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עיקרי ההסכם

1. הדירות החדשות.

1.1. הדירה- לשטח הדירות החדשות יתווסף 25 מ"ר נוספים לשטח הדירות הקיימות. 

1.2. מרפסת - לכל דירה תהיה מרפסת של 12 מ"ר.

1.3.  חניה - לכל דירה תוצמד לפחות חניה תת קרקעית מקורה אחת. בהתאם לתקן החניה

1.4. מחסן - לכל דירה יצורף מחסן בגודל 6 מ"ר. 

יפחת  לא  דירות התמורה  אופן מפרט  בכל  כנספח להסכם.  ביותר מצורף  טכני עשיר  – מפרט  טכני  1.5. מפרט 

ממפרט דירות דומות של היזם. )מזגן מיני מרכזי לכל הדירה, חימום תת ריצפתי לכל הדירה ועוד( 

1.6. חלוקת הדירות - דרוג הדירות, בשלב הרלוונטי, יתבצע ע"י שמאי בעל ניסיון שייבחר ע"י הדיירים. השמאי יישום 

כל דירה נוכחית, באתו אשכול דירות )אשכול דירות- קבוצת דירות בגודל מסוים. בפרויקט ישנם מספר גדלי דירות 

וינקד אותה במסגרת אשכול הדירות שהדירה משתייכת אליו, תוך התייחסות  )קבוצות((  יחולקו לאשכולות  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 או שמאות )דירה נוכחית לפי חישוב שטח של השמאי(  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 נוספים. שכר הדירה כפוף לשמאות שמאי שנבחר ע"י הדיירים ובכל מקרה לא יפחת מהגבוה מאחת 

משלוש האפשריות שצוינו לעיל.

3. מימון אנשי מקצוע

היזם יממן את הוצאות שכר אדריכל ומפקח בניה מטעם הדיירים בשווי של כ-6,000 ₪  בתוספת מע"מ לכל דירה 

לפיקוח על בניית כלל דירות הדיירים  )למפקח ניתנו סמכויות פיקוח נרחבות(.

4. הובלה

לכל דייר המתפנה יינתנו שרותי הובלה ואריזה לדירה המושכרת והובלה נוספת בחזרה לדירה החדשה. ההובלות 

יוסדרו ע"י היזם. אם יידרש מעבר דירה  נוסף במהלך התקופה של מגורי הדייר בשכירות, היזם יממן עלות זו כנ"ל. 
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