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   הסכם
  

  2018בשת      בחודש       ביום     אשר ערך וחתם ב
  

       510609761 מספר חברהאשדר חברה לביה בע"מ     בין:
  )"החברה"או  "היזם(להלן: " , תל אביב57מרחוב יגאל אלון 

  
  ;מצד אחד                    

  

 , תל אביב151שדרות ירושלים  בביין שברחוב הדירותבעלי     לבין:
  .להסכם זה ספח "א"כהמצורף , הבית המשותף בהתאם לסח רישום  

  

תת   מס' זיהוי  שם משפחה  שם פרטי
  חלקה

תאריך   חתימה  כתובת
  חתימה

אימות עורך 
  דין

                

  מאיר
  ילי

  גבאי
  קזז גבאי

0338753940
23734353  

1          

          2      רשות הפתוח

          3  005486550  יהושפט  רפאל

          4      רשות הפתוח

  יצחק
  עליזה

  לוי
  לוי

057070807  
022271456  

5          

          6     רשות הפתוח

          7      רשות הפתוח

          8  050343961  פיס  אראלה

          9  009299116  בוסה לוי  לוה

          10  009785874  זליג  סוזה

  דפה
  דיה מור

  מדלר
  מוסקוביץ

056715527  
052257342  

  

11          

          12  038209151  שחר  אפרת

  ראובן
  שיר

  אדרי
  חכם

021784343  
021772678  

13          

          14      רשות הפתוח

  מוחמד
  סוהאם

  חמדאן
  דוח

034279190  
036590115  

15          

          16  026556738  מעין  רחמים

          17      רשות הפתוח

          18      רשות הפתוח

  לודמילה
  סרגיי

  בימיוב
  בימיוב

  

304241680  
306079641  

19          

          20  050062579  אג'ל  דבורה 

          21  302086871  סויסא  חה

          22      רשות הפתוח

          23  036732360  גולדברג  עבר

אבשלום 
  מאיה

          24  022450381  כהן 
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או  "הדיירים(כולם ביחד וכל אחד לחוד יקראו להלן: "

  )"הבעלים"
  

  מצד שי;                             
ו/או להפרות ההסכם מצידם יהיה כל אחד  הדייריםמוסכם כי בכל הוגע להתחייבויות 

בוגע  וללא ערבות הדדית בין בעלי הדירות בלעדיבאופן אחראי  דייריםמיחידי ה
או מי מהם בגין  דיירים, וליזם לא תהיה כל טעה ו/או תביעה גדית ליתר הלהתחייבויותיהם

יסודית כי הפרה  דיירים. עם זאת ידוע לדייריםכל דרישה ו/או טעה שתהיה לו כלפי יחיד ה
יזם את הזכות לבטל את ההסכם את הוראות הסכם זה יכול ותקה ל דייריםשל מי מיחידי ה

 מי איןמוסכם, כי  דיירים.מבלי שתהיה כלפיו כל תביעה ו/או דרישה מצד מי מיחידי ה
  .האחרים הדיירים מחדליאו /ו מעשיאו /ו להתחייבויות אחראיאו /ו חב הדיירים מיחידי
            

  029472222  כהן

          25      רשות הפתוח

          26      רשות הפתוח

  ירה
  ישראל- יובל

  בורג- סמו
  סמו

023758923  
023752009  

  

27          

  יצחק
  אושרת

  כהן
  פיטי

022288096  
031442601  

28          

          29  319389516  ביירקטרוב  זלמה

          30  308932250  דוד צבטקוב  עליזה

  אביבה
  אורה

  אחיטוב
  קראוס

  

030344816  
009933177  

31          

          32      רשות הפתוח

          33      רשות הפתוח

          34      רשות הפתוח

  אברהם
  סים

  דיה דורית

  אדות
  אדות

  ארי

024323339  
055648158  
057861163  

35          

          36  037051323  גורפל  הילה

          37  05006409  דלק  אומיה

  אריה
  תמר

  זילברמן
  זילברמן

055111587  
055681803  

38          

          39  038778528  אבו עקלין  סייד

          40  028572758  אלדד  אריה

          41  066530924  פלאס  יקולה

          42      רשות הפתוח

          43  055526230  הראש  דבורה

  יוסף
  יוה

  גולד
  מוחין

048406458  
048406433  

44          

  יוסף
  שושה

  מרלי
  מרלי

12305827  
54275441  

45          

          46  003067816  ברכה  בוציה

          47  024570848  כלפון  עדי

          48  028976280  הופמן  מיכל
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של כל  כבעליםרשם יו/או הזכאים לההרשומים  הבעליםוהדיירים הים   הואיל
) עליהם "המקרקעין"(להלן:  101חלקה  7074 הזכויות במקרקעין הידועים כגוש

המצא ברח'  דירות 48ובו  ביין הרשום בספרי המקרקעין כבית משותףבוי 
. )"הבית המשותף"או  "הביין"(להלן:  יפו - בתל אביב 151שדרות ירושלים 

 הימומצ"ב להסכם זה כחלק בלתי פרד הבית המשותף של מרוכז סח רישום 
 ";כספח "א

רשם יהרשום ו/או הזכאי לה בעליםוכל אחד מיחידי הדיירים מצהיר כי היו ה  והואיל
רבות כל זכויות הביה ול על הצמוד לה ,בבית המשותףשל דירת מגורים  בעליםכ

  .)"הדירה הוכחית"(להלן: הבלתי מוצלות (קיימות ועתידיות)

 חופשיות זכויותיו בדירה הוכחית שבבעלותו  כימאשר  הבעליםכל אחד מיחידי ו  והואיל 
 ימכל חוב ו/או דייר מוגן ו/או פולש ו/או שעבוד ו/או משכון ו/או זכות צד ג' כלשה ותקיו

לו להתקשרותו בהסכם  שידועה אחרת מיעה מכלאו /ו(למעט שוכרים בשכירות חופשית) 
, בין רשומה ובין שאיה רשומה, למעט אלו המופיעים בסח משפטיים הליכים לרבותזה, 

אין צו הריסה  למיטב ידיעתם כימצהירים הדיירים וכן להסכםא'  ספחהרישום, 
 18.5.05צא בוגע לביין ולא עשו בביין תוספות ביה כלשהן לאחר יום ושה

  ;ידיעתם לא קיימות בביין חריגות ביה וכן למיטב

חיזוק שמטרתה לעודד  38מס' תוכית מתאר ארצית ל 2תיקון מס' ועל פי   והואיל
במסגרת  "), יתן38תמ"א " –מבים קיימים בפי רעידות אדמה (להלן 

רוס את הביין ולהקימו מחדש לה 38תמ"א מכח ההוראות וההטבות החלות 
 תוך כדי מימוש 413ת אדמה ועומד בתקן ישראלי כשהוא מחוזק מפי רעידו

ומכח תוכיות שבתוקף, כהגדרתן  38החלות על הביין מכח תמ"א  זכויות בייה
  והגדלת מספר הדירות בביין; בהסכם זה להלן

והיזם עוסק, ביזום של פרויקטים לביה ובין היתר ביזום של פרויקטים מסוג   והואיל
היו בעל המשאבים, היסיון, הידע וכוח האדם ו 2תיקון  38ותמ"א  38תמ"א 

  ;הדרשים לצורך קיום מלוא התחייבויותיו על פי ההסכם

" )2(תיקון מס'  38בעסקה מסוג "תמ"א  יזםהלהתקשר עם והדיירים מעוייים   והואיל
כשהוא חדש ביין  הריסת הביין והקמתל זם יפעל להוצאת היתר ביההילפיה 

בהתאם להוראות תמ"א , 413רעידות אדמה ועומד בתקן ישראלי מחוזק מפי 
 למשך תקופת הביה את דירותיהם הוכחיות בבייןיפו הדיירים  .והדין 38

בביין  דירות חדשותיקבלו הדיירים הביה ועם סיום  ,במועד שיורה להם היזם
 ןבה והקומותבהתאם לשטחי הדירות החדשות  הקיים תחת הביין שיוקם החדש
, זה להסכם' ב ספחכהמצ"ב  בספחבהוראות הסכם זה, לרבות  כמפורט והכול, ימוקמו

תוכיות שיצורפו לו להסכם זה  ספח "ג"מפרט הטכי ה בהתאם לעקרוות
 זכויות בייהיקבל היזם  ובתמורה לכך ,להסכם זה "דכספח "בהמשך 

 לביין החדש היתר הבייהכך ש ,ותוכיות שבתוקף 38תמ"א  מכח במקרקעין
 ,החדשות מעבר לדירות הדיירים הוספת דירות מגורים חדשות לביין יכלול

לרבות חיות, מחסים וחלקים מהרכוש המשותף אשר יוצמדו לדירות אלו 
, והוא יהיה רשאי למוכרן לרוכשים מטעמוליזם הזכויות בהן תהייה שייכות ו

   ;כמפורט וכמוסכם בהסכם זה והכל

  והצדדים מעוייים לעגן את מערכת היחסים בייהם כאמור בהסכם זה להלן;  והואיל
  
  

  לפיכך הוסכם, הותה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
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 מבוא . 1

מהווים כמו גם הצהרות הצדדים המפורטות בו המבוא והספחים להסכם זה  . 1.1

  חלק בלתי פרד הימו.

בלבד ואין להשתמש בהן לצורך  לשם הוחותותרות הסעיפים בהסכם זה ועדו כ . 1.2

ושום דבר בחלוקה זו או בכותרות לא ישמש כראיה ו/או טעה בדבר  פרשות ההסכם.

 פרשות ההסכם או כל חלק ממו.

גם  "הדיירים", משמעותם גם ביחיד וגם ברבים, ובלשון זכר משמעו -זה "הבעלים" ו בהסכם .1.3

זה תהא אף לשון רבים,  בהסכם יחיד לשוןדבק הדברים והקשרם. ההכול לפי  –בלשון קבה 

 זה תהא אף לשון קבה, ולהיפך, הכול לפי העיין והקשר הדברים. הסכםולהיפך, ולשון זכר ב

  

  

  

  הגדרות . 2

  למוחים הבאים יהיה בהסכם זה הפירוש היתן בצידם כדלקמן:

    

  .אליהם והמחובר עליהם הבוי כל על, במבוא כהגדרתם  המקרקעין""

או  "הקיים הביין"

- ו "הבית המשותף"

  "הדירות הוכחיות"

הבוי  יפו- תל אביבב ,151שדרות ירושלים , ברחוב מגוריםביין 

דירות מגורים (דירות  48הכולל  7074בגוש  101על חלקה 

   )."הדירות הוכחיות"המגורים על הצמוד להן יקראו להלן: 

  "הביין החדש" 

  

הביין החדש שיקים היזם על המקרקעין, תחת הביין, והכולל, 

 62עד  וכן, דירות מגורים חדשות עבור הדיירים 48 בין היתר,

דירות מגורים חדשות עבור היזם, חיות, מחסים חצרות 

  וכדומה. 

"דירת הדייר 

  החדשה"

דירה חדשה אשר כל דייר מקבל בביין החדש חלף דירתו 

 להסכם זה, "בספח "ובקומה כמפורט בהוכחית, בשטח 

 27מחסן (בכפוף להוראות סעיף מרחב מוגן דירתי,  תהכולל

ספח כמפורט בבשטח והכל ובוסף מרפסת שמש  , חיהלהלן)

   .להסכם זה "ב"

לעיין חישובי שטחים מוסכם כי כל השטחים הקובים בהסכם 

זה יחושבו בהתאם לצו המכר דירות (טופס של מיפרט) (תיקון) 

"). לכל דירה תוצמד צו המכר דירות(לעיל ולהלן: " 2008- תשס"ח

על שמם בלשכת  שתימסר ליחידי הבעלים ותירשם  ות/חיה

 26להוראות סעיף  בכפוף( ומחסןרישום מקרקעין עפ"י הסכם זה 

עקרוות לויוצמדו חלקים מהרכוש המשותף, והכל בהתאם  להלן)
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 כספח "ד" ולתוכיות שיצורפו בהמשך ספח "ג" מפרט הטכיה

מוסכם כי לאחר התקיימות התאי המתלה הראשון  .להסכם זה

ת הדיירים הקיימות אשר על יערוך היזם מדידה של שטחי דירו

  בסיסה תחושב תוספת השטח לדירות הקיימות.

תכית מתאר ארצית לחיזוק מבים קיימים מפי רעידות אדמה   "38"תמ"א 

  על תיקויה ותוספותיה מעת לעת.

    

כל תכית החלה או שתחול על המקרקעין במועד הוצאת היתר/י   "התוכיות שבתוקף"

הקלות ו/או שימושים חורגים שייתו ליזם הבייה, לרבות 

  במסגרת היתר/י הבייה שיוציא היזם בפרויקט.

  

  

  

  ""זכויות הביה

  

  

  

  

  

 ביה"זכויות 

  "וספות

  

  

  

זכויות ביה קיימות במועד החתימה על הסכם זה וכפי שתהייה 

הקוב  ולא יותר ממספר המ"ר 4קבלת טופס  קיימות עד למועד

 38, כפי שייבחר היזם לממש, בין מכח תמ"א בתאי המתלה השי

ובין מכח התוכיות שבתוקף, למעט זכויות בייה אשר יידרשו 

לשם ביית דירות הדיירים החדשות, היזם יהיה רשאי לממש את 

זכויות הביה לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשם הגדלת מספר 

על פי דין ובהתאם להוראות הדירות בביין, ובתאי שיעשה זאת 

  הסכם זה. 

זכויות הביה מעבר לזכויות הביה כהגדרתן לעיל. על זכויות  לכ

  להלן. 7.5הביה הוספות יחולו הוראות סעיף 

  

כל עבודות הביה והפיתוח מכל מין וסוג שתידרשה לצורך ביצוע   "העבודות"

הפרויקט ובכלל זה: הריסת הביין והקמת הביין החדש תחתיו, 

ביית דירות הדיירים החדשות כמפורט במפרט הטכי אשר יצורף 

אשר יצורפו בהמשך להסכם זה  ובתוכיות ספח "ג"בהמשך כ

  היזם, כהגדרתן להלן. וביית דירות  כספח "ד",

שאין דירות  דירות) 110 - כל הדירות בביין החדש (ולא יותר מ   "דירות היזם"

הדיירים החדשות, לרבות חלקים מהרכוש המשותף בהתאם 

לחלקם היחסי בביין החדש, מחסים וחיות כפי שיוקצה ויוצמד 

לדירות אלה, ואשר יבו על ידי היזם במסגרת מימוש זכויות 

ה שייכות ליזם והוא יהיה הביה. הזכויות בדירות אלו תהיי

רשאי למכור אותן לרוכשים מטעמו, בהתאם להוראות הסכם זה 
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  וכל דין.

היתר/י הבייה שיאושר/ו כדין ליזם על ידי הרשויות המוסמכות   "היתר הביה"

  להסכם זה.  כספח "ט"לביצוע העבודות, ואשר יצורף/פו 

הוועדה המקומית לתכון ובייה תל אביב או ועדת משה לה או   ""הוועדה המקומית

  רשות הרישוי שלה, הכל לפי העיין.

קבלן מורשה, הרשום כדין במרשם הקבלים בהתאם להוראות חוק רישום   "המבצע"הקבלן 

ותקותיו, בעל רישיון  1969 -קבלים עבודות הדסה באיות, התשכ"ט

תקופת ביצוע העבודות ועד סיומן המלא שיהא בתוקף במשך כל  בתוקף

 סיווג מתאים על פי דין בהתאםבעל ו ומסירת הדירות החדשות לבעלים

רשומים),  סיווג קבלים( לעבודות הדסה באיות קבלים רישום תקותל

 העבודות ביצוע תחילת למועד ותקף עדכי רישום מסמך .8819- התשמ"ח

 ____כספח, יוצג בפי הציגות ויצורף להסכם הקבלן מרישיון והעתק

   בטרם וכתאי למסירת החזקה ליזם ו/או ביצוע העבודות.

" שיבצע היזם במקרקעין ואשר 2 38פרויקט מסוג "תמ"א   "הפרויקט"

במסגרתו יהרוס היזם את הביין ויקים את הביין החדש כשהוא 

, בהתאם 413מחוזק מפי רעידות אדמה ועומד בתקן ישראלי 

. הדיירים יפו פחיוולהוראות הסכם זה וס 38להוראות תמ"א 

את דירותיהם הוכחיות בביין למשך תקופת ביצוע העבודות, 

במועד שיורה להם היזם על פי הוראות הסכם זה, ועם סיום 

העבודות יקבלו הדיירים את דירות הדיירים החדשות בביין 

החדש שיוקם תחת הביין, בהתאם לעקרוות המפרט הטכי 

כיות אשר יצורפו בהמשך להסכם זה ובהתאם לתו ספח "ג"

להסכם זה, ובתמורה לכך יקבל היזם את זכויות  כספח "ד"

ותוכיות  38הבייה (כהגדרתן לעיל) במקרקעין מכח תמ"א 

  שבתוקף ויבה את דירות היזם. 

, שתמה לא יותר משלושה חברים (בעלי הבעליםציגות מטעם   "ציגות הדיירים"

בהתחייבות הבעלים ) ושהוסמכה על ידי הקיים דירות בביין

בלתי חוזרת לבצע את כל הפעולות הדרושות ממה כמפורט 

בהסכם זה, ציגות זו תהא בעלת הסמכות לביצוע הפעולות ה"ל 

ועד הבעלים כלפי היזם מרגע חתימת הסכם זה על ידי ראשון 

  להשלמת הפרויקט. 

החותמים על הסכם זה מאשרים בזאת ליזם באופן בלתי הבעלים 

חוזר כי ציגות הדיירים אשר בחרה על ידם כדין כוללת את 

           ) 3; (          .ז. ת           ) 2; (          ת.ז.            ) 1(ה"ה: 
  ;           .ז. ת

ציגות הדיירים תקבל החלטה ברוב קולות וכל החלטה שתתקבל 

ע"י רוב חברי הציגות כאמור תחייב את יתר חברי הציגות  וכן 



7  

  

 

             

              

 

ציגות לא יהיו ה חבריעל אף האמור, מובהר בזאת כי  כולם.הבעלים את 

  על פי הסכם זה ובכפוף להוראותיו לבעליםלגרוע מהתמורה  רשאים

במקרה שלא התקבלה החלטה ע"י חברי הציגות בשל שוויון 

תכריע הצבעת ו/או בשל העדרות חלק מחברי הציגות קולות 

ת כל יתר חברי הציגות ותחייב א ___________ יו"ר הציגות,

   והדיירים.

החלטה שעייה ביטול ההסכם תתקבל ברוב מוחלט של בעלי 

  מבעלי הדירות). 100%הדירות (

הדיירים יהיו רשאים להחליף את מי מחברי הציגות, מכל סיבה 

מדיירי  75%שהיא, ובלבד שחבר הציגות החלופי ייבחר ברוב של 

  ת ההחלפה ליזם ולב"כ היזם.הביין, ויעבירו הודעה בכתב אודו

"עוה"ד של 

"ב"כ או הדיירים" 

  הדיירים"

  בי ברק.  23עו"ד דן הלפרט מרחוב בר כוכבא 

  "עוה"ד של היזם"

  

  "יועצים"

  תל אביב. 2מ. פירון ושות', עורכי דין, מרח' השלושה 

  

 והפרויקטבתחומים הדרושים לשם ביצוע העבודות בעלי מקצוע בעלי סיון 

היזם מתחייב להשתמש בשירותיהם במסגרת ביית ש, זה בהסכם םכהגדרת

שייבחרו על ידי היזם ועל חשבון היזם בלבד, אשר ילוו את תכון והפרויקט, 

העבודות וביצוען, לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אדריכל, 

יועץ תועה וחייה,  יועץ איסטלציה, יועץ חשמל, קוסטרוקטור, מפקח,

  ., יועץ אקוסטיקה ויועץ איטוםיועץ פיתוח

"חוק מיסוי 

  מקרקעין"

  .1963 –חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג 

"מדד המחירים 

  לצרכן"

מדד המחירים הידוע בשם מדד המחירים לצרכן, המתפרסם בכל 

חמישה עשר לחודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדי 

חודש או כל מדד אחר אשר יבוא במקומו ואשר מטרתו תהיה 

קביעת עלית מדד יוקר המחיה במשק הישראלי, ובהעדר מדד 

כלשהו אחר יקבע בהתאם לקביעתו של בק ישראל לגבי 

  אות הצמודות למדד המחירים לצרכן. ההלוו

  "הבק המלווה"

  

  
בישראל) ומובילים מוסד פיסי (בק או חברת ביטוח מוכרים 

  אשר יעיק ליזם  אשראי לצורך ביצוע הפרויקט.

  

"מדד תשומות 

 הביה"

ידי הלשכה - המתפרסם עלמחירי תשומות הבייה למגורים, מדד 

   אשר יבוא במקומו.המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד 
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  "המתכן"

  

  

  

  

  

"המפקח מטעם 

  הדיירים"

"השמאי מטעם 

  הדיירים"

  

או ככל ויוחלף, כל אדריכלים ומתכי ערים"  OKAמשרד "

(בעל סיון והיקף פרוייקטים דומה ולאחר עדכון אדריכל 

שיבחר וימוה על ידי היזם לצורך תכון הביין החדש הציגות) 

להחיות היזם ודרישות רשויות התכון ואשר ילווה את בהתאם 

המתכן ילווה את כל  כל הליכי התכון שידרשו לביצוע הפרויקט.

שלבי התכון וביצוע הפרויקט לרבות הכת תכיות הביה להגשה 

לרשויות התכון לצורך קבלת היתרי הביה, וכן יתקן על פי 

  דרישת הרשויות. 

  

  ן. להל 12כהגדרתו בסעיף 

  

שמאי מקרקעין מוסמך אשר ייבחר על ידי ב"כ הדיירים לצורך 

הערכת דירות הדיירים הקיימות כחלק מהליך חלוקת דירות הדיירים 

להלן. היזם יישא בשכר טרחת השמאי  17כמפורט בסעיף החדשות 

  מטעם הדיירים בהתאם לסיכום שייערך בין היזם וביו. 

 ספחים להסכם . 3

 זה: רשימת הספחים להסכם

   .ומסמכי הבית המשותף סח רישום של המקרקעין -  א""ספח  . 3.1

את פרטי ההתקשרות עם הדיירים,  הכוללת הדייריםכל  של רשימה – ב""ספח  . 3.2

 הקומות בהן הן תמוקמה בביין החדש ,פירוט שטחי דירות הדיירים החדשות

להסכם זה,   17לאחר ביצוע מגון החלוקה הקבוע בסעיף . ומיקומן בקומה

יעביר ב"כ הדיירים ליזם את שיבוץ הדיירים בדירות החדשות שבחרו, 

 להסכם זה. 1- ב ספחבאמצעות 

וסח סופי של  – החדשות י לדירות הדייריםמפרט טכעקרוות ל – ג""ספח  . 3.3

 לא יפחתיהיה דומה ככל היתן למפרט העקרוי ובכל מקרה אשר , המפרט הטכי

 הסופי הטכי המפרט .)1(כספח ג'  לאחר קבלת היתר ביהלהסכם יצורף  ,מומ

 8.12בהתאם להוראות סע'  לאחר קבלת ההיתר היזם ידי על לדיירים ימסר

 .להלן

עקרוי ולא מחייב של קומה טיפוסית בה תמוקמה דירות  תשריט –" דספח " . 3.4

שתהייה דומות ככל היתן לתשריט העקרוי הדיירים. תוכיות חוק מכר סופיות 

 מהתשריט העקרוי, ,, בכפוף להוראות הסכם זההפחתובכל מקרה לא ת

 תוכיות סופיות .)1(כספח ד'  לאחר קבלת היתר/י ביהה להסכם צורפת

 8.12בהתאם להוראות סע'  לאחר קבלת ההיתר לדיירים על ידי היזם תימסרה

 .להלן
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 , לב"כ היזם ולב"כ הדייריםליזםיפוי כח בלתי חוזר מהדיירים  – ספח "ה" . 3.5

  תכון.לצורכי 

עוה"ד של הצדדים למהדיירים , , יתן להסבהיפוי כח בלתי חוזר -  "1ספח "ה . 3.6

ו/או בית המשפט ו/או כל טריבול  המשותפיםלצורכי פיה למפקחת על הבתים 

 .אחר

, לב"כ היזם ולב"כ ליזםיפוי כח וטריוי בלתי חוזר מהדיירים  – ספח "ו" . 3.7

  .הדיירים

  .בקשות לרישום הערות אזהרה –" 1ספח "ו . 3.8

דיירים לצורך מחיקת הערות ב"כ הלמהיזם בלתי חוזר יפוי כח – ספח "ז" . 3.9

 אזהרה. 

  .התחייבות בעלי משכתאות ליזם – ספח "ח" . 3.10

 .ו/כשייתן פו/יצורף –הבייה  י/היתר –ספח "ט"  . 3.11

 בוטל. – ספח "י" . 3.12

 מס שבח.פטור מהצהרות הדיירים לעיין  – "יאספח " . 3.13

 . יועצי המס של היזםיפוי כח מהדיירים למשרד  – "יבספח " . 3.14

  

הסכם זה מותה ומותלה בהתקיימם במצטבר תוקפה של העסקה שוא    – מתליםתאים  . 4

  של התאים המתלים שלהלן:

ן במועדים הקובים בהסכם זה, אזי שלהלהמתלים ככל שלא יקויימו איזה מהתאים 

 תעמוד הן ליזם והן לדיירים הזכות לביטול הסכם זה, כמפורט להלן.

מיום חתימת הסכם זה על ידי ראשון חודשים  12תוך  -  הראשוןהתאי המתלה  . 4.1

. חתימה לצרכי כל האמור בהסכם כל הדייריםחתם הסכם זה על ידי  הדיירים,

לרבות קבלת צווי ירושה ו/או אישורי אפוטרופוס ו/או הסכמות בית  זה היה

צדדים שלישיים אשר לטובתם רשומה הערה על זכויות  מאתיפויי כח משפט ו/או 

עיקולים ו/או שעבודים שלא לטובת בקים  תות הוכחיות וכן הסרהדיירים בדיר

ולרבות השלמת  )להלן 20.5- ו 20.4בסעיפים למשכתאות (שעליהן יחול האמור 

 דירההזכויות באשר  דיירים רישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין על שם

(לרבות דירות שרשומות בבעלות רשות הפיתוח  טרם רשמו על שמם הוכחית

רה לטובת היזם על הדירה והכל באופן המאפשר לרשום הערת אזה .וכיו"ב)

  הוכחית. 

ימי עסקים ממועד  14 - על אף האמור לעיל, היזם יחתום על הסכם זה לא יאוחר מ

מהדירות הוכחיות שלדירתם מוצמדים  80%חתימת הסכם זה על ידי הבעלים של 

 80%או יותר מהרכוש המשותף בביין הקיים (מועד חתימת הסכם זה על ידי  80%

   ").המועד הקובעהיזם יקרא להלן: "מהדיירים כאמור ועל ידי 
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, טרם חודשים כאמור 12חלוף ככל שעד מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם כי 

או ציגות היזם  יהיו מבעלי הדירות על הסכם זה כאמור לעיל, 80%חתמו 

המועד הבלעדי, להאריך את  ים, על פי שיקול דעתם, אך לא חייבםרשאיהדיירים 

"המועד (להלן:  בתשעה חודשים וספים הראשוןימות התאי המתלה להתקי

, וזאת מבלי לגרוע מהחובה החלה על הדיירים לפעול בהתאם לאמור )המוארך"

על ביטול ההסכם בתום המועד  ולא יודיעאו הציגות  יודגש כי ככל והיזם .לעיל

את המועד  כוהארי לויאם כצדדיהתאי המתלה הראשון, יראו את ה להתקיימות

מבלי  ,להתקיימות התאי המתלה הראשון עד למועד המוארך כהגדרתו לעיל

   לתת הודעה פרדת על כך. או הציגותהיזם  ושיידרש

 ,הבלעדי ו, על פי שיקול דעתיהא רשאי (אך לא חייב) היזםאמור לעיל, בוסף ל

עד   זה חתמו כל הדיירים על הסכםלמרות שטרם  כי ,ב"כ הדייריםבכתב ללהודיע 

, מתחיל המועד המוארך שלעילהמועד להתקיימות התאי המתלה הראשון או 

מטעם הועדה המקומית לביצוע  ,היתר ביה לקבלת היזם בהליכי התכון

ים התאי המתלה הראשון. במקרה כאמור יחלו וקכאילו , העבודות, על חשבוו

מהיום שבו הודיע היזם כי הוא לקיום התאי המתלה השי  המועדיםאת  תלמו

קבלת החלטת הועדה  היה ובמועדאולם  ,מתחיל את הליכי התכון כאמור

 100%לא תהייה חתימות של  המקומית לאשר את היתר הביה בתאים

טובת ו/או על מסמכי השעבוד ל על התוכיות להיתראו /מהדיירים על ההסכם ו

, ייעצר מיין הימים עד להשלמת החתימות כאמור, ויחל שוב עם בק המלווהה

החל היזם בהליכי התכון  .(גם אם יתה הודעת היזם כאמור לעיל) השלמתן

בטרם קיום התאי המתלה הראשון, ישא על חשבוו בכל ההוצאות הכרוכות בכך 

אין באמור כדי לגרוע  אוחר יותר מכל סיבה.יבוטל ההסכם מגם במקרה בו 

ו/או מחובתם של הדיירים  מזכותו של היזם לתבוע יחיד דיירים שהפר את ההסכם

להשלים את כל התאים הדרשים לחתימה כמפורט בפסקה הראשוה לתאי 

  המתלה הראשון.

, יתן היתר ביה מטעם הקובע מהמועד חודשים 26 תוך – השיהתאי המתלה  . 4.2

אשר יתיר את הקמת הביין החדש והפרויקט  העבודותהוועדה המקומית לביצוע 

 מ"ר  9,500יהיה  כאשר שטחן הכולל של דירות היזם ודירות הבעלים החדשות

ובלבד  כולל ממ"דים)לא ( לצורך הקמת הפרויקט ליזם שטחים עיקריים לביה

 . שלא הוגשו התגדויות ו/או עררים לבקשה לקבלת היתר ביה

לבקשה לקבלת היתר ככל שיוגשו התגדויות ו/או עררים על אף האמור לעיל ו  

ו/או ככל ויוהלו הליכי שיתוף הציבור על ידי הוועדה המקומית או  כאמורהביה 

יוארך  ,היתרבקידום/קליטת הבקשה ל ו/או ככל ויחולו עיכובים מי מטעמה

עד לקבלת החלטה בהתגדויות ו/או המועד להתקיימות התאי המתלה השי 

   .הסרת העיכובים כאמורו/או הליך שיתוף הציבור עד לסיום ו/או בעררים 
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מוסכם כי ככל שלא יתקבלו אצל ב"כ הדיירים עד למועד הקוב להוצאת היתר     

ביה כאמור לעיל, כל מסמכי השעבוד לטובת הבק המלווה, כשהם חתומים על 

, אז וזאת מטעמים הקשורים בדיירים בפי ב"כ הדייריםידי הדיירים ומאומתים 

 הפקדתם בידיו.ידחה המועד הקבוע בסעיף זה לעיל להוצאת היתר ביה עד ל

 מ"ר 9,500-  ובמסגרתו יאושרו פחות ממוסכם כי במקרה בו יאושר היתר הביה 

יהיה רשאי היזם (אך לא חייב)  כולל ממ"דים)לא ( ליזםשטחים עיקריים לביה 

ובלבד שלא יקטן , השילהודיע לדיירים כי למרות האמור התקיים התאי המתלה 

  להלן.   8.5ה המוסכמת בסעיף שטח הדירות של הדיירים בכפוף לסטיי

ו/או שייתן  הביה במקרה בו היתרמבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם כי 

המבוקש על  הביה להיתר יתאמולא ההחלטה לאשר את הבקשה להיתר בתאים, 

במספר הדירות ו/או הקומות שיבקש היזם  הפחתהתהיה באופן בו , היזםידי 

או ו/או שתוטל על ידי הועדה המקומית מטלה ציבורית  במסגרת הבקשה להיתר

אזי , שיש בה כדי לפגוע בכדאיות הכלכלית של הפרויקטדרישה תכוית אחרת 

בכל מקרה בטרם משלוח וההחלטה בתאים  ממועדימים  30יהיה רשאי תוך היזם 

ברצוו לסגת  כי וב"כ הדיירים לציגות הדייריםלהודיע הודעת הפיוי לדיירים 

השי , יראו זאת כאילו לא התקיים התאי המתלה ובמקרה כזהמהעסקה, 

מוסכם  .ולצדדים לא תהייה כל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה האחד כלפי השי

על מת לקבל  ראויה ויבצע את כל הפעולות הדרושות, כי היזם יפעל בשקידה

כאמור יוקו לבעלים  במקרה על ידו.שיתבקש כפי  היתר שתואם את היתר הביה

 הסכםעל ידי היזם האחר עימו יתקשרו הבעלים לאחר ביטול  הוצאות החזר כגד(

, כל תוצרי התכון וכל תוצר אחר שהופק על ידי היזם בקשר עם הפרוייקט) זה

  . לרבות כל תוכית ו/או דו"ח ו/או בדיקה שביצע היזם עד אותה עת

אשר היטל ההשבחה  בגין ו/או חיוב השבח חיובי מס – השלישיהתאי המתלה  . 4.3

₪ _______________  יעלו עללא פרויקט מסגרת היהיה על היזם לשאת בהם ב

ו/או הטבות לשיעור מס וזאת לאחר קבלת כל הפטורים ממס שבח במצטבר, 

מובהר, כי בכל  .להסכם זה "ביבספח "בהתאם להצהרות הדיירים מוטב, הכל 

או את  היתר הביה יראו תאי זה כתאי שהתקייםמקרה בו היזם יוציא את 

   .היזם כמי שויתר על קיומו של תאי זה

 לדיירים , להודיע)לא חייב ךא(בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, יהיה רשאי  ,היזם

יישא ם ובמקרה כאמור מתקייהשלישי האמור לעיל התאי המתלה אף כי על 

ובכפוף  כאמור לעיל ושיחולככל ההשבחה  או היטלו/ תשלום המסהיזם ב

להוראות הסכם זה לעיין התחייבות הדיירים להמחות ליזם את זכותם לפטור 

   ., לעמוד בהוראות הפטור וכדומהממס

בטרם  על ידי היזם ליווי פיסי לפרויקט חתימת הסכם – התאי המתלה הרביעי . 4.4

ויבצע את כל הפעולות היזם יפעל בשקידה ראויה . משלוח הודעות הפיוי לדיירים

למיטב יקט והוא מצהיר כי ת לאפשר קבלת ליווי פיסי לפרוהדרושות על מ

 לקבל ליווי זה. ואין מיעה כלשהי מבחיתידיעתו 
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התאים שלעיל לא יתקיים עד למועד הקוב ן מוסכם כי היה ואיזה מ . 4.5

 חובה, מבלי שהדבר יתפרש כהטלת או הדיירים היזם םרשאי ולהתקיימותו, יהי

(למעט התאי לעשות כן, להאריך את המועדים להתקיימות התאים שלעיל  הםעלי

לוותר היזם חודשים. כן יהיה רשאי  )השיש( 6לתקופה וספת בת המתלה הראשון) 

 הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי ,על התקיימות של אחד או יותר מהתאים המתלים

על פי כים את ציגות הדיירים יהדיירים מסמ. )הרביעי(למעט התאי המתלה 

להאריך בהסכמה עם היזם את המועד להתקיימות התאים המתלים שיקול דעתה 

או במקרה של  החודשים כאמורששת לאחר חודשים  12של עד בתקופה וספת 

 לאחר המועד המוארך.התאי המתלה הראשון 

כל עוד לא הודיע מי מהצדדים למשהו, בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה, כי  . 4.6

לא התקיים איזה מהתאים שלעיל עד למועד הקוב להתקיימותו (או עד המועד 

ו/או בהתאם להסכמת הציגות להארכה) או הדיירים המוארך לפי הודעת היזם 

 מתלה כלשהוי על כך שהוא מוותר על תא להודיע היזם לי לגרוע מזכותבמו

, מבלי תקף ומחייבוהאמור בו), יהיה הסכם זה  רביעי(למעט התאי המתלה ה

 שלמי מהצדדים תהייה טעות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי הצד האחר.  

מוסכם בין הצדדים, כי היזם לא יהיה זכאי לכל תמורה שהיא בעד פעולותיו  . 4.7

בשל אי קיום התאים במקרה של ביטול ההסכם מכל סיבה שהיא, לרבות 

המתלים, והיזם לא יהיה זכאי לדרוש מאת הבעלים השבת כספים כלשהם, לרבות 

כספים ששולמו עד לאותו מועד על ידי היזם לאשי מקצוע מטעם הבעלים ו/או 

, למעט במקרה בו ההסכם בוטל עקב הפרתו על ידי מי מהדיירים, מטעם היזם

 .להיפרע מהדיירים המפרים בלבדשבמקרה כאמור יהיה רשאי היזם 

בכל מקרה בו יבוטל הסכם זה כדין כאמור לעיל מתחייבים הצדדים לחתום על 

ימים ממועד ביטול ההסכם ולעשות כל שיידרש על  14תצהירי ביטול עסקה בתוך 

מת לדווח לרשויות המס בדבר ביטול העסקה וכן לפעול למחיקת הערות האזהרה 

על זכויות הדיירים רישומן לטובת צדדי ג' כלשהם  או אפשר היזםשרשם היזם 

  .בדירות הוכחיות בהתאם לקבוע בהסכם זה

  

 הדייריםוהתחייבויות הצהרות  . 5

  כל אחד מיחידי הדיירים מצהיר, מאשר ומתחייב כדלקמן: 

הדירה של  בעליםהרשום בפקס המקרקעין או הזכאי להירשם כ בעליםכי היו ה . 5.1

 בדירה הוכחיתי הוא בעל זכות החזקה הבלעדית וכ(כולה או חלקה)  הוכחית

או הדירה מושכרת על ידו לשוכר ו/, לעיל בספח "א"שפרטיה מפורטים 

  .בשכירות בלתי מוגת

 להסכם זה, כספח "א", המצורף כי הרישום המופיע בסח רישום המקרקעין . 5.2

למעט שוכרים בדירה הוכחית היו כון וכי אין לאף אדם ו/או גוף זכות כלשהי 

בשכירות בלתי מוגת ולמעט המשכתא והרישומים הוספים המפורטים בסח 

 .ספח "א", רישום המקרקעין
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ככל שזכויותיו של מי מהדיירים אין רשומות בספרי רישום המקרקעין ו/או  . 5.3

ו בעל זכויות בדירה ו/או ככל שתידרש רשומות זכויות לטובת מי שפטר או שאי

הסכמת אפוטרופוס ו/או בית משפט ו/או קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה ו/או 

קבלת אישור צד שלישי כלשהו לעסקה שוא הסכם זה ו/או דרש תיקון שם או 

ת.ז. בלשכת רישום המקרקעין ו/או במשרד הפים, מתחייבים הדיירים להשיג 

או הסכמה או לתקן את הרישום בספרי לשכת רישום המקרקעין במסגרת  אישור

לעיל ובאופן בו יתן יהיה לרשום הערת אזהרה  4.1המועדים הקבועים בסעיף 

  לעיל.  4.1לטובת היזם על הדירה הוכחית עד למועד הקבוע בסעיף 

ה וכי בהסכם זהיזם כי אין כל מיעה על פי כל דין ו/או הסכם, להתקשרותו עם  . 5.4

הוא לא חתם על הסכם או לא התחייב התחייבות כלשהי בין בע"פ ובין בכתב 

אחר לשם הקמת וביצוע ו/או צד שלישי  קבלןו/או יזם כלפי ובין בדרך אחרת 

 . ו/או פרויקט אחר בקשר עם הביין הפרויקט

החל מיום חתימת הסכם זה, מתחייב כל דייר להוג בכל הוגע למכירת כי  . 5.5

זכויותיו במקרקעין ו/או בדירה הוכחית ו/או בדירת הדיירים החדשה ו/או 

או בשיעור  בכס אחר שבבעלותו, ככל שבכוותו למכור אותו בפטור ממס שבח

  להלן. 24, אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות סעיף מס מוטב

במקרה של השכרת הדירות הוכחיות לשוכרים בשכירות בלתי מוגת, הדייר 

או שוכר קיים שיאריך הסכם שכירות קיים מתחייב להחתים כל שוכר חדש 

אשר ישכור את הדירה הוכחית לאחר חתימת הסכם לאחר חתימת הסכם זה ו

ימים מראש. לא יהיה  90 הדירה בהתראה שלזה, על התחייבות לפות את 

בחתימת ו/או באי חתימת השוכר כאמור, כדי להטיל על היזם אחריות כלשהי 

בהתאם הדירה הוכחית במועד שייקבע לפיוי  מדירת הבעלים, לפיוי השוכר

להוראות הסכם זה והאחריות לפיוי שוכרים מהדירות הוכחיות במועד הקבוע 

  בלבד. הרלווטי זה תהיה מוטלת על הדייר לפיוי על פי הסכם

 , וכי זו דירתו הוכחיתאיה מהווה מלאי עסקי עבורו הדירה הוכחיתכי  . 5.6

במידה ויתברר כי הצהרת הדייר  ., וכן כי דירתו איה מפוצלתהיחידה בביין

 הדייר במס שיחול במקרה כאמור. בעיין זה איה כוה, ישא

כי הדירה לא הועברה אליו בפטור ממס מקרוב בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין  . 5.7

במידה ויתברר כי הצהרת  חודשים עובר לחתימת הסכם זה. 24בתקופה של 

 הדייר בעיין זה איה כוה, ישא הדייר במס שיחול במקרה כאמור.

או ו/כל מסמך בקשר למקרקעין או /כל מידע ו ליזם הו/או גיל ליזם מסרכי  . 5.8

הסכם זה וכל מסמך אחר אשר עשוי להשפיע על ללדירתו הוכחית ו/או בקשר 

אין כל מידע כי למיטב ידיעתו, ו ,לוח הזמים שוא הסכם זהעל זה ו/או  הסכם

 ו/או לדירה הוכחית  ו/או מסמך הוגע, בין במישרין ובין בעקיפין, למקרקעין

  .ליזם והסכם זה שלא מסר על ידו/או לעסקה שוא 
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 מהבק המלווה,לקבל אשראי  היזם יידרשביצוע העבודות י ידוע לו שלצורך כ . 5.9

את זכויותיו במקרקעין  הבק המלווהשעבד לטובת הוא מתחייב לולצורך כך 

(לרבות חתימת  שם כךל הבק המלווהשידרשו על ידי ם מסמכיהחתום על כל ול

המסמכים כל בן/בת זוגו [אף כאלו שאים רשומים כבעלים בדירה הוכחית] על 

(וכן  שיידרש לכךימים ממועד  14בתוך שייידרשו לשביעות רצון הבק המלווה) 

או חוב בגין תשלומים שוטפים  ארוה ותלהמציא אישורי עיריה על היעדר חוב

טרם רישום המשכתא לטובת כחית בגין הדירה הו (לא כולל היטל השבחה)

לצורך רישום  בהתאם לדרישת לשכת רישום המקרקעיןוהכל הבק המלווה, 

ומאומתים ע"י  העברת מסמכי השעבוד החתומיםכגד . מובהר כי המשכתא)

לב"כ הדיירים,  הבק המלווהמציא י ,בק המלווהל מב"כ הדיירים ב"כ הדיירים

 .להלן 9.4 יףכאמור בסע כתב התחייבות

ימים ממועד שדרש לכך על ידי היזם,  14 כי הוא מתחייב לחתום, לא יאוחר מ . 5.10

על התוכיות ו/או על כל מסמך הדרש לצורך הגשת הבקשות להיתרי הביה, 

וככל שלא יחתום במועד כאמור, הוא  לבד שהם תואמים את האמור בהסכם זהוב

(במועד בו לא יצרף חתימתו, ככל להורות לב"כ הדיירים מסמיך את הציגות 

אין באמור  על התוכיות או כל מסמך אחר כאמור. ולחתום בשמויעשה כן) 

לעשות שימוש ביפוי ו/או היזם הדיירים  ב"כבסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של 

 להלן.   22.2 ףהכח בהתאם לאמור בסעי

 חובותיו לכל רשות שלטוית בגין המקרקעיןכי הוא משלם באופן שוטף את כל  . 5.11

לרבות מיסים, ארוות, היטלים ותשלומים לכל רשות שהיא,  ודירתו הוכחית

וכי במועד חתימת הצדדים על הסכם זה, לא קיימת חבות כספית כלשהי בקשר 

הוכחית והוא מתחייב לעשות כן לגבי דירת הדיירים  ולמקרקעין ו/או לדירת

. היה ויתברר כי ותר חוב כלשהוא לרשות לתה לחזקתוהחדשה מיד עם קב

אשר בגיו בגין התקופה שעובר לפיוי הדירה על ידי הדייר הוכחי  שלטוית

, מתחייב יחיד הדיירים לשלמו היזםמתעכבת הוצאת היתרי הביה על ידי 

  .והובא לידיעתו ימים מיום שתגלה 30בתוך

בעת חתימתו  ,תחייב למסור לידי היזםמבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, הדייר מ

חובות ארוה או חוב אישור על היעדר  על מסמכי השעבוד לטובת הבק המלווה

 מופה ללשכת רישום המקרקעין בגין תשלומים שוטפים (לא כולל היטל השבחה)

אישור עדכי מהרשות המקומית, המעיד על  ,במועד הפיוי, ובוסח שיידרש

חובות ארוה או חוב בגין תשלומים שוטפים (לא כולל היטל היעדר 

 . הרשות המקומית כלפיהשבחה)
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ו/או בקיום התאים כי כל עיכוב בלוחות הזמים של הפרויקט  ,ידוע לדיירים . 5.12

בה שייגרם בשל סיהמתלים שבהסכם זה לעיל (למעט התאי המתלה הראשון), 

הקשורה למי מהדיירים כאמור, יגרור אחריו בהתאמה עיכוב בלוחות 

להקמתו וסיומו של ו/או  ים כאמורהמתל םלקיום התאיהזמים/במועדים 

הפרויקט, בפרק זמן מקביל למשך העיכוב כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד 

עביר הודעה בכתב לב"כ יהיזם  .ד אותו בעלים מעכבגכ ליזםאחר שיעמוד 

ככל שלא יהיה בעיכוב כדי למוע את  .עיכוב כאמורההבעלים המפרטת את 

 התקדמות הפרויקט או חלקו יפעל היזם על מת להתקדם כאמור.

הפרויקט יהיה היזם רשאי, אך לא  על מת למוע עיכוב בלוחות הזמים של . 5.13

 שקיימת לדייר במקומוחייב, לשלם כל סכום שהוא ו/או לפעול להסיר כל מגבלה 

, והדייר מתחייב כי במקרה יום 14וזאת לאחר מתן הודעה מראש לדייר בת 

כאמור יקוזז הסכום שישלם היזם במקומו בתוספת הפרשי הצמדה למדד 

דמי השכירות להם זכאי הדייר מ 10%המחירים לצרכן וריבית שתית בשיעור של 

עבור שלושת חודשי (אך לא מדמי השכירות  בהתאם להוראות הסכם זה

השכירות של הדייר דמי ערבות יפחת מ, וכן השכירות הראשוים שממועד הפיוי)

היזם יעכב את מסירת דירתו החדשה ככל שלא סולק חובו של הדייר, בהתאם. 

ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת של הדייר עד להסדרת מלוא החוב ליזם 

ם להותיר את הערת האזהרה שרשמה לרבות זכותו של היז ליזם על פי כל דין

בגין הסכם זה ו/או לרשום הערת אזהרה חדשה על דירת הדייר עד לקיזוז מלוא 

  .החוב של הדייר הרלבטי כלפי היזם כאמור בהסכם זה

עובר לתחילת ביצוע העבודות הוא מתחייב לאפשר ליזם ו/או מי מטעמו להיכס  . 5.14

ו/או להיכס לשטח הביין לצורך לדירתו הוכחית לצורך מדידות ו/או בדיקות 

(ככל שיהא בכך צורך), ולאחר מסירת החזקה בדירת  צילומים של הביין

או מי מטעמם /הדיירים החדשה הוא מתחייב לאפשר ליזם ו/או לקבלן המבצע ו

להיכס לדירתו לצורך השלמת העבודות ככל שיידרש, ובלבד שהדבר יעשה 

 ובהתאם לדין ולאמור בהסכם זה להלן , בשעות סבירותבתיאום מראש עימו

ובתאי שלא יהיה בכל הפעולות האמורות בסעיף זה דלעיל כדי לפגוע בשימוש 

. היזם הקיים ו/או החדש הסביר והוח בדירה הוכחית ו/או החדשה ו/או בביין

לסלק כל לכלוך ו/או זק שייגרם כתוצאה , לקדמותומצב הדירה מתחייב להשיב 

ולשפות את הדייר בגין כל זק שיגרם, ככל שיגרם, לדירה  מביצוע עבודות בדירה

  . בעקבות כיסת היזם ו/או מי מטעמו לדירה
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בשום צורה  על הסכם זה הוא מתחייב שלא להתגד וכי החל ממועד חתימת . 5.15

לכל רשות ממשלתית ו/או רשות עירוית היזם שהיא, לכל בקשה שתוגש על ידי 

מור לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האלצורך ביצוע הפרוייקט ו/או מוסד תכון 

פייה  ,וכיו"ב ביה, בקשה לתיקון צו בית משותףה ילקבלת היתרלעיל, בקשה 

 רו לעסקה שוא הסכם זהלמפקח על הבתים המשותפים לצורך קבלת אישו

והכל בכפוף לכך שכל בקשה  38 לתמ"א 27ידי שימוש בהוראות סעיף ולרבות על 

וכן מצהיר ומאשר מטעם היזם תהא בהתאם להוראותיו של הסכם זה על ספחיו 

הדייר כי בכפוף לעמידת היזם בהתחייבויותיו כלפי הדיירים במסגרת הסכם זה 

ידוע לו והוא מאשר כי תכון הביין החדש יעשה ע"י המתכן בהתאם להחיות 

ככל היזם ישתף פעולה עם היזם ודרישות רשויות התכון והדייר מתחייב כי 

 . שיידרש לצורך כך

5.16 . ו מעוו החופשי מ ןייכי היוכי מצא את  בהסכם זה היזםלהתקשר עם רצו

 .העסקה שוא הסכם זה מתאימה לצרכיו

כי במידה ולאחר חתימת הסכם זה יוטל על זכויותיו במקרקעין עיקול ו/או  . 5.17

שעבוד ו/או משכתא ו/או הערה כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו, ישלח הדייר 

את הסכמת ליזם ימציא הדייר , והטלתובסמוך לאחר  הודעה בכתב על כךליזם 

 120 - מיד ולא יאוחר מ, ו/או יסיר את העיקול כאמור הצד השלישי להסכם זה

יום מהטלתו, ככל והוטל לאחר קבלת  90 - , אך מיד ולא יאוחר מוימים מהטלת

  .החלטת ועדה מקומית ליתן היתר ביה בתאים

ו/או כי לאחר מועד חתימת הסכם זה היו מתחייב כי לא ירשום משכתא חדשה  . 5.18

או וככל ורשומה משכתא ו/או ברשם המשכוות על זכויותיו במקרקעין משכון 

על זכויותיו במקרקעין במועד החתימה על הסכם זה, היו מתחייב כי לא משכון 

 .א באישור היזםאל ם ההלוואה המובטחת במשכתא או המשכוןיגדיל את סכו

במקרים חריגים אשר בהם ייתן אישור היזם מראש ובכתב יחול האמור בסעיף 

 להלן. 5.19

לאחר קבלת אישור היזם אך ורק לעיל ו 5.18על אף האמור בסעיף כי במידה ו . 5.19

סכום  להגדלתשום משכתא חדשה על זכויותיו במקרקעין ו/או ירמראש, ל

היו מתחייב לשאת בכל תשלום ו/או  ,יןעל זכויותיו במקרקעהרשומה המשכתא 

מרישום או כתוצאה אשר תידרש ו/או עלות וספת כלשהי אגרה ו/או עמלה 

  .כפי שתוצג לו על ידי היזם מבעוד מועד הגדלת המשכתא על ידו כאמור
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לזכאותם לפטור  של כל הדיירים בוגע לל הצהרותלהסכם זה כו ספח "יב" . 5.20

ממס שבח במכירת דירתם הוכחית ומכח איזה חלופה בהתאם לחלופות 

.ב. לחוק מיסוי מקרקעין ו/או הוראה חוקית אחרת חל 49המצויות בסעיף 

האמור למיטב ידיעתו הפטור, וכל אחד מיחידי הדיירים מצהיר ומתחייב כי 

להמשיך ולעמוד  בספח "יב" בכל הוגע אליו כון ומדויק וכי הוא מתחייב

בתאים לקבלת הפטור ולאפשר ליזם לעשות שימוש בפטור לצרכי העסקה שוא 

הסכם זה גם לאחר חתימתו על הסכם זה. מוסכם, כי אין באמור לעיל כדי לשלול 

מהדיירים שימוש בפטור וסף (ככל שיהיו זכאים לו) ובלבד שלא ימע יצולו של 

טור עליו הצהיר הדייר במסגרת ספח הפטור לטובת הסכם זה. ככל שימע הפ

יישא בתשלום הפרש מס השבח שיוטל על  "יב" כתוצאה מהשימוש בפטור הוסף,

היזם ככל שיוטל הין החישוב שערך היזם ובין שומת המס דה פקטו, בגין מכירת 

של  חלקו בזכויות הבייה ו/או בדירתו הוכחית ליזם באחרויותו ועל חשבוו

הדיירים מתחייב, כי בהתאם לשיקול דעת היזם מ אחד כל ,בוסף. אותו דייר

שימוש בפטור ממס שבח בגין  השל היזם, יעש המיסוי יועץלהמלצת  בהתאםו

לחוק מיסוי  88, אשר חל מכוח תיקון 5בהתאם לפרק חמישי  38עסקת תמ"א 

הטבות בהתאם לשיעור מס מוטב על פי הוראות סעיף ב שימוש יעשהמקרקעין או 

את יועץ המס כי ככל  יחה היזם) לחוק מיסוי מקרקעין. 3א(ב48וסעיף ) 2א(ב48

וזאת מבלי ליצור חבות עודפת במס  88תיקון  מכחויתן לעשות שימוש בפטור 

ליזם מעבר לחבות שתיווצר כתוצאה מיצול פטור אחר העומד לטובת הדייר, אזי 

  . כאמור 88יועץ המס של היזם יבחר לעשות שימוש בפטור על פי תיקון 

ו/או הצהרתו כאמור  לעיל 5.20דייר אשר לא יעמוד בהתחייבותו כאמור בסעיף  . 5.21

יפר את התאים לפטור ממס שבח לאחר  כוה ו/או בלתיתתברר כ "ביבספח "

 זכויות הבייהב חלקו מכירתבתשלום מס השבח בגין שא יי ,חתימת הסכם זה

  .אם וככל שיושת חיוב בגין מס שבח ליזם ו/או בדירתו הוכחית

למען הסר ספק, מובהר כי בעלים אשר איו זכאי לפטור ממס שבח ו/או למס  . 5.22

מוטב ואשר הצהיר על כך במסגרת שאלון המס מטעם היזם המצורף כספח ___, 

לא יחויב בתשלום המס וכי מס השבח במקרה כאמור יחול וישולם על ידי היזם 

 .שאלוים להעביר+  מזרחי מול דיקהלבועם חשבוו הבלעדי. 

כי היזם יהיה זכאי לעשות, ככל היתן, שימוש  ,מצהיר ,כל אחד מיחידי הדיירים . 5.23

בפטור מהיטל השבחה החל על ביית דירת הדיירים החדשה, בהתאם להוראת כל 

) לתוספת השלישית לחוק התכון והביה, 1.ג.(19דין ולרבות בהתאם לסעיף 

"). דייר שלא יעמוד בהתחייבותו התוספת השלישית" (להלן: 1965- תשכ"ה

כאמור בסעיף זה לעיל יישא בתשלום היטל השבחה אשר יחול בגין דירת הדייר 

החדשה. יובהר, כי חיוב בהיטל השבחה שאיו ובע מסירובו של הדייר לחתום 

על המסמכים הדרושים למימוש הפטור ו/או מהפרת התחייבותו כאמור בסעיף 

  , יחול על היזם. במקרה שהדייר איו זכאי לפטור) (לרבות זה
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ת החזקה בדירות הדיירים החדשות יהיה רשאי רידוע לדיירים כי לאחר מסי . 5.24

תוח יוכן להשלים את עבודות הפ דירות היזםעבודות הגמר בהיזם להשלים את 

, ובלבד שלא יפגע השימוש הסביר של הדיירים בדירות הדיירים בפרויקט

חודשים ממועד  6עבודות הפתוח יסתיימו תוך עבודות הגמר ווכן כי  החדשות

שלא . האמור בסעיף זה בתאי הראשוה ההחדשהדיירים מסירת החזקה בדירת 

 .על הצמוד להןתיפגעה דרכי הגישה של הדיירים לדירות הדיירים החדשות, 

להסכם זה כולל פירוט לגבי שטחי דירות הדיירים החדשות, הקומות  ספח "ב" . 5.25

בהן תמוקמה ומיקומן בקומה והדיירים מאשרים בחתימתם כי אלו מוסכמים 

  .להלן 17והכל בכפוף למגון החלוקה המפורט בסעיף  עליהם ומאושרים על ידם

ועדה ימים ממועד קבלת החלטה עקרוית של ה 45הדיירים מתחייבים, בתוך  . 5.26

חוק המקרקעין המקומית למתן היתר ביה בתאים לפרויקט, בהתאם לאמור ב

חוק (להלן: " 2008 –תשס"ח  (חיזוק בתים משותפים מפי רעידות אדמה)

ולבקשת היזם, לפות למפקחת על או ממועד אחר כפי שיקבע על פי דין ") החיזוק

באמצעות ב"כ , חוק החיזוקלכל ערכאה אחרת בהתאם ל ואהבתים המשותפים 

ולשתף פעולה ככל  לצורך כך,על ידי היזם או כל עו"ד אחר שייבחר  הדיירים

 לקיום החלטה לרבות( ההחלטות כל כימוסכם  שיידרש לצורך פיה כאמור.

או  יהול ההליך בפי המפקחת קיטת או בקשר עם  )אחרת החלטה וכל פשרה

היזם ישא  .היזם של הבלעדי דעתו לשיקול בהתאם יתקבלו כאמורהליך אחר 

על פיה למפקחת ו/או הקשורים ללבדו בכל תשלום ו/או הוצאה הובעים 

ו/או לבית המשפט, לרבות, אגרות, שכר טרחה ב"כ הדיירים, שכ"ט המקרקעין 

ו/או תשלומים כי ככל וייפסקו הוצאות  ,מוסכםמומחים, הוצאות ההליך וכד'. 

ו/או תשלומים במסגרת ההליך בפי המפקחת, הרי שהוצאות לזכות הדיירים 

מוסכם כי האמור איו מתייחס לתקבולים בגין תביעה אלו יועברו אל היזם. 

על ידי הדיירים באופן עצמאי ובלי קשר לתביעה על פי חוק  כספית, ככל ותוגש

 .החיזוק כאמור

יין שלט בחזית הבלהתקין היזם יהא רשאי  סיום הביה,לאחר ידוע לדיירים כי  . 5.27

באופן, צורה, גודל, חומר, גופן וכו' כל  –  ו/או באחד מקירותיו החיצויים  החדש

ובלבד שהצבתו של השלט לא כמקובל בפרויקטים בהיקף מסוג זה, אחד מאלה 

מכל סוג  ו/ואו מיעת גישה לדירה ו/או לביין תגרום הסתרה ו/או הפרעה אחרת

מתחייב היזם כיזם של הבית ו/או הפרויקט.  ומאשר ימתג את ש -  למי מהדיירים

לתחזק את השלט ולבצע כל תיקון ו/או שיפוץ ככל שיהא חוץ מעת לעת על 

תידרש ע"י הרשויות בגין שוכן לשלם כל אגרת שילוט ו/או אחרת ככל ו חשבו

למן מועד התקתו וכן לשאת בכל הוצאה או חיוב הובעים ו/או הקשורים  השלט

 .את הדיירים בגין כל חיוב שיוטל עליהם, ככל שיוטללשלט ולשפות 

  

  

 היזםהצהרות והתחייבויות  . 6
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  מצהיר ומתחייב בזאת:היזם 

, היכולת, , המיומות, כח האדםכי הוא בעל הידע, הכישורים, היסיון . 6.1

הפרויקט באופן, במועדים ובתאים ביצוע לשם  ים הדרשיםיהאמצעים הכספו

 דיןכ רשוםביצוע העבודות יתקשר עם קבלן לשם  וכי המפורטים בהסכם זה

 - בפקס הקבלים על פי חוק רישום קבלים לעבודות הדסה באיות, התש"ט

ובעל סיווג מתאים כדין. להסרת ספק מובהר, כי אין בביצוע העבודות על  1969

ידי הקבלן המבצע, בכדי לגרוע מאחריותו המלאה של היזם כלפי הבעלים ו/או 

 א התחייבויותיו של היזם על פי הסכם זה וספחיו באופן מלא. מביצוע מלו

כי בכפוף להתקיימות התאים המתלים הוא מעויין להתקשר עם הדיירים  . 6.2

 בהסכם זה, ואין כל מיעה חוקית או אחרת הידועה לו המועת ממו מלהתקשר

 .ולמלא אחר הוראותיו בהסכם זה עם הבעלים

ת הדיירים בביין בהתאם לסח הרישום של כי הוא ראה, בחן ובדק את זכויו . 6.3

הביין ולמסמכי הבית המשותף, את המקרקעין ואת סביבתם, את מצבם הפיזי 

המשפטי והתכוי בלשכת רישום המקרקעין וברשויות הרלווטיות השוות, 

ואת אפשרויות הביה והתכון  בדק את תוכיות הביין החלות עליהם

מצבם הפיזי המשפטי והתכוי, ביקר בביין, , את במקרקעין והגישה אליהם

בחן ובדק אותו, את סביבתו, את מיקומו ואת הגישה אליו, וכי בכפוף 

להתקיימות התאים המתלים, לכוות מצגי והצהרות כל אחד מהדיירים 

ולמילוי הדיירים אחר מלוא התחייבויותיהם, כאמור בהסכם זה, מצא אותם, 

כל התחייבויותיו על פי הסכם זה, ואין ולא מתאימים למטרותיו ולמילוי 

של ברירה, אי התאמה, מום, פגם ו/או כל טעה אחרת  תהייה לו כל טעה

ו/או  כלפי הדייריםו/או דרישה מכל סוג שהיא ו/או תביעה בקשר למקרקעין 

 .בקשר להתאמת המקרקעין לשם ביצוע הפרויקט שוא הסכם זה

בהסכם זה ולא כי לא יתה כל תמורה עודפת למי מהדיירים מעבר למפורט      . 6.4

במקרה בו  ., ללא קבלת אישור מאת ציגות הדייריםכאמורתיתן תמורה עודפת 

יתן אישור הציגות כאמור, למי מהדיירים האחרים לא תהיה כל טעה ו/או 

  תביעה בגין ובקשר לכך.

ם הדרושים בכל הוגע לחתימה על הסכם החברה רשומה כדין והתקבלו האישורי . 6.5

 זה ולביצוע הפרוייקט.

היא תמורה הולמת לביצוע הפרויקט ולקיום כל  התמורה לפי הסכם זהכי  . 6.6

הדיירים התחייבויותיו במלואן ובמועדן על פי הסכם זה, לרבות מסירת דירות 

 לבעלים. החדשות

להוצאת  ויפעללמועד סיום ביצוע העבודות  עד 4כי הוא מתחייב להוציא טופס  . 6.7

כהגדרת מועד סיום ביצוע העבודות (לאחר  במועדים הדרשים בדין תעודת גמר

מוח זה להלן) למעט אם יחולו עיכובים שאים בשליטת היזם ושאין באפשרותו 

 באופן סביר למוע, שאז תוארך התקופה בהתאם.
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כי הוא וכל מי מטעמו יבצעו וימלאו את כל הוראות הבטיחות, לפי כל דין ו/או  . 6.8

 לדיןהוראות משרד העבודה ו/או כל הוראות, של כל גוף מוסמך אחר בהתאם 

צוע העבודות יבלפי דין ביקוט, בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים ו

 מסוג העבודות שוא הפרויקט.

ו/או באמצעות הקבלן  כי היו מתחייב להעסיק, בעצמו על חשבוו ואחריותו . 6.9

עובדים, יועצים ובעלי מלאכה מקצועיים ומוסים בעלי הרישיוות  המבצע

מועד. למען הסר ספק, היזם לא יהיה הדרושים לביצוע העבודות והשלמתן ב

רשאי להעסיק, בין בעצמו ובין באמצעות קבלים מטעמו, עובדים שאים 

 חוקיים ו/או עובדים ששהייתם בישראל אסור על פי כל דין.

מהל עבודה מוסמך בעל רישוי,  המבצעבביצוע העבודות יועסק מטעם הקבלן  . 6.10

לציגות על זהות מהל העבודה מיומן ומוסה ויפקח על ביצוען. היזם יודיע 

 ה"ל.

כי למרות שהיזם יהיה רשאי להעסיק בביצוע הפרויקט, יועצים, קבלים,  . 6.11

עובדים ובעלי מלאכה אחרים, רשות זו לא תשחרר או תגרע מאחריותו המלאה 

של היזם ו/או מהתחייבויותיו כלפי הבעלים, לרבות בכל הקשור לאחריות על פי 

ריות. מובהר בזאת והאחים ותיקוים בתקופות הבדק דירות, לליקויהמכר  קחו

שיועסקו כי כל העובדים, הקבלן, בעלי המלאכה וקבלי המשה (על עובדיהם), 

העבודות, לא ייחשבו כעובדי הבעלים, ולא תחול על הבעלים ע"י היזם בביצוע 

ספקי אחריות כלשהי כלפי העובדים או בעלי המלאכה או קבלי המשה או כלפי 

 ציוד וחומרים של היזם ו/או הקבלן או כלפי צד שלישי כלשהו בקשר לפרויקט.

ת לא יעשה שימוש בחשמל הציבורי ו/או במים לצורך השלמ 4לאחר קבלת טופס  . 6.12

ל והמים מדירות היזם אלא אם יקבל על עצמו לשלם את מלוא חשבוות החש

 לתקופה שבה יעשה בהם שימוש. בגין הצריכה בפועל המשותפים

כי לא יתקין מתקים לתקשורת סלולארית במקרקעין ו/או על גג הביין החדש  . 6.13

מו וכי דירותיו לא יימכרו ו/או יושכרו על ידו לחברות תקשורת ו/או סלולר. כ

כן מתחייב היזם לכלול בתקון הבית המשותף הוראה בדבר איסור התקת או 

 הצבת מתקים כאמור. 

יפעל בשקידה ראויה לקבלת היתר בייה ולהשלמת ביצוע הפרויקט והעבודות  . 6.14

 בלוח הזמים הקבוע בהסכם זה.

מתחייב לקוט בכל הפעולות הדרושות לשם אישור הפרויקט, קבלת כל  . 6.15

יוות לביצוע העבודות על ידי הגופים המוסמכים והכל עפ"י ההיתרים והריש

תוכיות הבייה המאושרות ועל פי הוראות הדין, ובכלל זה לשלם את כל 

האגרות, ההיטלים והתשלומים שידרשו לשם כך לרבות תשלומים כאמור בגין 

והכל בכפוף להוראות הסכם זה  היטלי פיתוח, היטלי השבחה, כבישים, מדרכות

 . הוראות סעיף __ להלן ובפרט
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בטיב, ברמה ובחומרים טובים בהתאם למפרט, מקום שקבע  יבוצע הפרויקט . 6.16

תקן ישראלי לחומר או לעבודה מסוימים, יהיו החומר או העבודה באיכות, 

 שאיה חותה מן הרמה הקבועה בתקן הישראלי. 

יבצע על חשבוו את כל הפעולות המשפטיות הדרושות לצורך  . 6.17

רישום צו הבתים המשותפים ורישום תקון מוסכם באופן המבטא ביטול/תיקון/

 לביין החדש.  4את ההסכמות על פי הסכם זה לרבות קבלת טופס 

כי יפעל להגשת הודעות/דיווחים לרשויות מיסוי מקרקעין בגין ההתקשרות  . 6.18

בהסכם זה (לא כולל במקרה של רכישת דירות וספות/שדרוגים על ידי 

עבור הדיירים, באמצעות יועץ המס מטעמו, ובמועדים הקבועים  הדיירים), גם

בדין לכך (בכפוף לחתימת הדיירים על מסמכי הדיווח הדרשים במועדים 

שיידרשו על ידי היזם והעברת המסמכים החתומים לידיו) וישא בכל חיוב בגין  

 אי דיווח במועד (מטעמים העוצים ביזם). 

ל עבירה ו/או חריגה (שלא גרמו על ידי הבעלים לא יהיו אחראים בגין כ . 6.19

הבעלים) במהלך ביית הביין החדש וכן שהבעלים לא יחויבו לשלם כל קס 

 ו/או תשלום שיוטלו בגין חריגות אלו. 

יסלק מאתר העבודה את כל מצבורי החומרים והאשפה הקבלן המבצע כי  . 6.20

שהצטברו במהלך ביצוע העבודות ויהיה אחראי ליקיון האתר, כמתחייב על פי 

יחייב את כל דין ובהתאם להוראות הסכם זה. לאחר ביצוע העבודות, היזם 

שטחי הרכוש המשותף, את כל מלסלק ולפות מהמקרקעין לרבות  הקבלן המבצע

רים והעודפים, הציוד, הכלים, המכשירים והמכוות, האשפה המתקים החומ

החדש המבים הארעיים מכל סוג שהוא וידאג למסור את הביין  ,והפסולת

שהוא קי ומסודר ומתאים לשימוש בהתאם להיתר הבייה והדין. מובהר כי 

לא יחולו שככל שיוטלו קסות ו/או תשלומים בגין אי פיוי הפסולת במועד, 

 . הבעלים אלה על

לא ידוע לו על כל מיעה משפטית או אחרת המועת ממו מלהתקשר עם  . 6.21

הבעלים בהסכם זה ובכפוף לקיום התאים המתלים למלא אחר הוראותיו 

 במלואן ובמועדן.
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 עסקה ה . 7

הדיירים מתחייבים בזאת, בכפוף להתקיימות כל התאים המתלים, למכור ליזם  . 7.1

למעט זכויות ביה  ,המשותףחלקם ברכוש במקרקעין לרבות  יהםזכויות מלוא את

קיות וחופשיות כשהזכויות , אשר ידרשו לצורך ביית דירות הדיירים החדשות

מכל שעבוד ו/או עיקול ו/או זכויות צד שלישי כלשהן, כאשר לגבי משכתאות 

ומאפשרים ליזם , להלן 20.5- ו 20.4 פיםלטובת מוסד פיסי יחול האמור בסעי

דירות תחתיו כשהוא כולל את  לבות את הביין החדשלהרוס את הביין, 

לרוכשים  כורהיזם רשאי למאותן יהיה אשר  דירות היזםהדיירים החדשות ו

כגד היזם לפות את דירותיהם הוכחיות במועד שיורה להם ומתחייבים  ,מטעמו

והרלבטים מתן הערבויות, הביטחוות וביצוע התשלומים הקבועים בהסכם זה 

ולקבל חזקה בדירות הדיירים החדשות כשהן פויות מכל אדם , למועד הפיוי

ולהעביר את להלן  17בהתאם להוראות סעיף  במועד סיום ביצוע העבודות

בלשכת של היזם ו זכויות שרכש מהם היזם על פי הסכם זה על שמו ו/או לפקודתה

  .והכל כמפורט בהסכם זהרישום המקרקעין 

מלוא לרכוש מהדיירים את  ,בכפוף להתקיימות התאים המתלים ,היזם מתחייב . 7.2

למעט זכויות ביה אשר  ,המשותףברכוש חלקם יהם במקרקעין לרבות זכויות

קיות וחופשיות מכל כשהזכויות , ידרשו לצורך ביית דירות הדיירים החדשות

שעבוד ו/או עיקול ו/או זכויות צד שלישי כלשהן, כאשר לגבי משכתאות לטובת 

ובכפוף להתקיימות להלן,  20.5- ו 20.4מוסד פיסי יחול האמור בסעיפים 

להרוס את הביין ולבות  ,מלוא התחייבויות הצדדים וםהתאים המתלים ולקי

, ודירות היזם ותדירות הדיירים החדשכשהוא כולל את את הביין החדש תחתיו 

 יצורפואשר  והתוכיות הטכי מפרטה עקרוותל, ספח "ב"לאמור בבהתאם 

 למסור לדיירים את הדירות החדשותלהסכם זה,  "ד"- "ג" וספחים כ בהמשך

להעמיד לדיירים את מלוא הבטחוות הקבועים בהסכם  ,להלן) 17(בהתאם לסעיף 

לתקופה  להלן, 9.1, כאמור בסעיף לשלם לכל אחד מהדיירים דמי שכירותזה, 

שמיום הפיוי בפועל של הדירה הוכחית ועד למועד המסירה של דירת הדיירים 

ובלת תכולת הדירה הוכחית הלממן עלויות  ,כפי שיצוין בהודעת היזם החדשה

 9.8כאמור בסעיף ובחזרה לדירת הדיירים החדשה,  (או ליעד אחר) לדירה הזמית

ו/או לפקודתו, את הזכויות אשר  לקבל בלשכת רישום המקרקעין, על שמו ,להלן

את רישום הבית  (או לבטל ולרשום מחדש) לתקןרכש מן הדיירים על פי הסכם זה, 

כך שיתאים לביין החדש ולרשום את זכויות הדיירים בדירות הדיירים המשותף 

והכל כאמור בהסכם זה  היזם על שמםדירות רוכשי על שמם ואת זכויות החדשות 

 .לעיל ולהלן

קיום התאי המתלה הראשון, יחתום היזם על ההסכם ויעביר  לא יאוחר ממועד . 7.3

 לב"כ הדיירים.ספחיו,  ההסכם החתום על ידי הצדדים, לרבותמקורי של עותק 

בכל מקרה מוסכם, כי לא ירשמו הערות אזהרה על זכויות מי מיחידי הבעלים 

 אלא לאחר חתימת היזם על ההסכם.
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היזם מתחייב לשאת בכל התשלומים וההוצאות בגין הפרויקט בהתאם לאמור  . 7.4

  להלן.  16בסעיף 

מעבר לזכויות הביה המפורטות בתאי המתלה  וספות ביה זכויות שיאושרוככל  . 7.5

הצדדים מו"מ בתום לב לצורך חישוב התמורה שיקבלו הבעלים כגד  יהלו, השי

ככל  (בכל דרך, לרבות ביה, יוד וכד') היזםעל ידי  הוספות יההביצול זכויות 

זכויות הביה הוספות יחולקו בין הצדדים על . ויוצלו בהתאם לשיקול דעת היזם

ות כמפורט בספח ב' היחס שבין שטחים עיקריים של דירות הדיירים החדשפי 

חלוקת ובין כלל השטחים העיקריים בפרוייקט כקוב בתאי המתלה השי. 

התמורה לה זכאים הבעלים בים לבין עצמם תבוצע בהתאם לחלקיהם היחסיים 

של הבעלים שיחושבו בהתאם לשטחה של כל דירה קיימת ביחס לשטח כלל 

  הדירות בביין הקיים.

מכירת כל דירות היזם בפרוייקט, יציג היזם לב"כ  מוסכם בין הצדדים כי לאחר

הדיירים דו"ח מאושר על ידי השמאי המפרט את מוצע המחירים למ"ר 

אקוויוולטי של דירות היזם הסטדרטיות בפרוייקט (לא כולל דירות מיוחדות 

חיר הממוצע למ"ר אקוויוולטי כאמור יעלה על מהשו/או דירות קטות). ככל 

, בהתאם ליחס השטחים העיקריים של ל תמורה מעל שווי זהאזי כ₪,  29,000

דירות הדיירים החדשות כפי שאושרו בהיתר הביה לעומת סך כל השטוחים 

  העיקריים של דירות היזם כפי שאושרו בהיתר הביה (להלן: "התמורה הוספת").

הדיירים יקבלו את התמורה הוספת באמצעות שידרוגים למפרט הטכי ו/או 

לטובת ביצוע שידרוג הדירה לדירה אחרת בפרוייקט או לטובת רכישת  תקציב

  דירה וספת כפי שיסוכם בין הצדדים ובהתאם לעיתוי בו יוצג דו"ח השמאי.

 ידי על הפרויקט במסגרת וצלו שלא הוספות הביה זכויותביה ו/או  זכויות כל . 7.6

 בסעיף כאמור היזם ידי על וצלו לאאו /ולביין החדש)  4(עד לקבלת טופס  היזם

החדש  בבייןל בעלי הדירות ל), יהוו רכוש משותף של כסעיפיו תתי(על  זה

דירות היזם) בהתאם  ורוכשי(בגין דירות היזם שלא מכרו) , היזם בעלים(ה

 לחלקם היחסי ברכוש המשותף בביין החדש. 

 

 והיתר הביה תכון הפרויקט . 8

דרישות רשויות  ,תכון הפרויקט יבוצע על ידי המתכן בהתאם להחיות היזם . 8.1

. הצדדים להסכם זה מסכימים ובהתאם להוראות הסכם זה וספחיו התכון

שהמתכן ילווה את כל שלבי הפרויקט, ובפרט יכין את תכיות הבקשה למתן 

פי דרישות רשויות התכון ביה, יתקן את תכיות הביה על ההיתרי ההריסה ו

והכל בהתאם להוראות חוק התכון  ויפקח פיקוח עליון על ביצוע העבודות

  .והביה
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היזם יכין על חשבוו את כל התכיות והמסמכים הדרושים לבקשה להיתר  . 8.2

ההריסה והביה לביית הפרויקט, על בסיס התכיות העקרויות ובהתאמה 

תכון בעיר תל אביב ביחס לפרויקטים מסוג להוראות הסכם זה ולהחיות גורמי ה

 . 38/2תמ"א 

היזם יפקיד אצל ב"כ הדיירים לפי מועד הגשת הבקשה להוצאת היתר ביה את  . 8.3

"). הדיירים יהיו רשאים לעיין במשרדי התוכיותתכיות ההגשה להיתר (להלן: "

ה ב"כ הדיירים בתוכיות. הערות בקשר עם התוכיות, ככל שהן עומדות בסתיר

להתחייבויות היזם בהסכם זה (יובהר לעיין זה כי התוכיות העקרויות 

על ידי המצורפות להסכם זה אין מהוות התחייבויות של היזם כאמור), יועברו 

ימים מיום הפקדת התוכיות אצל ב"כ הדיירים  21 בכתב ליזם בתוךהדיירים 

ן לאמור בהסכם כאמור, והיזם יתקן את התוכיות ככל שיידרש לצורך התאמת

   .ציגות ומפקח הדיירים , ויפקיד את התכיות המתוקות אצלזה

 8.11מעבר לסטיה המצוית בסעיף החדשות הדירות  יבשטח סטיהשתהיה  ככל . 8.4

רשאים  הדירות, מבעלי 80% של ברוב, הדיירים יהיו אזי, )"מהותי שיוי("  להלן

יום, יבוטל  30לשלוח הודעת ביטול ליזם, וככל שהיזם לא תיקן את ההפרה בתוך 

. אם לא תועברה הערות בקשר עם סתירה של התחייבויות היזם הסכם זה

בהתאם להוראות הסכם זה, בכתב, עד למועד ה"ל, ייחשב הדבר כאילו תקבלה 

הסכמת הדיירים לתוכיות ומיופי הכח המפורטים ביפוי הכח התכוי בהתאם 

מך יהיו זכאים לחתום בשם הדיירים על התוכיות ו/או על כל מס 21.1לסעיף 

הדרש לצורך הגשת הבקשות להיתרי הביה. ב"כ הדיירים יודיע לציגות על 

 הפקדת התוכיות במשרדו והציגות תודיע לדיירים. 

ימים ממועד  30בתוך  תהתכיות יוגשו על ידי היזם והמתכן לועדה המקומי . 8.5

  חתימתן על ידי הבעלים. 

 לא, לחתום מתחייבים הדיירים, היזם"י ע ידרשיו ככל, לעיל מהאמור לגרוע מבלי . 8.6

על ידי היזם,על התוכיות ו/או על כל בכתב ימים ממועד שדרשו לכך  21- יאוחר מ

תואמים את  מסמך הדרש לצורך הגשת הבקשות להיתרי הביה, ובלבד שהם

ככל ודרשו בהתאם להוראות סעיף  ,ובכפוף לביצוע תיקוים האמור בהסכם זה

 .לעיל 8.3

ו/או בחתימת הדיירים על ייפוי הכוח, בכדי לגרוע מחובתם של אין באמור לעיל 

הדיירים לחתום על כל מסמך שיידרש על ידי היזם לשם קבלת היתרי ביה. עיכוב 

תקופה זהה לתקופת כלשהו מצד הדיירים, יאריך את המועדים בהסכם זה ב

  העיכוב. 

ע"י  הדיירים"כ באו של החלטה בהם יופקדו בידי /ושל ערר ו/או של ערעור  עותק . 8.7
  ימים מיום הגשתם ו/או קבלתם. 7היזם בתוך 
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וחתימת הדיירים על תכיות ההגשה ברוב  בכפוף לקיום התאי המתלה הראשון, . 8.8

היזם מתחייב להגיש לוועדה המקומית בקשה הדרוש עפ"י הוראות העירייה, 

, תו)(או קודם לכן על פי שיקול דע מהמועד הקובעחודשים  9 - כ להיתרי ביה תוך

יתר להריסת הביין והקמתו מחדש בהתאם לתוכיות המוזכרות ההייו בקשה ל

"), ובתאי שעד למועד ה"ל רשמו לטובת היתר/י הביהלעיל (להלן: " 8בסעיף 

דירות הבעלים שבעליהן חתמו היזם הערות אזהרה בלשכת רישום המקרקעין על 

התחייבות היזם בסעיף זה  לן.לה 21.3, כמפורט בסעיף מועדעל ההסכם עד לאותו 

ע מהיזם או ב"כ בתעמוד בעיה גם אם לא רשמו הערות אזהרה בשל עיכוב הו

, אך לא תעמוד בעיה במקרה בו לא רשמו הערות אזהרה כאמור מסיבות היזם

היזם מתחייב להתחיל בהליכי  .התלויות במי מיחידי הדיירים או מי מטעמם

  .התאי המתלה הראשון התקיימותהתכון לאחר 

ככל ו/או  כי ככל שהוועדה המקומית ו/או כל רשות מוסמכת אחרת ,מוסכם . 8.9

בעקרוות המפרט , ידרשו הכסת שיויים ו/או תוספות שקיימת מגבלה תכוית

יס את השיויים תוכיות שיוגשו לאישורן, יהיה היזם רשאי להכטכי ו/או בה

הדרשים, אם על פי שיקול דעתו יהיה זה כון וראוי להסכים להכסת השיויים, 

  הסכם זה.  לפיהתאמתם להתחייבויות היזם כלפי הבעלים לבכפוף 

כי ככל שיידרשו על ידי הוועדה המקומית ו/או מי מרשויות התכון  ,מוסכם . 8.10

או בתוכיות ההגשה שהוגשו /שיויים המצריכים שיוי בעקרוות המפרט הטכי ו

על ידי היזם, אולם אים מהווים שיוי מהותי, יהיה רשאי היזם לשות את 

בכפוף  או את ההיתר שייתן,/והתוכיות ו/או את עקרוות המפרט הטכי 

 הדיירים להוראות הסכם זה. לפילהתאמתם להתחייבויות היזם כלפי הבעלים 

ו/או באמצעות מי מטעמם  בעצמםמתחייבים שלא להתגד במישרין או בעקיפין 

 זה בהסכם כאמור, היזם שיבצע התכון להליכיאו /ו הביה להיתרי לבקשות

  .ובלבד שאין בתכיות שהגיש היזם שיוי מהותי כהגדרתו בהסכם זה

 המפורט בספח ב' לבין ביןהחדשות  הדיירים דירות שטחיב יהסטותחול  ככל . 8.11

   :אזי יחולו ההוראות הבאות הבייה בהיתר בפועל שיאושרו שטחיםה

לא תחול על היזם כל חובת פיצוי והאמור לא  2%בגין סטיה של עד  . 8.11.1

 יהווה הפרה של הוראות הסכם זה.

היזם פיצוי כספי בשווי מ"ר  ישלם 5% - ל 2%בין בטווח שסטיה בגין  . 8.11.2

 של הפרויקט)העדכי ביותר למכירה (כפי שייקבע בדו"ח האפס  בוי

  .כאמור על כל מ"ר שגרע

תהווה הפרה של הוראות הסכם זה אשר תקה  5% העולה עליה סט . 8.11.3

מהדיירים)  80%לדיירים זכות לבטל הסכם זה (בהודעה בכתב של 

לא בוטל  .יה כאמורימים ממועד שודע להם על הסט 14בתוך 

ההסכם על ידי הדיירים, יהיו זכאים הדיירים לפיצוי המפורט בסעיף 

   כאמור.  5%לעיל גם בגין הסטיה שמעל  8.11.2
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 שטחי בין סטייה ליזם תותר, בפועל הפרויקט לביצוע הבייה היתר קבלת לאחר . 8.12

 הבייה בהיתר שיאושרו הדירות שטחי לבין בפועל שתיביה הבעלים דירות

במצטבר (יחד עם הסטיה ככל  3% - ולא יותר מ המכר צו להוראות בהתאם, בפועל

תזכה את כאמור  3%סטיה העולה על  .לעיל) 8.11.1שהיתה בהתאם לסעיף 

 .לתבוע כל סעד שעומד לזכותו מכח כל דיןהבעלים הרלווטי 

כביטול עקב , ייחשב הביטול דלעיל 8.14 במקרה של ביטול ההסכם כאמור בסעיף . 8.13

אי התקיימות התאים המתלים לכל דבר ועיין, והצדדים יחתמו על המסמכים 

 והתצהירים הדרשים לביטול העסקה ויפעלו בהתאם להוראות הסכם זה.

 ביייםב יבוצע אשר פרויקטולאמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי ככל  בוסף . 8.14

המקומית  שהוועדה כלכ או/ו הפרויקט עם משותף חיה פתרון יצריךהסמוכים 

לבות  הביה היתרכתאי למתן ו/או כל רשות מוסמכת אחרת תדרוש מהיזם 

 הדרישה(להלן: " חיון תת קרקעי משותף עם אחד מהבייים הסמוכים לביין

"), הדיירים ותים את הסכמתם מראש ומתחייבים לחתום משותף חיון לביית

על כל מסמך לצורך מילוי הדרישה לביית חיון משותף, לרבות אך לא רק, על 

, המשותף הבית צו תיקוןאו /ו רישום מסמכי על, (ככל ויידרש) מתוקות תוכיות

 חרא מסמך וכל) שיידרש(ככל  חלקות איחוד ביצוע לצורך הדרשים מסמכים על

 האה זיקות רישום לרבות משותף חיון באמצעות הפרויקט מימוש לצורך הדרש

וזאת בתאי שלא תפעה זכויותיהם על פי הסכם זה ולא ישוה איזה מתאיו וכן 

אלא אם הוסכם אחרת עם ציגות  שלא יחול שיוי במועדים הקבועים בהסכם

 . הדיירים

וצים לביצוע הדרשים מכל מין וסוג שהוא, החהיזם ידאג לקבלת כל האישורים  . 8.15

, לרבות ומבלי לגרוע או תוכית אחרת על תיקויה 38 העבודות בהתאם לתמ"א

מכלליות האמור לעיל הגשת חוות דעת לוועדה המקומית של מהדס מטעמו בוגע 

 למצב הקוסטרוקטיבי של הביין.

לרבות ומבלי  ביההוההריסה  יבקבלת היתרוכל התשלומים הכרוכים בטיפול  . 8.16

שכרו של המתכן (בשיעורים ובמועדים שיסוכמו בין , לגרוע מכלליות האמור לעיל

שכר אגרות ביה, היטלי בייה, תכיות הגשה, שכר יועצים, היזם לבין המתכן), 

הכת במהדסים, שמאים ובעלי מקצוע אחרים שיסייעו , של היזם מיסויהיועץ 

שכ"ט עו"ד הדיירים והמפקח מטעם ביה, הסה וההרי יתוכיות וקבלת היתר

 הבייה יוכל הוצאה ללא יוצא מן הכלל שתידרש לצורך הוצאת היתרהדיירים 

ו/או ביצוע ההריסה, הביה, השלמת הפרוייקט, מסירת הדירה ורישום הזכויות 

  ו על ידו.למושוילבדו  היזם, יחולו על בדירות הדיירים החדשות על שם הדיירים
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יידרש, כתאי  היזםשמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם, כי אם וככל  . 8.17

הביה, לבצע תשלום שלפי הבתו איו מעוגן בדין, ו/או להעמיד  ילקבלת היתר

רשאי להתגד לדרישה ולהל היזם ערבות שלפי הבתו איה מעוגת בדין, יהיה 

א יעכב בצורה בלתי הדבר לשהליכים לביטולה או שיויה ובלבד על חשבוו 

ואת המועדים להם  העבודות ו/או הפרויקטביצוע סבירה את התחלת או המשך 

, והכל במסגרת המועדים הקבועים התחייב היזם בהסכם זה ובכפוף להוראותיו

 .בתאי המתלה השי

יזמן היזם את כל אחד מהדיירים לקבל לידיו תיק דייר  הוצאת היתר הביהלאחר  . 8.18

פרט הטכי הסופי, המבוסס על עקרוות המפרט הטכי הכולל את וסח המ

חוק מכר של הדירה ממו) וכן תוכיות פחות להסכם (לא  ספח "ג"המצורף כ

המפרט הטכי של דירות הדיירים החדשות לא יפחת . והביין החדש החדשה

(לא  בפרוייקט של היזם סטדרטיות בעלות שטח דומה מהמפרט הטכי של דירות 

 כולל דירות פטהאוז, מיי פטהאוז, דירות גג ודירות גן).

 לצורך ביצוע העבודות דירות הוכחיות מקרקעין והפיוי ה . 9

ע"פ  ,(המותה בתשלום אגרות והיטלים בלבד) קבלת היתר הביהאחר בסמוך ל . 9.1

מהדיירים על הסכם זה ועל  100%חתימת אחר שיקול דעתו של היזם, ובסמוך ל

 ולאחר שהתקיימו כל התאים המתלים להלן 9.4מסמכי השעבוד כאמור בסעיף 

יודיע היזם לציגות בהתאם לשיקול דעת היזם) למעט התאי המתלה השי, (

 אלקטרוי (בדואר הדיירים

) _________________________________________________כדלקמן:

ולדיירים (בדואר רשום), בהתאם לכתובתם המופיעה בראש הסכם זה (להלן: 

") כי עליהם לפות את המקרקעין והדירות הוכחיות במהלך הודעת הפיוי"

הפיוי אצל ימים ממועד קבלת הודעת  90- ימים שתחילתה ב 30תקופת פיוי של 

ימים  30ימים ממועד קבלת הודעת הפיוי (אותם   -120ציגות הדיירים, וסופה ב

אשר את קבלת הודעת הפיוי ת"). ציגות הדיירים תקופת הפיוייקראו להלן: "

שעות ממועד משלוח הודעת הפיוי  24שעות ממועד קבלתה. בחלוף  24בתוך 

ציגות הדיירים ובין אם לאו, כאמור לעיל, בין אם התקבל אישור כאמור מ

הימים  90תיחשב הודעת הפיוי כאילו התקבלה אצל כל הדיירים, ומיין הימים (

  שקודמים לתקופת הפיוי) יחל להימות.
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הדיירים מתחייבים עד תום תקופת הפיוי, למסור ליזם את החזקה בדירות  

הוכחיות ובמקרקעין כולו, כשהם קיים מכל אדם ויתן לעשות בהם שימוש 

(אך מבלי לפרק מחוברים של קבע מהדירות כגון:  מיידי לצורך ביצוע העבודות

ן, הקמת מחסן , לרבות הכסת ציוד למקרקעידודי שמש, כלים סיטרים וכיו"ב)

בפועל ייד וכדומה. למרות האמור לעיל ולהלן בהסכם זה, פיוי דירות הדיירים 

להלן, לב"כ הדיירים,  9.6כגד מסירת הביטחוות כמפורט בסעיף אך ורק יעשה 

ובלבד שהושלמו כל התאים  , לרבות תשלום דמי השכירותכמפורט בהסכם זה

אגרות והיטלים, לרבות היטל  לקבלת היתר הביה למעט תשלום בפועל של

השבחה. אם מכל סיבה שהיא תתעכב קבלת היתרי הביה, יודיע היזם על כך לכל 

, ובלבד הדיירים מיד עם היוודע לו על העיכוב ומועד הפיוי ידחה בהתאם

מוסכם על ידי הצדדים כי בכל  שהודעת היזם יתה טרם תחילת תקופת הפיוי.

ולמו כל האגרות וההיטלים אלא אך ורק לאחר שש מקרה לא יהרס הביין הקיים

עוד מוסכם כי היזם יהיה רשאי לבצע פעולות  הדרשים וההיתר קיבל תוקף סופי.

הכה מקדימות לפי תום תקופת הפיוי לצורך היערכות לביצוע העבודות, כגון 

  בדיקות קרקע, עבודות גיזום וכיו"ב.

הוכחיות דמי שכירות חודשיים  היזם ישלם לדיירים בגין כל אחת מהדירות  

עובר ארע לא קבועים החל ממועד פיוי דירתם הוכחית בפועל (ובלבד ש

תקופת הפיוי כאמור לעיל) ועד למועד המסירה של דירת הדיירים לתחילתה של 

על ידי  בסמוך למועד משלוח מסמכי השעבוד לב"כ הדייריםשייקבע בסך , החדשה

הבק המלווה בסמוך למועד  רשימת השמאים שלמתוך השמאי שימוה 

ההתקשרות עם הבק המלווה כדמי שכירות ראויים לדירות כדוגמת הדירות 

בהתבסס על דמי שכירות לדירות דומות בסביבה,  הוכחיות בסביבת הפרויקט

הסכם בהתאם לאו , שטחי הדירות הקיימות, כיווים, מצב פיזי, קומה וכיו"ב

שהיו  ),ימים ממועד קביעת השמאי 14רים (לא יאוחר מ שכירות שיציגו הדיי

חודשים עובר למועד העברת מסמכי השיעבוד לב"כ  24בתוקף לתקופה של לפחות 

הקבוע בהסכם דמי השכירות לפי הגבוה מבייהם ובלבד שסכום  - הדיירים

דמי (להלן: " ביחס לקביעת השמאי לדירות דומות 10%השכירות איו עולה על 

"). והם ישולמו לכל אחד מהדיירים לרבות לדייר אשר איו מתגורר השכירות

כיום בדירה ו/או דייר אשר מתגורר בדירה הוכחית ויבחר שלא לשכור דירה 

 .חלופית

קביעת  דמי השכירות החודשיים יוצמדו למדד המחירים לצרכן הידוע במועד . 9.2

  . מקביעת השמאי ובכל מקרה לא יפחתו השמאי כאמור

 ,חודשים מראש 3עבור כל תקופה בת  ת החודשיים ישולמו לדייריםדמי השכירו . 9.3

לכל חודש באמצעות העברה בקאית לחשבון שעליו יודיעו הדיירים ליזם ראשון ב

  בכתב במועד הפיוי. 
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בבק  הבק המלווה (בוסח המקובל לטובתשעבוד ה מסמכייעביר את  היזםב"כ  . 9.4

להעיר הערות על  רשאי יהיה הדיירים של"ד עוה. הדייריםב"כ  לעיון) המלווה

מיום קבלתם. עם אישור וסח מסמכי השעבוד על  מיםי 21ך תו המסמכיםוסח 

יחתמו עליהם כל הדיירים ימים ממועד זה)  משבעה(ולא יאוחר ידי ב"כ הדיירים 

יזמם לחתימה כאמור לאחר קיומו של וסח מוסכם, ב"כ הדיירים אשר  בפי

מסמכי השעבוד  עלהדיירים  כלעד לחתימת  כאשריאמת את חתימות הדיירים ו

, כי עיכוב של יובהריוותרו מסמכי השעבוד אצל עוה"ד של הדיירים באמות. 

 הגיע לא שלאחריהםמסמכי השעבוד אצל ב"כ הדיירים,  מקבלת ימים  21 מעל

 ידחהשהיא, מכל סיבה  הבק עם שעבוד מסמכי של מוסכם לוסח הדיירים"כ ב

לתקופה זהה לתקופת העיכוב,  בהתאמה זה בהסכם הקבועים המועדים כל את

 100% חתימת לאחרהמועדים להתקיימות התאים המתלים.  ,לרבות אך לא רק

 שלישיים מצדדים הדרשות ההסכמות כל וקבלת השעבוד מסמכי על מהדיירים

 הקבוע למגון בהתאם משכתאות רשומות לטובתם אשר למשכתאות ובקים

להלן, באופן אשר לא קיימת מיעה כלשהי לרישום השעבוד לטובת  20 בסעיף

 לאחרי כ ,התחייבות לעוה"ד של הדיירים המלווה הבק, יוציא המלווה הבק

 9.5לטובתו, ועד למועד הקוב בסעיף  קבלת כל מסמכי השעבוד ורישום המשכתא

 או מכר חוקערבות  בוסח ערבויותכל אחד מיחידי הדיירים  לטובתיוציא  להלן,

 אשרהחדשות,  הדייריםוי כל אחת מדירות ובסכום השווה לש, ביטוח פוליסות

. מובהר כי, היזם מהדיירים 100%אצל ב"כ הדיירים עד לפיוי  באמות יוחזקו

מתחייב שמסמכי השיעבוד יכללו הוראות אשר לפיהן יוחרג השעבוד מהדירה 

החדשה עם מסירת החזקה בדירה החדשה והשבת הערבויות הבקאיות לבק 

קבלת  כגדחוזרות לב"כ הדיירים כי  בלתי הוראות בזאת יתות. המלווה

את  המלווה לבקכאמור יעביר ב"כ הדיירים  המלווה הבקות של ההתחייב

 הדירות עלאת השעבוד  הבק ירשוםמכן  לאחרמסמכי השעבוד החתומים ו

בהתאם היזם מתחייב, כי ערבויות חוב המכר ימסרו לידי ב"כ הדיירים   הוכחיות

 .להלן 9.5 ףלהוראות סעי

דייר אשר חוזה חברת החשמל בדירתו עובר לתחילת תקופת הפיוי, מתחייב כל   

, לשות את הרישום אצל חברת החשמל באופן בפועל הוכחית איו רשום על שמו

שהדייר יהיה רשום אצל חברת החשמל כבעל החוזה בפועל, וכן להמציא אישור 

כל אחד מיחידי הדיירים  בגין שיוי הרישום כאמור, בהתאם לדרישת היזם.

ציגות  .השכירות בהסכם זה עיין הסדרת יוודא תהוכחי ירתוהמשכיר את ד

הדיירים תמציא ליזם במועד זה גם אישור על היעדר חבות צריכה משותפת של 

 מים, חשמל, גז וכיו"ב של הביין הקיים.
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, יציג היזם לב"כ הדיירים היתר ביה לפי תחילת תקופת הפיויעד שבעה ימים  . 9.5

אישור היזם כי מילא אחר כל התאים בהחלטת הוועדה המקומית  אולפרויקט 

וכי הוא מתחייב לשלם את האגרות למעט תשלום בפועל של האגרות וההיטלים 

אישור היזם (להלן: " ימים ממועד פיוי דירת אחרון הדיירים 14וההיטלים בתוך 

בצירוף  "). במקרה בו יבחר היזם להציג לב"כ הדיירים היתר ביה בתאיםלהיתר

(אשר בכל מקרה  והיטלים אגרותשל  ם בפועללמעט תשלו אישור היזם להיתר,

אזי ייחשב  ,ימים מפיוי של כלל הדירות הקיימות) 7אוחר עד מישולמו לכל ה

לעיל כקיום של התאי המתלה  4הדבר החל מאותו מועד ועל אף האמור בסעיף 

לת ביצוע ילעיין זה בלבד ולא לעיין מיין המועדים לתח השי בהסכם זה

באמות בידי ב"כ הדיירים באותו מועד יפקיד היזם וכן  העבודות כמפורט להלן,

ביטוח, או פוליסת  בוסח ערבות חוק מכר ) ערבות1עבור כל אחד מהדיירים: (

 בוסח בסכום שיקבע ע"י השמאי מטעם הבק המלווהבשווי דירת הדייר החדשה 

דירות) (ערבות  רוכשיהמכר (דירות) (הבטחת השקעות של בתקות  קבועאשר 

(לעיל ולהלן: ") תקות ערבויות בקאיות(להלן: " 2010- בקאית), התשע"א

 7היתת לפירעון תוך אוטוומית  ) ערבות בקאית כספית2(") המכרערבות חוק "

הערבות להבטחת דמי (להלן: "ושאיה יתת להסבה ימים ממועד דרישת החילוט 

לדיירים,  הרלווטיםהחתומים על ידי הבק  השיעבוד מסמכי) 3(") השכירות

ורטים יבות הבק להחריג את דירות הדיירים בתאים המפיהכוללים את התח

) העתק מפוליסת הביטוח כאמור בהסכם זה. מובהר כי עיכוב 4( לעיל 9.4בסעיף 

סיבה לעיכוב בפיוי הדירה הוכחית  הבמסירת פוליסת הביטוח כאמור לא יהוו

העתק פוליסת שמסר מצד מי מהדיירים, אולם, תחילת העבודה לא תבוצע ללא 

) ערבות להבטחת 5( ימים מראש 7 לב"כ הדיירים אישור על עריכתה/הביטוח

 להלן. 21.10בהתאם לסעיף תשלום מס שבח 

ב"כ תוחזקה באמות אצל ומס השבח ת להבטחת דמי השכירות יוהערבו . 9.6

לגביהן בהתאם להוראות  לפעול לו בזאת הוראות בלתי חוזרות תויתו הדיירים

 להלן. 21.12 - ו 21.7פים סעי

הוא בעבור הדיירים ואצל ב"כ הדיירים באמות  יוחזקו ערבויות חוק המכר . 9.7

אך ורק עם השלמת פיוי כל הדירות על פי דרישתם יעביר אותן לדיירים 

 .הבק המלווה) ורישום משכתא מדרגה ראשוה לטובת 100%הוכחיות (

או  המתגוררים בפועל בביין הדייריםטלטלין של יהעברת המשא בעלויות יהיזם י . 9.8

דירות מ ,ירים המשכירים את דירותיהם עם תכולהעלויות הובלת תכולה של די

 (הדירה השכורה בתקופת ביצוע העבודותדירה הזמית ה לאהדיירים הוכחיות 

דירת הדיירים  לאובחזרה ) על פי בחירת הדייריםאו מקום אחר או דירה אחרת 

  בכפוף לאמור להלן: החדשה

לשי ואריזה העברה והאריזה בגין את עלויות ההובלה מוסכם כי היזם ישלם  . 9.9

בסך כולל  בגין ההובלה מהדירה הוכחית ובגין ההובלה לדירה החדשה, ,הכיווים

 .בתוספת מע"מלכל כיוון ש"ח  3,000 עד לכל דייר של
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ישירות לחברת ההובלה , ישולם אך ורק בגין הובלה כאמורסכום זה  . 9.9.1

  .כדין ליזםחשבוית מס קבלת כגד 

לחברת  כל תשלום מעבר לסכום הקוב לעיל ישולם על ידי הדיירים . 9.9.2

 .ההובלות

למען הסר ספק מובהר בזאת כי ליזם לא תהיה כל אחריות בגין  . 9.9.3

ההובלה והדיירים לא יעלו כל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

  היזם בקשר עם ההובלה.

מהדיירים ו/או רישום השעבוד לטובת הבק  100%במידה והפיוי בפועל של  . 9.10

, עקב סיבה התלויה במי מעבר למועדים הקבועים בהסכם זה המלווה יתעכב

מיחידי הדיירים, יהיה היזם רשאי לבטל הסכם זה על ידי מתן הודעה בכתב 

לדיירים ולבא כח הדיירים ובמקרה כאמור ישובו הדיירים שפיו את דירותיהם 

הוכחיות והיזם ימסור לאותם דיירים את החזקה בדירות הוכחיות לדירותיהם 

וישפה את  בעת הפיוי ובו היהפיזי והמשפטי במצב זהה למצב  ןכשה הוכחיות

, הסכם זה יהיה בטל , ככל וגרם זק לדירותהדיירים בגין זק שגרם לדירות

ר ומבוטל, הצדדים ותים בזאת לב"כ הדיירים הוראה בלתי חוזרת במקרה כאמו

להשיב ליזם את כל הערבויות (או ביטול התחייבות הבק המלווה להמציא 

במקרה כאמור למחוק את הערות  מתחייבלדיירים את ערבויות חוק המכר) והיזם 

, לרבות (למעט הערת אזהרה לטובת היזם על זכויות הדייר המפר) האזהרה

תו (בכפוף מחיקת הערות האזהרה לבק המלווה ככל ורשמו, אשר רשמו לטוב

להשבת הביטחוות כאמור) וכן להחזרת מסמכי השעבוד אשר מסרו לבק 

כגד וככל שרשם שיעבוד לטובת הבק המלווה אזי  המלווה, לידי בא כח הדיירים

 20.5(לרבות ערבויות לבקים ממשכים בהתאם להוראות סעיף החזרת הערבויות 

 .השיעבוד יימחק) כגד רישום מחדש של המשכתא לטובת הבק הממשכן להלן

הדיירים לפעול באמצעות היזם וב"כ היזם ותן בזאת הוראה בלתי חוזרת לב"כ 

ות האזהרה שרשמו על זכויות הדיירים יפוי הכח הבלתי חוזר שבידו לביטול הער

   .ממועד ביטול ההסכם כאמור ימים 14וזאת ככל שהיזם לא יבטלן בתוך 
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ו/או גרם לעיכוב כי אותו דייר שלא פיה את דירתו הוכחית במועד  ,מוסכם . 9.11

כאמור לעיל, יחויב בכל ההוצאות והזקים שגרמו ליזם ו/או בוד עברישום השי

הדיירים שעמדו בהתחייבויותיהם על פי הסכם זה, לרבות ומבלי לגרוע ליחידי 

הוצאות שוטפות בגין הדירות הוכחיות  מכלליות האמור לעיל, דמי שכירות,

והוצאות ההובלה של יחידי הדיירים שפיו את יחידותיהם הוכחיות במועד. 

ת, בשל אי מוסכם בזאת כי במקרה בו הדיירים יאלצו לחזור לדירותיהם הוכחיו

פיוי מי מיחידי הדיירים את דירתו הוכחית, אזי מתחייבים הדיירים לפות את 

ימים  60בהקדם האפשרי ובכל מקרה עד הזמיות (כהגדרתן להלן) דירותיהם 

מוסכם בזאת כי היזם יישא בדמי השכירות וכן  .מיום קבלת הודעה על כך

ימים לכל  60ה תקופה ועד בהוצאות השוטפות של הדירות הוכחיות, בגין אות

שלם את הוצאות ההובלה של יוכן  כל דיירל בדבר הביטולההודעה  ממועדהיותר 

 .לעיל) 9.9 הדיירים בחזרה לדירתם הוכחית (כחלק מהסכום אשר קבע בסעיף

הדיירים מתחייבים להשיב ליזם כל תשלום בגין דמי שכירות אשר שולם על ידו 

שאיה בכפוף לכך כי אין מיעה  הימים האמורים 60- התקופה שלאחר תום העבור 

מובהר כי היזם יהיה  יות.לחזרתם של הדיירים לדירות הוכחובעת מהדיירים 

לעיל, ובמקרה כאמור יהיה  9.10רשאי שלא לבטל הסכם זה בסיבות שבסעיף 

ימים כאמור (תוך  60רשאי להודיע לדיירים על חזרה לדירות הקיימות בתוך 

מימון שכר דירה לתקופה זו וכן הובלה חזרה לדירה הקיימת), ומשלוח הודעת 

ד הדייר שבגיו גרם העיכוב בפיוי הביין פיוי עדכית עם תום ההליכים כג

הקיים. במקרה כאמור יפעלו ב"כ הצדדים מול הבק המלווה לצורך הסדרת 

מערכת היחסים של הבעלים מול הבק המלווה ובחית מחיקת השיעבוד כגד 

השבת הערבויות או הותרת השיעבוד על כו כגד הותרת ערבות חוק המכר בידי 

 ת השכירות תושב לבק גם במקרה זה).ב"כ הדיירים (ערבו

  

כי בחוזה השכירות של הדירה לעשות מאמץ כל אחד מיחידי הדיירים מתחייב  . 9.12

אליה יעברו יחידי הבעלים במהלך ביצוע העבודות (לעיל ולהלן: "הדירה 

הזמית") יוכס סעיף המתיר לו עזיבה מוקדמת של הדירה הזמית לפי תום 

וכל לקבל את דירת הדיירים החדשה במועד הקוב תקופת השכירות, על מת שי

בהודעה שיקבל מהיזם או במקרה בו יאלץ לשוב אל דירתו הוכחית כאמור בסעיף 

  זה לעיל. 

הודעה מהיזם לקבלת דירת הדיירים החדשה או להשבתו לדירה  דיירקיבל ה

לכלול בהסכם השכירות הדייר (ואין פקא מיה אם הצליח  הוכחית כאמור לעיל

את הדירה הזמית במועד האמור ולא פיה , סעיף עזיבה מוקדמת כאמור לעיל)

ממועד המסירה הזמית החל לדירה ישלם הדייר את דמי השכירות לעיל, 

לעיל וזאת  9.11בסעיף  הימים כאמור 60מתום להלן או  16.4גדרתו בסעיף כה

מבלי לגרוע מכל תשלום אחר החל עליו החל ממועד זה על פי הסכם זה לרבות 

    תשלומים שוטפים בגין הדירה הוכחית ו/או דירת הדיירים החדשה.
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י לו במקרה של מבלי לגרוע מיתר זכויות היזם ומכל סעד אחר אשר היזם זכא . 9.13

הפרת ההסכם, מוסכם בזאת, כי בגין כל יום איחור במסירת החזקה במקרקעין 

מכל אדם בהתאם להוראות הסכם זה  ותפוי ןובדירות הוכחיות לידי היזם כשה

ו/או במיעה כלשהי לרישום השעבוד לטובת הבק המלווה הובעת ממעשה ו/או 

מהדיירים או בי זוגם [רשומים או (לרבות וכח אי חתימת מי  מחדל של הדייר

, ישלם הדייר שלא מסר את החזקה שאים רשומים] על כל מסמכי הבק המלווה)

בדירתו הוכחית במועד/המיעה לרישום השעבוד ובעת ממו כאמור לעיל, ליזם 

ש"ח (אלף שקלים חדשים) ליום בשבעת הימים הראשוים, וסך של  1,000סך של 

שקלים חדשים) עבור כל יום איחור וסף עד למועד ש"ח (אלפיים  2,000

הפיוי/הסרת המיעה בפועל, והכל מבלי שיש בכך כדי ליתן הרשאה כלשהי 

לאיחור בפיוי ומבלי שיידרש היזם להוכיח זק. היזם יהיה רשאי לקזז סכום זה 

 מכל סכום המגיע לאותו דייר בהתאם להוראות הסכם זה, לרבות דמי השכירות

, קופת העיכוב לא יהא דייר זכאי להפרשי הצמדה כאמור בהסכם זה)(בגין ת

הקטת הערבות להבטחת דמי השכירות בהתאמה ולעכב את מסירת דירת 

  הדיירים החדשה לאותו דייר עד להסדרת החוב כאמור. 

 

 הפרויקט והשלמתולוח זמים לביצוע  . 10

יתחיל בביית הפרויקט ם לא זהדיירים מצהירים ומתחייבים כי ידוע להם שהי . 10.1

ו/או כל חלק ממו לפי שהתקיימו התאים המתלים וכל הדיירים מילאו את 

בהתאם להוראות הוכחיות , פיו את דירותיהם התחייבויותיהם על פי הסכם זה

(אשר אומתו ע"י ב"כ הדיירים) הסכם זה, חתמו על מסמכי השעבוד לבק המלווה 

, ומסרו לידי הדיירים או בא כוחם רשם שיעבוד לטובת הבק המלווה,

וכן יפוי הכח הבלתי חוזר למחיקת הערות  לעיל 9.5המסמכים המפורטים בסעיף 

וכן קיים היתר ביה לאחר ששולמו אגרות  22.4 האזהרה כמפורט בסעיף

 . והיטלים

 60תוך החפירה והדיפון של הפרוייקט מתחייב להתחיל בביצוע עבודות היזם 

 או רישום השיעבוד מהדירות הוכחיות 100% של בפועל מתום הפיויימים 

 יהםילפי המאוחר מבאו קבלת היתר ביה לפרויקט, , לטובת הבק המלווה

"מועד תחילת ביצוע להלן: ייקרא  60- היום ה( בתאי שכל ה"ל מתקיימים

היזם יודיע למפקח מטעם הבעלים על המועד המדויק של תחילת  )"עבודותה

את  על חשבוו לבצעמתחייב היזם  .הימים ה"ל 60ביצוע העבודות שיהיה בתוך 

ממועד תחילת ביצוע  חודשים 36 העבודות ברציפות ובהתמדה עד לסיומן, תוך

 ומערכותיהןכשדירות הדיירים החדשות ראויות לשימוש ולמגורים  ,העבודות

מועד סיום " - (להלן 4החדש טופס בגין הביין והתקבל תקיות ופועלות החיויות 

   רשאי להקדים מועד זה בהודעה בכתב לדיירים.היזם יהיה "). ביצוע העבודות
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יהיה רשאי לבצע השלמות בדירות היזם על אף האמור לעיל, מוסכם בזאת כי 

ו/או השלמת עבודות מרוכשים בהתאם לבקשות היזם ו/או שיויים בדירות היזם 

לאחר מועד סיום ביצוע העבודות ובלבד , החדש פיתוח ברכוש המשותף בביין

שלא תעוכב מסירת דירות הדיירים החדשות ולא תופרע גישת הדיירים לדירות 

להלן).  ______ולחיות החדשות (בהתאם לאמור בסעיף  , למחסיםהחדשות

 4 תוך תושלמהועבודות ההשלמה בדירות היזם המשותף  עבודות הפיתוח ברכוש

ובתאי שלא יהיה בביצוע עבודות אלו  סיום ביצוע העבודותחודשים ממועד 

כאמור כדי למוע שימוש ו/או גישה וחים, בטיחותיים וסבירים לביין החדש, 

   .הדיירים החדשות לחיות, למחסים ולדירות

יהא רשאי לדחות את היזם מוסכם בין הצדדים כי  לעיל, 10.1 בסעיףחרף האמור  . 10.2

בקרות כל אחד מן  העבודות ביצוע תחילת מועדאו /והעבודות סיום ביצוע מועד 

ככל שאים בשליטת היזם ושהסיכון להתרחשותם  המקרים שיפורטו להלן

ושקשורים  להלן) 10.2.3(למעט ביחס לסעיף  ולתוצאותיהם איו מוטל על היזם

 :לביצוע הפרוייקט

מפאת כל הוראת חיקוק (לרבות תקה וצו), מצב מלחמה, גיוס כללי,  . 10.2.1

שביתה ארצית, או מבצע צבאי רחב כדוגמת מבצע "צוק איתן", 

ור ארצי בחומרי ביה בשוק, מחסור ארצי בפועלי מעשה זדון מחס

ו/או מפאת כל גורם אחר שאין שאין ליזם שליטה עליו בין 

למועו ו/או על אף מירב מאמציו באפשרותו או ביכולתו של היזם 

  מסיבה כלשהי אשר ליזם אין שליטה עליה ו/או מפאת כח עליון. 

בשל עיכוב הובע, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מהפרה של מי  . 10.2.2

בלבד שגרם לעיכוב בפועל מיחידי הדיירים את הוראות הסכם זה 

  לפרויקט.

 לשם קבלת הכרעתו בית המשפטהצדדים אל מ במקרה בו פה מי . 10.2.3

  .בעיין הקשור עם הסכם זה

על אף היזם עיכובים כתוצאה מרשויות מהליות ו/או תכויות, אשר  . 10.2.4

, ידרשל להסירם, ולרבות תקופת עיכוב, ככל שתמציו לא יכומירב מא

 בגין קבלת אישור מטעם רשות העתיקות. 

בכל מקרה מוסכם כי עיכוב במועד סיום ביצוע העבודות (שלא כולל  . 10.2.5

-  75 לעיל) של עד 10.2.1-10.2.3את התקופות המפורטות בסעיפים 

יהווה הפרה של הוראה כלשהי , לא ")הגרייס תקופת(להלן " ימים

וזאת מבלי לגרוע  ,מהוראות הסכם זה ולא יזכה בפיצוי כלשהו

הימים  75מהתחייבות היזם לתשלום דמי שכירות לדיירים במהלך 

כאמור ובכל מקרה עד למועד המסירה של הדירות החדשות לדיירים, 

 סיפא. 13.2בכפוף לאמור בסעיף 
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או אחת מהן, יידחה לעיל  10.2ות בסעיף הזכרבמקרה של עיכוב עקב הסיבות  . 10.3

לא התהלה עבודת הביה  הבהתאמה לתקופה ב העבודות ביצוע סיוםמועד 

יום  30בתוך , ובלבד שהיזם הודיע לדיירים על העיכוב עקב הסיבות ה"ל כסדרה

 לאחר שודע לו על כך בפועל. 

ספק, אין באמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של היזם לשלם לבעלים את  רסלמען ה

בהתאם  הדיירים החדשותדירות  מועד המסירה שלדמי השכירות וזאת עד ל

 .להוראות הסכם זה

 

 

 ביצוע הפרויקט . 11

ובכלל  מבצעהקבלן הבאמצעות העבודות היזם מתחייב לבצע את הפרויקט ואת  . 11.1

זה הריסת הביין וביית הביין החדש ודירות הדיירים החדשות במיומות, 

במקצועיות ובחריצות, ולעשות שימוש אך ורק בחומרים טובים בהתאם 

להוראות היתרי הביה, בהתאם לתקן הישראלי הרשמי, בהתאם לתוכיות 

כם להסכם, בהתאם להוראות הס "ד"- כספחים "ג" וולמפרטים אשר יצורפו 

זה ולוחות הזמים המפורטים בו ובהתאם להוראות כל דין שיחול במועד ביצוע 

 העבודות. 

היזם יבצע את הפרויקט על ידי הקבלן המבצע. מוסכם, כי במידה והעבודות,  . 11.2

כולן או חלקן, תבוצעה על ידי קבלי משה מטעמו של היזם ו/או של הקבלן 

קבלי המשה הסכם הקבלן כי  יחייב היזם את הקבלן המבצע במסגרתהמבצע, 

כאמור יהיו קבלים רשומים בהתאם לדין הרשאים על פי דין ומוסמכים לבצע 

את העבודות ו/או הפעולות שידרשו לבצע. הקבלן וקבלי המשה יהיו קבלים 

  מקצועיים ומיומים.

 ווכל מי מטעמבמסגרת ההסכם איתו, כי הוא הקבלן המבצע יחייב את היזם  . 11.3

או את כל הוראות הבטיחות לפי כל דין ו/או הוראות משרד העבודה יבצעו וימל

ו/או כל הוראות של כל גוף מוסמך אחר בהתאם למקובל, ויקטו בכל אמצעי 

  הזהירות והבטיחות הדרושים והמקובלים בביצוע העבודות.

מוסכם, כי למרות שהוא רשאי להעסיק את הקבלן המבצע ו/או קבלי משה,  . 11.4

מאחריותו המלאה של היזם עפ"י הסכם זה ביחס לעבודות  רשות זו לא תגרע

ולא תשחרר אותו מאיזו מהתחייבויותיו עפ"י ההסכם כלפי הדיירים בכפוף 

   .להלן 20.9סעיף להוראות 
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למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל העובדים, בעלי המלאכה וקבלי המשה  . 11.5

המבצע בביצוע העבודות, לא (על עובדיהם), שיועסקו ע"י היזם ו/או הקבלן 

ייחשבו כעובדי הדיירים, ולא תחול על הדיירים אחריות כלשהי כלפי העובדים 

או בעלי המלאכה או קבלי המשה או כלפי ספקי ציוד וחומרים של הקבלן 

מוסכם, כי ככל שתופה אל  המבצע/ קבלי המשה או כלפי צד שלישי כלשהו.

ובדי היזם או מועסקיו עאו טעה מצד מי מ/מי מהדיירים דרישה ו/או תביעה ו

או קבלי המשה, ישפה היזם את הדיירים בגין כל חיוב שיוטל עליהם לרבות 

אופן  שיגרמו להם עקב כך.(לרבות הוצאות ההליך המשפטי) ין הוצאות גב

  להלן. 14 השיפוי יבוצע בהתאם לאמור בסעיף

  מפקח מטעם הדיירים . 12

 1- ג ספחהמפרט הטכי לשם בדיקת  םלמות מפקח מטעמ םרשאי והדיירים יהי . 12.1

, בדיקת תוכיות ההגשה להיתר והתאמתן להוראות הסכם זה והתכון העקרוי

המקומית), וכן לשם בדיקת התאמת דירות הדיירים  לועדההגשתן  בטרם(

(תוך תיאום  במהלךהחדשות למפרט ולתוכיות ולהוראות הסכם זה והדין, 

והכל בהתאם לאמור בהסכם  מראש עם היזם) ולאחר בייתן ומסירתן לדיירים

מובהר בזאת, כי המפקח יחוב חובת אמות כלפי הדיירים ויעמוד  .הפיקוח

   מתן הבהרות וכד'.לרשותם בכל עת ל

מתחייב לאפשר למפקח מטעם הדיירים לבדוק את תוכיות הבקשה להיתר  היזם . 12.2

 .. לעיל8.2הבייה ביחד עם ציגות הדיירים בהתאם למגון הקבוע בסעיף 

לבקשת המפקח מטעם הדיירים ובכפוף לתיאום מראש עם היזם ו/או הקבלן 

 . רויקט בעת ביצוע העבודותיוכל המפקח מטעם הדיירים לבקר באתר הפ המבצע

- ו/או באימטעם הדיירים  ען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אין במיוי המפקחלמ . 12.3

היזם התחייבויות מכדי לגרוע מאיזו  ,ויבאופן תפקודו, מעשיו או מחדל מיויו,

ת כלשהי יואיזושהי אחריות חוזית, זיקית ו/או אחר הדייריםו/או להטיל על 

 ו/או אחריות לטיב ורמת הביצוע של העבודות ו/או איכות הביה.

מובהר בזאת, כי בקשה שתופה לחברה ע"י המפקח מטעם הדיירים כמוה  . 12.4

 כבקשה שהופתה על ידי הדיירים.

 ריםהדייבשכר טרחת המפקח מטעם הדיירים בהתאם להסכם שבין  ישא היזם . 12.5

  .ובין המפקח מטעם הדיירים
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  [[יאיר לוודא ביטוח]] דיירים החדשותה דירותב שיויים . 13

הדיירים יהיו רשאים לבקש ישירות מהקבלן המבצע לבצע בדירות הדיירים  . 13.1

- החדשות שיויים ו/או תוספות מהאמור בתוכיות ובמפרט הטכי, ספחים "ג" ו

) הזמת השיויים ע"י 1"ד" להסכם זה, ובלבד שמתקיימים התאים הבאים: (

) לא 2יוי (חודשים לאחר תום תקופת הפ 5- הדיירים תיעשה עד ולא יאוחר מ

) השיויים לא יצריכו שיויים של 3תידרש הריסה או חציבה של ביה שבוצעה; (

) 4מערכות מרכזיות של הביין החדש ו/או בקוסטרוקציה של הביין החדש (

) השיויים לא פוגעים 5ביצועם של השיויים איו מצריך תיקון היתר הביה; (

ו/או מורידים את סטדרט הביה של  בחזית הביין החדש ו/או ברכוש המשותף

יחידות הדיור בביין החדש ו/או פוגמים במידת היוקרה של יחידות הדיור או 

להלן אשר בו יסוכם 13.2) ייחתם חוזה שיויים כאמור בסעיף 6הביין החדש; (

) לא יגרם עיכוב או דחייה בלוח הזמים 7התשלום לקבלן המבצע בגין השיויים; (

. כל האמור לעיל יתקיים אלא אם קבע אחרת בין הדייר ובין הקבלן של הפרויקט

  המבצע. 

 אחוזים 5למרות האמור לעיל, מוסכם כי לדיירים תיתן החה בשיעור של 

מהמחיר שידרשו לשלם עבור השיויים לעומת המחיר הקבוע במחירון הקבלן 

המבצע או ע"פ מחירון דקל שיויי דיירים (ללא החה), לפי המוך מבייהם. ובכל 

מקרה לא יגבה מהדיירים תעריף גבוה יותר לביצוע שיויים כאמור מתעריף 

  השיויים שיגבה מרוכשים שירכשו את דירות היזם.

בגין שיויים פימיים כגון הזזת קודות חשמל ו/או קירות  וסכם, כיעוד מ

פימיים וכיו"ב אשר לא מהווים הגדלה ו/או תוספת לאמור במפרט הטכי ואשר 

  ., לא ייגבה תשלוםולהלן הוזמו במועד בהתאם לאמור בסעיף זה לעיל

חוזה לעיל תיתן בדרך של  זה 13 הוראה לביצוע שיויים כאמור בסעיף כל . 13.2

הרלבטי, מראש הדיירים לבין מי מיחידי  הקבלן המבצעשיויים שייערך בין 

"), ויכלול את פרטי השיוי הדרש, מחירו והזמן שיוייםה חוזהובכתב (להלן: "

שוא חוזה החדשה  ת הדייריםדיר, אם וככל שיתחייב הדבר, מסירת תידחהבו 

כי, במקרה שבו דחתה  בזאת. מובהר השיוייםהשיויים, כתוצאה מביצוע 

הזמת שיויים על ידי הדייר, לא יהא של באך ורק החדשה  ת הדייריםדירמסירת 

והדירה תיחשב כאילו מסרה  הדייר זכאי לדמי שכירות בגין תקופת הדחייה

 .במועד המסירה לכל דבר ועיין לרבות השבת ערבויות וכד'

עם אדריכל/ מעצב  שעות 4 - כל אחד מהבעלים יהיה זכאי בהתאם לבקשתו ל . 13.3

פים/ מתאם שיויים וזאת על חשבון היזם, לצורך סיוע תכון פים הדירה 

 החדשה. 
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למרות כל האמור בהסכם זה מוסכם על ידי הצדדים כי כל סוגיות  ביטוח . 13.1

זה,  14הביטוח הקשורות בהסכם זה, לרבות סעיפיו הקטים של סעיף 

די הציגות ויפעל באמות יבחו על ידי יועץ ביטוח שימוה על י

ומקצועיות עבור הדיירים (ואשר היזם ישא בשכר טרחתו של יועץ הביטוח 

בתוספת מע"מ). יועץ הביטוח מטעם ________בסכום שלא יעלה על 

הדיירים יהא רשאי להעיר הערות לעיין ביטוחי היזם כהגדרתם להלן, 

 והכל בכפוף לדרישות הביטוח של הבק המלווה.

גרוע מאחריות היזם על פי הסכם זה או על פי כל דין, מתחייב היזם ל מבלי . 13.2

לערוך ולקיים, בעצמו או באמצעות קבלן מטעמו, על חשבוו הוא, את 

הביטוחים הבאים: ביטוח כל הסיכוים עבודות קבליות שיכלול כיסוי 

, אחריות צד ג' ואחריות מעבידים וביטוחי לעבודות ביטוחי לזקי רכוש

"), וזאת ממועד הפיוי ו/או מיום תחילת היזם ביטוחיהלן: ".מ.ה (לצ

) עד למועד סיום מבייהםביצוע העבודות על פי הקבוע בהסכם (המוקדם 

ביצוע העבודות (לרבות עבודות ההשלמה בדירות ו/או עבודות הפיתוח), 

). הדיירים מבייהםו/או מסירתן בפועל של הדירות החדשות (המאוחר 

 תכלולה הפוליסותשיערוך היזם.  ותים וספים בפוליסיתווספו כמבוטח

, הדיירים כלפי(שיבוב)  לתחלוף זכותו על המבטח מוותר פיו על סעיף

יערוך ביטוח מבה בוסף היזם  .צולבת אחריות סעיף וביטוח צ"ג יכלול

ועד למועד הריסת הביין  החל מתחילת תקופת הפיויוזאת לביין הקיים

 .הקיים

 ויכלול הדייריםידי  עלהעבודות יהיה קודם לכל ביטוח שייערך  ביטוח . 13.3

ו/או דרישה בדבר שיתוף  טעהסעיף לפיו מוותרים המבטחים על כל 

 שלום שיתקבל מאת חברת הביטוח בגין זק לרכושת .הדייריםבביטוחי 

ישמש לשיקום  מלווה, עד לסך שיאושר על ידי הבק ה ,המוקם בפרויקט

 .פרויקטוכיון הזק ולהשלמת ה

העבודות  ביטוח כייכלול סעיף לפיו מאשרים המבטחים  עבודותה ביטוח . 13.4

 לא יבוטל ולא יצומצם במשך תקופת הביטוח.

כדי לפטור פוליסות הביטוח כי אין בעריכת בזה מען הסר ספק, מוסכם ל . 13.5

 זה. הסכם תיו על פי יואת היזם מאחריותו ומהתחייבו

היזם מתחייב לקיים את כל הוראות הביטוח על פי ההסכם ולשלם את  . 13.6

וכן לשאת באופן מלא ובלעדי בסכומי ההשתתפות  הפרמיות במועדן

ו/או לדרוש מהקבלן המבצע לעשות  העצמית הקובים בפוליסת הביטוח. 

 כן וזאת מבלי לגרוע מחובתו כלפי הדיירים.

  אחריות  . 14
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החל מבלי לגרוע מכל התחייבות אחרת של היזם בהתאם להוראות הסכם זה,  . 14.1

ממועד קבלת החזקה בכל דירה וכחית יהא היזם אחראי על פי דין לכל זק 

, בין זק גוף או זק לרכוש או כל זק בין שהוא במישרין ובין בעקיפין שהוא

של כל דייר  ושואחר, שיגרם לדיירים של אותה דירה ו/או לכל צד ג' ו/או לרכ

תוך כדי ו/או עקב ו/או במהלך שעשו , כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או צד ג'

ו/או עובדיו  ו/או מי מטעמו ביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן, על ידי היזם

היזם יהיה אחראי לבטיחות העבודות  .הקבלן המבצע ו/או קבלי משה ו/או

באתר הפרויקט, גידורו ושמירה עליו כמתחייב מהוראות כל דין, לקיים 

הוראות כל דין בוגע לביית הפרויקט, לרבות קיום ההגבלות וההתיות 

  שבהיתר הבייה וכן לביצוע הוראות כדין של הרשויות.

זקי גוף ובין זקי  הדיירים לא יישאו באחריות כלשהי לזקים כלשהם בין . 14.2

רכוש שיגרמו ליזם ו/או לעובדיו ו/או למועסקים על ידו ו/או לצד ג' כלשהו  

  .לרבות עבודות בדק ככל ויבוצעו במהלך ביצוע עבודות הביה

ו/או  ו/או לשפותם בגין כל זק או מי מהם היזם מתחייב לפצות את הדיירים . 14.3

וכן בגין כל הפסד על הדיירים  כאמור לעילמו או יוטלו שייגר ו/או הפסד תביעה

ו/או קס ו/או או גדם אחר שייגרם להם, כתוצאה מכל תביעה שתוגש גדו 

בגין מעשה או או גדם ו/או פסק דין ו/או החלטה שייפסקו גדו תשלום חובה 

בפס"ד חלוט בהחלטה שיפוטית חלוטה ו/או כאמור, כפי שיקבע של היזם מחדל 

בסמוך לאחר קבלת החלטה כאמור ולשלמם ( או בפס"ד שביצועו לא יעוכב

ובלבד שיתה ליזם הזכות להתגון כראוי בפי  ובטרם יידרשו הדיירים לשלם)

   כל תביעה שכזו.

היזם מצהיר שהוא או הקבלן מטעמו או קבלי המשה, לפי העיין, רק הם  . 14.4

העיין, ושאים הים המעביד של העובדים ה"ל, ולפיכך הוא או האחרים, לפי 

באחריות ובכל החובות המוטלות על המעביד על פי חוק הביטוח הלאומי ו/או 

  על פי כל חוק ו/או דין אחר.

על פי כל דין לכל זק  הדיירים לא יהיו אחראיםמבלי לגרוע מכלליות האמור,  . 14.5

או קלקול שייגרם למערכות ציבוריות כגון, בזק, כבלים, מערכות חשמל, מים, 

  ' כתוצאה מביצוע העבודות. קוז וכיובביוב, י

בכל מקרה בו יקבלו מי מיחידי הדיירים דרישה או תביעה כלשהיא שעילתה  . 14.6

זכרת בסעיף זה, יעביר העתק הימה ליזם. היזם, ימה על חשבוו, עו"ד, על 

מת להתגון בפי אותה תביעה או דרישה בשם הדייר. היזם מתחייב לדאוג כי 

שה כלשהם לא יגרמו למי מיחידי הדיירים כל זק לרבות, קיום תביעה או דרי

מבלי לפגוע בכלליות האמור, הטלת עיקולים או סקציות משפטיות אחרות 

כגד הדיירים. מבלי לגרוע מחובת היזם כאמור, היזם מתחייב לעשות כל 

שביכולתו להסיר כל עיקול ו/או צו שיפוטי או מעין שיפוטי אחר אשר יוטל 

יום  60חידי הדיירים בגין מעשה ו/או מחדל הקשורים ליזם, בתוך כגד מי מי

  מיום הטלתו של אותו צו.



40  

  

 

             

              

 

ככל שמי מהדיירים יקבל התראה ו/או תלוה מצד הרשות המקומית ו/או מאן  . 14.7

דהוא אחר בגין העבודות המבוצעות על ידי היזם בפרויקט, אזי היזם מתחייב 

ם ממועד קבלת תלוה כלשהי ימי 7ליתן לדיירים תגובה מפורטת בכתב תוך 

מצד הרשות המקומית ו/או מאן דהוא אחר בקשר עם העבודות שבוצעו על ידו, 

ולהמציא לב"כ הבעלים העתק  לאחר שוסחה תואם מראש עם ב"כ הדיירים

  . מהתלוה והתגובה

 הוצאות, מסים ותשלומים שוים . 15

רות, המסים, בכל ההוצאות, האג לשאת היזםמתחייב בכפוף להוראות הסכם זה, 

(למעט עלויות שצוין במפורש  בקשר לפרויקט התשלומים  וההיטלים מכל מין וסוג שהוא

 כפי שיפורט להלן:לרבות בהסכם זה שחלות על הדיירים) 

, לרבות תשלומים בגין ביצוע כל הדרש להכת הפרויקטורישוי עלויות תכון  . 15.1

לאישורה, הליכי ערר ו/או ערעור על התוכיות והגשת הבקשה להיתר הביה עד 

 .כל החלטה בה

תשלומים שיידרשו לצורך קבלת מתן היתרי ההריסה והביה ו/או לצורך קבלת  . 15.2

 אישורי אכלוס ו/או כל אישור אחר שיידרש לצורך ביצוע העבודות והשלמתן.

שכר אדריכל, יועצים, מודדים, שמאים, קבלים ועובדים, כפי שיידרש לצורך  . 15.3

ועלויות יפויי כח  מטעם היזם , יועץ מסשל היזם , יועץ ביטוחביצוע העבודות

 .וטריוים

 עלות עריכת הביטוחים כמפורט בהסכם זה. . 15.4

עלויות ביצוע העבודות כולל חומרים, ציוד, העתקת תשתיות, ככל שיידרש,  . 15.5

 חיבור חשמל לביין (לא כולל מוים).

בגין היתרי הביה, וזאת בהתאם  אגרות הפיתוח ו/או היטלי הפיתוח שיוטלו . 15.6

לשיעור שקבע בחוק התכון והביה (עידוד חיזוק מבים מפי רעידות אדמה) 

 ו/או כל הארכה של הוראת השעה. 2007 –(הוראת שעה), התשס"ח 

כל מס ו/או אגרה ו/או היטל ו/או הוצאה ו/או תשלום הכרוך בהליכי תיקון  . 15.7

ין ורישום בית משותף חדש לביין החדש ביטול צו הבית המשותף של הבי  ו/או

ורישום דירות הדיירים החדשות על שם הדיירים ורישום דירות היזם על שם 

 . לרבות שכ"ט עו"ד היזם והדיירים הןרוכשי

מס רכישה בקשר עם רכישת זכויות הבייה וחלק/ים ברכוש המשותף כאמור  . 15.8

 הפרויקט.בהסכם זה, אשר ישמשו את היזם לשם ביצוע 



41  

  

 

             

              

 

הסכם זה חתם על בסיס הצהרות והתחייבויות כל אחד מהדיירים לצל כל 

, ככל לזכותו ממס שבח לטובת העסקה שוא הסכם זה יםהעומדאו הטבה פטור 

. ככל על פי קביעת יועץ המס של היזם יםאכן דרושאו ההטבה שיצול הפטור 

דיירים מס שבח בגין שבוסף ליצול הפטורים ממס שבח של הדיירים יחול על ה

מכירת זכויות הביה וחלק/ים מהרכוש המשותף כאמור יקט, לרבות, בגין הפרו

 5.20בהסכם זה, ליזם, ישולם סכום זה על ידי היזם, ובכפוף לאמור בסעיף 

 לעיל.   4.3 יפא ולאמור בתאי המתלה שבסעיףס

הדיירים מתחייבים לאפשר ליזם לצל כל הטבה או זכות העומדת לרשותם  . 15.9

לטובת הפחתת החבות במס שבח ובכלל זה בקשה לחישוב המס בדרך של 

     .פריסה

הרכוש המשותף מע"מ ככל שיחול על רכישת זכויות הבייה ו/או חלקים מ . 15.10

  .מהדיירים וכן מע"מ על שירותי הביה יחול על היזם

 ובגין מכירת דירות היזם לרוכשיו, יחול ושיחולאו היטל או הוצאה כל מס  . 15.11

 על ידי היזם ורוכשיו, על פי הדין.  מווישול

הוצאות הכרוכות בהפקת ערבויות ו/או בטחוות על פי הסכם זה ו/או כל  . 15.12

 הבקאי.  הוצאה הובעת מהליווי

תשלומים בגין פיקדוות עבור מוים לרשת החשמל, המים, הגז והטלפון יחולו  . 15.13

 על הדיירים.

של דירות  התשתיות לעיל, עלויות חיבור 15.13מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  . 15.14

הדיירים החדשות למערכות המים, החשמל, הגז והטלפון ישולמו ע"ח היזם. 

הדיירים מתחייבים לפות עובר למועד הפיוי של דירותיהם הוכחיות לרשויות 

הדירות מהמערכות  לפון לשם קבלת זיכוי בגין יתוקהמים, החשמל, הגז והט

כאמור (ככל שקיים כזה) והשבת המוים לידי הרשויות המפורטות לעיל (למעט 

החזרי פיקדוות אשר הופקדו ע"י הדיירים ושיושבו לדיירים) ויעדכו את היזם 

בדבר סכום הזיכוי כאשר במקרה כאמור עלויות החיבור אשר ישלם היזם 

עיף זה לעיל יהיו עבור ההפרש בלבד שבין סכום הזיכוי לעלויות בהתאם לס

 החיבור בפועל (ללא קשר לסכום הפיקדוות השייכים לדיירים בלבד). 

 . הדיירים מטעםוהשמאי  המפקח של םתשלום שכר  . 15.15

תשלום שכר הטרחה  זה, שכר טרחת עורך הדין של הדיירים בקשר עם הסכם . 15.16

שסוכמו בין היזם ובין עורך הדין של הדיירים. מועדים סכום וביעשה ב

הדיירים ממחים בזאת את תשלום שכר הטרחה לזכותו של עורך הדין של 

הדיירים ובחתימתם על הסכם זה מורים באופן בלתי חוזר ליזם לבצע תשלום 

  כאמור לידיו.
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החלים בגין  השוטפיםהמיסים, האגרות וההיטלים העירויים והממשלתיים  כל . 15.17

(להבדיל מאלו החלים בגין העבודות  במקרקעין ו/או בדירות הוכחיותהחזקה 

ארוה , מהעבודות שיבוצעו במקרקעין), ובכלל זה מס רכוש הובעיםאו 

 ככל שחלים, יחולו וישולמו, כדלקמן: היטלים וכל תשלומים אחרים ,עירוית

כל  - יםפיוי המקרקעין והדירות הוכחיות בפועל על ידי הדיירל שעד בתקופה

דירתו הוכחית  בגיןהמתחייב  לתשלוםיהיה אחראי  הדייריםאחד מיחידי 

פיוי כל אחת מהדירות הוכחיות בפועל  שמיום בתקופה .וזכויותיו במקרקעין

 בהתאם להוראות הסכם זה - ומסירת המקרקעין ליזם כשהם פויים מכל אדם 

ם (בהתאם יילווטהרדירות הדיירים החדשות לדיירים מ אועד ליום מסירת כ"

בגין כל  המתחייב לתשלוםהיזם יהיה אחראי  -  למועד המצוין בהודעת היזם)

למען הסר ספק, אין באחריות היזם כאמור לעיל, כדי . אחת מהדירות הוכחיות

 לגרוע מחובת הדיירים לשלם חובות ככל שישם כאלה, בגין הדירות הוכחיות

  בפועל. וזכויותיהם במקרקעין טרם פיוי הדירות

 – בהתאם להוראות הסכם זה דייריםל החדשות דירות הדייריםמסירת  מיום

 לתשלום יהיו אחראים הדייריםמיחידי  אחדוכל  ו/או רוכשי דירות היזם היזם

מוסכם כי לגבי דירות  .וזכויותיו בביין החדש בגין דירותיו א, כ"המתחייב

היזם שלא ימכרו ו/או שטרם הגיע מועד מסירתן, יישא היזם בהוצאותיהן, 

ו/או כל לרבות בגין חלקן היחסי בהוצאות האחזקה השוטפות של הביין החדש 

וזאת עד למועד החלה על מחזיק ו/או בעלים של דירה הוצאה אחרת דרשת 

  המסירה שלהן לרוכשי היזם.

לעיל, כל אחד מיחידי הדיירים מצהיר  אמור בהסכם זהמבלי לגרוע מה . 15.18

ומתחייב בזאת, כי כל זכות ו/או פטור אשר יעמדו לרשותו מאת וכלפי כל רשות 

בכל הוגע לאגרות והיטלים אשר חובה לשלמם בגין דירתו ו/או חלקו ברכוש 

המשותף כתאי להוצאת היתרי הביה וביצוע העבודות, ושאם יזקוף אותם 

יזם, יוכל הוא להביא לחסכון בעלויות היזם, הוא מתחייב לשתף לטובת ה

פעולה עם היזם על מת להמחות את זכותו לקיזוז או לפטור מהתשלומים 

באופן שייזקפו תשלומיו או זכויותיו לטובת היזם, והוא מתחייב לעמוד בכל 

התחייבות החלה עליו מכוח כל דין ו/או הסכם על מת שהיזם יוכל לצל את 

 פטור כאמור.ה

היזם, והיזם יהיה רשאי להשתמש פעולה ככל שיידרש על ידי פו הדיירים ישת

   .ביפוי הכוח אשר חתם ע"י הדיירים למטרה זו

למרות כל האמור בהסכם זה, מוסכם, כי הדיירים לא יישאו בכל הוצאה  . 15.19

והכל למעט ) הובעת מביצוע הפרויקט ו/או אגרה ו/או היטל (לרבות חיוב מס

החזר או דמי השבה כל  .טלו עליהם במפורש במסגרת הסכם זהאלו אשר הו

מכל גורם שהוא על פי הוראות  , בגין סכומים ששולמו על ידו,להם זכאי היזם

יועברו ליזם ולדיירים לא תהא כל טעה ו/או דרישה כגד היזם בגין  הסכם זה,

  כך.
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ת, מיסים, היטלים ותשלומים כיו"ב לרשות כלשהי, זכאי שילם היזם אגרו . 15.20

היזם לכל יתרת זכות שתהיה בגין תשלומים אלו, ובמידה ויבוטל הסכם זה 

כדין, זכאי היזם לדמי החזר או השבה מאותה הרשות, וככל שאותה הרשות 

אכן תשיב לו סכומים אלו, כולם או חלקם. סעיף זה מהווה המחאה מלאה 

מוסכם כי היזם לא יהא זכאי לקבל  ת להשבת התשלומים.וגמורה של הזכו

שלום בגין האמור לעיל, אלא אם תשלום זה התקבל בפועל בידי תמהדיירים כל 

 .הדיירים

היזם מתחייב לשלם את התשלומים החלים עליו לפי הוראות הסכם זה  . 15.21

במועדים הקבועים לתשלומים לפי הדין כמו כן, היזם מתחייב לשלם בעצמו כל 

קס, ריבית והצמדה שיוטל על הבעלים בכל הקשור לאיחור בתשלום או 

  בדיווחים לרשויות המס בגין תשלומים החלים על היזם מכל סיבה שהיא. 

  

  ות הדיירים החדשות ומסירתןדיר . 16

 הצמדות לרבות, החדש בביין דירה חדשה ,הוכחיתדירתו  חלףדייר יקבל  כל . 16.1

 האוויר כיווי, בשטח, זה בהסכם לאמור בהתאם המשותף מהרכוש יחסי וחלק

ספח וכפי שייקבע ב' ב בספח המפורטות החדשות הדיירים דירות מתוך ובקומה

אשר יצורפו  בהתאם לתוכיות ולמפרט הטכיושיצורף להסכם זה  "1- "ב

  .קבלת היתר הביה בסמוך לאחר להסכם זה "1' "ד- ו "1' "ג יםספחכ

ורישום הערות אזהרה לטובת היזם על הדירות הוכחיות  לאחר המועד הקובע . 16.2

, ובמועד שייקבע על ידי היזם בהתאם לקבוע במסגרת התאי המתלה הראשון

"), יבוצע המגון מועד החלוקה(להלן: " ועליו יודיע בכתב לב"כ וציגות הדיירים

  שלהלן לצורך חלוקת דירות הדיירים החדשות בין הדיירים:

שמאי מטעם הדיירים. הדירות הדיירים הוכחיות תוערכה על ידי  . 16.2.1

הודעה  ידו על תיתןעל מועד ביקור השמאי בדירות הוכחיות 

. תיאום ביקור השמאי בדירות יעשה בסיוע יום 14מוקדמת בת 

 הציגות והמפקח מטעם הדיירים.

מתחייבים לאפשר לשמאי מטעמם לבקר בדירותיהם לצורך  הדיירים . 16.2.2

ימים לכל המאוחר ממועד קבלת הודעת  30ביצוע ההערכה בתוך 

  היזם על מועד החלוקה. 

 דירות הדיירים הוכחיות תוערכה בהתאם למצבן הפיזי ובכלל זה . 16.2.3

קומה, כיווי אויר, שטח הדירות הוכחיות בפועל ו/או כל פרמטר 

אחר רלווטי על פי קריטריוים שמאיים מקובלים על פי שיקול דעתו 

של השמאי. בהתאם להערכה השמאית ולשיקול דעת השמאי תדורגה 

  .הדירות הוכחיות על פי ערכן מהגבוה למוך
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י לבחור ראשון את בעל הדירה שדירתו דורגה ראשוה יהיה זכא . 16.2.4

. בעל הדירה שדירתו החדשות הדייריםהדירה החדשה מתוך דירות 

  הוכחית דורגה שיה יהיה זכאי לבחור שי וכך הלאה. 

כדין) לא  במקרה שמי מהדיירים (או מי מטעמו המצויד ביפוי כח . 16.2.5

יהיה וכח במועד החלוקה (לרבות דיירים שלא חתמו על ההסכם עד 

למועד החלוקה), תיבחר הדירה החדשה עבורו על ידי ב"כ הדיירים. 

בחתימתם על הסכם זה מסמיכים הדיירים את ב"כ הדיירים לפעול 

  כאמור ומוותרים על כל טעה ו/או תביעה בקשר לכך.

ופית ולא יתת לערעור. דייר אשר מוסכם כי קביעת השמאי תהא ס . 16.2.6

לא יפעל בהתאם לקביעת השמאי כאמור, יחשב הדבר כהפרה של 

  הסכם זה על כל המשתמע מכך. 

לאחר חלוקת הדירות בהתאם למגון הקבוע לעיל, ישלח ב"כ  מיד . 16.2.7

 החדשות הדייריםהדיירים לב"כ היזם את פירוט חלוקת דירות 

  ."1- בלספח "בהתאם 

מוותרים על כל טעה ו/או תביעה כלפי היזם ו/או השמאי ו/או מי הדיירים  . 16.3

מטעמם ו/או עוה"ד של היזם ו/או עוה"ד של הדיירים בכל הקשור לחלוקה ו/או 

לאופן דירוג דירתם לצורך החלוקה ו/או בכל הקשור לסדר הבחירה ו/או בכל 

עה ו/או הקשור בהליך החלוקה ובחירת דירות הדיירים החדשות, לרבות על כל ט

 דרישה לתשלומי איזון ו/או פיצוי.

דיירים הודעה להיזם לפי המועד המשוער לסיום ביצוע העבודות, ישלח  בסמוך . 16.4

החזקה בדירות הדיירים החדשות , בה יצוין המועד למסירת (בדואר רשום) בכתב

יום ממשלוח ההודעה ובמסגרתה יוזמו הדיירים לקבל  30 - שלא יהיה מוקדם מ

"). המסירה מועד" להלן, 17.7בסעיף  לאמור ובכפוף(להלן,  ,תהחדשו את הדירות

כל יחתום  ותוכתאי לקבלת החזקה בדירות הדיירים החדשלפי מועד המסירה, 

 ותאגיד המים הרשות המקומיתעם ועל חוזה עם חברת החשמל יחיד דיירים 

ככל שהיזם  .לגבי התקופה שממועד המסירה ואילך ומים לצורך חיוב בארוה

יידרש לתשלום מראש בגין המוים ישיבו לו הדיירים את הסך שישולם על ידו 

 .לפי מסירת דירת הדיירים החדשה לידיהם

, יאפשר היזם לדיירים החל ממשלוח ההודעה על המסירה, ועד למועד המסירה . 16.5

 בדוק את התאמתה למפרטלו/או מי מטעמם לרבות המפקח מטעם הדיירים 

, בתיאום מראש הטכי לתוכיות, להיתר הביה ולהתחייבויות היזם בהסכם זה

 . בין הדיירים ובין ציג הקבלן המבצע
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ו/או מי מטעמו במעמד מסירת החזקה בדירת הדיירים החדשה ייערך בין כל דייר  . 16.6

לבין ציג היזם פרטיכל שייחתם ע"י ציג היזם לרבות המפקח מטעם הדיירים 

"). בפרטיכל המסירה יהיה הדייר רשאי לפרט פרטיכל המסירהוהדייר (להלן: "

 כל אי התאמה, ליקוי או פגם בדירה (אם יהיו) לעומת תיאורם במפרט הטכי

"). הליקויים בדירהסבירה (להלן "כפי שיתן לגלות בבדיקה  בהסכם ובתוכיות

העתק מפרטיכל המסירה יימסר לכל דייר. אין בקבלת פרטיכל המסירה ו/או 

לעיין  בחתימה עליו על ידי הדיירים כדי לפגוע בזכויותיהם על פי חוק המכר

  .ו/או כל דין אחריות ובדק בלבד

ההתאמות ו/או היזם יגרום על אחריותו ועל חשבוו לתיקון כל הליקויים ו/או אי  . 16.7

ידי הדייר ואשר קיומם צוין - הפגמים בדירת הדיירים החדשה כפי שפורטו על

ידי ציג היזם בפרטיכל המסירה. התיקון יבוצע בתוך זמן - ואושר במפורש על

ליקויים שאים ימים ממועד המסירה.  45 - סביר ככל המוקדם ולא יאוחר מ

למועד מסירת הדירות  עדמאפשרים שימוש ראוי למגורים בדירה, יתוקו 

  החדשות. 

הדייר יהיה חייב לקבל את החזקה בדירת הדיירים החדשה אף אם יהיו בה  . 16.8

ירה הד. אם למגוריםראויה שהדירה ליקויים, בכפוף לחבות היזם לתקם ובלבד 

היותה ראויה , לא יהיה הדייר חייב לקבלה עד ללא תהיה ראויה למגורים

ביצוע  עד למועד המסירה כמועד הדחה  ובמקרה האמור יחשב מועדלמגורים 

התיקוים כאמור. לאחר ביצוע התיקוים המפורטים בפרטיכל שחתם ע"י הדייר 

וציג היזם, מתחייב הדייר לחתום ליד כל סעיף שתוקן בהתאם לאמור בפרטיכל. 

 הדייר יהיה רשאי לפרט את הסתייגויותיו ליד כל סעיף. 

ועד המסירה המדויק כאמור לעיל, ככל שלא מובהר, כי לאחר מתן ההודעה על מ . 16.9

בדירה על למועד המסירה, הרי  ראוי למגוריםיתוקו הליקויים המועים שימוש 

  שהיזם יהיה חייב לתת הודעה בכתב לבעלים שבו יצויין מועד המסירה הדחה.

קבלת החזקה בדירת הדיירים החדשה ע"י הדייר, תהווה אישור לכאורה של  . 16.10

הדייר על קבלת הדירה כשהיא גמורה ותקיה בכפוף לאמור בפרטיכל, לא יהיה 

בחתימת הדיירים על הפרטיכל ו/או בקבלת החזקה כאמור על ידי הדיירים משום 

חריות ובדק בלבד ביחס לאויתור הדיירים על זכות העומדת להם על פי חוק המכר 

  ו/או כל דין.
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כאמור וכח העובדה שהדירה איה ראויה למגורים אין בדחיית מועד המסירה  . 16.11

ופות הארכה כלשהן מעבר לאמור בהסכם זה קבסעיף זה כדי להקות ליזם ת

ומובהר כי בכל מקרה עד למועד מסירת דירת הבעלים החדשה לידי יחיד הבעלים 

, ימשיך היזם לשלם כשהיא ראויה למגורים ם זההרלווטי בהתאם להוראות הסכ

הדיירים את הפיצוי החודשי ואת כל התשלומים השוטפים החלים על דירת 

. היה ודחה מועד המסירה בשל סיבות כאמור לעיל, מעבר לכל תקופות החדשה

האיחור ו/או העיכוב המותרות בהסכם זה, יראו את היזם כמאחר במסירה עד 

מור בהתאם להוראות ההסכם והבעלים יהא זכאי לכל לתיקון הליקויים כא

התרופות העומדות לו בגין כך לרבות הפיצוי המוסכם כאמור בהסכם זה, דמי 

השכירות החודשיים הקבועים בהסכם זה וכל הערבויות שבידי הבעלים ו/או ב"כ 

הבעלים יוותרו בתוקפן, ו"מועד המסירה" לצורך הסכם זה יהיה מועד המסירה 

  הדחה. 

, לדיירי עובדת ותקיה מסירת הרכוש המשותף, לרבות מתקים כגון: מעלית . 16.12

הביין החדש, תתבצע כשהרכוש המשותף במצב טוב ותקין ובוי בהתאם להוראות 

והוא ריק ופוי מכל אדם וחפץ תקיות ופועלות החיויות הסכם זה ומערכותיו 

ת בדירות היזם ע"פ למעט אלה הדרושים לצורך השלמת עבודות הפיתוח והעבודו

לביין החדש, ולאחר שהרכוש המשותף  4הוראות הסכם זה ולאחר קבלת טופס 

) 3שלושת (המפקח מטעם הדיירים וע"י  וערך לגביו פרוטוקול מסירה בדק

הדיירים הראשוים בביין (דיירים על פי הסכם זה ו/או דיירים שרכשו דירתם 

ה מבין הדיירים הוכחיים) אשר מהיזם כשלפחות אחד משלושת הדיירים יהי

קיבלו חזקה בדירות החדשות שבביין. מובהר כי תאי לקבלת החזקה בדירות 

הדיירים החדשות יהיה קבלת חזקה ברכוש המשותף, ומאותו יום ואילך יהיו 

בעלי הדירות בביין, אשר כבר מסרה להם החזקה בדירות, אחראים לשלמותו 

 להלן 17.20 סעיף להוראות בכפוףיין החדש, ולאחזקתו של הרכוש המשותף בב

  ). יהול(חברת 

בעת מסירת הרכוש המשותף לדיירי הבית, ייערך פרטיכל מסירה שיחתם ע"י  . 16.13

וע"י  לעיל 17.14הדיירים שיקבלו לידיהם את הרכוש המשותף בהתאם לסעיף 

 היזם.

היזם מתחייב לפעול לתיקון כל הליקויים ברכוש המשותף שפורטו בפרטיכל 

ימים  45 - המסירה. התיקון יבוצע בתוך זמן סביר ככל המוקדם ולא יאוחר מ

ממועד המסירה. ככל והליקויים ברכוש המשותף ימעו שימוש סביר ברכוש 

לו עד המשותף, לא יהיו הדיירים אשר קיבלו את הרכוש המשותף חייבים לקב

לביצוע תיקוים באופן שיתאפשר שימוש סביר ברכוש המשותף ובמקרה האמור 

  יחשב מועד מסירת הרכוש המשותף כמועד הדחה לאחר ביצוע התיקוים כאמור.

למי שקיבל את במעמד מסירת החזקה ברכוש המשותף מתחייב היזם להמציא 

  את אלו: הרכוש המשותף כאמור לעיל

  ומערכותיו.סט תוכיות של הביין  . 16.13.1
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  . 4טופס  . 16.13.2

אישור בוחן מוסמך ממשרד העבודה או מכון התקים המאשר את  . 16.13.3

  תקיות המעלית ואישור להפעלתה.

  תעודת אחריות מאת חברת המעליות למשך כל תקופת האחריות. . 16.13.4

כל תעודת אחריות וספת היתת ו/או האמורה להיתן עפ"י הדין  . 16.13.5

ו/או מוצר ו/או מתקן  בעף הבייה ע"י יצרן ו/או ספק של כל מערכת

וכל תעודה וספת אשר דרשת עפ"י  ברכוש המשותףאחר כלשהו 

  הסכם זה ו/או עפ"י כל דין.

למען הסר ספק, אין בהמצאת האישורים או תעודות ה"ל כדי לגרוע  . 16.13.6

מהתחייבות היזם או מאחריותו באשר לטיב החומרים שבביין, 

זה, אולם במקרה איכותם, תקיותם ו/או מאחריותו כאמור בהסכם 

של פגם ו/או אי התאמה ו/או תקלה, בכפוף להוראות הסכם זה וחוק 

ת האחריות לים על ספק או בעל מקצוע על פי תעודהמכר (דירות) הח

ה"ל במידה שבידי הבעלים, יפו הבעלים לספקים ולבעלי המקצוע 

ואלה לא תוקו כדרש על ידי הספקים בתוך זמן סביר, יהיו זכאים 

  ם לפות ליזם לשם תיקום.הבעלי

כתאי למסירה בפועל של הדירה החדשה לחזקתם של הדיירים באופן כמתחייב  . 16.14

שימוה על  אמןבאמות בידי ע"פ הסכם זה, יפקידו הדיירים או ב"כ הדיירים, 

אותן  יחזירהוא את ערבויות חוק המכר ו היזם בתיאום עם ב"כ הדיירים"כ בידי 

ובלבד שהתקיימו התאים לאחר מסירת החזקה בפועל לצורך ביטולן  למפיקיהן

, 1974 - בחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה

המאפשרים את שחרור הערבויות לבק המלווה או לחילופין יחתמו הדיירים על 

 מסמך "ביטול ערבויות" בוסח שימציא להם הבק המלווה וכן ישיבו ליזם את

להלן ובהתאם לתאים בחוק המכר  20.7ערבויות חוק המכר הכל כאמור בסעיף 

 . 1974 - השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה (דירות) (הבטחת

את החזקה בדירות כגד השבת הערבויות לב"כ היזם, ימסור היזם לדיירים  . 16.15

ללא תאים מהבק המחריג את סופי לא מוגבל בזמן ומכתב החרגה החדשות וכן 

 מיםהרשוו/או כל הערה של הבק המלווה  משכתא /דירה החדשה מהשעבודה

לפיו זכויות הדיירים  ,םמיעל המקרקעין, ככל שרשולטובת הבק המלווה 

חופשיות מכל חוב ו/או שיעבוד ו/או /ואו זכות צד ג', למעט כאלו שבעטין של 

דיירים אשר היזם העמיד עבור הבק למשכתאות מטעמם ערבות  הדיירים.

להלן, מורים בזאת באופן בלתי חוזר לב"כ הצדדים וליזם  20.5כמפורט בסעיף 

רי היתן (ואף לפי מועד המסירה ככל ויתן) על כל לחתום בשמם, בהקדם האפש

(בהתאם הבטוחה מהערבות שהועמדה על ידי היזם  החלפתמסמך שיידרש לצורך 

, הכל על זכויות אותו יחיד דיירים במקרקעין למשכתאלהלן)  21.5לסעיף 

במועד  הממשכן/המלווהוהבק  היזם, יחיד הדייריםבהתאם לסיכום שייערך בין 

  והעמדת הערבות על ידי היזם.    הבק הממשכן שכתא לטובתהסרת המ
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לכתובת המופיעה מוסכם בזאת כי היה ויתה ליחיד דיירים הודעה בדואר רשום  . 16.16

בה תבקש לקבל בראש הסכם זה או לכתובת אחרת עליה הודיע מי מהדיירים, 

וי שלא כתצואה מליקאת החזקה בדירתו החדשה, ואותו יחיד דיירים לא עשה כן 

או פגם מהותי המוע את השימוש הסביר בדירה ו/או אשר בגיו הדירה איה 

, ראויה למגורים, ותואם עם יחיד הבעלים מועד חלופי שאם אליו הוא לא הגיע

יחשב הדבר כאילו מסרה החזקה בדירה ו יערך הפרוטוקול ע"י ציג החברה 

לאותו יחיד דיירים במועד המסירה הקוב בהודעה, לצורכי כל האמור בהסכם זה, 

לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייחשב הדבר כמילוי התאים המזכים 

את היזם בקבלת ערבות חוק המכר לידי ב"כ היזם, ובכל הוגע לאחריות על 

לעיל ובהשבת ערבות דמי השכירות ליזם  9.3ת כאמור בסעיף תשלום דמי שכירו

לעיל והאחריות לדירת הדיירים החדשה  17.16ותשלום מסים כאמור בסעיף 

להלן. ערבות חוק המכר  18והתחלת תקופת הבדק כאמור בסעיף  18כאמור בסעיף 

תחשב החל ממועד זה כבטלה ומבוטלת והצדדים מורים בזאת לב"כ הדיירים 

 ערבות דמי השכירות במקרה כאמור.וראה בלתי חוזרת להשיב ליזם את בה

מוסכם, כי האמור לא יחול במקרה בו מעה מסירת הדירה החדשה למי 

ושאים ובעים מהפרת  ו/או מי מטעמו הקשורים ביזםמהדיירים מטעמים 

 ההסכם על ידי הדייר. 

מים במועד המסירה, י 60על אף האמור לעיל, מוסכם במפורש כי עיכוב של עד  . 16.17

מכל סיבה שהיא, לא יהווה הפרה של הסכם זה על ידי היזם ולא יזכה את הבעלים 

איחור  הבעליםבסעד ו/או תרופה ו/או פיצוי כלשהם. איחר היזם במסירת דירות 

ימים יהיו בעלי הדירות זכאים, לקבל מהיזם פיצוי בהתאם לקבוע  60העולה על 

האיחור הראשון ביחס למועד המסירה הקבוע בחוק המכר (דירות) החל מיום 

בהסכם זה כאשר סכום הפיצוי יחושב ביחס לדמי שכירות ריאליים ומקובלים 

בשוק החופשי עבור הדירות החדשות כפי שיוערכו על ידי השמאי (להלן:"הפיצוי 

לכל חודש וזאת עד  1 - "). הפיצוי המוסכם ישולם על ידי היזם לבעלים בחודשיה

ל של הדירה החדשה לידי הבעלים. מעת תשלום הפיצוי המוסכם לא למסירה בפוע

  ישולמו עוד לבעלים דמי השכירות הקבועים בהסכם זה.

במועד לתשלום דמי השכירות כפי ישולם על ידי היזם לכל אחד מבעלי הדירות  החודשי הפיצוי

בהסכם זה. ככל הקבועים דמי השכירות שהיה קיים עד לתחילת תשלום הפיצוי המוסכם וחלף 

שתיוותר יתרה שלא שולמה על ידי היזם עד למועד המסירה ואשר איה שויה במחלוקת, 

 בהתאם להוראות לבעלים שמסרוהבקאיות תשולם יתרה זו בסמוך להחזרת הערבויות 

 .היזם לידיהסכם זה חזרה 
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 10.3בסעיף  המפורטיםחודשים במסירה מעבר לכל האיחורים  12איחור העולה על 

הזכות לבטל את העומדת להם על פי דין לרבות  זכות כללעיל יקה לדיירים 

בכפוף לזכויות  ההסכם עם היזם (ובלבד שמדובר על ביטול של כל הדיירים ביחד)

. באם בכל רגע תון החל מסיום כל האיחורים הבק המלווה על פי מסמכי הליווי

לעיל, יפסיק היזם לשלם לדיירים את דמי השכירות  10.3המפורטים בסעיף 

 14לעיל (עיכוב של עד   17.12המגיעים להם ו/או את הפיצויים הקבועים בסעיף 

לא יחשב לעיין  הדיירים ביחס להפרהממועד קבלת מכתב התראה מב"כ  ימים

בוטלו איזה מהערבויות זה), אזי יהווה הדבר הפרה יסודית של הוראות הסכם זה. 

הקבועות בהסכם זה במועד מוקדם מזה הקבוע בהסכם זה ו/או לא הוארכו 

, יהווה הדבר הפרה יסודית מצד היזם ויקה לבעלים בהתאם להוראות הסכם זה

, בכפוף במועד מוקדם מהמועד הקוב בסעיף זה לעילזכות לבטל את ההסכם 

ימים מראש, וככל והיזם לא פעל לתיקון ההפרה בזמן  14להתראה בכתב ליזם בת 

  .זה

מסירת דירות במקביל לור את דירות היזם לרוכשיו היזם יהיה רשאי למס . 16.18

  לביין.  4הדיירים החדשות לדיירים ובכל מקרה לאחר קבלת טופס 

בכל מקרה של מחלוקת בין היזם לבין הדיירים בכל עיין הוגע למסירת דירות  . 16.19

כאמור  בית המשפטהדיירים החדשות כאמור, תועבר המחלוקת להכרעתו של 

  להלן. 28בסעיף 

עובר למסירת החזקה בדירות אזי  ככל והיזם יחליט להתקשר עם חברת יהול . 16.20

 12הדיירים החדשות תבחר ע"י היזם בשיתוף עם הציגות חברת יהול למשך 

 שת הדיירים הראשויםושממועד מסירת החזקה לשל החודשים הראשוים

, אשר תהיה שקיבלו חזקה בדירות החדשות (דירות דיירים ו/או דירות יזם)

 12"). לאחר חברת היהולאחראית ליהול הביין החדש ואחזקתו (להלן: "

חודשים כאמור יהיו רשאים כל דיירי הביין החדש להחליף את חברת היהול על 

   פי שיקול דעתם הבלעדי.

 12סי בכל תשלומי חברת היהול באותם הדיירים מתחייבים לשאת בחלקם היח . 16.21

חודשים ראשוים. היזם מתחייב לשאת בחלקן היחסי בתשלום לחברת היהול של 

ולוודא הוספת תאי בהסכמי המכר  דירות היזם שטרם מסרו לרוכשי דירות היזם

 חלקםהיהול בגין  חברתבתשלום  ישאודירות היזם  רוכשישל דירות היזם כי 

 .היחסי

היזם ישתתף בהוצאות דמי יהול של דירות הדיירים החדשות בגובה  כי מוסכם . 16.22

בשה שחלפה  ההפרש בין דמי ועד הבית כפי ששולמו בגין הדירות הוכחיות

ובכל  ,לבין גובה דמי היהול כפי שיהיו בביין החדש להריסת הביין הקיים,

ממועד שים החל  8לחודש, ולמשך תקופה של  לדירה₪  300מקרה עד לסך של 

 אשרלדיירים  רק כאמורכי היזם ישתתף בעלויות דמי היהול  ובהרמ. המסירה

 בביין בפועל מתגורריםהתגוררו בביין הקיים לפחות שה טרם הריסתו ואשר 

  .החדש
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מוסכם כי לא תישמע כגד היזם ו/או הציגות כל טעה ו/או תביעה ו/או דרישה  . 16.23

 בגין ובקשר עם חברת היהול אשר בחרה להל ולתחזק את הביין החדש. 

לעיל, לא תהיה קשורה  17.16מוסכם כי חברת היהול שתיבחר כאמור בסעיף  . 16.24

ד עייים ביהול בשום אופן ליזם, לא כחברה בת ולא בכל אופן אשר יצור יגו

  .הביין ובבחירת חברת היהול

 

 : לדיירים היזםשיווק מוקדם של דירות  . 17

 השיווק תקופתבלבד (להלן: " םימי 21לתחילת שיווק דירות היזם ולמשך  עובר . 17.1

") יציע היזם את דירות היזם למכירה לדיירים בלבד בהתאם המוקדמת

. היזם יעדכן את ציגות הדיירים 5%בהפחתה של  למחירון היזם באותה העת

 באמצעות ב"כ הדיירים בוגע לתחילת מועד תקופת השיווק המוקדמת

והדיירים לא יעלו כלפי היזם כל טעה  והציגות תמסור ההודעה לכלל הדיירים

  ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר למועד ה"ל.

תקופת  במהלךת היזם יבקש לרכוש דירה מדירו הדייריםמי מיחידי ש ככל . 17.2

בקשה לרכישה  טופס, על מיידי באופןהשיווק המוקדמת, הוא יידרש לחתום, 

 בקשה טופסבוסח אשר יהיה מקובל באותה העת אצל היזם (להלן: "

 מקובל שיהיה כפי בסכוםלהפקיד בידי היזם דמי רציות  יידרש") ולרכישה

 מעויין אותה הדירה משווי 5% על, ובסך שלא יעלה היזם אצל העת באותה

 "). הרציות דמי(להלן: "  לרכוש הדייר

 :שדרוגים . 18

יהיו רשאים הדיירים לשדרג את  בלבד המוקדמת השיווק תקופת במהלך . 18.1

דירתם החדשה באחת מדירות היזם אשר שוויה גבוה יותר מדירת הדייר 

"), ולהוסיף את ההפרש בין שווי דירתם הדירה המבוקשתהחדשה (להלן: "

החדשה לשווי הדירה המבוקשת וזאת בהתאם למחירון היזם באותה העת 

  .שלהלן "), ובהתאם לתאיםהתמורה בגין השדרוג(להלן: "

היזם יעדכן את ציגות הדיירים באמצעות ב"כ הדיירים בוגע לתחילת מועד  . 18.2

תקופת השיווק המוקדמת, ב"כ הדיירים ירכז את הבקשות לשדרוג ויעבירן 

במרוכז ליזם. במקרה של מספר בקשות לשדרוג לאותה יח"ד ב"כ הדיירים 

יעלו כלפי היזם כל יחליט בהתאם לבקשה שהוגשה אליו ראשוה. הדיירים לא 

  טעה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאמור בסעיף זה.

אשר יבקש לשדרג את דירתו, בהתאם לאמור לעיל, יחתום, באופן מיידי  הדייר . 18.3

ובמהלך תקופת השיווק המוקדמת, על הסכם שדרוג וכל המסמכים הלווים 

 ")הסכם השדרוגבוסח אשר יהיה מקובל באותה העת אצל היזם (להלן: "

 בתוספת מע"מ כדין.₪  2,000וישלם ליזם דמי טיפול בסך של 
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בגין השדרוג תשולם במלואה במועד החתימה על הסכם השדרוג.  התמורה . 18.4

ככל ולא יהיו בידי היזם לא תמומן באמצעות הלוואה ממוסד פיסי ו התמורה

היא תשולם שוברי תשלום (פקס שוברים) מהבק המלווה באותה העת, 

היזם אשר יחזיק את התמורה באמות ב"כ חאה משוכה לטובת באמצעות המ

עד למועד החתימה על הסכם ליווי והמצאת בטוחות מתאימות בהתאם 

להוראות ההסכם. ערבות חוק המכר הקובה בהסכם תהיה בגובה שווי הדירה 

השדרוג ישולם ישירות לבק באמצעות באותה עת ככל ויהיה ליווי  המבוקשת.

 שוברים.

הדיירים לשדרג את דירתם כאמור לעיל היה בכפוף לכך שלא בוצעו ו/או זכות  . 18.5

תוכו, עפ"י היתר הביה שהתקבל ו/או עתיד להתקבל, בדירת הדייר החדשה 

  שיויים ו/או תוספות לדירה, לפי הוראת ההסכם.

מחירון היזם אשר יוצג לדייר לצורך השדרוג כולל את המחירים עבור דירות  . 18.6

בהתאם למפרט הטכי של היזם לאותן דירות. שיויים במפרט היזם בפרויקט, 

  זה יהיו כרוכים בתמורה וספת.

ב"כ הדיירים ייצג את הדיירים בכל הוגע לושא השדרוגים, בהתאם לשכ"ט  . 18.7

  שייגבה על ידו לצורך כך מהדיירים המשדרגים.

החה בשיעור של  - (קרי מהתמורה בגין השדרוג 5%תיתן החה של  דייריםל . 18.8

  .על ההפרש בין דירת הדייר החדשה לדירה המבוקשת) 5%

הדיירים יישאו בכל עלות ו/או מס ו/או הוצאה אשר תחול בגין שדרוג הדירה  . 18.9

כאמור, לרבות עמלות לבקים, הוצאות שכ"ט עו"ד, הוצאות מיסים וכדומה 

  ה לכך מהיזם.ישימים מקבלת דר 7- והם מתחייבים לשלמם לא יאוחר מ

  

 בדקאחריות ו . 19

הוראות חוק המכר, בכל הוגע לאחריות ובדק, יחולו על הסכם זה וכל האמור  . 19.1

בסעיף זה להלן היו בכפוף לאמור בחוק המכר ומבלי לפגוע בזכויות הדיירים 

 .ו/או על פי דין בהתאם לחוק המכר

(להלן: גלו במהלך תקופת הבדק פגם ו/או ליקוי ו/או אי התאמה ת . 19.2

 וברכוש המשותף, הדיירים החדשותהחדש, בדירות  לרבות בביין ")הליקויים"

הליקויים בהתאם לאמור בחוק  אתעל חשבון היזם  יזם ו/או מי מטעמויתקן ה

 וכל דין אחר. לרבות תיקוים לחוק זה שיהיו מעת לעת,המכר 

בצע את התיקוים הדרושים לפי סעיף זה, מתוך מגמה לבצע את היזם י . 19.3

למרות האמור, אם בעת ובעוה אחת. החדש  התיקוים, אם יהיו, בכל הביין

הליקוי יהיה מסוג המחייב תיקון מוקדם או דחוף יותר ו/או מוע שימוש סביר 

בדירה, יבצע היזם את התיקון בסמוך למועד הודעת הדייר אודות קיומו של 

 . ובכל מקרה במועד הדרש בהתאם לטיב הליקוי הליקוי
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בשל שגרמו  ותי התאמהיזם בוגע לאמוסכם כי חובת התיקון לא תחול על  . 19.4

אין באמור  שאיו מטעם היזם.כל מי ו/או של  הדייריםמעשה ו/או מחדל של 

 בסעיף זה כדי לפגוע בזכויות הדיירים על פי חוק המכר ו/או הדין.

 , בשעות מקובלות, בכל זמן סבירדירתו החדשהיאפשר ליזם להיכס ל הדייר . 19.5

 אי ההתאמה ותיקוה או/הפגם ו/או הליקוי ו בדיקתאום מראש, לשם יותוך ת

בסיום התיקוים . (זאת בגדרי ההזדמות האותה הקבועים בחוק המכר)

מתחייב היזם להשיב את המצב בדירה החדשה ובביין החדש לקדמותו לרבות 

יקיון הדירה מכל פסולת ו/או לכלוך שגרמו עקב התיקוים וסילוק כל חפץ 

 ים.שאיו שייך לבעל

או  בדירתו החדשהמתחייב לאפשר ביצוע התיקוים הדיירים כל אחד מיחידי  . 19.6

וגעים ל בכל עת סבירה, בשעות מקובלות,,החדש יןיבב יםדירה אף אם התיקו

 הדירה החדשהמתוך לאחר תיאום מראש ין, וביצועם ייעשה יאחרת בבחדשה 

ובלבד שלא יגרם כל זק או קלקול לדירת הדייר  או בקירות החיצויים שלה

וכי מצב הדירה יוחזר לקדמותו לרבות יקיוה של הדירה לאחר ביצוע 

 התיקוים. 

זק או פגיעה עקב ביצוע תיקוי תקופת הבדק על ידי  דירה החדשהאם ייגרמו ל . 19.7

כל זק או פגיעה כאמור ויחזיר את המצב על חשבוו  היזם, יתקן יזםה

דירות ו בהקדם האפשרי לאחר סיום ביצוע תיקוי תקופת הבדק בלקדמות

אין באמור כדי למעט מזכויות הדיירים על פי חוק  .החדש ןיאו בבי החדשות

 המכר ו/או הדין.

כתב התחייבות ו/או תעודת לדיירים היזם ו/או ימחה ר ווסכם בזה כי אם ימסמ . 19.8

הקבלן המבצע על ידי תן י") שתוצא ו/או תתעודת אחריות" :אחריות (להלן

המטילה על הקבלן ו/או קבלן המשה ו/או הספק  ספקו/או קבלן משה ו/או 

אחריות ישירה כלפי הדיירים לגבי העבודות שביצע ו/או האביזרים ו/או 

יהא על  המתקים ו/או החומרים ו/או המערכות ו/או הסחורות שסיפק,

ספק בכל דרישה בקשר ל קבלן המבצע ו/או קבלן המשה ו/אולפות להדיירים 

פטור מכל  היהיוהיזם ליזם,  םלתיקון אי ההתאמות ולהעביר העתק פיית

קבלן המבצע ה אלא אם בקשר לתיקון אי התאמות בהם, הדייריםאחריות כלפי 

לא יוכלו לבצע את התיקון הדרש מחמת פשיטת ספק ו/או קבלן המשה ו/או ה

סים זמי או קבוע ו/או ככל רגל או פירוק או מחמת שמוה להם כוס כ

ממועד ימים)  14(שהקבלן ו/או הספק לא עו לפיית הדיירים בתוך זמן סביר 

התחייבויותיהם על את  וצעיבו/או ככל שהקבלן ו/או הספק לא  בכתב פייתם

ו/או סיום לתקן הליקויים לא צלח פי כתב ההתחייבות ו/או תעודת האחריות 

בדרישה לביצוע  יזםלשוב ולפות ל םרשאי הדיירים יו, שאז יהבתוך זמן סביר

אין באמור בסעיף זה  .תוך זמן סביר , והיזם יבצעם על חשבוותיקוים כאלה

 כדי לגרוע מכל זכות העומדת לדיירים על פי חוק המכר ו/או על פי כל דין. 
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זה לא תחול על שיויים שלא  -למען הסר כל ספק, אחריות היזם לפי סעיף  . 19.9

ו על ידו ו/או מי מטעמו ו/או הקבלן/ קבלי המשה מטעמו ומתקים בוצע

וחומרים שלא סופקו ע"י היזם ו/או מי מטעמו ו/או הקבלן/ קבלי המשה 

    מטעמו.

 פרויקטלפיסי ליווי  . 20

בכפוף להתקיימות התאי  ,המלווה הבקעם על חשבוו מתחייב להתקשר  היזם .20.1

לדיירים ערבויות  קבלת אשראי לביצוע הפרויקט ומתן שםל ,הרביעיהמתלה 

יהיה בשיטת הליווי  לפרויקט המימוןדירות  לרוכשיבהתאם להסכם זה וערבויות 

וזאת עד למועד המסירה  הסגור שבה המימון הפיסי יועמד אך ורק לצורך הפרויקט

 .של דירות הדיירים החדשות

הדיירים מתחייבים לשעבד את זכויותיהם במקרקעין ובדירות הוכחיות  . 20.2

לטובת הבק המלווה ולחתום לשם כך על כל מסמך שיידרש על ידו לצורך 

הבטחת הליווי האמור ורישום משכתא מדרגה ראשוה לטובתו, ובלבד שכגד 

 7.4, 5.9חתימתם יומצאו ערבויות חוק המכר לב"כ הדיירים כאמור בסעיפים 

ולחילופין ימציא הבק המלווה לב"כ הדיירים התחייבות בלתי חוזרת של  לעיל

לב"כ הדיירים עם רישום משכתא  המכר חוק ערבויותהבק המלווה להמצאת 

 על המקרקעין לטובת הבק המלווה.

 ראשוהכאמור תהיה משכתא  הבק המלווהרשם לטובת ישת המשכתא . 20.3

, ובתאים כפי שיקבע (להלן: ווההבק המל על ידי שיקבע כפי, בסכום בדרגה

 14מתחייבים לחתום לדרישת היזם, תוך ובי זוגם  דייריםוה"), המשכתא"

הדרושים לרישום  המסמכיםימים מהיום שיתבקשו לעשות כן, על כל 

רישום  לצורךהמשכתא כאמור, ולבצע כל פעולה, ככל שיידרש על ידי היזם, 

על חשבום כל מגבלה אשר דירתו כל אחד לגבי המשכתא האמורה, ולהסיר 

הוכחיות, ואשר  דירותוהקשורה בזכויותיהם בהדיירים תחול על מי מיחידי 

כל עיכוב בחתימת מי מהדיירים  .המשכתאיהיה כדי למוע או להפריע לרישום 

 כאמור יידחה בהתאמה את לוחות הזמים הקבועים בהסכם זה.

ערבות חוק מכר יחולו וישולמו על הוצאות רישום המשכתא כמו גם הפקת 

 ידי היזם.
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או כמשכתא /והוכחית משמשת כבטוחה ו/או כמשכון דירתו שדיירים  יחיד . 20.4

, ואשר לא ")הבק למשכתאות(להלן: " לטובת אשראי ממוסד פיסי מוכר

ערבות חוק המכר שתיתן שעבד את יהיה רשאי להסב ול ,הסיר את המשכתא

ת כגד מחיקת המשכתא הרשומה, כך שלא תהיה לו לטובת הבק למשכתאו

, כתחליף לשעבוד ו/או למשכתא מיעה לרשום משכתא לטובת הבק המלווה

 והבק הבק המלווה, והכל בכפוף להסכמת הדירה הוכחית למשכוןו/או 

היזם יפעל לגיבוש ההסכמה כאמור בין הבק המלווה לבק  .למשכתאות

ב לשתף פעולה באופן מלא ולחתום על כל הממשכן ויחיד הבעלים מתחיי

המסמכים שידרשו לשם מחיקת המשכתא ו/או החלפת הבטוחה כאמור, ובלבד 

ר כי כל תשלום ו/או עמלה אם וככל השיתאמו את הוראות הסכם זה. מוב

מוסכם, כי ככל שיתאפשר שידרשו בגין ביצוע הפעולות דלעיל יחולו על היזם. 

הבק המלווה והבק למשכתאות, לא יתגד היזם מגון אחר שיהא מוסכם על 

להפעלתו ובלבד שאותו מגון לא יעכב את המועדים בהסכם זה ולא יטיל על 

 היזם חבויות ו/או עלויות וספות מעבר לקבוע במגון בסעיף זה.

לחילופין, וככל שהבק למשכתאות ידרוש ערבות בקאית אוטוומית בגובה  . 20.5

ם מחיקת המשכתא הרשומה לטובתו על הדירה יתרת סכום המשכתא לש

הוכחית, אזי בכפוף לחתימת הדייר בעל המשכתא על כתב התחייבות ליזם 

הרשומה ובד בבד עם ביטול המשכתא כספח "ח" בוסח המצורף להסכם זה 

לטובת הבק למשכתאות ולרישום משכתא חדשה לטובת הבק המלווה, 

בות בקאית אוטוומית בסכום כפי שיקבע ימציא היזם לבק למשכתאות ער

"), ובמקרה כאמור סכום הערבות האוטוומיתהבק למשכתאות (להלן:"

להלן ביכוי  21.2הסכום הקוב בערבות חוק המכר יהיה הסכום האמור בסעיף 

  סכום הערבות האוטוומית.  

יסרב להסיר את המשכתא מכל סיבה שהיא כגד למשכתאות במידה והבק  . 20.6

כאמור לעיל, יפעלו אוטוומית הסבת ערבות חוק המכר או מתן ערבות בקאית 

, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, בכל הדרכים הדיירים בשיתוף עם היזם

החוקיות העומדות לרשותם על מת להסיר את המשכתא ואולם מובהר, כי אין 

לחייב ו/או  באמור כדי לחייב את הדיירים לסלק את המשכתא מהום העצמי

לרבות הוצאה הובעת משיוי  הוצאה אחרת הכרוכה בכך את הדיירים בכל

, ובכל מקרה בו לא תושג הסכמה מול למשכתאותתאי האשראי ע"י הבק 

הבק למשכתאות, לא יהווה הדבר הפרה מצד אותו דייר רלבטי והיזם לא 

כגד אותו דייר, ובלבד שפעל בשיתוף פעולה  םיהיה רשאי לקוט הליכים כלשה

  .עם היזם מול הבק למשכתאות לצורך גיבוש ההסכמה

 ערבויות . 21
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להבטחת התחייבויותיו של היזם על פי הסכם זה לביית דירות הדיירים  . 21.1

החדשות ומסירתן לדיירים ובכפוף להתקיימות התאים המתלים וביצוע מלוא 

התחייבויות הדיירים על פי הסכם זה, וכגד שעבוד המקרקעין והדירות 

רת הוכחיות לטובת הבק המלווה ופיוי המקרקעין והדירות הוכחיות ומסי

החזקה בהם לידי היזם כשהם פויים מכל אדם וחפץ בהתאם להוראות הסכם 

כהגדרתה לעיל,  רמכהוק חערבות  את כל אחד מהדייריםימציא היזם לזה, 

  .ובהתאמות המפורטות להלן בוסח הקבוע בתקות ערבויות חוק המכר

 דירות הדיירים החדשותמשימסור היזם, בגין כל אחת  המכר חוק ערבות סכום . 21.2

ע"י ויאושר שיכין את דו"ח האפס לפרויקט  שמאיה ייהיה בסך שייקבע ע"

ובהתאם לדו"ח האפס  החדשות אחת מדירות הדייריםשווי כל  לפיהבק 

וראויות כשהן בויות על כל הצמוד להן שיאושר על ידי הבק המלווה, העדכי 

 4- תבוצע לא יאוחר משל השמאי קביעתו .הסכם זהבהתאם להוראות  למגורים

ערבויות המכר תהייה  .חודשים לפי העברת מסמכי הליווי לעיון ב"כ הדיירים

צמודות למדד תשומות הביה שלא יפחת ממדד הבסיס שיהיה המדד הידוע 

ים את היזם יעביר לב"כ הבעל .במועד קביעת שווי דירות הדיירים החדשות

אישור השמאי בדבר שווי דירות הבעלים החדשות וזאת עובר למועד הפקת 

ערבויות חוק המכר. ערבות חוק המכר תהא בוסח הקבוע על ידי בק ישראל 

 .ובהתאמות הדרשות לפרויקט מסוג זה לפי חוק הבטחת השקעות

עילות מימוש מעבר לעילות המימוש האמורות  2ערבות חוק המכר תכלול  . 21.3

בועות בחוק המכר ואשר יהוו עילות אוטוומיות, ללא כל סייג ו/או מגבלה, והק

בקרות כל אחד מן האירועים הבאים, והכל בכפוף להסכמת הבק המלווה 

 12. איחור במסירת דירות הדיירים החדשות העולה על 1לתאים כאמור: 

חודשים (לאחר כל הארכות המותרות בהסכם זה), למעט במקרה בו היזם 

שיך לשלם לבעלים את דמי השכירות ו/או את הפיצוי המוסכם כקבוע ממ

בהוראות הסכם זה בגין האיחור במסירה במהלך תקופת האיחור והיזם יקוט 

. הבק 2בכל האמצעים הסבירים העומדים לרשותו לצורך השלמת העבודות 

המלווה מימש את המשכתא ולא בחר להמשיך בביצוע הפרויקט באמצעות 

 ן חלופי.יזם/קבל

לפיוי הדירה וכתאי עובר  הדייריםלזכות  פקויו חוק המכר ערבויות . 21.4

עורך הדין של הדיירים באמות אצל  יופקדוו לעיל 9.5כאמור בסעיף , הוכחית

הסכם זה, אשר יהיה רשאי להעבירם לידי ל 9.5 סעיףבהתאם להוראות 

הדיירים רק לאחר רישום משכתא על המקרקעין לטובת הבק המלווה ובכפוף 

לכך, שכל הדיירים פיו את הדירות הוכחיות ומסרו את החזקה בהן כשהן 

  ., בהתאם להוראות הסכם זהקיות מכל אדם וחפץ ליזם

הדיירים מצהירים ומאשרים כי ידוע להם כי מקום בו יממשו את ערבויות חוק  . 21.5

וכגד  המכר (בהתאם ובכפוף לתאי המימוש הקובים בערבות חוק המכר)

לא תיוותרה להם זכויות כלשהן תשלום בפועל לדיירים של סכום הערבות, 

  חדש ו/או בדירה החדשה.במקרקעין ו/או בביין ו/או בביין ה
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לעיל, יחולו על  יםהאמורחוק המכר  הכרוכות בהוצאת ערבויות ההוצאות . 21.6

 היזם.

לעיל, ימציא היזם לכל אחד  9.1 כאמור בסעיף השכירות דמילהבטחת תשלום  . 21.7

 עם מיידי לפירעון ויתת מותית בלתי פוחתת אוטוומית ערבותמן הדיירים 

 ערבות(להלן: " הידוע במועד הוצאתה צמודה למדד המחירים לצרכן דרישה

והסכום הקוב בה  חודשים 24תוצא לתקופה של  הערבות"). השכירות דמי

  .חודשים 33יהיה סכום דמי השכירות ל 

 השכירות דמי תשלום להבטחת הערבות תוקף את להאריך מתחייב היזם . 21.8

חודשים וספים וחוזר  6 - חודשים (ובמידת הצורך ל 6לתקופה וספת של 

יום בטרם תום תקופת הערבות הראשוה, כך שבמקרה של  90חלילה) וזאת 

עיכוב במועד סיום העבודות תהיה בידי הדיירים ערבות תקפה ויתת לפירעון 

מיידי עם דרישה עד למועד המסירה של הדירות כפי שיודיע עליו היזם 

 לדיירים. 

סכום ערבות דמי השכירות יפחת מידי רבעון בסכום דמי השכירות של הרבעון  . 21.9

 30 - כך שלא חל עיכוב של יותר מוזאת בכפוף ל שחלף (לרבות הפרשי הצמדה)

ל ידי היזם עשולמו בפועל שדמי השכירות ובתאי  ,התקדמות הביהימים ב

והיזם יהיה רשאי להחליף מעת לעת את ערבות דמי השכירות כגד המצאת 

צל הערבות להבטחת דמי השכירות תופקד באמות א. ערבות בסכום מעודכן

 כי, מוסכם לעיל. 9ב"כ הדיירים עובר לפיוי הדירה הוכחית כאמור בסעיף 

 12 - ל השווה מסכום עת בכל מקרה בכל יפחת לא השכירות דמי ערבות סכום

למען הסר ספק, ההוצאות הכרוכות בהוצאת  .שכירותחודשי ) שים עשר(

 ערבות דמי השכירות ו/או הארכתה, יחולו על היזם.

מורים בזאת לב"כ הדיירים להחזיק באמות בערבות דמי השכירות הצדדים 

ולהשיבה ליזם במועד המסירה הקוב בהודעה שימסור היזם לדיירים. ערבות 

דמי השכירות תוחזר ליזם  גם במקרה בו הדירה לא מסרה בפועל לדייר מאחר 

 והדייר לא הגיע לקבלה ו/או סירב לקבלה, בתאי שידע על מועד המסירה.

יובהר כי ערבות דמי השכירות לא תוחזר ליזם ככל שבמועד המסירה הדירה 

  החדשה איה מוכה למסירה בהתאם להוראות הסכם זה.

בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים יעביר ב"כ הדיירים לדיירים את ערבות  . 21.10

) היזם לא 1דמי השכירות והדיירים יהיו רשאים להעמיד את הערבות לחילוט: (

ת תוקף הערבות ביגוד להוראות הסכם זה ולאחר שיתה ליזם האריך א

אשר לא בעקבות הודעת הדיירים אליו התראה בכתב מטעם ב"כ הדיירים 

לא יהא באמור כדי למעט בחובת היזם לשלם ימים מיום קבלתה. 14עתה תוך 

ליחיד הבעלים כל סכוף וסף הדרש על פי הסכם זה בגין יתרת דמי השכירות, 

  לסכום ערבות שמומשה, ולהעמיד ערבות וספת להבטחת סכום זה. מעבר
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ימים בתשלום דמי השכירות לדיירים  7) היזם איחר בתקופה העולה על 2(

ביגוד להוראות הסכם זה ולאחר שיתה ליזם התראה בכתב מטעם ב"כ 

ימים מיום  7אשר לא עתה תוך בעקבות הודעת הדיירים אליו הדיירים 

   .קבלתה

ם מתחייב היזם להמציא לידי הדייריהערבות בחלק מסכומה לאחר מימוש 

ערבות דמי שכירות חדשה בשווי יתרת דמי השכירות המגיעה לדיירים לאחר 

  .עליה יחולו אותן הוראות לעיין המימוש קיזוז הסכום שמומש

ומסירה  הדייריםמיחידי  אלכ"דשות החדירות הדיירים מסירת החזקה בכגד  . 21.11

לכל אחד מהדיירים מכתב החרגה מהבק המלווה המחריג את הדירה החדשה 

מהשעבוד של הבק המלווה (ככל שקיים) וכתאי לקבלת הדירה החדשה, 

יחתמו הדיירים על מסמך "ביטול ערבויות" בוסח שימציא להם הבק המלווה 

י הדיירים וכן ישיבו ליזם את ערבויות חוק המכר או לחילופין ימסרו יחיד

והכל בהתאם להוראות של הבק שר ימוה לצורך כך  על ידי היזם, א לאמן

 .המלווה ובהתאם לדין

צמודה למדד  בלתי מותיתבקאית אוטוומית תהא ערבות  מס השבחערבות  . 21.12

מס השבח להבטחת תשלום  ,ויתת לפירעון מיידי עם דרישה המחירים לצרכן

בהתאם להוראות הסכם זה ובכפוף להצהרות  הדייריםשעל היזם לשלם חלף 

שטרם בגובה שומות מס השבח  . סכום ערבות זו יהיהספח "יב"הדיירים 

למעט בגין חיובי מס שבח אשר חלים על הדיירים בהתאם להוראות שולמו 

הסכם זה או ככל שלא פתחו שומות עד מועד זה בגובה סכום חשיפת מס השבח 

ספח ל הפטורים ממס שבהתאם להצהרות הדיירים בפרויקט (בהתחשב בכ

יועץ מיסוי מומחה, עו"ד מומחה של כתובה להסכם זה) בהתאם לחו"ד  "יב"

למען הסר ספק, יועץ  .או רו"ח מומחה בתחום מיסוי מקרקעין מטעם היזם

סכום  המיסוי ה"ל חל חובת אמות וחובת זהירות גם כלפי יחידי הבעלים.

ובתוספת  החל מיום הוצאתה מדד המחירים לצרכןהערבות יהיה צמוד ל

הריבית הגבית על ידי רשויות מיסוי מקרקעין במקרה של איחור בתשלום 

  ").הערבות להבטחת מס השבח(להלן: "

ב"כ הדיירים יחזיק את הערבות להבטחת מס השבח באמות בידיו ויהא רשאי 

 תה לאחר להעבירה לדיירים אך ורק לאחר הודעה מראש ליזם שלאימים  14ע

או לסלק  ובלבד שהמימוש ועד להסיר עיקול אשר הוטל ע"י רשות המיסים

  .במלואם ובמועדם שלא שולמו על ידי היזם סכומים שבמחלוקת

יהיה למשך  ותוקפהתוצא על שם כל הבעלים יחדיו,  להבטחת מס השבח ערבותה .21.12.1

חודשים ממועד הפיוי, ותוארך מעת לעת, לפי הצורך, עד להשלמת תשלומי  12

החלים על היזם בהתאם להסכם זה, והמצאתם לידי ב"כ הבעלים של  מס השבח

 מאת רשויות המס. שבח במסשל היעדר חבות  םהעתקי אישורי
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 ועדבמ תשלום אי של במקרה למימושתהיה יתת  להבטחת מס השבח ערבותה .21.12.2

, זה הסכם להוראות בהתאם לשלמו החובה מוטלת היזם שעל, שבח מס של

ו/או יועץ המס מטעם היזם התראה  מהבעלים למי מסרה האמור בגין ואשר

ימי  7לפי קיטה בהליכי גביה מרשום המסים שהיזם לא פעל לבטלה בתוך 

 איוכן במקרה שבו  הרלווטיהבעלים  יחידעסקים מיום שדרש לכך על ידי 

זה עיקול בפועל של חשבון הבק ו/או  ובכללקיטת הליכי גבייה ל הביא התשלום

 .הפגיעה ממועדעסקים  7 תוך הפגיעה את הסדיר לא והיזםרכב) 

דירות הדיירים  שלמבלי לגרוע מהאמור, במועד המסירה  - בדקהערבות  . 21.13

בקאית אוטוומית החדשות, יפקיד היזם בידי ב"כ הדיירים באמות ערבות 

עבור כל דירת דייר חדשה, אשר תשמש ₪  10,400 ובלתי מותית, בסך של

ולאחריות טיב  כערבות בדק להבטחת תיקון ליקויים בדירות הדיירים החדשות

ממועד המסירה חודשים החל  12וזאת למשך תקופה של  ביצוע העבודות

. ערבות הבדק תהא צמודה לשיעור העלייה במדד בהתאם להוראות הסכם זה

המחירים לצרכן הידוע במועד הוצאתה והצדדים ותים בזאת הוראות בלתי 

  החודשים ה"ל.  12חוזרות לב"כ הדיירים להשיבה ליזם בתום 

ב"כ הדיירים יהיה רשאי לממש ולפרוע את ערבות הבדק, בכפוף להתקיימות  . 21.14

  התאים כדלקמן:

ירים אישר בכתב כי היזם הפר איזה המפקח מטעם הדי . 21.14.1

מהתחייבויותיו לביצוע תיקוים על פי הסכם זה ולא תיקן את הטעון 

  תיקון במועד בהתאם להוראות הסכם זה. 

שלחה ליזם הודעה בכתב עם העתק לב"כ היזם, בדבר כוותו של ב"כ  . 21.14.2

ימים מראש ובכתב לפי מועד 30 הדיירים לממש את ערבות הבדק

יתים אשר פורטו המימוש וות לבצע את התיקוה ליזם בפועל הזדמ

ע"י הבעלים, ואלו לא תוקו במהלך התקופה האמורה, ובלבד שחובת 

  התיקון חלה על היזם בהתאם להוראות הסכם זה ו/או כל דין.

 ערבות הבדק תמומש רק בסכום אשר יידרש לתיקון הזק. . 21.14.3
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יפקיד היזם בידי  דירות הדיירים החדשות, שלבמועד המסירה  - ערבות הרישום . 21.15

לשם הבטחת רישום הביין  "חש 180,000ב"כ הבעלים באמות ערבות בסך של 

החדש כבית משותף ורישום הזכויות של הדיירים בדירותיהם החדשות. ערבות 

חודשים ממועד הפקתה ותוארך מעת לעת  24הרישום תהיה בתוקף עד לתום 

ין החדש כבית משותף ורישום הזכויות של הדיירים עד להשלמת רישום הבי

בדירותיהם החדשות. עם רישום הביין החדש כבית משותף ורישום הזכויות 

של הדיירים בדירותיהם החדשות (בכפוף לכך שאין מיעה התלויה במי מיחידי 

הדיירים לרישום דירתו), תוחזר הערבות לידי היזם. במקרה ובו לא רשם 

חודשים ממועד הפקת הערבות לראשוה  24בית משותף בתום הביין החדש כ

 14יום לפי פקיעתה, חרף התראה בת  30ו/או במקרה שבו הערבות לא חודשה 

ימים של ב"כ הבעלים ליזם ובא כוחו, תמומש ערבות הרישום לצרכי רישום 

ת הבעלים והבית המשותף החדש. לחילופין, ככל שעד למועד מסירת דיר

א ב"כ היזם אישור בלתי מותה כי הוא מטפל בהליך הרישום וכי ימציהחדשות 

לא יעכב את רישום הבית המשותף החדש כאמור בגין טעה בוגע לתשלום שכר 

 טרחתו, לא יידרש היזם להמציא את ערבות הרישום.

מובהר בזאת למען הסר ספק כי אין במתן הערבויות על פי הסכם זה בכדי לגרוע  .21.16

לים על פי הסכם זה ו/או בכדי לשחרר את היזם מאיזו מהתחייבויותיו מזכויותיהם של הבע

ההסכם וכן אין במתן הערבויות בכדי לגרוע מזכותם של הבעלים להיפרע מהיזם בגין  על פי

בהסכם זה, בכל דרך שימצאו לכון,  למעט בכל הוגע למימוש ערבות  יוהפרת התחייבויות

 חוק המכר.

  

  

  

  

  

  

  יפויי כוח  . 22

ייפוי כוח בלתי חוזר מהדיירים ליזם, עורכי דיו ועורך הדין של הדיירים  . 22.1

  בושאי תכון: 
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 במעמד חתימת הסכם זה חותמים הדיירים, על ייפוי כוח בלתי חוזר ליזם

, בוסח המצורף להסכם זה כחלק בלתי פרד ממו לעורכי דיו ולעו"ד הדיירים

לבצע את כל ההתחייבויות על פי הסכם זה, שעיין חתימה  ספח "ה",ומסומן 

על מסמכים וייצוג כלפי צדדים שלישיים, כולל רשויות וערכאות, בכל הוגע 

לטיפול בתכון הפרויקט ובהוצאת היתרי הביה ככל שיידרש, ובכלל כל ושא 

אחר, על פי הוראות הסכם זה. ייפוי הכוח יימסר לידי היזם במועד תכוי 

יפוי הכח יושב לידי ב"כ הדיירים אם וכאשר יבוטל  .חתימת היזם על הסכם זה

  ההסכם כדין מכל סיבה.

  

ייפוי כוח וטריוי בלתי חוזר מאת הדיירים ליזם, עורכי דיו ועורך הדין של  . 22.2

  הדיירים:

יותיהם של הדיירים לפי הסכם זה, חותמים להבטחת מילוי יתר התחייבו

הדיירים במעמד חתימת הסכם זה, על ייפוי כוח וטריוי בלתי חוזר, בוסח 

המצורף בזאת כספח "ו" להסכם זה ומהווה חלק בלתי פרד ממו, בו מייפים 

הדיירים את כוחם של היזם ו/או עורך הדין של הדיירים ו/או עורכי הדין של 

שמם ובמקומם על כל מסמך שהם חייבים בחתימתו לפי הסכם זה היזם, לחתום ב

ו/או על כל מסמך הדרוש לשם הוצאתו לפועל של הפרויקט, לרבות ומבלי לגרוע 

מכלליות האמור לעיל, ביטול צו בית משותף או תיקון צו בית משותף, רישום 

בית משותף חדש, רישום דירות היזם על שם רוכשי היזם ודירות הדיירים 

חדשות על שם הדיירים וכיו"ב. יפויי הכח החתומים ומאומתים על ידי וטריון ה

יימסרו במועד חתימת ההסכם לעוה"ד של הדיירים ובמועד פיוי המקרקעין 

לעיל  9.6והדירות הוכחיות וכגד מסירת הערבויות והביטחוות כאמור בסעיף 

ם ישא בעלויות הפקת היז אותם עוה"ד של הדיירים ליזם. רלידי הדיירים ימסו

לידי ב"כ הדיירים אם וכאשר יבוטל  והכח יושב ייפוייפויי הכח הוטריוים. 

  ההסכם כדין מכל סיבה.

  

  בקשות לרישום הערות אזהרה: . 22.3

במועד חתימת הסכם זה יחתמו הדיירים על בקשות לרישום הערות אזהרה על 

" להסכם זה, וימסרו 1- ולטובת היזם בוסח המצורף כספח "הדירות הוכחיות 

זה וכגד המצאת ייפוי כוח הסכם היזם על אותן ליזם במועד חתימת 

   לב"כ הדיירים. 23.4ףשבסעי

  וחתימת לאחר הדיירים זכויות עללטובתו  אזהרה הערת לרשום רשאי יהא היזם

 הדירות מבעלי לפחות 40% ידי על ההסכם חתם זה שבמועד ובלבד על הסכם זה

באמות על ידי  "אה לרישום הבקשות. עד למועד ה"ל יוחזקו הקיים בביין

  עו"ד הדיירים.

  לב"כ הדיירים למחיקת הערות אזהרה: ייפוי כוח בלתי חוזר מאת היזם  . 22.4
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 פרוטוקול מתאים ועל במעמד חתימת הצדדים על הסכם זה, יחתום היזם על

בלתי חוזר המייפה את כוחם של עוה"ד של הדיירים ועוה"ד של היזם  ייפוי כח

לפעול למחיקת הערות אזהרה שתרשמה לטובת היזם ו/או לטובת רוכשי דירות 

") ואשר יפוי כח למחיקת הערות אזהרהלעיל (להלן: " ספח "ז"היזם בוסח 

ם המאשר (בצירוף פרוטוקול זכויות חתימה עדכי של היזיימסר לב"כ הדיירים 

את התקשרותו בהסכם זה וחתימתו על יפוי הכח למחיקת הערות האזהרה) 

במועד חתימת הסכם זה כגד מסירת הבקשה לרישום הערת אזהרה הזכרת 

לב"כ הדיירים. היה והסכם זה יבוטל כדין, יהיה רשאי עוה"ד של  22.4בסעיף 

הדיירים לעשות שימוש בייפוי הכוח למחיקת הערות אזהרה לצורך מחיקת 

הערות האזהרה שרשמו לטובת היזם, אם היזם לא יבצע את המחיקה בעצמו, 

הודעה בכתב ובדואר ו/או לב"כ היזם ובתאי שעוה"ד של הדיירים שלח ליזם 

ם  כי בכוותו לעשות שימוש ביפוי הכח למחיקת הערת האזהרה והיזם לא רשו

ימים ממועד קבלת ההודעה.  14מחק את הערות האזהרה שרשמו לטובתו בתוך 

מהדיירים וכגד קבלת כל הביטחוות לדיירים בהתאם  100%במועד הפיוי של 

ת האזהרה להוראות הסכם זה, יעביר ב"כ הדיירים את יפוי הכח למחיקת הערו

"). האמןלידי אמן אשר יבחר בהסכמה ע"י ב"כ הדיירים וב"כ היזם (להלן: "

ככל והסכם זה יבוטל כדין לאחר העברת יפוי הכח למחיקת הערות האזהרה לידי 

האמן, בהתאם לפס"ד שלא עוכב ביצועו, והדיירים לא יוכלו לעשות שימוש 

ועים בה, יעביר האמן את בערבות חוק המכר משום שלא התקיימו התאים הקב

יפוי הכח למחיקת הערות האזהרה לידי ב"כ הדיירים אשר יהיה רשאי לעשות בו 

 4שימוש בהתאם לתאי סעיף זה ובתיאום עם הבק המלווה. במועד קבלת טופס 

לביין החדש, הצדדים ותים לאמן הוראה סופית ובלתי חוזרת להעביר לידי 

  ת הערות האזהרה. ב"כ היזם את יפוי הכח למחיק

  יועצי המס של היזםיפוי כח בלתי חוזר מהדיירים למשרד  . 22.5

במעמד חתימת הסכם זה חותמים הדיירים, על ייפוי כוח בלתי חוזר למשרד 

, בוסח המצורף להסכם זה כחלק בלתי פרד ממו ומסומן יועצי המס של היזם

ולייצג אותם  , לטפל עבורם בכל עייי המיסוי הובעים מהסכם זהספח "י"

כלפי צדדים שלישיים, לרבות רשויות המס וערכאות משפטיות, בכל הוגע 

לטיפול בושא המס, בדיווח לרשויות המס ובהוצאת אישורי המיסים לעסקה 

 לב"כ היזםשוא הסכם זה וכן בהשגות / עררים ככל הדרש. ייפוי הכוח יימסר 

. יפוי המס יועצימשרד  במועד החתימה על הסכם זה. היזם יישא בשכר טרחת

או במועד  הכח יושב לידי ב"כ הדיירים אם וכאשר יבוטל ההסכם כדין מכל סיבה

  .מסירת הדירות החדשות לדיירים

  

  יפוי כח בלתי חוזר מהדיירים לב"כ הדיירים וב"כ היזם . 22.6
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במעמד חתימת הסכם זה חותמים הדיירים, על ייפוי כוח בלתי חוזר לב"כ 

היזם בוסח המצורף להסכם זה כחלק בלתי פרד ממו ומסומן הדיירים ולב"כ 

", לטפל עבורם בפיה למפקחת על הבתים המשותפים בהתאם 1ספח "ה

 2008 –להוראות חוק המקרקעין (חיזוק בתים בפי רעידות אדמה) תשס"ח 

ולייצג אותם בכל הוגע לפיה כאמור. ייפוי הכוח יימסר לב"כ הדיירים וב"כ 

  על הסכם זה.היזם  תד חתימהיזם במוע

ייפוי הכוח האמור יוחזק באמות אצל ב"כ הבעלים עד לחתימת היזם על הסכם 

זה, שיעבירו לידי ב"כ היזם כגד חתימת היזם על ההסכם וקבלת עותק חתום של 

ההסכם בידי ב"כ הבעלים. ייפוי הכוח האמור יושב ע"י ב"כ היזם לידי ב"כ 

בעלים על ההסכם או במועד מתן החלטה ה 100%הבעלים במועד חתימת 

  המוקדם מבייהם.  - שיפוטית כאמור לעיל

לעיל, כדי לגרוע בצורה  22.1-22.6ם ירת יפויי הכוח המפורטים בסעיפיאין במס . 22.7

כלשהי מהתחייבויותיו של כל צד לחתום על כל מסמך שהוא חייב בחתימתו לפי 

  הסכם זה ומכוחו, מיד לכשיידרש לכך. 

ל אי קיום התאים המתלים ו/או ביטול ההסכם כדין, יושבו יפויי בכל מקרה ש

לידי עוה"ד של הדיירים. מובן, כי  22.1,22.2,22.3,22.5הכח המפורטים בסעיפים 

אין באמור כדי למעט מהתחייבות היזם, במקרה כאמור, למחוק כל הערה ו/או 

 זכויות הדייריםידו או מי מטעמו על שרשם על ו/או כל רישום אחר שיעבוד 

  מכח הוראות הסכם זה.

 היזם  יחידותמכירת  . 23

  בתאים החל ממועד קבלת אישור הוועדה המקומית לפיו יתן ליזם היתר ביה . 23.1

לעיל (שיווק דירות היזם  18ובכפוף לאמור בסעיף (החלטת ועדה) לפרויקט 

היזם יהיה רשאי למכור את דירות היזם בפרויקט וכל המוצמד להן, לדיירים) 

ובתאי שלא ירשמו לטובת רוכשי  בהתאם לשיקול דעתו וללא התערבות הדיירים

יחידות היזם ו/או לטובת מי מטעמם כל שיעבוד ו/או הערה מכל סוג על זכויות 

  .להלן 27.1לפי המועד הקבוע בסעיף  ם בביין ו/או בדירות הוכחיותהבעלי

לרוכשי דירות היזם לא תהא כל יריבות כלפי הדיירים ולדיירים לא תהא כל  . 23.2

 כלשהי כלפי רוכשי הדירות מהיזם.  ו/או אחריות ו/או ערבות יריבות ו/או חבות

לפיה  הוראה דירות היזם, רוכשים שיחתמו עמתחייב לכלול בהסכמי המכר  היזם . 23.3

 הדייריםכלפי ו/או דרישות להם תביעות  תהייהכי לא  הרוכשים הללו, מצהירים

 . ןו/או לביית וכשיםדירות היזם לר, בכל הקשור למכירת ו/או הציגות

היזם יהיה רשאי לרשום לטובתו הערות אזהרה מכוח הסכם זה על זכויות  . 23.4

לעיל  22.4הדיירים בדירות הוכחיות בכפוף להמצאת יפוי הכח הזכר בסעיף 

לעיל. מוסכם כי במקרה בו בוטל הסכם  22.3לב"כ הדיירים ובכפוף לאמור בסעיף 

אים המתלים במועדים הקובים בהסכם זה כדין לרבות בשל אי התקיימות הת

או  זה, ימחוק היזם את כל ההערות שרשמו לטובתו או לטובת רוכשי דירות היזם

  .לטובת בק או גורם אחר מטעמו
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 המכר מובהר כי מכירת דירות היזם תהיה כפופה לכך שהיא תתבצע בהתאם לחוק . 23.5

הבטחת השקעות כך שכל התמורה שתתקבל מכל רוכש דירה מדירות היזם תופקד 

של הבק המלווה, או בידיו האמות של ב"כ היזם במקרה של  וויבחשבון לי

 מכירה לפי חתימת הסכם הליווי.

 מכירת יחידות הדיירים  . 24

מוסכם בין הצדדים, כי החל ממועד חתימת הסכם זה ועד למסירת החזקה בדירה  . 24.1

החדשה לא יהיה רשאי הדייר למכור את זכויותיו במקרקעין ו/או זכויותיו בדירה 

 ת ו/או זכויותיו בדירת הדיירים החדשה.הוכחי

לעיל מוסכם כי לאחר חתימת הסכם זה יהיה רשאי  24.1 על אף האמור בסעיף . 24.2

הדייר לפות אל היזם מראש בבקשה להעביר את זכויותיו במקרקעין לפי מועד 

קבלת החזקה בדירה החדשה, ובכפוף לאישור יועצי המס של היזם כי העברת 

הזכויות איה עלולה לפגוע בפטור ממס שבח אותו התחייב הדייר לצל במסגרת 

וכן כי העברת הזכויות לא תטיל על היזם כל עלות מיסויית או אחרת, הסכם זה 

וכן לאישור הבק המלווה להעברת הזכויות, יאשר היזם את העברת הזכויות, 

ובלבד שהדיירים מצהירים ומתחייבים בזאת כי לא תהיה להם כל טעה ו/או 

עברת דרישה ו/או תביעה כלפי היזם בכל מקרה בו לא יתקבל אישור הבק לה

יחתום עם היזם על מקבל ההעברה (כהגדרתו להלן) הזכויות כאמור ובלבד ש

) 2( 23.4.1הסכם זה על ספחיו ויאמתם כדין ויתקיימו התאים הקבועים בסעיף 

) להלן. יובהר כי במידה והעברת הזכויות האמורה עלולה לפגוע בפטור מס 8עד (

כל שהדייר יישא בתשלום מס , כאו להטיל על היזם עלות מיסויית או אחרת שבח

, לא יתגד היזם להעברת הזכויות (או בעלות האחרת לפי העיין) השבח האמור

או הטלת עלויות וספות. מובהר כי כל העלויות אשר  מהטעם של פגיעה בפטור

יחולו בגין  העברת זכויות כאמור בסעיף זה לעיל, לרבות אך לא רק עמלת הסבת 

 וכיו"ב, יחולו על הדייר המעביר, לשם השלמת ההעברה.ערבויות, מיסים, היטלים 

בוסף לאמור לעיל, החל מיום חתימת הסכם זה וכל עוד לא התקבלו אצל היזם  . 24.3

שומות בגין העסקה שוא הסכם זה, מתחייב כל דייר כי לא ימכור בפטור ממס 

של שבח כס אחר שברשותו ללא תיאום מראש וקבלת אישור של יועצי המס 

  .היזם

החל ממועד קבלת החזקה בדירות הדיירים החדשות ועד להשלמת רישום הבית  . 24.4

המשותף ורישום הזכויות בדירות החדשות על שם הדיירים ו/או הרוכשים של 

היזם, יהיו רשאים הדיירים למכור את זכויותיהם בדירות החדשות בכפוף 

  להתקיימות התאים שלהלן: 

) את ההעברה" "מקבל - הלןלא יהיה זכאי להעביר לאחר/ים (ל הדייר . 24.4.1

מראש ובכתב  היזםשל  וזכויותיו לפי הסכם זה בלא שיקבל הסכמת

(ויחתום על הסכמה להעברה כ"ל  ויתן את הסכמתי היזםעל כך. 

כל התאים  אחרימלא  הדיירכשת רישום המקרקעין), כשתדרש ללש

  המוקדמים המצטברים, כמפורט להלן:
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החדשה (ולרבות לאחר  יקבל את החזקה בדירה הדייר  )1

 שהשעבוד לטובת הבק המלווה הוחרג ביחס לדירה החדשה)

  וימלא את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה.

לבין מקבל ההעברה  הדיירימציא הסכם חתום כדין בין הדייר   )2

וכן ימציא מסמך מאת אוצר המדיה המעיד כי מס שבח וכל מס 

שולמו או כי הוא  קת מכר הזכויות לעברבעסהקשורים  אחר

פטור מלשלמם וכן אישור המעיד כי מס הרכישה החל על מקבל 

  ההעברה שולם.

תעודות מאת שלטוות מס רכוש ומאת הרשות  הדייר ימציא  )3

המקומית כי התשלומים לסוגיהם המגיעים לכל אחת מרשויות 

ם שולמו ואין מציד לעסקת מכר הזכויות לעבראלה בקשר 

בדירה  הדיירהתגדות להעברת הדירה או להעברת זכויות 

  למקבל ההעברה.

אם  - אישור מאת הבק המעיד כי המשכתא הדייר ימציא   )4

סולקה או כי הבק הסכים להעברתה על שם  - יתה כזאת יה

באם ישם תאים  - מקבל ההעברה וכי תאי הבק תמלאו 

לרישום  ומהתחייבות היזםכאלה, וכי הבק שחרר את 

  .לדיירהמשכתא על הדירה בגין ההלוואה שתן הבק 

פוי יח וטריוי בדומה ליופוי כימקבל ההעברה יחתום על י  )5

  .עליו חותם הדייר במסגרת הסכם זהח והכ

בוסח  ומקבל ההעברה יחתמו על כתב העברת זכויות הדייר  )6

  ההוג אצל חברות משכות.

ת הראיות (וסח חדש) המעיד יתן תצהיר על פי פקודי הדייר  )7

על פי ההסכם ו/או זכויותיו בדירה  הדיירשהזכויות של 

  חופשיות מכל שעבוד, משכון, משכתא וזכות צד שלישי כלשהו.

המטפלים ו/או לעוה"ד  ליזםו/או מקבל ההעברה ישלמו  הדייר  )8

 - לפי העיין  –ברישום  ו/או עוה"ד המטפלים בהעברת זכויות 

הם הכרוכות בטיפול וברישום העברת הזכויות, עבור הוצאותי

היזם, ובכפוף להוראות כל סכום כפי שיקבע מפעם לפעם על ידי 

   .דין בעיין זה

ו/או  דייררשאי לדרוש שה היזםהיה ילעיל,  24.4.1מבלי לפגוע באמור בס"ק  . 24.5

כל מסמך וסף שיהיה דרוש לשם  ומקבל ההעברה ו/או שיהם כאחד, ימציאו ל

  ביצוע יעיל וכון של העברת הזכויות.

   על ידי היזם העברת זכויות . 25
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להעביר ו/או למסור לאחר או לאחרים את זכויותיו  היזם יהיה רשאי להסב ו/או

שלא ו 50% - ט יוותר למעלה מובלבד שחלקו בפרויקוהתחייבויותיו על פי הסכם זה, 

יהיה בהעברת זכויות כאמור כדי לפגוע ו/או לגרוע מהתחייבויותיו של היזם כלפי 

ת הדיירים על פי הסכם זה וכי היזם העבר יקבל על עצמו את מלוא הזכויו

ויאשר זאת בכתב לדיירים לרבות ויחתום עליו וההתחייבויות היזם על פי הסכם זה 

לעיין תשלום מלוא הוצאות הפרויקט כמפורט בהסכם זה לרבות שכר טרחת ב"כ 

על פי הסכם זה ישארו והכל בתאי שכל הערבויות שיתו לדיירים והמפקח הדיירים 

   בתוקף.

  

  ומחסים חיות . 26

במרתף חיה, קובציואלית  שתהא מקורה יקבל חיה אחת בפרויקטכל דייר  . 26.1

(לא במתקן חיה רובוטי, אוטומטי, מכי או אחר ולא במכפיל חיה), יחידה ולא 

אשר תירשם כהצמדה לדירה החדשה בטאבו. היזם יהיה רשאי לאתר ו טורית

אך לא  מיקום חיות וספות בתוך המקרקעין המהווים רכוש משותף של הדיירים

לצורך ייחודן כחיות לרוכשים שירכשו את במקום המיועד לגיה או מדשאה 

דירות היזם ובלבד שלא תפגעה דרכי הגישה של הדיירים אל הדירות החדשות, 

החיות החדשות, ככל שיהיו בהתאם להוראות הסכם זה. היזם יוכל להצמיד 

  הביה. חיות לדירות היזם בהתאם להוראות הדין ובכפוף להיתרי

תקון הבית המשותף החדש שיירשם יכלול הוראה שתקבע, כי ככל וימוקמו  . 26.2

מתקי חיה במרתפי החיה של הביין החדש, אזי כל עלויות האחזקה/ 

טי. מוסכם כי עלויות התחזוקה/ השימוש וכד', יחולו על בעלי המתקן הרלוו

הביין) יחולו על כלל בעלי חשמל (במקרה בו המתקן מחובר לתשתית החשמל של 

  הדירות בביין החדש על פי חלקיהם ברכוש המשותף.

'פיג ה בשיטת לסירוגין יבחרו בה אשר ,הגרלה באמצעותיוקצו לדיירים  החיות . 26.3

 הבחירה זכות כאשר, חיות(עבור כלל הדיירים)  הדיירים ציגותו היזם' פוג

. עם השלמת ההגרלה שבה םדייריה ציגותל תיתן הראשוה לחיה הראשוה

 ממועד יום 30- מ יאוחר ולא(באמצעות הציגות כאמור) תוקצה החיות לדיירים 

 את ליזם ויעבירו עצמם לבין בים החיות של חלוקה הדיירים יערכו, ההגרלה

 מת ועל"ל ה למועד עד החלוקה תוצאות הועברו שלא ככל. החלוקה תוצאות

 החיות את להצמיד היזם רשאי יהיה, המשותף הבית רישום את לעכב שלא

 כגדו תשמע ולא שרירותי ובאופן הבלעדי דעתו לשיקול בהתאם הדיירים לדירות

 .תביעהאו /ו דרישהאו /ו טעה כל
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ולכל  הדיירים"כ ב בפיקוח צעתערך באמצעות הגרלה שתבו הדיירים בין החלוקה . 26.4

כי יש לערוך את  לציגות הדייריםימים מעת שהודיע היזם  30 המאוחר תוך

. כל דייר יבחר פתק מתוך סל פתקים שיוחזק בידי ב"כ הדיירים, כאשר ההגרלה

בכל פתק יצוין מספר, המשקף את מקומו בתור של מוציא הפתק בסדר בחירת 

החיות. ציגות הדיירים יחד עם ב"כ הדיירים תהל רישום שמי של הדיירים 

יירים  אשר לא יגיעו לשלוף פתק, גם לאחר התראה והמספר שהגרילו כאמור. ד

בכתב (בדוא"ל ו/או פקס ו/או מכתב ו/או בעל פה תוך ציון תרשומת שיחה), 

תבוצע שליפת הפתק בשמם על ידי חבר בציגות הדיירים וכל החתום על הסכם זה 

ל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כותן את הסכמתו מראש לכך ולא תהא לו 

חיות  .הציגות ו/או מי מחבריה, הדיירים וב"כ הדייריםהיזם, לפי כ כך

לא תשתתפה ו/או חיות טוריות המיועדות לכים בהתאם לדרישת הרשויות, 

(בקשר עם חיית כה) ר ספציפי בהגרלת חיות הדיירים, אלא אם ימציא דיי

 .אישורים מתאימים לרבות תו כה לרכב

יוותרו בפרויקט לאחר ההגרלה יוצמדו לדירות היזם בהתאם כל יתר החיות אשר  . 26.5

 לשיקול דעתו הבלעדי.

ככל שהדבר יתאפשר מבחיה תכוית ומבלי שהיזם יידרש לבות מרתף חיה  . 26.6

, יוצמד לכל דירה מחסן מרתפי החיה המתוכים בפרויקט___  - מעבר ל וסף

ר יצול מקסימלי של , וזאת רק לאחמ"ר 5 - לא יפחת מכשטח שירות, אשר שטחו 

מרתף החיה לטובת החיות, שלא יפחת מהתקן הדרש ע"פ דין ובכל מקרה 

בכפוף להחלטת הועדה והרשויות המוסמכות בקשר עם מספר  החיות (במגבלת 

בלבד), ובכפוף לכך כי שטחי מחסי השירות לא  מרתפי חיה__ תכון והקמת 

לעיל, והכל בכפוף  4.3כקוב בסעיף  ון/יפגעו בשטחים העיקרייםיובאו בחשב

לאישור הוועדה המקומית ובהתאם לתוכיות ולמפרט הטכי אשר יצורפו 

  "ד" להסכם זה מיד עם קבלת היתר הביה. - כספחים "ג" ו

יחולקו בהתאם למגון החיות ככל ויאושרו,  כאמור,שיאושרו מחסים הכל  . 26.7

פעלו הצדדים לבחירת מחסים המפורט לעיל ובהתאמות המחייבות. בבחירתם י

  הממוקמים בקרבה האפשרית לחיה שבחרה על ידם. 
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  רישום . 27

ואחרי  4קבלת טופס  לאחרלמרות כל האמור בהסכם זה מוסכם בין הצדדים כי  . 27.1

יחולו ההוראות הבאות והצדדים , מועד המסירה לפי הסכם זה משלוח הודעה על

מתחייבים ומורים בזאת באופן בלתי חוזר לב"כ היזם ולב"כ הדיירים לפעול 

 התקופה צמצום ותוך במקביל שיתן ככלבאמות עבור הצדדים על מת להסדיר 

 למיימום, זה הסכם להוראות בהתאם לדיירים שמסרו הערבויות תוחזקה שבה

ום הבעלות על שם היזם בחלק מהמקרקעין אשר מכר ) ריש1: (בכלל אם, האפשרי

כאשר הוראות לקוב באישורי מס השבח שיוצאו)  על פי הסכם זה ליזם (בהתאם

, 1969- הסכם זה יהוו לשם כך הסכם שיתוף כמשמעותו בחוק המקרקעין התשכ"ט

באופן שבו ייוחדו לכל אחד מהצדדים (היזם וכל אחד מהדיירים) מלוא זכויות 

השימוש הייחודיים והבלעדיים בחלק המקרקעין המהווה את דירותיהם החזקה ו

כאשר לאחר  ,(דירות היזם וכל אחת מדירות הדיירים, בהתאם להוראות הסכם זה

השלמת רישום הבעלות במושע על שם היזם כאמור יפעל היזם למחיקת הערות 

 האזהרה מחלקם של הדיירים במקרקעין וימירן בהערות אזהרה לטובת ב"כ

. הערות האזהרה הללו תימחקה (אלא אם סוכם אחרת בין ב"כ הצדדים) הדיירים

על ידי ב"כ היזם  במועד תיקון צו הבית המשותף (ב"כ הדיירים יתן הסכמתו 

להעברת זכויות בדירות הדיירים לאחר שהיזם אישר לו שהדייר המעביר עמד בכל 

דים יהיה רשאי להוג בחלק כל אחד מהצדלעיל).                  התאים בסעיף 

שיוחד לו, כאמור לעיל, מהג בעלים לכל דבר ועיין, לרבות ומבלי לגרוע מהאמור 

לעיל רישום הערות אזהרה לטובת רוכשים ו/או רישום שעבודים לטובת בקים 

הרכוש המשותף בביין החדש יחולק בין  )24.2ף (בכפוף לאמור בסעי מממים

הצדדים, כל אחד בהתאם לחלקו היחסי והצדדים ישאו באופן יחסי בהוצאות 

האחזקה של הרכוש המשותף. פירוק השיתוף בין הצדדים יעשה בדרך של רישום 

רישום לפי סעיף זה לא יבוצע לפי שהגיע מועד המסירה לפי הסכם . בית משותף

) רישום הערות אזהרה 2(  רים מכתבי ההחרגה הסופייםזה ומסרו לב"כ הדיי

מוסכם כי ככל שהדבר יתאפשר לפי ביצוע  כאשרלטובת רוכשי דירות היזם 

), תרשמה הערות אזהרה מפורטות לטובת רוכשי דירות היזם 1האמור בפסקה (

מובהר על כל הדיירים  –ולטובת בקים למשכתאות אשר יממו להם את הרכישה 

) רישום הערת 3(שירשמו ות ה"ל לא ירשמו על דירות הדיירים החדשות כי ההער

אזהרה/משכתאות לטובת הבקים למשכתאות על בעלות הדיירים אשר היו להם 

כגד השבת הערבויות הבקאיות שמסרו  –משכתאות לטובת אותם בקים

  לבקים אלו.
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לשם הכת המסמכים הדרשים  יפעלהיזם  לעיל, 28.1לאחר המועד הקוב בסעיף  . 27.2

, בהתאם לדרש על פי לשכת רישום המקרקעין, כך לרישום הבית המשותף החדש

והזכויות  תרשמה כיחידות רישום פרדות במסגרת הבית המשותףשדירות היזם 

בהן יהיו רשומות על שם רוכשי הדירות ואילו הזכויות בדירות הדיירים החדשות 

 18 תוך .ט בהסכם זה לרבות חלקן ברכוש המשותף)(על כל הצמוד אליהן כמפור

חודשים ממועד מסירת הדירות החדשות או במקרה בו תדרש פרצלציה אזי ממועד 

רישום הפרצלציה, לפי המאוחר מבייהם, ישלים היזם את תיקון צו הבית 

חודשים ממועד  12המשותף ו/או ביטול הרישום הקיים ורישומו מחדש. בתוך 

בית המשותף, ישלים היזם את רישום הדירות החדשות על שם תיקון/ רישום ה

כשהן קיות מכל שיעבוד ו/או עיקול ו/או הערה ו/או משכתא ו/או הדייירים 

מובהר כי היזם יהיה רשאי לפעול לביטול צו הבית . משכון שמקורם ביזם

באופן שבו הבעלים בלבד  המשותף הקיים בסמוך לאחר הריסת הביין הקיים

  .כבעלי מלוא הזכויות במקרקעין במושעא יירשמו

ויחתמו על כל מסמך, ויבצעו כל הליך הדרש היזם הדיירים ישתפו פעולה עם  . 27.3

ובלבד  ימים ממועד הדרישה 14- מיד עם דרישת היזם ולא יאוחר מ מהם לצורך כך

שהמסמכים עליהם דרשת חתימת הבעלים הועברו קודם לעיון ב"כ הבעלים 

בד שהמסמכיםו/פעולות לא יטילו על הבעלים עלויותו/או ואושרו על ידו ובל

סכומים ו/או אחריות כלשהי, אלא אם אמר במפורש אחרת על פי הוראות הסכם 

  .זה

לרישום שלעיל  כל עיכוב ו/או מיעה מצד מי מהדיירים תדחה את המועדים . 27.4

בהתאמה. בוסף, דייר אשר לא ישתף פעולה לצורך רישום הדירה החדשה על שמו 

בדואר רשום לכתובות הדיירים המופיעות בראש הסכם לאחר שתי התראות בכתב 

חודשים מההתראה  6ובחלוף זה או לכתובת עדכית שימסור מי מהדיירים, 

יאלץ לטפל באמצעות היזם ו הראשוה יאבד את זכותו לרישום הדירה על שמו

הדייר  יעביר היזם לידי במקרה כאמור, .בכך בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו

 ביצוע הרישום,צורך מהיזם ל , על פי בקשתו, את המסמכים הדרשיםהרלבטי

 .לרבות מסמכי הרישום ויפויי כח

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי היזם לא יהיה זכאי להשאיר את גג  . 27.5

או חלקו בבעלותו ו/או בחכירתו יון שעליו יוצבו המתקים הטכיים העלהביין 

ו/או להוציאו /או את חלקו מהרכוש המשותף ולהצמידו לדירות בביין ו/או 

למוכרו ו/או להעבירו ו/או להעיק בו זכויות שימוש מכל סוג אחר לכל צד שלישי 

 שלא דרך דירות הגג.  אליו ותותר גישה חופשית

 הפרות ותרופותביטול  . 28

הריסת הביין לא יהיה היזם רשאי לבטל הסכם לאחר למען הסר ספק יובהר כי  . 28.1

ומסירת  הבק המלווה שעבוד זכויות הדיירים לטובתולאחר  מכל סיבה שהיא זה

, הדיירים לא יהיו רשאים לבטל הסכם זה אלא בכפוף לזכויות ערבויות חוק מכר

  . הבק המלווה
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להסכם זה, על כל  26, 24, 23, 22, 20, 18, 17, 16, 14, 11, 10, 9, 8, 6, 5סעיפים  . 28.2

אחד מסעיפי המשה בו, יחשבו סעיפים עיקריים ויסודיים של הסכם זה והפרה 

ימים מהמועד שבו הצד המפר   30 של כל אחד מהסעיפים ה"ל שלא תוקה בתוך

סכם ובלבד שההודעה מסרה לכתובת המפורטת בראש הההפרה,  דרש לתקן את

יסודית של תיחשב ההפרה זה או לכתובת עדכית עליה הודיע מי מהדיירים, 

, הסכם זה, המזכה את הצד המקיים בכל הסעדים לפי כל דין ולפי הסכם זה

לעיל. מובהר כי דייר מסוים לא יהיה  17.21ובכפוף ומבלי לגרוע מהוראות סעיף 

 הדיירים יחדיו בלבד.רשאי לבטל את הסכם זה אלא ביטול יהיה על ידי כל 

 של יסודית להפרה ייחשב להלן המפורטים מהמקרים אחד כלבוסף לאמור לעיל,  . 28.3

המזכה את הבעלים בכל הסעדים על פי הסכם ו/או הדין לרבות בסעד  זה הסכם

 :בעלי הדירות הדרוש בהסכם זה לצורך ביטולוברוב  של ביטול ההסכם

ן ו/או מהל מיוחד אמבמסגרת הליכי חדלות פרעון תמה ליזם  . 28.3.1

 היזם כגד יתן אםאו  ו/או כוס כסים ו/או בעל תפקיד דומה אחר

 או(קבוע  כסים כיוס צו או) זמי או(קבוע  פירוק על החלטה או צו

והמיוי ו/או הצו לא בוטלו ו/או הותלו  הליכים הקפאת צו או) זמי

  .יום 90בתוך 

מועד הקבוע חודשים לאחר ה 3 היזם לא התחיל בביצוע העבודות . 28.3.2

ימים מיום קבלת התראה  30בהסכם זה ולא תיקן את ההפרה בתוך 

 מצד הבעלים.

זכות הבעלים לתבוע את ביטול ההסכם תעמוד לבעלים, כל עוד לא שועבדו  . 28.4

מלווה, כמפורט בהסכם זה וכל עוד לא מסרו הבק ההזכויות במקרקעין לטובת 

זה ואילך, לא יהיו עוד הבעלים רשאים  שהחל ממועד ,להם ערבויות חוק מכר

לבטל הסכם זה, אלא לחלט את הערבויות בכפוף לתאיהן והכל מבלי לגרוע מכל 

סעד ו/או תרופה אחרים להם הם זכאים על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין 

 במקרה של הפרה כאמור. 

שהפיק בוטל ההסכם בשל הפרתו על ידי היזם, יומחו לבעלים כל תוצרי התכון  . 28.5

, בכפוף להסכמים שבין היזם לבין ותי היזם, ללא כל חבות ו/או תשלום

 .השירותים שהכיו את תוצרי התכון

בכל מקרה של הפרת הסכם זה או הוראה מהוראותיו, ובוסף לכל תרופה שקבעה  . 28.6

, בכפוף 1970–בו יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א 

 .לעיל 17.20ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

הן כלפי היזם והן כלפי כלל כל אחד מיחידי הדיירים אחראי באופן אישי ובפרד  . 28.7

למען הסר ספק, מובהר  למילוי וקיום כל התחייבויותיו על פי הסכם זה.הדיירים 

 כי הפרה של מי מיחיד הבעלים תזכה את היזם ואת יתר הבעלים בפיצוי מאותו

יחיד הבעלים בלבד אשר הפר את ההסכם והיזם לא יוכל לתבוע ו/או לדרוש כל 

 פיצוי מכל יחיד הבעלים האחרים. 

 



70  

  

 

             

              

 

 יישוב מחלוקות . 29

היה ויתגלעו בין הצדדים חילוקי דעות בכל עיין הוגע לכריתתו של הסכם זה ו/או לביצועו 

ין הפרתו של הסכם זה ו/או לפרשותו ו/או להפרתו ו/או לסעדים המוקים לצד הפגע בג

 יפו הצדדים לבית המשפט המוסמך בתל אביב. ו/או לכל הובע ממו, 

  .המשפטיב"כ הצדדים לא יהיו מועים לייצג את הצדדים בהליך  . 29.1

  יפסוק אחרת. השופט, אלא אם יותכל צד ישא בהוצאו . 29.2

כל אחד מהצדדים, היזם ויחידי הדיירים, מצהיר בזאת כי ידוע לו שכל הפרה של  . 29.3

הוראה מהוראות הסכם זה, עלולה לגרום לזקים לשאר יחידי הדיירים ו/או 

ליזם, וכי הוא עלול להיתבע לשלם את זקיהם של הצדדים הפגעים כתוצאה 

  מההפרה.

 שוות . 30

החה, ארכה, שיוי שיתו, אם יתו, על ידי שיהוי, כל הודעה, הצהרה, ויתור,  . 30.1

או לפיו, לא יחייבו ולא יהיה להם  סכםהמי מהצדדים וכן כל תוספת או גריעה מה

שום  .לעיין הוגעיםתוקף, אלא אם עשו בכתב וחתמו כדין על ידי כל הצדדים 

אי מימוש זכות ע"י מי  אובזכויות על ידי מי מהצדדים  בשימושאיחור או שיהוי 

ילמדו ממו גזירה שווה  ולאמהצדדים לא יחשב ויתור על הזכויות כאמור, 

   למקרה אחר.

הצדדים מתחייבים בזה לקוט בכל פעולה ולעשות כל מעשה, ובכלל זה להמציא  . 30.2

או לגרום להמצאתם של כל אישור, הצהרה או מסמך אחר ולחתום על כל בקשה, 

הצהרה, שטר ומסמך אחר, הדרשים או שידרשו למען ביצועה של העסקה ושא 

 פיו. זה ו/או לשם הוצאתן לפועל של כל התחייבויותיהם על  הסכם

ממצה את כל המוסכם בין הצדדים עד ליום חתימתו. אין כל תוקף לכל  זההסכם  . 30.3

 כיוצ"ב אשר קדמו לחתימת הסכם זה. ומצג, אמירה, הבטחה 

 :זה בהסכם הצדדים כתובות . 30.4

  .הדיירים ציגות בכתובות אוו/ הדיירים של"ד עוה אצל: הדיירים

 .היזם: במשרדי היזם

 

  

  החתום:ולראיה באו הצדדים על 

  

  

  עפ"י הרשימה שלהלן

  יחיד הדיירים

                                        

  היזם
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תאריך   חתימה  כתובת  תת חלקה  מס' זיהוי  שם משפחה  שם פרטי  ס'
  חתימה

יש/
  אין 

בן 
  זוג
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  דין- שור עורךאי              

_____________ ת.ז.  אי הח"מ, עו"ד _________, מעיד כי היום התייצבו לפי ה"ה
והסברתי , לאחר שזיהיתי אותם ת.ז. ___________ ________________- ___________ ו

להם את מהות העסקה שהם עומדים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הובעות ממה ולאחר 
  ששוכעתי שהדבר הובן להם כראוי חתמו לפי מרצום.

       __________            ___________________  

  , עו"ד                                           אריךת     

  

  

  דין- שור עורךאי              

_____________ ת.ז.  אי הח"מ, עו"ד _________, מעיד כי היום התייצבו לפי ה"ה
, לאחר שזיהיתי אותם והסברתי ת.ז. ___________ ________________- ___________ ו

לבצע ואת התוצאות המשפטיות הובעות ממה ולאחר להם את מהות העסקה שהם עומדים 
  ששוכעתי שהדבר הובן להם כראוי חתמו לפי מרצום.

       __________            ___________________  

  , עו"ד                                           אריךת     

  

  דין- שור עורךאי              

_____________ ת.ז.  ום התייצבו לפי ה"האי הח"מ, עו"ד _________, מעיד כי הי
, לאחר שזיהיתי אותם והסברתי ת.ז. ___________ ________________- ___________ ו

להם את מהות העסקה שהם עומדים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הובעות ממה ולאחר 
  ששוכעתי שהדבר הובן להם כראוי חתמו לפי מרצום.

       __________            ___________________  

  , עו"ד                                           אריךת     

  דין- שור עורךאי              

_____________ ת.ז.  אי הח"מ, עו"ד _________, מעיד כי היום התייצבו לפי ה"ה
, לאחר שזיהיתי אותם והסברתי ת.ז. ___________ ________________- ___________ ו

להם את מהות העסקה שהם עומדים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הובעות ממה ולאחר 
  ששוכעתי שהדבר הובן להם כראוי חתמו לפי מרצום.
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       __________            ___________________  

  , עו"ד                                           אריךת     

  

  דין- שור עורךאי              

_____________ ת.ז.  אי הח"מ, עו"ד _________, מעיד כי היום התייצבו לפי ה"ה
, לאחר שזיהיתי אותם והסברתי ת.ז. ___________ ________________- ___________ ו

הובעות ממה ולאחר להם את מהות העסקה שהם עומדים לבצע ואת התוצאות המשפטיות 
  ששוכעתי שהדבר הובן להם כראוי חתמו לפי מרצום.

       __________            ___________________  

  , עו"ד                                           אריךת     

  

  

  דין- שור עורךאי              

_____________ ת.ז.  אי הח"מ, עו"ד _________, מעיד כי היום התייצבו לפי ה"ה
, לאחר שזיהיתי אותם והסברתי ת.ז. ___________ ________________- ___________ ו

להם את מהות העסקה שהם עומדים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הובעות ממה ולאחר 
  ששוכעתי שהדבר הובן להם כראוי חתמו לפי מרצום.

       __________            ___________________  

  , עו"ד                                           אריךת     

  

  

  דין- שור עורךאי              

_____________ ת.ז.  אי הח"מ, עו"ד _________, מעיד כי היום התייצבו לפי ה"ה
והסברתי , לאחר שזיהיתי אותם ת.ז. ___________ ________________- ___________ ו

להם את מהות העסקה שהם עומדים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הובעות ממה ולאחר 
  ששוכעתי שהדבר הובן להם כראוי חתמו לפי מרצום.

       __________            ___________________  
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  , עו"ד                                           אריךת     

  

  

  ןדי- שור עורךאי              

_____________ ת.ז.  אי הח"מ, עו"ד _________, מעיד כי היום התייצבו לפי ה"ה
, לאחר שזיהיתי אותם והסברתי ת.ז. ___________ ________________- ___________ ו

להם את מהות העסקה שהם עומדים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הובעות ממה ולאחר 
  כראוי חתמו לפי מרצום.ששוכעתי שהדבר הובן להם 

       __________            ___________________  

  , עו"ד                                           אריךת     

  

  

  דין- שור עורךאי              

_____________ ת.ז.  אי הח"מ, עו"ד _________, מעיד כי היום התייצבו לפי ה"ה
, לאחר שזיהיתי אותם והסברתי ת.ז. ___________ ________________- ___________ ו

להם את מהות העסקה שהם עומדים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הובעות ממה ולאחר 
  ששוכעתי שהדבר הובן להם כראוי חתמו לפי מרצום.

       __________            ___________________  

  , עו"ד                                           אריךת     

  

  

  דין- שור עורךאי              

_____________ ת.ז.  אי הח"מ, עו"ד _________, מעיד כי היום התייצבו לפי ה"ה
והסברתי , לאחר שזיהיתי אותם ת.ז. ___________ ________________- ___________ ו

להם את מהות העסקה שהם עומדים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הובעות ממה ולאחר 
  ששוכעתי שהדבר הובן להם כראוי חתמו לפי מרצום.

       __________            ___________________  

  , עו"ד                                           אריךת     
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  דין- שור עורךאי  

_____________ ת.ז.  הח"מ, עו"ד _________, מעיד כי היום התייצבו לפי ה"האי 
, לאחר שזיהיתי אותם והסברתי ת.ז. ___________ ________________- ___________ ו

להם את מהות העסקה שהם עומדים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הובעות ממה ולאחר 
  פי מרצום.ששוכעתי שהדבר הובן להם כראוי חתמו ל

       __________            ___________________  

  , עו"ד                                           אריךת     

  

  

  דין- שור עורךאי              

_____________ ת.ז.  אי הח"מ, עו"ד _________, מעיד כי היום התייצבו לפי ה"ה
, לאחר שזיהיתי אותם והסברתי ת.ז. ___________ ________________- ___________ ו

להם את מהות העסקה שהם עומדים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הובעות ממה ולאחר 
  ששוכעתי שהדבר הובן להם כראוי חתמו לפי מרצום.

       __________            ___________________  

  

  

  

__________  - אי, ___________, עו"ד, מאשר כי הסכם זה חתם על ידי __________ ת.ז. _______ ו

על הסכם זה ולחייב אותה בהתחייבויות בע"מ  אשדר חברה לביהת.ז. __________ מוסמכים לחתום בשם 

  הכלולות בו. 

___________              ___________  

  תאריך                                        , עו"ד

  

  

  

  
  אישור

(* ) זוג שואים או יש לו ידוע/ה בציבור]    [ימולא במידה והבעלים היו רק אחד מבי 
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, מצהירים כי אין /יש (*) (למחוק המיותר) ___________, ת.ז.  _____________או הח"מ, 
  לו בת/בן זוג מישואין ו/או ידוע/ה בציבור שלא חתום/ה כבעלים על הסכם זה.

  _________________________   תאריך            __________
  חתימת הבעלים              

  

__________, מאשר/ת את התקשרות אי הח"מ _________________, ת.ז. ________
) לעיין מלוא הזכויות בדירה "ההסכם"הבעלים במסגרת התוכית עם ___________ בע"מ (

המקורית כהגדרתה בהסכם, וותן/ת את הסכמתי, באופן בלתי חוזר, לכל האמור בהסכם, על 
  י הבעלים.ספחיו, לרבות לכל הסכם ו/או הוסח המתוקן ו/או כל ספח להסכם שייחתם ע"

_________                 _________________________

  ידוע/ה בציבור  /חתימת בן/ת הזוג                תאריך

  
  אישור

(* ) זוג שואים או יש לו ידוע/ה בציבור]    [ימולא במידה והבעלים היו רק אחד מבי 

(למחוק המיותר) , מצהירים כי אין /יש (*) ___________, ת.ז.  _____________או הח"מ, 
  לו בת/בן זוג מישואין ו/או ידוע/ה בציבור שלא חתום/ה כבעלים על הסכם זה.

  _________________________   תאריך            __________
  חתימת הבעלים              

  

אי הח"מ _________________, ת.ז. __________________, מאשר/ת את התקשרות 
) לעיין מלוא הזכויות בדירה "ההסכם"_________ בע"מ (הבעלים במסגרת התוכית עם __

המקורית כהגדרתה בהסכם, וותן/ת את הסכמתי, באופן בלתי חוזר, לכל האמור בהסכם, על 
  ספחיו, לרבות לכל הסכם ו/או הוסח המתוקן ו/או כל ספח להסכם שייחתם ע"י הבעלים.

_________                 _________________________

  ידוע/ה בציבור  /חתימת בן/ת הזוג                ריךתא

  
  אישור

(* ) זוג שואים או יש לו ידוע/ה בציבור]    [ימולא במידה והבעלים היו רק אחד מבי 

, מצהירים כי אין /יש (*) (למחוק המיותר) ___________, ת.ז.  _____________או הח"מ, 
  חתום/ה כבעלים על הסכם זה.לו בת/בן זוג מישואין ו/או ידוע/ה בציבור שלא 

  _________________________   תאריך            __________
  חתימת הבעלים              

  

אי הח"מ _________________, ת.ז. __________________, מאשר/ת את התקשרות 
) לעיין מלוא הזכויות בדירה "ההסכם"הבעלים במסגרת התוכית עם ___________ בע"מ (

המקורית כהגדרתה בהסכם, וותן/ת את הסכמתי, באופן בלתי חוזר, לכל האמור בהסכם, על 
  ספחיו, לרבות לכל הסכם ו/או הוסח המתוקן ו/או כל ספח להסכם שייחתם ע"י הבעלים.
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_________                 _________________________

  ידוע/ה בציבור  /חתימת בן/ת הזוג                תאריך
  אישור

(* ) זוג שואים או יש לו ידוע/ה בציבור]    [ימולא במידה והבעלים היו רק אחד מבי 

, מצהירים כי אין /יש (*) (למחוק המיותר) ___________, ת.ז.  _____________או הח"מ, 
  לו בת/בן זוג מישואין ו/או ידוע/ה בציבור שלא חתום/ה כבעלים על הסכם זה.

  _________________________   תאריך            __________
  חתימת הבעלים              

  

אי הח"מ _________________, ת.ז. __________________, מאשר/ת את התקשרות 
) לעיין מלוא הזכויות בדירה "ההסכם"הבעלים במסגרת התוכית עם ___________ בע"מ (

י, באופן בלתי חוזר, לכל האמור בהסכם, על המקורית כהגדרתה בהסכם, וותן/ת את הסכמת
  ספחיו, לרבות לכל הסכם ו/או הוסח המתוקן ו/או כל ספח להסכם שייחתם ע"י הבעלים.

_________                 _________________________

  ידוע/ה בציבור  /חתימת בן/ת הזוג                תאריך
  אישור

זו (*)[ימולא במידה והבעלים היו רק אחד מבי    ג שואים או יש לו ידוע/ה בציבור] 

, מצהירים כי אין /יש (*) (למחוק המיותר) ___________, ת.ז.  _____________או הח"מ, 
  לו בת/בן זוג מישואין ו/או ידוע/ה בציבור שלא חתום/ה כבעלים על הסכם זה.

  _________________________   תאריך            __________
  עליםחתימת הב              

  

אי הח"מ _________________, ת.ז. __________________, מאשר/ת את התקשרות 
) לעיין מלוא הזכויות בדירה "ההסכם"הבעלים במסגרת התוכית עם ___________ בע"מ (

המקורית כהגדרתה בהסכם, וותן/ת את הסכמתי, באופן בלתי חוזר, לכל האמור בהסכם, על 
  ו/או הוסח המתוקן ו/או כל ספח להסכם שייחתם ע"י הבעלים. ספחיו, לרבות לכל הסכם

_________                 _________________________

  ידוע/ה בציבור  /חתימת בן/ת הזוג                תאריך
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