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  נספח דירות העירייה –' כהנספח 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

        

- רק הסכם חתום יחייב. טיוטה-     

  נספח דירות העירייה
  

תיבחרנה ע"י  ,הבעלים החדשותמתוך דירות  דירות )6מובהר בזאת כי זכויות הבעלות בשש ( .16
 "). דירות העירייה(להלן: " ה על שמהותירשמנ תיוחדנה לעירייה העירייה בלבד,

לחתום על תוספת להסכם אשר תסדיר את החברה תידרש כתנאי לחתימת העירייה על ההסכם,  .17
ייחוד דירות העירייה לעירייה כאמור לעיל, בנוסח המקובל בעירייה בפרוייקטים אלו, ואשר יכלול 

 בין היתר את כל האמור להלן: 

לפי שיקול דעת  –(או יותר  מ"ר 95 -א יפחת משלטח בשכל אחת מדירות העירייה תהא  )א(
   . מ"ר 12בשטח של  מרפסת שמשבתוספת , החברה)

יחושב בהתאם לשיטת החישוב (לרבות הסטיות המותרות) הקבועה  "דירות העירייהשטח "  
בכלל  העירייההיחסי של  העובר לחתימת הסכם זה בצו המכר דירות. למען הסר ספק, חלק

כלולים  הלא יהיומרפסת שמש , המחסנים ים בבניינים החדשים, החניותהשטחים המשותפ
  בהגדרת שטח הדירה החדשה כאמור לעיל.

בו/בהם יוקמו המבנים ומוסדות  העירייה יהא בבניין/ים החדש/יםדירות כל מיקומן של  )ב(
 הציבור. 

) (א2(אשר שטחו כלול בשטח תוספת המ"ר כאמור בסעיף  ממ"דדירות העירייה תכלולנה  )ג(
 לעיל).

 ות העירייה יוצמדו: לדיר )ד(

שמספרן יקבע בהתאם לתקן הארצי התקף בעת הוצאת היתרי בניה רגילות  חניות - 
ביחס לדירות מסוג דירות העירייה (וככל שבהתאם לתקן תוקצה יותר מחניה אחת 

 ). החניות תהיינה תקניות,כי אז חניות אלה תהיינה חניות עוקבות ת עירייה,דירכל ל
במתקן חניה או במכפיל מכאני ובחירת מיקומן תיעשה ע"י  שלא, תקרקעי- תת

    העירייה. 

בשטח שלא יפחת משטח המחסנים שיוקצו לבעלים שבחירת מיקומו  מחסן אחד - 
 תיעשה ע"י העירייה. 

       .חלק יחסי ברכוש המשותף - 

יהא בהתאם למפרט הטכני שיחול על דירות הבעלים המפרט הטכני של דירות העירייה  )ה(
לפיו יבנו דירות החברה בבניינים החדשים, לא יפחת בכל מקרה מהמפרט הטכני שות והחד

למעט מפרט הדירות המיוחדות ולמעט שינויים ותוספות בתשלום שיוזמנו ע"י רוכשי דירות 
   החברה. 

להסרת ספק, כל שיפור שייעשה בתנאי ההסכם העיקרי לטובת יתר הבעלים במקרקעין, יחול  )ו(
 ות העירייה.בהתאמה גם על דיר

החברה תישא בכל העלויות, המיסים, ההיטלים וכל תשלום שהוא החל על העירייה בגין התקשרות  .18
  העירייה עם החברה בהסכם זה ולהקמת דירות העירייה בפרוייקט.

יובהר כי נכון למועד זה, ניתן אישור עקרוני (בלבד) מאת מנכ"ל משרד המפנים, בהתאם לתקנה  .19
להתקשרות העירייה עם יזמים לביצוע פרויקטים  1987- יות (מכרזים), התשמ"ח)(ד) לתקנות העיר2(3

במסגרת התחדשות עירונית, לרבות ביחס למתחם (כהגדרתו בהסכם), וזאת כמפורט בפרוטוקולי 
האישור (להלן: " לנספח זהועדת הנכסים של העירייה ובאישורי מנכ"ל משרד הפנים הרצ"ב 

[נוסח חדש] ונדרש  לפי פקודת העיריות 188י משום אישור לפי סעיף אין באישור העקרונ .")העקרוני
 .אישור פרטני מאת מועצת העיר להתקשרות כאמור

לכל המונחים והביטויים בנספח זה תהיה אותה המשמעות המוקנית להסכם בהסכם, אלא אם נקבע  .20
  במפורש אחרת בנספח זה.  


