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התקשרות עיקרי –הרשאה כתב 

מינוי עזרה וביצרון כמנהלת

חתימה על כתבי הרשאה

 פינוי  תוכניתקידום אישור , ליווי פרויקט פינוי בינוי-ובצרון שירותי עזרה

ליווי במכרז לבחירת יזם, בינוי

 החזר הוצאות למנהלת ישולמו על ידי היזם-תמורה

 אינה עסקת פינוי בינוי אלא הסכם לארגון -המנהלת התקשרות מול

עסקת התחדשות עירונית



עיקרי התקשרות–ההרשאה כתב 

:התחייבויות הדיירים

NO SHOP–או ביצוע  /התחייבות הדיירים שלא להתקשר עם גורם אחר לצורך תכנון ו

פרוייקט התחדשות עירונית במהלך תוקף תקופת ההתקשרות

התחייבות לחתימה על הסכם לביצוע פינוי בינוי בתנאים הבאים:

בחירת יזם על ידי הנציגות בתהליך הזמנה להציע הצעות

תמורות ההסכם המוצעות על ידי היזם לא יפחתו מהצעת הבסיס המפורטת בכתב ההרשאה

כ הדיירים   "הסכם פינוי ובינוי יאושרו מראש על ידי הנציגות וב



(הסכמים לארגון עסקאות)חוק התחדשות עירונית 

 ( הסכמים לארגון  עסקאות)אושר בכנסת חוק התחדשות עירונית , 2017מרץ

 38א"ותמעל מארגני עסקאות לפינוי בינוי חל החוק

 החוקמטרת :

 למנוע כבילת דיירים למארגן במקרה שבו לא הושלמה חתימות דיירים וכפועל

א"ותמשל פינוי ובינוי פרויקטים יוצא לא ניתן לקדם 

קביעת שקיפות בין המארגן לדיירים

קביעת מנגנוני היפרדות בין מארגן לדיירים



תוקפו של הסכם לארגון עסקת פינוי בינוי

50%חתימה של לפחות•
16מהדיירים בבניין שיש בו עד 

דירות  

40%של לפחות חתימה •
מבעלי  8מהדיירים או לפחות 

שיש בבניין , לפי הגבוה, הדירות
דירות ומעלה17בו 

מבעלי 35%חתימה של לפחות •
דירות  36הדירות בבניין שיש בו 

.  או יותר

6
חודשים

18

חודשים

24

חודשים

שנים  4
מקליטה

מהדיירים  2/3חתימה של •
בבניין הסכם מול המארגן

חתימה של אחוז מהדיירים  •
בהסכם מול היזם השווה 

לפחות לאחוז הנדרש  
.  מהמארגן בשלב הראשון

הוגשה תכנית  •
להריסת הבית 

המשותף והקמתו 
מחדש

22

עסקת פינוי בינוי  המועד בו בעל הדירה הראשון חתם על הסכם לארגון –" המועד הקובע"
:מאותו מועד נספרים המועדיםהחל 

.על המארגן להודיע לבעלי הדירות בתום כל אחד מהמועדים אם עמד בתנאים

הפקדת התכנית•

שנים  5
מקליטה



(הסכמים לארגון עסקאות)חוק התחדשות עירונית 

עירוניתומנהלתדייריםפניותעלממונה

תלונהאו/והבהרהאו/ושאלהשלמקרהבכל-(זכאי-עדיאלתמרד"עו)דייריםלפניותממונה,

הרשותבחוקכהגדרתו,עירוניתבהתחדשותדייריםפניותלענייןלממונהלפנותרשאיםהדיירים

:שכתובתועירוניתלהתחדשותהממשלתיתהרשותבאתרעירוניתלהתחדשותהממשלתית

https://www.gov.il/he/Departments/Units/hamemuna_al_pniyot_hadayarim

הממשלתיתהרשותחוקלפיעירוניתכמינהלתמשמשתוביצרוןעזרה-עירוניתמינהלת

.המקומיתהרשותבתחוםעירוניתהתחדשותקידוםמטרתה,וכאמורעירוניתלהתחדשות

https://www.gov.il/he/Departments/Units/hamemuna_al_pniyot_hadayarim


(הסכמים לארגון עסקאות)חוק התחדשות עירונית 

היעדר עניין אישי

כלשהוקבלןאויזםמטעםפועלתאינהובצרוןעזרה

בעסקהאישיענייןלנציגהאו/ווביצרוןלעזרהאין

הסכםקידוםלשםוביצרוןעזרהמטעםהפועלהמשותףבביתדירהבעלאין

הדירותבעלישארעםהארגון



(הסכמים לארגון עסקאות)חוק התחדשות עירונית 

תרגום כתב ההרשאה

אמהריתאורוסית,לערביתהארגוןהסכםשלתרגוםלקבלזכותלדיירים

בכינוסהדירותמבעלי20%לבקשת




