתכלול את האמור בסעיף החברה מתחייבת לכלול הוראה מפורשת בחוזי ה
  .זה

לא יכללו הוראות הסותרות ו/או הנוגדות את  ושטחי המסחרהסכמי המכר של דירות החברה  .22.8
 הוראות הסכם זה.

 דירות לרוכשי ורק אך בידה יוותרוישמחסנים ו החניה מקומות תהא רשאית למכור החברה .22.9
 .החדש ןיבבנישטחי המסחר לרוכשי  או החברה

חוק המכר (דירות) בזאת כי מכירת דירות החברה תהיה בכפוף ובהתאם להוראות  הרמוב .22.10
 .1974- (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה

 

 קיימותמכירת דירות הבעלים ה .23

ועד לרישום הבניינים החדשים כבית משותף ורישום דירות החל ממועד חתימת הסכם זה  .23.1
היו רשאים למכור את דירותיהם הנוכחיות , הבעלים יהבעלים ע"ש הבעלים הזכאים להן

 : (במצטבר)התנאים שלהלן  ובלבד שהתקיימולצדדים שלישיים, 

הרוכש ו/או הנעבר של זכויות מי מיחידי הבעלים יקבל על עצמו מראש ובכתב את  .23.1.1
 ההתחייבויות והזכויות על פי הסכם זה כלפי החברה ויתר יחידי הבעלים.

כם זה על כל נספחיו וימסור את כל המסמכים הרוכש ו/או הנעבר יחתום על הס .23.1.2
 ואישורי המס לרישום זכויות לפי דרישת ב"כ החברה. 

להסרת ספק, ככל שיחולו מיסים או הוצאות מסוג כלשהו בגין העברת זכויות כאמור על ידי מי  .23.2
 כקבועהייחודי  מיחידי הבעלים (לדוגמא: במצב בו בשל העברת הזכויות, לא יחול הפטור

ת המכר ו/או בכל מצב שבו יוטל כל מס שהוא בין המוכר לקונה בעסק לעיל 16.1.28בסעיף 
על אותו יחיד בעלים המבצע העברה כאמור, לשאת בכל המיסים , כי אז תחול החובה ביניהם

רה ובכל מק) או על הנעבר, ככל וסוכם ביניהם בכתב(וההוצאות החלים בגין ההעברה ולשלמם 
אין באמור כדי המיסים וההוצאות בגין ההעברה ו/או כתוצאה ממנה לא יחולו על החברה. 

 לעניין מבצע בעל בית. 16.1.27לגרוע מהוראות סעיף 

יר את בכי הדיירים יהיו רשאים להע זה, 23, מבלי לגרוע מיתר תנאי סעיף מובהר בזאת .23.3
בסך הגבוה מסך ל משכנתא תיהם בדירה לנעברים מטעמם ולאפשר לאחרונים ליטווזכוי

 . נכון למועד חתימת הסכם זה , ככל שרובצתהנוכחית שרובצת על הדירה המשכנתא

 לפיו הסכמה מכתב ,לכך דרשתי שבו מהמועד עסקים ימי 7 בתוך ,להמציא תמתחייב החברה .23.4
 שם על אזהרה הערת לרישום לרבות, קיימת בדירה עסקה כל לביצוע התנגדות כל הל אין

וזאת בכפוף לקיום כל  ,הנעבר שם על הרלוונטיתהקיימת  בדירה הזכויות להעברת וא/ו הנעבר
 תישלח כאמור דרישה. זה 23 התחייבויות הבעלים המעביר על פי הסכם זה לרבות לפי סעיף

 תוךב שבו מקרה בכל. כנדרש הנעבר ידי על החתומים המסמכים אליה ויצורפו בכתב לחברה
 אף על, האמור המכתב אתתמציא החברה  לא, בכתב לכך ידרשתש מרגע עסקים ימי 14

ועל אף שהמעביר קיים את כל התחייבויותיו על פי  לעיל כאמור המסמכים כל על חתם שהנעבר
 לא החברה ולחברה בשם כאמור ההסכמה כתב על הבעלים כ"ב יחתום, הסכם זה כאמור לעיל

   . בעניין טענה כל תהיה

זכויות בדירה החל מהמועד בו נרשמה המשכנתא לטובת הבנק המלווה, ההסר ספק,  למען .23.5
בלבד (בכפוף להסכמת הבנק לטובתו הערת אזהרה  רשםיותעל שם הנעבר  ירשמוהקיימת לא 

    .החדשות המלווה), וזאת עד למועד רישום זכויות הבעלים ביחידות הבעלים



 

  

        

- רק הסכם חתום יחייב. טיוטה-     

מוסכם, כי עד המוכר, - הדירה על שם יחיד הבעליםום את מבלי לגרוע מאחריות החברה לרש .23.6
כאמור  משותףהבית רישום הבמסגרת  הבעלים בדירות הבעלים החדשותלמועד רישום זכויות 

  , תחולנה ההוראות הבאות:להלן 25בסעיף 

ים נהל רישום של זכויות המוכרים וצדדים שלישית, החברה, באמצעות ב"כ החברה .23.6.1
הבעלים, הנעברים "), באופן שישקף את זכויות חברה משכנתבמקרקעין (כמעין "

וכן ביחס לכל  או בשטחי המסחר, לפי העניין, חדשותהדירות ב החברהורוכשי דירות 
 ו/או למי מטעמם למכור את דירות בעליםההצמדות לדירות אלה ובאופן שיאפשר ל

ם נרשם הבניין החדש כבית וזאת אף בטרנעברים מטעמם, ל הבעלים החדשות
  משותף;

מוכר המבקש בעלים ספק על פי דרישה, לכל ת, חברה, באמצעות ב"כ החברהה .23.6.2
בהתאם בעלים , אישור בדבר זכויות הדירת הבעלים החדשהלמכור זכויותיו ב

  להוראות הסכם זה;

על התחייבויות לרישום משכנתאות, בנוסח המקובל בבנקים  החברה תחתום .23.6.3
חברות ביטוח, ובלבד שלא יהיה בחתימה על התחייבויות כאמור מסחריים ו/או ב

התחייבות כספית כלשהי לשלם לבנקים מסחריים ו/או חברות  חברהלהטיל על ה
  ;חברהכלשהם שלא התקבלו בפועל אצל ה ביטוח סכומי כסף

דירות הבעלים על כל התחייבות שנטלו ביחס ל חברהמתחייבים להודיע ל בעליםה .23.6.4
 ו/או משכון אכל שעבוד, לרבות בדרך התחייבות לרישום משכנת ובכלל זההחדשות 

  ;(אין באמור כדי לגרוע מהמגבלות הקבועות בהסכם זה על שעבוד הדירות הקיימות)

על ידי  הלקבל כל מידע רלבנטי שיסופק ל ת, מתחייבחברה, באמצעות ב"כ החברהה .23.6.5
ביחס ו דירות הבעלים החדשותו/או חליפיהם ביחס לזכויותיהם בבעלים ה

, ובכלל זה דירות הבעלים החדשותלהתחייבויות שנטלו על עצמם ביחס ל
(אין באמור כדי לגרוע מהמגבלות הקבועות בהסכם  אהתחייבויות לרישום משכנת

  ;זה על שעבוד הדירות הקיימות)

ו/או מחליפיהם כל מסמך ו/או אישור בעלים לדרוש מן ה תהיה זכאיהחברה ת .23.6.6
, כדי לקיים רישום תקין ומדויק של חברהיקול דעת ההדרוש באופן סביר, לפי ש

  מתחייבים לספק כל מידע כאמור; והבעליםו/או של חליפיהם  בעליםזכויות ה

ו/או  הבעליםמובהר כי בכל פעולה רישומית ו/או אחרת כאמור לעיל שתתבצע ע"י  .23.6.7
, לא יוטל עליהם תשלום העולה על התשלום הקבוע חברהמי מטעמם באמצעות ה

יקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על שירותי נותן שירות בהעדר בצו פ
וצו פיקוח על מחירי מצרכים  1999- רישום זכויות בפנקסי המקרקעין), תש"ס

ושירותים (קביעת מחיר מרבי לשירותי נותן שירות בהעדר רישום זכויות בפנקסי 
  .1999 - המקרקעין), תש"ס

זכויותיו בדירה החדשה לאחר חתימת  את /לשעבד/להעביררבמקרה ויחיד בעלים יבקש למכו .23.7
 23הסכם הליווי ורישום המשכנתא, יעשה הדבר בכפוף להסכמת הבנק המלווה והוראות סעיף 

עלויות הסבת הערבויות ו/או הנפקת ערבות חדשה, ככל שיידרש, יחולו  לעיל יחולו בהתאמה.
 על הבעלים.

  

 ההסכם ע"י החברהזכויות וחובות מכח העברת  .24

החברה לא תהא רשאית להסב ו/או להעביר ו/או למכור ו/או להמחות ו/או לשעבד (להלן ביחד  .24.1
) זכות מזכויותיה ו/או חובה מהתחייבויותיה, בקשר ו/או על פי הסכם זה ו/או "העברה" - 

אלא אם קיבלה לכך את אישור  ובין בעקיפין,, בין במישרין שהוא כנובע הימנו לכל צד שלישי
    ובכתב. מראש מנהלתוה הנציגות

מניות  יוקצו ו/או יועברו, אשר כתוצאה ממנה בחברה כל פעולהלרבות  –" בסעיף זה העברה"
האמור לעיל בסעיף זה, ככל  .חברההמנהלי את או הזכות למנות ו/ בחברהכוח ההצבעה  אוו/
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סחרות בבורסה לניירות ערך, לא יחול על העברת מניות, אך יחול שהוא נוגע לחברה שמניותיה נ
שיש בה כדי להקנות זכות למנות את  או פעולה אחרת העברת מניות כלעל העברת שליטה ו/או 

 מנהלי החברה.

 בנק המלווההיותיה לטובת לעיל לגרוע מזכויות החברה לשעבד את זכו 24.1אין באמור בסעיף  .24.2
 ו/או לביצוע הפרויקט באמצעות קבלן מבצע ו/או ביחס לזכות החברה למכירת דירות החברה

 ., הכל בהתאם להוראות הסכם זהושטחי המסחר

 

 רישום .25

 תורשה החברה לבטל את צו הרישום של הבניין ,לחברה ןומסירת הדירות הקיימות פינוילאחר  .25.1
  .אמושעבהקיים כבית משותף ולרושמו 

 . לעילבידי ב"כ הבעלים את ערבות הרישום, כהגדרתה  תפקיד החברהביטול הרישום  לפני .25.2

לכל  שותחדה בעליםהות דיר 10לפחות מסירת החזקה בכן בודות בפרויקט ולאחר השלמת הע .25.3
, תהיה החברה רשאית להעביר ולרשום על שמה בספרי המקרקעין חלק אחד מיחידי הבעלים

לשטח כלל הדירות  ושטחי המסחר ם ליחס שבין שטח דירות החברהיחסי מהחלקה בהתא
 וזאת עד לתיקון צו הבית המשותף ע"י החברה בהתאם להסכם זה. בפרויקט 

 לאולב"כ  החברה ידי על ישולם הרישום ביצוע בגין ב"כ החברה וב"כ הבעלים טרחת שכר .25.4
 כי הדין עורכי יאשרו םהבעלי דירות מסירת עם. כך עם בקשר הבעלים כלפי דרישה כל תהיה
  .המשותף הבית ברישום מטפלים והם שולם שכרם מלוא

לאחר השלמת העבודות בפרויקט ומסירת החזקה בדירות הבעלים החדשות לבעלים, תפעל  .25.5
קט להכנת המסמכים הדרושים לרישום הבניין/נים החדש/ים בכל הפרוי ,החברה, על חשבונה

רות הבעלים החדשות על שם הבעלים, לפי חוק כבית/בתים משותף/פים, לרבות ייחוד די
חודשים מסיום בניית  12המקרקעין. יובהר, כי רישום הבית המשותף ייעשה לא יאוחר מתום 

, לפי רישום הפרצלציהכל הפרויקט ומסירת הדירות החדשות לבעלים ו/או מסיום ביצוע 
      . מבניהםהמאוחר 
התאמה , יידחה מועד הרישום בהלויה בלבצע את הרישום מסיבה שאינה ת החברהנבצר מן 

 ו העיכוב ו/אולתקופת המניעה ו/או העיכוב ולא ייחשב הדבר הפרת הסכם זה כל עוד נמשכ
, ובלבד שהחברה נקטה בכל האמצעים הסבירים, ככל שעומדים לרשותה, להסרת המניעה

 .הסיבה לעיכוב ו/או המניעה

שם הבעלים ותרשמנה כיחידות נפרדות  למען הסר ספק, דירות הבעלים החדשות תיוחדנה על .25.6
נטי ולמעט וובבעלים הרל ןלמעט כאלו שמקור זכות מגבילה,כשהזכויות בהן חופשיות מכל 

 . זכות צד ג' שאינה נוגדת (זיקת הנאה, זכות מעבר וכו')

הבעלים. מסמכי רישום הבית ב"כ עם  באישורהחברה,  ב"כתקנון הבית המשותף ינוסח ע"י  .25.7
טרם הגשת הבקשה לרישום צו הבית והנציגות של ב"כ הבעלים  םנלעיו המשותף יועברו

הערות למסמכי רישום הבית המשותף,  להםהמשותף ללשכת רישום המקרקעין וככל ותהיינה 
ימים מהמועד בו  30התואמות הוראות הסכם זה, יעביר ב"כ הבעלים את הערותיו בכתב בתוך 

 קיבלו לידיו את הבקשה.

קבעו הוראות לענין הצמדת חניות, מחסנים, מרפסות לא מקורות, יתף יבתקנון הבית המשו .25.8
וחלק יחסי מהרכוש המשותף לדירות הבעלים החדשות ולדירות החברה, בהתאם להוראות 

 הסכם זה. 

החברה תהיה רשאית להוציא מהרכוש עד לרישום הבית המשותף בהתאם להסכם זה,  .25.9
חיצוניים, שטחים לבניית מערכות כגון ירות המשותף חניות, מרפסות לא מקורות, מחסנים, ק
וכל שטח אחר המיוחדות שטחי גגות לדירות   חדר טרנספורמציה וחדר תקשורת, שטחי קרקע, 
, , לרבות שטחי מעבר וגישה לאותם שטחיםשמותר על פי הדין להוציאו מהרכוש המשותף
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חים מדירות הבעלים ובלבד שלא יגרעו שט הולהצמידו לדירות כלשהן, והכל לפי שיקול דעת
  להן. יםוחניות המוצמד , מחסניםהחדשות

לרשום זיקות הנאה ו/או מעבר ו/או שימוש במקרקעין ו/או להקצות  החברה תהיה רשאית .25.10
 שטחים לפי דרישת הרשויות על פי התנאים בתב"ע החדשה ובהיתר הבנייה.

 . וראות שיתייחסו לחברת הניהולהוראות התקנון יכללו גם ה .25.11

, בנוסף לכל הוראה את ההוראות שלהלן בתקנון הבית המשותף לכלולתחייבת מהחברה  .25.12
 :שתאושר ותפורסם למתן תוקף מגבילה אחרת אשר תיכלל בהוראות התב"ע החדשה

שימוש יוגבלו ל, למעט שטחי המסחר, בבניינים החדשים החדשות כל הדירות .25.12.1
, יוטמעו הוראות להסרת ספק .מגורים בלבד (או מגורים בשילוב עם מקצוע חופשי)ל

 מגבלות על השימושים בשטחי המסחר.התב"ע בנוגע ל

על בעלי היחידות שהחניות  אך ורק עלות תחזוקת מתקני חניה (ככל שיהיו) תחול .25.12.2
ושטחי המסחר (דהיינו: דירות החברה  שהוצמדו לדירותיהם הינן במתקני חניה אלה

 .בלבד)

 יחול איסור מפורש על התקנת אנטנות סלולריות. .25.12.3

לחוק  52ק הרכוש המשותף שיוצמד באופן בלתי מסוים לכל דירה בהתאם לסעיף חל .25.12.4
המקרקעין יהא כדלהלן: שטח הרצפה של כל דירה לעומת שטח הרצפה של כלל 

 לא כולל שטחי ההצמדות. ,נים החדש/ים, לרבות דירות החברההדירות בבניין/

  :שטחי המסחרבכל הנוגע ל .25.12.5

כותלי העסק, יחול איסור ה מחוץ ללא יותרו בתי עסק המשמיעים מוסיק .א
מוחלט על שימוש במערכת כריזה, רמקולים ומגבירי קול מחוץ לכותלי בית 

 העסק.

 לא יותרו בתי אוכל ומסעדות עם מטבח מבשל. .ב

ממכר בשר ודגים מכל מין  ולא יותר טליזאמאפיה, שימוש לטובת  לא יותר .ג
 .מתחםל הובאוטרם בשנארזו וסוג, למעט מוצרים מעובדים 

החברה תטפל, באמצעות עורכי דין מטעמה, על חשבונה, בכל הרישומים הקשורים עם ביצועו  .25.13
ורישומה בלשכת רישום  תצ"רשל הסכם זה לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הכנת 

המקרקעין, ביטול רישום הבית/בתים המשותף/פים הקיים/מים, רישום הבניין/נים החדש/ים 
ים בלשכת רישום המקרקעין ורישום דירות הבעלים החדשות על שם כבית/בתים משותף/פ

אגב  ,על שם החברה ושטחי המסחר לעיל ודירות החברה 25.5הבעלים בהתאם לאמור בסעיף 
 ייחוד ורישום הדירות כאמור.

ו ברישום הבית המשותף ולחתום שיטפל עורכי הדיןהצדדים מתחייבים להופיע במשרדם של  .25.14
ם ביטול רישום הבית/בתים המשותף/ים על כל המסמכים, הבקשות וההצהרות הדרושים לש

ים ולשם רישום ו/או ייחוד הדירות אגף רישום ורישום הבנין/ים החדש/ים כבית/בתים משותף/
יידרש הבית/בתים המשותף/פים כאמור, ולהמציא מיד עם דרישה ראשונה כל מסמך מקובל ש

 לביצוע הרישום.

הבעלים מתחייבים, כי אם לשם יחוד זכויותיהם על שמם בדירות מבלי לגרוע מכלליות האמור,  .25.15
ו/או לחתום על  )כדוגמת אישור העירייה(ות כלשהי החדשות יידרשו להמציא אישור מרש

החברה, כל מסמך הדרוש  לב"כימציאו לחברה ו/או  –כדוגמת שטר משכנתא  –מסמך כלשהו 
לשם רישום הזכויות על שמם ו/או על שם מי מטעמם, לרבות כל בעלי הזכויות בדירתם כגון 

וכל זאת בתנאי  "בזהרה וזכויות צדדים שלישיים וכיובנקים ממשכנים, בעלי הערות א
  .שהחבות בתשלומים בגין אישורים אלו אינה חלה לפי חוזה זה על החברה
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הערות  ושטחי המסחריוחדנה לדירות החברה במעמד רישום צו הבית המשותף המתוקן, ת .25.16
האזהרה וכל הרישומים האחרים שיירשמו לגבי הדירות של החברה לפי תנאי הסכם זה, 

ייוחדו לכל  –והערות אזהרה וכל הרישומים האחרים שיירשמו לגבי דירות הבעלים החדשות 
 אחת מדירות הבעלים החדשות לפי העניין.

ו/או זכויות בנייה עתידיות, אם יהיו כאלו  רת הקמת הפרויקטשלא ינוצלו במסגבנייה זכויות  .25.17
אישור התב"ע החדשה, יהיו שייכות לכלל הבעלים בבניין/נים החדש/ים (קרי, לבעלים לאחר 

 ושטחי המסחר(וכן לחברה בכל הנוגע לדירות החברה  ושטחי המסחרורוכשי דירות החברה 
החברה לא תהא רשאית להצמיד  שותף.שטרם נמכרו לצד ג')) לפי חלקם היחסי ברכוש המ

משטח זכויות בניה כאמור לאיזו מדירות החברה ו/או לשטחי המסחר ולא תהא רשאית לניידן 
 .הפרויקט

החברה תישא בכל הוצאות הרישום, בהכנת התשריטים ובאגרות רישום הבית המשותף, ותהא  .25.18
. בכל מקרה הבעלים ושטחי המסחר רשאית לגבות את ההוצאות הנ"ל מרוכשי דירות החברה

 לא יישאו בעלויות הכרוכות בכך.

 מכרו להם הנעברים זכויות את אף החברה תרשום הבעלים שם על הזכויות רישום במעמד .25.19
 המציאווהנעברים  שהבעלים ובלבד, ומסירת הדירה 4לפני קבלת טופס  זכויותיהם הבעלים
 על הנדרשים האחריםם והאישורי המסמכיםכל יתר ו המסים אישורי את לכן קודם לחברה

  .ובכפוף לתשלום בגין רישום הזכויות כאמור רישום לאפשר מנת

ואף לאחר הרישום, להגיש  הבעלים החדשותאף לאחר מסירת דירות  תרשאיתהיה  החברה .25.20
 החברהבקשות לשינוי צו רישום הבית המשותף ביחס לשינוי הצמידויות המיוחדות של דירות 

ללא צורך בקבלת הסכמתם  ,וכיו"ב) אחסנה שטחימדת חניות ו(כגון שינוי הצ ושטחי המסחר
על פי  הבעליםובתנאי שלא יפגעו זכויות  ,יהיו זכאים להתנגד לכך שהםלכך ומבלי  הבעליםשל 

  הסכם זה.

  

 הפרות ותרופות .26

יום מיום קבלת התראה בכתב על כך  30הפרת כ"א מהסעיפים הבאים אשר לא תוקנה בתוך  .26.1
, אלא אם נקבע אחרת במפורש בסעיפים הבאים ו/או ל הסכם זהתחשב הפרה יסודית ש

על הפרת  .25, 24, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 11, 10, 9, 7, 6, 5, 4 בסעיפי משנה שלהם
, 1973 –הסכם זה על ידי מי מהצדדים יחול חוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם), התשל"ג 

  והכל בכפוף להוראות הסכם זה.

צד בתשלום שהוא חייב לשלם למשנהו על פי הסכם זה, יישא הסכום שבפיגור, החל  פיגר .26.2
לפיגור, הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן בשיעור עליית המדד הידוע במועד  14 - מהיום ה

תשלום הסכום בפועל לעומת המדד שהיה ידוע במועד שנועד לביצוע אותו תשלום וריבית 
ראי לחברה במסגרת הליווי הבנקאי לפרוייקט, החל מהמועד בשיעור הריבית בגין העמדת אש

שבו היה אמור הסכום להיות משולם ועד למועד התשלום בפועל, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד 
 אחר.

אין בהוראות סעיף זה לעיל כדי לגרוע מכל זכות וסעד אחרים העומדים לרשות הבעלים ו/או  .26.3
פרת התחייבות כלשהי של הצד האחר, ובכלל זה פי דין ו/או הסכם זה במקרה של ה- החברה על

 ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הזכות לפיצויים לפי הסכם זה ולפי הדין.

לא ינקטו הבעלים בכל צעד של ביטול הסכם זה או ביטול הערת האזהרה שנרשמה לחברה אלא  .26.4
ום" בת אם יודיעו הבעלים או עוה"ד של הבעלים לחברה בהתראה מוקדמת בכתב וב"דואר רש

 יום לפחות על כוונתם לעשות כן ונתנו לחברה הזדמנות נאותה לתקן את ההפרה הנטענת. 14

לא תנקוט החברה בכל צעד של ביטול הסכם זה אלא אם הודיעה החברה לבעלים או עוה"ד של  .26.5
יום לפחות על כוונתה לעשות כן  14הבעלים בהתראה מוקדמת בכתב וב"דואר רשום" בת 

 דמנות נאותה לתקן את ההפרה הנטענת.ונתנה לבעלים הז
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כל אחד מיחידי הבעלים אחראי באופן אישי עצמאי ונפרד לקיום התחייבויותיו ואין מי מיחידי  .26.6
הבעלים חב ו/או אחראי להתחייבויות ו/או הצהרות ו/או מעשי ו/או מחדלי יחידי הבעלים 

  האחרים ולא תחול בעניין זה חבות ו/או ערבות הדדית בין הבעלים.

לעניין זה מובהר כי הפרת הסכם על ידי מי מיחידי הבעלים לא תשמש עילה לעיכוב או הפרת  .26.7
אלא אם בשל מהות ההפרה הם אינם יכולים לקיים התחייבות הבעלים האחרים, 

התחייבויותיהם כלפי הבעלים האחרים, וזאת מבלי לגרוע מהסעדים להם תהא זכאית החברה 
  ההסכם. מאותו יחיד בעלים אשר הפר את 

כל אחד מיחידי הבעלים מצהיר בזאת, כי ידוע לו שכל הפרה של הוראה מהוראות הסכם זה  .26.8
עלולה לגרום לנזקים לשאר יחידי הבעלים ו/או לחברה ו/או לצדדים שלישיים, וכי הוא עלול 

 הצדדים הנפגעים כתוצאה מההפרה.כל להיתבע ולשלם את נזקיהם של 

של הבעלים על פי הסכם זה ו/או על פי דין בקשר לביטול מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיהם  .26.9
ההסכם ומימוש הערבויות במקרים של הפרה יסודית של החברה אשר לא תוקנה בהתאם 
 לקבוע בהסכם זה, הרי שבכל אחד מהמקרים דלהלן, יהיו הבעלים רשאים (אך לא חייבים)

 21ה מראש ובכתב של , לאחר מתן הודעהבעלים אשר חתמו על ההסכםמקרב  %80ברוב של 
יום, ובתנאי כי ההפרה לא תוקנה בתוך מועד זה, לבטל ההסכם בכפוף לתנאי המשכנתא 
שנרשמה לטובת הבנק המלווה והוראות הסכם הליווי ככל ונחתמו, ולסלק את ידה של החברה 

 ו/או מי מטעמה מן החלקה: 

ס נכסים ו/או שמונה ניתן נגד החברה צו או החלטה לפרוק (קבוע או זמני) ו/או לכינו .26.9.1
כונס נכסים זמני ו/או ניתן צו להקפאת הליכים וההחלטה או הצו כאמור לא בוטלו 

קיבלה או אם החברה  ) ימים ממועד הינתן הצו או ההחלטהתשעים( 90בתוך 
   הגישה הצעה להגיע להסדר עם נושיה.החלטה על פירוקה או 

ו/או על רכוש החברה הנמצא  הוטל עיקול על זכויות החברה בחלקה מכוח הסכם זה .26.9.2
המונע המשך תקין של הפרויקט ו/או רישום הזכויות על שם הבעלים,  באתר הבניה

 יום ממועד הטלתו. 60והעיקול כאמור לא יבוטל בתוך 

זכות מזכויותיה ו/או התחייבות מהתחייבויותיה על פי הסכם זה,  העבירההחברה  .26.9.3
 בניגוד להוראות ההסכם. 

 למעט(לא מצטברים),  צופיםר ימים 30- מלמשך למעלה  הבנייה ו עבודותאם הופסק .26.9.4
בחברה (או במי מטעמה) ושהיא לא היתה יכולה  תלויות שאינן בנסיבות מדובר אם

   .למונען באמצעים סבירים

על אף האמור, לא יובאו בחשבון עיכובים שאינם מהווים הפרה בהתאם להוראות 
    הסכם זה.

את  תיקנה ולא יסודית בהפרה מהוראותיו הוראה או זה הסכם הפרה החברה .26.9.5
הודעה של ב"כ  הימים מהמועד בו נשלחה אלי 21ההפרה תוך לא יאוחר מתום 

     הבעלים בכתב ובדואר רשום כאמור לעיל. 

הערות אזהרה או שעבודים או משכנתאות על המקרקעין שלא רשמה החברה  .26.9.6
 בהתאם להוראות הסכם זה. 

 

  והשמאי הבוררהפוסק,  .27

תגלעו בין הצדדים חילוקי דעות בכל עניין הנוגע לכריתתו של הסכם זה ו/או לביצועו ו/או היה וי
לפרשנותו ו/או להפרתו ו/או לסעדים המוקנים לצד הנפגע בגין הפרתו של הסכם זה ו/או לכל הנובע 

 ממנו, יחול האמור להלן:



 

  

        

- רק הסכם חתום יחייב. טיוטה-     

הכרעתו של הפוסק. חילוקי דעות בכל נושאי התכנון וביצוע הבנייה לפי הסכם זה, יובאו ל .27.1
. הפוסק יחויב לשמוע את הצדדים טרם מתן החלטות, האלא כמומח הפוסק לא ייחשב בורר

יהיה כפוף לדין המהותי, אך לא לדיני הראיות ולסדרי הדין, ויחויב לנמק החלטתו. בכפוף לכך 
 למעטימים ממועד פניית מי מהצדדים אליו,  10פסיקתו תהיה סופית ומוחלטת ותינתן תוך 

 .אם נקבע אחרת בהסכם זה

לא ייחשב  השמאי. השמאילפי הסכם זה, יובאו להכרעתו של  שמאי חילוקי דעות בכל נושא .27.2
יחויב לשמוע את הצדדים טרם מתן החלטות, יהיה כפוף לדין  השמאי. האלא כמומח בורר

היה המהותי, אך לא לדיני הראיות ולסדרי הדין, ויחויב לנמק החלטתו. בכפוף לכך פסיקתו ת
למעט אם נקבע אחרת , מים ממועד פניית מי מהצדדים אליוי 10סופית ומוחלטת ותינתן תוך 

  .בהסכם זה

  .בתל אביביתקיימו  והשמאי בפני הפוסקכים ההלי .27.3

חילוקי דעות בכל יתר העניינים, ללא יוצא מהכלל, הנוגעים לכריתתו של הסכם זה ו/או  .27.4
לסעדים המוקנים לצד הנפגע בגין הפרתו של הסכם  לביצועו ו/או לפרשנותו ו/או להפרתו ו/או

זה, ו/או לכל הנובע ממנו, שאינם בסמכותם של הפוסק או של השמאי בהתאם להסכם זה, 
שנים לפחות  10יובאו להכרעתו של עו"ד המתמחה בתחום המקרקעין והבנייה, בעל ותק של 

  ר דן יחיד.") כבורהבוררבתחום, אשר זהותו תיקבע בהסכמת הצדדים (להלן: "

הבורר שנבחר כאמור לעיל לא יוכל או יסרב לשמש כבורר בין הצדדים או שהצדדים שבמקרה  .27.5
ימים ממועד דרישת מי מהם בכתב להבאת  14לא יגיעו להסכמה בדבר זהות הבורר בתוך 

חילוקי דעות ביניהם להכרעת בורר, ימונה בורר, בעל כישורים כאמור לעיל,  לפי בקשת כל 
 ים, על ידי יו"ר לשכת עוה"ד.אחד מהצדד

  .בתל אביב םיתתקיהבורר הבוררות בפני  .27.6

הבורר יחויב לשמוע את הצדדים טרם מתן החלטות, יהיה כפוף לדין המהותי, אך לא לדיני  .27.7
 הראיות ולסדרי הדין, ויחויב לנמק החלטתו. בכפוף לכך פסיקתו תהיה סופית ומוחלטת.

יום, מהמועד שבו פנו אליו  21שיובא לפניו תוך  מוסכם בזאת כי הבורר יפסוק בכל עניין .27.8
ימים  21הצדדים או מי מהם, אך יהיה מוסמך להאריך תקופה זו בהתחשב בנסיבות עד 

 נוספים. 

 חתימה על הסכם זה, כמוה כחתימה על הסכם בוררות. .27.9

למען הסר ספק, סמכותו של הבורר לדון בכל מחלוקת שיעלה בפניו מי מהצדדים בקשר לכל  .27.10
ן הנוגע להסכם זה והנובע ממנו, למעט עניינים המסורים במפורש לפוסק עפ"י הוראות עניי

הסכם זה, אינה מיוחדת אך ורק למחלוקות הנזכרות בהסכם זה לעיל שלגביהן נקבע כי הבורר 
יחליט בהן, אלא היא משתרעת כאמור על כל מחלוקת הנוגעת והנובעת מהסכם זה ללא יוצא 

מסורים במפורש לפוסק, וזאת גם אם לא נקבע במפורש בהסכם לגבי מהכלל, למעט עניינים ה
 אותה מחלוקת כי היא תוכרע ע"י הבורר כאמור.

, או השמאי במקרה של חילוקי דעות בין הצדדים אם מחלוקת כלשהי הינה בסמכות הפוסק .27.11
 ./השמאייכריע בכך הבורר, והכרעתו תחייב הן את הצדדים והן את הפוסק

כולן ו/או חלקן יחולו הוראות חוק הבוררות ו/או תקנותיו בכל הנוגע על החלטות הבורר  .27.12
 לאפשרות הערעור עליהן.

, בהתאם לפסיקת הבורר / צדדיםעלויות הליכי הבוררות ו/או השמאות ו/או הפוסק יחולו על ה .27.13
    הפוסק / השמאי. 

או הפוסק על אף האמור לעיל, מוסכם כי ככל שפתיחת/ניהול הליכי הבוררות ו/או השמאות ו/
יהיו תלויים בתשלום שכרו של הבורר/השמאי/הפוסק מראש, תישא בהם החברה, עד לקבלת 
החלטת הבורר/הפוסק/השמאי ביחס לזהות הצד/דים שישא/ו בשכרו וחלוקת השכר בין 

מוסכם כי, אם הדרישה שהובאה להכרעת הפוסק/הבורר/השמאי על ידי הבעלים  הצדדים.
ה כולה או חלקה או אם הדרישה שהובאה להכרעת ו/או מי מיחידי הבעלים תדח



 

  

        

- רק הסכם חתום יחייב. טיוטה-     

הפוסק/הבורר/השמאי על ידי החברה התקבלה כולה או חלקה יהיה הפוסק/הבורר/השמאי 
 רשאי לקבוע, כחלק מפסיקתו, מי מבין הצדדים ישא בשכרו ובאלו חלקים.

ויקט, ההליכים בפני הפוסק ו/או הבורר לא יעכבו את המשך בניית הפר - מוסכם כי בכל מקרה  .27.14
למעט אם הבנייה נעשית בניגוד להוראות הסכם זה ו/או הדין ו/או למעט אם הפוסק ו/או 
הבורר הורו אחרת, שאז יהיה רשאי הצד הנפגע לפנות לבית המשפט המוסמך ולעתור להפסקת 

 הבנייה או למתן הוראות לגבי המשך הבניה תוך כדי קיום הליכי הבוררות.

או לשמאי תוכל להיעשות על ידי הבעלים באמצעות נציגות מוסכם כי פניה לפוסק, לבורר  .27.15
דירה בעלים ספציפית, שאז יהיה רשאי להבעלים בלבד, למעט במקרים בהם המחלוקת נוגעת 

 יחיד הבעלים הרלבנטי לנקוט בהליכים בעצמו וללא הנציגות.

 

 מטעם הבעליםפיקוח  .28

בעלים יהיו רשאים למנות מבלי לגרוע מאחריות החברה ו/או התחייבויותיה בהסכם זה, ה .28.1
ופיקוח על ביצוע הפרויקט והתאמתו  מך מטעמם לשם בדיקת הליכי התכנוןמפקח בניה מוס

 ובסיומה במהלך הבניהולמפרט הטכני,  , להיתרי הבניה(לרבות לתב"ע החדשה) לתוכניות
"). החברה תשתף פעולה עם המפקח המפקח מטעם הבעלים" או "המפקח" :להלןלעיל ו(

 אמור להלן: בהתאם ל

 , בגין כל חודשבתוספת מע"מ ₪ __________________יעמוד על סך של שכרו של המפקח  .28.2
וכן ועד למסירת דירות הבעלים החדשות והרכוש המשותף,  החל מהתחלת הבניה בפועל

) עבור יש להשלים(בתוספת מע"מ) ( ₪ _________תשלום חד פעמי למפקח עד לסך של  
ור בדיקת התאמת תכניות הבקשה להיתר הבניה להוראות הסכם בדיקת המפרט הטכני ועב

עבור  (בתוספת מע"מ) ₪ _________ההתקשרות; וכן תשלום חד פעמי למפקח עד לסך של  
תשלום חד פעמי למפקח עד  ;בדיקת התאמת היתר הבניה שיינתן להוראות הסכם ההתקשרות

רת דירות התמורה (במעמד עריכת ליווי של מסיעבור  (בתוספת מע"מ) ₪ _________לסך של  
    פרוטוקול המסירה).

המפקח כנגד חשבונית מס שימציא  , באמצעות הנציגות,ישולם ע"י החברהשכרו של המפקח 
  .לחברה

החברה תאפשר למפקח להיכנס לאתר הבנייה בשעות העבודה הרגילות באתר על מנת לבדוק  .28.3
ומידת התאמתן לתוכניות, להיתר  את טיב החומרים, אופן ביצוע העבודות וקצב התקדמותן

הבניה, ללוח הזמנים, למפרט הטכני ולהסכם והחברה תשתף פעולה עם המפקח במתן הסברים 
  סבירים בקשר לבנייה כאמור לעיל.

מפקח, על פי דרישתו, פרטים, עיון ההחברה ו/או הקבלן המבצע מטעמה יהיו מחויבים למסור ל .28.4
סטרוקציה, תוכניות פיתוח ותשתיות וכל תוכנית הסברים, מפרטים, נספחים, תוכניות קונ

אחרת שתידרש ושמקורה בביצוע המפורט בהסכם זה, המפרט הטכני ונספחיו השונים, פרטים, 
חומרי גמר, מסמכים ודוגמאות החומרים המצויים בידיו, בתיאום מראש עם החברה ו/או 

לצורך ביצוע עבודתו  הקבלן המבצע וכל מה שיידרש לו, הסביר ומקובל בנסיבות העניין,
  בנאמנות ומסירות כלפי הבעלים. 

המפקח יקבל לידיו, על פי דרישתו, עותק מלו"ז הפרויקט ומכל תוכניות הבניה (לרבות תכניות  .28.5
אינסטלציה, חשמל וכיוצ"ב) מראש. כן יהיה רשאי המפקח לדרוש מעת לעת מהקבלן המבצע 

 י כל הנושאים, הכרוכים בביצוע העבודה. העתקים מיומני עבודה, בהם יצוינו כל ההערות לגב

מבלי לגרוע מכל סמכות שהוקנתה למפקח בהסכם זה, ובכפוף לאמור בהסכם זה, מוסכם כי  .28.6
במידה ויסבור המפקח כי חומרים או ציוד, אשר החברה או הקבלן המבצע מטעמה משתמש 

חלק של העבודה בהם, אינם באיכות הדרושה על פי הדין ו/או הוראות הסכם זה ו/או כי כל 
המתבצע או שבוצע אינו בהתאם לתוכניות, להיתר הבניה ולמפרטים ו/או אינו עומד ברמה 
הדרושה על פי הסכם זה, יתריע המפקח על כך בפני החברה ויעביר את התייחסותו לנציגות 

 הבעלים. 



 

  

        

- רק הסכם חתום יחייב. טיוטה-     

נשוא הפרויקט  למפקח לא תהיה כל סמכות להפסיק ו/או לעכב את ביצוע איזה מהעבודות .28.7
 או  קיצוניים נזקיםחשש לחשש לליקוי בטיחותי או פיקוח נפש או חשש לבמקרים של  למעט
דחו י. למען הסר ספק, ככל שיתברר כי החלטתו של המפקח כאמור שגויה, כי אז יהפיכים בלתי

 הקבועים לביצוע התחייבויות החברה על פי הסכם זה.הרלוונטיים בהתאמה המועדים 

באי מינויו, כדי לגרוע מאיזו התחייבות החברה ו/או הקבלן מטעמה אין במינוי המפקח ו/או  .28.8
ו/או להטיל על הבעלים איזושהי אחריות חוזית או נזיקית או אחריות כלשהי ו/או אחריות 

 לטיב ורמת הביצוע של העבודות ו/או איכות הבנייה. 

הבעלים  בקשה שתופנה לחברה על ידי המפקח מטעם הבעלים כמוה כבקשה שהופנתה על ידי .28.9
 ויחולו עליה הוראות הסכם זה בהתאמה.

 

  וסבסוד דמי תחזוקה חברת הניהול .29

, אשר יחולו עליה הוראות שתנהל את הרכוש המשותף בפרויקט ניהולהחברת  בחרית החברה .29.1
     .זה להלן 29סעיף 

עלי מניות החברה לא יהיה כל אינטרס, ולב חברת הניהול לא תהא חברה הקשורה לחברה
 עסקי או אחר, בחברת הניהול שתיבחר כאמור.

הרכוש המשותף חודשים ממועד מסירת  12 - לתקופת ההתקשרות עם חברת הניהול תוגבל  .29.2
דירות בעלים חדשות, בכל בניין חדש, לידי  3בבניינים החדשים ולא לפני שנמסרו לפחות 

  .בעליהן

שייגבו ע"י חברות ניהול בפרויקטים  לדמי הניהולרת הניהול יהיו דומים שתגבה חב דמי הניהול .29.3
יהיו  דמי הניהול –, ובהיעדר פרויקטים כאלה חדשים דומים בשכונת יד אליהו באותה עת

שייגבו בפרויקטים חדשים דומים בשכונות אחרות בדרום תל אביב,  לדמי הניהולדומים 
 באותה עת.

מסירת דירותיהם החדשות, על חוזה ניהול, בנוסח ב החזקהלקבלת הבעלים יחתמו, כתנאי  .29.4
 . ואשר יאושר מראש ע"י ב"כ הבעלים זהה לחוזה הניהול שיחתם על ידי רוכשי דירות החברה

  לבעלים אשר יתגוררו בפועל בדירותיהם החדשות סבסוד דמי התחזוקה .29.5

 רוע מחובת החברה לקיים את הוראות התב"ע החדשהכדי לג זה לעיל 29בסעיף  אין באמור
בעלים אשר יתגוררו בפועל עבור  /דמי הניהולבדבר הבטחת סבסוד דמי התחזוקה השוטפת

, בין באמצעות קרן הונית שתופקד מראש ובין באופן אחר, כפי שיוסכם בדירותיהם החדשות
     .בין החברה לבין העירייה

ב"ע החדשה שתאושר ותפורסם למתן תוקף לא יכללו במקרה בו הוראות התמובהר, כי אף 
ועל אף כל הסכם/סיכום שיגובש בעניין זה  ,או יכללו הוראה בנוסח אחר/שונה הוראה כאמור,

, לפני מסירת החזקה בדירות להבטיח בכל מקרה החברה מתחייבת –בין העירייה לבין החברה 
בעלים אשר יתגוררו בפועל הכל את סבסוד דמי התחזוקה שיחולו על  הבעלים החדשות,

המשולמים נכון למועד  הפרש שבין דמי התחזוקהסכום השווה לבבדירותיהם החדשות, 
שיידרש תשלומם לאחר מסירת החזקה בדירה חתימת הסכם זה לבין דמי התחזוקה/ניהול 

 במקרה של יחיד בעלים שבבעלותו יותר מדירה אחת .לפחות שנים___ , וזאת למשך החדשה
רק ביחס לדירה אחת מבין דירותיו האמור בסעיף זה יחול  – עזרה וביצרון)רות די(למעט 

במקרה של "תא משפחתי" אחד (קרבה ראשונה) שיתגורר בשתי דירות ואולם,  החדשות
    .חדשות במתחם, כי אז הזכאות תהא ביחס לשתי הדירות

חדשות והיא באה כדי לגרוע מהוראות חוק הרשות הממשלתית להתמובהר, כי אין בהוראה זו 
    .תהיינה חופפות) תקופות הסבסוד(ואולם  להוסיף עליה

(הבטחת המנגנון וקיום התנאים בהתאם לסיכום עם העירייה,  קיום התחייבות זו של החברה
  .ע"י הבעלים מהווה תנאי לקבלת החזקה בדירות הבעלים החדשות במצטבר)
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 (המיועדים לשימוש/מעבר הציבור) וצירי הולכי הרגלבפרויקט  תחזוקת השטחים המגוננים .29.6

כדי לגרוע מחובת החברה לקיים את הוראות התב"ע החדשה לעיל זה  29בסעיף אין באמור 
מנגנון לסבסוד תחזוקת השטחים המגוננים בפרויקט (שאינם מהווים גינות  הבטחת בדבר

    אותו בניין בלבד) וצירי הולכי הרגל.שהשימוש בהן מוגבל לשימושם של בעלי הדירות ב
מובהר, כי אף במקרה בו הוראות התב"ע החדשה שתאושר ותפורסם למתן תוקף לא יכללו 

החברה  –ועל אף כל הסכם/סיכום שיגובש בעניין זה בין העירייה לבין החברה  הוראה כאמור,
תחזוקת את  החדשות,, לפני מסירת החזקה בדירות הבעלים להבטיח בכל מקרה מתחייבת

 ללא הגבלת זמןוזאת  באופן שהם לא יחולו על הבעלים, ,דמי הביטוחהשטחים הנ"ל, לרבות 
    .(לשלילת אחריות הבעלים לעניין זה)

(הבטחת המנגנון וקיום התנאים בהתאם לסיכום עם העירייה,  קיום התחייבות זו של החברה
     .ע"י הבעלים מהווה תנאי לקבלת החזקה בדירות הבעלים החדשות במצטבר)

 

 שונות .30

פי הסכם זה על הצד האחר, - כל צד רשאי לשלם במקום הצד האחר, כל סכום שתשלומו חל על .30.1
) 14וזאת לאחר שהתרה בצד האחר בהודעה בכתב לשלמו, והצד האחר לא שילמו, תוך עשרה (

פי הסכם זה על הצד האחר, - ימים מהמועד שנדרש לעשות כן. שילם צד סכום כלשהו החל על
יהיה הצד המשלם רשאי לדרוש את השבתו מהצד האחר או לקזזו מכל סכום שהוא חייב 
לאותו צד. הצד המשלם יהיה זכאי לקיזוז הסכום או להחזר הסכום, מיד עם דרישתו 
הראשונה, כשסכום זה יישא ריבית בשיעור הריבית בגין העמדת אשראי לחברה במסגרת 

ום הסכום ועד ליום השבתו בפועל והפרשי הצמדה הליווי הבנקאי לפרוייקט, החל מיום תשל
 למדד המחירים לצרכן, וזאת בלא לגרוע מכל סעד אחר השמור לצד המשלם.

כל דין או  עפ"ימסמכים שיידרשו  וכיו"ב , יחתמו על כל מסמך, בקשה, הצהרהכל  הצדדים .30.2
 הצדדים.נוהל כדי לאפשר קיום הוראות הסכם זה, וכדי לאפשר ביצוע של כל התחייבויות 

כל תיקון או תוספת להסכם זה ייערכו בכתב וייחתמו ע"י הצדדים, שאם לא כן, לא יהא להם  .30.3
 כל תוקף.

שום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא ייחשבו כוויתור מצד הבעלים  .30.4
בכל  כולן או מקצתן,או החברה על זכות מזכויותיהם והם יהיו רשאים להשתמש בזכויותיהם, 

 עת שימצאו לנכון.

הבעלים מצהירים, כי ידוע להם שהסכם זה ייחשב אף כ"הסכם לטובת צד שלישי" ביחס לכל  .30.5
יתר הבעלים וכי הפרת הוראה מהוראות הסכם זה באופן שעלול לגרום לנזק למי מיחידי 

 הבעלים יעמדו לאותם הבעלים כל הסעדים כנגד יחיד הבעלים  בגין הפרת הסכם

רים, כי התחייבויותיהם על פי הסכם זה תקפות גם לגבי חליפיהם, כולל הבעלים מצהי .30.6
 יורשיהם ו/או רוכשי ו/או מקבלי היחידות מהם.

, כי הסכם זה ייחתם בלא שמי מן ותמוסכם מפורשות בין החברה לבין כלל הבעלים בחלק .30.7
אלא הבעלים יהיה זכאי לתוספות ו/או הטבות שדרוגים במפרט שלא בתמורה כספית בצידן 

 אם נכתב במפורש אחרת בהסכם זה. התחייבות זו הינה יסודית. 

בכל מקום בו נדרש אישור ו/או הסכמת הבעלים למתן ארכת זמן כלשהי לקיום התחייבויות  .30.8
החברה, יהיה די במתן אישור בכתב על ידי נציגות הבעלים וכן עוה"ד של הבעלים. סעיף זה 

הבעלים ליתן ארכת מועדים לחברה מכוח ייפוי  ולב"כמהווה הוראה בלתי חוזרת לנציגות 
 הכוח שנמסר לעוה"ד הבעלים. 

כתובות הצדדים לעניין הסכם זה, הינן כנקוב בכותרות להסכם זה. כל הודעה שתישלח מצד  .30.9
למשנהו בדואר רשום לפי כתובתו דלעיל, אלא אם כן הודיע צד למשנהו על שינוי בה, תיחשב 

שה ימי עסקים מעת מסירתה למשלוח לבית הדואר של כאילו הגיעה לתעודתה בתום שלו
הנמען (אף אם לא קיבל בפועל את דבר הדואר), ואם נמסרה ביד, יום עסקים אחד לאחר 
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על כתובתם העדכנית,  קיימתלא הודיעו הבעלים בכתב לחברה לאחר פינוי הדירה ה מסירתה.
 ד בעלים באופן אישי.כל הודעה שנמסרה לעוה"ד מטעם הבעלים תחשב כאילו נמסרה ליחי

  
  :ולאחר שקראנו את ההסכם והבנו את תוכנו, באנו על החתום

  
  
  

        

        

  

  
  
  


