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עיקרי ההסכם* 

1.הדירות החדשות
1.1 הדירה - שטח הדירות החדשות בהתאם לטבלה הבאה:

מקדם מקדם הרחבות תמורת בסיסיחידות
לתוספות- 

גינה  15 מ”ר 
)יצחק שדה 1(  

-מרפסות, גג 

מקדם להיתר  
שניתן עד יום 

1/2/18

הוספת 
6 מטרים 

רבועים לכל 
יחידה יולי 

 2018

יצחק 
שדה 

6 מ”ר3414.5%14.5%50% מ”ר24

בר 
יוחאי 

6 מ”ר2812%12%50% מ”ר63

1.2 מרפסת - לכל דירה תהיה מרפסת של 12 מ”ר נטו.**
1.3 חניה - לכל דירה תוצמד לפחות חניה תת קרקעית מקורה אחת. בהתאם לתקן החניה

1.4 מחסן - לכל דירה יצורף מחסן בגודל 7 מ”ר נטו.**
יפחת  לא  התמורה  דירות  מפרט  אופן  בכל  להסכם.  כנספח  מצורף  ביותר  עשיר  טכני  מפרט   – טכני  מפרט   1.5
ממפרט דירות דומות של היזם. )מזגן מיני מרכזי לכל הדירה, חימום תת ריצפתי לכל הדירה, מטבח של לפחות 15 

מטר אורך שכולל בתוכו 3 מ”א bi ועוד ועוד( 
1.6 חלוקת הדירות - דרוג הדירות, בשלב הרלוונטי, יתבצע ע”י שמאי בעל ניסיון שייבחר ע”י הדיירים. השמאי ישום 
כל דירה נוכחית, באותו אשכול דירות )אשכול דירות- קבוצת דירות בגודל מסוים. בפרויקט ישנם מספר גדלי דירות 
וינקד אותה במסגרת אשכול הדירות שהדירה משתייכת אליו, תוך התייחסות  יחולקו לאשכולות )קבוצות((  והם 
לכלל נתוני הדירה, כגון: נוף, מיקום בבניין, קומה, כווני אויר, מצב הדירה וכדו’. על פי גובה הניקוד שיינתן ע”י השמאי 
לכל דירה ייקבע סדר בחירת הדירות בין הדיירים מאותו אשכול . בעל דירה שלו הניקוד הגבוה באתו אשכול דירות  

יבחר דירה ולאחריו יבחר בעל הדירה עם הניקוד השני וכך הלאה .

2. שכר דירה 
היזם יממן שכר דירה חודשי לכל דייר מתפנה עד למועד מסירת הדירה החדשה, בשווי של מינימום  4,000 ₪ או 70 
₪ למ”ר )דירה נוכחית לפי מדידה בפועל ( או שמאות לדמי שכירות, לכל חודש  והכל לפי הגבוה מבין שלושתם. 
כל דייר יוכל להתפנות עד 3 חודשים טרם מועד הפינוי שיקבע, בשכר דירה מלא, על מנת להקל על מציאת דיור 
חליפי לתקופת השכירות. כמו כן, גם לאחר קבלת הדירה החדשה תינתן אפשרות לקבלת שכר דירה עד 3 חודשים 
משלוש  מאחת  מהגבוה  יפחת  לא  מקרה  ובכל  הדיירים  ע”י  שנבחר  שמאי  לשמאות  כפוף  הדירה  שכר  נוספים. 
האפשריות שצוינו לעיל. בעלים שהנם משכירי דירות מחויבים לשלב בהסכמי השכירות מהמועד הקבוע בהסכם 

-סעיף המאפשר לסיים את ההסכם בהתרעה של 90 ימים.

3. מימון אנשי מקצוע  
היזם יממן את הוצאות שכר אדריכל ומפקח בניה מטעם הדיירים בשווי של כ-10,000 ₪  לכל דירה ובמצטבר כמעט  

1,000,000 ₪ לפיקוח על בניית כלל דירות הדיירים  )למפקח ניתנו סמכויות פיקוח נרחבות(.



4. הובלה 
באחריות היזם, כמו כן  דייר שירצה לבצע זאת באופן עצמאי תינתן אפשרות לשכור חברת הובלה מטעמו בתקציב 
7000 ₪ כולל מע”מ לדירה)כנגד חשבונית / קבלה( המושכרת והובלה נוספת בסכום זה בחזרה לדירה  של עד 
החדשה. אם יידרש מעבר דירה  נוסף במהלך התקופה של מגורי הדייר בשכירות, היזם יממן עלות זו כנ”ל. כמו כן, 

עלות פרוק והרכבה של ציוד מיוחד תשולם על ידי היזם.

5. מימון אדריכל פנים
 כל דייר יוכל להיעזר באדריכל פנים שהיזם יעמיד לטובת הדיירים עד 5 שעות על מנת לתכנן את פנים דירתו. 

6. מיסים 
כל המיסים הקשורים בפרוייקט  חלים ככלל על היזם ובכללם מס שבח היטל השבחה  ומע”מ .

7. שינויים, שדרוגים או שנמוכים
7.1 שינויים פנימיים כגון: הזזת מחיצות פנים, נקודות חשמל אינסטלציה, ללא תשלום.

7.2 שינויים בדירה הכרוכים בעלות - בהנחה של 20% ממחירון דקל שינויים.
7.3 שדרוג לדירה גדולה יותר )הנחה ממחיר מחירון התשלום עבור השדרוג יתבצע בסמוך למסירת הדירה החדשה(.

7.4 שנמוך לדירה קטנה יותר- ניתן לקבל דירה קטנה עד 20% מגודל הדירה החדשה כל עוד היא תואמת לאחת 
האשכולות המפורטות בסעיף 14. הדייר יקבל סכום כספי לפי מחיר שמאות מלא )פטור ממס( הכולל מע”מ )כלומר 

מחיר מלא  לכל מ”ר( במקום השטח )במטרים( אותו לא קיבל.  מועד התשלום עם מסירת הדירה החדשה.

8. בטחונות וביטוחים
ויפר את  כנגד היזם במידה  יעמיד ערבות בסך של 300,000 ₪, למימון הליכים משפטיים של הדיירים  היזם   8.1

ההסכם )העורך דין  להליכים המשפטיים ייבחר על ידי הנציגות(.
8.2 היזם יעמיד ערבות בנקאית לכל דירה כאמור בהסכם )סעיפים 19.4 – 19.16( לפחות 30 יום טרם פינויה לפי 
וכוללת  יודגש, ערבות “חוק המכר” שנקבעה בהסכם הנה משודרגת  כפי שיקבע השמאי.  שווי הדירה החדשה, 

הרחבות לטובת הדיירים. 
8.3 היזם יעמיד ערבות בנקאית לתשלום שכר דירה לכל דייר לכל תקופת הפינוי.  מועד  מתן הערבות הנו לפחות 
30 יום טרם פינה הדייר את דירתו. סכום הערבות הוא בגין כל חודשי השכירות הנדרשים עד לחזרת הדייר לדירתו 

החדשה.
עליהם  ויוטלו  במידה  הדיירים  על  להגן  מנת  על  הנדרש  הסכום  במלוא  מיסים  לתשלומי  ערבות  יעמיד  היזם   8.4

מיסים.
8.5 היזם יעמיד ערבות בדק  ל18 חודשים לאחר מסירת הדירות.

8.6 היזם מתחייב לפוליסת ביטוח “עבודות קבלניות” ו-”חבות מעבידים” אשר יבטח את העבודות. שם המבוטח 
יכלול את היזם, הקבלנים, קבלני המשנה והדיירים, ממועד תחילת ביצוע העבודות ועד גמר העבודות בפרויקט, כולל 

עבודות פיתוח. כמו כן היזם יממן עלות יועץ ביטוח עבור הדיירים לבדיקת הפוליסה שיציג לדיירים .

9. שיתוף פעולה מלא עם הנציגות בכל תהליך התכנון
 מוסכם כי כל הליך קידום ותכנון התב”ע החדשה יעשה בשיתוף ובעדכון נציגות הדיירים, מפקח מטעם הדיירים 
ועוה”ד. נציג אשר מונה על ידי נציגות הדיירים יוזמן להשתתף בכל ישיבות התכנון, וכן בדיונים ברשויות המקומיות 

ובכך הנציגות והדיירים יהיו מעודכנים בתהליך התכנון המורכב ויוכלו להביע דעתם בקשר לתכנון .



10. לו”ז הפרויקט
9.1 המועד הקובע - המועד ממנו מתחילים להימנות לוחות הזמנים בהסכם והוא מועד חתימת הדייר הראשון .

9.2 אישור התב”ע החדשה – תוך 30 חודשים ממועד הפקדת התוכנית.
9.3 קבלת היתר בניה - תוך 40 חודשים מיום חתימת הדייר הראשון.

9.4 קבלת ליווי בנקאי מבנק. 45 חודשים מיום חתימת הדייר הראשון.
9.5 ביצוע הפרוייקט וקבלת טופס 4 - תוך 40 חודשים מתחילת בניה.

9.6 עמידת היזם בזמנים- היזם , ככלל,חייב לעמוד בכל “תחנת זמן” מהזמנים הרשומים לעיל, במידה והיזם לא 
זאת,  לדיירים(. עם  יועברו  )וכל תוצרי התכנון  יהיה בטל  )9.1-9.4( אזי ההסכם  יעמוד באחד מן המועדים הללו, 
במידה ונוצרו עיכובים בזמנים מסיבות שאינן תלויות ביזם, הנציגות תוכל להאריך את המועדים לעיל, עד ל-18 חודש 
במצטבר. סעיף זה מהווה לחץ מתמיד על היזם לפעול בהתמדה וביעילות לכל אורך התכנון על מנת להגיע לסיום 

הפרויקט במסגרת  לוח הזמנים שהוסכם עליו בין הצדדים.

11. תשלומי ועד בית 
10 שנים ממועד קבלת הדירה החדשה  5 ₪ למ”ר *** לחודש לתקופה של  היזם יממן את עלות ועד הבית עד 

)מיועד לדיירים המתפנים שישובו להתגורר בדירתם שבפרויקט(. 

ומטבע  עמ’(  מ160  יותר  כולל  )ההסכם  המוסכמת  בטיוטה  נקודות  מספר  של  הדגמה/המחשה  לצורכי  נכתב  זה  *מסמך 
הדברים אינו כולל את כל עקרי ופרטי ההסכם ואינו מדויק עם כלל התנאים וההסתייגות שבהסכם – המסמך הקובע בכל 

מקרה הנו נוסח ההסכם שנקבע בין הדיירים ליזם. 
** תתכן הפחתה של המרפסת עד 10 מ”ר נטו,  ומחסן ל6 מ”ר נטו שניהם בכפוף להחלטת הועדה.

*** בניכוי שכר עוה”ד עבור החזקת הפיקדון.
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