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 הסכם
 

 
 ,2019שנת  _____________לחודש __________היוםירושלים שנערך ונחתם ב

 
 
 

 ................................................................ ב י ן
 ת.ז.                     שם  

 

 ................................................................ 
 ת.ז.                      שם  

 

ירושלים 7ברגר  1ויצחק שדה  2בר יוחאי  מרחוב
  

      כתובת                                           

 

 במאוחד ובנפרד ובערבות הדדית  
 (החוכרים ו/או הבעלים ו/או הדיירים –)להלן  
 מצד אחד;     

 
  515200137בע"מ ח.פ.  .מ.ב התחדשות עירוניתקידום א ביןו

 בית שמש 35חזון איש מרח'  
 0722565797פקס':  0722324490טלפון:  

 
   

     (היזם-)להלן   
    
 ;שנימצד      

והחוכרים מצהירים כי הינם החוכרים בחכירה מהוונת הרשומים ו/או  הואיל
הזכאים להירשם של היחידה הנוכחית. נסח רישום מקרקעין מצורף 

 ;'אנספח להסכם כ

והחוכרים מצהירים כי הם המחזיקים הבלעדיים של הדירה הנוכחית  והואיל:
)למעט שוכרים בשכירות חופשית או ברי רשות המתגוררים בדירה ללא 

 להסכם זה; נספח ב'תמורה( למעט ככל שנאמר אחרת במפורש ב

כי יבוצע במקרקעין פרויקט פינוי בינוי כמפורט והיזם הציע לחוכרים,  :והואיל
 בהסכם זה;

והיזם הסכים לקחת על עצמו את מלוא הטיפול הכרוך בתכנונו  :והואיל
ובהוצאתו לפועל של הפרויקט האמור, לרבות אישור התכנית, הגשת 
תכניות הבניה, קבלת היתר בניה וביצוע העבודות, תוך תשלום מלוא 

האגרות והעלויות הכרוכות בכך, ומבלי שתידרש כל  ההוצאות, המיסים, 
השתתפות או הוצאה כספית מצד החוכרים, בכפוף להצהרות החוכרים 
למעט הוצאות שהוטלו עליהם במפורש בהסכם זה, והכול בכפוף לאמור 

 בהסכם זה;

בינוי כמפורט -החוכרים מעוניינים, כי יבוצע במקרקעין פרויקט פינוי :והואיל
 בהסכם זה;

 , כמפורט להלן;וברצון הצדדים להסדיר את מערכת היחסים שביניהם הואיל:ו
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 לכן הוצהר הוסכם והותנה ביניהם כדלקמן:

 תמבוא, נספחים ופרשנו .1

 המבוא להסכם ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  1.1

 כל מקום בהסכם או בנספחיו שנזכר ההסכם, גם נספחיו במשמע.       1.2

נועדו לנוחיות המעיין בלבד ולא ישמשו לפרשנות כותרות הסעיפים בהסכם  1.3
 ההסכם או לכל מטרה אחרת.

לכל המונחים המוגדרים בהסכם תהיה משמעות זהה גם בכל אחד מנספחי  1.4
ההסכם אלא אם הוגדרו אחרת במסגרת אחד הנספחים שאז יפורשו באותו נספח 

 על פי הגדרתם בו.

באחד מנספחיו של  בכל מקרה של סתירה בין האמור בהסכם לבין האמור 1.5
 ההסכם יגברו הוראות הסכם זה.

 הנספחים המצורפים להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו הם אלה המנויים להלן: 1.6

 נסח מלשכת רישום המקרקעין;  'אנספח  

 מצגי הדייר ופרטי היחידה הנוכחית  'בנספח  

 שאלון מיסוי; 1-נספח ב 

 פרטי היחידה העתידית; - 2-בנספח  

פרוטוקול דירקטוריון של היזם, מאומת על ידי  נספח ג' 
 תימת הסכם זה וביצועו.עורך דין, לשם ח

 מפרט המכר;  ד' נספח 

מפרט טכני סופי לפי חוק המכר )דירות( וצו  - 1-נספח ד 
 המכר )יצורף בהמשך(;

תכנית היחידה החדשה לפי חוק המכר  - 2-נספח ד 
 )דירות( וצו המכר )תצורף בהמשך(;

 בקשה לרישום הערת אזהרה לטובת היזם;  - נספח ה' 

 חיקת הערת אזהרה של היזם;בקשה למ -1נספח ה' 

בלתי חוזר של היזם לב"כ  נוטריונייפוי כח  1-נספח ו 
החוכרים לצורך למחיקת הע"א ולחתימה על 
כתב הסכמה לביצוע כל דיספוזיציה בדירות 

 החוכרים.

פרוטוקול יזם למחיקת הע"א ולחתימה על  2-נספח ו 
כתב הסכמה לביצוע כל דיספוזיציה בדירות 

 החוכרים.

לתכנון ולניהול הליכים נגד דיירים  ייפוי כח ז'נספח  
 סרבנים.

 מהבעלים.  קנייני בלתי חוזר כח יפוי         -נספח ח'     

 יפוי כח לצורך שעבוד המקרקעין. 1-נספח ח 

 יפוי כח לטיפול בענייני מס. - 2 -נספח ח 

 יפוי כח לנציגות  3-נספח ח 

  

הסכמה לניתוק והריסת  –נספח נכונות לפינוי  -נספח ט'  
 תשתיות.

 נספח התמורה.  - נספח י' 

 ב"כ הדיירים. -הוראות הצדדים לנאמן    -נספח יא'  

 חברי הנציגות.  -נספח יב'  

  נוסח ערבות שכירות + תצהיר נדרש למימושה. -נספח יג' 
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ייפוי כח בלתי חוזר של היזם לבאי כוחו ולב"כ   -נספח יד' 
הפעולות המוטלות על הדיירים לבצע את כל 

 היזם עפ"י ההסכם כולל הרישומים.

  

 תעודת התאגדות היזם.  -נספח טו'  

הסכם עם מפקח/מהנדס מטעם הבעלים   -נספח טז'  
שינוסח ע"י הדיירים ו/או ב"כ, יצורף בהמשך  
ויחייב את היזם כל עוד הסכום לתשלום 

 למפקח תואם את הקבוע בהסכם זה.

 מסירת היחידה הנוכחית. פרוטוקול  -נספח יז' 

 .28 יצורף בהמשך בתנאי סעיף  –נספח בטוח   -נספח יח'  

יצורף בהמשך בתנאי  –אישור קיום ביטוחים   -נספח יט' 
 .28 סעיף 

 כתב התחייבות רוכשים )צידי ג'( כלפי הבעלים  -נספח כ'   

 הסכם מפקח דיירים            -נספח כא 

 התחייבות למבוגרים            -נספח כב 

 

בו מצוין אחד הנספחים דלעיל בשמו, הכוונה לנספח  מקום בהסכם בכל 
 .בהסכמת הצדדים המופיע לצידו על כל תיקון או שינוי שייעשה בו בעתיד

 הגדרות  .2

 

 למונחים הבאים תהא בהסכם המשמעות שלצידם:

 

   

פרויקט פינוי בינוי בחלקה במסגרתו יבוצע תכנון, קידום ונקיטת כל   "הפרויקט"  
הפעולות הנדרשות לשם אישור התב"ע כהגדרתה להלן, הוצאת היתרי 
בניה, העמדת כל הבטוחות ו/או הערבויות, הריסת הבניינים הקיימים 
במתחם ו/או בכל חלק ממנו, לרבות הבית המשותף הקיים, ובניית 

לרבות חניות, מחסנים, מבואות, חדרי  הםמערכותי וכלבניינים חדשים, 
אשפה, פירי מעליות, חדרי שירות מתקנים משותפים וכיוצא באלה שייבנו 

והכוללים, בין היתר, את היחידה החדשה לה זכאים  ,על המקרקעין
וטופס אכלוס לבניין  4החוכרים, לרבות המוצמד לה, ולרבות קבלת טופס 

החדש, תיקון/רישום צו בית משותף ורישומה של היחידה החדשה על שם 
 החוכרים בלשכת רישום המקרקעין, הכל בהתאם להסכם זה ונספחיו.          

"התב"ע / 
 התכנית"

 להסכם זה.    10 תב"ע  כמפורט בסעיף  

   

או  הבטוחה
ערבות חוק 

 המכר

 . להסכם 19.2.1 סעיף על פי ערבות שעל היזם למסור לחוכרים  –

ערבות 
 השכירות

להבטחת תשלום דמי השכירות שעל היזם אוטונומית ערבות בנקאית  –
 לשלם לחוכרים בהתאם להוראות ההסכם. 

הערבות 
 האוטונומית

ערבות בנקאית אוטונומית ללא כל תנאי גם היא להבטחת תשלומי דמי  –
להמציא וכד' שעל היזם למימון הליכים משפטיים השכירות וערבות 

 . בהתאם להוראות ההסכם לחוכרים
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ערבות 
 המיסים

ערבות בנקאית אוטונומית ללא כל תנאי אשר ימסור היזם לחוכרים  
להבטחת תשלום המיסים אשר על היזם לשלם עבור החוכרים כאמור 

 בהסכם זה. 

 ערבות הבדק

 

בטוחות/ערבו
 יות

 

 

ערבות בנקאית להבטחת התחייבות היזם לטיב הבניה ולביצוע תיקוני  
 בדק ואחריות.

 

 הסכם זה.כלל הבטוחות והערבויות לפי 

 

הבית 
 המשותף
הקיים/ 

 בבניין

הבית המשותף שבו נמצאת היחידה הנוכחית של הבעלים החתום על  –
בר יוחאי  ותברחוב 30169בגוש  60,99,98,100הסכם זה, והרשום כחלקה 

 ,יצחק שדה וברגר

 פי התב"ע ואשר היחידה העתידית תהווה חלק הימנו. -על שייבנו /בניינים – הבניין החדש

בעלי 
היחידות 

בחלקה/כלל 
 בעלי הזכויות

בעלי הזכויות הרשומים או הזכאים להירשם כחוכרים לדורות ו/או  –
 .כבעלים בכלל היחידות הנוכחיות  בחלקה,

הבנק 
 המלווה 

תאגיד בנקאי מלווה כמשמעותו בחוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות  –
ושיעמיד ליזם  שייבחר על ידי היזם, 1974-של רוכשי דירות( התשל"ה

אשראי לביצוע הפרויקט ויעמיד את ערבות חוק המכר וכל יתר הערבויות 
כאמור בהסכם זה, במסגרת ליווי פיננסי סגור, ובלבד שיהיה זה תאגיד 
בנקאי ישראלי )לא חברת ביטוח ו/או מוסד פיננסי שאינו בנק המאושר 

 מסד. ע"י בנק ישראל(, שאינו בנק אוצר החייל, בנק איגוד או בנק

 הסכם זה על נספחיו ותיקוניו. – ההסכם

החלקה 
/המקרקעין/

 המתחם

 .60,98,99,100חלקה  30169גוש –

 כאמור במבוא להסכם זה. – היזם

 היחידה
 הנוכחית

 . 'בנספח נספח פרטי הדירה, ל  1היחידה הנזכרת בסעיף –

רכוש  
 משותף

–
  

" או החוק" -)להלן  1959 -לחוק המקרקעין, תשכ"ט  52בסעיף  כמשמעו
 "(.חוק המקרקעין"

חוק המכר 
 )דירות(, 

, אשר למען הסר ספק, מוסכם בין 1973 -חוק המכר )דירות(, התשל"ג   
הוראותיו מוחלות על הסכם זה ויראו  , למעט בנוגע לבטוחות כיהצדדים, 

 את היזם כמוכר ואת הבעלים כקונה.

"חוק המכר 
)הבטחת 

 השקעות("

 .1974-חוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, התשל"ה 

מי מבעלי הזכויות במקרקעין אשר יסרב לחתום על חוזה דוגמת חוזה זה   דייר סרבן
 או יתנה הסכמתו לחתימה בתנאים בלתי סבירים. 

"חוק הדייר 
 הסרבן"

או כל תיקון לו  2006-( תשס"וובינוי פינוי מיזמי עידודחוק פינוי ובינוי ) 
 ו/או כל חוק דומה לו אשר יחוקק בעתיד.

ב"כ הבעלים 
 או החוכרים

 

 ב"כ היזם

ו/או עו"ד  ובכלל המשרד גם משה טרספולסקי עוה"ד עוה"ד ממשרד  -
 משרד עוה"ד איריס ירדני או עו"ד מרים הילבורן ו/או /אריה איזקסון ו

 ו/או משרד ניסים רינקוב סנדרוביץ

 '.ושותמאיר משרד עורכי הדין חן לבנת 
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יועץ המיסוי 
מטעם 

 הבעלים

יועץ המיסוי 
 מטעם היזם         

- 

 

 

-  

יועץ המיסוי מטעם הבעלים , עו"ד משה טרספולסקי, המייעץ לבעלים 
 בלבד. 

 

 רמת גן 7עוה"ד מאורי עמפלי ושי ארז  מרחוב זבוטינסקי 

 

הועדה 
 המקומית   

 הועדה המקומית לתכנון ולבניה בירושלים -

הועדה 
 המחוזית"

 הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז ירושלים; -

השמאי 
 "המוסכם

להלן, ואשר עלותו תמומן  30 השמאי אשר ימונה בהתאם להוראות סעיף  -
 בידי היזם. 

היחידה 
 העתידית

או היחידה 
 החדשה

היחידה שתיבנה לחוכרים )לרבות הצמוד לה( בהתאם להוראות הסכם זה  –
 , ותרשם על שמם בהתאם להוראות הסכם זה. נספח י'ונספחיו לרבות 

המועד 
 הקובע

 להלן.  6 המועד שבו יתקיימו התנאים המתלים המפורטים בסעיף  –

"כללי 
 המדידה"

 

ושל כל השטחים הנזכרים בהסכם זה לרבות שטחן של היחידה הנוכחית   
צו מכר דירות )טופס של היחידה העתידית ימדד לפי הכללים הקבועים ב

 "(, צו המכר" –)להלן  2008-)תיקון(, תשס"חמפרט( 

   

טבלת 
 התמורה

להסכם זה, אשר כוללת את הסוג והטיפוס של  'נספח יכשתצורף הטבלה  
 היחידות החדשות המיועדות לכל בעלי היחידות בחלקה. 

תוכנית 
היחידה 
 החדשה

תוכנית היחידה החדשה אשר תוכן על ידי היזם בהתאם להוראות חוק  
המכר )דירות(, התב"ע והוראות הסכם זה, אשר תמסר לחוכרים לאחר 

 .  2-כנספח דהשלמתה ואישורה ע"י הגורמים המוסמכים ותצורף להסכם 

המפרט 
 /המכרהטכני

ם להוראות המפרט הטכני לביצוע עבודות בניית היחידה החדשה, בהתא 
חוק המכר )דירות(, אשר יוכן בעתיד בסמוך להוצאת היתר הבניה בהתאם 

שלא יפחת להסכם זה, ובלבד  1-כנספח דלתוכניות הסופיות, ואשר יצורף 
  . נספח ד'ברמתו מעיקרי מפרט המכר המצורפים כ

כל היחידות אשר ייבנו במסגרת הפרויקט, על שטח המתחם בהתאם   יחידות היזם
לתב"ע, למעט היחידה החדשה ולמעט יתר היחידות החדשות שתימסרנה 

 במסגרת הסכמי הפינוי בינוי ליתר בעלי הזכויות במתחם.

מהנדס 
הבעלים/מפ

קח מטעם 
 הבעלים

 ;להלן 13 סעיף להוראות  שיוחלף בהתאםכל מהנדס/מפקח אחר  

המשכנתא 
 הנוכחית

המשכנתא שתהיה רשומה על היחידה הנוכחית עובר למועד קבלת היתר  –
 הבניה או במועד שעבוד המקרקעין לטובת בנק מלווה .

נציגות 
הדיירים/נצי
 גות הבעלים

הנציגות מטעם בעלי היחידות בבית המשותף שתרכז את התנהלות בעלי  –
היחידות בקשר להסכם, ואשר סמכויותיה ודרכי פעילותה מפורטים 

 להלן. 9 בסעיף 

 .1974 –כר דירות )טופס של מפרט(, התשל"ד צו מ – צו המכר

התנאים 
 המתלים

 שלהלן. 6 כל התנאים המתלים המפורטים בסעיף  –
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 העבודות

המתחם/הפר
 ויקט

יום חתימת 
הדייר 

הראשון/החו
תם הראשון 

 וכד'

 .כל העבודות הדרושות לביצוע הפרוייקט 

 7וברגר  1יצחק שדה  2בר יוחאי ובכללו  – 12מתחם  

 

חתימת הדייר הראשון על ההסכם לאחר שאושר ולא נחתם  ע"י היזם 
 דיירים שחתמו כאמור בהסכם( 36)היזם חותם לאחר 

 החוכרים והתחייבויותיהםהצהרות  .3

 הלן:לדכ ומתחייבים מצהיריםהחוכרים 

בירושלים ו/או הרשומים בלשכת רישום המקרקעין / בעלים  החוכריםכי הנם  3.1
בנספח ו נספח א'הזכאים להרשם ככאלה, של היחידה הנוכחית, כמפורט בנסח, 

 .ב'

 .נספח ב'כי אינם קטינים, וזאת אלא אם צויין אחרת ב 3.2

כי לא התקשרו עם צד שלישי כלשהו בהסכם פינוי בינוי ו/או הסכם קומבינציה  3.3
דת אחרת אשר יש ו/או הסכם למכירת זכויות בנייה בחלקה ו/או בכל עסקה נוג

בה כדי לסתור את העסקה הנוכחית, וזאת למעט השכרה בשכירות שאינה מוגנת, 
 .נספח ב'ו/או ב נספח א'ולמעט כמפורט בנסח הרישום 

אינן רשומות על נספח ב' החוכרים מתחייבים כי ככל שזכויות החכירה כמפורט ב 3.4
חידה הנוכחית על שמם ו/או אינן מהוונות, להשלים את רישום זכויות החכירה בי

שמם ו/או להשלים את היוון הזכויות ולרשום את ההיוון בלשכת רישום 
בין  יום מחתימת ההסכם 90המקרקעין, ולשאת בכל תשלום בקשר לכך, תוך 

. הטיפול הטכני בהסדרת הרישום יהיה באחריות היזם אלא הבעלים ליזם
ם  הנגבים בדירות שהחוכרים מתחייבים לשאת בכל תשלום של דמי היוון מקובלי

בהן אין זכויות בנייה נוספות  ובמגרש בו אין צפי לתב"ע המקנה זכויות נוספות, 
הדרוש לשם כך, לחתום על כל מסמך ולשתף פעולה עם היזם וב"כ על מנת להביא 

ובלבד שהבעלים שילם את הכרוך בהוון  להסדרת הרישום בהקדם האפשרי
, מסמיך הבעלים את עורכי הדין לפעול . מבלי לגרוע מהאמורבמועד  שנדרש לכך

הכח, ככל שיידרש, לצורך השלמת רישום והעברת הזכויות ביחידה -מכח ייפוי
 הנוכחית על שמו. 

כי עד ולא יאוחר משמונה חודשים ממועד חתימת הסכם יפעלו החוכרים לכך  3.5
נקיות מכל זכויות צד שלישי שזכויותיהם ביחידה הנוכחית תהיינה רשומות כדין ו

)למעט שעבוד ו/או הערה בגין הלוואה מובטחת במשכנתא, לטובת  כלשהו כאמור
בנק או חברת ביטוח ישראלית או למדינת ישראל )דיירי עמידר לשעבר(,  ו/או 
הערה על זכויות החוכר ביחידה הנוכחית, אשר הסרתה עד מועד המסירה תבוצע 

 ., אלא אם תהיה מניעה לכך הנעוצה ביזםלהלן( 21ו  20 בהתאם להוראות סעיף 
ככל שלאחר חתימת הסכם זה יחול שינוי ברישום ו/או תוטל הגבלה על זכויות 
החוכרים כי אז יהיה על החוכרים להסדיר את הרישום ו/או להסיר את המגבלה, 

 ממועד שנודע להם עליה,  בהקדם האפשרי ובאופן שלא יעכב את ביצוע ההסכם. 

 3.5 מור בסעיף קטן ככל שניתן באופן סביר, לביצוע האפעלו  שהחוכריםככל  3.6
הערות הרשומות  להסרתלהסדרת הרישום ו/או אך לא עלה בידיהם להביא לעיל, 

של לצדדים שלישיים על זכויותיהם ביחידה הנוכחית, לא יראו בכך הפרה 
 ההסכם מצדם ובלבד שימלאו אחר כל אלה במצטבר:

במידה והערה זו נרשמה אחרי מועד חתימת ההסכם  אך טרם  3.6.1
רישום הערת אזהרה לטובת היזם אזי יודיעו ליזם בכתב על כל זכות 
צד ג' ו/או כל מגבלה שתוטל על זכותם בנכס תוך זמן סביר מרגע 

 שייודע להם על כך.

זם לרבות באמצעות עורכי דין מטעמם יפעלו במרץ תוך עדכון הי 3.6.2
 לשם הסדרת הרישום והסרת כל מגבלה.
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ככל שלא תוסר המגבלה ו/או לא יוסדר הרישום במועדים האמורים  3.6.3
כוחו של עו"ד עליו יורה היזם על מנת לעיל ייפו את  3.5 בסעיף 

שיטפל בעניין על חשבונם ובלבד שהוצאות היזם יהיו הוצאות 
 סבירות.

ישתפו פעולה עם היזם ו/או עם באי כוחו ברצון מלא, נכונות מלאה  3.6.4
 ותום לב מוגבר לשם הסדרת הבעיה.

ו/או  ובעצמ , באחריותו ועל חשבון היזם,היה רשאי לפנותי היזם 3.6.5
מייפים בזאת את  חוכרים, והחוכריםבשם ה ובאמצעות מי מטעמ

 לפנות לצדדים השלישיים הנ"ל)באופן בלתי חוזר( לעשות כן,  וכוח
ולקבל את הסכמתם ולצורך כך, לנקוט בכל הליך משפטי ו/או לבצע 

ולגבי נושים פרטיים  ,לטובת רשויות חוכריםה מקוםכל תשלום ב
תשלום מזומן( שיידרשו לשם קבלת מ להבדילבטחונות ) להעמיד
 .כאמורלהסרת ההערות הסכמה 

כל מימון שהיזם יעמיד לצורך הסרת המגבלה והסדרת הרישום  3.6.6
לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עו"ד יהיה מימון ביניים והוא 
יהיה זכאי להשבה מלאה מהחוכרים של כל הוצאה סבירה כאמור 

 וק.כשהיא צמודה למדד ונושאת ריבית כח

היזם יהיה רשאי לקזז כל הוצאה סבירה כאמור מכל תשלום אותו  3.6.7
הוא חייב לחוכרים לרבות דמי שכירות ובכל מקרה שהסכום לא 
יושב במלואו יהיה רשאי לעכב תחת ידו את מסירת היחידה 

ימסור העבודה העתידית עד להסדרת החוב, ובלבד שלפני ביצוע 
 הקיזוז וסיבתו. ימים המפרטת את סכום 30הודעה מראש בת 

ככל שהיזם יחליט על פי שיקול דעתו הבלעדי כי לשם הסרת  3.6.8
המגבלה יש להעמיד ערבות בנקאית הוא  יהיה רשאי לעשות כן 
ולחייב את החוכר בכל הוצאה סבירה שתגרם לו בשל כך לרבות בשל 

 חילוט הערבות אם תחולט.

אמור היזם יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לנכות כל ערבות כ 3.6.9
או מערבות השכירות  להלן 19.4כאמור בסעיף  מערבות חוק המכר

שלהן זכאים החוכרים לפי הסכם זה )כאשר העדיפות הראשונה 
תהיה הפחתה מתוך ערבות השכירות(. ככל שלא ניתן יהיה להפחית 
את ערבות חוק המכר וסכום ההפחתה יעלה על חלקו של אותו 

כרים לפי החלטת היזם בעלים בערבות השכירות, יראו את החו
 14 כאילו מימשו את זכותם לשנמך את היחידה העתידית לפי סעיף 

להלן בשיעור שיאפשר את צמצום הערבות לפי הוראות הבנק 
ובמקרה כאמור לא יהיה זכאי החוכר לערבות עבור הסכום לו הוא 
זכאי בשל השנמוך. ככל שיפסק הצורך במימון על ידי היזם כאמור, 
מכל סיבה שהיא יהיה הדייר רשאי לחזור בו מ'שנמוך" כאמור , 

רה של הדירה החדשה ובכפוף ימים לפני מועד המסי 30-וזאת עד ל
למצאי הדירות שטרם נמכרו עד לאותו מועד. למען הסר ספק, אין 
באמור כדי לגרוע מזכותו של היזם לגבות חוב כלפיו בכל דרך חוקית 

 אחרת. כל חיוב במס שיהיה בשל ביטול השנמוך יחול על הדייר.

 , 3.4יובהר  שמחד הפרת התחייבות של הבעלים האמורה  בסעיפים  3.6.10
לעיל לא תהווה הפרה יסודית של ההסכם  ומאידך  3.7ו  3.6, 3.5

היזם רשאי לנקוט בכל הצעדים האמורים בסעיפים הללו בשינויים 
 המחוייבים.

לעיל, באופן   3.6  - 3.4 ידוע לחוכרים כי קיום כל התחייבויותיהם לפי סעיפים  3.7
שזכויותיו ביחידה הנוכחית תרשמנה על שמו בלשכת רישום המקרקעין כשהן 

בנוגע למשכנתא  ו/או הערה  3.5האמור בסעיף  נקיות וחופשיות ומהוונות, למעט
לעיל, לרבות שיתוף פעולה עם  3.6 לטובת מוסד בנקאי, בכפוף לאמור בסעיף 

יקולים ו/או הערות ככל היזם בקשר עם המשכנתא של הבעלים והסרת ע
שרשומים על זכויותיו, מהווה תנאי לקבלת מימון לפרויקט מהבנק המלווה 

להלן לכלל בעלי הזכויות, ולפיכך הינו  19.4 ולהמצאת הערבויות הנזכרות בסעיף 
 מתחייב לנקוט בכל הפעולות הנדרשות ממנו בהתאם לאמור בהסכם זה.
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-ככל שהדירה מושכרת ו/או תושכר בשכירות בלתי מוגנת ו/או יתגורר בה בר 3.8
רשות, מתחייבים החוכרים כי החל מהמועד הקובע, וכל עוד הסכם זה בתוקף, 

סעיף שיאפשר את פינוי הדירה במועד הפינוי  יכללו הסכמי השכירות כאמור,
להלן בהסכם זה, כולל אפשרות מפורשת מצד הבעלים  17 כהגדרתו בסעיף 

ימים,  90ת, בהודעה מראש בת )המשכיר( לקיצור השכירות ופינוי היחידה הנוכחי
 שייתן הבעלים )המשכיר( לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל צורך בהנמקה כלשהי. 

כי לא מתנהלים הליכים משפטיים בקשר ליחידה הנוכחית וכי לא התקבלה אצלם כל  3.9
 התראה ו/או הודעה בכתב על כוונה לפתוח בהליכים כאמור.

בקשר עם מסירת החזקה ביחידה הנוכחית, כי בכפוף לקיום כל התחייבויות היזם  3.10
לרבות ובעיקר המצאת ערבות חוק המכר ויתר הבטוחות על פי הסכם זה, ימכור את 
כל זכויותיו ביחידה הנוכחית, יאפשר את רישומה על שם היזם לרבות כל זכויות 
הבניה הקיימות ו/או העתידיות, בהתאם להוראות התוכנית החדשה, וכן  ימסור את 

בדירה הקיימת לידי היזם כשהיא פנויה מכל אדם וחפץ  עפ"י תנאי הסכם זה החזקה 
 וזאת במועדים האמורים בחוזה זה.

כי ידוע להם, שעוה"ד ממשרד משה טרספולסקי מייצגים את החוכרים בלבד  3.11
בין עו"ד טרספולסקי לחוכרים, וכן ידוע להסכם )מצורף לחוזה(  בהסכם, בכפוף 

שאושר על ידו , הוא באחריותו הבלעדית והוא  ליזם  שתשלום שכר הטרחה 
מתחייב לעמוד בכל תשלום ובמועדו לב"כ הבעלים, עפ"י המסוכם כאמור בין 
עוה"ד לחוכרים. יובהר שהוראה זו מהווה הוראה לטובת צד ג', שהוא ב"כ 

 הבעלים והפרתה כאמור תהווה הפרה יסודית של ההסכם כלפי הבעלים. 

מכירת ו/או  -ה ועד למועד קבלת היחידה החדשה החל ממועד חתימת הסכם ז 3.12
העברת זכויותיו ביחידה הנוכחית ו/או הסבת הזכויות על פי הסכם זה לצד אחר 

 בהסכם זה להלן.   31 "(, תיעשה אך ורק בכפוף להוראות סעיף הנעבר)להלן: "

להבטחת האמור לעיל, יחתמו החוכרים במועד חתימת הסכם זה על בקשה 
", שתירשם לטובת היזם בלשכת נספח ה'לרישום הערת אזהרה בנוסח המצ"ב כ"

רישום המקרקעין, בדבר עסקה לביצוע פינוי בינוי. היזם יישא בעלויות רישום 
תחתם ע"י היזם בקשה לביטול ה"א בנוסח המצ"ב הערות האזהרה. כמו כן 

 ".1בנספח "ה

כי הוא משלם באופן שוטף את כל חובותיו בגין היחידה הנוכחית, לרשויות  3.13
העירוניות והממשלתיות וכן למשכנתא הרשומה על זכויותיו )ככל שקיימת(, והוא 

 מתחייב להתמיד בכך. 

ין להתקשרותו בהסכם זה כי לא ידועה לו כל מניעה מכוח הסכם ו/או עפ"י ד 3.14
 ולקיום התחייבויותיו על פיו.

העסקה נשוא כי הוא מבין היטב את מהות וטיב והסברים מתאימים, קיבל כי  3.15
כי ראה זה,  הסכםזכויות אותן הוא מקבל על פי הסכם זה וכן את מהות וטיב ה

וכי הוא מצא את כל אלה ובדק היטב את הסכם זה ואת כל הנספחים לו, 
המלאה, והוא מוותר על  ו ולמטרותיו, מכל הבחינות, לשביעות רצונומתאימים ל

לנכונות  בכפוףהיזם לפי ככל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא 
, במלואם על פי הסכם זהכל חיוביו של היזם לקיום הצהרות היזם בהסכם זה ו

 .ובמועדם

שיגיעו ו/או יוענקו על פי כל הזיכויים ו/או ההטבות בכסף ו/או בשווה כסף, ככל  3.16
דין ו/או הסדר בגין הבניין הקיים ו/או הריסתו )לרבות עקב קיומו של חיבור 
חשמל לבניין הקיים ו/או זיכוי כנגד סכומים שידרשו בגין אגרות בניה ו/או חיבור 
מים ו/או היטלי פיתוח(, ולרבות פיקדונות בגין מונים, יהיו קניינו של היזם ובלבד 

יתקין וישא היזם על חשבונו בחיבור היחידות החדשות לכל ספקי  שכנגדם
השירותים הנ"ל )חשמל, מים וכדומה( לרבות התשלום בגין המונים והפקדת 
פיקדון אם יידרש וכן, ומבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה, ישא היזם בכל חוב 

 בגין אגרות בניה, והטלי פתוח בגין המקרקעין והבנין. 

יב לשתף פעולה ולחתום ו/או להופיע במקום נדרש, בתוך זמן סביר הבעלים מתחי 3.17
מדרישה ראשונה של היזם ו/או עורכי הדין, על כל הצהרה ו/או מסמך ו/או תיעוד 
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ו/או פרוטוקול ככל שיידרש בכפוף לבחינת בא כוחו, על מנת להוציא לפועל את 
ו של החוכר ע"פ המטרות של הסכם זה. כל זאת בכפוף לכך שלא תיפגענה זכויותי

ההסכם, ולא יחולו עליו חיוב ו/או חובה כלשהם שלא נטל על עצמו במפורש 
 בהסכם זה.

יובהר כי עיכוב באי שיתוף הפעולה ו/או בחתימה כאמור לעיל לא יחשב כהפרה 
של הסכם זה, במידה והעיכוב נבע מסיבות מוצדקות ו/או שהחוכר אינו שוהה 

רים ו/או כתוצאה מפטירה ו/או צורך בצו בישראל ו/או שאינן תלויות בחוכ
  ביהמ"ש וכיוצ"ב.

החוכר מתחייב לאפשר לנציגי היזם ו/או לבאי כוחו ו/או לנציג/י הרשויות  3.18
הנוגעות בדבר ו/או לבעלי מקצוע ויועצים, לבקר מעת לעת ביחידה הנוכחית ו/או 

זאת  ביחידה החדשה לצורך ביצוע הפעולות הנחוצות ע"פ הוראות הסכם זה, כל
בכפוף לכך שהביקור יתואם עם החוכר מראש ויבוצע בשעות סבירות, ובלבד שכל 
נזק שייגרם ליחידה הנוכחית ו/או ליחידה החדשה, לפי העניין, יתוקן על ידי היזם 

 ו/או מי מטעמו באופן מיידי.

החוכר מתחייב בזאת לאפשר ליזם ולפועלים מטעמו לעשות שימוש במקורות  3.19
בניינים ברכוש המשותף, לצורך ביצוע העבודות, ולצורך כך המים והחשמל של ה

 יישא היזם בכל עלויות המים והחשמל של הרכוש המשותף.

היזם ישלם את עלות המים והחשמל ככל שיבוצע על ידו שימוש במים וחשמל 
ממקור שברכוש המשותף של הבניין, מיד עם הצגת חשבון מתאים על כך מאת 

יאוחר ממועד התשלום הנקוב בשובר התשלום שיוצג נציגות הבית המשותף ולא 
 לו.

החוכר יאפשר ליזם לפרסם את דבר ביצוע הפרויקט ו/או מכירת יחידות היזם  3.20
בכל דרך ומדיה ובהתאם לשק"ד הבלעדי של היזם ועל אחריותו המלאה 

בכפוף לאישור  והבלעדית של היזם, לרבות באמצעות הצבת שילוט במתחם, 
בכפוף להוצאת רישיון כדין ותשלום אגרת שילוט בידי היזם והשלט ע"י הנציגות 

)אם ישנה חבות(. לבקשת הדיירים במידה והיזם יציב שילוט במגרש יצויין עליו 
 טרם אישור השלט ע"יהדיירים  ובגודל אותיות ,לפי הוראת ב"כ   במקום בולט
את שם משרד עוה"ד משה טרספולסקי, כתובת אתרו ואת העובדה   ,ב"כ הדיירים

 שהוא מייצג הדיירים. 

החוכר נותן את הסכמתו לכך שהיזם יפנה לרשויות המוסמכות לצורך הכרזת  3.21
 המתחם כמתחם לפינוי בינוי, והיזם מתחייב לעשות כן.

 הצהרות היזם והתחייבויותיו .4

  ן:הלכדל , היזם מצהיר ומתחייב בזאת

כי הינו חברה שהתאגדה כדין בישראל, כי נתקבלו במוסדותיו החוקיים כל  4.1
ההחלטות, האישורים וההסכמות הנדרשים עפ"י דין ועפ"י מסמכי ההתאגדות 

כל מניעה לו כך שאין שלו להתקשרותו בהסכם זה, ולקיום התחייבויותיו על פיו 
, מכל מין וסוג, קבלת כל אישור נוסףלזקוק  וא איננוהוזה,  הסכםב ולהתקשרות

 .ובכלל זה, אישור האסיפה הכללית

כל מצג ו/או התחייבות כלשהי מהחוכרים לעניין אפשרויות הבנייה  קיבלכי לא  4.2
בחלקה ו/או האפשרות לקבל את הסכמת צדדים שלישיים ו/או באשר להיקפי 
הבניה שיהיו מותרים בחלקה, וכי בדיקת החלקה וכדאיות העסקה עבורו נעשתה 

 ללא כל מצג מצד החוכרים.  על ידו,

את כל המידע וההסברים הדרושים לו, ואלה הניחו את דעתו, כי קיבל מהרשויות  4.3
, כי בדק את תכנית בנין לחלקה ולאפשרויות ביצוע הפרויקט בחלקההמתייחסים 

ואת  ,החלקה ועל המקרקעין שעליהם עתיד לקום הפרויקטהעיר החלה על 
 תכנון הפרויקט וביצועו. בקשר עם יות הרלוונטת יוהרשוכל הדרישות של 

וסביבתה, וכן את  ראה ובדק את החלקהקודם להתקשרותו בהסכם זה, כי  4.4
התכנוני, הייעודי  הטופוגרפימצבם הפיסי, את זכויות החוכרים בה; כי בחן 

והמשפטי של החלקה והבית המשותף הקיים )לרבות אפשרות ניצול זכויות הבניה 
בחלקה והאפשרות לבצע את הפרויקט, מיקום קווי מים, ביוב, תיעול, ניקוז, 
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חשמל וטלפון, מקורות מים וחשמל לחלקה, הספקם, דרכי גישה וכל נתון אחר 
מידע הנראה לו רלוונטי בקשר לקיום הקשור בביצוע הסכם זה(; כי קיבל כל 

וכי מצא את כל אלה הסכם זה; כי בדק את היתכנות ביצוע הפרויקט וכדאיותו, 
ו בכפוף לקיום התנאים מכל הבחינות ומתאימים למטרת ומניחים את דעת

  .המתלים להסכם זה

כי לאחר שבדק את כל הנתונים כאמור לעיל, הינו בעל היכולת הפיננסית לצורך  4.5
)ו/או למי מטעמו לרבות בעלי השליטה בו(  לויש ע העסקה נשוא הסכם זה וביצו

, הידע המקצועי, המיומנות, את היכולת, הניסיון בבניה למגורים בבניה רוויה
לקיום כל הכישורים, האמצעים הכספיים, הטכניים והארגוניים הדרושים 

זה, ובפרט  על פי הסכם זה במועדים ובתנאים המפורטים בהסכם והתחייבויותי
 .לבצע את הפרויקט בהתאם להוראות הסכם זה

כל הערת  ,על אף הוראות כל דין ,הסכם זה על פי ובגין זכויותיכי לא ירשום  4.6
החלקה ו/או על זכויות מי על  ו/או הערה אחרת ו/או שעבוד ו/או משכון אזהרה

 בין אם אצל רשם המשכונות ובין בלשכת רישום המקרקעיןבין אם  מהחוכרים,
אם אצל כל רשות מוסמכת אחרת על פי דין, אלא בהתאם ובכפוף להוראות 

 ההסכם.

כי כל מי שיועסק מטעמו בפרויקט ו/או יתן שירותים עבורו או עבור מי מטעמו,  4.7
יהיה בעל רישיון כדין )ככל שדרוש רישיון כאמור(, וכי יהיה מוסמך על פי כל דין 

 לבצע את הפעולות שהוא נדרש לבצען.

ו לבצע בעצמו, ובאמצעות מי מטעמו, את כל הבדיקות הקשורות לפרויקט כי עלי 4.8
בכלל, וליחידה הנוכחית בפרט, לרבות בדיקת המצב המשפטי, התכנוני, הפיסי 

, והוא אינו מסתמך, ולא יסתמך, באופן כלשהו על שמצא לנכוןוכל היבט אחר 
 כם.החוכרים אלא ככל שהחוכרים נטלו על עצמם התחייבות מפורשת בהס

, בכפוף על כל טענה בדבר אי התאמהבזאת  מוותר, הוא כי לאור כל האמור לעיל 4.9
 לנכונות מצגי החוכרים הניתנים במפורש בהסכם  זה. 

כי יישא בכל העלויות הדרושות לקידום הפרוייקט והוצאתו אל הפועל, למעט  4.10
כאלה שקבוע בהסכם זה במפורש כי החוכרים יישאו בהן, יקדם את הפרויקט 

עילות האפשרית, ויאיץ את כל ההליכים הנדרשים לשם ביצוע הפרויקט בי
 והשלמתו בכפוף לקיום התנאים המתלים וליתר תנאי הסכם זה.

כי ידאג להוצאת כל היתר ו/או אישור ו/או הסכמה הנדרשים לצורך ביצוע  4.11
 ובכלל זה יישא בכל העלויות הכרוכות בכך. פרויקטה

ההיטלים ותשלומי החובה הנדרשים לשם ביצוע כי ישלם את כל המיסים האגרות  4.12
 הפרויקט במלואם, למעט אם נאמר במפורש אחרת בהסכם זה.

כי יתקין ויישא על חשבונו בחיבור היחידות החדשות לכל ספקי השירותים   4.13
השונים )חשמל, מים וכדומה( לרבות התשלום בגין המונים והפקדת פיקדון אם 

 יידרש. 

את כל הערבויות והביטחונות בנוסח, במועדים  על חשבונו חוכריםמציא לי 4.14
 .בהסכם זהכמפורט ובתנאים 

ברמה מקצועית גבוהה, במיומנות, ההסכם, את המוטל עליו על פי כי יבצע  4.15
 .סכםהלהוראות הללוח הזמנים ובהתאם ובנאמנות, ביסודיות, 

י לא ככי היזם, אינו מנוע, על פי כל דין ו/או על פי הסכם, מלהתקשר בהסכם זה, ו 4.16
עומדות ותלויות כנגד היזם ו/או מנהל היזם תביעות או הליכים משפטיים ו/או 

 .מנהליים כלשהם ולא קיימים נגד מי מהם פסקי דין שטרם מולאו בשלמותם

ישא על חשבונו בכל תשלום, ככל שיידרש, על מנת לטפל מול הרשויות בכל  4.17
סוי או התחדשות הקשור בהכרזת הפרויקט כפרויקט פינוי ובינוי במסלול מי

 עירונית )על פי שיקול דעתו של היזם( או בחידוש ההכרזה כאמור; 

יפעל להחתמת כלל בעלי הזכויות על הסכמי פינוי בינוי כדוגמת הסכם זה, וישא  4.18
אחזקת ו פיקוח על דווח לרשות המיסים בעלות שכ"ט ב"כ הבעלים לרבות
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בין הבעלים וב"כ, סיכום בהתאם למסוכם  ו/או הפקדונות ככל שיהיו, הערבויות 
כל הבעלים במתחם, בין אם  לגבי, שהיזם התחייב בחתימתו לשלם את האמור בו

 ובמועדים הקבועים בו שבחרו להיות מיוצגים ע"י עו"ד טרספולסקי ובין שלא, 
 ,ו/או בכל סיכום אחר בכתב כאמור הסכםבובמידה ולא מפורטים מועדי תשלום 

עבור אותם  התשלום מועדי את"ד הבלעדי שקלפי  קבע ב"כ הבעלים אזי, י
הוראה זו מהווה הוראה לטובת  .הסעיפים שלא נקבע מועד לתשלום שכר הטרחה

צד ג', שהוא ב"כ הבעלים והפרתה כאמור תהווה הפרה יסודית של ההסכם כלפי 
 הבעלים. 

יטפל מול כל רשויות התכנון בקידום ואישור התכנית כהגדרתה לעיל ולהוצאת  4.19
ניה בהתאם להוראות הסכם זה, וישא בכל העלויות הנדרשות לרבות היתר ב

 בשכ"ט אדריכל, יועצים מקצועיים וכדומה. 

"(, יהא קבלן הקבלן המבצע" -כי הקבלן אשר יקים עבורו את הפרויקט )להלן  4.20
רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, 

על פי סיווגו ועל פי דין לבצע את העבודות נשוא  , וכי יהא מורשה1969 -תשכ"ט 
הסכם זה, בעל ניסיון, יכולת לרבות פיננסית, ידע ומוניטין טובים בתחום, וכן כי 
יהיה מבוטח בביטוח קבלנים בהיקף התואם את העבודות המבוצעות על ידו 

להלן  28 במשך כל תקופת העבודות, בהתאם להנחיות הביטוח כמפורט בסעיף 
ובהתאם לאישור יועץ הביטוח מטעם הדיירים כאמור. מובהר כי אין במינוי קבלן 
מבצע כדי לגרוע בדרך כלשהי מהתחייבויות היזם ו/או מאחריותו על פי הסכם זה 

ע לביטוח הפרוייקט מתחייב ועל פי כל דין. יובהר שבנוסף לאמור בהסכם בנוג
היזם לבטח בביטוח כל הסיכונים עפ"י הוראות יועץ הביטוח של הבעלים את 
הדירות/המגרש וכל הנמצא בו שיפונו ע"י הדיירים ממועד פינויה של כל יחידה 
וזאת אף לתקופה שטרם הועברה החזקה בהם ליזם. אחריותו המוחלטת של 

מועד פינויה ע"י הבעלים בלא כל קשר היזם תחול על כל דירה שתפונה החל מ
למועד מסירת החזקה ליזם. פינה דייר את דירתו וטרם מסר החזקה בה ליזם, 
אזי, יסגור את החלונות ינעל את הדלתות ויודיע ליזם בכתב על עזיבתו את הדירה 

מעת מתן ההודעה כאמור  תחול כל האחריות בגין הדירה וכל הצמוד אליה  –
המתחם על היזם, כאמור, על אף שטרם נמסרה החזקה  ובכלל זאת כל שטח

בדירה ליזם. יובהר שהבעלים יוכל לפרק כל אביזר/פריט מהדירה  עד שבועיים 
 לאחר עזיבתו בפועל את הדירה כל עוד לא בוצעה הריסת הדירה.

. מקום שנקבע תקן ישראלי פי היתר הבניה-על פי דין ועל כי יבצע את העבודה 4.21
 בעלי תקן כאמור.מסוימים, יהיו החומר או העבודה לחומר או לעבודה 

מרות שהוא רשאי להעסיק קבלני משנה, רשות זו לא תגרע מאחריותו לכי  4.22
המלאה עפ"י הסכם זה וביחס לעבודה כולה ולא תשחרר אותו מאיזו 

 מהתחייבויותיו עפ"י ההסכם.

פקח יאפשר לדיירים לבקר בתאום באתר הבנייה  וזאת מעבר לביקוריו של המ  4.23
 מטעם הדיירים. 

 העסקה .5

 

הצדדים מאשרים כי סעיף זה נועד לצורכי התמצאות בלבד, אין בו כדי להשליך על פרשנות 
ההסכם או סעיפים אחרים בו ואין בו כדי לגרוע מזכויות מי מהצדדים על פי האמור ביתר 

 סעיפיו:

 עיקרי העסקה הם כדלקמן:

התחייבויות היזם עפ"י הסכם זה, בכפוף להתקיימות התנאים המתלים ולקיום  5.1
 מתחייבים החוכרים כדלקמן:

החוכרים מוכרים ליזם את מלוא זכויותיהם ביחידה הנוכחית לרבות  5.1.1
מלוא זכויות הבניה הקיימות והעתידיות בהתאם לתוכנית החדשה; 

 4היזם יהיה זכאי לרשום את המקרקעין על שמו לאחר קבלת טופס 
בד בבד  שייכת לחוכרים לפי הסכם זהוטופס אכלוס ליחידה העתידית ה

 , הבנק המלווהעם  ,כאמור בהסכם זה ,שיסוכמוובכפוף לתנאי הליווי 
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, בהסכם כאמורהבניינים  לנהולהחזקה  ימדכל הפקדת ובכפוף ל: 
מכתבי מתן , מסירת הדירות לכל החוכריםטרם  ,הפקדת ערבות בדק

 שימסרו טרם מהבנק כאמור בהסכם   ההחרגה/כוונות , לפי העניין,
בכל שהיזם   מובהר בזאת . ומסירת הדירות לבעלים  לבעליםהדירות 

את דירות הבעלים  רשםש ירשום דירותיו טרם ו/או בד בבדא למקרה 
 .על שמם

שלהלן, והכל  17 החוכרים יפנו את היחידה הנוכחית כמפורט בסעיף  5.1.2
בכפוף להוראות הסכם זה ולמסירת ערבות חוק המכר ויתר הבטוחות 

 כאמור בהסכם זה;

ישא יהיזם יעמיד לחוכרים מימון לדיור חלופי כאמור בהסכם זה ו 5.1.3
ן ליחידה החדשה בעלויות ההובלה מהיחידה הנוכחית לדיור החלופי, וכ

 ופעם נוספת במהלך ביצוע העבודות. 

מוסכם על הצדדים, כי זכויות  על אף האמור בכל מקום בהסכם זה, 5.1.4
 4וקבלת טפסי  השלמת העבודות למועד עדתנוצלנה  שלא הבחלק בניה 

ואישורי אכלוס לכל הבניינים החדשים שייבנו בחלקה וכן זכויות בנייה 
 תהיינה, מועד השלמת העבודות הנ"לעתידיות שינתנו לחלקה לאחר 

 היחסי חלקן לפי החדש בבניין הדירות בעלי לכל השייך משותף רכוש
ותוצמדנה ליחידות החדשות של בעלי הזכויות בבניין  ,בבית המשותף

הקיים וליחידות היזם, כך שלאחר המועד האמור לא יישארו ליזם 
ות העליונות, , בקומגגהיובהר בזאת שמרפסות  זכויות בניה בחלקה.
 יוצמדו לדירות היזם.

היזם, לפעול כמפורט לעיל, מתחייב החוכרים התחייבויות ובכפוף לקיום בתמורה  5.2
על חשבונו וכמיטב יכולתו לשם הוצאת הפרויקט אל הפועל ובתוך כך לפעול 

 כדלקמן:

היזם יבצע את הפרויקט, ובכללו יבנה את היחידה העתידית, ימסור  5.2.1
לחוכרים את החזקה הבלעדית ביחידה העתידית במועד המסירה כשהיא 
פנויה מכל אדם וחפץ כשהיא נקיה מכל זכות צד ג' למעט זכות כאמור 
שמקורה בחוכרים, וירשום את הזכויות ביחידה העתידית על שם 

הסכם זה, כשהיא נקיה מכל זכות צד ג' למעט החוכרים, במועד האמור ב
זכות כאמור שמקורה בחוכר במסגרת רישום הבית המשותף שהבניין 

 החדש יהא חלק ממנו. 

היזם יעמיד לחוכרים את הבטוחות כמפורט בהסכם זה ובהתאם לקבוע  5.2.2
 בו.  

לפעול ולבצע את כל הנחוץ לצורך אישור התב"ע בכל דרך חוקית אפשרית,  5.2.3
ם יפעל לאשר תכנית חדשה למקרקעין, ובכלל זה לקבל את כל היינו, היז

האישורים הדרושים להכרזת הפרויקט "כפרויקט פינוי בינוי" על ידי 
הגורמים המוסמכים, כשהיחידה הנוכחית תכלל באותו פרויקט, ולהשקיע 
מיטב מרצו וכישוריו לקבלת היתרי בניה לביצוע הפרויקט בכלל, ובניית 

 פרט, בהתאם לתנאים הקבועים בהסכם זה.היחידה העתידית ב

לבצע את הפרויקט, במהירות וביעילות ככל האפשר, בהתאם לכל דין  5.2.4
ותקן, ובין היתר לבנות עבור החוכרים את היחידה העתידית כמפורט 

 בהסכם זה.  

לרשום את הזכויות ביחידה העתידית על שם החוכרים, במסגרת רישום  5.2.5
חלק ממנו, כשהיחידה העתידית נקייה הבית המשותף שהבניין החדש יהא 

מכל זכויות של צד ג' כלשהו, למעט זכויות צד ג' שמקורן בחוכרים או כל 
 רישום שנדרש על ידי הרשויות על פי דין )כגון הערות תכנוניות(.

לשאת בכל התשלומים, האגרות, ההיטלים, המיסים וההוצאות שיחולו  5.2.6
הפועל לרבות הוצאות בקשר לעסקה הנוצרת בהסכם זה והוצאתה אל 

תכנון, אישור הפרויקט כפרויקט "פינוי בינוי", רישוי, מכירת היחידה 
הנוכחית, קבלת היתר בניה, ביצוע הפרויקט, בניית היחידה העתידית 
ורכישתה על ידי החוכרים, רישום הבית המשותף ורישום הזכויות ביחידה 
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התכנון והבניה,  לחוק 197העתידית על שם החוכרים, פיצויים לפי סעיף 
 והכל ולמעט ככל שנאמר מפורשות אחרת ביתר הוראות הסכם זה.

 והכל כמפורט בהסכם זה להלן. 

 תנאים מתלים וברירת ביטול  .6

מוסכם בזאת כי הסכם זה כפוף ומותלה בקיומם של כל התנאים כדלקמן,  6.1
 "(:התנאי המתלהבמצטבר )לעיל ולהלן כולם ביחד: "

ממועד חתימת  ים )שלושים(חודש 30 מוסכם שבכל עת לאחר עבור 6.1.1
ולא ניתנה החלטה ע"י הועדה המחוזית בנוגע הדייר הראשון  בבניין  

אזי, ההסכם יהיה בטל. בנוסף מוסכם שבכל עת למתן תוקף לתב"ע  
( ממועד חתימת הדייר הראשון  בבניין ארבעים)חודשים  40 לאחר עבור

גרות לגבי כל הבקשות ולא יתקבלו היתרי בנייה סופיים למעט תשלום א
בעניינים אלה אזי, ההסכם יהיה בטל. להיתר בנייה  במתחם, 

התחייבות היזם היא התחייבות כלפי צד ג' יתר בעלי הזכויות במתחם 
והוא יהיה אחראי לשיפויים בגין כל תביעה בקשר עם עניין זה. )למען 

ל הסר ספק אין במילה 'סופיים' לעיל כדי למנוע מהיזם להגיש ולקב
 אישור לתכנית שינויים(.

חודשים( וחמש )ארבעים  45מוסכם שבכל עת לאחר עבור     .6.1.1.1
ולא יחתם   חתימת הדייר הראשון על ההסכם כאמור לעיל,מיום 

ובכלל  הסכם ליווי עם בנק כאמור בהסכם זה, מכל סיבה שהיא
מכל עם הבנק ו/או עם ב"כ הבעלים,  מו"מ שלא צלח בעקבות זאת: 

)כל הליך ובכלל זאת  ו/או כל הליך לברור המחלוקת סיבה שהיא, 
בוררות( בין הבנק ל ב"כ הבעלים  או ליזם או כל הליך כאמור בין 

שלא נסתיים במועד  היזם לבנק או  בין היזם לב"כ הדיירים וכד'
וליזם לא  , אזי, ההסכם יהיה בטל מכל סיבה שהיא כאמור לעיל

ב"כ כלפי ( ההסכם voidיעות בגין בטלות )תהיינה טענות ו/או תב
. בעניין זה התחייבות היזם נציגות ולא לבעליםכלפי לא והדיירים , 

היא התחייבות כלפי צד ג' יתר בעלי הזכויות במתחם והוא יהיה 
כאמור שבכל אחראי לשיפויים בגין כל תביעה בקשר עם עניין זה. 

חתימת הדייר  )ארבעים וחמש חודשים( מיום 45עת לאחר עבור 
הראשון על ההסכם כאמור לעיל,  ולא יחתם הסכם ליווי עם בנק 

 (voidכאמור בהסכם זה, מכל סיבה שהיא ההסכם יהיה בטל )

 

    

וכן כל בעלי הזכויות במתחם הסכימו לביצוע הפרויקט וחתמו על  6.1.2
 24הסכם פינוי בינוי כדוגמת הסכם זה עם היזם עד ולא יאוחר מתום 

)להלן:  ע"י ראשון החותמים במתחם ממועד חתימת הסכם זה חודשים
 "(.התנאי המתלה השני"

ככל שנחתם ההסכם ע"י הרוב הדרוש לנקיטת הליכים משפטיים לפי 
חוק הדייר הסרבן, עד תום התקופה האמורה בסעיף זה לעיל, והיזם 

בעלי הזכויות  נקט בהליכים משפטיים לפי חוק הדייר הסרבן כנגד
להלן, יוארך המועד עד  8 ם חתמו, כאמור ועפ"י תנאי סעיף כאמור שטר

)חמישים( חודש מחתימת הדייר הראשון בבניין. בכל מקרה  50 -ל
 בעלי הזכויותכלל מ 50%שהתנאי האמור לא יתקיים במועדו, כי אז 

יהיו רשאים לבטל  שכבר חתמו, עד לאותו  מועד, על ההסכם, במתחם
הסכם זה בהודעה בכתב ליזם. בעניין זה התחייבות היזם היא 

בות כלפי צד ג' יתר בעלי הזכויות במתחם והוא יהיה אחראי התחיי
 לשיפויים בגין כל תביעה. 

 

, נתונה הסמכות, לפי שיקול )ברוב רגיל(לעיל  9הקבועה בסעיף   לנציגות הדיירים 6.2
דעתם הבלעדי מבלי צורך לנמק, מבלי שהדבר יטיל עליהם חבות כלשהי,  להאריך 

לעיל. לעיל, בפרקי זמן נוספים  6.1.1.1ו  6.1.1 , 6.1.2 בסעיפים את המועד האמור 
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. למען הסר ספק אי שימוש בסמכות לפי חודשים 18אשר לא יעלו במצטבר על 
 כל טענה ו/או זכות כנגד הנציגות.ו/או היזם   סעיף זה לא תקנה למי מהדיירים 

מובהר, כי היזם יעשה כמיטב יכולתו לפעול לקידום הפרויקט באופן שיוביל  6.3
 להתקיימות התנאי המתלה.

במקרה של ביטול כאמור ו/או מצב בו ההסכם יהיה בטל, לא תהיה לצד טענה  6.4
ה שנרשמה כל הערת אזהר לכך שהיזם ימחוק כלשהי כלפי משנהו, הכל בכפוף

מסמכי ביטול לרשויות המס  ויגישלזכות היזם או מי מטעמו על זכויות הבעלים 
או הבטלות לפי  יום מהודעת הביטול 30וכל זאת ע"ח היזם. לא עשה היזם כן תוך 

, יהיו רשאים ב"כ הבעלים לעשות זאת ולחייב את היזם בתשלום שכר העניין
 ות שכאלה.לפעולכמקובל במשרד עוה"ד של הבעלים טרחה 

 7היזם מתחייב להודיע לחוכרים בכתב על התקיימות התנאים המתלים בתוך  6.5
ימים לדיירים במידה והמועד להתקיימותם  7ימים מהתקיימותם וכן להודיע תוך 

חלף. המועד לקיום התחייבויות בעלי הזכויות עפ"י ההסכם הכרוכות ב"מועד 
 ת התנאים המתלים כאמור.הקובע" ימנה ממועד קבלת הודעת היזם על התקיימו

  העסקה לביטול זכות .7

לפי  -אך לא חייב  - היזם רשאימבלי לגרוע מכל יתר הוראות ההסכם והדין,  7.1
 או טענה הצדדים מן לצד שתהא מבלי הסכם זה לבטלשיקול דעתו הבלעדי, 

"( בכל אחד מבין המקרים המפורטים ברירת הביטול" -)להלן  משנהו כלפי תביעה
 להלן בלבד:

 שיתברר במועד הפקדת התב"ע שהרשויות מתנות את התב"ע במקרה  7.1.1
בתנאים בלתי סבירים אשר ביצועם יהיה כרוך בהוצאות  המתהווה 

ביחס לשיעורים שנקבעו וכל זאת שיגרמו לחוסר כדאיות כלכלית ליזם 
ו/או   כאמור ההפקדהממועד יום  180; אזי תוך 21בתקן שמאות 

, תהא ליזם הזכות למתן תוקף, לפי המוקדם מביניהם הועדה תהחלט
לסגת מהעסקה מבלי שתהיה למי מהצדדים טענה ו/או תביעה כלפי 
משנהו. לא ניתנה ההודעה כאמור, יראו את היזם כמסכים לתנאים 

.  עלויות הנוספות הנדרשותההנובע מכך לרבות  כל אלה, והוא ישא ב
א מוותר בזאת ו, והשרת זאתאף מבלי שנתן הודעה מכל סוג שהוא המא

על כל טענה, לרבות טענת טעות ו/או אי התאמה, בקשר לאיזה 
 האמורים לעילמהפרטים 

ע"י ראשון  שלא היה במועד חתימת הסכם זה יוטל חיוב במע"מ 7.1.2
על שירותי הבניה הניתנים לחוכרים עפ"י הסכם זה באופן  ,החותמים 

הכלכלית של היזם שיש בו כדי להקטין באופן מהותי את הכדאיות 
. מובהר 21לבצע את הפרויקט ביחס לשיעורים שנקבעו בתקן שמאות 

כי חיוב מע"מ בגין שירותים נוספים או המרת זכויות אשר יוסכמו בין 
עד למועד  -היזם לבעלי הזכויות לא יהוו עילה לביטול מכח סעיף זה

 הקובע.

ו או רשות מקרקעי ישראל לא נתנה הסכמתה לפרויקט על כל חלקי 7.1.3
עד למועד הקובע באופן שיש  –תדרוש תשלום עבור הסכמתה לפרויקט 

בו כדי להקטין באופן מהותי את הכדאיות הכלכלית של היזם לבצע את 
 .  21הפרויקט ביחס לשיעורים שנקבעו בתקן שמאות 

ניתן , שלא יחול חיוב בהיטל השבחה לפרוייקט בקשר לתב"ע החדשה 7.1.4
באופן  התב"ע להפקדה בועדה המחוזית,ן בעת הגשת 'בחהיה לקחת 

שיש בו כדי להקטין באופן מהותי את הכדאיות הכלכלית של היזם 
. הזכות לביטול 21לבצע את הפרויקט ביחס לשיעורים שנקבעו בתקן 

לא תחול לגבי היטל השבחה שינבע מכל תוספת או הקלה שהתבקשו 
ספר היחידות לאחר אישור התב"ע או בגין תוספת זכויות בניה לעומת מ

הבסיסי ושטחי הבניה המבוקשים על פי התוכנית כאמור בתב"ע  עד 
 המועד הקובע.

שיעור רווחיות  קבעה'( אפס ח"דו)' המלווה הבנק שמאי דעת חוות 7.1.5
/  רווחיות חוסר מחמת מקובל פיננסי ליווי אשר לא מאפשר פרויקטב



15 

 

___________________ ______________________________ 
 החוכרים         515200137 קידום א.מ.ב התחדשות עירונית בע"מ ח.פ.

                                                         

 את מהותי באופן להקטין כדי בו שיש באופן כלכלית כדאיות העדר
 לשיעורים ביחס הפרויקט את לבצע היזם של הכלכלית הכדאיות

 .  21 שמאות בתקן שנקבעו

  

הסכמת רשות שלטונית, ממשלתית או עירונית, בעניין כלשהו, תהיה  7.1.6
במועד הרלבנטי, הכרחית לקיומו של חוזה זה, והסכמה כזו לא תינתן, 

או שההסכמה  ובתנאי כי הסיבה לכך איננה מעשה או מחדל של היזם
באופן שיש בו כדי להקטין באופן מהותי את הכדאיות כרוכה בתשלום 

הכלכלית של היזם לבצע את הפרויקט ביחס לשיעורים שנקבעו בתקן 
 .21שמאות 

ברירות הביטול המפורטות לעיל תתבטלנה בחלוף המועד הנקוב בכל אחד מסעיפי  7.2
הודעת פינוי ליחידה הנוכחית ברירת הביטול לעיל ובכל מקרה לא יאוחר מהמועד של 

הראשונה בפרוייקט ומסירת החזקה בה ליזם על פי הוראות הסכם זה ו/או שעבודה 
 לבנק המלווה ו/או רישום המקרקעין על שמו של היזם, לפי המוקדם מביניהם.   

יום, אשר  90מימוש ברירת הביטול ייעשה לאחר מסירת הודעה מוקדמת בכתב בת  7.3
ם רשאים להסיר את עילת הביטול ובמקרה כאמור תהא במהלכם יהיו החוכרי

 ההודעה בטלה והיזם יהיה חייב בביצוע חוזה זה.

החליט היזם שלא לממש את ברירת הביטול, תיחשב העסקה עפ"י הסכם זה כתקפה  7.4
 לכל דבר ועניין, ובמקרה כאמור יישא בכל עלות הנובעת מכך.

בהתאם  למשכנתאות לבנקים המלווה הבנק בין בנקאיות בין הבנותככל שלא יושגו  7.5
חלוף ל עדלהלן, שלא בעקבות מעשה או מחדל של מי מהחוכרים,  20 להוראות סעיף 

התקיימות התנאים המתלים, יבוטל הסכם זה מבלי שלמי מהצדדים  מועדימים מ 180
פשר את תהיה טענה כלפי משנהו, ובלבד שעד לאותו מועד לא הציע היזם פתרון שיא

ביצוע הפרויקט מבלי ליצור חשיפה כספית למי מהדיירים, ואשר קיבל את אישורו של 
 .ב"כ החוכרים

יובהר שבמידה וההסכם בוטל ו/או יתבטל מכל סיבה שהיא, מלוא עלות שכה"ט של  7.6
 ב"כ הבעלים  תשולם במלואה ע"י היזם.

 כנגד 'דייר סרבן' –הגשת תובענה על פי כל דין  .8

האפשרי לפי דין, יהיה היזם חייב להגיש בשם החוכרים שיחתמו על במועד המוקדם  8.1
הסכם זה תובענה כנגד אותם דיירים שיסרבו לחתום על החוזה לפחות בסכום של 

)במצטבר כנגד כל הדיירים הסרבנים(, וזאת על פי כל דין ₪ )שמונה מליון(  8,000,000
יום מהתמלא  30 -חר מובהתמלא התנאים החוקיים להגשת תובענה כאמור, ולא יאו

 כל התנאים כאמור.

היזם יהיה רשאי להגיש את התביעה אף קודם לכן על פי כל דין ובהתאם לשיקול  8.2
 דעתו ובעלי הזכויות החתומים על החוזה מאשרים לו לעשות כן. 

 נספח ז'וכל מי ממשרדו יעשה שימוש ביפוי הכח  לבנתחן היזם באמצעות ב"כ עו"ד  8.3
ים חוכרההתביעה האמורה וניהולה לפי מיטב שיקול דעתו.  לחוזה זה לצורך הגשת

כנגד הדיירים הדייר הסרבן ישתפו פעולה בהגשת התביעות לפיצויים על פי חוק 
. כל צד יעשה , וזאת בכל מקום שלא ניתן לפעול מכח יפוי הכח שניתן ליזםהסרבנים

יעה ו/או בקשה, את כל הדרוש ממנו, יחתום על כל מסמך, תצהיר, ייפוי כוח, כתב תב
בכל מקום ככל שיידרש, לרבות חתימה על ייפוי כוח )לרבות לשם מתן עדות( ויתייצב 

. היזם יודיע מראש לנציגות ולב"כ לניהול ההליכים האמורים לטובת ב"כ היזם
החוכרים על הגשת התביעה כאמור ואף יעבירו עותק מכתב התביעה, ויעדכן אותו 

 בקשר עם ההליכים לפי בקשתם.

החוכרים מסכימים ומאשרים, כי חתימתם על יפוי הכח האמור הינה מוגבלת לצורך  8.4
הגשת התביעה האמורה בסעיף זה )וכל הליך הנגזר ממנה( ואין היא יוצרת בין 
החוכרים לבין עורכי הדין הרשומים ביפוי הכח יחסי שליחות כלליים, אלא יחסי 

מיופי  –י עורכי הדין של היזם שליחות מוגבלים בלבד. לפיכך מוסכם על החוכרים כ
יהיו רשאים לייצג את היזם בכל הליך כנגדם לרבות בהליך לפי  הכח יפוילפי  הכח
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תלויות  במתחם הואיל וזכויות כלל החוכרים סעיף זה, אם ובמידה ויהיה צורך בכך.
. מבלי לגרוע חוזרתהאמור מוסכם כי חתימת החוכרים עליו הינה בלתי  הכח ביפוי

מהווה הפרה של הסכם זה אשר תזכה את  הכח יפוימהאמור לעיל מוסכם כי ביטול 
 .היזם בכל סעד על פי דין כנגד המבטל

היזם ישא בכל הוצאות התביעה וישא בכל התחייבות ו/או חבות כלשהי שתנבע ממנה  8.5
ם אשר לרבות הוצאות משפט, בין אם יוטלו על היזם ובין אם אלה יוטלו על הבעלי

 חתמו על הסכם זה )ואינם נתבעים בתביעה האמורה(.

יתחלק בין הצדדים כדלקמן, ראשית לכיסוי כל  הבעלים לטובת שיפסק סכום כל 8.6
הוצאות היזם בשל התביעה עד לאותו המועד )לרבות אגרות, שכר מומחים, הוצאות 

הסכם מימוש ושכר טרחת עו"ד( ולאחר מכן יתחלק בין בעלי הזכויות שחתמו על ה
חלקם ברכוש  לבין היזם בחלקים שווים ובין בעלי הזכויות לבין עצמם כשיעור

 המשותף.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם במפורש, כי במסגרת ניהול התביעה, יהיה היזם  8.7
רשאי בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי להגיע לכל הסדר פשרה עם הדייר הסרבן 

אך מובהר כי כל הטבה בתמורה שתוענק  שמטרתו להביאו לידי חתימה על ההסכם
במסגרת הסכם )למעט ויתור על חיובים כספיים לטובת הדייר הסרבן(  לדייר הסרבן

גם על הבעלים )וזאת מבלי  תחול , שלא תקבל את אישור )רוב רגיל( הנציגות,הפשרה
 להלן. -ו 36.11 לגרוע מכלליות האמור בסעיפים  

היזם מתחייב לפעול למימוש כל פסק דין שיתקבל כאמור ככל האפשר על דרך של  8.8
הטלת עיקול ומימוש דירה/ות הנתבעים ורכישתן על ידו במסגרת הליך כינוס נכסים. 
רכש היזם או כל מי מטעמו או במקומו את הדירות כאמור יראו אותו כמי שחתם 

 ויות החוכר כאמור. כחוכר על חוזה זה והוא יהיה חייב וזכאי בכל זכ

ישפה את החוכרים בגין כל הוצאה ו/או נזק שייגרם להם כתוצאה מניהול  היזם 8.9
 הליכים כאמור.

 נציגות דיירים  .9

)ובנספח  (2)1יצחק שדה (3) 2בר יוחאי  החוכרים ממנים בזאת את נציגי הבנין 9.1
_אדיר אשר שמותיהם למועד חתימת ההסכם הם:  רחוב ברגר(אחד יתווסף נציג 

ואלישבע  פולסקיקר משה פמיני דב בראון יוסף כהן  רפי הלברטל יוסף שו
כנציגות המשותפת לצרכי הסכם זה ומסמיכים אותם לפעול בשמם כהן_

ובמקומם בנושאים המפורטים במפורש בהסכם זה. רשימת הנציגים הראשונים 
והיא תתעדכן מעת לעת כקבוע להלן. )להלן: נספח יב' תצורף להסכם זה כ

 "(גותהנצי"

הנציגות תהיה רשאית לבחור מבין חבריה ועד פעולה מצומצם שיקבל מהנציגות  9.2
סמכויות לפעול בשם הנציגות במסגרת תפקידיה וסמכויותיה עפ"י הסכם זה. 

 . נספח יב'"(. הועד הראשון הינו כמפורט בהועד)להלן: "

אין במינוי הנציגות ו/או הועד כדי לפגוע בהחלטות האספות הכלליות של הבניין  9.3
הקיים בדבר מינוי נציגות ו/או בכל עניין אחר ו/או בתוקפן של ההחלטות הנציגות 
שקדמו למינוי זה, והחוכרים מאשררים בזאת את כל שבוצע והוחלט בידי 

את חתימתם על הסכם זה,  הנציגות קודם לחתימתם על הסכם זה. לעניין זה יראו
כחלופה חוקית ותקפה להשתתפותם באסיפה כללית של בעלי הדירות בבית 

 המשותף. 

חברי הנציגות יכהנו בכל תקופת תוקפו של הסכם זה לרבות ככל שיהיה צורך עד  9.4
לאכלוס הבתים החדשים שיבנו במסגרת הסכם זה ומינויה של נציגות בית משותף 

 בבתים אלה.  

יערכו בעלי הזכויות  –חד מחברי הנציגות להמשיך ולכהן בתפקידו אם נבצר מא 9.5
בחירות למינוי חבר חלופי במקומו, ואולם גם בהעדרו של  -בבית המשותף הקיים 

 נציג אחד או יותר יהיו רשאים יתר החברים לקבל החלטות.  

הנציגות לרבות באמצעות הועד תמלא את התפקידים המנויים בהסכם זה ותהא  9.6
  -לפעול, בין היתר, בכל האמור להלן  מוסמכת
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 לנהל מו"מ עם היזם לגבי נוסח הסכם פינוי בינוי ומסמכים נלווים; 9.6.1

לאסוף מידע לגבי בעלי הזכויות במתחם ולהעבירו לידי היזם וב"כ  9.6.2
 הבעלים;

 להחליט ולייעץ לב"כ הבעלים לגבי נושאים שונים הקשורים בפרויקט;  9.6.3

דירות המוקצות בין בעלי  לנהל את תהליך הבחירה לשם חלוקת 9.6.4
הזכויות תוך שמירת עקרון השוויון, ההגינות והשקיפות, על פי הוראות 

 הסכם זה;

 לבחור כאמור עפ"י הוראות הסכם זה  את השמאי המוסכם; 9.6.5

לחתום על בקשות להיתרים בשם נציגות הבית המשותף ועל מסמכים  9.6.6
ו על פי נוספים הדרושים לשם קידום הפרויקט, ככל שיש לו סמכות ז

 דין;

 להאריך ליזם מועדים שונים,  בהתאם לסמכות הקבועה בהסכם זה; 9.6.7

 להיפגש עם היזם לפגישות עדכון ודיווח; 9.6.8

לבקר באתר מעת לעת בתיאום עם המפקח מטעם הדיירים ובלבד  9.6.9
שימלאו אחרי כל הוראות הבטיחות של הנהלת האתר. הוראה זו גוברת 

 ו מגבילה אותה. על כל הוראה אחרת בהסכם זה הסותרת ו/א

למנות את היועצים השונים כקבוע בהסכם זה ולהסדיר את תשלום  9.6.10
 שכר טרחתם ע"י היזם. 

)על חברי הנציגות המצומצמת לא יחולו המורחבת הודעות על התכנסות הנציגות  9.7
תמסרה במייל ו/או בטלפון ו/או חברים אחד מכל בניין((  3) 9.8ו  9.7הוראות 

שעות קודם  72מינימום  -שלוח הודעה בדואר רשום בכתב במסירה ביד ו/או במ
למועד הישיבה. קוורום לישיבה יהיה רוב של חברי הנציגות ואם לא יהיה קוורום 
תתכנס ישיבה נוספת ביום העבודה הבא למחרת באותו מקום ובאותה שעה; 

מנין הנוכחים כפי שיהיה בפועל יהווה קוורום חוקי. כל  –בישיבה הנדחית 
 ציגות יתקבלו ברוב דעות רגיל. החלטות הנ

חבר נציגות שנבצר ממנו לבצע פעולה כלשהי, רשאי יהיה להסמיך על ידי ייפוי  9.8
חבר נציגות  מהר"מ שלא  כוח חבר נציגות אחר לבצע את הפעולה בשמו ובמקומו.

יום מיום בו נחתם ההסכם ע"י ראשון הבעלים , אזי הוא יגרע   30יחתום תוך 
במועד אשר תחליט הנציגות)הקיימת לאחר גריעתו כאמור( מהנציגות ובמקומו 
 יבחר נציג במקומו . 

הנציגות  תפעל בנאמנות בעבור בעלי הזכויות במתחם בשיתוף פעולה עם היזם,  9.9
 אשר ידווח באמצעות הועד לכל הבעלים מעת לעת על התקדמות הפרויקט.

יעה כנגד הנציגות  כל אחד מהבעלים מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תב 9.10
מי מחבריה, ומתחייב לא להעלות כל טענה ו/או תביעה שכזו, ומצהיר כי ידוע לו 
כי הסכמת חברי הנציגות לשמש בתפקידם מתבססת על האמור לעיל. כל האמור 

 לעיל לא יחול על פעולה של חבר נציגות שנעשתה בזדון.

ושאים להם הוסמך החלטות הנציגות והוועד ופעולותיו, בתום לב כאמור, בנ 9.11
באסיפות הכלליות ו/או על פי הסכם זה יחייבו את כל אחד מהבעלים ללא תנאי 

 וסייג, והצדדים מאשרים מראש ובדיעבד את פעולותיהם. 

 נציגםבנפרד יהיו רשאים להחליף את  / כניסה , לפי העניין,הדיירים בכל בניין 9.12
טה שתתקבל על פי בהודעה בכתב ליזם, באמצעות ב"כ בלבד וזאת על פי החל

הוראות התקנון המצוי בחוק המקרקעין, ובלבד שלא תפוטר הנציגות כולה או 
חלקה אלא אם תוחלף באחרת. היזם יהיה רשאי לדרוש ולקבל ראיות להליך 
החלפת הנציגות. הוספת/החלפת נציג לנציגות תעשה ע"י החלטה של רוב חברי 

התקנון המצוי. הוסף/ הוחלף  הנציגות  הקיימת מבלי כל צורך להדרש להוראות
 נציג לנציגות אזי תודיע הנציגות ליזם  ולבא כוחם על כך. 
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החוכרים יחתמו במעמד החתימה על הסכם זה על ייפוי כח בלתי חוזר, בנוסח  9.13
" בו יסמיכו את הנציגות לבצע את הפעולות  3-נספח חהמצ"ב להסכם זה כ"

 שבסמכותה כמפורט בהסכם זה. 

 תב"ע .10

להוצאת במרץ הצדדים מצהירים כי ידוע להם ומוסכם עליהם כי היזם יפעל  10.1
 מ"ר 1500ושטחי מסחר עד  מרביותיחידות  365לעד  תב"ע שתכלול זכויות בנייה 

 היתר בניה לביצוע הפרוייקט לפי הסכם זה.ולאחר מכן יפעל להוצאת 

 היתר הבניה .11

ההליכים חשבונו, בכל , ינקוט היזם, על אישור התב"ע, ללכל המאוחר בסמוך  11.1
זריזות וביעילות לקבלת כל שקידה, בלפעול במתחייב והאמצעים הדרושים ו

להוצאת האישורים וההסכמות הדרושות מאת כל רשות או אדם ועל פי כל דין, 
מכוח התב"ע וכן לקבל אישור הנציגות לכל עניין הדורש את אישורה ה יהיתר בני

ות המוסמכות את תכניות ההגשה בהתאם טרם הגשת התוכנית. היזם יגיש לרשוי
זה להלן, וב"כ היזם לאחר שימסור לנציגות הבעלים הודעה של  11להוראות סעיף 

 10ביקש מי מהנציגות  עד תום  ימים מראש על כוונתו לעשות כן, ימי עסקים  10
ימי  21הימים כאמור עוד  10ימי העסקים אורכה לבדיקת התוכנית יתווסף ל

בשם החוכרים על כל הבקשות להיתרים ב"כ היזם  יחתום  בטרם  עסקים
ותכניות ההגשה מכוח ייפוי כוח עליו חותמים החוכרים במעמד חתימת חוזה זה 

 (.נספח ז')

היתר הבניה יהיה כזה, שיאפשר את בנית הפרויקט כולו בהינף אחד קרי בנית  11.2
ידה החדשה הבניינים בו זמנית בהתאם להוראת התב"ע, ושיאפשר את בניית היח

בהתאם להוראות הסכם זה ונספחיו. ההיתר יכלול הקלות בסמכות הוועדה 
המקומית בלבד, ויאפשר את השימושים האמורים בתב"ע  בלבד ו/או חלקם הכל 

היתר לפי שיקול דעת היזם ובכפוף לקיום התחייבויותיו לפי הסכם זה. )להלן: "
היזם לפעול להוצאת היתר "(. אין באמור כדי לגרוע מזכותו של הבניה הכולל

 להלן.  11.3 בניה בשלבים כמפורט בסעיף 

היזם יהיה רשאי להתחיל בביצוע הפרויקט על סמך היתר. האמור לעיל כפוף  11.3
 ים במצטבר: להתקיימות התנאים הבא

התקבלה החלטת הועדה המקומית המאשרת את היתר הבניה הכולל  11.3.1
 ומולאו כל התנאים להוצאתו, למעט תשלום אגרות והיטלים. 

זכויות החוכרים עפ"י הסכם זה לא תפגענה ובכללן, טרם התחלת כל  11.3.2
עבודה, המצאת כל הבטוחות  הנדרשות עפ"י הסכם זה לבעלים, ולא 

 קבועים בו.יידחו לוחות הזמנים ה

למען הסר ספק כל הוראה בהסכם זה ביחס להיתר הבניה, לרבות מסירת  11.4
התכניות לעיון בעלי היחידות, תחול על כל ההיתרים שיוציא היזם לפי הסכם זה 
למעט תכניות שינויים שאינן כוללות שינויים מהותיים בתכנית ובכל מקרה שאינן 

כם זה ונספחיו ובזכותם לקבלת פוגעות בדרך כלשהי בזכויות הבעלים על פי הס
 היחידה החדשה בהתאם להוראות הסכם זה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם על הצדדים כי גם לאחר קבלת היתר הבניה,  11.5
רשאי יהיה היזם ליזום ולהכניס שינויים, לפי שיקול דעתו בתכנון ובניית 

ניין החדש הפרויקט לרבות שינוי במספר יחידות המגורים שייבנו במתחם ובב
יחידות ושטחי  365של ) עד המקסימום )לרבות הפחתת או הוספת יחידות דיור

ותוספת יחידות דיור ותוספת או  (_מ"ר )"פלדלת"( 1500"כ_סה        מסחר
הפחתת קומות, שינוי בגובה הקומות, שינוי בקווי הבניין והכל הן בבת אחת ובין 
בשלבים( ובלבד שלא יוכנס ע"י היזם שינוי בתכנון ובבניית הפרויקט והיחידה 
החדשה אלא בהתאם לאמור בחוזה זה ובכפוף לתב"ע, שלא יפגעו זכויות הבעלים 

ובלבד שלא יהיה בכך כדי לעכב את לוחות הזמנים על פי הסכם  על פי הסכם זה,
זה, לרבות המועד למסירת היחידה החדשה. בכל מקרה מובהר כי לא יתווספו 

 שטחי בנייה ו/או שטחי ציבור ו/או יחידות מגורים מעבר לאמור בתב"ע.
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 תכנון ביצוע העבודות, וההיתרים הנדרשים לשם כך, ייעשו על ידי היזם, בהתאם 11.6
לסטנדרט מקצועי גבוה ובהתאמה לתוכניות החלות על המקרקעין, להיתר הבניה, 

 להסכם זה, למפרט הטכני, לתקן הישראלי )מקום שהוא חל(, ולכל דין.

, ובמידת הצורך, גם לדירה כנס לחלקהילה, מתחייבים לאפשר ליזםהחוכרים  11.7
ת הנדרשות על מנת לבצע מדידו)לאחר תיאום מוקדם שייערך זמן סביר מראש(, 

 להכנת התכניות, והכל באחריותו הבלעדית של היזם.

יום  60 -מהמועד הקובע ובכל מקרה   לא פחות  מ  ששה חודשיםלא יאוחר מ 11.8
טרם הגשת הבקשה להיתר בניה ימסור היזם למפקח מטעם בעלי היחידות  ו/ או 
לנציגות הדיירים עותק של תכניות הבקשה להיתר הבניה הכולל לשם בדיקת 

תאמתן להתחייבויות היזם על פי הסכם זה על ידי המפקח מטעם הדיירים ו/או ה
מיום שהוצגה התכנית ע"י האדריכל למפקח  ימים 60מי מטעמם. היה ותוך 

מטעם הדיירים ו/או לנציגות הדיירים, לא יתקבלו הערות מאת המפקח ו/או 
, תוגש נציגות הדיירים או לא תימסר ליזם הודעה לפיה אין הערות כאמור

 ימי עסקים מחלוף המועד לקבלת הערות. 30הבקשה להיתר תוך 

הערות ככל שיהיו מקובלות על היזם יתוקנו ובמקרה של מחלוקת יפסוק אדריכל  11.9
ע"י יו"ר  ימונה אדריכל שיבחר בהסכמה בין באי כח הצדדים ובהעדר הסכמה

 בשכרו של האדריכל ישא היזם.  ,לשכת האדריכלים בירושלים

שהועברו הערות ליזם, היזם יגיש את הבקשה להיתר לוועדה המקומית ככל  11.10
ימי עסקים ממועד קבלת הערות או במקרה של מחלוקת  30לתכנון ולבניה תוך 

 ימי עסקים מקבלת הכרעת האדריכל כאמור לעיל. 30תוך 

היזם יפעל לפי הנחיית וועדות התכנון וגורמי הרישוי מטעמן, וימלא את כל  11.11
 מנת לקבל את היתר הבניה בהקדם האפשרי. דרישותיהם על

היזם יישא בכל העלויות הכרוכות בביצוע הליכי התכנון והרישוי, לרבות בקבלת  11.12
היתרי בניה, פרסומים, דיונים בהתנגדויות )ככל שיהיו(, תשלומי אגרות, היטלים, 
הוצאות, מסים וכל תשלום מכל מין וסוג, יהא מקורם אשר יהא בקשר לתכנון 

י. לחוכרים לא תהא כל חבות ו/או הוצאה כספית בקשר לכך. החוכרים לא ולרישו
בכל אחריות ו/או כל חבות ו/או הוצאה כספית בקשר לפעולות התכנון ו/או  ויישא

הגשת הבקשה להיתר בניה ו/או קבלת היתר הבניה, והיזם בלבד יהיה אחראי 
 לכך.

לעיל ובכפוף לו, היזם יוציא את היתר הבניה  11.3 לגרוע מהוראות סעיף  מבלי 11.13
שהתנאי היחיד למימושו הנו תשלום האגרות)לא בתנאים( )לרבות היתר הריסה,(, 

מהמועד שבו נחתם הסכם הפינוי  חודשים( חודש ארבעים) 40לא יאוחר מתום 
 בנוגע  ההאמור בסעיף ז בינוי הראשון על ידי מי מכלל בעלי הזכויות בבניין.

 . בהסכם  אחר סעיף כל על יגברהנקובים בו,  למועדים

 

ככל שבעלי הזכויות לא פינו את היחידות הנוכחיות במועד שבו התבקשו לפנותן  11.14
כלפי בעלי הזכויות בקשר עם הפינוי, לרבות ובלבד שהיזם עמד בכל התחייבויותיו 

העמדת כל הערבויות על פי הסכם זה, הרי שהיזם יהיה רשאי לדחות את מועד 
עד לפינוי בעל הזכויות  הוצאת ההיתר בפועל )תשלום האגרות וההיטלים בלבד(

 האחרון בפועל. 

 עבודות הבניה  .12

רפו להסכם, כתנאי בסמוך להוצאת היתר הבנייה הכולל את היחידה החדשה, יצו 12.1
לפינוי היחידה הנוכחית ולתחילת עבודות הבנייה, תוכניות המכר הסופיות של 

(, ככל שלא 1-נספח ד ( והמפרט הטכני הסופי )2-כנספח דהדירה )אשר יסומנו 
צורפו במעמד בחירת היחידה החדשה, ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו. במידה ויחולו 

רים את הוראות הסכם זה, באורח המשנה את  שינויים בהיתר הבניה, שאינם סות
שנמסרו לחוכרים במעמד בחירת היחידה החדשה,  2-ו/או נספח ד' 1-נספח ד'

למהנדס הבעלים לצורך בדיקת התאמתם להסכם לנציגות ו אזי, בכפוף להעברתם
 זה וקבלת אישורו, יצרף היזם להסכם נספחים מעודכנים.  
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היזם מתחייב להתחיל בעבודות ההריסה ובבניית הבניינים החדשים  שייבנו בו  12.2
מיום  ימים 90זמנית במסגרת הפרויקט ובהם תהיה היחידה החדשה, וזאת בתוך 

קבלת היתר בניה להקמת הפרויקט או מיום פינוי כל הדירות של בעלי הזכויות 
ת הבניין החדש, לפי בבניינים הקיימים בחלק המתחם המיועד להריסה לשם בניי

 "(. יום תחילת ביצוע העבודות" -המאוחר )להלן 

היזם מתחייב להמשיך בבנייה בצורה רציפה, לסיים את העבודות ולמסור  12.3
להלן  23 לחוכרים את החזקה ביחידה החדשה בתנאי הסכם זה וכאמור בסעיף 

שיהיה האחרונה ממועד פינוי היחידה  ( חודשיםארבעים) 40-וזאת לא יאוחר מ
 להלן מועד הפינוי(  –נקוב בהודעת הפינוי )או במועד הפינוי בפועל לפי המאוחר 

 מועד המסירה"("  -)להלן  

 

 המהנדס מטעם בעלי היחידות במתחם .13

ברוב רגיל)יובהר שבכל מקום בהסכם זה נדרש רוב רגיל של חברי  נציגות הדיירים  1.1
תהיה רשאית, לפי שיקול   _הנציגות הרשומים בהסכם זה אלא אם נקבע במפורש אחרת(

מהנדס המהנדס ו/או המפקח ו/או " –)לעיל ולהלן דעתה הבלעדי, למנות מהנדס 
ים ולקבוע את יעדי עבודתו, תנאי מטעם הדייר( "מהנדס הבעלים"" ו/או הדיירים

 10,000_העסקתו, שכרו. היזם יישא  בכל מקרה בעלות שכרו של המהנדס  בסך של 
בתוספת  בתוספת מע"מ כדין(₪  950,000)סה"כ  ליחידה ₪ אלף(  ________עשר___)

 -מע"מ כדין כנגד חשבונית של המהנדס. במידה ותקופת הבניה תתארך מעבר ל
לעיל, ישלם היזם תוספת בגין שכרו של מהנדס הדיירים  12.3חודשים האמורים בסעיף 40

מע"מ לכל חודש נוסף ו/או חלק ממנו, אף זאת כנגד חשבונית ₪ +  20,000_בסכום של 
אף אם ההסכם עימו הוא יהיה במלואו  מס.. יובהר שתשלום שכרו של המהנדס ישולם 

ן במידה וסיום הפרוייקט יתאחר מעבר למועד בגין פיקוח על עבודות הגמר בלבד וכ
לעיל אזי בגין כל חודש ו/או חלק מחודש תשולם תוספת  12.3המתוכנן כאמור בסעיף 

 תנאי .מעבר לשכר המהנדס המצויין לעיל. והכל בתוספת מע"מ כדין₪  20,000בסך 
 ל אחד מהםכ שיציג ן'חעפ"י  יהיו , טרם פינוי הדיירים  /נציג הדיירים למהנדס התשלום

מע"מ ₪ +  300לנציג הדיירים ו +מע"מ  לשעה ₪ 250לפי, בתעריף  חודש כל סוףב
. מינוי נציג דיירים הנה זכות מינוי של הנציגות  והיא רשאית למנות נציג כאמור למהנדס

סכומים לפחות. 75%בכל מועד שתחליט על כך ועל המועמד, שניהם,  ברוב מיוחס של 
מתן הודעת  ממועדתשולם החל  והיתרה זה סעיף ברישא כאמור הכללי מסך יקוזזואלו 

ע"מ לאפשר  .הדייריםנציגות שיקבעו  פעימותלפי מספר ההפינוי כל ראשון לחודש  
, המצורף להסכם ואו בהסכם דומהלמפקח לבצע את השירותים המפורטים בהסכם 

תאום בניהם, היזם מתחייב, לבצע שיתוף פעולה באופן מלא עם המפקח, לרבות פגישות 
שיתוף המפקח ועדכונו בגין פגישות עם המתכננים והיועצים השונים של הפרויקט כבר 
משלב התכנון ועד לגמר הביצוע, העברת מידע / תוכניות / ומסמכים רלוונטיים ע"פ 

וכן לאפשר קשר ישיר לאדריכל  ו/או למנהלי פרוייקט  דרישת המפקח באופן מידי
זה לעיל יחול  בשינויים המחוייבים  גם על הנציגות  האמור בסיפא של סעיף.וכד'

(בנוגע לפגישות בהמשך שמות נציגים אלו ימסרו ליזם- המצומצמת )נציג מכל בניין  קיים
 עדכון עם האדריכל.

הסכם פיקוח לדוגמה מצורף כנספח להסכם ומובהר בזאת שהבעלים אינם מחויבים  13.1
/אחר ובתנאים המקובלים עליהם לעשות בו שימוש ורשאים לכרות הסכם  שונה 

 ובלבד שיהיה כפוף לשכר המפקח המצוין לעיל  ולתנאי התשלום המצוינים לעיל.

מהנדס הבעלים יהיה מוסמך לבדוק את המפרטים ותכניות הדירה, את תכניות היתרי  13.2
לעיל ואת אישורי ההיתרים, את ביצוע עבודות הבניה ע"י  11 הבניה כאמור בסעיף 

היזם והתאמתן להתחייבויות עפ"י הסכם זה, קצב התקדמותן, אופן ביצוען, טיבן, 
טיב החומרים והאביזרים לרבות באשר להשלמתה של הדירה טרם מסירתה לבעלים 
וכן ילווה את בעלי היחידות בהליך מסירת היחידות החדשות והרכוש המשותף 

 לבקר באתר הבניה.  ובתקופת הבדק. לצורך ביצוע תפקידו יהיה רשאי מהנדס הבעלים
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היזם ומנהל הפרויקט מטעמו ישתפו פעולה עם מהנדס הבעלים יעדכנו את מהנדס  13.3
ו לבקר באתר הבניה, ללא צורך מטעם בעלי היחידות על פי בקשתו; יאפשרו ל הבעלים

בתיאום מראש ובכפוף לשמירה על כללי הבטיחות באתר, לבדוק את התכניות ומצב 
העבודות בשטח; ויספקו לו לפי בקשתו הסבירה העתק מכל תכנית ו/או תרשים ו/או 

 מסמך אחר ו/או כל מידע אחר בקשר לעבודות הבניה, על חשבון היזם.  

הזכויות המתחם בכל הקשור למגעיהם עם היזם אך לא  ייעץ לבעלי מהנדס הבעלים 13.4
תהא לו כל סמכות להורות ליזם ו/או למי למטעמו כל הוראה שהיא בקשר לבניה. אין 
באמור כדי לגרוע מכל סעד או זכות העומדים לחוכרים עפ"י ההסכם ו/או עפ"י כל דין 

 ובכלל זה הזכות לפנות למהנדס הפוסק.

 ם, לא יהיה בכוחו לגרוע מאחריותעניין כלשהונתן לגבי לכשיי מהנדס הבעליםישור א 13.5
 להסכם.בהתאם והמפקח מטעמו  היזםהמלאה והבלעדית של 

אין במינוי מהנדס הבעלים כאמור כדי להטיל על הנציגות ו/או על בעלי היחידות  13.6
במתחם  ו/או על בא כוחם חבות ו/או אחריות כלשהם בקשר לפרוייקט, ובכלל זה 

בודות המוטלות על היזם, איכות הבניה וטיבה. יובהר כי הימנעות בקשר לביצוע הע
ממינוי מהנדס הבעלים לא יגרע מזכויות בעלי היחידות במתחם ולא תהווה מניעות 

 ו/או השתק כנגד כל טענה או תביעה שלהם בקשר עם כל עניין הקשור בהסכם זה. 
  -  ; החדשה היחידה -  התמורה .14

 
 . זה ובהסכם זה בסעיף כמפורט החדשה היחידה את מהיזם לקבל זכאים החוכרים .14.1

 להוראות בהתאם העתידית ביחידה הזכויות ואת החזקה את יקבלו החוכרים .14.2
  דין כל הוראות לפי, הבניה היתרתנאיי  לפי ומושלמת בנויה כשהיא, זה הסכם

 . 2-ד -ו 1-ד –ד נספחים  פי ועלוהמפרט המצורף כנספח_____

 אחת ליחידה זכאי יהיה, קיימת בעל יחידה  במתחם היחידות מבעלי אחד כל .14.3
/מרפסת מרפסת+"דירת  או )רשום בטאבו("גן דירת)" לסוג דירתו בהתאם, חדשה
אשכולות   6( או/ו לסוג האשכול לו הוא משתייך, כמצויין בנספח י . סה"כ סוכה

 מחולקים כדלקמן:
 

 

  

  

  

  

טווחי  
שטחי 
דירות 
 **התמורה

שטח 
זכאות 
לדירה 

חדשה  
 אשכוללפי 

 מספר דירות באשכול אשכול
 )משוער( 

מספר דירות שיועמדו 
 לבחירה באשכול

)בהתאמה למספר הדירות  
 באשכול(

67-80 73 A-1 6 12 
83-92 88.2 B-2 44 65 
93-115 98.5 C-3 11 20 

117-136 123 D-4 20 36 
131-159 137 E-5 13 24 

*   F-6 5   
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 (.150%ולא  100%שישונמכו לפי פיצוי בתעריף כקבוע בהסכם לשינמוך ללא פיצוי נוסף )  e5יהיו דירות אשכול  f6דירות אשכול  * 

בטווח שטחי דירות התמורה שנבחרה  ע"י הבעלים  באשכול  בו הוא אמור לבחור את דירת התמורה  והדירה כאמור מצויה דירה ** 

היזם כפי האמור בהסכם יפצה את הבעלים אזי  –פחות משטח הזכאות לדירה החדשה שטח הדירה שנבחרה  ע"י הבעלים אך  ,

פיצוי על כל הפרש כפול השטח  100%בהפרש המטרים  בין שטח הזכאות לו זכאי הבעלים לבין מה שקיבל בפועל כאמור בפרק זה)

 לא ישלם דבר ליזם. –ששטחה עולה על שטח זכאותו לדירה החדשה בחר הבעלים בדירה כאמור אך  שהופחת משטח הזכאות(

 6בחירת הדירה תהיה כאמור להלן ראשית לפי גודל הדירה הקיימת המחולקת ל
אשכולות ) בעלי הדירות  בכל המתחם יחולקו ל"אשכולות"  עפ"י גודל דירתם לפי טבלה 

עד   A1ן ביותר כ:אשכולות שיסומנו  מההדירות בשטח הקט 6מצורפת להלן  סה"כ  
( שנית לפי ניקוד השמאי בתוך כל   F1לקבוצה ששטחה הגדול ביותר שתסומן באות 

אשכול ואשכול כפי המפורט להלן ושלישית תוגבל  לקומות בכל בניין חדש שמהן ניתן 
/קיימת( יהיה תקיימת ) להלן: הדירה האופיינידירה לבחור דירות כמפורט להלן. כל בעל  

)להלן:  )מדידה לפי "פלדלת"(  דשה בגודל  עפ"י המצוין בטבלת התמורותזכאי לדירה ח
גודל הדירה החדשה יהיה עפ"י המצוין בטבלת התמורות נספח י דירה סטנדרטית(.  

 ויקבע עפ"י  הפרמטרים הבאים וכמוצג בטבלה להלן:
.שטח מקורי של הדירות לפי מדידה בחישוב לפי חוק המכר ולא פחות בכל מקרה 1

 מהשטח הרשום בטאבו 
 כמפורט בטבלה להלן. ,כחוק היתר בנייה. מקדם לשטח נוסף  שהוסף לדירה  עפ"י 2
(, לגגות צמודים/מרפסות. )דירות צמודות גן  במקרים 1. מקדמים  לגינות )יצחק שדה 3

 בהמשך ההסכם( . כמפורט בטבלה להלן.הרלוונטים כאמור 
 
. מקדם לתוספת פוטנציאלית  להרחבת  הדירה עפ"י  היתר בנייה שהיה בתוקף ביום 4

 חתימת החוזה.
 והכל  עפ"י הנוסחה בטבלה להלן :

  
 
 

 
 

תמורת  יחידות 
 בסיס

מקדם 
 הרחבות 

מקדם 
 -לתוספות

 15גינה  
מ"ר 

)יצחק 
-(  1שדה 

מרפסות, 
 גג 

מקדם 
 להיתר 

שניתן עד 
יום 

1/2/18 

תוספת 
סופית 
)לאחר 
שקלול 

המקדמים 
 6וכו'(של 

מטר 
נוספים 

 לכל יחידה 
 6 50% 14% 17% מ"ר 38 8 ברגר

יצחק 
 שדה 

 6 50% *14.5% 14.5% מ"ר 34 24

בר 
 יוחאי 

 6 50% 12% 12% מ"ר 28 62

 
 * המקדם המדויק והסופי  יקבע  ע"י השמאי ולא פחות ממה שמצוין בטבלה.
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בחירת הדירות תהיה כפופה לכך שקומות העליונות בכל בניין תהיינה מיועדות ליזם 
הקומות העליונות של הבניין. במידה  2 -קומות  מגורים)כולל( 16כדלהלן: בניינים עד 

קומות עליונות כולל תהיינה של היזם. בקומה בה  3אזי עד -קומות  17ויתקבל היתר ל
קמית לבנייה הגבוה שיוצרת שטחי מרפסת גדולים תנתן ישנו שילוב בין הבנייה המר

לבחירה לזכאי גינות/גגות יחד עם  בעלי קומת הקרקע כמו כן המשדרגים יוכלו לשלם על 
 18הפרש גודל המרפסת לפי המנגנון הקבוע בהסכם זה.  במידה ויתקבל היתר  בבניין ל 

ם לובי ו/או קומות חניות , קומות מגורים ויותר ) קומות מגורים האמורים  אינם כוללי
קומות )כולל( עליונות יהיו בבעלות היזם.  תמהיל הדירות   4 -מרתפים חניונים וכד'( 

של כל אשכול  במכלול  כאמור בטבלה לעילבחירה  יאפשרבפרויקט בכל בניין על קומותיו 
 ורים הבניינים מחולק באופן שיהיו יותר דירות בחירה בקומות  מעבר לחציון קומות המג

בכל בניין. טרם קביעת תמהיל הדירות  בכל תוכנית שתוגש לאישור )למעט קומות היזם(
יום  לעיין בתוכניות ולהעיר עליהן אם אכן  21הרשויות יש להציגה לנציגות ולאפשר לה   

 להסכם. 14הנן תואמות את ההסכם בכלל ובפרט את כל מה שקשור לסעיף 

 
יובהר שאופי הפרויקט צריך להתחשב בציבור הגדול של שומרי תורה ומצוות הן בכשרות 
והכשרת מתקני הבניין לפי ההלכה לחומרה עפ"י מכון הלכתי מוסמך שיאושר ע"י חברי 

הנציגות. כמו כן יקבע אופיים של השטחים המסחריים בתקנון התב"ע ובכל מסמך 
 כל יותקנו  במתחם  ובישול,טיגון  אפיה חנויות  תהינה אםרלוונטי )שמירת שבת וכד'(, 

 באופן הנציגות"י ע/או ו הסביבה איכות ומשרד הבריאות משרד"י ע  הנדרשות המערכות
 .הבניין לדיירי כלשהיא הפרעה תיגרם שלא

 שטח: "להלן) חוכר לכל המיועדת העתידית היחידה של המקסימלי שטחה .14.4
 -'  י בנספח מפורטים זכאי הוא לה)לפי אשכולות(  הדירה טיפוס וכן"( הזכאות

 .התמורה טבלת להלן

בהתאם לניקוד השמאי בכל אשכול  בחירת  הדירה החדשה של הבעלים תעשה  .14.5
.  במסגרת, כאמור,  אותו האשכול לו הוא שייך שיינתן לדירה הנוכחית של הבעלים

ל בו נמצאת באשכו באופן שבעל הזכויות שלדירתו הקיימתבחירת דירה תהיה 
יבחר ראשון את הדירה החדשה לה הוא  באשכול,יהיה הניקוד הגבוה ביותר דירתו 
עפ"י שק"ד הבלעדי של -שיקבע השמאי בכפוף ובהתאם לקריטריונים  -זכאי  

 F1ויסתיים  ב  A1סדר בחירת הדירות בין האשכולות יתחיל מ וכך הלאה.  השמאי,
לקריטריונים שעליהם שמאי בעלי הזכויות ינקד את הדירות הנוכחיות בהתאם 

יחליט  כאמור לפי שק"ד. במידה ויהיו בעלי דירות באשכול שידורגו באופן זהה ע"י 
השמאי אזי השמאי יערוך הגרלה, לפי שק"ד הבלעדי ובנוכחות הבעלים 

ההגרלה. החלטת בין אלו שדירוגם זהה בכל אשכול וידרגם לאחר  םהרלוונטיי
 השמאי בנוגע לדירוג הבעלים לצורך בחירת היחידה החדשה יהיה סופי .

  :וחניות מחסנים חלוקת   14.6

לעניין חלוקת החניות והמחסנים בין היזם לבעלים ובין הבעלים לבין  .14.8.1
 עצמם, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות שלהלן:

)א( לחוק 1סעיף יבחרו חניות, נכים הזכאים לתג נכה כהגדרתו בראשית  .14.8.2
. סדר הבחירה בין נכים לבין עצמם יקבע 1993 –חניית נכים תשנ"ד 

בהגרלה שתערך ע"י ב"כ הדיירים תוך שבעה ימים מקבלת דרישת היזם 
מבין חניות הנכים כפי שאלה יוגדרו ע"י חניות הנכים יבחרו  בכתב.
 היזם.

נכה שיבחר חניית נכים כאמור יבחר באותו מועד גם את המחסן  .14.8.3
 שיוצמד לדירתו. 
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 לאחר בחירת חניות הנכים הבעלים יבחרו את מקומות החניה  .14.8.4
 בין עפ"י הגרלה שתערך ע"י היזם בנוכחות ב"כ הבעליםוהמחסנים 

 האשכול בתוך הבחירה סדר שיוגרל אשכול שכל כך( A-F) האשכולות
היזם יעביר לנציגות תשריט ובו יסומנו מיקומי  .(השמאי דירוג לפי יהיה

החניות והמחסנים, לרבות מיקומי החניות והמחסנים שנבחרו על ידי 
 הדיירים הנכים )ככל שישנם( בהתאם לאמור לעיל.

יבחר, באותה עת גם מחסן  14כל דייר שיבחר דירה יבחר לפי המפורט  .14.8.5
לבחור עבורו חניה ומחסן וחניה. דייר שלא יעשה כן, יהיה היזם רשאי 

לפי שיקול דעתו הבלעדי של היזם. סדר הבחירה  בין האשכולות יערך 
ע"י השמאי טרם בחירת הדירות כך שהאשכול שיבחר ראשון את 

 דירותיו גם יבחר באותו סדר את החניות והמחסנים וכך הלאה. 

      יזם שייכים ל  כל יתר מקומות החנייה והמחסנים לאחר בחירת הדיירים יהיו

 אשר יהיה רשאי להצמידן לדירות היזם בהתאם לשיקול דעתו.
   

 
לשנמך ו/או לשדרג  הוראות הסכם זה, עפ"ילו ניתן שכי כל מי מהחוכרים  מוסכם .14.6

 מעתיום  21 תוךיוכל לעשות כן אם יודיע על כך ליזם בכתב ,את התמורה המגיעה 
יובהר שתוכן ההודעה  .זה בהסכם כאמור הדיור יחידת לבחירת ההודעה קבלת

מטעם היזם תציין את האפשרות לשדרוג/שנמוך כפי שנקבע בהסכם וכן הדרישה 
יום מקבלתה . שליחת הודעה בה לא צוינה האפשרות  21להגיב להודעה זו תוך 

 לשדרוג/שנמוך לבעלים כמוה כאי שליחת הודעה לבעלים. 

 
 ויהי במתחם היחידות בעליככלל להלן,  כמפורט הקרקע דירות בעלי לזכויות בכפוף .14.7

לפי האשכול שלו הם  "טיפוס סטנדרטי"  מסוג חדשה יחידה לקבל םזכאי
הרלוונטיות כאמור  בקומות מומוקיש( 14.3משתייכים )כאמור בטבלה בסעיף 

 הממוקמות בפרויקט היחידות כל לעיל, בכפוף לאמור בהסכם זה לעיל ולהלן,
 בעלי לבחירת העומדות היחידות של ומהטיפוס מהסוג הינן ואשר ל"הנ בקומות

 לבחירת היזם י"ע יוקצו F1עד  A1אשכולות מ:  , התמורה בטבלת כמופיע הזכויות
עפ"י הדירות לבחירה המוקצות לאשכול הספציפי של  , במתחם הזכויות בעלי כלל

באשכול יוכל לשדרג או לשנמך את הדירה אותם הבעלים. מובהר בזאת שהבעלים 
 מתחייב היזם. של כלל האשכולות הבחירההוא רשום רק לאחר תום תהליך  בו

של כל אשכול   הסטנדרטי מהטיפוסהבחירה  דירותלכל הפחות כמספר  לתכנן
, מפוזר באופן יחסי  בין כלל הבניינים 14.3כמצוין בטבלה המצורפת  בסעיף 

ירצו לפצל את  ובפיזור מרבי בכלל מפלסי הקומות. מובהר בזאת  שבמידה והבעלים
דירות ו/או לשדרג ו/או לשנמך  את  2התמורה המגיעה להם עפ"י  נספח י'  ל

דירות חליפיות  , יוכלו לבקש זאת והכל  2התמורה המגיעה להם כאמור ולקבל 
 2בכפוף לאמור בהסכם זה. היה ואכן בעלים יחפוץ בפיצול התמורה כאמור לעיל ל

יום לפני מועד תחילת  21לעשות כן , יודיע כדירות ובכפוף לזכאותו עפ"י הסכם זה 
בחירת דירות הבעלים כאמור בהסכם על רצונו לבקש פיצול. היה והבעלים כאמור 

זכאי לעשות כן , שמו יתווסף  לרשימה באשכול/ות הרלונטי/ים לבחירת הדירות 
כאמור . השמאי ימקמו בסוף הרשימה  מלבד אם יהיה בעלים נוסף אשר ביקש 

דירות, אזי , השמאי יקבע את מיקום כ"א מהם עפ"י הכללים  2רה  לפיצול תמו
הקבועים בהסכם זה. היה ובחר בעלים לעשות כן יעודכנו מספר הדירות לבחירה 

באותו אשכול כאמור בהסכם זה ובמקביל יופחתו מספר הדירות לבחירה באשכול 
יציג לנציגות היזם ממנו נגרעה דירת הבחירה המקורית שלו כאמור לפי הסכם זה. 

את מיקומי דירות הבחירה של הבעלים ולנציגות  ולמפקח הבעלים אם ימונה עד 
בנוגע לפיזור דירות הבחירה בבניינים  אותו מועד תהיה זכות להעיר הערותיה 

, כך שבממוצע יהיה מספר דירות לבחירה  בכל אשכול כמצוין בטבלה , כאמור לעיל
יגות, כאמור,  תורה ליזם היכן למקם את לעיל. יובהר בזאת שהנצ 14.3בסעיף 
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דירות הבחירה לבעלים וזאת לפי בדיקה מקדמית שתערך ע"י היזם בפיקוח 
 יום טרם בחירת הדירות. 30עם האדריכל, לפחות  תהנציגות ובהתייעצו

 

 

 
 בטל . .14.8

 
, עד  יהיו( שמיים רוחות ארבע לפי) שיתוכננו החדשות היחידות כיוון כימוסכם  .14.9

 מתחייב לתכנן את הדירות בקומות  היזם הבניינים הנוכחיים. כיוון לפיכמה שניתן, 
כך שדירות הבעלים ימוקמו   הבניין שמהן הבעלים רשאים לבחור את דירותיהם,

עם  בהתייעצות של הבעלים הבעלים, כפי שתקבע הנציגותבאופן המטיב עם 
 13מור בסעיף בכפוף  לאהאדריכל ובכפוף לפיזורם היחסי בכל הקומות. הנציגות 

או , בעל רקע מתאים בתחום הבנייה, שהנציגות תקבע, לעיל תבחר נציג מתוכה
לכל וזמן י תחליט שהמפקח שתמנה ימלא את התפקיד, הנציג ו/או המפקח

פגישה/ישיבה העוסקת בתכנון עם משרד האדריכלים שיבחר ע"י היזם, ובכללם 
 תהרלוונטיווגודלן בקומות  חלוקת הדירות לישיבות בו יוחלט על תכנון הקומות,

שהתכנון בקומות המתייחסות לבעלים אכן מיטיב עמם  לוודאבכדי וזאת לבעלים,  
יעדכן באופן שותף  את ב"כ הדיירים, חברי /המפקח , הנציג באופן מקסימלי

כאמור  /המפקחיקבל ממנו עדכונים שותפים. הנציג הנציגות או/ו כל דייר המתעניין
האדריכל וכל גורם העוסק בתכנון מטעם היזם לפי בקשתו.  יהיה זכאי להפגש עם

 13כאמור בסעיף  יצוין בזאת שעבור שירותיו של הנציג הנ"ל ישולם לנציג שכר ראוי
. במידה ויבחר עבור שעות העבודה הרבות המצופות ממנו לכל אורך התהליך לעיל

 בסעיףהכולל  מהסכום יקוזז לעיל, 13נציג שאינו המפקח אזי שכרו כאמור בסעיף 
היזם . (לעיל 13בתוספת מע"מ  האמור בסעיף ₪  950,000מהסך הכולל של ) 13.1

מראש  לפחות כשבוע ימיםמראש  )באם הישיבות נקבעו  דיע מראשמחויב להו
יש לקבען בהודעה  -.ישיבות שבהן צפויות שיתקבלו בהן החלטות משמעותיות 

במייל עם העתק  אלו ישיבותמועדי ומיקומי   על, (ימים מראש   7של  /מפקחלנציג
ישיבות במצטבר)גם לא רצופות(  2אי מתן הודעה מראש  על יותר מ  .לב"כ הדיירים

 זמנית בו יבנו בפרויקט  שהבניינים יובהר תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 .בהסכם הקבוע"י עפ תסתיים ובנייתם ובמקביל 

 שיחידתם במתחם הזכויות בעלי, לעיל רכאמו הזכאות שטחי מקביעת לגרוע מבלי .14.10
' )כל בעלי דירות י בנספח מפורטים ואשר הקרקע בקומת ממוקמת הנוכחית

 במקום לבחור זכאים יהיו, שייכת להם ע"פ דיןתה יוכה לדירתם הימשהחצר הס
, התמורה בטבלת הקבוע מטיפוס גן דירת של מסוג ביחידהלעיל  כאמור  ביחידה

. (ר"מ  15 -מ יפחת שלא בשטח מקורה שאינה גן מרפסת או גינה לה תוצמד אשר
הזכאים לגינה כאמור  הקרקע קומת דיירי לכלל מספיקות גן דירות יהיו שלא ככל

 הבעלים יהיו, גן לדירת זכותו על ויתר כאמור לדירה זכאי שהיה שבעלים ככל או/ו
' ב בנספחים מהמצוין הזכאות שטחדרך של הגדלת   על נוספת לתמורה זכאים הללו

(. יובהר שבמידה והבעלים שהיה זכאי לדירת גן אחוז  שלושה) 3% -ב להסכם' י-ו
 לו פו, יתווסיחידה לבחור זכאי הוא בהםבקומות  סטנדרטית  ביחידהכאמור, בחר 

גן   שדירות יובהר, כאמור/שדרוג שנמוך בגין התחשבנות לצורך הזכאות לשטח 3%
 של לגודלה תואמים  יהיו לבחור( גן בדירת)הבוחר  לבעלים לאפשר היזם שעל

 לפי החלופה בחירת לאחר שגם ככל. ההסכם"פ ע לו המגיעה הסטנדרטית היחידה
, גן דירת לקבל בחרו אשר החוכרים עבור גן דירות מספיק תהיינה לא, זה סעיף

השמאי כאמור ידרגם על פי שקול דעתו הבלעדי, היה וישנם מספיק דירות גן בכל 
רג השמאי  את הזכאים עפ"י ניקוד וכו' לפי  הקריטריונים שיקבע כאמור בניין יד

 . לעיל

 14 סעיף לפי, )יצורף בהמשך(' י נספח התמורות טבלת"י עפ לזכאים הדירות בחירת .14.11
דירות הגן,  בחירת תחילה, להלן לאמור בהתאם ל( תתבצע לקטגוריות השונות)

.   F1עד  A1 לפי קבוצת האשכולות מ:  טקבפרוישאר הדירות  בחירתולבסוף 
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יובהר שלכל בעלים חייבת להיות  בתכנון אפשרות לבחירת דירה  עם מרפסת סוכה  
 מ"ר בסה"כ שטחי מרפסת נטו( 12מ"ר) 6ששטח הכשר במרפסת לא יפחת מ: 

במידה ומבחינה תכנונית לא ניתן יהיה לעמוד בכך אזי השטח הכשר לסוכה 
רוחב הסוכה )מהקיר  .מ"ר 1.5על  1.5ה לא פחות מבמרפסות יפחת ובכל מקר

מטר(.  4החיצוני כלפי חוץ( לא יפחת בכל מקרה ממטר )במקרה זה האורך יהיה 
ו/או היו זכאים לדירת גן אך כאמור לא  דירת גן לבחור זכותםעל  תרווויחוכרים ש

אמת זכו בהגרלה לדירת גן  יעברו  לרשימה הכללית של הבעלים בכל אשכול לפי הת
זכאותם, וינוקדו עם שאר הבעלים ע"י השמאי כאמור וזאת טרם תחילת תהליך 

  הבחירה של האשכולות השונים.

 יהיה זה בהסכם לקבוע בהתאם החוכרים יקבלו אשר העתידית היחידה ששטח ככל .14.12
 לדירת התמורה בטבלת כמופיע סטנדרטית /גן דירת/או ו הדירה משטח קטן

 יחולו לגביהם הדייר ביוזמת שנמוך או החלפות ביצוע בעקבות שלא) בחירתם
 ישלם( אחוז שלשה) 3%( כולל) עד של בשיעור(, להלן כמפורט ספציפיים הסדרים

 השמאי י"ע שיקבע כפי מ"מע הכולל האמור השטחים הפרש שווי את היזם
 קטן יהיה הדירה כאמור ושטח במידה"( הכספי התמורה הפרש: "להלן) המוסכם

מעבר ל   3%: ל מעבר ששונמך שטח לכל היזם ישלם אזי, 3% על העולה בשיעור
 נוספים 50% של מוסכם פיצוי תוספת, כאמור"טווח הדירות" שבאותו אשכול 

(.במידה  3%על השטח ששונמך )מעבר ל המוסכם השמאי קבע שכאמור מהסכום
ואת השנמוך יזם היזם , אזי במידה ונגרעה חניה )עפ"י תקן( מהדייר בעקבות 

השנמוך הוא יפוצה בשווי החניה ו/או בעלות של בניית חניה  לפי חישוב השמאי ) 
לצורך החישוב על השמאי לקחת שטח הנדרש למקום חניה כולל חלקים יחסיים 

מהתשתית להגעה למקום החניה וכד'  כמקובל בחישוב עלות  בניית חניה כולל 
 שדרוג בשל' )שלא י נספחב לאמור מעבר גדולה יחידה החוכר קיבלמרכיב המע"מ( .

 תשלום כל החוכר ישלם לא( להלן כמפורט ספציפי הסדר יחול לגביו הדייר ביוזמת
. מובהר ולא תהיה לרוכש כל טענה בשל הגדלת שטח דירתו הנוסף השטח עבור

בזאת שההתחשבנות בנוגע לפיצוי האמור בסעיף זה תעשה במועד ההתחשבנות 
)לא שנמוך כפוי ע"י היזם , שעל היזם   וכרבנוגע לשנמוך/שדרוג שבחר בהם הח

כאמור בהסכם זה. כמו כן יובהר  (מסירת הדירה לבעליםלשלמו לבעלים במועד 
שלמרות שהחוכר קיבל דירה גדולה ממה שנקבע  בנספח י'  והוא אינו משלם עבור 

ההפרש כאמור לעיל, אזי הוא עדיין יהיה זכאי לכל התשלום בגין שנמוך, באם 
וך כאמור, לפי החישוב המקורי קרי בין זכאותו לבין היחידה שבחר  נעשה שנמ

מ"ר  83לאשכול של   85)לדוגמה שינמך היזם דייר ששטח התמורה שלו  בנספח י'
 שדרוג על לשלם חייב והבעלים שבמידהיובהר מ"ר(.  84אך סיפק לו דירה של  

 השטח תוספת עבור רק יהיה התשלום זה הסכם י"עפהחדשה שבחר  דירתו
)במידה  הנוספת החניה עבור ולא המוסכם השמאי קביעת י"עפ לדירתו שתתווסף

 .ותידרש ע"פ תקן חנייה(

כל אחד מבעלי הזכויות יהיה רשאי להמיר את היחידה החדשה לה הוא זכאי 
משטח דירת התמורה   20%עד  בהתאם לטבלת התמורה, בדירה קטנה יותר 

)להלן: "היחידה הקטנה"( באשכולות השוניםהמקורית שלו ובכפוף לגודלי הדירות 
ולקבל מהיזם במועד המסירה את שווי הפרש השטחים ו/או כל שינוי הנובע 
מהשנמוך כהגדרתו להלן הכולל מע"מ בהתאם לקביעת השמאי המוסכם )להלן: 
"הפרש התמורה בגין שנמוך"(. מובהר כי שווי היחידה העתידית לצורכי הסכם זה, 

ת שווי ערבות חוק המכר יהיה כשווי היחידה הקטנה בתוספת לרבות לצורך קביע
. , כל עוד לא שילם היזם לבעלים את ההפרש כאמורשנמוךההפרש התמורה בגין 

  )להלן: "שנמוך"(.
 25)עד  ספק מוסכם כי ככל שהחוכרים ירכשו שטחים נוספים בפרויקט הסר למען .14.13

ל דרך אחרת יהיה עליהם בין אם על דרך הגדלת היחידה החדשה ובין אם בכ מ"ר(
. למען הסר כחוקחל עליהם הדין כל על פי )באם יהיה( לשאת בכל מס הנובע מכך 

ספק יובהר שסעיף זה לא יחול בכל מקרה שבו החוכרים יהיו זכאים לשדרוג 
 3%כלשהו ללא תשלום דוגמת הוספת שטח לדירה בגין הסדר דירת גן )הוספת 

או במקרה שהיזם שדרג את הדירה  (קומה הוספת או הבעלים של הזכאות לשטח
 .  מבלי שחוייב לעשות זאת עפ"י ההסכם וכד'
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 החדשה היחידה את להמיר זכאי הבעליםיובהר , אף אם צוין  אחרת בסעיף זה ש  .14.14
 היחידה: "להלן) גדולה ביחידה, התמורה לטבלת בהתאם זכאי הוא לה

 :שלהלן לתנאים בכפוף"( שדרוג"ו" המשודרגת

 רק המשודרגת דירתו את יבחר כאמור השדרוג את שביקש זכויות בעל .14.14.1
באותו  הזכאים הזכויות בעלי יתר י"ע החדשות היחידות בחירת לאחר

יובהר שתת סעיף זה  . המשודרגת היחידה של מהסוג ליחידהאשכול 
 יחול  אף  אם בחר הבעלים לשנמך דירתו . 

 .בטל .14.14.2

 היחידה בין  השטחים הפרש שווי את, ליזם ישלם הזכויות בעל .14.14.3
 המוסכם השמאי לקביעת בהתאם, העתידית ליחידה המשודרגת

 הפרש ."(שדרוג בגין התמורה הפרש: "להלן) מההפרש 5% :של בהפחתה
 . למסירה וכתנאי העתידית היחידה מסירת במועד ישולם התמורה

 ולקבל לדרוש רשאים יהיו חוכרים, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .14.14.4
 2ו/או לפיצול דירה ל יותר לדירה  גדולה שדרוג זה הסכם חתימת בעת

 כאמור שדרוג בגין המחיר תוספת קביעת. דירות כאמור לעיל ולהלן
 המוסכם השמאי"י ע יקבעו התנאים ויתר 5% של בהפחתהלעיל יהיה 

 .ההסכם תנאיי "יעפו

שהתמורה לה הוא זכאי  )או בעלים  -דירות 2שדרוג לפיצול התמורה ל:  .14.14.5
שטח / לשנמך ולהשלים לשווי זה, כאמור להלן(, הנה בשזכאי לשדרג 

מ"רA1 (67  .)דירה בגודל המיועד לאשכול מ 90% של שאינו קטן מכפל  
דירות   2יוכל לבחור  בעלים שעומד בתנאי לעיל ובתנאים להלן במצטבר

. יובהר שמס במקום דירת התמורה באשכול המיועד לו  A1מאשכול 
 של הדירה השנייה  ל בגין רכישה זו הרכישה וכל מס אחר באם יחו

דירות כאמור  2: ישולם ע"י הבעלים. כמו כן יובהר שניתן לשדרג ל
מהיזם   שהבעלים ירכוש. תוספת השטח 1  :ם המצטברים  להלןבתנאי

 2מ"ר ל 30יחידות אינו עולה על תוספת של  2: לצורך פיצול התמורה  ל
ספת שיש לכל דירה למעט . הרוכש יהיה זכאי לכל תו2 . הדירות ביחד

מחסן. במידה ובעלים שפיצל דירה כאמור יחפוץ לרכוש מחסן עבור 
הדירה הנוספת, אזי , זה יהיה  בתוספת תשלום וכפי שיקבע השמאי . 

שנקבעו, למען הסר ספק יובהר שהשדרוג יהיה בתשלום עפ"י הכללים 
 בהסכם זה.

 או לבעלים התשלום. איםבתנ בניה היתר קבלת לאחר בסמוך תהיה השמאי קביעת .14.15
 היחידה מסירת במועד יבוצע , במקרה של שנמוך יזום ע"י הדייר,העניין לפי ליזם

 למועד ועד החוכר הודעת מתאריך, לצרכן המחירים למדד צמוד כשהוא העתידית
במקרה של שנמוך שנכפה ע"י היזם מכל סיבה שהיא  )או שדרוג  .בפועל התשלום

שיבצע דייר מכל סיבה שהיא (ישולם התשלום בגינו במועד מסירת הדירה ובד בבד 
 .לבעליםעם מסירתה 

 -מ יאוחר ולא הדירה בחירת במעמד תינתן שנמוך או שדרוג בדבר החוכרים הודעת .14.16
 ניתנת ולא סופית תהיה החוכרים הודעת ספק הסר למען ,מכן לאחר מי עסקיםי 14

. במידה ונקבע אחרת בהסכם ו/או בנספחיו , האמור היזם בהסכמת אלא לשינוי
יובהר שהמשדרג  או המשנמך יבחרו דירתיהם לאחר כל בעלי בסעיף זה יגבר.

 הדירות של אותו אשכול איליו שדרגו  או שנמכו את דירותיהם.

דים האמורים להלן בהמשך יבחרו הבעלים בחירת הדירות ע"י הבעלים  ובמוע  .14.17
בחירת חניות ומחסנים תתבצע  בד בבד  חניות ומחסנים עפ"י זכאותם בהסכם זה.

 מסויימות לדירות הצמדות לקבוע הזכות ליזם תהיה כי מובהרעם בחירת הדירה, 
 או אחת חניה לקבל זכאים יהיו החוכרים. הגן לדירות הגינות של הצמדות כגון

גם אם צויין  יחידת דיורכל לאחת לפחות ולא פחות מחניה  לתקן םבהתא שתיים
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"י התקן עפ חניות לשתי זכאיות שיהיו  דירות בהסכם זה ו/או בנספחיו אחרת.
 לפי יקבע, שמיקומו מחסן בנוסף. במיקומם הילשני אחת הצמודותיקבלו חניות 

 12 -מ יפחת שלא בשטח ומרפסת נטו ר"מ 7 -מ יפחת שלא בשטח, היזם דעת שיקול
הכשר לפי  הלא מקורה החלק יפחת לאש השאיפה תהיה  סוכה במרפסות)נטו  ר"מ

תכנונית ו/או לא יאושר בועדות התכנון  ובאם לא יתאפשר הדבר מ"ר  6  ההלכה 
 פחות בשטח מרפסות יהיו שאכן במידהמ"ר( ) 1.5 מ"ר על 1.5-מהוא לא יפחת  אזי 

 ליחידה יוצמדו אשר(, המוסכם השמאי קביעת י"עפ הדייר יפוצה נטו ר"מ 12-מ
 יהיו בתוכניות  שהמרפסות כך ע"התב את להפקיד מתחייב היזם, בחוזה החדשה

נטו . היה  והועדה לא אישרה  מ"ר 7 בשטח של והמחסניםנטו   ר"מ 12 של בשטח
מסוימת   הפחתהאת שטחי המרפסות והמחסנים כפי שבוקש כאמור אזי  תתאפשר 

שטח נטו )מרפסות(,   ר"מ  10: מ פחות לא -כדלהלן: שטח מרפסת נטו סופי 
יובהר שהבעלים יסכימו להפחתה זו , אם   מ"ר נטו.  6המחסנים לא יפחת מ:

 אם שההפחתה לכך ובכפוף, התכנון רשויות החלטת בשל רק תהייהקביעתה 
 יובהר ,סוג מאותו היזם דירות ובין החוכרים דירות בין שווה באופן תתבצע תידרש
באם יהיו משיקול אדריכלי ו/או מכל של מרפסות  יותר גדולים שטחים שמתן

 .מצד הבעלים תמורה ללא תהיינה שיקול אחר,

 בטל. .14.18

 שטח לקביעת מסכימים הם', ב נספח ועל זה הסכם על החוכרים של בחתימתם .14.19
 לא וזו זה הסכם פי על להם הניתנת ולתמורה' י בנספח כמפורט שלהם הזכאות
 . זה בהסכם אחרת נקבע אם אלא תשתנה

 לא העתידית היחידה של הטכני המפרט', ד בנספח מהאמור ולהפחית לגרוע מבלי .14.20
 שדרוגים למעט) היזם ישווק אותן החדש בבניין היחידות של הטכני מהמפרט יפחת

 כנגד הטכני במפרט שינויים לבצע היזם מזכות לגרוע כדי באמור אין(. בתשלום
 יחידות רוכשי של ובין הקיים המשותף בבית היחידות בעלי של בין, נפרד תשלום
 עוד. אותם יקבלו החוכריםמשיקולי היזם  כאלה שינויים ויהיו ובמקרה מהיזם
 היזם יחידות לרוכשי הטכני למפרט שדרוגים להציע רשאי יהיה היזם כי מוסכם

 של קצוב ולמספר קצוב לזמן כן שיעשה ובלבד מכירות עידוד מבצעי במסגרת
 .רוכשים

 הכולל הבניה היתר להוצאת המקומית הועדה החלטת מקבלת ימים30 תוך .14.21
 בהתאם מכר חוק ותוכניות טכני מפרט לחוכרים וימציא היזם יערוך, בתנאים

 המוקצות היחידות כל פרטי את הכוללת טבלה וכן דין כל פי ועל זה חוזה להוראות
 בניין) מיקוםמספר חדרים, , שטח לרבות במתחם היחידות בעלי כלל לבחירת

, בתכניות מפורטות ובטבלה לפי ומיקומן שטחן ההצמדות ופירוט( וקומה
 האמורים המסמכים קבלת ממועד עסקים ימי 30 נתנויי לחוכריםאשכולות. 

 להוראות ל"הנ והטבלה התוכניות, המוסכם בחוזה מפרטל התאמתם לבדיקת
 המפרט את היזם יתקן ל"הנ הימים 30 בתוך התאמה אי שתתגלה וככל, זה הסכם

 היזם. זה הסכם להוראות שיתאמו כך, העניין לפי, ל"הנ הטבלה או/ו התכניות או/ו
 החוכרים לבחירת המוצעות החדשות היחידות כל את התכניות ג"ע יסמן

 כ"ולב לנציגות היזם ימסור בנוסף. בטבלה הסידוריים מספריהן לפי והצמדותיהן
 הוועדה י"ע שאושרה כפי ההיתר ומתכנית ל"הנ מהטבלה עותקים החוכרים
 לפי והצמדותיהן האמורה שבטבלה היחידות כל מסומנות כשעליה המקומית
 .בטבלה הסידוריים מספריהן

שגיאה! מקור   בסעיף כמפורט המסמכים והמצאת, כאמור הימים 30 חלוף לאחר .14.22

 יתקיים, הפינוי הודעת מועד טרם מחודשיים יאוחר ולא, לעיל ההפניה לא נמצא.
 .להלן כמפורט הדירות בחירת הליך

 הארגון ומטלות ההוצאות בכל שאיי היזם כאשר הנציגות בידי ינוהל הבחירה הליך .14.23
 לייעץ  הדיירים"כ ב זמינות עבור תשלום ובכללן הבחירה הליך בביצוע הכרוכות
 לפי הדיירים כ"ב של עבודה שעות 24 -ב מראש המוערך ההגרלות בעת לדיירים
 אם בין. בכיר שותף של יעוץ לשעת הדיירים ברמ"ג כ"ב במשרד הנהוג התעריף
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 מכך בפחות יסתכם אם ובין שעות 24-מ ביותר יסתכם  לדיירים בפועל היעוץ
 מועד טרם ובסמוך מראש  ויתבצע לעיל מהקבוע יפחת לא היזם"י ע התשלום
 שתשלח בכתב בהודעה, ומיקומה הבחירה מועד על יודיע היזם. הראשון הבחירה

 מראש יום 45, בחירה קבוצת לכל השייכים היחידות בעלי כל אל רשום בדואר
תתבצע בין הזכאים  הראשונה  הדירות בחירת. המיועד הבחירה מועד לפני לפחות

לשאר  הדירותשאר  בחירת ר מכן תתבצעאחול יום 14 לפחות, גןהלדירות 
 יצורפו בכתב להודעה האשכולות כפי סדר הבחירה והניקוד שייקבעו ע"י השמאי,

 יקבע ההודעה נוסח"( הבחירה מועד על ההודעה: "להלן. )לעיל הנזכרים המסמכים
 . ונציג ב"כ הדיירים החוכרים כ"ב עם בהתייעצות

  בטל .14.24

 במתחם הזכויות לבעלי היזם ימציא, מתום בחירת הדירות בפועל ימים 30 בתוך .14.25
 החדשה היחידה וטיפוס סוג יעודכן ובהוחתומה על ידו  מעודכנת תמורה טבלת

הכוללת את כל ההצמדות )מחסן, חנייה, וכו'( שתתקבל כתמורה ע"י כנגד הקניית 
  .הזכויות בעלי מהודעות כנובעהזכויות של החוכר ליזם 

 בטל. .14.26

 החדשות היחידות את ביניהם להחליף זכאים יהיו במתחם הזכויות בעלי כי מוסכם .14.27
 תוצאות פרסום ממועד ימים 21 בתוך ליזם שתשלח בכתב בהודעה, בהן שזכו

 שינבע מס חיוב בכל שאויי הזכויות בעלי. 14.25הבחירה של הדירות כאמור בסעיף 
 זכאים היו שלא אחרת בדירה שבחרו דירה את החליפו באם הדירות מהחלפת

 בה שבחרו הדירה מערך 5%מ לא גבוה יותר השמאי וערכה לבחור מלכתחילה
 .לכתחילה

ו/או במועד  החדשה היחידה לבחירתלהם  שנקבע במועד יופיעו שלא חוכרים .14.28
 ךשהוסמ מטעמם נציג באמצעות ובין בעצמם ביןשנקבע לקטגוריה לבחירת דירה )

) באם הנציג אינו בן/בת זוגם, אזי, נדרש יפוי כח מתאים באישור  בכתב םיד על
 הליך סיום לאחר יישארוש הדירות אחת מתוך חדשה יחידה הםל תוקצה, עו"ד((

תוך ידוע הנציגות ומתן זמן סביר לנציגות  לבדוק   היזם דעת שיקול לפי הבחירה
  . מדוע לא התייצב  הבעלים לבחירת דירתו

 ידי על כן לעשות שידרשו ובמועד החדשה היחידה בחירת לאחר, יחתמו החוכרים .14.29
 היחידה עם בקשר והתשריטים המפרט על וכן, הבחירה אישור טופס על, היזם

 לו שנשלחה אף על, כן יעשה שלא חוכר, לעיל כאמור אישורם לאחר, החדשה
בתאום עם ב"כ הנציגות  הדיירים כ"ב יהיה, ובכתב מראש ימים 30 של התראה

 .  במקומו כן לעשות רשאי

 וכל, מלאה בשקיפות דלעיל למנגנון בהתאם ינוהלו החדשות היחידות בחירת הליכי .14.30
 כל של הבחירה סדר ורשימת הבחירה קבוצות רשימת לידו לקבל זכאי יהיה חוכר
 .במתחם הזכויות בעלי

 .בטל –  הרווחים חלוקת .14.31

  החדשות ביחידות שוני שיהיה וככל סופי בניה היתר קבלת לאחר .14.41
 ת הדירותבחיר הליך בוצע בסיסה עלש התכנית בין הזכויות מבעלי מי י"ע שנבחרו

 הזכויות ולבעלי הבעלים כ"לב, לנציגות היזם כך על יודיע, ההיתר תכנית לבין
 בוצע החדשות שביחידותיהם הזכויות בעלי. שינוי בוצע החדשות שביחידותיהם

 מתאימות דירותהקיים ל למלאי בכפוף, האפשר במידת, זכאים יהיו, כאמור שינוי
 ליזם להודיעו, חלופיות ממלאי היזם דירות מהן לבחור שניתן בקומות בגודלם

 ,החדשה היחידה את מחדש לבחור רצונם על היזם הודעת מקבלת ימים 30 בתוך
 בגין פיצויים  על ויתור לא אך כאמור לשינוי הזכות על כוויתור יחשב הודעה היעדר
 של יחידותיהם בבחירת כלשהו שינוי יחול לא זה, בהסכם כאמור  שדרוג/שנמוך

 לפי תיערך המחודשת הבחירה ,כאמור הודעה ליזם שלחו שלא הזכויות בעלי יתר
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 יהיה לא הסופי ההיתר שבו במקרה. המחויבים ובשינויים לעיל האמור המנגנון
 החוכרים בחירות את לשנות צורך ויהיה הוועדה י"ע המאושרת התכנית את תואם

 רוכשי של זכות כל על עדיפות זה הסכם לפי החוכרים זכויות יהיו לעיל כאמור
 הסכם בכל לכך בקשר מתאימות הוראות לכלול מתחייב והיזם היזם יחידות

 היתר קבלת מועד לפני עם כל רוכש המתעתד לרכוש ממנו דירה בפרויקט שייחתם
 .סופיה בניה

 1יעשה כל שביכולתו שבית הכנסת המתוכנן בפרויקט יבנה מהיזם  .14.44

מפלסים, ע"י הנמכת המפלס הקיים כפי שתבהיר לו הנציגות, כך שיוכל לשמש  שני 

מניינים בו זמנית. את המתפללים לפי נוסח עדות מזרח ואת המתפללים בנוסח עדות 

 אשכנז)מערב(.

14.34.  . 

 סטיות ושינויים .15

ביחס למפרט הטכני ו/או סטיות בבניית היחידה החדשה  .15.1
 לתכניות ההיתר המותרות לפי חוק המכר )דירות( לא יהוו הפרה של חוזה זה

 .לקבלת פיצוי  14מבלי לגרוע מזכויות הדיירים עפ"י סעיף  בכפוף ו

הבעלים רשאי לבקש ולקבל שינויים פנימיים בדירתו ללא כל  .15.2
ובכלל זה, שינוי ו/או תוספת תשלום ככל שמדובר בשינויים בתכנון הפנימי בלבד, 

הזזת מחיצות פנים )אשר לא יפגעו באינסטלציה הכללית ובקונסטרוקציית 
המבנה(, ו/או שינוי במיקום נקודות מים, חשמל אך למעט הוספת מחיצות 
קשתיות ו/או בקווים עקומים ו/או מחיצות הדורשות אלמנטים עיצוביים )כגון 

ב לביצוע השינוי האמור, על גבי נישות וכד'(, הכל ובלבד שבקשה חתומה בכת
תחילת הבנייה. על היזם ליידע את יום ממועד  120תשריט הדירה, תוגש ליזם תוך 

הבעלים על זכותו לשנות כאמור וזאת מייד עם תחילת הבנייה במייל ובדאר 
לצורך ביצוע האמור לעיל יממן היזם שרותי אדריכלות פנים בהיקף של עד  רשום.

 כל אחד מהבעלים באמצעות אדריכל פנים מטעם היזם. שעות עבודה עבור 5

הבעלים רשאי להזמין שינויים פנימיים בדירתו שאינם פטורים  .15.3
מתשלום, על פי תכנית שתוגש על ידו, בתנאי שמדובר בשינויים אשר לא יפגעו 
באינסטלציה הכללית, בחשמל, במערכות ובקונסטרוקציית המבנה וכן בתנאי 

דים והפתחים החיצוניים של דירת הבעלים וכן בתנאי שלא ישונה מיקום העמו
ששינויים אלה אינם טעונים תיקון של היתר הבניה ולא יהיה בהם כדי לעכב את 

מסירת המהלך הרגיל של ביצוע הבנייה. התשלום עבור שינויים אלה ישולם בעת 
שהיה בתוקף במועד ביצוע  על פי מחירון דקל שינויי דייריםהדירה לבעלים 

על מחירי המחירון האמור במידה   20%, ובהנחה של נויים בדירת הבעליםהשי
)למעט זיכוי שנקבע במפרט הטכני וישולם לפי תעריף המפרט שהשינוי הפנימי 

מסירת הדירה כאמור ועל פי אותו יוצר זיכוי הוא ישולם לבעלים בעת הטכני(
בכתב תקבע . במסגרת הזמנת השינויים, שתערך מחירון והנחה האמורים לעיל

התקופה שבה צפוי מועד המסירה של היחידה החדשה להדחות, אם וככל שיש 
לא יהיה שינוי במועד  –בשינוים אלה כדי לגרום לשינוי זה. לא צויין הדבר בכתב 

המסירה. היזם לא יהיה חייב לבצע כל שינוי או תוספת לדירת הבעלים לאחר 
ו אם השינוי או התוספות שכבר ביצע את העבודה או הזמין את החומרים א

 כרוכים בפירוק ו/או הריסה כלשהי לשם ביצוע השינוי הנדרש.

 דמי שכירות, הובלה והוצאות מעבר            .16

היזם ישלם לחוכרים, אשר נדרשים לפנות את יחידתם הנוכחית מבלי לקבל כנגד 
סכום השווה לדמי השכירות בגין התקופה שממועד  -את החזקה ביחידה החדשה 

יום ממועד מסירת היחידה החדשה בפועל  90פינוי היחידה הנוכחית בפועל ועד 
רת הדירה החדשה  יום ממועד מסי 90לידי החוכרים ובלבד שלגבי התקופה של 

בה היזם ישא בדמי השכירות ישולמו דמי השכירות ע"י הבעלים לצד ג' המשכיר 
להם את הדירה החלופית. דמי השכירות שישלם היזם לחוכרים, יקבעו ע"י 

הפינוי של הודעת קודם למועד  לפחות  חודשים חמישההשמאי המוסכם 
בירושלים לגבי דירה  םקטמוניהחוכרים, על פי דמי שכירות הנהוגים בשכונת 
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דומה )במיקומה בשכונה, בגודלה, במצבה וכד'( ליחידה הנוכחית . יובהר שבכלל 
דמי שכירות יכללו דמי תווך )פעם אחת( שישולמו ע"י הבעלים למתווך שמצא לו 
דירה כאמור. דמי התווך ששולמו בפועל כאמור יוחזרו לבעלים ע"י היזם  עד לסך 

מוסכם שעל אף  .מע"מ  בתוספת ושכרת ע"י הבעלים,בדירה המ חודש שכר דירה
בכל  לא יפחתו דמי השכירות, השמאות שתנתן ע"י השמאי המוסכם כאמור

)לפי גודל בפועל של  "רלמ ₪ 70מהגבוה  מבין האפשרויות הבאות:    מקרה 
 או היחידה הנוכחית ברוטו פלדלת כולל שטחי שרות מקורים ומרפסות מקורות (

 . .לדירה   ₪ 4000מ השמאות שתעשה כאמור לעיל או 

ככל שהיזם יקדים את מתן ההודעה על מסירת הדירה החדשה  .16.1
באופן שיאריך את תקופת ההודעה המוקדמת על מסירת  23.6 הנזכר בסעיף  
הימים האמורים שם, הוא יהיה זכאי לקצר את התקופה בה  14 -הדירה ביחס ל

יום(  90הוא הוא חייב בתשלום דמי שכירות מעבר למועד המסירה כאמור לעיל )
בפרק זמן זהה לפרק הזמן שבו הוארכה ההודעה על מסירת הדירה ובלבד שיעמוד 

ייבותו למסור את היחידה במועד האמור בהודעה ובלבד שבכל מקרה יישא בהתח
יום לאחר מועד מסירת  15בתשלום דמי שכירות עבור הדירה החלופית לפחות 

יום  60-היחידה החדשה. יובהר שאם לדוגמה הודיע היזם הודעה מוקדמת של  כ 
' המשכיר לשלם דמי שכירות לצד ג מחויבעל מסירת הדירה החדשה, אזי יהיה 

יום לאחר מועד המסירה בפועל של הדירה החדשה.   30לבעלים דירה כאמור 
החוכרים יהיו זכאים לדמי השכירות החל ממועד פינוי הדירה בפועל ובלבד 

יום ממועד קבלת הודעת הפינוי כאמור להלן. יובהר שמועד העברת  30שחלפו 
ה כאמור על אף תשלום החזקה בדירה בפועל ליזם יהיה במועד הקבוע לכך בהודע

 דמי השכירות טרם מועד הפינוי לבעלים .

חודשים  החל ממועד פינוי הדירה, יבצע השמאי  12 -אחת ל .16.2
המוסכם עדכון השמאות וככל שדמי השכירות באזור עלו עליה ראלית, )מעבר 

כפי שיאשר זאת השמאי, יעודכן כלפי  -להלן(  16.3 להצמדה האמורה בסעיף 
מעלה בלבד, התשלום  והערביות לדיירים בהתאם . מובהר בזאת שעדכון 
הערבויות כאמור יהיה אך ורק במידה והערכת השמאי עודכנה כלפי מעלה מדמי 

יה ולהערכת השמאי עלות השכירות פחתה השכירות שמשולמים בפועל לבעלים. ה
אזי לא יעדכן את שומתו הראשונה. יובהר בזאת שבמידה והערכת השמאי תהיה 
נמוכה מהתשלום בפועל היזם ימשיך לשלם לפי מה ששילם לפי השמאות 

 המוסכמת הראשונה. 

ככל שהשמאי לא יקבע הצמדה ועדכון דמי השכירות בצורה  .16.3
יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן החל ממועד  אחרת, מוסכם כי דמי השכירות

קביעת דמי השכירות ע"י השמאי, אך לא יפחתו מסכום דמי השכירות שנקבע ע"י 
השמאי )אין מדד שלילי(. ההצמדה למדד תחושב על בסיס שנתי וההתחשבנות 
בגין ההצמדה תבוצע, פעם אחת בשנה לכלל החוכרים שפינוי את יחידת המקורית 

 ד.באותו מוע –

 אינהמובהר כי חובת היזם לשלם לחוכרים דמי שכירות כאמור  .16.4
 מותנית בכך שהחוכרים ישכרו דירה חלופית בפועל. 

דמי השכירות בגין תקופת השכירות, כאמור בסעיף זה, ישולמו  .16.5
 :לבעלים בהתאם להוראות שלהלן

במעמד פינוי היחידה הנוכחית ישלם היזם את התשלום הראשון של  .16.5.1
חודשים מראש ולאחר מכן יבוצע התשלום אחת  6דמי השכירות בגין 

 לרבעון, מראש. 

או בהעברה בהמחאה  לחוכרים, יעביר היזם רבעוןיום לפני תום כל  30 .16.5.2
כאמור לעיל, סך  -בנקאית לחשבון שאת פרטיו ימסרו החוכרים בכתב 

 הרבעון הבא.ה לדמי שכירות בגין השוו

להלן ומחובת היזם לשלם  34.6 34.5 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף  .16.6
 פיצוי בגין איחור במסירת החזקה ביחידה החדשה. 

לא יעמוד בהתחייבותו לתשלום דמי השכירות ולא יעשה כן אף לאחר ככל שהיזם  .16.7
ימים בכתב מאת הבעלים, כי אז יהיו הדיירים רשאים לחלט את  14קבלת התראה בת 
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 19.2.5   -ו 19.2.3 ערבות השכירות ו/או את הערבות האוטונומית הנזכרות בסעיפים 
להלן, לפי שיקול דעתם הבלעדי, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מזכויותיהם להגיש 

 תביעה בגין מלוא נזקיהם.   

היזם יספק לחוכרים אשר מתגוררים בדירה הנוכחית בפועל ו/או לקרובי משפחתם  .16.8
א תמורה, שירותי הובלה ואריזה באמצעות חברה לצורך פינוי המתגוררים בדירה לל

מיטלטלי החוכרים ורכושם מהיחידה הנוכחית לדירה אחרת בירושלים, ולכלל 
הובלה ואריזה הנדרשת מדירה  –החוכרים המבקשים להתגורר ביחידה החדשה 

בל ליחידה העתידית )אחת בלבד(. לחילופין יהיו החוכרים זכאים לק אחרת בירושלים
מאת היזם, לפי בחירת היזם, את עלויות "מחיר השוק" של שירותי ההובלה והאריזה 

 6,000סך של עד האמורים אותם ירכשו החוכרים בעצמם בהתקשרות עם צד שלישי 
. שירותי ההובלה בכפוף להצגת חשבונית או קבלה בתוספת מע"מ כדין )לכיוון(₪ 

ות ביטוח תכולת מטלטלי החוכרים בעת והאריזה מטעם היזם, יכללו בין היתר, גם על
ההעברה )לא כולל תכשיטים וכסף מזומן(. מוסכם על הצדדים כי לאחר תקופת פינוי 

חודשים יהיו זכאים החוכרים, ככל שיהיו מעוניינים לעבור לדירה אחרת  18של 
בירושלים, לשירותי הובלה ואריזה או לחילופין עלות שירותי הובלה ואריזה כאמור, 

 אחת נוספת מעבר לאמור, על פי העקרונות לעיל.פעם 

בנוסף, ישלם היזם לחוכרים את עלויות העתקת קווי טלפון נייחים והעתקת טלוויזיה  .16.9
ככל שיהיו עלויות שכאלה בפועל, וזאת  העתקת ארונות וציוד מיוחד בלוויין/כבלים,

ו/או למתקינים  בסך השווה לסך ששילמו החוכרים בפועל לחברת הטלפונים/טלוויזיה
, וכנגד הצגת קבלה על ביצוע התשלום על ידי החוכרים )ככל השונים לפי בחירתם

ימים מיום  30שתשלום כאמור יתבצע(. התשלום על ידי היזם לחוכרים יתבצע בתוך 
 הצגת הקבלה על ידי החוכרים.

 פינוי היחידה הנוכחית  .17

 הסכם הליוויאישור  לאחר התקיימות התנאים המתלים,  .17.1
 ,ו'()כולל החתמת כל הבעלים על מסמכי השיעבוד וכהוסכם, בין היזם לבעליםש

שכל   מלאהבנק המלווה וקבלת החלטה המאשרת מתן היתר בניה וע"י  מול 
תימסר  לאחר התקיימות כל אלה,מולאו למעט תשלום האגרות וההיטלים, תנאיו 

ראש )לעיל ארבעה חודשים מבת הודעה בכתב  ימים, 7תוך , לאלתר, לחוכרים
מתחייבים החוכרים לפנות את היחידה, ובלבד בו "(, מועד הפינויולהלן: "

 שלהודעת הפינוי יצורפו העתקי המסמכים שלהלן )ככל שלא צורפו קודם לכן(:

הודעה מטעם היזם, בדבר המועד המשוער לתחילת ביצוע עבודות  .17.1.1
הבניה אשר ביצוען מחייב את הריסת הדירה הישנה והמועד הצפוי 
למסירת היחידה החדשה וזאת מבלי לשנות את המועד החוזי למסירת 

 היחידה החדשה.

הודעת הפינוי יום טרם  30לפחות  אישור  במכתב כוונות מהבנק המלווה .17.1.2
לפי סעיף  , הערבות כי הוא יעמיד ערבויות וכתנאי לפינוי כאמור להלן,

)את  דהשעבומרישום  יום 14השכירות תוך ערבות המסים, ערבות , 19.4
הודעת  יום ממועד  21ולא יאוחר מבסמוך השיעבוד על היזם לרשום 

 )טרם השיעבוד( הפינוי, לאחר המצאת מכתבי כוונות הנדרשים מהבנק
רישום מועד מיום  14ולהפקיד את הערבויות אצל ב"כ הבעלים תוך 

שהיה ולא יעמיד כאמור ערבויות אלה במועד כאמור אזי  וכן (השיעבוד
שנרשמו   השעבודיםמתחייב למחוק את כל  באמצעות היזם הבנק

ולכל מועד אחר  השעבודיובהר שבלי כל קשר למועד רישום  .לאלתר
בהסכם בהקשר של הנפקת הערבויות לבעלים, מובהר בזאת  המצוין

שמסירת כל הערבויות האמורות בהסכם זה לבעלים ו/או לב"כ , לפי 
יום טרם הפינוי של  30חות העניין והוראות ההסכם, יהיה לכל הפ

החוכר מדירתו וכתנאי לפינוי הדירה  ובמידה והחוכר עזב פיזית את 
טרם מסירת החזקה ליזם. יובהר שהאמור יום לפחות  30הדירה אז 

בסעיף זה יגבר על האמור, אם אמור, בכל סעיף אחר בהסכם שסותר 
 את חלקו ו/או כולו את ההוראה בסעיף זה.

ם עבור דמי השכירות לששת חודשי השכירות שיק לפקודת החוכרי .17.1.3
הראשונים ובאם נתנו שרותי תווך לשכירת דירה עבור הבעלים והוצגה 
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חשבונית ליזם אזי גם צ'ק עבור דמי תווך לפקודת הבעלים, בתנאים 
 האמורים לעיל. 

אישור והתחייבות חברת ההובלה עימה התקשר היזם לבצע את הובלת  .17.1.4
שיק לפקודת  -רות עימה, ולחילופין דירת החוכרים ודרכי ההתקש

מובהר  לעיל. 16.8 החוכרים בסך עלות ההובלה כפי שנקבע בסעיף 
ד בזאת שהבעלים יהיה רשאי לבחור בין החלופות במידה והיזם יעמי

 כאמור.מטעמו  חברת הובלות 

אישור המבטח על ביצוע הביטוחים הנדרשים לשם ביצוע עבודות  .17.1.5
 .   הבניה, כקבוע עפ"י הסכם זה

הדייר את דירתו טרם שיעבוד דירתו ו/או טרם קיבל את  פינה  .17.2
הערבויות האמורות בהסכם זה ובכללן ערבות חוק מכר או טרם קיבל את מכתב 

בדירתו חזיק להיכול הוא , אם חפץ בכך,  הכוונות מהבנק בנוגע למתן הערבויות, 
ב"כ  ליזם רק כנגד מסירת כל הערבויות לידי הבעלים ו/או וימסור את החזקה בה

 כמחויבולאחר שקיבל אישור בכתב מאת הבעלים ו/או ב"כ שאכן הערבויות 
בהסכם התקבלו כאמור. מובהר בזאת שהאחריות בנוגע לדירה והמתחם לכל דבר 

את הדירה על אף בפועל  ועניין תהיה של היזם החל מהמועד בו פינה הבעלים 
לעיל. יובהר  4.20שלא העביר הבעלים כאמור את החזקה ליזם כאמור בסעיף 

בזאת שמסירת מפתחות וכד' ליזם במקרה שטרם נמסרו הבטוחות האמורות 
בהסכם למעט ערבות הבדק, לבעלים לא תחשב מסירת המפתחות להעברת 

החזקה  ומסירתע"י הבעלים  הדירה פינוי היא המלך שדרך יובהר החזקה ליזם.
 .הבעלים"כ ב דיכל הבטוחות בי יהיויום קודם לכן  30כך שלפחות בד בבד ליזם, 

 למען הסר ספק הבחירה בין האפשרויות הנה זכות של הבעלים בלבד.

מוסכם ומובהר למען הסר ספק כי היזם לא יהיה רשאי להתחיל  .17.3
בביצוע  כל עבודה בשטח הבניין ובכללה עבודות הריסה של הבניין אלא לאחר 

שור היזם בכתב לב"כ המצאת הערבויות בפועל, קבלת היתר בניה והמצאת אי
הבעלים כי מילא אחר תנאי הסכם הליווי באופן המאפשר ליזם קבלת המימון 

יום טרם כל עבודה בשטח הבניין ובכללה עבודות  30לפרויקט. וזאת לפחות 
יום טרם החל פינוי דירת הבעלים. סעיף זה  30 –הריסה ובכל מקרה לא פחות מ 

 ם בהסכם.יגבר על כל סעיף בו נקבעו דברים אחרי

בכפוף לקיום כל התחייבויות היזם המפורטות בהסכם זה ביחס  .17.4
 19 לפינוי ובעיקר בכפוף להתחייבויותיו בקשר להמצאת בטוחות כאמור בסעיף 

  עד למועד האמור בהודעת היזם היחידה הנוכחיתיפנו את  להלן, החוכרים
 .מכל אדם וחפץכשהיא פנויה 

במועד הפינוי  יחתמו היזם והחוכרים על פרוטוקול מסירה  .17.5
וכחית, תאריך הפינוי, ", בו יצויינו פרטי הדירה הננספח יזבנוסח המצ"ב כ"

 מצבה הפיזי וקריאות המונים. 

במועד על פי היה ומי מהבעלים במתחם לא יפנה את דירתו  .17.6
המועדים הקבועים בהסכם זה למילוי התחייבויות היזם יידחו הסכם זה, 

בהתאמה בתקופת העיכוב שייגרם בגין אותו דייר המסרב להתפנות. מובהר 
שפינוין נדרש לביצוע  וי של כלל הדירות הישנותבזאת, כי כל עוד לא יושלם הפינ

כל סוג מ, אין היזם חייב להתחיל בביצוע עבודות בינוי ו/או הריסה אותו שלב
שפינויים נדרש לשם ימים ממועד פינוי אחרון הדיירים  60שהוא, אלא רק בחלוף 

 .ביצוע אותו שלב בפרויקט כאמור בהודעת הפינוי

לא יפנה את  החוכריםחידי מוסכם בזאת, כי במידה ומי מי .17.7
שהות את המועדים לקיום יהיה היזם רשאי להדירתו הישנה במועד הפינוי, 

 6החוכרים עד ולנציגות  החוכריםע"י מתן הודעה בכתב לב"כ  התחייבויותיו,
, מבלי שתהא למי מהצדדים, לרבות לאלה שפינו דירתם )ששה( חודשים נוספים

 .  שהי כלפי היזםבמועד וכנדרש, טענה ו/או תביעה כל

 

שלא פינו את דירתם הישנה במועד כאמור לעיל,  חוכרים םאות .17.8
  שעמדו החוכריםיחויבו בכל ההוצאות והנזקים שנגרמו ליזם ו/או ליחידי 
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בהתחייבויותיהם על פי חוזה זה, עקב אי פינוי הדירות הישנות במועד, לרבות 
ות ההובלה של יחידי ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, דמי שכירות והוצא

 יזםשפינו את דירותיהם הישנות במועד, מבלי לגרוע מכל סעד העומד ל החוכרים
 לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין. 

 דירתו את לפנות החוכרים מחובת לגרוע כדי לעיל באמור אין .17.9
 מהדירה הדייר את לפנות מנת על חוקי אמצעי בכל להשתמש היזם ומזכות

 של פינוי מאי כתוצאה לו ייגרם אשר נזק כל בגין לפיצוי היזם מזכות וכן הנוכחית
. התחייבות הדייר לפנות את דירתו הינה אף דירתו פינה שלא דייר אותו

 .המתחםלטובת כל דיירי  -התחייבות לטובת צד שלישי, קרי 

מייפים את כוחו של היזם לנקוט  ככל שיש צורך בכך, החוכרים .17.10
בשמם בהליכים כלפי דיירים שלא יפנו את דירותיהם בהתאם להוראות הסכם 

 . עיף זהבהתאמה גם בקשר לתביעה לפי ס 8 ויחולו הוראת סעיף זה, 

אחריות החוכרים לפינוי דירתם הינה מוחלטת ולא תפחת מחמת היותה  .17.11
תפוסה כדין או שלא כדין ע"י צד ג'. על אף האמור בכל מקום בהסכם )לעיל 
ולהלן(, ככל שדירת החוכרים תהייה מושכרת בעת קבלת הודעת הפינוי כאמור 

לעיל יהיו החוכרים פטורים מאחריות בגין אי פינוייה ע"י השוכר  17.1 בסעיף 
 במועד ובלבד שיקיימו את כל אלה במצטבר:

ישכיר את הדירה רק על פי הסכם שכירות בכתב אשר יכלול שם מלא  .17.11.1
 של השוכר.

הגשת הבקשה להיתר , ת שלהם החל ממועד ידאגו לכלול בחוזה השכירו .17.11.2
כך שהיזם יהיה מחוייב להודיע על מועד זה לבעלים אשר משכירים את 

יום ממועד קבלת  90תנייה המאפשרת את פינוי הדירה תוך   דירותיהם,
 זה. 17 הודעת פינוי בנסיבות המתוארות בסעיף 

ידרשו מהשוכר בכתב את פינוי הדירה מייד לאחר קבלת הודעת היזם  .17.11.3
 .17.1 האמורה בסעיף 

יקבל מידי השוכר את החזקה בדירה מייד עם פינוייה על ידו ויחזיק בה  .17.11.4
 עד למסירתה לידי היזם  לפי הוראות הסכם זה.

ככל שהשוכר לא יפנה את הדירה במועד יודיע על כך בכתב ללא כל  .17.11.5
 את עותק הסכם השכירות.שיהוי ליזם ולהודעתם יצרפו 

יפעלו ללא שיהוי לפי הוראות היזם בקשר עם הגשת תביעת פינוי כנגד  .17.11.6
השוכר ובין היתר יחתמו על יפוי כח לעו"ד לפי בחירת היזם ו/או על 
תצהיר משפטי מתאים ו/או כתב המחאת זכויות ו/או על פי כל מסמך 

תביעת פינוי אחר על פי כל דין אשר יהיה נחוץ לשם ניהולה היעיל של 
 כנגד השוכר.

את שכרו של ב"כ היזם בקשר עם ניהול תביעה כאמור  , מראש,ישלמו .17.11.7
וזאת בהמחאה שתצורף להודעה  +מע"מ ( ₪עשרת אלפים) 10,000בסך 

 .17.11.5 האמורה בסעיף 

 

הוא התחייבות יסודית , היחידה הנוכחיתכי פינוי  לחוכריםידוע  .17.12
בהסכם זה, ועיכוב בביצוע התחייבות זו עלול לגרום לנזקים כבדים ליזם, 

 . לפרויקט ולבעלי זכויות אחרים במתחם

על  ימסור מי מהדיירים את דירתו,במקרה בו במועד הפינוי לא  .17.13
אזי יהיה היזם רשאי  אף שהיזם עמד בכל התחייבויותיו כלפי אותו יחיד בעלים,

כולן  –לפעול בכל אחת מהדרכים שלהלן  ימים בכתב 14לאחר מתן התראה בת 
  :או חלקן, בכפוף להוראות כל דין

 לפעול לניתוק תשתיות לבניין ו/או לדירה. .17.13.1

 ל חלק בבנין לפי שיקול דעתו הבלעדילהרוס על פי דין כ .17.13.2
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לפנות לבית המשפט בבקשה לצו עשה ו/או לכל סעד אחר שיידרש  .17.13.3
לצורך פינוי החוכרים מדירותיהם ובמקרה כאמור מסכים החוכר 
בחתימתו על הסכם זה, כי סעד זמני כאמור, למרות היותו חריג, באשר 

במקרה  הוא משנה מצב קיים, הוא סעד ראוי בנסיבות העניין וכי
כאמור אין להטיל על היזם חובה להפקיד ערובה או למסור ערבות 

 לנזקי החוכר כתוצאה מהצו המבוקש

היה ולא טיפל הבעלים בשוכר  17.11 בכפוף להוראות סעיף  .17.14
ובכל מקרה אחר שהבעלים  17.11ירה שלא פינה את דירתו כפי הנקבע בסעיף ד

בגין כל יום איחור במסירת החזקה בדירה הישנה לידי לא יפנה את דירתו אזי 
 הישנה, ישלם אותו יחיד בעלים שטרם מסר את דירתו ימים 3, שיעלה על היזם
שקלים חמש מאות אלף וש"ח ) 1,500 -סך בשקלים השווה לב מוסכם פיצויליזם 

שקלים חדשים(  ארבעת אלפים₪ ) 4,000-הימים הראשונים ו 30-חדשים( ליום ב
עבור כל יום איחור נוסף עד מועד הפינוי בפועל, והכל מבלי שיש בכך כדי ליתן 
הרשאה כלשהי לאיחור בפינוי ומבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות העומדים ליזם 

דים מסכימים כי הפיצוי האמור הוא הפיצוי הצדלפי הסכם זה ו/או לפי כל דין. 
המוסכם בגין הנזקים העצומים שייגרמו ליזם ולכל יתר בעלי הזכויות שפינו את 
דירתם ככל שמי מהחוכרים לא יפנה את דירתו במועד על פי האמור בהסכם זה 

 ולפיכך מנוי וגמור עימם שלא  לטעון כי מדובר בקנס ו/או בפיצוי מוגזם. 

ייבים להכליל בכל הסכם שכירות שיחתמו בקשר החוכרים מתח .17.15
ליחידה הנוכחית החל ממועד הגשת הבקשה להיתר בנייה, סעיף המאפשר פינוי 

 ימים מראש ובכתב לצרכי בניית הפרויקט. 90מוקדם בהתראה של 

  מיסים ותשלומים .18

מוסכם, כי תנאי יסודי בהתקשרות החוכרים בהסכם זה הוא,  .18.1
מכל מין וסוג שהוא, בקשר לפרויקט ובקשר להסכם שכל המיסים והתשלומים, 

זה והנובע מהם, יחולו על היזם, לרבות אגרות והיטלים, היטלי השבחה ופיתוח, 
דמי הסכמה, מס שבח ורכישה, מס הכנסה, מס רווח הון, מע"מ, אם וככל 
שיחולו. החוכרים לא ידרשו, ולא יישאו בתשלום כלשהו, הנובע מההתקשרות 

ו בקשר עם ביצועו )בין שתשלומים אלה חלים על פי דין על בהסכם זה ו/א
החוכרים ובין שתשלומים אלה חלים על פי דין על היזם(. היזם מתחייב לשלם את 

 כל התשלומים האמורים, במועדים הקבועים בדין, מבלי שייגרם נזק לחוכרים.

החוכרים יישאו בכל תשלום או מס אשר קדם לפרויקט ו/או  .18.2
ו ו/או אינו נובע ממנו, כגון חובות ארנונה ודמי היוון אך למעט אינו קשור אלי

יובהר שבכל  .היטלי השבחה ופיתוח בגין זכויות בניה לא מנוצלות בהן ישא היזם
מקרה לאחר פינוי הדירה כל התשלומים התקופתיים ובכלל זאת תשלום הארנונה 

 יחול על היזם.

טפסי דיווח בעלי הזכויות יחתמו במעמד חתימת הסכם זה על  .18.3
לרשויות המס והיזם מתחייב לדווח/להודיע למנהל מיסוי מקרקעין על ההסכם, 

כא)א( בחוק מיסוי 49באופן ובתנאים האמורים בחוק בכלל ובפרט בסעיף 
. כן ידווח היזם, בשם החוכרים, למנהל 1963-מקרקעין )שבח ורכישה(, תשכ"ג

היחידה העתידית, בהתאם מיסוי מקרקעין, על מכירת היחידה הנוכחית ורכישת 
. מבלי 1963-כא)ב( בחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, תשכ"ג49להוראות סעיף 

ית, הפרשי הצמדה או לעיל, מובהר כי גם כל קנס, ריב 18.1 לגרוע מהוראות סעיף 
דיווח או אי תשלום במועד, יחול על הודעה ו/או אי כל תשלום אחר שיחול בגין אי 

 היזם וישולם על ידו. 

לפינוי לשם בינוי לפי פרק  'מתחם'במידה והמתחם יוכרז כ .18.4
החוכרים באמצעות ולפי מיחידי  ל אחדלחוק מיסוי מקרקעין, מתחייב כ 4חמישי 

ממס הקבועים  ום על טפסים מתאימים לבקשת פטורלחת הוראת  ב"כ היזם 
ולחתום על כל מסמך הנדרש על פי דין  כב' לצורך העסקה לפי הסכם זה 49בסעיף 

 .לצורך זה

כל תשלום מס ובכלל זה לא יחול  החוכריםלמען הסר ספק, על  .18.5
יבצעו שינויים ביחידה  החוכריםתשלום מע"מ כלשהו. על אף האמור, באם 
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, אשר עפ"י הוראות חוזה זה יחויבו וג של היחידה החדשהו/או שדר החדשה
בגינם בתשלום ליזם, אזי יחול תשלום מע"מ כדין בגין התשלום האמור  החוכרים

מסירת תשלום המס במקרה זה יתבצע ע"י היזם אשר יקבלו מהבעלים עם  בלבד.
 .הדירה החדשה

ככל שהחוכרים ירכשו שטחים נוספים בפרויקט בין אם על דרך  .18.6
הגדלת היחידה החדשה ביותר משלושה מ"ר  ובין אם בכל דרך אחרת יהיה 
עליהם לשאת בכל מס הנובע מכך אשר על פי הדין חל עליהם לפי דין. למען הסר 

ן כל ספק יובהר שסעיף זה לא יחול על קבלת שטח נוסף לדירה בגין הסדר דירת ג
 קומה(.שדרוג לשטח הזכאות של הבעלים או  5%)הוספת 

בקשר למיסוי מקרקעין החוכרים נותנים את הסכמתם  .18.7
ומסמיכים את היזם לפעול אצל הרשויות על מנת שאלה יכירו בפרויקט ככזה 
המזכה את החוכרים ו/או היזם בכל הקלה, הנחה או הטבת מס, הקבועה בפרק 

 לחוק מיסוי מקרקעין . 4חמישי 

מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לאפשר ליזם שימוש בהטבות מס אישיות  
)כגון אלה הקבועות במועד חתימת  4מעבר לקבוע בחוק מסמ"ק פרק חמישי 

לחוק מיסוי מקרקעין ו/או כגון הוראות בנוגע לפריסה  1הסכם זה בפרק חמישי 
ה ו/או בחוק מסמ"ק  ו/או כגון שימוש בנקודות זיכוי ו/או פטורים מיוחדים בפקוד

 . אלא אם סוכם בכתב אחרת עם בעלי דירה מסויימת וכו'(

החוכרים ישתפו פעולה עם היזם ויועציו ועם יועץ המס של  .18.8
ולצורך זה במידה וידרשו לכך  יחתמו על טופס ו/או   הבעלים שהנו בא כוחם

טעמו בקשה כפי שידרשו ע"י היזם ו/או יועציו. למען הסר ספק היזם וכל יועץ מ
בסודיות כלפי החוכרים על פי כל דין. יובהר שב"כ הבעלים ישמש יועץ  מחויבים

מיסוי של הדיירים  בלבד ומוצהר בזאת שהוא לא יחוב בכל חובה מכל סוג ומין 
כלפי היזם וב"כ בפרט בכל ענייני המיסוי של הדיירים. הסתמכות היזם על 

ם בלבד , תהיה על אחריותו חישובי/יעוץ מיסוי של ב"כ הדיירים עבור הדיירי
בלבד. החתמת הדיירים על דווחי המס במועד, הגשת דווחי המס וכד' תהיה 
באחריות יועץ היזם, אם יסתמך על יועץ ב"כ הבעלים בכל דבר ו/או עניין הקשור 

 למיסוי הבעלים, הסתמכות זו תהיה על אחריותו בלבד.

כי היזם ישא במלוא חבות המס של החוכרים ככל שיתברר  .18.9
הפטור אינו חל על החוכרים ו/או אינו מכסה את מלוא חבות המס בגין עסקה זו, 

היזם ישא במלא עלות שכרו של ב"כ הבעלים בנוגע וזאת במועד החוקי לתשלומו.
שסוכמו בין ב"כ ובמועדים כפי  ליעוץ המס לבעלים כאמור בהסכם שכר הטרחה

 .הבעלים ליזם

לעיל,  18.1 האמור בסעיף למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות  .18.10
מובהר כי היזם ישא בכל המיסים ההיטלים ותשלומי החובה מכל סוג ומין שהוא 
שיחולו בגין תשלומים שישולמו לחוכרים, ככל שישולמו, לרבות בגין שנמוך 

ו/או בגין הפרש התמורה הכספי  מקור ההפניה לא נמצא.שגיאה! כאמור בסעיף 
שיחולו בגין קבלת דירת תמורה. ככל שיחול מס בגין שדרוג  14כאמור בסעיף 

 .18.6שיעשה לבקשת החוכר  יחול המס על החוכר למעט האמור בסעיף 

חוכר מתחייב להתייצב לדרישת היזם, ולחתום על כל מסמך ה .18.11
 מימוש הפטורים העומדים בתנאים האמורים. דווח ו/או  שנדרש על פי דין לשם 

החוכרים מתחייבים לפעול, בכל הקשור לתכנון מס ו/או  .18.12
לתשלומי המסים ותשלומי החובה הקבועים בהסכם זה, בהתאם להנחיות בא כח 

 היזם ובכלל זה:
 

וחים על העסקה לרשויות המס, לעירייה, ולוועדה המקומית הדיו .18.12.1
ויוגשו על ידי היזם ו/או בא כוחו במועדים  חוכריםה ידי על ייחתמו

שייקבעו באי כח היזם ולפי הנחיותיהם ובכפוף לדין, בהתאם להוראות 
 .הסכם זה
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החוכרים מתחייבים לשתף פעולה עם היזם ככל שיידרש וכן לחתום על  .18.12.2
שיידרש על פי דין בקשר עם הפטור ו/או ההקלה ו/או ההטבה כל מסמך 

 .18.7במס בכפוף לסעיף 

ו/או תשלומים אחרים  , תשלומי וועד הביתהארנונות .18.13
ו/או  היחידה הנוכחיתהחלים ו/או אשר יחולו על המשולמים על בסיס תקופתי, 

מל, מחזיקיה, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, תשלומים עבור מים, חשעל 
אשר אינם חלים לפי  ( "תשלומי החובה" – גז, טלפון, ועד בית, ארנונה )להלן

הפינוי עד מועד מחתימת ההסכם ולתקופה שהוראות אחרות בהסכם זה על היזם 
לתקופה  תשלומי החובה, ואילו םוישולמו על יד החוכריםיחולו על בפועל 

 .ידו וישולמו עלהיזם ואילך יחולו על הפינוי בפועל שממועד 

מבלי לגרוע מחובת היזם לשאת בתשלומים הנובעים מביצוע  .18.14
הפרוייקט כאמור ביתר הוראות הסכם זה, מוסכם כי תשלומים המוטלים על פי 
דין על בעל נכס מקרקעין אשר יחולו על היחידה העתידית, לתקופה שעד למועד 

היזם מסירת היחידה העתידית לידי החוכרים בהתאם להוראת ההסכם, יחולו על 
וישולמו על ידו, ואילו תשלומים כאמור אשר יחולו על היחידה העתידית ממועד 

 מסירת היחידה העתידית לידי החוכרים ואילך יחולו על החוכרים.

בגין חיבור היחידה העתידית לרשתות היזם ישא בתשלום  .18.15
לרבות הפקדונות  ,דהיינו התשלום הנדרש בגין התקנת מונים ,המים, החשמל והגז

ישירות לרשויות הרלוונטיות ובהתאם לחשבון  ,תשלום אחר הכרוך בכך וכל
. מובהר כי חיבור הבניין לתשתיות האמורות יבוצע ע"י היזם ועל שיוצא על ידם

 חשבונו. 

היזם יהיה זכאי לזיכוי בגין כל הבנוי ולכל הפקדונות עבור כל  .18.16
להסכם זה על  נספח ז'המונים במתחם, ויהיה רשאי לעשות שימוש ביפוי הכח 

 מנת לממש זיכוי זה.

 בטחונות ומימון .19

היזם מתחייב להתקשר עם בנק מלווה כהגדרתו לעיל בהסכם  .19.1
( השיעבודכולל מסמכי  המסמכים כל על הבעלים החתמת כולל)ליווי פיננסי "סגור"

לפרויקט למטרת הבטחת מימון ביצוע הפרויקט ולמתן  (וםשהבנק ידרוש מהם לחת
פ"י הסכם זה, זאת כתנאי לשיעבוד זכויות החוכרים ביחידה הבטוחות לחוכרים ע

 הנוכחית ובמתחם, לפינוי היחידה הנוכחית ולביצוע עבודות בניה כלשהן במתחם. 

להבטחת התחייבויות היזם בקשר להסכם זה, ימציא היזם  .19.2
 לחוכרים ובכפוף להוראות ולתנאים כמפורט מטה, את הבטחונות כמפורט להלן: 

 " או "הבטוחה" משודרגת  כר"ערבות חוק המ .19.2.1

 "ערבות המיסוי"  .19.2.2

 "ערבות השכירות"  .19.2.3

 "ערבות הבדק" .19.2.4

 "הערבות האוטונומית" .19.2.5

 ערבות למימון הליכים משפטיים. .19.2.6

כל ההוצאות, האחריות וההתחייבויות בקשר עם קבלת  .19.3
האשראי מהבנק המלווה וחוזה הליווי, הקמתו וקיומו, עלויות העמדת 

תבי הכוונות עפ"י הסכם זה, יחולו בשלמותם הבטחונות, כתבי ההתחייבות ומכ
 על היזם, באופן שעל החוכרים לא תחול כל חבות בקשר לכך.

 ערבות חוק המכר ושעבוד זכויות החוכרים במקרקעין 

חוק המכר שימציא היזם לחוכרים תהיה ערבות בנקאית  ערבות .19.4
(, לחוק המכר )הבטחת השקעות( מהבנק המלווה 1)2 סעיף משודרגת על בסיס 

ובהתייחס לס"ק של  פרויקטים בתחום פינוי בינויבנוסח שיהיה נהוג בליווי של 
משווי הדירה העתידית )לרבות  100%-, בסכום השווה ל19.15סעיף זה עד ובכלל 
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מרכיב הקרקע ומע"מ( במועד מסירת הבטוחה כפי ששווי זה ייקבע על ידי השמאי 
 . המוסכם

לעיל   ___הסר ספק הערבות תכלול גם את הפרש התמורה הכספי לפי סעיף  למען
לעיל. סכום הערבות יהיה צמוד  14סעיף  לפיו/או הפרש התמורה בגין שנמוך 

ועל פי הוראות  -הנוכחית משועבדת לצד ג'  שהיחידה ככל תשומות הבניה. דלמד
ג' ולחלופין תונפק ערבות בנקאית צד ג' תוסב הערבות כולה או חלקה לטובת צד 

להלן, ולחוכר לא תהיה כל טענה או  20 אוטונומית הכל בהתאם להוראות סעיף 
 "(המכר חוק ערבות" או" הבטוחה" –תביעה בקשר לכך. )לעיל ולהלן 

מקרה ועל אף פרשנות  בכלהבנק המלווה  יאשר בכתב  כי  ספקהסר  למען
אפשרית בחוק, מעמדם של החוכרים כלפי הבנק וכלפי היזם על פי ערבות חוק 

דירות היזם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל  רוכשיהמכר לא יפחת ממעמדם של 
יינת אותה ובכלל זה לא מוסכם כי ערבות חוק המכר לא תכלול כל הוראה המא

תכלול הוראה לפיה עצם בעלות החוכרים במקרקעין שוללת או מפחיתה מתוקפה 
של הערבות. מוסכם שאישור ההסכם ע"י הבנק המלווה ו/או מתן הסכם ליווי 

 .ליזם ע"י הבנק המלווה יחשבו גם לאישור בכתב של הבנק המלווה לסייג האמור

נאי לכל אחד מאלה כתחוק המכר תומצא לחוכרים  ערבות .19.5
הזכויות בחלקה ובדירה  שעבוד( 2(פינוי היחידה הנוכחית, )1)חלקם או כולם()

למקרה זה מתן מכתב  הנוכחית לטובת היזם או לטובת בנק המממן את היזם
לעיל יהווה תחליף )זמני כאמור  17.1.2כוונות ובכפוף למנגנון הקבוע בסעיף  

 היזם. ( רישום המקרקעין ע"ש3) לעיל( להמצאת הערבות 17.1.2בסעיף 

יזם לא יבצע כל עבודה במתחם, אף אם לפי תנאי הסכם זה ניתן לבצעה, טרם 
הערבויות לדיירים או לב"כ בנאמנות. הוראת החוזה האמורה בסיפא כל נמסרו 

 של סעיף זה תגבר על כל הוראה אחרת הסותרת אותה בהסכם.

הואיל ותנאי להוצאת הערבות  19.5 אף האמור בסעיף על  .19.6
הבנקאית הוא שעבוד היחידה הנוכחית והמקרקעין לטובת הבנק המלווה, 
החוכרים מתחייבים לחתום על המסמכים שידרשו לשם כך בנוסח שיקבע ע"י 

ימים  30להלן, ובלבד שתינתן לחוכרים לפחות  19.7 לאמור בסעיף  בכפוףהבנק 
מראש, טרם חתימתם על המסמכים כאמור, התחייבות הבנק המלווה  בכתב  

הבעלים, להוצאת הערבויות הבנקאיות  לטובת  ובנוסח שיהיה מקובל על ב"כ
החוכרים כנגד רישום השעבוד לרבות התחייבות הבנק לפיה במידה שלא תינתנה 

מתחייב הבנק למחוק לאלתר את   השעבודיום מרישום  15ערביות כאמור תוך 
 המותנהלחוכרים מכתב ההחרגה  ריימסשנרשם. בנוסף יתחייב הבנק כי  השעבוד

. מוסכם לא תיכלל במסמכים כל התחייבות כספית להלן 19.9 בסעיף  כהגדרתו
ו/או אחרת של החוכרים כלפי הבנק אשר אינה קיימת בהסכם זה, ותינתן 

 -Nonהינו בתנאי  השעבודווה בכתב כי לחוכרים התחייבות הבנק המל

recourse".כמפורט להלן " 

במשרד עוה"ד  הדייריםהכוונות ו/או ההחרגה, יוחזק בנאמנות אצל ב"כ  מכתב
טרספולסקי עד להשלמת רישום השעבוד לטובת הבנק ולמסירת אחרון הערבויות 

 זה בסעיף האמורלב"כ הבעלים ו/או הבעלים לפי העניין ולפי הוראות הסכם זה. 
 .אותו מאיינת/או ו המשנה בהסכם אחרת הוראה כל על יגבר

היזם מתחייב לפעול כמיטב יכולתו וככל שהדבר תלוי בו לרישום השעבודים על 
 כלל דירות החוכרים באותו מועד ובכל מקרה במועדים סמוכים ככל האפשר.

ב"כ החוכרים יהיה רשאי להעיר את הערותיו למסמכי הבנק  .19.7
שיהיה באמור בהם כדי לפגוע בזכויות החוכרים לפי הסכם זה. במקרה וזאת ככל 

של מחלוקת בין הצדדים האם מסמכי הבנק פוגעים בזכויות החוכרים לפי הסכם 
זה יכריע לפי בקשת מי מהם בכתב כבורר יחיד משפטן הבקיא בתחומים 

 אשר ימונה ע"י יו"ר לשכת עוה"ד בירושלים. חתימת הצדדים על םהרלוונטיי
הסכם זה כמוה כחתימה על שטר בוררות. הבורר מוסמך ע"י הצדדים לא רק 
להכריע במחלוקת ביניהם לפי ראות עיניו אלא אף לקבוע הוראות שונות 
המתחייבות מהחלטתו. הבורר לא יהיה כפוף לדיני הראיות או לסדרי הדין אך 

לקיים את  יהיה כפוף לדין המהותי ויפעל על בסיס ההנחה כי מטרת הצדדים היא
, החלטות הבורר הנם סופיות והצדדים מוותרים ההסכם ולאפשר את השעבוד

. עד להכרעתו כאמור לא יבוצעו כל פעולה  ע"י היזם בזאת על זכות ערעור בגינם
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לשתף בכיר  )לפי תעריף המקובל  וב"כ הדיירים ו/או מטעמו. את שכרו של הבורר
התשלום יעשה ע"י העברה כספית אך ביצוע  יממן היזםבמשרד ניסים רינקוב( 

על כל טענה הנובעת  יםמוותר הצדדים .לב"כ הבעלים שיעביר לבורר את התשלום 
 כולל המו"מ המקדמי  עקב קיום ההליך הנ"ל וכל הקשור בו הפרוייקט מעיכוב

 .בנוגע לנוסח מסמכי הליווי וכו')עד להחלטה לקבוע בורר( 

"י הבנק המלווה, במקרה של מימוש זכויות היזם בפרויקט ע .19.8
יהיה רשאי הבנק המלווה להיפרע מהחוכרים אך ורק באמצעות מימוש השעבוד 
שיירשם לטובתו בלבד, מבלי שתוטל בשום מקרה כל חבות ו/או אחריות כלשהי 
על החוכרים כלפי הבנק המלווה בגין חובות היזם לבנק המלווה, והבנק לא יוכל 

מנכסים אחרים כלשהם שבבעלותם,  ולא יהא רשאי לגבותם מהחוכרים עצמם או
לרבות במקרה בו לא יהיה בפדיון מכירת זכויות היזם כדי לכסות את חובותיו 

מכירת הזכויות, כאמור( יעשה /או כלפי הבנק המלווה, וגם זאת )מימוש השעבוד ו
אך ורק, בכפוף וכנגד פירעון מלוא ערבויות חוק המכר שניתנו על ידו לבעלים 

 מלווה בנק עם הסכם שבכל בזאת מובהר"(. Non- recourse)לעיל ולהלן: "
 .כנספח זה הסכם יתווסף

כתנאי לשיעבוד זכויות החוכרים במקרקעין או לפינוי היחידה  .19.9
הנוכחית ע"י החוכרים או לתחילת ביצוע עבודות בניה כל שהן במתחם לפי 
המוקדם מביניהם, ימציא  היזם לחוכרים על חשבונו, מכתב החרגה מותנה 
מהבנק המלווה לפיו מתחייב הבנק המלווה כי כנגד מסירת היחידה העתידית 
והפרשי התמורה עפ"י הסכם זה והשבת ערבות חוק המכר, תוחרג היחידה 
העתידית מתחולת השיעבוד לבנק המלווה כך שהיחידה העתידית תהיה חופשית 

לכל  מכל שיעבוד ו/או משכנתא ו/או משכון לטובת הבנק המלווה לרבות בקשר
 "(.מכתב ההחרגה המותנהאשראי שניתן ע"י הבנק המלווה ליזם )להלן: "

מובהר כי ככל שלא תתקיים בחירת היחידה חדשה קודם  .19.10
תימסר לב"כ הבעלים בנאמנות ערבות אחת עבור כל הבעלים  -להוצאת הערבות 

הערבות הזכאים לקבלת הערבות בהתאם להוראות הסכם זה )להלן: "
( לפי המוקדם מביניהם צא שלא לאחר מועד )חלקם או כולם"(  אשר תוהמרוכזת

( שעבוד הזכויות בחלקה ובדירה הנוכחית, של 2( פינוי הדייר הראשון מדירתו או 1
( רישום הקרקע, 3הדייר הראשון, לטובת היזם או לטובת בנק המממן את היזם  

ום של דייר, ע"ש היזם והכל לפי המוקדם מבין שלושתם. הערבות תוצא בסכ
שוויין הכולל של אותן דירות חדשות מהסוג הצפוי להימסר לכלל בעלי הזכויות 
הזכאים לקבל ערבויות בנקאיות ספציפיות ובהתאם לשווין של אותן דירות שהם 
זכאים לקבל כפי שיקבע בידי השמאי המוסכם; וכן ימסר לידיו באותו מעמד של 

ן מכתב החרגה לכשיוחלפו מסירת הערבות המרוכזת, מכתב בו הבנק מתחייב לית
הערבות המרוכזת בערבות פרטנית לכל בעלים. בהעדר יכולת לקבוע שווי לכל 

יקבע השמאי המוסכם את השווי  דירה חדשה ספציפית )שכן טרם נבחרה הדירה(
הכולל של דירות אלה ולא פחות מ: שומת כל דירה בנפרד וסיכום כל השומות 

לכך יקבע סכום הערבות המרוכזת. ובהתאם  הערבות להוצאת בסמוך כולן
ימים מיום  90הערבות המרוכזת תוחלף בערבויות פרטניות, לכל המאוחר בתוך 

בחירת הדירות על ידי כל החוכרים. הצדדים מורים בזאת לב"כ הבעלים, בהוראה 
ב"כ  בלתי חוזרת, להשיב ליזם את הערבות המרוכזת, כנגד מסירה לידיו של

אחד מהבעלים בסכום שווי של האישיות )ספציפיות(  כל הערבויות הבעלים את 
 גם לבעלים יומצא מעמד באותוהדירה החדשה שנבחרה על ידי כל אחד מהם. 

. עלויות הוצאת הערבויות, (המרוכזת הערבות בהשבת)מותנה  החרגה מכתב
על הערבות המרוכזת יחולו כל ההוראות  תחולנה על היזם. -ומכתבי ההחרגה 

 דלעיל בדבר ערבות פרטנית.

יובהר בזאת שעל אף האמור בכל מקום בהסכם, עד לפינוי  .19.11
הבניינים הקיימים כולם מכל החוכרים יהיו ערבויות חוק המכר מוחזקות 

יימסרו לידי  בנאמנות אצל ב"כ הדיירים ורק עם פינוי הדייר האחרון בפרוייקט 
. במעמד מסירת היחידה העתידית לידי החוכרים וקבלת פ"י בקשתם, עהבעלים

ו/או מתן התשלום בגין הפרשי התמורה)שנמוך או שדרוג לפי העניין( כמפורט 
לעיל, ומסירה לדייר ו/או לב"כ, לפי העניין, ערבות הבדק וכתנאי להן,  14בסעיף 

ערבות חוק  לדרישת היזם את זיקים בערבות חוק המכר, ח, המיפקידו החוכרים
"( וישיבו ליזם את בטוחת נאמן הערבויותהמכר בידי ב"כ הדיירים )להלן: "

 השכירות )ככל שלא נעשה בה שימוש ולא נוצרה עילה למימושה(.
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בחתימתם על הסכם זה, מורים הצדדים לנאמן הערבויות, וזאת  .19.12
לאחר שהדירה נמסרה בפועל לבעלים, בהוראה בלתי חוזרת למסור את ערבות 

המכר לידי היזם לשם ביטולה בהתאם להוראות חוק המכר דירות )הבטחת  חוק
השקעות( כפי שיהיה בתוקף בעת הנפקתה, בכפוף לתשלום הפרשי התמורה ע"י 

להסכם זה ובכפוף לכך שהתקבלו אצלו  14היזם לחוכרים עפ"י הוראות סעיף 
ק . למען הסר ספשנים 10כל התשלום הנדרש לקרן תחזוקה לו ערבות הבדק

הערבויות לא יימסרו ליזם אלא רק במידה והדירה תימסר קודם לבעלים ותנתן 
המחריג את , בהסכם זהכאמור  טרם מסירת ערבות חוק המכר מכתב החרגה 

 היחידה העתידית מהשעבוד לטובת הבנק המלווה.

 ימים 30 -מ יאוחר לא/או ו החדשה היחידה מסירת במעמד .19.13
 מוחרגת לפיו המלווה הבנק מאת החרגה מכתב לחוכרים היזם ימסור, מכן לאחר

 שדירת כך, המלווה הבנק לטובת הרובץ השעבוד מתחולת העתידית היחידה
 המלווה הבנק  לטובת משכון/או ו משכנתא/או ו שיעבוד מכל חופשית התמורה

 ההחרגה מכתב)להלן: " ליזם המלווה הבנק"י ע שניתן אשראי לכל בקשר לרבות
 מכתב לקבלת עדמוסכם כי , זה בהסכם אחרת הוראה בכל האמור אף על"(. 

 הבנק או היזם לידי הערבויות מנאמן המכר חוק ערבות תושב לא, הסופי ההחרגה
 (.להשבתה התנאים מיתר לגרוע מבלי)וזאת  המלווה

19.14.  

ידוע לצדדים ומוסכם עליהם, כי בשלב זה לא ניתן לסכם את כל  .19.15
פרטי מנגנון המצאת הבטוחה, שעבוד הנכס והפינוי, ועל כן מוסכם עליהם, מבלי 
לגרוע מיתר הוראות הסכם זה לעיל ולהלן, כי העקרונות המפורטים לעיל יחולו 

דרך על הסכם זה, והם מסמיכים את באי כוחם לקבל עבורם החלטות בדבר 
מעביר חזקה  מתפנה ו/או מוסכם שהעקרון לפיו הבעלים אינו  המדויקתהביצוע 

על חלקו במקרקעין ליזם ו/או משעבד את דירתו מבלי שטרם ביצוע פעולות אלה 
יקבל את הבטוחות  האמורות בהסכם לאותו שלב ו/או מכתב מתאים מהבנק 

ווקני  ולא יהיה ישמר באופן ד–שיבטיח את הבטוחות הללו כאמור בהסכם זה 
 בסמכותו של איש לשנותו.

אם הזכויות ביחידה הנוכחית רשומות רק על שם אחד מבני  .19.16
הזוג, מתחייב הבעלים לדאוג לחתימתו של בן/בת הזוג או הידוע/ה בציבור על 
הסכמתם לשעבוד, אם ידרוש זאת הבנק המלווה. הבעלים מסמיך את עוה"ד ו/או 

ייפוי הכוח הבלתי חוזר החתום על ידו אף את ב"כ הבעלים לפעול ולהשתמש ב
לצורך שעבוד הדירה המקורית, כאמור לעיל, אולם אין באמור לעיל כדי לשחרר 
את הבעלים מהתחייבותו לחתום בעצמו על המסמכים כאמור לעיל, ככל שיידרש 

 לעשות כן.

 ערבות המיסוי

היזם ימסור לידיו הנאמנות של ב"כ הבעלים ערבות בנקאית  .19.17
ית פיננסית בלתי מותנית לפרעון עם דרישה, צמודה למדד תשומות אוטונומ

הבניה, להבטחת כל תשלומי המסים החלים על פי דין על כלל בעלי הזכויות 
)עסקת הפינוי בינוי  ולא סיכוני מס במתחם בגין ההתקשרות נשוא הסכם זה 

 ערבותושעל פי חוזה זה חלים על היזם )להלן: "הנובעים ממימוש הבטוחות(
 "(. המיסים

יום טרם המועד הצפוי  30ערבות המיסים תומצא ע"י היזם או  .19.18
לדווח על העסקה נשוא הסכם זה לרשות/יות המס עפ"י קביעתו הבלעדית של 
יועץ המיסוי של הדיירים ובכל מקרה לא יאוחר ממועד פינוי היחידה הנוכחית 

רה הקבועים וכתנאי לו והכל לפי המוקדם מבין שלושת המועדים של יום המכי
בחוק מיסוי מקרקעין ובכל מקרה, במידה והמוקדם במועדים של יום המכירה 

יום טרם פינוי הדייר הראשון מדירתו אזי המועד למתן הערבות  30 פחות מנקבע  
יום לפני פינוי הדייר הראשון וכתנאי לפינוי. על היזם  30 -כאמור יהיה לפחות  כ

 ע"י הדיירים או ב"כ.להעמיד את הערבות מבלי שידרש לכך 

סכום ערבות המיסוי יהיה לפחות בגובה חשיפת המס של   .19.19
הבעלים, כפי שיקבע יועץ המיסוי של הבעלים )להלן: יועץ המיסים( ובתוספת 
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)עשרה אחוזים(. גובה חשיפת המס כאמור יקבע לפי שקול דעתו של יועץ  10%
 . .המיסוי  של הדיירים 

לפעם לפי שקול דעתו של יועץ גובה הערבות יכול שישונה מפעם  .19.20
המיסוי של הדיירים במידה ויסבור שישנו שינוי בחשיפת המס של החוכרים 
באותו מועד,  לגובה המס בשומות שהיו נערכות לפי מיטב השפיטה. היזם זכאי 
לפי שיקול דעתו הבלעדי לפצל את ערבות המס לפי סוגי מיסים )שבח, מע"מ, 

 .כויות וזאת מבלי שישונה סכום הערבות הכוללרכישה( ו/או לפי זהות בעלי הז

במידה ויועץ היזם יחלוק בהסתמך על חוו"ד בנוגע לאופן חישוב   .19.21
הערבות ו/או על  גובה חשיפת המס של הבעלים ו/או על קביעות יועץ המס של 

לעיל , אזי יודיע לב"כ הבעלים,  19.20  -ו 19.19 הבעלים האמורות בסעיפים 
עיקרי המחלוקת. לא הסכים בכתב,  באופן מנומק בצרוף חוו"ד למכתבו, מהם 

ב"כ הבעלים מכל סיבה שהיא לחוו"ד המצורפת של יועץ היזם בנוגע לגובה 
הערבות הנדרשת, אזי יכריע במחלוקת זו )בנוגע לגובה חשיפת הבעלים למס( עו"ד 

)להלן בורר המס(.  _________ רמ"ג 14מרחוב אבא הלל סילבר  מאיר מזרחי
את שיעור חשיפת המס הצפויה של הדיירים  בורר המס ינמק את קביעתו ויקבע

באופן שמרני,  עפ"י הפרמטרים שנקבעו בהוראות הסכם זה, אם נקבעו. שכר 
טרחתו של בורר המס ישולם ע"י היזם במלואו. קביעתו של בורר המס בנוגע 
לגובה הערבות תחייב את הצדדים.. את שכרו של יועץ המיסוי כאמור ישלם 

ב"כ היזם מצוי בקשרי עבודה ו/או הכרות טובה  עם ן שיתכהיזם. מובהר בזאת ש
 עוה"ד הבוררים.

 

 7וברגר  1יצחק שדה  2בר יוחאי רחוב יועץ המיסוי לדיירי  .19.22
ומטעמם יהיה עו"ד משה טרספולסקי למען הסר ספק יובהר שיועץ המיסים לא 
יהיה כפוף ו/או מחוייב ולא תחול עליו כל חובה חבות ו/או זהירות כלפי היזם 
ו/או כלפי יועץ היזם  ואין להם להסתמך על עבודתו עבור הדיירים וזאת הגם 

נה כנגד ב"כ הבעלים שהיזם משלם שכר טרחתו. היזם יהיה מנוע  מלטעון כל טע
בנוגע לכל עניין הנוגע לערבות זאת ובפרט טענות של ניגוד עניינים וכד' עקב זאת 
שב"כ הבעלים מקבל שכר עבור החזקת הערבות המושפע הן  מגובה הערבות והן 

 ממשך זמן החזקתן. 

)שלושים וששה(  36ערבות המיסים תהיה בתוקף לתקופה של  .19.23
ייה והבניינים לא אוכלסו, אזי היא תוארך מעת חודשים, ואם לא הסתיימה הבנ

ואם עד אז לא נתנו  שומות סופיות לעת, עד למועד סיום הבניה ואכלוס הבניינים, 
בגין מיסי הבעלים. ערבות המיסים תופקד   עד למועד המצאת שומות סופיותאז 

לעניין זה, יום טרם פקיעתה.  30הערבות תחודש ע"י היזם  אצל ב"כ הבעלים. 
המוקדם "שומה סופית" היא שומה שהתקבלה באחד מהמועדים הבאים, לפי 

( ארבע שנים מיום הוצאתה של 1: ))ובכל מקרה לא לפני סיום אכלוס כל הבעלים(
 .( מועד קבלת החלטה בהשגה או בערר, ככל שהוגשו2; )לפי מיטב השפיטה שומה

למסור את הצדדים מורים לב"כ הבעלים בהוראה בלתי חוזרת  .19.24
ערבות המיסוי לבעלי הזכויות ו/או למי מהם ו/או להציגה בבנק וזאת לצורך 

( היזם לא האריך את ערבות המיסים 1מימושה בכל אחד מהמקרים הבאים: )
( מי מיחידי החוכרים מסר לב"כ החוכרים 2ימים לפקיעתה. ) 21 -ונותרו פחות מ

לתשלום המיסים כאמור הודעה בכתב לפיה היזם לא עמד בהתחייבותו בקשר 
יום ליזם  14בהגיע המועד החוקי לתשלומם ולאחר מסירת התראה בכתב בת 

( בהגיע דרישת תשלום 3ולב"כ היזם במהלכם לא שילם היזם את המיסים.)
ימי  30מרשות המיסים לחוכר, במקרה שכזה תנתן התראה לב"כ היזם של 

עד למועד האמור בהודעת  עסקים  בהם יורשה לטפל בעניין מול רשות המיסים או
 הגביה המאוחר מבין השניים וזאת טרם חילוט הערבות לשם תשלום הדרישה .

 ערבות השכירות

כתנאי לפינוי היחידה הנוכחית, ימסור היזם לידיו הנאמנות של  .19.25
צמודה למדד המחירים לצרכן להבטחת  אוטונומית  ב"כ הבעלים ערבות בנקאית

תשלום דמי השכירות שעל היזם לשלם לחוכרים בהתאם להוראות הסכם זה, , 
 "(. הערבות האוטונומית""או ערבות השכירות)להלן: "
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ערבות השכירות יהיה בשיעור השווה לגובה דמי השכירות  סכום .19.26
 ושש ארבעים ) 46לעיל לתקופה של 16כפי שסכום זה יקבע בהתאם להוראת סעיף 

למען הסר כל ספק סכום הערבות לכל בעל דירה יהיה: דמי השכירות  חודשים(
. .)ארבעים ושש(46החודשיים  כפי שנקבעו עפ"י ההסכם לבעל הדירה, כפול 

 . 16.2הערבות תעודכן עפ"י הערכת השמאי המוסכם כאמור בסעיף 

תופחת לפי דרישת היזם כנגד פירעון מלוא דמי  הערבות .19.27
ירות עבור התקופה שהפחתתה נדרשת ובלבד שהיזם מתקדם בפועל בביצוע השכ

 בבניהבהתאם ללוחות הזמנים)הפחתה לפי התקדמות יחסית  הפרוייקטבניית 
, אך בכל מקרה לא הדיירים מטעם המפקח( שיקבעו חודש 40-ב ביצוע לגמר ביחס

תפחת משווי דמי השכירות עבור ששה חודשים . במקרה של עדכון גובה דמי 
ימים  14לעיל, יעודכן סכום הערבות בהתאם בתוך  16.2 השכירות כקבוע בסעיף 

 ממועד עדכון דמי השכירות כאמור.

)שנים עשר(  12ערבות השכירות תהיה בתוקף לתקופה של  .19.28
)שלושים יום( יום טרם פקיעתה עד  30חודשים ותוארך מעת לעת, על פי הצורך 

 למסירת היחידות החדשות לחוכרים.

הצדדים מורים לב"כ הבעלים בהוראה בלתי חוזרת למסור את  .19.29
את הערבות האוטונומית לבעלי הזכויות ו/או למי מהם ערבות השכירות ו/או 

( היזם לא האריך את ערבות 1לצורך מימושה בכל אחד מהמקרים הבאים: )
 . הבעלים ביקשו את הערבות.( 2ימים לפקיעתה. ) 21 -השכירות ונותרו פחות מ

 

 יגברו על כל הוראה אחרת בהסכם.  19.25-19.30הוראות   .19.30

 ערבות הבדק

היזם ימסור לנאמן הערבויות ערבות בדק שתהא ערבות בנקאית  .19.31
בנוסח המקובל לערבויות בדק או טיב ואשר תנוסח בהסכמת ב"כ הצדדים, אשר 

אחוז(  שני) 2% -תהיה ניתנת למימוש בבת אחת או לשיעורין, בשיעור השווה ל
 מעלות הבניה של היחידה החדשה של החוכרים כולל בחישוב את החניות המחסן

וחלק יחסי ברכוש המשותף )לפי 'דו"ח האפס'( צמודה למדד תשומות הבניה. 
לעניין זה עלות הבניה משמעה כלל העלויות לבניית היחידה החדשה של החוכרים 
בהפחתה של עלות הקרקע, משפטיות, שיווק, מימון ובצ"מ ובתוספת מע"מ. שווי 

 כדין.₪  25000מפחת סכום ליחידה לא י הערבות ייקבע על ידי השמאי המוסכם.

 ערבות הבדק תופקד ע"י היזם בנאמנות  בידי ב"כ הבעלים.  .19.32

בכפוף לאמור להלן בדבר הארכת תוקף הערבות,  ערבות הבדק תהא בתוקף 
 חודשים ממועד הנפקתה ותהא צמודה למדד תשומות הבניה.  18למשך 

היזם יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להמציא ערבות בדק  .19.33
כמה מבעלי היחידות במתחם יחדיו ו/או לחזור ולפצל ו/או לחזור  אחת עבור

כ הבעלים ערבות או ערבויות "ולאחד ערבויות, ובלבד שבכל רגע נתון יהיו בידי ב
לעיל ביחס לשווי כל הדירות שנמסרו לבעלי  19.32בדק בשיעור האמור בסעיף 

ערבות הבדק היחידות במתחם ומבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מתקופת תוקפה של 
עפ"י הסכם זה. מוסכם ומובהר שעם זאת כי מתן ערבות אחת עבור כמה חוכרים, 
מחד,  אין בה כדי להגדיל את שעור ערבות הבדק לו זכאים החוכרים לפי הסכם 
זה וכי ערבות הבדק היא עבור כל אחד מיחידי החוכרים לבדו ומאידך ניתן 

יר אחד מהקבוצה לה נתנה לחלטה, עפ"י תנאי הסכם זה, אף אם מדובר בדי
 ערבות אחת.

בכל מקרה שבו ינתן כנגד היזם פסק דין ו/או החלטת בורר,  .19.34
להלן, לרבות בגין תשלום  24  - 23 בקשר עם ביצוע התחייבויות היזם לפי סעיפים 

יום, יהיה  30 הוצאות ההליך ושכר טרחה, והוא לא ימלא אחריה במלואה בתוך
ב"כ הבעלים רשאי להגיש את ערבות הבדק לפרעון ולמסור את תמורתה כולה או 
כדי שיעור חובו של היזם )הנמוך מבין השניים( לידי החוכרים. היתרה ככל 
שתהיה תועבר בד בבד ליזם. ככל שתוקף הערבות יפוג טרם חלוף המועד למילוי 

יהיה ב"כ הבעלים רשאי להגיש את  פסק הדין ו/או החלטת הבורר כאמור, כי אז
 30ערבות הבדק לפרעון ולהחזיק את תמורתה בחשבון נאמנות ייעודי עד לחלוף 
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הימים כאמור. אין במתן הערבות ו/או במימושה כדי לגרוע מכל סכום לו זכאים 
 החוכרים מהיזם אף מעבר לסכום הערבות.

 בטל. .19.35

פרק חודשים תפקע הערבות מאליה אלא אם בתוך  30בתום  .19.36
כ הבעלים, כי היזם לא מילא אחר "הזמן האמור, יודיעו החוכרים לב

להלן. הודעה כאמור תהא ערוכה   24  -ו 23 התחייבויותיו כלפיהם לפי סעיפים 
בדרך של תצהיר המאומת כדין, תהא מפורטת ותתלווה אליה חוות דעת של 

 מומחה לאישור האמור בה.

לעיל וככל שלא 19.36 במקרה שבו נמסרה הודעה כאמור בסעיף  .19.37
חודשים נוספים עד עשרים ואחד ימים לפני מועד  12 -יוארך תוקף הערבות ב

תהא כל כ הבעלים רשאי להגיש את הערבות לפירעון וליזם לא "פקיעתה, יהא ב
 טענה בקשר לכך.

כ הבעלים "לעיל יחזיק ב 19.37 נפרעה הערבות כאמור בסעיף  .19.38
בכספים עד להמצאת ערבות חלופית או עד שיתמלאו התנאים האמורים להעברת 

לעיל או להשבתה לידי היזם  19.34 הערבות לידי החוכרים כאמור בסעיף כספי 
 כמפורט להלן.

יהיה על החוכרים   19.36הגישו החוכרים הודעה כאמור בסעיף  .19.39
ד היזם להגיש תובענה כנגד היזם בעניינים האמורים בתצהיר הטוענים להפרה מצ

שהגישו וזאת לא יאוחר מששה חודשים מעת שמסרו את הודעתם הנזכרת לעיל. 
להלן. לא הוגשה תובענה  35 לענין זה תובענה לרבות פניה לבורר כאמור בסעיף 

כאמור יהיה היזם זכאי לקבל לידיו את הערבות לשם ביטולה )או דמי פרעונה 
 כ הבעלים בעניין זה."ככל שנפרעה( ולא תהיה לחוכרים כל טענה כנגד ב

 -הוגשה תובענה כאמור, יוארך תוקפה של הערבות, בכל פעם ל .19.40
כ הבעלים "חלוטה בתובענה, ואם לא תוארך יהא בחודשים עד לקבלת החלטה  12

 רשאי להעמידה לפרעון.

היזם יהיה רשאי להקטין את הערבות כדי שווי טענות החוכרים  .19.41
על הסכום האמור, ובלבד  20%כפי שהן אמורות בחוות דעת המומחה בצרוף 

חודשים ממועד מסירת היחידה החדשה לידי החוכרים וקבלת ערבות  24שחלפו 
 הבדק.

 ערבות  למימון הליכים משפטייםה

ובכל מקרה לא יאוחר ממסירת  כתנאי לרישום אזהרה לפי הסכם זה  .19.41.1
יפקיד היזם בידיו הנאמנות , להלן 36ההסכמים ליזם כאמור בסעיף 

של עו"ד משה טרספולסקי ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת נציגות 
ז. ת. ______, ו/או _________ת.ז.  ________הדיירים ה"ה 

כל אחד בנפרד   __________ת.ז. _________, ו/או _________
צמוד ₪, אלף(  שלוש מאות) 300,000ולחלופין פקדון כספי בסכום של 

למדד תשומות הבניה הידוע במועד חתימת הסכם זה, אשר יהיה 
מיועד למימון הוצאות הדיירים בהליך משפטי שינהלו הדיירים כנגד 

-י הוא הליך שהסעד המבוקש בו נועד להליך המשפטהיזם ובלבד שה
ו/או אי  אי המצאת ערבות זו במועד ( מהדיירים לפחות .עשרים) 20

 תהווה הפרה יסודית מצד היזם. הארכתה במועד 

התשלום יעשה לצורך תשלום אגרת בית משפט, שכ"ט עו"ד, והחזר  .19.41.2
)גם בבוררויות האמורות הוצאות לעורך הדין שייצג את הדיירים 

 , שכ"ט שמאי , שכ"ט עבור חוו"ד וכד'.. ובמו"מ המקדים להן(בהסכם 

 יעשה כנגד קבלה.  שנפרעה כאמור, התשלום מתוך הערבות .19.41.3

 

ימים מהמועד שבו ימסר ליזם  10מימוש הערבות יעשה בתוך  .19.42
מכתב המפרט את דרישות הדיירים שנשלח בדואר רשום ליזם  /או נמסר 

לפניה למימוש הערבות בקשר עם  ימים, לפחות, קודם 10במשרדי ב"כ היזם 
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למעט  בפרויקטמבעלי הזכויות  עשרים) 20נשוא ההליך המבוקש עליו חתומים 
הליכי בוררות האמורים בהסכם שדי בהם אם רוב חברי הנציגות ביקשו לנהל 

/אי התקיימות אחד  תאו  למעט באם החוזה יתבטל עקב התקיימו הליך שכזה
שבהם לא נדרש מכתב כאמור  (voidסעיפי ה לעיל) 6מהתנאים האמורים בסעיף 

שעות מראש  המציינת את  48ודי בהודעה שתנוסח עפ"י שק"ד ב"כ הדיירים 
 .בטלות ההסכם כאמור

ערבות ההליכים המשפטיים )או הפקדון הכספי בהתאמה(  .19.43
 ןבבניייושבו ליזם שנה לאחר המועד שבו ימסרו הדירות החדשות לבעלי הזכויות  

בכפוף לכך שהיזם רשם בית משותף ואת דירות הבעלים. במידה  האחרון במתחם
שנים מיום מסירת הדירה האחרונה  5ולא נרשם כאמור תוערך הערבות  לעד 

 לבעלים כאמור להלן.

עד  הערבות תהייה בתוקף לשנה אחת ותוארך מעת לעת .19.44
אי הארכת תוקפה על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם, . לתום אכלוס הדיירים

יום ממועד תפוגתה יהווה עילה עצמאית  21עד ל ערבות הקבועה בהסכם כשל 
למימושה ובמקרה כאמור יהיה היזם זכאי לקבל את כספי המימוש בחזרה כנגד 
העמדת ערבות חלופית בניכוי הוצאות מוסכמות ללא צורך בהוכחתן בשיעור של 

בהסכם זה בתוספת מע"מ כדין. במידה והערבות זו ו/או כל ערבות האמורה  5%
לא הוארכה מכל סיבה שהיא ולא הוצגה במועד לבנק מכל סיבה שהיא. על היזם 
להנפיק ערבות חדשה תוך עשרים ואחד ימים מיום שבו התבקש לעשות כן. 
התבקש היזם לעשות כן ולא הנפיק ערבות כאמור , אזי, הדבר יהווה הפרה 

 יסודית של ההסכם.
 

יקבע  19בסעיף  בהתייחס למימוש של כל בטוחה האמורה .19.45
כי החוכר ו/או היזם פוטרים בחתימתם מטה את ב"כ היזם וב"כ החוכרים מכל 
אחריות שהיא בקשר למימוש בטוחות למעט בגין מעשה מרמה. למען הסר ספק 
ב"כ היזם ו/או הנאמן ו/או ב"כ הבעלים לא ישאו בכל אחריות שהיא בנזיקין ו/או 

בקשר עם מימוש בטוחות האמורות בכל עילה אחרת כלפי הבעלים ו/או היזם 
 ו/או מסירתם.

 

 זכויות מגבילות על זכויות החוכרים ביחידה הנוכחית .20

ככל שרשומה על זכויות החוכר ביחידה הנוכחית משכנתא, או  .20.1
"(, משכנתא" –הערה בגין התחייבות לרישום משכנתא או משכון )לעיל ולהלן 

 ,  1981 -י(, התשמ"א חוק הבנקאות )רישולטובת תאגיד בנקאי כמשמעותו ב
, על זכויות החוכרים ביחידה הנוכחית, היזם ינקוט בעל המשכנתא"()להלן: "

להלן( ו/או הקפאת,  20.1.3בצעדים הדרושים למחיקת ו/או סילוק )בכפוף לסע' 
 (, ואז יחולו ההוראות שלהלן:"הסדרת המשכנתא" –המשכנתא האמורה )להלן 

לבעל המשכנתא הנוכחית לבקשת בעל המשכנתא היזם ימסור  .20.1.1
התחייבות לרישום משכנתה על היחידה העתידית בנוסח שיוסכם בינו 

 ובין בעל המשכנתא, שתיכנס לתוקפה עם מחיקת המשכנתא הנוכחית.

לפי דרישת בעל המשכנתא, היזם יהיה חייב להסב את חלק מערבות  .20.1.2
חוק המכר לטובת בעל המשכנתא בשיעור כפי שידרוש בעל המשכנתא 

הבטחת זכויותיו ומתן הסכמתו למחיקת המשכנתא הנוכחית. לפי לשם 
דרישת בעל המשכנתא יהיה חייב היזם להמיר חלק מסכום ערבות חוק 
המכר בערבות בנקאית אוטונומית כדי שיעורו של החוב לבעל 
המשכנתא או בסכום שידרש לשם מחיקתה. למען הסר ספק במקרה 

עור הערבות הבנקאית כאמור יופחת סכום ערבות חוק המכר בשי
האוטונומית שתימסר ו/או תשועבד לבעל המשכנתא. ככל שהמשכנתא 
של החוכרים תסולק ובעל המשכנתא ישיב את הבטוחה שניתנה 
לטובתו, יגדל סכום ערבות חוק המכר לטובת החוכרים בסכום שהופחת 
כאמור, כשהוא צמוד למדד תשומות הבנייה ממועד הוצאת ערבות חוק 

ר. ובלבד שהעתק דרישת בעל המשכנתא ישלח לחוכרים, המכר במקו
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שהסכמת היזם תהיה סבירה בנסיבות העניין ושככל שהחוכר ירצה בכך 
 הוא יהיה רשאי לנהל את המו"מ עם בעל המשכנתא בעצמו.

אצל  במידה ותמומש הערבות שנתנה לבעל המשכנתא ותוותר יתרה  .20.1.3
דירתם החדשה אזי כל עוד לא קיבלו החוכרים את  בעל המשכנתא

היתרה תעבור לרשותם. היזם נותן בזאת הוראה בלתי חוזרת לבעל 
המשכנתא לו נתנה הערבות שבמידה וכאמור תמומש הערבות שנתנה לו 
ותוותר יתרה מכל סיבה שהיא, אזי היא תועבר ע"י בעל המשכנתא 
לבעלים בכפוף לכך שהבעלים לא קיבל לחזקתו את דירת המגורים 

ספק יובהר, שבנוסף לאמור לעיל,  היתרה של   למען הסרהחדשה. 
ערבות  חוק המכר שקיבל הבעלים  לאחר ההפחתה  )שקל מול 

הקבוע שקל(להסדרת המשכנתא כאמור, תשולם לבעלים במועד 
אם הוא לא זכאי לקבל דירה עקב מימוש רק  מסירת הדירות לבעליםל

 משכנתאות וכד'.להערבות שנתנה לבנק 

יע עם בעל המשכנתא לכל הסדר סביר )לרבות היזם יהיה רשאי להג .20.1.4
פרעון ההלוואה וחיוב החוכרים להתקשר בהלוואה עם בנק ישראלי 
אחר  בתנאים שלא יפחתו מתנאי המשכנתא הנוכחיים שלהם לרבות 
עניין שיעור הריבית, ההחזר החודשי, תנאי הפרעון המוקדם וזמן 

א מעל היחידה ההלוואה( בנסיבות העניין לשם הבטחת סילוק המשכנת
הנוכחית והחזרתה על היחידה החדשה ובלבד שלא תיפגענה זכויות 
החוכרים ושלא יושתו עליהם עלויות ותשלומים נוספים בגין כך. 
החוכרים יהיו זכאים שעל פי בקשתם היזם יממן עבורם שרותי ייעוץ 
פיננסי להכרעה בשאלה האם זכויותיהם נפגעות כתוצאה מההסדר 

 יועץ תחייב את היזם.המוצע והכרעת ה

החוכר ישלם כסדרם את כל תשלומי המשכנתא העיתיים בעצמו ועל  .20.1.5
 חשבונו.

ככל שבעל המשכנתא יסרב להסדרת המשכנתא בשל הפרת תנאי  .20.1.6
המשכנתא על ידי החוכר, לרבות פיגורים בתשלום ההחזרים על חשבון 

 14המשכנתא וכיוצא בזה, יהיה היזם רשאי לאחר מסירת התראה בת 
לחוכר, להגיע לכל הסדר עם בעל המשכנתא ע"ח החוכר, ובכל  יום

תשלום שישא בו היזם לפי שיקול דעתו במקום החוכר, יקוזז מכל 
סכום שהחוכר זכאי לו מהיזם וזאת מבלי לגרוע מזכותו של היזם 

 לתבוע סכומים אלה בכל דרך חוקית אחרת.

לעיל, הסדרת המשכנתא תעשה ע"ח היזם,  20.1.6 בכפוף לאמור בסעיף  .20.1.7
לרבות כל דרישת תשלום מהבנק של תשלומים נוספים כגון קנסות 
פרעון מוקדם וכד', עמלות ככל שתהיינה, בשל מחיקתה המוקדמת 

ן במסמכי )פרעון מוקדם( של המשכנתה, ממועד הסיום המצויי
המשכנתא.    סכומים אלו לא יושתו על הבעלים ולא יקוזזו מערבויות 

 המגיעות להם עפ"י הסכם זה.

 הערת אזהרה ורישום זכויות היזם  .21

לאחר חתימת היזם על הסכם זה, היזם יהא רשאי לרשום הערה  .21.1
 הסכם זה. בגין לחוק המקרקעין  126לטובתו על פי סעיף 

לטובת היזם כאמור לעיל, יפקיד היזם בידי עוה"ד  כתנאי לרישום הערת האזהרה
נוטריוני  את כל המסמכים הבאים: )א( ייפוי כח , לשביעות רצונו,וב"כ הבעלים

( )ב( פרוטוקול דירקטוריון 1-נספח ובלתי חוזר למחיקת הערת האזהרה הנ"ל )
". 2-נספח ושל היזם המאפשר את ביטול הערת האזהרה בנוסח המצ"ב כ"

רוטוקול/יפוי הכח מעת לעת בהתאם לדרישות הלשכה לרישום וחידוש הפ
המקרקעין)ג( העתק נאמן למקור מרשם החברות של תעודת ההתאגדות של היזם 
ומסמכי ההתאגדות. )ד( כל מסמך אחר שיידרש ע"י לשכת רישום המקרקעין 
במועד רישום הע"א בהתאם לדין לצורך מחיקת הערת האזהרה וזאת מבלי לגרוע 

היזם להמציא כל מסמך אחר שידרש אם ידרש לצורך מחיקת הע"א. )ה( מחובת 
 19.44 עד   19.41.1 ערבות בנקאית אוטונומית כאמור בסעיפים 
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ב"כ הבעלים יהיה רשאי לעשות שימוש בייפוי הכוח לשם ביטול  .21.2
 הערות האזהרה בהתמלא כל אלה במצטבר:

הבעלים מאומת בידי עורך דין, אשר בה יפורטו נציגות  של   יוגש לו תצהיר בכתב
או תשלח  ת ביטול ההסכם בידי הבעלים עקב הפרה יסודית של היזםמנסיבו

 .  (voidהודעה המציינת את העובדה שההסכם בטל )

יום קודם למחיקה נשלחה ליזם הודעה בכתב המתריעה על הכוונה למחוק את  30
בצרוף  (,void)להבדיל ממקרה של  ובמקרה של הפרה יסודית הערת האזהרה, 

 עיל . עותק התצהיר האמור ל

מובהר כי בכפוף להתקיים שני התנאים לעיל היזם ו/או בעלי הזכויות לא יבואו 
בכל טענה ו/או דרישה למי מעוה"ד המייצגים את הבעלים והיזם פוטר בחתימתו 
מטה את ב"כ הבעלים מכל אחריות שהיא בקשר לשימוש ביפויי הכח ובמקרה 

ה ו/או דרישה למי מעוה"ד כאמור היזם ו/או בעלי הזכויות לא יבואו בכל טענ
המייצגים את הבעלים. ככל שברצונו של היזם למנוע את מחיקת הערות האזהרה 
כאמור יהיה עליו לפנות בבקשה לקבלת צו מתאים לבית המשפט אשר יורה 

  . לעוה"ד לפעול למחיקת הערת האזהרה או למנוע את הפעולה )בהתאמה(

 

 רישום זכויות היזם במקרקעין .21.3

 

זכאי לרשום את המקרקעין המהווים את דירות  היזם יהיה .21.3.1
היזם על שמו ו/או ע"ש רוכשי יחידות היזם בכפוף ולאחר 
מסירת החזקה ביחידה העתידית לחוכרים ובכפוף ולאחר 

 כאמור לעיל. המצאת מכתב ההחרגה הסופי.

21.3.2.  

גורע מזכויות הדיירים  21.3 למען הסר ספק אין האמור בסעיף  .21.3.3
 להלן. 25 לפי סעיף 

 

 

   ייפוי כח .22

החוכרים יחתמו במעמד חתימת הסכם זה על יפויי כח בנוסחים  .22.1
 להסכם זה.  3-ח-ו 2-, ח1-נספחים ז', ח', חהמצורפים כ

ו/או  החתימה על יפויי הכח כאמור תיעשה בפני ב"כ הדיירים .22.2
 מטעמו נציג

 בנוסחהחוכרים יחתמו במעמד חתימת הסכם זה על יפוי כוח  .22.3
לפעול על פיו, השלוחים של  םכוח את מייפה', אשר נספח זכהמצורף להסכם זה 

וכן  למתחם בנוגע תכנון פעולותוקידום  לביצועבשמו ובמקומו של החוכרים 
הכח  ייפוי. לעיל 8 לצורך נקיטת הליכים כנגד דיירים סרבנים כמפורט בסעיף 

 םהתנאי מוהתקיי לא אםמוסכם כי  לב"כ היזם במעמד חתימת ההסכם.יימסר 
בהתאם  ההסכם ו/או התבטל בוטל אם או לעיל 6  בסעיף כאמור יםהמתל

 הכוח ייפויי יוחזרו, כדין כלשהי מסיבהלברירות הביטול המנויות בו ו/או 
 . (ומחיקת הערות האזהרה השבה לרבות)לאלתר לחוכרים

על ייפוי כח לצורך במעמד חתימת הסכם זה יחתמו החוכרים  .22.4
 ". 2-נספח חטיפול בענייני המיסוי בנוסח המצ"ב להסכם זה כ"

במעמד חתימת הסכם זה יחתמו החוכרים על ייפוי כח בלתי  .22.5
חוזר לצורך שיעבוד המקרקעין לטובת הבנק המלווה בנוסח המצ"ב להסכם זה 

ב"כ הבעלים עד למועד הנאמנות של  וכח יופקד בידיהייפוי ". 1-נספח חכ"
מסירת ערבות חוק המכר לידי החוכרים והצדדים מורים לנאמן באופן בלתי חוזר 



47 

 

___________________ ______________________________ 
 החוכרים         515200137 קידום א.מ.ב התחדשות עירונית בע"מ ח.פ.

                                                         

מסירת ערבות חוק המכר  ולאחר כנגד, למסור ליזם את יפוי הכוח בכפוף 
מיופיי הכוח לחוכרים עפ"י הוראות הסכם זה. מוסכם כי למרות האמור לעיל, 

הערבות, בכל מקרה אך לפני קבלת גם  1-חנספח רשאים לפעול על פי ייפוי הכוח 
ימים מראש, טרם  7ורק לאחר קבלת התחייבות בכתב מהבנק לבעלים לפחות 

השימוש ביפוי הכח כאמור,  בכתב  ובנוסח שיהיה מקובל על ב"כ הבעלים, 
להוצאת הערבויות הבנקאיות לטובת החוכרים כנגד רישום השעבוד לרבות 

יום מרישום  15א תינתנה ערבויות כאמור תוך התחייבות הבנק לפיה במידה של
השיעבוד  מתחייב הבנק למחוק לאלתר את השיעבוד שנרשם ובכללם קבלת 

אך ורק לשם ביצוע  וזאת  19.6 המסמכים הנדרשים מהבנק כאמור בסעיף 
. הבעלים מורים לנאמן המלווה גורםשעבוד המקרקעין לנדרשות לשם פעולות 

להסכים לכל פעולה כפי שיידרש לצורך ביצוען על פי הוראות הסכם זה, ומבלי 
שתהיה להם כל טענה ו/או דרישה כלפיו והכל בהתאם ובכפוף ליתר להוראות 

לעיל טרם שימוש  19.6 ר בסעיף הסכם זה ובמיוחד המצאת כל המסמכים כאמו
הוראות סעיף זה תגברנה במידה וישנה סתירה בינו לבין סעיף אחר ביפוי הכח. 

 .בהסכם

נספח בנוסח המצ"ב כ", בלתי חוזר ייפוי כחהחוכרים יחתמו על  .22.6
 הם של החוכרים לפי הסכם זהכל התחייבויותיוביצוע שנועד להבטחת מילוי " ח

אשר במסגרתו החוכרים מייפים את כוחם של היזם ו/או ב"כ ו, ואת הוראותיו
לחתום בשמם ובמקומם על כל מסמך, שהם חייבים  החוכרים ו/או ב"כ היזם

והחוכרים בחתימתו לפי הסכם זה ו/או הדרוש להוצאתו לפועל של הסכם זה, 
נויות בייפוי הכח עצמו לפי שיקול דעת מסכימים מראש לביצוע כל הפעולות המ

מיופי הכח, ומוותרים על כל טענה ו/או דרישה כנגד מיופי הכח בגין עשיית 
השימוש בו לצורך ביצועו ומימושו של הסכם זה וכל הנובע והכרוך בו .ובלבד 

 שהשימוש ביפוי הכח נעשה על פי האמור בהסכם זה.,

ב"כ הבעלים עד ות של הנאמנ ויופקד בידי "נספח ח'"כח הייפוי  .22.7
מועד שבו יפקיד היזם את כל הערבויות )למעט ערבות הבדק( המצויינות אחר הל

בהסכם בכלל ובפרט את הערבות הבנקאית)ערבות חוק מכר( האמורה בהסכם 
והצדדים מורים לנאמן באופן בלתי חוזר למסור ליזם את יפוי הכוח בכפוף וכנגד 

 הפקדתם. 

הסכם זה על ייפוי כוח נוטריוני היזם יחתום במעמד חתימת  .22.8
)בתוספת כל מסמך שנדרש  '1-כנספח ובלתי חוזר בנוסח המצורף להסכם זה 

לעוה"ד של היזם לחתום על /או המאפשר לב"כ הבעלים ו ה"א כאמור( מחיקתל
בקשה למחיקת הערות האזהרה הרשומות על הדירות הקיימות במתחם ו/או על 

 המקרקעין ולביצוע כל הפעולות הנדרשות בקשר עם ביטול העסקה.   

ייפוי הכוח יופקד בידי ב"כ הבעלים בסמוך למועד חתימת  .22.9
לעשות  הסכם זה וקודם לרישום הערות האזהרה. ב"כ הבעלים יהיו רשאים

שימוש בייפוי הכוח לשם ביטול הערות האזהרה בכפוף למילוי התנאים וההוראות 
  לעיל. 21.2 הקבועים בסעיף 

זם וב"כ החוכר ו/או היזם פוטרים בחתימתם מטה את ב"כ הי .22.10
החוכרים מכל אחריות שהיא בקשר לשימוש ביפויי הכח האמורים למעט בגין 
מעשה מרמה. למען הסר ספק ב"כ היזם ו/או הנאמן ו/או ב"כ הבעלים לא ישאו 
בכל אחריות שהיא בנזיקין ו/או בכל עילה אחרת כלפי הבעלים ו/או היזם בקשר 

 עם שימוש ביפוי הכח האמורים ו/או מסירתם. 

 ת היחידה החדשהמסיר .23

בהתאם  מתחייב להשלים את בנית היחידה החדשה יזםה .23.1
במועד ולמסור את החזקה בה לידי הבעלים להיתרי בניה  וכל תקן מחייב כדין 

ד, פנויה מאדם וחפץ, וחופשית משעבו ניתנת לאכלוס,מושלמת, כשהיא המסירה. 
 בחוכרים.של צד ג' למעט כאלה שמקורם עיקול או זכות אחרת כלשהי 

" משמעותה כל אלה במצטבר: השלמת היחידה החדשה" .23.2
השלמתה על פי האמור בהסכם בכלל זאת  מפרט המכר, מפרט הטכני ,התכניות, 

", חיבורו של הבניין החדש והדירה למערכות החשמל, הביוב, 4קבלת "טופס 
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המים, הגז, התקשורת והטלפון, השלמת בנית היחידה החדשה בהתאם לתכניות, 
רט ולהוראות הסכם זה, מתן אפשרות גישה סבירה ובטוחה להולכי רגל למפ

ולכלי רכב, לרבות לחניות, וכשכל מערכות הבניין החדש והדירה פועלות לרבות 
 כל המעליות )כפוף לחתימת ועד הבנין על הסכם הפעלה עם חברת המעליות(.  

בכפוף יהא , וגז טלפון ,מים, ביוב, חשמלהחיבור הדירתי ל .23.3
יובהר כי היזם  .הסכמי הספקה עם הגורמים המתאימיםהחוכרים על מת לחתי

יבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך החיבור הדירתי כאמור, על חשבונו, לרבות 
ו/או  התקנת מונים ו/או ביצוע החיבורים הנדרשים על ידי הגורמים המתאימים

 .נותביצוע כל התשלומים שיידרשו בקשר לחיבורים אלו לרבות פיקדו

מאת  תנאי למסירת הדירה לבעלים שהזמינו שינויים בתשלום  .23.4
תשלום כל חוב בגין שינויים אלה. יובהר שלמרות האמור בסעיף זה ,  יהיה –היזם 

היזם חייב לעמוד בלוחות הזמנים לסיום הדירה כאמור בהסכם למעט מסירתה 
 כאמור מסיבת אי תשלום זו.

סביב ו/או  הצמודח השטמוסכם בזה במפורש שעבודות פיתוח  .23.5
ו/או עבודות ברכוש המשותף שאין בהן בכדי להגביל ו/או לפגוע בגישה ו/או  הבנין

תוכלנה להימשך אף לאחר הכלולות במפרט,  ,בהנאה הסבירה מהיחידה החדשה
 6עבודות כאמור מעבר ל חודשים מהשלמתה. 6 -השלמת הדירה ולא יאוחר מ

 אחד מהבעליםלכל ₪  200מוסכם של  חודשים כאמור יזכו את החוכרים בפיצוי
יום איחור עד ליום השלמת כל ל ,)ממועד מסירת הדירה הראשונה לבעלים(

 העבודות כאמור.

יום קודם למועד המסירה הצפוי ימסור היזם הודעה  60לפחות  .23.6
בכתב לידי המפקח מטעם הבעלים והבעלים בדבר מועד המסירה הצפוי של 
היחידה החדשה שמתוכננת להמסר לבעלים.  המפקח יערוך מטעם הדיירים 

יום לפני המועד שהיזם הועיד  40-כלפחות בדיקה בדירה ביחד עם נציג היזם 
סיור ויציין את כל הדרוש לשם השלמתה כאמור לעיל.  למסירת הדירה לבעלים

ימים  10נוסף לאחר תיקון הליקויים יערך בין היזם והמפקח מטעם הדיירים כ
למרות האמור בכל מקום בהסכם זה, הבעלים יהיה רשאי טרם מועד המסירה.

במקרה  ולא יידרש להתייצב  למסירת הדירה, לסרב לקבל את החזקה בדירה
פקח הדיירים העבודות שצוינו בפרוטוקול  לא יושלמו עד למועד שעפ"י חו"ד מ

 המסירה. 

הבעלים או מי שימונה על ידיו בכתב, חייב להגיע ליחידה  .23.7
בכלל ובפרט  26לתנאי סעיף ובכפוף  23.6 החדשה  במועד המסירה האמור בסעיף 

 , ולקבל את החזקה בדירת הבעלים לידיו.תיקון הליקויים 

לא הגיע הבעלים במועד האמור, יודיע היזם לחוכרים על מועד  .23.8
המועד ימים מהמועד המקורי שנקבע )להלן: " 14 -חלופי שאינו מוקדם מ

הרי שיראו את היחידה "( ואם החוכרים לא יתייצבו למועד החלופי החלופי
החדשה כאילו נמסרה במסירה חלופית. במקרה כאמור ישא הבעלים בכל הפסד 
או נזק שיגרם בשל סרובו או איחורו של הבעלים לקבל את החזקה ביחידה 

 החדשה.

נמסרה היחידה החדשה במסירה חלופית לא יהיה רשאי  .23.9
אם השלים את הבעלים לתפוס בה חזקה בפועל ו/או לעשות בה כל שימוש אלא 

 הליך מסירת החזקה כאמור לעיל ומילא את כל המוטל עליו לפי חוזה זה.

במקרה שבו הודע לחוכרים על מועד המסירה כאמור בסעיף  .23.10
והם נמנעו מלקבל את החזקה שלא על פי זכות הנתונה להם על פי הסכם זה  23.7 

פרט בדירה לא יהיה חייב היזם בתשלום שכר דירה עבור ב 23.6 בכלל וסעיף 
הדירה החלופית, יהיה פטור מתשלום כל מס הטל או ארנונה החל על בעלים או 
מחזיק של דירה בקשר ליחידה החדשה וכן לא יהיה חייב בתשלום פיצוי בגין 

 .23.7איחור במסירה אם יהיה כזה אלא ביחס לתאריך המסירה האמור בסעיף 

המסירה לאחר שיודיע היזם למפקח מטעם הדיירים במעמד  .23.11
ייערך ע"י הושלם תיקונם  23.6 שהליקויים שצוינו בפרוטוקול האמור בסעיף 

וכל  "(, ובו יצוין מצב היחידה החדשההפרוטוקול)להלן " נוסף פרוטוקול צדדיםה
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 יזםזה לבין האופן בו נבנתה הדירה. ה חוזהאי התאמה, אם תהיה, בין הוראות 
וכל דבר שידרוש תיקון. הפרוטוקול  בעליםציין בפרוטוקול כל הערה שיעיר הי
 סרוב הבעלים לחתום יצויין בפרוטוקול . ..הצדדיםחתם ע"י יי

ולמען הסר ספק, , 23.6 ת החוכרים לפי סעיף מבלי לגרוע מזכויו .23.12
את הליקויים, הפגמים ואי ההתאמות שיצוינו גם  , טרם המסירה, תקןי היזם

אינם מונעים גם אשר ו ,)הפרוטוקול הנוסף(לעיל  23.11הנזכר בסעיף בפרוטוקול 
  .,לדעת המפקח מטעם הדיירים שימוש סביר למגורים בדירה

סרבו החוכרים לקבל את החזקה בדירה החדשה כאמור בסעיף  .23.13
יתעוררו לעיל  מכוון שהעבודות שדרש המפקח לטענתו לא הושלמו ו/או ש 23.6 

 חילוקי דעות בין הצדדים בנושא הליקויים ו/או הפגמים ו/או אי התאמות כאמור,
הפוסק(, אשר ימונה ע"י הצדדים  -יכריע בהם מהנדס בנין מוסכם )להלן  אזי 

עתו תחייב את והכר 23.7ויהיה כפוף לתנאי ההסכם ובכללם סעיף  בהסכמה
הצדדים, בלא שיוכלו הם לערער עליה בכל דרך ואופן שהוא. בהעדר הסכמה על 

הוצאות הפוסק בקשר ל. ונה הפוסק ע"י יו"ר לשכת המהנדסיםזהות הפוסק ימ
 להלן. 35.3ינהגו הצדדים כאמור בסעיף 

 יזםבבניה, לא יקנו לבביצוע העבודות וביצוע תיקונים שנבעו כתוצאה מליקויים  .23.14
 .זהבחוזה את מועד המסירה הנקוב לדחות זכות 

 

מובהר בזה כי למטרת מסירת הדירה לבעלים תחשב הדירה  .23.15
כמושלמת והבעלים יהיה חייב לקבלה לרשותו, גם אם ימצאו בה לקויים, או 
יוותרו עבודות השלמה לבצוע, ובלבד שלא יהיה באלה כדי למנוע שימוש סביר של 

דובר בליקויים אשר צויינו בפרוטוקול הראשון ובלבד שאין המ הבעלים בדירה
מובהר בזאת שהמפקח מטעם הדיירים ולא תוקנו עד למועד המסירה. והשני 

רשאי לציין שליקויים מסויימים אשר אינם מונעים שימוש סביר של הבעלים 
יום ממועד המסירה. קבע המפקח כאמורכך והיזם לא תיקן  60בדירה יתוקנו תוך 

ליום ₪  200יום אזי ישולם עבור איחור בתיקון האמור סך  60את האמור תוך 
יום מיום  60לבעלים עד לסיום התיקונים שקבע כאמור המפקח שיתוקנו תוך 

בשאלה האם הדירה ראויה אם יתעוררו חילוקי דעות בין הצדדים  המסירה.
למגורים לצורך מסירתה לחוכרים כאמור ו/או האם מדובר בליקויים שלא תוקנו 

המהנדס הפוסק, שיהיה  כך, יכריע באו השני ות שצויינו בפרוטוקול הראשוןלמר
והכרעתו תחייב את הצדדים,  להלן 35 כפוף לתנאי הסכם זה כהגדרתו בסעיף 

 לערער עליה בכל דרך ואופן שהוא. בלא שיוכלו הם

חתימת הצדדים על חוזה זה כמוה כחתימה על שטר בוררות  .23.16
 .בענין זה

הבעלים מתחייב שלא לתפוס חזקה ביחידה העתידית ולא  .23.17
לעשות בה כל שימוש מכל מין וסוג שהוא, עד למסירתה לידיו ועד למילוי כל 

 התחייבויותיו אשר עליו לבצע לפני וכתנאי למסירה.

הבעלים מתחייב מפורשות כלפי היזם שלא לבצע ביחידה  .23.18
החדשה כל פעולת בניה הטעונה היתר בניה כחוק, ללא היתר כאמור וזאת עד 
לרישום הבית המשותף בלשכת רישום המקרקעין ורישום היחידה החדשה ע"ש 

 החוכרים.

 קוני בדק ואחריותית .24

 

גבי כלפי הבעלים לגבי היחידה החדשה לרבות ל אחריות היזם .24.1
, בכפוף לאמור בחוזה זה ו/או פגמים ליקויים הנובעים מעבודות הבניהתיקון 

בכפוף לכל דין אחר המטיל אחריות על הבעלים ו/או מקנה זכויות ליזם ו/או קובע 
, 1973 –תשל"ג  ,תהא בהתאם לאמור בחוק המכר )דירות(תנאים לאחריות היזם, 

  .ולכל דין
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אין בה כדי לגרוע או לפגוע אחריות היזם לפגמים כאמור לעיל  .24.2
על פי חוזה זה ו/או על פי חוק המכר ו/או על פי כל דין  באופן כלשהו מכל הוראה

אין  .המקנה זכויות ליזם ו/או הקובעת קיום תנאים לאחריות היזם כאמור לעיל
 המכר חוקעל פי כל דין, לרבות על פי  זה לפגוע בזכויות הבעליםבחוזה באמור 

שבוצעו ע"י היזם בתקופת הבדק  ליקויים וקלקולים, פגמיםן דירות, כך שתיקו
 לא יפטור את הקבלן מאחריותו עפ"י הדין.

בתקופות הבדק והאחריות, כהגדרתן בחוק  יםמתחייב החוכרים .24.3
ו/או לגרום  ןשבבנייו/או ביחד עם רוכשי דירות אחרים  םהמכר, להתקשר, בעצמ

תתקשר עם הספקים של  ןהענייאו חברת הניהול לפי  לכך שנציגות הבית
בהסכמים לביצוע  -המתקנים והמערכות המשותפים או עם כל גורם אחזקה אחר 

עבודות האחזקה והשרות של המתקנים והמערכות המשותפים, למלא אחר 
הוראות התפעול של הספקים ונותני השרות ולשלם את כל התשלומים בגין 

 .האחזקה והשרות ולמלא אחר כל הוראות הספקים כאמור

, להיכנס או לכל מי מטעמובעלים מתחייב לאפשר ליזם, ה .24.4
לשם בדיקתה וכדי לבצע  ו/או לכל חלק בבנין החדש שיוקם ליחידה החדשה

תיקונים שידרשו בדירות אחרות בבנין  תיקונים וכן לבצע מתוך היחידה החדשה
והבניין  שיב את היחידה החדשהי היזם .ו/או בפרויקט ו/או ברכוש המשותף

 תוך זמן סביר בנסיבות העניין  מייד  ובסמוך לאחר ביצוע התיקונים. תםלקדמו

יבוצעו היזם רשאי לדחות ביצוע תיקונים שאינם דחופים כך ש .24.5
במועד שיקבע על ידי היזם ע"פ שיקול דעתו הבלעדי,  בכל הדירות ברצף אחד

חודשים מהמועד שנמסרה ליזם הודעה לגביהם. פגמים  12ובלבד שיעשו בתוך 
ללא דיחוי בנסיבות העניין. מובהר בזאת  סובל דיחוי יתוקנו וינא קונםשתי

שבכלל ליקויים אשר תיקונם לא סובל דיחוי  ימנו :ליקויי רטיבות , ליקויים 
במערכת החשמל  הגורמות לאי תפקוד של חלק במערכת החשמל וליקויים בצנרת 

 האינסטלציה.

להמציא לבעלים  היזםבכפוף להוראות חוק המכר )דירות(, יוכל  .24.6
דירה ו/או שהועסקו בבניית הו/או מהקבלן המבצע כתב התחייבות מקבלני משנה 

ו/או של חומרים ו/או אביזרים  , או מספקים של סחורות ו/או של מוצריםןהבניי
, בו יקבל על עצמו יזם המשנה או הספק, ו/או עבודה הנרכשים מוכנים מספקים

ודות או המתקנים, המערכות המוצרים, אחריות ישירה כלפי הבעלים לגבי העב
 החומרים והסחורות שבוצעו או שסופקו על ידו. 

 המציא היזם לבעלים כתב התחייבות או תעודות אחריות כאמור .24.7
בכתב  )לרבות במסרון או באמצעים לעיל, יהיה על הבעלים לפנות  24.6 בסעיף 

ישירות לקבלני המשנה או לספקים בכל דרישה בקשר לביצוע דומים( תחילה 
היה ולא נענו בקשות  אשר יש לתקנם ללא  התיקונים ולהעביר העתק פנייתו ליזם

שעות, אזי,  יפנו ליזם. אין באמור כדי לגרוע מאומה מאחריות היזם  72דיחוי תוך 
יזם המשנה או הספק לא ימלאו אחר התחייבותם כלפי החוכרים לרבות ככל ש

 . בכתב האחריות

שלא  בוצעו שנויים או תוספות ע"י הבעלים או מי מטעמו בדירה, .24.8
או נעשה שימוש בחומרים שסופקו על ידי הבעלים כאמור לעיל  ת היזם, באמצעו

היה היזם י"(, הרי מבלי לגרוע מכל יתר הוראות חוזה זה לא התוספות" -)להלן 
הנובעים מהתוספות, והבעלים  אחראי לתיקון הפגמים שיתגלו ביחידה החדשה

 יהיה מנוע מלטעון כל טענה כלפי היזם בקשר לכך.

 

גם על  המחויביםרבתי זה יחולו בשינויים  24 ף הוראות סעי .24.9
ליקויים ו/או פגמים ו/או אי התאמות ברכוש המשותף. תקופות הבדק והאחריות 

רת הרכוש המשותף לנציגות הדיירים לעניין הרכוש המשותף תחלנה לאחר מסי
. מובהר בזאת שמסירת הרכוש שיבחר היזם דיירים  3בבניין ובהעדר נציגות ל

המשותף תהיה לאחר שהיזם יוודא שכל מערכות הרכוש המשותף פועלות באופן 
ולאחר  תקין ובכללם כל המעליות בבניין, משאבות מים, מתקני אשפה וכד'

ושתוקנו  כתב שאכן הרכוש המשותף תקין שהמפקח מטעם הבעלים אישר ב
 . וניתן למוסרו הליקויים אשר צוינו על ידו טרם המסירה 
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כאמור לעיל יקבל  מרוכשי דירות היזם יזםידי ה-שיבחר על מימסכים, כי  חוכרה
 -23.11  , ויחולו בקשר לכך הוראות סעיפים ןשבבניילרשותו את הרכוש המשותף 

מרוכשי היזם   . מילעיל, בשינויים המחויבים שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.
עם חברת החשמל  ועד הבית החדששיקבל את הרכוש המשותף יתקשר בשם 

וכן יחתום על  ןהבניילהתקנת מוני החשמל והמים של העירייה ומחלקת המים של 
קשר לרכוש המשותף ובלבד שמלוא עלויות החיבור ב ששיידרכל מסמך אחר 

 והתקנת המונים יחולו על היזם.

 
האמור בסעיף זה לעיל יחול בהתאמה גם לגבי רכוש משותף של כל הבניינים, ככל     

יובהר בזאת  שעצם חתימה על מסמכים ו/או התחייבויות של מי  שיהיה כזה.
ליחס שטח דירתם לכלל שטח מהדיירים אינו מחייבם בתשלום החשבונות מעבר 

 הדירות אף אם אלה לא ימסרו ע"י היזם לדיירים.

מסירת הרכוש המשותף כאמור לעיל תעשה לאחר מסירת   .24.10
בניין תחשב כמסירתו לכלל בעלי הרכוש המשותף לכל כל מהדירות ב 80%לפחות 

 דבר ועניין.

וכלפי רוכשי  יםחוכרהינה כלפי הזה על פי סעיף  יזםאחריות ה .24.11
 ים.חוכרמן היחידות מקבלי ו/או  ם חוכריהמ יחידות

 רישום הבית המשותף .25

 

בכפוף למילוי מלוא התחייבויות הבעלים כמפורט בחוזה זה  .25.1
מתחייב היזם לרשום ומבלי לגרוע מהוראות חוק המכר דירות ומהוראות כל דין 

בלשכת רישום המקרקעין את המבנה ואת המבנים האחרים בפרויקט כבית 
 , וזאת בתוךבחירתולפי  -משותף אחד, או כמספר בתים משותפים נפרדים 

היזם מתחייב לרשום את  לכל בנייני המגורים  4חודשים ממועד קבלת טופס 24
חודשים ממועד   6ת בתוך ורדנפ ותכיחידות החדש ותביחידבעלי היחידות זכויות 

 רישום המבנה כבית משותף.

 בטל. .25.2

הבעלים מצהיר כי ידוע לו כי ביצוע שינויים הטעונים היתר ללא  .25.3
היתר כאמור ו/או אף ביצוע שינויים הטעונים היתר ללא הסכמת היזם, עלולה 
לגרום לעיכוב בביצוע פעולות הרישום כאמור והיזם לא ישא באחריות בשל עיכוב 

היזם כנגד ככל והשינוי בוצע על ידי בעל זכויות אחר בחלקה, פעל ובלבד שר כאמו
 .לאלתרמבצע השינויים לרבות הגשת תביעות משפטיות 

ירשמו לזכותו על הצמדותיה  זכויות הבעלים ביחידה החדשה .25.4
כאשר הדירה מהוונת כיחידה נפרדת ועצמאית, בלשכת רישום המקרקעין, 

ומשוחררת מכל שעבוד או עיקול, פרט לשעבודים שיוטלו עליה בשל חובות 
הבעלים ופרט לזיקות הנאה שהיזם רשאי לרשמן לגבי הרכוש המשותף ו/או חלק 

והכל בכפוף למילוי מלוא התחייבויות  להלן  25.6 -ו 25.5 ממנו כמפורט בסעיפים 
 הבעלים כמפורט בחוזה זה.

 יןרשום בלשכת רישום המקרקעיהבעלים מסכים לכך שהיזם  .25.5
, זיקות הנאה כמשמעותן )ו/או במנהל מקרקעי ישראל ככל שיהיה צורך בכך(

לרבות הערת בחוק המקרקעין, לזכות הקרקע ו/או לחובת הקרקע, וכן הערות 
אזהרה על הקרקע ו/או על הבית המשותף )למעט היחידה החדשה( ו/או על הרכוש 

להבטחת בין היתר הבלעדי וזאת  וככל שיידרש הדבר ולפי שיקול דעת ,המשותף
זכויות מעבר להולכי רגל, לנוסעים ברכב וכן זכויות חניה, ולהבטחת השימוש של 

בעלי זכויות מערכת ומבנה שנועדו לשימוש בוכן  נים בשטחי הפרוייקטמתק
או מגרשים סמוכים או כל צד ג'  דירות אחרותאחרים בפרוייקט לרבות בעלי 

) במידה  שימוש בבתי כנסת שיבנוהחלטות בגין למעט   לפי שיקול דעת היזם ,אחר
ובלבד שתדרש התייעצות עם הנציגות   , אם יבנו,ולא יבנו כשייכות לעיריה(

, שרישום לטובת צדדי ג' או בעלי מגרשים סמוכים ירשם רק לפי דרישת הרשויות
ובלבד שלא יהיה בכל האמור כדי לגרוע מזכויות הבעלים לשימוש והנאה סבירים 

 על הצמדותיה. , וכן בגישה ליחידה החדשהוהצמדותיה יחידהב
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הבלעדי שטחים מהקרקע  תוהיזם רשאי לייחד לפי שיקול דע .25.6
גינון ציבורי, גינות, חצרות, ממקי"ם, שילוט וכן למערכות לשבילים, שטחי חניה, 

, , הסקהמכל מין וסוג שהוא הדרושות לצורכי הפרוייקט לרבות מערכות תאורה
כות חשמל, גז, אינסטלציה, ניקוז, ותקשורת. הבעלים מסכים כי אויר, מער מיזוג

תרשמנה זיקות הנאה ו/או הערות אזהרה להבטחת זכויות השימוש במתקנים 
האמורים ללא צורך בהסכמה נוספת מצידו ובלבד שלא יהיה בכל האמור כדי 

 וכן בגישה לדירה על הצמדותיה לגרוע מזכויות הבעלים לשימוש והנאה בדירה
 כפוף להוראות חוק המקרקעין. וב

הבלעדי  והיזם רשאי להוציא לפי שיקול דעתבכפוף לדין  .25.7
ממסגרת הרכוש המשותף, חלקים בלתי בנויים של הקרקע, שטחי חניה, שבילים, 

גגות המשמשים מרפסות של דירות )למעט הגגות העליונים שטחי גינה, חניות, 
לרבות שטחי קרקע בבניין, ואות מעברים, מב מרתפים,  מחסנים,ביותר(, חללים, 

וכל במגרש ו/או במתחם ו/או בפרוייקט וכן כל חלק אחר שאינו הדירה החדשה 
 וכל אלה לא יהיו חלק מהרכוש המשותף והיזם רשאי מתקן או מערכת אחרים

ות לרשמם כדירה נפרדת, או כיחידות נפרדות בבית משותף או להצמידם לדיר
הכל כפי שהיזם  או ליעדם לשימושים אחרים,או ליחידות בבית משותף  אחרות

, ובלבד שלא יהיה בכל האמור כדי לגרוע על פי שיקול דעתו הבלעדי מצא לנכוןי
ולשטחים  בגישה לדירהלפגוע בשימוש ו די, וכעל פי חוזה זהמזכויות הבעלים 

אין באמור כדי לגרוע מזכות היזם לקבוע בכל עת כי  .ולמתקנים המשותפים
 .משותףהרכוש חלק מהיהוו  , או כל חלק מהם,רטים לעילהשטחים המפו

לבית המשותף ולכלול בו  מוסכםהיזם רשאי לרשום תקנון  .25.8
את קיום הוראות חוזה זה וכן הוראות בדבר  והוראות שיבטיחו להנחת דעת

השימוש ברכוש המשותף ובדבר הוצאות אחזקתו וניהולו, ובלבד ששיעור 
ההשתתפות של הבעלים ברכוש המשותף יהיה עפ"י חלקו היחסי בכלל שטח 

ובלבד שלא יהיה בכל האמור כדי לגרוע מזכויות הכל  הרצפה של הבית המשותף, 
, משותף כבית הפרויקט רישום בטרםן בגישה לדירה. וכ הבעלים לשימוש בדירה
היזם ע"י עוה"ד של  וב"כ  הבעלים נציגותלעיון המוסכם יועבר עותק מן התקנון 

יום , בסיכום המועד להערת  30למשך  ואלה יהיו רשאים להעיר הערותיהם
 .הערות יעבירו הנציגות באמצעות ב"כ את ההערות שכל חברי הנציגות תמכו בהם

והיזם לא קיבל את הערותיהם אזי ימונה בורר שיכריע בעניין והכרעתו תהיה היה 
יהיה כאמור והסדרת שכר טרחת ב"כ הדיירים  דרך מינויו  סופית. עלות הבורר

, במידה מובהר בזאת, כי על היזם להבטיח ובשינויים המחויבים.  19.7 בסעיף 
י נציגות החוכרים ימונו שלפחות שניים מחבר וחברי נציגות בחרו דירות בבניין,

 כחברי הועד הראשון והזמני של הבניין החדש ובלבד שחברי הנציגות יסכימו לכך. 

תקנון הבית המשותף יכלול הוראה מפורשת שתאסור הפעלת  .25.9
ו/או הצבת אנטנות  על נספחיו עסקים בניגוד לתקנון התב"ע ו/או המצויין בהסכם

תקנון הבית המשותף או מתקנים סלולריים ברכוש המשותף או בדירות בבניין. 
על בעלי הדירות להתקין סורגים /פרזול בחלונות  יכלול הוראה מפורשת שתאסור

בתקנון  יקבע/מרפסות שלא בהתאם לפרט שקבע אדריכל הפרוייקט. כמו כן 
 זאת. הוראה זו בנוגע לסורגים  כאמור שחברת הניהול תהיה מוסמכת לאכוף

וכן לקבוע  בכל הסכם מכירה לרוכשים בפרוייקט העל היזם לשלבכאמור לעיל 
 .אותה בתקנוני הבתים המשותפים

גם לאחר מסירת היחידה החדשה לבעלים ועד לביצוע פעולות  .25.10
בלשכת רישום המקרקעין, ורישום הדירה על שם הבעלים רישום הבית המשותף 

לא כל צורך בקבלת הסכמת הבעלים ומבלי שזה יהיה רשאי להתנגד רשאי היזם, ל
לכך, להגיש בקשות לשינוי רישום הבית המשותף, לשינוי התקנון והצמידויות 

כתוצאה מהכללת בנין, או לרבות ולשינוי החלק של הדירה ברכוש המשותף, 
 בנינים נוספים במסגרת הבית המשותף וכן לחלק את הקרקע ו/או לאחדה ו/או

לחלקה מחדש ו/או להפריש ממנה חלקים לצרכי ציבור, ובלבד שלא יהיה בכל 
 .האמור כדי לגרוע מזכויות הבעלים עפ"י חוזה זה

הבעלים עד למועד רישום הבית המשותף ורישום היחידה העתידית על שם  .25.11
שלא ליזום או להצביע באסיפה הכללית של הדיירים או בכל הבעלים מתחייב 

וזאת בניגוד לאמור בהסכם שינוי בתקנון או בחוזה שיתוף  דרך אחרת עבור כל
 זה. 
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אשר תהא  הראשונה של היזם ודרישתמועד ימים מ 90תוך  .25.12
, מתחייב בכתב ותשלח לפי הוראות הסכם זה בדבר מסירת הודעה בכתב  

להמציא ליזם כל אישור אחר  ואם סרב אזי לחתום על יפוי כח מתאים הבעלים 
תעודות המעידות כי הבעלים שילם  שטרי משכנתא וכןלרבות  הדרוש לרישום

במלואם את כל התשלומים המגיעים לרשות המקומית החלים על הבעלים בגין 
כי אין כל מניעה לרשום את הזכות בדירה על שם  ,היחידה החדשה, והמאשרות

 .הבעלים, ככל שהדבר כרוך בחיוביו של הבעלים במיסים ו/או בתשלומים כאמור

וזאת עפ"י   להופיע במשרד עוה"ד של היזםמתחייב  הבעלים .25.13
אצל  למלא אחר הדרישות המקובלות דרישה בכתב של היזם או  בא כוחו וכן

 הזכויות כאמור בפרק זה., לשם רישום הגורמים הנ"ל

בחתימתו מטה נותן הבעלים לב"כ היזם הוראה בלתי חוזרת  .25.14
כל פעולה בשמו לצורך לעשות שימוש ביפוי הכח הנספח להסכם זה לשם ביצוע 

 קיום הוראות פרק זה.

, או שלא קיים את כל כאמור וכמפורט לעיל לא התייצב הבעלים .25.15
ימים  90, וחלפו ההתחייבויות שהיה עליו למלא עד לאותו מועד כאמור לעיל

נוספים מהמועד שבו מסר לו היזם הודעה נוספת בכתב בדבר חובתו לעשות כן 
רשאי לחייב את היזם היה י   בר מתן הודעות,והכל לפי המפורט בהסכם זה בד

 תשלום שכר טרחה כמקובל עבור הרישום.הבעלים ב

בכפוף לתשלום דמי היוון ע"י החוכרים עפ"י תנאי הסכם זה, היזם  .25.16
מתחייב לפעול לקבלת חוזה חכירה מהוון לתקופת החכירה שבעבורה שילמו 

חידה החדשה או החוכרים בין החוכרים לרשות מקרקעי ישראל בקשר עם הי
)קרי לשאת בעלות המעבר חשבון הבעלים לחלופין ולפי הנחיות המנהל לדאוג על 

מחכירה מהוונת לבעלות( לרישום החוכרים כבעלים. הסדרת שוברים כאמור)ולא 
תשלומם( במידה ואכן הדירות של מי מהבעלים אינן מהוונות לבעלות, יהיו 

 באחריות היזם.

תשמש הערבות למימון ת משותף להבטחת רישום הפרויקט כבי .25.17
בזאת שנציגות הבעלים הסכימה  יצוין. .19הליכים משפטיים כאמור בסעיף 

, מלבד הארכת הערבות למימון ספציפית לבקשת היזם לכך שלא תמסר בטוחה
, ובמקרה שמומשה אף חלקית טרם מסירת הדירות אזי היזם הליכים משפטיים

 24בתום היה ו .טרם מסירת הדירות  וזאת ש"ח 300,000ישלים את הסכום לסך 
ולא  ולא ירשמו הבניינים כבית משותף  לבנייני המגורים 4חודשים  מקבלת טופס 

חודשים   6ת בתוך ונפרד ותכיחידות החדש ותביחידבעלי היחידות זכויות  נרשמו
יהיו נציגי הבעלים   , מכל סיבה שהיא,ממועד רישום המבנה כבית משותף

, לפי שק"ד הערבות למימון הליכים משפטיים, רשאים לחלטהשלטובתם נתנה 
למימוש  שאף מגבלה  מבליוזאת  חודש כאמור, 30, בחלוף הבלעדית, בכל מועד

על אף האמור בהסכם זה בנוגע   כאמור. תחול עליה 19הקבועה בסעיף ערבות 
להחזרת הערבות ליזם מובהר בזאת שערבות זו לא תחזור ליזם, במידה ולא 

שנים ו/או  לאחר המצאת אישור מלשכת רישום המקרקעין  5ה, אלא בחלוף חולט
 בנוגע לרישום הבניינים כבית משותף, לפי המוקדם מביניהם.

 אחריות  .26

 

 בזאת כדלקמן:מתחייב היזם מצהיר ו

לבצע את העבודות תוך ציות לכל דין, ובכלל זה חוקים, תקנות,  .26.1
הוראות צווים או חוקי עזר, שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת, וכן 

מלא יבצע כל הוראה, שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לבניה וכל הכרוך בה, ול
, סיםמיאותם שיונות ותשלום יאחר הוראות כל דין בדבר מתן הודעות, קבלת ר

הטלים, אגרות וכל תשלום אחר שעליו לשלם בהתאם להוראות הסכם זה ו/או על 
 .פי דין

להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירת  .26.2
מטעמו שימצא במתחם ו/או של כל אדם אחר מטעמו שלומם של העובדים 

 . ותבמהלך ביצוע העבודובסביבתו 
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ובכלל  ותביצוע העבודא מכיר את כל החוקים החלים על והכי  .26.3
, ופקודת הבטיחות בעבודה 1954 - חוק ארגון הפקוח על העבודה, התשי"ד ,זה

לנהוג על פיהם  הא מקבל על עצמוהווהתקנות והצווים, שפורסמו על פיהם, 
מי מבעלי או נגד  ולכל תביעה, שתוגש נגדעל פי דין את האחריות  וולוקח על עצמ

 .וקים הנ"לשל הח עקב הפרתםהיחידות במתחם 

מנהל למנות מנהל עבודה מוסמך באתר הפרויקט, ואם לא ימנה  .26.4
זה כ"מבצע הבניה" וכ"מנהל יחשב בלבד היזם אז כאמור,  עבודה מוסמך 

את כל החובות המוטלות על מבצע הבניה ומנהל  וטול על עצמיהעבודה" וי
מינוי , עד למינויו של מנהל עבודה מוסמך. על אף כל דיןהעבודה המוסמך לפי 

בעלי היחידות במתחם אחראי כלפי היזם ישאר י כאמור, מנהל עבודה מוסמך
זה ועל פי כל דין, לרבות אלה, החלים על פי דין על הסכם על פי  יולמילוי כל חיוב
 "מנהל עבודה".

ו/או באמצעות הקבלן המבצע, לפי  בעצמו ועל חשבונו לשלם .26.5
על פי חוק לשלם שהוא חייב  חלמוסד לביטוח לאומי את כל דמי הביטו העניין,

העובדים אצלו בביצוע ו/או , עבור כל הפועלים 1954-ביטוח לאומי, תשי"ד
עימם יחסי עובד מעביד, וזאת במשך כל תקופת לרבות לאלה שיש לו העבודות, 

, ולעגן התחייבות זו לעיל ביחס לקבלן המבצע, בחוזה פרויקטבעבודות הביצוע 
ע וזאת בנוסף על ומבלי לגרוע מהתחייבות היזם שיחתם בינו לבין הקבלן המבצ

 .בעניין

, ו/או כלפי כל אדם, תאגיד ו/או הבעליםאחראי כלפי  היזם יהא .26.6
לכל נזק מכל  הבעלים ו/או מי מטעמם,גוף אחר אשר יגישו תביעות נגד רשות ו/או 

של  וו/או מחדלי וכתוצאה מפעולותי ,או לרכושלגוף,  ,סוג שהוא שיגרם לאדם
/או עובדיו ו/או קבלני המשנה שלו ו/או מי מהפועלים בשמו ו/או מטעמו ו היזם

, כתוצאה ו/או תוך בפרוייקטו/או המתקשרים עמו לצורך ביצוע עבודות כלשהן 
לרבות בגין הפרת תנאי פוליסת  ןכדי ו/או עקב ביצוע העבודות ו/או במסגרת

 ו ו/או מי מטעמו. עובדי/או ו היזם ידי על שנעשוהביטוח, 

או ע"י הקבלן המבצע ו/או  מי  י היזםכל עובד שיועסק על יד .26.7
יחשב אך ורק מהם, בבניית הפרויקט ו/או כל חלק מטעמם בביצוע העבודות ו/או 

הוא והיזם , לחוכרים, בלא כל זיקה משפטית היזם או הקבלן המבצעכעובד של 
תנאים , לרבות משכורת, יותשלום כל הסכומים המגיעים לעובדשאחראי לזה 

ישפה  , היזםעל פי כל דין יםסוציאליים, וכל תשלום ו/או תנאי העסקה המתחייב
 .להלן 27  -ו 26.8 כאמור, בהתאם למנגנון השיפוי הקבוע בסעיפים את הבעלים 

 הדייריםא ישפה ויפצה את ויהא חייב לשפות ולפצות וה היזם .26.8
באופן מלא ביחס לכל דרישה, תביעה או הליכים משפטיים בגין אותן פגיעות, 

 אחראי כמצוין בהוראות הסכם זה היזםנזק להם  או , חסרון כיס, הפסדאובדן
 ובמועד שבו יחויב היזם. התשלום יבוצע על ידי נזק בגין סעדי ביניים וכיוב'

, או במקרה של פסק דין בגינו לא עפ"י החלטת רשות שיפוטית מוסמכתהדיירים 
 ניתן עיכוב ביצוע גם אם פסק דין זה עדיין אינו חלוט, לפי המוקדם מביניהם וכן

  בכל מקרה של דרישת תשלום מרשות מוסמכת כגון קנס ו/או כל חיוב אחר. 

 שיפוי  .27

"( יהיה חייב לשפות את הצד המשפהכל צד להסכם זה )להלן: " .27.1
"( בגין כל סכום ו/או הוצאה אותם יוציא הצד הצד המשלםהצד השני )להלן: "

 המשלם במקום הצד המשפה ובלבד שיתמלאו כל אלה במצטבר:

המשלם יודיע לצד המשפה בכתב על קיומה של דרישה לתשלום שהצד  .27.1.1
מייד לאחר שייודע לו עליה אלא שאם נודע לצד המשפה על הדרישה 
ממקור אחר עצם אי מתן ההודעה לא יפטור את הצד המשפה מחובת 

 התשלום.

הצד המשלם לא יודה בכל צורה שהיא בדרישה האמורה ולא יתפשר  .27.1.2
 .ובכתב עם הצד המשלם בקשר אליה, אלא בתיאום מראש
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הצד המשלם ישתף פעולה עם הצד המשפה בניהול ההגנה כנגד כל  .27.1.3
 דרישה כאמור לרבות מתן עדות ובלבד שלא יישא בעלויות בקשר לכך.

 

הצד המשלם ייפה את כוחו של כל עו"ד לפי דרישת הצד המשפה לנהל  .27.1.4
 הגנה בשמו.

לעיל יחולו בכל מקום בו צד להסכם זה בו  27.1 ההוראות סעיף  .27.2
נזכרת חובת שיפוי ו/או ידרוש צד מהצד שני שיפוי בהתאם להסכם ו/או בהתאם 

 לדין.

 

 ביטוח .28

בסמוך לפני מועד הודעת הפינוי תמנה הנציגות לפי שיקול  .28.1
"( ששכרו לא יעלה על יועץ הביטוח"–דעתה, על חשבון היזם, יועץ ביטוח )להלן 

 מע"מ.₪ +  25,000סך של 

פי כל דין, -או עלו/זה  הסכםפי -על היזםמבלי לגרוע מאחריות  .28.2
המפורטים בנספח הביטוח את הביטוחים  ולבצע ולקיים על חשבונ היזםמתחייב 

בתנאים אשר לא  "(,נספח הביטוח" )להלן: "נספח יח'אשר יצורף להסכם זה כ"
 אשר יצורף םבאישור על קיום ביטוחיבנספח הביטוח ויפחתו מן המפורט 

"( אישור הביטוח)להלן: " חלק בלתי נפרד ממנו הומהוו ,זה הסכםל" יטנספח "כ
 היזםהעבודה, כולו ו/או מקצתו, לרשות אתר שהועמד הבניין ו/או וזאת מיום 

)המוקדם הסכם פי הקבוע ב-על הפרויקט ו/או העבודותו/או מיום תחילת ביצוע 
לרבות השלמת עבודות הגינון,  ת הפרויקטמביניהם( ועד למתן תעודת השלמ

כמפורט בהסכם ו/או התחלת  ו/או מסירתן בפועלעבודות פיתוח ועבודות הפנים 
המושלמת והמלאה של היזם ו/או מי מטעמו מאתר העבודות  שימוש ו/או יציאתו

בנספח הביטוח )המאוחר מבניהם( או אף מעבר לכך, לפי העניין וכמפורט 
, והכל הנו בנוסף לכל "(יזםביטוחי ה" :להלן)יט' נספחים יח',  ובאישור הביטוח

פי -מנת לכסות כל אחריות אחרת שלו על-ביטוח אחר, שעל היזם לעשותו, על
 פי כל דין.-כם זה ו/או עלהס

נוסח נספח הבטוח ואישור הבטוח יקבע ע"י היזם אך יהיה כפוף לאישורו ויישום 
 הערותיו של יועץ הבטוח של הבעלים.   

בכל מקרה של מחלוקת בין היזם לבין יועץ הבטוח יפנו הצדדים  .28.3
שיבחר לעו"ד אורי אורלנד  כבורר ואם לא יוכל לקיים את הבוררות ימונה בורר 

ע"י יו"ר לשכת סוכני הבטוח  אשר יכריע בדבר נוסח הנספחים האמורים. הכרעת 
הבורר תהא סופית ומחייבת. בשכרו של הבורר ישא היזם. היזם לא יהיה רשאי 
לעכב את תחילת ביצוע הפרוייקט עד להכרעה כאמור וככל שיהיה צורך בכך יפעל 

 עד להכרעת הבורר על פי הוראות יועץ הבטוח.

בלי לגרוע מאחריות היזם מוסכם, כי ככל  שתשתנה החשיפה מ .28.4
של בעלי הזכויות נשוא פוליסות הביטוח ו/או תתבטל, יהיה היזם רשאי לשנות 
ואף לבטל את כל ההוראות הרלוונטיות בפוליסות הבטוח לטובת החוכרים ו/או 

 הכל לפי אישור יועץ הבטוח.   –לצמצם את הפוליסה ו/או את תחולתה 

 

 ת יחידות היזםמכיר .29

רק לאחר בחירת כל היחידות החדשות של כלל בעלי היחידות  .29.1
 (pre-saleמוקדם ) לבצע רישוםלעיל, היזם יהיה רשאי  14 במתחם כמפורט בסעיף 

יובהר בזאת שהפרה יחידות היזם. בנוגע  ל( "רוכשי היזם"שיים)לצדדים שלי
 .תהווה הפרה יסודית של ההסכם 29מהוראות סעיף 

כלל קבלת ו, קבלת הליווי הבנקאי טרם קבלת היתר הבנייה  .29.2
ככל שיהיו . אך ורק רישום מוקדםיהיה  , 29.1ובכפוף לסעיף  לבעלים הבטוחות

בטרם התקבל היתר בניה לבנייתן ונתקבל ליווי בנקאי  (pre - sale)רישום מוקדם 
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( יחולו הכללים להלן "חוזה הרכישה"ונתנו בטוחות לדיירים כמתחייב מההסכם )
 הבאים:

שיוגדרו כדמי הרשמה יופקדו ₪  50,000להיזם לא יגבה מצד ג' מעבר  .29.2.1
בנאמנות אצל ב"כ היזם עד לאחר מתן הבטוחות האמורות בהסכם 

 לבעלים. 

עם צד ג' יכנס לתוקף רק לאחר שאושר הסכם לווי בנקאי ליזם  ההסכם .29.2.2
 ונתנו כל הבטוחות לבעלים כאמור.

 המצורף להסכם זה נספח כ'רוכש הדירה )צד ג'( יחתום על  .29.2.3

 לבצע רישום מוקדםעל אף האמור לעיל יהיה היזם רשאי  .29.3
יחידות היזם גם לפני השלמת הליך בחירת הדירות ע"י כלל בעלי הזכויות ובלבד ל

 כל אלה במצטבר:29.2לאמור  בסעיף ובכפוף  בנוסף שיתמלאו 

 90%לעיל ולפחות 14 החל תהליך בחירת דירות החוכרים כאמור בסעיף .29.3.1
 מהבעלים בחרו דירותיהם.

כרים לבחור דירות בקומות בהן זכאים החויתבצע רישום מוקדם ללא  .29.3.2
 ..דירות

יותיר לפחות מספר כפול שלגביהם יערך רישום מוקדם מספר הדירות  .29.3.3
 ממספר הדירות המיועדות לכלל בעלי הזכויות שטרם בחרו.

בחוזי הרכישה של רוכשי היזם או בנספח לו יופיעו כל ההוראות  .29.4
 : הוא בעלי היחידות במתחם -אשר ייקבעו כהוראות לטובת צד ג'שלהלן במצטבר, 

יובהר כי זכויות בעלי הזכויות  (pre - sale) כאמורמוקדם  ברישום  .29.4.1
 לבחירת דירה לפי הסכם זה גוברות על זכויות הרוכש.

כי רוכש היזם מודע לכך שאינו רשאי לרשום לטובתו הערת אזהרה  .29.4.2
תובטח בגין רכישת יחידות היזם  וזכויותימכוח חוזה הרכישה וש

בלבד, אשר יוצאו על ידי הבנק המלווה.  ת חוק מכריובאמצעות ערבו
מכתבי  והמצאת בעלי היחידות  יחידותעד למועד מסירת מובהר כי 

תירשמנה  לא החדשות של בעלי היחידות,לדירות סופיים החרגה 
 .היזםדירות  לרוכשיהערות אזהרה 

שהיזם אינו מסכים לכך  ואוה וידוע לכי רוכש יחידת היזם מצהיר כי  .29.4.3
בעלי היחידות במתחם אין ולא תהא כל יריבות בין שם, שלוח של הבעלי

)למעט ענייני הבית המשותף ותקנון הבית המשותף(,  יזםרוכשי הבין ל
 ואחריות כלפיהם משפטית התחייבות כל היחידות במתחם לבעלי שאין

וכל טענה ו/או תביעה וכד' תופנה ליזם בלבד ובכלל זאת אין  כלפיהם
וכן  היזם דירות בניית את להשליםת לבעלים כל התחייבות משפטי

לפי חוק בכלל ובפרט  היזם אחריות כלפי רוכשי לבעלי היחידותשאין 
יובהר  שצד ג' יחתום  במסגרת 1973-"ג התשלהמכר )דירות(, 

התקשרותו עם היזם על נספח כ'_)כתב התחייבות ושחרור מטעם רוכשי 
 יחידות היזם (.

ו/או דרישה, מכל מין וסוג, נגד  כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תובענה .29.4.4
בעלי היחידות במתחם בקשר עם העבודות ו/או הפרויקט ו/או חוזה 
הרכישה, וכל טענה ו/או תובענה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, ו/או בקשר 
עם העבודות ו/או הפרויקט ו/או חוזה הרכישה  שתהא לו, תופנה ליזם 

את חוזה הרכישה שחתם בלבד, ובכלל זה, אם, חס וחלילה, יפר היזם 
 עמו.

כי רוכש יחידת היזם מתחייב שלא ינקוט, בשום מקרה, בהליכים  .29.4.5
משפטיים נגד הבעלים, או מי מהם, מכל סיבה שהיא, ובכל צורה ו/או 
אופן, בכל הנוגע והקשור להתחייבויות היזם כלפיו בחוזה הרכישה 

 לרבות בגין אי עמידת היזם בהתחייבויותיו כלפיו.

יתחייב בחוזה הרכישה ויחתום על יפוי כח אשר יאפשר  רוכש היזם .29.4.6
ליזם לרשום את הבית המשותף על פי דין. יפוי הכח יכלול גם הסמכה 

 למחיקת הע"א וב"כ הבעלים ימנה עם מיופי הכח האמורים בו.
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בהסכם הרכישה יופיעו כל התנאים האמורים בהסכם זה בדבר רישום  .29.4.7
 לעיל. 25 הבית המשותף כאמור בסעיף 

 יחתם נספח כ בעת חתימת ההסכם עם צד ג'. .29.4.8

עד כי  על אף האמור ,אם אמור, בהסכם זה, מובהר ומוסכם .29.5
מכתבי  והמצאתלעיל,  23 החוכרים כאמור בסעיף  יחידותמסירת הנקוב ללמועד 

תירשמנה הערות אזהרה  לא החדשות של בעלי היחידות,לדירות סופיים החרגה 
 .היזםדירות  לרוכשי

היזם מתחייב כי הליך מסירת הדירות לחוכרים ולרוכשי היזם  .29.6
שלהם דירות באותו בניין יתבצע בד בבד, אלא שעיכוב במסירת דירת הבעלים בשל 
אי מתן אישורו של המפקח מטעם הבעלים לא יהווה עילה לעיכוב במסירת הדירות 

 לרוכשי היזם. 

מבלי לגרוע מהאמור  לעיל מתחייב היזם כי הודעות על המסירה לגבי כל בניין ובניין  
 ישלחו בו זמנית לרוכשי היזם ולבעלי הזכויות שלהם יחידות עתידיות באותו בניין. 

 השמאי המוסכם .30

בכל מקום בהסכם, בו סוכם כי קביעה כלשהי תהא על ידי השמאי המוסכם, יחולו 
 ההוראות שלהלן:

יום לאחר מתן תוקף לתב"ע והודעת  90בחירת השמאי: עד אופן  .30.1
, נציגות הדיירים היזם על כך לב"כ הבעלים כולל בקשה בעניין מנציגות הדיירים

שנים לפחות, מתוכם  10שמאים בעלי ותק של שלושה תעביר ליזם רשימה של 
 יבחר היזם שמאי אחד תוך שבעה ימים, והצדדים יפנו לאותו שמאי במשותף. ככל

שבתוך אותה תקופה הנציגות לא תמסור רשימת שמאים כאמור, ייקבע השמאי 
על ידי יו"ר לשכת השמאים וזאת על פי פניית מי מהצדדים בכתב עם העתק לצד 
השני. השמאי שיבחר ע"י יו"ר לשכת השמאים כאמור לא יהיה מחד שמאי 

נת שומות )לעניין הכ שרשום באיזו רשימה של שמאי בנק מסחרי כלשהו בישראל
 שנים.  10ומאידך שמאי רשום בעל ותק של לפחות  (0לדוח 

היקף סמכות השמאי: הכרעת השמאי תהא סופית, ולא יהא  .30.2
 ניתן לערער עליה.

שכר טרחת השמאי: ההתנהלות מול השמאי תהא משותפת וכך  .30.3
נאמנותו ואחריותו המקצועית שתהיה כלפי שני הצדדים, כך שהשמאי יתנהל מול 

רים באופן דומה, אך שכר טרחתו של השמאי ישולם במלואו על ידי היזם והחוכ
 היזם, ויועבר טכנית לשמאי, באמצעות ב"כ הבעלים )ולא ישירות מהיזם לשמאי(.

 עברת זכויותה .31

 וו/או את חובותי ולהעביר את זכויותי זכאי יהיה לא היזם .31.1
לפי זאת )מבלי לגרוע מזכותו להתקשר עם קבלני משנה( בקשר לפרויקט, ובכלל 

 45%ולמעט העברה ו/או הקצאה של עד לכל אדם או גוף משפטי  ,ההסכם
מהשליטה ו/או מהון המניות ו/או מזכויות ההצבעה בתאגיד המהווה את היזם 

בכל  .ולמעט העברה מכל סוג שהוא ובכל שיעור שהוא בין בעלי המניות ביזם
 מקרה לא תועבר שליטה כמשמעותה בחוק ניירות ערך בחברת אם השולטת ביזם. 

כל העברת זכויות אחרת אסורה בתכלית האיסור אלא אם נתנה הסכמה מראש 
ובכתב של הנציגות בהתייעצות עם ב"כ הדיירים. יובהר שהנציגות אינה חייבת 

 לנמק את החלטתה.

מבינציה לשם ביצוע הבניה באופן למען הסר ספק התקשרות היזם בהסכם קו
המקובל בהתקשרויות מסוג זה )לא כמסווה של העברת שליטה וזאת לדוגמה 

העברת  ( תחשב כהעברת זכויות לצורך זה.מהפרויקטלאחר שכבר מכר חלק 
התמלאות התנאים טרם בכל מקרה   תתאפשרלא  כאמור  הזכויות החוזיות 

ליווי הבנקאי כאמור תנאי המידה בלמעט תנאי הע המתלים האמורים בהסכם זה
 . . לעיל6.1.1.1בסעיף 
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מובהר שזה לא בנוסף  )  כאמור ויתקשר היזם בהסכם קומבינציהבמידה   

במגבלות,  45%ניתן עד להעברת הזכויות כאמור לעיל וגם במקרה שכזה 
הסכם הקומבינציה בו יתקשר היזם יכלול לפחות את כמפורט,  לעיל ולהלן(, אזי 

 ההוראות הבאות:
הסכם הקומבינציה יהיה כמקובל בהסכמי קומבינציה ולא "עסקת קומבינציה 
במסווה של העברת זכויות מעבר למוסכם עם הבעלים. היזם יישאר אחראי כלפי 
הדיירים בכל התחייבויותיו לפי הסכם זה ללא יוצא מן הכלל. תנאי מתלה 

הקומבינציה לתוקף הוא קיום בהסכם בין היזם לצד השני לכניסת הסכם 
התנאים המתלים לפי הסכם זה ובנוסף להם המצאת כל הערבויות האמורות 

 בהסכם לבעלים למעט ערבות הבדק.
הצד השני( יהיו  –כל זכויות הצד השני בהסכם הקומבינציה  )להלן בסעיף זה 

תלויות לחלוטין בזכויות היזם עד לסיומה המוצלח של העסקה ובכל מקרה שבו 
ניתן יהיה לבטל הסכם זה ו/או ההסכם יהיה בטל אזי יהיה ניתן יהיה לבטל גם 

 את הסכם הקומבינציה או הסכם הקומבינציה יהיה בטל.
עד לאחר מסירת הדירות, לבעלים, לפי הסכם זה,  לא יהיה זכאי היזם להעביר 
ו/או לגרום לרישום העברת כל זכות שהיא במקרקעין לצד השני לבד מרישום 

לאחר מסירת כל הבטחונות )זולת ערבות וזאת כאמור א לטובת הצד השני הע"
לאחר  הבדק( לדיירים או לבא כוחם. ככל שתרשם הע"א לטובת הצד השני

, יימסר יפוי כח בלתי חוזר לבעלים מסירת כל הבטחונות)זולת ערבות הבדק(
)באותה מתכונת שנתנה למחיקת ה"א של היזם כולל מסמכים לב"כ הבעלים

המקנה לו את הזכות למחוק את הע"א בתנאים בהם  כמפורט בהסכם(ווים נל
 ניתן למחוק את הע"א לטובת היזם לפי הסכם זה.

הצד השני יצהיר שאין שום זיקה משפטית ו/או אחרת בינו לבין הבעלים בכל 
שלב, ובכל מקרה לא יהיה לו כל זכות  טענה ותביעה וכד' כלפי הבעלים ו/או ב"כ 

 בכלל, ובפרט במקרה שתהיה טענה של הפרת הסכם מצד הבעלים., בכל מצב  
היזם יצהיר שבמידה ויגיש תביעה  כנגד הבעלים ו/או ב"כ אזי  הנזקים/ הטענות  
וכד' שיגרמו/שהיו לו בגין הסכמיו וכד' עם הצד השני,  לא יכללו אלו בכתבי בי 

 דין ובכל מקרה לא יזכו אותו בכל סעד מצד הבעלים ו/או ב"כ.
 

.יצוין  מוסכם כי הסכם זה על כל נספחיו יצורף להסכם הקומבינציה
שההסכם על כל נספחיו שנחתם עם החוכרים יגבר על כל  בהסכם הקומבינציה

ב"כ הבעלים יקבל העתק . הוראה סותרת ו/או מעורפלת שבהסכם הקומבינציה
ועותק של המסמכים שאינם  pdfהחתומים בפורמט מכל מסמכי העסקה 

 .חתומים בפורמט וורד

 

החוכרים יהיו רשאים להעביר את זכויותיהם ביחידה הנוכחית  .31.2
ובמקרקעין  לנעבר בכל עת, ובלבד שהנעבר יחתום על ההסכם ועל כל נספחיו על 
חשבונו ובאחריותו של החוכר או הנעבר, וימציא את כל יתר המסמכים הנדרשים 

הר בזאת  שפעולות העברה /מכירה וכד' שיצריכו התערבות לידי ב"כ היזם. מוב
ב"כ הדיירים אינן כלולות בהסכם שכר הטרחה בין הבעלים לב"כ על כל המשתמע 

 דייריםה)ב"כ לכל + מע"מ  1/2%התעריפים לביצוע העברה כאמור תהייה  מכך .
 .  והיזם(

ו/או כל עו"ד ממשרד עורכי _חן לבנת_היזם מורה לב"כ עוה"ד  .31.3
לפעול כנאמן בעניין זה  ו/או לכל עו"ד מטעמו, ו/או לב"כ הבעליםחן לבנת ין הד

ולחתום על כל מסמך שידרש לצורך העברת זכויות כאמור בתנאי הסכם זה. מבלי 
לגרוע מהתחייבות היזם לחתום על כל מסמך שידרש להעברת הזכויות, אזי, בכל 

ימים  7יות בתוך מקרה שבו לא יחתום היזם על מסמך הדרוש להעברת זכו
מהמועד שנדרש לכך על ידי מי מהבעלים, בכפוף לחתימת הנעבר על הסכם זה 
ונספחיו,  ומבלי לגרוע מהבעלים כל סעד עפ"י הסכם זה, יהיה רשאי ב"כ הבעלים 
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לחתום בשמו ובמקומו של היזם על כל מסמך שידרש לצורך העברת זכויות 
 כאמור. 

 בתוקף הפטורים ממס, במידה והעברת הזכויות כאמור תפגע .31.4
ו/או הנעבר, לפי  החוכר החוכרים ו/או הנעבר, לפני העניין, ישא להם היו זכאים, 

בחבות המס העודפת שתיווצר בגין העברת הזכויות מעבר לחבות המס  העניין,
שהיתה קיימת אלמלא ביצוע ההעברה, כפי שיקבע יועץ המיסוי של  היזם. 
הבעלים יוכל לערער על קביעת יועץ המס בכך שיפנה ויקבל חישוב מס לעניין זה  

ת ממשרד זיו שרון ו/או ממשרד מאיר מזרחי שקביעתם תחייב את היזם וא
 הבעלים באופן סופי ומוחלט. 

במידה והחוכרים יבקשו להעביר את זכויותיהם ביחידה  .31.5
שהנפיק  תהביטחונוהנוכחית לאחר חתימת הסכם זה, יסכים היזם להסבת כל 

ו/או ינפיק היזם לחוכרים ו/או לב"כ החוכרים, למתן התחייבות לרישום משכנתא 
 או לנעבר.  לטובת המוסד הפיננסי שילווה כספים לחוכרים ו/

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יפעל היזם לפי נוהל 'חברה  .31.6
 משכנת' ובכלל זה יהיה רשאי להתנות את העברת הזכויות בכל אלה:

הנעבר יבוא בנעלי החוכרים לכל דבר ועניין בקשר עם הסכם זה ויחתום  .31.6.1
-על הסכם בנוסח זה על כל נספחיו לרבות ובמיוחד יפויי הכח נספחים ז

 וימסרם לידי היזם כשהם מאומתים ע"י עו"ד כדין; 1-ח'

החוכרים והנעבר יחתמו על מסמכי העברה כפי שיקבע בידי ב"כ היזם  .31.6.2
 בתיאום עם ב"כ החוכרים;

החוכרים והנעבר יציגו וימסרו ליזם את העתקי כל המסמכים הנדרשים  .31.6.3
 )כגון העתק הסכם, אישורי מיסים(. 

מים הנובעים מההתקשרות מיסים והתשלובהחוכרים והנעבר ישאו  .31.6.4
 .לעיל( 31.4)מעבר לחבות שהיתה אילולי העברה זו כאמור בס'  ביניהם

לאחר התקשרות עם בנק מלווה כל העברה כאמור לרבות כל הסבת  .31.6.5
 בטוחה, תהיה כפופה לדרישות הבנק המלווה.

זה יחולו בשינויים המחוייבים על זכויותיהם  31 31.6 - 31.2 הוראות סעיפים  .31.7
על פי חוזה זה לרבות זכותם ליחידה  )החדשים( וחובותיהם של החוכרים

 העתידית עד להשלמת רישום הזכויות ביחידה העתידית ע"ש הבעלים.

 תף חברת ניהול והוצאות הבית המשו .32

היזם יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להתקשר עם חברת  .32.1
 .ןהבנייניהול שתנהל את 

הבעלים מסכים מראש לחתום על הסכם עם חברת ניהול לא  .32.2
יאוחר ממועד מסירת החזקה ביחידה החדשה וכתנאי לכך, כפי שיוסכם בין היזם 

ה בחוק הקבועהמינימלית לבין חברת הניהול, לתקופה שלא תעלה על התקופה 
 המקרקעין.

לעיל מוסכם כי לנציגות הדיירים על  32.2 למרות האמור בסעיף  .32.3
פי עצת מהנדס הדיירים, תהא זכות סירוב להתקשרות עם חברת ניהול בשל אחד 
או יותר מהנימוקים הבאים: העדר נסיון ו/או העדר אנשים בעלי נסיון מקצועי 
מתאים בתחום הפעילות הנדרש ובמיוחד בתחום האלקטרומכני ו/או העדר 

ור ירושלים )להבטחת זמינות השרות( ו/או רמת פרוייקטים של החברה באז
 מחירים גבוהה מהמקובל.

יקבע המהנדס הפוסק  32.3 במקרה של מחלוקת בקשר לסעיף  .32.4
 להלן. 35 כאמור בסעיף 

הסכם הניהול יכלול תניה לפיה הדיירים בבנין יכולים להביא  .32.5
להחלפת חברת הניהול, וזאת בהתאם להחלטה שהתקבלה כדין בהתאם להוראות 

 חוק המקרקעין.
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על בדירה במועד חתימת הסכם זה עבור חוכרים המתגוררים בפו .32.6
ו/או בן  ילדיהםבהם  בפועל  יתגוררו ואשר יתגוררו בפועל ביחידה העתידית או 

( ₪ חמישה) 5ישתתף היזם בתשלומים עבור חברת הניהול בשיעור של  זוגם,
למשך עשר שנים החל ממועד מסירת  ודש עבור כל מ"ר של יחידה עתידיתלח

היה ויווצר עודף הוא ישמש לתשלום  לחוכרים.העתידית הראשונה  היחידה 
התשלום עבור כל תקופה זו תופקד בנאמנות אצל ב"כ  תחזוקה לתקופה נוספת.

החוכרים טרם החזרת ערבות חוק המכר ו/או כל בטוחה אחרת וכתנאי לה )של 
וכן תגבר על כל  דרישה ראשונה להחזרת ערבות חוק מכר ו/או כל בטוחה אחרת

( ותועבר רת שישנה בהסכם בנספחים ו/או בכל מסמך שאחר הוראה סותרת אח
בשיעור שנקבע   פעם בשנה לוועד הבית הנבחר בניכוי הוצאות ושכ"ט הנאמן

זכות זו הנה מותנית במגורים .  על נספחיולהחזקת בטוחות בהסכם שכר הטרחה 
, והיא זכות אובן/בת זוג או הורה בפועל כאמור לעיל של בעל הדירה או ילדו

ישית שאינה ניתנת להמחאה לצד ג' שירכוש את הדירה למעט במקרים של א
. לחלופין יהיה היזם רשאי לפי או בן /בת זוג או הורה העברה או הורשה לילד

הוראות רשויות התכנון להחליף את המנגנון האמור בכל מנגנון אחר אשר יבטיח 
עבור ₪ 5_מסך  סיוע לדיירים במימון אחזקת הרכוש המשותף ובלבד שלא יפחת 

 כל מ"ר של יחידה עתידית בתנאים האמורים לעיל. 

 ביטול והשבה .33

חלף המועד להתקיימות איזה מהתנאים המתלים ואלה לא א.  .33.1
לא ניתן זמן ( בין אם ניתן זמן והוא חלף ובין שvoid) וההסכם בטלהתקיימו, 

לחוכרים ללא יעברו תוצרי התכנון לעיל  6נוסף ע"י חברי הנציגות כאמור בסעיף 
יובהר שבמקרים שכאלו ההסכם  . תמורה , אשר יהיו רשאים לעשות בהם שימוש

בעניין כתנאי לבטלות  בכלל ובפרט מקדימה  יהיה בטל מבלי  צורך במתן הודעה
 להלן שיכול להנתן בכל מועד. 33.3למעט הקבוע בסיפא סעיף   ההסכם

יהיה  הצד הנפגעאזי  של צד, ניתן לביטול  עקב הפרה יסודית ההסכם ו במידה ב. 
 הסכם בהודעה בכתב החתומה על ידו.  את  רשאי לבטל

בשם הבעלים יכולה הודעת )יובהר שבוטל ההסכם עקב הפרה יסודית של היזם ג. 
 .(דיירים ובלבד שחתימתם תאומת ע"י עורך דין 25לפחות  ביטול להינתן רק ע"י 

ללא תמורה , אשר יהיו רשאים במקרים שכאלו  יעברו תוצרי התכנון לחוכרים 
 לעשות בהם שימוש.

בוטל ההסכם ע"י היזם  ו/או עקב הפרת ההסכם מצידו ביטלו  .33.2
הבעלים את ההסכם ו/או מכוון שלא התקיים תנאי מתלה והתבטל ההסכם, 
יעברו תוצרי התכנון לחוכרים ללא תמורה , אשר יהיו רשאים לעשות בהם 

 שימוש.

תאם להוראות הסכם זה, הודיע צד על ביטול ההסכם בה .33.3
הצדדים יחתמו על מסמכי ביטול, לרבות הסכם ביטול )ככל שנדרש( וכן על 
הצהרה מתאימה לרשויות המס בדבר ביטול התקשרותם על פי הסכם זה וביטול 
כל הערת אזהרה שנרשמה לזכות היזם על זכויות הבעלים בלשכת רישום 

יובהר בזאת שבמקרה שההסכם בטל . ב"כ הבעלים שיורההמקרקעין, הכל כפי 
מתאימה לפי  על הצהרה)רוב(  להסכם יחתמו נציגי הדיירים  6כאמור בסעיף 

 שק"ד ב"כ הבעלים.

במקרה של ביטול או בטלות ההסכם ממחים החוכרים ליזם את  .33.4
הזכות לקבל החזר כספים שיגיעו למי מהם מהרשויות ובלבד שאלה שולמו ע"י 
היזם בקשר עם הליכי התכנון נשוא הסכם זה ובלבד שעקב כך לא תושת על 

 החוכרים חבות ו/או תשלום כלשהו. 

מו על הסכם שחת במקרה של ביטול או בטלות ההסכם, הבעלים .33.5
 לא יידרשו לשאת בכל תשלום שהוא והיזם יישא בכל ההוצאות. זה,

 הפרה ותרופות  .34

למען הסר ספק, הפרה של מי מבעלי הזכויות שחתם על הסכם  .34.1
בנוסח זה )או בנוסח דומה אחר( לא תיחשב להפרה של  כלל בעלי היחידות כך 

הפרה כאמור כדי שהתחייבויות בעלי הזכויות במתחם הינן לחוד. ככל שיהיה ב
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לעכב את ביצוע חיובי היזם ו/או להביא להתארכות מועדים שנועדו לקיום תנאים 
, יוארכו )נטל ההוכחה שאכן נוצר עיכוב בפועל , על היזם( מתלים לפי הסכם זה

המועדים הקצובים בהסכם זה בהתאם להפרה ולהסרתה, ובלבד שהיזם יפעל 
ההפרה. לחוכרים המקיימים את בחריצות כנגד אותו חוכר מפר לשם הסרת 

 ההסכם תהיה עילת תביעה כנגד החוכר המפר יחד עם היזם. 

 .בטל .34.2

החוכר מתחייב להימנע מנקיטת צעד משפטי או אחר  .34.3
וזאת להבדיל מתביעה לסעד כספי גרידא,  שמשמעותו הפרעה להשלמת הפרויקט

 לעיל  האמור החוכרים נתנו הסכמתם לצעד משפטי כאמור. מ 25לפחות אלא אם 
מתייחס לעניין עקרוני  הנוגע לבעלים רבים ולא לעניינים ספציפיים הנוגעים 

 מסויים. לבעלים

עיכוב בביצוע איזה מהוראות הסכם זה על ידי מי מהצדדים,  .34.4
עקב עיקוב בביצוע חיובי הצד השני ו/או עקב סיבות אחרות, שאינן בשליטת 
הצדדים לא יהווה הפרה או איחור והמועדים לביצוע הסכם זה ידחו בהתאמה 

יחולו שאז  6 למעט אי קיום התנאים המתלים  בסעיף )למשך העיכוב שנגרם, 
קש להסתמך על טענה כאמור ובלבד שהצד המב( 6 ההוראות הספציפיות שבסעיף 

נקט באמצעים סבירים כדי לצמצם או למנוע את העיכוב ככל האפשר ומסר 
 למשנהו הודעה בכתב על עילת העיכוב בסמוך למועד התרחשותה. 

 . בטל .34.5

בכל מקרה של איחור במסירת היחידה החדשה יחולו הוראות  .34.6
זכאים החוכרים לפי תשלום שלו יהיו שלכל )א( לחוק המכר )דירות(, אלא 5סעיף 

תשלום דמי  מחצית לו יתווסף  ,  החוק האמור כפיצוי בגין איחור במסירה
שהיזם אמור לשלם  לבעלים, עפ"י הסכם זה,  עבור כל חודש וזאת גם  השכירות 

 .לכל חודשי האיחור

מבלי לגרוע מזכותם של הבעלים לטעון כי הפרה מסויימת של  .34.7
י הפרות היזם בכל הנוגע: למועד מסירת ההסכם הינה הפרה יסודית, מוסכם כ

, רישום (יוםתשעים )  יום 90ל-הדירה החדשה, עפ"י תנאי ההסכם ומועדיו מעבר ל
הערת אזהרה  שלא עפ"י ההסכם בלשכת רישום המקרקעין, שימוש ביפוי כח 

אי המצאת בטוחה אי התקשרות עם בנק מלווה ובמועד, שלא עפ"י ההסכם, 
)למען הסר מורה להמסר לבעלים עפ"י הקבוע בהסכםבהסכם במועד בו  היא א

ו/או לב"כ ו/או  ספק, בכל נוגע למסירת הבטוחות וחידושן, לא יתאפשר כל איחור(
כל מקום שצויין בו במפורש מעבר לכך גם אי חידושה בהתאם להוראות ההסכם, 

יחשבו להפרה יסודית של ההסכם המזכה את  -שהפרתו מהווה הפרה יסודית
בטל את ההסכם ובכל סעד אחר שניתן עפ"י הדין. למען הסר ספק הבעלים ל

יובהר שעבודה )להבדיל ממדידות( במתחם שתבוצע ע"י היזם ו/או מי מטעמו בלא 
שלבעלים נמסרו טרם העבודה כל הבטוחות  למעט ערבות הבדק  תהווה עילה 

י לביטול ההסכם באופן מיידי בהודעה ליזם מב"כ הבעלים שעליה חתומים חבר
נציגות וזאת על אף הוראות הביטול האמורות בהסכם זה, בעניין זה התחייבות ה

היזם היא התחייבות כלפי צד ג' יתר בעלי הזכויות במתחם והוא יהיה אחראי 
יובהר שהאמור בנוגע להפרה יסודית המתחם.  לשיפויים בגין כל תביעה מחוכרי 

מור לעיל  בסעיף זה, יום במסירת הדירה לבעלים כא 90האמורה באיחור של 
אינה פוטרת את היזם מפיצוי הבעלים כמפורט בהסכם זה ואינה פוטרת את היזם 

 .34.6עד למסירת הדירה ובכפוף לאמור לעיל בסעיף מתשלום שכר דירה 

היזם יהיה רשאי, לאחר מתן הודעה בכתב אשר תינתן כאמור  .34.8
לום החל ימים מראש, לשלם במקום החוכרים כל תש 15בהסכם זה לפחות 

עליהם בקשר עם העסקה ו/או היחידה הקיימת או העתידית אשר אי תשלומו 
מעכב את ביצוע העסקה, ובמקרה כאמור יהיה על החוכר להשיב ליזם את ששילם 

 בצרוף הפרשי ריבית והצמדה כחוק. 

 חילוקי דעות .35

היה ויתעוררו חילוקי דעות מקצועיים )ולא משפטיים( בין  .35.1
ים תכנוניים ו/או הנדסיים הנובעים מחוזה זה, ובכלל זה, הצדדים בקשר עם עניינ
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ושאינם זה בחוזה , בניה וקבלנות ניבכל נושאי תכנוו/או  ,ביחס ליחידות הבעלים
ו של להכרעתחילוקי הדעות הנ"ל , יובאו כרוכים בשאלות משפטיות כל שהן

"(, אשר המהנדס הפוסקשנה לפחות )לעיל ולהלן: " 15מהנדס בניה בעל ותק של 
יכריע במחלוקת ואשר פסיקתו תחייב את הצדדים ותהיה סופית ללא כל זכות 

נה בהסכמה ע"י שני וימערעור לרבות בפני ערכאות משפטיות. המהנדס הפוסק 
יום ממועד הודעת צד למשנהו כי  14בתוך הסכמה כאמור, בהעדר ו ,הצדדים

יו"ר  פוסק על ידילמהנדס הפוסק, ימונה המהנדס הברצונו להעביר המחלוקת 
  הצדדים.משתופנה אליו על ידי מי בכתב על פי בקשה לשכת המהנדסים, 

סמכות המהנדס הפוסק לא תחול על דרישות ו/או תביעות בגין  .35.2
( אלא 23 ליקויי בניה, בדק ואחריות, )למעט בקשר למסירת הדירה כאמור בסעיף 

 אם הסכימו לכך הבעלים באופן מפורש ובכתב. 

על אף האמור בכל מקום בהסכם זה שכר טרחתו של המהנדס  .35.3
הליכים ראשנים, בין דייר ליזם, שבהם המהנדס יורה שעל הדייר שני הפוסק עבור 

, ככל שיהיו, ישולם עפ"י הכרעת הפוסק לשלם, ישולם ע"י היזם ובמקרים נוספים
על אף האמור בכל מקום בהסכם זה שכר טרחתו של בעניין תשלום הוצאותיו. 

המהנדס הפוסק עבור הליכים, בין כלל הדיירים/קבוצת דיירים)יותר 
ליזם, שבהם המהנדס יורה שעל הדיירים/קבוצת הדיירים לשלם,  /הנציגות(20מ

  שהיזם ישא בתשלום ב"כ הדיירים בהליכים אלומובהר בזאת ישולם ע"י היזם.
 של יעוץ לשעת היזם כ"ב במשרד הנהוג התעריף לפיו/או בהליכי בוררות אחרים, 

 .בכיר שותף

הפוסק ינהל את הליך ההתדיינות ויתן את הכרעתו  המהנדס .35.4
אלא אם כן הסכימו ו יום ממועד תחילת 45 בתוך בהקדם האפשרי, ולכל המאוחר

 .תוקיחייב לנמק פסהמהנדס הפוסק יהיה  הארכת תקופה זו. לבכתב עהצדדים 

בכל מקרה לא ימונה מהנדס פוסק שהיו לו במהלך שלוש השנים  .35.5
שיש לו בעת שיתבקש מינויו לתפקיד ניגוד עניינים ו/או קשרי עבודה  אושעברו ו/

 ו/או חברות עם מי מבעלי המניות של היזם ו/או הדירקטורים של היזם ו/או אדם
 .זו או לצדדים לה )לרבות הקבלן המבצע( נגיעה  לעסקהלו יתה יהעניין או שבעל 

 

 

 כללי .36

על פי ההסכם או על פי  ובזכות מזכויותיצד כלשהו  לא השתמש .36.1
 של אותו צד לא ייחשב הדבר כוויתור , בזכות כאמור במועד כל דין או לא השתמש

 על הזכות האמורה.

התחייבויות הבעלים נשוא מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי כל  .36.2
הסכם זה שמילוין דרוש לשם הוצאה לפועל של הפרויקט תחולנה כ"חיוב לטובת 

כלפי  1973-לחוק החוזים )חלק כללי( התשל"ג 34צד שלישי" כמשמעותו בסעיף 
כל יתר בעלי הזכויות במתחם אשר התקשרו או יתקשרו בעתיד עם היזם בהסכמי 

ט וזאת אף אם חתמו בעלי הזכויות הנ"ל על פינוי בינוי לצורך הקמת הפרויק
חוזים נפרדים ובמועדים שונים. ולכן, ידוע לבעלים החתום על הסכם זה כי בעלי 
הזכויות האחרים יהיו רשאים לתבוע אותו בגין נזק שיגרם להם כתוצאה מכך 
שהבעלים החתום על ההסכם לא קיים את התחייבויותיו על פיו. יובהר שסעיף זה 

ו/או עקב הפרה יסודית  6במידה שההסכם יתבטל ו/או בטל עפ"י סעיף לא יחול 
 לעיל , לפי העניין. 34.7של היזם המנויות בסעיף 

הסכם זה ממצה את כל ההסכמות בין הצדדים ולא יהיה תוקף  .36.3
לכל התחייבות, הצהרה, מצג, הסכם, הבטחה או הסכמה בין הצדדים, אשר קדמו 

לונים, דגמים ו/או איורים של הפרויקט שנערכו להסכם זה ולא נכללו בו לרבות ע
לצרכי המחשה בטרם הוצאת היתר בנייה 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  .36.4
 שייערך בכתב וייחתם ע"י הצדדים.
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ים מתחייבים לנקוט כל פעולה, לחתום על כל מסמך הצדד .36.5
פי הסכם זה ולצורך מימושו של -ולנהוג בתום לב לצורך מילוי התחייבויותיהם על

 הפרויקט.

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה לעיל, לבתי המשפט המוסמכים  .36.6
באזור ירושלים תהיה הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל הקשור ונובע 

 מהסכם זה.

הודעה כללית הנוגעת לכלל בעלי הזכויות בבניין ו/או במתחם  כל .36.7
)כדוגמת מועד עריכת כנסים ו/או אסיפות וכיו"ב(, תימסר לבעלים המתגוררים 
בפועל בבניין בתיבות הדואר שלהם  ובלבד שהודעה מסוג זה לא תהיה כזו 
שתכלול תוכן הנוגע בזכויות או בחובות ולהיחשב ככזו שמתחילה את מרוץ 

 מועדים לעניין הסכם זה. ה

על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, כל הודעה ו/או פניה  .36.8
ששלח היזם לחוכרים הנדרשת על פי ההסכם  תישלח עפ"י הכתובות המופיעות 

עליה הודיע   ו/או בחו"ל, בנספח ב' )דואר ודוא"ל( )או לכתובת אחרת בישראל
רשום, ודוא"ל )לכל הכתובות  ו/או יודיעו, מעת לעת, החוכר/ים ליזם( בדואר

ימי עסקים מיום שליחתה בדואר  25שבנספח ב'( ותיחשב כאילו הגיעה בחלוף 
ונחתמה בידי החוכר ו/או בידי קרוב משפחה מדרגה  רשום, ואם נמסרה ביד
 ביום המסירה. - ראשונה המתגורר עימו,

 .המחויביםהודעות החוכרים ליזם ימסרו כאמור לעיל בשינויים  .36.9

כלשהי, ביחס  בההט בעבריזם על ידי ה נתנה אםכי  מוסכם .36.10
(,  נספח י')כולל כמפורט בהסכם זה ונספחיו למעט )לדיירים אחרים בפרוייקט, 

בכל הקשור ליחידת החוכרים, שטחה  (כפי שהם מוצגים לחתימת הבעלים
לגבי נוסח  ינוייםנספחי ש יחתמו אםו/או  במתחם מהדיירים(, למי פרטוהמ

 "ל )ובלבד שהם מיטיביםנאזי יחולו השינויים ה – מהדייריםהסכם זה עם מי 
הדיירים לרבות  כלל על, בהתאמה הנדרשת, לדעת ב"כ הבעלים ו/או  הבעלים(

כמו כן  להלן. 36.11 הטבה נוספת כאמור בסעיף  של, למעט במקרים החוכרים
והיזם רשאי לתת להם הטבות   ובהר  שלגבי דיירי רחוב  ברגר סעיף זה לא יחולמ

 ביחס לבעלים אחרים.

 

 לעיל 36.10 על אף האמור בכל מקום בהסכם זה, לרבות בסעיף  .36.11
, יהא היזם רשאי ליתן הטבה ו/או תמורה נוספת )למעט דיירי רחוב ברגר(

 "( לחוכריםההטבה הנוספתהרלוונטיים לפתרון בעיה או מוגבלות )להלן: "
שנה  65שיהיו במועד הקובע, בני  שעפ"י חוק מגיע להם הטבות וכן לחוכרים 

ומעלה או בעלי נכות מוכרת, ושגרו בדירה המקורית החל ממועד חתימת הסכם 
זה ועד למועד הקובע, וזאת לאחר שבדק את נסיבותיו המיוחדות ו/או צרכיו 
האישיים ו/או מגבלותיו של החוכרים הנ"ל, ובלבד שהתמורה הנוספת אכן נועדה 

  לות. לפתרון הבעיה או המוגב

)נחשב על ההסכם  דיירים 36שרק לאחר חתימת לפחות  יובהר.  .36.12
הסכם תשלום לב"כ הבעלים עפ"י תנאי  לצורך מהבעלים במתחם,  50%כהחתמת 

"כ לב זה בשלב משולם להיות האמור הטרחה שכר לתשלום ובכפוף, שכר הטרחה(
החוזים לידי  לאחר מכן  , ימסרושיציג היזם ובכפוף לשקיפות התכנונית הבעלים

לב"כ  בהתחייבותוהיזם לחתימתו. יובהר שהחוזים ימסרו ליזם לאחר שעמד 
.  ולבעלים הדיירים ובכלל זאת  אישור כל התחייבויותיו שנתנו לב"כ הדיירים

יובהר שעל אף חתימת הדיירים על ההסכם אצל ב"כ, אין להם כל התחייבות 
והחזקת  ליזם כוחם בא"י להתקשרות עם היזם  כל עוד ההסכמים לא נמסרו ע

מתירים לב"כ להעביר מידע  מלא  הבעליםההסכמים אצל ב"כ הנה בנאמנות שבה 
  .לגבי זהות החותמים  והמסמכים שנחתמו עלידם 

 

מייצגים את היזם בלבד, משרד   חן ליבנת משרד עורכי הדין  .36.13
מייצג את ו/או כל משרד ו/או  עו"ד מטעמו  משה טרספולסקי  עורכי הדין 

החוכרים בלבד. מובהר בזאת שאי תשלום שכר טרחת ב"כ הבעלים כמתחייב 
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___________________ ______________________________ 
 החוכרים         515200137 קידום א.מ.ב התחדשות עירונית בע"מ ח.פ.

                                                         

מהסכמי ההתקשרויות בינו ובין נציגות הדיירים, ובמועדי התשלום/ההתחייבות, 
יהווה  הסכם זה על נספחיו, הדברו/או  בהסכם שכר הטרחה על נספחיו המצוינים

 הפרה יסודית של הסכם זה בין הבעלים ליזם. 

 
 

 לראיה  באו  הצדדים  על  החתום  במקום  ובתאריך  דלעיל:
 

 
__________________    ___________________ 

 
 
 
 
 
 
 "דעו אישור

 
"( הנני לאשר, כי החברה)" 515200137קידום א.מ.ב התחדשות עירונית בע"מ ח.פ.  דינה של כעורך

: )א( החברה קיימת על פי דין; )ב( על פי מסמכי היסוד של החברה היא רשאית לעשות את 
האישורים וההסכמות , ההחלטות)ג( התקבלו בכל מוסדות החברה כל העסקה נשוא חוזה זה; 

על החוזה חתמו מטעם היזם ; )ד( זהה בחוזה להתקשרותשלה הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות 
הנ"ל בצרוף חותמת החברה מחייבת את  ___; וכן )ה( חתימתו של מר ___אברהם ברגר ה"ה 

 החברה לכל דבר ועניין.
 

___________________________ 
 חתימה וחותמת עוה"ד

 

 אישור

חתמו כבעלים על  הזוג לא/ה בציבור, ובת/בן ידועיש לו שמבני זוג נשואים או הוא אחד הבעלים אם מי מ]ימולא 
 ]חברה ביסוד[    –הסכם פינוי 

/בן זוג בת י)למחוק המיותר( ל כי אין/יש רצהימ__________________, .ז., ת____________ , מהח"
 מנישואין ו/או ידוע/ה בציבור שלא חתום/ה כבעלים על הסכם זה.

__________          _________________________      
 הבעלים חתימת                           תאריך

 אישור בן הזוג / ידוע בציבור

_________________, ת.ז. __________________, מאשר/ת את התקשרות הבעלים  מ"הח אני
כהגדרתה בהסכם,  הנוכחיתהזכויות בדירה  מלוא"( לעניין ההסכם)" בינוי  עם היזם  –פינוי  בהסכם

בהסכם, על נספחיו, לרבות לכל הסכם  להתקשרות בן /בת הזוגונותן/ת את הסכמתי, באופן בלתי חוזר, 
כמו כן אני מסכים לשעבוד הזכויות  הבעלים. יע" שייחתםו/או הנוסח המתוקן ו/או כל נספח להסכם 

ן את הפרויקט כהגדרתו בדירה המקורית ובמקרקעין בהם היא בנויה לטובת מוסד בנקאי אשר יממ
 בהסכם ולא תהיה לי כל טענה או דרישה כלפי מוסד בנקאי זה. 

_________            _________________________         
 /ה בציבורידוע  //ת הזוג  בן חתימת                     תאריך

 
   

 


