
 
 

 

 

 

 תאריך ____________

 לכבוד
 עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ 

 9רחוב המסגר 
 יפו –אביב -תל

 

 ג.א.נ.,

 

רחוב _____ , באמצעות עזרה  38/1תמ"א ליווי וארגון תושבים בפרויקט כתב התחייבות והרשאה ל
 ובצרון 

 

 :ההתקשרות עיקרי .1

ו/או בעלי הזכות להירשם כבעלים ו/או  בדירות החכירה או הבעלות זכויות בעלי"מ, הח אנו .1.1
____   ברחוב( בבית המשותף הממוקם  "דירותבעלי ה"או    "הדיירים")להלן:  כחוכרים בדירות  

(, המבנה"או " "המשותף הבית: "להלן)_____ חלקה___  כגוש הידוע, יפו-אביב-תל בעיר
בניה  תוספת, לרבות 38/1"א לתמ בהתאם המשותף הבית לחיזוק פרויקט בביצוע מעוניינים

 את נותנים( ולצורך כך "הפרויקטהמבנה, שיפוצו ושיפורו )להלן: " שדרוג, המשותף ברכוש
: להלן)  520010836ח.פ.    מ"בע  לשיכון  חברה  ובצרון  עזרה  חברת  את  למנות  והרשאתנו  הסכמתנו

לשם ביצוע הבדיקה ,  יפו-אביב  תל  עיריית  של  מלאה  בבעלות  בת  חברת  שהינה"(,  ובצרון  עזרה"
 .הפרויקט בביצוע לליווינוהמקדמית כהגדרתה להלן ו

 בשיתוף, מקובלת ובדרך בהגינות, בנאמנות במסגרת ליווי הפרויקט עזרה ובצרון תבצע .1.2
 להלן.  2המנויות בסעיף    הפעולות  את  נציגות הדיירים  ידי  על  ייבחר  אשר  הדין  עורך  עם  ובתאום

 )כולל מע"מ(  ₪  2,000מצדנו למעט סך כולל של      -  ללא כל תמורה  -  וובצרון יינתנשירותי עזרה   .1.3
 .עבור פתיחת התיק בעזרה וביצרון

סכומים אלה לא יושבו לדיירים אף במקרה בו מסתבר כי ישנה היתכנות נמוכה לביצוע 
 הפרויקט ו/או שכתב זה לא יהיה בתוקף.

 לביצוע שייבחר מהקבלן לקבל זכאית תהא ובצרון עזרה כי בזאתומתחייבים  מאשרים אנו .1.4
 בקשר  בפועל  ידה  על  הוצאו  אשר  וההוצאות  עצמה  על  שנטלה  ההתחייבויות  בגין  החזר  הפרויקט

 .והכל כאמור בכתב זה הקבלן בהסכם עם תיכלל כאמור והוראה הפרויקט עם

 : הליך מתן שירותי עזרה ובצרון .2

 מקדמים הליכים .2.1

תיק תבצע עזרה ובצרון באמצעות יועצים מטעמה בדיקות התכנות הפתיחת  עם .2.1.1
 מקדמית בדיקה; תכנונית בדיקה; משפטית בדיקהלביצוע הפרויקט הכוללות 

קונסטרוקטיבית והכנת דוח  בדיקה ;הפרויקט של כלכלית בדיקה; אדריכלית
 ."(המקדמית הבדיקה" )להלן:עמידות מבנה  
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הפרויקט )בכפוף לאמור   לביצוע  חיובית  היתכנות  על  צביעת  יתהמקדמ  השהבדיק  ככל .2.1.2
 ( עזרה ובצרון תספק את השירותים הבאים:2.4 בסעיף

 נציג עם הדירות בעלי של פגישה הנציגות באמצעות תכנס וביצרון עזרה .2.1.2.1
 בפרויקט  הכרוכות  הסוגיות  מכלול  על  הסברים  מתן  לצורך  מטעמה  מוסמך

 .הפרויקט ידוםלק ובצרון עזרה של הפעילות ואופן

נציג   עם עזרה וביצרון תכנס באמצעות הנציגות פגישה של בעלי הדירות .2.1.2.2
 בנוגעמבעלי הדירות  ספציפיות ובקשות דרישות העברת לצורך מטעמה
 המבנה. ושדרוג מתקנים תוספת, בניהה תוספות, המבנה לחיזוק

 התקשרויות מול בעלי מקצוע  .2.2

 במסגרת  דירות  בעלי  בייצוג  קודם  ניסיון  בעלי  מטעמם  דין  עורךיתקשרו עם    הדיירים  .2.2.1
 של מאגר לנהל תבחר ובצרון שעזרה ככל כי מובהר. 38ים מתוקף תמ"א פרויקט

התקשרות מול עורכי   .המאגר  מתוך  הדין  עורכי  משרדי  פרטי  אלינו  יועברו, דין  עורכי
דין מלווה תבוצע בהתאם למפורט בנוהל התקשרות עם עורכי דין לקבלת שירותי 

 עורכי נוהל)להלן: " המצורף כנספח לכתב ההתקשרות ליווי משפטי לפרויקט תמ"א
הקבלן  ידי על ישולמו והם, אלה שירותים בעלות נישא לא אנו כי יובהר ."(הדין

 .מתחייבים לכלול הוראות כאמור בהסכם עם הקבלן שייבחר, ואנו שיבחר

 על המפורטים לשירותים בהתאם, עליון ופיקוח תיאום, ניהול שירותי קבלת לצורך .2.2.2
 ("עליון הפיקוח שירותי: ")להלן הדירות לבעלי למסירתן עד במבנה העבודות ביצוע

בעלי  ולחילופין וביצרון עזרה של מפקחים מאגר מתוך מפקח תמנה עזרה ובצרון
שיעמוד  ובלבד המאגר מתוך שאינו מפקח עם להתקשר יהיו רשאים  הדירות

קח לקבלת שירותי פיקוח לפרויקט פבקריטריונים המפורטים בנוהל התקשרות עם מ
 מקרה  בכל  כי  (. יובהרנוהל מפקח")להלן: "  המצורף כנספח לכתב ההתקשרות  תמ"א

ואנו מתחייבים   הקבלן שיבחר  ידי  על  שולמוי  והם,  אלה  שירותים  בעלות  נישא  לא  אנו

התקשרות מול מפקח תבוצע  .לכלול הוראות כאמור בהסכם עם הקבלן שייבחר
 בהתאם לנוהל מפקח.

 מבצע קבלן בחירת .2.3

צביע על התכנות חיובית לביצוע הפרויקט תפנה עזרה ת הבדיקה המקדמיתככל ש .2.3.1
 מאגר לצורך קבלת הצעות לביצוע הפרויקט.  בהמצויים ( 2-4)קבלנים למספר ובצרון 

הקבלנים ידרשו בהצעותיהם להציג את עבודות החיזוק אותם מציעים לבצע, עבודות  .2.3.2
ממדים ושדרוגים ברכוש המשותף, הרחבת הדירות הקיימות לרבות שטח מרפסות ו

 )בהתאם לפרויקט(; לו"ז לביצוע; מפרט טכני; ערבויות וכיוצ"ב.  

עזרה ובצרון תבחן את הצעות הקבלנים באמצעות כלכלנים, אדריכלים ומתכננים   .2.3.3
ותעביר את התייחסותה לקבלנים. לאחר קבלת הצעות מעודכנות מהקבלנים תעביר 

 .בעלי הדירותעזרה ובצרון את ההצעות לנציגות 

יהיו רשאים לנהל מו"מ עם הקבלנים המציעים או  בעלי הדירותוב"כ  רותבעלי הדי .2.3.4
 , בהתאם לשיקול דעתם.בעלי הדירותעם מי מהם, על מנת לשפר את ההצעות עבור 



 
 
 
 
 
 
 

- 3 - 
 

 לצורך בחינת הצעות    בעלי הדירותנציג עזרה ובצרון ישתתף באספות  .2.3.5
 הקבלנים ודירוגן.

המבנה עם קבלן מבצע הנכלל  ככל שנחליט להתקשר בהסכם ביצוע פרויקט חיזוק .2.3.6
במאגר הקבלנים של עזרה ובצרון, אזי נוסח הסכם ההתקשרות יהא על בסיס נוסח 

שר יוסכמו בכפוף לשינויים ותוספות א, זאת. ההסכם שנקבע על ידי עזרה ובצרון
, למעט הוראות שהתחייבנו בכתב במסגרת מו"מ בין הקבלן לבין ב"כ בעלי הדירות

 .זה כי ייכללו בהסכם

 החיזוק  פרויקט  לביצוע  בהסכם  יקבעו הפרויקט  במסגרת  שנקבל  התמורות  כי  יובהר .2.3.7

 לא וכי, מולו שננהל מ"מו בסיס ועל ידנו על שיבחר הקבלן מול ידנו על ייחתם אשר
 במסגרת שנקבל התמורה בגין וביצרון עזרה כלפי תביעהאו /ו דרישה כל לנו תהיה

 .  ביצועואו /ו הפרויקט

על אף האמור בכל מקום בכתב זה, הואיל וביצוע התחייבויותיה של עזרה וביצרון כרוך  .2.4
בהשקעת משאבים רבים כאמור, אזי ככל שהבדיקות שתבוצענה ע"י עזרה וביצרון, בכל שלב 

ו על היתכנות נמוכה אזי עזרה ובצרון רשאית שלא להעניק לנו את השירותים שהוא, יצביע
המפורטים בכתב זה )כולם או חלקם( ולא להמשיך בליווי הפרויקט, והכל בהתאם לשיקול 
דעתה הבלעדי של עזרה ובצרון ומבלי שתהיה לנו כל טענה או דרישה בגין כך. יובהר כי ככל 

לפעול לביצוע הבדיקות או במתן השירותים נשוא כתב  שתחליט עזרה ובצרון שלא להמשיך
זה, היא תודיע לנו על כך בכתב וממועד הודעתה כאמור, תפקע התחייבותנו ע"פ כתב הרשאה 

   זה.

 : הדירות בעלי התחייבות .2.5

ידוע לנו כי בהסתמך על כתב הרשאה זה תשקיע עזרה ובצרון משאבים ניכרים,  .2.5.1
ולפיכך אנו מאשרים ומתחייבים כלפי עזרה ובצרון שלא ביצענו ושלא נבצע כל עסקה 
נוגדת ולא נתחייב בכל התחייבות נוגדת ביחס לזכויותינו בבית המשותף ו/או בדירות 

ף אדם ו/או גוף שהוא לרבות קבלן ו/או במתחם, ולא התקשרנו ולא נתקשר עם א
שאינו ממאגר עזרה ובצרון לצורך תכנון ו/או ביצוע פרויקט להתחדשות עירונית, 

ו/או פרויקט   38פינוי" ו/או פרויקט מכח תמ"א  -בינוי" ו/או "בינוי-לרבות מסוג "פינוי
לחיזוק מבנים ו/או כל פרויקט דומה אחר, וזאת במשך כל תקופת ההתחייבות ו/או 

 להלן.  4.2קופות ההתחייבות המוארכות, כהגדרתן בסעיף ת

ידוע לנו ואנו מתחייבים בזאת כי ככל שנרצה למכור ו/או להעביר ו/או לשעבד ו/או  .2.5.2
הנעבר יידרש לחתום על מסמך זה ועל למשכן את זכויותינו בדירה )כולן או חלקן(, 

כל מסמך אחר בקשר עם יישום הפרויקט, אשר יידרש מבעלי הדירות ואשר יקבל את 
 אישורו של ב"כ הדיירים, וזאת כתנאי למכירה ו/או להעברה ו/או לשעבוד האמור. 

ה ידוע לנו כי מימושו של הפרויקט מותנה ותלוי בגורמים רבים. מוסכם, כי אין בכתב הרשא .2.6
והתחייבות זה ו/או על כל מסמך ו/או טופס אחר, משום התחייבות מצד עזרה ובצרון ו/או 

יפו ו/או הועדה המקומית לתכנון ובניה להסכים ו/או לאשר את התכנון  -אביב -עיריית תל
)לרבות התב"ע החדשה או כל תכנית בניין עיר אחרת( ו/או את הביצוע בפועל של הפרויקט, או 

 מימוש, להצלחתו וכדאיותו של הפרויקט. משום ערובה ל
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 באיזה אותו לשנות או לבטלו רשאים אנו ואין, חוזר בלתי הינו זה הרשאההתחייבות ו כתב .2.7
אם על אף  כי יובהר. 4או הארכה לה כמפורט בסעיף  תחייבותהה תקופת במהלך שהוא אופן

מבנה ב הפרויקט ביצועאו /ו לקידום כלשהו אחר שלישי צד עם פעולה לשתףנבחר האמור 
 ושלא חייבות או ההארכות לתקופת ההתחייבותתתקופת הה במהלךאופן שהוא,  באיזה

 עזרה שלהקבלנים  במאגר המופיע קבלןאו שלא באמצעות /ובאמצעות ליווי עזרה ובצרון 
 . ובצרון עזרה של בפועל הוצאות בהחזר מחויבים נהיה זה במקרה אז, וביצרון

 ט"שכ תשלום; הנדסה נהלבמ תיק פתיחת עלויותכוללות  וביצרון עזרה הוצאות .2.7.1
"ט שכ;  קונסטרוקטור ט"שכ; פרויקט מתאם ט"שכ; שמאי/כלכלן ט"שכ; אדריכל

ששולמו  תשלומים ;לפרויקטמטעם עזרה וביצרון בגין חוו"ד משפטית בקשר  "דעו

על ידי עזרה וביצרון לעוה"ד של הדיירים ו/או למפקח מטעם הדיירים ו/או לגורם 
 יועץ, מעליות יועץ כגון שונים ליועצים ט"שכ ;(ששולמואחר מטעם הדיירים )ככל 

  .קבלנים מכרז בדיקת בגין הוצאות וכל, מודד, תנועה

 על יעלה לא לשלם דירותה בעלי יידרשו אותו ההוצאות החזר סכום מקרה בכל .2.7.2
לעניין זה אגף נפרד בבית משותף מורכב  .בודד בניין לכל"מ( מע)כולל  ₪ 150,000

 בקשר בפועל שהוצאו וצאותלה בהתאם ייקבע ההחזר גובה ייחשב ל"בניין בודד".
 ימים  משבעה  יאוחר  לא  ישולם  ההחזר  סכום.  ובצרון  עזרה  דעת  לשיקול  בהתאם  אליו

 .ההחזר גובה על פירוט ובו וביצרון עזרה דרישת קבלת ממועד

 :נציגות מינוי .3

 הדיירים אסיפת בפרוטוקול כמפורט, שנבחרה הראשונה הנציגות את מסמיכים אנו מטה בחתימתנו
)להלן:   במקומה  שתבחר  נציגות  כל  או(  שיבחרו  ככל  נוספים  נציגים  עם  ביחד)  זה  לכתב  כנספח  המצורף

 ויועצים מפקח, שמאי, ד"עו מינוי לרבות, הפרויקט עם בקשר ובמקומנו בשמנו לפעול, "(הנציגות"
לפרויקט כל אימת שנדרשת  בנוגע החלטות לקבל וכן הדיירים בשם שיפעלו, הצורך לפי אחרים
הדיירים. כמו כן, אנו מסמיכים בזאת את הנציגות לפנות לעזרה ובצרון, לייצגנו ולפעול  של החלטה

ל עזרה ובצרון וגורמים מטעמה על מנת לקבל את השירותים המפורטים בסעיף בשמנו ובמקומנו מו
להסרת ספק מובהר, כי הנציגות אינה מוסמכת לחתום   חלטות הנציגות תתקבלנה ברוב רגיל.ה  לעיל.  2

 שיבחר. הקבלן מול לביצוע פרויקט החיזוקהסכם  על בשמנו

מסמיכים את הנציגות ו/או עזרה ובצרון  על אף האמור מובהר בזאת, כי כתב מינוי והרשאה אלו אינם  
להתקשר בהסכם לחיזוק המבנה עם קבלן מבצע, וכי אישור התקשרות עם קבלן מבצע לצורך ביצוע 

 הפרויקט יובא לאישורנו ויהיה מותנה באישור ההתקשרות על פי הרוב הנדרש על פי כל דין. 

 :ההתחייבות תקופת .4

 .___________)מועד החתימה הראשונה(הינו  "הקובע המועד" זה כתב לצרכי .4.1

 בת תקופה למשך נה בתוקףייזה תה הרשאה בכתב התחייבויותינובכפוף לחוק המארגנים,  .4.2
 ואולם, על אף האמור: (. "ההתחייבות תקופת": להלן) הקובע חודשים מהמועד( 6) שישה

 תקופת: "להלן)מהמועד הקובע    חודשים(  12)  עשר  שניםל  ההתחייבות  תקופת  תוארך .4.2.1
 לחתימת  ובכפוף  ההתחייבות  תקופת  ככל שבתום  "(הראשונה  המוארכת  ההתחייבות

התנאים הבאים, אלא אם תודיע מ  ם אחדהתקיילו    דומה  בנוסח  מסמך  או  זה  כתב  על
 עזרה וביצרון לדיירים כי תקופת ההתחייבות לא תוארך:
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 עד שיש בו המשותף ביתב הדירות מבעלי( 50%) חמישים אחוזיםחתימת  .4.2.1.1
 ; אודירות 16

( מבעלי הדירות בבית המשותף או שמונה 40%חתימת ארבעים אחוזים ) .4.2.1.2
דירות או  17בבניין משותף שיש בו  ,( מבעלי הדירות כאמור, לפי הגבוה8)

 .יותר

חודשים מהמועד הקובע עם התקיימות  18-לתוארך תקופת ההתחייבות המאורכת  .4.2.2
וזאת אלא   "(היהשני  המוארכת  ההתחייבות  תקופת: "להלן)אחד מהתנאים הבאים  

 :אם תודיע עזרה וביצרון לדיירים כי תקופת ההתחייבות לא תוארך

 או זה כתב חתמו על לפחות מבעלי הדירות בבית המשותף (80%שמונים ) .4.2.2.1
 לו. דומה בנוסח מסמך

לפחות מבעלי הדירות בבית ( 1/3)ם שליש עהתקשר  המבצעקבלן ה .4.2.2.2
 .בהסכם לביצוע הפרויקט המשותף

ונקלטה בוועדה  לעילחודשים מהמועד הקובע כאמור  18מד ההסכם בתוקפו ע .4.2.3
 חייבותתקופת ההת תוארך –המקומית בקשה להיתר בנייה בתוך התקופה האמורה 

 "(השלישית המוארכת ההתחייבות תקופת: "להלן) חודשים מהמועד הקובע 36 -ל
 . וזאת אלא אם תודיע עזרה וביצרון לדיירים כי תקופת ההתחייבות לא תוארך

יובהר למען הסר ספק כי עם התקשרות הדיירים בהסכם מול הקבלן ממאגר עזרה ובצרון ע"י הרוב  .5
חוק לפי  לאישור הפרויקטפניה למפקח לאפשר או הרוב המ הדרוש לאישור ביצוע הפרויקט

, לא נוכל לבטל התקשרותנו זו 2008-המקרקעין )חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה(, תשס"ח

ונית עיר התחדשות חוק להוראותבסעיף זה הינו בכפוף  האמורויחולו הוראות הסכם הקבלן בכפוף 
 .2017 -)הסכמים לארגון עסקאות(, תשע"ז

מוסכם כי עזרה ובצרון תעמיד לטובתנו את השירותים בכל מקום אחר בכתב זה מור על אף הא .6

 2/3שלדירותיהם צמודים מהדיירים בבית המשותף  2/3 המפורטים במסמך זה רק לאחר חתימת
מהחלקים ברכוש המשותף. עזרה וביצרון תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להעמיד 

 . ידוע50%-אחוז נמוך יותר אך שלא יפחת מ השירותים גם אם התקבלו חתימות שללטובתנו את 
, עירונית בהתחדשות דיירים פניות לעניין לממונה בקשר עם מסמך זה עניין בכל לפנות נוכל כי לנו

 להתחדשות הממשלתית הרשות באתר עירונית להתחדשות הממשלתית הרשות בחוק כהגדרתו
 .עירונית

 וביצרון:  פרטי קשר עזרה .7

 יפו.-אביב תל, 9 המסגר: כתובת

 03-7910330: טלפון

 _______________אלקטרוני:  דואר

המנהל הכללי של החברה ודרכי יצירת קשר עמו ניתן למצוא באתר החברה                        פרטי
b.co.il-http://www.e/   

 

http://www.e-b.co.il/
http://www.e-b.co.il/
http://www.e-b.co.il/
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והל ספח נעל כתב התחייבות והרשאה לרבות על נספח נוהל עורכי הדין ונ ולראיה באנו על החתום
 : המפקח
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