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 ובינוי לפינוי הסכם
 ( יפו-אביב-תלך ונחתם בשנער)

 בין:
 
 

 המצ"ב. 'גבנספח או לפי הפרטים ו/יפו -תל אביב________כולם מרחוב 
 ("ים/הדייר" או "ים/המזמין" או "הבעלים" לחוד אחד וכל ביחד כולם להלן שיקראו)

 ;אחד מצד        
  515274827מ ח.פ. החברה הישראלית להתחדשות עירונית בע" ש.ב.א :לבין

 בת ים 29מרחוב רוטשילד 
  ("הקבלןהיזם / "  -להלן שיקרא)

 ;שני מצד
   

ים ]בכפוף להסכמי הבלעדי יםוהמחזיק הבעליםלהיות  םהזכאי/יםבעלה םהינ הבעליםיחידי ו הואיל
-להלן) ____ בגוש __ בחלקה__ות חלק יכתת ותהידוע מגורים תודיר של שכירות בלתי מוגנת[

כלל הדירות מ ____המהוות , תל אביב יפו בישוב __ מספר ______ ברחוב תוהנמצא( "החלקה"
, והכל ("הנוכחית הדירה" או/ו " דירות/ההדיר": להלן)דירות[ בבית המשותף  __מתוך  __]

 ;להסכם זה כנספח א'המקרקעין המצ"ב מרוכז של בהתאם לאמור בנסח רישום 
 

זום הכרזת המתחם כמתחם פינוי בינוי ושינוי תב"ע בהתאם, לי לבעלים הציע היזם/הקבלןו והואיל
על מנת  החדשות הבעלים תודיר בניית לאחר במגרש שיוותרו הבנייה זכויותאת  ממנו לרכושו

חדשות דירות כן ו ,חלף הבניין הקייםלהקים ולבנות במתחם, כהגדרתו להלן, את הבניין החדש 
 ; להלןכהגדרתם עבור הבעלים 

 
 ; מגורים דירות __  יםהכולל נים מחובריםבניי שלושה כיום יםבנוי החלקה ועל והואיל

 
בינוי",  –להכרזת המתחם כמתחם "פינוי במרץ ובשקידה והיזם/קבלן מעוניין להתחייב לפעול  והואיל

 יתווספו למתחם זכויות בניה באופן שניתןולשינוי התב"ע החלה על המתחם באופן שבו, בין היתר 
הבניינים הקיימים במתחם, בניינים חדשים הכוללים מספר רב יותר של קומות  יהא לבנות חלף

 ;"(התב"ע החדשה" -)להלן  , לרבות דירות חדשות עבור הבעליםויחידות דיור
 

לבעלים  –)או במקרה של בעלים משותפים לדירת מגורים  בעליםלכל אחד מה הציע היזם/הקבלןו והואיל
 החלקה חלק על כל אחד בהתאמה לאמור לעיל עבור ולבנות בניה שירותי הםל לתתהמשותפים( 

 להסכם זה כנספח ב'בהתאם למפרט הטכני המצורף  חדשה דירה( הבעלים של) ובבעלות שיוותר
 (;"החדשה הבעלים יחידת" או" החדשה הבעלים דירת": להלן) זה בחוזה להלן כמפורטו
 

מצהירים כי הינם בעלי ניסיון, בעלי היכולת והיזם/הקבלן ו/או מי מטעמו ]מנהליו ובעליו[  והואיל
המקצועית והפיננסית וכוח אדם מספיק ומיומן על מנת להוציא את הפרויקט אל הפועל, לרבות 

ל לצורך הכרזת המתחם כמתחם פינוי בינוי, שינוי תב"ע, הבנייה והביצוע בפועל של הפרויקט על כ
הזמנים הקבוע בהסכם זה ולעמידתם  הנובע והמשתמע מכך בכל המתחם בשלמותו בהתאם ללוח

 ביתר הוראות הסכם זה;
 

 ;זה בהסכם המפורטים התנאים של למילויים בכפוף היזם/הקבלן להצעת להיענות נכון והבעלים והואיל
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ומוסכם כי כל אחד מיחידי הבעלים יהיה אחראי לחוד ובנפרד בלבד להצהרותיו והתחייבויותיו  והואיל
  ת הדדית או אחרת בין יחידי הבעלים;בהסכם זה ולא תהא אחריו

 
 :כדלקמן הצדדים בין והוצהר הוסכם לכך אי                   

 

 :הגדרות
 

 ( יהיו למונחים המפורטים להלן הפירושים שבצידם:"ההסכם"בהסכם זה )להלן: 
 

 __חלקה  יפו-תל אביבבישוב  23עד  19רובינשטין טח הקרקע ברח' שהחלקה ו/או  – "המתחם"
 בהתאם לתוכנית הכוללת חלקות סמוכותו, ___ גושב
  

הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז, או ועדת משנה לה, או רשות  –"הועדה המקומית" 
 .ןהרישוי שלה, הכול לפי העניי

 
לחוזה  'דלנספח ייפוי הכוח שייחתם על ידי הבעלים להסמכת בא כוחו, בהתאם  –"ייפוי הכוח" 

 ., על יפויי הכוחזה
 

בדירת  בעלותהבניין הקיים כיום במתחם בו לדייר זכויות  – "הבניין הקיים" או "הבניין"
מגורים וכן כל בניין נוסף במתחם אשר הריסתו נדרשת לשם הקמת בניין חדש תיחתם. )כלומר, 
במידה וכתנאי לבנייה יש להרוס מספר בניינים, הרי לצורך הסכם זה כל אותם בניינים יכונו 

 ניין"( יחדיו "ב
 

כל בית או בתי מגורים שייבנה או ייבנו במתחם, תחת הבניין הקיים, על פי  –"הבניין החדש" 
 הסכם זה.

 
של  על פי כללי החישוב המפורטים בצו מכר דירות )טופסבמ"ר הדירה שטח  –" דירה נטו"שטח 

מחצית עובי , דהיינו כשהוא כולל מלוא עובי קירות חיצוניים, 2008-מפרט( )תיקון(, תשס"ח
מקירות משותפים עם דירות צמודות, ללא שטחים ציבוריים, ללא לובי קומתי ו/או שטחי כניסה 

סי כאשר הוא אינו כולל הצמדות )כגון מרפסת, חניה, מחסן, חלק יחלבניין, חדרי מדרגות וכיו"ב, 
 .ועוד כאמור בצו הנ"לברכוש המשותף וכיו"ב( 

 
ות מוסמכת מטעם הבעלים שתמונה על ידי הבעלים לייצגם בכל נציג –" הבעלים או נציגי נציגות"

הקשור להסכם זה ולביצועו, על כל הכרוך והמשתמע מכך: ואלה הם חברי הנציגות: מר/גב' 
 .מר/גב' ______________ _____________ גב'/מר ________

 

 במקום הבניין םבמתח הקבלן ויבנה יתכנן שאותו בינוי-פינוי מסוג בניה פרויקט –"הפרויקט" 
 התנאים הקבועים פי על  הבעלים יפנו במסגרתו במתחם הכלולים נוספים ובניינים הקיים

  הקיים ובניינים הבניין את יהרוס הקבלן ,הנוכחיות הדירות כל את ,זה בהסכם
מהבעלים  אחד לכל וייתן נוספים ובניינים חדש בניין במתחם הקבלן יבנה נוספים, ובמקומם

ביצוע כל האמור על פי הסכם זה ועל פי ולמפרט, ולרבות  זה הסכם להוראות בהתאם תמורה
 לבין דיירים במתחם. היזם/הקבלןהסכמים דומים שייחתמו או שנחתמו בין 
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 :הצדדים הצהרות
 

, הדירה של, בלעדי בעליםהזכאי להיות /והבלעדי הרשום הבעלים הוא כי ומתחייב מצהיר הבעלים .1
 או, עיקול, משכנתא, שעבוד מכל נקיות בדירה זכויותיו וכי קה,כל בעלים בהתאם לתת החל

על פי הפירוט בנסח רישום המקרקעין, הסכמי שכירות בלתי מוגנת  למעט, שלישי צד זכויות
כי למעט יחידי הבעלים אשר חתמו על הסכם .  להסכם זה בנספח ג'ורשימת ההגבלות המפורטות 

דירה הקיימת אינן רשומות ואשר יש לו זכויות כלשהן זה, אין למי מהם בן/ת זוג שזכויותיו ב
 מזכויות הבעלים המוחלטות במקרקעין ו/או בדירה הקיימת כאמור בהסכם זה. 

 

 חופשית בשכירות ידו על מושכרת שהדירה או בדירה הבלעדי המחזיק הוא כי מצהיר הבעלים .2
 .בהתאם למפורט בנספח ג' להסכם זה

 
את המקרקעין, הדירות, המתחם אמצעות מומחים מטעמו בעצמו ובהקבלן מצהיר כי בדק  .3

והפרויקט, ואת כל הפרטים העובדתיים, התכנוניים והמשפטיים הנוגעים להם ומצא את המתחם 
הפרויקט והממכר על פי הסכם זה מתאימים לו ולהתחייבויותיו על פי הסכם זה, ולא תהיה לו 

 ות אי התאמה וכיו"ב.והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך, לרב
 

בכל אך לא רק בין היתר החיובים על פי הסכם זה, כל כי הוא ימלא אחר  מצהיר היזם/הקבלן .4
מצהיר כי הבנייה תבוצע  היזם/הקבלן; הנוגע לבנייה, באמצעות קבלן בעל סיווג קבלני מתאים

לעניין  בהתאם לתו התקן הישראלי של מכון התקנים )לרבות בכל הנוגע לבניית הממ"ד וכן
כי הוא או מי מטעמו אשר יבצע את הפרוייקט, הינו קבלן רשום לביצוע עבודות רעידות אדמה(. 

לי לרבות אך מב -והוא בעל היכולת והכישורים  ידי מי מטעמו-מהסוג שיבוצע על ידו ו/או על
נאים לגרוע הטכניים, ההנדסיים, הכספיים, הניסיון והיכולת, לבצע את העבודות, הכול בכפוף לת

 המפורטים בהסכם.

 
בקשר לדירה הנוכחית רשומות על שמו של אחר,  בעלותהבעלים מתחייב כי במידה וזכויות ה .5

ירשום הוא הזכויות על שמו על חשבונו המלא, וישלים את הרישום בתוך שנה ממועד חתימת 
בבניין  , כלפי כל הדיירים35התב"ע כמפורט בסעיף ממועד אישור  היזם/הקבלןהסכם זה. חיובי 

הקיים, שלובים עם התחייבות הדייר על פי סעיף זה ובלבד שהדבר עשוי למנוע את המשך קידום 
 .הפרויקט א חלקו ע"י היזם

 

בית  ולבנות מהבעלים "העודפות הבנייה זכויות" כל את לרכוש ומתחייב מסכים היזם/הקבלן .6
וא תחת זה הקיים בחלקה , או על מגרש אחר שעל פי התכנית שבתוקף יבהחלקה עלמגורים חדש 

ת "זכויות הבניה העודפות" הן כל זכויות הבנייה הניתנות לניצול בחלקה בניכוי זכויו. המקורית
היזם/קבלן מתחייב להעניק  הבניה שתנוצלנה לשם הקמת דירת הבעלים כמפורט בהסכם זה.

יבנה בחלקה, או לבעלים שרותי בניה וייבנה עבורם על חשבונו את הדירה החדשה בבניין החדש שי
 במתחם, על פי התוכנית החדשה שתאושר למתחם ובהתאם להוראות הסכם זה.

 

 החדש בנייןה של והשלמתו לבנייתו, זה חוזה י"עפ היזם/הקבלן התחייבויות וביצוע למילוי בכפוף .7
 למכור הבעלים ומתחייב מסכים, שמו על בה בעלותה ולרישום לחזקתו הבעלים יחידת ולמסירת
 מנת על שהיא תכנית כל מכוח שבחלקההעודפות  הבנייה זכויות כל את לקבלן ולהעביר

 היחידות שיווק למען ולפעול תומן עד אותן ולנצל לבנות, דעתו שיקול פי-על, יוכל היזם/הקבלןש
 .שלישיים לצדדים שתיבנינה
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 ולא ,הבניין על החלה מפורטת או/ו מקומית מתאר תכנית לשינוי לפעול שלא מתחייב הבעלים .8
אלא בהתאם להוראות ( חלקות פיצול או איחוד לרבות) הבניין של התכנוני המצב לשינוי לפעול

 שלא בתוקף הינו זה הסכם עוד כל הבעלים מתחייב כן. בתוקף הינו זה הסכם עוד כלהסכם זה, 
 בנוגע היזם/הקבלן שיזום המפורטת או/וו/או המחוזית  המקומית המתאר תכנית כנגד לפעול

 את תואמות הוראותיה עוד כל, באישורה כלשהם לעיכובים לגרום ולא לה להתנגד לא, למתחם
 .זה בהסכם האמור

 
י פלחוק התכנון והבניה או על  197)בין על פי ס'  פיצוי לקבלת תביעה להגיש שלא מתחייב הבעלים .9

 הקבלןהיזם/ שיזום מפורטת או/וו/או מחוזית  מקומית מתאר תכנית אישור בגיןעילה אחרת( 
 .הקבלן ידי על שיתבקשו בתכניות ושינויים הקלות בגין או/ו למתחם בנוגע

 
 שיזום המפורטת או/ו המקומית המתאר תכנית אישור להליכי להתנגד שלא מתחייב הבעלים .10

 או/ו לתכניות שינויים או/ו כלשהן הקלות לקבלת בקשות לרבות, למתחם בנוגע היזם/הקבלן
 אחוזי או היחידות מספר, ההיקף מבחינת שונה תכנית תתבקש םא גם וזאת, האמורות לבקשות

 . למגורים כתכנית התכנית של אופייה ישתנה שלא ובלבד(, ושרות עיקרי) הבנייה

 
, למעבר, רגל להולכי, לציבור שטחים והקצאת הוראות להכללת יתנגד ולא יסכים הבעלים .11

 לשינוי, שלישיים וצדדים רשויותל וזכויות הנאה זיקות, מעבר זכויות של ולרישום להקצאה
 כל על לחתום היזם/הקבלן כ"ב של כוחו את וייפה, ע"התב אישור ואחרי לפני הבינוי תכנית
 לדירה בנוגע וזכויותיו זה הסכם פי על שזכויותיו בתנאי זאת וכל, לכך בנוגע ושטר מסמך

 מצ"ב נוסח ייפוי הכח. .תפגענה לא הבעלים ולדירת הנוכחית
 

 חלק וכל חניות, מחסנים, האמורים הגגות על הבנייה וזכויות הבניין גגותו הבניה זכויות כל .12
, זה בהסכם כמפורט הבעלים לדירת הוצמד לאש או הבעלים מדירת חלק שאינו המשותף ברכוש
 שהשטחים ובלבד  שלישי צד לכלולמוכרם  לכל יחידה שהיא ,םדילהצמ שיוכל קבלןל יוענקו

, לרבות המשותפת הגינה ושטח ר"מ 120 -מ יפחתו לא הבניין של הכניסה בקומת הציבוריים
כן לא יוכל  ., ושהדבר קיבל את אישור הרשויותר"מ 350 -מ תפחת לא השבילים שבה,

 להצמיד שטחים משותפים שעל פי טיבם משמשים את כל או חלק מדיירי הבניין. היזם/הקבלן
 

הדיירים המתגוררים בכל הבניינים י דין מהרוב הנדרש על פמצהיר כי במידה ש היזם/הקבלןא.13
הקיימים במתחם יחתמו על הסכם כדוגמת הסכם זה, מתחייב הוא לבצע את הפרויקט בכל 

 המתחם בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בהסכם זה ובכפוף לקיום כל התנאים על פי הסכם זה.

 

 או מפסיקים מתלים ותנאים העסקה לביטול זכות

 

 הדיירים כל חתימתוחתימת הקבלן  עם רק לתוקף יכנסי הבעלים וייחתם תחילה ע" זה הסכם .13
 הבניין את להקים מנת על נדרש שפינוייםקרי, בבניינים , םמיהקיי ניםבניישני ההמתגוררים ב

 .כמפורט בהסכם זהוזאת בכפוף לכל תנאי מתלה, תנאי מפסיק או זכות לביטול  ,החדש
 

 מבלי העסקה את לבטל היזם/הקבלן רשאיים, הבא םאחד או יותר מן האירועי ויחול במידה .14
 :ברירת הביטול( –)להלן  משנהו כלפי תביעה או טענה הצדדים מן לצד שתהא

 יחול היטל השבחה על עסקה זו; .א
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או  כח)ב( לחוק מיסוי מקרקעין, ועד ליום אישור התכנית החדשה49פעל לפי סעיף  היזם/הקבלן .ב
, לא הוכרז י אחרון הבעלים בשני הבנייניםם ממועד החתימה על ההסכם ע"חודשי 12-עד ל

 ;לחוק מיסוי מקרקעין יט49המתחם כ"מתחם" כהגדרתו בסעיף 
מכלל בעלי הזכויות בשני הבניינים, להצטרפותם  80%לא נחתמו הסכמי פינוי בינוי עם לפחות  .ג

חודשים מיום חתימת ראשון הדיירים על הסכם פינוי בינוי  12לפרויקט נשוא הסכם זה, תוך 
 ביחס לשני הבניינים. 

 
 ברירת הביטול לא תעמוד לקבלן לאחר פינוי הדירה הנוכחית לפי הוראות הסכם זה.  .15

 
 או/וו/או מחוזית  מקומית מתאר תכנית תנאי מתלה לעסקה על פי חוזה זה הוא שתאושר .16

 4.5-ל 1ביחס של  הפחות לכל לבנות יהיה ניתן פיה עלוש, הבניין על היתר בין שתחול, מפורטת
ום חתימת חודשים מי 48-וזאת לא יאוחר מ  , ללא חיוב בהיטל השבחה,במתחם דיור יחידות

  .("התנאי המתלה"הסכם זה )להלן: 

 
המאפשרת את כל הדרוש לקיומו של התנאי המתלה, מלבד תוך פרק הזמן הנ"ל אושרה תכנית  .17

ב"כ לבהודעה בכתב  רשאי הקבלן, ,4.5-ת הדיור שניתן להקימן, פחות מהעובדה שמספר יחידו
-, להכניס הסכם זה לתוקף, על אף איאישור התוכנית ימים ממועד 30שתימסר תוך  הדיירים

 קיומו של התנאי המתלה.

 
 יחתמווהצדדים  ,, יעשה כן בהודעה בכתב לבעליםהביטול ברירת את לנצל היזם/הקבלן החליט .18

 שימוש לעשות כוחו בא את מסמיך הבעלים. להלן 126 בסעיף כמפורט הכול, ביטול מסמכי על
במקרה כאמור יעשו עורכי הדין כל  .כך לשם מסמך כל על בשמו חתימה לצורך הכוח בייפוי

הנדרש לביטול הערות האזהרה ו/או כל רישום אחר שנעשה בגין הסכם זה לטובת הקבלן וזאת על 
 חשבון הקבלן.

  
המועד בו התגבשה עילת ביטול, ימים מ 90תוך  הביטול זכות את לנצל שלא היזם/הקבלן החליט .19

 . כתקפה העסקה תחשב
 
 
 

, כולם או דלעיל 16-(, וג)14ו/או ( ב)14כמפורט בסעיפים  יםהמתל םהתנאי מותקייה לאהיה ו  .20
ו/או לא נתקבלה תוכנית , ימים לכל מועד 90בתוך המועד הקצוב בהתאמה ובתוספת  חלקם,

יהיו רשאים הבעלים, בהחלטה צב לכך, המאפשרת את מתן מלוא התמורה לדיירים במועד שנק
של רוב בעלי הזכויות בשני הבניינים, להודיע על ביטול חוזה זה )להלן: "הודעת הביטול"(, 
והביטול יכנס לתוקף. במקרה כזה יהיה החוזה מבוטל כאמור לעיל, מבלי שתעמוד למי מהצדדים 

צדדים. יובהר כי היזם/קבלן כלפי משנהו כל טענה ו/או דרישה מעבר לביטול ההתקשרות בין ה
 על שניתן כל להוצאותו לפועל של הפרויקט, על כל מרכיביו, ויעשה  מתחייב לפעול בשקידה ראויה

לא התקיימו התנאים  .ועוד בהתאם להתחייבויותיו כאמור תכנית של לאישורה להביא מנת
ן על ידו הודעה המתלים יופטר היזם /קבלן מכל אחריות לביצוע הפרויקט, וזאת לאחר שתינת

 כאמור לעיל. בכתב על כך, ובלבד שפעל בשקידה ראויה
 

 לאחר חתימת מחצית מהדיירים בשני הבניינים על הסכם פינוי בינוי עם היזם/קבלן, הקבלן יפנה .21
כח לחוק מיסוי מקרקעין להכריז על מתחם הקרקע כעל מתחם פנוי בנוי 49בבקשה לפי סעיף 

בהתאם להוראות כל  הצדדים על העסקה למנהל מס שבחבשם  חהיזם/קבלן ידוו .במסלול מיסוי
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 .ביחס למועדים הקבועים בדין לפי שיקול דעת הקבלן, אפשר והדיווח יערך במועד מוקדם, דין

 

 התמורה

 מתחייב, הבעלים דירת בניית לאחר במגרש שיוותרו המקרקעין מזכויות חלק מכירת תמורת .22
)בגין כל דירת  ולמסור לכל אחד מהבעליםלהעמיד  ניהב שירותי לבעלים לתת היזם/הקבלן בזאת

 :מגורים/תת חלקה קיימת(
היזם יפעל ששטח  דירה הקיימת.מ"ר לפחות על שטח ה 25-כחדשה ששטחה נטו יעלה ב דירהא. 

 מ"ר. 100-כהנטו של הדירה החדשה יהיה לא פחות מ
 12רפסת שמש בשטח של ב. שטח הדירות החדשות יהיה כולל ממ"ד. כמו כן תוצמד לכל דירה מ

 מ"ר לפחות.
  .(מ"ר 5 בשטח מינימאלי של)ומחסן מתאימה ג. לכל דירה תוצמד חנייה 

של מאותו סוג למפרט דירות  המפרט זהתהיינה לפחות בד. הדירות החדשות שתימסרנה לבעלים 
 בבניין. ו/או שתימסרנה לצדדים שלישיים היזם/הקבלן

 סי בלתי מסוים מהרכוש המשותף שיוותר בבניין החדש.ה. לדירות החדשות יוצמד גם חלק יח
של הדירה  רו. דירת הבעלים החדשה תיבנה בכיווני אויר שאחד מהם לפחות יהיה מכיווני האווי

( קרקע, תוקם דירת התמורה 0הקיימת ובקומה, לפחות כדלקמן: אם הדירה הנוכחית בקומה )
(, תוקם דירת התמורה בקומה 1ראשונה ) (. אם הדירה הנוכחית מצויה בקומה6בקומה שישית )

(; אם 7(, תוקם דירת התמורה בקומה שביעית )2(; אם הדירה הנוכחית בקומה שנייה )8שמינית )
(; אם הדירה 4(, תוקם דירת התמורה בקומה רביעית )3הדירה הנוכחית בקומה שלישית )

בעלים שיעדיפו דירות  (.3(, תוקם דירת התמורה בקומה שלישית )4הנוכחית בקומה רביעית )
 יוכלו לקבל את דירתם החדשה בקומות אלה על בסיס "כל הקודם זוכה". 1-2בקומות 

כל השטחים הנ"ל יחושבו על פי כללי החישוב המפורטים בצו מכר דירות )טופס של מפרט( 
 .2008-)תיקון(, תשס"ח

 
י סדר בחירה שייקבע על פ, מתוך תוכניות הבניה הדיירים ידי על והמחסנים ייבחרו החניות .23

 היזם/הקבלן. לבניין השייכות החניות כלל מתוך תיבחרנה החניות בהגרלה בין הבעלים בבניין.
 בין יכללו לא, קרקעיות-תת מחציתןמ יותר שלא, בפרויקט החניות מכלל 15% עד כי לקבוע רשאי

מחסנים לא מכלל ה 15%כן רשאי הוא לקבוע כי עד  .הדיירים לבחירת שיועמדו החניות כלל
 יועמדו לבחירה.

 
 קבלת לאחר יום 60 תוך - הבעלים כ"ב – ד"עוה ידי על שייקבע במועד החניות והמחסנים ייבחרו .24

יהיה בידי . ההיתר ניתן אליהן שבקשר הקיימות התוכניות מתוך תבוצע הבחירה. הבניה היתר
 60צע הבחירה בתוך להציג תוכניות שעל פיהן יתחייב הוא להקים את המבנה, תבו היזם/הקבלן

 בהתאם הפרויקט בשטח המבנים את להקים מתחייב היזם/הקבלןימים לאחר הצגת התכניות. 
 ידי על שידרשו נוספים לשינויים בכפוף, זה הסכם פי על הדיירים בחירת נערכה שמתוכן לתוכניות

  .זה הסכם פי על הבעלים זכויות תפגענה שלא ובלבד, המוסמכות התכנון רשויות

 
להעמיד כדירת תמורה, דירה בקומה מן הקומות האמורות בשל  היזם/הקבלןהיה בידי י לא .25

ומגבלת השטח, יעמיד הוא דירה בקומה גבוהה יותר. קמה אפשרות לבחור  רמגבלת כיווני האווי
 איזה דייר, מתוך מספר דיירים, יזכה בדירה בקומה גבוהה יותר, ולא הושגה הסכמה בין הדיירים

לא יהיה בידי היזם/קבלן להעמיד דירה בהתאם למוסכם,  ך בין הדיירים הגרלה.בעניין, תיער
מאותו סוג של דירות וככל ולא תהא הסכמה בין הדיירים על חלוקת הדירות, תיערך בין הדיירים 

  באי כח הצדדים ינהלו את ההגרלה ויפקחו עליה או יערכו הוראות לצורך ביצועה. .הגרלה
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ימסור ויצרף  ,דיירים בהתאם להוראות פרק זהלאת הדירות  ויסדיר ד, ייחיציג היזם/הקבלן .26

בסמוך לאחר קבלת והכל להסכם זה,  2להסכם זה את המפרט הטכני הסופי שיצורף כנספח ב'
. ייתרת הדירות ולא יאוחר ממועד מתן הודעה על הצורך בפינוי הדירות הקיימות היתר הבנייה

לגביהן תירשם על שמו או על שם רוכשי  בעלותשה הקבלן/היזם, יהיו דירות למעט דירות הבעלים
 ., בכפוף לאמור בהסכם זהדירות עימם הוא יתקשר

הוקמו מספר מבנים תחת הבניין הקיים ועל פי הוראות חוזה זה ניתן להעמיד דירה חדשה  
לבעלים בכל אחד מן הבניינים החדשים שהוקמו, יוכל הבעלים לסרב שתועמד לו דירה בבניין 

 חד ולא בשני, מטעמים סבירים.הא

 

 ושינויים הדירה תוכנית

 במידות סטיות .זה לחוזה 'ב כנספח המצורף הטכני המפרט פי על תבנה הבעלים דירת .27
  בצו. המפורטים בשיעורים אך  תתאפשרנה

 היזם/הקבלןממפרט הבנייה של דירות  המפרט הטכני לא יפחתמוסכם בזאת כי בכל מקרה  
 על חשבון רוכשי הדירות(.אד הוק שינויים ותוספות שיבוצעו  )למעט החדש בבניין

 

 תוספת כל ללאעל פי תכנית שתוגש על ידו,  בדירתו פנימיים שינויים ולקבל לבקש רשאי הבעלים .28
 בניית לפני ימים כחודש לפחות שיתבקשו קירות הזזת של בשינויים שמדובר בתנאי, תשלום

 . ובקונסטרוקציה הכללית ובאינסטלציה בתכנון יפגעו לא ואשרלדירתו  קירותה

 

כל הוראה לביצוע שינויים כאמור לעיל תינתן בדרך של הסכם שינויים שייערך בין הקבלן לבין  .29
הבעלים, מראש ובכתב )להלן: "הסכם שינויים"(. הסכם השינויים יכלול את פרטי השינויים, 

 ינויים. מחירם והזמן בו תידחה מסירת הדירה החדשה כתוצאה מביצוע הש

 

 הקבלן התחייבויות

 מנת-על , מייד בסמוך לאחר חתימת הסכם זה,סבירה בשקידה לפעול מתחייב היזם/הקבלן .30
 של לאישורה להביאלהגיש את התוכניות ובין היתר ו מולקדלהוציא אל הפועל את הפרויקט, 

 תא להרוס יהיה שניתן מנת על, לנדרש בהתאם, מפורטת תכנית או מקומית מתאר תכנית
בהתאם להיתרי הבניה המפרטים  תחתיהם חדשים מבנים ולהקים במתחם הקיימים המבנים

 והכל לא יאוחר מהמועדים להלן: וכיו"ב

 
מבעלי הדירות בשני הבניינים על הסכם פינוי בינוי  24ועד שחתמו חודשים מהמ 6-לא יאוחר מ .31

יפו את -יה בתל אביבלהגיש לועדה המקומית לתכנון ובנלהכין ובנוסח זה, מתחייב הקבלן 
טיוטת התכנית, כשהיא מוכנה להגשה,  התוכנית החדשה לפינוי ובינוי המתחם. בתוך פרק זמן זה

במידה להערותיהם ותתוקן בהתאם  י הבעליםנציגעל כל חלקיה, תוצג , בטרם הגשתה, מלפני 
כי אין  ,דעהתימסר הובמידה ו. )בבחינת אפשרות/היתכנות תיכנונית( ויהיו כאלה ובמידת האפשר

לנציגי הבעלים יום מיום שהוצגה  14הערות, או לחילופין לא התקבלו הערות תוך  הבעליםבפי 
המקומית, על  הטיוטת התכנית, תוגש מייד התכנית לוועדה המקומית. משהוגשה התכנית לוועד

 להעביר העתקים מן התכתובת שבינו או מי מטעמו לבין רשויות התכנון, לעורכי היזם/הקבלן
, ולפעול בשקידה הראויה וללא דיחוי בהתאם להוראות והערות של הצדדים ולנציגי הבעלים הדין

 רשויות התכנון.

 
מבעלי הדירות בשני הבניינים על הסכם פינוי בינוי בנוסח זה,  24חודשים מהמועד שחתמו  12תוך  .32
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 .הסכמה עקרונית של מהנדס הרשות המקומיתלהשיג  מתחייב הקבלן
ים לאישור התוכנית המפורטת )התב"ע(, הקבלן יחל בהכנות תוכניות עקרוניות במהלך ההליכ

ויתוקנו בהתאם להערותיהם  ,למתחם ולבניינים וישלח העתק מהן לנציגי הבעלים טרם הגשתן
במידה ויהיו כאלה ובמידת האפשר )בבחינת אפשרות/היתכנות תיכנונית(. במידה ותימסר הודעה, 

יום מיום שהוצגו לנציגי  14, או לחילופין לא התקבלו הערות תוך כי אין בפי הבעלים הערות
הבעלים, יוגשו מייד התכנית לוועדה המקומית. על היזם/הקבלן להעביר העתקים מן התכתובת 
שבינו או מי מטעמו לבין רשויות התכנון, לעורכי הדין של הצדדים ולנציגי הבעלים, ולפעול 

 הוראות והערות רשויות התכנון.בשקידה הראויה וללא דיחוי בהתאם ל
 
 

 ים, אשר יאכלסו לפחות את הבעלים,החדש ניין/יםלב בניה היתר להוציא מתחייב היזם/הקבלן .33
וזאת בכפוף לפינוי כל  המפורטתהתוכנית  או המתאר תכנית אישור מיום חודשים 12 בתוך

 הדיירים המתגוררים בבניינים שפינויים יהיה תנאי למתן היתר בניה.

 
 מיום ימים 30 בתוך החדש הבית להקמת והבניה ההריסה בעבודות להתחיל מתחייב ם/הקבלןהיז .34

 פיל – הקיים הבניין מן הדיירים אחרון התפנות ממועד ימים 30 בתוך או, בנייה היתר שנתקבל
הצדדים יפעלו בשיתוף פעולה וככל שחובת תום הלב תחייב זאת, ולשם ייעול הפרויקט,  .המאוחר

 מור בסעיף זה.יסטו מן הא
 

לא עמד היזם/קבלן בהתחייבויותיו הנ"ל במועדים הנקובים לעיל לביצוע פעולה מהפעולות, החל  .35
ל מהגשת התוכנית, השגת אישורים וכו' וכיו"ב כמפורט לעיל, יהיו רשאים נציגי הבעלים להודיע ע

ן לא תיקן ביטול ההסכם, ובלבד שמסרו ליזם/קבלן התראה מראש ובכתב בגין כך, והיזם/קבל
 ימים. לצורך מסירת הודעת ביטול ידרש רוב של הבעלים. 21זאת תוך 

 
 מיום חודשים 30 -מ יאוחר לא ולסיימה רציפה בצורה בבניה להמשיך מתחייב היזם/הקבלן .36

סיום הבניה, יחשב שהבניין, הדירות ומערכותיהם יושלמו בהתאם להיתר הבניה  .הבנייה תחילת
 ים ויתר התשתיות והמערכות )מעלית וכיו"ב(, ויהיו מוכנות למגורים,ולמפרט, יחוברו לחשמל, מ

חודשים מתום המועד הנ"ל לא יהווה הפרה של  6סיום הבנייה בתוך . 4לרבות לאחר קבלת טופס 
 6 בתוך להשלים היזם/הקבלן יכול המשותפים והשטחים החצר של סביבתי פיתוח הסכם זה.

לא יאוחר . וליחידות למבנה ונוחה נאותה גישה תאפשרשת ובלבד המבנה בניית מסיום חודשים
 חודשים מסיום הבניה מתחייב היזם/קבלן להשיג תעודת גמר. 6-מ

 
 היזם/הקבלן ידי על לדחייה ניתן יהיה הבנייה סיום מועדדלעיל,  36מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .37

קבלן ו/או מי מטעמו /אשר אינם תלויים ביזם עיכובים בשל, דלעיל למפורט מעבר נוספת לתקופה
 בכלליות לפגוע ומבלי, כולל, עליון מכוח כתוצאה או עליהםכל  שליטה קבלןיזם/ל שאין או

 במקום טבע פגעי(, הבנייה אתר) הפרויקט במקום פיגוע או/ו איבה פעולות, מלחמה, לעיל האמור
 הקפאת, קבלן/שלא באשמת היזם מוסמכת רשות ידי על בנייה על איסור(, הבנייה אתר) הפרויקט

 יםעיכוב, בנייה בפועלי או/ו בניין בחומרי ארצי מחסור,  שלא באשמת היזם/קבלן דין פי על בנייה
 שיתבררוו שלא באשמת היזם/קבלן ו/או צווים שיפוטיים מוסמכת רשות של צווים עקב בבנייה

 בהסכם להתחייבותם בניגוד שכנים או בעלים דרישות עקב שנגרמו או בדיעבד מוצדקים כלא
 האירועים הנ"ל ימנעו בפועל את הבניה או את השלמתה במועד.פוף לכך כי , והכל בכהקבלן כלפי

בהתאמה לתקופה בה לא  הסיוםבמקרה של עיכוב עקב הסיבות הנ"ל או אחת מהן, יידחה מועד 
 ולא יכולה היתה להתנהל עבודת הבניה. התנהלה עבודת הבניה

 
 הזמן לפרק בהתאם ידחה המסירה שמועד הרי בדירה תוספות או/ו שינויים יבצע שהבעלים ככל .38
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היה פרק הזמן הנדרש לביצוע  .הבעלים בדירת שבוצעו תוספות /לשינויים הנדרשהסביר 
השינויים/תוספות, זהה לפרק הזמן הנדרש לבנייה ללא אותם שינויים/תוספות, לא ידחה מועד 

 המסירה כלל.

 
 שם על הבעלים דירת את ולרשום משותף כבית דשהח הבית את לרשום מתחייב היזם/הקבלן .39

לעניין בהתאם לתקופות הנקובות  וזאת להלן 76 בסעיף כאמור המקרקעין רישום בלשכת הבעלים
 דירת היזם/הקבלן ידי על תיוחד המשותף הבית רישום םע .1973-זה בחוק המכר )דירות(, תשל"ג

 צדדים לכל או לקבלן היזם/הקבלן ותודיר לבעליהן אחרים בעלים של דירות, לבעלים הבעלים
 על דירת הבעלים הבעלות. יחוד הדירות יעשה על ידי רישום הזכויות ממנו שרכשו שלישיים

 .בלשכת רישום המקרקעין

 
 ביטוחאחריות ו

על הקבלן לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל על ביצוע העבודה ועל כל הוראה בדין לגבי  .40
 .שמירה על  בטיחות בעבודה

 
מיום העמדת האתר כולו או מקצתו לחזקת הקבלן ועד גמר הבניין ואכלוסו, יהיה הקבלן אחראי  .41

על חשבונו בכפוף לכל דין ובכפוף להוראות הסכם זה לשמירת החומרים, הציוד, המתקנים 
 ידי הקבלן לאתר.-והחפצים שהובאו על

 
ן וסוג שהוא ילכל נזק מכל מ הקבלן יהיה אחראי מיום העמדת האתר לחזקתו עד לאכלוס הבניין, .42

הנובע ממעשה או שיתרחש בשטח הפרויקט, ולרבות כזה שייגרם לבעלים ו/או לצד ג' כלשהו 
 מחדל של הקבלן, עובדי הקבלן ו/או מי מטעמו.

 
צוע העבודות או בקשר לכך ותוך כדי או יוך כדי או עקב בת -הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם  .43

ע העבודות, ולכל נזק שייגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי ביצו-עקב ביצוע או אי
מטעמו, לגופו או לרכושו של אדם כלשהו, כולל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, אנשים המבקרים 
ברשות או העובדים באתר או המשתמשים בו וזאת מבלי לגרוע מאחריות לפי כל דין. הקבלן 

לוט פי פסק דין ח-הוצאה שהבעלים יידרש לשלם או להוציא עלישפה את הבעלים על כל סכום או 
ת כלשהיא בגין כל נזק שנגרם כמפורט לעיל, כולל הוצאות משפטיו שאינו ניתן לעיכוב ביצועו/או 

 ושכ"ט עו"ד.
 

היזם מתחייב לבטח בביטוח מתאים לכיסוי הסיכונים הכרוכים בביצוע הפרויקט ובכלל זה  .44
בעלים, לדיירים, לרכוש הדיירים, לרכוש המשותף לשיפוי סיכונים לבעלים, לדירות ה

הבעלים/הדיירים ו/או צדדי ג' בגין כל נזק שעשוי להיגרם להם עקב ובשל ביצוע העבודות ו/או 
הפרויקט. היזם יבטח את עצמו, עובדיו, קבלני המשנה שלו וכל מי שיהיה קשור בעבודות בניה 

ם ומעבידים כולל נזקי אש, שיטפון, רעש וסיכונים מטעמו, בפוליסת הביטוח של אחריות קבלני
מקובלים אחרים, שתוצא ע"י חברת ביטוח מורשית ובעלת מוניטין בישראל. במקרה של גרימת 
נזק לדירות הבעלים ו/או לבניין וקבלת פיצוי מחברת הביטוח, ישתמש היזם בכל סכום שיתקבל 

 .ויתר התחייבויות היזם על פי הסכם זה ההבניעל ידו לשם תיקון הנזק שנגרם, ולהשלמת ביצוע 
 

פרט לביטוחים הנזכרים לעיל יוציא היזם פוליסת ביטוח סיכוני צד שלישי, שתכסה אותו ואת  .45
ו בעלי הדירות כנגד כל תביעה של צד שלישי על נזק שנגרם לו כתוצאה מפעולות הבנייה ו/או היות

 .במקרקעין או בסמוך להם
 

זם לתחילת עבודות במקרקעין, ימסור היזם לנציגות )והעתק לב"כ ימים טרם כניסתו של הי 10 .46
 .הבעלים( אישור עריכת ביטוחים חתום על ידי החברה המבטחת
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ל כמו כן, מתחייב היזם לערוך ולקיים, באחריותו ועל חשבונו או על חשבון הקבלן המבצע, את כ   .47

לפי הסכם  הריסה והבניהה שאר הביטוחים וההתחייבויות הדרושים ו/או הנדרשים לשם ביצוע
  :זה, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור

 
נוע כתוצאה משימוש בכלי רכב, ציוד הנדסי וכל כלי נע או ממלצד ג' ו/או לרכוש צד ג' ביטוח נזק  .48

אחר לרבות: מנופים, מלגזות וכל כלי אחר המוגדר ככלי רכב מנועי ו/או ציוד מכני הנדסי או 
אשר נהוג ו/או סביר בסדר ל ידי היזם ו/או מי מטעמו ובגבול אחריות אחר, המובאים לאתר ע

 .ט שכזה ולנזקים שהוא עשוי לגרוםגודל פרויק
 

ביטוח "אחריות מקצועית" המבטח את חבותו של היזם ו/או מי מטעמו בשל הפרת חובה  .49
 מקצועית שמקורה במעשה, רשלנות, טעות או השמטה בגבולות אחריות שלא יפחתו מהמקובל

נשוא הסכם זה במועד קבלת היתר הבניה, למקרה ולתקופת  הפרויקט והבניהבשוק להיקף וסוג 
הביטוח. היזם מתחייב כי תוקף הביטוח יהיה בתוקפו במשך כל תקופת הביצוע ובתקופה נוספת 

אחר סיום העבודה, כמו כן ייכלל בפוליסה סעיף המאריך את תקופת חודשים ל 36 -שלא תפחת מ

  .חודשים נוספים 12 -תקופה נוספת שלא תפחת מה"גילוי" ל
 

וחד: ביטוח העבודות, ביטוח אחריות מקצועית ויתר הביטוחים שיערוך היזם, יקראו להלן, במא) .50
  ם"("ביטוחי היז

 
יהיו מבוטחים נוספים בפוליסות ביטוחי היזם, אשר תכלולנה סעיף שיבוב ואחריות  הבעלים .51

)ו/או מי מטעמם( בכל מקרה שהוא.  הבעליםלחזור אל  צולבת לפיהם לא תוכל חברת הביטוח
הפרויקט תקבולי כספי הביטוח ישמשו בראש ובראשונה לצורך כינון הנזק, שיקום ולהשלמת 

  .ויתר התחייבויות היזם על פי הסכם זה והבניה
 

נזקים טוטליים מובהר כי ביטוחי היזם יכללו סעיף המבטח את כל הדרוש ביטוח במקרה של  .52
  ., לרבות ביטוח מפני רעידות אדמה החל ממועד קבלת היתר הבניהןלבניי

 
ים ביטוחי היזם יהיו קודמים לכל ביטוח שייערך על ידי הבעלים ובפוליסות יכלל סעיף לפיו מוותר .53

 .המבטחים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף בביטוחי הבעלים
 

 ו/או הבנייה טרם הסתיימו העבודות י אישורי הביטוח,פ-היה ובמועד סיום תקופת הביטוח על .54
נשוא הביטוח, מתחייב היזם להאריך את תקופת הביטוח או לערוך ביטוח לתקופה נוספת, 
ולהפקיד בידי הדיירים את אישור עריכת הביטוח המתאים בגין עריכת הביטוח לתקופה נוספת, 

היזם מתחייב לחזור  י אישור הביטוח.פ-יום לפני תום תוקף הביטוח על 14 -וזאת לא יאוחר מ
ולהפקיד את אישור עריכת ביטוח כאמור במועדים הנקובים, וזאת עד לסיום התחייבותו לעריכת 

  .ביטוח כאמור בסעיף זה לעיל
 

ו מובהר בזאת כי אין בעריכת פוליסות הביטוח כאמור לעיל, כדי לגרוע ו/או להפחית מאחריות .55
 .וראות הסכם זה ו/או על פי כל דיןמהתחייבויותיו לפי ה, לרבות היזם הבלעדית של

 
כמו כן ולמען הסר כל ספק מוסכם בזאת, כי היזם לבדו יישא בסכומי ההשתתפות העצמית  .56

 .הנקובים בפוליסות הביטוח
 

שיפוי היזם פוטר את הבעלים ואת הבאים מטעמם מאחריות לכל אבדן ו/או נזק בגינו הוא זכאי ל .57

 .על פי פוליסות הביטוח לעיל
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היזם יהיה צורך בעריכת ביטוח/ים נוסף/ים ו/או משלים/ים לפוליסות הנזכרות לעיל,  אם לדעת .58
  .מתחייב היזם לערוך ולקיים את הביטוח/ים הנוסף/ים ו/או המשלים/ים כאמור

 
כל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים לביטוחי היזם יכלול סעיף בדבר ויתור החברה המבטחת על  .59

ט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון(, וכל ביטוח חבויות נוסף ו/או זכות תחלוף כלפי הבעלים )למע
משלים יורחב לכלול את הבעלים כמבוטחים נוספים בגין אחריות למעשי ו/או מחדלי היזם, 

 .ובכפוף לסעיף אחריות צולבת כמפורט לעיל
 

סעיף זה )ביטוח( הינו סעיף יסודי בהסכם, והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. היזם  .60
חייב לשלם את הפרמיות ולשמור על ביטוחי היזם בתוקף עד למועד סיום כלל העבודות מת

במקרקעין, הן העבודות המבוצעות עבור הבעלים, הן השלמת דירות היזם, והן עבודות הפיתוח 

  .וכיו"ב, לרבות עד קבלת תעודת הגמר ואף לאחר מכן אם יהיה צורך
 

המצויים בידו או הדורשים את ור לו מסמכים בבקשה שימסבכתב לבעלים  היזם/הקבלןפנה  .61
לשם קידום הליך רישום זכויותיו, והדייר לא השיב חתימתו )מבלי שהדבר יטיל עליו הוצאות( 

ימים  30ולאחר שנמסרה התראה בכתב של ימים מיום הפנייה,  30בתוך  היזם/הקבלןלפניית 
אירועים א נסיבות שאינם בקשר למסמכים שלא עקב  והבעלים לא קידם את עניינונוספים 

והבעלים יבצע רישום  הספציפי מלרשום זכותו של הבעלים היזם/הקבלןיהיה פטור , אזי בשליטתו
אין  ., ובלבד שהדבר לא יגרע מהתחייבותו של היזם לרשום זכויות יתר הבעליםזה בכוחות עצמו

הבעלים, למרות  באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבותו של היזם/קבלן מלרשום את יתר זכויות
  בעלים כזה או אחר.

 
 פיקוח 

, יהיו רשאים, למנות, בהודעה בכתב לקבלן, מהנדס הנדסאי, אדריכל באמצעות הנציגותהבעלים  .62
או איש מקצוע אחר בעל כישורים מתאימים כמפקח אחד אשר יפקח מטעמם על ביצוע העבודות 

 לסרב לזהותו רק מטעמים סבירים. יהיה רשאי הקבלןכאשר  ,בפרוייקט )להלן ולעיל: "המפקח"(
 . 

פי דרישתו -הקבלן ימסור למפקח, על  די הקבלן.י-בדוק את אופן ביצוע העבודות עליהמפקח  .63
הסבירה, פרטים, הסברים ומסמכים שיהיו ברשותו, לרבות עותק אחד מכל תכניות הבנייה 

ש מעת לעת מהקבלן, )לרבות תכניות אינסטלציה, חשמל וכיוצ"ב(. וכן יהיה רשאי המפקח לדרו
לעיין ולקבל העתק אחד של כל הקשור עם בדיקות של מכון התקנים ו/או של כל גוף ו/או מוסד 
דומה, כל ההיתרים, רישיונות, תכניות וכיוצ"ב, וכן בכל מסמך נוסף ו/או אחר הקשור בפיקוח 

 ההנדסי על הקמת הפרוייקט שימצא ברשותו של הקבלן.

 
שיימצא כל העת באתר העבודות, וירשום ביומן, כל מה שנהוג ומקובל הקבלן ינהל יומן עבודה,  .64

לרשום ביומני עבודה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ירשום הקבלן ביומן העבודה את 
הסידורים והעבודות שעל הקבלן לבצע בהתאם להסכם זה, ובכלל זה תקלות והפרעות בבניית 

גובת הקבלן ידי המפקח, ת-הערות שניתנו לקבלן עלהבניין, שלבי ההתקדמות בביצוע העבודות, 
 להערות המפקח והערות שנתקבלו מנציגי רשויות מוסמכות.

 
מודגש כי למפקח לא תהיינה סמכויות להורות על ביצוע פעולות כלשהן, וכל שיהיה רשאי לעשות  .65

 הינו לקבל מידע, מסמכים והבהרות כמפורט לעיל ולהלן ולמסור מידע לבעלים.

 
 בלבד. יזםלויות בגין שכירת שירותי המפקח תחול על הכל הע .66
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אין בפעילות המפקח כדי להטיל אחריות כלשהי על הבעלים בקשר עם העבודות, וכל האחריות  .67
 בגין כך תהיה של הקבלן בהתאם להוראות  ההסכם, ללא כל שינוי.

 
 מפקח.למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הבעלים אינם חייבים להשתמש בזכותם למנות  .68

 

 החדשה הדירה ומסירת הנוכחית הדירה פנוי

 הדירה את יפנה הוא היזם/הקבלן הודעת את שיקבל מיום יום 90 בתוך כי מתחייב הבעלים .69
 ובתנאי, ואדם חפץ מכל ריקים יהיו לה הצמוד וכל שהדירה כך צמודותיה כל את וכן הנוכחית

 כמפורט ערבות הבנקאית )"חוק מכר"(ה את מזמיןב"כ הל היזם/הקבלן ימסור הפנוי שכנגד
י , יעמיד היזם על חשבונו חברת אריזה והובלה לצורך פינוי הדירה והעברתה על פלהלן 101 בסעיף

 ימסור וכן , ימסור לב"כ הבעלים ערבות בנקאית בגין דמי השכירות כמפורט להלןדרישת הבעלים
כפוף לקבלת היתר בניה מתאים והכל ב, השכירות דמי של הראשון הרבעון תשלום את מזמיןל

עם פינוי אחרון הדיירים בבניין הקיים, . וכנגד מסירת ייפוי הכוח המפורט להלן לב"כ הבעלים
 ימסור ב"כ הבעלים את הערבות הבנקאית לכל הדיירים בבניין ואת ייפוי הכוח לקבלן.  

 
יום  60תו בתוך מוסכם בזאת כי במידה שמי מיתרת הדיירים בבניין הקיים לא יפנה את דיר .70

ממועד מסירת הערבות הבנקאית לידי ב"כ הבעלים, הדייר שלא פינה את דירתו במועד כאמור 
לעיל יחוב בכל ההוצאות והנזקים שנגרמו לקבלן עקב אי פינויו במועד, לרבות דמי השכירות 

 והוצאות ההובלה של הבעלים שפינו את דירותיהם במועד.

 
, חב עוד בפינוי יתר הדיירים במבנה היזם/הקבלן, אין להתפנות הודיע מי מהבעלים כי הוא מסרב .71

הקבלן יעשה ככל שיש בידו כדי לפנות את כל הדיירים,  .אלא מיד עם אכיפת הפינוי על הסרבן
 לרבות באמצעות נקיטת הליכים משפטיים וכיו"ב.

 
ום תקופת יום נוספים מת 120את דירתו בתוך  לא יפנה הבניין הקייםבמידה שדייר מדיירי  .72

 רשאי היזם/הקבלן, יהא או לאחר הגשת תובענה או נקיטת הליכים לפינוי, לפי המאוחר ההודעה
 שהעסקה במקרה. משנהו כלפי תביעה או טענה הצדדים מן לצד שתהא מבלי העסקה את לבטל

ב"כ ל שנמסרה והערבות לבעלים בדירה החזקה את היזם/הקבלן ישיב, אלו בנסיבות תבוטל
 לא זו תקופה במהלך לבעלים ששולמואו כל סכום אחר  השכירות דמי. לקבלן בתוש בעליםה

 .לקבלן יושבו
 

ת יוודא כי כל תכול הבעלים, על חשבונו הציוד את להוביללארוז ו היזם/הקבלן בחובת לפגוע מבלי .73
י נארז והובל ע" המקרקעין בגבולות שנמצא ביתו מבאי למי או/ו לו השייך הציוד כל דירתו לרבות

יוכל להורסה  היזם/הקבלןדירתו ריקה מכל אדם וחפץ כך שהיזם קבלן לדירה המושכרת, כאשר 
 .על אתר

 
 את בבניין הקיים הדיירים כל פינו לא עוד כלדלעיל,  69בכפוף לאמור בסעיף  כי, לבעלים ידוע .74

 ממועד ימים 30 בחלוף רק אלא הבנייה בעבודות להתחיל היזם/הקבלן חייב לא דירותיהם
-כמו כן ידוע לבעלים שאי מסירת החזקה על ידו ואי .מהבניין הקיים הדיירים אחרון נותהתפ

 אחד דייר אפילו כי ידועעוד  לבעלים קיום ההסכם בכלל מצידו, עלולים לפגוע ביתר הדיירים.
 אלא הבנייה בעבודות להתחיל היזם/הקבלן יוכל לא, החזקה את ולמסור להתפנות יסרב בבניין
 לביטול היזם/הקבלן ומזכות אחרת הוראה מכל לגרוע מבלי והכול, בפועל מפינויו ימים 30 בחלוף

 .דלעיל 73 סעיף להוראת בהתאם ההסכם
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 בנייתה סיום לאחר, לבעלים שתיבנה החדשה הבעלים דירת את למסור, מתחייב היזם/הקבלן .75
 הבניה סיום זה ןלעניי. לעיל 36 בסעיף האמור במועדומוכנה לאכלוס  ומושלמת גמורה כשהיא

 בתוך להשלים היזם/הקבלן יכול אותם המשותפים והשטחים החצר של סביבתי פיתוח כולל אינו
 . לדירות שבבניין החדשנוחה  גישה שתתאפשר ובלבד הבניין החדש בניית מסיום חודשים 6

 
 יום 60 לאחר שיהיה המסירה מועד על לבעלים יודיע הבעלים דירת בניית את היזם/הקבלן סיים .76

 בדירה החזקה את ולקבל המסירה במועד לדירה להגיע חייב והבעלים ההודעה ממועד לפחות
 במועד המסירה ייערך פרטיכל מסירה, אשר ירשמו בו כל הליקויים הנראים לעין, לתיקונם. לידיו

, ייקבע מועד נדחה, ככל הניתן בתיאום הבעלים האמור במועד הבעלים הגיע לאע"י היזם/קבלן. 
ם לא יגיע הבעלים אף למועד ימים לאחר המועד המסירה המקורי, וא 14-ל לא יאוחר משיחו

 החלים וההיטלים האגרות המסים כל לעניין המסירה כמועד האמור במועד שיראו הרי הנדחה,
 החובה הפסקת לעניין כמסירה זה מועד יחשב וכן 89-90בסעיפים בכפוף לאמור  הבעלים על

 זה בסעיף האמור למרות.  הבנקאית הערבות בדבר ההסדרים ולעניין לבעלים דירה שכר לתשלום
 היזם/הקבלן יודיע הבנייה מתחילת חודש 22 תום לפני הבנייה את יסיים היזם/הקבלןש ככל

 את ולקבל להתייצבכאמור  מתחייב והבעלים, מראש יום 90 והמסירה הבנייה סיום על לדייר
 .עימו שיתואם במועד החזקה

 

 סיםומ תשלומים

הצדדים מסכימים כי העסקה דנן הינה עסקת "נטו", דהיינו היזם יישא בכל ההוצאות ו/או  .77
העלויות ו/או המיסים ו/או האגרות ו/או ההיטלים ו/או הקנסות ו/או כל תשלום אחר כלשהו 

או אשר ינבע מהוראות ביצוע הסכם זה, בין אם יחולו ו/או יתקבלו בידי הבעלים ובין אם יחולו ו/
, אגרות והיטלים, ככל שאלה יחולו, היטלי השבחה ופיתוח, א רקלו בידי היזם, לרבות אך ליתקב

מע"מ שיוטל על היזם ועל הבנייה, ככל שיוטל, שכר יועצים, אדריכלים, מפקחים, מהנדסים, 
וכל תשלום, הוצאה הוצאות משפטיות בקשר להליכים, לרבות כנגד דיירים סרבנים וכו', עו"ד, 

 כו', ולמעט הוצאות אשר הוחרגו במפורש בהסכם זה להלן.אגרה, קנס ו

 
היזם/קבלן מתחייב בפני הבעלים, כי הבעלים לא ישלמו, בין במישרין ובין בעקיפין, כל תשלום  .78

, תשלומים למינהל, מכל מן וסוג שהוא בקשר להסכם זה, יישומו והוצאתו לפועל, לרבות מיסים
מפורש. כמו כן לא ישלמו כל הוצאה ו/או עלות,  כגון אגרות והיטלים, למעט אלה אשר הוחרגו ב

שכר יועצים, מתכננים, בניה, חיזור לתשתיות וכיו"ב שיועסקו בקשר לפרויקט, וכי היזם יישא 
 בכל התשלומים הללו.

 
 

, לבניה וחשמל מים לרבות בנייהל בקשר ההוצאות כל את חשבונו על לשלם מתחייב היזם/הקבלן .79
 מודדים, יועצים, מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, שילוט, גידור, עבודה, חומרים, קבלנים ביטוח

 . הבית הריסת בגין ההוצאות כל וכן', וכו

 
 היטלי לרבות ותשתיות פיתוח בניה והיטלי אגרות, השבחה היטל לשלם היזם/הקבלן מתחייב כן .80

 .הבעלים דירת וא/ו החדש הבית לבניית בניה היתרי קבלת לצורך הנדרשים ומדרכה כביש סלילת
אך  לעיל 14בכל מקרה בו יחול היטל השבחה, תעמוד לקבלן ברירת ביטול ההסכם כאמור בסעיף 

. הדייר מסכים ומתחייב בזאת כי כל זכות ו/או יתרה ו/או פטור אשר יעמדו 15בכפוף לסעיף 
ת לרשותו על פי כל דין מאת וכלפי כל רשות ובכלל זה המועצה המקומית בכל הנוגע לאגרו

והיטלים אשר חובה לשלמם כתנאי להוצאת היתר בנייה ובניית הבניין החדש, ושאם יזקוף אותם 
יוכל הוא להביא לחסכון בעלויות הקבלן, ישתף הוא פעולה על מנת להמחות  היזם/הקבלןלטובת 
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את זכותו לקיזוז או לפטור מהתשלומים באופן שייזקפו תשלומיו או זכויותיו לטובת 
והיזם העמיד לטובתו בטחונות, ככל  בו בדרך כלשהילפגוע לבד ואין בדבר כדי וב היזם/הקבלן

  .שיידרש
 

 אגרותוכן הגז  הביוב המים, החשמל לרשת הבניין חיבור הוצאות לשלם עוד היזם/הקבלן על .81
]בלשכת רישום  הבעלים שם על בעלותה ורישום המשותף הבית רישום לצורך הנדרשות והוצאות

 לא מקרה בכל הבעלים ספק הסר למען. מודד ושכר ד"עו טרחת שכר רבותל המקרקעין וכו'[
 . הרישום בגין או זה חוזה בגין קבלן של ד"לעוה ד"עו טרחת שכר ישלמו

 
 – רכוש ומס  זה הסכם נשוא העסקות או עסקהה בגין( שיחול ככל) רכישה ישלם מס היזם/הקבלן .82

 היזם/הקבלןש מיום כויות הבניה העודפותהבעלים בקשר לדירה ולז על שיחול וככל שיהיה ככל
מס שבח בגין מכירת היזם/הקבלן. כן ישלם הבעלים דירת של המסירה למועד ועד בבניה יחל

בסעיף הזכויות לקבלן. בכל מקרה בו יחול מס שבח, תעמוד לקבלן ברירת ביטול ההסכם כאמור 
 .15לעיל אך בכפוף לסעיף  14
 

 שירותי בגין מ"המע בתשלומי היזם/הקבלן ישא דין פי על היזם/הקבלן על החל מ"למע בנוסף .83
בכל מקרה בו יחול מע"מ על שרותי הבניה  .כך בגין מ"מע שיחול ככל לבעלים הניתנים הבנייה

לעיל אך  14בסעיף הניתנים לדיירים על יד הקבלן, תעמוד לקבלן ברירת ביטול ההסכם כאמור 
 .15בכפוף לסעיף 

 
בכל מקרה בו יחול  .זה חוזה נשוא עסקות/העסקה על שיחול ככל המכיר במס ישא היזם/הקבלן .84

 .15לעיל אך בכפוף לסעיף  14בסעיף מס מכירה, תעמוד לקבלן ברירת ביטול ההסכם כאמור 

 
כל מס ו/או היטל ו/או תשלום הכרוך באיחוד וחלוקה של המקרקעין, ורישום הבית היזם ישא ב .85

יחול על הקבלן וישולם , ום הבניינים כבתים משותפיםהוצאות אגרות ומיסים בגין רישהמשותף, 
 197מקומית שיפוי ו/או פיצוי בגין סעיף ידי הוועדה ה-ככל שיידרש על, לרבות תשלום על ידו

עדה המקומית יחול הדבר על ו, או ביצוע מטלות שהטילה הו1965-יה, תשכ"הילחוק התכנון והבנ
ו/או מס שיחולו על הגשת תב"ע חדשה ו/או עקב כל תשלום ו/או הוצאה ו/או היטל . וכן הקבלן

ל , וכן כף לתב"ע חדשה יחול על הקבלן בלבדהגשת תב"ע חדשה ו/או עקב אישור ו/או מתן תוק
אגרה, מס או היטל, אשר יחול בגין קבלת היתרים לבניית הבניין ולביצוע שאר התחייבויות 

ות והיטלי פיתוח )כבישים, מדרכות, הקבלן לפי הסכם זה יחולו על הקבלן בלבד, ובכלל זה אגר
 . רש והן אלה החלים לפי השטח הבנויביוב ותיעול( הן אלה החלים לפי שטח מג

 
רישום הזכויות ובכלל זה רישום בית משותף ורישום בטרחת עוה"ד וההוצאות בגין הטיפול -שכר .86

דירה החדשה על ים. מובהר כי הבעלים לא ישאו בתשלום כלשהו בגין רישום הבעלהיחידות ע"ש ה
 שמם.

 
 או, שבח ממס בפטור מגורים דירת האחרונות השנים בארבע הוא לא מכר/מכר כי מצהיר המוכר .87

 ארבע במשך בבעלותו הייתה ולא האחרונים החודשים 18 במשך בפטור דירה הוא מכר לאמכר/ש
 מצותול לבקש הוא מתחייב זו עסקה במסגרת וכי, אחת מגורים מדירת יותר האחרונות השנים

(, ורכישה מכירה, שבח) מקרקעין מיסוי לחוק ז49 לסעיף בהתאם שבח ממס לפטור זכאותו את
 והמתחם במידה. ממס מרבי לפטור שתביא אחרת חוק הוראת לכל בהתאם או/ו 1963-ג"התשכ
 היהי, 1963-ג"התשכ, מקרקעין מיסוי לחוק 4 חמישי פרק לפי בינוי לשם לפינוי כמתחם יוכרז
 . ז49תחת השימוש בפטור לפי סעיף  כב49 בסעיף הקבוע בפטור השימוש לעשות הבעלים זכאי
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 היזם/הקבלן עלויות להפחתת להביא מנת על מס הטבת בכל שימוש לעשות מתחייב הבעלים .88
 שיידרש ככל פעולה ישתף והבעלים, והפחתת שיעור המס שבח פריסת לרבות, זו עסקה במסגרת

, והכל בכפוף לכך שהבעלים לא יפגעו מכך הקבלן לדרישת בהתאם כך לשם היזם/הקבלן ידי על
 .דרש היזם יעמיד לצורך כך בטחונותו/או וככל שיי

 
 לצדדים שלישיים למכירתן עד מכורות לא דירות בגין הבית ועד תשלומיאת  ישלם היזם/הקבלן .89

שים חוד 12עד למועד איכלוסם ע"י צדדים שלישיים, וכן תשלומי ועד בית של הבעלים למשך 
 הדירות כל ימכרו שלא ככל כי מסכימים הצדדים. ממועד האיכלוס בגין כל דירה ודירה חדשה

 רשאי היזם/הקבלןש הרי כאמור תשלומי ועד בית חבות היזם/הקבלן על ותחול החדש בבניין
לתשלום כנהוג בנסיבות אלה,  בתמורה והאחזקה הגינון, הניקיון שירותי את החדש לבנין לספק

 .החודשים ממועד האיכלוס 12 למעט בגין

 
הקבלן מתחייב לפנות למועצת העיר בבקשה שתחליט על מתן הנחה לבעלים בארנונה בגין הפרשי  .90

חודשים או לתקופה אחרת בהתאם להתייעצות עם נציגי הבעלים  18שטחי הדירות לתקופה של 
 ובאי כוח הצדדים.

 
 ויבוטל במידה, הקבלן זכאי, לשהיכ לרשות תשלומים ב"וכיו היטלים, מיסים, אגרות שולמו .91

. סעיף זה מהווה המחאה אלה סכומים שילם והוא במידה ההשבה או ההחזר לדמי ,ההסכם
להבטחת האמור יחתמו הבעלים על כתב הודעה מלאה וגמורה של הזכות להשבת התשלומים. 

 והמחאה בהתאם לאמור לעיל.
 

 הדירה את הבעלים פינה בו יוםשמ התקופה בגין שכירות דמי לבעלים ישלם היזם/הקבלן .92
 דירת של הבנייה גמר למועד ועד לקבלן בה החזקה את ומסר( הקבלן לדרישת בהתאם) הנוכחית
)צמוד לעליית  לחודש₪  4,000של  בסכום וזאת לבעלים הבעלים בדירת החזקה ומסירת הבעלים

 , לפי הגבוהדיםשיקבע ע"י שמאי מקרקעין מוסכם שימונה ע"י באי כוח הצדאו בסכום  המדד(
. והכרעתו תהיה סופית ומוחלטת – "(דמי השכירות" או "שכר הדירהלעיל ולהלן: ")

 יועברו בכתב הבעלים לבקשת. העוקב לרבעוןמראש  רבעון כל הדירה שכר את ישלם היזם/הקבלן
או ימסר לבעלים שיק של  לקבלן שיימסר הדייר לחשבון בנקאית בהעברה השכירותדמי  כספי

 . לןהיזם/קב

 
מהבעלים משני הבניינים, כי חל שינוי בדמי השכירות  50%בכל מקרה בו תועלה טענה ע"י לפחות  .93

החודשיים, אזי יבחן העניין ע"י שמאי מקרקעין בהתאם לאמור לעיל לצורך קביעה מעודכנת של 
 .גובה דמי השכירות. שכר הטרחה של השמאי ישולם ע"י היזם

 
רבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בגובה השווה לדמי הקבלן יספק לכל אחד מהבעלים ע .94

חודשים  12-, ותתחדש לחודשים 12, לתקופה של החדשה השכירות שנקבעו על פי סוג דירתו
ימים טרם מועד פקיעת הערבות(, שאחרת יהיה רשאים הבעלים  45נוספים מדי שנה )לפחות 

מותנית בקבלת  חודשי שכירות 12 -הפחתת הערבות מסכום השווה ל. לממש את הערבות ולחלטה
הביצוע בו מצוי הפרויקט,  אישורו בכתב של מנהל הפרויקט לפיו על פי הערכתו ובהתאם לשלב

אישור מנהל הפרויקט כאמור לעיל, הערבות  חודשים. התקבל 12 -תושלם הבניה בתוך לא יותר מ
תשאר הערבות בסכום  שכירות. במידה שהתשובה שלילית, חודשי 6עד לסכום בהתאם אך תפחת 

הערבות תוחזק בנאמנות בידי עוה"ד  תפחת עוד עד להשבתה לקבלן. חודשי שכירות ולא 12
חוזרת לעוה"ד הבעלים לממש את הערבות במקרה בו  הבעלים, והצדדים נותנים בזה הוראה בלתי

 בבכת התראה הקבלן שקיבל מיום ,עסקים ימי -7 ל מעברמי השכירות הקבלן איחר בתשלום ד
או בנסיבות בהם לא חודשה הערבות  שולמו שלא השכירות דמי לסכום עד וזאת ,כך על
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היזם מתחייב   .הבנקאית במועד הקבוע לעיל ו/או במקרה של אי השלמת הערבות כמפורט להלן
 להשלים את הערבות שחולטה באופן מיידי, שאחרת המדובר בהפרה יסודית מטעמו.

 
 הבעלים חפצי של והפריקה/התקנה ההובלה ,האריזה אתעל חשבונו  יבצע היזם/הקבלן .95

 יורה עליו אחר למקום או השכורה לדירהומלוא תכולתה  הנוכחית בדירה המצוייםומטלטליהם 
 מקום מאותו הבעלים חפצי של נוספתופריקה/התקנה  הובלה ,אריזה יבצע מכן ולאחר הבעלים

 . החדשה הבעלים לדירת

 
 דין י"עפ לו שניתנת הקלה או/ו פטור בכל להשתמש בלןלק לאפשר מתחייב מצידו הבעלים .96

 הסכם פי על היזם/הקבלן על חלה בגינם התשלום שחובת תשלום או/ו היטל או/ו מס כל בתשלום
 שנים פריסת או/ו הכנסה גובה או/ו גיל בגין  הטבה או/ו הקלה או/ו פטור רק לא אך לרבות, זה

 ידי על שינתן הכוח בייפוי זה לצורך שימוש ולעשות ח"חו שכול או/ו נכות או/ו חדש עולה או/ו
 לדווח מתחייב הבעלים. , ובלבד שאין הדבר יפגע בו, וככל שיידרש יעמיד היזם בטחונותהבעלים

 לצורך שיידרש ככל אישים פרטים לקבלן למסור, לו המגיעים פטור או/ו הקלה כל על לקבלן
 עם בקשר שיידרש מסמך כל על לחתום ןוכ לו ידועים שאלו וככל ההקלה או/ו הפטור קבלת

 . ההקלה או/ו הפטור
 

 החלים השוטפים העירונים והמסים התשלומים כל בתשלום חייב היהי הבעליםכל אחד מיחידי  .97
, גז ,רק לא אך לרבות, שבבניין הקיים ה את דירת הבעליםפינ בו למועד עד הנוכחית הדירה על

 .זה הסכם נכרת אילולי הבעלים נושא היה םבה תשלומיםו, עירונית ארנונה, מים, חשמל
 

 מיוםחודשים  12-החל מ הבעלים דירת על שיחולו השוטפים התשלומים בכל הבעלים ישאו כן .98
 ., ואילך(חזקה לקבל הגיע לא הבעלים בו במקרה) החזקה לקבלת שנקבע מהיום או/ו המסירה

 
 עם בקשר הרשויות עםקשרויות ישתף פעולה עימו לצורך ביצוע ההת הבעליםעל פי הודעת היזם,  .99

 למערכות החיבורים ספק הסר למען'. וכו כ"טל ,בזק, גז חשמל מיםדירתו החדשה לרשת ה חיבור
 .דמי פיקדון שיחולו על הבעליםאך למעט החיבורים למונים לרבות   היזם/הקבלן ידי על ישולמו

 
הנוכחית בהסכמת במידה שניתן יהא לבנות את דירת הבעלים בלא פינוי והריסת הדירה  .100

להסכם  מכל הוראה אחרתהבעלים, לא ישולמו דמי השכירות הנ"ל לבעלים, וזאת מבלי לגרוע 
 זה. 

 

 ערבויות בנקאיות לבעלים

להבטחת חיוביו של היזם/קבלן על פי הסכם זה, לרבות בנייתו של הפרויקט ומסירת דירות  .101
קה לטובת בנק מלווה ופינוי דירות הדיירים החדשות לבעלים על פי הסכם זה, וכנגד שיעבוד החל

לכל אחד מהבעלים בגין כל דירה, ערבות בנקאית בנוסח  הבעלים ומסירתן לקבלן, ימציא הקבלן
( לחוק המכר )דירות(  )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, 1) 2תואם את ההוראות בסעיף 

)להלן: "הערבות חוק  ולפי נוסח שיוסכם עם ב"כ הבעלים בשווי הדירה החדשה, 1974 –התשל"ה 
 מכר" או "הערבות הבנקאית"(.

  
סכום ערבות חוק ( 105-111בסעיפים בכפוף להסדר עם הבנק הממשכן מטעם הבעלים )כמפורט  .102

 נכון למועד הפינוי בשווי דירת הבעלים החדשה בעלים יהיהכל אחד מהמכר שימסור הקבלן ל
. הערבות , שייערך בסמוך למועד הפינוימוסכם, שימונה ע"י באי כוח הצדדיםבהתאם לדוח שמאי 

הדיירים יהיו ביחס למדד במועד עריכת דוח השמאי. מדד המחירים לצרכן עליית תהא צמודה ל
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מאלה הקשורים עם היזם/הקבלן בהסכם, ובתקופה שלא  50%רשאים, בהחלטה ברוב של מעל 
הסכום האמור על  חודשים ממועד מתן הערבויות, לבקש את השמאי לשום מחדש את 12-תפחת מ

  פי מלוא הנתונים בדבר המכירות עד לאותו מועד, ולהביא לעדכון נוסף בגובה הערבויות כאמור.

 
 מכתב ,לקבלן הבעלים דירת מסירת במעמד מהבעלים אחד לכלכמן כן ימציא היזם/קבלן  .103

 ההחרגה המותנה"(  "מכתב  :להלן)  החדשות הדיירים לדירות ביחס מותנה עתידי החרגה
 רשומות שלטובתם אחרים גופים או/ו בנקים לטובת והמחאה להסבה ניתנת תהיה ערבותה

 הבנק לטובת השעבוד לרישום הסכמתם קבלת לצורך וזאת ,הבעלים דירות על משכנתאות
 .לטובתם הרשומה המשכנתא ולמחיקת ההמלוו

 
לפני מועד  ימים 15ערבות חוק המכר ומכתב ההחרגה המותנה יוצאו לזכות הדיירים לפחות  .104

עורכי הדין ימסרו  פינוי דירת הבעלים ומסירתה לקבלן, ויופקדו בנאמנות אצל עורכי הדין.
 הבעלים בחלקה ומסירתה לקבלן. לבעלים את ערבות חוק המכר, רק עם פינוי אחרונת דירות

 ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הבנקאיות, יחולו על היזם/קבלן.

 

 לדייר ומשכנתאות בנקאי ליווי

 סגור בנקאי לווי באמצעות הפרויקט את לממןמתחייב  היזם/הקבלןש לו ידוע כי מצהיר הבעלים .105
וכן את  לדירתו בנוגעבקרקע  זכויותיו כל את ראשון בשעבוד לשעבד לקבלן שרפאתחייב למ והוא

, בכפוף המלווה הבנק לטובת כל הזכויות הצמודות לזכויותיו בדירה לרבות הזכויות העודפות
 על פעולה שתףלו חתוםמתחייב ל הבעלים. הדירה החדשה שוויקבלת ערבות בנקאית בסכום ל

. לצורך ביצוע האמור ו/או להבטחתו, המלווה הבנק לטובת השעבודים העמדת את להסדיר מנת
יחתמו הבעלים על ייפוי כוח המסמיכים את עו"ד לחתום בשמם על מסמכי הבנק המלווה, מבלי 

ימציא  היזם/הקבלןע מההתחייבות של הבעלים לביצוע הנ"ל באופן אישי. שיהיה בכך כדי לגרו
התחייבות הבנק המלווה שלא להעמיד אשראי המובטח בשעבוד כאמור בסעיף זה, עד להעמדת 

יובהר כי היזם/קבלן לא יהא רשאי לרשום שעבוד לטובת הערבות הבנקאית לטובת הבעלים. 
 הבנקאיות לידי ב"כ הבעלים, עו"ד שבתאי גרשון המוסד המלווה אלא כנגד המצאת הערבויות

ו/או עו"ד  שבתאי גרשוןתימסר לידי ב"כ הבעלים, עו"ד שהערבות הבנקאית . ו/או עו"ד מטעמו
 , תימסר לידי הבעלים רק לאחר פינוי כל הבניין הקיים ומסירת החזקה בבניין הקיים לידימטעמו
 הקבלן.

 
 הבנק לטובת השעבוד, למשכנתאות בנק לטובת כויותיוז משכן והבעלים במידה כי ידוע לקבלן  .106

)קרי, מחיקת המשכנתא  "המשכנתא גרירת" בדבר הבנקים בין בהסדרים כרוך יהיה המלווה
הרשומה לטובת הבנק למשכנתאות, כנגד התחייבות הבנק המלווה להעמיד ערבות חוק מכר 

יות על פי הסכם זה לטובת מוסבת לטובת הבנק למשכנתאות עם מחיקת המשכנתא ושיעבוד הזכו
במידה שההסדר האמור לעיל בדבר "גרירת משכנתא" יהיה כרוך בעלות  .הבנק למשכנתאות(
לפיכך מוסכם כי כל אחד בעלות זו.  היזם/הקבלן, ישא , הוצאות וכיו"בכלשהי, כגון אגרות

בות חוק מיחידי הבעלים שעל זכויותיו בחלקה רשומה משכנתא, יהיה רשאי להסב ולשעבד את ער
המכר )בגין הדירה החדשה( לטובת הבנק שהעמיד או יעמיד לו הלוואה מובטחת במשכנתא, 

למען הסר ספק, מובהר כי הפרת הסכם בגובה סכום ההלוואה, כנגד מחיקת המשכנתא הרשומה. 
 ההלוואה שבין הדייר לבין הבנק למשכנתאות, לא תהווה עילה למימוש הערבות.

 
 יהיה, לעיל כאמור המלווה לבנק הזכויות ולשעבוד לקבלן ירהבד החזקה למסירת תנאי  .107

 בסכום 1974 -ה"תשל( דירות רוכשי של השקעות הבטחת( )דירות) המכר חוק לפי ערבות מסירת
, על פי הערכת (על פי סוג הדירה הספציפית – )כשהיא מושלמת למגורים הדירה החדשה שווי של
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מסירת ( 1)כנגד  ויבוטלו המלווה לבנק או לקבלן זרויוח הערבויות. שמאי בסמוך למועד הפינוי
 לטובת השעבודים ביטול( 2) (4כשהיא מושלמת למגורים ולאחר טופס )לבעלים הדירה החדשה 

 מזכויות השעבוד תחולת את המחריג) המלווה הבנק של החרגה מכתב הצגת עם או המלווה הבנק
לא חל על הדירה החדשה ואם ימומש, לא  ולפיו שעבוד המקרקעין – החדשה לדירה בנוגע הבעלים

ובכל מקרה לאחר מסירת החזקה בדירה  (ימומש בגין הדירות החדשות של הבעלים וזכויותיהם
עם מסירת החזקה בדירה, תוחזק הערבות בנאמנות בידי ב"כ הבעלים עד להשבתה . החדשה

  לקבלן כאמור לעייל.
 

הבעלים, וכתנאי להחזרה הערבויות  עם מסירת החזקה בדירות החדשות לכל אחד מיחידי .108
הבנקאיות לידי היזם/קבלן או הבנק המלווה, ימסור הקבלן לכל אחד מיחידי הבעלים מכתב 
החרגה מאת הבנק המלווה ביחד לדריה החדשה, לפיו שעבוד המקרקעין לא יחול ולא ימומש, אם 

 ימומש, מתוך יחידות הבעלים המפורטות בו.

 
את הערבות שניתנה לו, יהיה הוא חייב לפנות את הקרקע ו/או  בכל מקרה בו יממש הבעלים .109

הדירה החדשה ולוותר על כל זכויויתיו בקשר לקרקע ובקשר לדירה לטובת הבנק המלווה מוציא 
הערבות וכן לשתף פעולה על מנת להעביר זכויותיו בקרקע לטובת הבנק המלווה או לטובת מי 

ות היתה באשמת היזם/קבלן ו/או הבנק המלווה . ככל ומימוש הערבשיורה לו הבנק המלווה
 .זכות הראשונים לרכוש את הדירה החדשה לבעלים המממש מוענקת

 
 לטובת שקיבל הערבות את ולהסב זה הסכם פי על זכויותיו את לשעבד יבקש שהבעלים ככל .110

 שלא ובלבד, בעניין המקובלים המסמכים על ויחתום פעולה היזם/הקבלן עמו ישתף, מממן מוסד
 . זה הסכם פי על המלווה הבנק או היזם/הקבלן זכויות תפגענה

 
 אשראי ול שנתן בנק לטובת, זכותו רשום על אשר מתחייב הבעלים האמור מכלליות לגרוע מבלי .111

 ערבות הסבת יפעל להסדיר את כי, או ברשם המשכונות המקרקעין רישום בלשכת שעבוד, בעבר
 לטובת הרשום השעבוד דרש במסגרת ההסדר, הסרתלרבות, וככל שיי המלווה לבנק המכר חוק

 הבנק המלווהכנגד התחייבויות ו/או בטוחות מטעם  מהמקרקעין הלוואה להם שנתן הבנק
להעמיד את הערבות  ק הממשכן של הבעלים, ובין היתר הבנק המלווה יידרשלשביעות רצון הבנ

 .תואם בין הבנקים, או כל הסדר אחר מולמלא אחר ההסבה, עם רישום הבטוחה לטובתו

 
למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי הבעלים אינם קשורים בכל צורה שהיא לליווי הפיננסי של  .112

הפרויקט, לעלויות הנילוות ליווי זה, להחזרי ההלוואות שיעמיד הבנק המלווה לטובת 
לים . כמו כן יובהר כי מוסכם במסמכי הליווי ו/או המשכנתא יצויין במפורש שהבעהקבלןהיזם/

 אינם לווים או ערבים. 

 

 ואחריות בדק

וזאת כנוסחו ביום חתימת ההסכם  1973–ג"תשל דירות המכר בחוק האמור יחול הצדדים על .113
בקשר  , לפי הנוסח המיטיב עם הבעלים,במועד מסירת הדירה החדשהאו  הראשון שיחתם

 תקופות לעניין כולה, הבעלים עבור שתיבנה הדירה של" מוכר"ה הינו היזם/הקבלן כאילולמתחם 
מוסכם בזאת, כי בכל מקרה בו ימכרו הבעלים  '.וכד ליקויים על הודעות מתן, והאחריות הבדק

את זכויותיהם בדירה החדשה לצדדים שלישיים )להלן ולעיל: "הרוכשים"(, יועברו לרוכשים גם 
 לתיקונים כאמור לעיל. לאחריות וזכויותיהם של הבעלים 

 
ערבות הבנקאית ה, וכתנאי להשבת הבדקיות היזם במהלך תקופת להבטחת ביצוע התחייבו .114
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בגובה  בדקערבות ב"כ הבעלים , יפקיד היזם בנאמנות בידי במועד מסירת הדירה החדשה לבעלים
ממועד אכלוס  חודשים 12לתקופה של  "(הבדק"ערבות  )להלן:דירות  16בגין כל ₪  1,600,000

למדד תשומות הבנייה, ותוקפה יהיה למשך שנה  תהיה צמודה בדק. ערבות ההבעלים האחרון
ב"כ הבעלים יהיה רשאי לממש את  מועד מסירת הדירה החדשה האחרונה בשני הבניינים. מ

  היזם לא נענה להתראה בכתב שנשלחה אליו בקשר להתחייבויותיו. ערבות הבדק בנסיבות בהם

 

 :הקבלן דירות מכירת

 הדירות יתר ומלבד החדש בבית שיוותר המשותף שברכו לה הצמוד והחלק הבעלים דירת מלבד .115
 למכור רשאי יהיה היזם/הקבלןש הרי, זה הסכם דוגמת בהסכם היזם/הקבלן התחייב שלגביהם

 ומבלי דעתו שיקול לפי הכול שונים לרוכשים אחרת צמודה וכל שתיוותרנה הדירות כל את
ר זכויות ו/או שטחים לצרכים קבלן מתחייב שלא למכוה -למרות האמור לעיל . הבעלים התערבות

טכניים שיש בהם כדי לגרוע מאיכות החיים ו/או לפגוע בשווי הדירה ו/או לא להתיר הקמת 
עד שתימכרנה אנטנות סלולריות, מג"א וכד' ו/או כל אלמנט בעייתי אחר  בשטח הפרויקט. 

 הדירות )או יחידות אחרות( וצמודותיהן, תיוותרנה הן בבעלות הקבלן.

 
, יסכימו הבעליםב"כ לידי ורק לאחר מסירת הערבויות הבנקאיות  וידרוש זאת הקבלן במידה  .116

הדיירים לרישום הערות אזהרה על זכויותיהם לטובת רוכשי הדירות מאת הקבלן, ובלבד שכנגד 
יאשרו רוכשי הדירות בכתב כי אין בהערת האזהרה כדי להטיל חיוב כלשהו, בין כספי ובין אחר, 

לא  היזם/הקבלןבת רוכשי הדירות, ובמידה ולא תיפרענה ערבויות חוק המכר ועל הדיירים לטו
מתן כתנאי מקדים ל יעמוד בהתחייבויותיו מפאת ביטול הסכם זה, תימחקנה הערות האזהרה.

יופקד בידי ב"כ הבעלים יפוי כוח בלתי חוזר ובקשה  רישום הערות האזהרהההסכמה ל
לצורך מחיקת  הדירות חתומים ומאומתים כדין למחיקת/ביטול הערת האזהרה מטעם רוכשי

 הערות האזהרה בעת הצורך.

 
לדיור מוגן ו/או חברת  היזם/הקבלןמתחייב שלא למכור ו/או להשכיר את דירות  היזם/הקבלן .117

 .או משרד השיכון דיור ציבורית כגון עמידר או עמיגור

 

 משותף והרכוש הרישום

במועד הקבוע על פי הדין,  עצמו בפני משותף כביתהחדש שיוקם  הבניין את ירשום היזם/הקבלן .118
בדירה החדשה המגיעה לו על פי  בעלותמיחידי הבעלים את זכויות ה וכן ירשום על שם כל אחד

 .הסכם זה, בהתאמה

 
 .זה בהסכם לאמור ובכפוף המצוי לתקנון בהתאם המשותף לבית תקנון יערוך היזם/הקבלן .119

 
 ברכוש מסוימים בלתי חלקים המשותף הבית בצו ויוצמד שתיבנהחדשה  הבעלים דירתכל ל .120

 שטח סך לבין הבעלים דירת של הרצפה שטח שבין ליחס בהתאם יחסי בשיעור וזאת, המשותף
 ידי על שיוצאו או שהוצאו חלקים לאותם ופרט( שירשם כפי) בניין החדשה דירות כל של הרצפות

 דירותל או דירהל מיוחדת בצמידות ויוצמדו המשותף הרכוש ממסגרת זה הסכם לפי היזם/הקבלן
 גגות, חניות המשותף מהרכוש להוציא רשאי היזם/הקבלן. , בכפוף לכל דיןבבניין החדש אחרות

, ובלבד שלא יהיה בזה כדי לגרוע זה הסכם לפי הבעלים לדירת הוצמדו שלא, ומחסנים
. תיו בהסכם זהולעמוד בהתחייבויו מהתחייבויות היזם/קבלן ליתן את התמורה המלאה לבעלים

אינו רשאי להוציא חלקים ברכוש המשותף המשמשים את כל בעלי הדירות, וחלק  היזם/הקבלן
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  הגג המשמש למתקנים מקובלים, כדוגמת אנטנות, צלחות לווין, דודים, קולטי שמש וכיו"ב.
 

 בהתאם אחד ומחסן אחד חניה מקום יוצמד הבעלים מדירות דירה לכל באמור לפגוע מבלי .121
 .דלעיל 22 לסעיף

 

 הערת אזהרה

 80%לאחר שחתמו  זה הסכם של קיומו בגין אזהרה הערת לרשום רשאי יהיה היזם/הקבלן .122
בלתי חוזר ובקשה  כוח ייפוי הבעלים כ"ב ד"עוה בידי שהפקיד ובלבדמהדיירים בשני הבניינים 

 רהבמק האזהרה הערת את למחוק לו יםהמתירלמחיקת הערת אזהרה חתומים ומאומתים כדין 
ב"כ הבעלים יעשה שימוש בייפוי הכוח הנ"ל רק לאחר מסירת  .יסודית הפרה ההסכם את שהפר

במועד החתימה על הסכם זה וכתנאי לתחילת חתימתו  ימים מראש. 14הודעה בכתב לקבלן 
ככל  יפקיד היזם בידי ב"כ הבעלים את יפוי הכוח והבקשה לביטול הנ"ל חתומים ומאומתים כדין.

אזהרה מתחייב היזם/קבלן ליתן הסכמתו לרישום כל עסקה של הבעלים ו/או ותירשם הערת 
משכנתאות ו/א הערות אחרות ו/או ישתף פעולה לכל עניין נדרש ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע 

 ימים ממועד שנמסרה לו הבקשה. 7-מהוראות הסכם זה, וזאת באופן מיידי לא יאוחר מ

 ותרופות הפרות ביטול

זה מכל סיבה שהיא ע"י הבעלים, יעשה בהחלטה של רוב בעלי הזכויות בשני ביטול חוזה  .123
 הבניינים.

 
 לעיכובים מעברמים י 90 -מעבר ל לבעלים הבעלים יחידת מסירת במועד היזם/הקבלן איחר .124

, הבעלים של מחדל או מעשה בשל נולד באופן ישיר לא שהעיכוב וככל זה חוזה פי על המותרים
או לפי  איחור חודש כל בגין ₪ 4,000 של בסך מוסכם לפיצוי הבעליםחידי כל אחד מי זכאי יהיה

וזאת בנוסף לדמי השכירות להם לפי הגבוה, , 1973-א לחוק המכר )דירות(, תשל"ג5הקבוע סעיף 
 איחור חודש כל בתום יבוצעו התשלומים. עד למעד המסירה בפועל זכאי כל אחד מיחידי הבעלים

 .חודש אותו בגין
 

 
 למחד או מעשהנבע מ לא שהעיכוב וככל יום 30 -מ יותר של איחור הדירה בפנוי הבעלים איחר .125

 כל בגין ₪ 5,000 של מראש ומוערך בלעדי מוסכם לפיצוי זכאי היזם/הקבלן יהיההיזם/קבלן, של 
 חודשים משלושה יותר של איחור לפנות הבעלים איחר. הראשונים האיחור חודשי משלושת אחד
 מראש ומוערך םמוסכ פיצוי לקבלן ישלםהיזם/קבלן, של  מחדל או מעשהנבע מ אל שהעיכוב וככל

 רבאמו אין.  לו שנגרם נזק כל לתבוע מזכותו לגרוע מבלי וזאת איחור חודש כל בגין ₪ 15,000 של
 אמצעי בכל להשתמש היזם/הקבלן תחובומ הנוכחית הדירה את לפנות הדייר מחובת לגרוע כדי

 יום 14 בכתב התראה כך על שניתנה לאחר, הנוכחית מהדירה הדייר תא לפנות מנת על חוקי
לטובת כל  –התחייבות הדייר לפנות את דירתו הינה אף התחייבות לטובת צד שלישי, קרי  .מראש

 דיירי הבניין הקיים.

  
 לביטול מסמכים על הצדדים , יחתמוהמתלים התנאים יתקיימו לא או/ו תתבטל והעסקה היה .126

 להחזרי זכאי הבעלים יהיה העסקה ביטול בשל ובו מקרה בכל. המס לשלטונות םהמופני העסקה
במידה , חלקם או כולם, הקבלן ידי על שולמו שבפועל כלשהם תשלומים להחזרי או/ו מס

 סעיף לעניין. קבלתם מיום ימים 7 בתוך לקבלן יהיה עליו להשיבםוהכספים הגיעו בשוגג לידיו, 
 .החזר כדיןכפועל יוצא מביטול העסקה  בעליםה שקיבל כדין קיזוז דין זה
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עשה שימוש בברירת  היזם/הקבלןלא נתקיים תנאי מתלה, או נתקיים תנאי מפסיק, או ש .127
הביטול, לא יוכל אף צד לתבוע פיצויים או השבת הוצאותיו. היה הביטול כתוצאה מהפרת 

כתוצאה מאי פינוי  –מא מבין הדיירים, לדוגמהצדדים, היזם/קבלן ו/או מי ההסכם על ידי מי 
למלוא הסעדים בגין  היזם/הקבלןהדירה על ידי הבעלים כפי התחייבותו על פי ההסכם, זכאי 

מהיזם ו/או כנגדו , ומנגד זכאים הבעלים למלוא הסעדים הפרת ההסכם מהדייר שהפר ההסכם
 .בגין הפרת ההסכם

 

 כוח ייפוי

, במעמד חתימת ההסכם הבעליםמיחידי  כל אחד יחתום זה חוזה פי על התחייבויותיו להבטחת .128
 היזם/הקבלן של וכוח את המייפה',  ד כנספח ב"המצ בנוסח, בלתי חוזר נוטריוני כוח ייפוי על

 או/ו פטור בכל ולהשתמש ולבקשלשם קיומו של הסכם זה  מסמך כל על הבעלים בשם לחתום
 בגינם התשלום שחובת םתשלו או/ו היטל או/ו מס כל בתשלום דין י"עפ לבעלים שניתנת הקלה

 או/ו גיל בגין  הטבה או/ו הקלה או/ו פטור רק לא אך לרבות זה הסכם פי על היזם/הקבלן על חלה
 הבעלים את לייצג וכן, ח"חו שכול או/ו נכות או/ו חדש עולה או/ו שנים פריסת או/ו הכנסה גובה
 לתכנון השונות הועדות, המס שלטונות, ישראל מקרקעי מינהל, העירייה לרבות רשות כל בפני

, מבלי לגרוע מחובת ולהבטחתו זה לחוזה בהתאם הכול משותפים בתים על והמפקח ובניה
 את לפנות לבעלים היזם/הקבלן שיודיע לאחר מיד ייחתם הכוח ייפוי. הבעלים לעשות זאת בעצמם

בו שימוש ויעשה  הבנקאית הערבות קבלת כנגד הנוכחית הדירה פנוי במועד לקבלן ויימסר הדירה
 .אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה

 
 הכוח ייפוי חתימת את לדחות או הכוח ייפוי על יחתום שלא לדייר להורות רשאי היזם/הקבלן .129

ישא בעלות הכנת יפוי הכח ובשכר היזם/הקבלן. הקבלן הוראות פי על לנהוג מתחייב והדייר
 הנטוריון.

 
כוחו של  את המייפה כוח ייפוי על הדייר חתוםי זה הסכם חתימת עם ,באמור לפגוע מבלי .130

 מכל הדייר לזכויות בקשר מידע כל לקבל זה הסכם חתימת לאחר מיד יוכלו ולפיו היזם/קבלן
 וקידום הוועדות לאישור מתאר תכנית הבאת, תכנון הליכי קידום לשם בשמו ולפעול שהיא רשות
 חתימה על הסכם זה.יפוי כוח זה ימסר לקבלן במועד ה .הבנייה רישוי הליכי

 
 כללי

 לגבי הצדדים בין והמוסכם המותנה את במלואם משקפים זה חוזה תנאי כי הצדדים בין מוסכם .131
, התחייבויות, מצגים, הצהרות, הבטחות בכל קשורים יהיו לא והצדדים זה חוזה נשוא העסקה

 שינוי או/ו וספתת כל. חתימתו לפני, בכלל אם, ושנעשו זה בחוזה נכללים שאינם פה בעל הסכמים
 שני ידי על ונחתמו בכתב נעשו כן אם אלא תקפים יהיו לא נספחיו כל על זה חוזה של תיקון או/ו

 .הצדדים

 
 הבעלים של חליפיהם לגבי גם תקיפות זה הסכם פי על התחייבויותיהם כי מצהירים הבעלים .132

 בכפוף אלא בדירה ותזכוי יעביר ולא ימכור לא הוא וכי מהם היחידות רוכשי או יורשיהם כולל
 ככל. הבעלים שמסר לזה זהה כוח ייפוי היזם/הקבלן כ"לב מסר הדירה שרוכש ובתנאי זה להסכם

 אם אלא כן לעשות הוא יוכל לא, שלישי לצד זה הסכם פי על זכויותיו להעביר יבקש שהבעלים
, חוזר בלתי כוח ייפוי על וכן זה חוזה על לרבות, הנדרשים המסמכים כל על השלישי הצד חתם

 לצרכיי הבעלים בנעלי לבוא מנת על הכול, הפרויקט מצוי בו המצב מן המתחייבים בשינויים
 . זה הסכם
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יהיה על הדייר  –שלא לקבלן  הפרויקט בתקופת כאמור זכויות העברת של במקרהידוע לדייר כי  .133

 להשתמש יוכל לא . ייתכן והדיירמגורים לצד ג'הירת דלהסדיר ענייני חבות מס שבח בגין מכירת 
היזם מתחייב לחתום על הסכמה לרישום הערת  .מגורים דירת מכירת של שבח ממס בפטור

 אזהרה לטובת הצד השלישי ו/או הבנק המממן מטעמו על זכויות הדייר הרלוונטי.

 
 רק. בלבד להצעה ותיחשב בדבר שכנגד הצד את תחייב לא זה הסכם על בלבד אחד צד חתימת .134

 .המתלים לתנאים בכפוף הצדדים את החוזה יחייב נגדשכ הצד חתימת עם

 
גם בנוגע למקרים בהם היזם/הקבלן נדרש  זמן ארכת למתן הבעלים אישור נדרש בו מקום בכל .135

-ד"עוה ידי עלנציגות הדיירים ו/א  אישור במתן אף די יהיה לקבל החלטות בנוגע לביטול ההסכם,
לנציגות  חוזר בלתי כוח ייפוי מהווה זה עיףס. לאחר היוועצות בנציגות הבעלים הבעלים כ"ב

 .כאמור ,מועדים להארכת הבעלים כ"ב-ד"לעוההדיירים ו/או 
 

בכל מקום בו מצויין מספר או מנה )אחוזים( מן הבעלים, אזי הכוונה הינה לכמות דירות מתוך  .136
 דירות הבעלים ולא כמות או שיעור יחידי הבעלים.

 
 מוקדם לתאום בכפוף כן לעשות הוא יוכל הבנייה במהלך הבנייה באתר לבקר הבעלים יבקש אם .137

 לא אך, דין כל פי על בניה באתר הנדרשים הבטיחות כללי כל על שמירה ותוך היזם/הקבלן עם
 החזקה את יקבל בטרם כלשהן עבודות לבצע או כלשהי חזקה לקבל, חפצים להכניס רשאי יהא

 .זה הסכם להוראות בהתאם
 

 הפר. הפרויקט בשטח הדיירים יתר לכל ביחס שלישי צד לטובת הכחוז אף ייחשב זה חוזה .138
 הדיירים מיתר למי נזק בפועל הגורם או לגרום העלול באופן זה הסכם מהוראות הוראה הבעלים

 .חוזה הפרת בגין הסעדים כל דיירים לאותם יעמדו, הפרויקט בשטח
 

ת זכויותיו בקשר לביצוע היזם/קבלן לא יהיה רשאי להסב ו/או להעביר לאדם או גוף אחר א .139
הפרויקט ו/או על פי הסכם זה, כולם או מקצתם, אלא בכפוף להסכמת הבעלים מראש ובכתב, 

 אשר לא יסרבו אלא מטעמים סבירים ובתנאי שלא יפגעו זכויותיהם.
 

 הנספחים להסכם זה המפורטים להלן, הינם חלק בלתי נפרד מהסכם זה: .140
 
 .המתחםתשריט ו נסח רישום מקרקעין -"א"  
 .שיצורף בסמוך לקבלת היתר הבניה 2, ומפרט טכני סופי ב'1ב' זמנימפרט טכני  -"ב"  
 .פרטי הבעלים ורשימת הגבלות –"ג"  
 .מטעם הדיירים -מטעמו  עו"דו/או  שבתאי )סבי( גרשון עו"דייפוי כוח להסמכת  -" ד" 
 מטעם הקבלן. לילך כהןייפוי כוח להסמכת משרד עוה"ד  -" ה" 
 לפעול לתכנון מחדש במתחם. היזם/הקבלןייפוי כוח המסמיך את  -" ו" 
 ייפוי כוח למחיקת הערת אזהרה ובקשה לביטול ה"א. -" ז" 
 .יפוי כוח לנקיטת הליכים כנגד דיירים סרבנים -" ח" 
 .יפוי כוח בלתי חוזר לביצוע העסקה על פי הסכם זה –" ט" 
 .נוסח ערבות בנקאית )יצורף בהמשך( -" י" 
 

כפי  עו"ד שבתאי )סבי( גרשון, הבעלים את המייצגים ד"עוה טרחת שכר את ישלם היזם/הקבלן .141
 עם עוה"ד ונציגות הדיירים. שהוסכם
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 האמורים הסכומים את לו להשיב השני הצד חייב יהיה משנהו על החל תשלום צד שילם .142

 .בפועל החזרה לקבלת ועד ההוצאה הוצאה שבו מיום וזאת וריבית הצמדה הפרשי בתוספת

 
לשם קידום הפרויקט, אף  ששיידרכל צד מתחייב לשתף פעולה עם משנהו ולחתום על כל מסמך  .143

 , ובלבד שלא תפגענה זכויותיו על פי הסכם זה.שלא נזכר מפורשות בהסכם זה

 
מובהר בזאת במפורש, כי החוזים שייחתמו עם כל הדיירים במתחם יהיו בנוסח אחיד כדוגמת  .144

 הסכם זה.
 
 סכסוכים ביישו

 לעניינים נוגע שאינו ולפרשנותו זה הסכם להוראות בקשר הצדדים בין מחלוקת בכל .145
 .אביב תל במחוז עניינית המוסמך המשפט בית ורק אך יכריע הנדסיים/תכנוניים

 
 אם ובין התמורה דירות לחלוקת בנוגע אם בין עצמם לבין ינםב הבעלים בין מחלוקת בכל . .146

 דירות חלוקת בעניין מחלוקות .הבעלים בהסכמת שימונה מגשר או/ו בורר יכריע אחר בעניין
 הסכמה ובהעדר הבעלים י"ע ימונה מוסכם שמאי י"ע תוכרע עצמם לבין הדיירים בין התמורה

 סמכויות .אליו פניה מיום ימים 7 בתוך ם בישראלהשמאייו"ר לשכת  ידי על השמאי ימונה
, והחלטתו תהא החלטתו את לנמק חייב יהיה רוהבור הבוררות חוק לפי יהיו הבורר השמאי

 .סופית מוחלטת וללא זכות ערעור
 

 בהסכמת שימונה מהנדס בדבר יכריע ,זה בהסכם הכרוך הנדסי/תכנוני בעניין מחלוקת בכל .147
 ציבוריים פרויקטים על ופיקוח בניהול מוכח ניסיון בעל שיהיה"( הפוסק: "להלן) הצדדים

 הפוסק לזהות באשר להסכמה הצדדים הגיעו לא. ומכרעת תסופי תהא הכרעתו ואשר גדולים

 .מהנדסים בישראלהיו"ר לשכת  ידי על הפוסק ימונה ,למשנהו אחד צד פניית מיום ימים 7 בתוך
 

 

 הודעות

 של כתובתם תהיה הפינוי מועד לאחר. במבוא כנזכר הן זה הסכם לצרכיי הצדדים כתובות .148
 כתובת תהיה החלופית הדירה מסירת וממועד הפנוי עם מיד לקבלן עליה שיודיעו זו הבעלים
 רשום בדואר שתשלח הודעה כל. בכתב אחרת הודעה נמסרה אם אלא החלופית בדירה הדיירים
 מעת ימים( חמישה) 5 תוך הנשגר הצד של ולרשותו לידיעתו הגיעה כאילו תחשב ל"הנ לכתובת
 .אליו שנשלחה

 
 בעת מיד השני הצד של ולרשותו לידיעתו יעההג כאילו תחשב אישית במסירה שתימסר הודעה .149

 . מסירתה
 

מייל -באחריות הבעלים לעדכן את כתובתם המעודכנת ודרכי יצירת קשר, לרבות טלפון, אי .150
וכיו"ב, לרבות ככל ואלה ישתנו מעת לעת. לא עדכנו כאמור, כל הודעה שנמסרה לנציגות הבעלים 

 .אישי באופן להם נמסרה כאילו תיחשב ,הפרויקט בשטח ארעי מודעות לוח גבי על שתוצבו
 

 לוח גבי על שתוצב הודעה כל, הדירה פינוי בתקופת כתובתם על לקבלן הדיירים הודיעו לא .151
 .אישי באופן להם נמסרה כאילו תיחשב, ד"לעוה ושנמסרה הפרויקט בשטח ארעי מודעות
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 :החתום על הצדדים באו לראיה 
 

תת 
 חלקה

תימהאימות ח חתימה תאריך ת.ז. שם  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



33.________  ______34___ .___ ________  35 __ .__   _______ _____36___ .____   ____ _____

37_ ._____  __ _____38___ .  _______  ___ 39___ .   ______________40____ .______   __ ____

41 . _____ ________ 42 ._______    ______ 43.  ________    ______    44. ________    ________ 

45.  _______ ______ 46. ______ __ _______47. ________    ______  _ 48. ________    _______ 

 

 

      

      

 
 
 

_________________ 
 הקבלןהיזם/                         
 מה:______________()מועד החתי               

 

 אימות חתימת היזם/הקבלן

ש.ב.א החברה חברת , עו"ד, מאשר בזאת כי ביום ________ חתמה ____________אני הח"מ, 

באמצעות מורשי החתימה שלה  515274827בע"מ, ח.פ.  הישראלית להתחדשות עירונית

 -ו המוסמכים לחתום בשמה ולחייבה בהסכם זה, _________ ת.ז. _________

 ____________ ת.ז. __________.

 
 

 ________________ _________________ 
 חתימה תאריך 

 
 


