
 
 

  14.8.2022תאריך: 
  
  

  הזמנה להציע הצעות להתקשרות בהסכם לביצוע פרויקט פינוי בינוי (התחדשות עירונית)
  יפו-תל אביבב 10-ו 8, 6, 4עין גב במתחם 

  
  1מסמך הבהרות מס' 

  
"), עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ ההליךמשתתפים פוטנציאלים בהליך ההזמנה להציע הצעות שבנדון (להלן: "בעקבות שאלות שהועלו על ידי  .1

  .") מודיעה בזאת, על שינויים והבהרות למסמכי ההליך, כפי שיפורט להלןהמנהלתלהלן: "(

ההבהרות שלהלן מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה להציע הצעות ועל המציע לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום על ידו, כיתר מסמכי  .2
 ההזמנה להציע הצעות. 

הסר למען  .לפרסום מסמך הבהרות זה במקביל, המפורסמת בגרסתו המעודכנת, הנזכר בהן יש לקרוא את ההבהרות ביחד עם המסמך הרלוונטי .3
 מסוים, אין משמעות הדבר בהכרח כי התקבלה בקשת המשתתף, כולה או חלקה. נספח/ספק, ככל שנזכר במסגרת ההבהרה כי בוצע תיקון בסעיף

 נוסח השאלות המפורט להלן אינו בהכרח זהה לנוסח שנשלח על ידי המשתתפים. .4

 על האמור במסמכים המקוריים שבחוברת ההזמנה להציע ההצעות.במקרה של סתירה / אי התאמה, האמור במסמך הבהרות ותשובות זה, גובר  .5

  יתר הוראות ההזמנה להציע הצעות יחולו במלואן וללא שינוי, למעט האמור לעיל ולמעט השינויים המחויבים. .6

 המינהלת רשאית לפרסם הבהרות נוספות לפני המועד האחרון להגשת הצעות. .7

פה או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המינהלת (ככל שניתן). השינויים היחידים מהאמור במסמכי  אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל .8
ההזמנה להציע הצעות וכן כל הפירושים ו/או ההבהרות להם הינם כמפורט במסמך הבהרות זה ובמסמכי הבהרה נוספים שיפורסמו על ידי 

 המינהלת (ככל שיפורסמו).

 ). המשתתפים מופנים בזאת לאתר מינהל התכנון לעיון במסמכי507-0891648( 5043דבר הפקדת תכנית תא/מק/פורמה הודעה ב 18.7.2022ביום  .9
למסמכי ההזמנה  4כמסמך  את הנוסח שצורף מחליףגובר ו(הנוסח שפורסם להפקדה  במסגרת הפקדת התכניתכפי שפורסמו  ונספחיה התכנית

 . נשוא ההליך דנן)

לתכנית אישורים או פרשנויות ביחס  על ידי המנהלת ו/או בעלי הזכויות ו/או מי מטעמם לא יינתנותשומת לב המשתתפים כי במסגרת הליך זה  . 10
 .ובהתאם לכך שאלות בעניינים אלה לא ייענו או לאיזו מהוראותיה

  



 
 

  להלן ההבהרות: . 11

  המסמך נושא/סעיף השאלה  הבהרה

בדיקותיו באחריות המציע לערוך את 
המקדימות ביחס למקרקעין נשוא 

   ההליך.

תשריט בית   ?נשוא ההליך תשריטי בית משותף של הבניינים ניתן לקבלהאם 
 משותף

  כללי

האם ניתן לשנות את מיקומי הדירות החוזרות ביחס לדירות   התשובה שלילית.
נוכל להחזיר  4מבניין בעין גב  היוצאות בפרויקט (דהיינו דייר שיוצא

  כדוגמא, במקרה של מגבלות תכנוניות)? 6לעין גב 

  כללי  תכנון

. ראו נספח הבינוי התשובה שלילית
בנוסח המצורף כנספח לתכנית החדשה (

  ). שהופקד

האם קיימת פרוגרמה תכנונית או העמדת קומות/דירות של משרד 
לקבל אותן? כמו כן נשמח לקבל  נוכלהאדריכלים? במידה וכן האם 

  .dwgאת החומר האדריכלי גם בקובץ 

  כללי  תכנון

סיכום בעניין זה. באחריות  גובשלא 
המציע לערוך את בדיקותיו ותחשיביו 

  בנושא זה.לרבות 

מה  - ואם כןבנושא היטל השבחה, האם קיים סיכום מול הרשות 
  הוא?

  כללי  השבחה

לרבות לא יומצא למשתתפים דוח כלכלי, 
באחריות  .21שומה לפי תקן שמאות מס' 

  המציע לערוך את בדיקותיו ותחשיביו.

בדיקה   האם בוצע דוח כלכליות לפרויקט ע"י שמאי התוכנית?
  כלכלית

  כללי

באחריות . בעניין זה לא תינתן הערכה
המציע לערוך את בדיקותיו ותחשיביו 

  לרבות בנושא זה.

המוערך כיום? מבקשים לקבל מה הסכום  –תחזוקת זיקת הנאה 
  הערכה ממחלקת נכסים.

  כללי  זיקת הנאה

. המועד חל באמצע 29.09.22נקבע ליום להגשת ההצעות המועד   .בקשה נדחיתה
תקופת חגי תשרי. נבקש לדחות את מועד ההגשה לאחר סיום חגי 

  תשרי.

 1מסמך   1
(חוברת 
  הזמנה)

כחלק מבעלי זכויות הבעלות ו/או "בעלי הזכויות" הוגדרו רק   התשובה חיובית.
(כתב  3החכירה. האם הכוונה לאלו שחתמו עד היום על מסמך 

  הרשאה)?

 1מסמך   2.1
(חוברת 
  הזמנה)



 
 

 ,ולבקשת ,המציע הזוכה יהיה רשאי לעיין
   .פרוטוקול/בכתבי ההסכמה

  

האם קיים נציג לכל בניין קיים? נבקש לקבל העתק מכתבי ההסכמה 
נבקש לקבל העתק מפרוטוקול אסיפת  נציגים?מכל בניין לאותם 

  הדיירים לגבי מינוי הנציגות הראשונה.

 1מסמך   2.3
(חוברת 
  הזמנה)

, אף אם שהוגשההסעיף מתייחס להצעה 
  טרם הוכרז על זכיה. 

האם הכוונה היא להצעה שנבחרה ואז החברה  –חילוט הערבות 
  חזרה בה?

7.5.3  
  
  
  

 1מסמך 
(חוברת 
  הזמנה)

 7.9שלילית. ראו לעניין זה סעיף התשובה 
  .(הזמנה להציע הצעות) 1למסמך 

  נקבע כי ערבות ההשתתפות תצורף להצעה ע"י המציע. 

מבוקשת הבהרה במקרה בו המציע הוא מיזם משותף (כהגדרתו 
בהזמנה), האם ניתן לחלק את שווי ערבות ההשתתפות  8.1.1בסעיף 

מיחידי המציע יעביר  בחלקים שווים בין יחידי המציע כך שכל אחד
  ₪). 150,000ערבות בנקאית אוטונומית בסך של 

7.9  
  
  
  
  
  
  

 1מסמך 
(חוברת 
  הזמנה)

ן ייהא מני בהזמנה אם בשעה שנקבעה
היחידות אז מ 50% בעלי עלהעולה 

הישיבה  ,מקיימים ישיבה. במידה ולא
תתקיים  מכן ולאחרבחצי שעה תידחה 

החלטה  כישיבה נדחית בכל קוורום.
  ברוב רגיל של הנוכחים.תתקבל 

מהו הרוב המינימאלי של משתתפים הנדרש באסיפה הכללית של 
  בעלי הזכויות לבחירת היזם הזוכה?

9.4.1  
 
 
 
 
 
 
  
  
  

 1מסמך 
(חוברת 
  הזמנה)

לא יומצאו למשתתפים העתקים מכתבי 
המציע הזוכה יהיה  .ההרשאה החתומים

   .ההרשאהבכתבי  ,ולבקשת ,רשאי לעיין

  

(א) אשר נחתמו, כאמור 3נבקש לקבל העתק מכתבי ההרשאה מסמך 
  כללי  מבעלי הזכויות במתחם.  31, ע"י 4.4בסעיף 

  
  

(א) 3מסמך 
  כתבי הרשאה

לא נבחנה אפשרות כזו והמתווה 
מדבר  )6שבהסכם ההתקשרות (מסמך 

  בעד עצמו. 

פינוי" ולא -האם ישנה התכנות לביצוע הפרויקט בדרך של "בינוי
  בינוי"? "פינוי

  כללי
  
  
  

(א) 3מסמך 
  כתבי הרשאה

  כללי  האם מונה שמאי מטעם הבעלים?  .טרם מונה שמאי מטעם הבעלים
  
  
  

(א) 3מסמך 
  כתבי הרשאה



 
 

(ג) 5המשתתפים מופנים להוראות סעיף 
לחוק התחדשות עירונית (הסכמים 

, בשים לב 2017-לארגון עסקאות), תשע"ז
  לנתונים הבאים: 

  
על כתב  הבעלים הראשוןמועדי חתימת 

ם ינבכל אחד מהבניינים ה ההרשאה,
   כדלקמן:

  20.5.2020 – 4עין גב 
  1.6.2020 – 6עין גב 
  26.1.2020 – 8עין גב 
  8.11.2021 – 10עין גב 

) 507-0891648( 5043תכנית תא/מק/
פורסמה להפקדה להתנגדויות ביום 

18.7.2022.  

  לא נחתמו תוספות לכתב ההרשאה.

הקובע לגבי כל אחד מהבניינים? האם כתבי ההרשאה מהו המועד 
מכוח איזה סעיף לכתב ההרשאה? האם כתבי  -הוארכו? אם כן 

  ?ההרשאה עדיין בתוקף
  כללי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(א) 3מסמך 
  כתבי הרשאה

להסכם  2.6התשובה שלילית. ראו סעיף 
  ). 6ההתקשרות (מסמך 

נבקש לקבל את המדידות שצורפו אינן כוללות את חלוקה לדירות. 
  החלוקה של דירות הבעלים במסגרת המדידה.

  לליכ
  
  
 

(ב) 3מסמך 
(טבלת 

  מדידות)
  

האם ניתן לקבל את מדידת שטח הגרעינים (טיפוסי + קרקע)   התשובה שלילית.
  כללי  בבניינים הקיימים?

 

(ב) 3מסמך 
(טבלת 

  מדידות)

את  באופן עצמאי באחריות המציע לערוך
בדיקותיו המקדימות ביחס למקרקעין 

  נשוא הליך.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, למיטב ידיעת 
המינהלת, במתחם ישנן דירות בבעלות 

ביחס לדירות הרשומות בבעלות חלמיש. 
, יידרש והדיור הציבורימדינת ישראל 

הזוכה לחתום מול הגורם המוסמך לקבל 
החלטות בקשר עם דירות אלו על הסכם 

) ו/או על נספח 6ההתקשרות (מסמך 

רשומה בבעלות קק"ל וחכירה לטובת  368/2חלקת משנה  .1
ישראל. נבקש לדעת איזו חברת דיור ציבורי מנהלת מדינת 

 דירה זו? 

 האם נוצר קשר לגבי הדירות שבבעלות קק"ל? .2

נדרש להתייחס לדירות של המדינה וחלמיש? האם יש כיצד  .3
שם דיירים עם זכויות? ("מבצע בעל הבית"), או לחילופין 

   זכויות שאינן רשומות וכיוצ"ב.

נסחי רישום 
  מקרקעין

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(ג) 3מסמך 
(נסחי רישום 

  מקרקעין)



 
 

שינויים להסכם הפינוי בינוי בנוסח 
   שיוסכם מול אותו גורם, ככל ויידרש.

  

המדינה. האם אלה בנוסף חלק מהדירות הן בחכירה מ .4
 דיירים מוגנים? איך מתייחסים אליהם?

רשומה הימנעות מעשיית עסקה לטובת  368/6 ת מנשהחלקב .5
 במה מדובר? –עיריית תל אביב 

רשומות בחכירה ראשית  368/11-ו 368/9חלקות משנה  .6
וחכירת משנה ע"ש בעלי הזכויות ולא בבעלותם כמו יתר 

 לכך.הדירות בחלקה. נבקש הבהרה לסיבה 

מה מהות ההערה בדבר יעוד מקרקעין לפי  – 476חלקה ב .7
   לטובת עיריית תל אביב?  27תקנה 

 126קיימת הערת אזהרה לפי סעיף  477/3 ת משנהחלקב .8
לטובת עיריית תל אביב וכן לטובת אדם פרטי. כמו, כן, קיים 

 . נבקש לקבל הבהרה.2019מינוי מנהל מיוחד משנת 

רשומות בחכירה ע"ש בעלי  477/7-ו 477/4בחלקות משנה  .9
הזכויות ולא בבעלות כמו יתר הדירות בחלקה. נבקש הבהרה 

 לכך.

רשומה חכירה ע"ש בעלי הזכויות ולא  478/5בחלקת משנה  . 10
 בבעלות כמו יתר הדירות בחלקה. נבקש הבהרה לכך.

  ?האם כל החכירות בתוקף –חכירות  . 11

  
  
  
  
  
  
  
  
  

שנערך במסגרת התחשיב תשומת הלב כי 
דירות  54שגוי. במתחם ישנן השאלה הינו 

  קיימות.

  

, ואולם לא פחות ממספר 0.6יותרו חניות לפי תקן כי בסעיף זה נקבע 
דירות  90דירות, מתוכן  144יחידות התמורה. בפרויקט המתכונן 

סותר את עצמו, שכן כדי  ). לפיכך נראה שהסעיף62.5%תמורה (שהן 
אנא  -לתת מענה לכל דירות התמורה חייבים לעבור את התקן 

  .הבהרתכם מה מס' החניות המחייב

6.10)1 (  
  
  
  
  
  

  (א) 4מסמך 
(התכנית 
  החדשה)

האם מוגדרת שלביות כלשהי לביצוע הפרויקט? או שמא הפינוי,   .הינף אחד)מתוכנן ( לא מתוכננת שלביות
  ייעשו במרוכז לגבי כלל שטח התוכנית ?ההריסה והבניה 

  

  כללי
  
  
  
  

  (א) 4מסמך 
(התכנית 
  החדשה)



 
 

 9תשומת לב המשתתפים להוראות סעיף 
  (הסכם ההתקשרות). 6למסמך 

האם המנהלת תטפל בהליכי התב"ע החדשה עד למועד אישורה 
   הסופי?

  כללי
  
  

  (א) 4מסמך 
(התכנית 
  החדשה)

בהסכם הפינוי בינוי קיימת הגדרה שכל דירה תקבל ממ"ד. אנו   .נדחיתהבקשה 
מבקשים להשאיר את האפשרות שחלף הממ"ד ייבנו פתרון מיגון של 

  ממ"קים (לדעתנו, זה עדיף לבעלים).

 6מסמך  הגדרות
(הסכם 

  התקשרות)

  התשובה חיובית. 
(הגדרת "שטח  6למסמך  2.6ראו סעיף 

 הדירה הקיימת", המתייחסת בין היתר
 6(א) למסמך 7.2גם להרחבות) וכן סעיף 

  (המתייחס לשטח הדירה החדשה).

לעניין נושא ההרחבות שנבנו כדין ובוצעו בפועל בבניינים, האם קיים 
הבדל מול בעלי הדירות בתמורה החוזרת? דהיינו שטח הבסיס לפני 

  התוספת של התוכנית נמדד כולל ההרחבות או ללא?

2.6  

  

  

  6מסמך 
(הסכם פינוי 

  ינוי)ב
  

להסכם (הגדרת "שטח  2.6ראו סעיף 
הדירה הקיימת", המתייחסת בין היתר 

  מרפסות בלתי מקורות).שטח גם ל

מרפסות שמש גדולות מאוד, האם יש  בחלק מהדירות קיימות
להתייחס בשטח הדירה החוזרת לנושא המרפסות שמש לפי עקרונות 

מרפסות גדולות, בפרויקט עם  שמאיים, לדוגמא דירות גג הקיימות
או מרפסת   האם יש להחזיר את שטח המרפסות שמש בשטח בנוי

שמש ביחס שמאי? או שמא להתעלם משטח המרפסות שמש 
  הקיימות?

2.6  

  

  

  6מסמך 
(הסכם פינוי 

  בינוי)
  

בגרסתו  6למסמך  5.15ראו תיקון בסעיף 
  .העדכנית

  .6למסמך  7.6.1, 7.5.3, 1.4ראו סעיפים 

אחיד עם כל בעלי הזכויות הוחרגה למעט ההתחייבות להסכם 
  . לא ברורה ההחרגה. 'כמפורט בנספח כה

  מבוקש להחריג הסדרים מיוחדים לאוכלוסיות מיוחדות.

  6מסמך   5.15
(הסכם פינוי 

  בינוי)

 6מסמך ל (ב)6.1.1 סעיףתיקון בראו 
  בגרסתו העדכנית.

מבוקש להוסיף בשורה השנייה לאחר המילים "מהמועד בו חתם 
ם זה" את המילים "והתקיימות יתר התנאים הרוב המיוחס על הסכ

הקבועים בחוק" הואיל וכאמור נדרשים תנאים נוספים לצורך הגשת 
התביעה נגד הסרבנים. כמו כן, מבוקש שנספח ד' ימנה עו"ד בלבד 

  לחוק לשכת עוה"ד ולא נוטריוני 91ויהיה ייפוי כוח לפי סעיף 

  6מסמך   (ב)6.1.1
(הסכם פינוי 

  בינוי)

בגרסתו  6מסמך ל 6.1.3תיקון בסעיף  ראו
  העדכנית.

  

  

מבוקש לתקן ולמחוק את "צו הכרזה במסלול מיסוי" לאור תיקון 
  החוק שבוצע בחוק ההסדרים האחרון

  6מסמך   6.1.3
(הסכם פינוי 

  בינוי)



 
 

בגרסתו  6מסמך ל 6.1.3תיקון בסעיף  ראו
  העדכנית.

  

הארכת המועד לקיום התנאי המתלה להכרזה לא ברורה. התנאי 
המתלה קובע כי עד לקבלת היתר בניה (תנאי מתלה רביעי) המתחם 
יוכרז כמתחם פינוי בינוי ואילו סעיף זה מאריך עד למועד הגשת 
הבקשה להיתר בניה (שהינו שלב מוקדם יותר) וכן ההפניה לסעיף 

  .כן ההפניה לא ברורהמדבר על תוכנית אדריכלית ול 10.1

  6מסמך   )1(ב)(6.1.3
(הסכם פינוי 

  בינוי)

תשומת לב המשתתפים כי בסעיף צוין 
  "למעט תשלום אגרות והיטלים בלבד".

הואיל והיתר בניה מתקבל רק לאחר תשלום אגרות והיטלים מבוקש 
לרשום במקום "ניתן היתר בנייה" לרשום "התמלאו כל התנאים 

  לאשר את היתר הבנייה בתנאים".שנקבעו בהחלטת ועדה 

  6מסמך   6.1.4
(הסכם פינוי 

  בינוי)

בגרסתו  6מסמך ל 6.1.5תיקון בסעיף  ראו
  העדכנית.

  

ליווי בנקאי ניתן רק לקראת קבלת היתר בנייה ועל כן המועד 
לקבלתו הינו לא ישים בפועל. מבוקש להאריך את המועד לכל הפחות 

  .לתשעה חודשים מקבלת אישור בתנאים להיתר הבנייה

  6מסמך   6.1.5
(הסכם פינוי 

  בינוי)

 6מסמך ל ו)(7.2תיקון בסעיף  ראו
  בגרסתו העדכנית.

  

  בגרסתו העדכנית. 5 ראו מסמך

מבוקש שיוסף לאחר "מקומות החניה עבור שטחי הציבור יופרדו 
ממקומות החניה עבור הדירות החדשות" את המילים "בכפוף 

  לאישור רשויות התכנון". 

 5הטכני רשום ששטח המחסן יהיה לפחות למפרט  5כמו כן,  בסעיף 
 6-מ"ר, ואילו בהסכם נרשם בשטח שלא יפחת מ 6-מ"ר ולא יותר מ

  .מ"ר. מבוקש לתקן כאמור במפרט

  6מסמך   (ו)7.2
(הסכם פינוי 

  בינוי)

  הבקשה נדחית.

  

 6) למסמך 5(7.3.4ראו תיקון בסעיף 
   בגרסתו העדכנית.

יש להכפיף את המצאת ערבויות השכירות לסיפא שנרשמה בסעיף 
) לעיל הואיל ובאותן נסיבות לא ניתן יהיה להמציא את 2( 7.3.4

  ערבויות השכירות וערבות המיסים. 

) מבוקש להמציא העתק היתר בנייה סופי 5( 7.3.4כמו כן, בסעיף 
קה הכפוף לתשלום אגרות והיטלים בלבד. הואיל והוועדה לא מנפי

היתר כזה מבוקש לתקן לאישור המפקח מטעם הבעלים שכל 
  התנאים לקבלת היתר בנייה מולאו למעט תשלום אגרות והיטלים.

  6מסמך   7.3.4
(הסכם פינוי 

  בינוי)

בגרסתו  6למסמך  8ראו תיקון בסעיף 
  העדכנית.

  

מבוקש להבהיר כי הבחירה תיערך לאחר חתימת כל בעלי הזכויות 
  .ההסכםעל 

  6מסמך   8.2
(הסכם פינוי 

  בינוי)



 
 

 6(ג) למסמך 8.21ראו תיקון בסעיף 
  .בגרסתו העדכנית

הסעיף קובע כי תשלום ההפרש בגין השדרוג ישולם במועד ההחלפה 
ותינתן ערבות בנקאית, ברם באותו שלב אין עדיין פנקסי שוברים 
ועל כן לא ניתן להמציא את הערבות. מבוקש לתקן כי התשלום יבוצע 
לאחר קבלת פנקסי שוברים או לחילופין שההפרש ישולם לחשבון 

לחשבון הליווי באמצעות פנקס נאמנות של ב"כ היזם ויועבר 
  השוברים מיד לאחר קבלתו מהבנק המלווה.

  6מסמך   (ג)8.21
(הסכם פינוי 

  בינוי)

האם הסטייה חלה בהתאמה גם על היתר שינויים ככל והמציע יידרש   התשובה חיובית.
  לבצע את השינויים בשל דרישות העירייה?

  6מסמך   10.5
(הסכם פינוי 

  בינוי)
חודשים,  13קובע כי ככל ויהיה איחור במסירה העולה על  סעיףה  .נדחיתהבקשה 

האמור יהווה עילה למימוש ערבות חוק המכר. אולם בהתאם 
לניסיוננו מול מספר בנקים ומספר חברות הביטוח, הגופים הנ"ל 

 18מאפשרים הוספה עילה זו רק כאשר האיחור במסירה עולה על 
המקובלים על ידי  חודשים. נודה להתאמת תנאי המכרז לתנאים

  הגופים כאמור, על מנת שניתן יהיה לאשר בפועל את עילה זו.

  6מסמך   12.8.2
(הסכם פינוי 

  בינוי)

 6למסמך  12.10ראו תיקון בסעיף 
  בגרסתו העדכנית.

חודשים  12הקובע כי איחור מעל  12.8.2סותר את סעיף סעיף זה 
  .12.10יהווה הפרה יסודית. מבוקש לתקן בהתאם לסעיף 

  6מסמך   12.10
(הסכם פינוי 

  בינוי)
 6למסמך  12.11ראו תיקון בסעיף  

  בגרסתו העדכנית.
מבוקש לאשר מסירת דירות לרוכשי היזם במקביל למסירת דירות 
הבעלים ולאחר קבלת אישור המפקח על הבעלים כי כל דירות 

  .הבעלים החדשות מוכנות למסירה וראויות לשימוש סביר

  6מסמך   12.11
פינוי  (הסכם

  בינוי)

מבוקש להדגיש כי החברה תישא במלוא היטל השבחה שיחול בגין   .נדחיתהבקשה 
   התב"ע החדשה בלבד.

  6מסמך   16.1.10
(הסכם פינוי 

  בינוי)
הואיל ועיריית ת"א מאשרת פטור מנכס ריק לדירה החדשה אף אם   .נדחיתהבקשה 

פטור ניתן פטור מנכס ריק לדירה הישנה שנהרסה, מבוקש לקבל 
  כאמור ככל שלא ניתן בעבר בגין הדירה הקיימת.

  6מסמך   (ב)16.2
(הסכם פינוי 

  בינוי)

 6למסמך  17.14ראו תיקון בסעיף 
  בגרסתו העדכנית.

שם החוק תוקן ל"תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי 
דירות) (דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה ומסירת חזקה 

  .2021-תשפ"אבדירה), 

  6מסמך   17.14
(הסכם פינוי 

  בינוי)

האם ניתן להוסיף הבהרה כי נוסח הערבויות המצורפות להסכם   .נדחיתהבקשה 
  ?לאישורו של הבנק המלווה כהגדרתו בהסכם ףכפו היהי

 -ערבויות 
  כללי

  6סמך מ
(הסכם פינוי 

  בינוי)



 
 

ערבות הרישום, כמו יתר הערבויות הבנקאיות, ניתנת להבטחת   .נדחיתהבקשה 
ביצוע התחייבות של היזם אשר כלולה בה הוצאה כספית. לאור זאת, 
לא ברור מדוע ערבות הרישום תישאר בתוקף עד לרישום כל הדירות 
על שם הבעלים בלשכת רישום המקרקעין ולא עד רישום הבית 

אגרת רישום. מעבר ₪  39ו המשותף? עלות רישום דירה בטאבו הינ
לכך, אם הבעלים אינו משתף פעולה ולא מסדיר את רישום זכויותיו 
מדוע על החברה לשאת בעלויות הערבות? כמו כן, מדובר ערבות 
הרישום נמסרת לאחר ביטול צו הבית המשותף, שהרי עדיין אין בניין 
חדש שניתן לרישום? מבוקש לתקן את מסירת הערבות כנגד מסירת 

  ירת הבעלים הראשונה במתחם או במקטע בר ביצוע.ד

  6מסמך   ד20
(הסכם פינוי 

  בינוי)

בגרסתו  6למסמך  21.2ראו תיקון בסעיף 
  העדכנית.

הואיל וייפוי הכוח הינו לטובת עוה"ד בלבד אין צורך שיהיה נוטריוני 
  לחוק לשכת עוה"ד. 91ומספיק שיהיה לפי סעיף 

  6מסמך   21.2
(הסכם פינוי 

  בינוי)
בגרסתו  6למסמך  21.3ראו תיקון בסעיף 

 העדכנית.
האם ייפוי הכוח יאפשר גם חתימת ב"כ הבעלים על הסכמה להעברת 
זכויות לנעבר ככל שהחברה לא המציאה את המסמכים כאמור 

  ?23.4בסעיף 

  6מסמך   21.3
(הסכם פינוי 

  בינוי)

ההסכם קובע הוראות הכוללות 
במקרים של הבעלים התחייבויות שונות 

  העברת זכויות.של 

נבקש הבהרה כיצד ניתן יהיה למנוע העברות זכויות ללא חתימת 
הנעבר על הסכם הפינוי בינוי אם לא נרשמה הערת אזהרה לטובת 

  החברה אלא רק לאחר חתימת רוב מיוחס?

  6מסמך   22.1
(הסכם פינוי 

  בינוי)

מתקיימים התנאים  כל עוד מכירת דירות היזםמבוקש שלא להגביל   הדרישה עומדת בעינה.
  .22הקבועים בסעיף 

  6מסמך   22.4
(הסכם פינוי 

  בינוי)
בגרסתו  6למסמך  23.4ראו תיקון בסעיף 

  העדכנית.
לא צוין מכוח איזה מסמך ב"כ הבעלים יחתום על כתב ההסכמה. 

  האם מכוח ייפוי הכוח למחיקת הערות אזהרה?
  6מסמך   23.4

להדגיש כי האמור בסעיף יחול ממועד רישום המשכנתא לבנק יש   הבקשה נדחית.
  המלווה.

  6מסמך   23.6
(הסכם פינוי 

  בינוי)
מבוקש להדגיש כי מדובר בהעברת שליטה לפי חוק נירות ערך   .נדחיתהבקשה 

  .49%-ולמעלה מ
  6מסמך   24.1

(הסכם פינוי 
  בינוי)

בגרסתו  6למסמך  25.1ראו תיקון בסעיף 
  העדכנית.

הריסת הבניין לצורך  תלהדגיש כי בנוסף לפינוי הדירות נדרשיש 
ביטול צו הבית המשותף (אחרת המפקח על רישום המקרקעין לא 

  6מסמך   25.1
(הסכם פינוי 

  בינוי)



 
 

כמו כן, יש לתקן כי זכויות הבעלים ירשמו יאשר את ביטול הצו). 
  במושעא ולא הבית המשותף.

הרישום תימסר כנגד מסירת דירת הבעלים מבוקש כי ערבות   .נדחיתהבקשה 
  הראשונה במתחם או במקטע בר ביצוע.

  6מסמך   25.2
(הסכם פינוי 

  בינוי)
בגרסתו  6למסמך  25.3ראו תיקון בסעיף 

  העדכנית.
לא ברור. מדובר במכר מלא וכל בעלים מעביר את מלוא זכויותיו 

רישום בית בדירה. כמו כן, לא מבוצע כאן תיקון צו בית משותף אלא 
משותף. לא ייתכן שלא ניתן יהיה לרשום את זכויות החברה עד 
לרישום הבית המשותף ועל כן מבוקש לתקן את מועד הרישום 

  דירות ראשונות. 10למלוא הזכויות ע"ש היזם ולאחר מסירת 

  6מסמך   25.3
(הסכם פינוי 

  בינוי)

בגרסתו  6למסמך  25.5ראו תיקון בסעיף 
  העדכנית.

ייחד דירות בעלים הואיל וזאת לא עסקת קומבינציה כמו לא ניתן ל
אלא מכר מלא. הבעלים מעבירים את מלוא זכויותיהם  38תמ"א 

בחלקה ליזם בהתאם לאישורי מס שיתקבלו ונרשמות הערות 
אזהרה לטובתם. הייחוד יהיה של הערות האזהרה שיירשמו ולא של 

מצב המשפטי זכויות הבעלות. המנגנון של הרישום לא תואם את ה
התואם הסכם  25.6בעסקת פינוי בינוי ויש לתקנו. כנ"ל לגבי סעיף 

  ולא עסקת פינוי בינוי. 38תמ"א 

  6מסמך   25.5
(הסכם פינוי 

  בינוי)

 6למסמך  25.14ראו תיקון בסעיף 
  בגרסתו העדכנית.

מבוקש להוסיף שהבעלים מתחייבים לשתף פעולה ולחתום על כל 
הבעלים החדשות על שם הבעלים לאחר  המסמכים גם לרישום דירות

  רישום הבית המשותף.

  6מסמך   25.14
(הסכם פינוי 

  בינוי)

הנחיות לשכת רישום המקרקעין היא לרשום את האחרון בשרשרת   .נדחיתהבקשה 
ההעברות ועל כן מבוקש לא ברור מדוע נרשם "במעמד רישום 

  אלה.הזכויות על שם הבעלים". לאור זאת מבוקש למחוק מילים 

  6מסמך   25.19
(הסכם פינוי 

  בינוי)

מבוקש כי במקרה והמפקח מטעם החברה יחלוק על דעתו יועבר   .נדחיתהבקשה 
   הנושא להכרעת הפוסק.

  6מסמך   28.7
(הסכם פינוי 

  בינוי)
לא מדובר בכפל תשלום אלא בהבהרה 
לפיה לזכאים על פי דין ישולם הסכום 
הגבוה מבין הסכומים (לפי ההסכם או 

נושאים שלא הוסדרו במסגרת   לפי הדין).
 כתב התחייבותבמסגרת ההסכם, יסוכמו 

  בנוסח שיתואם ויאושר ע"י העירייה.

רשום כי הוראה זו אינה גורעת מוראות חוק הרשות הממשלתית 
שהיזם הן בהוצאות לפי חוק האם הכוונה והיא באה להוסיף עליה. 

הרשות הממשלתית והן בהוראה זו של ההסכם? מה הסכום שיועבר 
לקרן ההונית? האם מדי שנה או מראש עבור כל התקופה? כמו כן, 

  אין הסדר לגבי החזרת כספים בתום התקופה ככל שהופקדו ביתר.

  6מסמך   29.5
(הסכם פינוי 

  בינוי)



 
 

 ,לבקשתו ,המציע הזוכה יהיה רשאי לעיין
 בהסכם החתום.

המצורף מבוקש לקבל העתק חתום של הסכם שכ"ט ב"כ הבעלים 
  .'נספח כגכ

  6מסמך   נספח כג'
(הסכם פינוי 

  בינוי)
(לכל בניין) ₪  25,000הסעיף קובע העמדת סכום חד פעמי בסך של   .התשובה חיובית

מבוקשת הבהרה האם  לצורך תחזוקה (לא שוטפת) של הבניינים.
התחזוקה הנדרשת הינה תחזוקת הרכוש המשותף של הבניינים 

  בלבד.

  6מסמך   29.6
(הסכם פינוי 

  בינוי)

  

  

 


