
 

 

 הסכם פינוי בינוי

 _______, שנת _____לחודש       שנערך ונחתם בתל אביב ביום 

 

 –בין  –

 יפו - בתל אביב 185-197יפת בעלי הזכויות בדירות בבניינים ברחוב  

 אשר שמותיהם וכתובותיהם המלאים מפורטים בטבלה בשולי הסכם זה

 המיוצגים לצורך הסכם זה על ידי: 

, משדרות יהודית ממשרד משרד פרידמן, יקותיאל, אינגבירגיא יקותיאל עוה"ד  .1
  197, 191, תל אביב בכל הנוגע לבעלי הזכויות בבניינים יפת 8

תל אביב בכל הנוגע לבעלי הזכויות בבניינים  30מיכאל גבע ממנחם בגין עוה"ד  .2

 .189,193,195, 187, 185יפת  

 "( בעלי הדירות" ו/או "הבעליםו/או " "הדיירים)אשר ייקראו ביחד להלן: " 

 מצד אחד;

 –בין ל –

 ___________________ 

 שכתובתה : ______________________________________ 

 באמצעות המורשים לחתום מטעמה ולחייבה: ______________

 
 

 "(החברה)להלן ביחד וכל אחד לחוד: " 

 מצד שני;

והמחזיק  הזכויות מצהיר, כי הינו הבעלים ו/או הזכאי להירשם כבעלוכל אחד מיחידי הדיירים  הואיל
הנמצאת  דירהב , לרבות בחלק יחסי ברכוש המשותף ובזכויות הבניה,הבלעדי של מלוא הזכויות

יפו, הבנויים  -בעיר תל אביב   197 -ו  195, 193, 191, 189, 187, 185יפת באחד מהבניינים ברחוב 
: בהתאמה )להלן 7000בגוש  206 -ו  205,  203, 202, 201, 199, 198חלקות כעל המקרקעין הידועים 

)כל  להסכם זה נספח א'( כמפורט בנסח רישום המקרקעין המצורף כ"המקרקעין" -" והחלקות"
 "(;הדירה הנוכחיתאחת מדירות/יחידות הדיירים כמפורט בנסח המקרקעין תיקרא להלן: "

, כי הינו בעל החזקה הבלעדית בדירה לדירה הנוכחיתצהיר, ביחס וכל אחד מיחידי הדיירים מ והואיל
מוגנת וכי למיטב  הו/או הזכאי להחזיק בה בין בעצמו ובין באמצעות שוכר בשכירות שאינ הנוכחית

ידיעתו זכויותיו בדירה הנוכחית חופשיות מכל תביעה ו/או צו ו/או חוב ו/או שיעבוד ו/או משכון 
המקרקעין רישום ו/או זכויות צד ג' כלשהן למעט אלו המפורטים בנסח ו/או משכנתה ו/או עיקול 

 ;להסכם זה 'א כנספח מצורףה

, כהגדרת מונחים אלה מסמך ההזמנה להציע הצעותפורסם על ידי המנהלת  13.10.2021וביום  והואיל
  ;בהסכם לביצוע פרויקט פינוי בינוי במקרקעיןלהתקשרות להלן, 

לפיה  -החברה הציעה לדיירים להתקשר עימה בעסקה מסוג פינוי בינוי במסגרת ההליך כאמור ו והואיל
כל אחד בכפוף לאישורה של התוכנית החדשה, כהגדרה להלן, והתקיימות יתר התנאים המתלים, 

יחד (, והחברה תבנה על המקרקעין תיהרסהנוכחית  ההנוכחית, הדיר האת הדיר ההדיירים יפנמ
מבנה/מבנים חדשים למגורים  (ככל שתיכללנה חלקות נוספות בתוכנית החדשה פותעם חלקות נוס
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אשר בהם  -על פי התוכנית החדשה נוספים מותרים למסחר ו/או למבני ציבור ו/או לשימושים  כןו
 "(;הצעת החברה)להלן: " כהגדרתה להלןתחתיה, דירה חדשה בעל דירה נוכחית תינתן לכל יחיד 

ובכפוף למילוי  נבחרה על ידי הדיירים מבין יתר ההצעות שהוגשו במסגרת ההליך והצעת החברה והואיל
להתקיימות התנאים המתלים, בכפוף כאמור בהסכם זה, וו בהצעת החברה כל התחייבויות החברה

, כך שלחברה יוקנו כל הזכויות בחלקות הממכר כהגדרתו להלןימכרו הדיירים לחברה את 
אמור בהסכם זה להלן, ובתמורה להן תבנה החברה לדיירים את ובבניינים הקיימים, בכפוף ל

דירות הבעלים החדשות, תעביר את הזכויות בהן לבעלותם וכן תיתן להם את התמורות הנוספות 
 בהתאם להסכם זה והכל כמפורט בהסכם זה. 

בתנאים ובהתאם להצעת החברה הדיירים מעוניינים להתקשר בעסקה מסוג פינוי בינוי, החברה וו והואיל
 כמפורט בהסכם זה להלן. 

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ובחזקת תנאיו. .1.1

כותרות סעיפי ההסכם נועדו אך ורק לנוחות העיון וההתמצאות בו ואין להיעזר בהן לצורך  .1.2
 פרשנותו של חוזה זה.

האמור בהסכם בא להוסיף ולא ו מהווים חלק בלתי נפרד ממנונספחים המצורפים להסכם זה ה .1.3
בכל  לגרוע מכל התחייבות החלה על הצדדים על פי הנספחים, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

יגברו  – משמעות בין האמור בהסכם לבין האמור בנספחיו -אי התאמה ו/או דו, מקרה של סתירה
 .המיטיבות עם הבעליםהוראות ה

"בעלי הדירות" משמעותם גם ביחיד וגם ברבים, ובלשון זכר  -"הבעלים" "הדיירים" ובהסכם זה  .1.4
 לפי העניין. -משמעו גם בלשון נקבה 

, למעט בעלי הדירות הציבוריותבין החברה לבין כלל הבעלים עמם תתקשר החברה בהסכם ) .1.5
דירות הדיור  אשר עמם תחתום החברה על נספח שינויים בנוסח שיסוכם מול בעלי כהגדרתם להלן

(, ייחתם חוזה בנוסח זה בלבד, ובלא שמי מן הבעלים ' להסכם זהנספח כבהציבורי אשר יצורף כ
, למעט , ביחס למי מיתרת הבעליםעודפת יהיה זכאי לתוספות ו/או הטבות, ו/או לתמורה כספית

רים כמפורט בהסכם זה ונספחיו ולמעט הטבות אשר החברה מחויבת בהענקתן למי מיחידי הדיי
 . התחייבות זו הינה התחייבות יסודית. הזכאי לכך על פי דין

חרף האמור, בכפוף לאישור מראש ובכתב של הנציגות, כהגדרתה להלן, כפי שתהיה מעת לעת,  .1.6
תהיה רשאית החברה לסייע בידי בעלים בעלי צרכים מיוחדים )לדוגמה, מטעמי גיל ו/או בריאות 

)נוסף על אלה הקבועות  רות בצרכים המיוחדים כאמורוכד'( וליתן להם הטבות שונות הקשו
 צטרך להעניק את אותה ההטבה לשאר הדיירים. ת, מבלי שבהסכם זה(

 הגדרות ונספחים .2

 בהסכם זה יהיו למונחים הבאים המשמעות כמופיע לצידם:

ברחוב , 7000בגוש  206 -ו  205,  203, 202, 201, 199, 198חלקות  -" החלקות" או "המקרקעין" .2.1

יפו ועליהן בנויים כיום הבניינים  -בעיר תל אביב  197 -ו  195, 193, 191, 189, 187, 185יפת 
 . הקיימים

הבנויים על  ( כל אחד,עמודים קומת מעל) קומות 4 בני, בנייני מגורים 7 -" הבניין/ים הקיים/ים" .2.2
 .המקרקעין הכוללים את הדירות הנוכחיות

וכן את לקות וכל הבנוי עליהן, לרבות הבניינים הקיימים, מתחם המאגד את הח -" המתחם" .2.3
, כפי שיוכרז בהתאם לחוק 7000בגוש  194חלק מחלקה ו 210, 197, 152, 154, 175- 174חלקות 

 להלן. 5.1.3פורט בסעיף מ, כ2016 -הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תשע"ו 
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כל בניין אשר ייבנה במסגרת הפרויקט ואשר יכלול,  -" החדשים הבניינים" או "הבניין החדש" .2.4
בין היתר, את דירות הבעלים החדשות, את דירות החברה, את שטחי הציבור, ושטחים נוספים, 

 אשר יוקמו על פי הסכם זה.

דות דיור כמפורט בנסח רישום המקרקעין )נספח א'( לרבות השטחים ייח 84 - הנוכחיות" הדירות" .2.5
הצמודים להן, חלקן ברכוש המשותף, מרפסות וכן כל הזכויות השייכות ו/או הצמודות להן לרבות 

 .זכויות הבניה הקיימות השייכות להן ו/או המיוחסות / שייוחסו להן

דירות הנוכחיות יקבעו, לא יאוחר ממועד הגשת הבקשה שטחי ה - שטחי הדירות הנוכחיות"" .2.6
מדידה של מודד מוסמך שיוסכם מראש ובכתב על ידי נציגות הדיירים ושכרו   לפי להיתר הבניה

אשר ניתן עד למועד  סופי היתר בנייה על פיישולם על ידי החברה. המדידה תכלול כל שטח שנבנה 
ה בהתאם לכללי החישוב הקבועים בצו המכר תיעשכן וחתימת ראשון הדיירים על הסכם זה 

יתר הדירות. רשימת שטחי הדירות כמפורט תצורף להסכם זה לא יאוחר ממועד הגשת הבקשה ל
. השטח הנקוב לצד כל דירה ודירה יהווה את "שטח הדירה הנוכחית" לכל נספח ב'ותסומן כבניה 

   דבר ועניין, לצורך קביעת הדירה החדשה של כל אחד מהדיירים.

במקרה של סגירת מרפסת מקורה  - על אף האמור לעיל לצורך קביעת שטח הדירה הנוכחיות
קיימת, אף ללא הוצאת היתר בניה בגין הסגירה, שטח המרפסת ייחשב כחלק משטח הדירה 

 , נעשתה קודם למועד פרסום התכנית להתנגדויות. הנוכחי ובלבד שהסגירה כאמור

חברה ממשלתית עירונית לדיור לשיקום ולהתחדשות שכונות  חלמיש -"חברות הדיור הציבורי"  .2.7
  .החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מו עמידראו  בתל אביב יפו בע"מ

חברות הדיור הציבורי או איזה ת על ידי המנוהלבמתחם ת נוכחי הדירכל  –" דירות הדיור ציבורי" .2.8
 . מהן

כחית. לעניין זה מספר יחידים שהינם בעלי כל מי שהינו בעל זכויות בדירה נו -יחיד הדיירים" " .2.9
 זכויות בדירה אחת נוכחית ייחשבו לצרכי הסכם זה ביחד כ"יחיד דיירים".

 יפו. -עיריית תל אביב  -" העירייה" .2.10

 יפו.  -הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב  -" הוועדה המקומית" .2.11

 מחוז תל אביב. -הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה  -" הוועדה המחוזית" .2.12

רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים על פי דין, בעל ניסיון בפרויקטים האדריכל  -" האדריכל" .2.13
 , ובלבד שיאושר מראש ובכתב על ידי חברההדוגמת ובסדר גודל של הפרויקט אשר ימונה על ידי 

 . אלא מטעמים שיפורטו בכתב וסרבישלא המנהלת ו הנציגות

שפורסמה ברשומות  (507-0802983)תכנית מפורטת מס' 4707 מק/תא -" התוכנית החדשה" .2.14
להפקדה להתנגדויות במועד פרסום התוכנית להתנגדויות דלהלן. לאחר אישור ופרסום התוכנית 

 פי שיאושר כנוסח המחייב לצרכי הסכם זה.כהחדשה למתן תוקף יראו בנוסח 

 .31.8.2021 יום –" מועד פרסום התוכנית להתנגדויות" .2.15

יחידות דיור חדשות שתבנה החברה במסגרת הפרויקט עבור  84 -"הבעלים החדשותדירות " .2.16
היחסי לרבות השטחים שיוצמדו להם ולרבות חלקן  )לרבות חברות הדיור הציבורי(, הדיירים

  .ברכוש המשותף, והכל בהתאם להוראות הסכם זה ולהוראות כל דין והבלתי מסוים

שיוקמו במסגרת  ,)לרבות יחידות מסחריות( שייבנוכל הדירות, היחידות  -" דירות החברה" .2.17
לרבות ההצמדות , או את שטחי הציבור אינן מהוות את דירות הבעלים החדשותואשר  הפרויקט

ברכוש המשותף, והכל בהתאם להוראות הסכם זה ולהוראות והבלתי מסוים וחלקן היחסי להן 
 כל דין.

, לרבות על ידי החברה במסגרת הפרויקט ושיבנ ייםציבור ים לשימושיםמבנ -" שטחי הציבור" .2.18
, בהתאם לדרישות התוכנית החדשה, אשר יימסרו וירשמו בקומת הקרקע של הבניינים החדשים
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שימוש לפי הוראות התוכנית החדשה ו/או  הםעל שם עיריית תל אביב שתהא רשאית לעשות ב
 בהתאם לכל דין.

ת הבעלים החדשות, אשר לא יפחת ברמתו המפרט הטכני על פיו תיבנינה דירו -" המפרט הטכני" .2.19
וכן לא יפחת מהמפרט הטכני לפיו תיבנינה להסכם זה  1כנספח ד' ורףמפרט העקרוני המצהמ

פנטהאוז( -דירות החברה הטיפוסיות )שאינן "דירות מיוחדות" כדוגמת דירות גן, פנטהאוז ומיני
עמה ע"י רוכשי דירות החברה למעט שינויים ו/או תוספות בתשלום שיוזמנו מהחברה ו/או מי מט

פי חוק המכר -עם הכנת מפרט טכני עלהציבורי.  סוכמו עם בעלי דירות הדיוריולמעט שינויים כפי ש
יוכן מפרט טכני על ידי החברה לדירות הבעלים החדשות ובכפוף לאישור המפקח  לדירות החברה

, יצורף מפרט טכני זה להסכם ההנדסי כי המפרט הטכני כאמור תואם את הוראות הסכם זה
או יותר מדירות  %15. יובהר, כי שדרוגים שתיתן החברה ללא תוספת תשלום לרוכשי כנספח ד'

 החברה יתווספו למפרט הטכני של דירות הבעלים החדשות. 

מלוא זכויות הדיירים במקרקעין וביחידות הנוכחיות, לרבות כל זכויות הבניה  -" הממכר" .2.20
והכל עד מועד קבלת אישור אכלוס לבניינים החדשים ינה להן בעתיד המוקנות או שתוקנ

 4, למעט ביחס לבעלים אשר לא זכאים לפטור מלא ממס שבח בהתאם לפרק חמישי ולפרויקט

לחוק מיסוי מקרקעין, לגביהם החברה רשאית לראות בעסקה כמכר חלקי במסגרתו מוכרים 
קבלת שירותי בניה לבניית דירת הבעלים הבעלים את חלקם בזכויות הבניה שבבעלותם עבור 

 החדשה.

שאותו תבצע החברה על פי הסכם זה  )בהינף אחד(פינוי ובינוי פרויקט בנייה מסוג  -" הפרויקט" .2.21
מקרקעין סמוכים, בכפוף להתקיימות התנאים יחד עם במקרקעין או בכל חלק מהם ו/או 

ת כל הדירות הנוכחיות מכל מחזיק המתלים, ועל פי התוכנית החדשה, במסגרתו יפנו הדיירים א
החברה תהרוס את הבניינים וו/או חפץ ו/או זכות צד ג', בתנאים ובכפוף להוראות הסכם זה 

בהתאם לתוכנית החדשה והיתרי בנייה כדין. הפרויקט את הבניינים החדשים הקיימים ותבנה 
מטעם הרשויות , בכפוף להוראות התוכנית החדשה, הוראות או בשלבים יבוצע במהלך אחד

 .המלווה גורםהמוסמכות או הגבלות, ככל שקיימות, מטעם ה

פי -על ן/נוהיתר/י בניה, לרבות היתר/י חפירה או דיפון, על כל תיקוניהם שיינת -"בניה היתר" .2.22

האמור בהסכם זה להלן לבניית הבניין החדש, שיתבקש/ו על ידי החברה, ואשר עם אישורו על ידי 
 .כנספח ג', להסכם זה /יםחתום /הם( כשהוא/הםנספחיו )על /פוהרשויות יצורף

כל העבודות בקשר עם תכנון, ביצוע והשלמת הפרויקט לרבות כל העבודות  –" העבודות" .2.23
עבודות תכנון להוצאת היתר המפורטות בהסכם זה כעבודות אשר באחריות החברה ובכלל זאת 
ל העבודות הנדרשות לצורך בניה, כאמור בהסכם זה ובהתאם להוראות התוכנית החדשה, כ

לרבות דירות החברה, דירות  יםהחדשנים ם, ההקמה והבנייה של הבניימיהקיי ניםהריסת הבניי
כולל העבודות המפורטות בהיתר הבניה שיתקבל עם  הבעלים החדשות, והשטחים הציבורים

יחידות כל תיקוניו, במפרט הטכני ועל פי הוראות כל דין, עד להשלמתם המלאה ומסירתם של 
ידרש לכך במסגרת י)ככל שומסירתם לידי העירייה הבעלים לבעלים וכן בניית שטחי הציבור 

תוכנית ההתוכנית החדשה(, ביצוע כל עבודות תשתיות ופיתוח כפי שידרשו על פי היתר הבניה ו
החדשה ו/או על פי דרישת הרשויות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בניית מדרכות, שבילים, 
אמצעי מיגון, גינון, גידור, תיעול וחיבור לרשות התיעול, תאורה, חיבור של קבע לרשת החשמל, 

ייה לרשת המים ולרשת הביוב, הגז, הטלפון וכל יתר עבודות הגימור והפנים המפורטות בהיתר הבנ

בלבד, תשלום כל האגרות, ההיטלים ויתר התשלומים לצורך  המתחםובמפרט הטכני, בתוך תחום 
הבניה ולצורך חיבור הבניין החדש ודירות הבעלים החדשות, לרבות שטחי הציבור ודירות החברה 

 בעלים החדשותדירות הכל לרשתות התשתית השונות וקבלת כל האישורים הנדרשים לאכלוס 
והכל לפי הוראות התוכנית החדשה, היתר הבניה והמפרט הטכני, ובכפוף  יםהחדש ניםוהבניי

 להוראות הסכם זה.

ביצוע של כל העבודות כהגדרתן לעיל וכמתחייב על פי הסכם זה, לרבות  -" השלמת העבודות" .2.24
ביצוע והשלמת מלוא העבודות המפורטות בתוכניות ההגשה, היתרי הבניה והמפרט הטכני, או כל 

דירות הבעלים החדשות מוכנות למסירה  ים שהוזמנו על פי הוראות הסכם זה באופן שבו כלשינוי
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למסירה לעירייה, ולרבות חיבור הבניין החדש, דירות הבעלים  יםלדיירים ושטחי הציבור מוכנ
לרשת החשמל, בחיבור קבוע ושטחי הציבור והצמדותיהן )חניות ומחסנים, ככל שיהיו(  החדשות

בניית הרכוש המשותף והשלמת והשמשת המתקנים שנועדו לשרת את הבניין  המים, הביוב,
היינו, מעליות )כולל מעליות פועלות ולאחר ביקורת(, חדרי מדרגות, מערכת חשמל,  ,החדש

אינסטלציה, מים, ניקוז, הכנת צנרת לטלפון חוץ, מתקני אשפה, ניקוי אתר ביצוע העבודות ופינויו 
כאשר הסתיימה הקמת החניון וכל המערכות בחניון פועלות באופן , מכל ציוד, כלים ופסולת

, רישום התקבל אישור אכלוס לבניינים החדשים ולדירות החדשות המאפשר שימוש סביר ובטוח,
ועל  ל בהתאם לקבוע בהסכם זהווהכבית משותף ורישום דירות הבעלים החדשות על שם הבעלים, 

 .פי כל דין

 להלן. 5ים המתלים כמפורט בסעיף כל התנא -" התנאים המתלים" .2.25

בעלי דירות נוכחיות שבבעלותם ארבע חמישיות לפחות מתוך  -" רוב מיוחס מבין בעלי הדירות" .2.26
פחות מהרכוש המשותף בכלל הבניינים הקיימים כלל הדירות במקרקעין, ושלושה רבעים ל

צמודים לדירותיהם, ובלבד שבבעלותם שני שלישים לפחות מהדירות בכל אחד מהבניינים 
הקיימים, ולפחות שני שלישים מהרכוש המשותף בכל אחד מהבניינים הקיימים צמודים 

חוק לי הדירות" על פי או כל רוב מיוחס אחר כפי שיקבע בהגדרת "רוב מיוחס מבין בע לדירותיהם
  כהגדרתו להלן. ,עידוד מיזמים

המועד שנקבע לפינוי הדירה הנוכחית ומסירת החזקה בה לחברה, כשהיא  -" מועד פינוי הדירה" .2.27
 .להלן 7.2פנויה מכל אדם וחפץ, כמפורט בסעיף 

בעלים בהתאם ידי הלדירות הבעלים החדשות היום שנקבע למסירת החזקה ב -" מועד המסירה" .2.28
 .להלן 14.1לאמור בסעיף 

תעודה מאת מוסד תכנון מוסמך בישראל, בהתאם להוראות  -" תעודת גמר" או "אישור אכלוס" .2.29
או כל אישור אחר אשר יינתן  1970-תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, תש"ל

 ע"י הרשויות המוסמכות ואשר יאפשר את אכלוס הבניין החדש ללא סייג.

חברה לשיכון בע"מ, אשר הוסמכה ע"י הדיירים החתומים עמה על  עזרה ובצרון –" המנהלת" .2.30
כתבי הרשאה כמנהלת הפרויקט לצורך תכנון וניהול הפרויקט מטעמם ואשר החברה התחייבה 

בהתאם  קט(י)לרבות הוצאות שהוציאה העירייה לצורך מימונה בגין הפרו לשלם את הוצאותיה
 כם זה.להס יח' נספחלמפורט ב

 מסמך הזמנה להציע הצעות אשר פורסם ע"י המנהלת ביום -" מסמך ההזמנה להציע הצעות" .2.31
להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד  נספח כא'על כל הוראותיו ונספחיו המצורף כ 13.10.2021

 הימנו.

אשר נבחרו באסיפה של בעלי הדירות כמפורט בכתב מבין הדיירים נציגות  -" נציגות הדיירים" .2.32
 להסכם זה.  'בנספח יהמינוי והסמכה לנציגות המצורף כ

שימונה בהסכמה בין בינוי, -שמאי מקרקעין מוסמך ע"פ דין ובעל ניסיון בתחום פינוי -י" השמא" .2.33
החברה והנציגות ובאישור המנהלת ואשר שכרו ישולם על ידי החברה, לצורך קביעת דמי השכירות 

לצורך ליווי ומתן ייעוץ לדיירים בכל נושא שמאי הנובע שישולמו לבעלים בתקופת הפינוי וכן 
   .נספח כג'מהסכם זה, ואשר הסכם ההתקשרות עימו יצורף כ

ע"י נציגות הדיירים, לצורך ליווי הדיירים שמונה מהנדס בנין,  -המפקח ההנדסי"" או "המפקח" .2.34
הסכם זה, בפרויקט לרבות בחינת המפרט הטכני, בדיקת התאמת התוכנית החדשה להוראות 

התאמת הבקשות להיתרי הבנייה לתוכנית החדשה ולהוראות הסכם זה, פיקוח על עמידה בלוחות 
כניות והזמנים ועל איכות ביצוע הפרויקט והתאמתו למפרט הטכני הסופי, להוראות הסכם זה, ולת

ת של אדריכלים ויועצים. כמו כן, המפקח ילווה את הדיירים בעת מסירת דירות הדיירים החדשו
, הכל כמפורט בהסכם ההתקשרות שנחתם בין נציגות הדיירים לדיירים, ובמהלך תקופת הבדק

וחתימתה על המפקח . החברה תחתום על ההסכם עם להסכם זה נספח טז'עם המפקח המצורף כ
 בהתאם למפורט בהסכם הנ"ל. ההסכם תהווה הסכמה והתחייבות לשלם את שכרו
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ס בנין אשר זהותו תיקבע בהסכמת החברה ונציגות מהנד -" הפוסק ההנדסי" או "הפוסק" .2.35
הצדדים על ידי יו"ר מלפי בקשת אחד הפוסק הדיירים, ובהעדר הסכמה בדבר זהות הפוסק ימונה 

ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל, שיתבקש למנות כפוסק מהנדס בנין, ותיק 
עם התמחות בפרויקטים של  ם של בניהשנים לפחות, העוסק בפרויקטי 10ובכיר, בעל ניסיון של 

 . התחדשות עירונית

אדריכל אשר זהותו תיקבע בהסכמת החברה ונציגות הדיירים, ובהעדר  -" הפוסק לענייני תכנון" .2.36
הסכמה בדבר זהות הפוסק לענייני תכנון, ימונה לפי בקשת אחד מהצדדים על ידי יו"ר ארגון 

תבקש למנות כפוסק לענייני תכנון אדריכל, ותיק המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל, שי
ואשר לא העניק ו/או מעניק שירותים לחברה במישרין או שנים לפחות,  10ובכיר, בעל ניסיון של 

 העוסק בתכנון פרויקט של פינוי בינוי בסדר גודל של הפרויקט.  בעקיפין,

ונציגות הדיירים,  אשר זהותו תיקבע בהסכמת החברה שמאי -" הפוסק לעניינים שמאיים" .2.37
הצדדים על ידי מ, ימונה לפי בקשת אחד ם שמאייםובהעדר הסכמה בדבר זהות הפוסק לענייני

שמאי העומד בקריטריונים למינוי "שמאי פינוי בישראל, שיתבקש למנות  לשכת השמאיםיו"ר 
 בינוי", כהגדרתו בחוק עידוד מיזמים.

רלוונטיים ומוכחים, שייבחר ע"י החברה ויבצע את קבלן בעל ידע וניסיון  -" הקבלן המבצע" .2.38
עבודות הבנייה כקבלן ראשי, ואשר יהא בסיווג מתאים על פי הדין לביצוע העבודות המוטלות עליו 

. אין באמור בכדי לגרוע מהאפשרות שהחברה תשמש כקבלן המבצע ובלבד בקשר עם הפרויקט
 . שתעמוד בתנאים האמורים בהסכם זה

בטרם תתקשר החברה בהסכם עם הקבלן המבצע, תודיע אינה הקבלן המבצע, מקום בו החברה 
בכוונתה  ים, לפחות, אשרמבצע ניםקבל 3ם של החברה לנציגות הדיירים וב"כ הדיירים על זהות

למי . לנציגות הדיירים, זכות להתנגד פנות אליהם לצורך עריכת מכרז קבלנים או בחירת קבלניםל
ימי עסקים מיום קבלת הודעת  10וזאת בתוך  תהמוצעשימה מהקבלנים המוצעים מתוך הר

המבצע איתו מטעמים סבירים שינומקו בכתב. הקבלן  יםהמוצע ניםהחברה בדבר זהות הקבל
מינויו של הקבלן המבצע לא יגרע מאחריות  יבצע את העבודות כקבלן ראשי.תתקשר החברה 

 החברה לפי הסכם זה. 

המקרקעין, לרבות מקומות חניה שלא הוצמדו לדירות  כמשמעותו בחוק -" הרכוש המשותף" .2.39
בפרויקט ולרבות זכויות בניה שלא נוצלו במסגרת הפרויקט או זכויות בניה עתידיות שתאושרנה 

  לאחר קבלת אישור אכלוס לפרויקט.

תאגיד בנקאי ו/או מבטח ו/או שיתוף פעולה ביניהם, המוסמך על פי חוק  -" הגורם המלווה" .2.40
ות בנקאיות או פוליסות ביטוח לטובת הדיירים אשר יעניק לחברה ליווי פיננסי להנפיק ערבוי

 לבנייה במסגרת הסכם ליווי סגור לבניית הפרויקט וינפיק ערבויות או פוליסות ביטוח כאמור.

ידי הלשכה -מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על -" מדד המחירים לצרכן" .2.41
 .המרכזית לסטטיסטיקה

ידי הלשכה המרכזית -מדד תשומות הבניה למגורים המתפרסם על -" מדד תשומות הבניה" .2.42
 .לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי שיבוא במקומו

אשר  פרידמן, יקותיאל, אינגביר עורכי דין,משרד עו"ד גיא יקותיאל מ"ד העו -" ב"כ הדיירים" .2.43

אשר נבחר ע"י אל גבע כה"ד מילשמש כבאי כוחם, ועו  197, 191יפת  מרחובע"י הדיירים  ונבחר
 .כוחם ילשמש כבא 189,193,195, 187, 185  הדיירים מרחוב יפת

 .משרד עורכי הדין אשר ימונה על ידי החברה לצורך ליווי משפטי לפרויקט זה -" ב"כ החברה" .2.44

 על תוספותיו והתקנות מכוחו.  - 1969חוק המקרקעין, התשכ"ט,  -" חוק המקרקעין" .2.45

, על תוספותיו, הצווים והתקנות 1973 -חוק המכר )דירות(, התשל"ג  -" ת(חוק המכר )דירו" .2.46
 מכוחו.

 .2008 -צו המכר דירות )טופס של מפרט( )תיקון( התשס"ח  -" צו המכר דירות" .2.47
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חוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות( התשל"ה  -" חוק המכר הבטחת השקעות" .2.48
-1974. 

 .2016-חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תשע"ו -" חוק להתחדשות עירונית" .2.49

 .2017-חוק התחדשות עירונית )הסכמים לארגון עסקאות(, תשע"ז -" חוק לארגון עסקאות" .2.50

, על כל תיקוניו, עדכוניו 1963-חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, תשכ"ג -" חוק מיסוי מקרקעין" .2.51
 כל ולרבות מכוחו הביצוע הוראות/או ווכל תוספת לחוק כאמור, לרבות התקנות ו/או ההוראות 

 )בכפוף להוראות הסכם זה(. בעתיד שתאושרנה/או ו בתוקף שעה הוראת

 .1975-חוק מס ערך מוסף, תשל"ו -" חוק מע"מ" .2.52

 .2006-מיזמי פינוי ובינוי(, תשס"וחוק פינוי ובינוי )עידוד  -" חוק עידוד מיזמים" .2.53

 בהסכם זהבא אך להוסיף על האמור  ספח השינוייםנלהסכם זה.  'הכנספח  –" נספח השינויים" .2.54
( יהיו ההוראות המפורטות רו ההוראות המיטיבות עם הבעליםעל נספחיו, ובהעדר סתירה )אז יגב

 זה. משלימות להוראות הסכם השינויים בנספח 
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 נספחים

 זה יצורפו הנספחים הבאים אשר יחשבו כחלק בלתי נפרד ממנו:להסכם 

 נסח רישום; -נספח א' 

 (; יצורף לאחר ביצוע המדידותדו"ח מדידה של הדירות הנוכחיות ) -נספח ב' 

 (;יצורף לאחר קבלתוהיתר הבניה ) - נספח ג'

 (;יצורף לאחר קבלתוהמפרט הטכני שיוכן לפי חוק המכר ) -נספח ד' 

  עקרונות המפרט הטכני; - '1נספח ד

הידוע במועד הסכם  חוק המכר הבטחת השקעותנוסח ערבות חוק מכר ]**נוסח בהתאם לתקנות  -נספח ה' 
 זה. ככל והנוסח הנ"ל יעודכן עד מועד הנפקת הערבויות, הנוסח המיטיב עם הדיירים יחייב החברה[;

 ;נוסח הערבות להבטחת תשלום שכ"ד -' ונספח 

 נוסח ערבות הבדק; - נספח ז'

 נוסח ערבות מיסים; -נספח ח' 

 נוסח ערבות רישום; -' טנספח 

 נוסח יפוי כח בנושאי תכנון; - 1'ינספח 

 נוסח יפוי כח לרישום הערת אזהרה ולנקיטת הליכים משפטיים; - 2'ינספח 

 ;נוסח יפוי כח מיסוי - 3'ינספח 

 נוסח יפוי כח להבטחת התחייבויות הדיירים; - 4'ינספח 

 ייפוי כוח לפעולות מול בנק יחיד דיירים; - 5נספח י'

  פרוטוקול החברה לאישור העסקה נשוא הסכם זה ולמתן ייפוי כוח למחיקת הערות אזהרה; - 'אנספח י

 כתב מינוי והסמכה לנציגות הדיירים;  -' בנספח י

  ונוסח אישורי ביטוח החברה;נספח הוראות הביטוח  -' גנספח י

 כתב הסכמה של בני זוג; -' דנספח י

 שאלוני מיסוי;  -' טונספח 

 הסכם מפקח; -נספח טז' 

 הסכם שכ"ט ב"כ דיירים; -' יזנספח 

 נספח החזר הוצאות המנהלת; -' יחנספח 

 כתב הוראות לנאמן; -נספח יט' 

 ; ולביצוע פעולות במקרקעין לביטול הערת אזהרהנוטריוני נוסח ייפוי כח  -נספח כ' 

  ;(לא מצורף בפועל אך מהווה חלק בלתי נפרד מהוראות ההסכם) מסמך ההזמנה להציע הצעות -נספח כא' 

 נספח שינוים הדיור הציבורי; -נספח כב' 

 ;(בהמשך בהתאם להוראות ההסכםיצורף ) הסכם שכ"ט השמאי -נספח כג' 

 כתב ערבות; -כד'נספח 

 נספח השינויים; –כה' נספח 

 מיקום הדירה החדשה במגדל;בחירת הודעה על    -נספח כו' 
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 הצהרות הדיירים .3

כל אחד מיחידי הדיירים מצהיר, מאשר ומתחייב )באופן אישי וללא ערבות הדדית ליתר הדיירים( 
 :כדלקמן

כי הינו הבעלים ו/או זכאי להירשם כבעלים של הדירה הנוכחית כמפורט בנסח הרישום המצורף  .3.1
כנספח א' להסכם זה. כל אחד מיחידי הדיירים שזכויותיו או זכויות הבעלות שלו בדירה הנוכחית 
אינן רשומות בספרי המקרקעין על שמו, מתחייב לרשום את הדירה הנוכחית בבעלות על שמו לא 

או המועד התקיימות התנאי המתלה הראשון והתנאי המתלה השני, יום מיום  180מחלוף  יאוחר 
על ידי הבנק המלווה, הראשון מבין השניים, והוא מצהיר כי לא קיימת מניעה כלשהי לכך דרש ישי

 מלעשות כן. 

יקול, כי נכון ליום חתימת הסכם זה דירתו נקייה מכל חוב, תביעה, שעבוד, צו, משכון, משכנתה, ע .3.2
לטובת בנק או ו/או משכון ו/או הערה  ה[ משכנת1הערת אזהרה או זכויות צד ג' כלשהו , למעט: ]

על חלק  בנסח הרישום המצורף כנספח א'  יםחברת ביטוח לטובת מוסד פיננסי כלשהוא הרשומ
או משכון או הערת אזהרה  ה[ משכנת2"(; ]משכנתת יחיד הדיירים)להלן: "מיחידי הבעלים 

לטובת בנק או חברת ביטוח או מוסד פיננסי וכן כל הערה או עיקול או צו הרשומים בנסח  םשאינ
המגבלות יחידי הדיירים בדירה הנוכחית )להלן: "חלק מהרישום המצורף כנספח א' על זכויות 

[ זכויות שוכר ו/או מי שישכור את הדירה הנוכחית בחוזה בשכירות בלתי מוגנת, 3"(; ]הקיימות
 להלן. 3.10 -ו 3.9בסעיפים ם יפעלו הדיירים כמפורט אשר לגביה

לעיל,  3.2כהגדרתן בסעיף  ,ותיו בדירה הנוכחית רשומות מגבלות קיימותיחיד דיירים, אשר על זכוי .3.3
התקיימות יום מיום  180מתחייב לפעול להסרתן, על חשבונו ובאחריותו, וזאת לא יאוחר מחלוף 

על ידי הבנק לכך דרש יאו המועד שי התנאי המתלה הראשון והתנאי המתלה השני במצטבר
למעט משכנתת יחיד דיירים אשר תוסר על ידי החברה בשיתוף  המלווה, הראשון מבין השניים

  . להלן 3.4פעולה עם הבעלים כמפורט בסעיף 

 3.2רתה בסעיף יחיד הדיירים, כהגד משכנתתיחיד דיירים שעל זכויותיו בדירה הנוכחית רשומה  .3.4
לעיל, מתחייב לאפשר לחברה לנקוט בשמו בפעולות הדרושות לקבלת הסכמת הגורם הממשכן 
לביצוע של הסכם זה לרבות לעניין הסרת משכנתת יחיד הדיירים לצורך שעבוד המקרקעין לטובת 

הגורם המלווה באופן שלא יגרום לעיכוב כלשהו באיזה משלבי ביצוע הסכם זה ו/או הפרויקט, 
 להלן. 21.11 - 21.9 פיםפורטים בסעיהכל בתנאים המ

הסרת משכנתת יחיד הדיירים והמגבלות הקיימות עניין ים למבלי לגרוע מהתחייבות הדייר .3.5
כל אחד והסמכת החברה לנקוט בפעולות בשמו לעניין הסרת משכנתת הבעלים, כמפורט לעיל, 

ועד למסירת החזקה בדירות החדשות, על ידו מיחידי הדיירים מתחייב, כי מיום חתימת הסכם זה 
, עיקול, הל חוב, תביעה, שעבוד, צו, משכון, משכנתמכ ותנקיוזכויותיו בה תישאר הדירה הנוכחית 

"(. מובהר כי אין באמור כדי למנוע מכל מניעההערת אזהרה או זכויות צד ג' כלשהו )לעיל ולהלן: "
אחד מיחידי הדיירים למכור את דירתו הנוכחית או לשעבדה לטובת מוסד פיננסי מוכר, בתנאים 

 .לןלה 3.10 בסעיף כאמור מוגנת בלי בשכירות' ג לצדאו להשכירה  להלן 28כמפורט בסעיף 

אזי  ,יותיו של מי מיחידי הדיירים בדירה הנוכחית מניעהותוטל על זכ ,אם לאחר חתימת הסכם זה .3.6
ימים ממועד היווצרותה של המניעה או  90בתוך  ,מתחייב אותו יחיד דיירים להסירה על חשבונו

 מיום שנבקש לכך בכתב ע"י החברה, לפי המאוחר. 

, לפי העניין, 3.6או  3.3ה בתוך המועדים בסעיפים היה ולא הוסרו המגבלות הקיימות או המניע .3.7
חית של יחיד מועד בו תבקש החברה לשעבד בפועל את הדירה הנוכלא יאוחר מהובכל מקרה 

הדיירים לצורך קבלת ליווי בנקאי בהתאם להוראות הסכם זה, אזי מבלי לפגוע בהתחייבות יחיד 
ימים לפעול  21הדיירים, תהיה החברה רשאית, לאחר משלוח התראה ליחיד הדיירים, בכתב בת 

 כדלקמן:

מגבלות ויפעלו במשותף לצורך הסרת הבשלב ראשון, יחיד הדיירים והחברה יבואו בדברים  .3.7.1
 הקיימות ו/או המניעה. 
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לעיל, החברה תהיה  3.7.1המניעה כאמור בס"ק  ו המגבלות הקיימות ו/אוהיה ולא הוסר .3.7.2
חשבונו של יחיד הדיירים לרבות ע"י המניעה על המגבלות הקיימות ו/או רשאית להסיר את 

 הפקדת בטוחה חליפית לנושה על חשבונו של יחיד הדיירים. 

קיומה של מניעה כאמור ו/או שעבוד אי הסרת המגבלות הקיימות ו/או ידוע ליחידי הדיירים כי  .3.8
ט זכויותיו בדירה הנוכחית בניגוד לקבוע בהסכם זה, ימנעו ו/או יעכבו קבלת ליווי בנקאי לפרויק

 ו/או את ביצוע הפרויקט, וכי אי הסרת המגבלות הקיימות ו/או המניעה במועדים הקבועים לעיל
, עלול לגרור דחייה מתאימה בלוחות הזמנים הנקובים בהסכם זה למילוי התחייבויות ע"י מי מהם

לדייר ובלבד שהחברה הודיעה בזמן סביר על דבר העיכוב כלפיו ו/או כלפי יתר הדיירים, החברה 
לא תהווה הפרה של  דחיית המועדים לב"כ הדיירים. בנסיבות האמורות בסעיף זהעצמו וכן 

התחייבויותיה על פי הסכם זה במועדן ובלבד את ההסכם על ידי החברה ובלבד שהחברה קיימה 
המגבלות הקיימות ו/או שהעיכוב בביצוע התחייבויות החברה נובע באופן ישיר מעיכוב בהסרת 

 מובהר כי עיכוב על ידי מי מיחידי הדיירים לא יהווה הפרה על ידי יתר הדיירים. המניעה. 

יחיד דיירים שדירתו הנוכחית הושכרה לפני חתימתו על הסכם זה, מתחייב להביא לידיעת השוכר  .3.9
אודות חתימתו של הסכם זה. יחיד דיירים שהשכיר את דירתו הנוכחית, לפני חתימת הסכם זה, 

חודשים )כולל תקופות אופציה( ממועד אישור  18שר עשויה להסתיים לאחר שכירות א לתקופת
את פרטי  שוכרלהביא לידיעת הבסמוך לאחר חתימתו על הסכם זה  מתחייבהחדשה,  התוכנית

השוכר עד למועד הפינוי  ו שללפינויהעומדים לרשותו ולפעול בכל האמצעים החוקיים  הסכם זה
ות באופן שבו השוכר יתחייב לפנות את הדירה הקיימת במועד או להביא לתיקונו של הסכם השכיר

 הפינוי, על אף המועדים שנקבעו בהסכם השכירות. 

לאחר שחתם על הסכם זה,  ,כל אחד מיחידי הדיירים מתחייב, כי אם ישכיר את דירתו הנוכחית .3.10
שר לדירה יחתום הוא על הסכם לשכירות בלתי מוגנת בלבד. בכל הסכם שכירות שייחתם על ידו בק

הנוכחית יודיע כל אחד מיחידי הדיירים לשוכר כי הוא חתם על הסכם זה ותיכלל התחייבות של 
יום,  90כלפי יחיד הדיירים לפנות את הדירה הנוכחית במועד הפינוי בהודעה מוקדמת של  השוכר

שחוזה על מנת  ,ככל הניתן ,הדיירים יפעלו כך שלא ייגרמו כל מניעה ועיכוב בביצוע הסכם זה.
השכירות יקבע שההתחייבות לפינוי מוקדם כאמור היא בבחינת חוזה לטובת צד שלישי, שהצד 

)בדבר חוזה  כי אי הכללת התחייבות כאמור ,. להסרת ספק מובהר בזאתהשלישי תהיה החברה

 לא תחשב כהפרה של הסכם זה. לטובת צד שלישי(

היר כי דירתו אינה מוחזקת על ידי דייר מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל אחד מיחידי הדיירים, מצ .3.11
 .1972 -הגנת הדייר )נוסח משולב(, תשל"ב לחוקמוגן בהתאם 

כי ככל שדרושה הסכמה או אישור אפוטרופוס או בית המשפט להתקשרות מי מיחידי הדיירים  .3.12
יחידי הדיירים לקבל את ההסכמה מי מבהסכם זה או לביצוע הוראה כלשהי מהוראותיו, מתחייב 

 ו, בעצמו ועל חשבונו, במועד שלא יגרום לעיכוב בקיום התחייבויותיהענייןאישור כאמור, לפי או ה
בהתאם להסכם. בנוסף, ככל שלאחר מועד חתימת ההסכם, יידרש יחיד הדיירים לבצע שינוי 
ברישום הבעלות בשל פטירה ו/או מינוי אפוטרופוס ו/או צו של בית משפט, יפעל יחיד הדיירים 

חודשים מהמועד שבו נודע לו על הצורך  6לביצוע השינוי בהקדם האפשרי ולא יאוחר מחלוף 
ובכל מקרה לא יאוחר ממועד שבו תידרש החברה לרשום את השעבודים לטובת  בתיקון הרישום

 . המלווההגורם 

כל אחד מהדיירים מצהיר, כי במועד חתימת הסכם זה אין לו בן זוג ו/או צד שלישי אחר שאינו  .3.13
רשום כבעל זכויות בדירה בלשכת רישום המקרקעין הזכאי לטעון לזכויות בדירה הנוכחית שלו 

ת להתגורר בדירה ו/או העלול לעכב או לפעול כנגד ביצוע הסכם זה. ככל שיתברר כי יש לרבות זכו
לו בן זוג או צד ג' כאמור, יהיה עליו להמציא, במועד חתימת הסכם זה, הסכמה של אותו בן זוג 

להסכם זה כמו כן יחיד הדיירים  'דנספח יאו צד שלישי לביצוע ההסכם, בנוסח המצורף כ
ב כי הנ"ל יחתמו על כל מסמך שיידרש על ידי הגורם המלווה. יחיד הדיירים ישתף הרלוונטי יתחיי

פעולה במקרה הצורך באופן מיידי בכל הנדרש להסרה של כל מניעה, תביעה, דרישה ו/או עיכוב 
 עקב כך. 
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כי הוא משלם באופן שוטף את כל חובותיו לכל רשות שלטונית בגין הדירה הנוכחית, לרבות ומבלי  .3.14
מכלליות האמור: מיסים עירוניים, לרבות ארנונה, היטלים ותשלומים אחרים החלים עליו  לגרוע

לפי הסכם זה, ככל  ידועל פי דין, ומתחייב להמשיך לעשות כן עד ליום פינוי הדירה הנוכחית על 
למי מיחידי הדיירים בגין תשלומים כאמור, הוא קיים חוב שהדין מחייב, ובכפוף לתנאיו. ככל ש

לא יאוחר ממועד התנאי המתלה הראשון והשני או עד  ירו בהקדם ובכל מקרהדב להסמתחיי
 למועד מסירת הודעת הפינוי, לפי המוקדם.

למיטב ידיעתו, לא מתקיימים הליכים משפטיים ו/או מנהליים בקשר לדירתו הנוכחית ו/או לחלקו  .3.15
 יכים כאמור. זכויותיו בהם ולא ידוע לו על כל כוונה לנקוט בהללבמקרקעין ו/או 

ין הקיים כל עבודה יהנוכחית ו/או בבנ בדירהכי החל ממועד חתימתו על הסכם זה ואילך, לא יבצע  .3.16
מתחייב יחיד הדיירים  ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או בנייה הטעונה היתר, וזאת ללא היתר כדין.

ראש ובכתב. כי אם יבקש לבצע בנייה המצריכה היתר בניה, יהא הדבר טעון הסכמת החברה מ
במקרים  הסכמההחברה לא תסרב לתת הסכמתה אלא מטעמים עניינים וסבירים, ולא תסרב לתת 

מיוחדים, כגון הצורך לבצע עבודות לצורך הנגשת הדירה לנכה וכדומה. בכל מקרה, מוסכם 
ומובהר בזה כי תוספת בנייה שתבוצע לאחר חתימה על הסכם זה לא תבוא בחשבון במנגנון חישוב 

 ורה ולא תזכה את הדייר בכל תמורה שהיא. התמ

מתחייבים  דייריםכי ידוע לו כי חריגות בניה עשויות לגרום לעיכוב בהוצאת ההיתר ויחידי ה .3.17
להימנע מכל פעולה אשר מהווה חריגת בניה והם מתחייבים לשאת במלוא התשלומים ו/או חובות 

מסמך הנדרש לצורך ההסדרה בקשר עם אותן חריגות ככל שישנם ומתחייבים לחתום על כל 
 האמורה. 

אין לו כל התחייבויות כלפי צדדים שלישיים כלשהם העומדות בסתירה או עלולות לעמוד בסתירה  .3.18
להתחייבויותיו על פי הסכם זה וכי מעת חתימת הסכם זה ואילך ועד להשלמת מלוא התחייבויותיו 

בהתחייבויות סותרות כלשהן, אלא  כלפי החברה על פי הסכם זה, לא יתחייב כלפי צדדים שלישיים
 בכפוף להוראות הסכם זה. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר יחיד הדיירים, כי לגבי הדירה הנוכחית לא התקשר בהסכם  .3.19
ו/או בעסקת מכירת זכויות בנייה או בהסכם ארגון כהגדרתו  38בינוי/תמ"א -פינויאחר לעסקת 

 . המנהלת להתקשרותו מולבחוק לארגון עסקאות, פרט 

יעוץ משפטי ניתנה לו הזדמנות לקבל חתם על הסכם זה לאחר שכי כל אחד מיחידי הדיירים מצהיר  .3.20
מרצונו ולאחר שיקול דעת חופשי על ידו וחתם על הסכם זה  שנבחרמב"כ הדיירים או מעו"ד 

 . ועצמאי

ככל שמי מיחידי הדיירים לא יחתום על הסכם זה ו/או יפר את תנאי ההסכם באופן שיש בו כדי  .3.21
להפריע למימוש הפרויקט או כל חלק ממנו, לרבות בכל הקשור לפינוי הדירה הנוכחית במועד 
הפינוי, כי אז מתחייבים יתר יחידי הדיירים לשתף פעולה עם החברה לצורך נקיטה בכל הליך 

הדיירים המפרים, לרבות בהתאם להוראת חוק עידוד מיזמים,  מיחידיה כנגד מי שתבחר החבר
ו/או בהתאם לכל חוק אחר. בחרה החברה לנקוט בהליכים כאמור, יחולו מלוא ההוצאות הכרוכות 
בהליכים המשפטיים על החברה. בטרם הגשת תביעה, תחתום החברה על כתב שיפוי כלפי כל 

בנוסח שיאושר מראש  או תשלום שיידרשו לשאת בהם, ככל שיידרשוהדיירים לכיסוי כל הוצאה ו/
אין באמור בכדי  . יובהר, כי, בקשר עם ניהול ההליכים המשפטייםובכתב על ידי ב"כ הדיירים

 לגרוע מהתחייבות החברה לנקוט בהליכים כנגד סרבנים עם חתימת הרוב המיוחס על הסכם זה.

על כל  -לאחר שקיבל את אישור ב"כ הדיירים  –ם כל אחד מיחידי הדיירים מצהיר כי יחתו .3.22
עפ"י הסכם זה ובמיוחד לצורך  התחייבויותיוהמסמכים הדרושים ויבצע כל פעולה לצורך קיום 

הוצאת היתר הבניה או כל היתר או רישיון אחר הדרושים להקמת הבניין החדש והפרויקט לרבות 
 לתנאי הסכם זה.  חברת חשמל, בזק, פיקוד העורף וכיוצ"ב, והכל בכפוף
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כי יחתום על כל המסמכים הנדרשים לצורך הוצאתו לפועל של הפרויקט והוצאת היתר הבנייה  .3.23
חבות ו/או התחייבות נוספים מעבר תשלום ו/או וזאת בכפוף לכך שלא יוטלו עליו כל חוב ו/או 

 . לאלה המפורטים בהסכם זה

מסמיך את ב"כ הדיירים ו/או ב"כ החברה כל אחד מיחידי הדיירים מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .3.24
על כל מסמך לצורך תכנון ואישור הפרויקט, לרבות  בשמולחתום  ו/או מי שמוסמך מטעם החברה

התוכנית החדשה, ככל שיתבקשו על ידי המנהלת, אישורה של פעולות הנדרשות לצורך לצורך 
וקה, תכנית עיצוב אדריכלית תכנית איחוד וחללרבות לצורך טיפול בעררים או עתירות מנהליות, 

וקבלת היתר הבנייה וזאת מתוקף ייפוי הכוח התכנוני הבלתי חוזר אשר נחתם על ידו ומצ"ב 
 ובכפוף לקיום התנאים הקבועים בהסכם זה. 1י'נספח להסכם זה ומסומן כ

ידוע לדיירים כי החברה תבטיח את הליווי הבנקאי שתקבל לצורך בנית הפרויקט בשעבוד מלוא  .3.25
, במתחם, ובמגרשי הבנייה שייווצרו על פי התוכנית החדשה, לטובת הגורם במקרקעיןויות הזכ

 המלווה וזאת לפני תחילת הבנייה, כמפורט בהמשך הסכם זה להלן. 

לשם קידום הפרויקט הסמיכו יחידי הדיירים את נציגות הדיירים, לפעול לשם הוצאתו לפועל של  .3.26

לבי הפרויקט ועד למסירת הדירות החדשות כמפורט הפרויקט ולשמש נציגות הדיירים בכל ש
להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד  'בנספח יהמצורף כ כתב מינוי והסמכה לנציגות הדייריםב

 ממנו. 

מהבעלים  51%הבעלים יהיו רשאים להחליף בכל שלב את חברי הנציגות או חלקם בהחלטה של  .3.27
  ם.מיהקיינים בנייכל אחד מהב

הנציגות בקשר עם הפרויקט ובקשר להפעלת סמכויותיה כאמור בהסכם זה,  החלטות ופעולות של .3.28
תחייב את הבעלים לכל דבר ועניין וללא עוררין. על אף האמור ולהסרת ספק יובהר, כי הנציגות 

טות הנוגעות לענייניהם הפרטניים של יחידי הדיירות ו/או בקשר לשינוי לאינה מוסמכת לקבל הח
כך גם  .ירים ו/או בקשר עם הבטוחות אשר החברה מעמידה לבעליםלרעה בתמורה המגיעה לדי

נציגות הבעלים אינה מוסמכת לחתום בשם בעלי הדירות על הסכם כל שהוא ו/או מסמך אחר שיש 
 ,הדיירים את הנציגות 66%הסמיך רוב מיוחס של בו כדי לשנות מהוראות הסכם זה אלא אם 

 לקבל החלטה בנוגע לעניין מסוים באופן מפורש. 

נציגות הדיירים תעמוד בקשר רצוף וישיר עם החברה בכל הנוגע להסכם זה ולביצועו. כל ההודעות  .3.29
כי יובאו לידיעת כל אחד מיחידי בהסכם זה  לגביהן נקבעהדיירים פרט להודעות  לנציגותתימסרנה 
 הדיירים. 

שור ו/או הסכמת הדיירים למתן ארכת זמן לקיום התחייבות בכל מקום בו נדרש בהסכם זה אי .3.30
החברה, יהיה די במתן אישור בכתב על ידי נציגות הדיירים, אשר תהיה רשאית לתת  מהתחייבויות

חודשים כל אחת. סעיף זה מהווה הסמכה לנציגות ליתן הארכת  6רכות שלא יעלו על ושתי א
 מועדים לחברה כאמור. 

את מינוי נציגות הדיירים  ו/או מאשרר ים בחתימתו על הסכם זה מאשרכל אחד מיחידי הדייר .3.31
וכן כי תפעל בשמו ובמקומו לצורך ביצוע  'בנספח יכמפורט בכתב המינוי וההסמכה המצורף כ

ההוראות ומילוי הסמכויות החלות על הנציגות על פי הסכם זה, ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה 
  ידה זה אלא אם פעלה הנציגות או מי מחבריה בזדון. כלפי הנציגות בשל מילוי תפק

 51% של אסיפת הנציגות הואחוקי קוורום  .החלטות בנציגות תתקבלנה ברוב קולות הנוכחים .3.32
  .מכלל הנציגים המשתתפים לפחות

החברה תהיה רשאית, לאחר מועד קבלת אישור הועדה המקומית על מתן היתר בניה בתנאים,  .3.33
וללא סגירת  ואחריותה בחצר הבניין, חזית הבניין חשבונהעל הפרויקט, שילוט לפרסום להציב 

באופן שלא יפריע למעבר הולכי רגל ולא יפגע , אזורי העבודה והפיגומים, חלונות או מרפסות
החברה היא יזם הפרויקט והמנהלת  בשגרת החיים של בעלי הדירות. בשלט הפרסום יצוין כי

ויקט. כל הוצאה לרבות כל המסים, האגרות, הקנסות תאר את אופי הפרימשמשת כמנהלת ו
על החברה בלבד  וחולוכל עלות בקשר לכך יוההיטלים הקשורים בהצבה ובאחזקה של השילוט 
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והאחריות לקבלת כל האישורים הנדרשים על ידי הרשויות לצורך הצבת שילוט כאמור תחול על 
 ו/או חבות בגין השילוט האמור. החברה תפטור את הדיירים או המנהלת מכל אחריותהחברה. 

התחייבויות כל אחד מהדיירים, תחול בנפרד מיתר הדיירים, ללא ערבות הדדית זה לזה, וכל אחד  .3.34
מיחידי הדיירים יהיה אחראי באופן בלעדי להתחייבויותיו הוא, ואף אחד מיחידי הדיירים לא 

על אף האמור התחייבות הדיירים  יישא באחריות לחיובי או הפרות יחידי הדיירים האחרים.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הדיירים  באותה דירה נוכחית הן התחייבויות הדדיות.

המקיימים והחברה לתבוע את כל אחד מיחידי הדיירים אשר יפרו התחייבויותיהם עפ"י ההסכם 
 , במלוא הנזקים שיגרמו להם, בגין הפרת ההסכם על ידם ועל פי כל דין.זה

כי הוא מתחייב לאפשר לנציגי החברה, לנציג/י הרשויות הנוגעות בדבר ולבעלי מקצוע ויועצים  .3.35
-וזאת לצורך ביצוע הפעולות הנחוצות על ,לבקר, בנפרד או ביחד, במקרקעין וכן בדירה הנוכחית

 פי הסכם זה ובקשר אליהן, לרבות אך לא רק ביצוע מדידות, בכפוף לתאום מראש.

עד לרישום הבניין החדש כבית משותף ירת הדירה החדשה ליחיד הדיירים והחל ממועד מס כי .3.36
בלשכת רישום המקרקעין לא יבצע בעצמו או באמצעות מי מטעמו, כל שינוי או תוספת או עבודה 

או אשר עלולים לעכב את רישום  בדירה החדשה או בבניין החדש, הדורשים קבלת היתר בניה
  .הבית המשותף

ית החדשה, וכן לא יתנגד לכל הליך, בקשה שיוגשו ע"י החברה לצורך ביצוע כי לא יתנגד לתכנ .3.37
 197לבקשות להיתרי הבניה, בקשות להקלות, וכן כי לא יגיש תביעה מכח סעיף  לרבותהפרויקט 

וכן כי לא יגיש כל תביעה או עתירה בגין כל תכנית או הליך או בקשה כאמור,  ,לחוק התכנון והבניה
ונספחיו ולהתחייבויותיה על פי הצעתה  ה פועלת בהתאם להוראות ההסכםוזאת כל עוד החבר

 .לדיירים

כל אחד מהדיירים מצהיר בזאת כי מילא את כל הפרטים להם נדרש בשאלוני המיסוי המצורפים  .3.38
' כולל הצהרות ומצגים של כל אחד טוכי נספח  לוכי ברור  מדויק;מלא ובאופן  להסכם 'טונספח כ

ידוע לדיירים כי  כאותם או אי זכאותם לפטור ממיסים בקשר עם הסכם זה;מהדיירים בנוגע לז
' בהתקשרותו עימם בהסכם זה; טוהחברה מסתמכת על מצגיהם והצהרותיהם כאמור בנספח 

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל אחד מהדיירים מצהיר ומתחייב כדלקמן: 

לא קיבל את הזכויות בדירתו הנוכחית חודשים לפני חתימתו על הסכם זה  24כי בתקופה של  .3.38.1
כי הדירה כב)ב( לחוק מיסוי מקרקעין, ו49ללא תמורה )במתנה( מ"קרוב", כהגדרתו בסעיף 

הנוכחית שימשה למגורים למעלה משנתיים רצופות בטרם חתימתו על הסכם זה ותמשיך 
אינה לשמש למגורים בלבד עד למועד בו יקבע יום המכירה בעסקה; כי הדירה הנוכחית 

וכי זו דירתם היחידה של התא המשפחתי )לרבות בן זוג וצאצא מהווה מלאי עסקי עבורו, 
וכי הדירה הנוכחית אינה מפוצלת שנה( באיזה מהבניינים הקיימים  18שטרם מלאו לו 
 למספר יחידות. 

התקיימות מועד כי לא יעביר את דירתו הנוכחית ללא תמורה לקרוב בפטור ממס עד  .3.38.2
החברה לפיו העברה האמור לא אלא אם יתקבל אישור מיועץ המס של  המתלים התנאים 

לא ירכוש דירה נוכחית נוספת באיזה וכן , תשלול את הפטור הייעודי, כהגדרתו להלן
אזי לא לרכוש דירה  -)ולאחר שהפרויקט יוגדר כמתחם בפרויקט  בניינים הקיימיםהמ

 יות שלו במועד חתימתו על הסכם זה.נוכחית נוספת במתחם( מעבר לדירה/ות הנוכחית/

או  למלאי עסקיוייעודה כי לא יפצל את דירתו הנוכחית ולא ישנה את סיווגה  .3.38.3.3.38.2
 יקבע "יום המכירה" עבורו. י, החל ממועד חתימתו על הסכם זה ועד למועד בו שלא למגורים

 כי הזכויות בדירתו ובממכר אינן מוחזקות בנאמנות עבור צדדים שלישים. .3.38.4.3.38.3

רר כי הצהרת מי מיחידי הדיירים בשאלון המס או בהצהרות בסעיף זה לעיל, איננה ככל שיתב
או אם יתברר בכל עת כי יחיד הדיירים לא עמד בהתחייבויותיו לגבי מי מיחידי הדיירים ו/ נכונה

ו/או במקרה שההצהרות מי מיחידי הבעלים אינה נכונה לגביו במועד חתימת   זה לעיל, 3.38 בסעיף
יישא אותו יחיד  הסכם זה, לא יחשב הדבר כהפרת ההסכם על ידי מי מיחידי הדיירים, ובמקרה זה
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ישה ומע"מ( שתחול על הצדדים כתוצאה מאי נכונות בעלים בתוספת המס )מס שבח, מס רכ
  .ו/או מאי עמידתו בהצהרות דלעילאו מהפרת התחייבויותיו  לגבי אותו יחיד דיירים ההצהרה

 שכמו כן, מובהר, כי במקרה של מכירה לפני התקיימות התנאים המתלים על פי הסכם זה, יידר
ת של יחיד הבעלים המקורי. ככל שיתברר הרוכש החדש לחתום על הסכם זה ולעמוד באותן הצהרו

כי הצהרת הרוכש החדש בשאלון המס או בהצהרות לפי הסכם זה, איננה נכונה לגביו ו/או אם 
זה, לא יחשב הדבר כהפרת  3.38יתברר בכל עת כי הרוכש החדש לא עמד בהתחייבויותיו לפי סעיף 

ההסכם על ידי הרוכש החדש ובמקרה זה יישא אותו רוכש חדש בתוספת המס )מס שבח, מס 
רכישה, מע"מ( שתחול על הצדדים כתוצאה מאי נכונות ההצהרה לגביו או מהפרת התחייבויותיו 

 כאמור.

 קיום התחייבויותיו על פיו. כי אין מניעה על פי דין ו/או הסכם להתקשרותו בהסכם זה ול .3.39

או הדיירים או  והמנהלת ,כי ידוע לו כי האחריות המלאה לביצועו של הפרויקט מוטלת על החברה .3.40
לרבות בקשר עם התקיימות התנאים המתלים, טיב  ,בכל אחריות לכך ושאילא י מי מטעמם,

  .במועד ןהשלמת ן אואיכות ,העבודות

ייחתם בנוסף להסכם זה נספח שינויים בנוסח  חברות הדיור הציבוריכי ידוע לו כי בין החברה לבין  .3.41
 להסכם זה.  נספח כב'שיסוכם מול בעלי דירות הדיור הציבורי בנוסח שיצורף כ

התחייבויות יחידי הדיירים על פי הסכם זה שלובות בהתחייבויות החברה לביצוע הוראות הסכם  .3.42
 הסכם זה. זה, לרבות התחייבויותיה ללוחות הזמנים לביצוע

  הצהרות החברה .4

 החברה מצהירה, מאשרת ומתחייבת בזאת, כדלקמן:

להסכם זה, הינן בתוקף  נספח כא'הצהרות החברה במסמך ההזמנה להציע הצעות המצורף כ כי .4.1
 מתחייבת כי יוותרו בתוקף עד להשלמת הפרויקט.כי היא ולא חל בהן כל שינוי ו

בדקה את כל הדרוש בדיקה, ובכלל זה בדקה את כל  כי קודם לחתימה על החוזה ונספחיו השונים, .4.2
ההיבטים הפיזיים, התכנוניים, הרישויים, הרישומיים והמשפטיים הנוגעים לעסקה נשוא הסכם 

בניינים ההנדסי והתכנוני של המקרקעין, ביקרה בהשמאי, בדקה את מצבם הפיזי, המשפטי,  ,זה
בחנה ובדקה  ,את היתרי הבניה הקיימים, בחנה םולמדה את התנאים השוררים בסביבת הקיימים

את המקרקעין, הקרקע,  הקיימותדירות האת התאמת הבניין להיתרי הבניין שהתקבלו, בחנה את 
את סביבתם, גבולות החלקות, קווי מקרקעין את מיקומם ואת הגישה אליהם, בדקה את תכניות 

יות שהוגשו ככל שהוגשו את ההתנגדו בניין העיר החלות עליהם ואת מסמכי התוכנית החדשה,
את אפשרות ניצול זכויות הבניה, ואת דרישות ותנאי  לתוכנית החדשה, ובחנה את הליך אישורה,

ואת כל ההוראות לרבות היבטי המס בגינם כל הרשויות המוסמכות בקשר עם המקרקעין, 
נים נייוהמגבלות החלות על קידום וביצוע הפרויקט עד להשלמתו, בחנה את זכויות הבעלים בב

ובמקרקעין ובדקה את כל הרישומים והמסמכים הנוגעים לזכויות הדיירים במקרקעין,  הקיימים
המגבלות הקיימות בלשכת משכנתת יחידי הדיירים ו/או בחלקות ובדירות הנוכחיות, לרבות כל 

רישום המקרקעין, ברשם המשכונות, ברשם החברות ו/או ברשויות המוסמכות האחרות. יובהר, 
בדיקות החברה הינן בדיקות עצמאיות לחלוטין אשר בוצעו על ידה, לרבות באמצעות בעלי  כי כל

מקצוע מטעמה, וכי אין בכל מסמך ו/או מידע שנמסר לחברה על ידי הבעלים ו/או המנהלת בכדי 

בהסכם  העליהם בהתקשרות כתלהוות מצג ו/או התחייבות כלשהי לגבי נכונותם, והיא לא מסתמ
בדיקותיה בלבד. לאחר שביצעה את כל בדיקותיה המוקדמות ובכפוף להתקיימות זה, כי אם על 

את המקרקעין והפרויקט מתאימים למטרותיה ולצרכיה, והיא  מצאההתנאים המתלים, היא 
לרבות  ומוותרת על כל טענת ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר אי התאמה ו/או פגם ו/או מום כלשה

/או בנוגע לדירות הנוכחיות, לזכויות הדיירים בהן וכן לגבי כל טענה בדבר כלכליות העסקה ו
פרויקט ולאפשרות מימושו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה מצהירה כי שוכנעה ההחלקות, 

על יסוד בדיקותיה המוקדמות, כי התמורה המגיעה לדיירים בהתאם להסכם זה מקובלת עליה 
ה לכל התחייבויותיה לפי הסכם זה, וכי לא תהיה ומניחה את דעתה, ומהווה תמורה הוגנת ומלא
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לה כל זכות תביעה מסוג כלשהו בנוגע לתמורה המגיעה לדיירים בהסכם זה ו/או על יסוד טענת אי 
  /או בקשר לפרויקט. ו ידיעה או אי הבנה של גורם כלשהו הקשור בעבודות

שים לביצוע הפרויקט נשוא כי יש לה הידע המקצועי, הניסיון והיכולת הכספית והביצועית הדרו .4.3
. כמו כן, וכי ביצעה פרויקטים בהיקף דומה הסכם זה ולקיום התחייבויותיה כאמור בהסכם זה

בעבירה פלילית בתחום פעילות  הורשעומצהירה החברה כי מנהליה ובעלי השליטה בחברה לא 
ת הרשעה כזו החברה ו/או בקשר לעבירות שביצעה החברה בתחום הנדל"ן ו/או הבנייה, ואם קיימ

 מצהירה החברה כי מסרה לנציגות הדיירים ולב"כ הדיירים בכתב את כל המידע הרלוונטי לכך
. החברה מסמיכה ומורה לב"כ החברה לעדכן את ב"כ הדיירים בהליך ההזמנה להציע הצעות

 ונציגות הדיירים על כל שינוי או עדכון בקשר לאמור בסעיף זה.

ם אושרה למתן תוקף וכי אין בהסכם זה משום התחייבות של כי ידוע לה שהתוכנית החדשה טר .4.4
הדיירים ו/או המנהלת ו/או מי מטעמם כי התוכנית החדשה תאושר ו/או תאושר במתכונתה 

לחברה , וכי ו/או אם תאושר בתנאים פחותים למתן תוקף לאישורההנוכחית ו/או בדבר המועד 
רים ו/או המנהלת ו/או מי מטעמם בנוגע לכך. לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הדיי

   .הו/או על ידי מי מטעמ הכי מתחייבת שלא להגיש כל התנגדות לתוכנית החדשה בעצמ

השלבים לתכנון וביצוע כלל  בסיס התחייבותהידוע לה כי הבעלים מתקשרים איתה בהסכם על  כי .4.5
 בינוי", בהינף אחד, וכי לא תהיה רשאית לבצע את הפרויקט בשלבים –במתכונת "פינוי  פרויקטב

 , וזאת גם אם יותר לה לעשות כן על פי התוכנית החדשה. נפרדים

זה ומיומן,  מסוג לפרויקטים מתאים מקצועי אדם כוח באמצעות הפרויקט את ותבצע תתכנן כי .4.6
   לפרויקט. המתאים בהיקף

אחראית  תהא הפרויקט ולא לתכנון וניהול באחריות תישא לא שהמנהלת מאשרת והיא לה ידוע .4.7
ככל  מטעמם מי או/ו הדיירים או/ו החברה כלפי אחראית תהא הפרויקט, לא של בפועל לביצועו

ו/או במידה ו/או תאושר בכפוף להטלת סייגים או הגבלות  שהתוכנית החדשה לא תאושר
 הסכם זה ו/או בכל מקרה שבו הפרויקט שהדיירים ו/או מי מהם לא יחתום על הסכם זה ו/או יפר

 זה, נשוא הסכם הזמנים לוחות לקיום אחראית תהא שהיא, ולא סיבה מכל על,הפו אל יצא לא
 של לכדאיות הכלכלית אחראית תהא לאווטיבן,  לאיכותן או/ו לעבודות אחראית תהא לא

 הבא וכל שלוחיהאו /ו עובדיה או/ו המנהלת את ומראש לחלוטין משחררת הפרויקט. החברה
האמור,  מכלליות לגרוע כאמור. מבלי וחבות אחריות מכללרבות הדיירים וב"כ הדיירים  מטעמה
 משפטי לבר או משפטי הליך במסגרת ג' צד הודעת מקרה בשום ל"מהנ למי לא תשלח החברה
 כלשהו.

מטעמה, ובכפוף ומומחים כי למיטב ידיעתה ולפי בדיקה שערכה באמצעות אנשי מקצוע  .4.8
או כל הגבלה אחרת להתקיימות התנאים המתלים כאמור, אין כל מניעה על פי דין או הסכם 

 עם הדיירים בעסקה זו.  להתקשרלהתקשרותה עם הדיירים בהסכם זה, וכי היא מעוניינת 

הכישורים, המיומנות, הידע המקצועי, הטכני, הארגוני והפיננסי )לרבות היכולת  תבעליא הכי  .4.9
כוח האדם, הכלים והאמצעים הכספיים, הטכניים  הבל ליווי פיננסי מהגורם המלווה(, וברשותלק

על פי ההסכם, ברמה מקצועית מעולה ועל  הוהארגוניים, הידע והניסיון לצורך ביצוע התחייבויותי
 פי לוח הזמנים ותוך שמירה מלאה על כל כללי הזהירות והבטיחות בעבודה בהתאם לכל דין. 

מתחייבת לנקוט על חשבונה ועל אחריותה בכל הצעדים הדרושים לשם קבלת ההיתרים החברה  .4.10
והרישיונות הדרושים לשם ביצוע העבודות לפי חוזה זה, לרבות בקשות להיתר בנייה, תכניות 

העסקת כל היועצים )מהנדסים, אדריכלים, התקשרות עם הקבלן המבצע ולביצוע עבודות הבנייה, 
ועץ ביטוח, מפקח וכו'( הנדרשים לשם כך, וכן תספק על חשבונה את כל יועצי קרקע, עו"ד, י

האביזרים ו/או הכלים ו/או המתקנים מכל מין וסוג שהוא הנדרשים לצורך ביצוע העבודות עד 
 להשלמתן.  

כי תסייע ככל שיידרש על ידי המנהלת בהליך קידום התוכנית החדשה ותפעל לצורך כך בשיתוף  .4.11
)ככל  ת. בנוסף תטפל, בעצמה ועל חשבונה, בשיתוף פעולה עם המנהלתפעולה מלא עם המנהל
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, לצורך טיפול בהיבטים המשפטיים הנדרשים לאישור התוכנית שיידרש לכך על ידי המנהלת(
עתירות מנהליות ו/או כל הליך משפטי אחר ותנקוט  ,ערריםבהתנגדויות, החדשה, לרבות טיפול 

 תוכנית החדשה.  בכל האמצעים הנדרשים לצורך אישור ה

כי תבצע את העבודות עד להשלמתן בהתאם לתוכנית החדשה והיתר הבניה והוראות כל דין  .4.12
והוראות הסכם זה תוך שמירה על כללי הבטיחות באתר ועמידה בלוחות הזמנים, הכל כמפורט 

 בהסכם זה.

כנתה, עיקול יישארו חופשיות מכל שעבוד, משכון, מש ובבניינים החדשיםכי זכויותיה במקרקעין  .4.13
, יםהחדש ניםו/או זכויות צד ג' כלשהן, במשך כל תקופת ביצועו של הסכם זה ועד להשלמת הבניי

ומלבד שעבוד לטובת הגורם המלווה, וכן  החברהלרוכשי דירות לדיירים וכן מלבד זכויות שיוענקו 
ירות החברה שעבוד לטובת בנקים למשכנתאות שילוו כספים לרוכשי דירות החברה לצורך מימון ד

מתחייבת להסיר כל וככל שתוטל על זכויותיה מניעה כאמור, אזי החברה , בהתאם להסכם זה
 .ימים מהטלתה 45מניעה שכזו תוך 

ין כינוס הדיירים בכל יהחברה מצהירה כי קיימה את הוראות חוק עידוד מיזמים ותקנותיו לענ .4.14

את סוג העסקה המוצעת על ידה, אחד מהבתים המשותפים הכלולים בפרויקט, ואשר בו הציגה 
ומסרה להם מסמך המפרט את עיקרי ההצעה. המסמך כלל בין היתר את עקרונות העסקה 

כן מצהירה  המוצעת על ידה, הבטוחות המוצעות על ידה וכן פרטים אודות ניסיונה המקצועי.
מת החברה )ככל שישנם במועד חתיהחברה, כי פעלה בהתאם לקבוע בחוק עידוד מיזמים ותקנותיו 

 ן תרגום טופס עיקרי העסקה.ילעניעל הסכם זה( 

החברה מצהירה, כי ידוע לה שבמקרה שלא פעלה בהתאם לאמור לעיל ובהתאם ובכפוף להוראות 
חוק עידוד מיזמים, תעמוד לרוב הבעלים בדירות בבית המשותף זכות לבטל את ההסכם בתנאי 

 ף. מבעלי הדירות בבית המשות 40%שטרם נחתם על ידי 

במקרה שהוחלט על ביטול עסקה כאמור, תימסר על כך הודעה לחברה בכתב ולא תהיה לחברה 
 . או כלפי המנהלת או מי מטעמם כל טענה כלפי הדיירים

החברה מתחייבת להודיע לכל אחד מהדיירים )לרבות למי שטרם חתם על ההסכם( על המועד שבו  .4.15
הסכם זה, הודעה זו תשלח בדרך הנקובה בחוק הדיירים הראשון בכל בית משותף על  יחידיחתום 

 עידוד מיזמים ותקנותיו לאחר חתימת יחיד הדיירים הראשון כאמור לעיל.

מתחייבת למסור לכל אחד מהדיירים אשר חתם על הסכם זה, את מסמכי העסקה או  החברה .4.16
 ימים מחתימת רוב הדיירים.  60, לא יאוחר מתום העתק נאמן למקור מהם

ועד למסירת  זהלהעמיד לרשות הדיירים, החל משלב ההחתמות על ההסכם  מתחייבתהחברה  .4.17
את כל פניותיהם  הדיירים, אשר ירכז עבור הדירות הבעלים החדשות לידיהם, איש קשר מטעמ

 .בקשר לפרויקט, ויתן מענה לפניותיהם

ולצורך סוי במסלול מיתפעל בשקידה ראויה לצורך הכרזת המתחם כ"מתחם פינוי בינוי"  החברה .4.18
כך תפנה אל הוועדה בהתאם לחוק להתחדשות עירונית ותפעל בהתאם להוראות החוק, התקנות 

 והנחיות הוועדה, למעט אם המתחם הוכרז במסלול רשויות מקומיות בהתאם לחוק האמור. 

מנת לאפשר את התקיימות התנאים -מתחייבת לפעול במקצועיות ובשקידה ראויה על החברה .4.19
התקיימות התנאי המפסיק, ובכלל זה לפעול מול העירייה ו/או הגורם המלווה,  המתלים ואת אי

 ולמלא את דרישותיהם על פי כל דין. 

נציגות על התקדמות מפקח מטעם הדיירים, לב"כ הדיירים ולל החברה תמסור בכתב עדכון שוטף .4.20
ללי בדבר בכל אירוע מהותי ועדכון כ עדכוןכן תמסור החברה לכלל הדיירים  הפרויקט. כמו

לכלל הדיירים, לרבות לכתובות הדואר האלקטרוני של לרבעון התקדמות הפרויקט לפחות אחת 
יחידי הדיירים או בהתאם לפרטי ההתקשרות שמסר בעל הדירה לחברה על פי הקבוע בתקנות 

וכן באמצעות פלטפורמה דיגיטלית ייעודית  פינוי בינוי אשר יותקנו בהתאם לחוק עידוד מיזמים
 . ימה לעדכוני דייריםומתא
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תפעל בהתאם לבקשת הנציגות לעדכן את כלל יחידי הדיירים בעניין מסוים. במידת הצורך  החברה .4.21
תקיים החברה כנסים לצורך עדכונים אלה. מבלי לגרוע מהאמור, הודעה הנוגעת ליחיד דיירים 

ל יתר הדיירים, מסוים תימסר על ידי החברה לאותו יחיד דיירים וככל שלהודעה זו יש השלכה ע
 ן לידיעת נציגות ובא כוח הדיירים. ייובא העני

מצהירה ומתחייבת, כי לא הבטיחה ליתן ולא נתנה למי מהדיירים ו/או מי מטעמם, מעבר  החברה .4.22
לדירה החדשה, תוספת שטח מוצמד, תמורה שטח לאמור בהסכם זה, לרבות בדרך של תוספת 

כספית, שינויים ושדרוגים בדירות ו/או כל טובת הנאה אחרת, מבלי שנתנה זאת לכל הדיירים 
וזאת בכפוף  בהתאם לחלקם או מבלי שקיבלה את הסכמת הנציגות מראש ובכתבבפרויקט ,

' ולמעט הטבות אשר להסכמים שיערכו מול בעלי דירות הדיור הציבורי כפי שיפורט בנספח כב
 . החברה מחויבת בהענקתן למי מיחיד הדיירים הזכאי לכך על פי דין

קיבלה ביטוי בהסכם  שלאכי במקרים חריגים כגון: נכות פיזית או נפשית  על אף האמור יובהר, .4.23
אשר יצריכו מתן תמורה נוספת מעבר לאמור בהסכם זה, החברה לא תידרש להסכמה כלשהיא וזה 

ב"כ הדיירים אודות ההסכמות ואך תעדכן את הנציגות למתן תמורה נוספת כאמור, מצד הנציגות 
 שגובשו ביחס לאותו מקרה. 

תקים את הפרויקט באמצעות קבלנים רשומים בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים  החברה .4.24
 ובסיווג המתאים בפנקס הקבלנים. 1969-לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט

]באמצעות מפקח בטרם תחל במכירת דירות החברה, תמסור ליחידי הדיירים  מתחייבת כי החברה .4.25
את המפרט הטכני, ערוך בהתאם לחוק המכר, שלפיו היא מבצעת את בניית דירתם הדיירים[ 

  ותפרט בו את כל הנתונים כנדרש על פי כל דין. 

ותוך שימוש  יןבכל נושא בו יש תקן ישראלי מחייב, תבנה החברה עפ"י התקן המחייב עפ"י הד .4.26
פקח מטעם הדיירים מעת לעת, תאפשר החברה . לבקשת הנציגות ו/או מבחומרי בנייה מעולים

לצורך בדיקת עמידת  למפקח לעיין במפרטים של דירות החברה כפי שנמכרו לרוכשים מטעמה
ככל שיתברר בכל שלב של ביצוע הפרויקט, כי  .2.192.19החברה בהתחייבויותיה כאמור בסעיף 

לעיל, תפצה החברה את הדיירים  2.192.19החברה לא עמדה בהתחייבויותיה המפורטות בסעיף 
בהפרש בין שני המפרטים, ותישא בעלויות הנלוות בכך, לרבות עלויות מס או עבודה, וזאת מבלי 

 כאמור. בגין ההפרה עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין לדייריםסעד ו/או זכות העומדת  לגרוע מכל

מתחייבת כי לא תתקין מתקנים לתקשורת סלולרית או קרינה מייננת במקרקעין או על גג  החברה .4.27
וכי דירותיה לא יימכרו או יושכרו על ידה לחברות תקשורת או סלולר לצורך  הבניינים החדשים

 כך. כמו כן, מתחייבת החברה לכלול בתקנון הבית המשותף הוראה בדבר איסור התקנה או הצבת
  מתקנים כאמור, ככל שאין חובה לעשות כן על פי דין. 

)לרבות באמצעות אנשי מקצוע  בלבדת בהסכם זה על יסוד בדיקותיה שלה מתקשר אכי הי .4.28
מטעמה( ולאחר שניתנה לה האפשרות לבדוק כל דבר ועניין הקשור להתקשרותה בהסכם ומומחים 

היא אינה מסתמכת על כל מידע ו/או ה את כל אלו לשביעות רצונה המלאה, כי מצא אזה, והי
ו/או  מסמך שנמסר לה על ידי הדיירים ו/או המנהלת, לרבות אלו המצורפים כנספחים להסכם זה

 בזה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד הדיירים ו/או המנהלת ת, והיא מוותרכל מקור אחר 
 .ומי מטעמם

סתמך על הצהרותיה ומצגיה בהסכם זה בהסכם זה בה הכי ידוע לה שהדיירים מתקשרים עמ .4.29
ולרבות על הצהרותיה במסמך ההזמנה להציע הצעות ובכלל זה התחייבויותיה לבצע את הפרויקט 

 במועדם על פי הסכם זה דייריםלת ותמוריתר הותשלום  החדשות הבעלים דירות אתולמסור 
מעט אם נקבע במפורש ל בקשר עם הפרויקט וביצועו של הסכם זה,ולשאת בכל העלויות הכרוכות 

 אחרת בהסכם זה. 

כי היא תאגיד שהתאגד כדין בישראל וכי מיום התאגדותה לא נפתחו נגדה הליכי פירוק ו/או כינוס  .4.30
ו/או חדלות פרעון ו/או ניהול מיוחד ו/או  נכסים ולא הוגשו נגדה בקשות לפירוק ו/או כינוס נכסים

העשויה לגרום לכך, כי נתקבלו כל ההחלטות  , ולא ידוע לה על כל סיבהעיקול מהותי על נכסיה
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להתקשרותה בהסכם זה, והחותמים מטעמה  ההנדרשות על פי דין ועל פי מסמכי ההתאגדות של
 על הסכם זה רשאים לחתום בשמה ולחייבה בחתימתם. פרוטוקול התאגיד המאשר את התקשרות

 סכם זה.לה 'אינספח בהסכם זה והמסמיך מורשי חתימה מטעמו מצורף כ החברה

 תנאים מתלים .5

  תוקפו של הסכם זה מותנה ומותלה בהתקיים במצטבר של כל התנאים המתלים שלהלן: .5.1

חודשים מהמועד בו חתם יחיד הדיירים הראשון על  24בתוך  -התנאי המתלה הראשון  .5.1.1
אישור התוכנית החדשה, כהגדרת מונח זה להלן, לפי ממועד  חודשים 12בתוך הסכם זה או 

 במקרקעין. הסכם זה על ידי רוב מיוחס מבין בעלי הדירות המוקדם, נחתם

לפי שיקול  הנציגות תהא רשאית להאריך את המועד להתקיימות התנאי המתלה הנ"ל
 דעתה. 

ממועד פרסום התוכנית להפקדה להתנגדויות, חודשים  24בתוך  - התנאי המתלה השני .5.1.2
התנגדויות, ף המועד להגשת התוכנית החדשה פורסמה למתן תוקף ברשומות ובעיתונות וחל

מבלי שהוגשו במהלכו עתירה מנהלית וזאת עתירה מנהלית או ערר כנגד התוכנית החדשה 
, באופן שהתוכנית החדשה מאפשרת את ביצוע כל חלקי כאמוראו התנגדות או ערר 

 "(. אישור התוכנית החדשה)להלן: " הפרויקט במתכונת של "פינוי בינוי" בהינף אחד

ר לעיל, ככל שיוגשו התנגדויות או עררים או עתירות מנהליות או כל הליך על אף האמו
יוארך המועד להתקיימות תנאי מתלה זה בהתאמה  ,משפטי אחר בגין התוכנית החדשה

ביחס לעררים ועתירות לתקופת הדחייה שנגרמה כתוצאה מכל הליך כאמור, ובלבד ש
עים העומדים לרשותה לצורך החברה פעלה בשקידה ראויה ונקטה בכל האמצמנהליות 

נציגות . 10.2בשיתוף פעולה עם המנהלת כמפורט בסעיף  מחיקת ו/או דחיית הליכים אלו
חודשים כל  6של נוספות להאריך מועד זה בשתי תקופות  םרשאיאו החברה יהיו הבעלים 

  אחת.

)סך שטח על אף האמור יובהר כי אם תאושר התוכנית החדשה בהיקף זכויות בניה למגורים 
הנמוך הדירות בפרויקט, דירות חדשות ודירות החברה, בחישוב שטח דירה לפי צו המכר( 

מהיקף זכויות הבניה למגורים הקבוע במסמכי התוכנית החדשה, כפי שפורסמו  1%בעד 
"( ייחשב הדבר כהתקיימות תנאי מתלה הבסיסית התכולה)להלן: " להתנגדויות להפקדה

להלן. אין  8זה ואולם לא יחול כתוצאה מכך שינוי בהיקף התמורה לבעלים כאמור בסעיף 
 להלן.  10.17הוראות סעיף באמור בכדי לגרוע מ

 בניית במהלךתוכנית החדשה או בכל שלב אחר, לרבות ב שיאושרו שהזכויות ככל כי, מוסכם
העולה על התכולה  בהיקף יהיו, לדיירים החדשות הדירות ומסירת לסיומו ועד הפרויקט
 אשר, השמאילקביעת  בהתאם התמורה להגדלת זכאים הדיירים כלל יהיו אזי, הבסיסית

לפי יחס היקף שטחי דירות החברה  לחברה הדיירים בין אותו ויחלק ההפרש שווי את יאמוד
להיקף שטחי דירות הדיירים החדשות כפי שעולה ממסמכי התוכנית החדשה כפי שהופקדה 

. מקובלים שמאיים לתבחינים בהתאם, עצמם לבין בינם הדיירים בין וכן להתנגדויות,
תציע  החברה. הפרויקט של הכלכלית בכדאיות, היתר בין, דעתו בחוות יתחשבהשמאי 

 החדשות הדירות שטח הגדלתלדיירים את הגדלת התמורה לכל הפחות בשניים מבין אלה: 

 בה בקומה שדרוג, דיירים יחיד דירת מפרט שדרוג, )ככל שמתאפשר מבחינה תכנונית(
 משתי אחת יבחר הדיירים מיחידי אחד כל. כספי פיצוי או החדשה הדירה תמוקם

לרבות עלויות  נוספת עלות כל הדיירים על שתחול ללא והכל, החברה שהציעה האפשרויות
בכל מקרה של מחלוקת בין החברה לבין הדיירים באשר לקביעת השמאי יכריע בעניין  .מס

 הפוסק לעניינים שמאיים.

עד למועד בו ניתן היתר בניה להקמת הבניינים החדשים )שאינו  - התנאי המתלה השלישי .5.1.3
)לבדם או ביחד עם מקרקעין  המקרקעיןמותנה בתנאים למעט תשלום אגרות והיטלים(, 

לחוק הרשות  15או  14נוספים( הוכרזו כמתחם להתחדשות עירונית בהתאם לסעיפים 
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, וניתן צו הכרזה או צו הכרזה במסלול 2016 –הממשלתית להתחדשות עירונית, תשע"ו 
 מיסוי, כהגדרתם בחוק הנ"ל. 

ה תהיה רשאית, על פי למרות האמור לעיל, אם לא יתקיים תנאי זה במועד כאמור, החבר
שיקול דעתה הבלעדי, לראות את התנאי המתלה כאילו התקיים, ובלבד שתישא על חשבונה 

סים הכרוכים בכך לפי חוק מיסוי מקרקעין וחוק מע"מ )לרבות אלו החלים יבתשלום כל המ
 על דיירים(, וכן תמציא לטובת הדיירים את ערבות המיסים כהגדרתה להלן. 

ת בתנאי המתלה שבס"ק זה כאילו התקיים, תיתן על כך הודעה בכתב בחרה החברה לראו
 לדיירים בתוך פרק הזמן שנועד לקיום התנאי. 

, כהגדרתן הדיירים ייחידאות משכנתבעלי התקבלו הסכמות כל  - התנאי המתלה הרביעי .5.1.4
 . החברה תפעלוזאת עד למועד בו התקבל היתר בניה לביצוע הפרויקט לביצוע חוזה זה לעיל,

בשקידה ראויה ותבצע את כל הפעולות הדרושות לצורך קבלת הסכמות הבנקים כאמור, 
או  בהסכם זה להלןלרבות בדרך של המצאת הבטוחה האחרת לבנק יחיד הבעלים כמפורט 

בכל דרך אחרת שתהיה מוסכמת על הגורם המלווה ובנק יחיד הבעלים ושלא יהיה בה כדי 

 לפגוע בזכויות הבעלים.

 .א רשאית להאריך את מועד התקיימות תנאי זה לפי שיקול דעתההנציגות תה

ימים ממועד קבלת חשבון אגרות והיטלים  90 -לא יאוחר מ  –התנאי המתלה החמישי  .5.1.5
עם הבנק המלווה בהתאם להוראות קאי בנ, ייחתם הסכם ליווי בניהלצורך הוצאת היתר ה

 .קאי כאמורנקבלת הליווי הבלצורך החברה מתחייבת לפעול בשקידה ראויה להלן.  21סעיף 
בשל העדר רווחיות מינימאלית לפרויקט קאי נמובהר ומוסכם כי אי חתימה על הסכם ליווי ב

לא תהיה החברה . על ידי החברה סכם זהתהווה הפרת הכפי שיהיה מקובל באותה עת, לא 
רשאית להסתמך על אי קיומו של תנאי מתלה זה לצורך ביטול ההסכם אלא אם כן הציגה 

אסמכתה מהבנק המלווה לפיה הפרויקט אינו עומד בתנאי דרישת  לנציגות ולשמאי
של הבנק  חוות הדעת השמאיתהרווחיות המינימאלית של הבנק המלווה, לרבות תצרף את 

במקרה של מחלוקת בין השמאי לבין שמאי הגורם המלווה תועבר ההכרעה לפוסק  .מלווהה
לעניינים שמאיים. בכל מקרה שבו אי התקיימות תנאי מתלה זה נובע בשל מניעה התלויה 

בבעלים, יוארך המועד להתקיימות תנאי מתלה זה עד להסרת המניעה האמורה וזאת מבלי 
 סכם זה.לגרוע מכל הוראה אחרת על פי ה

זה לעיל להתקיימות איזה מהתנאים המתלים לפי העניין,  5.1חלפו המועדים הקבועים בסעיף  .5.2
ל אחד מהתנאים כמפורט בכלא הוארך תוקף המועדים ומבלי שהתקיימו התנאים המתלים 

בהסכמה בין החברה לבין הדיירים, יהיה רשאי מי המתלים לעיל או לא הוארכו המועדים 
הדיירים  )כאשר ביטול על ידי  מהצדדים להודיע למשנהו בכתב על אי כניסתו לתוקף של הסכם זה

"(, הודעת הסיום)לעיל ולהלן: "(מהדירות שבעליהן חתמו על הסכם זה 66% יעשה על פי רוב של 
ולא תהא למי מן הצדדים כל טענה או תביעה כלפי משנהו , ובמקרה זה יגיע הסכם זה לסיומו

ובלבד שהחברה מילאה את מלוא התחייבויותיה  בקשר עם הגעתו של הסכם זה לידי סיום כאמור
 על פי הסכם זה ופעלה בשקידה ראויה לשם התקיימות התנאים המתלים.

ות ובהתמדה ותנקוט בכל פעולה סבירה בנסיבות העניין, רציפשקידה ראויה בתפעל ב החברה .5.3
ותשלם כל תשלום החל עליה על פי הסכם זה, במטרה שיתקיימו התנאים המתלים, אשר יאפשרו 

את השתכללותו של הסכם זה. יובהר למען הסר ספק כי סעיף זה ו/או מלוא התחייבויות החברה 
המתלים ו/או שמועד ביצוען הם בטרם המפורטות בהסכם זה הנדרשות לצורך קיום התנאים 

התקיימות אלו מהתנאים המתלים, יחולו עוד בטרם התקיימות התנאים המתלים. הבעלים 
מתחייבים לשתף פעולה עם החברה לצורך התקיימות התנאים המתלים דלעיל ובלבד שלא יהיה 

בהתאם להוראות  בדבר בכדי להטיל על הדיירים התחייבויות אשר אינן חלות על הדיירים במפורש
 הסכם זה.

עוד לא ניתנה הודעת הסיום, יחשבו המועדים  כלעל אף האמור בהסכם זה לעיל ולהלן, הרי כי  .5.4
 עיל כאילו הוארכו בהסכמה על ידי הצדדים.זה ל 5.1לקיום התנאים המתלים כמפורט בסעיף 
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ניתנה הודעת סיום כאמור, יחתמו הצדדים על תצהירי ביטול מתאימים למיסוי מקרקעין ועל כל  .5.5
אחר אשר חתימתו דרושה לשם התרת ההתקשרות ביניהם, וכן ב"כ החברה יעשה  רלוונטימסמך 

רה ו/או כל שיעבוד ו/או הערה שימוש בייפוי הכח למחיקת הערת האזהרה וימחק את הערות האזה
ו/או זכות שנרשמה על זכויות הדיירים בגין הסכם זה, לטובתה ו/או לטובת הגורם המלווה, ככל 

ימים מהמועד שבו היה עליו לעשות כן,  14שנרשמו. לא פעל ב"כ החברה בהתאם לאמור בתוך 
על חשבון החברה והחברה  באמצעות ייפוי הכח המצוי בידיו,יבצע את הפעולות הנ"ל ב"כ הדיירים 

והצדדים נותנים לב"כ הדיירים תישא במלא העלויות הכרוכות בכך לרבות שכ"ט ב"כ הדיירים, 
 . הוראות בלתי חוזרות לפעול בהתאם לאמור

הסתיים ההסכם או בוטל כדין, כל תוצרי התכנון בקשר עם הפרויקט יהיו שייכים לדיירים ו/או  .5.6
לדרוש מאת הדיירים או המנהלת השבת כספים כלשהם בגינם למנהלת והחברה לא תהיה זכאית 

או לכל לתמורה או תשלום כלשהם בעד פעולותיה עד לסיום ההסכם ואף לאחריו. אין באמור בכדי 
לגרוע מהתחייבות החברה לתשלום החזר הוצאות המנהלת בהתאם לתנאים ולמועדים הנקובים 

ההסכם הסתיים עקב אי התקיימות התנאי על אף האמור, מקום בו להסכם זה.  'יחנספח ב
המתלה הראשון ומסיבה זו בלבד, והדיירים יתקשרו עם גורם חלופי לביצוע הפרויקט בליווי 

המנהלת וזאת במהלך תקופה של שנתיים ממועד קבלת הודעת הסיום, יחויב אותו גורם להשיב 
 1מועד כאמור בסעיף  לחברה את הסכומים ששילמה למנהלת על חשבון החזר הוצאות עד לאותו

למסמך ההזמנה להציע הצעות, מבלי שהדבר יטיל חובה ו/או אחריות כלשהי על  11א לטופס 
  הדיירים או המנהלת.

 תנאי מפסיק .6

מבין בעלי הדירות בבניינים  100%ידוע לצדדים כי לצורך מימוש הפרויקט נדרשת חתימת  .6.1
" מבין בעלי הדירות זה "רוב מיוחסחתמו על הסכם הקיימים על הסכם זה. לפיכך, מקום בו 

עידוד ובהתקיים התנאים להגשת תביעה נגד "בעל יחידה מסרב" כהגדרת מונחים אלה בחוק 
 יחולו ההוראות להלן:מיזמים, 

החברה מתחייבת לנקוט בכל הליך על פי דין לרבות להגיש בשם הדיירים באמצעות מי  .6.1.1
או הוראת  2006 -זמי פינוי ובינוי(, תשס"ו על פי חוק פינוי בינוי )עידוד מי עהמטעמה, תבי

לצורך אכיפת ההסכם על מי מבעלי הדירות במקרקעין אשר יסרב לחתום על  כל דין אחרת
 . הסכם זה

תביעה כאמור תוגש בסמוך לאחר המועד שבו יתקיימו התנאים הקבועים בדין להגשתה  .6.1.2
 . ובהתייעצות עם הנציגות וב"כ הדיירים

ביעילות ובשקידה על מנת לקבל החלטה המאשרת את ביצוע כל  החברה מתחייבת לפעול .6.1.3
 הפעולות הנדרשות לשם הוצאת הסכם זה לפועל, חרף סירובו של הדייר הסרבן.

החברה תישא בכל העלויות הכרוכות בהליכים דלעיל, לרבות אגרות, הוצאות משפט ושכ"ט  .6.1.4
פית בקשר לפעולות עו"ד, והדיירים לא יישאו בכל אחריות או כל חבות או הוצאה כס

 כאמור. 

לצורך נקיטת ההליכים כאמור בשם הדיירים, חותמים הדיירים במועד חתימת הסכם זה  .6.1.5
על ייפוי כח לנקיטת הליכים משפטיים המסמיך את ב"כ הדיירים וכן כל עורך דין אחר 

שנועדה כנגד הדיירים הסרבנים מטעם החברה להגיש בשמם ובמקומם כל בקשה ותביעה 
 להסכם זה. 2'ינספח קיום הפרויקט, בנוסח המצורף כ לאפשר את

ככל שההחלטה של הרשות או הערכאה המוסמכת לא תכפה את חתימת המיעוט הסרבן  .6.1.6
אזי יהיה כל אחד ולא תקבע תנאים אחרים לקיום ההסכם על פי סמכותה בפסק דין חלוט, 

 5.6 - 5.5עיפים ויחולו הוראות סמהצדדים רשאי להודיע לצד השני על ביטול הסכם זה, 
 לעיל. 
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 עסקת הפינוי והבינוי .7

 העסקה .7.1

 לצורךלהוציא היתר בניה כדין בכפוף להתקיימות התנאים המתלים, החברה מתחייבת  .7.1.1
 את הבניינים החדשים וכן לבנותולבניית הבניינים החדשים,  הקיימיםהבניינים יסת הר

 רשום על שםול מסורול, פי כל דין מחייב-בהתאם לתוכניות, למפרט ולהיתר הבנייה ועל
מערכותיהן כשדיירים את הדירות החדשות כשהן גמורות ולאחר קבלת תעודת אכלוס ה

, מצד הבעלים תקינות ופועלות וכשהן נקיות וחופשיות מכל מניעה, וזאת ללא תשלום כלשהו
למעט תשלומים אשר הוטלו במפורש על הדיירים בהסכם זה, ובתמורה לכך הדיירים יעבירו 

במקרקעין, יפנו את בדירות הקיימות ולבעלות החברה ולזכותה את מלוא זכויותיהם 
 לחברה לבנות את הפרויקט ולמכור את דירות החברה. דירותיהם הנוכחיות ויאפשרו

החברה מתחייבת לקבל מאת הדיירים והדיירים מתחייבים למסור לחברה את דירותיהם  .7.1.2
 מכל הנוכחיות ואת כל זכויותיהם בחלקות ובדירות הנוכחיות, כשהן נקיות וחופשיות

)למעט משכנתת יחיד הדיירים שלגביהן יחול ו/או מגבלות הקיימות מניעה מחזיק ו/או 

להלן(, ולבנות את הפרויקט ובכלל זה את דירות הבעלים החדשות  21.9האמור בסעיף 
 כם זה. כהגדרתן לעיל והכל במועדים המפורטים בהס

 הדירות הקיימות פינוי .7.2

, חתימת הסכם ליווי עם הגורם לאחר התקיימות מלוא התנאים המתליםימים  45עד  .7.2.1
ורישום  המלווה לביצוע הפרויקט, חתימת כל הדיירים על מסמכי הליווי של הבנק המלווה

ולאחר שהוועדה המקומית תאשר סופית את  המשכנתה במלואה לטובת הבנק המלווה,
הוצאת היתר הבנייה לפרויקט )הוצאת ההיתר תהא מותנית בתשלום אגרות ו/או היטלים 

דיירים כי עליהם לפנות את הדירות הנוכחיות במועד כלל הבלבד(, תודיע החברה בכתב ל
ממועד  יום 120-יום ממועד קבלת ההודעה ולא מוקדם מ 180-נקוב שיהיה לא יאוחר מ

 ", בהתאמה(. מועד הפינוי" -" והודעת הפינויקבלת ההודעה )להלן: "

הדיירים מתחייבים לפנות את דירותיהם הנוכחיות ולמוסרן לחברה עד למועד הפינוי  .7.2.2
לטובת הבנק  הכשזכויות הדיירים בהן נקיות וחופשיות )למעט הערת אזהרה או משכנת

בכפוף לעיל, ו 3.4ף לאמור בסעיף בכפוהמלווה וכן הערת אזהרה לטובת החברה( 
 להתקיימות הפעולות השלובות המפורטות להלן : 

הדיירים ימסרו לחברה את החזקה הבלעדית בדירות הנוכחיות לצורך ביצוע  .7.2.2.1
 זה, כאשר הדירות הנוכחיות פנויות מכל אדם וחפץ,הפרויקט לפי הוראות חוזה 

 למעט חפצים שנותרו בדירות הנוכחיות המיועדים לפינוי והריסה.

ייערך פרוטוקול מסירה שייחתם ע"י הדייר והחברה. בפרוטוקול יפורטו, בין  .7.2.2.2
וחשמל. החברה תישא בכל  , גזהיתר, תאריך המסירה וקריאת מוני מים

 כס מיום תאריך מסירת החזקה ואילך.התשלומים שיחולו בגין הנ

החברה תמסור לב"כ הדיירים את ערבות חוק המכר או פוליסת הביטוח או כתב  .7.2.2.3
התחייבות של הבנק המלווה להנפקת הערבות הנ"ל, ערבות השכירות וערבות 

 להלן. 22חרגה המותנים, כמפורט בסעיף ההמיסים כהגדרתה להלן ואת מכתבי ה

 להלן. 18החברה תמסור לב"כ הדיירים את אישורי הביטוח כמפורט בסעיף  .7.2.2.4

יד הדיירים המפנה את דמי ההובלה ואת דמי השכירות בגין החברה תשלם ליח .7.2.2.5
 חודשי השכירות הראשונים.( 3שלושת )

מוסכם במפורש כי התחייבויות הצדדים כמפורט לעיל הינן התחייבויות שלובות, אשר באי 
קיום איזו מהן על ידי מי מהצדדים וככל שהדבר לא מאפשר את קידום הפרויקט תדחה 

לקיים את התחייבויותיו כאמור, עד לקיום ההתחייבויות במלואן על התחייבות הצד האחר 
 ידי שני הצדדים. 
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החל ממועד מסירת החזקה בפועל בדירה הנוכחית לחברה בהתאם להוראות חוזה זה, תחול  .7.2.3
על החברה האחריות לשמירה על הדירה הנוכחית, ובכלל זה מניעת פלישות ו/או מניעת כל 

 מקרה ביטוח.

. 12.1התחלת הבניה כהגדרתו בסעיף הריסת הבניינים לא יאוחר ממועד החברה תתחיל ב
האמור, מובהר בזאת, כי כל עוד לא יושלם הפינוי של כלל הדירות הנוכחיות במתחם,  ףעל א

לא תתחיל החברה בביצוע עבודות בינוי ו/או הריסה מכל סוג שהוא לגבי הבניינים הקיימים. 
ות את הפרויקט או שלב בתוכנית מבלי להרוס קודם לכן למרות האמור, אם ניתן יהא לבנ

הפרויקט או חלקו החברה תהא רשאית לבנות את את הבניינים הקיימים או חלקם, אזי 
השלמת הליך פינוי הדיירים, תהרוס החברה ולאחר לאחר מעבר הדיירים לדירות החדשות 

 המחויבים. ובמקרה זה יחול הסכם זה בשינוים את הדירות הנוכחיות או חלקן

הנוכחית במועד דירתו במקרה שמי מיחידי הדיירים אשר חתם על הסכם זה, לא יפנה את 
ימי עסקים מראש ובכתב  7לאחר מתן התראה בכתב לאותו יחיד דיירים בת הפינוי, אזי 

)עם העתק לב"כ הדיירים, לנציגות ולמנהלת( תנקוט החברה בהליכים משפטיים לאכיפת 
 ירים בהתאם להוראות הסכם זה. פינוי אותו יחיד די

 החברה רשאית תהיה, במלואן הנוכחיות הדירות נוופ לא בהםממועד הפינוי  מיםי 180בתום 
)עם העתק  לנציגותבהודעה בכתב  ואילך מועד מאותועם כלל הדיירים  ההסכם את לבטל

החברה ( וזאת במקרה שבו חרף נקיטת הליכים משפטיים על ידי הדיירים"כ ולבלמנהלת 
  . ועל חשבונה כאמור לעיל, לא פונו כל הבעלים

 , יחולו ההוראות כדלקמן:בחרה החברה להודיע על ביטול ההסכם עם הדיירים

הצדדים יחתמו על כל המסמכים הדרושים לצורך ביטול ההסכם לרבות הצהרות  .7.2.3.1
 ודיווחים לרשות המיסים.

הבטחת דמי הערבות ל)ערבות חוק המכר,  תושבנה הערבויות הבנקאיות .7.2.3.2
(, מכתבי ההחרגה המותנים והמחאות השכירות )ככל השכירות, ערבות המיסים

וזאת כנגד מחיקת השעבודים שנרשמו  לב"כ החברה ע"י ב"כ הדיירים שנמסרו(
לטובת הבנק המלווה ומחיקת הערות האזהרה שנרשמו לטובת החברה או לטובת 

 . הבנק המלווה, ככל שנרשמו

להלן, יושבו לחברה רק  21.9 כהגדרתה בסעיף חלופית ערבויות שנמסרו כבטוחה
ראשונה ולאחר  הכמשכנת משכנתת יחיד הדייריםלאחר רישום מחדש של 

 ם המלווה.שנמחקו כל השעבודים ו/או הערות שנרשמו לטובת החברה ו/או הגור

החברה תשיב לכל יחיד דיירים את דירתו הנוכחית באותו מצב בה נמסרה לחברה,  .7.2.3.3
בכפוף לבלאי סביר, לרבות היותה מחוברת לחשמל, מים, גז וכל תשתית רלוונטית 

 אליה הייתה הדירה הנוכחית מחוברת במועד הפינוי.

לחזור  החברה תישא בדמי השכירות של הדיירים שפינו את דירותיהם ויאלצו .7.2.3.4
ימים מיום מסירת הודעת החברה על  90לדירותיהם הנוכחיות, וזאת לתקופה של 

ביטול ההסכם ועל היות הדירות הנוכחיות מוכנות להשבתם לחזקת הדיירים וכן 
  תישא בדמי הובלה להובלת תכולת הדירה לדירותיהם הנוכחיות.   

יחידתו הנוכחית כאמור לעיל, את /פינו שלא פינהאו דיירים מוסכם בזאת, כי אותו דייר 
יחויב בכל ההוצאות והנזקים שנגרמו לחברה ו/או ליחידי הדיירים שעמדו בהתחייבויותיהם 
על פי הסכם זה, עקב אי פינוי דירתו הנוכחית במועד הפינוי, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות 

צאות שוטפות האמור לעיל, דמי שכירות וכן עמלות של הנפקת ערבויות שהוצאו לטובתו, הו
בגין הדירות הנוכחיות והוצאות ההובלה של יחידי הדיירים שפינו את דירותיהם הנוכחיות 

בכל הנובע מביטול ההסכם עקב ההפרה שביצע כאמור לעיל או הם  במועד, וכן יישא הוא
כנגדו כל הסעדים והתרופות שלפי ההסכם ו/או לפי כל דין, אלא  יעמדוולחברה ולדיירים 

את הדירה במועד בשל סיבות חריגות שאינן תלויות בדייר /פינו לא פינההוא או הם אם כן 
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ופעל בתום לב ובשקידה ראויה לקיום ושלא ניתן להסירן או למנען או להפחיתן 
ובלבד שאי הפינוי האמור נגרם בשל מעשה ו/או מחדל של  התחייבויותיו לפי הסכם זה

 . זההחברה לרבות הפרה של אלו מהוראות הסכם 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בגין כל יום איחור במסירת החזקה בדירה הנוכחית לידי החברה,  .7.2.4
העדר פתרון דיור חלופי למי  מיחידי הדיירים, בכפוף שלא נגרם בשל נסיבות מיוחדות כגון: 

לכך שאותו יחיד דיירים עשה מאמצים סבירים למציאתו לרבות הודיע על כך לחברה בטרם 
מצב בריאותי קשה או נסיבות אחרות שלא י וזו לא סייעה במציאת דיור חלופי, מועד הפינו

ניתן היה לצפות, שיש בהן כדי למנוע ממנו את פינוי הדירה ושאינן תלויות בדייר, ולאחר 
 750 ימים, ישלם אותו דייר מפר לחברה סך של 7מתן התראה של החברה לדייר ואורכה של 

נוסף במועד הפינוי בפועל, כשסכומים אלו צמודים למדד ש"ח ליום עבור כל יום איחור 
על ידי אותו יחיד  המחירים לצרכן כשמדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום חתימת הסכם זה

, והכל מבלי שיש בכך כדי ליתן הרשאה כלשהי לאיחור בפינוי. החברה תהיה רשאית בעלים
 להלן. 19.17.2 ות סעיףלקזז סכום זה מכל סכום המגיע לאותו דייר בהתאם להורא

בשכירות בלתי מוגנת על פי  דיירים שבדירותיהם מתגוררים שוכרים על אף האמור לעיל, .7.2.5

פר הלפי העניין, והשוכר  3.10או  3.9 הסכם שנחתם בינו לבין יחיד הדיירים כאמור בסעיף
, אזי אי פינוי הדירה הנוכחית לא פינה את הדירה במועדואת הוראות הסכם השכירות 

במועד כאמור לא ייחשב כהפרה של אותו יחיד בעלים והוא לא יהיה חייב בפיצוי הנקוב 
פעולה עם החברה ואפשר לה לנקוט בשמו )אך על  ובלבד שיחיד הדיירים שיתף 7.2.4בסעיף 

. ואולם אין השוכרבכל האמצעים והפעולות על פי כל דין לאכיפת פינוי חשבון החברה( 
ימים של אי פינוי מלוא  180באמור בכדי לגרוע מזכותה של החברה לבטל הסכם זה לאחר 

  והתראה מוקדמת בכתב. לעיל 7.2.3 בסעיףהדירות הנוכחיות כאמור 

החברה תמנה נציג מטעמה אשר ישמש כאיש קשר מול הדיירים לכל נושא הפינוי לרבות  .7.2.6
תיאום מועדי ההעברה וההובלה, מתן מענה לבעלים בנוגע לקשיים שיהיו להם במציאת 

וכן לצורך תיאום חזרתם של וך לדירות הנוכחיות ובאותה השכונה בסמ דירות להשכרה
  .הבעלים מהדירות המושכרות לדירות הבעלים החדשות במועד המסירה

 התמורה .8

 החדשות דירות הבעלים  .8.1

זכאי לקבל דירה אחד מיחידי הבעלים כל בתמורה למכירת הממכר לחברה על ידי הבעלים  .8.1.1
 שטח דירתו הנוכחיתל לעיל ובתוספת 2.6חדשה בשטח דירתו הנוכחית, כאמור בסעיף 

 .בנספח השינוייםבשיעור המפורט 

 בנוסף, לכל דירה חדשה יוצמדו ויירשמו כהצמדות בפנקסי המקרקעין: .8.1.2

 .(חניה תת קרקעית רגילה )לא מכפיל או מתקן חניה .8.1.2.1

 .נספח השינוייםבהקבוע ח השטממחסן בשטח שלא יפחת  .8.1.2.2

 . נספח השינוייםבהשטח הקבוע א יפחת ממרפסת שמש בשטח של .8.1.2.3

בהתאם לחלק היחסי של שטח כל דירה )ללא  חלק יחסי ברכוש המשותף, .8.1.2.4

 הצמדותיה(.

לפי שיטת המדידה הקבועה בצו המכר  שטח הדירה החדשה, המחסן ומרפסת השמש יחושבו .8.1.3
 דירות. 

 יהיו לפחות שני כיווני אוויר.  חדשהלכל דירת  .8.1.4

אלא אם בבניה המרקמית )שתיבנה על רחוב יפת(  ות החדשות של הבעלים תמוקמנההדיר .8.1.5
 כן בעל דירה יבחר כי דירת התמורה לה הוא זכאי תמוקם במגדל )שיבנה ברחוב אפלטון(

קומה ב הדירות התמורה ימוקמו בקומה הגבוה . להלן 9.8וזאת עד למועד הקבוע בסעיף 
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)ספירת הקומות תחל מקומת המגורים אחת לפחות מהקומה בה ממוקמת דירתו הנוכחית 
וע ( וזאת מבלי לגרומעל לקומת הלובי או הקומה המסחריתהראשונה שמעל לקומת הקרקע 

בעלי דירות להלן.  9.18מזכותם של הבעלים לבחור דירה בקומה נמוכה יותר כמפורט בסעיף 
גם היא  תמוקםיהיו זכאים כי דירתם החדשה או אפלטון נוכחיות הפונות לחזית לרחוב יפת 

וכי דירתם החדשה תמוקם בבניין המרקמי החדש הסמוך למיקום הבניין  אותה חזיתב
 הנוכחי של אותו דייר ככל שניתן. 

 להלן. 8.6.1סעיף יובהר כי סעיף זה כפוף להוראות  .8.1.6

 ותמורות נוספות הדירה החדשהתקציב לשינויים ו/או שדרוג מפרט  .8.2

בנספח הקבוע הבעלים של כל אחת מהדירות הנוכחיות יהיו זכאים לתקציב בשווי  .8.2.1
כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן מיום הצעת החברה, כהגדרתה מע"מ(  )כולל השינויים

"(. מימוש התקציבאו שדרוגי מפרט בדירה החדשה )להלן: "לצורך ביצוע שינויים לעיל, 
שינויים בין החברה לבין יחיד הדיירים  התקציב כאמור יעשה בכפוף לחתימת הסכם

מובהר  ניצל הדייר את התקציב, לא יוכל לפדות אותו במזומן. להלן. לא 15.8כמפורט בסעיף 

כי סכום התקציב לא יפחת מהנקוב לעיל במקרה שבו הפרשי ההצמדה יהיו שליליים. יובהר 
 כי החברה תישא בכל תשלומי המיסים ככל שיחולו בגין העמדת התקציב.

נספח  כמפורטתמורות נוספות הבעלים של כל אחת מהדירות הנוכחיות יהיו זכאים ל .8.2.2
 .השינויים

 דמי השכירות .8.3

החל ממועד שהחברה תשלם לכל אחד מהדיירים דמי שכירות חודשיים למשך כל התקופה  .8.3.1
תום ימים בטרם המועד הקובע לפינוי ועד ל 30אך לא לפני  ,פינוי דירתו הנוכחית בפועל

תקופת מועד המסירה של הדירה החדשה בפועל לאותו דייר )להלן: "עשרה ימים מ
 "(.דמי השכירות"(. גובה דמי השכירות יהיה בהתאם למפורט להלן )להלן: "בינייםה

דמי השכירות ישולמו ע"י החברה לדיירים, בין אם שכר הדייר דירה זמנית ובין אם לאו.  .8.3.2
דמי השכירות ישולמו באמצעות המחאות חודשיות מעותדות לדיירים, ובמקרה ויידרש על 

השכירות אחת לשלושה חודשים מראש בהעברה בנקאית ישולמו דמי  ,ידי הבנק המלווה
יחיד הדיירים בסמוך שימסור לחשבון בנק עליו יודיע כל דייר בנפרד בהתאם לפרטי החשבון 

למועד הפינוי. על אף האמור לעיל, דמי השכירות בגין שלושת החודשים הראשונים ישולמו 
ליחיד הדיירים במעמד אשר תימסר לפקודת יחיד הדיירים  תבנקאי המחאהבאמצעות 

למי מיחידי הדיירים לא יהיה חשבון שוכנגד פינוי דירתו ומסירת החזקה בה לחברה. ככל 
בנק פעיל במועד הפינוי יבוצע תשלום דמי השכירות לאורך כל תקופת הביניים בתשלום 

שנמסרו לבעלים בגין התקופה שלאחר מועד מסירת  מעותדותבשיקים בנקאים. המחאות 
 .לידי הדיירים דירההחזקה במסירת וכנגד לחברה במעמד נה דשה בפועל תושבהדירה הח

חברה, אשר יהיו ימים לפני מועד הפינוי יקבע השמאי את גובה דמי השכירות שתשלם ה 120 .8.3.3
לצורך שכירות דירה דומה  הראליים שיידרשו הבעלים לשלםדמי שכירות בסכום השווה ל

ובכל מקרה  ,נספח השינוייםשיעור המפורט בת ובתוספ ,הנוכחית תםבמיקום ובשטח לדיר
בגין כל דירה קיימת ששטחה הינו השטח  לחודש ש"ח 4,500-יפחתו מדמי השכירות לא 

לצרכן מיום חתימת ראשון הדיירים  הקטן ביותר במתחם כשהוא מוצמד למדד המחירים
המקובלים בהתאם לדמי השכירות את דמי השכירות כאמור על הסכם זה. השמאי יקבע 

)וללא התחשבות בירידת  באותה עת בשוק הדירות כדוגמת הדירות הנוכחיות טרם הפינוי
 ( בסביבת הפרויקט. מחירי שכירות עקב עבודות הבניה בסמוך לפרויקט

שכיר את דירתו הנוכחית בחוזה שכירות למגורים לפחות יעל אף האמור לעיל, בעלים אשר  .8.3.4
י, יהיה זכאי לקבל דמי שכירות בסכום השווה לדמי חודשים קודם למועד הודעת הפינו 6

השכירות שקיבל בפועל בהשכרת הדירה או את סכום דמי השכירות לפי קביעת השמאי 
 כאמור, לפי הגבוה מבניהם. 
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הזכאות לקבלת דמי שכירות בסכום דמי שכירות שקיבל בעלים מהשכרת הדירה מותנית 
כירות, אסמכתאות על קבלת דמי השכירות בכך שיחיד הדיירים יציג לחברה את חוזה הש

חודשים( או  12-בפועל, שההשכרה אינה ל"קרוב", ההשכרה אינה לטווח קצר )פחות מ
השכרה של דירה מפוצלת פיזית )להבדיל מהשכרת הדירה, במצב התואם את היתר הבניה 

 שניתן ביחס אליה, למספר שוכרים(.

 .השמאילשנה על ידי יעודכנו אחת כן ן ודמי השכירות יהיו צמודים למדד המחירים לצרכ .8.3.5
בכל מקרה דמי השכירות המעודכנים לא יפחתו מסכום הבסיס של דמי השכירות כפי 

 .שנקבעו ע"י השמאי או בהתאם לחוזה שכירות תקף כאמור

כי דמי השכירות המשולמים לבעלים על אף האמור לעיל וכהוראה גוברת החברה מתחייבת  .8.3.6
 דירתםיהיו בסכום מספיק על מנת לאפשר להם לשכור דירה חלופית שתהא בסביבת 

מטרים מדירתם  1000)דהיינו, דירה בגבולות יפו וברדיוס מרחק שלא יעלה על  הנוכחית
מי מיחידי הבעלים לא  אם. הנוכחית יחידתם, וכן תהא בגודל שלא יפחת מגודל הנוכחית(

 שנקבעו בהתאם להוראות דלעיל,יצליח לאתר דירה חלופית כאמור לעיל בדמי השכירות 
בעלויות ישא ת וכן כאמורבתנאים דירה  אותו יחיד בעליםלאתר ל תהיה חייבת חברהאזי ה

 גבוהה עלותם אם אף, בפועל לעלותם בהתאם, דירה חלופיתאותה בדמי שכירות של תיווך ו
 .לעיל הקבועים השכירות מדמי יותר

הוראה המאפשרת להם של הדירה החלופית הבעלים יעשו מאמץ לכלול בחוזה השכירות  .8.3.7
אפשרות העברת המושכר לשוכר כן ימים מראש ו 60לסיים את חוזה השכירות בהתראה של 

 חלופי.

 ערבותה את החברה תעמיד זה הסכם להוראות בהתאם השכירות דמי תשלומי להבטחת .8.3.8
 .להלן 22.8  בסעיף כהגדרתה, השכירותלהבטחת תשלום דמי 

 , פריקה, אריזה והרכבהדמי הובלה .8.4

פירוק, את  במועד הפינויהחברה תממן לכל אחד מיחידי הדיירים שגרים בפועל במקרקעין  .8.4.1
הובלת נוכחית אל היחידה הזמנית )או למקום אחסון( ואת הובלת תכולת היחידה האריזת ו

תכולת היחידה הזמנית )או תכולת מקום האחסון( אל הדירה החדשה, עם השלמתן 

  ומסירתן של דירות הבעלים החדשות.

שלא גרים בפועל במקרקעין אך יעברו כל אחד מיחידי הדיירים בנוסף, תממן החברה ל
במידה שיידרש  הובלה ממקום מגוריהם לדירה החדשה. הבעלים החדשה תבדירלהתגורר 

מי מיחידי הדיירים לעבור מהיחידה הזמנית ליחידה זמנית אחרת, תממן החברה הובלה 
 אחת נוספת לכל היותר. 

לחילופין, החברה תהיה רשאית לשכור שירותי הובלה ולשלם את עלותם במישרין לחברת  .8.4.2
בלות בעלת ניסיון ומוניטין ובעלת ביטוח ההובלות ובלבד שהחברה תתקשר עם חברת הו

  למקרה של נזק בהובלה. 

 השתתפות החברה בתשלום דמי הניהול של הבניין החדש .8.5

חלק מהוצאות תחזוקת המבנה והתחזוקה השוטפת של החברה במימון לצורך השתתפות  .8.5.1
 דיירים, אשר יחזרו להתגורר,  עבור , לרבות הוצאות בלאי ושברהרכוש המשותף בפרויקט

תפקיד החברה לפני מסירת (, "הדיירים הממשיכים)להלן: " בבניין החדש בדירות החדשות
ששולם הסכום להפרש המוערך שבין למלוא השווה דירות הבעלים החדשות, סכום כספי 

על ידי ]בין אם יקרא: "דמי ניהול" או "דמי אחזקה" או תשלום "עד הבית"[ לוועד הבית 
שיידרש לתחזוקת הרכוש להלן( טרם הפינוי, לבין התשלום הדיירים הממשיכים )כהגדרתם 

, )בגין דירה אחת לכל דייר ממשיך( עבור הדיירים הממשיכים בבניינים החדשיםהמשותף 
בקרן ייעודית שתנוהל על ידי , אשר יופקד נספח השינוייםבתקופה המפורטת וזאת למשך 

הממשיכים אשר שכרו ישולם על ידי החברה בהתאם לתנאים מקובלים  דייריםהנאמן עבור 
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וזאת  "(הנאמן" -" ו קרן התחזוקה)להלן בהתאמה:  "שיסוכמו בין הנאמן לבין החברה 
 תנאים הבאים:בהתאם ל

 הנאמן יהיה עו"ד. .8.5.1.1

במילוי תפקידיו חייב הנאמן לנהוג באמונה ובשקידה כפי שאדם סביר היה נוהג  .8.5.1.2
 באותן נסיבות.

הנאמן לא יהיה רשאי לאצול מתפקידיו לזולתו; אין בכך כדי למנוע העסקת אדם  .8.5.1.3
 כדרוש למטרות הנאמנות.

הנאמן ישקיע את כספי הקרן באפיקים סולידיים בלבד ויהיה חייב לנהל את  .8.5.1.4
החשבונות של כספי הקרן ולתת לנהנים דין וחשבון על כספי הקרן אחת לשנה 

 נוספות לפי דרישתם הסבירה. ובגמר כהונתו, ולמסור להם ידיעות

( נכס 1979-הנאמן לא ירכוש לעצמו או לקרובו )כהגדרתו בחוק הנאמנות, תשל"ט .8.5.1.5
מהקרן או כל זכות בה, לא יפיק לעצמו או לקרובו טובת הנאה אחרת מהקרן או 

מפעולותיה, ולא יעשה דבר שיש בו סתירה בין טובת הנאמנות לבין טובתו שלו או 
 .של קרובו

יה אחראי לנזק שנגרם לכספי הקרן או לנהנים עקב הפרת חובתו כנאמן; הנאמן יה .8.5.1.6
על אחריותו לאובדנם ולנזקם של כספי הקרן המוחזקים בידו יחולו הוראות חוק 

; לענין זה יראו את הנאמן כשומר ואת הנהנים כבעלי 1967-השומרים, תשכ"ז
 .הנכסים

ו אך ורק לצורך כספי הקרן שיצטברו לרבות הפירות בגין השקעתם, ישמש .8.5.1.7
השתתפות בתשלום בהוצאות ועד הבית לצורך הבטחת תחזוקת המבנה 
והתחזוקה השוטפת של הרכוש המשותף בפרויקט, עבור הדיירים הממשיכים. 
מובהר כי הדיירים הממשיכים יישאו וישלמו את יתרת התשלומים עבור תחזוקת 

 הרכוש המשותף מעבר לסכום שישולם מתוך קרן התחזוקה. 

בהר כי ככל שמי מבין הדיירים הממשיכים יחליט שלא להתגורר בפרויקט, לא מו .8.5.1.8

. יחד עם זאת, לא יחול כל 8.5יהיה רשאי להמחות את זכותו האמורה בסעיף 
זה ישמש את כל יתר סכום שינוי בסכום הקרן המוחזק בחשבון הנאמנות, ו

 הדיירים הממשיכים.

במקרה של יחיד בעלים שבבעלותו יותר מדירה חדשה אחת תחול הוראה זו על  .8.5.1.9
 ו.דירה אחת מבין דירותי

בהתאם להוראות התוכנית כפי שתאושר לחתום על הסכם מול  לפעולהחברה מתחייבת  .8.5.2
 העירייה בנושא סיוע במימון דמי ניהול ועד הבית לבעלי דירות ממשיכים )קרן הונית(.

ככל שהוועדה המקומית או הרשות המקומית יקבעו הוראות הנוגעות להקמת קרן תחזוקה, 
ין קרן התחזוקה ההוראות יות הסכם זה, ויחולו בענאזי יגברו הוראות אלו על הורא

האמורות, ובלבד שאינן סותרות את הדין ואין בהן כדי להרע את מצב הדיירים הממשיכים 
ובכל מקרה יחולו ההוראות המיטיבות עם הדיירים הממשיכים גם לעניין  ,על פי הסכם זה

 יו חופפים(. תקופת הסיוע וסכום הסיוע )אולם תקופות הסיוע והסכומים יה

בכדי לגרוע מהתחייבות החברה  8.5.1-08.5.208.5.2יובהר כי אין באמור בהוראות סעיפים  .8.5.3
לחוק התחדשות עירונית )אולם תקופות הסיוע והסכומים  19לפעול בהתאם להוראות סעיף 

 יהיו חופפים(.

כי אף במקרה בו הוראות התוכנית החדשה שתאושר ותפורסם למתן תוקף לא יכללו  יובהר, .8.5.4
)למעט מעברי  , זיקות ההנאהםיהוראה הנוגעות לאופן סבסוד תחזוקת השטחים הציבורי

אשר עלויות התחזוקה בגינם יחולו על הדיירים ורוכשי יחידות שמתחת לשצ"פ  החניון
 8.5.1, וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיף משותףהחניון והרכוש ההחברה, כחלק מתחזוקת 
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החברה מתחייבת בכל מקרה להבטיח, לפני מסירת החזקה  – לעיל לעניין קרן התחזוקה(
בדירות הבעלים החדשות, את תחזוקת השטחים הנ"ל, לרבות דמי הביטוח, באופן שהם לא 

זמן )לשלילת אחריות הבעלים לעניין זה(.  , וזאת ללא הגבלתהדיירים הנוכחייםיחולו על 
וזיקות  החברה מתחייבת להתקשר בהסכם מול העירייה לתחזוקת השטחים הפתוחים

הוראות כאמור יעוגנו גם בתקנון הבית בנוסח אשר יוסכם על ידי העירייה.  ההנאה כאמור
 המשותף.

 ודיירים זכאי סיועקשישים  .8.6

מתחייבת להציע לדיירים אשר מוגדרים החברה על אף האמור בכל מקום בהסכם זה  .8.6.1
או בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין )לפי התנאים  עידוד מיזמיםכ"קשישים" בהתאם לחוק 

 לבחירתו( לחוק הנ"ל, 6)ב()2מבין החלופות המנויות בסעיף  ה, חלופהמיטיבים עם הבעלים(
  של הקשיש.

 65 במועד הפינוי גילםו מתגוררים מגורי קבע בבניינים הקיימים במועד הפינוידיירים ש .8.6.2
לחוק שוויון זכויות לאנשים  5בסעיף )כהגדרת מונח זה  תיואו דיירים בעלי מוגבלו מעלהו

)להלן  אשר יתגוררו בפועל בדירה הנוכחית במועד הפינוי(, 1998-עם מוגבלות, התשנ"ח
 קמן:דליהיו זכאים לקבל מהחברה סיוע נוסף כ, "(דיירים זכאי סיועבסעיף זה: "

ותישא  רה תסייע במציאת דיור חלופי לתקופת הפינוי עבור דיירים זכאי סיועהחב .8.6.2.1
 .בעלויות התיווך

או תישא בעלות ביצוע התאמות, כהגדרת מונח זה בחוק התאמות החברה תבצע  .8.6.2.2
בדירה קיימים ככל שהיו עידוד מיזמים, הנדרשות לביצוע בדירה החלופית, 

ת ממאפייניהם של המגורים ככל שהן מתחייבוהנוכחית במועד הפינוי או 
 .  החלופיים

החברה תממן הוצאות אריזה, פריקה והרכבה לדיירים זכאי סיוע הן בהובלה  .8.6.2.3
וזאת מבלי לגרוע  לדירה החלופית והן בהובלה מהדירה החלופית לדירה החדשה

 .לעיל 8.4.1מהאמור בסעיף 

עם ה מדרגה ראשונה בן משפחהאמור לעיל לגבי דיירים זכאי סיוע יחול גם במקרה של  .8.6.3
ומעלה אשר מתגורר דרך קבע בדירה הנוכחית )שאינו במעמד של  65או שהוא בן מוגבלות 

 גם אם אינו הבעלים עצמו. שוכר(,

   בבניין החדש בחירת דירות הבעלים החדשות, החניות והמחסנים, .9

  חלוקת הדירות בפרויקט בין החברה לבין הבעלים

תנאים, או במועד מוקדם יותר בבסמוך לאחר קבלת החלטת הועדה המאשרת הוצאת היתר הבניה  .9.1
, למפקח, דייריםתעביר החברה לב״כ ה ,אשר בו תהיה ודאות מלאה ביחס לתכנון הדירות החדשות

כאמור, בהן יסומן פול הדירות החדשות הנתונות לבחירת  לנציגות ולמנהלת את התוכניות שאושרו
 . (סימון פול הדירות"למועד )להלן: " דייריםה

ממנו ו כהגדרתן להלן יוקצה לכל קבוצת ייחוסהחברה מתחייבת כי פול הדירות החדשות אשר  .9.2
את הדירות החדשות בהתאם למנגנון חלוקת הדירות הקבוע מאותה קבוצת ייחוס  דייריםיבחרו ה

הפול יכלול היקף של דירות עמוד בתנאים הבאים: , י(״החדשות פול דירות הבעלים)להלן: ״ להלן
שתמוקם בבניין  הכלולים באותה קבוצת יחוס לכל הדייריםדירה חדשה  ה שלהמאפשר הקצא

, בקומה גבוהה לפחות בקומה אחת דירתםהקרוב ביותר למיקום הבניין הנוכחי בו מוקמה 
בעלי דירות נוכחיות שפונות לרחוב חית של כל דייר באותה קבוצת ייחוס, וכן ממיקום דירתם הנוכ

 לאותה חזית.יהיו זכאים לדירה חדשה הפונה   או לרחוב אפלטון יפת

שנמסרו להם פרטי ימים מיום  21 יהיו רשאים להעביר הערותיהם לחברה בתוךמפקח הנציגות וה .9.3
 זההסכם תואם את הקבוע באינו רות הבעלים פול די פול הדירות הבעלים החדשות, ככל שלדעתם
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היו הצדדים חלוקים בעניין התאמת פול דירות הבעלים החדשות לאמור  או בהצעת החברה.
 בהסכם יכריע בעניין הפוסק לענייני תכנון.

דיירים לבין עצמם תעשה הבין , החדשותבחירת הדירות החדשות מתוך פול דירות הבעלים  .9.4
 להלן:בהתאם למנגנון המפורט 

 חלוקת הדירות בין הבעלים לבין עצמם 

, בהתאם קבוצות ייחוסיחלק השמאי את הדירות הקיימות להקצאת הדירות לבעלים  לצורך .9.5
(, כיוון החזית לרחוב יפת לעיל 2.6על פי מדידה בפועל כאמור בסעיף ) שטחלקריטריונים הבאים: 

יובהר כי אין באמור בכדי לגרוע . "(קבוצות הייחוס)לעיל ולהלן: " או רחוב אפלטון וקומה
 מאפשרות כי קבות הייחוס תהא של דייר בודד. 

 בחירת הדירות החדשות תעשה בכל קבוצת ייחוס באופן נפרד, בהתאם להוראות להלן:  .9.6

)ככל שבקבוצת הייחוס  בכתב את בעלי הדירות מקבוצת הייחוס להגרלהב"כ הדיירים יזמין  .9.6.1
, שתיערך על ידו. בהזמנה יצוין מיקום ההגרלה וכן יצוין בהודעה ישנן מספר בעלי דירות(

"(. המועד הנדחהדקות לאחר המועד שנקבע )להלן: " 60 -מועד הגרלה נדחה שיהיה כ
ה קבוצת ייחוס את סדר בחירת הדירות בהגרלה יגרילו כל בעלי הדירות השייכים לאות

החדשות בבניין החדש, שתהיינה אחת מהדירות החדשות המיועדות לבחירת אותה קבוצת 
 . על פי פול הרלוונטי לאותה קבוצת ייחוס ייחוס

ב"כ הדיירים ינהל את ישיבת ההגרלה ויכניס לתוך קופסה אטומה פתקים מקופלים  .9.6.2
ס. המספרים המוגרלים שיקבל כל אחד מבעלי וממוספרים כמספר חברי קבוצת הייחו

הדירות, יקבעו את סדר בחירת הדירות החדשות של הדיירים בקבוצת הייחוס, מתוך 
 הדירות החדשות המיועדות לבחירתם. 

חוס האמורים, להגרלה שנערכה וגם לא במועד הנדחה, ב"כ ילא התייצבו כל חברי קבוצת הי .9.6.3
ייצבו, במועד הנדחה, את סדר בחירתם והגרלתו הדיירים יגריל עבור הדיירים שלא ית

תחייב את הדיירים. הדיירים רשאים לשלוח מיופה כוח בעל ייפוי כוח בכתב להשתתף 
 במקומם בהגרלה.

סדר הבחירה יהיה באופן שבו בעל דירה שהגריל את הפתק בעל המספר הנמוך ביותר יהיה  .9.6.4
בוצת הייחוס, ובעל הדירה שהגריל זכאי לבחור ראשון את דירתו מתוך הדירות המוקצות לק

את הפתק בעל המספר הגבוה ביותר יהיה זכאי לבחור אחרון את דירתו מתוך הדירות 
 המוקצות לקבוצת הייחוס.

ימים  21לפחות לבעלים הודעה ובכפוף למסירת  מפרסום טבלת סדר הבחירהימים  45תוך  .9.6.5
השתתפות נציג המנהלת, וב דייריםתיערך אסיפת דיירים, בפיקוח ב״כ ה ,ובכתבמראש 

, )ככל שיהיו( החניות והמחסניםאת  כןו חדשהה תודיר את במסגרתה יבחר כל יחיד בעלים
 .שהוגרל בהגרלה כאמורהבחירה  לפי סדרבהתאם 

שהתקיימה לצורך בחירת דירות הבעלים החדשות ו/או החניות  אסיפהב דייריםלא נכח מי מה .9.7
מיופה כוח ימים מראש לפחות, ולא שלח  21והמחסנים, על אף שהוזמן אליה בהודעה בכתב 

לאחר סיום בחירת כל יתר דירתו החדשה יאבד את תורו ויבחר את , מכל סיבה שהיא, מטעמו
  .דיירים מבין הדירות שיוותרוה

ירים אשר לא יהיו מעוניינים כי דירתם החדשה תמוקם בבניינים המרקמיים על אף האמור, די .9.8
אלא במגדל, יהיו רשאים להודיע בכתב לחברה, במועד חתימתם על הסכם זה או בסמוך לאחר 

ימים ממועד אישור התכנית החדשה על רצונם כי דירתם  60מכן, ובכל מקרה לא יאוחר מתום 
 . ודעה המצורף כנספח כ"ו להסכם זהוזאת בנוסח הה החדשה תיכלל במגדל

מובהר כי ביחס ליחיד דיירים שלא ימסור את בחירתו לחברה עד למועד כאמור, החברה תתכנן 
את דירתו החדשה כך שתמוקם בבניינים המרקמיים, ואולם אין באמור בכדי לגרוע מזכות יחיד 
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להסכם זה, לדירה אחרת  9.6הדיירים להחליף את הדירה החדשה שתשויך לו על פי הוראות סעיף 
 .שתמוקם במגדל, בהתאם למלאי הדירות כפי שיתוכנן על ידי החברה

על אף האמור דיירים אשר לא יהיו מעוניינים כי דירתם החדשה תמוקם בבניינים המרקמיים אלא  .9.8
לסימון במגדל יהיו רשאים להודיע בכתב לב"כ הדיירים החל ממועד חתימת הסכם זה ועד מועד 

פול הדירות, על רצונם כי דירתם החדשה תיכלל במגדל. החברה מתחייבת להודיע בכתב לדיירים 
 על מועד פול הדירות ולאפשר לדיירים להודיע כי ברצונם שדירתם החדשה תמוקם במגדל. 

הודיעו דיירים כי ברצונם כי דירתם תמוקם במגדל אזי מתחייב היזם להציע פול של דירות לאותם 
ובנוסף פול הדירות בשינוים המחויבים לעיל  9.2הקבועים בסעיף  םירים אשר יעמדו בקריטריונידי

לבחור את דירתו לכל אחד מהדיירים המעוניינים בדירה חדשה במגדל  יהיה באופן שיאפשר
מנגנון בחירת הדירות במגדל יחולו בהתאמה למנגנון הקבוע  .החדשה מבין שתי דירות לפחות

 לעיל. 9.5-9.6בסעיפים 

 תיוחדנה לחברה. תהדירות שתיוותרנה לאחר בחירת כל הבעלים את כל דירותיהם החדשו .9.9

 בחירת החניות והמחסנים )ככל שישנם מחסנים(   

לעיל, יבחרו הצדדים, גם את החניות והמחסנים  9.5במועד קיום אסיפת הדיירים כאמור בסעיף  .9.10
אם מסיבות תכנוניות או שיוצמדו לדירות הבעלים החדשות ולדירות החברה. על אף האמור, 

טכניות לא ניתן יהיה לבחור במועד בחירת הדירות החדשות את החניות והמחסנים, תיערך ישיבה 
 . לעיל 9.5בסעיף נפרדת מיוחדת ומאוחרת יותר לעניין זה, עליה יחולו הכללים הקבועים 

 בחירת החניות והמחסנים בין החברה לבין הדיירים תבוצע בשלבים, כדלקמן: .9.11

 :שלב א

, ידי הוראות התוכנית החדשה, שנית על לכך יידרשאם יוקצו מקומות חניה ציבוריות ראשית, 
 הבעלים יחידי לכל, הרלוונטי התקן פי עלמבין חניות הנכים אשר יוקצו  מתאימותחניות תוקצינה 

. ככל שמספר יחידי הבעלים הזכאים לחניית נכה יהא גבוה יותר ממספר חניות נכה לחניית הזכאים
, הפרויקט החניות כלל מבין חניות לבחור זכאים יהיו הנכים שהוקצו על פי התקן, יחידי בעלים אלה

חילה את . לאחר מכן, החברה תבחר תשיידרש ככל אלה בחניות התאמות לערוך תמתחייב החברהו

מקומות החניה והמחסנים עבור דירות הפרמיום שלה )קרי דירות הפנטהאוז, מיני פנטהאוז 
 ."(דירות פרמיוםודופלקסים )להלן: "

 : שלב ב'

לאחר סיום שלב א', הדיירים יבחרו את מקומות החניה והמחסנים אשר יוצמדו לדירות החדשות, 
סדר הבחירה של החניות והמחסנים בין הדיירים . )ככל שרלוונטי( חניה אחת ומחסן אחד לכל דירה

  לעיל. 9.5האמור בסעיף לבין עצמם יהיה זהה לסדר הבחירה של דירות הבעלים החדשות 

ירת דירות הבעלים החדשות ו/או החניות שהתקיימה לצורך בח אסיפהב דייריםלא נכח מי מה
, מיופה כוח מטעמוימים מראש לפחות, ולא שלח  21והמחסנים, על אף שהוזמן אליה בהודעה בכתב 

 יוקצו לו חניה ומחסן לפי בחירת ב"כ הדיירים ולא תהיה לו כל טענה בשל כך.מכל סיבה שהיא, 

 :שלב ג'

 יהיו של החברה. ות והמחסנים שיוותרולאחר סיום שלב ב', בתום בחירת הדיירים, החני

 פרוטוקול החלוקה

ימים ממועד הליך בחירת דירות הבעלים החדשות, החניות והמחסנים, יעביר ב״כ  14בתוך  .9.12
הבעלים פרוטוקול חלוקה של דירות הבעלים החדשות, החניות והמחסנים, המשקף את תוצאות 

 "(.המוצעת פרוטוקול החלוקהההליך )להלן: ״

החלוקה יחייב את הבעלים ללא זכות ערעור, והחברה תהא רשאית לראות בו  פרוטוקול .9.13
ולצורך רישום , המחסנים והחניות כפרוטוקול סופי ומוחלט, לרבות לצורך מכירת דירות החברה
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הבית המשותף. הבעלים מוותרים כלפי בא כח הבעלים והשמאי על כל טענה ו/או דרישה ו/או 
 ר עם פרוטוקול החלוקה. תביעה מכל מין וסוג שהוא בקש

לאחר קבלת פרוטוקול החלוקה, החברה תמציא לכל אחד מיחידי הבעלים את תכניות דירתו  .9.14
, בהתאם לפרוטוקול החלוקה, וכן תמציא לנציגות, לב״כ )חניות ומחסנים( החדשה על הצמדותיה

 הבעלים ולמנהלת את הבקשה להיתר הבנייה המאושרת על ידי הוועדה המקומית, לרבות
דירות הבעלים את התשריטים והתוכניות המהווים חלק בלתי נפרד ממנה, ועל גביהם תסמן גם 

 החדשות שהוקצו לבעלים על הצמדותיהן בהתאם לפרוטוקול החלוקה.

 ורכישת דירה נוספת  החלפת הדירה החדשה

 ובכל מקרה ולמען הסר לאחר עריכת פרוטוקול החלוקה המוצעת )עשרים ואחד( ימים 21במשך  .9.15
, יהיו רשאים לרוכשים בשוק החופשי יחידות החברה שיווק לפניו ספק בטרם תחילת הבניה

 או לרכוש דירה נוספת בפרויקט הבעלים לפנות אל החברה בבקשה לשדרג או לשנמך את דירתם
עד בכל מקרה רק מתום תקופת השדרוג ועל אף האמור, יובהר כי "(. תקופת השדרוג" -)להלן

או לרכוש דירה נוספת בפרויקט  לשדרג או לשנמך את דירתםיתאפשר לבעלים  הבניהסיום מועד ל

  ."כל הקודם זוכה"יבוצע ההליך לגבי דירות החברה שטרם נמכרו על בסיס ואולם במקרה כאמור 

ימים  7החברה מתחייבת להודיע לבעלים ולב"כ הדיירים בהודעה בכתב על תחילת תקופת השדרוג  .9.16
 .בטרם תחילת תקופת השדרוג

  שדרוג

תקופת השדרוג יהיו רשאים הדיירים לפנות אל החברה בבקשה לשדרג את הדירה שנבחרה  במהלך .9.17
, לדירה גדולה יותר ו/או לדירה בקומה גבוהה יותר, המוצעת על ידם בהתאם לפרוטוקול החלוקה

 בהתאם להוראות להלן:

)לרבות  גבוהה יותר, לדירה גדולה יותר ו/או בקומה את דירתו "לשדרג"בעלים שיבחר  .9.17.1
ישלם לחברה את , (פנטהאוזים, מיני פנטהאוזים, דופלקסים וכיו"בלדירות מיוחדות )

ההפרש שבין מחיר הדירה המשודרגת לבין מחיר הדירה החדשה לה הוא זכאי על פי 
, בתוספת מההפרש האמור נספח השינוייםבהקבוע פרוטוקול החלוקה, בהנחה בשיעור 

 "(. שדרוג"תמורת ה)להלן:  מע"מ

 שווי הדירות )הדירה החדשה והדירה המשודרגת( לצורך חישוב ההפרש כאמור יקבע לפי .9.17.2
 . מחירון הפריסייל של החברה בשיווק דירות החברה בפרויקט, כפי שיהיה באותה העת

יחיד הדיירים יישא במיסים החלים עליו על פי דין בגין תמורת השדרוג ואילו החברה תישא  .9.17.3
כל צד ישלם את המס שיחול , כאשר עליה על פי דין בגין תמורת השדרוגבמיסים החלים 

כל תוספת מס שתחול על הבעלים בגין השדרוג תועבר לפני הגשתה  במועד הקבוע בדין.
 לרשות המס, לעיונם ואישורם של יועצי המס. 

תנאי לביצוע השדרוג הינו חתימת נספח מתאים בנוסח המקובל בחברה ותשלום תמורת  .9.17.4
וג לחברה במועד השדרוג )אולם למעט החלפת הדירה, תמורת השדרוג ותשלום המס השדר

ות לא יחול שום שינוי בהסכם זה ביחס לאותו יחיד בעלים והורא, לעיל 9.17.3כאמור בסעיף 
תשלום תמורת השדרוג יעשה באמצעות פנקס הסכם זה ימשיכו לחול לגבי הדירה החדשה(. 

 גם החברה תמציא לבעלים המשדרג ערבות לפי חוק המכרשוברים בהתאם לחוק המכר ו

בגין תשלום תמורת השדרוג )בנוסף לערבות חוק המכר לה זכאי הבעלים בגין הדירה החדשה 
 .שדרוג(לה היה הבעלים זכאי אלמלא ה

 שנמוך

"לשנמך" איזו מדירות התמורה  רשאים יהיו מהם מי או הדיירים במהלך תקופת השדרוג .9.18
)להלן:  בבניינים החדשים בשטח קטן יותר ו/או בקומה נמוכה יותר ולהחליפה בדירה אחרת

 בהתאם להוראות להלן: "(, וזאתתקופת השנמוך"
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בהתאם  כספי להחזר בעלים יחיד אותו זכאי יהיה, כאמור דירה"שנמוך"  של במקרה .9.18.1
כפי שנקבע  המשונמכתשווי היחידה  וביןבין שווי דירת התמורה לה היה זכאי  להפרש

 . "(הפרש השנמוך)להלן: " "מ(מע ללא) עת באותהחברה ה במחירון

ואילו  הפרש השנמוךבגין  , אם יחול יחיד הדיירים יישא במיסים החלים עליו על פי דין .9.18.2
  .הפרש השנמוךהחברה תישא במיסים החלים עליה על פי דין בגין 

יינתן בכסף , 9.18.2פרש השנמוך, בניכוי המיסים החלים על יחיד הדיירים כאמור בסעיף ה .9.18.3
יחיד הדיירים ל המפרט הטכני, לפי בחירת עזיכוי לטובת שדרוגים ותוספות שווה כסף/או ב

בחר יחיד הדיירים בקבלת תשלום כספי, סכום הפרש השנמוך ישולם לו במועד  .המשנמך
מסירת הדירה החדשה. עד למועד תשלום הפרש השנמוך כאמור, סכום ערבות המכר 

ה המשונמכת )כולל מע"מ( בתוספת סכום הפרש שתימסר ליחיד הדיירים תהיה בשווי הדיר
 השנמוך. 

הינו חתימת נספח מתאים בנוסח המקובל בחברה )אולם למעט  נמוךתנאי לביצוע הש .9.18.4
לעיל לא יחול שום שינוי  9.18.2כאמור בסעיף החלפת הדירה, תמורת השדרוג ותשלום המס 

 בהסכם זה ביחס לאותו יחיד בעלים והוראות הסכם זה ימשיכו לחול לגבי הדירה החדשה(.

 רכישת דירה נוספת

לבקש מהחברה לרכוש דירה נוספת  רשאים יהיו ו/או קרובי משפחתם מדרגה ראשונה הדיירים .9.19
 :החדשיםעל דירת התמורה באיזה מהבניינים 

מחירה ביחס ל נספח השינוייםבבשיעור המפורט הדירה הנוספת תוצע לדיירים בהנחה  .9.19.1
ההנחה הנ"ל תינתן גם לצורך רכישת דירות במחירון החברה כפי שיהיה באותה העת. 

  . (מיוחדות )פנטהאוזים, מיני פנטהאוזים, דופלקסים וכיו"ב

 עד לאותו מועד.לגבי דירות החברה שטרם נמכרו הצעה לרכישת דירה נוספת תהיה  .9.19.2

טופס בקשה לרכישה על  יידרש לחתוםביקש יחיד הדיירים לרכוש דירה נוספת כאמור,  .9.19.3
בהתאם ללוח  מיםוהתשל ולבצע חברהבנוסח אשר יהיה מקובל באותה העת אצל ה

 חברה.  בינו לבין הולהסכם המכר בקשר לדירה הנוספת ושייחתם התשלומים 

 כללי

לאותה ביחס  או שנמוך או רכישת דירה נוספת מקום בו יותר מבעלים אחד יבקש לבצע שדרוג .9.20
, תיערך הגרלה בין אותם בעלים שהזוכה בה יהיה רשאי לבצע את השדרוג כאמור לעיל דירה

בין  שדרוג, שנמוך או בקשת רכישה, לפי העניין,לא ייחתם הסכם שככל  לאותה דירה חדשה.
אשר זכה בהגרלה כאמור לעיל, מכל סיבה שהיא, וזאת עד לתום  דייריםחיד לבין אותו י חברהה

זכייתו בהגרלה יאבד את זכאותו ביחס לאותה דירה וזו תוצע ליחיד דיירים ימים ממועד  10
  .שהוגרל לאחריו

 לבין חברהבין ה הסכם שדרוג, שנמוך או בקשת רכישה, לפי העניין,לא ייחתם בכל מקרה, אם  .9.21
ימים מהמועד שבו  14הדיירים ביחס לדירה הנ"ל עד לתום תקופת השדרוג או תום  ייחידאיזה מ

תקופת השדרוג/שנמוך  יחיד הדיירים הרלוונטי נדרש לחתום על ההסכם כאמור )להלן: "
לפי  לכל רוכשהדירה ליחיד דיירים אחר או להציע ולמכור את  תרשאי"(, תהיה החברה המוארכת

 .שיקול דעתה

ת השדרוג והשנמוך או בתום תקופת השדרוג/השנמוך המוארכת, יוצא פרוטוקול לאחר תום תקופ .9.22
 לחוק.  67חלוקה סופי והוא ידווח לרשויות מיסוי מקרקעין לפי סעיף 

יבוצע ההליך לגבי דירות החברה שטרם נמכרו  הבניה ועד לסיום המוארכת מתום תקופת השידרוג .9.23
כפוף לאמור לעיל, הדיירים יהיו רשאים לבחור ב הקודם זוכה. כלעל בסיס המלאי הקיים בשיטת 

 כל דירה בפרויקט.

   תכנון הפרויקט .10
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מועד פרסום התוכנית בידוע לחברה כי התוכנית החדשה פורסמה ברשומות להפקדה להתנגדויות  .10.1
, , כהגדרתו לעילמסמך ההזמנה להציע הצעותפרסום וכי נכון למועד  )כהגדרתו לעיל( להתנגדויות

התוכנית החדשה טרם אושרה למתן תוקף. מובהר ומודגש כי אין באמור לעיל או בכל מקום 
בהסכם זה משום התחייבות כלשהי של הדיירים ו/או המנהלת ו/או מי מטעמם לכך שהתוכנית 
החדשה תאושר או תפורסם למתן תוקף ו/או תאושר במתכונה הנוכחית, וכי לא תהיה לחברה כל 

 ו/או תביעה כלפי הדיירים ו/או המנהלת ו/או מי טעמם בנוגע לכך. טענה ו/או דרישה 

התוכנית החדשה ולסייע  לקדם את החל ממועד חתימת החברה על הסכם זה מתחייבת החברה .10.2
למנהלת, ככל שיידרש על ידי המנהלת, לצורך אישור התוכנית החדשה ובכלל זאת החברה תטפל 

עררים ועתירות התנגדויות, ף פעולה עימה בבעצמה ועל חשבונה, לבקשת המנהלת, ובשיתו
מנהליות. לדרישת המנהלת החברה תבצע כל הדרוש לצורך קיום התנאים לאישורה של התוכנית 

לבקש ו/או ליישם בה שינויים כלשהן ללא אישורה של המנהלת החברה וזאת מבלי שתהיה רשאית 
 והנציגות מראש ובכתב. 

החברה מתחייבת להעמיד כתב שיפוי ו/או פיצוי ן, בכפוף להתקיימות התנאי המתלה הראשו .10.3
לחוק התכנון והבניה כפי שיידרש לצורך אישור התוכנית החדשה  197לוועדה המקומית לפי סעיף 

. להסרת ספק, הבעלים לא יידרשו לחתום על כתב שיפוי כלשהוא ו/או וחלוקהאיחוד  תוכניתו/או 
  .לערוב לכך

אישור תוכנית החברה לנקוט בצעדים הדרושים לצורך  מתחייבת אישור התוכנית החדשהעם  .10.4
חודשים ממועד  12בתוך עיצוב אדריכלית )ככל שזו תידרש כתנאי להגשת בקשה להיתר בניה( 

הפעולות הנדרשות כל יתר תכנון פרטני של הפרויקט וביצוע לביצוע ואישור התוכנית החדשה, 
 לקבלת היתר בניה לפרויקט מכוח התוכנית החדשה. 

למפקח לב"כ הבעלים, הפרויקט תעביר החברה עדכונים שוטפים לנציגות, וביצוע הלך תכנון במ .10.5
. העדכון לבעלים יהיה ותהליכיו השוניםוביצוע הפרויקט ולמנהלת ותעדכן אותם בשלבי התכנון 

 גם באמצעות פלטפורמה דיגיטלית ייעודית ומתאימה לעדכוני דיירים. 

 81 12-מולא יאוחר  המקומיתהבקשה להיתר בניה לוועדה החברה מתחייבת כי בטרם הגשת  .10.6
ציג באמצעות אדריכל הפרויקט לנציגות, למפקח, ת ,חודשים לאחר מועד אישור התכנית החדשה

וב"כ הדיירים, את מסמכי הבקשה לקבלת היתר בניה, כשתוכניות ההגשה יתאימו  למנהלת
. "(תוכנית ההגשה" או "הבקשהן: ")להל להוראות הסכם זה, שיוכנו על ידה לצורך אישורם 

 הנציגות תהיה רשאית להאריך מועד זה, לבקשת החברה, ולא תסרב אלא מנימוקים סבירים. 

הנציגות )לרבות באמצעות המפקח ו/או המנהלת ו/או ב"כ הדיירים( תבחן את התאמת התוכניות  .10.7
מיום שנמסרו לה ימים  30להתחייבויות החברה בהסכם זה ותעביר התייחסותה לחברה תוך 

תכניות ההגשה. החברה תתקן את התוכניות בהתאם להערות הנציגות ותעביר את התכניות 
נה הערות לתוכניות ייהמתוקנות לידי הנציגות, המפקח והמנהלת וחוזר חלילה. ככל שלנציגות תה

החברה תפעל עד כמה שניתן לצורך  ,שאינן נוגעות לאי התאמת התוכניות להוראות הסכם זה
בלת אותן הערות וזאת בכפוף למגבלות תכנוניות, דרישות הרשויות ועמידת הפרויקט ברווחיות ק

 . 21לפי תקן 

( בידי הנציגות, ולאחר שנדרש תיקונםימים לאחר קבלת תכניות ההגשה המתוקנות )ככל  14בתוך  .10.8
כניות לפיה התולענייני תכנון  הנציגות והמפקח או מיום קבלת החלטת הפוסק ן על ידיאישור

, יחתום ב"כ הדיירים בשם הדיירים )בכל מקרה שתתגלע מחלוקת(  תואמות את הוראות הסכם זה
 על תוכניות ההגשה לשם הגשתן לרשויות התכנון. 

במקרה של מחלוקת ביחס לתכניות ההגשה, יכריע בדבר הפוסק ההנדסי, על פי פניית החברה או  .10.9
 הנציגות )בשם הדיירים( אליו.  

כמי שהסכים לחתימה על  ,סכמת הנציגות כאמור ייחשב כל יחיד דיירים כאמורהיה וניתנה ה .10.10
הבקשה להיתר הבניה, ומשכך ניתנת בזאת הוראה בלתי חוזרת לב"כ הדיירים לעשות שימוש 
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לחוזה זה, ולחתום  1'ינספח בייפוי הכוח אשר הופקד בידו לביצוע פעולות התכנון המצורף כ
 ה בשם ומטעם כל אחד מיחידי הדיירים. באמצעותו על הבקשה להיתר בניי

הבעלים מסמיכים את ב"כ הדיירים בהסמכה בלתי חוזרת לחתום בשם הדיירים באמצעות יפוי  .10.11
וכן על כל תוכנית או מסמך שידרשו על ידי העירייה, הועדה  הכח לתכנון על הבקשה להיתר הבניה,

ישיים שאישורם דרוש לקבלת המקומית, חברת החשמל, בזק, הג"א וכיו"ב רשויות וצדדים של
אישור קודם לכן היתר הבנייה או להתחלת העבודות או בקשר אליהן ואשר, ובלבד שהתקבל 

הנציגות והמפקח לכך ולא תהיה בכך כדי להטיל על הדיירים חיוב כלשהו ובלבד שלא יהיו בסתירה 
תו לפי יפוי הכוח, הדיירים פוטרים את ב"כ הדיירים מכל אחריות בגין חתימ להוראות חוזה זה.

  כל עוד אושרו קודם על ידי הנציגות והמפקח.

, הדיירים ימים ממועד חתימת  45החברה תגיש את הבקשה להיתר בניה לוועדה המקומית בתוך  .10.12
על הבקשה להיתר כאמור לעיל, ותמציא לנציגות, למפקח ולמנהלת העתק מהבקשה להיתר בניה 

דעת קליטה מאת רשות הרישוי לאחר אישור בדבר הגשת היתר בניה" משמעותה הו"שהוגשה. 
  (.2016 -תשע"ו ,רישוי בנייה) עמידה בתנאים המוקדמים כקבוע בתקנות התכנון והבנייה

הוראות התוכנית החדשה בעצמה ועל חשבונה ובכלל זאת החברה  כלהחברה מתחייבת למלא את  .10.13
ובכלל זאת הבטחת בניה ר התנאים הנדרשים על פי התוכנית כתנאי להוצאת הית כלתמלא את 

התקשרות בהסכם מול העירייה רישום זיקות הנאה בתחום התוכנית החדשה להולכי רגל וציבור; 
; חתימת הסכם בין החברה לעירייה לנושא סיוע זיקות ההנאההשטחים בהבטחת אחזקת ל

במימון דמי ניהול ועד הבית לבעלי דירות ממשיכים )קרן הונית(; חתימה על הסכם תנאי ההפעלה 
כפי שיקבע בהוראות התוכנית החדשה; התקשרות בהסכם מול ]ככל שיהיה[ של החניון הציבורי 

. יובהר כי החברה לא תהא די העירייהעל י דרשיהעירייה בנוגע לבנית שטחי הציבור, ככל שי
עם העירייה ללא אישור מוקדם של הנציגות והמנהלת מראש  מים כאמוררשאית להתקשר בהסכ

 ובכתב.

החברה מתחייבת לנקוט בכל הפעולות הנדרשות ו/או המתחייבות להוצאת היתר בנייה בהתאם  .10.14
וביעילות את כל ראויה כניות ההגשה ולמלא במועד, ברציפות, בשקידה ולתוכנית החדשה ולת

על מנת להביא לקבלת ולשלם כל תשלום אגרה או היטל שיידרשו הוראות רשויות וגורמי הרישוי, 

, וזאת אישור התוכנית החדשהחודשים ממועד  24היתר הבניה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מחלוף 
  .םבכפוף להתקיימות התנאים המתלי

העדר חתימת רוב בעלים ( 1על אף האמור לעיל, איחור בהוצאת היתר הבניה הנובע כתוצאה מ: ) .10.15
הליכים המתנהלים בפני בית נדרש לצורך הגשת בקשה להיתר בניה, לרבות במקרה של קיום 

לשם מימוש ביצוע  2006 -משפט המוסמך לפי חוק פינוי בינוי )עידוד מיזמי פינוי ובינוי(, תשס"ו 
( ממניעה 2הפרויקט )ככל שיהיו דיירים סרבנים( או מכוח כל דין אחר בעניין דיירים סרבנים; או )

אה מהגשת התנגדויות או עררים כתוצ בין היתרשאינה בשליטת החברה, אובייקטיבית תכנונית 
כלשהם ודיון בהם או צווי מניעה או הקפאה עירונית בהוצאת היתרי בניה, שלא בנסיבות הקשורות 
בחברה, לא יובא בחשבון לעניין המועד לקבלת היתר בניה הנקוב לעיל. במקרה כזה, יוארך המועד 

חברה פעלה באופן סביר על מנת לקבלת היתר הבניה לעיל בפרק הזמן בו נגרם העיכוב, ובלבד שה
 .להסירו ו/או למונעו

על פי דרישת הועדה המקומית בהיתר בניה החברה תבצע בבקשה להיתר שינויים ו/או תיקונים  .10.16

ו/או כל רשות מוסמכת בכפוף לכך שאין בשינויים כדי לפגוע בזכויות הדיירים עפ"י הסכם זה  
למפקח לב"כ דיירים, על כך בכתב לנציגות, ובכפוף לכך שבטרם ביצוע השינוי החברה הודיעה 

 .ולמנהלת ותציג באמצעות אדריכל הפרויקט את השינוי המבוקש ואת השפעתו על הבעלים
 - 10.6 הנציגות והמפקח יוכלו להתנגד לביצוע השינויים מטעמים סבירים ויחולו הוראות סעיפים

  לעיל בהתאמה.  10.10

במידה ובשל דרישת הרשויות כאמור לעיל, תידרש החברה להקטין את שטחן של איזה מדירות  .10.17
 פורט בהסכם זה, יחולו בנוסף ההוראות להלן: הבעלים החדשות, לעומת שטחן כמ
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או יקטן )כולל(  2%סטייה בתכנון שטח הדירה החדשה, לפיה יקטן שטח הדירה החדשה בעד  .10.17.1
 8.1 סעיףבכאמור  םלעומת שטח 5%שטח איזה מהצמדותיה )המרפסת ו/או המחסן( בעד 

חשב כהפרה כלשהי של ישינוי מהותי בשטח הדירה ולא הדבר הווה יבחוזה זה, לא 
זכה את הדיירים בפיצוי או בסעד אחר כלשהו ובלבד שהקטנת יהתחייבויות החברה ולא 

כתוצאה מהגדלת שטחן או מספרן , לא תיעשה או הצמדותיה שטח דירות הבעלים החדשות
של דירות החברה וכן שהקטנת שטח הדירות תהיה אחידה לכל הדירות מאותו "טיפוס", 

" בתכנון סטייה מותרתבאופן דומה )להלן בהתאמה: " יוקטןדירות החברה שטח כך שגם 
  "(.התנאים להפחתה" -ו

)לא  2%שיעור של בין סטייה בתכנון שטח הדירה החדשה, לפיה יקטן שטח הדירה החדשה ב .10.17.2
או יקטן שטח איזה הצמדותיה  )כולל( לעומת שטחה כאמור בהסכם זה 5%-כולל( ל

, תזכה את מי מהדיירים ששטח )כולל( 10% -ל 5%)המרפסת ו/או המחסן( בשיעור של בין 
מ"ר של הפחתה או חלקו מעבר לסטייה  1דירתו הופחת כאמור, בפיצוי כספי עבור כל 

לא יהיה יחיד בתכנון כלומר בגין הקטנת השטח המהווה סטייה מותרת ) בתכנון המותרת
בנוי של הדיירים זכאי לפיצוי כלשהו(. סכום הפיצוי כאמור יחושב בהתאם לשווי של מ"ר 

כפי שיקבע בדו"ח האפס שיוכן לגורם הדירה או של הצמדותיה שהופחתו, לפי העניין, 
כל מס שיחול בגין הפיצוי כאמור לבעלים, ככל )פי אחד וחצי(.  1.5 -המלווה כשהוא מוכפל ב

 שיחול, ישולם על ידי החברה.

 5%סטייה בתכנון שטח הדירה החדשה, לפיה יקטן שטח הדירה החדשה בשיעור העולה על  .10.17.3
או יקטן שטח איזה הצמדות הדירה )המרפסת ו/או  לעומת שטחה כאמור בהסכם זה

, או סטייה שאינה חלה בהסכם זה לעומת שטחן כאמור 10%המחסן( בשיעור העולה על 
הקטנה )להלן: " באופן זהה על דירות החברה מאותו טיפוס, תחשב כשינוי מהותי

 "(. מהותית

לבצע הקטנה מהותית בשטח במידה ובשל דרישת הרשויות כאמור לעיל תידרש החברה  .10.17.4
, תציג החברה בפני הנציגות, המנהלת והמפקח את איזה מהדירות החדשות כאמור לעיל

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

 ן הצדדים ולא כפוסקאשר ישמש כמגשר בי, לפי העניין, ההנדסי /לפוסק לעניינים שמאיים
שיציע דרכי פתרון, תוך שמירה על זכויות הצדדים בהתאם להוראות הסכם זה ונספחיו. 

יום מהמועד בו נודעו לצדדים  60ככל ולא יגיעו הצדדים להסכמה בכתב כאמור בתוך 
יחיד הדיירים שדירתו החדשה הוקטנה כאמור יהיה זכאי למשוך אזי  התמורות האפשריות

  הסכם זה וזאת במסירת הודעה בכתב. את חתימתו מ

נמסרה לחברה הודעה על משיכת חתימת יחיד הדיירים בגין הקטנה מהותית של שטח דירתו,  .10.18
יחתמו הצדדים על המסמכים והתצהירים הנדרשים לביטול העסקה ויפעלו בהתאם להוראות 

לעיל יראו אותו  הסכם זה. לא מסר יחיד הדיירים לחברה הודעה על משיכת חתימתו במועד הנקוב
 כמי שהסכים להקטנה. 

יובהר למען הסר ספק כי הוראות סעיף זה יחולו לעניין סטייה בתכנון בלבד. לאחר קבלת היתר  .10.19
הבנייה וביחס לסטיות שתהיינה )ככל שתהיינה( במהלך עבודות הבניה, יחולו ההוראות הנוגעות 

ור כדי להוות כפל סטייה, אלא אין באמכי  מובהרדירות.  לסטיות קבילות כקבוע בצו המכר

דהיינו הסטייה בביצוע תחושב כסטייה הסטייה בתכנון בסטייה בביצוע תילקח בחשבון גם 
זה )שאם בוצעה סטייה בתכנון בשיעור  מהתמורות והשטחים להם זכאים הבעלים עפ"י הסכם

הפוסק ירות(. לצו המכר ד 7מסוים אזי שיעור זה יופחת משיעור הסטייה הקבילה כהגדרתה בסעיף 
ההנדסי יכריע בכל מקרה של מחלוקת בין הנציגות לבין החברה בכל הקשור להתאמת תוכניות 
ההגשה להוראות הסכם זה. במקרה של פניה לפוסק ההנדסי כאמור הבקשה להיתר לא תיחתם 

 ולא תוגש עד לקבלת הכרעת הפוסק ההנדסי בעניין שבמחלוקת.

בכל התנגדות שתוגש לבקשה להיתר הבניה  ,אחריותה החברה מתחייבת לטפל על חשבונה ועל .10.20
)ככל שתוגש(. החברה מתחייבת למצות כל הליך משפטי )לרבות הגשת עררים ופניה לכל ערכאה 
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אחרת לרבות ניהול הליכים מנהליים ככל הנדרש בהסכמת ב"כ הצדדים( על מנת לקבל את אישור 
הועדה המקומית להיתר הבניה על פי הוראות חוזה זה. אין באמור בכדי להאריך את המועדים 

 .לקבוע בהסכם זהלקבלת היתר הבניה מעבר 

להיתר וקבלתו יחולו וישלמו  בתכנון הפרויקט, בהגשת בקשההכרוכים וההוצאות כל התשלומים  .10.21
, אגרות בניה, על ידי החברה. מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, יחולו על החברה וישולמו על ידה

והיטלים ואגרות מכל הסוגים שיידרשו לצורך  היטלי בנייה, היטלי השבחה,מיסים, תשלומי חובה, 
מפקחי בנייה יועצים, מהנדסים, תכניות הגשה, שכר הוצאת היתר בניה; הוצאות הכרוכות בהכנת 

אדריכלים, שמאים, עורכי דין ובעלי מקצוע אחרים שיסייעו להכנת תכניות, פרסומים, דיונים 
וכל הוצאה ללא יוצא מן  ;עלויות בדיקות קרקע וביסוס ;בהתנגדויות ועררים וקבלת היתר בניה

ועדה המקומית או ואו להכלל שתידרש לצורך הוצאת היתר הבנייה לרבות כתב שיפוי לעירייה 
לכל אחד מהם, יחולו על החברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם כי אם וככל שהחברה תידרש, 

להתנגד  תהיה רשאיתכתנאי לקבלת היתר הבנייה, לבצע תשלום שלפי הבנתה אינו מעוגן בדין, 
שתוסכם בינה  לדרישה ולנהל הליכים לביטולה או שינויה תוך העמדת ערבות ו/או בטוחה אחרת

לבין הרשויות, ובלבד, כי לא יהיה בהליך כדי לעכב ו/או למנוע את ביצוע התחייבויות החברה עפ"י 

הדיירים לא יישאו בכל אחריות ו/או כל חבות ו/או הוצאה כספית  הסכם זה במלואן ובמועדן.
ברה בלבד בקשר לפעולות התכנון ו/או הגשת הבקשה להיתר בניה ו/או קבלת היתר הבניה, והח

 תהיה אחראית לכך.

החברה תשפה ותפצה את הדיירים וזאת בטרם שילמו הדיירים סכום כלשהו מכיסם, בגין כל  .10.22
תביעה ו/או נזק ו/או חיוב שייגרמו להם כתוצאה מחתימתם על בקשות או פניות לרשויות ו/או 

בעניין זה הוראות  ויחולו בקשר עם הליכי התכנון כאמור ו/או כתוצאה ממתן ייפוי הכוח התכנוני
   להלן. 16סעיף השיפוי המפורטות בסעיף 

פי דין כנגד החלטת או תנאי -מובהר כי החברה תהיה רשאית לערער ו/או לנקוט בכל הליך על .10.23
הבנייה, ככל שיהיו כאלו, לרבות אך לא רק, לעניין גובה היטל הוועדה המקומית להוצאת היתר 

ובלבד שלא יהיה בכך בכדי להאריך את המועדים לקיום התחייבויות החברה ולביצוע  ההשבחה
 .הפרויקט מעבר לקבוע בהסכם זה

לנציגות של כלל התכניות השונות לב"כ דיירים ועותק אחד החברה תספק עותק מושלם אחד  .10.24
הבניה וקבלת היתר בניה, תכניות תשתיות גינה ופיתוח, חניות, מעלית, גדרות  שיוכנו לצורך

שערים, תשתיות מים, ביוב, תיעול, מרזבים, חשמל ותקשורת, תכניות חיפויי אבן בכלל חזיתות 
הבניין ותוכניות גמר שונות, תכניות לובי הבניין וחדרי מדרגות קומתיים בבניין, תכניות כיבוי אש 

ג"א, תכניות פרט, הדמיה, תשריטים שונים, תכניות קונסטרוקציה, תכניות פרט שונות, ותוכניות ה
 תכניות הגשה ועבודה, תכניות לחלונות אלומיניום.

במקרה בו תדרוש חברת החשמל בניית חדר טרנספורמציה )חדר שנאים(, תישא החברה בהוצאות  .10.25
בנייתו והקשורות בו, בין כנסות מהוהתשלומים להקמת חדר טרנספורמציה זה, אולם כל ה

. שתישא גם בכל מס, אגרה היטל  בגינה ממכירתו לחברת החשמל ובין אחרת, תהיינה של החברה
מוסכם מפורשות כי במקרה זה, תהא החברה רשאית לשלב בתקנון הבית המשותף הוראות וזיקות 

הכל בכפוף לכך ידי חברת חשמל. ו-הנאה, לטובת חברת החשמל, כפי שיידרש ובמידה ויידרש, על
שבמידה שיותקן חדר טרנספורמציה כאמור, תציג החברה לנציגות בדיקת קרינה המוכיחה כי היא 

הטרנספורמציה )ככל שיבנה( יבנה במפלס החניון )תת  רעומדת בכל התקנים הרלוונטיים. חד

 ולא יפגע בזכות הדיירים על פי הסכם זה. קרקעי(

כיחידה נפרדת בפנקס הבתים המשותפים, ככל שיידרש,  חדר טרנספורמציה )חדר שנאים(, יירשם .10.26
ידי החברה ע"ש חברת החשמל, כנגד תשלום לחברה כמקובל בחברת -בבעלות החברה ויועבר על

 החשמל.

תחולנה גם אם תהיה דרישה של בזק להקמת חדר מיתוג, בשינויים  10.26 -ו 10.25הוראות סעיפים  .10.27
 המחייבים.

  העבודות ביצוע .11
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החברה מתחייבת לבצע את כל העבודות הנדרשות לשם ביצועו של הסכם זה במלואו ובשלמותו  .11.1
 ובהתאם להוראות ההסכם וכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מתחייבת החברה כדלקמן:

כל עבודות הבניה, אשר יבוצעו על ידי החברה, יבוצעו אך ורק על ידי קבלנים הרשומים  .11.1.1
, 1969 -ם על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט בפנקס הקבלני

ומורשים על פי סיווגם ועל פי כל דין לבצע את העבודות נשוא ההסכם וזאת ככל שנדרש על 
 פי דין.

"(, יהיה לו הקבלן" כי הקבלן המבצע שייבחר על ידי החברה לצורך בניית הפרויקט )להלן: .11.1.2
הציוד, כח עבודה מקצועי ומיומן, האמצעיים הכספיים  את הכישורים, הידע, הניסיון,

להסרת ספק מובהר . הסיווג המתאים וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע הוראות ההסכם
המלאה  ה/או מי מטעמו בכדי לגרוע מאחריותובזאת, כי אין בביצוע העבודות על ידי הקבלן 

  י ההסכם ונספחיו. על פה לביצוע מלוא התחייבויותי ,של החברה כלפי הבעלים

בכל ולמשך כל ביצוע העבודות חזיק עם תחילת ביצוע העבודות תו/או  הא מחזיקיכי ה .11.1.3
פי דין לביצוע העבודות ולשם שימוש בציוד ו/או לביצוע -האישורים והרישיונות הנדרשים על

 .פי ההסכם-איזו מהתחייבויותיו על

והמפרט הטכני, ובכפוף לתנאים החברה תבצע את העבודות עד להשלמתן בהתאם לתוכניות  .11.1.4
 שיקבעו בהיתר הבנייה ולכל תוספות או שינויים בהתאם לקבוע בהסכם זה.

החברה מתחייבת לבצע את העבודות ברמה גבוהה ובחומרים בעלי תו תקן )ככל שקיים תקן  .11.1.5
)תקן בניה ירוקה(. למען הסר  5281רלוונטי( ובאיכות גבוהה, ובכלל זאת תוך התאמה לת"י 

מובהר בזאת כי בכל מקרה יהיו החומרים והעבודות באיכות וחומרים מסוג א' שלא ספק, 
 יפחתו מאלו המפורטים במפרט )אם צוינו(.

החברה תישא בכל התשלומים וההוצאות מכל סוג שהוא הכרוכים בביצוע הבניה של  .11.1.6
הבניינים החדשים ולצורך השלמת העבודות. מבלי לפגוע בכלליות האמור, תישא החברה 

עצמה ועל חשבונה, בכל התשלומים עבור החומרים, ציוד, מתקנים, שכר עבודה, ב
מהנדסים, יועצים וביטוחים, היטלים, אגרות בניה, סלילה, ביוב וכיוצ"ב, ככל שהם כרוכים 

 פי הסכם זה.-ונדרשים לביצוע הבניה והשלמת העבודות והתחייבויותיה על

ת הפיתוח של הבניינים החדשים, הכנת כמו כן תישא החברה בכל ההוצאות עבור עבודו .11.1.7
הרכוש המשותף, לובי, מעליות, בניית שטחי הציבור וכיוצ"ב. החברה בלבד תהא אחראית 
לכל תשלומי קנסות ו/או תוספות לאגרות בניה שיוטלו, אם יוטלו, בגין כל עבירה או חריגה 

ל הבניינים במהלך הבניה ובלבד ואלו בוצעו לאחר שהחברה קיבלה את החזקה בפועל ש
 הקיימים )ואם קיבלו בחלקים, תחול האחריות הנ"ל לגבי כל חלק, מיום קבלת החזקה בו(.

החברה מתחייבת לדאוג לשמירת כל החומרים והציוד הנמצאים באתר הבניה. כל אבדן או  .11.1.8
 נזק שייגרם לחומרים ולציוד יחולו על החברה, על אחריותה ועל חשבונה.

שבונה, בביצוע העבודה, פועלים מומחים לכל מקצוע החברה מתחייבת להעסיק על ח .11.1.9
כמקובל בענף, בעלי רמה מקצועית גבוהה, ובמספר הדרוש לשם ביצוע העבודה והשלמתה 
במועד. החברה תהא רשאית להעסיק קבלן ראשי ו/או קבלני משנה לביצוע שלבים שונים 

 בעבודה, ובלבד שאלה יעמדו ברמה המקצועית האמורה לעיל. 

בודות שונות על ידי החברה לקבלן לא תגרע מאחריותה המלאה על פי הסכם זה, מסירת ע .11.1.10
 ביחס לעבודה כולה ולא תשחרר אותו מהתחייבויות כלשהן על פי הסכם זה.

למניעת ספק מובהר, כי כל העובדים, בעלי המלאכה, הספקים וקבלני המשנה )על עובדיהם(  .11.1.11
בודות או בקשר אליהן לא ייחשבו כעובדי שיועסקו ע"י החברה או על ידי הקבלן בביצוע הע

או מעביד(, ובהתאם לא תחול על הבעלים אחריות  -הבעלים )ולא יחולו ביניהם יחסי עובד 
כלשהי כלפי העובדים או בעלי המלאכה או קבלני המשנה או כלפי ספקי ציוד וחומרים חבות 

רה עמו בקשר של החברה, או כלפי כל צד שלישי כלשהו שהחברה או מי מטעמה התקש
 לביצוע העבודות, כולן או חלקן, ו/או בקשר לביצוע שאר התחייבויותיה.
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מנהל עבודה מוסמך מטעם החברה היה חייב להימצא בשטח, לנהל את הבניה מטעם החברה  .11.1.12
ולפקח על עבודת קבלני המשנה, אופן ביצועה והתקדמותה. מנהל העבודה מטעם החברה 

ות הבעלים, הנציגות, המפקח והמנהלת. החברה תודיע יהיה זמין לענות והוא יענה לפני
לנציגות, למפקח, ולמנהלת על זהות מנהל העבודה מוסכם כי מנהל העבודה לא יהיה אחד 

 מהבעלים.

החברה תסלק מאתר העבודה מעת לעת, את כל מצבורי החומרים והאשפה שהצטברו  .11.1.13
 פי כל דין. במהלך ביצוע העבודה ותהא אחראית לניקיון האתר כמתחייב על 

עם גמר ביצוע הבניה, תנקה החברה את אתר העבודה, את הבניינים החדשים וסביבתם,  .11.1.14
ותמסור את הבניינים החדשים כשהם וסביבתם נקיים ומתאימים למגורים ובהתאם להיתר 

 הבניה.

החברה מתחייבת להעסיק רק עובדים אשר בעלי רישיונות מתאימים לשהות ולעבוד בענף  .11.1.15
עפ"י כל דין ומתחייבת לכלול הוראה דומה בכל התקשרות שתעשה בינה ל ובישראהבנייה 

 ובין קבלן הביצוע ו/או קבלני המשנה מטעמה. 

החברה מתחייבת שלא לבצע שום פעולה שנדרשת לאישור על ידי מכון התקנים או מכון  .11.1.16
מוסמך אחר, אלא בנוכחות נציג בודק מטעם המכון האמור וקבלת אישור בכתב ממנו על 

 . כך

 החברה מתחייבת לשמור אחר תנאיו של היתר הבניה ולא לחרוג ממנו.  .11.1.17

בהסכם מול הקבלן המבצע מתחייבת החברה לכלול ויתור על זכות העיכבון ביחס לדירות  .11.1.18
הבעלים החדשות והוראה לפי לא תהיה לקבלן המבצע כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה 

ט למעט בקשר עם שינוים ותוספות ככל כלפי הבעלים בקשר להסכם הביצוע ו/או לפרויק
  .שיוזמנו על ידי מי מיחידי הבעלים

מוסכם כי בכל מקרה לא תהא לבעלים ו/או המנהלת ו/או מי מטעמם אחריות כלשהי בנוגע  .11.1.19
לתכנון ובנית הפרויקט ו/או כלפי הקבלן ו/או קבלני המשנה ו/או מי מהם ו/או מי מטעמם 

לשהם מטעם החברה ו/או מי מהם ו/או מי מטעמם בכל ו/או יועצים ו/או בעלי תפקידים כ

הנוגע לתכנון וביצוע של הפרויקט וכך גם אין בו כדי להטיל על הבעלים איזו אחריות שהיא 
לנזק כלשהו העלול להיגרם לכל אדם ו/או גוף ו/או לרכושם של אלו ככל שיגרם כזה במהלך 

  ביצוע העבודות ו/או כתוצאה מהן.

המנהלת והמפקח באופן רציף בדבר ב"כ הבעלים, החברה תעדכן את נציגות הבעלים,  .11.1.20
 התקדמות הפרויקט.

החברה תאפשר לבעלים ביקור בדירות במהלך ביצוע הפרויקט וזאת בתיאום מראש ובכפוף  .11.1.21
 לשמירת הוראות הבטיחות.

 והשלמתו הפרויקט לביצוע זמנים לוחות .12

מועד התחלת ירים, תחל החברה בביצוע העבודות )להלן: "ימים ממועד פינוי אחרון הדי 60תוך  .12.1
ותתמיד בבניה ברציפות ובהתמדה, עד להשלמתם המלאה של העבודות והפרויקט לפי  "(,הבנייה

 תנאי הסכם זה, לפי כל תנאי היתרי הבנייה ולפי כל דין החל על ביצוע הפרויקט.

רק עם  הבניינים הקיימיםבהריסת למען הסר ספק יובהר כי החברה תהא רשאית להתחיל  .12.2
או התקבלה החלטה  התקיימות התנאים המצטברים הבאים: כל הדיירים, חתמו על הסכם זה

; כל הדיירים חתמו על 6.1שיפוטית לכפיית ההסכם על בעלי הדירות המסרבים כאמור בסעיף 
מסמכי הליווי; כל הדיירים פינו את דירותיהם הנוכחיות; התקבל היתר בניה לפרויקט כדין לאחר 

החברה הציגה לב"כ הדיירים, המפקח והנציגות אישורי  ששולמו על ידו מלוא האגרות וההיטלים;
החברה מסרה את כל הערבויות אשר ביטוח ופוליסות ביטוח תקפות בהתאם להוראות הסכם זה; 

החברה התקשרה החברה מחוייבת למוסרם לידי ב"כ הבעלים עד לאותו מועד, על פי הסכם זה; 
עם בנק מלווה בהסכם לקבלת ליווי בנקאי סגור לפרויקט; לאחר שהחברה שילמה לרשויות מיסוי 
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ה לשאת בהם במסגרת ושהיא התחייב מקרקעין את כל המיסים החלים על הדיירים בגין הסכם זה
, והמציאה לדיירים אישורי מיסוי מקרקעין בגין העדר חוב של הדיירים במס הוראות הסכם זה

אזי גם אישורי מיסוי  –שבח )ואם הוצאו לדיירים שומות מס רכישה בגין העסקה נשוא הסכם זה 
ה הפקידה מקרקעין בגין העדר חוב של הדיירים במס רכישה( בגין הסכם זה או לחלופין החבר

הערבויות להבטחת תשלום המיסוי כאמור בסעיף מלוא בידיהם הנאמנות של ב"כ הדיירים את 
המפקח ב"כ דיירים, ר למה כל תשלום שהתחייבה לשלם בהסכם זה בעבויהחברה ש להלן; 22.22

מטעם הדיירים וכל תשלום שהתחייבה לשלם למנהלת ושהמועד הקבוע לתשלומו קודם לתחילת 
 עבודות הבניה. 

החברה תסיים את בניית הפרויקט על כל שלביו ותמסור את דירות הבעלים החדשות לדיירים  .12.3
, כולל זה לעילממועד התחלת הבניה כהגדרת מונח  נספח השינוייםבהתקופה הנקובה בתוך 

העבודות המפורטות בהיתר הבנייה ובמפרט הטכני בכפוף לכל תוספת או שינוים המפורטים 
בהוראות הסכם זה על נספחיו, לרבות גמר כל עבודות התשתית והפיתוח, שהחברה תהיה חייבת 

גינון, בביצוען במקרקעין, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בניית מדרכות, שבילים, אמצעי מיגון, 
גידור, תיעול וחיבור לרשות התיעול, תאורה, חיבור של קבע לרשת החשמל, לרשת המים ולרשת 

הביוב, הגז, הטלפון וכל יתר עבודות הגימור והפנים המפורטות בהיתר הבנייה ובמפרט הטכני, 
בתוך תחום החלקות בלבד, כשכל דירות הבעלים החדשות באותו שלב מוכנות וראויות לשימוש 

 "(. השלמת הפרויקט מועדורים, לרבות קבלת תעודת גמר )להלן: "למג

על אף האמור לעיל, החברה תהא רשאית להשלים את עבודות הפיתוח במגרש עליו נבנה הפרויקט  .12.4
, כהגדרתו חודשים ממועד השלמת הפרויקט 6ולבצע השלמות בדירות החברה, וזאת עד לחלוף 

ות סבירות, שלא תיפגע הגישה הסבירה והשימוש ובכפוף לכך שהעבודות תתבצענה בשע לעיל,
הסביר בדירות החדשות, בחניות ובמחסנים, המעליות יפעלו באופן סדיר )למעט מעלית אחת בכל 
בניין חדש אשר תיוותר באחריות החברה ו/או הקבלן ועובדיו ואלה יהיו רשאים לעשות שימוש 

דר המדרגות לגבי אותו בנין בו מתבצעות אך ורק במעלית זו( ותשמרנה נקיות וכן תפעל תאורה בח
 השלמות כאמור. בכל מקרה לא תבוצענה עבודות חציבה ויציקות. 

, מכל סיבה שהיא, לא לעיל זה כמונח הפרויקט השלמתבמועד  החברהיום של  60איחור של עד  .12.5
ייחשב כאיחור לצרכי הסכם זה, ולא יזכה את הדיירים בתרופה ו/או סעד כלשהם למעט תשלום 

"(. תקופת האיחור המותרתעל פי הסכם זה שישולמו גם בגין תקופת האיחור )להלן: " שכירותדמי 
בדבר תקופת האיחור  ההערכת בצירוףלדיירים הודעה בכתב  החברה תמסורבמקרה כאמור, 

 יום לפחות טרם מועד המסירה המקורי.  60הצפויה של 

מועד  ,להלן 15.3 ה החדשה, כאמור בסעיףככל שיחיד הדיירים יבצע שינויים ו/או תוספות בדיר .12.6
המסירה של אותה דירה ידחה בהתאם לפרק הזמן הנדרש לביצוע שינויים/תוספות שנתבקשו ע"י 
יחיד הדיירים, אם וככל שהדבר צוין והוסכם במפורש בהסכם השינויים שנחתם בין הדייר לבין 

 להלן. 15.1למעט שינוים כאמור בסעיף  ,להלן 15.8החברה כאמור בסעיף 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזאת, כי עיכובים בביצוע עבודות הבנייה והשלמת הפרויקט  .12.7
ע"י החברה הנובעים מנסיבות שלחברה אין שליטה עליהן ואפשרות להתגבר עליהן ושלא היו 

"כוח עליון" על פי נסיבות כ והוכרואשר  במועד חתימת הסכם זה על ידי החברהאו צפויות ידועות 
הפסקת עבודות הבניה עקב צו ממשלתי שיוטל, ככל שיוטל, עקב מגיפת הקורונה )או מגיפה או  דין

כח , לא ייחשבו כהפרה של החברה לגבי לוחות הזמנים הקבועים בהסכם זה )להלן: "אחרת(

"(. משך כל עיכוב כאמור, ככל שיחול, יתווסף לתקופה הקבועה להשלמת הפרויקט בהתאמה, עליון
דיע לעוה"ד של הדיירים בכתב מהי הסיבה לעיכוב, תצרף אסמכתאות ובלבד שהחברה תו

 8.3.1להודעתה, תפרט את משך העיכוב הצפוי ותמשיך לשלם את דמי השכירות כאמור בסעיף 
 ן סעיף זה.י. סמכות הפוסק תחול גם לעניותפעל במלוא השקידה הראיה לצמצומה לעיל

לתקופת עיכוב הנובעת מכח או )מעבר לתקופת האיחור המותרת איחור במועד המסירה בפועל  .12.8
וזאת החל מהיום הראשון לאיחור  י מוסכם כדלהלןעליון, ככל שחל(, יזכה את הדיירים בפיצו

 :ממועד השלמת הפרויקט כהגדרתו לעיל 
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פיצוי מוסכם בשווי דמי השכירות של  – איחור במסירה לתקופה של עד שמונה חודשים .12.8.1
, אשר ישולמו 1.5 –הדירה החדשה לה זכאי יחיד הדיירים על פי הסכם זה כשהם מוכפלים ב 

 לק יחסי ממנו לפי העניין וזאת החל מהיום הראשון לאיחור. בגין כל חודש איחור או ח

המפורטים לעיל הסעדים היחידים להם  החודשים של האיחור הנ"ל יהיו הסעדים 8במהלך 
 יהיו זכאים הדיירים בגין האיחור.

יזכה את הדיירים בסכום השווה לדמי  – איחור במסירה של למעלה משמונה חודשים .12.8.2
הפרה  בנוסף ויחשב  1.25-ודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים בשכירות של דירה דומה בג

את כל הסעדים והתרופות העומדים להם עפ"י  לדיירים אשר תקנה יסודית של הסכם זה 
 כל דין ובכפוף להוראות הסכם זה. 

המשולמים לדיירים במהלך תקופת הפיצוי המוסכם כאמור יבוא במקום דמי השכירות 
 . ולא בנוסף להםהפינוי 

 פיקוח מטעם הדיירים )המפקח ההנדסי( .13

ויפקח  עקרוניאשר סייע להם בגיבוש המפרט הטכני ה הנדסיההדיירים התקשרו עם המפקח  .13.1
מטעמם על התאמת תכניות ההגשה להיתר הבניה להתחייבויות החברה על פי הסכם זה, )הן בטרם 

למפרט הטכני , התאמת המפרט הטכני ההגשה והן לאחר קבלת החלטת ועדה והיתר הבניה(
, ביצוע העבודות לבניית דירות הבעלים החדשות והתאמתן העקרוני וליתר הוראות הסכם זה

להוראות הסכם זה ונספחיו, היתר הבניה והוראות כל תקן, תקנה ודין ואשר ילווה את הדיירים 
למשך כל תקופת ביצוע הפרויקט, במועד מסירת דירות הבעלים החדשות והרכוש המשותף לידי 

 להסכם זה. 'זנספח טדיירים והנציגות ובתקופת הבדק, כמפורט בהסכם המצורף כה

, ללא הגבלה החברה תאפשר למפקח ההנדסי להיכנס לאתר הבנייה בשעות העבודה הרגילות באתר .13.2
על מנת לבדוק את אופן ביצוע העבודות וקצב התקדמותן ומידת התאמתן להיתר הבנייה, 

פעולה עם המפקח ההנדסי בקשר עם כאמור לעיל. כמו כן לתוכניות והמפרט, והחברה תשתף 
מתחייבת החברה להודיע למפקח ההנדסי על מועדי התחלתם של שלבים קריטיים בבנייה, 
כמפורט להלן: התחלת ביצוע מרתף ראשון, סיום מרתף / גמר מרתף, התחלת שלד בניין, התחלת 

 יתוח והתקנת המעליות. עבודות החשמל, האינסטלציה, הטיח, הריצוף, החיפוי, הפ

מבלי לגרוע מכל סמכות שהוקנתה למפקח בהסכם זה, ובכפוף לאמור בהסכם זה, מוסכם כי  .13.3
במידה ויסבור המפקח כי חומרים או ציוד, אשר החברה או הקבלן המבצע מטעמה משתמש בהם, 

תבצע או אינם באיכות הדרושה על פי הדין ו/או הוראות הסכם זה ו/או כי כל חלק של העבודה המ
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.

 בקשה שתופנה לחברה על ידי המפקח כמוה כבקשה שהופנתה על ידי הדיירים או הנציגות.  .13.4

בהר, כי אין באמור לעיל כדי לחייב את הדיירים להפעיל את סמכויות הפיקוח למען הסר ספק מו .13.5
הנתונות למפקח ההנדסי כאמור בסעיף זה וכי אין לראות בסמכויות המוקנות למפקח ההנדסי על 
פי הסכם זה, אלא אמצעי להבטיח, כי החברה תמלא במדויק אחר תנאי הסכם זה על מסמכיו 

והכל מבלי שיש בעצם המינוי ו/או הפעלת סמכויות הפיקוח  -יל ונספחיו בנושאים האמורים לע
זה ו/או כדי  הסכםלפי  חברהמאחריות המהתחייבויות החברה לבעלים ו/או כדי לגרוע במשהו 

 דייריםזה ו/או כל דין, על ה הסכםלפי  חברהה תלהטיל את האחריות או חלקה, בכל עניין בו מחויב
 ו/או המפקח ההנדסי ו/או המנהלת. הנציגותו/או 

 'זנספח טהחברה מתחייבת לשלם למפקח ההנדסי את שכר טרחתו בהתאם לחוזה המצורף כ .13.6
 לחוזה זה, כנגד קבלת חשבונית מס כדין.

 מסירת דירות הבעלים החדשות .14

החברה תמסור את החזקה בדירה החדשה ליחיד הדיירים ו/או תעמידה לרשותו, כשהיא בנויה  .14.1
בהתאם להוראות הסכם זה ולמפרט הטכני, ראויה למגורים ולאחר שניתן לדירה ומושלמת 
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ידי החברה, ולאחר השלמת הבנייה  על החדשה אישור אכלוס כדין, ולאחר שבוצע בה ניקוי ראשוני
 ( וזאת לא יאוחר ממועד השלמת הפרויקט12.4של הפרויקט כהגדרת מונח זה לעיל )ובכפוף לסעיף 

. החברה תהא רשאית להקדים את מועד המסירה בכפוף למתן הודעה "(מועד המסירה)להלן: "
הוצאות שיגרמו לדייר בשל הקדמת כל היום מראש, ובכפוף לכך שהחברה תישא ב 90בכתב בת 

  ביחס לדירה החלופית.מועד המסירה, לרבות תשלומי דמי שכירות בגין ביטול הסכמי השכירות 

במועד המסירה, תמסור החברה לדיירים את החזקה בדירות החדשות כשהן חופשיות ונקיות מכל  .14.2
ביוזמת הדיירים או בקשר  חוב, שעבוד או זכות צד ג' כלשהי, למעט שעבוד או זכות צד ג' שנעשו

הגורם המלווה אשר לגביו יימסר לדיירים מכתב החרגה מותנה של עם זכויותיהם ולמעט השעבוד 
 להלן.  22.4ואשר יוחרג מהדירה החדשה כתנאי להשבת ערבויות חוק המכר לחברה כמפורט בסעיף 

ימים לפחות לפני מועד המסירה, תשלח החברה לדיירים הודעה בכתב, בה יצוין מועד המסירה  60 .14.3
 יום ממשלוח ההודעה ותזמין את הדיירים לקבל את החזקה בדירותיהם. 60-שלא יהיה מוקדם מ

ה החדשה, ואותו יחיד במקרה בו ניתנה ליחיד הדיירים הודעה ובה נתבקש לקבל את החזקה בדיר .14.4
יום לפני כן, שלא עקב  14דיירים לא עשה כן ולאחר שקיבל זימון נוסף בכתב, שיישלח לפחות 

ייחשב הדבר כאילו נמסרה החזקה בדירה החדשה לאותו יחיד דיירים  -נסיבות חריגות וחמורות 
ם זה, ובלבד במועד מסירת ההודעה שצוין בזימון הנוסף שנשלח לדייר לצורכי כל האמור בהסכ

שהדירה הועמדה על ידי החברה בהתאם לקבוע בהוראות הסכם זה. לא הגיע יחיד הדיירים לקבל 
, יישא הוא בכל התשלומים הנובעים ואף במועד הנדחה כאמור החזקה בדירה במועד שנקבע לכך

 מהבעלות ומהחזקה בדירה, והחברה תהא פטורה מתשלום דמי השכירות מאותו מועד.

המסירה וכתנאי לקבלת החזקה בדירה החדשה, יחתום כל יחיד דיירים על הסכם עם לפני מועד  .14.5
חברת החשמל, עם העירייה, עם תאגיד המים העירוני ועם חברת הגז שהתקינה את מערכת הגז 
בבניין. החברה תישא בתשלומים שיידרשו על ידי גופים אלו לצורך חיבור הדירה החדשה לרשת 

 פקדת הפיקדונות שיידרשו על ידי חברת חשמל ו/או תאגיד המיםה מעטהחשמל, המים והגז ל
 . אשר ישולמו על ידי יחידי הדיירים, כל אחד ביחס לדירתו החדשה

מתחייב, כי עד למועד המסירה או בהתאם למועדים הנקובים בהסכם זה, לפי  הדיירים יחיד .14.6
ככל וחלים, לרבות אך לא  המוקדם, ישלים ויבצע את כל החיובים המוטלים עליו על פי הסכם זה,

 רק, סילוק כל חוב לחברה ו/או הקבלן המבצע בגין ביצוע שינויים בדירה החדשה. 

יום טרם מועד המסירה, תאפשר החברה  14-טרם מסירת החזקה בדירה לדיירים ולא יאוחר מ .14.7
 לבדוק את התאמתה למפרט הטכני, להיתר הבניה ושינויםאו מי מטעמם לדיירים יחד עם המפקח 

 , המפקחוהתוספות ובמעמד זה יערך פרוטוקול ליקוים ראשוני שייחתם על ידי נציגי החברה
(. החברה תפעל בתוך זמן סביר לתיקון ראוי של הפרוטוקול המקדמי")להלן: "הרלוונטי והבעלים 

כל הליקויים בדירה שאינם מאפשרים שימוש סביר המפורטים בפרוטוקול המקדמי עד למועד 
בדירות הבעלים החדשות. במעמד מסירת החזקה בדירה ייערך בין כל דייר לבין מסירת החזקה 

"(. פרוטוקול המסירהנציג החברה פרוטוקול נוסף, שייחתם ע"י נציג החברה והדייר )להלן: "
בפרוטוקול המסירה יהיה הדייר רשאי לפרט כל אי התאמה, ליקוי או פגם בדירה )אם יהיו לדעתו( 

 כל דייר. מפקח ול"(. העתק מפרוטוקול המסירה יימסר לרההליקויים בדי)להלן "

ים ובלבד יהדייר יהיה חייב לקבל את החזקה בדירה במקרה שיהיו בה ליקויים שאינם מהות .14.8
שהמפקח יאשר כי אין בליקויים אלו בכדי  למנוע שימוש סביר בדירה, בכפוף לחבות החברה 

ימים ממועד המסירה. מועד ביצוע  60-מלתקנם תוך זמן סביר לפי מהות הליקוי ולא יאוחר 
התיקונים ייקבע תוך תיאום בין בעלי הדירה לחברה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות 

 .1973-חוק המכר )דירות(, תשל"ג

לאחר תיקון הליקויים המפורטים בפרוטוקול המסירה שנחתם ע"י הדייר ונציג החברה, מתחייב  .14.9
 תוקן בהתאם לאמור בפרוטוקול, כולל הסתייגויותיו. הדייר לחתום ליד כל סעיף ש
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אין בעריכת פרוטוקול המסירה כדי להעיד על כך שבעת העמדת הדירה לרשות הדייר לא היו אי  .14.10
התאמות נוספות, בין שניתן היה לגלותן בעת העמדת הדירה לרשות הדייר ובין שלא היה ניתן 

 עלות טענות בדבר אי התאמה. לגלותן כאמור, ואין בכוחו כדי למנוע מהדייר לה

אין בעריכת פרוטוקול המסירה כדי לסייג או לשלול את אחריות החברה על פי כל דין ואין  .14.11
בפרוטוקול המסירה ו/או בביצוע המסירה עצמה משום ראיה לכך שאין בדירה ליקויים או שהיא 

 נמסרה לשביעות רצון הדייר.

החברה תהיה רשאית למסור דירות או שטחי מסחר לרוכשים מטעמה במקביל למסירת הדירות  .14.12
תחילת מסירת  בדברוזאת לאחר מסירת הודעה מראש למנהלת ולב"כ הבעלים החדשות לדיירים 

הדירות ובכפוף לאישור המפקח מטעם הדיירים שאין במסירת הדירות לרוכשים כדי לעכב את 
מובהר כי דיירים שלא התייצבו במועד לקבלת . על פי הוראות הסכם זהמסירת הדירות לדיירים 

להלן ו/או דיירים שדירותיהם  14.4יחידות הדיירים החדשות גם במועד הנדחה כמפורט בסעיף 
להלן או עקב  14.6קב אי פירעון חוב הדיירים לחברה כמפורט בסעיף החדשות לא נמסרו להם ע

להלן ושבגינם נדחה מועד המסירה של דירתם, יחשבו  15.8הזמנת שינויים כאמור בסעיף 
 שות כאילו נמסרו לצרכי סעיף זה.דירותיהם החד

בכל מקרה של מחלוקת בין החברה לבין הדיירים בכל עניין הנוגע למסירת דירות הבעלים החדשות  .14.13
ח מטעם קומפ מפקח ההנדסיהכאמור והאם ליקוי מסוים מהווה ליקוי מהותי תועבר להכרעת 

ש ליתן החלטתו תועבר המחלוקת להכרעתו של הפוסק שיתבקביניהם החברה ובהעדר הסכמה 
 יום מעת שהמחלוקת תועבר אליו, והכרעתו תחייב את הצדדים. 21תוך 

החברה תהא רשאית, אף לאחר מועד המסירה, להעביר דרך המקרקעין והבניין החדש, בעצמה או  .14.14
צינורות מים, הסקה, גז, קווי חשמל, כבלי טלפון, כבלי טלוויזיה,  -באמצעות כל רשות או גוף אחר 

ת, צנרת ביוב, ניקוז וכיו"ב, לרבות תאי הבקרה שלהם, וכן להעמיד עמודים וזאת בין קווי תקשור
אם קווי התשתית משרתים את הבנין החדש לבדו ובין אם הם משמשים, מחברים ומקשרים 

 בנין/ים אחר/ים בפרויקט והכל בהתאם להיתר הבניה ודרישת הרשויות. 

ו לגופים העוסקים בנ"ל, לפקידיהם ולפועליהם, יחיד הדיירים יאפשר לחברה ו/או לרשויות ו/א .14.15
להיכנס לבנין ולהוציא לפועל את העבודות ו/או הפעולות אשר תידרשנה לצרכים הנ"ל, ובלבד 

שהחברה תודיע על כך מראש לנציגות הדיירים, תפעל ככל הניתן לצמצום ההפרעה ליחיד הדיירים 
 ותאפשר בכל עת גישה סבירה לבנין ולדירות החדשות.

מסירת הרכוש המשותף, לרבות מתקנים כגון: מעלית תהיה באמצעות הנציגות הראשונה שתמונה  .14.16
מבין רוכשי דירות החברה ומבין הדיירים, שיקבלו את דירותיהם בבנין בו נמצאת הדירה )להלן: 

"(, ולאחר שהרכוש המשותף נבדק ע"י המפקח. הנציגות הראשונה תחתום על הנציגות הראשונה"
 ות שיידרשו לצורך תחזוקת המתקנים המשותפים.הסכמי שיר

בעת מסירת הרכוש המשותף, ייערך פרוטוקול מסירה שיחתם ע"י הנציגות הראשונה ו/או חברת  .14.17
הניהול וכן ע"י החברה. בנוסף, תמסור החברה לידי הנציגות הראשונה עותק מהוראות התפעול 

חברת המעליות וכל תעודת  והאחזקה של הציוד והרכוש המשותף וכן תעודת אחריות מאת
אחריות נוספת הניתנת ו/או האמורה להינתן עפ"י צו המכר בקשר לרכוש המשותף ומערכותיו. 
אין במתן תעודות האחריות כדי לגרוע מחובות החברה בתקופות הבדק והאחריות על פי חוק המכר 

 .AS MADEוהסכם זה וכן תמסור החברה לנציגות הראשונה תוכניות 

ק ביחס לשטחי הרכוש המשותף תחל במועד מסירת החזקה ברכוש המשותף כאמור תקופת הבד .14.18
 לעיל. 14.17 בסעיף

 התקשרות עם חברת ניהול

מסירת הרכוש המשותף לנציגות הראשונה, תבחר החברה, בשיתוף עם הנציגות, חברת  בטרם .14.19
 ניהול לצורך ניהול ותחזוקת הרכוש המשותף בפרויקט, כמפורט להלן:

נוהל הפרויקט באמצעות חברת ניהול אשר תבחר על ידי י חודשים 24במהלך תקופה של  .14.19.1
חברות ניהול שהוצעו על ידי החברה ואשר תנאי ההתקשרות  3נציגות בעלים וזאת מתוך 
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עמה יהיו כמקובל בשוק ובסביבת הפרויקט )ואשר לא יהיו חברות הקשורות לחברה או למי 
  מבעלי המניות בה(. 

מסירת החזקה ברכוש המשותף ולמשך תקופה  חברת הניהול תחל בתחזוקה בסמוך לאחר .14.19.2
הראשונות בעלי הזכויות בדירות החדשות  השנתיים. בתום חודשים 24שלא תעלה על 

)דירות הבעלים החדשות ודירות החברה( יהיו רשאים לסיים את ההתקשרות עם חברת 
 ין. הניהול ו/או להחליפה בחברת ניהול אחרת, וזאת ברוב הדרוש לכך על פי חוק המקרקע

בש עם חברת הניהול לידיעת והחברה מתחייבת להעביר את תוכנו של הסכם הניהול שיג .14.19.3
 הדיירים באמצעות הנציגות וב"כ הדיירים, אשר יעבירו את הערותיהם לנוסח ההסכם. 

קבעו דמי ניהול ותנאים מקובלים בפרויקטים חדשים יהסכם הניהול יבהחברה תפעל כך ש .14.19.4
הפרויקט. התשלום שישלמו הדיירים לחברת הניהול יהיה באותו דומים באזור בו מצוי 

שיעור שישלמו רוכשי דירות החברה בהתאמות הנדרשות על פי שטח דירות הבעלים 
 החדשות, בהתייחס להבדלים בגודל הדירות.

הדיירים מתחייבים לחתום על הסכם הניהול כפי שיגובש בין החברה לחברת הניהול וכפי  .14.19.5

ציגות כמפורט לעיל, ולשלם את דמי הניהול והתשלומים לחברת הניהול שיאושר על ידי הנ
 לעיל. 8.5כפי שיקבעו בהסכם הניהול. אין באמור בכדי לגרוע מהוראות סעיף 

 לבנייה הניתנים השירותים את ישקפו המרקמית הבנייה דיירי ידי על שישולמו הניהול דמי .14.19.6
 עלויות תוספת או הוצאה בכל שאויי לא המרקמית בבנייה הבניינים שדיירי כך, המרקמית

)ולהיפך(.  שיבנו בפרויקט האחרים מגדל )המתוכנן ברחוב אפלטון( או המבניםה של
 האחרים לבניינים או המרקמית לבניה ספציפי באופן ולייחסם להפרידם ניתן שלא שירותים
הוראות סעיף זה   .המשותף ברכוש חלקם לפי במשותף הבעלים ידי על ישולמו בפרויקט

 יעוגנו בתקנון הבית המשותף.

ידוע לבעלים כי בהתאם לתוכנית החדשה, מתוכנן להיבנות מעבר תת קרקעי המחבר בין  .14.19.7
ת בלבניה המרקמית( שחלקים ממנו ימוקמו חלקי החניון המשותף )לדירות המגדל ולדירו

שצ"פ )ובהתאמה וככל הנדרש תירשמנה זיקות הנאה להבטחת זכויות המעבר הבתחום 
בחניון( הכל בהתאם להוראות התוכנית החדשה, היתרי הבניה והוראות הרשויות 

המוסמכות. כמו כן ידוע לבעלים כי התחזוקה של המעבר התת קרקעי )לרבות המקטע 
ו/או דרישה ו/או טענה ו/או  שמתחת לשצ"פ( לרבות עריכת ביטוחים והאחריות לכל הוצאה

תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר עם כך, תהיה באחריות הבלעדית )לשלילת אחריות 
העירייה ו/או מי מטעמה( של בעלי היחידות בפרויקט )הבעלים ורוכשי היחידות מהחברה( 
ועל חשבונם, וזאת בדומה לאחריותם לתחזוקת הרכוש המשותף בפרויקט. מובהר כי 

על ידי בעלי  אינו ניתן לשינוישסעיף יסודי כתוטמע גם בתקנון הבית המשותף  הוראה זו
 .הזכויות

הסכם זה ו/או הוראות אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מחובת החברה לקיים את הוראת  .14.19.8
 לעיל. 8.5התוכנית החדשה בעניין הבטחת סבסוד דמי תחזוקה כאמור בסעיף 

 שינויים, שדרוגים ותוספות במפרט דירות הבעלים החדשות .15

הדיירים יהיו זכאים לכך שהחברה תבצע עבורם בדירות החדשות שינויים פנימיים ללא תשלום  .15.1

חיד דיירים, ומבלי שיהיה בכך בכדי לדחות את מועד המסירה של הדירה החדשה של אותו י
 כדלקמן:

שינויים במיקום מחיצות פנים )ובלבד שלא ישונה גודלו או מיקומו של הממ״ד ובתנאי שלא  .15.1.1
  .מדובר בקירות קונסטרוקציה )מחיצות נושאות( ו/או קירות של ״חדרים רטובים״(

 .שינויים במיקום דלתות )למעט דלת הממ״ד( .15.1.2

 .הזזת נקודות חשמל .15.1.3

 .אינסטלציה )בתוך החדר הרלוונטי(שינוי במיקום נקודות  .15.1.4
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 .שינוי במיקום מפסקים )בתוך החדר הרלוונטי( .15.1.5

 .שינוי במיקום נקודת גז )בתוך החדר הרלוונטי( .15.1.6

 .שינוי במיקום נקודות טלפון ותקשורת )בתוך החדר הרלוונטי( .15.1.7

שינוי במיקום כיור האמבטיה, האסלה ושינוי במיקום החיבור למכונת כביסה )בתוך חדר  .15.1.8
 .יה או בחדר המיועד לכך(האמבט

בסמוך לאחר קבלת היתר הבנייה בבניין הרלוונטי, תשלח החברה הודעה בכתב לדיירים, ותיתן  .15.2
ימים ממועד קבלת ההודעה אצל  60-להם את האפשרות להודיע לחברה, תוך ולא יאוחר מ

כאמור, יהיה  הדיירים, על רצונם לבצע שינויים בכפוף לאמור לעיל. דייר אשר יבקש לבצע שינויים
 רשאי להודיע לחברה על כוונתו עד המועד שנקבע בהודעה. 

אם יבקשו הדיירים לבצע שינויים אחרים מהאמור לעיל בדירות החדשות, דהיינו שינויים  .15.3
ויוסכם בינם  , 15.2שביצועם כרוך בתשלום או שינויים שהתבקשו לאחר המועד הקבוע בסעיף 

לבין הקבלן מטעם החברה על ביצועם בהתחשב בשלב הבנייה ובשינויים המבוקשים, יהיו הדיירים 

זכאים לשלם בגין ביצוע שינויים אלה מחיר על פי מחירון השינויים כפי שיוצג לרוכשי דירות 
בהנחה או לפי מחירון "דקל שינויי דיירים"  ,נספח השינוייםבשיעור הקבוע ב בהנחה ,החברה

  לפי הנמוך מביניהם.  ,נספח השינוייםבשיעור הקבוע ב

ככל שבהתאם להוראות המפרט, זכאים יחידי הדיירים לבחור חומרים ו/או אביזרים לדירה, יעשו  .15.4
לכך ע"י החברה. לא הודיע יחיד כן ויודיעו לחברה בכתב על בחירתם, עד המועדים שיתבקשו 

הדיירים לחברה על דבר בחירתו בתוך המועדים כאמור, תהא החברה רשאית לבחור חומרים ו/או 
אביזרים כאמור במקום יחיד הדיירים ועבורו, ובלבד שנתנה על כך התראה מוקדמת בכתב ליחיד 

 או תביעה כלפי החברה. יום, וליחיד הדיירים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/ 30הדיירים בת 

בכל מקרה שבו יחיד הדיירים יוותר על פריט אשר לו הוא זכאי על פי המפרט הטכני, יינתן לו על  .15.5
 ידי החברה זיכוי בהתאם למחירון הזיכויים הקבוע במפרט הטכני.

לגבי שדרוגים ו/או תוספות שיבקשו הדיירים לעומת הקבוע במפרט הטכני, יידרש יחיד הדיירים  .15.6
לחברה ולבקש את ביצוע השדרוג ו/או התוספת בתמורה לתשלום שיקבע בהתאם למחירון  לפנות

או לפי  ,נספח השינוייםבהנחה בשיעור הקבוע ב ,כפי שיוצג לרוכשי דירות החברההשדרוגים 
. בגין לפי הנמוך מביניהם ,נספח השינוייםבהנחה בשיעור הקבוע במחירון "דקל שינויי דיירים" 

ו/או התוספות ייחתם בין החברה לבין יחיד הדיירים הסכם שינויים כמפורט  ביצוע השדרוגים
 להלן.  15.8בסעיף 

הדיירים יהיו רשאים לבצע שדרוג או תוספת אך ורק ביחס לאביזרים ואלמנטים שיסופקו על ידי  .15.7
ספקי הפרויקט. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או חסר שיגרמו ליחיד הדיירים בגין פריטים 

ידו בדירה החדשה, אשר לא סופקו על ידי החברה ו/או הקבלן מטעמה ו/או  שהוספו או שונו על
לא סופקו על ידי ספק עמו התקשרה החברה ו/או באמצעותם ו/או מבלי שניתנה הסכמתה להוספה 
 ו/או שינוי כאמור אלא אם כן הנזק נגרם על ידי החברה, שאז תהיה אחראית לתיקונו בכל מקרה.

יד הדיירים על ביצוע שינויים ו/או שדרוגים ו/או תוספות כאמור בסעיף הוסכם בין החברה לבין יח .15.8
לעיל, יערך הסכם שינויים שיחתם בין הקבלן המבצע או החברה לבין מי מיחידי הדיירים  15
"(, ויכלול הסכם השינוייםלוונטי, מראש ובכתב ובנוסח מקובל אצל הקבלן המבצע )להלן: "הר

את פרטי השינוי הנדרש, מחירו )ככל שנדרש(, מועד התשלום )שיהיה כמקובל בפרויקט לגבי רוכשי 
דירות החברה( והזמן בו תידחה מסירת הדירה החדשה נשוא הסכם השינויים אם וככל שיתחייב 

העתק מהסכם השינויים להלן.  15.9אה מביצוע השינויים וזאת בכפוף לאמור בסעיף הדבר כתוצ
 יישלח למפקח לצורך אישור המועדים והתוספות. 

מי התוספות הנ"ל יהיו כרוכים בדחיית מועד המסירה של היה והשינויים ו/או השדרוגים ו/או  .15.9
דירות הבעלים החדשות, יידחה מועד המסירה ובתנאי שהמפקח יאשר כי ביצוע השינוי ו/או מבין 

לגבי השדרוג ו/או התוספת אכן מצריך דחייה של מועד המסירה ובתנאי שמועד המסירה הנדחה 
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נויים כהגדרתו לעיל. החברה לא תישא בתשלום צוין במפורש בהסכם השיאותה דירה או אחרות, 
 . שנגרמה לדירתו בגין תקופת הדחייהשל אותו יחיד דיירים דמי שכירות 

התעוררו חילוקי דעות בין יחיד הדיירים לבין החברה ביחס לשינויים ו/או השדרוגים ו/או  .15.10
כהגדרתו בהסכם זה. התוספות, למחירם או לביצועם )לרבות לסירוב לבצעם(, יכריע בדבר הפוסק 

ברם, מובהר כי שום מחלוקת בקשר לשינויים והשינויים ו/או השדרוגים ו/או התוספות דלעיל לא 
 תהווה עילה לעיכוב או לאי מילוי התחייבות אחרת כלשהי מהתחייבויות הצדדים על פי הסכם זה.

בנספח ורט בהיקף המפ ביצוע השינויים כל אחד מהדיירים יהיה זכאי לשעות ייעוץ לצורך .15.11
, עם מעצב פנים מטעם החברה ועל חשבונה ככל שבמהלך הפגישות יתבקשו שינוים השינוים

 לעיל אז יוכנו עדכון לתוכניות הנדרשות על חשבון החברה. 15.1 15.1כאמור בסעיף 

כל אחד מיחיד הדיירים מתחייב שלא לבצע, לא להרשות ביצוע, ולא להסכים לביצוע כל שינויים  .15.12
הדירה החדשה, לרבות, אך לא רק, ברכוש המשותף ו/או בקירות החיצוניים של הבניין החדש ו/או 

מזגנים או מתקנים אחרים כלשהם בקירות החוץ, פגיעה בחיפוי החיצוני, החלפת או שינוי תריסים 
ו/או חלונות, התקנת או תליית שלטים, שינוי צבע קירות ותקרה חיצוניים, פתיחת פתחים וכיוצא 

ניין החדש ו/או של הרכוש באלה שינויים העשויים לפגוע באחידות המראה החיצוני של הב
 המשותף.

מובהר כי התחייבות הדיירים עפ"י סעיף זה תעמוד בתוקפה, כלפי יתר בעלי הדירות בבניין החדש,  .15.13
עד למועד רישום הבית המשותף או רישום הזכויות של כל אחד מהדיירים בדירתו החדשה, לפי 

  בתקנון הבית המשותף.ל סעיף זה יכלהמאוחר, ולאחר מכן 

 ות אחרי .16

לכל נזק או אובדן, לגוף ו/או לנפש ו/או לרכוש, שייגרמו בקשר עם הפרויקט,  החברה תהא אחראית .16.1
לצד ג' כלשהו, כתוצאה לב"כ הדיירים ו/או לה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לדיירים ו/או 

/או כל ממעשה ו/או מחדל של החברה ו/או מי מעובדיה ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמה, ו
 הבאים מטעמה או הפועלים עבורה. 

מיום פינוי הדירות הנוכחיות ועד להריסתן, תציב החברה חברת שמירה למניעת כניסת גורמים  .16.2

בלתי מורשים לאתר. החברה מתחייבת לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי כל דין לעובדיה 
כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם שאירעו ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותיה ו/או הפועל עבורה, 

 תוך כדי ביצוע העבודות, או בדרך למקום ביצוע העבודות או ממקום ביצוע העבודות.

החברה מתחייבת לשלם כל קנס שיוטל בקשר עם ביצוע העבודות, אם יוטל, בשל הפרת הוראות  .16.3
ל חיוב ו/או הוצאה את הדיירים בגין כ ולפצותכל דין על ידה או על ידי מי מטעמה וכן לשפות 

או בגין החלטה שיוטלו עליהם בפסק דין )לרבות קנסות, פיצויים, הוצאות, לרבות שכ"ט עו"ד( 
מעשה ו/או מחדל של , עקב דרישה ו/או תביעה שהוגשה נגדם בגין םביצוע ושלא עוכבחלוטה 

ה ו/או החברה ו/או מי מטעמה ו/או כתוצאה מהפרת התחייבות כלשהי של החברה על פי הסכם ז
 על פי דין.

יום מקבלת דרישת התשלום בכתב ובכפוף  30שלם את הסכום האמור לדיירים תוך ת החברה .16.4
. חובת השיפוי בפועל התשלום למועד עד הצמדה הפרשילהמצאת אסמכתאות, וזאת בתוספת 

שבסעיף זה מותנית בכך ש: )א( בכל מקרה של דרישה ו/או הגשת תביעה או נקיטת הליך משפטי 

בסמוך לאחר אודותיהם  חברה, יודיעו הדיירים לחברההדיירים ואשר יש לכך השלכה על הנגד 
להתגונן כראוי כלפיהם. )ב( הדיירים לא יתפשרו בדרישה ו/או  הויאפשרו לקבלתה אצל הבעלים 

בתביעה ו/או בהליך משפטי שננקט נגדם ונופל בגדר חובת השיפוי האמורה מבלי לקבל את הסכמת 
 מטעמובפועל במימון הוצאות ושכ"ט עו"ד  תנושא שהחברהומראש לכך, ובלבד בכתב  חברהה

מובהר, כי הייצוג המשפטי והטיפול בתביעה הינם  .ובכל חבות בגינה הדיירים של ייצוגם עבור
 בתיאום עם ב"כ הדיירים. באחריות החברה ועל חשבונה

ל ו/או צו שיפוטי או מעין מבלי לגרוע מחובת החברה כאמור, החברה מתחייבת להסיר כל עיקו .16.5
שיפוטי אחר אשר יוטל כנגד מי מיחידי הבעלים בגין מעשה ו/או מחדל של החברה, ובכל מקרה 



- 45 - 

 

יום מיום הטלתו של אותו צו ולפצות ולשפות את הבעלים בגין כל נזק  90לגרום להסרתו בתוך 
שייגרם להם בגינם. על אף האמור, מובהר בזאת כי ככל שיוטל עיקול על חשבון בנק של מי 

 ימי עסקים מיום היוודע לה על הטלת העיקול. 3מהדיירים הרי שהחברה מתחייבת להסירו בתוך 

ל שייגרם למבנה, וכן לכביש, לדרך, למדרכה, לשביל, לרשת החברה אחראית שכל נזק ו/או קלקו .16.6
המים, לביוב, לתיעול, לניקוז, לחשמל, לטלפון, כבלים, לצינורות, להעברת דלק או למובילים 
אחרים, למשרד המכירות, לגדר הפרסומית לשלטי הפרסום וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודות, בין 

היו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות, יתוקנו שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין ש
על חשבון החברה באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על 
הטיפול בכביש, בדרך, במדרכה, בשביל, ברשת המים, בביוב, בתיעול, בניקוז, בחשמל, בטלפון 

 יו"ב כאמור.ובצינורות להעברת דלק או במובילים אחרים וכ

החברה מתחייבת לקיים באתר סדרי בטיחות נאותים ולשמור ולקיים את הוראת פקודת הבטיחות  .16.7
על תקנותיה. כמו כן, מתחייבת החברה לנקוט בכל האמצעים  1970-בעבודה )נוסח חדש( תש"ל

תוך כדי ביצוע העבודות למניעת פגיעה בלתי סבירה בנוחות הציבור ולמניעת כל הפרעה בזכות 
השימוש בדרכים ציבוריות או ברכוש אחר. בנוסף מתחייבת החברה למלא אחר כל דרישות 

, וכל הצווים, והתקנות, שהותקנו לפי 1995-והוראות חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה
החוק הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדיה, שלוחיה ו/או 

שיעסקו בביצוע העבודות נשוא הסכם זה, יהיו זכאים לכל הזכויות על פי החוק  הבאים מטעמה,
 הנ"ל. 

הבעלים מצהירים כי ידוע להם שחל איסור מוחלט על כניסה לאתר הפרויקט לאחר מסירת החזקה  .16.8
בדירות הקיימות לחברה בהתאם להסכם זה ועד למסירת הדירות החדשות, אלא בתיאום מראש 

החברה תורה, ובכפוף לקבלת תדריך בטיחות ובליווי צמוד של מי מטעם עם החברה ו/או מי ש
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.

ים לא יישאו באחריות כלשהי לנזקים כלשהם בין נזקי גוף ובין נזקי רכוש בכל מקרה הבעל .16.9

שייגרמו לחברה ו/או לעובדיה ו/או למועסקיה ו/או לבעלים ו/או לצד ג׳ כלשהו במהלך ביצוע 
העבודה ו/או במקרקעין ו/או באתר הבניה ו/או בסמוך לו, למעט נזק שייגרם עקב מעשה או מחדל 

ר כי אין באמור בסעיף זה לגרוע מחובת החברה לבטח את הפרויקט בזדון של הבעלים. מובה
 כמפורט להלן ו/או לקיים את הוראות הבטיחות בעבודה, כמפורט בהסכם זה.

  שמירת דינים  .17

החברה מתחייבת לבצע את העבודה תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות, צווים  .17.1
רשות מוסמכת, וכן לבצע כל הוראה חוקית שיצאה או וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל 

שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לבניה וכל הכרוך בה, ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר מתן 
 הודעות וקבלת רישיונות בגין האמור לעיל. 

החברה מתחייבת להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות עפ"י דין לשם שמירה על שלומם  .17.2
ם או של כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה. החברה תספק לעובדיה או לשלוחיה או של העובדי

לכל הפועלים מטעמה, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק ו/או הדין 

 החברה תפקח כי אכן יעשה שימוש בציוד זה.

מנוע כל פגיעה החברה מתחייבת, כי במהלך ביצוע העבודה תנקוט בכל האמצעים המקובלים ל .17.3
שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא תהא כל הפרעה, שלא לצורך, בזכות השימוש והמעבר בדרכים 

 ציבוריות או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו.

מבלי לגרוע מאחריות החברה דלעיל, מתחייבת החברה לספק על חשבונה הוא באתר העבודה  .17.4
חון העובדים באתר הבניה, לביטחון הנמצאים שם, לביטחון גידור, ולנקוט באמצעי זהירות לביט
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המוזמנים והמזדמנים ולהבטחת הרכוש המצוי בו בכל זמן ובכל מקום שיהיה צורך בכך לפי כל 
 דין.

החברה מתחייבת בזה לשלם בעצמה ועל חשבונה למוסד לביטוח לאומי את כל דמי הביטוח שהיא  .17.5
המועסקים או אלו  העובדים, עבורו ועבור כל 1954-דפי חוק ביטוח לאומי תשי"-חייבת בהם על
ידה בביצוע העבודה לפי הסכם זה, ואשר עמם יש לחברה יחסי עובד מעביד, וזאת -אשר יועסקו על

 במשך כל תקופת העבודה הנדונה. 

החברה מתחייבת לשמור אחר כל תנאיו של היתר הבניה והוראות הדין הרלבנטיות לבניית  .17.6
לא לחרוג מהם בכל אופן שהוא. החברה בלבד תהיה אחראית עבור כל קנסות, הבניינים החדשים ו

מסים, ו/או תוספות לאגרות הבניה שיוטלו עליו או על הדיירים בגין כל עבירה או חריגה של 
החברה או מי מטעמה במהלך הבניה מהתוכניות המאושרות או בגין בניה בחריגה מהיתר הבניה 

או מי מטעמו על הוראות הרשויות המוסמכות ויישא בכל אחריות או בגין כל עבירה של הקבלן 
 שהיא בגין עבירות או חריגות כאמור.

 ביטוח  .18

מבלי לגרוע מאחריות החברה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, על החברה לערוך ולקיים ביטוחים מתאימים 
להסכם זה והמהווה חלק  ג'נספח ילשם הבטחת אחריות החברה בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף כ

 בלתי נפרד הימנו.

 הוצאות, מסים ותשלומים שונים .19

כל ההוצאות, מיסים, היטלים ואגרות הכרוכים בתכנון וביצוע הפרויקט עד להשלמתו, לרבות  .19.1
לצורך אישור  עררים/או ו מנהליות עתירותהתנגדויות ו/או  הליכי בניהול הכרוכותהוצאת 

התוכנית החדשה, לרבות ההוצאות הכרוכות בתנאים שיקבעו לאישור התוכנית החדשה למתן 
 איחוד תוכנית לאישור הנדרשים, התשלומים המיסים, ההיטלים והאגרות ההוצאות כלתוקף, 

ורישומה כדין, לרבות רישום שטחי הציבור ויתר השטחים שיוקצו לעירייה במסגרת  וחלוקה
אישורה, כל התשלומים ההוצאות והאגרות  דרשתיש ככלאיחוד וחלוקה על שם העירייה, תוכנית ה

הנדרשים לצורך הוצאת היתר הבניה לבניית הפרויקט, אישור תוכניות ורישיונות הדרושים לביצוע 
העבודות ומילוי כל התחייבויות החברה על פי הסכם זה, יחולו וישולמו על ידי החברה לרבות, 

מכלליות האמור, הוצאות התכנון, תשלום אגרות לרבות אגרות בניה ופיתוח, תשלומי  ומבלי לגרוע
היטלים לרבות היטל השבחה, היטלי פיתוח, דמי הקמה, וכל ההיטלים ומיסים למיניהם מיסים, 

 בקשר ולצורך בניית הבניינים החדשים והשלמת העבודות. 

הבניה ולהשלמת העבודות על פי החברה מתחייבת לשלם את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע  .19.2
הוראות הסכם זה, המפרט ונספחיו השונים לרבות כל התשלומים שיידרשו לצורך ביצוע תשתיות 
ופיתוח במקרקעין לרבות עלויות הכרוכות בהתקשרויות עם הקבלן המבצע ו/או קבלני המשנה, 

ות קרקע ו/או שכרם, מדידות ובדיקמפקחים, שמאים, עורכי דין ,אדריכלים, יועצים, מתכננים, 
לרבות נשיאה בעלויות חומרים, ציוד, מתקנים, שכר עבודה, בנייה וביצוע הפיתוח במקרקעין 
וביצוע הפיתוח הסביבתי או הציבורי או התשלום בגינם וכל הוצאה או תשלום הקשורים או 

לרכוש  הכרוכים בפרויקט וביצוע הפיתוח, לרבות לחברת חשמל, חיבורי רשת חשמל לבניין החדש
מים, מוני גז לכל דירה מדירות חשמל המשותף ולדירות החדשות, תקשורת, וחיבורים למוני 

)למעט תשלום הפקדונות בגינם שיחולו על יחיד הדיירים, כל אחד ביחס לדירתו  הדיירים החדשות

 . החדשה(

ור המגרש, גידגז מים  כל ההוצאות הכרוכות בהריסת הבניינים הקיימים, הטיפול בניתוק החשמל, .19.3
 יחולו על החברה וישולמו על ידה בכפוף ובהתאם להוראות הסכם זה.

החברה מתחייבת לשאת בכל התשלומים והעלויות הכרוכות בהקמת מבני ושטחי הציבור  .19.4
 בפרויקט וביצוען של מטלות ציבוריות על פי התוכנית החדשה.
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ל התשלומים מכל מין וסוג כל המיסים, ההיטלים, האגרות, העמלות, שכר העבודה, ההוצאות וכ .19.5
יחולו על החברה וישולמו על לרבות עריכתו  –שהם הקשורים והכרוכים בהסכם זה ובמימושו 

 להלן. 19.9, וזאת בכפוף לסעיף היד

כל האגרות התשלומים עבור הכנת ורישום תוכנית חלוקה, רישום או מחיקה או תיקון של צו  .19.6
לרבות כל תשלום, מס ו/או אגרה הנובע מייחוד דירות הבעלים החדשות רישום הבית המשותף 

ן כל האגרות שיחולו בגין רישום הזכויות בדירות הבעלים החדשות יחולו על החברה, וכ לדיירים
, ככל שהמשכנתאות המשכנתאות בעליעל שם הבעלים או רישום המשכנתאות לטובת הבנקים 

לטובתם נמחקו ו/או האגרות של הרישום מחדש של כל סוגי ההערות וזכויות של צדדים שלישיים 
ט תשלומים אשר כוללים הסדרת זכויות הדיירים למעשנמחקו יחולו וישולמו על ידי החברה, 

הרשומים והלא רשומים לרבות ע"י הסדרת ורישום צווי ירושה, צוואה או גירושין וכיו"ב וכן 
עלויות הסרת כל הערה, מניעה או זכות צד ג' התלויה בדיירים, אשר עלותן תחול ותשולם על ידי 

 .הדיירים

 פרטיים שטחים בתחזוקת שעניינם המקומית הועדה או אביב תל עיריית ידי על שידרשו תשלומים .19.7
לרבות בגין ניהול החניות הציבורי )לרבות הבטחת  העירייה ידי על הפרויקט בתחומי פתוחים

תשלומים ומנגנונים לכך( ביחס לתקופה שלאחר השלמתו, יחולו על החברה בהתאם להסכמים 
 די הנציגות.שיחתמו על ידי החברה מול העירייה ויאושרו מראש על י

כל התשלומים הקשורים לדירות הדיירים הנוכחיות ו/או לדירות הבעלים החדשות ו/או לתמורה  .19.8
הנוספת ו/או לבניינים החדשים ו/או לפרויקט, אשר תשלומם מתחייב לצורך ביצועו של הסכם זה 

רים והפרויקט על פיו על ידי החברה, והכל למעט התשלומים והמיסים השוטפים החלים על הדיי
 להלן, יחולו וישולמו על ידי החברה. 19.9כאמור בסעיף 

סים, האגרות וההיטלים העירוניים והממשלתיים השוטפים החלים בגין הבעלות או יכל המ .19.9
בית  החזקה של יחיד הדיירים בדירה הנוכחית כגון ארנונה עירונית, מים, חשמל, גז, טלפון ועד

"(, עבור התקופה שעד למועד מסירת החזקה השוטפים המיסים והתשלומיםוכדומה )להלן: "
ואילו בעבור התקופה שממועד  ,בפועל בדירה הנוכחית לחברה, יחולו על הדיירים וישולמו על ידם

באחריות החברה לפעול לדווח כל גוף או רשות על דבר יחולו תשלומים אלו על החברה.  ,זה ואילך

החברה תהא זכאית לבקש, בשם הבעלים פטור בגין המיסים והתשלומים השוטפים ינוי, והש
והבעלים מתחייבים לחתום על הבקשות הנ"ל בנוסח המקובל על ידי העירייה בכפוף להערות 
סבירות של ב"כ הדיירים ובלבד והדבר לא יטיל על הבעלים כל חובה כספית שהיא. החל ממועד 

סים והתשלומים יה החדשה ליחיד הדיירים הרלוונטי, יישא כל צד במהמסירה בפועל של הדיר
החלים עליו, היינו יחיד הדיירים בגין דירתו החדשה והזכויות בה והחברה בגין דירות החברה בין 
אם מכרה או מסרה אותן בין אם לאו )ובכלל זה חלקו בהוצאות אחזקת הבית המשותף וחלקים 

 לעיל.  8.5סעיף בבכפוף לאמור  וזאתברכוש המשותף ככל שחלות( 

 לחוק התחדשות עירונית. 19 סעיף לרבות 8.5בסעיף  החברה תישא במלוא התשלומים המפורטים .19.10

שילמה החברה אגרות, מיסים, היטלים, תשלומים וכיו"ב לרשות כלשהי בגין הבניה )להבדיל  .19.11
ר , זכאית החברה, במידה ויבוטל הסכם זה כדין, להחז(מתשלום מיסים התשלומים השוטפים

וההשבה מלאים מאותה הרשות ככל שסכומים אלו יושבו. בכל מקרה שרשות כלשהי תשיב למי 
מיחידי הדיירים כספים כלשהם ששולמו לה על ידי החברה בשם או בעבור יחיד הדיירים בקשר 

 עם העסקה נשוא הסכם זה מתחייב יחיד הדיירים להשיב לחברה את סכום ההשבה.

ים והתשלומים המנויים בסעיף זה, אינם רשימה ממצה, ומוסכם סילמען הסר ספק, הוצאות, המ .19.12
בזאת, כי הבסיס לעסקה הינו, כי כנגד מכירת הממכר לחברה יהיה יחיד הדיירים זכאי לקבל את 
הדירה החדשה בנויה וגמורה כשהיא נקייה מכל חוב או זכות צד ג' אחר וזאת ללא כל תשלום 

 בהסכם זה.מצדו, והכל למעט אם נקבע אחרת במפורש 

 מס שבח ומס רכישה  .19.13
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החברה תפעל לשם הכרזה על המקרקעין כמתחם פינוי בינוי במסלול מיסוי לצורך זכאות  .19.13.1
 . 5.1.3, כאמור בסעיף לחוק מיסוי מקרקעין 4לפטורים לפי פרק חמישי 

דיווח על העסקה נשוא הסכם זה למשרד מיסוי מקרקעין בשם כל הודעות החברה תטפל ב .19.13.2
על ייפוי כוח מיסוי שהעתקו מצ"ב במעמד חתימת הסכם זה הצדדים. הדיירים יחתמו 

 זה ובכלל המס רשויותמול  םדייריה בשם לפעולאשר יוכלו לטובת ב"כ הצדדים  3'ינספח כ
 בהתאם שתידרש אחרת פעולה וכל השגות, ממס לפטור בקשות, דיווחיםהודעות  להגיש

חברה ובהתאם להוראות הסכם זה, וכל זאת מבלי לגרוע מחובת ה של הבלעדי הדעת לשיקול
 . כל יחיד הבעלים לחתום על מסמכים כאמור בעצמו, ככל שהדבר יידרש

עליה בגין העסקה נשוא  את מס הרכישה החל החברה תשלם, במועדים הקבועים בחוק, .19.13.3
 הסכם זה ורכישת הממכר. 

 החברה תישא ותהיה אחראית על תשלום מס השבח החל על הדיירים בגין מכירת הממכר .19.13.4
בגין רכישת הדירה החדשה, בכפוף  ככל שחל ובמס הרכישה החל על הדיירים ככל שחל

לנכונות הצהרות הדיירים וקיום התחייבויות הדיירים המפורטות ולעיל  3.38לאמור בסעיף 

הסר ספק, מודגש כי הצהרות כל אחד מהבעלים בדבר נסיבותיו  . למעןלעיל 3.38בסעיף 
בקשר עם המיסוי הינן נכון למועד חתימת הסכם זה על ידו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, 

לוודא עם כל אחד  יםהחברה וב"כ הבעלים ו/או יועץ המס מטעם החברה מתחייב
עודכנים, ובמקרה הצורך מהדיירים, בטרם הגשת הצהרתו למיסוי מקרקעין, אם הפרטים מ

 לעדכנם. 

לעיל וקיים את  3.38ף הצהרות המפורטות בסעילמען הסר ספק, אם יחיד הדיירים עמד ב
על פיו, החברה תישא ותהיה אחראית על תשלומי המיסים החלים על אותו  והתחייבויותי

יחיד הדיירים )מס השבח והרכישה( גם אם לא יינתן פטור ייעודי מלא בשל חריגה מתקרת 
 כב לחוק.49הפטור הקבועה בסעיף 

יועץ המס מטעם החברה יהא רשאי לערוך שומות מס שבח בשם יחידי הדיירים ולהגישן  .19.13.5
סוי מקרקעין, ויחידי הדיירים מתחייבים לשתף פעולה עימם ועם החברה, לרשויות מי

לחתום על כל מסמך ו/או הצהרה ולהמציא כל מסמך שיידרש כדי לתמוך בשומה כאמור 

ו/או ביחס להוצאות המותרות בניכוי לרבות  לרבות מסמכים להוכחת יום ושווי רכישה
 , גם לאחר החתימה על ההסכם. הוצאות מימון

ף האמור לעיל מובהר כי החברה תהיה רשאית לנצל בגין כל אחד מהדיירים אך ורק על א .19.13.6
או כל פטור  4את הפטור הייעודי לעסקת "פינוי בינוי", היינו הפטור הקבוע בפרק חמישי 

אחר שיבוא במקומם לרבות בהתאם לכל תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת ביחס אליהם לחוק 
מוסכם  (."הפטור הייעודית שעה שתאושר מכוחו )להלן: "מיסוי מקרקעין ו/או בכל הורא

כי החברה תפעל לדחיית "יום המכירה" ביחס לכל אחד מהדיירים, לרבות ביחס לדיירים 
 שלא ניתן לנצל לגביהם את הפטור הייעודי.

ככל שמי מיחידי הדיירים לא יהיה זכאי לפטור הייעודי בשל אי עמידתו באיזה מהתנאים  .19.13.7
לעיל, לרבות מאחר והוא בעלים של יותר מדירה  3.38.33.38.4 - 3.38.1ים פהקבועים בסעי

הדייר הרי שאחת במתחם, וזאת במועד חתימת על ההסכם ו/או במועד יום המכירה הנדחה, 
, מס רכישהו)מס שבח, החלים עליו מתחייב לשלם את מלוא תשלומי המס הכרוכים בכך 

ים לפטור הייעודי בין הדיירים שאינם זכא תיחתםואולם מובהר כי במקרה כאמור,  .(מע"מ
הדיירים לחיסכון במס ליחיד  שיביאמתווה  תכלול אשרתוספת להסכם לבין החברה 

 אחר מתווה כל/או ו קומבינציה עסקתהרלוונטי, בדרך של עסקת פינוי ובינוי משולבת עם 
 של מנגנון התוספתובנוסף תכלול  (על חשבון היזם)מטעם הבעלים  מס יועצי ידי על שיאושר
 .שיחול ככל, שיחול המס תשלום לצורך היזם ידי על לבעלים הלוואה העמדת

לחתום על ההצהרות והמסמכים לשתף פעולה  עם החברה, די הדיירים מתחייבים ייח .19.13.8
הנדרשים לצורך הגשת הדיווח ולהמציא ליועץ המס מטעם החברה את המסמכים הנדרשים 

 הדירות של הרכישה יושוו ליום ביחס אסמכתאותלצורך הגשת ההצהרה ובכלל זאת 
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 אסמכתא כל אוו/או ביחס להוצאות מותרות בניכוי, לרבות הוצאות מימון ו/ הקיימות
. יחידי הדיירים מתחייבים מקרקעין מיסוי לרשויות הדיווח הגשת לצורך שתידרש אחרת

 עם אחד בקנה העומדלשתף פעולה עם החברה ולחתום בעצמם באופן אישי על כל מסמך 
 .האפשרי בהקדם זה הסכם הוראות

לצורך הכרזה על המקרקעין  ההחברה תעדכן באופן שוטף את ב"כ הבעלים על פעולותי .19.13.9
כמתחם פינוי בינוי במסלול מיסוי, תמציא לב"כ הבעלים מראש העתק של כל דיווח ו/או 

להגיש לרשויות מיסוי מקרקעין בטרם  ההצהרה ו/או בקשה ו/או כל מסמך אחר שבכוונת
מציא לב"כ הבעלים כל מסמך שיתקבל מרשויות מיסוי מקרקעין והיא הגשתם, החברה ת

 תעדכן את ב"כ הבעלים בכל דין ודברים של החברה מול רשויות מיסוי מקרקעין.

את דירת  שנמךעל אף האמור מוסכם בכל מקרה שמי מיחידי הדיירים ביקש לשדרג/ל .19.13.10
, ככל סים החליםהבעלים החדשה לו הוא זכאי בהתאם להוראות הסכם זה, יישא במי

 לעיל. 9.18 -ו 9.17 פיםכאמור בסעי או השנמוך בגין השדרוג וחלים,

 היטל השבחה .19.14

, החברה תישא ותשלם את מלוא היטל ההשבחה בגין עסקה זו או לצורך מימוש הפרויקט .19.14.1
 .ככל ויחול, לרבות אם הדרישה לתשלומו הופנתה לדיירים מכל סיבה שהיא

כל דין להפחתת שומת היטל ההשבחה, החברה תהא רשאית לפעול בהתאם להוראות  .19.14.2
והדיירים מתחייבים לשתף פעולה עם החברה, להמציא לידיה כל מסמך ולחתום על כל 
מסמך, שיידרש לשם כך ובלבד שהדיירים לא יישאו בכל הוצאה ו/או התחייבות שלא 

 התחייבו בה במפורש בהסכם זה.

ות שימוש בפטור מהיטל כל אחד מיחידי הדיירים מצהיר כי החברה תהיה זכאית לעש .19.14.3
השבחה העומד לזכותו, ככל שעומד לרשותו, ככל שלא תידרש התחייבות מצד יחיד הדיירים 

מעת קבלתה ובתנאי שלא יישא בכל הוצאה ו/או התחייבות שלא  -להתגורר בדירה החדשה 
 נתחייב בה במפורש בהסכם זה. 

 מס ערך מוסף .19.15

 הפרויקט לרשויות מס ערך מוסף.החברה תדווח על העסקה נשוא הסכם זה וביצוע  .19.15.1

 .יחול וישולם על ידי החברה במועדו החוקי ככל שיחול,מס ערך מוסף בגין מכירת הממכר  .19.15.2

יחול וישולם על ידי החברה  ככל שיחול, מס ערך מוסף בגין מתן שירותי הבניה לדיירים .19.15.3
עודי ביחס לכל אחד מהדיירים, וזאת למעט במקרה שלא יחול הפטור היי במועדו החוקי

שאז במקרה זה יישא אותו דייר ברכיב המע"מ  3.38ביחס למי מהדיירים כאמור בסעיף 
 בגין שירותי הבניה בגין דירת התמורה לה הוא זכאי. 

 אגרות ותשלומים אחרים .19.16

ו/או רוכשי הדירות  החברה, יחול וישולם על ידי חברהכל מס שיחול בגין מכירת דירות ה .19.16.1
. עלות דמי ניהול הדייריםמטעמה, לפי העניין ובהתאם לדין, ומכל מקום לא יחול על מי מ

או ועד בית של כל דירות החברה ושטחי מסחר שלא נמכרו ו/או הושכרו או אוכלסו תחול 
 על החברה.

 ורך.החברה תישא בכל עלויות הוצאת הערבויות הקבועות בהסכם זה והארכתן במידת הצ .19.16.2

נספח החברה תישא בהוצאת שכ"ט עוה"ד של הדיירים, בהתאם להסכם שכה"ט המצ"ב כ .19.16.3
 . סעיף זה מהווה הוראה לטובת צד שלישי כאשר הצד השלישי הינו ב"כ הדיירים.'יז

 'טזנספח החברה תישא בהוצאת שכר טרחת המפקח כמפורט בהסכם הפיקוח המצ"ב כ .19.16.4
ד שלישי כאשר הצד השלישי הינו המפקח להסכם זה. סעיף זה מהווה הוראה לטובת צ

 ההנדסי.
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בתנאים ובמועדים המפורטים ו/או העירייה החברה תישא בתשלום החזר הוצאות המנהלת  .19.16.5
להסכם זה. סעיף זה מהווה הוראה לטובת צד שלישי כאשר הצד השלישי הינו  'יחבנספח 

 .והעירייה המנהלת

. סעיף 'נספח כגב המפורטיםהשמאי בתנאים ובמועדים  שכר טרחתהחברה תישא בתשלום  .19.16.6
 .השמאיזה מהווה הוראה לטובת צד שלישי כאשר הצד השלישי הינו 

 הצדדים חובות .19.17

"( תשלום או מס אשר על פי הוראות הסכם הצד המשלםכל צד יהיה רשאי לשלם )להלן: " .19.17.1
"( בכפוף לכך ייבהצד החשולם על ידי אותו צד במועדו )להלן: " ולאזה על משנהו לשלם 

ימים מראש לפחות לצד החייב שבמהלכן  21שבטרם ביצוע התשלום מסר הודעה בכתב של 
לא הסדיר הצד החייב את התשלום. שילם אותו צד משלם את התשלום אשר חל על פי 

ימים מיום שנדרש  30הסכם זה על הצד האחר ישפה הצד החייב את הצד המשלם תוך 
 1% שלהחייב ובמועד הנקוב לעיל, יישא תשלום ריבית בשיעור  לעשות כך. לא עשה כן, הצד

( אשר תחושב מיום ביצוע התשלום ע"י הצד המשלם ועד ריבית הפיגורים"" )להלן: חודשי

 לפירעון המלא בפועל. 

במקרה של חוב יחיד דיירים לחברה, תפנה החברה בכתב ליחיד הדיירים עם העתק לב"כ  .19.17.2
ימי עסקים מיום קבלת המכתב, אם  10ים להודיע לה תוך תאפשר ליחיד הדיירהדיירים, ו

ברצונו לפעול להשבת החוב, לרבות בדרך של קבלת הלוואה ו/או שעבוד הדירה החדשה. 
הודיע הדייר כי ברצונו לפעול להשבת החוב, יסכמו הצדדים את פרק הזמן המוקצה לדייר 

לחברה כאמור ו/או עבר פרק להשלמת פעולותיו ולהשבת החוב לחברה. אם הדייר לא הודיע 
הזמן שהוקצב לכך כאמור, תהא החברה רשאית לקזז את חוב יחיד הדיירים לחברה מכל 
סכום ו/או תמורה אשר מגיעים ליחיד הדיירים מאת החברה, למעט דמי השכירות ליחידי 

לעיל, ולמעט קיזוז מדמי השכירות  8.5דיירים שהינם דיירים ממשיכים כהגדרתם בסעיף 
עבור שלושת חודשי השכירות הראשונים שעל החברה לשלם ליחיד הדיירים כנגד פינוי 

 .הדירה הנוכחית בהתאם להוראות הסכם זה והכל בכפוף להוראות כל דין

עפ"י הסכם זה ו/או  צד לכלזה כדי לגרוע מכל סעד ו/או זכות העומדת אין באמור בסעיף  .19.17.3

 עפ"י כל דין.

 אחריות ובדק .20

החברה אחראית לכל פגם ו/או קלקול ו/או אי התאמה שיתגלו בדירות הבעלים החדשות ו/או  .20.1
ברכוש המשותף, ו/או בבניין החדש הנובעים מעבודה ו/או מחומרים לקויים וזאת בהתאם 

 .לרבות כל צו או תקנה מכוחו  המכר דירותלהוראות חוק 

החברה תהיה אחראית כלפי הדיירים לתקן על חשבונה כל פגם או ליקוי או אי התאמה שיתגלו  .20.2
בעבודות או בכל חלק מהם וזאת אם פגם או ליקוי כנ"ל נבעו מתכנון וביצוע הבניה ע"י החברה 

שימוש בחומרים לקויים ו/או אם הדירה ו/או מי מטעמה, לרבות מתכנון לקוי, מבניה לקויה ו/או מ
או כל דבר שבהם שונים מן האמור בחוזה זה ובנספחיו, בתקן רשמי  ,החדשה ו/או הבניין החדש
"( וזאת למשך כל תקופות הבדק והאחריות הנקובות בחוק אי התאמהאו בתקנות הבניה )להלן: "

 "(.תקופת הבדק)להלן: " המכר דירות

ובנוסף לו, תהיה החברה אחראית כלפי הדיירים לתיקון אי התאמה מבלי לגרוע מהאמור לעיל  .20.3
בדירות הבעלים החדשות במשך התקופה שנקבעה ע"י ספקי המתקנים ו/או האביזרים אשר 
יותקנו בדירה וברכוש המשותף אך לא פחות מהתקופות הקבועות בחוק המכר דירות. מניינה של 

יל מיום מסירת הדירה החדשה לידיו בהתאם תקופת הבדק כלפי כל אחד מיחידי הדיירים יתח
 להוראות הסכם זה וביחס לרכוש המשותף תחל תקופת הבדק במועד מסירת הרכוש המשותף.

"( תעודת אחריותאם תמסור החברה לדיירים כתב התחייבות ו/או תעודת אחריות )להלן: " .20.4
)כדוגמת מעליות, דודי שמש, מנגנונים  מתקניםשתוצא ו/או תינתן ע"י ספק של מוצרים ו/או 

הנרכשים ע"י החברה מספקים(, ובתעודת האחריות יקבל על עצמו  אחריםים ו/או אביזרים יחשמל
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הספק אחריות ישירה כלפי הדיירים בדבר הסחורות ו/או המוצרים ו/או האביזרים שסופקו ו/או 
"ל יפנו הדיירים לספק באופן ישיר במקרה של ליקוי בנאזי הותקנו בדירה החדשה ע"י אותו ספק, 

  בטרם פניה לחברה.

ואולם מובהר כי אין במתן תעודת האחריות כדי לגרוע מאחריות החברה במקרים בהם הספק לא 
בתוך  תעודת האחריותהמוצרים או המתקנים שסופקו ו/או על פי קיים את התחייבויותיו עפ"י 

 .זמן סביר בהתחשב באופי הליקוי

הדיירים מתחייב לפעול על פי הוראות אחזקה בכתב שימסרו לו במועד מסירת  כל אחד מיחידי .20.5
החזקה בקשר עם אביזרים ו/או פריטים בדירה החדשה ובלבד שמדובר בהוראות אחזקה סבירות 

 ומקובלות.

התגלו במהלך תקופת הבדק נזקים, ליקויים או אי התאמות והחברה קיבלה הודעה בכתב על כך   .20.6
בדק או במהלך תקופת האחריות מאת יחיד הדיירים, תהיה החברה חייבת תום תקופת הלפני 

לתקן על חשבונה את הנזקים, הליקויים או אי ההתאמות או לבנות מחדש או להחליף על חשבונה 
"(, עבודות הבדקכל פריט מקולקל או פגום ולבצע את כל העבודות המתחייבות לשם כך )להלן: "

 סיבות הליקוי וכמפורט להלן:וזאת תוך זמן סביר המתחייב מנ

ביחס לליקויים שאינם ליקויים מהותיים, הליקויים יתוקנו תוך זמן סביר ובכל מקרה לא  .20.6.1
ימים  30תוך  -הבדק הראשונה ולאחר שנת הבדק הראשונה שנתימים מתום  30-יאוחר מ

 ממועד מסירת הודעת הבעלים בדבר הליקוי. 

ע"י החברה לאלתר, ובלבד שניתנה לחברה הודעה יבוצע התיקון  -ביחס לליקויים מהותיים  .20.6.2
בה ציין יחיד הדיירים את המניעה לשימוש סביר או בטוח  ,על כך בכתב מאת יחיד הדיירים

 בדירת הבעלים החדשה. 

כל אחד מיחידי הדיירים מתחייב לאפשר לעובדי ו/או שלוחי החברה או הקבלן לבקר בדירה  .20.7
ים לכאורה, עפ"י הודעתם של רוכשי דירות החברה החדשה בתאום מראש לצורך בדיקת ליקוי

ו/או בעלים אחרים בבניין החדש, ולצורך תיקון כל הטעון תיקון, לרבות בדיקת ו/או תיקון 
ליקויים בשטחים בבניין החדש או בדירות אחרות, אשר בדיקתם ו/או תיקונם נדרשים, בנסיבות 

 יב החברה את מצב הדירה לקדמותו.העניין, מתוך הדירה החדשה ובלבד שבסיום התיקון תש

בכל מקרה בו עקב ביצוע עבודות כלשהן נגרם נזק לרכוש אחר של הדיירים, יהיה על החברה לתקן  .20.8
את כל הנדרש על מנת להשיב המצב לקדמותו ולפצות ולשפות את הדיירים על כל נזק שנגרם להם. 

ות בדק כלשהן, כי הדיירים אולם, החברה תהיה זכאית לדרוש מן הדיירים, טרם לביצוע עבוד
 ערכו לביצוע עבודות הבדק ובכלל זה ביצוע פעולות סבירות להגנה על מיטלטלין בדירה החדשה.יי

כל מה שעל החברה לבצע מכוח סעיף זה יבוצע במועד ובאופן שתיגרם הפרעה מינימאלית לדיירים  .20.9
 ובלא שייגרמו נזקים כלשהם וברמה מקצועית נאותה ומקובלת.

 חוק המכר דירות יחולו ביחס לליקויים ואי התאמות ככל שימצאו בדירה ובבניין החדש.הוראות  .20.10

יובהר כי אין בביצוע עבודות באמצעות קבלן ו/או קבלני משנה מטעם החברה בכדי לגרוע  .20.11
 מהתחייבויות החברה על פי סעיף זה.

 הבעלים תשאי תיקונם המיידי עלול להחמיר את הנזקים בדיר דחופיםבמקרה של ליקויים  .20.12

פיצוץ צנרת מים/ביוב( ו/או לא מאפשרים כלל תנאי מחייה סבירים בדירה -לדוגמההחדשה )
זכאים להזמין שירות תיקון לצורך התיקון  דיירים)השבתת מערכת חשמל/ מים וכו'(, יהיו ה

להשיב להם את  תהיה מחויבת חברההמיידי הדרוש )ואף טרם מסירת הודעה בכתב לחברה(, וה
ם הסבירות בעניין בכפוף להמצאת אסמכתאות בגין התשלום שבוצע, והכל מבלי לגרוע הוצאותיה

 .וו/או הנזקים הנלווים שנגרמו בעטי המהותי הליקוימאחריות החברה לתיקון 

 מאת יקבל/או ו שירכושכל נעבר  על בהתאמההסר ספק כי הוראות סעיף זה יחולו  למעןמוסכם   .20.13
 .מהם הזכיות את יקבל/או ו שירכוש מי/או ו החדשה הבעלים דירת את הבעלים יחדי

 זה יחולו בהתאמה על השטחים הציבורים והמשותפים.  20הוראות סעיף  .20.14
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מכר הדירות מוסכם כי ככל שהסכמי המכר מבלי לגרוע מהוראות סעיף זה ובהוראות חוק ה .20.15
יכללו הוראות מטיבות בקשר לתיקונים ותקופות  שיערכו בין החברה לבין רוכשים מטעמה

  על יחידי הבעלים.גם אחריות ובדק, מאלו הכלולות בהסכם זה יחולו ההוראות המטיבים 

 ליווי פיננסי לפרויקט .21

א תבצע את העבודות וכן תמלא אחר כל יתר התחייבויותיה יהחברה מצהירה ומתחייבת, כי ה .21.1
לעיל, במסגרת הסכם ליווי סגור  2.40כאמור בהסכם זה, באמצעות גורם מלווה, כהגדרתו בסעיף 

ו כל הפעילות הכספית של הפרויקט לרבות ההכנסות ממכירת דירות החברה, מימון לפרויקט על פי
עבודות הבניה ומתן ערבויות לדיירים, תתנהל בחשבון בנק נפרד אחד המשמש למטרה זו בלבד 

 ובנוסח כמקובל בגורם המלווה, והכל אך ורק לצורך הליווי הבנקאי של הפרויקט.

ונה לטובת הגורם המלווה את כל זכויותיהם במקרקעין במשכנתה מדרגה ראש הדיירים ישעבדו .21.2
ובדירות הנוכחיות, לרבות כל זכויות הבנייה הקיימות ו/או העתידיות, כשהן נקיות מכל שיעבוד 

 ו/או זכות צד ג' כלשהי, בכפוף להתקיימות התנאים המצטברים להלן:

ונה, בסכום המשכנתה שתירשם לטובת הגורם המלווה כאמור תהיה משכנתה מדרגה ראש .21.2.1

ובתנאים כפי שיקבע הגורם המלווה ובתנאי שהמשכנתה לטובת הגורם המלווה תהיה 
בתנאי ללא יכולת חזרה לבעלים )"נון ריקורס"(, היינו שהגורם המלווה ו/או מי מטעמו לא 
יהיה רשאי לדרוש ו/או לנקוט בהליכים כלשהם נגד הדיירים מעבר למימוש המשכנתה וזאת 

מימוש המשכנתה כדי לכסות את כל חובות החברה כלפי הבנק בגין אף אם לא יהיה ב
הפרויקט וכי הדיירים לא יהיו ערבים לחובות החברה )למעט מכח משכון להבטחת חיובו 

 . (1967-של אחר כאמור חוק המשכון, תשכ"ז

)לרבות בדרך מהבעלים   100%על ידי וכן הסכם זה נחתם התקיימו מלוא התנאים המתלים  .21.2.2
   (.ר העסקה האמורה על ידי בית המשפט כאמור בחוק עידוד מיזמיםאישושל 

הופקדו בנאמנות בידי ב"כ הדיירים: ערבויות חוק המכר או התחייבות בלתי חוזרת מאת  .21.2.3
הגורם המלווה להנפקת ערבויות חוק המכר; ערבות להבטחת דמי השכירות, ערבות 

המלווה )ביחס לכל אחת  המיסים )ככל שתידרש(; מכתב ההחרגה המותנה מאת הגורם
מדירות הבעלים החדשות( לפיהם בכפוף השבת ערבות חוק המכר תוחרגנה דירות הבעלים 

 ל)מובהר כי מכתב ההחרגה כאמור יכול שייכל החדשות מתחולת המשכנתה לגורם המלווה
 .במסגרת הסכם משולש שייחתם בין הדיירים, הגורם המלווה והחברה ולא כמסמך נפרד(

ימים מהיום שיתבקשו לעשות כן, על כל  30תחייבים לחתום לדרישת החברה, תוך הדיירים מ .21.3
המסמכים הדרושים כאמור הנדרשים לצורך שעבוד זכויות הבעלים בממכר ורישום המשכנתה, 

וכן להמציא אישור עירייה )על העדר חובות ארנונה(  ככל שאלו אושרו טרם לכן על ידי ב"כ הדיירים
להסיר על חשבונם הדיירים . כמו כן מתחייבים בלשכת רישום המקרקעין לצורך רישום המשכנתה

כל מגבלה אשר תחול על מי מיחידי הדיירים והקשורה בזכויותיהם בדירות הנוכחיות, ואשר יהיה 
, למעט לעיל 3.7בה כדי למנוע או להפריע לרישום המשכנתה במועד הנדרש לכך כאמור בסעיף 

 . להלן 21.9משכנתת יחידי הדיירים אשר תוסר כאמור בסעיף 

רשומות רק על שם אחד מבני הזוג, מתחייבים הדיירים לדאוג  במקרה בו הזכויות בדירה הנוכחית .21.4
לחתימתו של בת/בן הזוג על הסכמתם לשעבוד, אם ידרוש זאת הגורם המלווה וכן על כל מסמך 

אחר אשר יידרש ע"י הגורם המלווה, לרבות מסמך ויתור על זכויותיהם בדירה ככל שיש להם 
 זכויות.

ימים ממועד ההודעה  30כנתה לטובת הגורם המלווה תוך לא חתם יחיד הדיירים על מסמכי המש .21.5
אושרו על ידי ב"כ הבעלים והתקיימו התנאים  המוקדמת כאמור ובלבד והמסמכים הנ"ל

אזי במקרה זה יחתום ב"כ הדיירים במקומו על פי ייפוי הכח. חתימת לעיל,  21.2המפורטים בסעיף 
הוראה בלתי חוזרת לב"כ הדיירים לנהוג כך. מובהר אין אישור והדיירים על הסכם זה מהווה 

 דייריםלחתום על מסמכי השעבוד וכי ה דייריםפוי הכח הנ"ל בכדי לגרוע מהתחייבות היבמסירת י



- 53 - 

 

המלווה עשוי לדרוש כי חלק מהמסמכים יחתמו באופן ישיר על  מצהירים כי ידוע להם כי הגורם
 ידי הבעלים. 

יובהר כי נוסח מסמכי המשכנתה יהיה כנהוג וכמקובל בפרויקטים מסוג זה. לפני גיבוש נוסח  .21.6
מסמכי המשכנתה עם הבנק המלווה תעביר החברה את כל המסמכים עליהם יידרשו לחתום 

רים ולצורך מתן הערותיו. ב"כ הדיירים יהיו רשאים להעיר הדיירים לעיון והתייחסות ב"כ הדיי
 הערות על נוסח המסמכים וזאת עד להגעה לנוסח מוסכם של מסמכי השעבוד. 

ככל שהגורם המלווה ידרוש מהחברה לפעול לביטול רישום צו הבית המשותף ולרישום המשכנתה  .21.7
על חשבונה לצורך ביצוע פעולות לאחר ביטול הרישום כאמור, יפעלו הדיירים בשיתוף עם החברה ו

הרישום כאמור ויבצעו כל פעולה הנדרשת מהם לצורך כך ובכלל זה, יחתמו על כל מסמך נדרש 
 שיוצג ויאושר על ידי ב"כ הדיירים כאמור לעיל.

כל אחד מיחידי הדיירים מצהיר כי ידוע לו שיתכן שבמסמכי הליווי יכללו תנאים שונים נוספים  .21.8
הוראה שתידרש על ידי הגורם המלווה לפיה מעת שעבוד המקרקעין והעמדת  היתרובהם בין 

ערבות חוק המכר ליחידי הדיירים, כל אחד מיחידי הדיירים יוותר כלפי הגורם המלווה על זכותו 

 . זה לבטל הסכם

החברה בשיתוף עם יחיד הבעלים אשר על יחידתו רשומה משכנתת יחיד הדיירים, ויחד עם ב"כ  .21.9
מחיקת קבלת הסכמתו לביצוע הסכם זה ופעל למול בנק יחיד הדיירים לצורך ת דייריםה

המשכנתה הרשומה לטובת בנק יחיד הדיירים, כך שלא תהיה מניעה לרשום משכנתה לטובת 
 הגורם המלווה. 

לבנק יחיד הדיירים לרבות ערבות בנקאית  חלופיתמתחייבת החברה להעמיד בטוחה  לצורך כך,
"( ובמקרה זה, יחיד הדיירים ובנק יחיד הדיירים חלופיתהבטוחה ההלן: ")לעיל ול אוטונומית

 הבטוחהיחתמו עם החברה על הסדר מקובל, אשר יאושר על ידי ב"כ הדיירים, ביחס לתנאי מימוש 
, ייחשב הסכום שמומש כהלוואה חלופיתע''י בנק יחיד הדיירים. מומשה הבטוחה ה חלופיתה

נאי ההלוואה יהיו בתנאי אשראי דומים, ככל הניתן בנסיבות תושנטל  יחיד הדיירים לחברה  
  העניין, לתנאי האשראי שיועמדו לחברה בפרויקט על ידי הגורם המלווה. 

ביצוע הפעולות שבסעיף זה לעיל, ומבלי לגרוע מחובתם לשתף פעולה ולחתום על כל מסמך  לצורך .21.10

להסכם זה  5'ינספח כ וסח המצורףפוי כוח בנישיידרש לצורך כך, יחתמו יחידי הדיירים על י
שיאפשר לב"כ הדיירים ולב"כ החברה לפנות בשמם ובמקומם לבנק יחידי הדיירים, על מנת לקבל 

ייפוי הכוח הנ"ל יימסר לב"כ החברה לאחר חתימת  את הסכמתו ו/או להגיע עמו להסדרים כאמור.
 ".הסכם זה על ידי הדיירים של "רוב מיוחס מבין בעלי הדירות

לבנק יחיד הדיירים בגין דירתו של מי מיחידי הדיירים לצורך  חלופיתבמקרה שניתנה בטוחה  .21.11
ו/או המשכון הרשומים לטובת הבנק למשכנתאות ו/או תינתן לבנק יחיד  המשכנתהמחיקת 

)וזאת ובלבד שהבטוחה מסוג ערבות  החלופיתהדיירים בטוחה אחרת, יופחת סכום הבטוחה 
 .ום ערבות חוק המכר לה היה זכאי יחיד הדייריםבנקאית אוטונומית( מסכ

 ערבויות ובטחונות  .22

 ערבות חוק המכר 

להבטחת התחייבויותיה של החברה על פי הסכם זה, וכנגד שעבוד המקרקעין והדירות הנוכחיות  .22.1

לטובת הבנק המלווה ופינוי המקרקעין והדירות הנוכחיות ומסירת החזקה בהם לידי החברה 
 להוראות הסכם זה, תימסר לב"כ הדיירים ביחס לכל אחד מיחידי הדיירים כשהם פנויים בהתאם

ערבות חוק " )לעיל ולהלן: פי הוראות חוק הבטחת השקעות-ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח על
 "(.המכר

שתמסור החברה, בגין כל אחת מדירות הבעלים החדשות יהיה בסך חוק המכר סכום ערבות  .22.2
שייקבע ע"י שמאי מטעם הבנק המלווה במסגרת דו"ח אפס עדכני שאושר ע"י הגורם המלווה 

ליום העמדת ערבות חוק המכר )דו"ח האחרון שייערך ביחס לפרויקט ובכל מקרה לא יותר סמוך 
(, לפי שווי כל אחת ולאחר בחירת הדירות יותחודשים בטרם מועד פינוי הדירות הנוכח 3 -מ
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( כולל רכיב ]ככל ויהיו[ מדירות הבעלים החדשות, על כל הצמוד להן )לרבות חניות ומחסנים
)שווי דירות הבעלים החדשות בשוק החופשי כשהן בנויות ומושלמות ולא  הקרקע וכולל מע"מ

לעיל. ערבות חוק המכר תהייה  21.9  אמור בסעיףמה וזאת מבלי לגרועבשווי במכירה מתוך אילוץ( 
 צמודה למדד תשומות הבניה ממועד הנפקתה. 

הגורם  ערבויות חוק המכר יופקדו בידיו הנאמנות של ב"כ הדיירים כנגד רישום המשכנתה לטובת .22.3
'(. ערבויות יטההוראות לנאמן )נספח  בכתבימסור אותם ליחידי הדיירים כאמור  אשרוהמלווה 

חוק המכר שתוסבנה לבנק יחיד הדיירים )או הבטוחה האחרת, ככל שתינתן( יעברו לבנק יחיד 
 הדיירים במועד שיוסכם עמו. 

הסכם זה ועד לקיום התנאים  פי-תוקף ערבות חוק המכר יהיה במשך כל תקופת ביצוע העבודות על .22.4
 המצטברים כדלקמן:

מסירת הדירה החדשה והצמדותיה )לרבות המחסן והחניה( לדיירים בהתאם להוראות  .22.4.1
כשהיא נקייה מכל חוב ו/או שיעבוד ראויה למגורים ובעלת אישור איכלוס מתאים חוזה זה, 

)אך למעט משכנתה ו/או  הערה ו/או עיקול ו/או זכות צד ג' למעט אלו הקשורות לבעלים 

  וכן;( לטובת הגורם המלווה

מסירת מכתב החרגה סופי ובלתי מותנה מהבנק המלווה ו/או הסרת השעבוד/משכנתה  .22.4.2
מהמקרקעין שנרשמה לטובת הגורם המלווה, ככל שהוא מתייחס לדירה החדשה לפיהן 

 המשכנתה לגורם המממן לא תמומש בדירות הבעלים החדשות.

לעיל, ימסור ב"כ הדיירים את ערבות חוק המכר  22.4הנקובים בסעיף עם התמלאות כל התנאים  .22.5
 לחברה.

תשלום משו ערבויות חוק המכר על דרך והדיירים מצהירים ומאשרים כי ידוע להם כי מקום בו ימ .22.6
סכום הערבות לדיירים )בהתאם ובכפוף לתנאי המימוש הנקובים בערבות חוק המכר( לא 
תיוותרנה להם זכויות כלשהן במקרקעין ו/או בדירה הנוכחית ו/או בבניין החדש ו/או בדירה 
החדשה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר. מוסכם בזאת, כי לא יהיה במימוש הערבויות כדי לגרוע 

חר לו זכאים הדיירים, אם יהיו זכאים, לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין במקרה שהנזקים מכל סעד א
 שנגרמו להם עולים על סכום הערבות. 

מובהר כי מקום שהזכויות בדירה הנוכחית מוקנות ליותר מאדם אחד אזי ערבות חוק המכר תונפק  .22.7
 לטובת כל הדיירים בדירה הנוכחית, יחדיו.

 י השכירותערבות להבטחת תשלום דמ

 להבטחת תשלום דמי השכירות לדיירים על פי הסכם זה, תפקיד החברה בידי ב"כ הדיירים .22.8
, במועד הפינוי וכתנאי לפינוי הדירות הנוכחיות ערבות אוטונומית הניתנת בנאמנות עבור הדיירים

 להסכם זה )לעיל ולהלן: 'ונספח ימים ממועד דרישת החילוט, בנוסח המצורף כ 7למימוש תוך 
 "(. הערבות להבטחת דמי השכירות"

סכום הערבות להבטחת דמי השכירות יהיה סכום שיהווה את מכפלת סך דמי השכירות שנקבעו  .22.9
-שממועד הפינוי ועד למספר החודשים חודשים ) 39 -ב, דייריםבחוזה זה עבור כל אחד מיחידי ה

בתוספת סכום דמי ההובלה שטרם  (,ימים ממועד השלמת הפרויקט, כהגדרת מונחים אלה לעיל 30
. סכום הערבות להבטחת דמי השכירות יהא צמוד למדד המחירים שולמו לדיירים עד לאותו מועד

  לצרכן החל ממועד הנפקתה.

חודשים והחברה מתחייבת להאריך את  12הערבות להבטחת דמי השכירות תוצא לתקופה של  .22.10
ימים לפני מועד פקיעתה, כך  45ם, לפחות חודשים נוספים בכל פע 12-תוקף ערבות השכירות ב

שערבות השכירות תהא תקפה לאורך כל תקופת כל תקופת העבודות ועד למועד למסירת כל 
כאמור לעיל, תחשב הפרה יסודית של הסכם במועד אי הארכת הערבות  .החדשותהבעלים הדירות 

ידי הנאמן, כמפורט  וכן גם במקרה כאמור שבו יחולט מלוא סכום הערבות על זה ע"י החברה
להסכם זה אף אם תשלום דמי השכירות לדיירים משולמים  נספח יטבהוראות לנאמן המצורפות כ

 .כסדרם
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סכום הערבות להבטחת דמי השכירות יפחת אוטומטית באופן לינארי מדי שלושה חודשים כנגד  .22.11
 12עבור  תשלום דמי השכירות בפועל עבור התקופה שחלפה, עד לסכום השווה לדמי שכירות

הפחתת הערבות בכל פעם הערבות להבטחת דמי השכירות. חודשים וממועד זה ואילך לא תפחת 
, כי החברה עומדת בלוחות הזמנים של הדייריםכאמור לעיל, תעשה בכפוף לאישור המפקח מטעם 

 הפרויקט וכי באותו מועד לא צפוי עיכוב במועד השלמת הפרויקט.

רות, החברה מתחייבת להעמיד בידי ב"כ הדיירים בנאמנות בכל מקרה של מימוש ערבות השכי .22.12
ימי עסקים מיום המימוש באופן  3עבור הבעלים, ערבות נוספת בסכום אשר מומש וזאת בתוך 

 שיהיה בידי ב"כ הדיירים לא יפחת  ערבות להבטחת תשלום דמי השכירותשבכל מקרה סכום ה
 חודשים 12 בגין תקופת שכירות של המצטבר של כלל הדיירים שכירותהסכום השווה לדמי מ

 כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן כאמור.

כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות להבטחת תשלום שכ"ד ו/או בהארכת תוקפה, יחולו על  .22.13
 . היד-וישולמו על החברה

הערבות להבטחת דמי השכירות תימסר לב"כ הדיירים כנאמן עבור הדיירים והצדדים מורים  .22.14

 באופן בלתי חוזר לפעול לגביה בהתאם להוראות לנאמן )נספח יט' להסכם זה(. נאמןל

 ערבות הבדק

 תפקידלהבטחת התחייבויות החברה לבדק וביצוע התיקונים בדירות הדיירים וברכוש המשותף  .22.15
במועד המסירה של הדירה החדשה הראשונה שתימסר  בידי ב"כ הדיירים בנאמנות עבורם החברה

להסכם זה.  'זנספח וטונומית הניתנת למימוש על פי דרישה, בנוסח המצורף כלדיירים ערבות א
ש"ח  15,000( )לפי מפתח של  ₪)מיליון וארבע מאות וארבעים אלף  1,440,000 בסך כולל השווה ל

"(. ערבות הבדק תהא צמודה למדד המחירים לצרכן ערבות הבדק)לעיל ולהלן: " (לכל דירה חדשה
  ממועד הנפקתה.

 חודשים ממועד המסירה של הדירה החדשה האחרונה 24ערבות הבדק יהיה לתקופה של  תוקף .22.16
במקרה שהחברה לא ביצעה את התיקונים ביחס (. על אף האמור תקופת ערבות הבדק")להלן: "

ערבות הבדק להאריך  תקופת ערבות הבדק מתחייבת החברהלליקויים שהובאו לידיעתה במהלך 
לקיומם עד לתיקון הליקויים כאמור. היו חלוקים הצדדים ביחס   ם, בכל פעימים נוספים 60 -ב

 . במקרה כאמור, יכריע בכך הפוסקאו לתיקונם של הליקויים 

מתחייבת החברה להעמיד ערבות בתוך תקופת ערבות הבדק  בדקבכל מקרה של מימוש ערבות ה .22.17
 22.16ויחולו לגביה הוראות סעיף  מיום המימוש עסקים ימי 3בתוך  שמומש בדק חדשה בסכום

 .בהתאמה 

באופן  נאמןערבות הבדק תימסר לב"כ הדיירים כנאמן עבור הדיירים )יחדיו( והצדדים מורים ל .22.18
 ן )נספח יט' להסכם זה(.בלתי חוזר לפעול לגביה בהתאם להוראות לנאמ

 ערבות רישום

להבטחת רישום תוכנית החלוקה, רישום הבית המשותף וייחוד דירות הבעלים החדשות ע"ש יחידי  .22.19
במועד מסירת בידי הנאמן, בנאמנות עבור הבעלים,  ,, תפקיד החברהורישומם על שמם הדיירים

ערבות לחברה  השכירות ערבות להבטחת תשלום דמיוכתנאי להשבת הדירות הבעלים החדשות 
)לעיל ולהלן:  נספח ט'בנוסח הרצ"ב כש"ח לכל בניין חדש שייבנה בפרויקט  50,000רישום בסך 

 "(. ערבות הרישום תהא צמודה למדד המחירים לצרכן ממועד הנפקתה.ערבות הרישום"

ההוצאות מלוא ה לצורך תשלום ערבות הרישום תופקד בנאמנות בידי ב"כ הדיירים, אשר יממש .22.20
 (םהסבירות שתידרשנה לצורך ביצוע הרישום כאמור, לרבות את שכר טרחת הגורם שיטפל ברישו

חודשים ממועד הקבוע בהסכם  12, בכל מקרה שבו חלפו לכל בניין ₪ 50,000בסכום לא יעלה על 
לרישום הבית המשותף וטרם נרשם צו הבתים המשותפים כך  או על פי דין, לפי המוקדם, זה

ת הבעלים החדשות, לרבות ההצמדות רשומות כיחידות רישום נפרדות בבית משותף על שם שדירו
כל אחד מיחידי הבעלים כשהזכויות בהם נקיות וחופשיות מכל מניעה )למעט זו בעטיה של אותו 

 יחידי בעלים( בהתאם להוראות חוזה זה. 
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 12-את תוקפה ב חודשים והחברה מתחייבת להאריך 12לתקופה של  ערבות הרישום תונפק .22.21
ב"כ  . לא הוארכה הערבות כאמורימים לפני מועד פקיעתה 45חודשים נוספים בכל פעם, לפחות 

 יט'נספח מלוא סכום ערבות הרישום, כמפורט בהוראות לנאמן המצורפות כאת יחלט הדיירים 
להסכם זה. כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות להבטחת תשלום שכ"ד ו/או בהארכת תוקפה, 

 .היד-וישולמו על החברהחולו על י

 ערבות מיסים 

ככל  החלים על הדיירים בעסקה זו והיטל ההשבחה מס הרכישה  ,להבטחת תשלומי מס השבח .22.22
ימים ממועד קבלת שומות/דרישה  21אזי בתוך שחלים ואשר החברה התחייבה לשאת בהם, 

, ובכל מקרה לפני מועד לתשלום מס כלשהו או ההיטל אשר תופנה לבעלים )לפי המוקדם מבניהם(
 , בנאמנות עבור הבעלים,, תפקיד החברה בידי ב"כ הדייריםפינוי הדירות הקיימות על ידי הבעלים

ערבות אוטונומית בלתי מותנית צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע במועד הוצאתה בסכום 
או בסכום  10%)במסגרת השומות שיוכנו על ידם( בתוספת  שיקבע על ידי יועץ מס של החברה

' חכנספח , בנוסח המצורף הנקוב בשומות מטעם רשויות המס ו/או הרשות המקומית, לפי הגבוה
שעשויה להיות לבעלים ואשר החברה  ו/או היטל ההשבחה להסכם זה, בהתאם לחשיפת המס

  נטלה על עצמה לשלמה במסגרת הוראות הסכם זה.

ו/או יעלה( בהתאם לתשלומים שתבצע החברה סכום ערבות המיסים כאמור לעיל יתעדכן )יופחת  .22.23
ו/או הרשות המקומית, באופן שסכום  ו/או בהתאם לדרישות התשלום שיוצאו על ידי רשויות המס

ששולם יופחת מערבות המיסים או שערבות המיסים תעודכן לסכום השומות הסופיות של רשויות 
 המס לרבות היטל השבחה.

ו/או ליועץ המס מטעם הבעלים, ה הציגה לב"כ הדיירים ערבות המיסים תוחזר לחברה אם החבר .22.24
והיטל ההשבחה מס הרכישה  ,מס השבח מלוא המופנה לרשם המקרקעין המעיד על תשלום אישור

ואשר החברה התחייבה לשלמם בהתאם להוראות הסכם זה לרבות ריבית, הדיירים כלל החל על 
ופיות שהתקבלו מרשויות מיסוי בהתאם לשומות סהפרשי הצמדה וקנסות ככל שנוספו להם ]

הנ"ל בהתאם  והיטל ההשבחה אם החברה שילמה את המיסים הרשות המקומית, מקרקעין או
לשומות העצמיות שהוגשו על ידה בשם הדיירים והפקידה בידי רשות המיסים ערבות בנקאית 

יועדים והמציאה אישורי תשלום המ השנוי במחלוקתו/או היטל ההשבחה אוטונומית בגובה המס 
 לרשם המקרקעין. 

על ידי חודשים ממועד הפינוי, ותוארך מעת לעת,  12יהיה למשך  של ערבות המיסיםתוקפה   .22.25
ימים טרם לתום תוקפה. כל ההוצאות הקשורות במתן  45לא יאוחר מהמועד שהוא  - החברה

 .היד-וישולמו על החברהו/או בהארכת תוקפה, יחולו על המיסים הערבות 

מקרה של מימוש ערבות המיסים, החברה מתחייבת להעמיד בידי ב"כ הדיירים  מוסכם כי בכל .22.26
ימי עסקים מיום  3בנאמנות עבור הבעלים, ערבות  מיסים נוספת בסכום אשר מומש וזאת בתוך 

 המימוש.

באופן בלתי  נאמןתימסר לב"כ הדיירים כנאמן עבור הדיירים והצדדים מורים ל ערבות המיסים .22.27
 בהתאם להוראות לנאמן )נספח יט' להסכם זה(. המיסים בערבותחוזר לפעול 

 ערבות להתחייבות החברה

( כהגדרת מונח special purpose vehicle) SPVככל שהחברה התקשרה בהסכם זה במסגרת  .22.28
)בעלי  SPV -בהזמנה להציע הצעות, אזי במקרה זה תעמיד החברה ערבות של חברי ה

 . כד'נספח כ במניות/שותפים(,  להתחייבות החברה בהתאם להסכם זה בנוסח הרצ"

 כללי

מבלי לגרוע מתנאי איזו מהערבויות דלעיל, מוסכם כי כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות  .22.29
 האמורות לעיל יחולו על החברה וישולמו על ידה. 
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ך שיידרש לשם הפחתת סכום ערבות הדיירים ישתפו פעולה עם החברה ויחתמו על כל מסמ .22.30
 להבטחת תשלום דמי השכירות וסכום ערבות המיסים, הכל בהתאם להוראות הסכם זה.

מובהר בזאת למען הסר ספק כי אין במתן הערבויות על פי הסכם זה בכדי לגרוע מזכויותיהם של  .22.31
פי ההסכם וכן הדיירים על פי הסכם זה ו/או בכדי לשחרר את החברה מאיזו מהתחייבויותיה על 

אין במתן הערבויות בכדי לגרוע מזכותם של הדיירים להיפרע מהחברה בגין הפרת התחייבויותיה 
בהסכם זה, בכל דרך שימצאו לנכון, למעט בכל הנוגע למימוש ערבות חוק המכר אשר מימושה 

 יהיה בהתאם לתנאים הנקובים בה.

 ייפויי כוח .23

 דיירים לחברההייפויי כוח בלתי חוזרים מ

הדיירים יחתמו במעמד חתימת הסכם זה על ייפויי הכוח המפורטים להלן ויימסרו אותו לידיהם  .23.1
הנאמנות של ב"כ הדיירים. ב"כ הדיירים יהיו רשאים למסור את ייפוי הכוח הנ"ל לידי ב"כ החברה 

למחיקת נוטריוני במועדים הנקובים להלן, בתנאי שהחברה המציאה לבא כוח הדיירים ייפוי כוח 
לטובת החברה על פי הסכם זה, וכן פרוטוקול של החלטת החברה לתת שירשמו רות האזהרה הע

 .ייפוי כוח זה

להסכם זה, לפיו  1'ינספח ייפוי כוח בלתי חוזר בנוסח המצורף כ - ייפוי כוח בנושאי תכנון .23.1.1
יוסמכו  ב"כ החברה וב"כ הדיירים, לבצע את כל ההתחייבויות המוטלות על פי הסכם זה, 
שעניינן חתימה על מסמכים וייצוג כלפי צדדים שלישיים, כולל רשויות וערכאות, בכל הנוגע 
לטיפול באישורה של התוכנית החדשה, קבלת היתרי בנייה, ובכלל כל נושא תכנוני/רישויי 

לאחר אישור חר, והכל על פי הוראות הסכם זה. ייפוי הכוח הנ"ל יימסר לב"כ החברה א
 וחתימת הסכם זה על ידי החברה.  התוכנית החדשה

ייפוי כוח בלתי חוזר בנוסח  - ייפוי כוח לרישום הערת אזהרה ולנקיטת הליכים משפטיים .23.1.2
ב"כ החברה, לבצע את כל הפעולות הדרושות יוסמך להסכם זה, לפיו  2'ינספח המצורף כ

ולחתום על כל מסמך לצורך רישום הערת אזהרה לחברה בגין הסכם זה וזאת בהתאם 
ע את כל הפעולות הדרושות בשם הדיירים לצורך להלן וכן לצורך ביצו 24.1להוראות סעיף 

נקיטת הליכים כנגד דיירים סרבנים, והכל על פי הוראות הסכם זה. ייפוי הכוח הנ"ל יימסר 

לב"כ החברה לאחר חתימת הסכם זה על ידי הדיירים של "רוב מיוחס מבין בעלי הדירות", 
 להלן. 23.2טים בסעיף ובתנאי שהחברה תמסור לב"כ הדיירים את מסמכי הביטול המפור

הדיירים חותמים במעמד חתימת הסכם זה, על ייפוי כוח בלתי  - ייפוי כוח בנושאי מיסוי .23.1.3
להסכם זה, לפיו יוסמכו ב"כ החברה ויועצי המס מטעמה,  3'ינספח חוזר בנוסח המצורף כ

לבצע בשם הדיירים את כל הפעולות הדרושות לייצוגם בפני רשויות המס בקשר עם הסכם 
זה ולרבות לבקש ו/או לקבל כל פטור ממס שבח במקום ו/או בשם הדיירים, והכל על פי 

חתימת יחיד הדיירים על ד הוראות הסכם זה. ייפוי הכוח הנ"ל יימסר לב"כ החברה במוע
 הסכם זה. 

ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר, בנוסח המצורף  -ייפוי כוח להבטחת התחייבויות הדיירים  .23.1.4
מייפים הדיירים את כוחם של ב"כ החברה וב"כ הדיירים, לחתום  בו, 4'ינספח בזאת כ

מסמך בשמם ובמקומם על כל מסמך שהם חייבים בחתימתו לפי הסכם זה ו/או על כל 

הדרוש לשם הוצאתו לפועל של הסכם זה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביטול 
צו הרישום הקיים בנוגע לדירות הנוכחיות, רישום בתים משותפים חדשים, רישום הערות 

 אזהרה, רישום דירות החברה על שם רוכשיהן וכיו"ב. 

עם וכנגד פינוי היחידות הנוכחיות ייפוי הכוח כאמור בס"ק זה יימסרו לידי ב"כ החברה 
בכפוף לקבלת ערבויות חוק המכר, הערבות להבטחת דמי השכירות וערבות המיסים )ככל 
שתידרש על פי הוראות הסכם זה( ומכתב ההחרגה המותנה. אין באמור בכדי לגרוע 
מסמכויות ב"כ הדיירים לעשות שימוש בייפוי הכוח הנ"ל טרם המועד הנ"ל, לרבות לצורך 
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רישום המשכנתה לטובת הגורם המלווה או לכל פעולה אחרת אשר הוא מוסמך לעשותה 
 בהתאם להוראות הסכם זה.

על אף מסירת ייפוי הכוח לב"כ החברה במועד הפינוי כאמור, החברה לא תהיה רשאית 
רישום "לעשות שימוש בייפוי כח זה לצורך העברת הזכויות במקרקעין וזאת עד למועד 

  מונח זה להלן.  כהגדרת "בממכר זכויות החברה

 ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר מאת החברה לדיירים

ייפוי כוח נוטריוני המאפשר מחיקת הערות האזהרה ו/או כל רישום אחר אשר ירשם ככל שירשם  .23.2
לטובת החברה על שם הדיירים, לרבות ביטול פעולות שבוצעו מכח ההסכם וכן ביצוע פעולות 

' נספח כלהלן בנוסח המצורף כ 23.3רישום הערת אזהרה כמפורט בסעיף במקרקעין בכפוף ל
להסכם זה ביחד עם בקשה לביטול הערת אזהרה ופרוטוקול החברה, חתום ומאומת כדין )להלן 

(. מסמכי ביטול הערת האזהרה ייחתמו עם חתימת יחיד מסמכי ביטול הערת אזהרה"ביחד :"
 הראשון על הסכם זה ויימסר לב"כ הדיירים מיד עם חתימתו. הדיירים

לצורך מחיקת הערות ב"כ הדיירים יהיה רשאי לעשות שימוש במסמכי ביטול הערות האזהרה  .23.3

במקרה של סיום הסכם זה ע"י מי מהצדדים עקב אי התקיימות התנאים המתלים האזהרה 
וכן יהיה רשאי ודית ע"י החברה, במועדם או במקרה בו בוטל הסכם זה כדין עקב הפרתו היס

במקרה של מכירת לעשות שימוש במסמכים הנ"ל לצורך מתן הסכמה )בכפוף להערת האזהרה( 
והחברה לא מסרה כתב הסכמה לביצוע הפעולה  28ו/או שעבוד זכויות יחיד הבעלים כאמור בסעיף 

הכל להלן, ו 28.3ימי עסקים מיום שנדרשה לכך כאמור בסעיף  5בכפוף להערת האזהרה בתוך 
ימים על כוונת הדיירים לבטל את הערות האזהרה  14בלבד שנמסרה לחברה התראה בכתב בת ו

 ימים במקרה של ביצוע כל פעולה אחרת מכוח ייפוי הכוח.  5או 

ת בצורה כלשהי מהתחייבויותיו של כל צד לחתום אין במסירת ייפויי הכוח הנ"ל כדי לגרוע או לשנו .23.4
חייב בחתימתו לפי הסכם זה ומכוחו, מיד לכשיידרש לכך. עוה"ד של החברה  שהואעל כל מסמך 

בתיאום עם ב"כ  יעשו שימוש בייפויי הכוח אשר יופקדו בידיו אך ורק בהתאם להוראות הסכם זה
 .הדיירים 

 לטובת החברה ורוכשי דירות מהחברה:מכירת דירות החברה ורישום הערות אזהרה  .24

 רישום הערת אזהרה לטובת החברה

המועד הקבוע חתימת הסכם זה על ידי החברה והתקיימות התנאי המתלה הראשון )להלן: "לאחר  .24.1
, החברה תהיה רשאית לרשום על חשבונה הערת אזהרה לטובתה בלשכת (לרישום הערת אזהרה"

 רישום המקרקעין על זכויות הבעלים במקרקעין בגין קיומו של הסכם זה. 

הדיירים יחתמו על בקשה לרישום הערת אזהרה מתאימה במעמד חתימת הסכם זה וכן על ייפוי  .24.2
ו יופקדו בנאמנות בידי ב"כ להסכם זה(. מסמכים אל 2'יכוח לרישום הערת אזהרה )נספח 

הדיירים, הצדדים מורים לב"כ הדיירים למסור את מסמכים אלו לידי ב"כ החברה במועד הקבוע 
 .מסמכי ביטול הערת האזהרהלרישום הערת אזהרה, ובתנאי שהחברה תמסור לב"כ הדיירים את 

 מכירת דירות החברה

ות התנאים המצטברים הבאים: החברה תהיה רשאית למכור את דירות החברה במועד התקיימ .24.3

. הסתיים 2.  התקבלה החלטת ועדה המאשרת בתנאים את קבלת היתר הבניה לביצוע הפרויקט; 1
לעיל;  9.12הליך חלוקת דירות הבעלים החדשות ונמסר לחברה פרוטוקול החלוקה האמור בסעיף 

התקבל אישור בכתב מהגורם המלווה לפיו  .4לעיל;  9.15. תמה תקופת השדרוג האמורה בסעיף 3
 ם המלווה. ניתן אישור עקרוני לליווי הפרויקט ע"י הגור

מדירות החברה קודם לקיום כלל  20% -החברה לא תהיה רשאית למכור יותר מ על אף האמור .24.4
התנאים המתלים ותחילת בניית הפרויקט בפועל, אלא אם כן ידרוש הגורם המלווה מכירה 

 .  שאז תהיה החברה רשאית לעשות כן בכפוף לאישור הנציגות מוקדמת בהיקף גבוה יותר
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ב"כ החברה ינסחו את נוסח הסכם ההתקשרות שישמש לצורך התקשרות עם צדדים שלישיים,  .24.5
שיבקשו לרכוש את דירות החברה והוראותיו תתאמנה להתחייבויות החברה וזכויות הדיירים על 

נוסח הסכם זה יועבר לעיון והערות ב"כ הדיירים לפני שיעשה בו שימוש למכירת פי הסכם זה. 
 דירות החברה.

ל הסכם מכר יקבע במפורש כי לרוכשי דירות החברה לא תהא כל יריבות כלפי הדיירים בכ .24.6
ולדיירים לא תהא כל יריבות או חבות כלשהי כלפי רוכשי דירות החברה, גם אם תידרש חתימתם 
של הדיירים על מסמכים כלשהם בהתאם לאמור בהסכם זה. כמו כן במקרה של מכירת דירות 

 24.3נאים המתלים, ובלבד שהתקיימו יתר התנאים המפורטים בסעיף לפני שהתקיימו מלוא הת
 לעיל, החברה מתחייבת כי  הסכמי המכר יהיו מותנים בהשתכללות הסכם זה.  

יח את כספי כל רוכשי דירות החברה באמצעות מתן ערבות בנקאית החברה תהיה אחראית להבט .24.7
או פוליסת ביטוח בהתאם להוראות חוק הבטחת השקעות, בנוסחו כפי שיהא בתוקף מעת לעת, 
וכן על פי הוראות כל דין אחר, אם יחולו. על אף האמור לעיל, עד לחתימת הסכם ליווי והנפקת 

)או  7%שלמו רוכשי דירות החברה סכומים העולים על הגורם המלווה, לא י פנקסי שוברים ע"י
סכום אחר בהתאם לדין הידוע במועד הרלבנטי( מתמורת רכישת דירות החברה ולאחר חתימת 

הסכם הליווי יועברו הסכומים הנ"ל ע"י החברה לחשבון הליווי של הפרויקט, באמצעות שובר 
 כר.מפנקס השוברים והגורם המלווה יפיק בגינם ערבות חוק מ

החברה לא תהיה רשאית לרשום הערות אזהרה לטובת רוכשי דירות החברה או לטובת בנקים  .24.8
וזאת עד לקבלת אישור אכלוס לכל  על זכויות הבעלים במקרקעין למשכנתאות שילוו להם כספים

  .דירות הדיירים החדשות

חת הבטמובהר בזאת כי מכירת דירות החברה תהיה בכפוף ובהתאם להוראות חוק המכר  .24.9
 .השקעות

 העברת זכויות ע"י החברה .25

החברה לא תהיה רשאית להסב ו/או להעביר ו/או למסור ו/או לשעבד לאחר או אחרים, במישרין  .25.1
פי הסכם זה לרבות -את זכויותיה והתחייבויותיה, כולן או חלקן, על ו/או בעקיפין בכל דרך שהיא

 .בדרך של שינוי שליטה בחברה

 .1968 -הינו כמשמעותו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח"שליטה" לעניין סעיף זה  

וכן לא   1999 –יובהר כי האמור לא יחול לגבי חברות ציבוריות, כהגדרתן בחוק החברות, תשנ"ט 
  .1968-חוק ניירות ערך, תשכ"חתאגיד מדווח כהגדרתו  יחול לגבי

, כהגדרת מונח זה גוף ייעודי באמצעות חתמה על הסכם זה ככל שהחברה  על אף האמור יובהר .25.2
מתוך הקבוצה, או דילול חבר קבוצה בהזמנה להציע הצעות, מובהר בזאת, כי פרישה של 

ו/או שינוי שליטה   SPV-באו הקטנת אחזקותיו   אחזקותיו בקבוצה או מכירת ו/או העברת מניות
בלה תחשב כהפרה של הסכם זה על ידי החברה אלא אם כן נתק SPV -בבעל המניות או בשותפי  ה

 לכך הסכמת הבעלים מראש ובכתב. 

אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה למכור את דירות החברה ו/או לשעבד את זכויותיה  .25.3
 לגורם המלווה, בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה לעיל ולהלן.

 רישום פעולות  .26

ם והמצאת ערבויות ילאחר פינוי כל יחידי הבעלים מהדירות הנוכחיות, הריסת הבניינים הנוכחי .26.1
חוק המכר וערבויות הרישום לידי ב"כ הדיירים, תהא החברה רשאית לפעול לתיקון/לביטול צו 

 הבית המשותף של הבניין הנוכחי. 

החברה תהא רשאית להעביר את זכויות הבעלות בממכר על שמה בפנקסי המקרקעין עם  .26.2
ומסירת דירות הבעלים . לאחר השלמת העבודות 1התקיימות התנאים המצטברים הבאים: 

. 3. המצאת ערבות הבדק בהתאם להוראות הסכם זה; 2החדשות לכל אחד מיחידי הבעלים; 
לחברה אין חובות כלפי הבעלים עד לאותו מועד בגין תשלום כל דמי השכירות ועלויות ההובלה 
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דה החברה הפקי –והאריזה שעליו לשלם לדיירים בהתאם לתנאי הסכם זה, ובמקרה של מחלוקת 
 להלן:לעיל ובידי ב"כ הדיירים ערבות בנקאית אוטונומית המבטיחה את הסכום השנוי במחלוקת  )

  . "("מועד רישום זכויות החברה בממכר

לב"כ  ומאשרים הדיירים מוריםהתקיימו התנאים להעברת הזכויות על שם החברה כאמור,  .26.3
הדיירים או לב"כ החברה לחתום בשמם ובמקומם על פי יפויי כוח, על שטרי מכר הנדרשים לצורך 
רישום הזכויות בממכר על שם החברה בלשכת רישום המקרקעין. אין באמור כדי לגרוע מחובת 

או מהתחייבותם להסיר כל מגבלה התלויה  הדיירים לחתום באופן אישי על שטרי מכר כאמור
 . ר עם העברה ורישום הזכויות בממכר על שם החברה, כאמור בהסכם זהבהם בקש

מבלי לגרוע מיתר הוראות ותנאי הסכם זה, כנגד וכתנאי לרישום הזכויות בממכר על שם החברה  .26.4
במועד רישום  לעיל, החברה מתחייבת לרשום בלשכת רישום המקרקעין26.1כאמור בסעיף 

אזהרה מפורטות לטובת כל אחד מהדיירים, הכוללות את פרטי דירות  , הערות הממכר על שמה
 הבעלים החדשות של הדיירים לרבות מיקומן והצמדותיהן בהתאם להוראות חוק המכר דירות.

ם החדשים, תפעל החברה להכנת המסמכים הדרושים, לרישום מיד לאחר סיום שלד הבנייני .26.5

איחוד וחלוקה של החלקות, ורישום הפרויקט כבית משותף לפי חוק המקרקעין, וכן תפעל לאחר 
דות נפרדות כשהזכויות בהן ירישום הבית המשותף לרישום זכויות הדיירים בדירות החדשות כיח

ן ביחיד הבעלים הרלוונטי ולמעט הערות שאינה נקיות וחופשיות מכל מניעה למעט כאלו שמקור
נוגדת לדוגמת רישום זיקת הנאה לטובת הציבור. רישום הבית המשותף ורישום זכויות הדיירים 
בדירות החדשות ייעשה לפי הוראות חוק המקרקעין ובהתאם למועדים הקבועים בחוק המכר 

 )דירות(, והכל באחריות ועל חשבון החברה. 

ם הבית המשותף הדיירים לא יהיו רשאים לעשות כל שינוי בדירה או בצמוד לה עד להשלמת רישו .26.6
המצריך היתר בניה או העלול לעכב או למנוע את רישום הבית המשותף ללא קבלת הסכמת החברה 

 והרשויות הרלבנטיות.

מסמכי הבית המשותף ינוסחו על ידי ב"כ החברה ויהיו כפופים לאישורם בכתב של ב"כ הדיירים  .26.7
נציגות ובכפוף לאישור המפקח על רישום בתים משותפים. לדירות החדשות יוצמדו חניות, וה

מחסנים, מרפסות לא מקורות ככל שתהיינה, וחלק יחסי מהרכוש המשותף בהתאם להוראות 

 הסכם זה. 

הוראות התקנון יכללו גם הוראות שיתייחסו לחברת הניהול ו/או לחובת הדיירים להתקשר עם  .26.8
  חברת ניהול.

מבלי לגרוע מן האמור, החברה תהיה רשאית לקבוע בתקנון ובהסכמת ב"כ הדיירים, בין היתר,  .26.9
 הוראות בעניינים המפורטים להלן:

 כל הדירות החדשות בבניינים החדשים )למעט שטחי המסחר( יוגבלו למגורים בלבד. .26.9.1

 שימושים אסורים ביחידות המסחריות:  .26.9.2

לא יותרו בתי עסק המשמיעים מוסיקה מחוץ לכותלי העסק, יחול איסור מוחלט   .26.9.2.1
 על שימוש במערכת כריזה, רמקולים ומגבירי קול מחוץ לכותלי בית העסק. 

 . )למעט בתי קפה( לא יותרו בתי אוכל ומסעדות עם מטבח מבשל .26.9.2.2

מעט לא יותר שימוש לטובת אטליז ולא יותר ממכר בשר ודגים מכל מין וסוג, ל .26.9.2.3
  ארזו בטרם הובאו למתחם. נמוצרים מעובדים ש

 מגבלות על שימושים בשטחים הבנויים המפורטים בתוכנית החדשה. .26.9.3

הוראה לפיה עלות תחזוקת מתקני חניה )ככל שיהיו( תחול אך ורק על בעלי היחידות  .26.9.4
 שהחניות שהוצמדו לדירותיהם הינן במתקני חניה אלה )דהיינו דירות החברה(.

תרשמנה כל ההצמדות, כפי שיסוכם בין הצדדים במסגרת חלוקת השטחים בתקנון  .26.9.5
 בפרויקט, לרבות שטחי החניה ומחסנים שיוצמדו לדירות מי מהצדדים.
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התקנון יכיל הוראות, הנוגעות להחזקת הרכוש המשותף ולשמירתו, לרבות המתקנים  .26.9.6
המעברים, חדרי  המשותפים, מערכות כיבוי אש וסילוק עשן, מרתפי החניה, לובי הבנין,

המדרגות, וכיו"ב, ולרבות הוראות בדבר חובת ההשתתפות בהוצאות האחזקה והניהול של 
הרכוש המשותף )כל יחיד דיירים בהתאם לחלקו היחסי ברכוש המשותף(, אופן בחירת 

 חברת ניהול וההתקשרות עמה והכל בכפוף לדין.

בות כאלה המצויות בתחום הוראות בדבר הולכה, תחזוקה, תפעול ותיקון תשתיות, לר .26.9.7
 חלקים שהוצמדו לדירה/ות בבנין ו/או בפרויקט.

הוראות המעניקות פטור לכל ספק שירותים כגון חברת החשמל, חברת בזק, חברת טל"כ  .26.9.8
המחזיקים שטח בבנין למטרת אספקת השירותים כאמור מתשלום מיסי ועד הבית או 

 ות גישה ומעבר.תשלומים דומים אחרים, וזכויות מיוחדות כגון זכוי

הוראות האוסרות על התקנתם של מתקנים סלולריים, )למעט מגברים במרתפי החניה( וכן  .26.9.9
, מערכות סולריות הוראות בדבר האפשרות להתקין מערכות על גג הבית המשותף )כגון 

ויחידות עיבוי פרטיות(. בתקנון תקבענה הוראות המבטיחות את זכות הנחת המתקנים 

 ת הגישה למתקנים אלה לצורך תחזוקתם ו/או תיקונם ו/או תפעולם.כאמור וכן את זכו

הוראות האוסרות על הבעלים לעשות שינויים בקירות החיצוניים של הבניינים החדשים  .26.9.10
ובחזיתות הדירות )קירות חיצוניים, פתחים וחלונות( בלי הסכמה מראש ובכתב של נציגות 

 ונות הדרושים עפ"י כל דין.הבית המשותף ומבלי לקבל, בנוסף לכך, את הרישי

 סדרי קבלת ההחלטות בדבר ניהול הבית המשותף.  .26.9.11

הוראה המתייחסת להוראות התקנון המצוי בחוק, האם יחול או יחול בחלקו על הבנין ו/או  .26.9.12
 הבית המשותף אשר יירשם בקשר אליו. 

ש הרכוש המשותף בבניין החדש וכן קירות החיצוניים, מעליות, גג הבניין החדש )שידר .26.9.13
לצורך הצבת מתקנים משותפים לבניין החדש(, חדרי המדרגות, מתקנים המיועדים לשמש 

יובהר כי החברה ללא  את כל בעלי הדירות בבניין החדש או חלקם, ירשמו כרכוש משותף.
  תותיר בבעלותה זכויות במקרקעין שאינן יחידות דיור או יחדות מסחריות. 

 קתם בהתאם להנחיות העירייה.הוראות המתייחסות לשטחי הציבור ואחז .26.9.14

הוראות להבטחת אחזקת זיקות ההנאה כאמור בהוראות התוכנית ועל פי ההסכמים  .26.9.15
 שיקבעו בהוראת התוכנית.

הוראות בקשר עם חדר הטרנספורמציה והעדר השתתפות חברת החשמל בדמי ניהול הבית  .26.9.16
 המשותף, כפי שיידרש על ידי חברת חשמל.

כוש המשותף חניות,  מרפסות לא מקורות, מחסנים, קירות החברה תהיה רשאית להוציא מהר .26.10
חיצוניים, שטחים לבניית מערכות כגון חדר טרנספורמציה וחדר תקשורת, שטחי קרקע וכל שטח 
אחר שמותר על פי הדין להוציאו מהרכוש המשותף, ולהצמידו לדירות כלשהן בבית המשותף, 

על אף האמור, מובהר  על זכויות הדיירים. והכל עפ"י הסכם זה, הוראות המפרט הטכני ושמירה
כי גגות הבניינים החדשים לא יוצמדו לאיזה מהדירות וירשמו כרכוש משותף של כלל בעלי הדירות 

 בבית המשותף.

החברה תהיה רשאית לרשום זיקות הנאה ו/או מעבר ו/או שימוש במקרקעין ו/או להקצות שטחים  .26.11
ויות על פי התנאים בתוכנית החדשה, בהיתרי הבנייה )כולל חדר טרנספורמציה( לפי דרישת הרש

ובהסכם שיערך מול חברת החשמל לישראל. לרבות כל פעולה שמטרתה חלוקת חלקות ו/או 
איחודן ו/או חלוקתן מחדש והפרשת חלקים מהן לצרכי ציבור, ו/או צירופן לחלקות סמוכות. כל 

 שה על הצמדותיה על פי הסכם זה.זאת ובלבד שלא תפגענה זכויות יחיד הדיירים בדירה החד

היה הבניין החדש או הבניינים החדשים מורכבים ממספר מבנים או ממספר אגפים, תבצע החברה  .26.12
לחוק המקרקעין, באופן שכל מבנה או אגף יתנהל במידת  59את רישומם בהתאם להוראות סעיף 
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כללי לגבי הרכוש האפשר בנפרד לגבי הרכוש המשותף המצוי בתחומו, וזאת בנוסף לניהול ה
 המשותף הכללי.

לכל דירה חדשה יוצמד חלק יחסי ברכוש המשותף, אשר שיעורו יהיה לפי יחס שבין שטח הדירה  .26.13
לפי שיטת החישוב ע"פ צו המכר דירות )לא כולל מרפסות לא מקורות, חניות ומחסנים(, לבין סך 

 שטח כל הדירות בבנין החדש.

ה ועל חשבונה, בכל הרישומים הקשורים עם ביצועו של החברה תטפל, באמצעות בא כוחה, בעצמ .26.14
הסכם זה לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הכנת תכנית איחוד וחלוקה ורישומה בלשכת 
רישום המקרקעין, ביטול רישום הבתים המשותפים הקיימים, ורישום הבניינים החדשים כבתים 

בעלים החדשות על שם הדיירים ודירות משותפים בלשכת רישום המקרקעין ורישום דירות ה
החברה על שם החברה אגב ייחוד ורישום הדירות כאמור. החברה תישא בכל הוצאות הרישום, 

 בהכנת התשריטים ובאגרות רישום הבית המשותף.

הצדדים מתחייבים להופיע, במועד שיתואם בין הצדדים, במשרדם של עוה"ד שיטפלו ברישום  .26.15
כל המסמכים, הבקשות וההצהרות הדרושים לשם רישום בנייני הבית המשותף ולחתום על 

הפרויקט כבתים משותפים ולשם רישום ו/או ייחוד הדירות בכל אחד מבנייני הפרויקט כאמור, 
 ולהמציא מיד עם דרישה ראשונה כל מסמך שהוא כנדרש לביצוע הרישום.

אזהרה וכל הרישומים במעמד רישום צו הבתים המשותפים, תיוחדנה לדירות החברה הערות ה .26.16
 האחרים שיירשמו לגבי הדירות של החברה לפי תנאי הסכם זה.

זכויות הבניה על פי התוכנית החדשה שלא ינוצלו ע"י החברה עד לסיום בניית הפרויקט וכן זכויות  .26.17
בניה חדשות בנוסף לתוכנית החדשה, אם יאושרו, יהיו שייכות לכל בעלי הזכויות בפרויקט, דהיינו 

 ורוכשי דירות החברה בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף. הדיירים

החברה תישא בכל הוצאות הרישום, בהכנת, תצ"ר, תשריטים ובאגרות רישום הבית המשותף,  .26.18
ותהא רשאית לגבות את ההוצאות הנ"ל מרוכשי דירות החברה ושטחי המסחר. בכל מקרה 

 הבעלים לא יישאו בעלויות הכרוכות בכך. 

כויות על שם הבעלים תרשום החברה אף את זכויות הנעברים להם מכרו הבעלים במעמד רישום הז .26.19

זכויותיהם לפני רישום הבית המשותף, ובלבד שהבעלים והנעברים המציאו לחברה קודם לכן את 
אישורי המסים וכל יתר המסמכים והאישורים האחרים הנדרשים על מנת לאפשר רישום ובכפוף 

 כאמור.  לתשלום בגין רישום הזכויות 

 ניהול רישום זכויות הדיירים )"חברה משכנת"( .27

החל ממועד שעבוד זכויות הדיירים לטובת הגורם המלווה ועד למועד רישום זכויות הדיירים  .27.1
בדירות החדשות כיחידות נפרדת במסגרת בתים משותפים, בהתאם להוראות הסכם זה, תחולנה 

 ההוראות הבאות: 

החברה( תנהל רישום של זכויות הדיירים וצדדים שלישיים החברה )לרבות באמצעות ב"כ  .27.1.1
במקרקעין, באופן שישקף את זכויות הדיירים והצדדים השלישיים לדירות החדשות וכן 

 ביחס לכל ההצמדות לדירות אלה.

החברה תספק על פי דרישה, לכל יחיד דיירים המבקש למכור זכויותיו בדירה החדשה,  .27.1.2

 רים בהתאם להוראות הסכם זה.אישור בדבר זכויות יחיד הדיי

החברה תחתום ככל הנדרש, על התחייבויות לרישום משכנתאות, בנוסח המקובל בבנקים  .27.1.3
מסחריים או בחברות ביטוח, ובלבד שלא יהיה בחתימה על התחייבויות כאמור להטיל על 
החברה התחייבות כספית כלשהי לשלם לבנקים מסחריים או לחברות ביטוח כאמור סכומי 

 כלשהם שלא התקבלו בפועל אצל החברה. כסף 

הדיירים מתחייבים להודיע לחברה על כל התחייבות שנטלו ביחס ליחידותיהם ובכלל זה כל  .27.1.4
 שעבוד לרבות בדרך התחייבות לרישום משכנתה ו/או משכון.
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החברה מתחייבת לקבל כל מידע שיסופק לה על ידי הדיירים ועל ידי חליפיהם ביחס  .27.1.5
החדשות, וביחס להתחייבויות שנטלו על עצמם ביחס לדירות החדשות,  לזכויותיהם בדירות

 ובכלל זה התחייבויות לרישום משכנתה.

החברה תהיה זכאית לדרוש מן הדיירים וכן מחליפיהם כל מסמך וכל אישור הדרוש באופן  .27.1.6
סביר, לפי שיקול דעתה, כדי לקיים רישום תקין ומדויק של זכויות הדיירים או של 

 והדיירים מתחייבים לספק כל מידע כאמור.חליפיהם, 

בכל הנוגע לדיירים, צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )החלת החוק על שירותי נותן  .27.1.7
וצו פיקוח על מחירי מצרכים  1999-שירות בהעדר רישום זכויות בפנקסי המקרקעין(, תש"ס

יות בפנקסי ושירותים )קביעת מחיר מרבי לשירותי נותן שירות בהעדר רישום זכו
 יחולו על החברה ועל עורכי הדין מטעמה.  ,1999 -המקרקעין(, תש"ס

 מכירת דירות/זכויות הדיירים .28

ועד רישום הבניינים החדשים כבית משותף על ידי ראשון יחיד הדיירים החל מחתימת הסכם זה  .28.1
ו רתורישום דירות הבעלים החדשות על שם הבעלים, יהיה יחיד הדיירים רשאי למכור את די

(, בכפוף לקיום "הנעבר"לטובת צדדים שלישיים )להלן: ו/או זכויותיו על פי הסכם זה הנוכחית 
 כל התנאים המצטברים הבאים: 

הנעבר יקבל על עצמו מראש ובכתב את כל התחייבויות יחיד הדיירים על פי הסכם זה כלפי  .28.1.1
 החברה וכלפי יתר הדיירים.

את ייפויי הכוח וכל יתר המסמכים עליהם חתם הנעבר יחתום על הסכם זה וימציא לחברה  .28.1.2
 יחיד הדיירים כלפי החברה בהתאם להוראות הסכם זה.

יחיד הדיירים והנעבר המציאו לחברה את כל האישורים הנדרשים לשם רישום ההעברה על  .28.1.3
שם הנעבר בלשכת רישום המקרקעין, לרבות אישור מאוצר המדינה בדבר תשלום מס שבח 

מתשלומו(, מס רכישה, ואישור הרשות המקומית, לרבות הוועדה  )או בדבר קבלת פטור
 המקומית לתכנון ובניה, וכן כל אישור אחר אשר נדרשים לצורך הרישום כאמור.

אם וככל שיחולו מיסים או הוצאות מסוג כלשהו בגין העברת הזכויות כאמור על ידי מי  .28.1.4

או על הנעבר לשאת בכל  מיחידי הדיירים, כי אז תחול החובה על אותו יחיד הדיירים
המיסים וההוצאות החלים בגין ההעברה ולשלמם במועדם החוקי )למעט מיסים אשר חובת 

 תשלום חלה על החברה על פי הסכם זה(. 

החל מהמועד בו שועבדו הזכויות בדירה הנוכחית לטובת הגורם המלווה בהתאם להוראות  .28.1.5
ישום משכנתה לטובת בנק יחיד הסכם זה כל העברת זכויות ע"י יחיד הדיירים ו/או ר

לעיל, על תתי סעיפיו וכן להסבת ערבויות חוק  27.1להוראות סעיף הדיירים תהיה כפופה 
הערבות או הנפקת  להנחיות הגורם המלווה. יובהר כי מלוא עלויות הסבתהמכר בהתאם 

די הבעלים המעביר. כמו כן יובהר כי במקרה זה הזכויות בדירה יערבות חדשה יחולו על יח
רשם לטובתו הערת אזהרה מפורטת וזאת עד יהנוכחית לא יועברו על שם הנעבר אלא ת

 לרישום הבית המשותף. 

הנוכחית לטובת בנק  כמו כן, יחיד הדיירים ו/או הנעבר יהיה רשאי לשעבד את זכויותיו בדירה .28.2
ישראלי או חברת ביטוח ישראלית לצורך קבלת הלוואה כנגד המשכנתה )וגם מעבר לסכום 

אם רשומה(. על המשכנתה כאמור והסרתה לצורך  -משכנתה שרשומה במועד חתימת הסכם זה 
 בשינויים המחויבים. 3.4שעבוד המקרקעין לטובת הגורם המלווה יחולו הוראות סעיף 

ימי עסקים מהמועד  5בכפוף לאמור לעיל החברה מתחייבת להמציא ליחיד הדיירים, בתוך  .28.3
ר שנדרשה לכך, כתב הסכמה המופנה ללשכת רישום המקרקעין לצורך רישום הזכויות על שם הנעב

או לצורך רישום המשכנתה כאמור, חרף הערת האזהרה הרשומה לטובת החברה על זכויות יחיד 
הדיירים )ככל ונרשמה עד לאותו מועד(, בנוסח המקובל ע"י לשכת רישום המקרקעין. לא המציאה 
החברה את כתב ההסכמה כאמור יהיה רשאי ב"כ הדיירים לעשות שימוש ביפוי הכח נספח כ' אשר 

 לעיל. 23.3כאמור בסעיף  מתן ההסכמהדו לשם הופקד בי
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 הפרות ותרופות .29

 -על הפרת הסכם זה על ידי מי מהצדדים יחול חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, התשל"ג  .29.1
  בכפוף להוראות הסכם זה., והכל 1973

מבלי לגרוע מהאמור לעיל או מכל סעד אחר המוקנה לדיירים, בכל אחד מהמקרים הבאים יהיו  .29.2
מבין הדיירים החתומים על הסכם זה, רשאים לבטל הסכם זה, לאחר מתן  66%הדיירים ברוב של 

תוקנה ימים על כוונתם לבטל את ההסכם שבמהלכה לא  30התראה מראש ובכתב לחברה בת 
ההפרה, וזאת בכפוף להוראות הסכם הליווי שיחתם מול הגורם המלווה )ובלבד שנמסרו ערבויות 

 חוק המכר לבעלים עד לאותו מועד(: 

אם החברה לא עמדה באיזה מהמועדים הקבועים בהסכם זה וההפרה לא תוקנה גם בחלוף  .29.2.1
 )ששים( יום מאותו מועד.  60

ים( יום במועד שנקבע לתחילת ביצוע הבניה ללא )תשע 90-במקרה שהחברה איחרה במעל ל .29.2.2
 הצדק סביר.

או ניהול בקשה לפירוק או כינוס  האו הוגשה כנגד כחדלת פרעון במקרה שהחברה הוכרז  .29.2.3
או צו צו פירוק או צו כינוס ה)ששים( יום או אם ניתן נגד 60אשר לא בוטלה תוך מיוחד 

 ( יום.)ששים 60ואלו לא בוטלו תוך  עיקול מהותי לנכסיה 

פיגר צד בתשלום שהוא חייב לשלמו למשנהו על פי הסכם זה, יישא הסכום שבפיגור, החל מהיום  .29.3
לפיגור, הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן בשיעור עליית המדד הידוע במועד תשלום  14-ה

הסכום בפועל לעומת המדד שהיה ידוע במועד שנועד לביצוע אותו תשלום וריבית בשיעור הריבית 
, החל מהמועד שבו היה אמור הסכום להיות משולם ועד למועד התשלום בפועל, 19מור בסעיף כא

 וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר.

סעיף זה לעיל כדי לגרוע מכל זכות וסעד אחרים כן מובהר בזאת במפורש, כי אין בהוראות  .29.4
פי דין ו/או הסכם זה במקרה של הפרת התחייבות -העומדים לרשות הדיירים ו/או החברה על

כלשהי של הצד האחר, ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הזכות לפיצויים לפי הסכם זה 
 ולפי הדין.

בכפוף לעיל וביתר הוראות הסכם זה, מוסכם בזה מפורשות כי  29.4האמור בסעיף  למרות .29.5
בחוק לארגון  8יהיו רשאים לסעד של ביטול בהתאם לסעיף  לעיל, הדיירים 21.8הוראות סעיף ל

יום מיום  60החברה הפרה הסכם זה הפרה יסודית ולא תיקנה את ההפרה בתוך עסקאות או אם 
מהדירות שבעליהן  66%שקיבלה התראה על כך מאת ב"כ הדיירים, ובתנאי שהדיירים של לפחות 

 חתמו על הסכם זה, הצביעו בעד ביטול ההסכם. 

לא תשמש עילה לעיכוב או הפרת , עניין זה מובהר כי הפרת הסכם על ידי מי מיחידי הבעליםל .29.6
הבעלים האחרים, אלא אם בשל מהות ההפרה הם אינם יכולים לקיים החברה כלפי התחייבות 

התחייבויותיהם כלפי הבעלים האחרים, וזאת מבלי לגרוע מהסעדים להם תהא זכאית החברה 
 ר הפר את ההסכם.  מאותו יחיד בעלים אש

כל אחד מיחידי הבעלים מצהיר בזאת, כי ידוע לו שכל הפרה של הוראה מהוראות הסכם זה עלולה  .29.7
לגרום לנזקים לשאר יחידי הבעלים ו/או לחברה ו/או לצדדים שלישיים, וכי הוא עלול להיתבע 

 ולשלם את נזקיהם של כל הצדדים הנפגעים כתוצאה מההפרה. 

 בירור מחלוקות  .30

חילוקי דעות בכל עניין הנוגע לכריתתו של )החברה והבעלים באמצעות הנציגות( היה ויתגלעו בין הצדדים 
הסכם זה ו/או לביצועו ו/או לפרשנותו ו/או להפרתו ו/או לסעדים המוקנים לצד הנפגע בגין הפרתו של הסכם 

 זה ו/או לכל הנובע ממנו, יחול האמור להלן:

ייה לפי הסכם זה בתקופה שעד להשלמת הדירות ומסירתן, ללא יוצא חילוקי דעות בכל נושאי הבנ .30.1
. הפוסק לא ייחשב בורר, הוא יחויב לנמק החלטתו ההנדסי מן הכלל, יובאו להכרעתו של הפוסק

ויהא כפוף לדין המהותי בענייני תכנון ובנייה, וכן יחויב הפוסק לשמוע את הצדדים טרם מתן 
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 30כפוף לכך, פסיקתו תהיה סופית ומוחלטת, ותינתן תוך החלטתו ולפסוק ללא משוא פנים. ב
 ימים ממועד פניית הצדדים אליו. 

חילוקי דעות בכל נושאי תכנון לפי הסכם זה בתקופה שעד להשלמת הדירות ומסירתן, ללא יוצא  .30.2
מהכלל, יובאו להכרעתו של הפוסק בענייני תכנון. הפוסק לענייני תכנון לא ייחשב בורר, הוא יחויב 

נמק החלטתו ויהא כפוף לדין המהותי בענייני תכנון ובנייה, וכן יחויב הפוסק לענייני תכנון לשמוע ל
את הצדדים טרם מתן החלטתו ולפסוק ללא משוא פנים. בכפוף לכך, פסיקתו תהיה סופית 

 ימים ממועד פניית הצדדים אליו.  30ומוחלטת, ותינתן תוך 

לעניינים  זה, ללא יוצא מהכלל, יובאו להכרעתו של הפוסקלפי הסכם שמאי  חילוקי דעות בכל נושא .30.3
תקנים לא ייחשב בורר, הוא יחויב לנמק החלטתו ויהא כפוף ל לעניינים שמאיים . הפוסקשמאיים

לשמוע את הצדדים טרם מתן החלטתו  לעניינים שמאיים כן יחויב הפוסק השמאים המקובלים.
ימים ממועד  30היה סופית ומוחלטת, ותינתן תוך ולפסוק ללא משוא פנים. בכפוף לכך, פסיקתו ת

 פניית הצדדים אליו. 

 3 –ב  ישולם על ידי החברה לעניינים שמאיים הפוסקו פוסק לענייני תכנוןה ההנדסי, שכר הפוסק .30.4

הפניות הראשונות ולאחר מכן כל צד יישא בשכר הטרחה אלא אם יקבע אחרת על ידי הפוסק 
 בהליך.

הפניות  3בגין  דיירים בשכר טרחת הפוסק ו/או הפוסק לענייני תכנוןלצורך תשלום חלקם של ה .30.5
, תפקיד החברה, לפני תחילת ההליך בפני הפוסק ו/או הפוסק לענייני תכנון, הראשונות כאמור לעיל

לפי העניין, את מחצית שכר טרחת הפוסק ו/או הפוסק לענייני תכנון, בחשבון נאמנות מיוחד אצל 
לפוסק במועדים שנדרש לשלמו, או שתשלמו ישירות לפוסק או לפוסק  ב"כ הדיירים, שיעבירו

מוסכם, כי אם החברה לא תפקיד את שכר הטרחה כאמור  .לענייני תכנון מיד בתחילת ההליך
 בסעיף זה, ייחשב הדבר כקבלת טענותיהם של הדיירים.

 הפוסקו כנוןהפוסק לענייני ת ההנדסי, למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי בסמכותו של הפוסק .30.6
, לדון בכל מחלוקת שיעלה בפניו מי מהצדדים בקשר לכל עניין שבתחום סמכותו לעניינים שמאיים

ואולם אף אחד מהפוסקים הנ"ל לא  ו/או המסור להכרעתו במפורש בכל מקום נוסף בהסכם זה
 .יהיה רשאי לדון ו/או להכריע בסוגיות משפטיות

, לא לעניינים שמאיים הפוסקו הפוסק לענייני תכנון ההנדסי, מוסכם כי ההליכים בפני הפוסק .30.7
יעכבו את המשך בניית הפרויקט, אלא אם הבנייה נעשית בניגוד להוראות הסכם זה ו/או הדין, 

 שאז יהיה רשאי הצד הנפגע לפנות לבית המשפט המוסמך ולעתור להפסקת הבנייה.

יהיו הצדדים רשאים לפנות מובהר ומוסכם כי, החל ממועד השלמת הפרויקט ומסירת הדירות,  .30.8
פוסק לענייני , לפוסקללבית המשפט המוסמך בכל עניין הקשור בהסכם זה, בנוסף על זכותם לפנות 

 .לעניינים שמאיים פוסקאו ל תכנון

מובהר כי אין באמור לעיל בסעיף זה כדי לפגוע בסמכות לפי כל דין של הממונה לעניין פניות דיירים  .30.9
הממונה(, בזכות לפנות לממונה בעניין הנתון  -כמשמעותו בחוק להתחדשות עירונית )להלן 

 )ו( לחוק להתחדשות עירונית. 7לסמכותו או בכוחה הראייתי של קביעת הממונה לפי סעיף 

 יתקיימו בתל אביב.   לעניינים שמאיים הפוסקו פוסק בענייני תכנוןה ,ם בפני הפוסקההליכי .30.10

 שונות .31

יודגש, כי ככל ותהיה סתירה בין כל נספח מנספחי ההסכם לבין האמור בהסכם, תהיה החברה  .31.1
 נוסח המיטיב עם הדיירים. חייבת לפי ה

מהדיירים כלפי החברה, באופן הסכם זה ממצה את כל התחייבויות החברה כלפי מי מהדיירים ומי  .31.2
 מוחלט.

כל תיקון או תוספת להסכם זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי כל הדיירים והחברה, שאם לא כן,  .31.3
 לא יהא להם כל תוקף.
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שום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא ייחשבו כוויתור מצד הדיירים או  .31.4
ו רשאים להשתמש בזכויותיהם, כולן או מקצתן, בכל עת החברה על זכות מזכויותיהם והם יהי

 שימצאו לנכון.

הוראות בהסכם זה ביחס להתחייבויות הצדדים טרם התקיימות התנאים המתלים ולשם  .31.5
 התקיימות התנאים המתלים, יחולו אף טרם להתקיימות התנאים המתלים.

י חליפיהם, כולל יורשיהם הבעלים מצהירים, כי התחייבויותיהם על פי הסכם זה תקפות גם לגב .31.6
 ו/או רוכשי ו/או מקבלי היחידות מהם. 

בכל מקום בו דרש אישור ו/או הסכמת הבעלים למתן ארכת זמן כלשהי לקיום התחייבויות  .31.7
החברה, יהיה די במתן אישור בכתב על ידי נציגות הבעלים וכן עוה"ד של הבעלים אלא אם נקבע 

 אחרת בהסכם זה.

כנקוב בטבלה בשולי הסכם כמפורט במבוא, לגבי הבעלים הסכם זה, הינן  כתובות הצדדים לעניין .31.8
זה. כל הודעה שתישלח מצד למשנהו בדואר רשום לפי כתובתו דלעיל, אלא אם כן הודיע צד 
למשנהו על שינוי בה, תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום שבעה ימי עסקים מעת מסירתה 

ם אחד לאחר מסירתה. בנוסף, כל הודעה למי מיחידי למשלוח בדואר, ואם נמסרה ביד, יום עסקי
הדיירים תישלח גם לבא כוח הדיירים בדרך האמורה. הודעות כאמור לבא כוח הדיירים יכול 

 שיימסרו בדואר אלקטרוני, ובלבד שהתקבל אישור מסירה במייל חוזר או בטלפון.

 

 

 ולאחר שקראנו את ההסכם והבנו את תוכנו, באנו על החתום:

 

   

  הבעלים

 )בהתאם למפורט בטבלה מטה(

 החברה 

 

 החברה אישור עו"ד 

אני הח"מ, עו"ד __________________ מרח' ______________________, מאשר/ת חתימת 
זה ונספחיו ומאשר/ת כי התקבלו כדין  הסכם)באמצעות מורשי החתימה מטעמה( על  ________________

 .חתימתה כאמורבמוסדותיה המוסמכים כל ההחלטות הנדרשות לצורך 

 

 תאריך

  

 חותמת 

 )שם וכתובת(

  

 חתימה
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 טבלת פרטי הבעלים

 ]**יצורף לקראת חתימת הדיירים[
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 נספח א' 

 נסח רישום 
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 נספח ב' 

 של הדירות הנוכחיות דו"ח מדידה

 ]**יצורף בהמשך בהתאם להוראות ההסכם[ 
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 נספח ג'  

 היתר הבניה 

 ]**יצורף בהמשך בהתאם להוראות ההסכם[
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 נספח ד' 

 המפרט הטכני שיוכן לפי חוק המכר 

 ]**יצורף בהמשך בהתאם להוראות ההסכם[
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 ' 1נספח ד

 עקרונות המפרט הטכני 
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 נספח ה' 

 ערבות חוק מכרנוסח  
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 ' ונספח 

 נוסח הערבות להבטחת תשלום שכ"ד 

 לכבוד

________________ 

 ]להבטחת תשלום שכ"ד[ ________ כתב ערבות מס'הנדון: 

"( הננו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך המבקשפי בקשת _______________ )להלן: "על  .1
״(, שתדרשו מאת המבקש בקשר להסכם התחדשות סכום הערבות)_________( )להלן: ״ ₪של_________

, 185 יפתברחוב  דירות המצויות בבניינםעירונית )הריסה ובניה( שנחתם בין המבקש לבין בעלי הזכויות ב
, 199, 198חלקות כהידועים  יפו, הבנויים על המקרקעין -בעיר תל אביב   197 -ו  195, 193, 191, 189, 187
"( וזאת להבטחת תשלום דמי השכירות הבעלים", "ההסכם)להלן: ״ 7000בגוש  206 -ו  205,  203, 202, 201

 המוסכמים לבעלים בהתאם להוראות ההסכם. 

צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית סכום הערבות יהיה  .2
 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן.

"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש ________ שנת ______ שהתפרסם ביום_____ שנת 
 ____  בשיעור ______ נקודות.

 חושבו כדלקמן: הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו י

אם יתברר כי המדד החדש, הידוע בעת תשלום סכום הערבות, עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי 
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד  -ההצמדה 

כם עד לסכום הערבות, היסודי. אם המדד החדש נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישת
 ללא כל הפרשי הצמדה.

סכום הערבות יפחת מדי פעם ופעם, ללא צורך בקבלת הסכמתכם, וזאת בהתאם לאישור בכתב הנחזים  .3
להיות חתומים על ידי _____________ אשר מונה כמפקח מטעם הבעלים בהסכם )או כל אדם אחר אשר 

ו/או הנחיות ו/או החלטות בכתב הנחזים להיות  ימונה במקומו על ידי הבעלים( או בהתאם לאישורים
״ אישורי ההפחתהחתומים על ידי _______________אשר מונה כפוסק ההנדסי על פי ההסכם )להלן: ״

״, לפי העניין( אשר יומצאו לנו מעת לעת ויצוין בהם סכום הערבות המופחת. סכום הערבות המופחתו״ 

הי לבדוק את נכונות סכומי הערבות המופחתים, אשר צוינו יובהר כי לא תהיה מוטלת עלינו חובה כלש
 באישורי ההפחתה.

בכפוף לאמור בערבות זו, אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות או סכום הערבות המופחת,  .4

ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב על ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל, מבלי  __לפי העניין, תוך 
הטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם בדרך כלשהי ובלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה ל

 מאת המבקש, וזאת בתנאי שיצורף לדרישתכם כתב ערבות זה )מקור(.

אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת בכל סכום שיקבע על ידכם מתוך סכום  .5
פחת, לפי העניין, ובלבד כי סך הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידנו הערבות או סכום הערבות המו

בגין הערבות לא יעלו על סכום הערבות או סכום הערבות המופחת, לפי העניין. לפיכך במידה ולא תממשו 
ערבות זו במלואה בפעם אחת תישאר ערבות זו במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות או סכום הערבות 

, לפי העניין, הבלתי ממומשת, ואנו נשלם מעת לעת את הסכומים הנדרשים במועד ועפ״י הקבוע המופחת
 לעיל.

____ לחודש _____שנת______)כולל( בלבד. לאחר התאריך   ערבות זאת תישאר בתוקפה עד ליום .6
יאוחר  הנ״ל הערבות תהיה בטלה ומבוטלת, וכל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא

 מהתאריך הנ״ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7
 
 

 בכבוד רב

 ]שם הבנק[

 ]כתובת הבנק[
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 ' זנספח 

 נוסח ערבות הבדק 

 
 לכבוד:_____________

 תאריך:________
 

 ]להבטחת ביצוע תיקוני בדק[ ___________ כתב ערבות מס׳הנדון: 

( אנו ערבים כלפיכם לסילוק כל סכום ״המבקש״)להלן:  [החברה]____________________ על פי בקשת  .1
(, המגיע ״סכום הערבות״)להלן:  )ובמילים: ______________________( ₪ _________עד לסך של 

בעלי מאת המבקש, בהתאם להוראות הסכם התחדשות עירונית )הריסה ובניה( אשר נחתם בין המבקש לבין 
יפו,  -בעיר תל אביב   197 -ו  195, 193, 191, 189, 187, 185יפת ברחוב  דירות המצויות בבניינםהזכויות ב

)להלן:  7000בגוש  206 -ו  205,  203, 202, 201, 199, 198חלקות כהבנויים על המקרקעין הידועים 
 (, וזאת בקשר עם הבטחת ביצוע תיקוני הבדק כאמור בהסכם. ״ההסכם״

)שבעה( ימים מיום  7עד לסכום הערבות, בתוך בכפוף לאמור בערבות זו, אנו נשלם לכם, מעת לעת, כל סכום  .2
קבלת דרישתכם הראשונה בכתב על ידינו לפי כתובתנו המפורטת להלן, בתנאי שיצורף לדרישתכם כתב 

 ערבות זה )מקור(.

חודשים ממועד מסירתה לידי עו״ד הבעלים  24]ערבות זו תהא בתוקף עד ליום ___________ועד בכלל   .3
על פיה צריכה להגיע בכתב למשרדי הסניף החתום מטה שמענו  וכל דרישה בהתאם להסכם[

לא יאוחר מאשר עד לתאריך הנ״ל. לאחר התאריך הנ״ל הערבות תהיה בטלה  הוא:_____________
 ומבוטלת, וכל דרישה על פי ערבות זו אשר תגיע אלינו לאחר התאריך הנ״ל לא תיענה.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .4

 

 

 רב בכבוד

 ]הבנק[
 ]כתובת הבנק[
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 ' חנספח 

 נוסח ערבות מיסים 

 
 

 לכבוד:_____________
 תאריך:________

 

 ]מיסים[ ___________ כתב ערבות מס׳הנדון: 

( אנו ערבים כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ״המבקש״)להלן: ____________________ על פי בקשת  .1
המגיע מאת המבקש, בהתאם , (״סכום הערבות״( )להלן: ______________)ובמילים:  ₪_________של 

דירות בבעלי הזכויות להוראות הסכם התחדשות עירונית )הריסה ובניה( אשר נחתם בין המבקש לבין 
יפו, הבנויים על  -בעיר תל אביב   197 -ו  195, 193, 191, 189, 187, 185יפת ברחוב  המצויות בבניינם

( וזאת ״ההסכם״)להלן:  7000בגוש  206 -ו  205,  203, 202, 201, 199, 198חלקות כהידועים  המקרקעין

 בקשר עם הבטחת תשלומי המס בהם התחייב המבקש לשאת בהתאם להסכם. 

)שבעה( ימים מיום  7בכפוף לאמור בערבות זו, אנו נשלם לכם, מעת לעת, כל סכום עד לסכום הערבות, בתוך  .2
ינו לפי כתובתנו המפורטת להלן, בתנאי שיצורף לדרישתכם כתב קבלת דרישתכם הראשונה בכתב על יד

 ערבות זה )מקור(.

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית  .3
 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן. 

שנת ______ שהתפרסם ביום_____ שנת  "המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא ממדד חודש ________
 ____  בשעור ______ נקודות.

 הפרשי ההצמדה לענין ערבות זו יחושבו כדלקמן:

אם יתברר כי המדד החדש, הידוע בעת תשלום סכום הערבות, עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי 

הדרישה, מחולק במדד הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום  -ההצמדה 
היסודי. אם המדד החדש נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, 

 ללא כל הפרשי הצמדה.

חודשים ממועד מסירתה לידי עו״ד הבעלים  12]ערבות זאת תהא בתוקף עד ליום ___________ועד בכלל  .4
גיע בכתב למשרדי הסניף החתום מטה שמענו וכל דרישה על פיה צריכה לה בהתאם להסכם[

לא יאוחר מאשר עד לתאריך הנ״ל. לאחר התאריך הנ״ל הערבות תהיה בטלה  הוא:_____________
 ומבוטלת, וכל דרישה על פי ערבות זו אשר תגיע אלינו לאחר התאריך הנ״ל לא תיענה.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .5

 

 

 בכבוד רב

 ]הבנק[
 ]כתובת הבנק[
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 ' טנספח 

 נוסח ערבות רישום

 
 
 
 

 לכבוד:_____________
 תאריך:________

 

 ]רישום[ ___________ כתב ערבות מס׳הנדון: 

״( אנו ערבים כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך המבקשעל פי בקשת ____________________ )להלן: ״ .1
״(, שתדרשו מאת המבקש, הערבותסכום )ובמילים: _________________( )להלן: ״ ₪של ________ 

בעלי הזכויות בהתאם להוראות הסכם התחדשות עירונית )הריסה ובניה( אשר נחתם בין המבקש לבין 

יפו, הבנויים על  -בעיר תל אביב   197 -ו  195, 193, 191, 189, 187, 185יפת ברחוב  דירות המצויות בבניינםב
״( וזאת ההסכםלהלן: ״) 7000בגוש  206 -ו  205,  203, 202, 201, 199, 198חלקות כהידועים  המקרקעין

 בקשר עם הבטחת רישום הבית המשותף כאמור בהסכם. 

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית  .2
 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן.

זו יהא ממדד חודש ________ שנת ______ שהתפרסם ביום _____ שנת "המדד היסודי" לעניין ערבות 
 ____  בשעור ______ נקודות.

 הפרשי ההצמדה לענין ערבות זו יחושבו כדלקמן:

אם יתברר כי המדד החדש, הידוע בעת תשלום סכום הערבות, עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי 
המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד הסכום השווה למכפלת ההפרש בין  -ההצמדה 

היסודי. אם המדד החדש נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, 

 ללא כל הפרשי הצמדה.

)שבעה( ימים מיום  7בכפוף לאמור בערבות זו, אנו נשלם לכם, מעת לעת, כל סכום עד לסכום הערבות, בתוך 
דרישתכם הראשונה בכתב על ידינו לפי כתובתנו המפורטת להלן, בתנאי שיצורף לדרישתך כתב ערבות  קבלת

 זה )מקור(.

חודשים ממועד מסירתה לידי עו״ד הבעלים  12]בתוקף עד ליום ___________ ועד בכלל  ערבות זאת תהא  .3
וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב למשרדי הסניף החתום מטה לא יאוחר מאשר עד  בהתאם להסכם[

לתאריך הנ״ל. לאחר התאריך הנ״ל הערבות תהיה בטלה ומבוטלת, וכל דרישה על פי ערבות זו אשר תגיע 
 אלינו לאחר התאריך הנ״ל לא תיענה.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .4

 בכבוד רב

 ]הבנק[
 ת הבנק[]כתוב
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  1'ינספח 

 נוסח יפוי כח בנושאי תכנון 

 אנו הח"מ, ביחד וכל אחד מאתנו לחוד:

 .______________________________________ ת.ז

 _____________________ ת.ז._________________

חלקה ___  בחלקה אביב, הידועה גם כתת -שהננו בעלי הזכויות בדירה מס' _____ ברח' ______ מספר ____ בתל
[ ב"כ הדייריםמרח' ____________  ___________"(, ממנים בזה את עוה"ד הדירה___ בגוש_______ )להלן: "

מרח' ____________ )כל אחד מעוה"ד יקראו, ביחד ולחוד, להלן:  _______________ חברהו/או עוה"ד של ה
"כ החוקיים שלנו לשם עשייה בשמנו ובמקומנו, של כל להיות לבכולם ביחד וכל אחד מהם לחוד, "(, הכוח ימיופ"

הפעולות הבאות, כולן או חלקן, בקשר עם זכויותינו בדירה על כל הצמוד לה, לרבות זכויות בנייה, קיימות ועתידיות 
, 193, 191, 189, 187, 185יפת ברחוב  בבניינם הקיימיםוכן בקשר עם הוצאתו לפועל של פרויקט התחדשות עירונית 

 206 -ו  205,  203, 202, 201, 199, 198חלקות כיפו, הבנויים על המקרקעין הידועים  -בעיר תל אביב   197 -ו  195
ובכל חלקת משנה או חלקה הנובעת מאיחוד, חלוקה, ביטול צו בית משותף, רישום בית משותף או כל , 7000בגוש 

"(, והכל לפי שיקול דעתם המוחלט של מיופיי הכח מקרקעי הפרויקט" פעולה אחרת במקרקעין הנ"ל )להלן יחדיו:
 ובאופן ובתנאים כפי ימצאו לנכון:

 לקבל מידע, לצלם ולעיין בכל חומר הקשור למקרקעי הפרויקט, הנמצא בידי כל רשות וגוף. .1

לבצע ו/או לאשר בחתימתו, כל פעולה הקשורה לתכנון ולבניה בקשר עם מקרקעי הפרויקט, להגיש לכל  .2
, לרבות רשויות התכנון, כל בקשה, לרבות תכנון, יזום תכנית בניין עיר, שינוי תכנית בניין רשות מוסמכת

עיר, תיקון תכנית בניין עיר, הכנת תכניות מתאר מקומיות, תכניות מפורטות, תכניות בנין עיר, תכניות בינוי, 
תכנית בניין )להלן יחד: " תכניות עיצוב אדריכלי, תכניות העמדת בנין וכל תכנית ו/או מסמך תכנוני אחר

"(, הגשת כל אלה לאישור הרשויות וטיפול בקבלת אישורים, הכנת ואישור תכנית איחוד וחלוקה, תכנית עיר
, חלוקה, שינוי ייעוד וכל בקשה לביצוע כל פעולה בינוי ופיתוח, תכנית לצרכי רישום, בקשות לאיחוד, פיצול

 אליהם.תכנונית אחרת במקרקעי הפרויקט ו/או בקשר 

ליזום, לפעול, להכין ולחתום על כל בקשות, תכניות, תשריטים ומסמכים אחרים, לרבות בקשה/ות  .3
"(, החוק)להלן: " 1965 –להיתר/ים, לשימוש חורג, להקלה/ות כמשמעותם בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 

הקשור והנובע מכך;  להגדלת מספר הדירות שניתן לבנות על מקרקעי הפרויקט על פי תכניות בנין עיר וכל
לקבל היתרים, רישיונות, תעודות ואישורים בכל הקשור לבניה על מקרקעי הפרויקט ולהתקשר בהסכמים 

 עם כל רשות רלוונטית בקשר לכך.

לפעול מעת לעת אצל כל צד ג' לרבות השלטונות המוסמכים לשם קבלת ו/או הוצאת היתר/י בניה ו/או  .4
ו/או דיפון ו/או לשינוי ו/או לבנייה נוספת על מקרקעי הפרויקט ו/או כל  היתר/י הריסה ו/או היתר/י חפירה

היתר אחר ביחס למקרקעי הפרויקט, להכין ו/או לאשר ו/או לשנות ו/או לחתום על כל תכניות הבניה 
והפיתוח ו/או תכניות הגשה ו/או גרמושקה ו/או בקשות ו/או טפסים ו/או מסמכים הנדרשים על פי כל דין 

כניות להריסה, חפירה, דיפון תכניות מים, חשמל, תאורה, תכניות תחבורה וחניה, תכניות ביוב, לרבות ת
הקצאת שטחים לציבור, להולכי רגל, למעבר וזכויות לרשויות ולצדדים שלישים וכל תכנית אחרת שתידרש 

ות תשריטים לצורך קבלת היתרים ורישיונות לכל מטרה שהיא ולכל יעוד ושימוש במקרקעי הפרויקט, לרב
וכיו"ב ולרבות כל מסמך שיגישו מיופי הכוח ו/או מי מטעמם לוועדה המקומית ו/או המחוזית ו/או הארצית 
לתכנון ובניה ו/או לרשות מקומית ו/או לכל מוסד תכנוני אחר בקשר לבניה על מקרקעי הפרויקט )להלן: 

 "(. תכניות הבניה"

הנוגע לפעולות פיתוח מכל סוג ומין שהוא במקרקעי הפרויקט לפעול בשמי/נו ובמקומי/נו מול כל רשות בכל  .5
ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, עבודות ביוב, תיעול, ניקוז, חשמל, סלילת כבישים, מדרכות, תאורה, 
גינון מתקני ציבור, עבודות לטיהור מקרקעין, איתור ופינוי עתיקות וכיו"ב, והכל בהתאם לרישיונות שיינתנו 

 נות המוסמכים.ע"י השלטו

לנהל מו"מ ו/או להגיע לידי הסכמה עם כל רשות מוסמכת ביחס לאגרות בניה, אגרות פיתוח, היטלים )לרבות  .6
היטלי השבחה(, מסים, תשלומים, זכויות בניה וכיו"ב בקשר עם מקרקעי הפרויקט, לרבות אך לא רק השגות 

ה רלוונטית בקשר לכך ו/או שמאי ו/או כל בית ו/או ערעורים ו/או להופיע בדיונים בפני כל רשות ו/או ועד
 משפט או טריבונל שיפוטי ו/או מעין שיפוטי.
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לפעול בשמי/נו ובמקומי/נו בכל הנוגע, הקשור, הנובע והנדרש לשם הבניה על מקרקעי הפרויקט ולבצע ו/או  .7
. מבלי לגרוע לגרום לביצוע עבודות בניה על מקרקעי הפרויקט, ולהתקשר עם כל גוף או רשות בקשר לכך

מהאמור, להגיש ולטפל בבקשות ולנהל את כל ההליכים הקשורים בקביעת אגרות הבניה והפיתוח ו/או דמי 
ההיתר החלים ו/או שיחולו בגין מקרקעי הפרויקט ו/או הבניה עליהם ובגין כל תכנון נוסף, ככל שיאושר, 

 פיע בדיונים בקשר לכך.ובכל הקשור לכך, לרבות אך לא רק השגות ו/או ערעורים ו/או להו

לקבל היתרים, רישיונות, תעודות ו/או אישורים בכל הקשור לבניה על מקרקעי הפרויקט ולהתקשר לשם כך  .8
בהסכמים עם הרשויות ו/או עיריית תל אביב ו/או עם חברת החשמל ו/או עם בזק ו/או עם חברת הכבלים 

 ו/או עם כל גוף אחר בקשר לכך.

בהתנגדויות, השגות, ערעורים והליכים אחרים בכל הנוגע והקשור במקרקעי  לטפל בשמי/נו ובמקומי/נו .9
 הפרויקט.

לתת ו/או לקבל הסכמות לגבי ביצוע עבודות ציבוריות ו/או העברת זכויות לרשות ו/או כל גורמי התכנון ו/או  .10
 העירייה ו/או כל גורם הקשור עימם. 

יות, ולחתום לשם כך על כל מסמך שיידרש, לצורך לפעול ולהגיש בשמנו ובמקומנו, בכל הרשויות הרלוונט .11
קבלת פטור מהיטל השבחה למקרקעי הפרויקט וכן להגיש ולטפל בבקשות ולנהל את כל המגעים בקשר 

להיטל ההשבחה החל או שיחול בגין מקרקעי הפרויקט ובכל הקשור לכך, ככל ויחול וככל שלא יתקבל הפטור 
רת ו/או דיונים בפני שמאי מכריע ו/או השגות ו/או ערעורים ו/או כאמור, לרבות אך לא רק הגשת שומה אח

להופיע בדיונים בפני שמאי מכריע ו/או הועדה המקומית לתכנון ולבניה ו/או כל בית משפט או טריבונל 
 שיפוטי ו/או מעין שיפוטי ו/או כל רשות מוסמכת.

הפרויקט לפי החוק, לרבות פעולות לבצע ו/או לתת כל הסכמה שתידרש לביצוע כל פעולה בקשר למקרקעי  .12
פרצלציה ו/או איחוד ו/או הפרדה וו/או פיצול ו/או חלוקה מחדש של מקרקעי הפרויקט ו/או הפרשת שטחים 

 "(. הפרצלציהלצורכי ציבור, בתמורה ו/או בלי תמורה )להלן: "

מך שיידרש, לצורך לפעול ולהגיש בשמנו ובמקומנו, בכל הרשויות הרלוונטיות, ולחתום לשם כך על כל מס .13
לחוק הרשות  15או  14בהתאם לסעיפים הכרזה על מקרקעי הפרויקט כמתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי 

"( ו/או לפי כל חוק מיסוי מקרקעין)שבח ורכישה( )להלן: "  2016-הממשלתית להתחדשות עירונית, תשע"ו
 חוק אחר.

ו/או הטבה ו/או הקלה אשר  ו/או יתרה ו/או פטור, כל זכות חברהלפעול בשמי/נו, לנצל ולזקוף לטובת ה .14

יעמדו לרשותנו על פי כל דין מאת וכלפי כל רשות בקשר עם המקרקעין, לרבות בכל הנוגע לאגרות ו/או 
היטלים ו/או מיסים אשר חובה לשלמם כתנאי לביצוע הבניה על מקרקעי הפרויקט, ולרבות כל זיכוי באגרות 

פרויקט וכל זכות ו/או יתרה ו/או פטור ו/או הטבה ו/או הקלה ולרבות כל בגין הבניה הקיימת במקרקעי ה
תשלום לפי כל אחד מסעיפי חוק מיסוי מקרקעין ו/או פקודת מס הכנסה ו/או בהתאם לכל הוראת חוק 

 אחרת. 

לשם המטרות המנויות לעיל, ומבלי לפגוע בכלליותה של ההרשאה הנ"ל הנני/ו מרשה/ים ומיפה/ים את מיופי  .15
 וח לעשות את כל הפעולות המפורטות להלן ו/או כל חלק מהן:הכ

להופיע בשמי/נו ובמקומי/נו בפני כל אדם ו/או גוף ו/או מוסד ו/או פקיד ממשלתי ו/או עירוני ו/או  .15.1
אחר, לרבות, אך לא רק, עיריית תל אביב ו/או הועדה המקומית לתכנון ובניה ו/או הוועדה 

על המחוזית לתכנון ובנייה ו/או ועדות ערר ו/או המועצה הארצית ו/או כל בעל תפקיד אשר ימונה 
דין ו/או משרד הבטחון ו/או רת"א, רשות מקרקעי -ידם ו/או כל גורם תכנוני אחר ו/או עורך

ישראל, קרן קיימת לישראל, רשות הפיתוח, פקיד הסדר קרקעות, מחלקת המדידות, הממונה על 

המחוז, ועדת בנין ערים מקומית ומחוזית, נוטריון, רשם המקרקעין, בפני כל פקיד אחר מלשכת 
קרקעין, רשם החברות, המפקח על המקרקעין, במשרד ההוצאה לפועל, במשרדי המפקח רשם המ

על מטבע חוץ, בבתי משפט מכל הדרגות וכן במשרדים ממשלתיים, מקומיים, עירוניים, 
מוניציפליים, ציבוריים, מוסדות בנקאיים, מוסדות פיננסיים ו/או מוסדות אחרים, כל בעל תפקיד 

ים לעיל, כל מחזיק ו/או בעל זכויות אחר במקרקעי הפרויקט ו/או בחלק אשר ימונה על ידי הנזכר
מהם ו/או במקרקעין סמוכים למקרקעי הפרויקט ו/או מי מטעמם, כל ערכאה שיפוטית ו/או מעין 
שיפוטית וכל אדם ו/או גוף ו/או תאגיד, על מנת, בין היתר, לקבל כל מסמך וכל מידע בקשר עם 

לחתום בשמי/נו ובמקומי/נו על כל תעודות, בקשות, הצהרות, מקרקעי הפרויקט, להצהיר ו
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התחייבויות, טפסים, הסכמים, היתרים, בקשות, חשבונות, אישורים, קבלות, ויתורים, תכניות, 
לרבות תכניות בניין עיר, תכניות הגשה, תכניות בנייה, כתבי שיפוי, שטרות מכל מין וסוג שהוא, 

ות תשריטי חלוקה, תשריטי פיצול, תשריטי איחוד, וכל מסמך תשריטים מכל מין וסוג שהוא, לרב
או שטר אחר הדרושים לבצוע הפעולות והמעשים המפורטים בייפוי כוח זה, וכן על בקשות ו/או 
מסמכ/ים לביטול ו/או לתיקון ו/או לשינוי של אלו ועל כל מסמך אחר אשר יידרש לשם מתן תוקף 

ייפוי כוח זה והשימוש בהן וזאת הן לפי החוק והן לפי כל והוצאה לפועל של הסמכויות הניתנות ב
 דין אחר הנוגע לעניין.

לחתום בשמי/נו ובמקומי/נו ולהגיש לוועדת בנין ערים, עירונית ו/או מחוזית ו/או לכל מוסד תכנוני  .15.2
רלוונטי אחר, כל סוגי בקשות, תכניות, ערעורים, התנגדויות ומסמכים אחרים כלשהם ולפעול כל 

שהיא בקשר לכך, לרבות אך לא רק לאישור ו/או שינוי ו/או תיקון תכנית בניין עיר,  פעולה
 בקשה/ות להיתר/י בניה וכן על כל תכניות ומסמכים אחרים. 

לערוך כל בירור, לבקש ולקבל מאת כל מוסד ו/או רשות כל מסמך ו/או מידע ו/או פרט ו/או אישור  .15.3
 י הפרויקט.ביחס למקרקעין ו/או לזכויותיי/נו במקרקע

לשלם את כל התשלומים, המיסים, האגרות, ההיטלים, הארנונות וכל תשלום אחר ללא יוצא מן  .15.4

הכלל לכל רשות ואדם שהוא, עבורי ובמקומי, לשם ביצוע הפעולות והמעשים המפורטים בייפוי 
 לעיל.כוח זה, ובכלל זה להגיש השגות ו/או תביעות ו/או בקשות בקשר עם ביצוע תשלום כל כאמור 

עומדות ותלויות ביפוי כוח זה, הוא יהיה בלתי חוזר ולא  השזכויותי חברההיות ויפוי כוח זה ניתן לטובת ה .16
תהיה לי/לנו רשות לבטלו או לשנותו וכוחו יהיה יפה גם אחרי פטירתי/נו, והוא יחייב גם את יורשי/נו, 

הרי הוא יהיה בתוקף גם במקרה של  -אגידאפוטרופסי/נו, ומנהלי עזבוני/נו, ואם ניתן יפויי כוח זה ע"י ת
 פרוק ו/או מחיקה ו/או הסדר נושים ו/או הקפאת הליכים ו/או כינוס נכסים וכיו"ב.

מיופי הכוח יהיו רשאים לחתום, מכוחו של יפוי כוח זה, על יפויי כוח בלתי חוזרים לטובת מיופי הכוח עצמם,  .17
ות ספציפיות מתוך הפעולות המנויות בייפוי כוח זה כולם או חלקם, ו/או לטובת עו"ד אחרים לבצע פעול

 לעיל, ביחס לזכויותיי/נו במקרקעי הפרויקט.

בכל דבר וענין הנוגע למקרקעי הפרויקט ו/או לתכנית בנין העיר  חברהמיופי הכוח יהיו רשאים לייצג את ה .18
)לרבות  חברהובין ה ו/או לפרויקט שיוקם על מקרקעי הפרויקט ו/או בכל הליך שיתנהל, אם יתנהל, ביני
 בפני בורר ו/או שמאי ו/או הליך שיפוטי אחר( ואין ולא תהיה לי כל טענה בקשר לכך.

 לרבות לשון נקבה ולהפך. -לרבות לשון יחיד ולהפך, ולשון זכר  -ביפוי כוח זה לשון רבים  .19
          

 ולראיה באתי/נו על החתום, היום ______ בחודש ______ שנת ______:

   

 
 ______, ת.ז. ______       

  
 ______, ת.ז. ______     

 
 

 אישור עו"ד

אני, הח"מ, עו"ד __________, מרחוב __________, מאשר בזאת כי ביום __________ חתם/מו בפני 

מר/גב' _________, בעל ת.ז. _____________, מר/גב' __________, בעל ת.ז._______________ 
ולאחר להנחת דעתי על פי תעודות הזהות הנ"ל, מרצונם החופשי על יפוי הכוח הנ"ל שזהותם הוכחה לי 

 שהסברתי את משמעותו ואת התוצאות החוקיות הנובעות ממנו. 

 

 
 ________________                                     תאריך: _________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                                                                                             
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  2'ינספח 

 נוסח יפוי כח לרישום הערת אזהרה ולנקיטת הליכים משפטיים

               

 אנו הח"מ, ביחד וכל אחד מאתנו לחוד:

 _______ ת.ז._______________________________

 _____________________ ת.ז._________________

 

אביב, ואשר ידועה גם כתת חלקה -_____ ברח' _________ מספר ____ בתלאשר הננו בעלי הזכויות בדירה מס' 
 עוה"ד ___________ מרח')להלן: "הדירה"(, ממנה/ים בזה את  _____________ בחלקה ____ בגוש 

]עורכי הדין של וכן את עוה"ד _______________ מרח' ____________  [ב"כ הדיירים]____________ 
להיות לב"כ החוקיים שלנו לשם עשייה בשמנו כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד,  "(עורכי הדין)להלן ביחד: " [חברהה

ובמקומנו, של כל הפעולות הבאות, כולן או חלקן, בקשר עם זכויותינו בדירה, וכן בקשר עם הוצאתו לפועל של 

בעיר   197 -ו  195, 193, 191, 189, 187, 185יפת ברחוב  בבניינם הקיימיםפרויקט התחדשות עירונית )הריסה ובניה( 
ובכל , 7000בגוש  206 -ו  205,  203, 202, 201, 199, 198חלקות כו, הבנויים על המקרקעין הידועים יפ -תל אביב 

חלקת משנה או חלקה הנובעת מרישום בית משותף, ביטול צו בית משותף, אחוד, חלוקה, הפרדה, פרצלציה, 
"( והכל מקרקעי הפרויקט" רפרצלציה, או כל פעולה אחרת במקרקעין הנ"ל בשלמות או בכל מיני חלקים )להלן:

בקשר עם הוצאתו לפועל של פרויקט התחדשות עירונית )הריסה ובניה( בהתאם להסכם אשר נחתם בינינו לבין 
"(, לפי שיקול דעתם המוחלט החברה" -" והפרויקט)להלן בהתאמה: " [חברה]ה______________________

  ימצא/או לנכון: שעורכי הדיןובאופן ובתנאים כפי 

ולחתום בשמנו ובמקומנו חברה לרשום הערת אזהרה בגין זכויותינו בדירה ו/או במקרקעי הפרויקט לטובת ה .1
 כל מסמך אחר שיידרש בקשר עם הנ"ל.על על בקשה לרישום הערת אזהרה וכן 

בשמי ובמקומי אל מול בעלי זכויות במקרקעי הפרויקט אשר לא חתמו על הסכם התחדשות עירונית לפעול  .2
"( ו/או אל מול כל גורם שיפגע ו/או יעכב את הקמת הדיירים הסרבנים)להלן: " חברההובניה( עם )הריסה 

דרך שהיא, לרבות בדרך של נקיטת הליכים משפטיים על פי חוק פינוי  בכלהפרויקט, במישרין או בעקיפין, 

ול בשמי/נו ובמקומי/נו בכל וכן לפעו/או כל חוק רלבנטי אחר  2006-ובינוי )עידוד מיזמי פינוי ובינוי(, תשס"ו
 כדלקמן: ("ההליך"עניין אחר הכרוך ו/או קשור לכך )להלן: 

או כל אחד מהם יהיו רשאים לפעול ולהופיע בשמי/נו ובמקומי/נו בקשר עם ההליך ו/עורכי הדין  .2.1
בפני בתי המשפט ובערעור בהליך עד הדרגה האחרונה, ולשם כך ובקשר עם כך עורכי הדין או כל 

יהיו רשאים לחתום, להגיש, להמציא ולקבל כל מיני תובענות, בקשות, הגנות, הודעות,  אחד מהם
התנגדויות, תביעות נגדיות וערעורים, לשלוח הודעות צד שלישי ולקבל הודעות כאלה, לצרף 

שלישי, להשביע, להתפשר ולהודות, להזמין עדים, למנות מומחים ולעשות את -ולהצטרף בתור צד
הוראות הדין כפי שהן קיימות כיום וכפי שתהיינה קיימות בעתיד וכן לעשות כל  כל הפעולות לפי

פעולה בתוקף כל פרוצדורה אחרת שחלה על ההליך; לשלוח התראות, לדרוש סעדים ועיקולים 
 חברהזמניים ו/או אחרים, לנהל את פעולות ההוצאה לפועל ולקבל את הכספים שיגיעו לי/נו ו/או ל

ר עם ההליך ובכלל לעשות את כל יתר הפעולות הדרושות בקשר עם ההליך עד ו/או לכל צד ג' בקש
 גמירתו, לרבות קיום קשר עם התקשורת, העיתונות וכיוצא באלה, הכל כפי שימצאו לנכון. 

לא אהיה/נהיה זכאי/ם לקבל איזה מניירות העבודה, התרשומות, ההתכתבויות הפנימיות של  .2.2
ם הפנימיות ו/או כל תוצרת אחרת שעשו ו/או כתבו ו/או למדו עורכי הדין, טיוטותיהם, חוות דעת

ו/או חקרו ו/או אספו עורכי הדין ו/או מי מהם. הודעתי/נו לעורכי הדין כי אינני/נו רואה/ים כל 
 ניגוד אינטרסים בייצוגם אותי/נו ואני/ו מבקש/ים אותם לעשות כן.

ותלויות ביפוי כוח זה, הוא יהיה בלתי חוזר ולא  עומדות השזכויותי חברההיות ויפוי כוח זה ניתן לטובת ה .3
תהיה לי/לנו רשות לבטלו או לשנותו וכוחו יהיה יפה גם אחרי פטירתי/נו, והוא יחייב גם את יורשי/נו, 

הרי הוא יהיה בתוקף גם במקרה של  -אפוטרופסי/נו, ומנהלי עזבוני/נו, ואם ניתן יפויי כוח זה ע"י תאגיד
 הסדר נושים ו/או הקפאת הליכים ו/או כינוס נכסים וכיו"ב. פרוק ו/או מחיקה ו/או
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יהיו רשאים לחתום, מכוחו של יפוי כוח זה, על יפויי כוח בלתי חוזרים לטובת מיופי הכוח עצמם,  עורכי הדין .4
אחרים לבצע פעולות ספציפיות מתוך הפעולות המנויות בייפוי כוח  רכי דיןכולם או חלקם, ו/או לטובת עו

 זה לעיל, ביחס לזכויותיי/נו במקרקעי הפרויקט.

בכל דבר וענין הנוגע למקרקעי הפרויקט ו/או לפרויקט שיוקם על  חברהיהיו רשאים לייצג את הרכי הדין עו .5
)לרבות בפני בורר ו/או שמאי ו/או  חברההמקרקעי הפרויקט ו/או בכל הליך שיתנהל, אם יתנהל, ביני ובין 

 הליך שיפוטי אחר( ואין ולא תהיה לי כל טענה בקשר לכך.

 
 

 ולראיה באתי/נו על החתום, היום ______ לחודש ______ שנת ______:
 

   

 
 ______________, ת.ז. __________

  
 ___________, ת.ז. ___________

 

 אישור עו"ד

 

אני, הח"מ, עו"ד __________, מרחוב __________, מאשר בזאת כי ביום __________ חתם/מו בפני מר/גב' 
________, בעל ת.ז. __________ ומר/גב' _______________, בעל ת.ז. ______________, שזהותם הוכחה 

ולאחר שהסברתי את משמעותו ל לי להנחת דעתי על פי תעודות הזהות הנ"ל, מרצונם החופשי על יפוי הכוח הנ"
 ואת התוצאות החוקיות הנובעות ממנו. 

 
 ________________             תאריך: _________  

 חתימה וחותמת עו"ד                                                                                         
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 3'ינספח 

 מיסוילנוסח יפוי כח 

 אנו הח"מ, ביחד וכל אחד מאתנו לחוד:

 _____________________ ת.ז._________________ 

 _____________________ ת.ז._________________

אביב, הידועה גם כתת חלקה ___  בחלקה ___ -מספר ____ בתל יפתשהננו בעלי הזכויות בדירה מס' _____ ברח' 
"( ממנים בזה את עוה"ד הדירהרבות זכויות בנייה, קיימות ו/או עתידיות )להלן: ", על כל הצמוד לה, ל7000בגוש 

וכן את עוה"ד _______________ מרח' ____________  [ב"כ הדיירים]____________ ___________ מרח' 
כל אחד מהם "(, כולם ביחד ו/או הכח ימיופ)עוה"ד יקראו, ביחד וכל אחד לחוד, להלן: " [החברה]עורכי הדין של 

לחוד, להיות לב"כ החוקי/ים שלי/נו לשם עשייה בשמי/נו ובמקומי/נו, של כל הפעולות הבאות כולן ביחד או כל 
ו/או בקשר עם הוצאתו לפועל של פרויקט התחדשות עירונית )הריסה  אחת מהן לחוד בקשר עם זכויותינו בדירה

יפו, הבנויים  -בעיר תל אביב   197 -ו  195, 193, 191, 189, 187, 185יפת ברחוב  בבניינם הקיימיםובניה( הכולל את 

ובכל חלקת משנה או חלקה  7000בגוש  206 -ו  205,  203, 202, 201, 199, 198חלקות כעל המקרקעין הידועים 
הנובעת מרישום בית משותף, אחוד, חלוקה, הפרדה, פרצלציה, רפרצלציה, או כל פעולה אחרת במקרקעי הפרויקט 

"( ו/או בקשר עם הוצאתו לפועל מקרקעי הפרויקט" -" והפרויקטמות או בכל מיני חלקים )להלן בהתאמה: "בשל
"( בקשר עם פרויקט התחדשות חברהה)להלן: " [החברה]של ההסכם אשר נחתם בינינו לבין _______________ 

ולעשות בשמנו ועבורנו את  "(, להיות באי כוחנוההסכםעירונית )הריסה ובניה( במקרקעי הפרויקט )להלן: "
 הפעולות הבאות:

לבקש ו/או לקבל ו/או להגיש ו/או לחתום ו/או לשלם ו/או להופיע ו/או להשיג בכל הקשור ו/או הנובע  .1
 מההסכם, כדלקמן: 

 להגיש בשמי/נו דיווחים והודעות לרשויות המס בגין ההסכם ובקשר לפרויקט. .1.1

)אך למעט פטור בגין עולה חדש  פטורים למימוש בקשות להגיש, מס תשלומי פריסת בשמנו לבקש .1.2
 לצורך והניכויים הרכישה שווי את ולקבוע עצמיות שומות להגיש, ו/או נכות ו/או שכול חו"ח(

 מס תשלומי הפחתת לשם והכל, שבח ממס פטור בכל שימוש החלפת או/ו שימוש וכן זו שומה

 בקשר מטעמנו למי או/ו לנו המגיע זרהח כל לקבלת וכן ההסכם במסגרת ויחולו ככל עלינו שיחולו
 .ולמועיל לנחוץ ימצאו הכוח שמיופי כפי והכל ושילמנו ככל ההסכם במסגרת ששילמנו מיסים עם

 לפי לעיל האמורים מהעניינים הנובע או הנוגע עניין בכל להתפשר או/ו עררים או/ו השגות להגיש .1.3
 .לו מחוצה או ש"בביהמ או/ו המס רשויות בפני כזו פשרה על ולחתום מיופי הכח של דעתם שיקול

לשלם את כל התשלומים, המיסים, האגרות, ההיטלים, הארנונות וכל תשלום אחר ללא יוצא מן  .1.4
הכלל לכל רשות ואדם שהוא, עבורנו ובמקומנו, לשם ביצוע הפעולות והמעשים המפורטים בייפוי 

שר עם ביצוע תשלום כל  כאמור כוח זה, ובכלל זה להגיש השגות ו/או תביעות ו/או בקשות בק
 לעיל.

לערוך כל בירור, לבקש ולקבל מאת כל מוסד ו/או רשות כל מסמך ו/או מידע ו/או פרט ו/או אישור  .1.5
 למקרקעי הפרויקט.לדירה ו/או ביחס 

 רשות כל בפני זה כוח יפוי פי על שיבוצעו מהפעולות אחת לכל בקשר נו/ובמקומי נו/בשמי להופיע .1.6

 משפט בית כל ולרבות, כלשהו אחר או/ו ציבורי או/ו עירוני או/ו ממשלתי, מוסד או/ו גוף או/ו
 לפעול או/ו ולעשות, מקרקעין ומיסוי הכנסה מס משרדי, שבח מס מנהל, שומה פקיד, דין ובית

 וכל, בקשות, תעודות, הצהרות, דיווחים על ובמקומנו בשמנו לחתום או/ו לייצג או/ו להגיש או/ו
 מהעניין הנובע עניין בכל לנכון ימצאו הכוח מיופי אשר, הכלל מן יוצא בלי אחרת ופעולה מסמך

 הקשור בכל ובמקומנו בשמנו לטפל רשאים הכוח מיופי יהיו, האמור מכלליות לגרוע מבלי. ל"הנ
, מקרקעין שבח מס, פיתוח היטלי, השבחה היטל להפחתת לרשויות פנייה לרבות, השבחה להיטל

 .שהיא רשות בכל אחר תשלום וכל מוסף ערך מס
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 במידת, המס הקטנת ולשם המס תשלום לשם, המס חישוב לשם נדרש מסמך כל על בשמנו לחתום .1.7
 .פטור לקבל שניתן ככל, פטור קבלת ולשם הצורך

, עסקה דיווח טפסי: להלן המפורטים המסמכים על, רק לא אך, היתר בין, ובמקומנו בשמנו לחתום .1.8
 . ב"וכיו ערר, השגה, שבח ממס לפטור בקשה, המכירה יום דחיית על הודעה, הצהרה

)שבח ורכישה(, לבקש או למסור כל בקשה, הצהרה או מסמך אחר כנדרש לפי חוק מיסוי מקרקעין  .1.9
 על תיקוניו או לפי כל חוק או דין אחר."( חוק מיסוי מקרקעין)להלן: " 1963-התשכ"ג

ו/או הטבה ו/או הקלה  ו/או יתרה ו/או פטור , כל זכותחברהלפעול בשמנו, לנצל ולזקוף לטובת ה .1.10
אשר יעמדו לרשותנו על פי כל דין מאת וכלפי כל רשות בקשר עם הדירה ו/או מקרקעי הפרויקט 

( בכל הנוגע לאגרות ו/או היטלים ו/או )אך למעט פטור בגין עולה חדש ו/או נכות ו/או שכול חו"ח
ההסכם או למימוש הפרויקט, לרבות כל  מיסים אשר חובה לשלמם כתנאי לביצוע העסקה נשוא

זיכוי באגרות בגין הבניינים הקיימים על מקרקעי הפרויקט וכל זכות ו/או יתרה ו/או פטור ו/או 
הטבה ו/או הקלה ולרבות כל תשלום לפי כל אחד מסעיפי חוק מיסוי מקרקעין והוראות פרק 

ו/או בהתאם לכל הוראת חוק חמישי לחוק מיסוי מקרקעין בפרט ו/או פקודת מס הכנסה בכלל 

 אחרת.

בכל דבר וענין הנוגע להסכם ו/או להוצאתו אל הפועל ו/או  חברהאנו מסכימים כי עוה"ד יוכלו לייצג את ה .2
ו/או מי מטעמו  חברהבקשר לפרויקט ו/או למקרקעי הפרויקט ו/או בכל הליך שיתנהל, אם יתנהל, ביני ובין ה

 יך שיפוטי אחר( ואין ולא תהיה לי כל טענה בקשר לכך.)לרבות בפני בורר ו/או שמאי ו/או הל

שזכויותיו עומדות ותלויות בייפוי כוח זה, הוא יהיה  הו/או מי מטעמ חברההיות וייפוי כוח זה ניתן לטובת ה .3
בלתי חוזר, ולא תהיה לנו רשות לבטלו או לשנותו וכוחו יהיה יפה גם אחרי פטירתנו, והוא יחייב אף את מי 

הרי הוא  -מנו, לרבות יורשינו, אפוטרופסינו, ומנהלי עיזבוננו ואם ניתן יפויי כוח זה ע"י תאגידשיבוא במקו
יהיה בתוקף גם במקרה של פרוק ו/או מחיקה ו/או הסדר נושים ו/או הקפאת הליכים ו/או כינוס נכסים 

 וכיו"ב.

נו עקב פעולות תכנוניות יפויי הכח מתייחס למקרקעי הפרויקט, גם אם מספרי החלקות ו/או הגושים ישת .4
 כלשהן, ויש לראות יפויי הכח כמתייחס לכל סימון חדש של מקרקעי הפרויקט ככל  ויהיו כאלה.

יפוי כח זה יפורש באופן הכללי ביותר האפשרי לצורך ביצוע הפעולות ו/או מי מהם ולבצע כל פעולה אשר  .5
 לבצע עפ"י דין גם אם לא נרשמה במפורש ביפוי כח זה. םהכוח רשאי יפומי

מיופי הכוח יהיו רשאים לחתום, מכוחו של יפוי כוח זה, על יפויי כוח בלתי חוזרים לטובת מיופי הכוח עצמם,  .6
כולם או חלקם, ו/או לטובת עו"ד אחרים לבצע פעולות ספציפיות מתוך הפעולות המנויות בייפוי כוח זה 

 לעיל.

ח זה לשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהיפך, ולשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהיפך, הכל לפי בייפוי כו .7
 המקרה.

 ולראיה באתי/נו על החתום, היום _________:

_________________________  _________________________ 

 ________, ת.ז. __________       ________, ת.ז. __________     

 אישור עו"ד
אני, הח"מ, עו"ד __________, מרחוב _____________, מאשר בזאת כי ביום __________ חתם/מו בפני 

, ת.ז. _____________מר/גב'  -מר/גב' _______________, ת.ז. _______________, ו
פשי על יפוי שזהותם הוכחה לי להנחת דעתי על פי תעודות הזהות הנ"ל, מרצונם החו ________________

 ולאחר שהסברתי את משמעותו ואת התוצאות החוקיות הנובעות ממנו.הכוח הנ"ל 

 ________________                     תאריך: _________  
 חתימה וחותמת עו"ד                                                                                                    
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  4'ינספח 

 נוסח יפוי כח להבטחת התחייבויות הדיירים 

 אנו הח"מ, ביחד וכל אחד מאתנו לחוד:

 _____________________ ת.ז._________________

 _____________________ ת.ז._________________

חלקה ___  בחלקה אביב, הידועה גם כתת -שהננו בעלי הזכויות בדירה מס' _____ ברח' ______ מספר ____ בתל
]עורכי הדין "ד ___________ מרח' ____________ "(, ממנים בזה את עוההדירה___  בגוש_______ )להלן: "

)כל אחד מעוה"ד  [חברה]עורכי הדין של הוכן את עוה"ד _______________ מרח' ____________  [דייריםשל ה
וכל אחד מהם לחוד, להיות לב"כ החוקיים שלנו לשם עשייה  "(, כולם ביחדהכוח ימיופיקראו, ביחד ולחוד, להלן: "

בשמנו ובמקומנו, של כל הפעולות הבאות, כולן או חלקן, בקשר עם זכויותינו בדירה על כל הצמוד לה, לרבות זכויות 
 "(, וכן בקשר עם הוצאתו לפועל של פרויקט התחדשות עירוניתהנכסבנייה, קיימות ו/או עתידיות )להלן יחדיו: "

יפו, הבנויים על  -בעיר תל אביב   197 -ו  195, 193 ,191, 189, 187, 185יפת ברחוב  בבניינם הקיימים)הריסה ובניה( 
ובכל חלקת משנה או חלקה הנובעת , 7000בגוש  206 -ו  205,  203, 202, 201, 199, 198חלקות כהמקרקעין הידועים 

חלוקה, הפרדה, פרצלציה, רפרצלציה, או כל פעולה אחרת  מרישום בית משותף, ביטול צו בית משותף, אחוד,
"( וכן בקשר עם הפרויקט" ו"מקרקעי הפרויקטבמקרקעין הנ"ל בשלמות או בכל מיני חלקים )להלן בהתאמה: "

"( בקשר עם חברהההוצאתו לפועל של ההסכם אשר נחתם בינינו לבין ______________________ )להלן: "
"(, לפי שיקול דעתם המוחלט ההסכם" ו"הפרויקטת )הריסה ובניה( )להלן בהתאמה: "פרויקט התחדשות עירוני

 הכח ימצא/או לנכון, בבת אחת או מדי פעם בחלקים שונים: יובאופן ובתנאים כפי שמיופ

 שמיופי הכח, באופן ובתנאים כפי האו לפקודת חברהעל שם ה בנכסלהעביר ולרשום את מלוא זכויותינו  .1
בת אחת או מדי פעם בחלקים שונים וכולל כל חלקת משנה או חלקה הנובעת מרישום בית ימצא/ו לנכון, ב

פרצלציה, קומבינציה, או כל פעולה -משותף, ביטול צו בית משותף, אחוד, חלוקה, הפרדה, פרצלציה, רה
כך ולצורך  בשלמות או בכל מיני חלקים, בבת אחת או מדי פעם בפעם בנכס ו/או במקרקעי הפרוייקטאחרת 

 .לחתום על שטרות המכר הן בשם המעביר והן בשם הנעבר, כהגדרתם בשטר

 חברהו/או לטובת צד ג' אשר ירכוש זכויות מה חברהלרשום הערת אזהרה בגין זכויותינו בנכס לטובת ה .2
 ולחתום על המסמכים שיהיו דרושים בקשר עם הנ"ל. 

במסגרת ההסכם על כל הצמוד לה  חברההלרשום בשמנו ו/או לפקודתנו את הזכויות בדירה אותה נקבל מ .3
 "(.הדירה החדשה)להלן: "

מדי פעם בפעם להסיר, לפדות, לתקן, לבטל, להעביר, להתחייב להעביר או להסכים להעביר כל הערת  .4
אזהרה, עיקול, שעבוד, משכון, משכנתה, זכות כלשהי לטובת צד שלישי, שכירות, חכירה, שכירות משנה, 

הנכס או על הדירה החדשה או חלק מהם, בשלמות או באופן חלקי, להסכים חכירת משנה הרובצת על 
להטלת עיקול זמני, עיקול או עיכוב פעולות על הנכס ו/או על הדירה החדשה, החלים ו/או שיוטלו על 

 ו/או בדירה החדשה.נכס זכויותינו ב

בשעבוד ו/או משכנתה מכל  ו/או במקרקעי הפרויקט ו/או בדירה החדשה בנכס למשכן ולשעבד את זכויותינו  .5
ו/או לטובת  הו/או לפקודת הו/או עבור חברהדרגה, ולרבות שעבוד ו/או משכנתה בדרגה ראשונה, לטובת ה

, לבצע כל פעולה ולחתום על כל מסמך אשר יידרש ו/או צד ג' כהגדרתו להלן בנק או מוסד פיננסי כלשהו
על שטרי משכנתה, כתבי התחייבות לרישום  לצורך יצירת ו/או רישום השעבוד כאמור ולרבות לחתום

משכנתה, יפויי כוח וכיו"ב וכן לעשות כל שינוי ו/או תיקון במשכון ובשעבוד הנ"ל, לרבות שינוי בדרגתו, 
 הכוח. ישל מיופ /םוהכל לפי שיקול דעתו -להאריכו, לבטלו ו/או לרושמו מחדש 

ו/או הדירה החדשה, לרשום  למקרקעי הפרויקטלנכס ו/או לחדש את הרישום בפנקסי הקרקעות בנוגע  .6
ו/או הדירה החדשה או חלק מהם, לרשום את הנכס ו/או הדירה החדשה או חלק מהם  לנכסירושה ביחס 

, לתקן כל מיני 1969-בשמנו, לרשמם בתור בית משותף ולעשות כל פעולה בהתאם לחוק המקרקעין, תשכ"ט
ו/או לדירה החדשה, לבקש ולבצע חלוקה, פרצלציה, הפרדה,  לנכס ו/או למקרקעי הפרויקטרישומים בנוגע 
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ו/או הדירה החדשה ו/או  לנכסקומבינציה, איחוד ובדרך כלל כל טרנזקציה ורישום בפנקסי הקרקעות בנוגע 
 חלק מהם.

לתבוע חלוקה, פינוי, חזקה, החזרת חזקה, הסרת עיקול, תשלום שכר דירה, דמי חכירה וכל מיני זכויות  .7
לדירה החדשה, להתנגד לחלוקה, לפרצלציה, להפרדה,  למקרקעי הפרויקט ו/או ו/או לנכסבנוגע  ושינויים

ו/או בדירה החדשה,  בנכס ו/או במקרקעי הפרויקטלשומות מיסים וכל מיני תביעות או דרישות הנוגעות 
מיני הסכמים  ו/או בדירה החדשה, להתפשר ולבוא בכל בנכסלוותר על שיעבודים וכל מיני זכויות הנוגעות 

 ו/או בדירה החדשה. בנכסבעניינים הנוגעים 

לשלם בשמנו ובמקומנו ועל חשבוננו את כל התשלומים, המיסים, האגרות, הארנונות וההיטלים ו/או  .8
תשלומי חובה למיניהם וכל הוצאה מכל מין וסוג שהוא החלים עלינו ו/או על הנכס ו/או הדירה החדשה 

ר ו/או תעודה ו/או מסמך שיידרש לצורך ביצוע ו/או רישום כל הפעולות ושידרשו לצורך השגת כל אישו
משמנו  בנכסהנזכרות ביפוי כוח זה ו/או שיידרשו, אם במישרין ואם בעקיפין, לשם העברת רישום הזכויות 

 ולשם רישום הזכויות בדירה החדשה על שמנו ו/או על שם מי מטעמנו. הו/או מי מטעמחברה לשם ה

)להלן:  1969 –שות כל פעולה שהננו רשאים לעשות על פי הוראות חוק המקרקעין, התשכ"ט באופן כללי לע .9

"( ו/או חוק מיסוי חוק התכנון והבניה)להלן: " 1965-"( ו/או חוק התכנון והבנייה, התשכ"החוק המקרקעין"
תקנו לפי "( לרבות כל התקנות שהוחוק מיסוי מקרקעין)להלן: " 1963-מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג

 ו/או בדירה החדשה ו/או בקשר אליהם. בנכס ו/או במקרקעי בפרויקטהחוקים הנ"ל 

לקבל בשמנו, לשעבד, למשכן, למכור ולהעביר, להשכיר וכן לרשום הערות אזהרה ומשכנתאות ו/או למחוק  .10
ן של הערות ו/או לצמצם ו/או לשנות ו/או לייחד ו/או לבטל ו/או לרשום מחדש וכן לחתום על בקשות למחיקת

ו/או לבנקים ומוסדות פיננסיים שיתנו  חברהו/או לטובת רוכשים מה חברהאזהרה, לטובתנו ו/או לטובת ה
ו/או לרוכשים הנ"ל ו/או לבאים מכוחם ו/או לבנק ו/או לחברת ביטוח שייתנו ליווי בנקאי  חברההלוואות ל

"( )כל אחד מהנ"ל ייקרא לעיל המלווההבנק על מקרקעי הפרויקט )להלן: " חברהלפרויקט שיבנה על ידי ה
ו/או בדירה החדשה ו/או במקרקעי הפרויקט או כל חלקה או תת חלקה  בנכס"(, את הזכויות צד ג'ולהלן: "

שתיווצר מהם, באופן ובתנאים כפי שב"כ הנ"ל ימצאו לנכון, בבת אחת או מדי פעם בפעם בחלקים שונים 
ום בית משותף, ביטול צו בית משותף, איחוד חלוקת הפרדה, וכולל כל חלקת משנה או חלקה הנובעת מריש

ו/או בדירה החדשה ו/או במקרקעי הפרויקט בשלמות או בנכס פרצלציה, קומבינציה, או כל פעולה אחרת 

בכל מיני חלקים, בבת אחת או מידי פעם בפעם, ליתן הסכמות לרישומי הערות אזהרה לצד ג' ו/או למי 
רבות הערות בדבר התחייבויות לרישום משכנתאות ו/או להעביר זכויות בדירה מטעמם ו/או למי מכוחם ול

 החדשה על שמנו.

"( בתור בית משותף, לפי חוק בניין הפרויקטלרשום את הבניין אשר יוקם על מקרקעי הפרויקט )להלן: " .11
תף, המקרקעין, לחתום על בקשות לרישום בית משותף וכל מיני טפסים אחרים בקשר לרישום בית משו

לחתום על תקנונים או תיקוני תקנונים, להוציא חלקים מהרכוש המשותף ולהצמידם לדירות ו/או ליחידות, 
לייחד הערות אזהרה, לחתום על כל טופס או מסמך הדרוש לשם כך, לפעול לרישום צו בית משותף בקשר 

לתקן תיקון ו/או לשינוי  עם בניין הפרויקט, להסכים, לבקש, לחתום על ולהגיש כל בקשה לתיקון ו/או גם
ו/או ביטול של כל צו רישום הבית המשותף שניתן עפ"י חוק המקרקעין לגבי בניין הפרויקט, לחתום מדי 

"( בין בעלי היחידות בבית התקנון" :לחוק המקרקעין )להלן 62פעם בפעם על כל תקנון, כמשמעותו בסעיף 
מי מהם ועל כל שינויים, תיקונים, הוספות לתיקון זה, המשותף לפי כל נוסח שיקבע ע"י מיופי הכוח או ע"י 

לבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך ביטול רישום  ו/או לבטל תקנון כזה ו/או לחתום על כל תקנון חדש.
 הבית המשותף הקיים ובכלל זאת לחתום על כל מסמך הדרוש לשם כך.

ים מהרכוש המשותף שבבית המשותף להצמדות של חלק או חלק -כשאחרים יבקשו  -לבקש או להסכים  .12
לכל דירה או יחידה אחרת בבית המשותף ולרישומן בפנקס בתים משותפים, לבטלן או להעבירן מיחידה 
אחת לאחרת, לרשום שעבוד, זיקת הנאה, על הקרקע לרבות חלק/ים ממנה ולזכות ו/או לחובה, ובין אלה, 

 חניה ואליהם ו/או לגישות לבתים ולרחובות.זיקת הנאה לשימוש להולכי רגל ולכלי רכב ממקומות ה

לחתום על כל מסמך ו/או אישור ו/או הסכם, אשר יידרשו על ידי הבנק המלווה לצורך שעבוד זכויותינו בנכס  .13
ו/או מקרקעי הפרויקט ו/או הדירה החדשה לטובת הבנק המלווה ולרבות לצורך ויתור על זכויותיי בכל הנ"ל 
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/או לבנק המלווה ו/או לצד ג', בכל מקרה בו תמומש ערבות כלשהי אשר הוצאה ו חברהוהעברת זכויות אלה ל
 לטובתי בקשר עם הפרויקט.  

להסכים ולחתום בשמינו ובמקומנו על כל בקשה, הצהרה, תכנית, מפה או מסמך אחר לביצוע ולבצע כל  .14
ות הנ"ל ולפיצולן פעולה של פיצול מקרקעי הפרויקט למספר חלקות חדשות וגם/או לאיחוד החלקות החדש

הכל כפי שימצא לנכון  -מחדש וגם/או לכל פעולה אחרת לפי חוק התכנון והבניה בקשר למקרקעי הפרויקט 
 .ממיופיי הכחכל אחד 

לחתום על שטר איחוד או פיצול, העברה ללא תמורה לעירייה, לרשום זיקות הנאה או למוחקן או לצמצמן  .15
ין, ולתקן כל מיני רישומים בנוגע למקרקעי הפרויקט, לבקש וכן לעשות כל פעולה בהתאם לחוק המקרקע

ולבצע חלוקה, פרצלציה, הפרדה, קומבינציה, איחוד ובדרך כלל כל טרנסקציה ורישום בפנקסי המקרקעין 
 בנוגע למקרקעי הפרויקט או חלק מהם.

יהם, ובכלל זה לעשות ו/או להסכים לכל שינוי במקרקעי הפרויקט, לרבות בשטחם, בצורתם ו/או בגבולות .16
לחלקם, לפצלם ולאחדם עם שטחים אחרים. כמו כן להעביר ולרשום על שם הרשות המקומית ו/או על פי 
הוראותיה ו/או על שם כל אדם ו/או תאגיד המים ו/או חברת חשמל ו/או בזק ו/או גוף אחר, הן בדרך של 

ל מקרקעי הפרויקט וזאת העברת בעלות, הן בדרך של חכירה ו/או בכל דרך אחרת, חלקים כלשהם ש
כשטחים המיועדים לדרכים, מדרכות, שטחים פתוחים לצורכי ציבור, מתקנים, חדרי טרנספורמציה 

 ותקשורת וכיו"ב.

במקרה שרשומות משכנתאות ו/או הערות במקרקעי הפרויקט, לייחד את המשכנתאות וההערות לדירה  .17
ריט וכל מסמך אחר שיידרש לצורך כך וכן על החדשה ולצורך כך לחתום על כל הצהרה, הסכמה, בקשה, תש

 כל מסמך שיידרש לשם רישום המשכנתאות וההערות על הדירה החדשה.

לבקש או להסכים בשמנו ובמקומנו לרישום הערת אזהרה בפנקסי המקרקעין לפי חוק המקרקעין בגין  .18
ה על הנכס ו/או ההסכם או בגין הלוואה שקיבלתי ו/או אקבל ואשר להבטחתה נרשמה / תירשם משכנת

הדירה החדשה ו/או מקרקעי הפרויקט, ולרבות לבקש או להסכים לצמצום או לביטול או לשינוי ברישום של 
הערת אזהרה ולרבות רישום בפנקסי המקרקעין של עסקה במקרקעין או של פעולה אחרת כל שהיא אשר 

ר כל שהוא בכפוף להערת האזהרה תתבצע לפי חוק התכנון והבניה ו/או לפי חוק המקרקעין או לפי דין אח
ימצא לנכון, ובאופן כללי  ממיופי הכחהרשומה או למרות הערת האזהרה הרשומה וכל זה כפי שכל אחד 

, למקרקעי הפרויקט ולדירה החדשה או לנכסלבקש ולבצע כל טרנזקציה ורישום בפנקסי המקרקעין בנוגע 
 מסמך כפי שיידרש.כל חלק מהם לשם ביצוע האמור לעיל, ולחתום על כל 

לבקש או למסור כל בקשה, הצהרה או מסמך אחר כנדרש לפי חוק מיסוי מקרקעין על תיקוניו או לפי כל  .19
 חוק או דין אחר.

לפעול ככל שיידרש מול רשות מקרקעי ישראל ולהורות להם לעשות או להימנע מלעשות כל פעולה בקשר עם  .20
 קט בשמנו ובמקומנו.הנכס ו/או עם הדירה החדשה ו/או מקרקעי הפרוי

לחתום על כל מסמך אשר בא כחנו ימצא לנכון באשר לצמצום, החלפה, ביטול, שינוי, החזר של כתב ערבות  .21
 של בנק או של כל בטחון אחר שנתנו לי על פי ההסכם.

בעת רישום בית משותף לקבוע את השטחים המשותפים ואת השטחים שיוצמדו לדירות החדשות אשר ייבנו  .22
רויקט ו/או לחנויות ו/או ליחידות אחרות בבניין הפרויקט ו/או במקרקעי הפרויקט, וכן להוציא בבניין הפ

שטחים מהרכוש המשותף ולהצמידם ליחידות מסוימות בבניין הפרויקט, לקבוע כי מתקנים מסוימים 

לחלק או בתחומי הרכוש המשותף וכן דרכי גישה, דרכי גישה לחניון, דרכי פינוי ומעברים יהיו משותפים 
לכל מהיחידות בבניין הפרויקט, לקבוע מיקומן של תשתיות שונות ומוליכים שונים וכן לקבוע את הוצאת 
זכויות בנייה מכל סוג שהוא מהרכוש המשותף, ניצולן בכל דרך שהיא, הצמדתן ליחידות מסוימות ורישום 

 זכויות הבניה בפנקס רישום המקרקעין בכל דרך שהיא.

ורישום הדירה החדשה על שמנו בלשכת רישום המקרקעין כיחידת רישום נפרדת בבית לקבל את העברת  .23
וכן לרשום משכנתה ו/או  חברהמשותף כשצמודים אליה החלקים ברכוש המשותף כפי שיקבעו ע"י ה

ו/או לטובת מוסד  חברההתחייבות לרישום משכנתה ו/או שעבוד ו/או משכון לגבי הדירה החדשה, לטובת ה
 ו/או הדירה החדשה. לנכסן לנו הלוואה בקשר פיננסי שנת
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לרשום ו/או לקבוע ו/או לחתום על תקנון, הסכם ו/או תיקון לתקנון הבית המשותף ולכלול בהם כל הוראות  .24
הקשורות, להערכת מיופי הכח, לבית המשותף, ניהולו, תחזוקתו, שימוש בחלקי הרכוש המשותף לרבות 

חדשות שתיווצרנה כתוצאה מבניה בשטחים המוצאים מכלל הרכוש בנוגע לפעולות בניה, רישום יחידות 
המשותף ואלה הצמודים בהצמדה מיוחדת, שינוי בהצמדות, תיקון וכל פעולה בנוגע לצו רישום בתים 

 משותפים.

לגבות ו/או לקבל עבורי/נו כספים המגיעים לי/נו בקשר עם הנכס ו/או מקרקעי הפרויקט ו/או הדירה  .25
 י הלוואה ו/או תמורה המגיעים לנו ולשלם עבורנו כספים בקשר עם כל האמור.החדשה, לרבות כספ

להשיג את כל האישורים, התעודות והמסמכים ולסלק על חשבוננו את כל ההתחייבויות, התשלומים,  .26
המסים, האגרות והארנונות וכל יתר ההוצאות למיניהן, בקשר עם ההסכם ו/או בקשר עם הפעולות 

 ייפוי כוח זה ו/או החלים על הנכס ו/או מקרקעי הפרויקט ו/או הדירה החדשה.והמעשים שיעשו ע"י 

ו/או הטבה ו/או הקלה אשר יעמדו  , כל זכות ו/או יתרה ו/או פטורחברהלפעול בשמנו, לנצל ולזקוף לטובת ה .27
/או לרשותנו על פי כל דין מאת וכלפי כל רשות בקשר עם הנכס ו/או מקרקעי הפרויקט בכל הנוגע לאגרות ו

היטלים ו/או מיסים אשר חובה לשלמם כתנאי לביצוע העסקה נשוא ההסכם או למימוש הפרויקט, לרבות 

כל זיכוי באגרות בגין הבניינים הקיימים על מקרקעי הפרויקט וכל זכות ו/או יתרה ו/או פטור ו/או הטבה 
פרק חמישי לחוק מיסוי  ו/או הקלה ולרבות כל תשלום לפי כל אחד מסעיפי חוק מיסוי מקרקעין והוראות

 מקרקעין בפרט ו/או פקודת מס הכנסה בכלל ו/או בהתאם לכל הוראת חוק אחרת. 

לשם המטרות המנויות לעיל, ומבלי לפגוע בכלליותה של ההרשאה הנ"ל הננו מרשים ומיפים את מיופי הכוח  .28
 לעשות את כל הפעולות המפורטות להלן ו/או כל חלק מהן:

ו בפני כל אדם ו/או גוף ו/או מוסד ו/או פקיד ממשלתי ו/או עירוני ו/או להופיע בשמנו ובמקומנ .28.1
יפו ו/או הועדה המקומית לתכנון ובניה ו/או הוועדה  -אחר, לרבות אך לא רק, עיריית תל אביב

המחוזית לתכנון ובנייה ו/או ועדות ערר ו/או המועצה הארצית ו/או כל בעל תפקיד אשר ימונה על 
דין, רשות מקרקעי ישראל, קרן קיימת לישראל, רשות -תכנוני אחר, עורך ידם, ו/או כל גורם

הפתוח, פקיד הסדר קרקעות, מחלקת המדידות, הממונה על המחוז, ועדת בנין ערים מקומית 
ומחוזית, נוטריון, רשם המקרקעין, בפני כל פקיד אחר מלשכת רשם המקרקעין, רשם החברות, 

לפעול, במשרדי המפקח על מטבע חוץ, בבתי משפט מכל  המפקח על המקרקעין, במשרד ההוצאה

הדרגות וכן במשרדים ממשלתיים, מקומיים, עירוניים, מוניציפליים, ציבוריים, מוסדות בנקאיים, 
מוסדות פיננסיים ו/או מוסדות אחרים, כל בעל תפקיד אשר ימונה על ידי הנזכרים לעיל, כל מחזיק 

 ו/או בחלק מהם ו/או במקרקעין סמוכים הפרויקט רקעיבמקבנכס ו/או ו/או בעל זכויות אחר 
ו/או מי מטעמם, כל ערכאה שיפוטית ו/או מעין שיפוטית וכל אדם  הפרויקט למקרקעי לנכס ו/או

, הפרויקט ו/או גוף ו/או תאגיד, על מנת, בין היתר, לקבל כל מסמך וכל מידע בקשר עם מקרקעי
, בקשות, הצהרות, התחייבויות, טפסים, הסכמים, להצהיר ולחתום בשמי ובמקומי על כל תעודות

היתרים, בקשות, חשבונות, אישורים, קבלות, ויתורים, תוכניות לרבות תוכניות בניין עיר, תוכניות 
הגשה, תוכניות בנייה, כתבי שיפוי, שטרות מכל מין וסוג שהוא, תשריטים מכל מין וסוג שהוא, 

יטי איחוד, וכל מסמך או שטר אחר הדרושים לבצוע לרבות תשריטי חלוקה, תשריטי פיצול, תשר
הפעולות והמעשים המפורטים בייפוי כוח זה, וכן על בקשות ו/או מסמכ/ים לביטול ו/או לתיקון 
ו/או לשינוי של אלו ועל כל מסמך אחר אשר יידרש לשם מתן תוקף והוצאה לפועל של הסמכויות 

פי חוק התכנון והבניה והן לפי כל דין אחר הנוגע הניתנות בייפוי כוח זה והשימוש בהן וזאת הן ל
 לעניין.

לחתום בשמנו ובמקומנו ולהגיש לוועדת בנין ערים, עירונית ו/או מחוזית ו/או לכל מוסד תכנוני  .28.2
רלוונטי אחר, כל סוגי בקשות, תכניות, ערעורים, התנגדויות ומסמכים אחרים כלשהם ולפעול כל 

לא רק לאישור ו/או שינוי ו/או תיקון תכנית בניין עיר, פעולה שהיא בקשר לכך, לרבות אך 
 בקשה/ות להיתר/י בניה וכן על כל תכניות ומסמכים אחרים. 

לערוך כל בירור, לבקש ולקבל מאת כל מוסד ו/או רשות כל מסמך ו/או מידע ו/או פרט ו/או אישור  .28.3
 ו/או למקרקעי הפרויקט ו/או הדירה החדשה. לנכסביחס 
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לומים, המיסים, האגרות, ההיטלים, הארנונות וכל תשלום אחר ללא יוצא מן לשלם את כל התש .28.4
הכלל לכל רשות ואדם שהוא, עבורנו ובמקומנו, לשם ביצוע הפעולות והמעשים המפורטים בייפוי 

כוח זה, ובכלל זה להגיש השגות ו/או תביעות ו/או בקשות בקשר עם ביצוע תשלום כל  כאמור 
 לעיל.

אינו בא לצמצום או להגבלת הפעולות שמיופי הכח ימצאו לנכון ויש לראותן  פרוט הפעולות הנ"ל .28.5
 במובן הרחב ביותר והרינו מסכימים מראש לכל מעשי מיופי הכוח שיעשו על פי ייפוי כח זה.

וזכויותיו עומדות ותלויות ביפוי כוח זה, הוא יהיה  הו/או מי מטעמ חברההיות ויפוי כוח זה ניתן לטובת ה .29
ולא תהיה לנו רשות לבטלו או לשנותו וכוחו יהיה יפה גם אחרי פטירתנו, והוא יחייב גם את  בלתי חוזר

הרי הוא יהיה בתוקף גם במקרה  -יי כוח זה ע"י תאגידו, ואם ניתן יפו, ומנהלי עזבונינויורשינו, אפוטרופסינ
 יו"ב.של פרוק ו/או מחיקה ו/או הסדר נושים ו/או הקפאת הליכים ו/או כינוס נכסים וכ

מיופי הכוח יהיו רשאים לחתום, מכוחו של יפוי כוח זה, על יפויי כוח בלתי חוזרים לטובת מיופי הכוח עצמם,  .30
כולם או חלקם, ו/או לטובת עו"ד אחרים לבצע פעולות ספציפיות מתוך הפעולות המנויות בייפוי כוח זה 

 לעיל.

ע הפעולות ו/או מי מהם ולבצע כל פעולה אשר ביותר האפשרי לצורך ביצו מרחיביפוי כח זה יפורש באופן ה .31
 לבצע עפ"י דין גם אם לא נרשמה במפורש ביפוי כח זה. /םהכוח רשאי יפומי

יפויי הכח מתייחס למקרקעי הפרויקט, גם אם מספרי החלקות ו/או הגושים ישתנו עקב פעולות תכנוניות  .32
 י הפרויקט ככל ויהיו כאלה.כלשהן, ויש לראות יפויי הכח כמתייחס לכל סימון חדש של מקרקע

בכל דבר וענין הנוגע להסכם ו/או להוצאתו אל הפועל ו/או  חברהמיופי הכוח יהיו רשאים לייצג את ה .33
 הו/או מי מטעמ חברהלפרויקט ו/או למקרקעי הפרויקט ו/או בכל הליך שיתנהל, אם יתנהל, ביני ובין ה

 ואין ולא תהיה לי כל טענה בקשר לכך.)לרבות בפני בורר ו/או שמאי ו/או הליך שיפוטי אחר( 

אנו מתחייבים שלא לבוא בכל טענה, דרישה או תביעה לבאי כוחנו הנ"ל בקשר לכל פעולה שתבוצע על ידם  .34
 על פי יפוי כח זה.

 לרבות לשון נקבה ולהפך. -לרבות לשון יחיד ולהפך, ולשון זכר  -ביפוי כוח זה לשון רבים  .35

 

 היום ______ בחודש ______ שנת ______:ולראיה באתי/נו על החתום, 

   

 

 ______, ת.ז. ______       

  

 ______, ת.ז. ______     

 אישור עו"ד

אני, הח"מ, עו"ד __________, מרחוב __________, מאשר בזאת כי ביום __________ חתם/מו בפני מר/גב' 
_____, בעל ת.ז. ________, מר/גב' __________, בעל ת.ז. _______________ שזהותם הוכחה לי להנחת 

סברתי את משמעותו ואת התוצאות ולאחר שהדעתי על פי תעודות הזהות הנ"ל, מרצונם החופשי על יפוי הכוח הנ"ל 
 החוקיות הנובעות ממנו. 

  

 ________________               תאריך: _________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                                                                                         
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  5נספח י'

 ייריםייפוי כוח לפעולות מול בנק יחיד ד

 אנו הח"מ, ביחד וכל אחד מאתנו לחוד:

 _____________________ ת.ז._________________

 _____________________ ת.ז._________________

, ואשר ידועה יפו-אביב-אשר הננו בעלי הזכויות במקרקעין הידועים כדירה מס' _____ ברח' ____ מספר ___ בתל
"(, אשר לגביו או לגבי חלק מהם רשומה בלשכת הנכס)להלן: " 7000גם כתת חלקה ____ בחלקה ____ בגוש 

הבנק או שעבוד לטובת בנק __________________ )להלן: "רישום המקרקעין ו/או ברשם המשכונות משכנתה ו/
"( וכן את חברהה)להלן: " [החברה] ", בהתאמה( ממנה/ים בזה את ____________המשכנתה" -" והממשכן

וכן את עוה"ד _______________ מרח'  ]עורכי הדין של הבעלים[עוה"ד ___________ מרח' ____________ 
"(, להיות ב"כ החוקי/ים שלנו לשם הכוח ימיופ)להלן ביחד ולחוד: " [החברה]עורכי הדין של ____________ 

 הבאות או חלק מהן כמפורט להלן: עשייה בשמנו ובמקומנו, את כל הפעולות

ומתן ככל הנדרש על מנת לקבל את הסכמתו ו/או  לפנות בשמנו ובמקומנו לבנק הממשכן ולנהל עמו משא .1
 אישורו לכל המפורט להלן: 

בקשר עם הנכס )להלן:  חברהלהסכם התחדשות עירונית )הריסה ובניה(, שנחתם בינינו לבין ה .1.1
 כאמור."(, ככל ונדרשת הסכמה ההסכם"

לשעבוד הנכס לטובת בנק או חברת ביטוח לשם קבלת מימון לפרויקט אשר יוקם בהתאם  .1.2
 "(.הפרויקטלהוראות ההסכם )להלן: "

 למחיקת והסרת המשכנתה מהנכס כנגד מתן בטוחה לבנק הממשכן.  .1.3

למחיקת הבית המשותף בו מצוי הנכס וכן לרישום בית משותף בבניין החדש שיוקם על ידי  .1.4
 ; חברהה

לשעבוד הדירה החדשה לה הנני זכאי בהתאם להוראות ההסכם לטובת הבנק הממשכן תוך הסרת  .1.5
 לבנק הממשכן; חברהמציא התוביטול הבטוחה אשר 

להגיע לכל הסכמה עם הבנק הממשכן, לשם ביצוע האמור ביפוי כוח זה ולשם הוצאתו אל הפועל  .1.6
 של הפרויקט.

העתק( מכל מסמך שיידרש בקשר עם ביצוע האמור בייפוי כח לקבל כל מידע ו/או לעיין, ולקבל )מקור או  .2
 זה.

זכאי להופיע ולהצהיר בפני הבנק  ממיופי הכחלשם ביצוע סמכויותיהם לפי ייפוי כוח זה יהיה כל אחד  .3
הממשכן ובפני כל מוסד או גוף או פקיד ממשלתי או עירוני, לרבות רשויות המס ולחתום בשמנו על כל 

ות, הסכם, התקשרות ועל כל מסמך אחר שיהיה צורך בו או אשר יידרש לשם מתן הצהרה, בקשה, התחייב
 תוקף והוצאה לפועל של הסמכויות הניתנות בייפוי כוח זה והשימוש בהן.

כל פעולה או מעשה של מיופי הכוח בקשר עם ייפוי כוח זה יחייבו אותנו ואת יורשינו ואת כל הבאים מכוחנו  .4
לכל הפעולות שתעשינה על ידי מיופי הכח ו/או על ידי הפועלים מכוחם  ואנו מאשרים ומסכימים מראש

 בתוקף ייפוי כוח זה.

ייפוי כח זה הינו סופי ובלתי חוזר הואיל וקשורות בו זכויות צד ג' אחר, אנו לא נהיה רשאים לבטלו או  .5
 לשנותו והוא יחייב את כל הבאים מכוחנו או חליפינו.

יהיו רשאים להעביר יפוי כח זה בשלמותו או באופן חלקי לאחר  מיופי הכח כן אנו מסכימים בזה במפורש כי .6
 או לאחרים.

בכל דבר וענין הנוגע לנכס ו/או לפרויקט ו/או להסכם ו/או בכל  חברההכוח יהיו רשאים לייצג את ה ימיופ .7
אחר( ואין ולא )לרבות בפני בורר ו/או שמאי ו/או הליך שיפוטי  חברההליך שיתנהל, אם יתנהל, ביני ובין ה

 תהיה לי כל טענה בקשר לכך.
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 במקרה שייפוי כח זה נחתם ע"י יחיד, הוא ייקרא בלשון יחיד. .8

 

 ולראיה באנו על החתום ביום _________:

   

 

 __________, ת.ז. _________      

  

 _________, ת.ז. ______     

 

 אישור עו"ד
אני, הח"מ, עו"ד __________, מרחוב __________, מאשר בזאת כי ביום __________ חתם/מו בפני מר/גב' 
______, בעל ת.ז. __________ ומר/גב' __________, בעל ת.ז. __________ שזהותם הוכחה לי להנחת דעתי 

רתי את משמעותו ואת התוצאות על פי תעודות הזהות הנ"ל, מרצונם החופשי על יפוי הכוח הנ"ל ולאחר שהסב
 החוקיות הנובעות ממנו. 

   

 חתימה  תאריך

 

  



- 92 - 

 

 'אנספח י

 פרוטוקול החברה לאישור העסקה נשוא הסכם זה ולמתן ייפוי כוח למחיקת הערות אזהרה

 [לאחר בחירת המציע הזוכה בהליך ההזמנה להציע הצעות]**יצורף 
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 נספח יב' 

 מינוי והסמכה לנציגות הדייריםכתב 
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 י"ג נספח 

 נספח הוראות הביטוח ונוסח אישורי ביטוח החברה 

בין בעצמה ובין מבלי לגרוע מאחריות החברה על פי ההסכם או על פי כל דין, על החברה לערוך ולקיים  .1
באמצעות חברת ביטוח מורשית  המפורטים להלןאת הביטוחים , על חשבון החברהבאמצעות קבלן מטעמה, 

 "(:ביטוחי החברה)להלן: " כדין

 אחריות כלפי צד שלישיביטוח  .1.1

ביטוח לכיסוי חבות על פי דין כלפי צדדים שלישיים בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו  .1.1.1
ולתקופת למקרה  ₪ 4,000,000, בגבול אחריות בסך של הבניינים הקיימיםבקשר עם 

 יטוח. הב

 מועד התחלת הקמת הפרויקט. ועד פינוי הדירות הביטוח ייערך ממועד  .1.1.2

נציגות הדיירים, המנהלת והעירייה, בכפוף לסעיף  ,הביטוח ייערך על שם החברה, הדיירים .1.1.3
 לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. "אחריות צולבת", 

 . ₪ 50,000למקרה ביטוח בסך של ית מרבית הביטוח יהיה כפוף להשתתפות עצמ .1.1.4

 ביטוח עבודות קבלניות  .1.2

מועד השלמת הפרויקט ועד הבניה ולמשך כל תקופת הקמת הפרויקט, הביטוח ייערך ממועד  .1.2.1
  לדיירים ו/או לחברה.המלאה  ומסירתו

קבלני העירייה, קבלנים ו, מנהלתהנציגות הדיירים, הביטוח ייערך על שם החברה, הדיירים,  .1.2.2
 . שנה )מכל דרגה(מ

, הנובע פרויקטחודשים, שתכסה אובדן או נזק ל 24הביטוח יכלול תקופת תחזוקה בת  .1.2.3
 קיום התחייבויות החברה כלפי הדיירים, אבדןשם להנדרשות מביצוע עבודות התחזוקה 

ואובדן או נזק הבניה שאירע בתקופת התחזוקה והתהווה בתקופת  ,לעבודות נזק או
 ואשר התגלה בתקופת התחזוקה.הבניה שמקורו בתקופת  פרויקט,ל

היקף הכיסוי לפי הביטוח יהיה בהתאם לנוסח הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, הידוע  .1.2.4
או כל מהדורה  2016מהדורה "מנוביט"/ כ"ביט"/ "מגדלביט"/ "פסגה"/ "הראלביט"/ 

 מקבילה ו/או מאוחרת להם. 

ון ו/או התניות לעניין אמצעי בטיחות כלשהם, באופן הביטוח לא יכלול התניות לעניין מיג .1.2.5
 שקיומם יהווה תנאי לכיסוי על פי הפוליסה.

ייועדו לצרכי כינון ושיקום האובדן או הנזק שבגינו  תגמולי ביטוח לפי הפוליסהמובהר כי  .1.2.6
 שולמו וזאת בלבד.

  –הוראות כדלקמן ההביטוח יכלול את  .1.2.7

ל סיבה שהיא, הביטוח ימשיך במקרה בו תופסק ההתקשרות עם החברה מכ .1.2.7.1
מנהלת ו/או ו/או הו/או נציגות הדיירים להיות בתוקף ויכסה את הדיירים 

אחר שהכללתו תתבקש בהתאם להוראה בכתב למבטח מאת קבלן , וכל העירייה

 הדיירים, והכל בכפוף לתשלום יתרת הפרמיה בגין הביטוח )ככל ותיוותר(. נציגות 

ו/או תוארך תקופת הביטוח לבקשת החברה , הבניהבמקרה של הארכת משך  .1.2.7.2
בגין הארכת סבירה נוספת פרמיה תשלום מראש, וזאת בכפוף לנציגות הדיירים 
 .בידי החברה התקופה כאמור

יושב סכום הביטוח לקדמותו החל  לפוליסה 1לאחר קרות מקרה ביטוח לפי פרק  .1.2.7.3
ביטוח  מיום קרות מקרה הביטוח ועד לתום תקופת הביטוח תמורת תשלום דמי

 נוספים יחסיים על חשבון החברה. 
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בנספח תיאור ביטוח העבודות של הביטוח יכלול את פרקי הביטוח והכיסויים המפורטים  .1.2.8
 להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  (1י"ג)כנספח , המצורף החברה

 ביטוח אחריות מקצועית  .1.3

ולמשך כל תקופה נוספת בה עשויה להיות תחילת הקמת הפרויקט הביטוח ייערך ממועד  .1.3.1
, ולמצער לתקופה בת שלוש שנים הפרויקטאחריות על פי דין בקשר עם החברה מוטלת על 

 . השלמת הבניה של כלל הפרויקטנוספות ממועד 

על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במשך החברה הביטוח יכסה את אחריות  .1.3.2
ו/או החברה תקופת הביטוח בשל הפרת חובה מקצועית ו/או טעות ו/או השמטה מצד 

לאחר המועד למפרע המפורט להלן, וזאת בגבולות אחריות מטעם החברה שאירעו הבאים 
 למקרה ולתקופת הביטוח.  ₪ 10,000,000שלא יפחתו מסך של 

ו/או נציגות הדיירים ו/או המנהלת ו/או הדיירים החברה ו/או ורחב לשפות את הביטוח י .1.3.3
 ו/או נציגות הדיירים הדייריםהחברה ו/או בגין אחריות שעשויה להיות מוטלת על העירייה 

, מטעם החברהו/או הבאים  החברהלמעשה ו/או מחדל מצד  ו/או המנהלת ו/או העירייה

ו/או נציגות הדיירים ו/או המנהלת  כלפי הדיירים רההחבוזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות 
 . ו/או העירייה

 .למקרה ביטוח ₪ 350,000של שלא תעלה על סך הביטוח יהיה כפוף להשתתפות עצמית  .1.3.4

הביטוח לא יכלול חריגים בדבר אי יושר עובדים, אובדן מסמכים ואובדן שימוש/עיכוב עקב  .1.3.5
 מקרה ביטוח. 

 חודשים מתום תוקף הביטוח.  12 הביטוח יכלול תקופת גילוי בת .1.3.6

 .התחלת הבניההביטוח יכלול מועד למפרע שאינו מאוחר למועד  .1.3.7

 ביטוח חבות המוצר  .1.4

ממנו או כל חלק השלמת הבניה של כל הפרויקט ממועד  באמצעות החברההביטוח ייערך  .1.4.1
 החברהולמשך כל תקופה נוספת בה עשויה להיות מוטלת על )לפי המוקדם מבין השניים( 

, ולמצער לתקופה בת שלוש שנים נוספות ממועד הפרויקטיות על פי דין בקשר עם אחר
 השלמת הבניה של כל הפרויקט.

ו דרישה, אבשל תביעה הפרויקט על פי דין בקשר עם  החברההביטוח יכסה את אחריות  .1.4.2
שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שאירעו לאחר 

 ₪ 15,000,000מפרע המפורט להלן, וזאת בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של המועד ל
 למקרה ולתקופת הביטוח.

 .למקרה ביטוח ₪ 350,000של שלא תעלה על סך הביטוח יהיה כפוף להשתתפות עצמית  .1.4.3

בגין  ו/או נציגות הדיירים ו/או המנהלת ו/או העירייההביטוח יורחב לכלול את הדיירים  .1.4.4
, בכפוף לסעיף ו/או נציגות הדיירים ו/או העירייה לפרויקטהדיירים החברה ו/או אחריות 

 "חבות צולבת". 

 חודשים מתום תוקף הביטוח.  12הביטוח יכלול תקופת גילוי בת  .1.4.5

 .התחלת הבניההביטוח יכלול מועד למפרע שאינו מאוחר למועד  .1.4.6

ערוך את ויקט על החברה להפרולמשך כל תקופת ביצוע הפינוי ממועד  -ביטוחי רכב וצמ"ה  .1.5
 הביטוחים להלן: 

יוד מכני הנדסי כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב וצ ביטוח חובה .1.5.1
 החייבים בביטוח חובה.
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יוד מכני הנדסי עקב השימוש בכלי רכב ו/או וצ ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש צד שלישי .1.5.2
בגין נזק לכלי רכב  ₪ 750,000א יפחת מסך של החייבים בביטוח חובה בגבול אחריות של

 בגין נזק אחד.לכלי צמ"ה  ₪ 1,000,000של ומסך  אחד

הנדסי המובאים המכני הציוד והלכלל כלי הרכב  ביטוח "מקיף" ו/או "כל הסיכונים" .1.5.3
. על אף האמור לעיל, הפרויקטבקשר עם החברה מי מטעם החברה ו/או על ידי מקרקעין ל

לערוך ביטוח "מקיף" ו/או "כל הסיכונים" כאמור בסעיף זה, במלואם לחברה הזכות שלא 
 להלן יחול כאילו נערכו הביטוחים האמורים במלואם. 15או בחלקם, אולם האמור בסעיף 

 כדלקמן:ההוראות ביטוחי החברה יכללו את  .2

ו/או המנהלת ו/או ו/או נציגות הדיירים בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי הדיירים הוראה  .1.1
הבאים מטעם הגופים הנזכרים לעיל, ובלבד שהוויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק העירייה ו/או 

 בזדון.

זכות הדיירים לקבלת תגמולי ביטוח ו/או לקבלת שיפוי על פי ביטוחי החברה לא תושפע  הלפיהוראה  .1.2
י החברה, במהלך תחולתם, בעת חידושם או ממידע בלתי נכון שנמסר למבטח בתום לב בעת עריכת ביטוח

 במסגרת הגשת תביעה על פיהם ו/או מאי קיום תנאי כלשהו מתנאיהם בתום לב.

ביטוחי החברה אינם כוללים חריג לחבות המבטח עקב ו/או בקשר עם רשלנות רבתי מצד  הלפיהוראה  .1.3
וע מחובות המבוטח וזכויות יחיד מיחידי המבוטח ו/או הבאים מטעמם, ובלבד שלא יהיה באמור כדי לגר

 .1981 –המבטח על פי חוק חוזה הביטוח תשמ"א 

ו/או ו/או נציגות הדיירים ביטוחי החברה ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי הדיירים  הלפיהוראה  .1.4
 , וכי המבטח מתחייב שלא להעלות כל טענה בדבר שיתוף ביטוחי הנ"ל.ו/או העירייה המנהלת

 -ה פוליס/או וטוח בי יהמצאת אישור .3

את אישור עריכת  מועד הפינוי וכתנאי לפינוי,טרם ימים לפחות  7הדיירים, נציגות על החברה להמציא לידי  .1.5
אישור והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: ", (2י"ג)כנספח המצורף  אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח

 "( חתום על ידי מבטח החברה. אחריות כלפי צד שלישי – קיום הביטוחים

את אישור  מועד התחלת הבניה וכתנאי לה,טרם ימים לפחות  7הדיירים, נציגות על החברה להמציא לידי  .1.6
אישור קיום והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: ", (3י"ג)כנספח המצורף  ,עריכת ביטוחי החברה

 "( חתום על ידי מבטח החברה. הביטוחים

אחריות כלפי צד שלישי ו/או אישור קיום הביטוחים יחדיו, ייקראו להלן:  – יטוחיםאישור קיום הב
 ". אישורי הביטוח"

ה תקפה של הביטוח המפורט בסעיף פוליסמהדיירים העתק נציגות לידי המציא יתירה מכך, על החברה ל .1.7
 . לכך ימים ממועד קבלת דרישת נציגות הדיירים 7"(, וזאת תוך הפוליסה)להלן: " לעיל 1.2

המעיד על עריכת קיום ביטוחים, לעיל, לחברה נתונה הזכות שלא להמציא אישור  3.1על אף האמור בסעיף  .1.8
)לפי המוקדם מבין הושלם הפרויקט או כל חלק ממנו לעיל, וזאת כל עוד לא  1.4הביטוח המפורט בסעיף 

 השניים(. 

הדיירים נציגות החברה להפקיד בידי לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי החברה או כל חלק מהם, על  .1.9
בגין הארכת )לפי העניין( אישור קיום הביטוחים ו/או  אחריות כלפי צד שלישי – את אישור קיום הביטוחים

 1.1התקופה המפורטת בסעיף וזאת למשך  ,תוקפם של ביטוחי החברה או כל חלק מהם לתקופה נוספת
 1.4.1-ו 1.3.1תקופה ממושכת יותר כמפורט בסעיפים למשך ביצוע הפרויקט ו/או כל תקופת לעיל ו/או 

 ., לפי הענייןלעיל

כדי להוות להלן,  4ו/או הפוליסה ו/או בעריכת השינויים כאמור בסעיף י הביטוח אישוראין בהמצאת  .1.10
הדיירים על  יטיל אחריות כלשהאין בהם כדי להו ביטוחי החברה לדרישות נספח זה, אישור בדבר התאמת

 פי כל דין. ו עלאהסכם הפי  עלהחברה צמצם את אחריות הדיירים או לו/או נציגות 

  -ה פוליסהו/או י הביטוח בדיקת אישור .4

, הפוליסההביטוח ו/או את י דיירים תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישורנציגות ל .4.1
או לעיל, ועל החברה לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה  3שיומצאו על ידי החברה כאמור בסעיף 

 הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי החברה להתחייבויות החברה על פי נספח זה.

ולדרישת השינויים כמפורט בסעיף ה פוליסהו/או י הביטוח הדיירים לבדיקת אישורנציגות זכות  .4.2
הדיירים כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי נציגות הדיירים ו/או לעיל, אינן מטילות על  4.1

החברה, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת 
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עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין  ההדיירים דרשנציגות על החברה על פי נספח זה, וזאת בין אם 
 ובין אם לאו.הפוליסה ו/או את י הביטוח שוראת אי ההדיירים בדקנציגות אם לאו, בין אם 

הנה בבחינת  (,1י"ג)נספח , לרבות בלעיל 1 ףבסעיהמפורטים מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות  .5
מזערית המוטלת על החברה, שאינה פוטרת את החברה ממלוא חבות החברה על פי ההסכם ו/או על דרישה 

בכל הקשור לגבולות ו/או נציגות הדיירים ישה כלפי הדיירים פי דין. לחברה לא תהא כל טענה ו/או דר
 האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף ביטוחי החברה. 

 מכל לגרוע באות ןאינ, ועריכת ביטוחי החברה בהתאם להן זהדרישות הביטוח המפורטות במסגרת נספח  .6
 כלשהי מאחריות החברה את לשחרר כדי בהן ואין ,דין לכ פי על או/ו ההסכם פי על חברהה של התחייבות

 .ביטוחי החברה במסגרת מכוסה שאינו או המכוסה, הפסדאו  נזקאובדן או  בגין

סכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בביטוחי החברה. מלוא האחריות הבלעדית לשאת ב על החברה .7
 סכום שיגיע לחברה על פי ההסכם.הדיירים מכל נציגות סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי 

  -כדלקמן )לפי העניין( על החברה לפעול לעיל  1.3.1-ו 1.2.1, 1.1.1בסעיפים ות הנקובות משך כל התקופ .8

 הנקובים בביטוחי החברה.  לשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח .8.1

 להאריך את ביטוחי החברה מדי פעם בפעם לפי הצורך. .8.2

ו/או פרויקט דיירים, על קרות אובדן או נזק ו/או פגיעה לגות הנצילהודיע מיד בכתב למבטח ו .8.3
בירור האובדן הדיירים לשם נציגות ולשתף פעולה עם המבטח ו ,לצדדים שלישיים ו/או לעובדים

 על פי ביטוחי החברה.ו/או נציגות הדיירים שמירה ומימוש של זכויות הדיירים או הנזק, 

רה )לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, המלצות הסקר את כל תנאי ביטוחי החבבקפדנות לקיים  .8.4
 (; לעיל 1.2המפורט בסעיף ביטוח ההחיתומי בקשר עם 

לערוך טרם תחילת ביצוע עבודות כלשהן בסמיכות לרכוש, קרקע או בניין צדדים שלישיים, דו"ח  .8.5
מים, הנדסי בדבר מצב הרכוש, הקרקע או הבניין האמורים, המתאר פגמים קיימים, ככל וקיי

טרם תחילת ביצוע עבודות בינוי ו/או  החברהימלאו  ןוהוראות לנקיטת אמצעי מניעה, אות
   הריסה.

אצל הרשויות המתאימות, את המיקום המדויק, בו מצויים באזור הבניה לוודא טרם תחילת ביצוע  .8.6
 , צינורות, כבלים וכל מתקן אחר שהוא. המקרקעיןהתת קרקעי של 

ין בעריכת ביטוחי החברה, בהמצאתם או בשינויים כדי להוות אישור בדבר מוסכם בזה במפורש כי א .9
או לצמצם את אחריות ו/או נציגות הדיירים ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על הדיירים  ,התאמתם
 פי הסכם זה או על פי כל דין.-החברה על

נציגות הדיירים כתוצאה  על החברה מוטלת האחריות המלאה והבלעדית לנזקים שיגרמו לדיירים ו/או .10
מהפרת תנאי ביטוחי החברה על ידי החברה ו/או הבאים מטעם החברה, באופן המפקיע את זכויות החברה 
ו/או את זכויות הדיירים ו/או נציגות הדיירים על פי ביטוחי החברה, ולחברה לא תהיינה דרישות ו/או 

 ו נציגות הדיירים בקשר לכך.תביעות ו/או טענות כספיות ו/או אחרות כלפי הדיירים ו/א

ככל שלדעת החברה קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי החברה או לערוך ביטוחים נוספים או משלימים  .11
את הביטוח  לערוך על חשבון החברהלהרחיב את היקף ביטוחי החברה ו/או לביטוחי החברה, על החברה 

 2או המשלים את ההוראות המפורטות בסעיף , ולהחיל על הביטוח הנוסף הנוסף או המשלים כאמור לעיל
 לעיל. 

ו/או קבלני המשנה ו/או הקבלנים יובאו לידיעת מנהלי ועובדי נספח זה על החברה לגרום לכך כי הוראות  .12
 . קבלני המשנההקבלנים ועובדי ומנהלי 

נאותים כי הינם אוחזים בביטוחים קבלנים ו/או קבלני משנה, על החברה לוודא כתנאי לתחילת העסקת  .13
. לעיל 1.5, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, ביטוחי הרכב והצמ"ה המפורטים בסעיף ביחס לפעילותם

קבלני משנה מוטלת קבלנים ו/או למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות ל
 על החברה.
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לא תוטל כל אחריות ו/או העירייה /או המנהלת וו/או נציגות הדיירים מובהר ומוצהר בזאת, כי על הדיירים  .14
ו/או קבלנים ו/או  לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש המובא על ידי החברה ו/או מי מטעם החברה

לרבות נזק תוצאתי מכל , מקרקעין( לוציוד מכני הנדסי )לרבות כלי עבודה, מתקני עזר, כלי רכבקבלני משנה 
ר לחברה הזכות לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכב, הצמ"ה והביטוחים הנוספים , וכן לנזק אשסוג הנובע מכך

לעיל, או שלחברה הייתה הזכות לשיפוי  11-ו 1.5ו/או המשלימים שנערכו בידי החברה כאמור בסעיפים 
בגינם אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה במסגרת ביטוחי הרכב, הצמ"ה והביטוחים הנוספים ו/או 

ורים, ולחברה לא תהא כל טענה או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור, אולם המשלימים האמ
על החברה לשפות את הדיירים ו/או נציגות  הפטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

ירים ו/או הדיירים ו/או המנהלת ו/או העירייה בגין טענה ו/או תביעה שתופנה כלפי הדיירים ו/או נציגות הדי
 המנהלת ו/או העירייה בקשר עם האמור בסעיף זה.

דיירים תהא הזכות )אך לא החובה( לערוך נציגות הככל וביטוחי החברה לא יערכו במלואם בידי החברה, ל .15
את ביטוחי החברה תחת החברה, לשלם את דמי הביטוח, לנכות דמי ביטוח אלו מכל סכום שיגיע לחברה 

דין דמי הביטוח כאמור יהיה  .דמי הביטוח האמורים מהחברה בכל דרך אחרת בכל זמן שהוא, לגבות את
 כדין חוב שיישא ריבית והצמדה.

על אף האמור לעיל, אי המצאת  .נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם .16
 10אלא אם חלפו לעיל לא תהווה הפרה יסודית של ההסכם,  3הביטוח במועדים המפורטים בסעיף  יאישור

לידי  ולא הומצאי הביטוח הביטוח, ואישורי הדיירים בכתב להמצאת אישורנציגות ימים ממועד בקשת 
 הדיירים.נציגות 
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 ( 1י"ג)נספח 

 תיאור ביטוח העבודות הקבלניות של החברה 

את פרקי  יכלולהסכם לי"ג לנספח  2ביטוח העבודות הקבלניות שייערך בידי החברה בהתאם להוראות סעיף 
 הביטוח והכיסויים המפורטים להלן:

 נזק רכוש  -( 1פרק ) .1

 ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" המכסה אבדן או נזק פיזי ובלתי צפוי שייגרם לעבודות.  .1.1

לרבות עלות  ,, בערכי כינוןכל שלבשל ההקמה ערך העבודות ישקף את מלוא עלות  - סכום הביטוח
כל שלב בתוספת מע"מ לעניין אמורים להוות חלק בלתי נפרד מ החומרים, הפריטים והציוד הקל אשר

מכל הפרויקט של  והיה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכ חלקם של הדיירים בפרויקט.
מאת ולשלוח לדיירים אישור מידית סיבה שהיא, על החברה חלה החובה לעדכן את סכום הביטוח 

 המעיד על ביצוע העדכון האמור. ,המבטח

  -הביטוח לפי הפרק יורחב לכסות אובדן או נזק מפני ו/או בקשר עם המפורט להלן  .1.2

כיסוי במלוא ערך העבודות מפני סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע, פריצה, גניבה, שוד, נזק  .1.2.1
 ונזק עקיף מתכנון, חומרים ועבודה לקויים., פרעות, שביתות בזדון

 ₪ 2,500,000לאחד מיחידי המבוטח בסכום של כיסוי בגין נזק לרכוש עליו עובדים השייך  .1.2.2
כיסוי זה יחול גם ביחס לנזק שעשוי להיגרם לחלק מהפרויקט  למקרה ולתקופת ביטוח.

 שבנייתו הושלמה כתוצאה מעבודות הקמה של חלק אחר של הפרויקט. 

למקרה  ₪ 7,500,000כיסוי בגין נזק לרכוש סמוך השייך לאחד מיחידי המבוטח בסכום של  .1.2.3
כיסוי זה יחול גם ביחס לנזק שעשוי להיגרם לחלק מהפרויקט שבנייתו  ופת ביטוח.ולתק

 הושלמה כתוצאה מעבודות הקמה של חלק אחר של הפרויקט.

כיסוי לרכוש המהווה חלק מהעבודות בעת העברתו )כולל פריקה וטעינה( או בעת אחסונו  .1.2.4
 ולתקופת ביטוח.למקרה סכום הביטוח מ 5% -בסכום השווה למקרקעין מחוץ ל

 ₪ 750,000כיסוי לציוד קל, מתקנים ומבני עזר שאינם חלק מהפרויקט הסופי בסכום של  .1.2.5

 ( למקרה ולתקופת ביטוח.₪ 50,000 –)מקס' לפריט 

 .  למקרה ולתקופת ביטוחסכום הביטוח מ 10%-כיסוי בגין פינוי הריסות בסכום השווה ל .1.2.6

גחה של אדריכלים, מהנדסים ומומחים לשם כיסוי בגין הוצאות תכנון, מדידה, פיקוח והש .1.2.7
 למקרה ולתקופת ביטוח.סכום הביטוח מ 7.5% -כינון הנזק בסכום השווה ל

 הכרחיים ותוספות הביטוח, כתוצאה משינויים מקרה בעקבות למבוטח שייגרמו הוצאות .1.2.8
הנזק  או האובדן קרות לפנין על יד נדרשו לא שאלה בתנאי המוסמכות הרשויות ע"י שידרשו

 .  למקרה ולתקופת ביטוחסכום הביטוח מ 10% -בסכום השווה ל

סכום הביטוח מ 15%-כיסוי בגין נזק ישיר מתכנון, חומרים ועבודה לקויים בסכום השווה ל .1.2.9
 .  למקרה ולתקופת ביטוח

 בשבתות עבודה נוספות, לרבות עבור משלוחים דחופים, שעותכינון הנזק  זירוזלהוצאות  .1.2.10

למקרה  ₪ 1,000,000הנזק ולא פחות מסך של מ 10% -השווה ל וחגים או בלילה בסכום
 ולתקופת ביטוח.

הממוצע הנהוג בסביבת המגורים ר הדירה שכמכפלת להשווה הוצאות דיור חלופי בסך  .1.2.11
למקרה ולתקופת ,  חודשים 24 -הדירות במספר הדירות בשל הממוצע  ןובהתאם לגודל

 .מעל ובנוסף לסכום הביטוח ביטוח

  -כדלקמן למקרה ביטוח הביטוח לפי הפרק יהיה כפוף להשתתפות עצמית מרבית  .1.3

 כמקובל.  –נזקי טבע ורעידת אדמה  .1.3.1
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 . ₪ 500,000 –נזק ישיר מתכנון לקוי / עבודה לקויה / חומרים לקויים  .1.3.2

 . ₪ 250,000 –כל נזק אחר  .1.3.3

 אחריות כלפי צד ג'  -( 2פרק ) .2

ים שלישיים בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו ביטוח לכיסוי חבות על פי דין כלפי צדד .2.1
 ולתקופת הביטוח. למקרה  ₪ 20,000,000, בגבול אחריות בסך של פרויקטבקשר עם ה

  -ן כדלקמההוראות הכיסויים והביטוח יורחב לכלול את  .2.2

כיסוי בגין חבות עקב פגיעה או נזק לרכוש עקב השימוש בכלי רכב אשר נגרם בתחום  .2.2.1
למקרה ולתקופת הביטוח מעבר  ₪ 2,000,000וזאת בסך של  םו/או בסביבתמקרקעין ה

 לגבול האחריות המקובל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב. 

לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך  ",צולבת אחריות"סעיף הוראה לפיה הביטוח יהיה כפוף ל .2.2.2
 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 נזקים תוצאתיים עקב נזק ישיר לרכוש.כיסוי בגין  .2.2.3

הוראה לפיה רכוש הדיירים נחשב רכוש צד שלישי, למעט לעניין רכוש המכוסה תחת סעיפים  .2.2.4
 לעיל. 1.3.2-1.3.3

  –כדלקמן למקרה ביטוח הביטוח לפי הפרק יהיה כפוף להשתתפות עצמית מרבית  .2.3

 . ₪ 400,000 –נזק עקיף כתוצאה מפגיעה במתקנים תת קרקעיים  .2.3.1

 . ₪ 100,000 –כל נזק אחר  .2.3.2

  -הביטוח לפי הפרק לא יכלול את החריגים להלן  .2.4

 תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. .2.4.1

חבות בגין נזק גוף הנובע משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת  .2.4.2
 התעבורה, ואשר אין חובה חוקית לבטחו. 

למקרה  ₪ 3,000,000ם תת קרקעיים עד לסך של נזק עקיף כתוצאה מפגיעה במתקני .2.4.3
 ולתקופת ביטוח. 

למקרה ולתקופת  ₪ 5,000,000רעד והחלשת משען לרבות עקב שימוש בכלי רכב עד לסך של  .2.4.4
 ביטוח. 

 אחריות מעבידים -( 3פרק ) .3

 ביטוח לכיסוי חבות על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, .3.1
מקרקעין בגין פגיעה גופנית הנגרמת ב פרויקטכלפי המועסקים בקשר עם ביצוע ה ,1980-תש"ם

, בגבול אחריות בסך של פרויקטבמשך תקופת הביטוח, תוך כדי ועקב ביצוע ה םוסביבת
 לתובע, למקרה ולתקופת הביטוח.  ₪ 20,000,000

 הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר שעות עבודה והעסקת נוער.  .3.2

 . למקרה ביטוח ₪ 40,000לפי הפרק יהיה כפוף להשתתפות עצמית מרבית בסך של הביטוח  .3.3
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 אביב-תל 9)*( המנהלת מרחוב המסגר 

 אביב-, תל69)*( עיריית תל אביב יפו מרחוב אבן גבירול 

 

  

 תאריך הנפקת האישור: _____ אחריות כלפי צד שלישי  -אישור קיום ביטוחים  -( 2י"ג)נספח 

המפורט אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע 
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה 
לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם 

 מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור אופי העסקה המבוטח מבקש האישור

בעלי הזכויות    :שם
 בדירות בבניינים ברחוב 
בבניינם ברחוב יפת 

185 ,187 ,189 ,191 ,
בעיר   197 -ו  195, 193

/או ויפו,  -תל אביב 
 נציגות הנ"ל באמצעות 

גיא יקותיאל עוה"ד 
 ו/או מיכאל גבע

 נדל"ן   ☒ שם: 

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים ☐

פינוי ומסירת אחר:   ☒
 197 - 185יפת ברחוב  בניינים 

בקשר עם  יפו –בעיר תל אביב 
  בינוי –ביצוע פרויקט פינוי 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים  ☐

 מזמין מוצרים ☐

 בעלי דירותאחר:   ☒
 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.:  

 מען: מען:  

 כיסויים
סוג 

 הביטוח
חלוקה לפי 

גבולות אחריות 
או סכומי 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף

מ סכום
ט
ב
 ע

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 
 לנספח ד'

        רכוש

 ₪ 4,000,000     צד ג'
 

 אחריות צולבת  302
 מל"לכיסוי לתביעות  315
המנהלת /  –מבוטח נוסף  317

 עיריית תל אביב )*(
 מבקש האישור -מבוטח נוסף  318
 ראשוניות  328

 
אחריות 
 מעבידים

       

אחריות 
 המוצר

       

אחריות 
 מקצועית

       

        אחר

 (:ג'פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח 

009 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
לאחר משלוח הודעה  יום 30שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 

 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:
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  :האישור הנפקת תאריך בהקמה/  קבלניות עבודות ביטוח -אישור קיום ביטוחים  -( 3י"ג)נספח  
 תנאי כל את כולל אינו זה באישור המפורט המידע. בה המפורט למידע בהתאם, בתוקף ביטוח פוליסת ישנה שלמבוטח לכך אסמכתא מהווה זה ביטוח אישור

 בפוליסת האמור יגבר הביטוח בפוליסת הקבועים התנאים לבין זה באישור שמפורטים התנאים בין סתירה של במקרה, זאת עם יחד. וחריגיה הפוליסה
 .האישור מבקש עם מיטיב זה באישור תנאי שבו במקרה למעט הביטוח

מען הנכס  המבוטח האישור מבקש
המבוטח / כתובת 

 ביצוע העבודות 

 האישור מבקש מעמד

בעלי הזכויות בדירות    :שם
 – 185יפת בבניינים ברחוב 

ו/או  יפו בתל אביב 197
 נציגות הנ"ל באמצעות 

ו/או גיא יקותיאל עוה"ד 
 מיכאל גבע

  :שם
___________________ ו/או 

 קבלנים ו/או קבלני משנה 

 -185רחוב יפת 
בעיר תל  197

 יפו –אביב 

  מזמין 
  קבלן ראשי 
  נותנת הרשאה 
   בעלי דירות  –אחר 

 
 

 .פ.ח./ז.ת ת.ז./ח.פ.:  

 :מען מען:  

 כיסויים

 הפוליסה פרקי
 או אחריות גבולות לפי חלוקה
 ביטוח סכומי

 מספר
הפוליס

 ה

תארי
 ך

תחיל
 ה

תארי
 ך

 סיום

 סכום/  האחריות גבול
 העבודות שווי/  ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים

 מ סכום
 ט
 ב
 ע

 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש

 הסיכונים כל
 קבלניות עבודות

בתוספת מע"מ לעניין )

 (חלקם של בעלי הדירות
 :לדוגמה הרחבות

ויתור על תחלוף לטובת  המנהלת / עיריית תל   308     
 אביב )*(

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
 כיסוי בגין נזקי טבע  313
 כיסוי גניבה פריצה ושוד  314
 אדמה רעידת כיסוי  316
 המנהלת / עיריית תל אביב )*( –מבוטח נוסף  317
 האישור מבקש -נוסף  מבוטח  318
 מבקש האישור  - מוטב לתגמולי ביטוח  324
 ראשוניות   328

 

  חודשים 24    תקופת תחזוקה
 ₪ מלוא סכום הביטוח    בזדון נזק

נזק עקיף מתכנון, עבודה 
 וחומרים לקויים

 ₪ מלוא סכום הביטוח   
 ₪ 2,500,000    עובדים עליו רכוש
 ₪ 7,500,000    סמוך רכוש
 ₪ מסכום הביטוח 5%    ואחסנה בהעברה רכוש

 ₪ 750,000    ציוד קל, מתקנים ומבני עזר
 ₪ מסכום הביטוח 10%    הריסות פינוי

שכ"ט אדריכלים, מהנדסים 
 ומומחים

מסכום  7.5%   
 הביטוח

₪ 

הוצאות למילוי דרישות 
 רשויות מוסמכות

 ₪ מסכום הביטוח 10%   
נזק ישיר מתכנון, עבודה 

 וחומרים לקויים
 ₪ מסכום הביטוח 15%   

 24דיור חלופי לתקופה של 
  חודשים

     

 ג'  צד
 לפרקי בהתאם הרחבות

 :הפוליסה

 אחריות צולבת  302  ₪ 20,000,000   
המנהלת / עיריית תל  ויתור על תחלוף לטובת   308

 אביב )*(
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
 משימוש בצמ"הכיסוי בגין נזק שנגרם   312
 כיסוי לתביעות המל"ל  315
 המנהלת / עיריית תל אביב )*( –מבוטח נוסף  317
 האישור מבקש -נוסף  מבוטח  318
  ראשוניות  328

מפגיעה  ישירנזק 
במתקנים, צינורות 

 וכבלים תת קרקעיים

  ₪ מלוא גבול האחריות   

נזק תוצאתי מפגיעה 
במתקנים, צינורות 

 קרקעייםוכבלים תת 

   3,000,000 ₪  

  ₪ 5,000,000    רעד והחלשת משען

המנהלת / עיריית תל  ויתור על תחלוף לטובת   308  ₪ 20,000,000    אחריות מעבידים 
 אביב )*(

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
 המנהלת / עיריית תל אביב )*( –מבוטח נוסף  317
 האישור מבקש -נוסף  מבוטח  318
  ראשוניות  328

 אחריות צולבת  302 ₪ 15,000,000    המוצר חבות
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
/   מבוטח נוסף בגין מעשימבקש האישור   321

 מחדלי המבוטח 
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 אביב-תל 9מרחוב המסגר )*( המנהלת 

 אביב-, תל69)*( עיריית תל אביב יפו מרחוב אבן גבירול 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ראשוניות  328
 חודשים( 12)תקופת גילוי  332

 מקצועית אחריות
 

 לטובת מבקש האישורויתור על תחלוף   309 ₪ 10,000,000   
/   מבוטח נוסף בגין מעשימבקש האישור   321

 מחדלי המבוטח 
 מרמה ואי יושר עובדים  325
 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח  327
 ראשוניות  328
 חודשים( 12)תקופת גילוי  332

 :את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'()בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין פירוט השירותים 
009 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
לאחר משלוח  יום 30שינוי לרעה או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 

 הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 ' דנספח י

 כתב הסכמה של בני זוג

אני הח"מ ____________________, ת.ז. __________________, מאשר/ת את התקשרות בעלי/אשתי בן /ת 
"(  בחוזה לביצוע פרויקט התחדשות הממשכן" או "הבעלים" )להלן: __________, ת.ז. __________ –זוגי 

"( לעניין מלוא החוזה", "חברהה)להלן בהתאמה: " [החברה]עירונית )הריסה ובניה( עם _______________ 
, ואשר ידועה גם כתת חלקה ________ בחלקה יפו אביב-מספר ____ בתל יפתהזכויות בדירה מס' _____ ברח' 

"(, ונותן/ת את הסכמתי, באופן בלתי חוזר, לכל האמור המקרקעין" או "הדירה המקורית)להלן: " 7000____ בגוש 
 בחוזה, על נספחיו, לרבות לכל חוזה נוסף ו/או מתקן לו /או כל נספח לחוזה שייחתם ע"י הבעלים.

שהסכמתי נחוצה או מועילה( לשעבוד וליצירת משכנתה על מלוא הזכויות בדירה כמו כן אני מסכים/ה )עד כמה 
המקורית ובמקרקעין בהם היא בנויה לטובת מוסד בנקאי אשר יממן את הפרויקט כהגדרתו בחוזה )להלן: 

לבנק ללא הגבלה בסכום או בסכום מוגבל, לפי שיקול  חברה"( כבטוחה להבטחת תשלום כל חובותיו/ה של ההבנק"
 הבנק.  דעת הבנק ומתחייב לחתום על כל מסמך שיידרש לצורך כך על ידי

כמו כן, אני מתחייב כי ככל ויוקנו לי מלוא או חלק מהזכויות בדירה המקורית או במקרקעין, בכל שלב שהוא לאחר 
מכוח  חתימת בן/בת הזוג על ההסכם ועד להשלמת רישום זכויות בן/בת זוגי בדירה החדשה לה הוא/היא זכאי/ת

יום מיום שאדרש לכך בכתב על  14החוזה, כחלקת משנה נפרדת בבית המשותף, אחתום על ההסכם ונספחיו בתוך 
 .חברהידי ה

מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנני מוותר/ת בזה כלפי הבנק על כל זכות במקרקעין ובקשר אליהם, הקיימת )אם 
בקשר עם כל דין ו/או הסכם ו/או כשותף ביחסי ממון בדרך קיימת( או שתהיה קיימת )אם תהיה(, לזכותי על פי ו

 (.1973 –כלשהי )לרבות על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג 

הנני מתחייב/ת בזה כי לא אטען כנגד הבנק, בכל זמן שהוא, טענות בדבר קיום זכות במקרקעין לאדם כלשהו, 
י או כל הבא מטעמי, זכות שימוש בהם, בין כדייר מוגן או ובכלל זה לא אטען כי יש לאדם כלשהו, לרבות לי עצמ

לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז  38בעל זכות לדיור חלוף ובין אחרת למעט אם אהיה זכאי/ת לסידור חלוף לפי סעיף 
ובמקרה כאמור הסידור החלוף יהיה מוגבל כמפורט מטה. כן הנני מתחייב/ת כי לא אטען כנגד הבנק, בכל  1967 –

שהוא, כל טענות שהן בקשר עם יצירת המשכנתה האמורה, עריכתה, רישומה, תיקונה, תוקפה, תנאיה ו/או זמן 
 מימושה על ידי הבנק ולא להתנגד ו/או להפריע לבנק במיצוי זכויותיו על פי המשכנתה ו/או בקשר אליה.

זיק מטעמי  במקרקעין, כולם או במקרה של מימוש זכויות הבנק על פי שטר המשכנתה  או לפי כל דין, אני ומי שיח

חלקם, נפנה מיידית את המקרקעין ונמסור אותם לבנק ו/או למי מטעמו כשהם פנויים מכל אדם וחפץ. כמו כן ידוע 
לי כי הממשכן התחייב במקרה של מימוש זכויות הבנק כאמור, לפינויים המיידי של המקרקעין ומסירתם לבנק 

פנויים, מכל אדם וחפץ. אני  מוותר/ת על כל ההגנות לפי דין המוקנות לי, ו/או למי מטעמו כשהמקרקעין כולם  
לבני משפחתי ולכל אדם וחפץ אחרים,  למקרה שאדרש לפנות את המקרקעין לרבות על זכויות של דייר מוגן, זכויות 

 שימוש, זכויות חזקה וזכויות לסידור חלוף, הכל ככל שהדין מאפשר לי לוותר עליהן. 

, אני מסכים/מה כי זכותי 1967-לחוק ההוצאה לפועל,  התשכ"ז 38אהיה זכאי/ת לסידור חלוף לפי סעיף בנוסף, אם 
 .זו תהא מוגבלת בהגבלות המרביות שמותר לי להסכים להן לפי הדין

 על מכתבי זה. כיםהבנק מסתמהחברה וידוע לי, כי 

 בכבוד  רב, 
 

 __________________      ___________________________ 
 חתימה        תאריך   

 אישור עו"ד 
אני הח"מ ______________, עו"ד של ___________ת.ז. ______________, מאשר בזאת כי מר / גב' 
____________  חתם בפני על מסמך זה, לאחר שהסברתי לו/לה את תוכנו, מהותו ומשמעויותיו המשפטיים 

כראוי, וכי הוא/היא מסכים/מה לחתום עליו ולקחת על עצמו/ה את כל והוא/היא אישר/ה בפניי כי הבין/ה זאת 
 ההצהרות וההתחייבויות המפורטות בו.

________________________  _____________________ 

 חתימה וחותמת    תאריך       
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 'טונספח 

 שאלוני מיסוי 
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'טזנספח   

 הסכם מפקח 
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'יזנספח   

 הסכם שכ"ט ב"כ דיירים
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'חנספח י  

 נספח החזר הוצאות המנהלת 

 למסמך ההזמנה להציע הצעות[ 11]**טופס 
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 נספח יט'

 כתב הוראות לנאמן 

 ]תאריך[    לכבוד                                                                                                                        

____________ 

 "(הנאמן: "יחד ו/או לחוד )להלן 

 כתב הוראות בלתי חוזרות לנאמן הנדון:

, 187, 185יפת ברחוב  בבניינם הקיימים"( ובעלי הזכויות החברהובין הח"מ, __________ )להלן: "  הואיל

, 199, 198חלקות כיפו, הבנויים על המקרקעין הידועים  -בעיר תל אביב   197 -ו  195, 193, 191, 189

במקרקעין הנ"ל פינוי בינוי לביצוע פרויקט נחתם הסכם  ,7000בגוש  206 - ו 205,  203, 202, 201

 "(;הסכם הפינוי בינוי"  -", והבעלים)להלן ובהתאמה: "

, ערבויות חוק המכר, הערבות בינוי הוסכם כי יופקדו בידך הנאמנותובהתאם להוראות הסכם הפינוי  והואיל

)להלן ביחד:  להבטחת תשלום דמי השכירות, ערבות המיסים, ערבות הבדק וערבות הרישום

על מנת שיוחזקו בידך בנאמנות עבורנו ועל י, , כהגדרת מונחים אלה בהסכם הפינוי בינו(הערבויות""

 ;לכתב הוראות זהלגביהם בהתאם מנת שתפעל 

 אנו הח"מ, נותנים לנאמן בזאת את ההוראות הבלתי חוזרות שלהלן:לפיכך, 

 הגדרות  .1

בכתב הוראות לנאמן זה יהיו למונחים המופיעים בו המשמעות כפי שזו הוגדרה להם בהסכם  .1.1

 צוין במפורש אחרת.הפינוי בינוי, אלא אם 

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראה כלשהי בכתב הוראות זה לבין הוראה כלשהי  .1.2

 בהסכם הפינוי בינוי תחול ותגבר ההוראה שבכתב הוראות זה.  

 הוראות בקשר עם הערבויות .2

 :כדלקמן ויביד שהופקדו הערבויות עם בקשר לפעול לנאמן  חוזרת בלתי בהוראה מורים"מ הח

 ערבויות חוק מכר  .2.1

אשר הופקדו בידיו הנאמן ימסור את ערבויות חוק המכר מסירת ערבויות חוק המכר לבעלים:  .2.1.1

על זכויותיו של הבעלים ( נרשמה 1לכל אחד מיחידי הבעלים לאחר התקיימו התנאים הבאים: )

לפי  ,משכנתה ראשונה בדרגה לטובת הבנק המלווה ללא הגבלה בסכום או עם הגבלה בסכום

להסכם  22.3)סעיף ונמסרו לידי החברה כל הדירות הנוכחיות פונו ( 2) דרישת הבנק המלווה

  .פינוי בינוי(

הסכם הפינוי  ביטול על החברה הודיעה שבו מקרה בכל: השבת ערבויות חוק המכר לחברה .2.1.2

המכר פינוי בינוי ישיב הנאמן את ערבויות חוק הלהסכם  7.2.5בסעיף  האמורות בנסיבות בינוי

נרשמו  אשר האזהרה הערות ביטול מסמכי מסירתכנגד  וזאתשהופקדו בידיו לב"כ החברה 

 הבעלים זכויות על שנרשמו והשעבודיםהערות  בגיןביטול שעבודים  ומסמכילטובת החברה 

 .המושבות המכר חוק ערבויות מוטבי
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 הערבות להבטחת תשלום דמי השכירות  .2.2

הערבות להבטחת תשלום דמי שכירות בהתקיים אחד או יותר  את יחלטהנאמן  .2.2.1

 התנאים הבאים:  מ

החברה איחרה  לפיה הנאמן קיבל הודעה בכתב מאת הבעלים או מי מהם,  .2.2.1.1

( ימים בתשלום דמי השכירות לבעלים בניגוד שלושה) 3בתקופה העולה על 

רות להוראות הסכם הפינוי בינוי ו/או כי אחת או יותר מההמחאות או העב

הבנקאיות כאמור לא נפרעו או לא נקלטו, לפי העניין, לכלל הבעלים או 

.  אסמכתה 1ובלבד שלהודעת הבעלים צורפו המסמכים הבאים:  למי מהם

המעידה כי הבעלים או מי מהם, פנה לחברה בכתב בדרישה לתשלום דמי 

הודעת הבעלים בדבר אי תשלום דמי השכירות האמורים )להלן :"

. תצהיר חתום על ידי אותו יחיד בעלים מאומת כדין, לפיו 2(; שכירות"

)שבעה( ימים ממועד מסירת הודעת  7יצהיר אותו יחיד בעלים כי חלפו 

הבעלים בדבר אי תשלום דמי שכירות והחברה לא שילמה את דמי 

 .השכירות במהלך אותה התקופה

ימים טרם  45לא חודש תוקף הערבות להבטחת תשלום דמי השכירות  .2.2.1.2

 פקיעתה. הקבוע לועד מה

לעיל, טרם חילוט הערבות להבטחת תשלום דמי השכירות,  2.2.1על אף האמור בסעיף  .2.2.2

( ימים על שבעה) 7ימסור הנאמן לחברה או לב"כ החברה התראה מוקדמת בכתב של 

בשל  להבטחת תשלום דמי השכירותלמעט במקרה של מימוש ערבות  כוונתו לעשות כן

 . הארכתה על ידי החברה אי

במקרה של חילוט הערבות להבטחת תשלום דמי השכירות בנסיבות האמורות בסעיף  .2.2.3

, יממש הנאמן רק את החלק היחסי בערבות המהווה את סכום דמי השכירות 2.2.1.1

לא שולם לבעלים או ליחיד הבעלים, לפי העניין על ידי החברה, בתוספת הפרשי ש

 .להסכם הפינוי בינוי 29.3הצמדה וריבית כאמור בסעיף 

הנאמן ישיב לחברה את הערבות להבטחת תשלום דמי שכירות וזאת כנגד הפקדה בידיו  .2.2.4

בהסכם  22.10של ערבות להבטחת תשלום דמי השכירות בסכום מופחת, כאמור בסעיף 

 הפינוי בינוי. 

המסירה בפועל כנגד לחברה להבטחת תשלום דמי שכירות הנאמן ישיב את הערבות  .2.2.5

( ובמקרה שחולטה את יתרת הכספים לא חולטהשיחידות הבעלים )ככל  של כללבעלים 

ובתנאי שהומצאו לנאמן עד אותו  (שנותרו במקרה של מימוש הערבות )ככל שנותרו

ת הרישום ושולמו לכל יחידי הדיירים דמי הובלה ו/או דמי מועד ערבות הבדק וערבו

 . אריזה, לפי העניין כאמור בהסכם הפינוי בינוי

 ערבות המיסים  .2.3

או ימסור את ערבות המיסים )ככל שתהא על שם הבעלים( ערבות המסים  את יחלטהנאמן  .2.3.1

 התנאים הבאים: מבהתקיים אחד או יותר 
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התראה לפני  התקבלה בידיו הנאמן קיבל הודעה בכתב מאת מי מהבעלים לפיה  .2.3.1.1

ו/או נקיטה בהליכי גביה מרשות המסים בשל אי תשלום מס רכישה ו/או מס שבח 

היטל השבחה ו/או היטל ביוב ו/או כל היטל או כל תשלום אחר המוטל על יחיד 

רשות  –ומית הבעלים בקשר לפרויקט ]בין לרשות המסים ובין לרשות המק

אשר על החברה מוטלת החובה לשלמם בהתאם להוראות הסכם הפינוי התכנון[ 

ימי עסקים מיום שנדרש לכך על ידי יחיד  5בינוי, והחברה לא פעלה לבטלה בתוך 

ובלבד שלהודעת הבעלים צורפו המסמכים  הבעלים הרלוונטי או על ידי מי מטעמו

מי מהם, פנה לחברה בכתב בדרישה  .  אסמכתה המעידה כי הבעלים או1הבאים: 

. 2; הודעת הבעלים בדבר חיוב במס"(לתשלום החיוב במס האמור )להלן: "

תצהיר חתום על ידי אותו יחיד בעלים מאומת כדין, לפיו יצהיר אותו יחיד בעלים 

)שבעה( ימים ממועד מסירת הודעת הבעלים בדבר חיוב במס והחברה  7כי חלפו 

 .ס האמור במהלך אותה התקופהלא שילמה את החיוב במ

הנאמן קיבל הודעה בכתב מאת מי מהבעלים לפיה ננקטו נגדו הליכי גבייה ובכלל  .2.3.1.2

זה, אך לא רק, עיקול בפועל של חשבון הבנק ו/או נכסים אחרים ו/או רכב ו/או 

מיטלטלין אחרים, בשל אי תשלום מס רכישה ו/או מס שבח אשר על החברה 

להוראות הסכם הפינוי בינוי, והחברה לא מוטלת החובה לשלמם בהתאם 

ימי עסקים  5הסדירה את הסרת העיקול ו/או הפסיקה את הליכי הגביה תוך 

ובלבד שלהודעת  הודעת הבעלים בדבר הליכי גביה, כהגדרתה להלןממועד 

.  אסמכתה המעידה כי הבעלים או מי מהם, 1הבעלים צורפו המסמכים הבאים: 

שלום החיוב במס וביטול הליכי הגביה האמורים פנה לחברה בכתב בדרישה לת

. תצהיר חתום על ידי אותו יחיד 2; הודעת הבעלים בדבר הליכי גביה"()להלן: "

)שבעה( ימים ממועד  7בעלים מאומת כדין, לפיו יצהיר אותו יחיד בעלים כי חלפו 

מסירת הודעת הבעלים בדבר הליכי הגביה והחברה לא שילמה את החיוב במס 

 . יטלה את הליכי הגביה האמורים  במהלך אותה התקופהולא ב

מלוא העתק מבמועד מסירת דירות הבעלים החדשות טרם הומצאו לבעלים  .2.3.1.3

  אישורי המיסים החלים על החברה בהתאם להסכם הפינוי בינוי.

 פקיעתה.המועד הקבוע לימים טרם  45לא חודש תוקף ערבות המסים  .2.3.1.4

ת לעיל, טרם חילוט ערבות המיסים, ימסור הנאמן בכל מקרה שהתקיימו הנסיבות האמורו .2.3.2

למעט  על כוונתו לעשות כןם ימי )שבעה( 7 לחברה או לב"כ החברה התראה מוקדמת בכתב של 

 . במקרה של מימוש ערבות המיסים בשל אי הארכתה על ידי החברה

יממש הנאמן  2.3.1.4 -2.3.1.1במקרה של חילוט ערבות המיסים בנסיבות האמורות בסעיפים  .2.3.3

נקיטת  הנקוב בהתראה לפני או ההיטלמס הרק את החלק היחסי בערבות המהווה את סכום 

הסכום אשר  מרשויות התכנון, הליכים שהתקבלה אצל הבעלים הרלוונטי מרשות המיסים או

 ."(סכום דרישת המס)להלן: " בגינו ננקטו נגדו הליכי גבייה כאמור, לפי העניין

לרשם לא חולטה( אם החברה הציגה לנאמן אישור שערבות המיסים תוחזר לחברה )ככל  .2.3.4

וההיטל ההשבחה אשר החברה מס הרכישה , מס השבח כי שילמה אתהמקרקעין המעיד 

התחייבה לשלמם בהתאם להוראות ההסכם הפינוי בינוי , לרבות ריבית הפרשי הצמדה וקנסות 
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או בהתאם לשומות סופיות שהתקבלו מרשויות מיסוי מקרקעין  ככל שנוספו להם ]זאת

הנ"ל היטל ההשבחה או או אם החברה שילמה את המיסים מרשויות התכנון, לפי העניין, 

בהתאם לשומות העצמיות שהוגשו על ידה בשם הבעלים והפקידה בידי רשות המיסים ערבות 

 השנוי במחלוקת.או היטל ההשבחה בנקאית אוטונומית בגובה המס 

הנאמן ישיב לחברה  את הערבות המיסים וזאת כנגד הפקדה בידיו של ערבות בסכום מופחת  .2.3.5

 לסכם.  22.22או גבוה יותר כאמור בסעיף 

   ערבות הבדק .2.4

 בהתקיים אחד או יותר מן התנאים הבאים:  יחלט את ערבות הבדקהנאמן  .2.4.1

הנאמן קיבל הודעה בכתב מאת יחיד הבעלים לגבי דירתו החדשה, כי החברה  .2.4.1.1

הפרה את התחייבותה בהסכם הפינוי בינוי לתיקון ליקויים או אי התאמות ולא 

לאחר מתן התראה לחברה או לב"כ  תיקנה את הטעון תיקון בדירה החדשה גם

ובלבד שלהודעת הבעלים צורפו המסמכים הבאים: ימים בכתב.  30החברה בת 

.  אסמכתה המעידה כי הבעלים או מי מהם, פנה לחברה בכתב בדרישה לביצוע 1

. תצהיר חתום 2; הודעת הבעלים בדבר ליקוים"(התיקונים האמורים )להלן: "

 30מת כדין, לפיו יצהיר אותו יחיד בעלים כי חלפו על ידי אותו יחיד בעלים מאו

)שלושים( ימים ממועד מסירת הודעת הבעלים בדבר הליקויים והחברה לא 

 תיקנה את הליקויים  במהלך אותה תקופה. 

במקרה של חילוט ערבות הבדק בנסיבות כאמור בסעיף זה לעיל, יממש הנאמן 

דרש לצורך תיקון הליקוי רק את החלק היחסי בערבות המהווה את הסכום הנ

ו/או אי ההתאמה בהתאם לאסמכתאות שיצורפו על ידי יחיד הבעלים )להלן: 

סכום ליחיד בעלים )להלן: " ₪ 15,000"( וזאת עד לסך של סכום עלות התיקון"

 "(.המימוש המקסימלי ליחיד בעלים

של איזה מהבניינים החדשים לגבי הבעלים הנאמן קיבל הודעה בכתב מנציגות  .2.4.1.2

הרכוש המשותף של אותו בניין, כי החברה הפרה את התחייבותה בהסכם הפינוי 

בינוי לתיקון ליקויים או אי התאמות ולא תיקנה את הטעון תיקון ברכוש 

 30המשותף של אותו בניין גם לאחר מתן התראה לחברה או לב"כ החברה בת 

 3,000ה על והסכום אשר תדרוש נציגות מבין הבעלים לחלט שלא תעל ימים בכתב

יובהר כי במקרה של חילוט  .לכל דירה חדשה של יחידי הבעלים בכל בניין ₪

הסכום כאמור יוקטן סכום המימוש המקסימלי ליחיד בעלים בסכום שמומש 

 מערבות הבדק בגין כל דירה חדשה באותו בניין.

במקרה של חילוט ערבות הבדק בנסיבות כאמור בסעיף זה לעיל, יממש הנאמן 

החלק היחסי בערבות המהווה את הסכום הנדרש לצורך תיקון הליקוי רק את 

ו/או אי ההתאמה בהתאם לאסמכתאות שיצורפו על ידי הנציגות של איזה 

"( וזאת עד לסך סכום עלות תיקון הרכוש המשותףהחדשים להלן: "מהבניינים 

 סכום המימוש המקסימלי לרכוש )להלן: " ש"ח בגין כל דירה חדשה ₪ 3,000של 

 "(. המשותף
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או ממי מיחידי הנאמן קיבל הודעה בכתב מהנציגות של איזה מהבניינים החדשים  .2.4.1.3

הבעלים כי החברה לא ביצעה את התיקונים ביחס לליקויים שהובאו לידיעתה 

כנדרש על פי  ימים נוספים 60-ב והחברה לא האריכה את תוקף ערבות הבדק

 .בטרם פקיעתהימים  45, לפחות הוראות ההסכם הפינוי בינוי

, טרם חילוט ערבות 2.4.1.2 2.4.1.1-0במקרה של חילוט הערבות בנסיבות האמורות בסעיפים  .2.4.2

ימים על כוונתו  14הבדק, ימסור הנאמן לחברה או לב"כ החברה התראה מוקדמת בכתב של 

 . למעט במקרה של מימוש ערבות הבדק בשל אי הארכתה על ידי החברה לעשות כן

ידי הנאמן כאמור והחברה פנתה לפוסק ההנדסי על מנת שיכריע ניתנה התראה לחברה על  .2.4.3

במחלוקת, לא יהיה רשאי הבעלים או יחיד הבעלים לפי העניין לחלט את ערבות הבדק אלא 

 בהתאם לקביעת הפוסק בכתב.

 ערבות הרישום .2.5

 בהתקיים אחד או יותר מן התנאים הבאים:את ערבות הרישום  יחלטהנאמן  .2.5.1

מועד הקבוע החודשים מ 12מאת הנציגות, כי חלפו  הנאמן קיבל הודעה בכתב .2.5.1.1

בהסכם הפינוי בינוי לרישום הבית המשותף וטרם נרשם צו הבתים המשותפים 

נרשמו על שם כל אחד מיחיד לא כך שדירות הבעלים החדשות והצמדותיהן, 

כשהזכויות נקיות וחופשיות מכל מניעה )למעט זו בעטייה של אותו יחיד  הבעלים

ובלבד שלהודעת הבעלים צורפו  תאם להוראות הסכם הפינוי בינוי.בהו בעלים(

. אסמכתה המעידה כי הנציגות ]או ב"כ הבעלים בשם 1המסמכים הבאים: 

הודעת הנציגות[ פנתה לחברה בדרישה להשלים את פעולות הרישום )להלן: "

)שלושים(  30. הודעה כי חלפו 2 הנציגות בדבר אי השלמת פעולות הרישום"(

ממועד מסירת הודעת הנציגות בדבר אי השלמת פעולות הרישום  ימים

 ושבמהלכם לא הסדירה החברה את פעולת הרישום. 

יום טרם  45לא חודש תוקף ערבות הרישום להבטחת רישום צו הבית המשותף  .2.5.1.2

 פקיעתה. 

טרם מסירת ערבות הרישום לנציגות ימסור הנאמן לחברה או לב"כ החברה התראה מוקדמת  .2.5.2

למעט במקרה של מימוש ערבות הרישום בשל אי  ימים על כוונתו לעשות כן 14בכתב של 

 . הארכתה על ידי החברה

צו רישום בית שהומצא לידו ערבות הרישום )ככל שלא חולטה( לאחר הנאמן ישיב לחברה את  .2.5.3

הבעלים והצמדותיהן כאשר מלוא זכויות משותף חתום בידי המפקח על רישום מקרקעין 

 בעלים בהתאם להוראות ההסכם הפינוי בינוי.על שם הרשומות 

 כללי   .3

כאמור באופן חלקי  )למעט ערבות חוק המכר( תיוהערבויזה מניתן לממש איהיה לא בכל מקרה ש .3.1

, יחלט הנאמן את מלוא סכום הערבות הרלוונטית ויפקיד 2.4.1.2 -ו  2.4.1.1,  2.3.3,  2.2.3בסעיפים 

הצדדים מורים  בחשבון הנאמנות )כהגדרתו להלן(.ערבות אותה  חילוטאת הכספים שנפרעו ב
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בהתאם להוראות כתב זה בשינויים  בזאת לנאמן לפעול בכספים שיופקדו בחשבון הנאמנות

הנאמן יחלט איזה מהערבויות עקב אי הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה שבו תחייבים. המ

 .לעיל 2.5.1.2 -ו 2.4.1.3,  2.3.1.4,  2.2.1.2הארכתה על ידי החברה כאמור בסעיפים 

שיפתח על ידי הנאמן  נפרד הנאמן יפקיד את הכספים שנפרעו במימוש הערבויות בחשבון נאמנות .3.2

י שיקול דעת הנאמן לפ –"(, בפיקדון שקלי קצר מועד )יומי/שבועי/חודשי חשבון הנאמנות)להלן: "

כל הפירות הפיקדונות יהיו פקדונות נפרדים לכל ערבות בנקאית שמומשה. וללא כל אחריות(. 

שינבעו מהשקעת כספי הנאמנות, אם יהיו כאלה, יתווספו לכספי הנאמנות וייחשבו כחלק בלתי 

 נפרד מהם.

ראות זה, ויהיה על שם חשבון הנאמנות יהא חשבון בנק נפרד לצורך מילוי תפקידו על פי כתב הו .3.3

 הנאמן כשזכויות החתימה המחייבות לשם ביצוע כל פעולה בו תהיינה של הנאמן בלבד.  

כל ההוצאות, העמלות והניכויים שייגבו על ידי הבנק מחשבון הנאמנות, לרבות בגין פתיחת חשבון  .3.4

 הנאמנות, ינוכו מיתרות חשבון הנאמנות. 

( לגבי 1אי להניח, ללא צורך בביצוע כל בדיקה או בירור: )לצורך ביצוע תפקידו, הנאמן יהיה רש .3.5

כי החתימה על גבי המסמך היא חתימתו של אותו  –כל מסמך הנחזה להיות חתום על ידי אדם 

( לגבי כל מסמך הנחזה להיות חתום 2אדם וכי המסמך נחתם על ידו בלא שנפל כל פגם ברצונו; )

ך בשם התאגיד הוסמכו לחתום בשמו ולחייב אותו כי החותם או חותמים על המסמ –בשם תאגיד 

כי הצילום או שגר  –( לגבי כל צילום או שגר פקסימיליה של מסמך 3בחתימתם על המסמך; )

( לגבי כל דואר אלקטרוני 4הפקסימיליה הינם צילומים מדויקים ומלאים של המסמך המקורי; )

כי  –ם המציג עצמו בפני הנאמן כפלוני ( לגבי כל אד5כי נשלח על ידי האדם המצוין כשולחו; ) –

 הינו אותו פלוני.  

הנאמן רשאי לדרוש מכל צד לכתב הוראות זה, כל מסמך או מידע אחר, אם לדעתו של הנאמן  .3.6

מסמך או מידע זה נדרשים על מנת לאפשר לנאמן לקיים את פעולותיו על פי כתב הוראות זה, 

 ולהתנות את ביצוע הפעולה בקבלתו.

קיים, לדעת הנאמן, ספק או אי בהירות באשר לכל חובה או פעולה המוטלת עליו על פי מקום בו  .3.7

כתב הוראות זה  זו ו/או על פי דין, רשאי הנאמן )אך לא חייב( להימנע מקיום החובה או הפעולה, 

עד אשר תינתן הסכמת הצדדים בכתב או הכרעה שיפוטית המפרשת את החובה או הפעולה 

 המוטלת על הנאמן.

נאמן לא יהיה חייב להודיע מראש על פעולות שהוא עומד לבצע בקשר לנאמנות, אלא אם נאמר ה .3.8

 אחרת במפורש בכתב הוראות זה. 

ימי עסקים מהיום בו יתבקש הנאמן  3הנאמן לא יהיה חייב לנקוט פעולה כלשהי, אלא אם חלפו  .3.9

 לעשות כן על ידי מי מהצדדים בהתאם להוראות הנ"ל.

כתב הוראות זה מהווה הוראות לנאמן לפעול כאמור בכתב הוראות זה, כאשר חתימת הצדדים על  .3.10

 הוראות אלה הן בלתי חוזרות וחלות ומתייחסות לכל פעולות הנאמן על פי כתב הוראות זה.
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לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם בגין כל מעשה ו/או מחדל הקשור ו/או הנובע יהיה פטור והנאמן  .3.11

פעל בתום לב ושלא היה במעשה ו/או יי כתב הוראות זה, ובלבד שממילוי תפקידו כנאמן על פ

 במחדל כאמור משום פעולה בזדון להפרת התחייבויות אלה ו/או רשלנות רבתית.

הנאמן לא יהיה אחראי לכל נזק ממוני ו/או אחר כתוצאה מכל פעולה שביצע בהתאם להוראות  .3.12

הנאמנות ועבור מילוי חובתו, לרבות  כתב הנאמנות או בהתאם לשיקול דעתו כפעולות מתוקף כתב

בקשר למימוש מלא או חלקי של מי מהערבויות אשר הופקדו בידו. החתומים על כתב זה מוותרים 

על כל תביעה ו/או טענה כנגד הנאמן, למעט אם בוצעה פעולה בזדון על ידי הנאמן ושהיא חורגת 

 ן אחר לאור תפקידו ונאמנותו.מהותית מהוראות כתב הנאמנות ו/או מכל פעולה סבירה של נאמ

על כתב הוראות זה, פירושו וכל הנוגע אליו יחול החוק הישראלי בלבד. כל מחלוקת בין הצדדים  .3.13

בקשר לכתב נאמנות זה, לרבות אך לא רק, כריתתו, תוקפו, ביצועו, הפרתו או ביטולו, תובא 

 אביב. -להכרעתו הבלעדית של בית המשפט המוסמך בתל

 אות זה, אינן ניתנות לשינוי, אלא במסמך החתום על ידי שני הצדדים והנאמן. הוראות כתב הור .3.14

. כל הודעה שישלח צד למשנהו הסכם פינוי בינויכתובות החברה, הנאמן והבעלים הן כמפורט ב .3.15

שעות ממועד דיוורה בדואר רשום בישראל. אם  72לכתובות דלעיל תחשב כהודעה שנתקבלה תוך 

ב ההודעה כאילו הגיע ליעדה מיד עם מסירתה. הודעה שנשלחה בפקס נמסרה באמצעות שליח תחש

תחשב כאילו נמסרה בתום יום עסקים מעת שיגורן בפקס כאמור ובכפוף לקבלת אישור קבלה 

 טלפוני.

 ולראיה, באנו על החתום:

___________________________ 

 החברה

_________________________________ 

 )בטבלה( הבעלים

 

 

 

 אישור

 הריני לאשר בזאת את הסכמתי והתחייבותי לפעול בהתאם לתנאי הנאמנות הנ"ל.

 

 בכבוד רב,

 

 __________, עו"ד          
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 נספח כ'

 ולביצוע פעולות במקרקעין לביטול הערת אזהרהנוטריוני נוסח ייפוי כח 

]עורכי , ממנים בזה את עוה"ד ___________ מרח' ____________ [החברה]אנו הח"מ, _______________ 
)כל אחד  [החברה ]עורכי הדין שלוכן את עוה"ד _______________ מרח' ____________  הדין של הבעלים[

"(, להיות לב"כ החוקיים שלנו ולעשות בשמנו ובמקומנו את כל מיופיי הכוחמעוה"ד יקראו, ביחד ולחוד, להלן: "
בעיר תל   197 -ו  195, 193, 191, 189, 187, 185יפת ברחוב  בבניינם הקיימיםות הבאות או חלק מהן ביחס הפעול
)לרבות כל  7000בגוש  206 -ו  205,  203, 202, 201, 199, 198חלקות כיפו, הבנויים על המקרקעין הידועים  -אביב 

 "( כדלקמן:  המקרקעיןפרצלציה( )להלן: "-רהחלקת משנה וכן כל חלקה אחרת שתיווצר כתוצאה מפרצלציה או 

למחוק ו/או לבטל הערה בדבר התחייבות לעשיית עסקה ו/או התחייבות להימנעות מעשיית עסקה ו/או כל  .1
הערת אזהרה מכל סוג שהוא ו/או משכון ו/או שעבוד ו/או כל רישום אחר אשר נרשם, ככל ונרשם, לטובתנו 

ו/או ברשם המשכונות ו/או ברשם החברות ו/או בכל פנקס המתנהל  על המקרקעין בלשכת רישום המקרקעין
בו מרשם על פי דין ביחס לזכויותינו במקרקעין מכח הסכם התחדשות עירונית )הריסה ובניה( שנחתם בינינו 

 "(.הרישום לטובתנולבין בעלי הזכויות במקרקעין )להלן: "

כל עסקה אחרת במקרקעין  וזאת חרף הרישום להעברת זכויות ו/או רישום משכנתה ו/או ביצוע  להסכים .2
 לטובתנו.

לשם ביצוע הפעולות הנ"ל יהיו רשאים מיופיי הכוח להופיע בשמנו בלשכת רישום המקרקעין או בכל רשות  .3
על רלוונטית אחרת, לחתום בשמנו ובמקומנו על בקשות לביטול הערת אזהרה המופנות לרשם המקרקעין, 

וכן על כל מסמך אחר הנדרש  עין לצורך ביצוע כל עסקה במקרקעיןכתב הסכמה המופנה לרשם המקרק
העברת זכויות ו/או רישום משכנתה ו/או ביצוע כל עסקה אחרת לצורך הסרת הרישום לטובתנו ו/או לצורך 

על ידי בעלי הזכויות במקרקעין כאמור, ובאופן כללי לעשות כל דבר וכל פעולה שיש לעשותה  במקרקעין
 ולות הנ"ל. לצורך ביצוע הפע

ייפוי כוח והרשאה זה הינו החלטי ובלתי חוזר ואין אנו רשאים לבטלו ו/או לשנותו באיזה אופן שהוא, הואיל  .4
וקשורות ותלויות בו זכויות של צדדים שלישיים, והוא יהיה בתוקף גם במקרה של פירוק ו/או מחיקה ו/או 

 . הסדר נושים ו/או הקפאת הליכים ו/או כינוס נכסים וכיו"ב

 

 :__________ולראיה באנו על החתום היום 

 

 

 

__________________________________ 

 [חברה]ה
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 נספח כא'

 מסמך ההזמנה להציע הצעות 

 ]**לא מצורף בפועל אך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההסכם[
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 נספח כב' 

 נספח תמורות הדיור הציבורי 

 ]**יצורף בהמשך בהתאם להוראות ההסכם[
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 נספח כג' 

 הסכם שכ"ט השמאי

 ]**יצורף בהמשך בהתאם להוראות ההסכם[
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 כדנספח 

 כתב ערבות

 [SPV -]יש למלא על ידי כל אחד מבעלי המניות/שותפים ב 

, מצהירים, מתחייבים [SPV -___________ ]בעלת המניות/שותפים ב , ח.פ._______________אנו הח"מ, 
 ומסכימים, כדלקמן:

כלפי כל הבעלים ביחד וכלפי כל  ובלתי מסוייגת אנו ערבים בזאת בערבות מוחלטת, בלתי מותנית, בלתי חוזרת
___________ )להלן: מס' שותפות . / ח.פ , ______________אחד מיחידי הבעלים לחוד, לכל התחייבויות, 

בעלי הזכויות  חברה לביןשנחתם בין ה הסכם התחדשות עירונית )הריסה ובניה(, בהתאם להוראות "החברה"(
יפו, הבנויים על המקרקעין  -בעיר תל אביב   197 -ו  195, 193, 191, 189, 187, 185יפת ברחוב  בבניינם הקיימים

, "הבעלים"( -ההסכם" ו: ״בהתאמה הלןעיל ול)ל 7000בגוש  206 -ו  205,  203, 202, 201, 199, 198חלקות כהידועים 
בין חובות והתחייבויות קיימים ובין עתידיים, כספיים או אחרים, ובכלל זה, ערבים בזאת כלפי הבעלים באופן 

 חברהות התחייבויות ה, לרבההסכםעל פי  חברהבלתי חוזר לביצוען המלא, המדויק ובמועד של כל התחייבויות ה
 .מבלי שתידרש הסכמתנו לכל שינוי כאמורחברה, על פי כל שינוי ו/או תיקון שיוסכם בכתב בין הבעלים לבין ה

 :מבלי לגרוע מהאמור אנו מצהירים ומתחייבים בזאת כלפי הבעלים כדלקמן

עיכבון ו/או על כל זכות ו/או  מוותרים בזאת על כל זכות קיזוז ו/או ואנו ערבותנו זו הינה בלתי מוגבלת בסכום
, או לפי כל הוראת דין אחרת. למען הסר ספק, 1967 –טענה ו/או הגנה המוקנית לערב לפי חוק הערבות, תשכ"ז 

 זו.  נולא יחול על ערבות ,1967 –, תשכ"ז לחוק הערבות 8מובהר כי סעיף 

על ידי  ההסכםבכל מקרה של הפרת וובלתי תלויה בהם או בתוקפם החברה של  הערבותנו זו הינה עצמאית מחיובי
החברה נהיה מנועים מלהעלות כל טענת הפטר, סייג, שינוי, הקטנה, ביטול הערבות וכל טענה אחרת הנוגעת לערבות 

 על נספחיו ו/או להסכם, ו/או טענות בהקשר 1967-לרבות טענות הגנה העומדות לערב על פי חוק הערבות, התשכ"ז
אנו משחררים ו המשפטיים ו/או העסקיים עם החברה םו/או טענות הנוגעות ליחסי ההסכםלעסקה העומדת בבסיס 

את הבעלים מהצורך לנקוט בהליכים משפטיים ו/או בהליכי גבייה כנגד החברה, לפני או כתנאי למימוש ערבותנו 
 .זו

ת מבלי שיהא על הבעלים ו/או החברה להודיע , יוגדל חיוב הערבות בהתאם, וזאעל פי ההסכם הוגדל חיוב החברה
 , אנו נהיה מנועים מלצמצם את ערבותנו והיא תמשיך לחול.החברה לבין הבעליםבין ההסכם לנו על כך. שונה 

להמחאה /או העברה ו/או הסבה. מובהר כי במידה  ניתנות אינן זו ערבות פי על ו וזכויותינו כלפי הבעליםחובותינ
ביצע מכירה ו/או העברה ו/או שעבוד ו/או משכון ו/או הענקת כל זכות אחרת כלשהי לצד ומי מיחידי הבעלים 

ה החדשה אותה הוא זכאי לקבל עסקה כלשהי בזכויותיו בדירה הנוכחית ו/או בדיר השלישי כלשהו ו/או עש
זכויות מי תחול במלוא תוקפה כלפי הרוכש ו/או הנעבר של  זו , אזי ערבותינומהחברה בהתאם להוראות ההסכם

 מיחידי הבעלים כאמור.

כל רשות ו/או זכות לבטלה ו/או להימנע  נות ולא תהא ליהינה סופית ומוחלטת, בלתי חוזרת ובלתי מותנ זו ינוערבות
 מכל סיבה ו/או נימוק שהוא.כלשהו על פיה מתשלום 

ים הנדרשים לצורך אנו מצהירים ומתחייבים כי התקבלו כדין במוסדותינו המוסמכים כל ההחלטות והאישור
 קבלת התחייבויותינו דלעיל.

 [. SPV -ערבותנו זו הינה ביחד ולחוד עם ________]להשלים בעלי המניות הנוספים ב

 לראיה באנו על החתום, היום____________:

___________________________ 

______________ 

ז._______________ ו_______________ )באמצעות מורשי החתימה ה"ה _________________ ת. 
 ת. ז._______________(

 עו"ד אישור

אני הח"מ, עו"ד __________, מרחוב _________ מאשר בזאת, כי חתימת ______________ על כתב 
 ערבות זה נעשתה על ידי המוסמכים לחתום בשמה ולחייבה בחתימתם.

                                                                                                                          ________________ 

 עו"ד_________, 



- 121 - 

 

 כה'נספח 

 נספח שינויים
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 נספח כו'

 הודעה על בחירת מיקום הדירה החדשה במגדל

 

משפחה[ אנו הח"מ, _______]שם ושם משפחה[ ת.ז.____________ו___________]שם ושם 
ת.ז.____________בעליה של דירה הממוקמת ברחוב יפת______קומה_______דירה______מאשר/ים בזאת 

 כי ברצוני/נו כי דירת התמורה לה אנו זכאים  תמוקם במגדל.

 

 

___________________          ______________  

 


