
 
 

  הזמנה להציע הצעות להתקשרות בהסכם לביצוע פרויקט פינוי בינוי (התחדשות עירונית)
  תל אביב 45-35גרדיה -במתחם לה

  

  1מסמך הבהרות מס' 
  

על ידו, כיתר מסמכי  חתוםמסמך זה להצעתו כשהוא  לצרףההבהרות שלהלן מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה להציע הצעות ועל המציע  .1
 ההזמנה להציע הצעות. 

למען הסר  .לפרסום מסמך הבהרות זה במקביל, בגרסתו המעודכנת, המפורסמת הנזכר בהן יש לקרוא את ההבהרות ביחד עם המסמך הרלוונטי .2
 מסוים, אין משמעות הדבר בהכרח כי התקבלה בקשת המשתתף, כולה או חלקה. /נספחספק, ככל שנזכר במסגרת ההבהרה כי בוצע תיקון בסעיף

 נוסח השאלות המפורט להלן אינו בהכרח זהה לנוסח שנשלח על ידי המשתתפים. .3

 גובר על האמור במסמכים המקוריים שבחוברת ההזמנה להציע ההצעות.במקרה של סתירה / אי התאמה, האמור במסמך הבהרות ותשובות זה,  .4

  יתר הוראות ההזמנה להציע הצעות יחולו במלואן וללא שינוי, למעט האמור לעיל ולמעט השינויים המחויבים. .5

 המינהלת רשאית לפרסם הבהרות נוספות לפני המועד האחרון להגשת הצעות. .6

ן בעל פה או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המינהלת (ככל שניתן). השינויים היחידים מהאמור במסמכי אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שנית .7
ההזמנה להציע הצעות וכן כל הפירושים ו/או ההבהרות להם הינם כמפורט במסמך הבהרות זה ובמסמכי הבהרה נוספים שיפורסמו על ידי 

  המינהלת (ככל שיפורסמו).

  להלן ההבהרות: .8

  המסמך סעיף השאלה  הבהרה

(הסכם  6למסמך  16.1.30סעיף בתיקון  בוצע  .א
  .ההתקשרות)

  
תשומת לב ( שאלוני המס לא יומצאו לפני חתימת היזם  .ב

הצעה והצהרת ( 2למסמך  25.5סעיף ל המשתתפים
  .))המשתתף

 לאחר מכןהיזם חותם ראשון ורק   .א
 להוסיףיש  – מתחילות חתימות בעלים

הוראות של העברת מסמכי מיסוי נדרשים 
ליזם מיד עם חתימת כל דייר על מנת 
  שיוגשו הודעות/דיווחים במועדים שבדין. 

שאלוני מס נדרשים לבדיקה לפני חתימת   .ב
  היזם לצורך גיבוש חשיפה מיסויית. 

  כללי כללי



 
 

  לשנים עד תקופות החכירה של החוכרים מעזרה וביצרון הינן 
2050-2048.  

תקופת החכירה ביחס לבעלי זכויות מהי 
  שתקופה זו אינה מצוינת ?

נסחי רישום   כללי
  מקרקעין

בכל בניין קיים  החותמיםלהלן טבלה הכוללת פירוט של שיעור 
  במתחם ומועד חתימת הבעלים הראשון בכל בניין קיים:

  

וזים) בכל חלקה התפלגות החותמים (באחמהי 
הנ"ל האם ההרשאות ? ובכל מתחם ביצוע
  בתוקף? לכמה זמן?

  כתבי הרשאה  כללי

האם ישנן חנויות בבניינים הקיימים? במידה   .  חנויות במתחם לא קיימות
וכן, מהי התמורה לה זכאים בעלי החנויות 

  הנ"ל במסגרת הפרויקט?

  כתבי הרשאה  6.1

תשומת לב המשתתפים כי בהתאם ללשון התב"ע כפי שהופקדה 
ללא  העירייה ע"שהשטחים הציבוריים יירשמו  –להתנגדויות 

  .תמורה

  
לפי עמדת העירייה  הזוכה. על היזם תחול עלות הבניה  .א

במסגרת שומת היטל  העלויות הנ"ל אינן ניתנות לקיזוז
 .ההשבחה

  
  

 לא כולל תכולה. ,מלאגמר מפרט   .ב
  

-כלפי תקנון התכנית בשטח המגרשים הוקצו 
מ"ר שרות עבור מבני  300 -וכ מ"ר עיקרי 1,300

ציבור, מצוין כי שטחים אלו יופקעו לטובת 
 יפו. -עיריית תל אביב

לא ברור על מי חלה עלות הבניה של   .א
על העלות חלה במידה ו .השטחים הנ"ל

היזם, האם כל העלות על חשבונו וללא 
 תמורה כלל?

באיזה רמת ביצוע יש להקים את מוסדות   .ב
  ?/ תכולה מעטפת/ גמר –הציבור 

   תב"ע  תקנון
(נוסח 

  שהופקד)

יש הערה על גגות ירוקים עם  –, סעיף ו' 5טבלה   יתוקן בהמשך.
  ".6.14סעיף "לתקן ל יש ".6.13סעיף "הפניה ל

  תב"ע   תקנון
(נוסח 

  שהופקד)
-ו 118 קעצים מס – נספח העצים ישנה סתירהב  יתוקן בהמשך.

מופיעים בחוברת נספח העצים לכריתה  119
  להעתקה. כעצים  – נספח העציםובתכנית 

  תב"ע   נספח עצים
(נוסח 

  שהופקד)



 
 

בעלת הקרקע ועל כן ההקצאות נתנו  נהעירית תל אביב הי
שנרשמו מתחת  רכי ציבוריה מעל הקו, למעט ההפרשות לצילעיר
 לקו.

אינה מחייבת בניה בשלבים אך  התב"ע (בנוסח שהופקד)
 .מאפשרת זאת

האם הטבלה שנערכה מתייחסת לשלביות 
 שבבעלות העירייההביצוע? האם דירות 

  נמצאות מעל/מתחת לקו של התכנית?

טבלת 
איחוד 

  וחלוקה

  תב"ע
נוסח (

  שהופקד)

של הנאה  זיקת באמצעותהתכנית נותנת מענה גם לרמפה בודדת 
  ביצוע שני.-המתחם בר ביצוע אחד לטובת-מתחם בר

 שתינספח הבינוי מגדיר כניסה ויציאה של 
רמפות (אחת בכל שלב). האם ובמידה ורק שלב 

יש פתרון חניה לנושא זה?  –אחד יוצא לביצוע 
  או שהעירייה תרצה פתרון אחר?

  תב"ע  תנועה וחניה
נוסח (

  שהופקד)

(הזמנה להציע  1למסמך  4.6-ו 4.2, 2.6בוצע תיקון בסעיפים 
  (הסכם ההתקשרות).  6למסמך  2.7יף הצעות) וכן במבוא ובסע

וכן בהסכם ההתקשרות  בהזמנה להציע הצעות
אך בהתאם , יחידות דיור 114 צוין כי קיימות

שצורפו להסכם ההתקשרות  ת הזכויותאולטבל
 23ישנן  43בלה גרדיה  )6למסמך  1(נספח א'

  .יחידות דיור) 24(ולא  בלבדיחידות דיור 

 1מסמך   כללי
(הזמנה 
להציע 
+  הצעות)
 6מסמך 

(הסכם 
  התקשרות)

מצורף מכתבו של מר אלי לוי, מנהל אגף נכסי העירייה,   .א
 . 7.11.19מיום 

 6לנספח כה' למסמך  3תשומת לב המשתתפים לסעיף   .ב
   (הסכם ההתקשרות).

המשתתפים למכתבו של מר אלי לוי הנזכר תשומת לב   .ג
(הסכם  6למסמך  16.1.21-.(ח) ו7סעיפים ללעיל וכן 

יגובש נספח לאחר ש .6 למסמך נספח כה'ההתקשרות) ול
קבל העירייה תפעל לפרטני מוסכם בעניין דירות העירייה, 

לנספח כה'. עם קבלת  4אישור פרטני כנזכר בסעיף 
 6מסמך חתום על הסכם תהעירייה  האישור הפרטני,

 (הסכם ההתקשרות) ועל הנספח הפרטני המוסכם.
ין היזם פגישה ב לקיום כונההודיעה כי היא תהא נ העירייה

 לצורך קידום עניין זה. אגף נכסים הזוכה לבין נציגי 

 

תשומת לב המשתתפים . תציבורי המטללא מדובר ב  .ד
  למכתבו של מר אלי לוי הנזכר לעיל.  

 מה המקור הקנייני לזכויות העיריה?   .א

 

 ? דירות העירייהמי נושא במיסים בגין   .ב

 
 

מול האם העיריה תתקשר בהסכם מכר   .ג
  ?היזם לרכישת דירות אלו

  

  

  
נחשבות כמטלה  דירות העירייההאם   .ד

  ציבורית שניתן לקזז עם היטל ההשבחה?

דירות 
  העירייה

 1מסמך 
(הזמנה 
להציע 
+  הצעות)
 6מסמך 

(הסכם 
  התקשרות)



 
 

 , מאושרת ע"י עו"ד,לעניין זה תומצא התחייבות בלתי חוזרת כן.
בסמוך לאחר קבלת  לפעול לכך ללא דיחוימאת שתי החברות 

אין באמור כדי לגרוע מהחובה לעמוד ההודעה בדבר הזכיה. 
  .ההזמנה להציע הצעותבתנאי 

האם ניתן להגיש את ההצעה על ידי שתי חברות 
יחד עם התחייבות במקרה של זכיה להקמת גוף 

  משפטי (כדוגמת חברה בע"מ)?

 7   
  
  
  
  
  

  1 מסמך
(הזמנה 
להציע 
 הצעות)

  

די שאחת מהחברות תעמוד בתנאי ההזמנה שעניינם הניסיון 
להוכיח לצורך עמידה בתנאי הסף, אותו נדרשים המציעים 

ולחילופין ששתי החברות יחדיו תעמודנה במצטבר בתנאי הסף 
שעניינם הניסיון אותו נדרשים המציעים להוכיח לצורך עמידה 

 יבויותהתחיהבתנאי הסף (והכל מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מ
  ).כלפי הבעלים, בערבות הדדית, ביחד ולחוד שלהן

  (הזמנה להציע הצעות). 1למסמך  7.1.2סעיף בבוצע תיקון 
  

 נדרשת ב"מיזם המשותף" האם כל חברה
בכך  שמא דילעמוד בכל תנאי הסף בנפרד? או 

תעמוד בכל התנאים? שרק אחת מהחברות 
יעמדו  ב"מיזם המשותף"שתי החברות האם 

   יחדיו בכל התנאים במצטבר?

 7  
  
  
  
  
  
 

  1 מסמך
(הזמנה 
להציע 
 הצעות)

 
 

  
  
  
  

-הבקשה נדחית. יצוין כי הפעלה של הזכויות של פי תת  .א
סעיף (כמו גם יתר תתי הסעיפים) זה תיעשה, ככל 

 שתעשה, בסבירות ובהתאם להוראות הדין.

אין מקום ויכולת להגדיר היקף מדויק של "מידע   .ב
מטעה" שעלול להוביל להחלטה לחלט את הערבות. 

טעות שהינה טעות  מובהר כי סעיף זה לא יחול בגין
 סופר.

 
 

 
משאבים  יםמשקיע ויועציה הבקשה נדחית. המנהלת  .ג

. המציע מחויב להצעתו ואינו לצורך ניהול ההליךרבים 
 .יכול לחזור בו מההצעה

  
  

 
  הבקשה נדחית.  .ד

  

תהיה רשאית להורות המנהלת  נקבע בסעיף כי
על חילוט הערבות של מציע, כולה או חלקה אם 

  :מאלה(או יותר) התקיים במציע אחד 

בערמה, ליך הההוא נהג במהלך   .א
בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. 

  להגדיר או לתת דוגמאות. מבוקש

הוא מסר למנהלת ו/או לבעלי הזכויות   .ב
ו/או כל הבא מטעמם מידע מטעה או 

נתבקשנו  מידע מהותי בלתי מדויק.
להגדיר "מידע מטעה". על איזה היקף 
מדובר? האם ניתן לסייג זאת? מבוקש 
שלא להשאיר אפשרות פתוחה לפיה 

  הערבות תחלוט לאור טעות סופר. 

הוא חזר בו מההצעה שהגיש לאחר חלוף   .ג
    המועד האחרון להגשת ההצעות.

לבטל את התנאי הזה ולאפשר  מבוקש
ף למציעים לחזור בהם גם לאחר חלו

  המועד האחרון להגשת הצעות. 

כל הפרה יסודית אחרת של תנאי ההזמנה   .ד
להגדיר הפרה  מבוקש   להציע הצעות.

  יסודית או להפנות לסעיפים מסוימים. 

8  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  1 מסמך
(הזמנה 
להציע 
 הצעות)

 



 
 

תערוב לחברה שתתקשר בהסכם  שחברת האםכן, ובלבד 
 6ותחתום על מסמך "ערבות חברת האם" המצורף למסמך 

  .(הסכם ההתקשרות)

האם בקריטריונים המופיעים בסעיף זה ניתן 
ובלבד להתבסס על נתוני חברת האם של המציע 

מהמניות  100%-שהינה מחזיקה במישרין ב
  .מזכויות השליטה במציעו

7.2.2.7  
  
  
  
  

  1מסמך 

  הזמנה(
להציע 
  הצעות)

מדיניות רשויות התכנון רלוונטית לשלב התכנון (תב"ע). לאחר 
חלוקת הזכויות בין  החדשה שנקבע סל הזכויות במסגרת התב"ע

  הצדדים נתונה להסכמה ביניהם. 

המינימום לשטח כל דירה  צוין כי תוספת
מתיישב עם הדבר מ"ר. כיצד  25היה ת קיימת

תוספת  מדיניות רשויות התכנון להגבלת
  מ"ר? 12-לדירות בעלים בפרויקטים מסוג זה ל

  2מסמך  9

הצעה (
והצהרת 
  )המשתתף

בהתאם לתב"ע (נוסח לא ייווסף. תשומת לב המשתתפים כי 
יהיה בשטח המסומן  מיקומם של מבני הציבורשהופקד) 

  . בתשריט ב"הנחיות מיוחדות"

ורה לא תמוקמנה דירות תמנקבע בסעיף כי 
מיקום מבנה  .מבני ציבורבמבנה בו ימוקמו 

להכפיף הציבור בנספח הבינוי אינו סופי. יש 
  תנאי כי מבנה הציבור יהיה במבנה אחד בלבד. ל

  2מסמך  11

הצעה (
והצהרת 
  )המשתתף

(הצעה והצהרת המשתתף)  2למסמך  14.2 בוצע תיקון בסעיף
המאפשר למציע לציין תנאים/הסתייגויות בעניין זה, לרבות 

  לעניין המיסוי (ככל שיחפוץ בכך).

האם מס הנובע בגין השינמוך  - שנמוך דירות
יחול (ככל שיחול) וישולם על ידי בעל הזכויות 

  המשנמך בלבד (ולא על ידי החברה) ?

14.2   

  

 

   2מסמך 

(הצעה 
והצהרת 

  המשתתף)

צוין כי הוא "אופציונלי" (להבדיל מתנאי  25.5בכותרתו של סעיף 
מסף) ובהתאם הבחירה בו והסימונים שייערכו בו נתונים 

האפשרות  למציע. במסגרת הסעיף ניתנה המציעלשיקול דעת 
  לציין הסתייגויות. 

נשיאה בעלויות מסים במקרה של אי זכאות 
שיב לפני בדיקת שאלונים לא ניתן לה – לפטור

והערכה של חשיפת המס במקרה זה. לחילופין, 
לאפשר ליזם מנגנון יציאה במקרה וחשיפה 

  מיסויית פוגעת בכלכליות.

  2מסמך  25.5

הצעה (
והצהרת 
  )המשתתף

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

  

  

  

ופרסום אישור מועד ביחס ל להתייחבכיצד ניתן 
  התב"ע כשאלו לא קודמו על ידי החברה?

26.2   

 

 2מסמך 
(הצעה 

והצהרת 
  המשתתף)



 
 

דירות הבעלים שטחי מדידת דו"ח תשומת לב המשתתפים כי 
נערך בחלקו שלא על דרך מדידת פנים הדירות  הקיימות

הקיימות והוא אינו מהווה דו"ח סופי ו/או מצג מטעם מי 
. ו/או מאן דהואהזוכה היזם המשתתפים ו/או מהבעלים כלפי 

הנזכרת בטבלה לעניין הקומה הרביעית בבניין בלה ההערה 
מתייחסת לכך כי יש צורך בתאום כניסה לדירות על  43גרדיה 

בהתאם להסכם תשומת לב המשתתפים כי  לבצע מדידה.מנת 
) היזם הזוכה יחויב בביצוע מדידה של כל 6ההתקשרות (מסמך 

  .המדידות אלה הנזכרות בדו"ח, לרבות הדירות הקיימות
בקומה הרביעית בהתאם לנתוני אגף הארנונה, שטחי הדירות 

-ו מ"ר 19מ"ר,  21 ,מ"ר 44 ,מ"ר 30 :הינם 43בבניין בלה גרדיה 
 מועדי המדידה לצרכי ארנונה אינם ידועים למנהלת. מ"ר. 109

שיטת המדידה  בין תשומת לב המשתתפים להבדליםכמו כן, 
יודגש, כי שיטת המדידה הקבועה בהסכם. לבין ארנונה לצרכי 

מטעם  כלפי מהמשתתפיםכלשהו מצג אין בנתונים הנ"ל משום 
והם  ביחס לשטחי הדירות הנ"ל מי מהבעלים ו/או מאן דהוא

אופן ההתייחסות לנתונים אלה  מובאים לצורך התרשמות בלבד.
    הינו באחריות המשתתף בלבד.

 

 – 43גרדיה לאן מפנה הערה שמצוינת בלה 
  כללי  ? 4קומה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  3מסמך 

 דו"ח מדידת(
שטחי 

הדירות 
  )הקיימות

  

  

  

  

  

  

  

  

או כתבי /אינה מוסרת יפוי כח ו היא ,ככללהעירייה הבהירה כי 
ימסור לה את המסמכים היזם בפרויקטים מסוג זה.  הסכמה

תחתום מסמכי שיעבוד) והעירייה כגון (שבהם נדרשת חתימתה 
הסכם ונמצאו תואמים להוראות  ונבדקש עליהם (לאחר

  ). 6ההתקשרות, מסמך 

יינתנו על ידי הבעלים במעמד  לתכנון מאת החוכרים יפוי כח
עד למועד זה  הזוכה פעולות שתבוצענה על ידי היזםחתימתם. 

  .תיעשנה בתיאום עם המנהלת
  

יש להסדיר התחייבות/מנגנון אחר מול העיריה 
קיימות דירות יחס ללחתימה (ככל ותידרש) ב

ומוחכרות  העירייה שרשומות בבעלותבמתחם 
לצורך קידום  , וזאתאו לבעלים לעזרה וביצרון

  הליכי תכנון, בנק מלווה וכיו"ב.

 6מסמך   כללי
(הסכם 

  התקשרות)

 6למסמך  10.8-ו 9.3הוראות סעיפים ל תשומת לב המשתתפים
באמור כדי  ולא יהיה אין למען הסר ספק, (הסכם ההתקשרות).

  לגרוע מהוראות התב"ע החדשה.

האם יש מניעה לבקש הקלה לתב"ע החדשה 
  לתוספת יח"ד?

האם ישנה מגבלה על כמות היח"ד/שטחי 
  המסחר שהמציע יכול לקבל?

2.8   

  

  

  6מסמך 

(הסכם 
  ההתקשרות)



 
 

(הסכם  6למסמך  4.5הוראות סעיף ל תשומת לב המשתתפים
  . ההתקשרות)

(הסכם  6בהתאם לקבוע במסמך דמי השכירות ישולמו 
  . 6למסמך  7.4.1ההתקשרות), לרבות סעיף 

   עזרה וביצרון כבר החלה בקידום העניין מול הדיירים המוגנים.

כיצד בעלי נבקש להבהיר  –דיירים מוגנים 
דירות אלו פועלים להבטחת פינוי הדירות 

מי מקבל את דמי השכירות בתקופת  במועדן?
מה גובה דמי  הדירה/הדייר המוגן ?הפינוי? בעל 

  השכירות שישולמו בגין דירה זו?

4 ,7.3.13   

  

  

  

  6מסמך 

(הסכם 
  ההתקשרות)

(הסכם  6למסמך  4(ב)4.1-(א) ו4.1בוצע תיקון בסעיפים   .א
  ההתקשרות).

 
 

עלויות רכישת הזכויות לדירות בבנייה רוויה  טבלהלהלן   .ב
 לא מהוונות:\ביד אליהו מהוונות

  

מוצע להאריך המועד  – ביתמבצע בעל   .א
המוקנה לבעלים לרכישת הבעלות בדירות 

חודשים מחתימתם על מנת למנוע  6-יותר מ
מצב שבו החברה משלמת במקומם סכום 
זה (כמו כן לא ברור האם החברה מחויבת 

  לשלם או רשאית). 

יש להבהיר מה עלויות משוערות של מבצע   .ב
בעל בית של כל בעל דירה על מנת שהחברה 

  ע להעריך צפי הוצאות לעניין זה. תד

  6מסמך   4(ב)4.1

(הסכם 
   )ההתקשרות

חשבון  יהא על הנזכר בסעיףהליך היש לציין ש  (הסכם ההתקשרות). 6(ג) למסמך 4.1בוצע תיקון בסעיף 
  .הבעלים

  6מסמך  .(ג)4.1

(הסכם 
  ההתקשרות)

  (הסכם ההתקשרות). 6למסמך  4.2בוצע תיקון בסעיף 

  (הסכם ההתקשרות) 6(ב) למסמך 4.7בסעיף בוצע תיקון 

, (ג)4.2  .טעות בהפניה לסעיפי החוב ליזםנפלה 
  (ב)4.7

 6מסמך 
(הסכם 

 ההתקשרות)



 
 

וזאת  ,יום 75יום ולא  90-האם הכוונה הינה ל  (הסכם ההתקשרות). 6(ב) למסמך 4.4בוצע תיקון בסעיף 
  לאור התיקון לחוק השכירות והשאילה ?

  6מסמך   4.4

(הסכם 
  ההתקשרות)

על מי חלים המיסים (לא עלויות רישום), ככל   (הסכם ההתקשרות). 6לנספח כה' למסמך  3נא ראו סעיף 
   ?דירות העירייה 6ויחולו, בגין הקמת 

4.6   

  

  6מסמך 

(הסכם 
  ההתקשרות)

  6מסמך  4.8  .יש לציין שגם לא ירכשו דירה נוספת במתחם  לא ייווסף.

(הסכם 
 ההתקשרות)

מהו שיעור "שליטה" ( נבקש להבהיר מהי  (הסכם ההתקשרות). 6למסמך  5.14בסעיף  בוצע תיקון
  ?האחזקות המותר להעברה)

5.14   

 

  6מסמך 

(הסכם 
  ההתקשרות)

הסעיף נוקט בלשון "בכפוף לנהלי תשומת לב המשתתפים ש
  חברות הדיור הציבורי".

האם התמורה  - חברות הדיור הממשלתי
שתינתן לשאר בעלי שתינתן להם זהה לתמורה 

  הדירות?

  6מסמך  6.1.1

(הסכם 
 ההתקשרות)

 - להתנגדויותהתב"ע החדשה פרסום מועד   לא ייווסף.
פרסום להבהיר כי מדובר במועד המבוקש 

האחרון להתנגדויות (ככל שיפורסם בשנית 
ב או ככל 106 עיףלהתנגדויות, במסגרת ס

  ויידרש פרסום מלא מחדש להתנגדויות). 

  

  6מסמך  6.1.2

(הסכם 
 ההתקשרות)

  (הסכם ההתקשרות). 6(ד) למסמך 6.1.2בוצע תיקון בסעיף 

  לא בוצע תיקון. (הסכם ההתקשרות) 6למסמך  10.4בסעיף 

מוצע לציין בכל מקרה של הפחתה שכתוצאה 
-ממנה הפרויקט לא יהיה כלכלי ולא רק נמוך ב

. מוצע לייצר גם מנגנון הפחתה הדדי אם 2%
וההפחתה חלה  2%-יותר מ קיימת הפחתה של

באופן זהה ויחסי גם ביחידות היזם. לא סביר 
לבטל הכל לאחר אישור תבע חדשה ככל וזו 

ויות פחותות. כנ"ל לגבי סטיות הקנתה זכ
  .10.4עיף בס

  (ד)6.1.2

10.4  

  6מסמך 

(הסכם 
 ההתקשרות)



 
 

מוצע לאפשר לנציגות ארכות נוספות במקרה   לא ייווסף.
על מנת למנוע מצב של זה ומקרים מעין אלו 

  פקיעת הסכם על סף הוצאת ההיתר. 

  6מסמך   (ג) 6.1.4

(הסכם 
 ההתקשרות)

 6.1.5נוסף סעיף  -(הסכם ההתקשרות)  6בוצע תיקון במסמך 
  ם לעניין הליווי הבנקאי. להסכ

לא תומצא למשתתפים שומת מקרקעין, לרבות שומה לפי תקן 
  .21שמאות מס' 

  

במצב בו אין כדאיות כלכלית לפי תקן  מהו הדין
הנסיבות שפורטו בסעיף? מוצע  2-ולא נובע מ 21

היעדר כלכליות  בדברכללי  יףסעלהוסיף 
 .21לפרויקט, בהתאם לשומה לפי תקן 

 21לפי תקן  שנערכה שומהנבקש לקבלת את ה
  .במסגרת הליך קידום התב"ע

לחילופין, מוצע להוסיף תנאי מפסיק לפיו היזם 
לא יכול לקבל ליווי בנקאי לפרויקט מסיבה של 
העדר כלכליות בלבד (ולא מסיבות הקשורות 

 ביזם או ביכולותיו להעמיד בטוחות נדרשות). 

  6מסמך   6.2

(הסכם 
 ההתקשרות)

(הסכם  6(ב) למסמך 6.3סעיף  תשומת לב המשתתפים להוראת
  ההתקשרות). 

האם החברה תהא רשאית לדרוש החזר 
הוצאות בעין מיזם אחר אשר עמו יבחרו בעלי 

  הזכויות להתקשר?

  (ג)6.3

  

 

  6מסמך 

(הסכם 
  ההתקשרות)

הגדרה ברורה לגבי שטח אינו כולל  נספח כה'  (הסכם ההתקשרות). 6בוצע תיקון בנספח כה' למסמך 
) ולא לגבי בלבד מינימוםאלא ( העירייה דירות

. בלבד) מינימוםאלא (של דירות עירייה המפרט 
  .תרמבוקש לקבל הגדרות ברורות יו

  6מסמך  7.2

(הסכם 
 ההתקשרות)

ימים  90האם החברה תהא זכאית, גם בחלוף   (הסכם ההתקשרות). 6למסמך  7.3.13בוצע תיקון בסעיף 
כאמור, לנקוט בפעולות פינוי (לרבות הליכים 

הרלבנטי בכל משפטיים), ולחייב את הבעלים 
עלות והוצאה, מבלי לגרוע מזכותה לבטל את 

  ?(שתדחה עד מיצוי ההליכים כאמור) ההסכם

  

7.3.14  

  

 

  6מסמך 

(הסכם 
  ההתקשרות)



 
 

  (הסכם ההתקשרות). 6למסמך  7.4.3בוצע תיקון בסעיף   .א

  

  (הסכם ההתקשרות). 6למסמך  7.4.3בוצע תיקון בסעיף   .ב

נובע האיחור במסירה נבקש התייחסות ל  .א
מוצע להחריג  .מהבעלים ולא מהחברה

   .מקרים מעין אלו

ר לגבי הצורך בתשלום שכ ההבהרנבקש   .ב
  יום אחרי המסירה.  14 דירה

  6מסמך   7.4.3

(הסכם 
 ההתקשרות)

ימים תוכל  60כי בתום אותם  להבהירנבקש   (הסכם ההתקשרות).  6למסמך  8.20בוצע תיקון בסעיף 
החברה למכור, לכל הפחות, את סך הדירות 

מלווה כתנאי "מכירה הבנק ההנדרש על ידי 
  מוקדמת".

8.20 

 

  6מסמך 

(הסכם 
  ההתקשרות)

לאור העובדה כי הגשת הבקשה להיתר בניה   (הסכם ההתקשרות). 6למסמך  10.2-ו 10.1 פיםבוצע תיקון בסעי
רק בסיום הליך ות נבמערכת מקווכיום נעשית 

מילוי כל תנאי המערכת הבקשה נקלטת, מהו 
  המועד הנחשב ל"הגשה" של היתר בניה?

10.1 ,10.2  

 

  6מסמך 

(הסכם 
  ההתקשרות)

יש להבהיר כי ביטול ההסכם על ידי הבעלים,   (הסכם ההתקשרות).  6למסמך  26.9בוצע תיקון בסעיף 
יהיה  ,10.4 יףבכל מקרה ולא רק בנסיבות שבסע

  .מהבעלים החתומים 80%ברוב של 

  6מסמך   10.4כללי, 

(הסכם 
 ההתקשרות)

מועד השלמת הפרויקט נספר ממועד פינוי האם   (הסכם ההתקשרות).   6למסמך  12.3בוצע תיקון לסעיף 
 60הדירות או ממועד תחילת ההריסה (שהינו 

  יום לאחר מכן)?

12.3  

  

  6מסמך 

(הסכם 
  ההתקשרות)

האם מקרה שבו קבלן מבצע נכנס להקפאת   לא ייווסף.
הליכים ו/או כינוס נכסים ו/או פירוק ונדרש 
להחליף קבלן מבצע ייחשב כעילה מותרת 

  לעיכוב (כח עליון)?

12.7  

  

  6מסמך 

(הסכם 
  ההתקשרות)

 במסירה איחורבגין פיצוי בנבקש לתקן באופן ש  (הסכם ההתקשרות).  6למסמך  12.8בוצע תיקון בסעיף 
ולא בנוסף  המכר (דירות) לחוקבהתאם  יינתן
  . י השכירותלדמ

  

  6מסמך   12.8 

(הסכם 
 ההתקשרות)



 
 

לאפשר מסירה במקביל לבעלים  מוצע  (הסכם ההתקשרות). 6למסמך  12.11בוצע תיקון בסעיף 
  ולרוכשים יחד. 

 כל בו נמסרוביחס לבניין  מבוקש להבהיר כי
החברה רשאית למסור , דירות בעלי הזכויות

את דירותיה לרוכשיה (במנותק מיתר המתחם 
  לשלבים). והחלוקהלאור גודלו 

  6מסמך   12.11

(הסכם 
 ההתקשרות)

(הסכם  6למסמך  12.9- 7.4.3 פיםבסעי ניםתיקו ובוצע
   .ההתקשרות)

  
  

מועד מסירת דירת התמורה שהאם בעלי זכויות 
נדחה ביחס אליהם בשל אי קבלת דירת 

על ידם בניגוד להוראות ההסכם ו/או התמורה 
בשל ביצוע שינויים על ידם הדוחים את מועד 
המסירה, יהיו זכאים להמשך תשלום דמי 
שכירות ביחס לתקופה שלאחר המועד אשר 

 שמא או ,היה קבוע למסירה ללא הדחיה כאמור
החברה משלם דמי תחדל אמור במועד ה

האם במועד האמור לעיל תתבטלנה  ?שכירות
  יות השכירות ביחס אליהם?ערבו

15.1   

  

  

  

 

   2מסמך 

(הצעה 
והצהרת 

  המשתתף)

  

  

  

  

המשתתפים רשאים להיוועץ סעיפי ההסכם מדברים בעד עצמם. 
תשומת לב המשתתפים לסעיף  עם יועץ מס מטעמם לעניין זה.

  והתיקונים שבוצעו בו. 6למסמך  4.1

 מבוקש להבהיר באילו מיסים מדובר בסיפא
להבהיר האם ניתן לבצע נבקש . כמו כן לסעיף

הפרויקט גם במקרה בו הבעלים או חלקם בחרו 
  מהעירייה. שלא לממש את רכישת הבעלות

  6מסמך  16.1.28

(הסכם 
 ההתקשרות)

  16.2  .שימוש בפטור בגין "נכס ריק" נבקש לאפשר  לא ייווסף. 

 

  6מסמך 

(הסכם 
  ההתקשרות)

מוצע למניעת ספק/סתירות, להוסיף ס"ק נוסף   ההתקשרות).(הסכם  6למסמך  16.3בוצע תיקון בסעיף 
כל הוצאה שצוינה מפורשות שחלה על  בדבר

  .הבעלים במסגרת ההסכם

  6מסמך  16.3

(הסכם 
 ההתקשרות)

(הסכם  6) למסמך 5(16.3סעיף  תשומת לב המשתתפים להוראת
  ההתקשרות). 

נבקש להבהיר שמלוא תשלומי ההיוון יחולו אך 
  הזכויות.ורק על בעלי 

16.3  

 

  6מסמך 

(הסכם 
  ההתקשרות)



 
 

 17.3בוצע תיקון בסעיף לא ייווסף. תשומת לב המשתתפים כי 
  .(הסכם ההתקשרות) 6למסמך 

 17.3מבוקש להתאים את ההסדר שבסעיף 
  להסכם. 12.6בסעיף לנסיבות הנזכרות 

17.3  

  

  

  

  6מסמך 

(הסכם 
  ההתקשרות)

 17.12סעיף ו 17.10סעיף להוראות  תשומת לב המשתתפים
  .(הסכם ההתקשרות) 6למסמך 

כוונת הסעיף שאף ליקויים  נבקש להבהיר האם
לא מהותיים ושאינם מונעים שימש סביר 
למגורים שיתגלעו בפרוטוקול המסירה 

  .תוקנו עד למועד פרוטוקול המסירההמקדמי י

17.6  

  

  6מסמך 

(הסכם 
  ההתקשרות)

(הסכם  6 למסמך 17.21תשומת לב המשתתפים להוראות סעיף 
  ההתקשרות).

האם המנגנון הקבוע בסעיף זה חל אף במקרה 
בו קיימת מחלוקת בין בעל זכויות לבין החברה 

  ?ה אם לאו למסירההאם הדירה ראוי

17.14  

  

  6מסמך 

(הסכם 
  ההתקשרות)

את המילים "וניתנה מהסעיף מוצע למחוק   (הסכם ההתקשרות).  6למסמך  19.3בוצע תיקון בסעיף 
  הודעת הפינוי". 

  6מסמך   (א)  19.3

(הסכם 
 ההתקשרות)

למעט חתימה על מסמכי ערב מוצע להוסיף "  לא ייווסף.
  . "ממשכן לטובת צד ג' מתוקף מעמדם המשפטי

  6מסמך   (ה) 19.3

(הסכם 
 ההתקשרות)

האם ניתן יהיה להתנות את מסירת הערבות   לא ייווסף.
משכנתא מדרגה שניה האוטונומית ברישום 

   לטובת החברה?

19.7  

  

  6מסמך 

(הסכם 
  ההתקשרות)

הסכם אינו ריאלי ולא  –היקף ערבות השכירות   לא ייווסף.
מקובל בשוק. נבקש להעמיד הסכום על דמי 

  חודשים. 12שכירות בגין תקופה של 
  ) 2ב (20.1

  6מסמך 

(הסכם 
  ההתקשרות)

יש להבהיר נושא הבנק שיכנס בנעלי החברה.   (הסכם ההתקשרות). 6למסמך  1(א)20.1בוצע תיקון בסעיף 
התניות מעין אלו יכולות להיכלל במסמכי 

  .הליווי אך לא בערבות

  6מסמך   1(א)20.1

(הסכם 
 ההתקשרות)



 
 

מספר החודשים ולא לנסח את מוצע לציין   .יתוקןלא 
במילים כך שלא יהיה ברור מה מספר החודשים 

 40-ימים לפנות ו 60 הדרוש. לדוגמא: ככל ויש
  .חודשים 42חודשי ביצוע, מוצע לציין 

הסכם אינו ריאלי ולא  –היקף ערבות השכירות 
מקובל בשוק. נבקש להעמיד הסכום על דמי 

  חודשים. 12שכירות בגין תקופה של 

  

  6מסמך   )2(ב)(20.1

(הסכם 
 ההתקשרות)

סיום הפרויקט.  יהאהמועד נבקש לקבוע ש  לא ייווסף.
להחריג בטחת תעודת הגמר, מבוקש לעניין ה

  .עיכובים שלא תלויים בחברה בקבלתה

  6מסמך   20.3

(הסכם 
 ההתקשרות)

להפקיד ערבות תבקש החברה  האם במקרה בו  לא.
בנקאית אצל רשות המיסים על מנת לקבל 
אישורי זכויות לטאבו, תושב לה ערבות 
המיסים ובמקומה תינתן ערבות לרשות 

  המיסים ?

  

20.4 

 

  6 מסמך

(הסכם 
  ההתקשרות)

האם תידרש ערבות מס ביחס לשומות אשר על   כן.
פי חוות דעת יועץ המס של החברה פטורות 
ממס ומוקפאות ואף על פי כן רשות המיסים 
תוציא שומות חייבות במס שהפטור בגינן יינתן 

  ?  4רק לאחר טופס 

  

20.4 

 

  6מסמך 

(הסכם 
  ההתקשרות)

(הסכם ההתקשרות); בהקשר  6למסמך  17 מפנה לסעיףהסעיף 
  . 6למסמך  17.14 . תשומת לב המשתתפים לסעיףזה

ומשלוח הודעות  4מוצע לציין לאחר טופס 
מסירה. אין סיבה לעכב רישום ה"א מעבר 
לשלב זה שהפרויקט הושלם ודירות הבעלים 
מוכנות למסירה. עיכוב בהשלמת מסירות של 

כתוצאה  כל דירות הבעלים יכול ויחול גם
  מעיכובים שתלויים בהם.

  6מסמך   22.5

(הסכם 
 ההתקשרות)



 
 

תירשם לטובת היזם  ערת אזהרהמצוין שה  (הסכם ההתקשרות). 6למסמך  22.1בוצע תיקון בסעיף 
במועד חתימתו יחד עם הרוב הדרוש. בהסכם 
מצוין כי יש להמתין לאישור תב"ע. לא סביר 
להמתין למועד אישור התב"ע במקרה כזה. 
זכויות היזם חייבות להישמר גם כדי למנוע 
הערות צדדי ג' והעברות זכויות ללא בקרה 

  וחתימת נעברים. 

  6מסמך  22.1

(הסכם 
  ההתקשרות)

נבקש להבהיר כי מגבלת המכירות תהא   .(הסכם ההתקשרות) 6למסמך  22.4בוצע תיקון בסעיף 
בהתאם לנדרש על ידי בנק מלווה כתנאי 

  "מכירה מוקדמת".

22.4   

 

  6מסמך 

(הסכם 
  ההתקשרות)

האם ניתן יהיה לרשום הערות אזהרה לטובת   .(הסכם ההתקשרות) 6למסמך  22.5בוצע תיקון בסעיף 
דירות החברה ובנקים מממנים מטעמם רוכשי 

לאחר שנשלחו הודעות מסירה לכל בעלי 
הזכויות ואף טרם שנמסרה החזקה בפועל 

  בדירות בעלי הזכויות?

22.5  

  

  

  6מסמך 

(הסכם 
  ההתקשרות)

בחברות ציבורית/בשליטה של חברות ציבוריות   . (הסכם ההתקשרות) 6למסמך  24.1בוצע תיקון בסעיף 
 נושא העברה/הקצאה של מניותמבוקש להחריג 

  זכות למנות מנהלים וכיו"ב.או 

  6מסמך   24.1

(הסכם 
 ההתקשרות)

להבהיר שרישום זכויות החברה יהיה  מבוקש  ווסף.ילא י
רישום של מלוא המקרקעין על שמה תוך רישום 

לטובת הבעלים ורוכשי הדירות  ערות אזהרהה
  ממנה לרבות בנקים ממשכנים. 

  6מסמך   25.2

 (הסכם
 ההתקשרות)

מבוקש לאפשר את רישום הבעלות בחלקו   .(הסכם ההתקשרות) 6למסמך  25.3בוצע תיקון בסעיף 
היחסי של היזם בשלב יותר מוקדם, לפחות 

לבניינים  4לחצי שנה לפני קבלת טופס 
  החדשים.

25.3   

 

  6מסמך 

(הסכם 
  ההתקשרות)

כוונת הסעיף הינה לצמצם או להתנות על  האם  .המכר (דירות) האמור בסעיף הינו בהלימה לקבוע בחוק
המועדים הקבועים לרישום בחוק המכר דירות 

לו הוראות החוק [למשל מניעות שלא ואו שיח
  תלויות בחברה וכו']?

25.5  

  

  

  6מסמך 

(הסכם 
  ההתקשרות)



 
 

(הסכם ההתקשרות) ובסעיף  6למסמך  29.5בוצע תיקון בסעיף 
  (הצעה והצהרת המשתתף). 2(ד) למסמך 18.1

 האם תקופת סבסוד דמי התחזוקה חופפת
לחוק  19סעיף תקופת הזכאות הקבועה בל

או  הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית
  זכאות מכוח החוק?הנוספת לתקופת 

29.5  

   

 

  6מסמך 

(הסכם 
  ההתקשרות)

כיצד ניתן לדרוש כי המציע יבטיח שתחזוקת   המנגנון ייקבע בהתאם לסיכום בין היזם לבין העירייה.
לא יחולו על הבעלים ללא השטחים הנ"ל 

  הגבלת זמן? 

29.6   

  

 

  6מסמך 

(הסכם 
  ההתקשרות)

שבוניות ח יוציאוהמנהלת  וב"כהאם המנהלת   כן.
  מס לחברה על התשלומים שיבוצעו אליהם?

  כללי

  

  

  7מסמך 

(החזר 
הוצאות 
  המנהלת)

האם ניתן לדחות מועדי   –מועדי החזר הוצאות   לא יתוקן.
לאחר קבלת וודאות כאמור, כנגד  עד תשלום

  מתן ערבויות בנקאיות מתאימות?

  כללי

  

  

  7מסמך 

(החזר 
הוצאות 
  המנהלת)

  

  

 


