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 מתלה בתנאי מותלה הסכם

 _____שנת  _____לחודש  ____שנערך ונחתם  ב ________ ביום  

 

 __________________, ת.ז.   _____________ .1  בין:

 __________________, ת.ז.   _____________ .2

 , ______________ _______________________מרח' 

 _________טל: __________________; פקס: _________

 :_______________email נייד: _________________

 ;מצד אחד  ("הדייר"או   "הבעלים" -)ביחד ולחוד יקראו להלן 

 

 435286515, ח.פ. פינוי בינוי בע"מ אלמוג  לבין:

 המוסמכים להתחייב בשמה -באמצעות ה"ה ___________________

 ,יבנה 3מרחוב חבצלת החוף 

 ;מצד שני     "(םהיז"  -להלן  )שתקרא

דירה והבעלים הינו בעל מלוא זכויות הבעלות ו/או זכאי להיות הבעלים הרשום ב" הואיל
 , כהגדרתו להלן; "המתחם"חלק מ המהווה" כהגדרתה להלן המקורית

 , בקשר עם המתחם; הפרויקטוהיזם מעוניין ליזום, לקדם, לבנות ולהקים את  והואיל

יצע היזם, הודיע היזם לבעלים כי הוא מעוניין להתקשר עמו ובהסתמך על  בדיקות שב והואיל
בעסקה מסוג "פינוי ובינוי", לפיה יפנה הבעלים את הדירה המקורית, ובתמורה היזם, 

המהווה חלק  , כהגדרתה להלן,"הדירה החדשה"בין היתר, יבנה וימסור לבעלים את 
ת הדייר בדירה מהפרויקט, וירשום את זכויות החכירה או הבעלות )לפי זכויו

המקורית( בדירה החדשה על שמו של הבעלים, בהתאם להוראות הסכם זה, והיזם 
יהיה זכאי לכל הזכויות בפרויקט מלבד הדירה החדשה, והכל במסגרת עסקת פינוי 

, כהגדרתה להלן ובתנאים "התוכנית"בינוי, שתהא כפופה ומותנית באישורה של 
 מתלים נוספים הקבועים בהסכם זה;

 והבעלים מעוניינים להתקשר עם היזם בהסכם זה כאמור; אילוהו

 והצדדים מעוניינים להעלות על הכתב את המוסכם ביניהם. והואיל

 

 הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 הגדרות: .1
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 בהסכם זה  יהיו למונחים המפורטים להלן הפירושים שבצידם:

 "ההסכם" הסכם זה, על כל נספחיו.

  בנויים ן, עליה 1656בגוש  151,151,151,116,111,115,111,261,222 חלקות
 221שד' ירושלים בתים הרשומים כבתים משותפים והמצויים ברח' 

-ו 36, 21, 21, 22, 22, 26 ,11, 11, 12, 12, 16, 1קהילת קנדה, מספר וברח' 
32. 

 "המתחם"

בעלי זכות הבעלות הרשומים או הזכאים להירשם כבעלי זכויות הבעלות 
 ס לדירות  המקוריות המצויות במתחם ו/או בכל חלק ממנו.ביח

בעלי "
 "הזכויות

דירת מגורים בת _ חדרים, הידועה כתת חלקה ____ בחלקה __ בגוש 
, ברחוב _______ מספר _____ ,  הממוקמת בקומה מספר _____  1656

 זכויות חכירה מהוונת/ לא מהוונת בעל/ דירה מס'___ אשר הדייר הינו 
 /או הזכאי להירשם כבעל הזכויות לגביה בלשכת רישום המקרקעין. ו)*( 

 "הדירה המקורית"

פי חוקי התכנון והבניה לאיחוד וחלוקה של המתחם ו/או כל -תוכנית על
תוכנית אחרת אשר תקנה למתחם זכויות בניה נוספות, כולל כל שינוי 

 -דיור מלתוכנית הנ"ל, ובלבד שעל פי התוכנית לא יפחת מספר יחידות ה
היתרי הריסה ו/או היתרי בניה  למתן. וכן כל תוכנית אחרת יח"ד 888

ו/או היתר עבודה במתחם, ולרבות היתר בתנאים. ייעודי הקרקע 
המותרים במתחם במסגרת התוכנית יהיו בין היתר: מגורים, דרכים, 
שפ"פ )שטח פרטי פתוח(, שצ"פ )שטח ציבורי פתוח(, שב"צ )שטח בנייני 

בלא מסחר, משרדים או תעשיה למעט אם יידרש לכך היזם על  -ר( ציבו
 פי הוראות התוכנית;

 "התוכנית"

תכנון, קידום ונקיטת כל הפעולות הנדרשות לשם אישור התוכנית, 
הוצאת היתרי בניה, הריסת הבניינים הקיימים במתחם ו/או בכל חלק 

רות החדשות ממנו ובניית בניינים חדשים הכוללים, בין היתר, את הדי
 כהגדרתן להלן ורישומן על שם הבעלים; 

  "הפרויקט" 

קט הפרוי יחידות המגורים, למעט יחידות היזם, אשר תבנה במסגרת
 126  ששטחהחדרים  2דירה בת בבניין החדש כהגדרתו להלן אשר תהיה 

לעניין זה יחולו ההוראות לגבי  מ"ר נטו 166-)ולא יפחת מ מ"ר ברוטו
מטה משטחה של הדירה בפועל   2%עד יינו סטייה של סטייה מותרת )ה

, אשר תיבנה במסגרת (תחשב כעומדת בתנאי זהמ"ר הנ"ל  126לעומת 
 הפרויקט. 

בבניינים ת ומקוריה ותבדיר זכויות יבעלעל אף האמור בסעיף זה לעיל, 
)גוש  16 -ו 13, 68, 62, 65, 66קהילת קנדה בהכלולים במתחם והמצויים 

 דירה חדשה, זכאי לקבל כתמורה במסגרת עסקה זו(, 392חלקה  0343
 -ולא יפחת מ) ברוטומ"ר  94 -העיקרי לא יפחת מ  חדרים ששטחה 1בת 
היינו סטייה , לגבי סטייה מותרתלעניין זה יחולו ההוראות מ"ר נטו  16

חשב מ"ר הנ"ל ת 83מטה משטחה של הדירה בפועל לעומת   6%עד של 
 אשר תיבנה במסגרת הפרויקט.  ,כעומדת בתנאי זה(

יוצמדו כל אלה: מרפסת לא  החדשה, כהגדרתה לעיל, לפי העניין, לדירה
מקום חניה מקורה ועפ"י התוכנית  מ"ר(  16)בגודל מינימום של  מקורה

; הדירה ""בניין החדשקרקעי או העילי השייך ל-אחד שיהיה בחניון התת
 2בגודל מינימום של ) ,ויווסף עליה א בצמוד לדירהשיבנה ל מחסןתכלול 
 3חדרים תכלול שני חדרי שירותים ודירה בת  2; דירה חדשה בת מ"ר(

 "הדירה החדשה"
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 חדרים תכלול חדר שירותים אחד. 

ות המהווה, הדירכל אחת מ ירצ"ב כחלק בלתי נפרד מהסכם זה תשריט 
 בסיס להתקשרות זו. כל אחד לפי העניין,

שטח הדירה החדשה לא יעלה על הקבוע בחוק  למען הסר ספק יובהר כי
 כ"תקרת השווי" לצורך קבלת פטור ממס שבח.

משמעו: שטח הרצפה בתוך הדירה הנתחם ע"י קירות החוץ )עובי מלא( 
וקירות משותפים עם דירות אחרות )אשר בהם ימנה רק חצי מעובי 

טח היחסי במבואה הקיר(, כולל השטח מתחת לקירות פנים, ממ"ד, ש
קומתית ובחדרי המדרגות, ולא כולל פיר מעלית, המבואה הראשית של 

 .מרפסותו, או כל שטח משותף אחר הבניין

 "שטח ברוטו"

הבניין בו נמצאת הדירה המקורית וכן כל בניין נוסף במתחם אשר 
הריסתו/הריסתם נדרשת לשם הקמת בניין חדש תחתיו/הם )כלומר, 

דה וכתנאי לבנייה יש להרוס מספר בניינים, הרי לצורך הסכם זה כל במי
 "(. הבניין המקוריאותם בניינים יכונו יחדיו "

 "הבניין המקורי"

בניין המגורים שייבנה במתחם, ככל האפשר, בשטח הסמוך למקום עליו 
בנוי כיום הבניין המקורי, בין אם טרם פינויו והריסתו של הבניין 

י הסכם זה ובין אם לאחר מכן. תוכנית העַמדה רעיונית ולא המקורי, על פ
  להסכם זה. 6-כנספח הסופית של העמדת הבניינים החדשים מצורפת 

 הבניין החדש""

היתר בניה ו/או היתר בתנאים אשר יאפשר את הקמתו של הבניין החדש 
ושל הדירה החדשה, לרבות כל שינוי שיעשה בו מעת לעת, בהתאם 

 ם זה וכל דין.להוראות הסכ

  "היתר הבניה" 

המפרט הטכני לביצוע עבודות בניית הדירה החדשה אשר יוכן בעתיד 
בסמוך להוצאת היתר הבניה בהתאם לתוכניות הסופיות, ואשר יצורף 

; ואולם, בכל מקרה, מוסכם כי המפרט הטכני זה להסכם 3-כנספח ג
 ספח ג',כנהמפרט הסופי לא יפחת ברמתו מעיקרי המפרט המצורפים 

תן היזם לרוכשי ישי ובנוסף, מוסכם כי המפרט הסופי לא יפחת מהמפרט 
 16 -על ידו לפחות לניתן ואשר , הזהות לדירות החדשות יחידות היזם

 ללא תוספת למחיר המכירה. רוכשי דירות היזם 

 "המפרט"

כל היחידות אשר ייבנו במסגרת הפרויקט, על שטח המתחם, למעט 
ט יתר הדירות החדשות שתימסרנה במסגרת הסכם הדירה החדשה ולמע

 זה ליתר בעלי הזכויות במתחם.

 "יחידות היזם"

הבנק אשר ייתן ליווי בנקאי לפרויקט, ואשר יבחר על ידי היזם ועל פי 
 .הבלעדישקול דעתו 

"הבנק המלווה" או 
 "הבנק"

" או החוק" –)להלן  1151 –קרקעין, תשכ"ט לחוק המ 52כמשמעו בסעיף 
"( אך למעט חלקים שיוצאו מהרכוש המשותף על פי חוק המקרקעין"

שקול דעת היזם ואשר יוצמדו לאחת או יותר מהדירות החדשות שייבנו 
במסגרת הבניין החדש ו/או יוקנו לאחד או יותר מרוכשי היחידות בבניין 

 החדש.

  "רכוש משותף" 

"חוק המכר )הבטחת  .1112רות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות( התשל"ה, חוק המכר )די
 השקעות("

  "ב"כ היזם"   כספי עו"ד ונוטריונים; -עורכי הדין ממשרד גינדי



 

 2 

 "ב"כ הבעלים" מיכאל גבעעו"ד 

 /"עורכי הדין" ב"כ היזם וב"כ הבעלים;
 "עוה"ד"

ו כאמור בהסכם כל העבודות שתידרשנה לצורך הקמת הפרויקט והשלמת
 זה.

 "העבודות"

כן על ידי היזם ו/או באמצעות מי מטעמו ּותוכנית הדירה החדשה אשר ת
לרבות כל שינוי    .3-כנספח הבהתאם להוראות הסכם זה, אשר תצורף 

שיעשה בתכנית בהתאם לדרישת מוסדות התכנון ו/או כיבוי אש ו/או 
ן רשאי לדרוש שינויים פיקוד העורף ו/או כל רשות או מוסד אשר על פי די

, ובלבד שלא יפגעו בגודל הדירה ובמפרט השל תוכנית למתן היתר בניי
 הבסיסי עליו הוסכם בנספח ג'

 .כנספח ה'להסכם מצורפת כדוגמא תוכנית קומה טיפוסית, 

"תוכנית הדירה 
 החדשה"

 חוק מכר דירות 1112-חוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, תשל"ה

 "מועד הפינוי" להלן. 6.5כהגדרתו בסעיף 

 "הועדה המקומית" .תל אביב יפוהועדה המקומית לתכנון ובניה 

 "הועדה המחוזית" הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז. 

להלן  2המועד בו יתקיימו כל התנאים המתלים המפורטים בסעיף 
 במצטבר.

 ובע""המועד הק

להלן, אשר בו פורטו  12נה כנציגי הדיירים כמפורט בסעיף ּומי שמ
 סמכויותיו;

 "נציגות הדיירים" 

  

 :נספחים .2

 הנספחים להסכם זה המפורטים להלן, הינם חלק בלתי נפרד מהסכם זה:

קרה שהזכויות טרם נרשמו על שם נסח רישום של הדירה המקורית )במ -נספח א'    
הדייר, יצורפו גם הסכם הרכישה המקורי וכן אישור עוה"ד שערך את עסקת 
הרכישה על תשלום מלוא התמורה בגין הדירה המקורית ועל היעדר מניעה 

 לרישום הזכויות בדירה המקורית על שם הבעלים(;

המשכנתא / הערת האזהרה אישורים בדבר יתרת ההלוואה של הבעלים נשוא   -    נספח ב'
בדבר התחייבות לרישום משכנתא הרשומה על זכויותיו ]ימחק ככל שלא 
קיימת משכנתא[, או פרטים ומסמכים לגבי כל מגבלה אחרת המוטלת על 

 זכויותיו של הבעלים )למעט שוכר(;

  ולא סופי; מפרט טכני בסיסי נספח ג' 

 ד(; המפרט הטכני הסופי )יצורף בעתי   -  3-נספח ג 

 ;ייפוי כוח תכנוני וכללי בלתי חוזר מאת הבעלים לעורכי הדין -     נספח ד'

  ;יפוי כוח נוטריוני שיחתום הדייר לטובת היזםי -  3-נספח ד

 תוכנית הדירה החדשה     -נספח ה 
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ייפוי כוח שייתן היזם לטובת הדיירים למחיקת הערות האזהרה וכן למתן   -נספח ו'     
 ע פעולה במקרקעין, כאמור  בסעיף _ להלן;להסכמה לביצו

 נוסח ערבות בנקאית להבטחת דמי שכירות; - 3-נספח ז'

 .חזיק את הערבויות ואת ייפוי הכוחיש ןהסכם הנאמנות עם הנאמ -נספח ח'    

 נוסח כתב התחייבות.  -'  טנספח 

 העסקה: .3

 2ם בסעיף בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף להתקיימות התנאים המתלים המפורטי .3.1

להלן הצדדים  5להלן, ובכפוף לאי מימוש זכות הביטול הניתנת ליזם כאמור בסעיף 
מתקשרים ביניהם בעסקה מסוג פינוי ובינוי, לפיה הבעלים מוכר ליזם את זכויותיו בדירה 

חיות ו/או המקורית )לרבות חלקו ברכוש המשותף( ואת כל מלוא זכויות הבניה הנוכ
העתידיות ביחס לדירה המקורית וכן הבעלים יפנה את הדירה המקורית בהתאם לתנאי 

ובתמורה לכך היזם יזום, יתכנן, ויבנה כדין,  על שטח המתחם  -הסכם זה לצורך הריסתה 
במסגרת הפרויקט את הדירה החדשה )ושמיקומה המדויק בבניין החדש ייקבע בהתאם 

להלן(, ירשום אותה על שם הבעלים וימסור אותה לידיו, כשהיא   11.5להוראות סעיף 

נקייה מכל משכנתא, עיקול או זכויות צד ג', למעט זכויות מעבר וזיקות הנאה כאמור 
בהסכם זה, ולמעט משכנתאות ו/או עיקולים ו/או הערות התלויות בבעלים,  וכן יישא 

מופיעים בהסכם זה ובהתאם לקבוע בו ולקיום יתר היזם בתשלומים הנוספים ה
 התחייבויותיו.  

 התנאי המתלה:  .4

בזאת כי הסכם זה כפוף ומותלה בקיומם של כל התנאים כדלקמן, במצטבר )לעיל  מוסכם .2.1
 (:"התנאי המתלה" -ולהלן כולם ביחד 

כל בעלי הזכויות במתחם )ו/או בחלק ממנו, אשר  : 3 -התנאי המתלה ה  .1.4.4
שרת ביצוע הפרויקט בחלק מסוים של המתחם, לפי שיקול דעת חתימתם מאפ
"(, נתנו הסכמתם לביצוע הפרויקט וחתמו על מקטע בר ביצוע" -היזם; להלן 

 ממועד אישור התכנית.  חודשים 12-הסכם פינוי בינוי עם היזם עד ולא יאוחר מ

מבעלי  56%על אף האמור לעיל, אם עד למועד המפורט לעיל חתמו לפחות 
עוד שתי כויות במתחם או במקטע בר ביצוע, אזי יוארך המועד הקובע בהז

וזאת על מנת לאפשר ליזם, בעצמו  חודשים כל אחת  12תקופות נוספות של עד 
או בכל דרך שימצא לנכון, להמשיך ולהחתים את בעלי הזכויות במתחם או 

טרם בעלי הזכויות כאמור ש במקטע בר ביצוע ולנקוט אמצעים משפטיים כנגד
חיבור שתי התקופות האמורות לעיל   חתמו. על אף האמור לעיל, ככל  שבתום

מבעלי הזכויות במתחם או במקטע בר  16%בסה"כ(, חתמו לפחות  שלוש שנים)
חודשים נוספים וזאת על מנת לאפשר  12 -ביצוע, אזי יוארך המועד הקובע ב

בעלי  טיים כנגדליזם, בעצמו או בכל דרך שימצא לנכון, לנקוט אמצעים משפ
 כל זאת בתיאום עם נציגות הדיירים.  הזכויות כאמור שטרם חתמו.

יובהר כי הזמנים המנויים בהסכם זה מתייחסים וחלים רק בעבור כל מקטע בר 
ביצוע בנפרד. לעניין זה, היה וניתנה הסכמת וחתימת מלוא בעלי הזכויות 

י המתלה בעבור אותו במקטע בר ביצוע מסוים, או בכמה מהם, אזי יחול התנא
, הכל בהתאם לשיקול דעתו מקטע בר ביצוע בלבד ולא בעבור יתר המתחם

 .הבלעדי של היזם
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: קבלת אישור מרשות הפיתוח ו/או מינהל מקרקעי ישראל 6 -התנאי המתלה ה .1.4.4
לביצוע לתוכנית וכן ו/או קרן קיימת לישראל ו/או כל רשות מנהלית אחרת 

ם עבור דמי היוון, דמי הסכמה, דמי היתר ו/או הפרויקט, מבלי שידרש כל תשלו
חודשים ממועד  21, וזאת תוך כל תשלום אחר עבור, בגין ובקשר עם הפרויקט

  .מבעלי הזכויות כאמור לעיל 16%לפחות החתימה ש

התוכנית שמקדם היזם למתחם, אושרה כדין ע"י כל : 1 -התנאי המתלה ה  .1.4.4
( לא יאוחר מתום "אישור התוכנית" -מוסדות התכנון הרלבנטיים )לעיל ולהלן 
מבעלי הזכויות, ואולם אם בתוך  56%ארבע שנים ממועד חתימת הסכם זה בידי 

עדה והמקומית בו הועדההתקופה כאמור הומלצה התכנית להפקדה ע"י 
 המחוזית, יוארך המועד לאישור התוכנית בשנתיים נוספות

ו/או על ידי כל רשות עלי ידי הממשלה  ,המתחם הוכרז:  5-התנאי המתלה ה  .1.4.1
כמתחם לפינוי בינוי במסלול מיסוי ו/או במסלול מנהלית מוסמכת אחרת, 

 .במסגרת הזמנים של הסכם זה,התחדשות עירונית

לא התקיים התנאי המתלה דלעיל, ייחשב הסכם זה כמבוטל והצדדים יחתמו על מסמכי  .2.2
רשויות המס בדבר ביטול, לרבות הסכם ביטול )ככל שנדרש( וכן על הצהרה מתאימה ל

ביטול התקשרותם על פי הסכם זה וביטול כל הערת אזהרה שנרשמה לזכות היזם על 
 זכויות הבעלים בלשכת רישום המקרקעין, הכל כפי שיורו עוה"ד.

על אף האמור לעיל, מובהר כי היזם יהיה רשאי, מבלי שהדבר יתפרש כחובה עליו לעשות  .2.3
טים לעיל באמצעות שיגור הודעה בכתב אשר כן לבטל איזה מן התנאים המתלים המפור

"(. במקרה כאמור, ייכנס ההסכם הודעת היזםתימסר על ידו לב"כ הדיירים )להלן: "
לתוקפו מיד עם התקיימות יתר התנאים המתלים אשר לא בוטלו על ידי היזם בהתאם 

 להודעת היזם.

לא  -עות היזם במקרה של ביטול כאמור עקב אי קיום התנאי המתלה שלא בעקבות הימנ .2.2
 תהיה לצד טענה כלשהי כלפי משנהו.  

 זכות היזם לביטול העסקה:  .5

לפי שיקול דעתו  -אך לא חייב  -מבלי לגרוע מכל יתר הוראות ההסכם והדין, רשאי היזם  .5.1
הבלעדי, לבטל הסכם זה מבלי שתהא לצד מן הצדדים טענה או תביעה כלפי משנהו )להלן 

 ין המקרים המפורטים להלן:"( בכל אחד מבברירת הביטול" -

, כאשר שטח יח"ד 522 -מספר יח"ד שיאושרו לבניה עפ"י התוכנית יפחת מ .1.4.4
ממוצע של הדירה החדשה ו/או של יחידות היזם ,כפי שיאושר במסגרת התוכנית, 

צו מכר דירות )טופס של מפרט(, . לעניין זה יחולו הוראות כהגדרתו במבואיהיה 
משטחה של הדירה  2%עד ת,דהיינו סטייה של לגבי סטייה מותר 1112-תשל"ד

מינימום יח"ד על פי סעיף מ"ר הנ"ל תחשב כעומדת בתנאי של  126בפועל לעומת 
 זה;

יחול היטל השבחה לגבי התוכנית באופן שלדעת היזם יש בו כדי להקטין באופן  .1.4.4
מהותי את הכדאיות הכלכלית של היזם לבצע את הפרויקט. ואולם אם חל היטל 

יחידות הדיור  )או  522 –גין כל תוספת או שינוי שביקש היזם מעבר ל השבחה ב
 לא יהווה דבר עילה להפעלת ברירת הביטול; –שווה ערך במ"ר/ זכויות בניה( 

ממספר הדירות הנוכחיות במתחם מתשלום מס שבח ו/או  166% -לא ניתן פטור ל  .1.4.4
יט' לחוק  21ף מס רכישה ו/או לא הוכר כמתחם "פינוי בינוי" כהגדרתו בסעי

 מיסוי מקרקעין;
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יחול מס ערך מוסף על שירותי הבנייה הניתנים לבעלי הזכויות במתחם על פי  .1.4.1
הסכם זה, באופן שלדעת היזם ולפי שיקול דעתו הבלעדי יש בו כדי להקטין את 
הכדאיות הכלכלית של היזם לבצע את הפרויקט; מובהר כי תחולת מע"מ על 

ר יוסכמו בין בעלי הזכויות ליזם לא יהוו עילה שירותים נוספים או המרות אש
 להפעלת ברירת הביטול;

לא התקבלה הסכמת חברת חלמיש, לביצוע העסקה בתנאים שלדעת היזם ולפי  .1.4.1
שיקול דעתו הבלעדי יש בו כדי להקטין את הכדאיות הכלכלית של היזם לבצע את 

 הפרויקט. 

רר כי פינויו כרוך בעלויות התברר ליזם, כי לא ניתן לפנות דייר סרבן ו/או התב .1.4.5
 בלתי סבירות, ועקב כך לא ניתן לבצע את הפרויקט ו/או חלקו.

במקרה בו לדעת היזם, ועד למועד אישור התוכנית התברר כי נפגעה באופן מהותי  .1.4.5
הכדאיות הכלכלית של היזם לבצע את הפרויקט, לרבות בשל עלויות ו/או מטלות 

 ם על היזם.מיסים והיטלים החלי עירוניות שונות,

ודה לבנק המלווה ּבמודגש כי לאחר פינוי הדירה המקורית על פי הוראות הסכם זה ו/או שע .5.2
בחלק היחסי ו/או רישום הע"א לטובת רוכשי יחידות היזם ו/או העברת זכות הבעלות 

 תתבטל ברירת הביטול על פי סעיף זה.   -המוקדם מבין הארבעה  -במקרקעין על שם היזם

יודיע על כך היזם לבעלים באמצעות פניה בכתב לב"כ הבעלים  –ול נוצרה עילת ביט .5.3
ולנציגות הדיירים, ולפי העניין לדיירים הנוגעים בפרויקט אשר המניעה נוגעת לעניינם 

 באופן ישיר, על מנת לאפשר להם להסיר את המניע. 

עלים אם לא הוסרה המניעה והחליט היזם לממש את ברירת הביטול, יודיע היזם על כך לב
יום מעת משלוח ההודעה ובתוך מועד זה  16בכתב ובדואר רשום,  בהודעה מוקדמת בת 

יהיה רשאי הבעלים לפעול להסרת עילת הביטול. העתק מההודעה על הביטול תשלח גם 
לב"כ הבעלים ולנציגות הדיירים. במידה והחליט היזם לנצל את ברירת הביטול ייחשב 

מים ממועד ההודעה על מימוש הברירה, והצדדים הי 16הסכם זה כמבוטל החל מתום 
יחתמו על מסמכי ביטול, לרבות באמצעות ייפוי הכוח, ועוה"ד ימחקו את הערות האזהרה 

להלן. במקרה של ביטול כאמור לא תהיה לצד  1.1מהמקרקעין, ויפעלו כמפורט בסעיף 
 טענה כלשהי כלפי משנהו.

ב העסקה על פי הסכם זה כתקפה, והיזם החליט היזם שלא לנצל את ברירת הביטול, תחש .5.2
 16יבהיר את הדבר במכתב שישלח לב"כ הבעלים ולנציגות הדיירים, בתוך התקופה של 

יום הנ"ל. במקרה כזה מתחייב הבעלים, ככל שיהיה בכך צורך לשם מימוש העסקה לנצל 
ם את כל הטבות המסים המגיעות לו מכוח כל דין ולחתום על כל מסמך ותצהיר הנדרשי

לצורך כך, בהתאם להנחיות היזם. הודעה מתאימה על הצורך בניצול ההטבות וכדומה 
 תשלח לבעלים הנוגעים בעניין בידי היזם. 

 הצהרות והתחייבויות הבעלים: .6

 הבעלים מצהיר ומתחייב כדלקמן:

של זכויות החכירה בדירה המקורית כבעלים  רשםיהבעלים הרשום ו/או הזכאי להכי הוא  .1.1
ם המקרקעין, וכי זכויותיו בדירה נקיות מכל שעבוד, ו/או משכנתא, עיקול, בלשכת רישו

ו/או תביעה ו/או זכויות צד שלישי, למעט המפורט באישורים ובמסמכים המצורפים 
, ולמעט זכויותיו של שוכר, אם הדירה מושכרת ("נושה הדייר" –)להלן יחד  כנספח ב'

 כמתואר במבוא להסכם זה. 

סיר כל עיקול ו/או כל זכות צד ג' שתוטל בקשר עם הדירה עד ולא הבעלים מתחייב לה
ימים מהטלתם או עד למועד הקובע, הכל לפי המוקדם מביניהם. במקרה  16יאוחר מחלוף 
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שבו הדירה החדשה תיבנה בטרם תיהרס הדירה המקורית, אם הדייר יבקש זאת, בכפוף 
לים על כל המסמכים שיידרשו להסכמת הבנק שילווה את הפרויקט, ובכפוף לחתימת הבע

לשם כך ע"י הבנק המלווה וע"י הנושה המובטח במשכנתא, ככל שקיימת בגין הדירה 
המקורית, תיגרר המשכנתא כאמור לדירה החדשה, ובאופן דומה יפעלו לגבי עיקולים ו/או 

 זכויות צד ג' אחרות או כל נושה דייר אחר;

לשעבוד הערבות  היזם יפעלהיזם,  בכפוף להסכמת הבנק המלווה של הפרויקט מטעם
הבנקאית לטובת נושה הדייר, באופן שיאפשר את הסרת השעבוד ומסירת הדירה 
המקורית ליזם נקייה מכל שעבוד, ו/או משכנתא, עיקול, ו/או תביעה ו/או זכויות צד 

הדייר שלישי. יובהר כי האחריות לשיעבוד הערבות הבנקאית לטובת נושה הדייר תחול על 
, לרבות מול הבנק המלווה על מנת שהדבר תלוי בו לדייריםככל  סייעי היזםאם כי  בלבד

  להסדיר את שעבוד הערבות הבנקאית.

( כי אז 11%ככל שזכויות החכירה של הבעלים בדירה המקורית אינן מהוונות במלואן ) .1.2
 למועד הקובע.מתחייב הבעלים לשאת בתשלום מלוא ההיוון בגין הדירה המקורית  עד 

אם זכויות הבעלים בדירה המקורית טרם נרשמו על שמו בלשכת רישום המקרקעין ו/או  .1.3
נרשמו שלא בהתאם למצב הזכויות בפועל, יפעל הבעלים להשלמת הרישום בתוך שישה 

 ולחתוםכל אישור  מיום חתימת הסכם זה. לצורך כך  מתחייב הבעלים להמציאחודשים 
-מהאמור, מסמיך הבעלים את עורכי הדין לפעול מכוח ייפויעל כל מסמך. מבלי לגרוע 

ככל שיידרש, לצורך השלמת רישום והעברת הזכויות בדירה  ,ד' נספחהמצ"ב כהכוח 
 המקורית על שמו של הבעלים.

כי אין לו בת/בן זוג מנישואין ו/או ידוע/ה בציבור שלא אישר/ה בכתב הסכמתו/ה על  .1.2
 סכם.הסכם זה, בהתאם לנוסח שבשולי הה

 כי הינו המחזיק הבלעדי בדירה המקורית, בכפוף לזכות שוכר, ככל שהדירה מושכרת.  .1.5

ככל שהדירה מושכרת ו/או תושכר בשכירות בלתי מוגנת מתחייב הבעלים כי החל מהמועד 
הקובע, וכל עוד הסכם זה בתוקף, יכללו הסכמי השכירות כאמור, סעיף שיאפשר את פינוי 

להלן בהסכם זה, כולל אפשרות מפורשת מצד הגדרתו בסעיף כ "מועד הפינוי"הדירה ב
יתן הבעלים יימים, ש 126הבעלים )המשכיר( לקיצור השכירות בהודעה מראש בת 

)המשכיר( לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל צורך בהנמקה כלשהי. בכל מקרה מתחייב 
נקוט לשם כך הבעלים שלא לאפשר חזקה בדירה לצד שלישי כלשהו שלא כמפורט לעיל ול

 את כל האמצעים הנדרשים.

ככל שהדירה המקורית מושכרת בדיירות מוגנת, מתחייב הבעלים למסור את החזקה 
, כשהיא פנויה מכל מחזיק, והבעלים מתחייב להסדיר, "מועד הפינויבדירה ליזם, ב"

 באחריותו ועל חשבונו, את עניין הפינוי מול הדייר המוגן.

 –, מכירת ו/או העברת זכויותיו בדירה לצד אחר )להלן החל ממועד חתימת הסכם זה .1.1
"(, תיעשה אך ורק בכפוף לכך שהנעבר יחתום על הסכם בנוסח זה, כי ההעברה הנעבר"

כוח -תהיה בכפוף להתחייבויות הבעלים שבהסכם זה ובכפוף לחתימת הנעבר על ייפוי
ייטול על עצמו את כל )או כל נוסח אחר שיקבע ע"י עוה"ד(, ו נספח ד'בלתי חוזר בנוסח 

  המעביר מכוח הסכם זה ו/או כל דין.-ההתחייבויות החלות על הבעלים

להבטחת האמור לעיל, יחתום הבעלים במועד חתימת ההסכם על בקשה לרישום הערת   .1.1
אזהרה שתירשם ע"ח היזם בלשכת רישום המקרקעין, בדבר הימנעות מעשיית עסקה שלא 

הערת האזהרה לטובת היזם כאמור לעיל, יפקיד היזם כתנאי לרישום עפ"י האמור לעיל. 
בלתי  ייפוי כוח פרטיכל חברה  המפרט את ההחלטה למחיקת הע"א וכן ב"כ הבעליםבידי 
להסכים  למחיקת הערת האזהרה הנ"ל וכן להסמכת עוה"דספציפי לכל דירה ודירה חוזר 
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נאים הנקובים להעברת הזכויות ע"ש הנעבר, בכפוף להערת האזהרה הנ"ל ובכפוף לת
 לעיל.  1.1בסעיף 

היזם מתחייב לשתף פעולה עם הדייר, ככל שיהיה צורך בכך, בכל מקרה בו תידרש הסכמת  .1.1
לשם כך  היזם לביצוע עסקה בדירה המקורית, לאחר רישום הערת האזהרה לטובת היזם.

( אפשרות להסכים במקום היזם  בכל נספח ו'יכלול ייפוי הכוח לטובת ב"כ הבעלים )
קרה שבו יידרש לכך והיזם לא יגיב לבקשת הדייר לקבלת ההסכמה לאחר התראה של מ
  .נספח ח'ימי עסקים. הוראות לגבי מימוש סעיף זה יכללו בהסכם הנאמנות,  12

יעשה  –במקרה של ביטול ההסכם וצורך בשימוש בייפוי הכוח הנ"ל לשם מחיקת הע"א 
תה אליו פניה בכתב מטעם הבעלים עם עוה"ד שימוש בייפוי הכוח הנ"ל רק לאחר שנעש

יום  25העתק ליזם, בצירוף תצהיר של הבעלים כי ההסכם בוטל כדין, ולא לפני שיחלפו 
 .  הסכם הנאמנות –נספח ח' ממועד הפניה. עוד ראה לעניין זה 

כי לגבי הדירה המקורית לא התקשר בכל עסקה סותרת, לרבות מכירתה לצדדים שלישיים  .1.1
בינוי שאינה ניתנת לביטול ו/או בעסקה  למכירת זכויות בניה -סקת פינויו/או בקשר עם ע

כוח בלתי חוזר להתחייב למכירה בשמו. בחתימתו על הסכם זה -וכי לא נתן לצד ג' ייפוי
-כוח הניתנים לביטול בנוגע לעסקת פינוי-מבטל הבעלים את חתימתו על כל הסכם או ייפוי

 (.נספח ד'הכוח )-ודיע על הביטול מכוח ייפויבינוי קודמת, ועוה"ד יהיו רשאים לה

כי הנו נותן בזאת את הסכמתו לתכנון ולאישור התוכנית על המתחם ו/או לשינויים ו/או  .1.16
למתן הקלות ובקשות להוצאת היתר בניה ו/או כל שינוי בתוכניות ההיתר כולל כל שינוי 

גד בצורה כלשהי ולא בתכנית הבינוי לרבות במספר הקומות ובמספר הדירות, וכי לא יתנ
יפעל כנגדם ולא יעכבם בצורה כלשהי, ובכלל זה מתחייב הבעלים להימנע מהגשת 

והכל בלבד שהתמורה המובטחת לו לפי הסכם זה לא תפגע ו/או שלא יפגעו  –התנגדויות 
זכויותיו בניגוד להוראות  הסכם זה ושלא יהיה בשינוים או בפעולות אלה כדי להוות עילה 

ו לדחיה בקיום ההסכם ו/או לביטולו בידי היזם אלא אם נאמר אחרת בהסכם לאיחור ו/א
זה. כמו כן מתחייב הבעלים שלא לפעול בעצמו ו/או באמצעות צד ג' לשינוי המצב התכנוני. 
הבעלים מסמיך את עוה"ד לחתום במקומו על כל מסמך שיידרש לצורך מתן הסכמתו 

 (.נספח ד'ש לצורך כך בייפוי הכוח )לפעולות הנ"ל, והם יהיו רשאים לעשות שימו

לחוק התכנון והבניה או לפיצוי אחר בגין התוכנית ו/או  111כי לא יגיש תביעה לפי סעיף  .1.11
 אי אישור התוכנית ו/או בגין שינויים והקלות שיבקש היזם בקשר עם הפרויקט.

הדירה כי כל זכויות הבניה הקיימות והעתידיות )למעט הזכויות הנדרשות לצורך בניית  .1.12
החדשה( וכל שטחי הפרויקט שאינם רכוש משותף, כולל גגות, חדר טרנספורמציה, 
מחסנים, חניות וכו' תהיינה שייכות ליזם בלבד, והוא יהיה רשאי לנצלן לפי שיקול דעתו, 

 בפרויקט ובין בדרך אחרת, ובכלל זה להצמיד שטחים לבעלים ו/או לרוכשים אחרים.  בין

 הר כי: על אף האמור לעיל, מוב

כל השטחים הציבוריים שבמתחם, לרבות כל השטח הציבורי של הגינה ככל שתהיה בין 
הבניינים החדשים שיוקמו במתחם, לא יוצמדו לדירה כלשהי בבניין החדש )לרבות יחידות 

 היזם(, למעט שטחי הגינה שיוצמדו ל"דירות גן", ככל שתהיינה.

ים טכניים המשמשים את כל הבניין, השטח החלקי מהגג, שבתחומו יתקין היזם מתקנ
יהווה רכוש משותף של הדיירים באותו בניין חדש ולא יוצמד לדירה חדשה כלשהי )לרבות 

 לדירות היזם(.

לכלל בעלי הזכויות במתחם בבניינים החדשים שיוקמו במתחם יהיו זכויות שוות 
מתחם ו/או במתקנים ככל שיהיו במתחם, ו/או במועדון בריאות וכושר ככל שיוקם ב

 במתקנים נוספים במתחם, ככל שיוקמו.
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כי ידוע לו שייתכן שהפרויקט יבוצע במספר שלבים עצמאיים. בכל שלב יפונו,  יהרסו ויבנו  .1.13
חלק מהבניינים במתחם, לצורך הקמתם מחדש, בהתאם לתכניות, ושיכון בעלי הזכויות 

התאם לשיקול דעתו בחלקם המוסכם. במצב דברים זה יתקדם הפרויקט שלב אחר שלב, ב
 , וזאת לכל שלב. 1.11הבלעדי של היזם ובכפוף לסד הזמנים המצוין להלן בסעיף 

היזם מתחייב לדאוג כמיטב יכולתו שלא לגרום לאי נוחות בלתי סבירה במהלך כל שלב  .1.12
 לאותם דיירים/בעלים המתגוררים בחלקים אחרים של המתחם ובמידה ויגרמו נזקים

 יתקנם מיד ועל חשבונו. אורח החיים התקין  שאינם מאפשרים את המשך

הבעלים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה מכל מין ו/או סוג שהוא, בגין, 
 בקשר ו/או בנוגע לכך.

הבעלים מצהיר כי ידוע לו שסדר פינוי הבניינים והדירות המקוריות וכן לו"ז בניית  .1.15
היזם בהתחשב במועד השלמת חתימות  הבניינים החדשים, יהא בהתאם לשיקול דעת

 הבעלים בכל מקטע בר ביצוע ובתכתיבי תכנית הפיתוח ו/או בכל גורם אחר. 

ממועד חתימתם של בעלי הזכויות בכל  יחול 2.1.1כי המועד הרלוונטי לעניין סעיף  מובהר .1.11
 מקטע בר ביצוע בנפרד, ביחס לכל שלב.

ממועד התחלת ביצוע עבודות בניית חודשים  31מועד השלמת הדירה החדשה יהא בתוך  .1.11
 הבניין בו ממוקמת הדירה החדשה.

להלן, בשינויים המחויבים, ביחס  11תהליך בחירת דירות התמורה יקוים כמפורט בסעיף  .1.11
 לכל מקטע בר ביצוע בנפרד.

וידוע לו כי  יכול במתחם ידוע לו כי יכול ותעשינה במסגרת הפרויקט עבודות בנייה  .1.11
דירה החדשה בטרם תושלמנה עבודות הקמת הפרויקט כולו ו/או ותימסר לו החזקה ב

חלקו, וכי הוא מוותר בזאת על כל טענה בדבר מטרד בשל עבודות אלו, ובלבד שהדירה 
, כאשר הדירות מחוברות 2החדשה תהיה ראויה למסירה, לאחר שלבניין הומצא טופס 

גישה נוחה ובטוחה ברגל  לכל תשתיות המים, חשמל, ביוב, גז ותקשורת וכי תהיה לבניין
 וברכב )לרבות לחניה(.

ידוע לו כי במהלך ביצוען של עבודות הבנייה בכל שלב ושלב ייגרמו הפרעות,רעשים ואי  .1.26
נוחות בשעות עבודה מקובלות, במתחם כולו, הנובעים מעבודות הבניה ו/או הקשורים 

 שר ו/או בנוגע לכך.בפרויקט, והבעלים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה בגין, בק

כי החל מיום חתימת הסכם זה, וכל עוד הסכם זה בתוקף, לא יבצע ולא יאפשר ביצוע כל  .1.21
פעולה בדירה הנוכחית ו/או פעולה אחרת אשר יש בה כדי למנוע ו/או לשבש ו/או לסכל את 

 מימושו של הסכם זה.

ת העירוניות משלם באופן שוטף את כל חובותיו בגין הדירה המקורית לרשויו הואכי  .1.22
והממשלתיות, והוא מתחייב להתמיד בכך ולמסור ליזם את הדירה המקורית כשהיא 

 חוב ו/או שיעבוד ו/או היטל ו/או זכות צד שלישי.  נקייה מכל

עיקול ו/או שעבוד ו/או  הבעלים בדירה  לאחר חתימת הסכם זה יוטלו על זכויותיו של אם  .1.23
הערה כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו )להלן משכנתא ו/או צו מינוי כונס נכסים ו/או 

ישלח יחיד הבעלים ליזם הודעה בכתב על כך מיד עם הטלתו  -( "ההערה"בסעיף זה: 
 יום. 36מנת להסיר רישום ההערה תוך -ויעשה את כל הנדרש על

כי אין כל מניעה מכוח הסכם ו/או עפ"י דין להתקשרותו בהסכם זה ובקיום התחייבויותיו.  .1.22
כל שתיווצר מניעה שכזו, מתחייב הדייר לדווח על כך ליזם ו/או לעורכי הדין וכי אם  וכ

ימים מיום שנודע לו על המניעה כאמור,ולעשות  1מיד עם היווצרותה, ולכל המאוחר בתוך 
 כל פעולה ככל שיידרש להסרת המניעה.
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 כי קיבל הסברים מתאימים, וכי הוא מבין היטב את מהות וטיב העסקה נשוא הסכם זה .1.25
וכן את מהות וטיב הזכויות אותן הוא מקבל על פי הסכם זה, כי ראה ובדק היטב את 
הסכם זה ואת כל הנספחים לו, וכי הוא מצא את כל אלה מתאימים לו ולמטרותיו, מכל 
הבחינות, לשביעות רצונו המלאה, והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל 

על פי הסכם זה, במלואם  חיוביו של היזםוף לקיום מין וסוג שהוא כלפי היזם, בכפ
 ובמועדם.

ככל שסירוב של דייר או דיירים מבין בעלי הזכויות במתחם יפריע למימוש הפרויקט, כי  .1.21
אז מתחייבים הבעלים לשתף פעולה עם היזם, לצורך תביעה כנגד הדיירים הסרבנים 

יהיה רשאי , ובלבד שהיזם, 2661 –בהתאם להוראת חוק פינוי ובינוי )פיצויים( התשס"ו 
המצ"ב , לרבות באמצעות ייפוי הכוח שניתן על פי הסכם זה הבעליםלפעול לשם כך בשם 

 ובמידה ויפסוק בית המשפט פיצויים, היזם יישא בעלויות התביעה כאמור.  נספח ד'כ
  .לקבלם במלואםיהיה זכאי היזם 

שיגיעו ו/או יוענקו על פי כל דין  כל הזיכויים ו/או ההטבות בכסף ו/או בשווה כסף, ככל .1.21
ו/או הסדר בגין הבניין הקיים ו/או הריסתו )לרבות עקב קיומו של חיבור חשמל לבניין 

ו/או זיכוי כנגד סכומים שידרשו בגין אגרות בניה ו/או חיבור מים ו/או היטלי  הקיים
בונו לחשמל פיתוח(, יהיו  קניינו של היזם, ובלבד שהיזם יחבר את הדירה החדשה על חש

 ו/או למים ו/או לכל רשת אחרת, לרבות תשלום בגין שעונים. 

הדייר מתחייב לשתף פעולה ולחתום מיד עם דרישה ראשונה של היזם ו/או עורכי הדין, על  .1.21
כל הצהרה ו/או מסמך ו/או תיעוד ככל שיידרש, על מנת להוציא אל הפועל את המטרות 

 של הסכם זה ולבצען במלואן.

ציג/י הרשויות הנוגעות בדבר ניב לאפשר לנציגי היזם ו/או לבאי כוחו  ו/או להדייר מתחי .1.21
ו/או לבעלי מקצוע ויועצים לבקר מעת לעת, ו/או לבצע עבודות בדירות הקימות ו/או 
בדירות התמורה לצורך ביצוע הפעולות הנחוצות על פי הוראות ההסכם, וזאת לאחר 

 עמם מראש.שהביקור ו/או העבודה בתוך הדירות תואמו 

כי הוא מתחייב בזאת שעד לסיום רישום הדירות בפרויקט בלשכת רישום המקרקעין   .1.36
ותיקון צו הבית המשותף של הבניין ו/או ביטול צו הבית המשותף הקיים ורישומו מחדש, 
לא יבצעו בעצמם ו/או באמצעות מי מטעמם כל שינוי ו/או תוספת אשר משנים ו/או 

הבניין ו/או בשטחים המשותפים ללא הסכמת היזם לכך  פוגעים בחזות החיצונית של
 מראש ובכתב.

יובהר כי אין באמור לעיל בכדי לפגוע בזכותם של בעלי הדירות מלבצע עבודות  .5.43.4
בנייה ו/או שינויים בתוך הדירות ואולם בעלי הדירות מתחייבים שלא לעשות 

 2ת טופס שום שינוי ו/או תוספת ללא היתר ו/או באופן שעלול להפריע לקבל
 ו/או תעודת גמר.

הדייר מתחייב בזאת לאפשר ליזם ו/או לפועלים מטעמו לעשות שימוש במקורות המים  .1.31
והחשמל של הבניינים ברכוש המשותף, לצורך ביצוע העבודות, ולצורך כך יישא היזם 
בעלויות המים והחשמל של שטחי הרכוש המשותף, עד כמה שיהיו מעבר לשיעור הממוצע 

במידה והחיובים יגיעו לאחר  החודשים שקדמו ליום תחילת הבניה בפועל. 12 -לבניין ב
 פינוי הדיירים כל עלות שהיא תחול על היזם במלואו.

היזם ישלם את עלות המים והחשמל ככל שיבוצע על ידי שימוש במים וחשמל ממקור 
 שברכוש המשותף של הבניין, מיד עם הצגת חשבון מתאים על כך מאת נציגות הבית
המשותף ולא יאוחר ממועד התשלום הנקוב בחשבון שיוצג לה, אך בכל מקרה היזם לא 

 יישא בעלויות שייווצרו בשל איחור בהמצאת החשבונות כאמור ליזם.
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הדייר יאפשר ליזם לפרסם את דבר ביצוע הפרויקט ו/או מכירת יחידות היזם בכל דרך  .1.32
 ומדיה, בהתאם לשיקול דעת היזם.

מתו לכך שהיזם יפנה לרשויות המוסמכות לצורך הכרזת המתחם הדייר נותן את הסכ .1.33
 כמתחם פינוי בינוי.

 הצהרות והתחייבויות היזם:<<< יועבר לנספח.  .7

   -ומתחייב באת כלהלן  היזם מצהיר, מאשר

כי יש לו את הידע המקצועי, האמצעים והמשאבים, הניסיון והיכולת הדרושים לתכנון,  .1.1
ליזום, ולביצוע הפרויקט נשוא הסכם זה ולקיום התחייבויותיו כאמור בהסכם זה, במלואן 

 ובמועדן.

 הסכם זה.כי למיטב ידיעתו אין כל מניעה על פי דין או הסכם, להתקשרותו עם הבעלים ב .1.2

"( ככל שלא יהיה היזם הקבלן המבצע" -כי הקבלן אשר יקים עבורו את הפרויקט )להלן  .1.3
בעצמו, וכן כל אחד מבעלי המקצוע הרלוונטיים האחרים )אם נדרש לכך(, יהא קבלן רשום 

, וכי 1111 –בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט 
סיווגו ועל פי דין לבצע את העבודות נשוא הסכם זה, ובנוסף יהיה בעל יהא מורשה על פי 

ניסיון, יכולת ידע ומוניטין טובים בתחום. מובהר כי אין במינוי קבלן מבצע כדי לגרוע 
 בדרך כלשהי מהתחייבויות היזם על פי הסכם זה.

ור יישא על חשבונו בכל תשלום, ככל שיידרש, על מנת לטפל מול הרשויות בכל הקש .1.2
בהכרזת הפרויקט כפרויקט פינוי ובינוי או התחדשות עירונית )על פי שיקול דעתו של היזם 

 ובשיתוף פעולה עימו ובתיאום עם החברה המנהלת מטעם משרד השיכון(;

יפעל להחתמת כל בעלי הזכויות במקרקעין על הסכמי פינוי בינוי, וישא בעלות שכ"ט ב"כ  .1.5
 ת.  הבעלים לרבות בגין אחזקת הערבויו

ידאג לפינוי בפועל של כל בעלי הזכויות במתחם ונשיאה בעלויות ההריסה והפינוי של  .1.1
 הבנוי על המקרקעין;

, שכר דירה, חלמישישא בעלויות בכל הקשור להסדרי המיסוי,למעט תשלומים לחברת י .1.1
ערבות בנקאית להבטחת תשלום דמי השכירות, הגשת תביעה כנגד דייר סרבן,  וכן לליווי 

 של הדיירים המפונים עד לאכלוסם בפועל בגמר הבנייה;שוטף 

יטפל מול הוועדות השונות בכל הקשור עם הכרזת הפרויקט כפרויקט פינוי ובינוי ו/או  .1.1
התחדשות עירונית וכן לקידום ואישור התכנית שתאפשר בניית דירות מגורים בכמות של 

היזם, כפי שיאושר כאשר שטח ממוצע של הדירה החדשה ו/או של יחידות  יח"ד 522
 ( לעיל(. 1) 5.1)בהתאם לאמור בסעיף  כהגדרתו במבואבמסגרת התכנית, יהיה 

ישלם את כל המיסים האגרות ותשלומי החובה הנדרשים לשם ביצוע הפרויקט במלואם  .1.1
 ובמועד שבו יידרש לשלמם, כמפורט בהסכם זה;

ם או למי מטעמו וכי כל מובהר כי בעלי הזכויות לא יהיו חייבים לשלם תשלום כלשהו ליז .1.16
הוצאותיו והתמורה המגיעה לו על שירותיו ופעולותיו משולמת לו בידי מי מטעמו של היזם 

 ועל חשבונו ועל אחריותו המלאה.

  לאריות על גגות הבניינים החדשים.היזם מתחייב כי לא יתיר ויסכים להקמת אנטנות סלו .1.11

  :שלב התכנון .8
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ל כל המבנים והנוף במתחם לשם הגשת בקשה היזם מתחייב להשלים תכנון מפורט ש .1.1
לאישור התוכנית לפרויקט לאישור הרשויות המוסמכות, וזאת בהתאם לשיקול דעתו 

 יום מהמועד הקובע.  116המקצועי של היזם, בתוך 

חודשים לכל המאוחר, יגיש היזם לרשויות תוכנית הגשה  12לאחר אישור התוכנית ובתוך  .1.2
מבעלי הזכויות במתחם חתמו על הסכם זה. היזם  166% – לבקשה להיתר בניה, ובלבד ש

יורשה להגיש את הבקשה לקבלת היתר בניה גם בטרם חתמו כל בעלי הזכויות על הסכם 
זה, על פי שיקול דעתו המלא והבלעדי, ובכפוף לחתימת רוב בעלי הזכויות הנדרש על פי כל 

 דין לצורך הגשת בקשה כאמור.

תאם לשיקול דעתם המקצועי של היזם, וזאת מבלי לגרוע יובהר כי התכנון יבוצע בה .1.3
 ובכפוף לזכויות הדייר על פי הסכם זה.

 פנוי הדירה המקורית; שכ"ד וערבות: .9

שהיזם יורה לבעלים כי פינוי הדירה הקיימת יתבצע טרם מסירת  לאחר המועד הקובע, ככל .1.1
ה, בתקופה החזקה בדירה החדשה, הרי שהיזם ישלם לבעלים, בהתאם להוראת ס"ק ז

שהחל מפינוי הדירה הקיימת ועד להשלמת הדירה החדשה ומסירתה לבעלים, או עד 
"(, עבור תקופת הביניים" -להשבת הדירה הקיימת, בנסיבות האמורות בהסכם זה )להלן 

 "(. הדירה החלופית" -דמי שכירות חודשיים כמפורט להלן, לדירה חלופית )להלן 

בשווי של לפחות  "מועד הפינוי"נהוגים באזור הפרויקט בהיזם ישלם לדייר דמי שכירות ה .1.2
סך אשר יקבע במועד הרלוונטי על ידי שמאי מקרקעין מוסכם על התאם ל, בלערך ₪ 3,666

. דמי השכירות יהיו ובצמוד למדד יוקר המחייה אחת לשנה היזם ועל בא כוח הדיירים
א ימצאו דירות באזור ול בכל מקרה מובהר כי במידה בהתאם לגודל הדירה הנוכחית.

יהיה על הדייר לשכור דירה באזור אחר שדמי השכירות בו גבוהים יותר ישלם הפרויקט ו
 ., הכל בכפוף לאישור היזםהיזם את דמי השכירות הגבוהים יותר

המחאות  1היזם ימסור לבעלים במעמד פינוי הדירה המקורית וכנגד קבלת החזקה בה,   .1.3
דמי השכירות מראש"( " -ליום הראשון בכל חודש )להלן  מעותדות ערוכות לפקודת הדייר

 .1.2ולאחר מכן מדי רבעון עבור כל רבעון מראש בהתאם לקביעת השמאי כאמור בסעיף 

ימי עסקים לפני תום הרבעון השני ולאחר מכן לפני תום כל רבעון עד למועד מסירת  1 .1.2
 3די בא כח הדיירים הדירה  החדשה, יעביר היזם לדייר במישרין לכתובת המצויה בי

המחאות נוספות מעותדות ליום הראשון בכל חודש בגין שכר דירה עבור כל חודש. לדייר לא 
 תהא כל טענה ו/או תביעה נוספת בגין פינוי הדירה הנוכחית לפי הסכם זה. 

. , כי האמור בסעיף קטן זה אינו כפוף לכך שהבעלים ישכור דירה חלופית בפועליובהר
מהדירה הקיימת יתבצע כנגד קבלת הדירה  ""מועד הפינויקרה שבו בלהסיר ספק, במ

החדשה לא ישולמו לבעלים כל דמי שכירות ו/או תשלום אחר, אם כי הדייר יהיה זכאי 

 (.דמי ההובלה)להלן:  9.2לתשלום האמור בסעיף 

לעיל, ימציא  היזם לידי  9.4 לצורך הבטחת תשלום דמי השכירות, ובהתאם להוראת סעיף .1.5
ערבות בנקאית  -וכתנאי לפינוי בפועל  –בפועל  "מועד הפינוי"ב"כ הבעלים בסמוך לפני  

מועד חודשים מ" 31בגובה השווה להפרש שבין סך דמי השכירות עבור  אוטונומית כספית
)בגין שישה חודשים(.  "מועד הפינוי"רות אשר שולם מראש ב" לבין גובה דמי השכיהפינוי

הערבות תהיה פוחתת מאליה מדי חודש בגובה שכר הדירה אשר שולם לדייר בחודש 
והדייר מתחייב להעביר לידי היזם את הערבות שכר הדירה ו/או לחתום על כל  החולף,

שכר הדירה בסכום  מסמך שיידרש על ידי הבנק לצורך הפחתה כאמור, כנגד קבלת ערבות
היזם  .מוסכם כי בכל מקרה גובה הערבות לא יפחת משלושה חודשי דמי שכירות המופחת.

יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לבצע הפחתה חודשית של הערבות כאמור או לחילופין 
לבצע הפחתה מדי מספר חודשים בסכום שכר הדירה אשר שולם לדייר בחודשים אשר 



 

 12 

הפחתת ערבות שכר הדירה. ובתנאי שלא הייתה בקשה למימוש הערבות  בגינם טרם בוצעה
"(. הערבות תהיה בתוקף ערבות דמי השכירות" –הנ"ל )הערבות הנ"ל תיקרא להלן 

בכתב לבעלים כי אשר י, עוה"ד הנאמן חודשים לפחות ממועד הוצאתה 12לתקופה של 
 הפינוי של הדירה הקיימת.  הערבות הבנקאית הופקדה בידה ואישורה יהווה תנאי לביצוע 

לרבות או תקופה קצרה יותר  למרות האמור לעיל, אם נקבעה תקופת בניה ארוכה יותר 
יעודכן סכום  –או עקב צמצום היקפו של הפרויקטעקב הוספת קומות בבנין כאמור להלן 

  .או קיצור המועד במקום בהתאמה להארכה או יקוצר הערבות ויוארך

ימים מראש ליזם ולב"כ, כי היזם מאחר בתשלום  5הבעלים, בכתב במקרה בו יודיע מי מ
והיזם לא תיקן את הפרתו ושילם לבעלים דמי השכירות לבעלים מעבר לשבעה ימי עסקים,

נותנים בזאת הצדדים הוראה בלתי חוזרת לעוה"ד הנאמן לממש את  את דמי שכירותם
עד לאותו מועד ואשר לא ערבות דמי השכירות בגובה דמי השכירות המגיעים לבעלים 

 שולמו ע"י היזם.   

של  "מועד הפינוי"קבוע בהסכם זה מל שמועד המסירה של הדירה החדשה ידחה מעבר  ככל .1.1
ימים לפני פקיעת ערבות דמי  13-מהיזם בידי עוה"ד לא יאוחר פקיד הדירה המקורית, י

כל פעם, , ערבות דמי שכירות נוספת לפקודת הבעלים לתקופה של חודש בהשכירות
 . ימים קודם לפקיעתה( 5שתוארך, מעת לעת, עד למועד המסירה )

לא עוה"ד הנאמן יודיע לדיירים כי הערבות המוארכת הופקדה בידו, וכן יודיע להם אם היא 
הופקדה במועד, עם העתק ליזם. הודעה כאמור תשלח לדיירים לא יאוחר מחלוף שבעה 

קדת הערבות החלופית. לא הופקדה הערבות ימים מהמועד שבו הייתה צריכה להיות מופ
יפעל הנאמן למימוש כל סכום יתרת הערבות ויממן באמצעות הכספים את דמי  –כאמור 

 השכירות של הדיירים הנוגעים. 

  .נספח ח'כנוסח ההסכם הנאמנות עם עוה"ד הנאמן מצורף 

בות דמי הבעלים נותנים הוראה בלתי חוזרת לעוה"ד הנאמן הנ"ל להשיב ליזם את ער .1.1
השכירות במקור, במועד מסירת החזקה בדירה החדשה. פרוטוקול המסירה החתום בידי 

 הבעלים יהווה אישור הבעלים על קבלת הדירה לעניין זה. 

היזם יעמיד לרשות הבעלים מובילים מקצועיים שייבחרו על ידו בתיאום עם נציגות  .1.1
וכן את תכולת הדירה  הדיירים, להובלת תכולת הדירה המקורית לדירה החלופית,

החלופית לדירה החדשה. חברת ההובלה תהיה בעלת רישיונות נדרשים וכן תבוטח בפוליסת 
במקרה של פינוי הדירה ידי היזם. -ביטוח מתאימה. התשלום למובילים ישולם ישירות על

היזם רק בתשלום בגין הובלה לדירה שא ייהמקורית כנגד מסירת החזקה בדירה החדשה, 
 החדשה. 

הינה קריטית מבחינת היזם ועל  "מועד הפינוי"ידוע לבעלים כי פינוי הדירה המקורית ב .1.1
מנת שהיזם יוכל לבצע את הבנייה בפרויקט, וכי כל איחור מצידו של הבעלים בפינוי 

 הדירה המקורית יגרור נזקים כבדים ליזם וליתר בעלי הזכויות במתחם. 

שבאשמת ו/או עקב מחדלו של הבעלים כחית על כן, במקרה של איחור בפינוי הידרה הנו .1.16

לעיל ישלם הדייר ליזם פיצוי מוסכם  9.1ומסירת החזקה בה לידי היזם, כאמור בסעיף 
ימים יהווה  36לכל חודש איחור, או חלק יחסי בהתאמה. איחור העולה על  ₪ 1566בסך 

לכל הסעדים העומדים לרשותו על פי כל דין.  הפרה יסודית של ההסכם, והיזם יהיה זכאי
ברי כי במידה והדייר לא פינה את דירתו, ישיב הדייר מיידית את דמי השכירות מראש 

 וערבות שכר הדירה ככל שאלו נמסרו לידיו או לידי באי כוחו.

 מסירת הדירה המקורית ליזם: .11
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הבעלים לפנות ו/או לאחר המועד הקובע וכנגד קבלת המסמכים המפורטים להלן מתחייב  .16.1
 16לגרום לפינוי הדירה המקורית, ולמוסרה ליזם כשהיא נקייה מכל אדם וחפץ, וזאת בתוך 

ימים מיום קבלת הודעה בכתב בדואר רשום מאת היזם ו/או מי מטעמו ובמועד שיתואם 
 (. "מועד הפינוי" -ויוסכם מראש ע"י היזם, )לעיל ולהלן 

פינוי, ישלם היזם לידי הדייר את דמי השכירות מראש בד בבד עם פינוי הדירה, וכתנאי ל .16.2
במועד העברת החזקה, וכן, יפקיד בידי בא כוח הדיירים בנאמנות את ערבות שכר הדירה 

 . 9.5כהגדרתה בסעיף 

ערבות בהתאם במתחם, ימציא היזם  בטרם יתחיל היזם בעבודות הריסה כלשהןיובהר כי  .16.3
ת ביטוח מתאימות, ולהבטחת מימוש הפרויקט, ירכוש פוליס דירותת חוק מכר להוראו

ויקבל את אישור בא כוח הדיירים בכתב כי התמלאו התנאים להריסת הבניין המפורטים 
 לעיל, וכי פונו כל יתר הדירות בבניין.

ם  לאחר המועד הקובע, במקרה בו לא יתפנה מי מבעלי הזכויות בבניין מדירתו מתחייב היז .16.2
לפעול, ע"מ לגרום להסרת המניעה ו/או העיכוב כאמור, לרבות נקיטת הליכים משפטיים 
נגד בעל הזכויות הנ"ל, והבעלים מתחייב לשתף פעולה עם היזם, ככל שיידרש, לצורך כך. 
מוסכם כי בכל מקרה של עיכוב בלוחות הזמנים אליהם התחייב היזם, אשר נגרם עקב 

ל הבעלים, ידחו במקביל לוחות הזמנים למשך הזמן בו נגרם הליכים הנוגעים לפינויים ש
 העיכוב. 

במידה ולא יעלה בידי היזם להסיר את המניעה ו/או העיכוב כאמור, עפ"י פס"ד שינתן נגד  .16.5
הדייר הסרבן ו/או במידה ויינתן פס"ד לביטול ההסכם שנחתם עם הדייר הנ"ל, כי אז 

החזר דמי השכירות מראש אשר שולמו על  יקבל הדייר בחזרה את דירתו הנוכחית, כנגד
ידי היזם, החזר ערבות שכר הדירה שהוחזקה בידי באי כוח הדיירים, והיה והועברה גם 

 ערבות.

 התמורה לבעלים בגין פינוי הדירה המקורית:  .11

תמורת פינוי הדירה המקורית והקניית מלוא זכויות הדייר בדירה הנוכחית וברכוש  .11.1
תחייבויות הבעלים, בהתאם לתנאי הסכם זה, מתחייב בזאת המשותף ומילוי כל יתר ה

לבנות ולהקים עבור הבעלים במסגרת הפרויקט את הדירה החדשה  היזם כלפי הבעלים 
פי היתר הבניה ולרושמה על שם -כהגדרתה לעיל, בהתאם לתוכנית הדירה, למפרט ועל

עיקול  ו/או זכות יה מכל שעבוד, משכון, יהבעלים בלשכת רישום המקרקעין, כשהיא נק
 בעלים. ושמקורן בנוגדת למעט כאלה הנוגעות 

מוסכם ומוצהר כי המפרט והתוכנית המצורפים בזאת אינם סופיים, שכן הם נערכו עוד  .11.2
קודם לאישור התב"ע והתוכנית, וכי היזם יהיה רשאי לעשות בהם שינויים ועדכונים, 

ירה ותכנונה העקרוני לא ישתנה שיידרשו לצורך התאמתם להיתר הבניה, ובלבד שגודל הד
)מספר החדרים( והמפרט הסופי לא יפחת מהמפרט המצורף ומהמפרט  אשר יוצע לרוכשי 

 יחידות היזם הזהות בפרויקט ללא תוספת תשלום. 

את בגין מסירת דירה מקורית, כל המוצמד להן וחלקן ברכוש המשותף, יקבל הדייר  .11.3
 .".החדשה הדירה"

מקום מרפסת שמש לא מקורה או מקורה חלקית עפ"י התוכנית, יוצמדו  "החדשה דירה"ל .11.2
 .קרקעי או בחניון העילי, ומחסן-חניה מקורה או לא מקורה אחד שיהיה בחניון התת

 בחירת דירת התמורה  .11.5

חלוקת הדירות בין בעלי הזכויות בפרויקט וקביעת הדירה החדשה של כל בעלים  .44.1.4
 תהיה לפי המנגנון המפורט להלן:  
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לאחר המועד שבו תוכניות הבנין הסופיות יהיו , צאת היתר הבניהבסמוך להו .44.1.4
, יודיע היזם, לגבי כל בניין חדש שבו מוכנות וניתן יהיה להוציא היתר בניה

ימים  12אמורה להימצא הדירה החדשה, בהודעה בכתב בדואר רשום, לפחות 
 מראש, לבעלים ויתר בעלי הזכויות במתחם אשר אמורים לקבל דירה בבניין
החדש, כי עליהם להופיע במועד ובמקום שיפורטו בהודעה ולבחור את הדירה 

 החדשה שלהם בבניין שיבנה. 

במתחם  מצויה שתהיה החדשה הדירה את לקבלכי כל דייר יהיה זכאי  יובהר .44.1.4
. משום כך מנגנון ו/או מתחם סמוך לו המשנה בו הדירה המקורית ממוקמת

 .לחודמתחם  בכל הדיירים בין יבוצעהבחירה 

 הדירהממוקמת  ול המתחםמסגרת מנגנון בחירת דירת התמורה יבוצע ב .44.1.1
התאם לניקוד שידרג את שווי הדירה וב  ,המקורית ו/או במתחם סמוך לו

המקורית באמצעות הערכת שווי של שמאי מקרקעין מוסמך ביחס לשווי כלל 
מועד חתימת הדירות הקיימות במתחם ומתן התייחסות וניקוד נוספים כתלות ב

 הדייר על הסכם זה.

מקרקעין  ייבחר על ידי היזם בשיתוף עם נציגות הדיירים וב"כ המוסכם כי שמאי  .44.1.1
 ."(השמאי המוסכםואשר שכרם ישולם על ידי היזם )להלן:" 

בסמוך לאחר חתימת הדייר על הסכם זה, יתאם השמאי המוסכם ביקור בדירה  .44.1.5
שפטי והפיזי, מיקומה, כיווניה המקורית ויעריך את שוויה בהתאם למצבה המ

 וכל נתון נוסף רלוונטי להערכת שוויה לפי שיקול דעתו, ויקבע את שווי הדירה.

בהתאם לדו"ח השמאות, יכין השמאי המוסכם טבלת ניקוד המדרגת את שווי  .44.1.5
הדירה המקורית  ביחס ליתר הדירות המקוריות, באופן שהדירה אשר תזכה 

טבלת בחירת דירות " -וד הגבוה ביותר )להלן לשווי הגבוה ביותר תזכה לניק
 "(התמורה

טבלת בחירת דירות התמורה הסופית תימסר בכתב ובדואר רשום לכול הדיירים  .44.1.1
 ולאחר חתימת בעלי הדירה האחרונה על הסכם זה וביצוע הליך השמאות.

בהתאם לסדר הקבוע בטבלת בחירת דירות התמורה, יקבל הדייר את הזכות  .44.1.1
התמורה, קרי הבעלים שממוקם הראשון בטבלת בחירת דירות לבחור את דירת 

התמורה יבחר ראשון את דירת התמורה, ולאחריו ייבחרו יתר הבעלים את 
 דירות התמורה בהתאם למיקומם בטבלת בחירת דירות התמורה.

בנוסף לניקוד הדירה על ידי השמאי המוסכם, יבוא מועד חתימת  .44.1.43
קלל בטבלת בחירת דירות התמורה באופן הבעלים על הסכם זה לידי ביטוי וישו

 הבא:

ימים מיום שניתן היה לחתום  16בעלים אשר חתם על הסכם זה בתוך  .44.1.43.4
על הסכם זה לראשונה, יוכפל הניקוד אשר נקבע על ידי השמאי המוסכם 

 .116% -ב

ימים מיום  116 – 16בעלים אשר חתם על הסכם זה בתקופה שבין   .44.1.43.4
אשונה, יוכפל הניקוד אשר נקבע על שניתן היה לחתום על הסכם זה לר

 .165% -ידי השמאי המוסכם ב

לשניים עשר חודשים  –111בעלים אשר חתם על הסכם זה בקופה שבין  .44.1.43.4
מיום שניתן היה לחתום על הסכם זה לראשונה, יוכפל הניקוד אשר 

 .162.5% -נקבע על ידי השמאי המוסכם ב
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ודשים, מיום בעלים אשר לא חתם על הסכם זה בתוך  שניים עשר ח .44.1.43.1
שניתן היה לחתום לראשונה על הסכם זה, יקבל את הניקוד אשר נקבע 

 על ידי השמאי המוסכם בלבד, ולא יזכה לתוספת ניקוד.

היה והשמאי המוסכם יקבע את שווי שתי דירות או יותר, בתוספת הניקוד  .44.1.44
בשל מועד החתימה, ככל שניתנה תוספת, הינה שווה ו/או קרובה האחת 

"( ימוקמו הדירות שמאויות דומותהאחת מהאחרת  ) להלן:" 2% לשנייה כדי
אשר שמאותן דומה בטבלת בחירת דירות התמורה, בהתאם למועד בו חתמו 
בעלי הדירות על הסכם זה, והדייר שחתם מוקדם יותר ימוקם בעדיפות בטבלת 
בחירת דירות התמורה. לשם כך, יירשם המועד המדויק לרבות ציון התאריך 

ו חתם הדייר על הסכם זה. חתמו בעלי שתי דירות או יותר על הסכם והשעה ב
זה באותו התארים ובאותה השעה בדיוק, תיערך ביניהם הגרלה בדרך, באופן 

 ובמועד אשר ייקבע על ידי ב"כ הדיירים.

דייר שהגיע תורו לבחור את דירת התמורה, באופן ובשיטה המתוארים לעיל,  .44.1.44
ל דירות התמורה שטרם נבחרו על ידי יבחר את דירת התמורה מתוך כל

הדיירים האחרים שקדמו לו, באותו האופן יבחר הדייר מחסן וחנייה מתוך 
כלל החניות והמחסנים שהיזם הקצה לדיירים ושטרם נבחרו על ידי דיירים 

 אחרים שקדמו לו. 

על ידי היזם ועל פי שיקול דעתו, דירות לבעלים בהתאם  בכל בניין חדש יוקצו .44.1.44
 –החדש )בסעיף זה  הדירות המקוריות שבמקומן ייבנה הבנייןלמספר 

"(. בכפוף למגבלות התכנון ולהוראות התכנית, הדירות הדירות המוקצות"
 .בבניינים החדשים לשישיתבין הקומות הראשונה החדשות יוקצו 

 לכל דייר הזכות לקבל דירה במיקום גבוה יותר בקומה אחת לפחות.יובהר כי 

ע במועד שנקבע לבחירת הדירה החדשה, בין בעצמו ובין בעלים שלא יופי .44.1.41
באמצעות נציג מטעמו שהוסמך על ידו בכתב, מסמיך בזאת את היזם לבחור 

 עבורו את הדירה החדשה, והוא מוותר על כל טענה בעניין זה כלפי היזם. 

מוסכם כי בעלי הדירות יהיו זכאים להחליף ביניהם בין הדירות שזכו בהם על  .44.1.41
ון המפורט לעיל, בהודעה בכתב חתומה ומאומתת אשר תמסר ליזם פי המנגנ

 יום מהמועד שבו הסתיימה החלוקה של הדירות.  36לא יאוחר מתום 

הבעלים מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד היזם ו/או עוה"ד בגין סדר  .44.1.45
 הבחירה או הבחירה כאמור. 

חידת בעלים זו או לא ישולמו לבעלים תשלומי איזון או פיצוי בגין בחירת י .44.1.45
 אחרת, והבעלים מוותר על כל טענה או תביעה בעניין זה.

מובהר ומוסכם בין הצדדים, כי היזם יישא לבדו בכל העלויות וההוצאות  .44.1.41
 הקשורות בביצוע ההגרלה. 

הליכי בחירת הדירות החדשות ינוהלו ויפוקחו על ידי בא כוח הדיירים בהתאם  .44.1.41
בעלים יהיה זכאי לעיין השמאות שבוצעה  למנגנון דלעיל בשקיפות מלאה, וכל

 על ידי השמאי המוסכם, אצל בא כוח הדיירים.

מוסכם בזאת בין הצדדים, כי בכפוף לכל מגבלה על פי דין, לרבות ומבלי לגרוע  .44.1.43
בינוי, -מכלליות האמור, מגבלות החלות על אישור הפרויקט כפרויקט פינוי

החדשה לאחר שנבחרה על ידו רשאי כל אחד מבעלי הזכויות להמיר את דירתו 
כאמור בסעיף לעיל, בדירה בעלת שווי גבוה יותר מהדירה החדשה )בשל 
תוספת שטח ו/או תוספות ושינויים ו/או קומה גבוהה יותר ו/או בניין אחר 
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בהתאמה(, כנגד תשלום ליזם  ,"השדרוג"-ו "הדירה הרצויה" -וכיוב'( )להלן 
וא זכאי לקבל בהתאם להוראות של ההפרש בין שווי הדירה החדשה לה ה

ובלבד שאין בשדרוג  ,הסכם זה לבין הדירה הרצויה, בהתאם למחירון היזם
כדי לפגוע באישור הפרויקט כפרויקט פינוי בינוי ו/או בפטורים או בהקלות 
הניתנים במסגרתו. מובהר כי במקרה שבו השדרוג יגרור חבות במסים בגין 

רה הרצויה, ישלם הבעלים את כל ההפרש שבין הדירה החדשה לבין הדי
 המסים החלים עליו כרוכש בגין ההפרש כאמור.

 נציגות הדיירים: .12

 ____________, -____________, ____________, והבעלים ממנים בזאת את ה"ה  .12.1
שהם הבעלים של הזכויות בדירות מס' __, __, ומס ___, בהתאמה, כנציגות הדיירים על 

(. לעניין זה יראו את חתימת הבעלים על הסכם זה, כחלופה גות""הנצי -ה )להלןפי הסכם ז
חוקית ותקפה להשתתפותם באסיפה כללית של בעלי הדירות בבית המשותף. בחירתם של 
חברי הנציגות תהיה לכל תקופת תוקפו של הסכם זה ועד לאיכלוס הבתים החדשים שיבנו 

 לה.  במסגרת הסכם זה ומינויה של נציגות בית משותף בבתים א

  -מכל בעלי הזכויות במתחם על הסכמים אלה  15%מהמועד שבו יחתמו מוסכם כי החל  .12.2
 3929-חוק המקרקעין, התשכ"ט, כהגדרתה בכנציגות בית משותףהנ"ל תכהן הנציגות 

 פיו.  ובחוק התכנון והבניה לרבות התקנות המותקנות על

דירות והזכויות במתחם במסגרת זאת תהיה הנציגות המורשה המוסמכת בידי כל בעלי ה .12.3
יפוי הכוח ויתר יין שיש לפעול לגביו על פי ילהסכים, להסמיך ולאשר לב"כ הדיירים בכל ענ

 קט בראיה כוללת. בנאמנות וזאת לטובת קידום הפרוי המסמכים המופקדים

בנוסף, ומבלי לגרוע מסמכויות הנציגות על פי כל דין, תהיה הנציגות זכאית לחתום על  .12.2
התקשרות נוספת, להיות צד בכל לצורך מימוש הפרויקט, וכן על פי הצורך  תרי הבניההי

 ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות. -ובכל משא לרבות תביעה כנגד דייר סרבן,  הליך משפטי

יערכו בעלי הזכויות בחירות למינוי  –אם יבצר בידי אחד מחברי הנציגות לכהן בתפקידו  .12.5
ו של נציג אחד יהיו רשאים יתר שני הנציגים לקבל חבר חלופי במקומו, ואולם גם בהעדר

 החלטות עד למינוי חבר שלישי. כל החלטות הנציגות יתקבלו ברוב דעות רגיל. 

 בניית הפרויקט ע"י היזם: .13

היזם יכין על חשבונו תוכניות הגשה למתן היתר בניה לפרויקט. היזם רשאי, לפי שיקול  .13.1
, לרבות היתרים נפרדים לחפירה ודיפון, דעתו, להוציא היתרי בניה לפרויקט בשלבים

להכניס שינויים בתכנון הפרויקט, בהיתר הבניה ובתוכניות ליזום ולבקש תוספות בנייה או 
הקלות בבינוי וביצוע של הפרויקט לרבות בעבודות הפיתוח הקשורות בו, ובלבד שזכויות 

להסכם תוכניות  הדייר בדירת התמורה לא תיפגע. בסמוך להוצאת היתר הבניה, יצורפו
 (. נספח ג'( והמפרט הסופי )נספח ה'המכר הסופיות של הדירה )

היזם מתחייב לפעול בשקידה ראויה להכנת תוכניות הגשה למתן היתר בניה ולהגישן  .13.2
חודשים מאישור התוכנית, וכן לפעול בשקידה  1ועדה המקומית ככל האפשר בתוך ול

 ם.לצורך קבלת היתר בניה ככל שהדבר תלוי ביז

היזם מתחייב כי בניית הפרויקט והדירה החדשה תיעשה בהתאם להיתרי הבניה,  .13.3
התוכניות, המפרט הטכני )הסופי( ובכפוף לכל דין. סטיות מהתוכניות ו/או מהמפרט 

  2%היינו סטייה של עד  1112 -המותרות עפ"י צו מכר דירות )טופס של מפרט(, תשל"ד
לא תהוונה הפרה ולא  -מפרט ובהסכם זה משטחה של הדירה בפועל לעומת המובטח ב

 תזכנה את הבעלים בסעד כלשהו.
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בכל שלב יהא היזם רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להכניס שינויים בתכנון הפרויקט,  .13.2
בהיתר הבניה ובתב"ע המתייחסת למקרקעין, ליזום ולבקש תוספות בנייה או הקלות 

וח הקשורות בו, ובלבד שלאחר קביעת בבינוי וביצוע של הפרויקט לרבות בעבודות הפית
הדירה החדשה לא יבוצע שינוי בדירה החדשה, בשטחה ובמיקומה. ובלבד שלא יהיה בכל 
 הפעולות הללו כדי לעכב את לוח הזמנים ו/או לפגוע בזכויותיו של הבעלים לפי הסכם זה. 

ניית היזם מתחייב לבצע את הפרויקט במקצועיות ראויה, ברמה גבוהה, ולהשתמש בב .13.5
הפרויקט אך ורק במוצרים מסוג א', ובעלי תקן ישראלי ככל שיש תקן בנמצא או בתקן 

 אירופאי כשאין תקן ישראל כזה. 

מובהר כי הבעלים לא יצטרכו לשאת בתשלום כלשהו בגין פעולות היזם בפרויקט לרבות  .13.1
, אישור התוכנית, הוצאת ההיתר או עבודות הבניה בפרויקט ובכלל זה בכל ההוצאות

ההיטלים והתשלומים שיידרשו לצורך הוצאת היתר הבניה ובניית הפרויקט, לרבות: היטל 
השבחה, היטלי פיתוח, אגרות בניה, שכר אדריכל, יועצים, קבלנים ועובדים, וכל יתר 
ההוצאות בקשר עם עבודות הבניה כולל חומרים, ציוד, שכר עבודה, העתקת תשתיות, 

 קיימים וכד'. חיבור חשמל, הריסת הבניינים ה

 היזם מתחייב להבטיח קיומם של כל הוראות רשות מוסמכת בקשר לביצוע הפרויקט. .13.1

היזם יהא אחראי על פי הקבוע בדין, לכל נזק או אבדן, לגוף ו/או לנפש ו/או לרכוש,  .13.1
שייגרמו לו ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או לבעלים ו/או לצד ג' כלשהו, כתוצאה 

ני של היזם ו/או מי מעובדיו ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמו, ממעשה או מחדל רשל
 ו/או כל הבאים מטעמו או הפועלים עבורו. 

היזם מתחייב כי החל ממועד תחילת העבודות וכן בכל תקופת בניית הפרויקט תהיה  .13.1
פוליסה תקפה לגבי המתחם )לרבות ביטוח צד ג' וביטוח עובדים( כולל לשם ביצוע עבודות 

בפוליסת ביטוח עבודות קבלניות, בנוסח ובהיקפים המקובלים בענף בהתאם  -ה הבני
לחוו"ד יועץ ביטוח. האמור לעיל יחול גם בקשר עם פוליסה לביטוח חבות כלפי צד ג'. כמו 
כן, ירכוש היזם פוליסת חבות מעבידים בקשר עם עובדיו המועסקים בפרויקט. כל עוד 

בביטוח  רישום המקרקעין, ייכלל הבעלים כמבוטח זכויותיו של הבעלים רשומות בלשכת
צד ג' )לרבות עובדים(, האמור לעיל. בנוסף יכלל בפוליסות הביטוח סעיף בדבר אחריות 

 צולבת כלפי הבעלים, וויתור על זכות שיבוב כנגדם.

היזם מתחייב לשפות את הבעלים, עם דרישתו, על כל סכום שהבעלים חויב לשלמו  .13.16
וט לאדם או גוף כלשהם בגין נזק גוף ו/או רכוש שנגרמו עקב רשלנות בהתאם לפסק דין חל

של היזם בקשר עם ביצוע הפרויקט. השיפוי דלעיל מותנה בכך שהבעלים יודיע בכתב ליזם 
על קבלת דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגדו ובסמוך בתוך חמישה ימים מיום קבלתה, 

 ביעה הנ"ל.ויאפשר ליזם ו/או למי מטעמו לייצג אותו בת

 לוחות זמנים ומסירת יחידת הבעלים:  .14

היזם מתחייב להתחיל בעבודות ההריסה ובבניית הבניין החדש שייבנה במסגרת הפרויקט  .12.1
ימים מיום קבלת היתר בניה או מיום פינוי כל   166ובו תהיה הדירה החדשה, וזאת בתוך 

ד להריסה לבניית הדירות של בעלי הזכויות בבניינים הקיימים בחלק המתחם המיוע
"(. האמור לעיל לא יחול יום תחילת ביצוע העבודות" -הבניין החדש, לפי המאוחר )להלן

 תימסר לבעלים הדירה החדשה. מועד הפינוי"במקרה בו ב"

היזם מתחייב להמשיך בבניה בצורה רציפה, לסיים את עבודות הקמת הבניין החדש  .12.2
נקייה מכל אדם וחפץ וזאת לא יאוחר ולמסור לבעלים את החזקה בדירה החדשה כשהיא 

בכל מקטע בר ביצוע בנפרד. סיום עבודות  קבלת היתר הבניהחודשים מיום  31מתום 
" המאפשר את אכלוס הבניין החדש, חיבורו של הבניין 2קבלת "טופס  –ההקמה משמעה 

החדש למערכות החשמל, הביוב, המים, הגז, התקשורת והטלפון )בכפוף לחתימת הבעלים 
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ל הסכמים עם הגופים המתאימים(, מתן אפשרות גישה סבירה להולכי רגל ולכלי רכב, ע
לרבות לחניות, מערכות הבניין החדש פועלות לרבות מעלית פועלת כולל מעלית שבת 
וקיימת גישה למרתפי החניה והדירה החדשה ראויה למגורים ונמסרה לבעלים, להלן  

זם יהיה רשאי להקדים את מועד המסירה בהתאם "(. יובהר כי הימועד המסירה"  -)להלן 
 לשיקול דעתו הבלעדי.

להלן לידי  10.3  -ו 9.7תנאי למסירת הדירה החדשה הוא החזר הערבויות כאמור בסעיף  .12.3
בגין הדירה החדשה,  היזם או עוה"ד, לפי העניין )אשר יחזיקן עד לרישום הערת אזהרה

בהתאם לאמור בחוק המכר )הבטחת השקעות של רוכשי דירות( על שם הבעלים( כאשר 
היא נקייה מכל שעבוד, עיקול ו/או זכות נוגדת התלויה ביזם וכן בלבד שהומצא מכתב 

 ההחרגה.

ידוע לבעלים כי יתכן והפרויקט ייבנה בשלבים, כשבכל שלב ייהרס אחד או יותר  .12.2
קיימים במתחם ותחתיהם יוקם בניין חדש כחלק מהפרויקט. על אף האמור מהבניינים ה

לעיל, ככל שהדבר יתאפשר, יהיה היזם רשאי להקים את הבניין החדש מבלי שתנאי 
 להקמתו יהיה הריסת הבניינים הקיימים או איזה מהם. 

יקף הבעלים מאשר כי ידוע לו כי נוכח טיב הפרויקט, המחייב פעולות הריסה ובנייה בה .12.5
נרחב ובשלבים, לפני ולאחר מועד המסירה יבוצעו עבודות בנייה ותשתית במתחם ו/או 
בפרויקט ו/או בבניין החדש, על כל הכרוך ונובע מכך, ולבעלים לא תהא כל טענה ו/או 
תביעה, מכל מין וסוג שהם, לרבות תביעה לצווי מניעה ו/או עשה ולרבות תביעה כספית, 

המבצע ו/או כל גורם אחר הפועל במסגרת הפרויקט בקשר לכך, כלפי היזם  ו/או הקבלן 
ולרבות בעילה של מטרד ו/או פגיעה אחרת בזכויות, כל זאת בכפוף לכך שביצוע העבודות 

 כאמור לא ימנע  מהבעלים ו/או מי מטעמו שימוש סביר בדירה החדשה.

דשים ממועד עבודות הפיתוח במתחם הרלוונטי תושלמנה לא יאוחר מחלוף שנים עשר חו .12.1
גמר עבודות הבניה בבנין  האחרון. אין לראות באי השלמת הפיתוח במועד המסירה כאילו 
הדירה ו/או הפרויקט לא הושלמו, ובלבד שמתאפשרת גישה סבירה ובטוחה להולכי רגל 

 ולכלי רכב כאמור.

 מהמקרים הבאים: לעיל יידחה בכל אחד16.2מועד המסירה הנקוב בסעיף  .12.1

 במקרה של עיכוב הנובע מכוח עליון.  .41.5.4

עקב נסיבות שאינן בשליטת היזם והיזם נקט באמצעים סבירים למניעת העיכוב  .41.5.4
 יידחה מועד המסירה לתקופה הזהה לתקופת העיכוב. –

יידחה מועד המסירה למשך  –במקרה בו הזמין הבעלים שינויים ותוספות  .41.5.4
ת הזמנתם של השינויים והתוספות כאמור התקופה אותה קבע היזם בכתב בע

בטופס השינויים שנחתם בידי הצדדים, ובמקרה והבעלים לא החזיר את 
יידחה  –הערבות שתינתן לו או כל עיכוב אחר ככל שייגרם באשמת הבעלים 

 מועד המסירה לתקופה הזהה לתקופת העיכוב כאמור.

 כל עיכוב אחר שייגרם באשמת הדייר או מי מטעמו. .41.5.1

 16לעיל(, שלא יעלה על  14.7ר במועד המסירה )כולל במועד הנדחה כאמור בסעיף איחו .12.1
(, לא יהווה הפרה של הסכם זה מצד היזם, לא יזכה את הבעלים "תקופת הארכה"יום )

בפיצוי כלשהו, ולבעלים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בשל איחור כאמור, וזאת בכפוף 
כי היזם ימשיך  לשאת בתשלומי שכר הדירה החלופית כולל הארכת ערבות דמי  לכך

ימים ישלם היזם לבעלים, פיצוי מוסכם  11השכירות. במקרה של איחור העולה על 
כדלקמן וזאת מבלי לגרוע מחובת היזם לשאת בתשלומי שכר הדירה בגין הדירה החלופית  

 עד למועד המסירה בפועל:
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פרט  לא ישולם פיצוי כלשהו והדבר לא יהווה הפרה –אמור בעד תקופת הארכה כ (4
 .לדמי השכירות ששולמו עד לאותו מועד

בגין כל חודש איחור או חלק יחסי ממנו במרוצת החודשים השלישי ועד השנים עשר  (4
משכר הדירה המשולם לדייר  166%-ישולם פיצוי בסכום העומד על סך השווה ל

ם בגין איחור של חלק מחודש ישולם פיצוי יחסי גבגין הדירה החילופית. מובהר כי 
 שלם.

הפיצוי הנ"ל יהיה הפיצוי היחידי והסופי לו יהיה זכאי הבעלים בתקופת איחור  (4
 12חודשים, והבעלים מוותר על כל פיצוי אחר. איחור העולה על  12שלא תעלה על 

סעד  חודשים יהווה הפרה יסודית של ההסכם ע"י היזם והבעלים יהיה זכאי לכל
 כולל מימוש הערבויות שניתנו ע"י היזם. המוענק לו מכוח כל דין.

ימים מראש בכתב ובדואר רשום על מועד מסירת הדירה  25היזם יודיע לבעלים לפחות  .12.1
החדשה. אם הבעלים הודיע ליזם בכתב כי אינו יכול להופיע במועד שנקבע כאמור מסיבות 

ימים מהמועד שנקבע  1 –ול לא יאוחר מ סבירות, ייקבע על ידי היזם מועד חדש, שיח
והבעלים מתחייב להופיע במועד הנדחה, בעצמו או באמצעות מיופה כוח בכתב מטעמו. 
הבעלים יהיה חייב לקבל את החזקה בדירה החדשה אף אם יהיו בה ליקויים לא מהותיים 

 שאין בהם למנוע שימוש סביר בדירה החדשה. 

זקתו את הדירה החדשה במועד המסירה הקבוע או במקרה והבעלים לא יופיע לקבל לח .12.16
אף כי הוזמן לכך בהתאם להוראות הסכם ככל שהדבר היה בשליטתו, הדחוי כאמור לעיל, 

זה, או סרב לקבל החזקה בניגוד לאמור לעיל, או מועד המסירה נדחה בשל סיבות 
ם הנובעים התלויות בבעלים, יחולו על הבעלים כל התשלומים, ההוצאות, המסים וההיטלי

מהחזקת הדירה החדשה, החל ממועד המסירה עליו הודיע היזם בהודעתו, והיזם לא יהיה 
אחראי כלפי הבעלים לתיקון או לפיצוי בגין כל קלקול, פגם או נזק שיגרם לדירה החדשה 
בשל אי קבלת החזקה במועד או עקב אי טיפול, השגחה או שמירה עליה, וזאת בכפוף לכך 

לת דלת הדירה החדשה ויתר הפתחים שבדירה )חלונות ומרפסות(. אין שהיזם דאג לנעי
באמור לגרוע מהוראות חוק המכר )דירות(. כמו כן, ככל שהיזם ימסור לדייר את הדירה 
החלופית כנגד פינוי הדירה המקורית, הרי שמובהר כי על הבעלים יהיה לפנות את הדירה 

במועד המסירה יהווה תנאי למסירת  המקורית במועד המסירה. פינוי הדירה המקורית
כמו כן יהיה היזם פטור מהמשך תשלום דמי שכירות לדייר כאמור בסעיף  הדירה החדשה.

9. 

 הזמנת שינויים ותוספות בדירה החדשה עד למועד המסירה: .15

ו תוספות אלא עד למועד המסירה לא יהיה הבעלים זכאי לבצע בדירה החדשה שינויים ו/א .15.1
באמצעות הקבלן המבצע בלבד, ולאחר קבלת הסכמתו וחתימת הסכם הזמנת שינויים בין 

 (."פרוטוקול השינויים" –הבעלים לבין  הקבלן המבצע )להלן 

ידוע לדייר כי לא יבצעו שינויים הפוגעים ו/או המשנים את הקונסטרוקציה של הפרויקט  .15.2
לעכב את השלמת הפרויקט, שינויים הטעונים  ו/או את חזותו, שינויים שיהיה בהם כדי

קבלת היתר, שינויים שהינם בגדר עבודה מיוחדת כגון, אך לא רק, עבודות אומן, שימוש 
בחומרים שאינם במפרט, עבודות פסיפס וכיו"ב, וכן שינויים שאינם מותאמים למערכות 

לוונטיים. מבלי הפרויקט ולאינסטלציה ו/או שאינם תואמים את התקנות ו/או התקנים הר
זה, שינויים שמהותם הזזת מחיצות פנימיות )בטרם ביצוע( ללא  15לגרוע מהאמור בסעיף 

 תוספת חומר או עבודה, יבוצעו ללא תוספת עלות, ובלבד שנכללו בפרוטוקול השינויים.

במקרה בו הסכים היזם המבצע לבצע שינויים ו/או תוספות, מתחייב הבעלים לשלם בעדם  .15.3
ון היזם ו/או הקבלן המבצע )לפי מה שיונהג בפרויקט בידי היזם בנוגע לרוכשי על פי מחיר

ממחירון היזם הידוע באותה עת.   16%יחידות היזם ממנו( הנהוג בפרויקט בהנחה של 
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תנאי התשלום יקבעו בהסכמה בין הצדדים, ובכתב במסגרת פרוטוקול השינויים, ואולם 
 ד המסירה וכתנאי לה.  בכל מקרה התשלום יבוצע לא יאוחר ממוע

 היזם לא יאשר שינויים אשר יש בהם כדי לעכב את מועד מסירת דירות התמורה. .15.2

במעמד הזמנת השינויים והתוספות יקבע הקבלן המבצע את משך הזמן הסביר שיידרש  .15.5
לשם ביצועם, ומועד המסירה יוארך כמשך פרק זמן זה. הקביעה האם יהיה צורך בהארכה 

 רש ובכתב במסגרת פרוטוקול השינויים ותחתם בידי הצדדים. ואורכה יקבעו במפו

הקבלן המבצע לא יהיה אחראי לטיב חומרים שיסופקו ע"י הבעלים וכן לכל נזק ו/או חסר  .15.1
לבעלים בגין פריטים שהוספו או שונו על ידו בדירה החדשה ואשר אינם נכללים  שיגרמו

ק נגרם מרשלנות או בזדון של במפרט הטכני ואו בפרוטוקול השינויים, זולת אם הנז
 הקבלן המבצע ו/או מי מטעמו. 

 אחריות היזם לתיקון ליקויים בדירה החדשה: .16

היזם יהיה אחראי לתיקון אי התאמות שיתגלו בדירה החדשה בהתאם להוראות חוק  .11.1
אותם קלקולים ו/או פגמים ו/או אי ההתאמות בין שנגרמו המכר )דירות( וכן את כל 

י, ו/או עבודה לקויה, ו/או שימוש באביזרים ו/או בחומרים פגומים, כתוצאה מתכנון לקו
בניגוד להסכם ו/או למפרט ו/או לתוכנית, ואשר עליהם  למעט אלה שסופקו על ידי הקונה

יודיע הבעלים ליזם במועדים הקבועים בחוק המכר )דירות( והכל בכפוף לאמור בחוק 
 המכר )דירות(. 

ם לבעלים לבדוק את התאמת הדירה החדשה למפרט במעמד מסירת הדירה יאפשר היז .11.2
התאמות שיתגלו בבדיקה, ככל -ולתוכנית הדירה החדשה וייערך פרטיכל בו יצוינו אי

שיהיו. מובהר כי אין בחתימת נציג היזם על הפרטיכל כדי להוות כשלעצמה הודאה מצד 
 היזם בנכונות אי ההתאמה או בחובתו לתקנה.

ת תיקון כל אי ההתאמות שפורטו בפרטיכל ואושרו ע"י היזם היזם יבצע תוך זמן סביר א .11.3
וכן כל אי התאמה שתתגלה בתקופת הבדק לא יאוחר מגמר תקופת הבדק, בכפוף 
להוראות חוק המכר )דירות(. תיקונים דחופים ייעשו ע"י היזם בהקדם האפשרי בהתחשב 

 בטיב הליקוי ובאפשרויות תיקונו.

ה חייב בתיקון כל פגם, אי התאמה או נזק אשר נגרמו לאחר מועד המסירה, היזם לא יהי .11.2
או הוחמרו בשל מעשה או מחדל של הבעלים שנעשו בכוונה או ברשלנות רבתי, לרבות עקב 
מחדלו של הבעלים להודיע על קיום אי ההתאמה תוך זמן סביר ממועד גילוייה, או עקב 

טעמו ו/או עקב אחזקה תכנון או ביצוע שינויים ותוספות שלא באמצעות היזם או מי מ
לקויה באופן מהותי ו/או שימוש לקוי באופן מהותי בדירה החדשה ו/או במתקניה ו/או 

ו/או עקב סירוב הבעלים לאפשר  -אשר גרמו במישרין לנזק  –ידי הבעלים -באביזריה על
ידי מי -ליזם את ביצוע התיקון. כמו כן לא יהא היזם חייב בתיקון נזקים שנגרמו על

הפרויקט ו/או מי מכוחם ו/או מבאיהם, וכן לא יהיה אחראי לכל פגם או קלקול או מדיירי 
ליקוי בדירה החדשה וברכוש המשותף הנובעים מבלאי סביר, והכל בכפוף להוראות חוק 

 המכר )דירות(.  

אחריות היזם מוגבלת לביצוע התיקונים האמורים בלבד, ואולם במקרה בו התיקון אינו  .11.5
כלי, יהיה הבעלים זכאי לפיצוי בגין ירידת ערך בלבד ו/או לכל פיצוי אפשרי או אינו כל

אחר לרבות בגין הפרת ההסכם כפי יקבע בידי גורם שיפוטי מוסמך. הבעלים מוותר בזאת 
מפורשות על כל תביעה נגד היזם מפאת הפרעות סבירות לנוחיותו או מפאת הצמצום 

ולא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי  בשימוש בדירה החדשה בעת ביצוע תיקונים כאמור,
מאת היזם בגין כל נזק עקיף שייגרם לו כתוצאה מביצוע העבודות, לרבות בגין עגמת נפש, 

 ובלבד שלא ימנע ממנו שימוש סביר בדירה החדשה כאמור.
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הבעלים מתחייב לאפשר ליזם לבצע מתוך הדירה החדשה תיקונים הנוגעים לדירה אחרת  .11.1
וש המשותף, ובלבד שהיזם יבצע תיקונים אלו תוך זמן סביר ובמועד בפרויקט ו/או לרכ

 שיתואם מראש, ולא יגרמו להפרעה בלתי סבירה. 

לאחר גמר ביצוע התיקונים יחזיר היזם את מצב הדירה החדשה לקדמותה, ועל פי העניין,   .11.1
 יחבר חזרה מחוברים אשר הוסרו על ידו וישיב למקומם רהיטים שהוסרו. 

ייב לפעול, אם יש בידו באופן אישי היכולת )הפיסית והטכנית( על מנת לפנות הבעלים מתח .11.1
ו/או לפרק את כל הדרוש מקרבת מקום ביצוע התיקונים, ולפנות את דרכי הגישה בדירה 
החדשה וזאת על מנת למנוע, כל הניתן, היווצרות נזקים. היזם יפעל בשקידה ראויה כך 

 האפשר, של אי נוחות הבעלים.  שהתיקונים יבוצעו תוך צמצום, במידת

 האמור לעיל בס"ק זה, מובהר כי במידה ולצורך ביצוע התיקונים יהיה צורך בפירוק על אף
מחוברים )להבדיל ממיטלטלין שהאחריות לפנותם תחול כאמור על הבעלים(, כי אז יישא 

 על חשבונו בהוצאות פירוק סבירות, והרכבה מחדש בהתאמה.  היזם

חריות היזם, לגבי עבודות ו/או מערכות ו/או אביזרים אשר לגביהם תינתן מבלי לגרוע מא .11.1
לבעלים אחריות בכתב של היצרן או הקבלן המבצע, ו/או במקרה בו יסב היזם את 

פי -האחריות לגביהם לבעלים,  מתחייב הבעלים לפנות תחילה ליצרן או לקבלן המבצע על
במקרה והיצרן או הקבלן המבצע הנ"ל  כתב האחריות. כל זאת מבלי לגרוע מאחריות היזם

 לא תיקנו את הליקוי לאחר הפניה אליהם. 

האמור לעיל יחול בהתאמה גם לגבי אי התאמות ו/או ליקויים ברכוש המשותף. מנין  .11.16
מהיחידות  26%תקופות הבדק והאחריות לעניין הרכוש המשותף יתחיל לאחר מסירת 

יכולתו להודיע על מסירת היחידות בבניין  . לעניין זה, מתחייב היזם לעשות ככלבבניין
 יום. 16לכלל בעלי הדירות החדשות שבבניין בפרק זמן של 

יובהר כי ביצוע התיקונים כאמור בסעיף זה, מותנה בכך כי התהוות הפגם, אי ההתאמה  .11.11
וכפועל יוצע מכך הנזק, נובעים מאופן ביצוע הבנייה ע"י היזם ו/או מי מטעמו. למען הסר 

מצהירים ומאשרים בזאת הצדדים כי היזם לא יהא אחראי ו/או חייב בתיקון כל ספק, 
ו/או בשיפוי או פיצוי הדייר, או מי מהם, בגין כל קלקול, תקלה, פגם, נזק, מעשה , מחדל 

 או אובדן מכל סוג שהוא שיגרמו לדירה ו/או לכל חלק הימנה עקב:

קובל בדירות שימוש ו/או טיפול לא נכון ו/או לא זהיר ו/או שלא כמ .45.44.4.4
 ובמתקני הבניין על ידי הדייר ו/או מי מטעמו.

 טיפול בזדון ו/או בשוגג ו/או שנובע מהזנחה מצד הדייר ו/או מי מטעמו. .45.44.4.4

היעדר ביצוע עבודות אחזקה ו/או בדק, של הדירות הקימות או הבניין  .45.44.4.4
או עקב ביצוע לקוי של אחזקה ו/או הבדק על ידי הדייר, ובניגוד 

 להוראות היזם.

עבודות נוספות ו/או תיקונים ו/או שינויים מכל מין וסוג שהוא שנעשו  .45.44.4.1
 במבנה דירות התמורה שלא באמצעות היזם ו/או מי מטעמו.

 כל פגם ו/או נזק שנגרם שלא במסגרת ביצוע העבודות ו/או נובע מהן. .45.44.4.1

 

 רישום זכויות הבעלים בדירה החדשה: .17

שותף בהתאם לחוק המקרקעין היזם מתחייב לגרום לכך כי הפרויקט יירשם כבית מ .11.1
"( )בין כבתים משותפים נפרדים ובין כבית משותף הבית המשותף" -)להלן  1111–תשכ"ט

חודשים ממועד מסירת הדירה האחרונה בפרויקט או   31 אחד( עד ולא יאוחר מחלוף 
מגמר פעולות איחוד וחלוקה, לפי המאוחר, ולרשום את זכויות הבעלים בדירה החדשה 
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חודשים ממועד רישום הבית המשותף. תקופות עיצומים ו/או שביתות ו/או עיכוב  (1בתוך 
 הנובע מנסיבות שליזם אין שליטה עליהן לא יובאו בחשבון במניין התקופות הנ"ל.

תהא הדירה החדשה חופשית מכל עיקול   -וכן בעת מסירת החזקה  -בעת רישום הזכויות  .11.2
לה הקשורים בבעלים עצמו ו/או אשר נעשו ו/או משכנתא ו/או שעבודים כלשהם למעט א

 ו/או נרשמו לבקשתו.

היזם יהא רשאי להוציא חלקים מהרכוש המשותף ולהצמיד ו/או להסכים להצמדת  .11.3
חלקים ליחידות בבית המשותף, ו/או לעשות בהם עסקה כלשהי. הובהר לבעלים כי זכויות 

והגג שיוצמד לדירות הגג בניה, מקומות החניה, מחסנים, חצרות דירות הגן )אם ייבנו( 
אינם בגדר הרכוש המשותף. לובי כניסה ושטח הגינה המשותף לא יוצאו מגדר הרכוש 

 המשותף.

הבעלים מסכים ומסמיך את היזם ואת עוה"ד לרשום לפי שיקול דעתם את תקנון הבית  .11.2
המשותף של הפרויקט וכן לבטל את רישום הבית המשותף הקיים ו/או לשנות ו/או 

נות את צו הבית המשותף ו/או את תקנון הבית המשותף ו/או לבצע איחוד להסכים לש
ו/או בהתאם  1111 –ו/או חלוקה ו/או לבצע כל פעולה בהתאם לחוק המקרקעין תשכ"ט

 לכל חוק אחר.

במסגרת תקנון הבית המשותף ייקבעו הוראות בכל הנוגע לתחזוקה ו/או לשימוש ו/או  .11.5
גבי שטחים ו/או מתקנים של הפרויקט, בין לנשיאה בהוצאות התחזוקה והשימוש ל

בחלוקה לפי אגפים ובין אם לאו. חלוקת ההוצאות בבית המשותף תהיה באופן יחסי לפי 
שטח הדירות בצו הבית המשותף, ללא הצמדות. התקנון יכלול סעיף לפיו תיאסר התקנת 

ר ברכוש אנטנות סלולריות במתחם כולו, לרבות על גג הבניין החדש ו/או בכל חלק אח
המשותף. כן יכללו הוראות התקנון הנחיות ביחס לשימוש במועדון הבריאות והכושר, ככל 
שיוקמו, לרבות בנוגע לאחריות להפעלתו ולתחזוקתו וביחס לנשיאה בהוצאות הנובעות 

 מכך.

ככל שיידרש, יקים היזם במתחם, במקום שייקבע על ידו, תחנת טרנספורמציה לצורך  .11.1
"(, הכל בהתאם לחוק התחנה" -ובכלל זה לדירה החדשה )להלן  אספקת חשמל למתחם,
ותקנותיו, ובהתאם לדרישות והוראות חברת החשמל  1111 –משק החשמל, התשנ"ו
( וכן, ככל שיידרש על ידי בזק, יקים חדר בזק "חברת החשמל" -לישראל בע"מ )להלן 

לפי העניין( זכויות (. הבעלים מסכים שיוענקו לחברת החשמל/בזק )"חדר בזק" -)להלן 
בהתאם לתקנים ו/או לדרישות חברת החשמל/בזק )לפי העניין(, לרבות זכויות מעבר או 
זיקות הנאה לצורך אחזקה וביצוע תיקונים בתחנה/חדר בזק )לפי העניין(, וכי בתקנון 

 הבית המשותף ייקבעו הוראות שיבואו להבטיח את הזכויות דלעיל.

ת בתקנון וכן הערות אזהרה וזיקות הנאה על הבניין החדש היזם יהיה רשאי לרשום הוראו .11.1
פי דרישת -ו/או על הדירה החדשה ו/או על יחידות היזם שתידרשנה על פי שיקול דעתו ועל

רשות מוסמכת, בין היתר, להבטחת זכויות דרך וחניה וזכויות שימוש במתקנים ובמערכות 
בפרויקט או של בעלי חלקות  במתחם, כולל לגבי התחנה, או של בעלי יחידות אחרות

 בדירהסמוכות למתחם והכל בכפוף להוראות הסכם זה ולשמירת זכויות הבעלים "
 ".החדשה

ככל ובמידה ותידרש חתימת או הסכמת הבעלים לביצוע האמור לעיל, מסמיך בזאת  .11.1
הבעלים את היזם ואת עוה"ד ו/או את ב"כ הבעלים לחתום בשמו על כל מסמך שיידרש. 

ציא לפי דרישת עוה"ד ו/או ב"כ הבעלים כל מסמך או אישור הנדרשים לצורך הבעלים ימ
 הרישום ויתייצב לחתום על כל מסמך.
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לאחר פינוי כל הדירות בבניין הקיים ולאחר תחילת ביצוע הפרויקט יהא רשאי היזם ו/או  .11.1
 ב"כ היזם  לפעול לביטול ו/או לתיקון צו הבית המשותף ולהשתמש לצורך כך בייפוי הכח

 מטעם הבעלים.

 השימוש בדירה החדשה לאחר המסירה: .18

הבעלים מתחייב שלא לבצע שינוי כלשהו בדירה החדשה שיש בו לשנות את חזות הבניין  .11.1
החדש, ובכלל זה לא יהיה רשאי לשנות גודל ומיקום חלונות, מרפסות, לפתוח או לסגור 

 ון הבית המשותף.פתחים, לשנות צבע מעקות, מסגרות וכד'. הוראה דומה תיכלל בתקנ

הבעלים לא יהיה זכאי לבצע בדירה החדשה שינוי כלשהו הדורש היתר בניה אלא בכפוף  .11.2
 להוראות כל דין ולתקנון הבית המשותף.

עד לרישום הבית המשותף ורישום הזכויות בדירה החדשה ע"ש הבעלים לא יהיה הבעלים  .11.3
בית המשותף. עשה רשאי לבצע שינויים כלשהם המצריכים תיקון צו ו/או תשריט ה

הבעלים שינויים כאמור, יישא הוא בכל העלויות וההוצאות הנדרשות וכן יהיה אחראי 
 בלעדי לכל עיכוב ברישום הבית המשותף.

הבעלים מתחייב להשתמש בדירה החדשה אך ורק בהתאם להוראות החוק, הרשות  .11.2
כל עבירה או המקומית, התב"ע ובהתאם להוראות הסכם זה, והוא יהיה אחראי בלעדית ל

נזק הנובעים מהשימוש בדירה החדשה על ידו ו/או על ידי הבאים מכוחו או ברשותו. 
 הבעלים מתחייב כי בשימושו בדירה החדשה לא יהיה משום מטרד.

הוראות סעיף זה וכן יתר ההוראות אשר מטיבן נוגעות לכלל בעלי היחידות בבנין החדש  .11.5
 יוחלו גם בהסכמי המכר של יחידות היזם. 

הדייר רשאי להעביר את זכויותיו בדירה ו/או בדירת התמורה,בכל עת, לפי העניין ובכפוף  .11.1
לקיום מלוא התחייבויות הדייר שבהסכם זה. במידה ויבקש הדייר להעביר זכויותיו 
במקרקעין, יסכים היזם לרישום הערת אזהרה לטובת הרוכש / הנעבר ולטובת המוסד 

עבר לצורך הרכישה ובלבד שהרוכש / הנעבר והמוסד הפיננסי שילווה כספים לרוכש / נ
הכספי כאמור אישרו בכתב ליזם כי אין ברישום הערת האזהרה כדי למנוע את רישום 
הבניין כבית משותף, ואת רישום היחידות בבניין בחדש ע"ש בעלי הזכויות ו/או היזם ו/או 

ם הדרושים לשביעות רוכשי דירות היזם לפי העניין, והרוכש/נעבר חתם על כל המסמכי
 רצון ב"כ היזם.

 מסים ותשלומים .19

תנאי יסודי להתקשרותו של הבעלים בהסכם זה היא כי בכפוף לנכונות הצהרותיו ולמילוי  .11.1
התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ובכפוף למפורט להלן, לא ישלם הבעלים כל מס, אגרה, היטל 

וביצוע הפרויקט, למעט  או תשלום כלשהו בגין התקשרותו בעסקה זו, אישור התוכנית
במקרים של שדרוג דירה חדשה ו/או בגין פיקדון עבור מוני חשמל, מים וגז; למרות האמור 
בהוראות הסכם זה מוסכם כי הבעלים יהיה זכאי לקבל בחזרה מהגופים הנ"ל את 

 הפיקדונות בגין המונים בדירה המקורית. 

האגרות וההיטלים אשר יידרשו  המיסים התשלומים, היזם יישא על חשבונו הבלעדי בכל .11.2
לצורך מימוש הפרויקט ובכלל זאת הוצאת היתר הבניה ובניית הפרויקט, ובכלל זה היטלי 
פיתוח, אגרות בניה והיטלי השבחה, אם ובמידה שיחולו למעט דמי היוון על זכויות הדייר 

 בדירה הנוכחית, ככל שאלה לא שולמו.

חשבונו בתשלום מס שבח בגין עסקה זו, ככל יישא על  בכפוף להוראות הסכם זה, היזם .11.3
שלא יינתן בגינם פטור. למען הסר כל ספק, במידה והדייר יעביר בתמורה או ללא תמורה 
את זכויותיו ו/או חלק מהן בדירה הנוכחית לאחר, החל ממועד חתימת הסכם זה, באופן 
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בהתאם להוראות לבעלים שיהיה בהעברה זו כדי לשלול את הפטור ממס שבח המוקנה 
לשאת בכל עלות מס השבח שתחול הבעלים חוק מיסוי מקרקעין ותקנותיו, אזי מתחייב 

 הסכם זה. בגין

 היזם יישא על חשבונו במס רכישה כדין בשל עסקה זו, אם וככל שיחול. .11.2

היזם יישא על חשבונו בהליכי איחוד וחלוקה של המתחם, ברישום בתים משותפים, זיקות  .11.5
ויות מעבר וכד' וברישום זכויות הבעלים בדירה החדשה, וכן בשכ"ט עוה"ד הנאה, זכ

בקשר לרישום זכויות הבעלים בדירות החדשות ובקשר לטיפול בפרויקט ובאגרות 
 הנדרשות.

הבעלים מסמיך ומייפה את כוחו של היזם לפעול בשמו לניצול כל זכות ו/או יתרה ו/או  .11.1
מאת וכלפי כל רשות בקשר עם דירתו המקורית פטור אשר יעמדו לרשותו על פי כל דין 

בכל הנוגע לאגרות ו/או היטלים ו/או מיסים אשר חובה לשלמם כתנאי לביצוע העסקה או 
למימוש הפרויקט. הבעלים מתחייב לשתף פעולה עם היזם על מנת שייזקפו תשלומיו 

רשאי היזם לרשויות או זכויותיו לטובת היזם, לחתום על כל מסמך שיידרש, ולצורך כך 
 לעשות שימוש בייפוי הכוח מטעם הבעלים. 

תנאי בסיסי להסכם זה הוא כי הבעלים מתחייב להשתמש בכל הטבת מס ו/או פטור ו/או  .11.1
הקלה שניתנת לו עפ"י דין בתשלום כל מס ו/או היטל ו/או תשלום שחובת התשלום בגינם 

טל השבחה ו/או פטור חלה על היזם על פי הסכם זה, לרבות אך לא רק פטור מתשלום הי
מתשלום מס שבח לפי כל אחד מסעיפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח, מכירה ורכישה(, 

ו/או בהתאם לכל הוראת חוק אחרת ו/או הקלה ו/או הטבה בגין גיל ו/או  1113-התשכ"ג
נכות ו/או גובה הכנסה ו/או חישוב מס עפ"י פריסה ו/או כל פטור או הקלה אחרת הקשורה 

תביא לחסכון מירבי במס, והכל כאשר אם מסיבה כלשהי הנעוצה בבעלים בבעלים אשר 
יהיה על הבעלים כן לנצל או  -הוא אינו זכאי ליהנות מהפטור הנובע מעסקת פינוי הבינוי  

 להשתמש בכל הטבת מס אחרת. 

בכפוף לכך, הבעלים מתחייב לשתף פעולה עם היזם, לחתום על כל מסמך שיידרש לצורך 
או ההקלה, והוא מסמיך בזאת את עוה"ד  לעשות שימוש לצורך זה בייפוי קבלת הפטור 

(. עוה"ד יודיעו לבעלים, בכתב ומראש, על כוונתם לעשות נספח ד'הכוח מטעם הבעלים )
 שימוש בייפוי הכוח מטעמם )הבעלים( לצורך האמור לעיל.

ינוי במסלול ב-היזם יפעל כאמור בהסכם זה לעיל, לצורך אישור הפרויקט כמתחם פינוי .11.1
יט' לחוק מיסוי מקרקעין אשר יהיה בו כדי לפטור את הבעלים,  21מיסוי בהתאם לסעיף 

חודשים שקדמו  22 -במידה ויהיה זכאי לכך )היינו, במידה ולא קיבל את הדירה מקרוב ב
לחתימתו על ההסכם והדירה הינה דירתו היחידה במתחם(, מתשלום מס שבח בגין עסקה 

   גרוע מזכאותו לפטורים אחרים ו/או נוספים מכוח החוק הנ"ל.זו, וזאת מבלי ל

בינוי במסלול מיסוי כאמור, והיזם לא -יינתן אישור הפרויקט כמתחם פינוי במידה ולא
להסכם זה ובמידה ובמועד קבלת  5הביטול המוקנית לו מכוח סעיף  מימש את ברירת

הפרויקט( מוקנה לבעלים פטור  לעיל )על כוונתו לבצע את 5.3הודעת היזם כאמור בסעיף 
לחוק מיסוי מקרקעין או מוקנה לו כל פטור אחר על פי  ב' 21ממס שבח בהתאם לסעיף 

להשתמש בפטור הנ"ל או לחלופין, במידה וקיים  החוק הנ"ל, כי אז מתחייב הבעלים
לבעלים פטור אולם הוא בוחר שלא לעשות בו שימוש, לשלם את המס במלואו במועד קבלת 

עה מרשויות המס. מובהר כי עד למועד הודעת היזם כאמור, הבעלים אינו מוגבל ההוד
בניצול כל פטור המוקנה לו מכוח הוראות חוק מיסוי מקרקעין בגין כל עסקה שיבצע לפי 

 שיקול דעתו. 

הבעלים מתחייב לשאת בכל הארנונות והתשלומים השוטפים )כגון חשמל, מים, גז וכו'(  .11.1
עד למועד פינויה בפועל, וממועד זה ועד מועד המסירה מתחייב היזם בגין הדירה המקורית 

לשאת בכל הארנונות והתשלומים השוטפים )כגון חשמל, מים, גז וכו'( בגין הדירה 
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המקורית והדירה החדשה. אולם אם מועד המסירה יתעכב בשל סיבות התלויות בבעלים, 
, החל מסיום עבודות ההקמה יהיה הבעלים אחראי לתשלומים הנ"ל לגבי הדירה החדשה

 לעיל. 14.2בסעיףכאמור 

ו/או  ממועד המסירה, במקרה בו סרב הבעלים לקבל לידיו בפועל את הדירה החדשההחל  .11.16
מתחייב הבעלים לשאת בכל התשלומים, האגרות וההיטלים שיחולו על  ,באופן פסיבי

. החדשה ולחלקה היחסי ברכוש המשותףלדירה  בעלים או מחזיק, ככל שהם מתייחסים
היזם מתחייב לשאת בכל התשלומים, האגרות וההיטלים שיחולו על בעלים או מחזיק, 

 ככל שהם מתייחסים לדירות שלא נמכרו בפרויקט ולחלקן היחסי ברכוש המשותף.

בוע לאור מורכבות הפרויקט ומערכותיו ולצורך שמירתו ברמה גבוהה, יהיה רשאי היזם לק .11.11
, גבוהיםבאיכות ניהול מקצועית ברמה ו  כי הבניין החדש והפרויקט יתוחזקו ע"י חברת

. הבעלים נותן בזאת הסכמתו להתקשרות עם וב"כ הבעלים במשותף שתיבחר ע"י היזם
חברת הניהול, ומתחייב לשתף פעולה עמה. עוד מתחייב הבעלים שלא לדרוש את החלפת 

ת פעילותה הראשונות. לאחר מכן תוחלף החברה ( שנו3חברת הניהול במשך שלוש )
בהתאם להחלטות שיתקבלו על פי הרוב הנדרש להכרעות ממין זה בבית משותף. הבעלים 
מתחייב לחתום על הסכם ניהול בנוסח הסטנדרטי של חברת הניהול, שיומצא לו על ידי 

 היזם.

תאות מעיריית תל אישורים ואסמכדייר כנגד הצגת המוסכם כי למשך שנתיים יהיה רשאי  .11.12
הנחה בדמי הניהול בסך השווה להנחה לו הוא זכאי מעיריית  אביב להנחת דעת היזם לקבל

 תל אביב.

מובהר כי  –ככל שהפרויקט יתוחזק על ידי חברת ניהול ו/או שינוהל בידי ועד בית אחר 
הדייר יהיה חייב בתשלום דמי הניהול / ועד הבית בגין דירתו החדשה החל ממועד 

 ירה של הדירה. המס

יישא היזם בגין   –לגבי דירות היזם שטרם נמסרו ו/או טרם נמכרו לצדדים שלישיים 
 דירות אלה  בהוצאות החזקת הבניין החדש לחברת הניהול ו/או לוועד הבית .

 לעיל. 5זה לעיל לגרוע מהוראות סעיף  11אין באמור בהוראות סעיף  .11.13

לרשויות המס, לרשות המקומית ולכל רשות  היזם ידווח על עסקה זו בשמו ובשם הדייר .11.12
ו/או גורם אחר על פי כל דין, במועד החוקי הקבוע לכך, ובלבד שהבעלים חתם על טופס 

 ההצהרה המתאים לרשויות המס.

 שעבודים, בטחונות וליווי פיננסי: .21

לצורך הבטחת התחייבות היזם להקמת הפרויקט ומסירת הדירה החדשה וקיום כל  .26.1
בהתאם לחוק מכר דירות ל פי הסכם זה, ימציא היזם ערבות בנקאית התחייבויותיו ע

(, לידי ב"כ הבעלים הבנקאית" הערבות" –)לעיל  המקובל אצל הבנק המלווהבנוסח 
 )בנאמנות(, וזאת במועד מסירת הדירה המקורית לידי היזם. 

ובהר כי , ייובהר כי ב"כ הבעלים יהיה רשאי להעיר את הערותיו בנוגע לנוסח הערבויות .26.2
 ."י הבנק המלווהנוסח הערבות הבנקאית הסופי יאושר ע

מובהר בזאת כי ידוע לבעלים כי היזם מתכוון להתקשר עם בנק מלווה לשם הוצאת  .26.3
הפרויקט אל הפועל. ככל והבנק המלווה יעלה דרישה לשינוי במתווה ההסכם ו/או 

קאי, מתחייבים לחתימה של הבעלים על מסמכים נוספים לשם אישור קבלת ליווי בנ
בכפוף לכך שלא יחולו עליו תשלומים ו/או הוצאות  הבעלים, לחתום על המסמכים הנ"ל

 .נוספות כאמור בהסכם זה

כמו כן יימסר באותו מועד מכתב החרגה מותנה מאת הבנק לפיו מתחייב הבנק כי כנגד  .26.2
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כנתא מסירת הדירה החדשה לבעלים והפקדת הערבות בידי עוה"ד של היזם לא תחול המש
"(. מכתב ההחרגה" -שנטל היזם על הדירה החדשה בגין כל אשראי שניתן ליזם )להלן 

 עלויות הוצאת הערבות ו/או מכתב ההחרגה תחולנה על היזם.

משווי הדירה החדשה בהתאם למחירון הדירה  166%הערבות הבנקאית תהיה בסכום של  .26.5
דירות החדשות הנמכרות החדשה שייקבע על ידי היזם לגבי יחידות היזם המקבילות ל

לצדדים שלישיים ובהעדר מחירון בהתאם לקביעת שמאי שיקבע בהסכמה על ידי היזם 
 וב"כ הדיירים וימומן בידי היזם. 

(, "ןהנאמ" –)להלן  מיכאל גבע הערבות תופקד בנאמנות בידי ב"כ הבעלים, עוה"ד  .26.1
רשאים לממש את  והבעלים יהיו ,נספח ח'כבהתאם להוראות הבלתי חוזרות המצורפות 

יום טרם  16הערבות הבנקאית במקרים המפורטים בה ובכפוף למשלוח התראה בת 
המימוש כאמור ליזם ו/או לעוה"ד על כוונתו למימוש הערבות, ומתן הזדמנות ליזם לתקן 

הנאמנה תהיה רשאית לממש את ההפרה שבגינה נדרש מימוש הערבות, בתוך תקופה זו. 
ם המצוינים בערבות ובתנאים המפורטים בהוראות הבלתי את הערבות אך ורק במקרי

 חוזרות. 

באופן כמתחייב ע"פ וכתנאי למסירתה, של הבעלים  מסירת הדירה החדשה לחזקתםעם  .26.1
לידי עוה"ד של היזם, אשר יהיה רשאי  ושבידיאת הערבויות  ןמסור הנאמיהסכם זה, 

תקיימותם של כל התנאים להשיבם למוציא הערבות לצורך ביטולה וזאת אך ורק כנגד ה
   -הבאים 

 -ין זה יהדירה החדשה נמסרה לידי הבעלים בהתאם להוראות הסכם זה )ולענ .43.5.4
נמסר לעורכי הדין העתק פרטיכל המסירה )כמשמעו בהסכם זה(, הנחזה להיות 
חתום על ידי הבעלים המאשר כי החזקה בדירה החדשה נמסרה לו )והמסירה לא 

במקרה שבו הבעלים קיבל חזקה  –קונים(; לחילופין נדחתה עקב צורך בביצוע תי
בדירה החדשה אך סירב לחתום על פרטיכל מסירה, יתמלא התנאי בס"ק זה אם 
יימסר לעוה"ד תצהיר נציג היזם כי הדירה החדשה נמסרה לבעלים; לחילופי 

במקרה שבו הדייר לא התייצב לקבלת חזקה בדירה החדשה למרות  –חילופין 
קבלת החזקה, יתמלא התנאי בס"ק זה אם יימסר לעוה"ד העתק שהוזמן בכתב ל

ממכתב שנמסר למשלוח לבעלים בדואר רשום לכתובת שבמבוא להסכם זה, בו 
 הוזמן הבעלים לקבל חזקה בדירה החדשה למועד שחלף.

נמסר לבעלים מכתב החרגה בלתי מותנה מהבנק המחריג את הדירה החדשה  .43.5.4
 מהשעבוד של הבנק על המקרקעין.

רשמה הערת אזהרה לטובת הבעלים בגין הדירה בהתאם להוראות חוק המכר נ .43.5.4
וכן נרשמו הערות  1112 -)דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות( תשל"ד 

אזהרה לגבי זכויות בנק הממשכן של הבעלים ככל שקיים כזה או לכל נושה אחר 
לאותו נושה  רלוונטי )אם וככל אשר הערבות הבנקאית מוסבת אליו ו/או ניתנה

 התחייבות אחרת רלוונטית(.

הדירה החדשה תהא חופשית מכל עיקול ו/או שעבוד כל שהם )למעט שעבוד לבנק  .43.5.1
שבגינו יימסר מכתב החרגה ולמעט עיקול ו/או שיעבוד ו/או הערה ו/או צו 

 הקשורים בבעלים עצמו ו/או אלו שנרשמו לבקשתו(.

אחד מבני הזוג, מתחייב הבעלים לדאוג  אם הזכויות בדירה המקורית רשומות רק על שם .26.1
לחתימתו של בן/בת הזוג על הסכמתם לשיעבוד לטובת הבנק המלווה, אם ידרוש זאת 
הבנק. הבעלים מסמיך את עוה"ד ו/או את ב"כ הבעלים לפעול ולהשתמש בייפוי הכוח 
הבלתי חוזר החתום על ידו אף לצורך שעבוד הדירה המקורית, כאמור לעיל, בכפוף 

 צאת הערבות הבנקאית בתנאים הנקובים  לעיל.להמ
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יפעל היזם )לפי  –במידה וזכויות הבעלים בדירה המקורית משועבדות לטובת צד שלישי  .26.1
בקשת הבעלים בכתב( כך שהערבות הבנקאית תוצא לפקודתו של הצד השלישי ו/או 
ה תשועבד לטובתו, לפי העניין, באופן שיאפשר לבעלים להסרת המשכנתא ו/או ההער

. מ"מועד הפינוי"לטובת צד שלישי, ומחיקתן מזכויותיו בדירה המקורית לא יאוחר 
 לצורך כך יהיה הבעלים רשאי להסב את הערבות לטובת הצד השלישי כבטוחה חליפית. 

בכל מקרה בו יממש הבעלים את הערבות במלואה ויקבל את סכום הערבות במלואו, יהיה  .26.16
ית ואת הדירה החדשה, לוותר על כל זכויותיו בקשר הבעלים חייב לפנות את הדירה החלופ

לדירה החדשה ולהמחות זכויותיו כאמור לטובת הבנק המלווה או לטובת מי שיורה לו 
הבנק המלווה, מוציא הערבות וכן לשתף פעולה על מנת להעביר זכויותיו במתחם ו/או 

ה, ולחתום על כל בדירה החדשה לטובת הבנק המלווה או לטובת מי שיורה לו הבנק המלוו
המסמכים ו/או טפסים ו/או ההצהרות הדרושות לצורך כך. יובהר, כי אין במימוש 

 הערבות כדי למנוע מהבעלים כל סעד אחר המוקנה לו על פי דין. 

במידה וזכויות הבעלים בדירה הנוכחית משועבדת לטובת בנק למשכנתאות מטעם הדייר,  .26.11
מור, ומחיקתה מזכויותיו בדירה הנוכחית, והשעבוד כאהמשכנתא  להסרתהבעלים ידאג 

לצורך כך יהיה הבעלים רשאי להסב את הערבות לטובת  וזאת לא יאוחר ממועד הפינוי.
הבנק למשכנתאות מטעמו, כבטוחה חליפית, וזאת כנגד מכתב כוונות מאת הבנק 
למשכנתאות מופנה ליזם, כך שהבנק למשכנתאות מתחייב להסיר את המשכנתא כנגד 

הערבות לפקודתו כמפורט לעיל, וזאת עד למועד בו ניתן יהיה לרשום מחדש את הסבת 
 המשכנתא, ככל שלא נפרעה ו/או סולקה עד לאותו מועד.

כתנאי לקבלת החזקה בדירה החדשה מתחייב הבעלים להשיב ליזם את הערבות  .43.44.4
שהוסבה כאמור לבנק למשכנתאות, ללא שחולט ממנה כל סכום. ובלבד 

כנתא על דירת התמורה לטובת הבנק המממן של הדייר, שנרשמה מחדש מש
 ו/או ניתנה התחייבות הבנק המלווה לרישום משכנתא כאמור.

במידה שהבנק למשכנתאות יתנגד להסבת הערבות כאמור לעיל ויהיה צורך בהמצאת  .26.12
היזם לבעלים בהמצאת , יסייע למחיקת המשכנתא מהדירה הנוכחית ,ערבות בנקאית

 –בנקאית לבנק למשכנתאות לצורך הסרת המשכנתא מהדירה הנוכחית )להלן ערבות ה
( וזאת כנגד מכתב כוונות מאת הבנק למשכנתאות מופנה ליזם, כך "הערבות הבנקאית"

שהינו מתחייב להסיר את המשכנתא כנגד קבלת הערבות הבנקאית כמפורט לעיל, וזאת עד 
ככל שלא נפרעה ו/או סולקה עד לאותו למועד בו ניתן יהיה לרשום מחדש את המשכנתא, 

מועד. ידוע לדייר כי במידה שתינתן לבנק למשכנתאות ערבות בנקאית על ידי היזם, בשמו 
של הבעלים, יופחת סכום הערבות הבנקאית שתינתן לבנק למשכנתאות, במידה שתינתן, 

רבות לעיל. במקרה שבו תינתן לבנק למשכנתאות ע 26.1.1מסכום הערבות על פי סעיף 
בנקאית לצורך מחיקת המשכנתא מתחייב הדייר לחתום על מסמך התחייבות כלפי היזם 

. בסמוך לקבלת החזקה בדירה החדשה וכתנאי 'יאכנספח בנוסח המצ"ב להסכם זה 
לקבלת החזקה בדירה החדשה מתחייב הבעלים לחתום על כל מסמך שיידרש לצורך ביטול 

נמחקה על דירת התמורה, באופן שהערבות הערבות הבנקאית ורישומה של המשכנתא ש
 הבנקאית תושב במלואה ליזם ללא שחולט ממנה כל סכום.

 מוסכם כי סכום הבטוחה להסרת משכנתאות יופחת מסכום הערבות הכולל הניתן לדייר.  .26.13

 מכירת יחידות היזם: .21

לאחר המועד הקובע, היזם יהיה רשאי למכור את יחידות היזם, וכל זכות המוקנית לו  .21.1
"י הסכם זה, לרוכשים, וכן לעשות בהם עסקה כלשהי. היזם יהיה רשאי לרשום לטובת עפ

רוכשים וכן בנקים למשכנתאות הערות אזהרה על המתחם, ולצורך כך לחתום בשם 
הבעלים על הסכמות, שטרות ומסמכים. היזם לא יגרום ולא יאפשר לרישום הערות 
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מלווה מטעמם כל עוד לא קיבל הבעלים אזהרה לטובת רוכשי יחידות היזם ו/או הבנק ה

 לעיל. 9.5את הערבות כאמור בסעיף 

בחוזי המכר של יחידות היזם ייכלל סעיף לפיו רוכש יחידת היזם מתחייב שלא לתבוע את  .21.2
הבעלים בכל צורה או אופן בנוגע להתחייבויות היזם בהסכם המכר ובנוגע להערת 

 האזהרה.

 יי כוח מאת הבעלים ומאת היזם:יפו .22

כוח בלתי חוזר בנוסח המצורף להסכם -הבעלים יחתום במעמד חתימת הסכם זה על ייפוי .22.1
המאפשר לעוה"ד וליזם לפעול לביצוע פעולות תכנון בנוגע למתחם לרבות  כנספח ד'זה 

 הגשת התוכנית. יפויי כוח זה יימסר ליזם לאחר חתימת הסכם זה.

הבלתי חוזר לתכנון, יחתום הבעלים במעמד חתימת הסכם זה על ייפוי בנוסף לייפוי הכוח  .22.2
המסמיך את עוה"ד והיזם,  ומאפשר להם לפעול בשם   3-נספח ד כוח נוטריוניכוח 

הבעלים, לחתום על כל מסמך ולבצע כל פעולה לשם הוצאתן לפועל של התחייבויות 
הבעלים עד למועד הקובע. עוה"ד הבעלים עפ"י הסכם זה. יפויי כוח זה יוותר בידי בא כוח 

כוח זה בהתאם להוראות ההסכם. עלויות התשלום לנוטריון -והיזם יעשו שימוש בייפוי
 בגין ייפוי הכוח ימומנו בידי היזם. 

לעיל, או אם בוטל ההסכם מסיבה כלשהי  2אם לא התקיים התנאי המתלה כאמור בסעיף  .22.3
הסכם וקיום יתר הוראות ההסכם בעניין הכוח לבעלים כנגד ביטול ה-כדין, יוחזרו יפויי

 זה, לרבות מחיקת כל הערות האזהרה על גבי הדירות המקוריות.

ח בלתי חוזר בנוסח המצורף להסכם זה וכ-פוייהיזם יחתום במעמד חתימת הסכם זה על י .22.2
כ הבעלים לחתום על בקשה למחיקת הערות האזהרה הרשומות ב"להמאפשר   כנספח ו'

ב"כ הבעלים אשר תפעל בקשר אליו יפוי הכוח יופקד בידי יבמתחם. על הדירות הקיימות 
מובהר כי היזם ו/או בעלי הזכויות לא יבואו .  נספח ח'בהתאם להוראות כתב הנאמנות, 

או ו/או שי קידר ו/ בכל טענה ו/או דרישה למי מעוה"ד )לרבות ב"כ היזם,  עוה"ד זיו כספי 
( וככל שברצונם למנוע את מחיקת ממשרדםו/או מי  מיכאל גבעב"כ הבעלים, עוה"ד 

ו/או כל ין ומיהות הפונה( יהערות האזהרה כאמור ו/או לגרום למחיקת ההערות )לפי הענ
יהיה עליהם לפנות בבקשה לקבלת צו מתאים לבית המשפט  –שימוש אחר בייפוי הכוח 
 או למנוע את הפעולה )בהתאמה(.  אשר יורה לעוה"ד לפעול 

יב כי כל שימוש שיעשה בייפוי הכוח כאמור לעיל, יהיה אך ורק עוה"ד הנאמן מתחי
בהתאם להוראות הסכם זה והוראות הסכם הנאמנות, וכי ייפוי הכוח שיופקד בידיו 

, למעט לעורכי הדין הנאמנות, הינו אישי ואינו ניתן להעברה ו/או להסבה לכל צד ג' אחר
 אשר מונו על פי ייפוי הכוח. 

 

 הפרות ותרופות: .23

 .1113 -הפרת הסכם זה יחול חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"ג על  .23.1

הינם סעיפים עיקריים שהפרתם תהווה הפרה  , 26, 4,6,7,9,10,11.3,14,19סעיפים  .23.2
 יסודית.

פיגר צד בתשלום שהוא חייב לשלמו למשנהו על פי הסכם זה, יצטרפו לסכום שבפיגור עד  .23.3
  6.5%  שלרכן וכן ריבית בשיעור המחירים לצ למועד תשלומו בפועל הפרשי הצמדה למדד
 בחודש, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר. 

בכל מקרה בו הבעלים לא ממלא התחייבויותיו לפי הסכם זה במועד, רשאי היזם לפי  .23.2
שיקול דעתו, ומבלי לגרוע מעצם חבות הבעלים, לשלם במקום הבעלים תשלומים לצדדים 
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לרבות לצורך היוון זכויות החכירה, פי הסכם זה )-שלישיים שהבעלים חייב בהם על
ולצורך הסרת עיקולים או משכנתאות(, וזאת לאחר שהיזם הודיע לבעלים על כוונתו 

 ימים מראש.  12לשלם במקומו בהודעה בכתב בת 

במקרה של תשלום כאמור ייחשבו הסכומים ששילם היזם במקום הבעלים כהלוואה שנתן 
מדד המחירים לצרכן בצירוף ריבית שנתית של היזם לבעלים, כשקרן התשלומים צמודה ל

עד למועד ההחזר בפועל. כמו כן יתווסף מע"מ על הפרשי ההצמדה והריבית הנ"ל.  12%
מוסכם כי היזם יהיה רשאי להפחית את הסכומים הנ"ל מהערבות ו/או לקזזם מכל סכום 

ר מלוא המגיע ממנו לבעלים וכי תנאי מוקדם למסירת הדירה החדשה לבעלים הוא החז
 יתרת ההלוואה, כולל המע"מ , לידי היזם. 

 יישוב סכסוכים: .24

בכל מחלוקת בין הצדדים בקשר להוראות הסכם זה ולפרשנותו )שאינו נוגע לעניינים  .22.1
ימים  12תכנוניים/הנדסיים( יכריע בורר שימונה בהסכמת הצדדים, ואם לא ימונה בתוך 

  עסקית.  המוסד הישראלי לבוררותע"י  –מפניית צד למשנהו 

ימים מהבאת הסכסוך בפניו, אך יהיה רשאי  36הבורר ייתן את החלטתו ככל שניתן בתוך  .22.2
להאריך את תקופת הבוררות בהסכמת הצדדים. הבורר יהיה כבול לדין המהותי ויהיה 

 חייב לנמק את החלטתו, אולם לא יהיה כבול לסדרי הדין ודיני הראיות.

כם זה יכריע בדבר מהנדס מוסמך שימונה בהסכמת בכל עניין תכנוני/הנדסי הכרוך בהס .22.3
"(, ואשר הכרעתו תהא סופית ומכרעת. לא הגיעו הצדדים הפוסק" -הצדדים )להלן 

ימים מיום פניית צד אחד למשנהו, ימונה הפוסק  12להסכמה באשר לזהות הפוסק בתוך 
אינו קשור עם על ידי יו"ר לשכת המהנדסים בישראל והבורר/ הפוסק לפי העניין יצהיר כי 

 הקבוצה העסקית אליה משתייך היזם.

 דין סעיף זה כדין הסכם בוררות. .22.2

 שונות: .25

לכל התחייבות, הצהרה, הסכם זה ממצה את כל ההסכמות בין הצדדים ולא יהיה תוקף  .25.1
לרבות  מצג, הסכם, הבטחה או הסכמה בין הצדדים, אשר קדמו להסכם זה ולא נכללו בו

של הפרויקט שנערכו לצרכי המחשה בטרם הוצאת היתר בניה עלונים, דגמים ו/או איורים 
סופי לפרויקט ו/או חומר פרסומי אחר שהוחלפו בין הצדדים או מטעמם לפני ו/או לאחר 

 חתימת הסכם זה.

לא יהיה תוקף לכל תיקון או שינוי מהוראות הסכם זה ללא שייערך בכתב וייחתם ע"י  .25.2
 הצדדים.

 לה מצד כלשהו משום ויתור על זכויותיו.אין לראות בשיהוי או במניעת פעו .25.3

הצדדים מתחייבים לנקוט כל פעולה, לחתום על כל מסמך ולנהוג בתום לב לצורך מילוי  .25.2
 פי הסכם זה ולצורך מימושו של הפרויקט.-התחייבויותיהם על

לעיל, לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז  תהיה הסמכות  22בכפוף לאמור בסעיף  .25.5
 הקשור ונובע מהסכם זה.הייחודית לדון בכל 

כל הודעה כללית הנוגעת לכלל בעלי הזכויות בבניין ו/או במתחם )כדוגמת מועד עריכת  .25.1
כנסים ו/או אסיפות וכיוב'(, תימסר לבעלים המתגוררים בפועל בבנין על ידי תליית 
ההודעה בלובי הבניין. כל הודעה אחרת תישלח מצד למשנהו עפ"י הכתובות המופיעות 

סכם זה )או לכתובת אחרת עליה הודיע צד למשנהו בכתב( תיחשב כאילו הגיעה במבוא לה
 ביום המסירה. –ימים מיום שליחתה בדואר רשום, ואם נמסרה ביד  3בחלוף 
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היזם יהיה רשאי להמחות ו/או להסב ו/או להעביר ו/או לשעבד לאחרים את זכויותיו ו/או  .25.1
י הסכם זה ו/או במקרקעין ו/או בפרויקט, התחייבויותיו ו/או חובותיו כלפי הבעלים שעל פ

זאת בכפוף לשמירת זכויות הדייר שעל פי הסכם זה דלעיל, וזאת ללא צורך בהסכמת 
הדייר. הדייר מתחייב למלא את התחייבויותיו שעל פי הסכם זה כלפי מי שיבוא במקום 

יו של היזם, לפי הודעה בכתב שימסור היזם ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות
הדייר ומחובותיו של היזם כלפיו. כמו כן הדייר מתחייב לחתום, מייד לדרישת היזם, על 

 כל מסמך שהיזם ידרוש לצורך ביצוע הוראות סעיף זה.    

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 פינוי בינוי בע"מ אלמוג  הבעלים

 

 

 אישור

 יש לו ידוע/ה בציבור[ )*( ]ימולא במידה והבעלים הינו רק אחד מבני זוג נשואים או

, מצהירים כי אין /יש )*( )למחוק המיותר( ___________, ת.ז.  _____________אנו הח"מ, 
 לנו בת/בן זוג מנישואין ו/או ידוע/ה בציבור שלא חתום/ה כבעלים על הסכם זה.

__________          _________________________
 חתימת הבעלים           תאריך

י הח"מ _________________, ת.ז. __________________, מאשר/ת את התקשרות אנ
( לעניין מלוא הזכויות "ההסכם") פינוי בינוי בע"מ אלמוגבינוי עם חבר  –הבעלים בהסכם פינוי 

בדירה המקורית כהגדרתה בהסכם, ונותן/ת את הסכמתי, באופן בלתי חוזר, לכל האמור בהסכם, 
 סכם ו/או הנוסח המתוקן ו/או כל נספח להסכם שייחתם ע"י הבעלים.על נספחיו, לרבות לכל ה

__________            _________________________

 ידוע/ה בציבור  /חתימת בן/ת הזוג         תאריך
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 מפרט 

 3791-ר )דירות(, תשל"גכלפי חוק המ

 

 פינוי בינוי בע"מ אלמוגח לחוזה בין נספ

 )להלן "המוכר ו/או החברה"(                              

 לבין 

 

 פרטי זיהוי: א.

 רחוב בית מס'               יישוב  .3

  מס'; החלקגוש מס'   3.3

 לחלופין כאשר אין פרצלציה: 3.1

 מגרש מס'       תכנית מפורטת מס' 

 

 : פרטי בעל הקרקע  .1

 .בעלות הזכות שהקונה רוכש בדירה:

 ;     שם המחכיר:  1.3

 ל"רתחילת תקופת החכירה  ל"רתקופת החכירה  1.1

 

   -   חדרים   4  -      דירה מס'    . 1

   -   חדרים   4        -דירה מס'        

   -   חדרים   4     -    דירה מס'       

         -  חדרים    4   -     דירה מס'        

    - חדרים    4    -    דירה מס'        

 

מרחב מוגן דירתי כולל  חדרי שינה 3חדר דיור, פינת אוכל, , בדירה: מבואה .4       
מרפסת , רחצהחדרי  2, פרוזדור, מטבח,חדר שינהממ"ד( המשמש כ –)להלן 

 מרפסת שירות.: חר, אביציאה מחדר דיור

 

 שטח הדירה .5

 מ"ר המחושב לפי כללים אלה: 311-כשטח הדירה הוא 

השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם החיצוניים  )א(
 של קירות החוץ של הדירה.

 –לעניין זה 

לה, לרבות בין הדירה  ץד בין הדירה לבין מה שמחוקיר המפרי –"קיר חוץ"  (3)
לבין מרפסת שמש, בינה לבין שטח משותף בקומה או בינה לבין דירה או 

 תכנית אחרת;

כאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין דירה אחרת יעבור קו המצולע 
 האמור במרכזו של קיר החוץ;

מור; בקיר עם חיפוי אבן פני הקיר בלא גי –"פניו החיצוניים של קיר חוץ"  (1)
 פני הקיר יכללו את החיפוי.

בדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי כל מפלס בדירה; שטח הדירה  )ב(
 יהיה סכום שטחי כל המפלסים בדירה.

שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם אחת בלבד לפי ההיטל האופקי  )ג(
ח יצורף למפלס שממנו עולה של כל המשטחים המשופעים והאופקיים; השט

 מהלך המדרגות.

בחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם תואם לנדרש בתקנות התכנון  )ד(
קנות התכנון ת –)להלן  3791-והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל

 .והבניה )בקשה להיתר(

 " casaקהילת קנדה "

  011בניינים 

 חדרים  4דירה  

 מס' 
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 בלעדי: פירוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן .6

 מ"ר; 31מתוכה מרפסת שמש מקורה בשטח  31בשטח  3מרפסת שמש 6.3

מ"ר )יש לצרף תכנית שטחי החניה עם סימון  36בשטח  חלקית חניה מקורה 6.1
 מיקום החניה המוצמדת(;

חסנים עם סימון מיקום המחסן מ"ר )יש לצרף תכנית המ 5בשטח  1מחסן דירתי 6.1
 המוצמד(;

 מ"ר; ל"רבשטח  1מרתף דירתי 6.4

 מ"ר; ל"רגג מוצמד לדירה בשטח  6.5

 מ"ר; ל"רבשטח  4גינה מוצמדת לדירה 6.6

אם יש שטחים נוספים המוצמדים או משמשים את הדירה באופן בלעדי יש  6.9
 לפרטם )מהות ושטח(: 

 

 :לחישובי השטחים הערות

מרפסת חיצונית לדירה; שטחה של מרפסת הוא שטח  –"מרפסת שמש"  .3
הרצפה הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם החיצוניים 

של קירות החוץ או המעקים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים של 
 קירות הדירה הגובלים במרפסת.

תוספת שטח הקירות; בהוא השטח הכלוא בין קירות המחסן  שטחו של מחסן .1
כאשר קיר המחסן מפריד בינו לבין חלק של דירה אחרת ייכלל רק השטח 

שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף 
 ייכלל שטח הקיר במלואו.

שטח  שטחו של מרתף הוא השטח הכלוא בין קירות החוץ של המרתף בתוספת .1
ס"מ; כאשר קיר המרתף מפריד בינו  11תיאורטי מתחת לקירות החוץ בעובי 

לבין חלק של דירה אחרת ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; 
 כאשר קיר המרתף גובל בשטח המשותף ייכלל שטח הקיר במלואו.

 שטחה של גינה כולל את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטיה בשיעור .4
 בין שטח הגינה המופיע במפרט המכר לבין השטח למעשה. 5%של עד 

 

 :סטיות קבילות .9

 הסטיות המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטיה ממפרט זה:

ובין השטח למעשה;  6-ו 5בין שטח כמפורט בסעיפים  1%סטיה בשיעור של עד  )א(
 6.6יותר כמפורט בסעיף  ואולם לעניין שטחה של גינה תותר סטיה גדולה

 לעיל. 4והערה 

בין מידות האבזרים במפורט ומידות האבזרים  5%סטיה בשיעור של עד  )ב(
 למעשה.

 

 שם עורך הבקשה להיתר )להלן האדריכל(  .8

 כתובת                 פקס                 טלפון 

 דואר אלקטרוני: 

 

 שם האחראי לתכנון השלד )להלן המהנדס(  .7

 כתובת            פקס                   לפון ט

 דואר אלקטרוני: 

 

 
 

 

 תאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואבזריה ב.
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* המוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות אחרות בבניין, בתנאי שלא ישנו 
שטח וכן, לא תותר החלפת שטח עיקרי ב את חזית הבניין או שטחים ברכוש המשותף

 שירות.

 כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי אם יש כזה.

 תיאור הבניין .3

3.3 . 

 דירות שלא למגורים איןדירות למגורים; בבניין            בבניין  .3.1

 פירוט הקומות בבניין וייעודה של כל קומה – 0טבלה מס'  .3.1

 הערות

 

 

 מס' 

 קומות

 שימושסוג ה

 

 

 

מספר 

דירות 

 בקומה 

קומות 

מתחת 

למפלס 

כניסה 

 עליונה

 כינוי או תיאור קומה

 קומות מרתף אין אין  

 , מעברים, חדרי מדרגותמבואות כניסה, מעליות,  3

 חדר עגלות, חדר אשפה,חדרים טכניים 

 )חדר חשמל,חדר משאבות(, מחסנים פרטיים ומשותפים,

 וכיו"צ. . חניות,

 קעקרקומת   אין

כניסה קובעת  תקומ

 1.11לבניין 

לובי כניסה ממפלס הכיכר, חדר מדרגות,מעליות,  3

 מגורים, מחסנים,חללים טכניים,  

  ראשונה הקומ  4

 

חלל עובר מלובי כניסה,לובי קומתי, חדר מדרגות,  3

 מעליות, מגורים,מחסנים,חללים טכניים

 

 הה שנייקומ  4

ת,  מגורים, לובי קומתי, חדר מדרגות, מעליו 5

 מחסנים,חללים טכניים

 קומות טיפוסיות/דומות  4

 1-9קומה 

, חדר מדרגות, מעליות, מגורים, לובי קומתי 3

 מחסנים,חללים טכניים 

 8קומה   4

 חדר מדרגות, מעליות,  מגורים, לובי קומתי 3

 חללים טכניים

 7קומה   4

 חדר מדרגות, מעליות,  מגורים, לובי קומתי 3

 נייםחללים טכ

 31קומה   4

חדר מדרגות, מעליות, מגורים,  לובי קומתי 3

 מחסנים,חללים טכניים

 קומת  פנטהאוז  1

ק + __   סה"כ קומות בבניין   
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לפי 

החלטת 

ועדות 

 התכנון

 

  :חדרי מדרגות .3.4

 איפיון כל חדר מדרגות:   2 מספר חדרי המדרגות בבניין

מספר נוסעים לכל  ;המעליות; מספר התחנות לכל מעלית; מספר יש: מעליות .3.5
 ;  נוסעים ומעלית  א 6 :מעלית מעלית 

 הפעלה להחלטת הדיירים - ישמעלית שבת:        

 איןעמדת שומר:  .3.6

 

 

 :ועבודות גמר הבנייןחומרי  .1

  בשיטת ברנוביץ.שיטת הבניה:  ;לפי תכניות המהנדסשלד הבניין:  .1.3

מזויין ; שיטת הבניה: ס"מ לפחות 01עובי  בטון צפה ותקרה קומתית: חומר ר .1.1
 ; או אלמנטים טרומיים מבטון לפי קביעת מתכנן\או צלעות עם מילוי בלוק ו\ו

 .עפ"י מתכנןעובי  עפ"י מתכנןחומר  )לפי תקן(:בידוד אקוסטי        

: או משולב בלוק עפ"י מתכנן\או אחר ו\בטון ו: חומר: תקרת קומה עליונה .1.1
עפ"י   :עובי עפ"י  מתכנן(: חומר לפי תקן; בידוד תרמי )ס"מ לפחות 01עובי 

 מתכנן

לפחות עובי  או משולב בלוק עפ"י מתכנן\או אחר ו\בטון ו: חומר: גג הבניין .1.4
 ס"מ; 01

 עפ"י  מתכנן :עובי עפ"י קביעת מתכנן: חומר )לפי תקן(בידוד תרמי 

או בלוקי בטון \ו בלוקי איטונג וא\או בטון מתועש ו\בטון ו: חומר קירות חוץ .1.5
; עפ"י מתכנן. שיטת הבניה: ס"מ 33עד עובי  או אחר\או מזוגג ו/או זכוכית ו\ו

 .עפ"י קביעת מתכנןעובי  עפ"י מתכנן: חומר )לפי תקן(בידוד תרמי 

 :גימור קירות חוץ .1.6

או טיח \או אלומיניום ו/או זכוכית ו\או בטון צבוע ו\אבן ועיקרי: חיפוי  .1.6.3
או \או בטון צבוע ו\או בטון ו\אבן ו :עם חומרים אחרים משולב;  חוץ. 

 עפ"י החלטת אדריכל והרשות ;או אחר\או טיח חוץ ו\אלומיניום ו

עפ"י החלטת אדריכל  עם חיפויים אחרים; משולב ישטיח חוץ )תיאור(  .1.6.1
 והרשות

 עפ"י החלטת אדריכל והרשותחיפוי אחר )לפרט(:  .1.6.1

או \או בלוקי איטונג ו\או בלוקי בטון ו\בטון וקירות הפרדה בין הדירות: חומר  .1.9
 ס"מ. עפ"י התקןעובי  או אחר עפ"י קביעת מתכנן\בלוקי גבס ו

 חדרי מדרגות: .1.8

עפ"י ובי ע או בלוק עפ"י החלטת מתכנן\בטון וקירות מעטפת: חומר  1.8.3
 ס"מ; מתכנן

 טטיסיד סינ, וחומר התקרהעד לגובה  בטון גימור קירות פנים: חומר  1.8.1
 עד לתקרה;

או אחר \או אבן נסורה ו\או קרמיקה ו\או בטון חשוף  ו\טרצו ומדרגות:  1.8.1
 ;עפ"י החלטת אדריכל

או \בנוי וחומר  או משולב\או מאחז יד בלבד ו\בנוי  ומעקה: )תיאור(  1.8.4
 ;מתכת

 דרך חדר מדרגות)תאר(  ישעליה לגג:  1.8.5

 .מבואה )לובי( קומתית .1.7

או \או קרמיקה ו\או גרניט פורצלן ו\או שיש ו\טיח וגימור קירות פנים: חומר 
עפ"י מ' וחומר  עפ"י אדריכלעד לגובה  או אחר עפ"י החלטת חברה\זכוכית ו
 או אחרת. דקורטיבית העד לתקר אדריכל
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או \או לוחות אבן ו\או לוחות אבן נסורה ו\או קרמיקה ו\פורצלן וגרניט ריצוף: 
  אחר עפ"י החלטת אדריכל

 מבואה )לובי( כניסה .1.31

או \או גרניט פורצלן ו\או שיש ו\טיח וגימור קירות פנים: חומר  1.31.3
עפ"י עד לגובה  או אחר עפ"י החלטת חברה\או זכוכית ו\קרמיקה ו

או  מונמכת עד לתקרה עפ"י אדריכלמ' וחומר  החלטת אדריכל
 .אחרת

או לוחות \או לוחות אבן נסורה ו\או קרמיקה ו\פורצלן וגרניט ריצוף:  
  או אחר עפ"י החלטת אדריכל\אבן ו

 :מרוחו עפ"י מתכנן ועפ"י התקן :; מידותישיין: דלת כניסה לבנ 1.31.1
 ; 2 כמות או אחר עפ"י החלטת מתכנן\אלומיניום מזוגג ו

 אין מרתף חניה. : רתף חניהמ   1.33

 ל"רר , חומר אחל"רמרתף חניה, טיח פנים  ,איןגימור קירות פנים מרתף:          

  .ל"רגימור רצפת מרתף:          

 

 

 

 

 

 

 

 פרטי זיהוי( –תיאור הדירה )בנוסף לאמור בפרק א'  .1

 :גובה הדירה .1.3

 מ'; 2.31גובה הדירה מפני הריצוף עד תחתית התקרה: לא פחות מ

 מ'; 2.01גובה פרוזדור: לא פחות מ

 מ'; ל"ר מגובה חדרים על הגג: לא פחות 

 מ'; ל"ר גובה עליית גג למגורים: לא פחות מ

 מ'; ל"ר גובה מרתף המשמש למגורים: לא פחות מ

 ל"רגובה מרתף המשמש לא למגורים: 

רשימת חדרים וגימורים בדירה ובשטחים המוצמדים לה או  – 2טבלה מס' 
 המשמשים אותה

 רתיאו    

 

 הערות ריצוף  גמר קירות ותקרה חומר קירות 

בטון ו/או בלוקי בטון ו/או  בואהמ

איטונג ו/או בלוקי גבס ו/או 

 לוחות גבס

 טיח ו/או לוחות גבס ו/או טיח גבס. 

 גמר: סיד פוליסיד לבן.

 גמר תקרות : פוליסיד

ו/או  פורצלןגרניט 

 אחר

 

בטון ו/או בלוקי בטון ו/או  חדר דיור

איטונג ו/או בלוקי גבס ו/או 

 לוחות גבס

 בס ו/או טיח גבס. טיח ו/או לוחות ג

 גמר: פוליסיד .

 גמר תקרות : פוליסיד

ו/או   פורצלןגרניט 

 אחר

 

חדר שינה 

 הורים

בטון ו/או בלוקי בטון ו/או 

איטונג ו/או בלוקי גבס ו/או 

 לוחות גבס

 טיח ו/או לוחות גבס ו/או טיח גבס. 

 גמר: סיד פוליסיד .

 גמר תקרות : פוליסיד

ו ו/א פורצלןגרניט 

 אחר

ה לפרקט למינציה אופצי

רצו או טיבוצע ע"ג 

קרמיקה סוג ב' עפ"י 

 החלטת חברה

  גרניט  טיח ו/או לוחות גבס ו/או טיח גבס. בטון ו/או בלוקי בטון ו/או  פינת אוכל
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איטונג ו/או בלוקי גבס ו/או 

 לוחות גבס
 גמר: סיד פוליסיד .

 גמר תקרות : פוליסיד

 אחר פורצלן ו/או 

בלוקי בטון ו/או  בטון ו/או חדרי שינה

איטונג ו/או בלוקי גבס ו/או 

 לוחות גבס

 טיח ו/או לוחות גבס ו/או טיח גבס. 

 גמר: סיד פוליסיד.

 גמר תקרות : פוליסיד

פורצלן ו/או גרניט 

 אחר 

 

 עפ"י הוראות פיקוד העורף לפי הוראות פיקוד העורף ממ"ד

 גמר: סיד פוליסיד .

 גמר תקרות : פוליסיד

/או פורצלן וגרניט 

 אחר

 

בטון ו/או בלוקי בטון ו/או  פרוזדור

איטונג ו/או בלוקי גבס ו/או 

 לוחות גבס

 טיח ו/או לוחות גבס ו/או טיח גבס. 

 גמר: סיד פוליסיד .

 גמר תקרות : פוליסיד

פורצלן ו/או גרניט 

 אחר

 

בטון ו/או בלוקי בטון ו/או  מטבח

איטונג ו/או בלוקי גבס ו/או 

 לוחות גבס

 וחות גבס ו/או טיח גבס. טיח ו/או ל

 גמר: סיד פוליסיד .

 גמר תקרות : פוליסיד

  שטח עבודהמעל מקרמיקה 

 ס"מ 61  -כ

פורצלן ו/או גרניט 

 אחר

 

חדר רחצה 

 הורים

 

 

בטון ו/או בלוקי בטון ו/או 

איטונג ו/או בלוקי גבס ו/או 

 לוחות גבס

 טיח ו/או לוחות גבס ו/או טיח גבס. 

 גמר: סיד פוליסיד .

 ר תקרות : פוליסיד גמ

  1.15-כקרמיקה עד 

פורצלן ו/או גרניט 

  קרמיקה

 

בטון ו/או בלוק בטון ו/או  חדר ארונות

איטונג ו/או בלוק גבס ו/או 

 לוחות גבס

 טיח ו/או לוחות גבס ו/או טיח גבס. 

 גמר: סיד פוליסיד .

 גמר תקרות : פוליסיד

פורצלן ו/או גרניט 

 אחר

 

חדר 

 אמבטיה

 

 

בלוקי בטון ו/או  בטון ו/או

איטונג ו/או בלוקי גבס ו/או 

 לוחות גבס

 טיח ו/או לוחות גבס ו/או טיח גבס. 

 גמר פוליסיד עד לתקרה

 גמר תקרות : פוליסיד 

 1.15קרמיקה עד  גובה כ 

פורצלן ו/או גרניט 

 קרמיקה

 

בטון ו/או בלוקי בטון ו/או  מרפסת דיור 

איטונג ו/או בלוקי גבס ו/או 

 לוחות גבס

 יח ו/או לוחות גבס ו/או טיח גבס. ט

 גמר: סיד פוליסיד .

 גמר תקרות : פוליסיד

 פורצלן ו/או גרניט 

 אחר

 

מרפסת 

 רותיש

בטון ו/או בלוקי בטון ו/או 

איטונג ו/או בלוקי גבס ו/או 

 לוחות גבס

 טיח ו/או לוחות גבס ו/או טיח גבס. 

 גמר: סיד פוליסיד .

 ן ו/או פורצלגרניט 

 אחר
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 גמר תקרות : פוליסיד

 ןמחס

 

בטון ו/או בלוקי בטון ו/או 

איטונג ו/או בלוקי גבס ו/או 

 לוחות גבס

 טיח ו/או לוחות גבס ו/או טיח גבס. 

 גמר: סיד פוליסיד .

 גמר תקרות : פוליסיד

פורצלן ו/או גרניט 

 אחר

 

 2הערות לטבלה מס' 

 באזורים רטובים אריחי הריצוף שיותקנו יהיו מסוג אנטי סליפ 

 הכוונה לציפוי או עיבוד נקודתי של הקיר ובכל מקרה הכוונה ללוח  - ח גבסלו
 גבס כגמר ולא כמחיצה

1.1.3  

 ריצוף בדירה : 

חדר דיור, חדר שינה, פינת אוכל, ם:בחדרי  או אחר ש"ע עפ"י החלטת חברה 01\01 -:כבגודלמרצפות 

 דמטבח, פרוזדור, חדר ארונות, וממ"

 מרפסת דיור ם: בחדרי 43\43או \ו 31\31 -: כמרצפות בגודל

 .חדר אמבטיה, חדר רחצה הורים ומרפסת שירותם: בחדרי 43\43או \ו 31\31או \ו 21\21 -: כמרצפות בגודל

 חדר אמבטיה, חדר רחצה הורים ם: בחדרי 43\43או  \ו 31\31 -חיפוי קירות אריחים בגודל : כ

 ס"מ מעל משטח תחתון 61-עפ"י החלטת החברה גובה כ 01\01 -כ:  חיפוי קירות במטבח אריחים בגודל

 תאור ומפרט ארונות מטבח :   ארונות 1.1

מ"א )מדידה  4.11 -מידות:כגוף סנדביץ, ארון מטבח תחתון: תיאור:  1.1.3
  (לאורך הקיר

 פורמאיקה ע"פי קביעת החברהציפוי פנימי:  פורמאיקה,ציפוי חיצוני: 

 פורמאיקה, ציפוי: סנדביץמדפים: חומר:  MDFדלתות: חומר: 

 דוגמת"אבן קיסר" -אבן מלאכותית כמשטח עבודה: חומר: 

בהתאם לארון מטבח מידות  ) בחלקים( 0 , כמות:קביעת החברה לפי 
 ון )מדידה לאורך הקיר(תחת

 .מ"א  0.61 -מידות: כ גוף סנדביץארון מטבח עליון: תיאור  1.1.1

 פורמאיקה.ציפוי פנימי  פורמאיקהציפוי חיצוני 

 פורמאיקה, ציפוי: סנדביץמדפים: חומר  MDFדלתות: חומר 

חתון הכולל כיור ארון תתיאור  חדר אמבטיהארונות אחרים )ציין(:  1.1.1
  אינטגרלי

 עפ"י החלטת החברה.מידות           

 ;כנ"לציפוי פנימי  עפ"י החלטת חברהציפוי חיצוני 

 כנ"למדפים: חומר וציפוי  כנ"לדלתות: חומר וציפוי 

חצה מונח, אורך ש + כיור רעלחילופין לבחירת הרוכש משטח עץ מתו
 החברה.החלטת ורוחב עפ"י 

ש + כיור רחצה מונח, אורך עמשטח עץ מתו - חדר רחצה הורים
 החברה.החלטת ורוחב עפ"י 

 מיתקנים לתליית כביסה: 1.4

זרועות, גלגליות, חומר ומידות עפ"י קביעת מיתקן לתליית כביסה: תיאור 
 ;נןעפ"י מתכמידות  החברה

עפ"י מידות  ראה כנ"לחומר  עפ"י קביעת החברהמסתור כביסה: תיאור 
 קביעת מתכנן

 רשימת דלתות, חלונות ותריסים בדירה – 3טבלה מס' 
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 **תריסים )ו'( חלונות **דלתות )ו'( 

 כסה
כמות 

 ומידות

 כמות פתיחה חומר

 ומידות

חומר  חומר ת ומידותכמו פתיחה חומר

 שלבים

 פתיחה

 -כ 3

71/131 

        רגילה פלדה

 -כ 3 חדר דיור

111/114 

אלומ' 

 מזוגג

גלילה  אלומ' 'אלומ 3    כע"כ

 חשמלי

 3חדר שינה 

 (הורים)

 

 -כ 3

81/131 

 -כ 3 רגילה עץ

341/337 

אלומ' 

 מזוגג

גלילה  אלומ' 'אלומ 3 כע"כ

 חשמלי

 חדר ארונות

 

 -כ 3

91/131 

        רגילה ץע

רחצה  חדר

 הורים

 -כ 3

91/131 

 -כ 3 רגילה עץ

613337 

אלומ' 

 מזוגג

קיפ וחלק 

תחתון 

 קבוע

    

 -כ 3 1חדר שינה 

81/131 

 

 עץ

 

 

 רגילה

 

 

 -כ 3

341/337 

אלומ' 

 מזוגג

גלילה  אלומ' 'אלומ 3 כע"כ

 חשמלי

 1חדר שינה 

 ממ"ד

 -כ 3

91/131  

 -כ 3 רגילה פלדה

311/311 

 -כ 3

311/311 

אלומ' 

 מזוגג

 פלדה

 רגילה

 

 נגרר

    

 מטבח

 

 -כ 3   

341/337 

אלומ' 

 מזוגג

גלילה  אלומ' 'אלומ 3 כע"כ

 חשמלי

חדר 

 אמבטיה

 -כ 3

81/131 

-כ 3 רגילה עץ

51/315 

אלומ' 

 מזוגג

קיפ וחלק 

תחתון 

 קבוע

    

מרפסת 

 שירות

 -כ 3

91/131 

 -כ 3    רגילה עץ

351/335 

 כע"כ אלומ' אלומ'

 מחסן

 

 -כ 3

91/131 

 פח

 או 

 רפפה

        רגילה
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 תריסים לפי דרישת אדר' הבניין והיועצים     דלתות, גודל ואופן הפתיחה של חלונות, צורה, יתכנו שינויים במיקום, א.   

 .הינם מידות בניה כמשמעותם עפ"י תקנות התכנון ובניה בס"מידות הפתחים המצוינות לעיל מהטכניים.  

דלתות משותפות לשני חדרים יכולות להופיע ברשימה של אחד מחדרים אלה ובלבד שהכמות הכללית של הדלתות  ב.   

 בדירה תתאים לסה"כ הדלתות המצוינות בטבלה.

יתכן  מכופף הכוונה לפח לתריסים אלומיניוםשלב  החלונות/תריסים: עשויים אלומיניום בגוון לפי קביעת האדריכל. ג.   

 ולא פוליאוריתן מוקצף. לפי החלטת החברה.וממ

 ועפ"י החלטת מתכנן זיגוג: זכוכית שקופה או עמומה )"חלב"( בעובי לפי דרישות התקן ד.   

 הכוונה לדלתות לבידים עם ציפוי חיצוני תעשייתי דמוי פורניר בגוון עפ"י קביעת החברה.  -דלתות עץ  ה.   

 תאם למידות חלון/דלת.מידות תריסים )באם קיים( בה ו.   

 ז.   

 

 

 ח. 

. 

ס"מ ממפלס הדירה המתוכנן אך החברה רשאית עפ"י  9-או מרפסות  הגג המתוכנן גבוה בכ\מפלס המרפסת הדירתית ו

או לבצע את רצפת המרפסת במישור נמוך \שיקול דעתה הבלעדי לבצע את מפלס הדירה ומפלס הגג במישור אחיד ו

 ה.במס' סנטימטרים ממפלס הדיר

 מנעול ביטחון , סגר עליוןנעילה :  סוג מעוצבת פלדה ציפוידלת כניסה : חומר : 
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 מיתקני תברואה וכלים סניטרים – 4טבלה מס'  1.6

מרפסת 

 רותיש

 בית שימוש  חדר רחצה הורים חדר אמבטיה

 (שירותי אורחים )ח.

                                        מטבח

                                 

 מיקום                 

 מיתקן            

 קערת מטבח מידות ס"מ  41/61 -כ    

 סוג נירוסטה    

ראה סעיף  -יש  

מידות עפ"י  - 1.1.1

 יצרן

סעיף  ראה -יש 

מידות עפ"י   -1.1.1

 יצרן

 קערת רחצה מידות  

 סוג   חרס חרס 

 אסלה מידות  אין לפי יצרן לפי יצרן 

תלויה, מיכל הדחה   

 דו כמותי. סמוי 

מכסה מחומר 

 פלסטיק

תלויה, מיכל הדחה  

 דו כמותי. סמוי 

מכסה מחומר 

 פלסטיק

 סוג  

כיור נטילת  מידות  אין   

 ידיים
 סוג     

  אמבטיה מידות     91/361ס"מ  -כ 

 סוג    אקרילי 

פרח מיקסר  אין פרח מיקסר  יקסר פרח מ 

עם פיה 

 נשלפת

תוצרת 

 ודגם )א(

סוללה למים 

קרים וחמים 

לקערה 

מהקיר או 

 מהשטח
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מיקסר מהקיר עם   

צינור  למקלחת 

 )טלפון(

סוללה  סוג   

לאמבטיה 

למים קרים 

 וחמים

יש, מים חמים   

 וקרים

מקלחת ראש  סוג  

 קבוע

אינטרפוץ  מיקסר   

 מהקיר

לה סול סוג  

 למקלחת

ברז קיר 

 למים קרים

 בלבד

הכנה לחיבור      

למכונת 

 כביסה

יש, כולל מים,     

 וחיבור לדלוחין

הכנה לחיבור  

 מדיח כלים

נקודת גז   3יש,      

 לבישול

 

 

 

 

אגנית פח חדר רחצה  הורים מידות אבזרי אינסטלציה נוספים בדירה  1.6.3
 01\01-כ

 ליטרים; 031; דוד בקיבול איןים: מערכת סולרית: מים חמ  1.6.1

 ו/או לובי קומתי מסתור כביסה)לפרט(;מיקום הדוד: יש  דוד חשמלי          
 ;. עפ"י החלטת החברה והמתכנן

מקלחות, וצה, אמבטיות חיבור מים חמים לכלים: קערות מטבח, כיורי רח 1.6.1
  אין:אחר

 איןברז גינה:  1.6.4

 הכנה בלבד אינו כלול במחיר הדירההכנה למונה מים לדירה:  1.6.5

או נחושת עפ"י \או ברזל ו\פלסטי וחומר הצינורות: מים חמים וקרים  1.6.6
או אחר עפ"י \או בטון ו\או ברזל ו\פלסטי ודלוחין  קביעת מתכנן
 ראה כנ"ל עפ"י קביעת מתכנןשפכים  קביעת מתכנן

 0כמות  ישצנרת גז בדירה ממקור הגז ועד נקודות הגז במטבח :  1.6.9

 הכנה בלבד אינו כלול במחיר הדירההכנה למונה גז לדירה:  1.6.8
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 מיתקני חשמל – 3טבלה מס' הערות ל 1.9

 T.V)* ( הכוונה לאינטרקום פומית בלבד ללא 

נה הכנה לתנור חשמלי            ו  )ב( הכו

 

 חשמל הדלקות ונק' מאור עפ"י מתכןחדר מדרגות: בכל קומה  1.9.3

 .ישלחצן מתוך הדירה להדלקת אור בחדר מדרגות:  ישי הדלקת אור לחצנ          

 טלפון חוץ: הכנת צינורות בדירה על פי תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(. 1.9.1

נק' טלפון פנים 

 ום()אינטרק

נק' טלפון 

 חוץ

נק' טלוויזיה 

ו/או טלוויזיה 

בכבלים או 

 ןלווייבאמצעות 

 )ד(

בית תקע 

עם דרגת 

 IP44הגנה 

בית* 

תקע 

מוגן 

מעגל 

 נפרד

 )א'(

בית 

תקע 

מעגל 

 נפרד

נק' מאור 

הדלקה 

 כפולה

בית 

תקע 

 מאור

נק' מאור 

 קיר/

 תקרה

 

3  TV        3 מבואה 

 חדר דיור 3 4     3  

מפסק  3 1     3 3 * 3

 מחליף

חדר שינה 

 הורים

 שינה   חדר 3 1     3 3 

 פינת אוכל 3 3      3 

 ממ"ד 3 1     3 3 

 פרוזדור 3        

 מטבח 3 1   1     

חדר רחצה  מוגן 3    )ב(3 3   

 הורים 

 חדר ארונות 3        

חדר  מוגן 3    )ב(3 3   

 אמבטיה 

 ר מרפסת דיו מוגן 3      3   

מרפסת  3    1    

 רותיש

 מחסן 3        
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 רגילצליל  זמזםפעמון: סוג  1.9.1

 עפ"י קביעת חברהתוצרת  שקטיםמפסיקי זרם: סוג  1.9.4

 עפ"י מתכנןמיקום  ;ישלוח חשמל דירתי בתוך הדירה:  1.9.5

 יש עפ"י מתכנןנקודת חשמל לדוד:  1.9.6

 אמפר 23X3 פאזי-תלתגודל חיבור דירתי:  1.9.9

 )שחור לבן(T.Vבכניסה לבניין משולב במיקום:  ישמערכת אינטרקום:  1.9.8

 ל"רמיקום:  איןמערכת טלוויזיה במעגל סגור:  1.9.7

 , מסנן אוויר בממ"ד עפ"י דרישת הרשות המוסמכת:מיתקנים אחרים )פרט( 1.9.31

 : עפ"י תכנית.מיקום         

  

 :מיתקני קירור / חימום בדירה .4

  ל"ר; הספק: אין זי:מיזוג אוויר מרכ 4.3

 ל"רהספק:  ל"רמיקום:  ;איןמזגן מפוצל:  .4.1

 .ל"רהספק:  ל"ר; מיקום: איןמזגן דירתי:  .4.1

 יש הכנה בלבד למיני מרכזי       

בין המקומות המיועדים למעבה  צנרת גזו ת: צנרת חשמללבלבד כול ההכנ       
  יד,ולמאי

 .צנרת לניקוז מיםו       

 (. או כל הכנה אחרתו/ או תעלות\ההכנה איננה כוללת הנמכות גבס ו)      

עמוד במפלס רעש תע"י הדייר  תותקןירכש ותעיבוי למזגן שהיחידת        
 : מקסימלי

       db 12 64עדdb   

 . אין :בגזתנור חימום הפועל  .4.4

 .איןתנור חימום הפועל בחשמל:  .4.5

 איןרדיאטורים: בכל החדרים לרבות מטבח, חדרי רחצה ובית שימוש:  .4.6

קונבקטורים חשמליים: בכל החדרים לרבות מטבח, חדרי רחצה ובית  .4.9
 איןשימוש:.

 .איןרצפתי: -חימום תת .4.8

  (לפרט)מיתקנים אחרים  .4.7

 :סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה .5

   עפ"י דרישת הרשות המוסמכת. ישמערכת כיבוי אש אוטומטית.  5.3

 איןמערכת גלאי עשן.  5.1

   :עבודות פיתוח ושונות .6

     חניה 6.3

  036(: המגרשסך הכל מקומות חניה )לכל   6.3.3

 ;איןים הנ"ל רשחניות מחוץ למג

 , ל"ר חניות במרתף 

 ;איןחניות במקום אחר )לפרט( 

עפ"י תוכנית מיקום  עפ"י תקן מקומות לנכים  3 מתוכנן חניה לנכים: 6.3.1
 ועפ"י התקן

או  אחר עפ"י החלטת \או בטון ו\אבן משתלבת וגמר פני החניה:  6.3.1
 נן.החברה והמתכ

 ישגישה לחניה מהכביש.  6.3.4

עפ"י לדירה; מיקום:  צמודות עפ"י תוכנית מצורפתמספר חניות לדירה    6.3.5 
  עפ"י המתכנן.

או אבן \או גרנוליט ו\או אריחים ו\אבן נסורה ו  :שבילים: חומר גמר 6.1.3
 או אחר עפ"י קביעת מתכנן\או אספלט ו\או בטון ו\משתלבת ו

או \או אריחים ו\אבן נסורה ו ; חומר גמר: ישמשטחים מרוצפים:  6.1.1
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או אחר עפ"י \או אספלט ו\או בטון ו\או אבן משתלבת ו\גרנוליט ו
 קביעת מתכנן

  ;ישגינה משותפת:  6.1.1

 .ישרשת השקיה:  6.1.4

 ל"ר; יציאה לגינה מחדר: איןגינה צמודה לדירה:  6.1.5

 ל"רפירוט מערכות בגינה הצמודה:  6.1.6

 ר"למשטח מרוצף בגינה הדירתית:  6.1.9

לפי דרישת הרשות ועפ"י  :גדר בחזיתות אחרות של המגרש: חומר 6.1.8
  התקן

או אחר עפ"י \אבן משתלבת וודים מפולשת; חומר ריצוף קומת עמ 6.1.7 
 בחירת מתכנן

 מערכות משותפות .9

 מערכת גז: 9.3

 .צובר גז מרכזי: גז מרכזי .9.3.3

 ישצנרת גז ממכל גז מרכזי מצובר גז עד לדירה:  9.3.1

 איןצנרת אספקת גז בתוך הדירה:  9.3.1

 סידורים לכיבוי אש: 9.1

עפ"י דרישת הרשות  ישמערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגות:  9.1.3
 המוסמכת

עפ"י דרישת הרשות  ישמערכת ליניקת עשן בחדרי מדרגות:  9.1.1
 המוסמכת

עפ"י דרישת הרשות (: מתזים )ספרינקלרים –מערכת כיבוי אוטומטית  9.1.1
 המוסמכת.

  עפ"י דרישת הרשות המוסמכת.גלאי עשן:  9.1.4

 איןאוורור מאולץ במרתפי חניה:  9.1

 איןמערכת מיזוג אוויר מרכזית:  9.4

 עפ"י מתכנןמיקום  ישתיבות דואר: )תאר(  9.5

 מיתקנים אחרים: תאר  9.6

 חיבור המבנה למערכות תשתית .8

 איןמונה מים לגינה:  ;יש; מונה מים ציבורי לבית: ישלקו מים מרכזי: חיבור  8.3

       אם אין, פתרון הביוב הוא:  ;ישחיבור לביוב מרכזי:  8.1

 כולל חיבורחיבור הבניין לרשת החשמל בהתאם להוראות חברת החשמל;  8.1
 לא כולל התקנת מונה.הדירה לרשת; 

הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים. בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה  8.4
 לא כולל קו טלפון.להיתר(; 

הכנה לחיבור הבניין לרשת תקשורת )טלוויזיה בכבלים, תקשורת מחשבים  8.5
לא כולל חיבור הדירה לרשת לבנטיים(; )ציין את החיבורים הר ישוכדומה(: 
 תקשורת.

פיתוח כללי הגובל במגרש: כביש, מדרכה, קירות תומכים, ניקוז, דרכי גישה  8.6
 כלולים.

 פינוי אשפה: לפי דרישת הרשות המקומית ולפי הוראות היתר הבניה. 8.9

 

 רכוש משותף .7

 תיאור הרכוש המשותף: 7.3

 .אין מקומות חניה משותפים: פיםסך הכל מקומות חניה משות  7.3.3

 0מספר קומות מפולשות  ישקומה מפולשת:   7.3.1 

 ל"ר; מיקום המחסנים איןמחסנים שאינם צמודים לדירות:   7.3.1

 ישמבואה )לובי( בקומת כניסה:   7.3.4

 ישמבואה )לובי( קומתית:   7.3.5
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 מדרגותדרי ח  7.3.6

 2; מספר מעליות ישמעליות:  ;ישפיר מעלית:   7.3.9

 לרבות החלק התפוס על ידי מיתקנים על הגג. –גג   7.3.8

  ל"רשטח  ל"רמיקום  אין: כמות ק"ממ  7.3.7

 איןחדר דוודים משותף:   7.3.31

מיתקנים על הגג: מערכות טכניות )פרטיות או משותפות( כגון   7.3.33
 אנטנה/צלחת 

; חדר מכונות למעלית, ,מעבי מזגנים פרטיים,לוויין,קולטי שמש, דודים          
  מאגר מים,

משאבות סיחרור וכל מיתקן אחר שתדרוש רשות מוסמכת על פי כל )          
 .(הדין

 המגרש. גינה ושטח פתוח בתחומי  7.3.31

 מיתקנים וחלקים נוספים של הבית שהינן רכוש משותף )לפרט(   7.3.31

 

 :חלק/ים שאין להוציאם מהרכוש המשותף 7.1

 חדרי מדרגות. 7.1.3

 קומה טכנית. 7.1.1

 גישה לחניה משותפת. 7.1.1

 לובי בקומות כניסה. 7.1.4

 לובי קומתי. 7.1.5

 ם על הגג.גישה מחדר מדרגות אל המיתקנים השוני 7.1.6

 גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות. 7.1.9

 גישה מחדר מדרגות או מלובי קומתי לחדר/ים טכני/ים 7.1.8

התפוס על ידי מיתקנים על הגג: )כגון קולטים, דוודי שמש,  –חלק הגג  7.1.7
 חדר מכונות למעלית(

 מעליות  7.1.31

 ממ"ק/מקלט.  7.1.33

 חלק אחר: פרט  7.1.31

 

 :שותףבית מ 7.1

חוק המכר  –)להלן  3791-לחוק המכר )דירות(, התשל"ג 6בהתאם לסעיף  )א(
דירות(, המוכר דירה בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף 
והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה 
הוראה של התקנון המצוי המתייחסת לעניין מן העניינים המנויים להלן, 
חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על אותו עניין; ואלה 

 העניינים:

 הוצאת חלק מהרכוש המשותף; (3)

 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה; (1)

שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים  (1)
 בקשר אליו;

 תף;סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשו (4)

)א( לחוק 1כל עניין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמור בסעיף  (5)
 המכר דירות;

מוכר שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים המנויים בסעיף קטן )א( יראוהו,  )ב(
על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב שהוראות התקנון המצוי לגבי 

 אותו עניין יחולו על הבית המשותף.

 ט ביטול או שינוי לתקנון המצוי בעניינים המנויים לעיל:פירו      

 

יהיה קרוב ככל האפשר שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה:   7.4
ליחס שבין שטח הדירה )כהגדרתה ואופן חישובה כמפורט במפרט מכר זה פרק 
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 ( לשטח של כל יחידות הדיור בבניין, זאת בכפוף לכל תיקון ביחס זה5א' סעיף 
או בכל פרט אחר הקשור ברישום הבית המשותף, כפי שידרש לפי שיקול דעת 
המוכר ו/או כי שיידרש על ידי כל רשות מוסמכת. בחישוב חלקה של כל דירה 
בבית ברכוש המשותף לא יילקחו בחשבון השטחים הצמודים לדירה )כהגדרתם 

 (.  6במפרט זה פרק א' סעיף 

 

 

 

 

 

בהתאם להחלטת המוכר ובכפוף ל הבית: סדרי קבלת החלטות בדבר ניהו 5.3
 לכל דין

 

שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר   5.6
כל יחידות הדיור בבניין, ללא משמעות לגודל היחידה או שיעור חלקה :אליו 

ברכוש המשותף, ישלמו סכום זהה עבור השירותים הדרושים לאחזקת הבית 
מפורט בהסכם המכר. הרוכש מאשר כי ידוע לו ומוסכם עליו כי באם המשותף כ

במקרה כזה ועד מכירת דירה/ות אלו תשא  לא ימכרו דירה/ות בפרויקט, הרי
החברה בעלות של שליש הוצאות האחזקה של הבית המשותף )ועד בית( בגין כל 

ניינים דירה/ות כפי שיחויבו דירה/ות דומות בפרויקט. הרוכש מאשר כי היה והב
בפרויקט לא יהוו בית משותף אחד אזי, דיירי הבניינים ישאו בחלקים שווים 

  בהוצאות התחזוקה של המתקנים המשותפים.

 

 :(המשותף לרכוש שיוחזרו או/ו (המשותף מהרכוש המוצאים החלקים 5.1

מבלי לגרוע מהאמור בעניין זה בהסכם המכר, מוצאים מהרכוש המשותף 
 ינים במפרט המכר ו/או בהסכם המכרהשטחים הבאים ו/או המצוי

לעיל( מרפסות,  7.1.7חניות, מחסנים, גג עליון )למעט החלק כאמור בסעיף  .א
 ככל שתבננה דירות גן, זכויות בנייה.  –קרקע הצמודה לדירות הגן 

חדרי שירות )ככל שיש( כגון: חדר שנאים, חדר גנרטור, חדר תקשורת,  .ב
 חדר גז וכו'.

נים ע"פ דין להצמדה לאיזו מדירות הבית המשותף כל שטח ו/או זכות הנית .ג
 ו/או לנותני שרות עבור הבית המשותף או בתים סמוכים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  תאריך_______________                 

 

 

 ______________  ______________ 

 

 חתימת המוכר  חתימת הקונה 
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 י הדירותמסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעל –נספח א 

 

 תכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט: 31.3

הכוללת מידות של כל חדר  3:51-תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ 31.3.3
 ומידות כלליות של הדירה.

הכוללת  3:311-תכנית הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קטן מ 31.3.1
 סימון הרכוש המשותף בקומה

הכוללת סימון  3:311-טיפוסית בקנה מידה לא קטן מ תכנית קומה 31.3.1
 הרכוש המשותף בקומה.

תכניות קומת כניסה/קומות מפולשות; קומות מרתף בקנה מידה לא קטן  31.3.4
הכוללת סימון הרכוש המשותף ושטחים דירתיים מוצמדים;  3:311-מ

. המוכר רשאי 3:111תכניות אלו ניתן לצרף בצילום מוקטן לקנה מידה 
הכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות אחרות בבניין בתנאי שלא ל

 ישנו את חזית הבית או שטחים ברכוש המשותף.

 .3:311-תכנית קומת גג בקנה מידה לא קטן מ 31.3.5

תכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לקבלת היתר בניה בקנה  31.3.6
 צמודות.הכוללת סימון גינה משותפת וגינות  3:151מידה 

בעת מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקה לכל המערכות ולחומרי הגימור, שיש  31.1
 למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי חוק המכר דירות בעניין:

 פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הדירה על גימורם. )א(

תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות השירות המותקנות בדירה  )ב(
ת מערכות בטיחות, מערכות מיזוג אוויר, מערכות אלקטרומכניות לרבו

 וכיוצא באלה.

 תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות. )ג(

מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים בדירה, לרבות  )ד(
 שמות יצרן/ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.

ה אשר לו נמסרת הדירה הראשונה בבניין תכנית המוכר ימסור לרוכש דיר 31.1
והוראות תחזוקה של המערכות וחומרי הגימור של הבניין שיש חובה למסור 

 בהתאם לכל דין לרבות על פי חוק המכר דירות בעניין:

 פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גימורם. )א(

המותקנות בבניין  תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות השירות )ב(
לרבות מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג אוויר, מערכות 

 אלקטרומכניות וכיוצא באלה.

 תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות. )ג(

מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים במבנה, לרבות  )ד(
 ר.שמות יצרן/ספק ומספר טלפון ליצירת קש

רשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון  )ה(
 ומספר פקסמיליה.

( למערכות המשותפות בלבד של אינסטלציה AS MADEתכניות עדות ) )ו(
סניטרית, חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות ומערכות אלקטרומכניות 

 במבנה ובפיתוח.

 

 

 

 

 

 



 

 56 

 'דנספח 

 י חוזריפויי כוח תכנוני בלת
 

 אנו הח"מ, ביחד וכל אחד מאתנו לחוד:

 _______________ ת.ז.___________, 

 _______________ ת.ז.___________, 

 שירלי גהווריו/או  נתן רוזנצוייגו/או  שי קידרו/או  זיו כספיו/או  עוה"ד יעקב גינדיממנים בזה את 

ו/או  וואלף-מיטל אשרו/או  שירי קלדרוןאו ו/ טל איזנברגו/או  לירון רוטו/או  רעות ליבוביץו/או 

ניר פרץ ו/או עדי הדר ו/או אוהד יונגרוירט ו/או חיים פרטוש ו/או אדם טצסוואן שי אליאב ו/או 

ו/או מי , עו"ד מיכאל גבעכל עו"ד אחר ממשרד גינדי כספי, ו/או אל חבושה ו/או -ו/או בת

בקשר חנו לעשות בשמנו, עבורנו, ובמקומנו כל אחד מהם לחוד, להיות בא כוכולם ביחד וממשרדו, 

 435286515ח.פ.  פינוי בינוי בע"מ אלמוגבינוי, שנחתם ו/או שיחתם בינינו ובין  -עם ההסכם פינוי 

להלן, ובעניין היחידה, כהגדרתה  2בעניין הדירה הנוכחית, כהגדרתה בסעיף  ("החברה": )להלן

 הפעולות הבאותאת (, ובכלל זה "ההסכם"הלן: בינוי הנ"ל ייקרא ל -להלן )ההסכם פינוי  3בסעיף 

 :ןמה תוכל אח

לפעול לצורך שינוי תב"ע ו/או לצורך הגשת תב"ע חדשה, לבקש היתרי בניה על המקרקעין,  .1

לרבות בעבור הצבת שלטים, תוספות בניה והקלות, לבטלם, לשנותם ו/או לתקנם, ובכלל, 

היתרי בניה על המקרקעין ולצורך לעשות כל פעולה הקשורה לצורך שינוי התב"ע וקבלת 

  :כך

לייצגנו בפני העיריה, הועדה המקומית לתכנון ובניה, הועדה המחוזית לתכנון ובניה, כל  .2

, מינהל מקרקעי ישראל, כל ערכאה 1115-רשות מוסמכת לפי חוק התכנון והבניה תשכ"ה

מינהלים לכל שיפוטית ומעין שיפוטית, כולל ועדות ערר ו/או בתי משפט ו/או בתי משפט 

דרגותיהם, כל רשות מוסמכת אחרת, כל אדם וגוף, ולחתום על כל בקשות, לשינוי ו/או 

להתקין ו/או לאישור תב"ע, בקשות להיתרי בניה, ו/או בקשות לביטול ו/או לתיקון ו/או 

לשינוי היתרי בניה בקשר למקרקעין או חלק ממנו או לכל חלק מהם וכן על תכניות 

 ומסמכים אחרים.

הופיע בשמי/נו ובמקומי/נו ולעשות כל פעולה בפני כל רשות, מוסד, גוף , פקיד ממשלתי, ל .3

 פקידי מס שבח מקרקעין,רשות המסים, רשמי המקרקעין, המפקח על רישום המקרקעין, 

 ו/או כל רשות אחרת. בתי משפטועדות ערר,  מינהל מקרקעי ישראל, ועדות תכנון,

להסמיך ו/או ליפות מכוחו אנשי  קצתו לאחר ו/או לאחרים,ח זה, כולו או מופוי כילהעביר י .2

 מקצוע לטפל בשם החברה ומטעמה בכל הנדרש בעניין זה.

ח זה, וי כיח יפווח או מי שימונה על ידם , או יבוא במקומם מכוכל מעשה שיעשו מיופי הכ .5

ל צוואתי/נו יחייב אותי/נו, יורשי/נו, כונסי נכסי/נו, מפרקי/נו נאמני/נו, המוצאים לפועל ש
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המוציאים לפועל של צוואתי/נו וכל הבאים בשמי/נו ובמקומי/נו, ואני/נו מסכימה/ים 

ח וח והבאים בשמם ובמקומם אשר יעשו מכוומאשרת/ים מראש את כל מעשה מיופי הכ

 ח זה. ופוי כיי

ח, כולם ביחד וכל אחד וח את כל מיופי הכופוי הכיח זה ליותר מאחד, יזכה יופוי כיניתן י .1

ח זה הינו בלתי חוזר, הואיל וזכויות צד ג' תלויות בו, ועל כן אינו ניתן ויפוי כי מהם לחוד.

והוא מחייב אותנו, את חליפנו ואת כל מי שיבוא  ,לשינוי או לביטול בכל צורה שהיא

 במקומנו. 

 

 ______ שנת ______בחודש __   ולראיה באנו על החתום היום

 
 

 חתימה  חתימה

  
 חתימת מרשי הנ"ל בפני: הריני לאשר

 
 

 חתימה  תאריך
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 3'דנספח 

 יפויי כוח בלתי חוזר
 

 אנו הח"מ, ביחד וכל אחד מאתנו לחוד:

 _______________ ת.ז.___________, 

 _______________ ת.ז.___________, 

, שירלי גהוורי, רעות יגנתן רוזנצוי זיו כספי, שי קידר,ו/או  יעקב גינדיעוה"ד ממנים בזה את 

ניר פרץ ו/או עדי וואלף, שי אליאב ו/או -ליבוביץ, לירון רוט, טל איזנברג, שירי קלדרון, מיטל אשר

כל עו"ד אל חבושה ו/או -הדר ו/או אוהד יונגרוירט ו/או חיים פרטוש ו/או אדם טצסוואן ו/או בת

כל אחד מהם לחוד, כולם ביחד ו, רדוו/או מי ממש, עו"ד מיכאל גבעאחר ממשרד גינדי כספי, ו/או 

בינוי, שנחתם ו/או  -ההסכם פינוי בקשר עם להיות בא כוחנו לעשות בשמנו, עבורנו, ובמקומנו 

בעניין הדירה  ("החברה": )להלן 435286515ח.פ.  פינוי בינוי בע"מ אלמוגשיחתם בינינו ובין 

בינוי  -להלן )ההסכם פינוי  3להלן, ובעניין היחידה, כהגדרתה בסעיף  2הנוכחית, כהגדרתה בסעיף 

 :ןמה תוכל אח הפעולות הבאותאת ובכלל זה (, "ההסכם"הנ"ל ייקרא להלן: 

בינוי ביחס לדירה הנוכחית )כהגדרתה להלן( וביחס -ליזום בשמנו ובמקומנו פרויקט פינוי .1

, 1656בגוש  151,151,151,116,111,115,111,261,222חלקות למתחם בו מצויה הדירה )

אביב או כל חלק מהן ו/או חלקות המצויות -ח' קהילת קנדה ושד' ירושלים בתלהמצוי בר

 ( )להלן: "המקרקעין"(.בסמוך לחלקות הנ"ל

לרכוש ולקבל בשמנו ובמקומנו וכן להעביר על שמנו את זכויות הבעלות ו/או החכירה  .2

 ___, והידועה כתת חלקה תל אביב ___מס'  ________ברח'  ___בדירה המצויה בקומה 

)להלן: "הדירה הנוכחית"(, וכן לעשות כל פעולה אחרת בקשר  1656בגוש  ____בחלקה 

 לדירה הנוכחית ו/או לזכויותינו בה, כולל היוון זכויותינו במינהל מקרקעי ישראל. 

לקבל ולהעביר על שמנו את זכויות החכירה ו/או הבעלות בדירה אשר תיבנה ע"י החברה או  .3

בינוי, ואשר אותה נקבל חלף הדירה הנוכחית בהתאם -ינוימי מטעמה במסגרת תכנית פ

 להסכם )להלן: "היחידה"( ולעשות כל פעולה אחרת בקשר אליה ובכפוף להוראות ההסכם. 

למכור, להעביר ולרשום ע"ש החברה ו/או לפי הוראותיה זכויות בניה במקרקעין ו/או  .2

היחידה( ו/או כל זכות אחרת זכויות בעלות ו/או חכירה בשטחים בנויים במקרקעין )למעט 

במקרקעין, ולחתום על כל מסמך, בקשה או שטר שיידרשו לצורך כך, כולל בקשות 

 והסכמות כלפי מינהל מקרקעי ישראל, לשכת רישום המקרקעין וכיו"ב.

איחודם, פיצולם מחדש וכן להמשך הבניה עליהם המקרקעין, להסכים או לגרום לפיצול  .5

 1115 - ם או בחלק מהם לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"הולביצוע כל פעולה אחרת בה

 במקרקעין,וכן לבצע כל עסקה ו//או להקנות כל זכות , "חוק התכנון והבניה"( :)להלן

ולטפל בשינוי תוכניות מתאר ו/או תוכניות מפורטות ו/או תוכניות  , לחתוםליזום להגיש

ו/או  המקרקעיןו/או שתחול על  מיוחדות ו/או תוכנית בינוי ו/או כל תוכנית אחרת החלה

 על הדירה הנוכחית ו/או על היחידה.
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יחד עם יחידה/יחידות נוספות שייבנו  או ה, לבדהיחידהלבקש ו/או להסכים לרשום את  .1

מדי פעם ו/או להסכים כבית משותף, וכן לרשום תקנון לבית המשותף וכן לבקש  מקרקעיןב

ית המשותף וכן לעשות כל פעולה בהתאם ו/או לשנות את צו רישום הבו/או לבטל לתקן 

חלקים  תהוצא, לרבות "חוק המקרקעין"( :)להלן 1111 -לחוק המקרקעין, תשכ"ט

ם ליחידה או ליחידות שבבית תהצמד, ממסגרת הרכוש המשותף של הבית המשותף

הערות אזהרה, שעבוד, זיקת הנאה, רישום מיחידה אחת לאחרת, העברתם המשותף, 

לחובתם, ובין אלה, זיקות הנאה להולכי רגל ולכלי רכב אל וממקומות או היחידה ו/לזכות 

החניה או לגישות לבתים, לרחובות ולמתקנים וזכויות שימוש בשטחים ובמתקנים, לרבות 

 לזכות צדדים שלישיים.

בלשכת רישום המקרקעין כל עסקת מקרקעין ו/או כל פעולה אחרת כלשהי לפי חוק  לרשום .1

ו לפי חוק המקרקעין ו/או לפי כל דין אחר, בכפוף להערות האזהרה התכנון והבניה ו/א

 שיהיו רשומות.או ו/הרשומות 

לחתום על כל מסמך כפי שבאי כוחנו ימצאו לנכון בקשר לביטול, צמצום, שינוי של כל  .1

, לרבות ייחוד הערות אזהרה ומשכנתאות ליחידה, הכל בכפוף ככל שתינתן לנוובטוחה, אם 

  להוראות ההסכם.

להיתרי למידע תכנוני וכן בקשות לחתום בשמנו ובמקומנו, להגיש, לבקש ולקבל בקשות  .1

ו/או מחוזית ו/או כל ועדה אחרת על פי  מהועדות לתכנון ובניה מקומיתמקרקעין בניה על ה

לפנות לועדות התכנון, ללא  ,"ועדות התכנון"( :חוק התכנון והבניה על כל תיקוניו )להלן

ו/או  ,ליחידהכל בקשות לתיקון ו/או שינוי בהיתרי הבניה המתייחסים צורך בהסכמתנו, ב

התנגדויות, תשובה להתנגדויות או הליך כלשהו הנוגע  לדירה הנוכחית ו/או למקרקעין,

מקרקעין ו/או ליחידה ו/או לתוכניות בנין ערים ו/או כל הליך תכנוני אחר המתייחס ל

 .לדירה הנוכחית ו/או למקרקעין

ולהעברת  מקרקעיןלגרום לפעולות הסדר ורישום, לאיחוד ו/או לחלוקת הלהסכים או  .16

לרשות המקומית או לכל רשות  ,, בין בתמורה ובין ללא תמורהמקרקעיןחלקים מה

ו/או לפי כל  לפי חוק התכנון והבניה מקרקעיןמוסמכת אחרת, ולביצוע כל פעולה אחרת ב

 .חוק אחר ובהתאם להוראות ההסכם

יחידה ו/או על המקרקעין, ככל על הוזכויות מעבר ם לרשום זיקות הנאה או להסכיו/לבקש  .11

שתדרשנה, בין היתר, להבטחת זכויות דרך, מעבר ושימוש במתקנים ובמערכות שנועדו 

 ו/או של החברה ו/או של צדדים שלישיים. בעלי היחידות האחרות במקרקעין ם שללשימוש

שעבוד ו/או במשכנתא ית ו/או במקרקעין בבדירה הנוכחלמשכן ו/או לשעבד את זכויותינו  .12

כספים ו/או שיעמיד  חברהל הבכל דרגה שהיא בסכום ובתנאים שייקבעו ע"י מי שילוו

לחוק הגנת  33, לרבות ויתור על כל הגנה לפי סעיף היחידהאשראי בקשר עם  הלרשות

ועל, תשכ"ז לחוק ההוצאה לפ 31 -ו 31ו/או לפי סעיפים  1112 -הדייר )נוסח משולב( תשל"ב 

, כפי שיתוקנו מפעם לפעם ו/או לפי כל דין הקיים היום ו/או שיהיה בעתיד, בנוסף 1111 -

 , והכל בהתאם להוראות ההסכם.לחוקים הנ"ל ו/או במקומם
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אביב, לועדה המקומית -לחתום בשמנו על דיווחים ומסמכים לרשויות המס, לעיריית תל .13

וגע לדירה הנוכחית, כולל בקשות לפטור או לתכנון ולבניה וכל גורם או רשות אחרת בנ

להנחה לפי שיקול דעתם הבלעדי של באי כוחנו דלעיל, זקיפת וקיזוז תשלומים, וכולל 

הגשת וניהול תביעות להפחתת ו/או מתן פטורים ו/או הנחות מכל מס היטל או תשלום 

 כלשהו.

י המקרקעין, לפי "הערת האזהרה"( בפנקס :לבקש או להסכים לרישום הערת אזהרה )להלן .12

ו להסכים ו/אוכן לבקש הימנעות מעשיית עסקה שלא כאמור בהסכם חוק המקרקעין, בגין 

בפנקסי המקרקעין, ו/או שתרשם ו לשנות את הערת האזהרה שנרשמה ו/אאו לבטל ו/ליחד 

או של ו/או להסכים לרישום בפנקסי המקרקעין של עיסקה במקרקעין ו/ולרבות לבקש 

או ו/היא אשר תתבצע לפי חוק התכנון והבניה ו/או לפי חוק המקרקעין פעולה אחרת כל ש

בכפוף להערת האזהרה הרשומה או למרות הערת האזהרה  -לפי דין אחר כל שהוא 

 וכל זה כפי שכל אחד מבאי כחנו ימצא לנכון. -הרשומה 

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהיו רשאים באי כוחנו לחתום בשמנו על כתב/י הסכמה,

מופנה/ים לרשם המקרקעין, לפיו הננו נותנים הסכמתנו לביצוע עסקאות ו/או דיספוזיציות 

מכל מין וסוג שהוא ביחס למקרקעין, לרבות מכירת חלקים מהמקרקעין ו/או רישום 

הערות אזהרה לזכות צדדים שלישיים/בנקים שיעמידו משכנתאות לרכישת חלקים 

ירות משנה ו/או זכויות בעלות לזכות צדדים מהמקרקעין ו/או רישום חכירות ו/או חכ

 שלישיים.

לחתום על כל מסמך אשר באי כוחנו ימצאו לנכון באשר לשינוי, ביטול, החזר של כתב  .15

אוטונומית ו/או לביצוע ו/או או של בטוחה אחרת ו/פוליסת ביטוח ו/או של ערבות של בנק 

 :)להלן 1112 -ירות(, תשל"ה שניתנה לפי חוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי ד

או כפי שיתוקן או ישונה מפעם לפעם;  ,"חוק המכר הבטחת השקעות"( כפי שהוא כיום

, והכל בהתאם כולל ומבלי לגרוע מכלליות הנ"ל, בטול, ייחוד או שינוי של הערת האזהרה

 .להוראות ההסכם

ו/או בלתי חוזר, ככל  לבטל ו/או לגרום לביטול הסכם ו/או כל מסמך לרבות ייפוי כוח כללי .11

שאלו נחתמו על ידינו בעבר, לטובת גורם ו/או מוסד ו/או לאדם כלשהו ו/או כל אישיות 

בינוי -משפטית אחרת, בעניין העברת זכויותינו בדירה הנוכחית ו/או בעניין תכנית פינוי

בקשר עם הדירה הנוכחית, ולפנות לצורך כך לבית המשפט המוסמך לשם קבלת צו עשה 

 פסק דין הצהרתי ו/או כל סעד אחר שייראה בעיני באי כוחנו.  ו/או

לפעול בשמנו ובמקומנו, ככל שיידרש, ביחס לבעלי זכויות אחרים בסביבה ו/או באזור בו  .11

מצויה הדירה הנוכחית, ככל שהללו יעכבו ו/או ימנעו את המשך ביצוע הפרויקט, לרבות 

פ הוראת חוק פינוי ובינוי )פיצויים( הגשת תביעה בבית המשפט המוסמך לדון בעניין ע"

 , ו/או מכח כל חוק ו/או דין אחר.2661–התשס"ו 

לפעול בשמנו ובמקומנו בכל הרשויות הרלוונטיות ולחתום לשם כך על כל מסמך שיידרש,  .11

לחוק מיסוי  21לצורך הכרזה על המתחם כמתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי לפי סעיף 

היה בתוקף לצורך מתן פטור ממיסים, ובאם לא יחול פטור מקרקעין או כל חוק אחר שי
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לנהל משא ומתן עם כל גורם שהוא, לחתום על כל מסמך שיידרש לצורך  –מלא ממסים 

קבלת הפטור החלקי או ההקלה ולשלם תשלומים במקומנו עבור רשויות המס, ככל שהללו 

 יידרשו.

או חיוב ולסלק את כל /שלום והתעודות והמסמכים ולשלם כל ת, להשיג את כל האישורים .11

וכל תשלום והוצאה מכל מין וסוג  ,הארנונות ,האגרות ,המיסים ,התשלומים ,ההתחייבויות

או על /בקשר עם הפעולות והמעשים שיעשו לפי יפוי כח זה או החלים על הדירה ו ,שהוא

וב לרבות ח הסכם,או על הפרוייקט או הדרושים לביצועו של ה/הבית המשותף לכשירשם ו

או /או לבקש ו/או לדרוש ו/כן גם לטפל ו ,או לרשויות מיסוי מקרקעין/לרשות עירונית ו

או /או מוסד ו/או ניכויים מרשויות המיסים ומכל גורם ו/או קיזוזים ו/לקבל החזרי מס ו

 .בשמי ועבורי ,רשות

זכאי  , יהיה כל אחד מבאי כוחנוההסכםלשם ביצוע סמכויותיהם לפי יפוי כח זה לעיל ולפי  .26

להופיע ולהצהיר בפני רשם המקרקעין, המפקח על רישום המקרקעין, הממונה על 

המירשם, המנהל הכללי )הכל כמובנם בחוק המקרקעין(, ובפני כל מוסד או גוף או פקיד 

ממשלתי או עירוני לרבות ועדות בנין ערים )מקומית או מחוזית או ארצית( כמובנם בחוק 

נו על כל הצהרה, בקשה, תכנית, מפה )לרבות בקשות, התכנון והבניה, ולחתום בשמ

המקרקעין, אם הצהרות ותוכניות לענין קבלת היתרי בניה להקמת מבנים נוספים על 

( שטרי ויתור, שטרי ו/או  ןעדת התכנון ו/או כל גוף ציבורי אחר תל אביביידרש ע"י עיריית 

ן ועל כל מסמך אחר שיהיה חכירה, שטרי משכנתא, טופסי מס שבח מקרקעין, הסכם, תקנו

צורך בו או אשר ידרש לשם מתן תוקף והוצאה לפועל של הסמכויות הניתנות ביפוי כח זה 

 - והשימוש בהן וזאת הן לפי חוק המקרקעין, חוק התכנון והבניה, חוק השליחות, תשכ"ה

 והן לפי כל דין אחר הנוגע לענין. 1115

סמכויות הניתנות ביפוי הכח הזה, כולן או כל אחד מבאי כוחנו הנ"ל רשאי להעביר את ה .21

מקצתן, לאחר ו/או לפטר כל אדם שימונה על ידו כלעיל ולמנות אחר תחתיו ואנו מסכימים 

למעשים של כל אחד מבאי כוחנו לפי יפוי כח זה או כל מי שיתמנה על ידם ושנעשו בתוקף 

ובכפוף לכל  ים כנ"ליפוי כח זה, ומשחררים אותם מכל אחריות אישית כלפינו בקשר למעש

וכל מעשה שיעשה כל אחד מבאי כוחנו יחייב אותנו ואת הבאים במקומנו ואנו נותנים  דין,

הסכמתנו מראש לכל מעשים כנ"ל ומאשרים מראש כל מעשה שיעשה כל אחד מבאי כוחנו 

 כאילו המעשה נעשה אישית על ידינו.

י שיבוא במקומנו או תחתנו זכאים כל מ/או יפוי כח זה הינו החלטי ובלתי חוזר ואין אנו ו .22

לבטלו, לשנותו או לתקנו והוא יחייב אותנו ואת הבאים במקומנו או תחתינו, הואיל 

וזכויות קיימות ו/או עתידיות של צדדים שלישיים תלויות בו, בין היתר, של בנק או מוסד 

עם כספי שהסכימו ו/או יסכימו להלוות כספים ו/או להעמיד לזכותנו אשראי בקשר 

 .היחידה

אין במתן יפוי זה כדי לשחררנו מן החובה למלא בעצמנו את כל הפעולות, או איזה מהן  .23

 הנזכרות ביפוי כח זה.
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במקרה שיפוי כח זה נחתם ע"י יחיד, הוא ייקרא בלשון יחיד ולשון זכר משמעה גם לשון  .22

 נקבה.

 
 ______ שנת ______בחודש __   ולראיה באנו על החתום היום

 
 

 

 חתימה  חתימה

   

 הריני לאשר חתימת מרשי הנ"ל בפני:

 

 חתימה                        תאריך

 



 

 51 

 תוכנית הדירה החדשה    -נספח ה 
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 נספח ו'
 

 ח בלתי חוזר למחיקת הערת אזהרהכיפוי 
 

ממנים בזה את , "("החברה :)להלן 435286515, ח.פ. פינוי בינוי בע"מ אלמוגאנו הח"מ, 

, שירלי גהוורי, רעות ליבוביץ, לירון רוט, טל נתן רוזנצוייג כספי, שי קידר,יעקב גינדי, זיו ד עוה"

ניר פרץ ו/או עדי הדר ו/או אוהד וואלף, שי אליאב ו/או -איזנברג, שירי קלדרון, מיטל אשר

כל עו"ד אחר ממשרד אל חבושה ו/או -יונגרוירט ו/או חיים פרטוש ו/או אדם טצסוואן ו/או בת

, להיות לב"כ כל אחד מהם לחוד, כולם ביחד וו/או מי ממשרדו, ו"ד מיכאל גבעעגינדי כספי, ו/או 

 במקומנו, את כל הפעולות הבאות או כל חלק מהן:והחוקי שלנו לשם עשייה בשמנו 

לבטל ו/או למחוק את הערות האזהרה, שירשמו לטובתנו על זכויותיהם של בעלי היחידות  .1

"( בפרויקט הבעליםינינו ובין בעלי הזכויות )להלן: "בינוי, שנחתם ב -קשר עם הסכם פינוי 

, המצוי ברח' קהילת 1656בגוש  151,151,151,116,111,115,111,261,222חלקות פינוי בינוי 

דרושה לשם ה"( ולבצע כל פעולה משפטית הנכסהלן: ")ל אביב יפו-ושד' ירושלים בתל קנדה

 ביצוע האמור.

הל מקרקעי ישראל, לשכת רישום המקרקעין, רשם הופיע בפני כל רשות מוסמכת, מנל .2

לחתום על מסמכים כלשהם לרבות בקשות, טפסים, שטרי עסקה, והחברות, מוסד וגוף 

ערת אזהרה, כאמור לעיל, ככל הדרוש לשם ביצוע האמור בייפוי הבקשות לרישום ולביטול 

 כח זה.

/ים לבטלו ו/או לשנותו באיזה ח הנוכחי הנו החלטי ובלתי חוזר ואין אני/נו רשאיכייפוי ה .3

ופן שהוא הואיל ובכח והרשאה הנוכחי קשורות הזכויות של צד ג', ומובהר כי יפוי כח זה א

הינו אישי וניתן לעוה"ד המפורטים לעיל בלבד, ואינו ניתן להעברה ו/או להסבה, בלא 

 הסכמתנו מראש ובכתב.

צו ע ו/או זמני, צו להקפאת הליכים, צו פירוק קבובתוקף גם לאחר מתן  ריישאיפוי כח זה  .2

ו/או הטלת עיקול על ו/או מינוי נאמן ו/או מנהל מיוחד קבלת נכסים ו/או מינוי כונס נכסים 

הואיל ותלויות בו גם זכויות ו/או כל צו או הליך אחר אשר יפקיעו את השליטה מידי,  נכסינו

 צד ג'.

 ___:לראיה באנו על החתום, היום __ בחודש __ שנת ____ו

___________________ 

 פינוי בינוי בע"מ אלמוג

 אישור

יוסי יוסף בר , באמצעות ה"ה 435286515, ח.פ. פינוי בינוי בע"מ אלמוגנני לאשר חתימת ה

 בהיותם מוסמכים לחייב בחתימתם את החברה הנ"ל, ואשר חתמו על יפויי הכח בפני.דוד 

 

 , עו"ד___________      אריך: _______ת



 

 51 

 3נספח ז'

 

 אריך: ____ת

 לכבוד

 ________________ 

 ("הנערב" -)להלן 

 ג.א.נ.,

 אוטונומית מס' _______ערבות כתב הנדון: 

, ח.פ. פינוי בינוי בע"מ אלמוגוביום ____________ נחתם ביניכם לבין  והואיל

"ההסכם"( על פיו  -בינוי )להלן  -"החברה"( הסכם פינוי -)להלן  435286515

קרקעין הידועים חלקות המהתחייבה החברה להקים על 

בגבעתיים  )להלן:  0343בגוש  340,348,349,323,323,324,392,633,656

 "( את הפרויקט, כהגדרתו בהסכם;המקרקעין"

ועל פי ההסכם התחייבה המבקשת להעמיד לנערב ערבות בנקאית אוטונומית  והואיל 

ר לצורך הבטחת תשלום דמי שכירות בתקופת הביניים כהגדרתה בהסכם, אש

עו"ד מיכאל חמישה עשר לחודש, אשר תוחזק בנאמנות ע"י  -תופחת מידי רבעון ב

 "(, הכל בכפוף ובהתאם להוראות ההסכם;הנאמן)להלן: "גבע 

 :  לפיכך

 אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום של  המבקשת בהתאם לבקשת .3

"( בצירוף סכום הקרן" :( )להלן_______________ שקלים חדשיםש"ח )__________ 

להלן )סכום הקרן בצירוף הפרשי הצמדה, כאמור בסעיף  5הפרשי הצמדה כאמור בסעיף 

מאיתנו במקרה "( אותו אתם תהיו זכאים לקבל סכום הערבות" :להלן, יקרא להלן 5

שהמבקשת לא תעמוד בהתחייבויותיה לתשלום דמי שכירות חודשיים ע"ס 

 ים.למשך תקופת הביני____________₪ 

בדרישה  ,אתם תהיו זכאים לממש את הערבותבכפוף להפרת התחייבות המבקשת לעיל,  .6

ובלבד שסך כל הסכומים שידרשו על ידיכם וישולמו על ידינו בגין  להלן 1 כאמור בסעיף

 , ובכפוף לתנאים הבאים:על סכום הערבות וערבות זו לא יעל

ת ולב"כ המבקשת מסירת הודעה מוקדמת בכתב ובדואר רשום מטעמכם למבקש .א

 יום לפחות בטרם פנייתכם אלינו; 54בדבר כוונתכם לממש את הערבות 

פינוי הדירה המקורית, כהגדרתה בהסכם, והעמדת למבקשת או לרשותה )לרשות  .ב

הבנק או מי מטעמו(,  כשהיא פנויה מכל אדם ו/או חפץ ושלא חל עליה שעבוד או 

בכם ולמעט שעבוד או חוב או זכות חוב או כל זכות אחרת לטובת צד שלישי שנעוצה 

 לטובתנו ו/או כאלה שמקורם במבקש;  -אחרת 

 ויתור שלכם על כל זכויותיכם בדירה החדשה, כהגדרתה בהסכם; .ג
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ניתן על ידיכם תצהיר לפיו מלאתם את כל התחייבויותיכם על פי ההסכם בקשר  .ד

 עם העברת כל זכויותיכם במקרקעין למבקש בלשכת רישום המקרקעין ו/או

במינהל מקרקעי ישראל, ומסרתם את כל המסמכים הנדרשים מכם כדי להעביר 

 את הזכויות;

ההסכם בוטל כדין ונמסרה הודעה על ידכם למבקשת ולב"כ המבקשת בכתב בדואר  .ה

 רשום, עם העתק לנאמן על ביטול ההסכם ;

בות אנו נשלם לכם כל סכום שתדרשו מאיתנו עד לסכום הערלעיל,  6בכפוף לאמור בסעיף  .1

עם  ,מאומתת על ידי עורך דין ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב 54בתום 

את כל  ביחד עם הדרישה שתמציאו לידינו ובלבד העתק למבקשת ולב"כ המבקשת,

 המסמכים הבאים:

כם, מאומת על ידי עורך דין אשר יכלול תצהיר שלכתב מקורי של ערבות זו וכן  .א

ויותיכם על פי ההסכם וכי התקיימו כל הצהרה כי קיימתם את כל התחייב

 לעיל. 6התנאים שבסעיף 

המחירים לצרכן, סכום הקרן צמוד למדד במקרה של מימוש הערבות על פי תנאיה יהיה  .5

 כדלהלן:

בכל מקרה בו יסתבר בעת פרעונה של ערבות זו כי המדד החדש עלה לעומת המדד 

של המדד החדש לעומת היסודי, יוגדל סכום הקרן באופן יחסי לשיעור העליה 

המדד היסודי, ואולם אם המדד החדש יהיה שווה או נמוך מהמדד היסודי ישולם 

 סכום הקרן בסכומו הנקוב ללא כל הפרשי הצמדה.

 בסעיף זה למונחים הבאים תהא המשמעות שלצידם:

, המתפרסם על ידי הלשכה המחירים לצרכןמשמע מדד  -" מדד המחירים לצרכן"

 יקה לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.המרכזית לסטטיסט

 המחירים לצרכן הידוע במועד תחילת ההחתמות.מדד  -"המדד היסודי" 

 שהתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל. מחירים לצרכןמדד  -"המדד החדש" 

לתשלום על פי ערבות זו כבר נתקבלה  כםערבות זו תהיה בטלה ומבוטלת, בין אם דרישת .4

 ה ובין אם הדרישה טרם נתקבלה, בכל אחד מהמקרים הבאים:אולם טרם נענת

כדין על ידי המבקשת ו/או החברה מחמת הפרתו על במקרה בו יבוטל ההסכם  .א

ו/או בשל ביטול ההסכם על ידי המבקשת ו/או החברה בנסיבות בהן הן יהיו  ידיכם

 זכאיות לבטלו על פי הוראות ההסכם .

והומצא לנו  ת ו/או החברה לבין המבקש ניכםבמקרה בו ההסכם בוטל בהסכמה בי .ב

כשחתימת  ועל ידכם ת ו/או החברהמסמך בכתב, הנחזה להיות חתום ע"י המבקש

 הצדדים מאומתת ע"י עו"ד וכן אישור בכתב מהנאמן;
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יכם; נחזה להיות חתום על ידפרוטוקול למסירת הדירה החדשה הבמקרה בו נקבל  .ג

של מהנדס מטעם החברה לפיו  ולחילופין, במקרה בו נקבל את אלה: תצהיר

( הסתיימה בצירוף אישור המהנדס"בנייתה דירה החדשה )להלן בס"ק זה: "

תצהיר מנהל החברה כי הדירה החדשה נמסרה לכם אך סרבתם לחתום על 

פרוטוקול המסירה, ולחילופי חילופין, במקרה בו נקבל את אלה: תצהיר מהנדס 

ת החזקה בדירה החדשה למרות ותצהיר מנהל החברה כי לא התייצבתם לקבל

שהוזמנתם לקבלה בכתב בהתאם למועדים הקבועים בהסכם, וכן כי בנוסף, לאחר 

המועד של קבלת החזקה, התראה בכתב לנאמן ולכם כי אי קבלת הדירה החדשה 

 יום ממתן ההתראה;  35על ידכם יביא לביטול הערבות בתוך 

על פי ערבותנו זו ו/או את על פי ההסכם ו/או כם זכויותי ועבירתבמקרה בו  .ד

, וזאת , ללא קבלת הסכמתנו מראש ובכתבהבנין הבמקרקעין עליהם נבנ כםזכויותי

 כל עוד לא נרשם השעבוד לטובת הבנק המלווה מטעמנו;

יש בו כדי להשפיע על חבותנו על פי מהותי אשר אם ההסכם שונה או ישונה באופן  .ה

 בלא קבלת הסמכתנו מראש ובכתב; ערבות זו

לתשלום דמי שכירות לתקופת  כםכלפי העמוד בהתחייבויותיתלא  תהמבקש אם .ו

 13כם, ומעשה ומחדל זה לא תוקנו על ידיכם תוך עקב מעשה או מחדל מצדהביניים 

 יום ממועד דרישתנו מכם בכתב או ממועד דרישת המבקש מכם בכתב. 

 אש ובכתב. או לשעבוד אלא בהסכמתנו, מר ערבות זו אינה ניתנה להעברה או להסבה .2

הוצאה ערבות זו לשניים או ליותר אזי כל דרישה על פי כתב ערבות זה צריכה להיעשות  .0

וכל תשלום על פיה יעשה על ידינו , בעצמם ו/או בידי מיופה כוח כדין, על ידי כולם יחד

 יחד.בלכולם 

 חודשים מיום חתימתה. 53ערבות זאת תהא בתוקף למשך  .8

 חתימות על המסמכים שיוצגו לנו על פי ערבות זו.אנו לא נהיה אחראים לאמיתות ה .9

שלא באמצעות פקסימיליה דואר כל דרישה מכם לתשלום הערבות חייבת להתקבל בכתב  .33

 ______________. במשרדנו לפי הכתובת:אלקטרוני, טלפקס או מברק 

 

 

 בכבוד רב,

 

________________ 
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 6נספח ז'

 

 תאריך: ____

 לכבוד

 ________________ 

 ("הנערב" -להלן )

 מס' _______ערבות כתב הנדון: 

"(  הסכם המבקש" -)להלן  _________  בע"מונחתם ביניכם לבין  והואיל

"( על פיו התחייב המבקש להקים על ההסכם" -בינוי )להלן  -פינוי

 -בגוש  ב__________)להלן   ________כחלקה המקרקעין הידועים 

 ו בהסכם;"( את הפרויקט, כהגדרתהמקרקעין"

ועל פי ההסכם התחייב המבקש לבנות עבורכם דירה בבנין שיבנה על  והואיל 

כנגד מסירת  ("הבנין" ;"הדירה החדשה" -בהתאמה להלן המקרקעין )

הדירה הקיימת לידיו, ולמוסרה לכם, וכן למסור לכם ערבות להבטחת 

 ע גב אל"ד מיכהתחייבויותיו על פי ההסכם, אשר תוחזק בנאמנות ע"י עו

 "(, הכל בכפוף ובהתאם להוראות ההסכם;הנאמן" –)להלן 

 לפיכך:  

אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום  המבקש בהתאם לבקשת .33

 -( )להלן _____________________שקלים חדשיםש"ח )_________  של 

להלן )סכום הקרן  5"( בצירוף הפרשי הצמדה כאמור בסעיף סכום הקרן"

"( סכום הערבות" -להלן, יקרא להלן  5הפרשי הצמדה, כאמור בסעיף בצירוף 

מאיתנו במקרה שהמבקש לא יעמוד אותו אתם תהיו זכאים לקבל 

בהתחייבויותיו לבנות ולמסור לכם את הדירה החדשה בהתאם להוראות 

 קרות אחד מהמקרים המפורטים להלן:מחמת וזאת  -ההסכם 

)למעט עיקול שיוצא המקרקעין הדירה החדשה או על על  עיקולהוטל  .א

צו ( או ניתן על ידי בית המשפט כנגד המבקש כםאו נגד כםלבקשת

לקבלת נכסים, צו פירוק או צו למינוי כונס , צו הליכיםהקפאת 

זו מוסכם כי בנוסף להוראות  "(; לענין עילההצווים" –ם )להלן נכסי

ליזם שום ובדואר ריום ממועד מתן הודעה בכתב  363כל דין, אם חלפו 

בידי הנאמן כי הצו הנוגע מונע את קיום התחייבות היזם ולבא כוחו 

"(, מכתב ההתראה" –וכי בכוונתו לממש את הערבות בשל כך )להלן 

יחשב הצו כמונע את קיום  –או קוימה ההתחייבות והצו לא הוסר 

 ;   ההתחייבות
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 או

נוצרות נסיבות שבהן נוצרה מניעה מוחלטת למסור את החזקה  .ב

, ואולם ביטול ההסכם כשלעצמו לא יהווה מניעה מוחלטת דירהב

 לענין זה;

 או

 34המבקש איחר במסירת החזקה בדירה החדשה בתקופה העולה על  .ג

חודשים מהמועד בו התחייב המבקש כלפיכם למוסרה ע"פ ההסכם 

כולל תקופות דחיה ו/או אורכה ו/או תוספת זמן הנתונות למבקש ע"פ 

סיק את ביצוע העבודות עפ"י ההסכם ההסכם, או שהמבקש הפ

הפסקה רצופה של עבודות בניית  -" משמע הפסקת ביצוע עבודות]"

חודשים; מובהר בזאת כי הפסקת עבודה   2הבנין לתקופה העולה על 

כתוצאה מגורמים שאינם תלויים במבקש ו/או שאין למבקש שליטה 

ו אשר מזכים את המבקש בארכה בביצוע התחייבויותיו -עליהם 

 עפ"י ההסכם, לא יחשבו כ"הפסקת ביצוע עבודות"[. 

לעיל המקנים לכם זכות למימוש  3.1 - 3.3]כל אחד מהמקרים המפורטים בס"ק 

 "[.עילה למימוש"   -הערבות יקראו להלן 

אתם תהיו זכאים לממש את בכפוף להתקיימות אחת מעילות המימוש,  .36

דרשו על ידיכם וישולמו בלבד שסך כל הסכומים שיובדרישה כאמור  ,הערבות

בכפוף להמצאת המסמכים  על סכום הערבות ויעלעל ידינו בגין ערבות זו לא 

 הבאים: 

כתב ערבות זה מקורי; או אם כתב הערבות אבד או הושמד, יצורף  .א

במקומו תצהיר חתום ומאומת בפני עורך דין, המפרט את נסיבות 

 האובדן או ההשמדה כאמור;

או החלטה אחרת או של הצו הנוגע, של העתק מאושר של פסק דין  .ב

רשות שיפוטית מוסמכת בישראל לפיו התקיימה אחת העילות 

, למעט במקרים 3.6או  3.3למימוש וזאת במקרה של סעיפים 

בהתאמה; אין צורך להמציא את  6.5או  6.1המפורטים בסעיף 

אם פסק הדין או ההחלטה או הצו מצויים  העתק המאושר כאמורה

ו בידי ב"כ הבנק אשר ייצג את הבנק בהליכים הנוגעים בידי הבנק א

 לפסק הדין או ההחלטה או הצו כאמור;

הוא  3.3אם עילת המימוש בסעיף  - 6.6ואולם, למרות האמור בסעיף  .ג

צו שיפוטי די בצירוף מכתב התראה ואין צורך בפסק דין או החלטה 

 אחרת בדבר התקיימות עילת המימוש;

 – 3.6ת למסירת החזקה בדירה לפי סעיף אם עילה של מניעה מוחלט .ד

מאושר או החלטה של רשות שיפוטית מוסמכת בישראל פסק דין 
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המאשרת זאת; ואולם, במקרה שבו הבנק העביר לידיכם הודעה 

אין צורך  –בכתב כי התקיימה להנחת דעתו מניעה מוחלטת 

 להמציאם;

הנאמן אישור מקורי מטעם הנאמן כי  – 3.1בעילת המימוש לפי סעיף  .ה

יום לפחות, שנשלחה  93הודיע למבקש בהודעה מוקדמת בכתב בת 

בדואר רשום, כי בכוונתה למסור לכם את הערבות לשם מימושה 

ותצהיר שלכם, מאומת על ידי עורך דין אשר יכלול הצהרה כי 

קיימתם את כל התחייבויותיכם על פי ההסכם ואת פירוט נסיבות 

ל כל הזכויות במקרקעין כנגד עילת המימוש, ואת ויתורכם המלא ע

 קבלת סכום הערבות. 

התחייבותכם בכתב, לפיה עם קבלת הסכומים על פי ערבות זו,  .ו

ו/או בדירה הישנה ו/או  הינכם מוותרים על כל זכות בדירה החדשה

 ; במקרקעין לפי הענין

רבות, בצירוף עאנו נשלם לכם כל סכום שתדרשו מאיתנו בגבולות סכום ה .31

קף הערבות או המבטל ווכל עוד לא ארע אירוע המפקיע את ת הפרשי ההצמדה,

יום ממועד קבלת המסמכים המפורטים  13את העילה למימוש הערבות, בתוך 

אם  הדירה  ובתנאים הבאים: לעיל לכתובת הבנק המפורטת מטה 6בסעיף 

כשהיא ריקה מכל אדם  ,היא תוחזר למבקש או לבנק –החדשה נמסרה לכם 

 ו מי מטעמו. וחפץ של הנערב א

אם וככל שלא פונתה ונמסרה על ידיכם למבקש הדירה המקורית, כהגדרתה ו

הדירה המקורית תופנה ותועמד למבקש  –"( הדירה המקורית" –בהסכם )להלן 

או לרשות הבנק או מי מטעמו,  כשהיא פנויה מכל אדם ו/או חפץ ושלא חל עליה 

שנעוצה בכם ולמעט שעבוד  שעבוד או חוב או כל זכות אחרת לטובת צד שלישי

 לטובתנו ו/או כאלה שמקורם במבקש.   -או חוב או זכות אחרת 

)הפינוי של המקרקעין כאמור לעיל יעשה בנוסף לויתור על הזכויות כמפורט 

 ( 6.2בסעיף 

, סכום הקרן צמוד למדד  הבניהבמקרה של מימוש הערבות על פי תנאיה יהיה  .35

 כדלהלן: כהגדרתו להלן,

בו יסתבר בעת פרעונה של ערבות זו כי המדד החדש עלה לעומת  בכל מקרה

המדד היסודי, יוגדל סכום הקרן באופן יחסי לשיעור העליה של המדד החדש 

לעומת המדד היסודי, ואולם אם המדד החדש יהיה שווה או נמוך מהמדד 

 היסודי ישולם סכום הקרן בסכומו הנקוב ללא כל הפרשי הצמדה.

 הבאים תהא המשמעות שלצידם: בסעיף זה למונחים

משמע מדד התשומות בבניה למגורים, המתפרסם על ידי  -" מדד הבניה"

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.
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 דהיינו _____ נקודות.______ מדד הבניה שהתפרסם ביום  -" המדד היסודי"

 לפני התשלום בפועל.מדד הבניה שהתפרסם לאחרונה  -" המדד החדש"

לתשלום על פי ערבות זו כבר  כםערבות זו תהיה בטלה ומבוטלת, בין אם דרישת .34

נתקבלה אולם טרם נענתה ובין אם הדרישה טרם נתקבלה, בכל אחד מהמקרים 

 הבאים:

 על הפרתו מחמת המבקש ידי על כדיןבמקרה בו יבוטל ההסכם  .א

יבות בהן הוא /או בשל ביטול ההסכם על ידי המבקש בנסו ידיכם

זכאי לבטלו על פי הוראות ההסכם ובכפוף לכך כי המבקש קיים 

, לרבות ובמיוחד השבת הנערבבמלואה את חובת ההשבה כלפי 

במצבה ערב ההסכם )ככל שניתן  הנערבהדירה המקורית לחזקתו של 

להחזירה וכי היא טרם נהרסה(, כשזכויותיו בה נקיות מכל חבות ו/או 

לא  –לא ניתן להחזיר את הדירה המקורית  שיעבוד ו/או הערה;

 .תבוטל הערבות הבנקאית עקב תנאי זה

לבין המבקש והומצא לנו  ניכםבמקרה בו ההסכם בוטל בהסכמה בי .ב

כשחתימת  ועל ידכםבכתב, הנחזה להיות חתום ע"י המבקש תצהיר 

 הצדדים מאומתת ע"י עו"ד בדבר ביטול ההסכם;

 למסירת פרוטוקולנמסר לנו בנייתה של הדירה החדשה הסתיימה ו .ג

המעיד כי הדירה ו יכםנחזה להיות חתום על ידה החדשה הדירה

 .החדשה נמסרה לכם

הבעלים קיבל חזקה בדירה החדשה אך סירב לחתום אם  –לחילופין 

על פרטיכל מסירה, יתמלא התנאי בס"ק זה אם יימסר לעוה"ד 

תצהיר  יחד עם היזם כי הדירה החדשה נמסרה לבעליםמנהל תצהיר 

מהנדס לפיו הדירה הושלמה בהתאם להוראות תקנות המכר )דירות( 

הבטחת השקעות של רוכשי דירות( )הוכחה בדבר השלמת בנייתה 

תצהיר "תצהיר המנהל" ו" -)להלן  3920 –של דירה(, התשל"ז 

 ." בהתאמה(המהנדס

דייר לא התייצב לקבלת חזקה בדירה אם ה –לחילופי חילופין 

הוזמן בכתב לקבלת החזקה, יתמלא התנאי בס"ק החדשה למרות ש

העתק ממכתב שנמסר למשלוח לבעלים בדואר  לעוה"דזה אם יימסר 

יום מראש  13רשום לכתובת שבמבוא להסכם זה, בו הוזמן הבעלים 

והמועד חלף וזאת בצירוף תצהיר לקבל חזקה בדירה החדשה 

 המהנדס, כי הדירה גמורה.

רשמה בפנקסי לשכת רישום הומצא לנו נסח רישום ולפיו נ .ד

המקרקעין הבעלות או החכירה, לפי העניין, בדירה החדשה, על 

שמכם, כשהיא נקייה מכל שעבוד, עיקול או זכות של צד שלישי, 

למעט אם זכויות אלה נרשמו לטובת צד שלישי, לבקשתכם או 
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לחובתכם, ולמעט אם השעבוד רשום על שמנו, ואנו מסרנו לכם 

תנית בכתב, ולפיה ביחסים שבנינו לביניכם יראו התחייבות בלתי מו

  את הדירה החדשה כאילו הוצאה מתחולת השעבוד )מכתב החרגה(;

 או 

הומצא לנו נסח רישום ולפיו נרשמה לטובתכם בפנקסי לשכת רישום 

 - המקרקעין הערת אזהרה לגבי רכישת הזכות בדירה החדשה

ם זכויות אלה לכל שעבוד, עיקול או זכות אחרת, למעט א קודמת

נרשמו לטובת צד שלישי, לבקשתכם או לחובתכם, ולמעט אם 

בלתי מותנית השעבוד רשום על שמנו, ואנו מסרנו לכם התחייבות 

בכתב, ולפיה ביחסים שבנינו לביניכם יראו את הדירה החדשה או 

חלק יחסי של הקרקע שעליה הדירה החדשה נבנית, כאילו הוצאו 

  מתחולת השעבוד;

  או

הזכויות שהיו לכם בדירה המקורית היו זכויות חכירה ממנהל אם 

היא החדשה הקרקע שעליה נבנית הדירה ועדיין  –מקרקעי ישראל 

יומצא  – ממקרקעי ישראל כמשמעותם בחוק יסוד: מקרקעי ישראל

מקרקעי ישראל מינהל בין מהוון לנו עותק חתום של חוזה חכירה 

ראל באשר לחתימת חוזה מקרקעי ישממינהל לביניכם, או אישור 

מקרקעי ישראל להביא לרישום על מינהל כאמור, שבו מתחייב 

בדירה לתקופה של למעלה מעשרים מהוונת שמכם של זכות חכירה 

, כשהיא נקייה מכל , ללא כל התחייבות כספית מצדכםוחמש שנים

שעבוד או התחייבות לשעבוד, עיקול וכל זכות אחרת לטובת צד 

כויות אלה נרשמו לטובת צד שלישי, לבקשתכם שלישי, למעט אם ז

ולמעט אם השעבוד רשום על שמנו, ואנו מסרנו לכם , או לחובתכם

בכתב, ולפיה ביחסים שבנינו לביניכם יראו בלתי מותנית התחייבות 

את הדירה החדשה או חלק יחסי של הקרקע שעליה הדירה החדשה 

 .)מכתב החרגה( נבנית, כאילו הוצאו מתחולת השעבוד

על פי ההסכם ו/או על פי ערבותנו זו  כםזכויותי ועבירתבמקרה בו  .ה

, ללא קבלת הבנין הבמקרקעין עליהם נבנ כםו/או את זכויותי

 .הסכמתנו מראש ובכתב

או לשעבוד אלא בהסכמתנו, מראש  ערבות זו אינה ניתנה להעברה או להסבה .32

 . , ובהתאם לאמור להלןובכתב
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, אנו מאשרים כי לת הוראות בלתי חוזרותהכול בכפוף לקבלת בקשה מסודרת

נסכים לשעבוד הערבות, כולה או מקצתה, לטובת גורם בנקאי ו/או בעל זכות 

המקרקעין )הדירה רשומה אחרת על המקרקעין, אשר יש לו שעבוד על 

 -המקורית או הזכויות לגבי הדירה החדשה( ו/או נסכים להסדר אחר שיגובש 

   הסרת שעבוד אותו גורםהסכמת יהיה כנגד ובלבד ששעבוד הערבות כאמור 

עוד נסכים, בכפוף לקבלת הערבות המקורית והמצאת בקשה בכתב, להחלפת 

הערבות לטובת מי שירכוש מכם את הזכויות במקרקעין ו/או כלפי המבקש, 

 . בכתב ומראש את החלפת הערבות כנ"ל ובלבד שהמבקש אישר

דרישה על פי כתב ערבות זה צריכה הוצאה ערבות זו לשניים או ליותר אזי כל  .30

וכל תשלום על , בעצמם ו/או בידי מיופה כוח כדין, להיעשות על ידי כולם יחד

 יחד.בפיה יעשה על ידינו לכולם 

שלא באמצעות כל דרישה מכם לתשלום הערבות חייבת להתקבל בכתב  .38

 במשרדנו לפי הכתובת:פקסימיליה דואר אלקטרוני, טלפקס או מברק 

_________._____ 

 בכבוד רב,

________________ 
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 נספח ח'

          לכבוד

 מיכאל גבע, עו"ד

 קומה ג 21שד' הגעתון 

 הנאמן(  –)להלן  נהריה 

 

 .נ.,א

 כתב אישור והוראות בלתי חוזרותהנדון: 
 

 אנו הח"מ, )שם הדייר ת"ז(:

"הדייר"(  –הלן ____________  )ל ת.ז.___________  |   _________,  ת.ז.___________, 

"(, ממנים בזאת אותך כנאמן בהתאם היזם" )להלן: 512112232, ח.פ. פינוי בינוי בע"מ אלמוג

חלקות חלקה לגבי המקרקעין הידועים כלהוראות הסכם פינוי בינוי שנחתם בינינו 

, 11, 12, 12, 16, 1ברח' קהילת קנדה, מספר  1656בגוש  151,151,151,116,111,115,111,261,222

)להלן: "המקרקעין" ו"ההסכם", בתל אביב,  221ובשד' ירושלים   32-ו 36, 21, 21, 22, 22, 26 ,11

  -בהתאמה( ובהתאם לכך מאשרים ומורים לך, באופן בלתי חוזר, לפעול כלהלן  

 פרק א:  הערבות הבנקאית להבטחת התחייבויות היזם )להלן: "הערבות הבנקאית"(

ות בנקאית אשר נוסחה יתאם את עקרונות ההסכם ואת היזם יפקיד בידיך הנאמנות ערב .1

נוסח הערבות הבנקאית המצורפת כדוגמא להסכם, אם צורפה, ואשר נועדה להבטיח את 

, כהגדרתם בהסכם, לדייר הדירה החדשה מסירתו התחייבות היזם להקמת הפרויקטקיום 

  . "(הבנקאית הערבות" –ולהלן לעיל ) הסכםהעל פי של היזם קיום התחייבויותיו ואת 

הינך חייב לדרוש מן הבנק במכתב חתום על ידיך להביא את הערבות הבנקאית לידי מימוש  .2

ו/או למסור לדייר את הערבות לצורך מימושה בהתקיים אחת מהעילות המפורטות בנוסח 

  –הערבות הבנקאית,  וכן בהתקיים כל אלה 

ה למימוש כהגדרתה בערבות נמסרו לך מהדייר כל המסמכים המעידים על קיומה של עיל (1)

לשם ויתור הדייר על  -הבנקאית, לרבות המסמכים הנדרשים בידי הבנק ועל פי ההסכם 

 כל זכויותיו במקרקעין; 

במקרה של ביטול ההסכם על ידו לגבי נסיבות  -הדייר חתם על תצהיר מאומת כדין בו  (2)

ובלבד  –ם בכתב הביטול, וכן נסיבות קיום עילת המימוש אם זו אינה נתמכת במסמכי

יום קודם  16שנסיבות הביטול והתצהיר יועברו על ידיך מראש לידי היזם  וב"כ היזם 

 למימוש הערבות הבנקאית. 

 –הבנקאית ערבות האת  -ו/או לבנק  יזםהוראה בלתי חוזרת להשיב לב אנו מורים לך בזאת .3

ת כאלה בנוסח כנגד הצגת המסמכים הנדרשים על פי הוראות הערבות, וככל שאין הוראו

 על פי הוראות ההסכם.    –הערבות 
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 יפוי הכח הבלתי חוזר לענין הערת האזהרה   -פרק ב 

מופקד בזאת בידיך הנאמנות יפוי כוח בלתי חוזר מטעמו של היזם לטובת הדייר בקשר עם  .2

מחיקת ו/או ביצוע כל פעולה אחרת לגבי הערת האזהרה הרשומה על זכויות הדייר 

, ולפעול בקשר עם יפוי הכוח בהתאם להוראות "(יפוי הכוח" –)לעיל ולהלן  במקרקעין לדייר

 הבאות.   

את הערת האזהרה בכל  למחוקרשאי להפעיל את יפוי הכוח הבלתי חוזר על מנת  התהי האת .5

  –אחד מהמקרים הבאים 

קודם למועד הקובע )קיום כל התנאים המתלים וכניסתו של הסכם אם  (5.1)

דת הערבות הבנקאית בידיך הנאמנות )לפי לתוקף( ו/או קודם להפק

  –המאוחר מבין השניים ( ארע אחד מהאירועים הבאים 

ו/או רשות שיפוטית אחרת עיקול על המקרקעין )למעט ניתן על ידי בית המשפט  (1)

עיקול שהוטל כנגד הדייר או לפי בקשתו של הדייר(, צו להקפאת הליכים כנגד 

על נכסי או צו למינוי כונס נכסים של היזם ק צו פירוהיזם, צו לקבלת נכסי היזם, 

יום מיום  126תוך והכל אם הצו או ההחלטה השיפוטית לא בוטלו ב –היזם 

 בדבר הכוונה לממש את יפוי הכוח;מסירת הודעה מוקדמת בכתב ובדואר רשום 

כדין ו/או תסתיים בדרך אחרת תבוטל היזם בכל מקרה שבו ההתקשרות עם  (2)

היזם על אי קיום התנאים המתלים ו/או על קיומו של כקבוע בהסכם )הודעת 

 ; יום מראש ובכתב 16תנאי מפסיק( ובלבד שהודעת ליזם ולב"כ 

 ולהשתמש ביפוי הכח בהתאם לכל צו שיפוטי שיתקבל בעניין זה. לפעול (3)

יום מראש  16בנוסף, לאחר קיום התנאים המתלים תהיה בכפוף להודעה  (5.2)

  -הבאים: ובכתב להשתמש ביפוי הכח במקרים 

 אם התקיימות התנאי המפסיק בהתאם להוראות ההסכם; (1)

 בו בוטל ההסכם כדין;במקרה  (2)

 ולהשתמש ביפוי הכח בהתאם לכל צו שיפוטי שיתקבל בעניין זה. לפעול (3)

יופעל  –בכל מקרה שבו עילת מחיקת האזהרה היא ביטול ההסכם בידי הדייר  (5.3)

למחיקת ההערה  יפוי הכוח אם התקבלה אצלך דרישה בכתב בידי הדייר

בצירוף תצהיר הדייר בדבר ביטול ההסכם כדין אשר העתקה נשלח גם 

יום קודם לכן. ובלבד שהנאמן פנה פעם נוספת  25ליזם בדואר רשום 

במכתב בדואר רשום אל היזם בהתראה על הכוונה למחוק את הערת 

והכל בלבד שלא התקבל  –קודם לביצוע המחיקה  יום 16האזהרה, וחלפו 

 פוטי אחר שאוסר על ביצוע הפעולה. צו שי

לביצוע כל תיקון רישום בפנקסי בשמו של היזם ובמקומו להסכים  ןהנאמיהיה בנוסף,  .1

המקרקעין וכל עסקה או פעולה במקרקעין הנ"ל ולשם כך על פי הצורך, למחוק ולרשום את 

ולה הערת האזהרה הנ"ל מחדש, וזאת ככל שהסכמה זו תידרש לשם רישום העסקה או הפע
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הוצג בפני הנאמן פניה ובלבד שקודם לשימוש בייפוי הכוח לענין זה   -אצל רשם המקרקעין 

לפניה והיזם לא השיב לעסקה, הסכמתו ביקש את  ובדואר רשום בכתב של הדייר אל היזם ב

 . ימים 16בחלוף 

הנאמן יהיה רשאי להסכים להעברת הזכויות במקרקעין לצד שלישי אם הוצגו בפניו 

ם לשביעות רצונו כי מקבל הזכויות נכנס לנעלי הדייר לגבי הוראות ההסכם ונחתמו מסמכי

על ידו כל המסמכים הנדרשים לשם כך. כל זאת בלא כל הטלת כל אחריות לגבי תוקפה ו/או 

נכונותה של העסקה בין הדייר לבין הצד השלישי ו/או לגבי תקפותה של התחייבות של הצד 

 השלישי כלפי היזם. 

הינך זכאי לגבות שכר טרחה סביר והוצאות מן  –כי לענין של הטיפול על פי יפוי הכוח  מוסכם .1

הצד המבקש את הפעלת יפוי הכוח, ולא לפעול על פיו קודם לתשלום שכר טרחתך 

 והוצאותייך. 

 כללי -פרק ג' 

הרינו מאשרים כי אין בחתימתך על מסמך כלשהו בהתאם לייפוי הכח, בשמנו ובמקומנו, כדי  .1

פטור אותנו מקיום התחייבות כלשהי המוטלת עלינו על פי ההסכם, אף אם הוא נחתם על ל

 ידך בלבד. 

אין באמור בכתב הוראות זה כדי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות המוקנית לך ו/או חובה  .1

 המוטלת עליך בהתאם להסכם ו/או להתחייבויותינו בהסכם. 

    -ולהוראות המפורטות להלן ם לתנאילשמש כנאמן כפופה הסכמתך לנו כי  ידוע .16

באופן כלשהוא לדיוק, לאמיתות, לאמינות, ואינך אחראי בלבד הינך פועלת כנאמן  16.1

להסכם, לערבויות או לעובדות למהימנות, לשלמות או לכל עניין אחר בקשר 

 הנדרשות לשם מימוש הערבות ולזכויות הצדדים להסכם;

ת, מעבר לקבוע בנאמנוהערבויות הנ"ל ו יפוי הכח בכל אחריות בגין אחזקתתישא לא  16.2

 במפורש בכתב הוראות זה;

אתה ו/או מי מטעמך לא תהיה אחראי לכל נזק אשר ייגרם בגין כל מעשה ו/או מחדל  16.3

הקשור ו/או הנובע ממילוי תפקידך כנאמן על פי כתב הוראות זה, ובלבד שפעלתם 

 מתוך כוונה למילוי תפקידכם בתום לב; 

עולה שתעשה על ידך על פי כל הודעה, דרישה, בקשה, הסכמה, אחראי לכל פ הלא תהי 16.2

וכי המסמך  הבתום לב באמיתותמאמין אישור או כל מסמך אחר בכתב, אשר הנך 

 מוצג כחתום עליו;  חתום כדין ע"י אותו אדם או גוף אשר הואהנ"ל 

 אחראי לכל טעות בשיקול דעת או כל מעשה או מחדל שיבוצעו על ידי הא תהיל 16.5

או שתימנע  האו לכל טעות בדין או בעובדה או לכל דבר אחר שתעשים מטה החתומ

 לנאמנות, בלבד שפעלת בתום לב ובסבירות.מעשותו בקשר 

, אשר )לרבות בין הדייר לבין היזם( נו לבין עצמנויבמקרה של מחלוקת או היעדר הסכמה בינ .11

מסמכים המוחזקים לתובא לידיעתך, הגורמת או העשויה לגרום לתביעה או דרישה בקשר 
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זכאי, על פי שיקול דעתך הבלעדי, לסרב למלא כל תביעה או דרישה  יה, תהעל ידיך בנאמנות

המסמכים למי מהצדדים, ובלבד להימנע ממסירת ובתקופה הנ"ל כאמור עד שהעניין יוכרע 

יום, תהיה רשאי במקרה כזה לממשה, וזאת אלא אם  36 -שאם תוקף הערבות הינו פחות מ

 צו שיפוטי שמורה לך אחרת.קיבלת 

בכל מקרה שלדעתך, קיים ספק לגבי פירושה הנכון של הוראה כלשהי בהסכם ו/או בכתב  .12

אתה  -הוראות זה, ככל שנוגעות להוראות שניתנו לך ו/או בקשר לביצוע מעשה כל שהוא 

המשפט המוסמך ו/או אל בא כוח הצדדים לכתב הוראות זה -רשאי, אך לא חייב, לפנות לבית

בהתאם לשיקול דעתך לשם קבלת הוראות. במקרה בו תפעל   -)ככל שאין הכוונה אליך( 

המשפט ו/או בא כוחנו  כאמור, לא תוטל עליך אחריות כל שהיא כלפי -בהתאם להוראות בית

 מי מאיתנו. 

מובהר כי לא תהיה עליך כל חובה להגיב בהליך משפטי בקשר עם מתן הוראות ו/או הליך  .13

 ע תפקידך על פי כתב הוראות זה. אחר לגבי ביצו

כתב הוראות זה בטל,  -הערבויות ו/או עם מימושן ועם פקיעת תוקפו של יפוי הכחעם פקיעת  .12

החובות וההתחייבויות הנובעות מתפקידך כנאמן, וזאת ללא  משוחרר מכל ההוראות,ואתה 

 רך.כל צורך בקבלת מסמך רשמי מן החתומים מטה, כולם או חלקם, המעיד על שחרו

כל הוראות מסמך זה המקנות לך שיקול דעת וחופש פעולה תתפרשנה באופן הרחב ביותר  .15

 וללא כל הגבלה.

נן בלתי חוזרות ולא תהיינה ניתנות לתיקון או שינוי אלא במסמך בכתב יהוראות מסמך זה ה .11

 שייחתם על ידי כל החתומים מטה ותבוא עליו הסכמתך המפורשת והכתובה.

ידרשו ממך נקיטת הליכים,  -ש הערבויות ו/או הפעלת יפוי הכוח  ככל שהטיפול במימו .11

תהיה זכאי לקבל את החזר  -הוצאת תצהירים ואישורים שונים, וכן הוצאת הוצאות בעין 

הוצאותיך, לרבות שכ"ט עו"ד בגין עבודתך ממי שידרוש ממך את מימוש הערבויות ו/או 

 הפעלת יפוי הכוח. 

שנהו בדואר רשום לפי כתובתו המפורטים תיחשב כאילו כל הודעה שתישלח מצד אחד למ .11

עם מיד  –שעות מהישלחה בדואר רשום,  ואילו אם נמסרה ביד  12נתקבלה ע"י הנמען תוך 

 מסירתה.

אם תהיה רשאי להודיע לנו, בכל עת, על רצונך לסיים את תפקידך כנאמן ובלבד שהודעה  .11

ימים מראש וימונה/ו נאמן/ים אחר/ים )ארבעה עשר(  12בכתב כאמור תימסר ליזם ולדייר, 

 במקומך על ידך. 

 

 בכבוד רב, 

 _________________                     _________________ 

 הבעלים        היזם               
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אני, הח"מ, מיכאל גבע, עו"ד מאשר קבלת כתב הוראות בלתי חוזר דלעיל ומתחייב לפעול על 
ור לעיל אני מתחייב כי כל פעולה בקשר עם הערבות ו/או מימושה תעשה פיהן. מבלי לגרוע מהאמ

 אך ורק בחתימתי.

 

 ____________________        תאריך: ___________________

 מיכאל גבע, עו"ד
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 נספח ט'

            לכבוד

 512112232, ח.פ. פינוי בינוי בע"מ אלמוג

 א.ג.נ.,

 

 התחייבותהנדון: 

חלקות תם בינינו לבינכם הסכם לפינוי בינוי בקשר למקרקעין הידועים וביום ______ נח הואיל

, והממקומים ברחוב קהילת קנדה 1656בגוש  151,151,151,116,111,115,111,261,222

 (."הדירה הנוכחית" -" וההסכםאביב  )להלן: "-ושד' ירושלים בתל

דירה חדשה כמפורט בהסכם   ועל פי ההסכם לפינוי בינוי הנ"ל התחייבתם לבנות בעבורנו והואיל

 (."הדירה החדשה"בבניין החדש שיבנה על המקרקעין )להלן: 

ורשומה משכנתא בקשר לדירה הישנה בלשכת רישום המקרקעין לטובת בנק  והואיל

"( עקב הלוואה שניטלה על ידנו הבנק למשכנתאות"-______________ בע"מ )להלן

 (."המשכנתא")להלן: 

המשכנתא הנ"ל ורישום שעבוד מדרגה ראשונה לטובת בנק ___________ ולצורך ביטול  והואיל

לצורך ליווי הפרויקט בקשר לדירה ניתנה על ידי בנק  __________ לבנק למשכנתאות 

"הערבות ערבות בנקאית אוטונומית בגובה יתרת ההלוואה שטרם נפרעה על ידינו )להלן: 

 (.הבנקאית"

 לפיכך הננו מתחייבים כדלקמן:

ננו מתחייבים לפרוע ולשלם במועד לבנק למשכנתאות את תשלומי ההלוואה בגינה ה .1

 נרשמה המשכנתא הנ"ל במלואם וכסדרם.

במידה שהבנק למשכנתאות יחלט את הערבות הבנקאית בשלמותה ו/או בחלקה בשל אי  .2

 –פירעון תשלום מתשלומי ההלוואה הנ"ל על ידינו או מכל סיבה שהיא הנוגעת אלינו 

(, "סכום החילוט"ו מתחייבים להשיב לכם כל סכום שיחולט על ידי הבנק )להלן: הננ

 ימים מיום חילוט הכספים. 1וזאת בתוך 

במידה שלא נשיב לכם את הכספים בתוך המועד האמור לעיל, יתווספו לסכומים הנ"ל  

וזאת ממועד  1%הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן וריבית שנתית בשיעור של 

ועד למועד התשלום בפועל לקבלן )סכום החילוט בצרוף הפרשי ההצמדה החילוט 

 (."החוב המעודכן"והריבית יוגדר להלן: 

מוסכם בזאת כי במידה שלא נשיב לכם את החוב המעודכן לאחר שתשלח אלינו התראה  .3

 יום מראש, תהיו רשאים לנהוג בכל אחת מן החלופות המפורטות להלן: 21בכתב של 
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ת הדירה החדשה לכל צד שלישי. התמורה שתתקבל בגין מכירת הדירה למכור א 3.1

החדשה תשמש להשבת כספי החוב המעודכן כהגדרתו דלעיל לקבלן וכן לכיסוי 

כל חוב אחר בקשר לדירה החדשה, לרבות חובות בגין מיסים, ארנונה וכו' אשר 

תשולם  חלים עלינו על פי דין ו/או על פי חוזה. יתרת התמורה שתתקבל בפועל

לנו. לא תהיה לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר למחיר מכירת הדירה 

 ובלבד שהמחיר יהיה סביר בנסיבות המכירה ובהתחשב במימוש מהיר.

אנו מתחייבים לחתום על כל מסמך שיידרש לצורך הוצאתה לפועל של מכירת  

, דיווחים למס הדירה החדשה על ידיכם כאמור לעיל, לרבות על כל ייפוי כוח

כן, הננו מתחייבים -שבח, שטרי משכון, אגרות חוב, הודעת משכון וכו'. כמו

לשאת בכל עלויות המיסים שיחולו עלינו כמוכרי זכויות במקרקעין עקב עסקת 

המכר על פי סעיף זה ולהשתמש בכל פטור ו/או הקלה הקבועים בדין לצורך 

 הפחתת המס. 

דירה החדשה לטובתכם ו/או לטובת מוסד בנקאי לשעבד את זכויותינו בקשר ל 3.2

כלשהו שיורה, בגין סכום החוב המעודכן להבטחת פירעון החוב המעודכן. אנו 

מתחייבים לחתום על כל מסמך, שטר משכון, שטר משכנתא, הודעת משכון, ייפוי 

כוח וכל מסמך אחר שיידרש לצורך רישום השעבוד ו/או המשכון ו/או המשכנתא 

ברשם המשכונות ו/או במינהל מקרקעי ישראל ו/או בלשכת רישום  כאמור לעיל

המקרקעין. במקרה כזה תהיו רשאים לעכב עד לפירעון מלוא סכום החוב 

המעודכן את רישום זכויות החכירה בדירה החדשה על שמנו ו/או לעכב את 

 חתימת הסכם החכירה בקשר לדירה החדשה.

ערבות הבנקאית שקיבלנו מכם במקרה זה נשיב לבנק ____________ את ה 

 לצורך ביטולה.

למסור לנו דירה חלופית תחת הדירה החדשה בעלת נתונים שונים באופן  3.3

שההפרש במחיר הדירה החלופית לעומת מחיר הדירה החדשה ישקף את סכום 

החוב המעודכן וזאת בהתאם להפרשי המחיר במחירון הדירות בפרויקט של 

תונים פירושו גם מכירת החניה הצמודה לדירה וביטול החברה. )בענין זה שינוי נ

 חניה צמודה לדירה(.

מבלי לגרוע מהאמור, הננו מצהירים ומאשרים, כי ידוע לנו שבמידה שהבנק יפרע את  .2

הערבות הבנקאית בשלמותה ו/או בחלקה בשל אי פירעון תשלום מתשלומי ההלוואה 

חדשה על פי ההסכם לפינוי בינוי, אזי הנ"ל על ידינו בטרם תימסר לנו החזקה בדירה ה

לא נקבל את החזקה בדירה החדשה עד להשבת החלק שחולט על ידי הבנק מסכום 

 1%הערבות כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן ובתוספת ריבית שנתית בשיעור של 

 לקבלן, הכל מיום החילוט ועד למועד התשלום בפועל. 

פי דין או -בכל התשלומים שחלים, על ים לשאתבחיימ מבלי לגרוע מן האמור דלעיל, הננו

ההסכם לפינוי בינוי, בקשר לדירה החדשה החל מן המועד שבו הייתה אמורה לפי 

 להימסר לנו הדירה.
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אנו מוותרים בזאת על כל חובת סודיות ומסכימים כי תקבלו מהבנק למשכנתאות כל  .5

 מסמך בנוגע להלוואה שניטלה על ידי/נו.

בכל האמור לעיל, אנו מתירים לכם באופן בלתי חוזר, לשלם חלק או כל דמי מבלי לפגוע  .1

השכירות להם אנו זכאים על פי ההסכם לפינוי בינוי, לבנק, לשם פירעון תשלומי 

ההלוואה החודשיים, במידה שלקבלן יהא בסיס להניח שההלוואה אינה נפרעת ו/או לא 

/א ובחלקה יהא הקבלן רשאי שלא תפרע על ידינו. במידה שהערבות חולטה במלואה ו

 לשלם לנו את דמי השכירות ולקזז את דמי השכירות מסכום החוב המעודכן. 

עורכי הדין יהיו רשאים להשתמש בייפוי הכוח שניתן על ידנו בקשר עם עסקת הפינוי בנוי  .1

 לצורך ביצוע כל פעולה על פי האמור במסמך זה.

 

 __תאריך:  יום ____ חודש ____ שנה ___

           

 חתימה: _____________________

 

 _____________________ 
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