
עיקרי ההסכם

פרויקט פינוי בינוי



הדירות החדשות  .1
1.1  הדירה – שטח התוספת לדירה החדשה הינו 21 מ"ר2 + 11% מגודל הדירה כיום בטאבו3, לדוגמה:  

● דירת 40 מ"ר בטאבו, תשודרג לדירה חדשה בגודל 65 מ"ר.  

● דירת 53 מ"ר בטאבו, תשודרג לדירה חדשה בגודל 80 מ"ר.  
מרפסת – בנוסף לתוספת הנ"ל, כל דירה חדשה תכלול מרפסת של 12-10 מ"ר4.   1.2  

חניה – לכל דירה חדשה תוצמד חניה פרטית.   1.3  
מחסן – לכל דירה חדשה יוצמד מחסן בגודל 6-4 מ"ר5.  1.4  

1.5  מפרט טכני – מפרט דירות התמורה לא יפחת ממפרט דירות היזם. מפרט טכני עשיר מצורף כנספח   
להסכם, כגון:

● מטבח: 12 מ"א ארונות הכולל כלים סניטריים ברמה גבוהה ביותר.   
●  חשמל: 7 נקודות חשמל חכמות, תריסי אור חשמליים, שעון שבת, הכנה לטעינה חשמלית בחניון.    

● חימום/קירור: מערכת לחימום הבית והמים, הכנה למזגן מרכזי.   
● ריצוף: ריצוף יוקרתי )5 דגמים לבחירה, הכולל דמוי פרקט למרפסת(.   

● כללי: דלתות פנדור, דלת מעוצבת לכניסה, אינטרקום הכולל טלוויזיה במעגל סגור.   
1.6  דמי ניהול – היזם יממן את עלות ועד הבית לתקופה של 5 שנים ממועד קבלת הדירה החדשה )מיועד   

לבעלי הדירות הקיימים שיתגוררו בבניין החדש(.

בחירת הדירות החדשות  .2
   סדר בחירת הדירות, יתבצע ע"י שמאי בעל ניסיון שייבחר ע"י הנציגות וב"כ הבעלים. 

השמאי ינקד וידרג כל דירה קיימת, באותה קבוצת דירות6, מה שיקבע את סדר בחירת הדירות.  

שכר דירה  .3
היזם יממן שכר דירה חודשי לכל דייר לכל התקופה ממועד הודעת הפינוי והבנייה.   3.1  

גובה השכירות ייקבע ע"י שמאי בעל ניסיון שייבחר ע"י הנציגות וב"כ הבעלים.  3.2  
השכירות תופקד לכל דייר בכל רבעון )שלושה חודשים( מראש.   3.3  

הדיירים יקבלו הודעת פינוי 120 יום לפני מועד הפינוי, לחיפוש ומעבר לדירה חלופית.   3.4  
היזם יממן חודש נוסף )בונוס( במידה והבעלים יפנו את הדירה לפחות 30 יום ממועד הפינוי.  3.5  

היזם ינפיק הסכמי שכירות לדירה החלופית.   3.6  

מימון אנשי מקצוע   .4
  היזם יממן את בעלי המקצוע מטעם בעלי הדירות, כגון: שכר טרחת עו"ד ב"כ הדיירים, אדריכל ומפקח בנייה 

)למפקח ניתנו סמכויות פיקוח נרחבות(, יועץ ביטוח, שמאי וכדומה.

הובלה ואריזה  .5
  לכל דייר המתפנה, היזם יעמיד שירותי אריזה והובלה למעבר וחזרה לדירה החדשה. 

במקרה הצורך, תמומן הובלה נוספת, במהלך תקופת המעבר )בכפוף להסכם(.  

מימון אדריכל פנים  .6
כל דייר זכאי להיעזר באדריכל, במימון היזם, ע"מ לתכנן את פנים דירתו )עד 5 שעות(.   

מיסיםבר יוחאי 3 - עיקרי ההסכם1  .7
  כלל המיסים הקשורים בפרויקט, חלים על היזם ובכללם מס שבח, היטל השבחה ומע"מ. 

  נדגיש שזא ת בהתאם לתקרות המס בחוק )לדוגמה מי שברשותו 2 דירות בפרויקט, או ימכור את דירתו לפני 
המועד הקבוע בחוק, אינו באחריות היזם(.

שינויים, שדרוגים או שנמוכים  .8
8.1  שינויים כגון: הזזת מחיצות פנים, נקודות חשמל אינסטלציה, ללא תשלום, ובלבד שהוזמנו לפני ביצוע   

עבודות בדירת הדייר ובכפוף לאילוצי התכנון.
שינויים בדירה הכרוכים בעלות – בהנחה של 10% ממחירון "דקל שינויים".  8.2  

שדרוג לדירה גדולה יותר – בהנחה של 10%.  8.3  
8.4  שנמוך לדירה קטנה יותר – ניתן לקבל דירה קטנה מהדירה החדשה, בכפוף לתמהיל הדירות. ההפרש   

הכספי ישולם במועד מסירת הדירה החדשה ובהתאם לקביעת השמאי המוסכם.

בטחונות וביטוחים   .9
9.1  היזם יעמיד ערבות 'חוק המכר משודרגת' בשווי הדירה החדשה וכתנאי לפינוי הדירה. שווי ערבות המכר   

ייקבע על ידי השמאי המוסכם. 
היזם יעמיד ערבות להסרת המשכנתה.  9.2  

היזם יעמיד ערבות לתשלום שכר דירה, לכל תקופת הפינוי וכתנאי לפינוי הדירה.  9.3  
היזם יעמיד ערבות לתשלום מיסים וזאת להגן על הדיירים במידה ויוטלו עליהם.  9.4  

היזם יעמיד ערבות בדק, במעמד מסירת הדירה החדשה.  9.5  
היזם יעמיד ערבות לרישום בית משותף, במעמד במסירת הדירה החדשה.  9.6  

9.7  היזם יעמיד ערבות אוטונומית למימון הליכים משפטיים )במידה והיזם יפר את ההסכם(, בסך                        
של 250,000 ₪ וכתנאי למסירת ההסכמים ליזם.

היזם יעמיד פקדון לדמי ניהול.  9.8  
9.9  היזם מתחייב לפוליסות ביטוח אשר יבטחו את בעלי הקרקע, כגון "עבודות קבלניות" ו-"חבות מעבידים"   

וזאת ממועד תחילת ביצוע העבודות ועד גמר העבודות בפרויקט.

לו"ז הפרויקט  .10
10.1  המועד הקובע – המועד ממנו מתחילים להימנות לוחות הזמנים בהסכם והוא מועד חתימת רוב הדיירים   

על פי דין.
אישור התב"ע החדשה – תוך 32 חודשים מהמועד הקובע.  10.2  

קבלת היתר בנייה – תוך 21 חודשים מאישור התב"ע.  10.3  
ביצוע הפרויקט עד לקבלת הדירה החדשה – תוך 36 חודשים מתחילת הבנייה.  10.4  

10.5  עמידת היזם בזמנים – היזם חייב לעמוד בכל "תחנת זמן" מהזמנים הרשומים לעיל, במידה והיזם לא   
יעמוד באחד מן המועדים הללו, אזי ההסכם יהיה בטל. עם זאת במידה ונוצרו עיכובים בזמנים מסיבות 

שאינן תלויות ביזם, תישקל הבקשה למתן ארכה על ידי הנציגות וב"כ הדיירים. 

שקיפות, עדכון שיתוף פעולה מלא עם הנציגות  .11
  מוסכם כי כל הליך גיבוש המתחם, קידום ותכנון התב"ע והיתר הבנייה, ייעשה בשיתוף נציגות הדיירים,           

מפקח/אדריכל מטעם הדיירים וב"כ הדיירים.
היזם יעדכן באופן שוטף )לכל הפחות כל רבעון, ובכל אבן דרך משמעותית( את בעלי הדירות.   

בברכה,
עו"ד שאול אטיאס

as.law1955@gmail.com | 077-4451750 :ב"כ הדיירים, ליצירת קשר

1 מסמך זה הינו תמצית ואינו כולל את כל הנדרש בהסכם על כן יש להתייחס אליו כתמצית בלבד. 

2 לא יפחת מ-21 מ"ר.

3 על פי מדידה שהתבצעה. מקדם זה הינו ההפרש הממוצע בין שטח הדירה הרשום בטאבו לבין שטח הדירה בפועל ולפי היתר.

4 בכפוף להחלטת הוועדה. 

5 כנ"ל – ראה ערה 4. 

6 אשכול דירות- קבוצת דירות בגודל מסוים. בפרויקט ישנם מספר גדלי דירות והם יחולקו לאשכולות )קבוצות(.


