
 פינוי בינויהסכם ל שינוייםנספח 
 

, "(הפינוי בינויהסכם או "ו/" ההסכם)להלן: ", יפו-בעיר תל אביב, ___בקשר לבית המשותף מרחוב הסכם 
 בד בבד עם חתימת נספח זה. ע"י הצדדיםתם ושיח

 
 בד בבד עם חתימת ההסכם בשנת ______ _____נספח זה נערך ונחתם ביום __ בחודש 

 "(שינוייםנספח או "ו/" הנספח ז)להלן: "
 

 -ב י ן  -
 

 515274827ש.ב.א החברה הישראלית להתחדשות עירונית בע"מ ח.פ.                                  
 בת ים 29מרחוב רוטשילד 

 באמצעות מורשי החתימה המוסמכים לחתום ולהתחייב בשמה
 ("היזם")להלן: 

 
 -ל ב י ן  -

 
   יפו-תל אביב, ______בעלי דירות בבניין ברחוב 

 בעלי הדירות בהסכם לרשימתבהתאם 
 באמצעות נציגות בעלי הדירות

 "בעלי הדירות"(או ו/"הבעלים"  אוו/ "הדיירים" ולם ביחד וכל אחד לחוד יקראו להלן:)כ
 

ונצטברו על ידי הדיירים הערות בגין ההסכם והם ביקשו לערוך נספח זה לצורך השלמת הוראות  הואיל

 ההסכם; 

והוראות נספח זה משלימות ו/או גוברות על הוראות ההסכם, כך שבכל מקרה של סתירה בין הוראות  הואילו

 ההסכם להוראות נספח זה, תגברנה הוראות נספח זה; 

 ושאר תנאי ההסכם, אשר לא שונו במפורש, יחולו ויוותרו ללא שינוי; והואיל

 

 ו השינויים הבאים:על אף האמור בהסכם ובנספחיו, יחולו בהסכם ובנספחי

 

למעט במקומות שההתייחסות לקבלן הינו ל"קבלן" הכוונה ל"יזם",  שיש התייחסותבכל מקום בהסכם  .1
גם על הקבלן/ים ופעולותיהם  היזםהמלאה של והכל מבלי לגרוע מאחריות , פרויקטלקבלן ביצוע הבנייה ב

 בעניינים אלה על פי ההסכם.כל ההתחייבויות ול

א 3שטח המקרקעין הכולל את רח' רובינשטיין  – "המתחם" :"מחק ובמקומה יירשםתי הגדרת "המתחם" .2
, לרבות השטחים הסמוכים ו/או השטחים בין הבניינים ו/או החניון 1-13ומחרוזת  23ב עד רובינשטיין 3-ו

  "יפו.-וכו', בישוב תל אביב

כאשר  ייחודהכוונה ל"מתחם" )ב ל"בניין" ו/או ל"שני הבניינים" כמו כן, בכל מקום בהסכם שיש התייחסות .3
(, לקבלת החלטה ו/או התקיימות תנאי כלשהו ישנה התייחסות לכמות החתימות ו/או הדיירים הנדרשים

 ולמעט אם מצויין באופן מפורש אחרת )דהיינו שאין הכוונה למתחם(.  

יתווסף "ככל  : לאחר המילים "..וישלים את הרישום בתוך שנה ממועד חתימת הסכם זה"להסכם 5בסעיף  .4
 שיתאפשר הדבר מבחינה משפטית".

 .." יתווסף ", היתרי הבניהעל פי התוכנית החדשה שתאושר למתחם: לאחר המילים "..להסכם 6בסעיף  .5
 ".והמפרט הטכני אשר יצורף להסכם זה

 : בסוף הסעיף יתווסף "ובלבד שההסכם הינו בתוקף ו/או לא בוטל מכל סיבה שהיא".להסכם 9בסעיף  .6

ו/או שלא תפגענה זכויותיו של הבעלים בדירה הנוכחית ובדירת  : בסוף הסעיף יתווסף "להסכם 10 בסעיף .7
 ".הבעלים ובזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה
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" ירשם "שהדבר קיבל את אישור ושהדבר קיבל את אישור הרשויות..: במקום המילים "להסכם 12בסעיף  .8
 לא תפגענה". חית ובדירת הבעליםזכויותיו של הבעלים בדירה הנוכו הרשויות

קרי, , םמיהקיי ניםבניישני ההמתגוררים ב הדיירים כל חתימתו.." ימחקו המילים: להסכם 13בסעיף  .9
 ".,החדש יןהבני את להקים מנת על נדרש שפינוייםבבניינים 

  .גיל"תתווסף המילה "ר .." יהיו רשאים הבעלים, בהחלטה של רוב "..לאחר המילים : להסכם 20בסעיף  .10
 . במקום המילים "בשני הבניינים" יירשם "במתחם"

היזם : במקום המילים "בשני הבניינים" יירשם "במתחם". כמו כן בסוף הסעיף יתווסף "להסכם 21בסעיף  .11
 ו/או כל טופס נוסף ו/או אחר.". 7738ידווח על פי הדין, לרבות על דחיית יום המכירה באמצעות טופס 

  :והבהרה בסעיף התמורהון עדכלהסכם א.  22בסעיף  .12

מ"ר  25מ"ר נטו לפחות או  100דירה חדשה ששטחה יהיה "האמור בו יימחק וירשם במקום:  .א 22סעיף 
, , לפי הגבוהולא לפי נסח טאבו(שתערך ע"י היזם ועל חשבונו יותר מהדירה הקיימת בפועל )לפי מדידה נטו 

  ".ובכפוף לאישור עיריית תל אביב וועדות הבניהוזאת 

 ה בה תימסרקומלעניין הטעויות סופר וכו'( תיקון )והבהרה  עדכוןתיקון , יישור קולהסכם ו'  22בסעיף  .13
 :דירת התמורה

 
(, תוקם דירת התמורה 1אם הדירה הנוכחית מצויה בקומה ראשונה )": 1הבניינים למעט מחרוזת בכל 

(; אם 7ית )דירת התמורה בקומה שביע(, תוקם 2חית בקומה שנייה )(; אם הדירה הנוכ8בקומה שמינית )
(; אם הדירה הנוכחית 6) שישיתדירת התמורה בקומה (, תוקם 3הדירה הנוכחית בקומה שלישית )

 "(.5ית )חמיש(, תוקם דירת התמורה בקומה 4בקומה רביעית )
 

וש בשל לפחותהגבוהה  בקומהדירת הבעלים החדשה תיבנה : ")מאחר וקיימת מעלית( 1בבניין במחרוזת 
(, 1ראשונה )הקומה ה במצויאם הדירה הנוכחית ב את הדירה הנוכחית, דהיינו ומות מהקומה בה נמצק

 "(4רביעית )התוקם דירת התמורה בקומה 
 

 קבלעם מספר דירות תינתן להם עדיפות ל חהמשפבני במקרה שישנו בעל דירה ו/או מוסכם כי יתווסף "
 – "דלת ליד דלת"צמודים  . כמו כן שכנים"דלת ליד דלת" אחת בסמוך לשנייההחדשות  ותאת הדיר

 בכפוף להוראות הסכם זה"והכל  –לקבל את הדירות החדשות "דלת ליד דלת" להם עדיפות תינתן 
 

 :להסכם כדלקמןז'  22יתווסף סעיף  להסכםו'  22לאחר סעיף  .14
והכל בכפוף  סוכה"ת מרפס"עם חלק מהדירות בפרויקט יבחן תיכנון של מוסכם כי אדריכל הפרויקט  ."ז
תינתן עדיפות למשפחות דתיות לקבלת דירה  מוסכם כי. שור הרשויותאיו מטעמו שיקולים תכנונייםל

  "ו'. 22מפורט בסעיף אם יהיו בקומות אחרות שלא בהתאם להגם , רפסת סוכה"מ"חדשה עם 
 

 :להסכם כדלקמן 122.יתווסף סעיף  להסכם 22לאחר סעיף  .15
של שטח עיקרי למען הסדר הטוב יובהר כי בגין דירות הכוללות מרפסות ו/או מרפסות גג ו/או תוספות "

או בעלות הצמדות בפועל )והכל גם אם הדבר אינו מופיע בלשכת רישום המקרקעין ו/או במרשם על הגג ו/
, 2016כדין ו/או הוצמדו שלא כדין החל ממועד מרץ אך למעט שטחים שנבנו שלא  - הבתים המשותפים(

הם לשטח הדירה החדשה, הרי ששטחים אלה יחושבו לזכותם של בעלי הדירות במסגרת חישוב זכויותי
ככל ותהא מחלוקת בהקשר זה ימונה בורר מוסכם זאת לרבות מרפסות ו/או מרפסות גג וכיו"ב. ו

 7הצדדים יידרשו להציג את עמדתם לבורר תוך  כאשר –להכרעה בכל מחלוקת שתתעורר בעניין זה 
ות ההליך רר והוצאשכ"ט הבו. ימי עבודה ממועד זה 7ימים, והבורר יידרש להכריע במחלוקת תוך 

 ו ע"י היזם."ישולמ

 : להסכם 27להחליף את סעיף   .16

היתר , בסמוך לקבלת זה לחוזה 'ב כנספח צורףהסופי שי הטכני המפרט פי על תבנה הבעלים דירת. 27"
בצו המכר דירות ביחס למפרט  המפורטים שיעוריםורק בהתאם ל אך תתאפשרנה במידות סטיות הבנייה.

י( תתאפשר עקב סירוב זמני )ביחס למפרט הטכני הסופית מהמפרט הטכני המהות סטייה הטכני הסופי.
 "הרשויות ו/או בכפוף להסכמת הבעלים.

 : להסכם 31בסעיף  .17
המועד" יתווסף "שחתם היזם על ההסכם או מהמועד", ובמקום המילים חודשים מ 6-לאחר המילים "מ

המילים  לאחר", וירות במתחם הפרויקטמבעלי הד 80%מבעלי הדירות בשני הבניינים" ירשם " 24"
 "."פינוי בינוי בנוסח זה," יתווסף "לפי המוקדם,
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 :להסכם 32בסעיף  .18
זם על ההסכם או מהמועד", ובמקום חודשים מהמועד" יתווסף "שחתם הי 12תוך לאחר המילים "

חר לאו ,מבעלי הדירות במתחם הפרויקט" 80%מבעלי הדירות בשני הבניינים" ירשם " 24המילים "
 .י המוקדם,"וי בנוסח זה," יתווסף "לפהמילים "פינוי בינ

 :להסכם 33בסעיף  .19
 לאחר המילים "או התוכנית המפורטת, יתווסף ", לפי המוקדם,".

חודשים מתום המועד הנ"ל לא יהווה הפרה של  6סיום הבנייה בתוך לאחר המילים ".. :להסכם 36סעיף ב .20
 ".ת למנוע את האיחורל מנעשה כל שביכולתו ע ובלבד שהקבלן / יזם" יתווסף "הסכם זה

 

ושתימסר " יתווסף "ימנעו בפועל את הבניה או את השלמתה במועד: לאחר המילים "להסכם 37בסעיף  .21
 ".בזמן אמת לב"כ הבעלים ולנציגותהודעה בכתב על כך 

לעריכת מסמך , והכל בכפוף " יתווסף "הבעלים בדירת שבוצעו תוספות: לאחר המילים "להסכם 38בסעיף  .22
המוסכמים יר באופן מפורש ומוסכם את מספר הימים ם ע"י היזם/קבלן ואותו בעל דירה שיגדכתב שייחתב

 ".שהמסירה צפויה להידחות

 : להסכם 44בסעיף  .23
ר המילים "נזקי אש, שיטפון, רעש" יתווסף ", נזקי טבע". בסוף הסעיף יתווסף "מובהר כי ממועד לאח

בגין נזקים מכל מן וסוג שהוא, והוא יפעל  –רה היזם מלוא האחריות לדי פינוי הדירה ממילא חל על
 לבטחם כנדרש.".

 ".הבעליםטוח מטעם נציגות יועץ ביו/או .." יתווסף "אם לדעת היזם: לאחר המילים "להסכם 58בסעיף  .24
של  תווסף "נציגות הבעלים רשאית למנות יועץ ביטוח, כאשר היזם מתחייב לשאת בתשלוםבסוף הסעיף י

ובלבד ששכרו אושר מראש על ידי היזם או שכרו הינו  סכם עם נציגות הבעליםשכר טרחתו בהתאם לה
  ."סביר ו/או כנהוג בנסיבות אלה

 

 : להסכם כדלקמן 69.1ף סעיף יתווסלהסכם  69סעיף לאחר  .25
 : בעלי נכויותו/או  70הוראה בדבר זכויות יתר של מבוגרים מעל גיל "

בגין כל דירה שאחד כי  היזם באופן בלתי חוזר מתחייב ,ים המתלים בויימות התנאבכפוף להתק 69.1.1.1
של בשיעור נכה  דתו/או הינו בעל תעו במועד קבלת היתר הבניה 70מבעליה המתגורר בדירה הגיע לגיל 

, )כמפורט בהסכם פינוי הבינוי( לקבל את מחיר דירתו החדשהבעלי הדירה  םרשאי ויהיומעלה,  50%
 בגין זכויותהעל  רוווית"( וכנגד מחיר הדירה החדשה)להלן: " שמאי באותה העתלהערכת הבהתאם 

 . ו/או הדירה החדשה דירהה
הודעה על ימים ממועד קבלת  30זו בתוך  את זכותםממש רצונם לעל  יזםל ויודיע בעלי הדירה 69.1.1.2

 .לפרויקט היתר הבניהקבלת 
על מלוא המסמכים  מולאחר שיחת ה,הדירה החדש בגובה מחיר ו את הכספיםיקבל . בעלי הדירה69.1.1.3

כנגד ויתור זכויותיהם בגין הדירה ו יזם ו/או מי מטעמוהנדרשים לצורך העברת בעלות בדירה לטובת ה
ה החדשה, לחילופין בעלי הדירה יהיו רשאים לבקש מהיזם לשלם את מחיר הדירה החדשה ו הדירו/א

בעלי הדירה. המיסוי בקשר לפעולות ו/או עלי הדירה על פי בחירת לטובת רכישת דירה אחרת עבור ב
 לעסקאות לעיל יחול על כל צד בהתאם לדין החל עליו.  

עלי הדירות לפנות את הדירה המתפנה לכל המאוחר חייבות באין באמור לעיל כדי לגרוע מהת 69.1.1.4
בים לפנות קט, ובעלי הדירות מתחייבמועד הפינוי שנקבע ע"י היזם בהתאם להסכם ולצורך ביצוע הפרוי

 את הדירה כנגד התשלום הנ"ל ו/או הפקדתו בנאמנות אצל ב"כ בעלי הדירות ולא יאוחר ממועד הפינוי.
 
 "דירה תמורת דירה"ן מנגנו -לחילופין  2.69.1

במסגרת הפרויקט יתכן מצב שבו יבנו בניינים חדשים ודירות חדשות טרם פינוי מלוא המתחם  69.1.2.1
מתחייבת  ,ובכפוף להתקיימות התנאים המתלים בובנוסף לאמור בהסכם ."(פינוי מתווה של בינוין: ")להל

בגין כל דירה שאחד מבעליה ם טרם פינוי[ במתווה של בינוי פינוי ]כאשר יבנו בניינים חדשיהחברה כי 
ו יהי, פינוי וה של בינויבמסגרת המתוה ואינו מפונ במועד קבלת היתר הבניה 70המתגורר בדירה הגיע לגיל 

בבניינים החדשים שייבנו  ()כמפורט בהסכם לקבל את דירתו החדשה ו/או יורשיהםשאים בעלי הדירה ר
מחיר  פדיוןמנגנון לוזאת לחילופין  תפנו לשכירות מחוץ למתחם[עד אותו מועד ]מבלי שיהיה צורך כי י

 . 69.1.1.4-.69.1.1.1סעיף ב הדירה החדשה כאמור
הודעה על ימים ממועד קבלת  30זו בתוך  רצונם לממש את זכותםעל  ברהלח ויודיע בעלי הדירה 69.1.2.2

ת ידרשו לעשות חלוקך )במידה ויאו קודם לכ הכולל מתווה של בינוי פינוי לפרויקט היתר הבניהקבלת 
 –ים , ויחתמו על כל המסמכים הנדרשדירות טרם היתר הבנייה ]במסגרת איחוד וחלוקה של המתחם[(

  .ן לדירתם החדשהלרבות תשריט מעודכ
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לשאת בכל העלויות של הפרויקט ו/או לגרוע לרבות  ,היזם בהסכםאין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבות 
ה לכל המאוחר במועד הפינוי שנקבע ע"י היזם בהתאם ת לפנות את הדירה המתפנהדירובעלי מהתחייבות 

 בהתאם להסכם פינוי הבינויהדירה  ירות מתחייבים לפנות אתלהסכם ולצורך ביצוע הפרויקט, ובעלי הד
 .ולא יאוחר ממועד הפינוי

 
 חדשות דירותבשיבוץ עדיפות לבעלי מוגבלויות ו/או נכויות  69.1.3

תהא שונות ו/או צרכים מיוחדים,  מוגבלויות ו/או נכויותה שהינם בעלי דירמוסכם כי בעלי  69.1.3.1
של בעלי הדירות ומנגד הצורך של היזם להיערך  דיםהיתר לאור הצרכים המיוחעדיפות בשיבוץ הדירות בין 

 .התכנונית וכיו"ב הבחינהמ
, הרי שהם לא ישתתפו עלי דירות אלהבלמראש בנסיבות אלה ולאור הצורך בהתאמת הדירות  69.1.3.2

 מתאימות בהקדם."לדירות הבהגרלה בגין הדירות ככל ותיערך כזו, וישובצו 
 

היזם יודיע על כך באופן מיידי . סעיף יתווסף "ועל חשבונואשונה לפסקה הר: בסיפא ללהסכם 71בסעיף  .26
מבלי לגרוע מחובת היזם לנקוט לנציגות הבעלים, אשר תשקול את צעדיה כנגד מי שמסרב להתפנות, וזאת 

 ".בהליכים לפיניו לאלתר.
 

בכפוף לכך  ," יתווסף "העסקה את טללב רשאי היזם/הקבלןיהא לאחר המילים " 71בפסקה השנייה לסעיף 
 או טענה הצדדים מן לצד שתהא מבלי" ולאחר המילים "שפעל במלוא המרץ לפינוי הדייר שלא התפנה,

  "., למעט כנגד הדייר שסירב להתפנות" יתווסף "משנהו כלפי תביעה
 

 "מראש.כבר כאן יודגש כי דמי השכירות בגין השנה הראשונה ישולמו בסיפא לסעיף יתווסף "

לבעלים " יתווסף "הליקויים הנראים לעין, לתיקונם ע"י היזם/קבלן.לאחר המילים ".. :להסכם 76בסעיף  .27
מטעמו לבדיקות ליקויים בדירה אשר ככל  תינתן האפשרות להגיע לדירה במועד מסירתה עם מומחה

פשרים מגורים הם בפרטיכל המסירה. יובהר, כי ליקויים דחופים אשר אינם מא ויימצאו יירשמו אף
ירה, יתוקנו לאלתר, ורק עם השלמת תיקונם, ייחשב אותו מועד כמועד מסירת הדירה לכל דבר סבירים בד

חזיק דירה. עד להשלמת תיקונם, ישולמו תשלומים אלו ועניין, לרבות תשלום כל התשלומים החלים על מ
 ".יזם/על ידי הקבלן

בגין מכירת הזכויות ו/או מס שבח יתווסף " "יתוח,היטלי השבחה ופ: לאחר המילים "להסכם 77בסעיף  .28
 "של הבעלים ליזם / קבלן )ככל ויחול( הזכויות העודפות

 ".והדירות" תתווסף המילה "הבניין חיבור הוצאות לשלםלאחר המילים "..: להסכם 81בסעיף  .29

או לדיווח פרטני /האמור לעיל כפוף למידע וכי כל יובהר : בסוף הסעיפים יתווסף "להסכם 88-ו 87סעיפים  .30
השתמש אין באמור לעיל כדי למנוע מהבעלים לליזם על פי שאלון פרטני שיימסר לבעלים. כמו כן  שיימסר

בפטורים ו/או בפטורים חלקיים ו/או בהנחה כלשהי לפי כל דין )לרבות במסגרת ביצוע עסקאות מטעמם 
. במתן הודעה על כך ליזם, סכם ואילךממועד החתימה על ההין וכיו"ב( ב לחוק מיסוי מקרקע49לפי סעיף 

או התקשרות  עם זאת, החל ממועד החלטת ועדה המאשרת את הפרויקט בתנאים )"היתר בתנאים"(
בהסכם ליווי בנקאי לפרויקט לא יהיו רשאים בעלי הדירות לעשות שימוש בפטורים אלא באישור של היזם 

כל מכירה מותרת על פי הסכם זה, כגון )יובהר כי ב מטעמים סבירים בלבדאלא  שלא יסרב ליתן אישור –
  ".יהיו רשאים להשתמש בפטורים(. - 70בעלים מעל גיל 

לאחר " יתווסף "ששולמו ע"י היזם", כלשהי לרשות תשלומים ב"וכיו: לאחר המילים "כםלהס 91בסעיף  .31
וגמורה של ".. ולאחר המיליםרלוונטית", המילים "לדמי ההחזר או ההשבה" יתווסף "מאת הרשות ה

 ." יתווסף "ששולמו ע"י היזם"הזכות להשבת התשלומים
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" יתווסף "מחיר שכר הדירה המתקבל המדד( או לחודש )צמוד לעלייתלאחר המילים ": להסכם 92בסעיף  .32
אצל בעל הדירה בסמוך לפינוי על פי הסכם השכירות האחרון שלו שנערך בכתב )שנחתם בתנאי שוק חופשי 

, למעט בגין השנה " יתווסף "העוקב לרבעוןמראש  רבעון כל הדירה שכרלאחר המילים " ובתום לב( או". 
זם י" ובסוף הסעיף יתווסף "כמו כן יוכל ה.מראשים לבעלאחד  הראשונה של השכירות שתועבר בתשלום

חודשים לחשבון נאמנות של  24פקיד את מלוא דמי השכירות של כל הבעלים למשך תקופה של לפחות לה
)מבלי  וזאת במקום הפקדת ערבות בנקאית בגין תקופה זו, הבעלים, אשר יעביר לבעלים על פי הצורךב"כ 

על פי אישור בכתב של  –בות בנקאית של לפחות יתרת דמי השכירות ערלהפקיד לגרוע מחובתו של היזם 
ד למועד בגין התקופה ע –למסירת הדירות לדיירים  4מנהל הפרויקט שמסר הערכה למועד קבלת טופס 

חודשים  24חודשים בנוסף לתשלום והפקדה בחשבון נאמנות של  6 -מסירת הדירות לדיירים אך לא פחות מ
 "., לפי בחירת היזם שתתקבל עד למועד מסירת הערבות הבנקאית בגין השכירותות(דמי השכירו/או יתרת 

מוסכם שימונה ע"י העין מקרקכמו כן בסוף הסעיף יתווסף "למען הסר ספק, היזם יישא בעלות שמאי ה
 , ככל ומיבגין כל הדירות שיבקשו עריכת שומה בגין דירתם לצורך עריכת שומה/ות באי כוח הצדדים

. מוסכם כי השמאי יידרש לקחת בחשבון בין לא יסתפק בתעריף ברירת המחדל המצויין לעיל הבעליםמ
ת דמי השכירות בסעיף זה, הינו . מדד הבסיס, אליו מוצמד עלייהיתר את ירידת ההיצע עקב הפרויקט
 ".המדד הידוע ביום החתימה על הסכם זה

 : יובהר כי הכוונה לשמאי מקרקעין מוסכם שיקבע ע"י באי כוח הצדדים בהסכמה.להסכם 93בסעיף  .33

ן נאמנות של ב"כ הבעלים את סכום דמי ביר לחשבוהיזם יע" : בתחילת הסעיף יתווסףלהסכם 94בסעיף  .34
חודשים של דמי שכירות ישולמו מראש  12דשים עבור כל הבעלים, כאשר לפחות חו 24השכירות בגין 

א תפחת " יתווסף "בכל מקרה הערבות לבהתאם אךהערבות תפחת " ולאחר המילים "..בנוסף לכך .לבעלים
ועל אף האמור לעיל, ככל והערכה של  מען הסר ספק,יתווסף "לוף הסעיף בס ."שכירות חודשי 6 של סכוםמ

שנים, אזי גם בנסיבות אלה יעמיד היזם  3או מנהל הפרויקט תהא כי משך תקופה הבנייה תעלה על היזם ו/
פיקדון בידי ב"כ הבעלים וערבות בנקאית בשווי סכומי דמי השכירות למשך כל תקופה הבניה הצפויה, 

אית אה מראש )טרם הפינוי(, והיתרה תועבר בפיקדון וערבות בנקשולם במלוהראשונה תכאשר השנה 
להשלמת הסכומים עבור כל תקופת הבניה הצפויה, כאשר אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתו של היזם 

ו/או הפיקדון יפחתו בהתאמה רק ובכל מקרה הערבות הבנקאית  - באופן שוטף לשלם את דמי השכירות
מלאים הינה  שהתקופה בגינה נמסרו ביטחונותבכתב כי הפרויקט מתקדם כך יקט יאשר מנהל הפרולאחר ש
 חודשים עד למועד המסירה.".   6-מבכל מקרה פחת תלא אך הערבות  –התקופה עד למועד המסירה גבוהה מ

 :להסכם 95בסעיף  .35
 –ם יטוח מתאירה בעלת בבסוף הסעיף יתווסף "היזם ידאג כי האריזה, ההובלה והפריקה יעשו ע"י חב

 לכיסוי נזקים שיגרמו ככל ויגרמו בנסיבות אלה.".

 להסכם כדלקמן:  95.1להסכם יתווסף סעיף  95ר סעיף לאח .36

 :ו/או בעלי נכויות 70הוראה בדבר זכויות יתר של מבוגרים מעל גיל "
ו הינו הבניה ו/אבמועד קבלת היתר  70דירה שאחד מבעליה המתגורר בדירה הגיע לגיל  בעלימוסכם כי 

ולתשלומים עודפים על יתר הדיירים על , יהיה זכאי ליחס עודף ומעלה 50%ל תעודת נכה בשיעור של בע
לרבות בעזרה באיתור דירה  –ם ולהקל עליהם יהמנת לספק להם את הצרכים הסבירים לנוכח מגבלות

ירות זקוקים לדומבוגרים מתאימה )לדוגמה: בעלי נכויות זקוקים לדירה מושכרת עם מעברים רחבים, 
ככל ותהא מחלוקת בהקשר זה ימונה בורר  ועוד.ו/או תיכנון דירתם החדשה בהתאם  (בקומה נמוכה

כאשר הצדדים יידרשו להציג את עמדתם לבורר  –מוסכם להכרעה בכל מחלוקת שתתעורר בעניין זה 
ות ההליך ורר והוצאשכ"ט הב .ימי עבודה ממועד זה 7ימים, והבורר יידרש להכריע במחלוקת תוך  7תוך 

 ". .ישולמו ע"י היזם

בסוף ", ו,לו המגיעים פטור או/ו הקלה כל על לקבלן לדווחאת המילים " יש למחוק: להסכם 96בסעיף  .37
מובהר בזאת כי היזם לא יהיה רשאי . , בכפוף לקבלת דרישת היזם בכתב וזמן סביר מראשהסעיף יתווסף "

, וזאת בטרם מיצה את כל האפשרויות מזכה רת מגוריםח בגין דילנצל פטורים של הבעלים במס שב
היזם לא  . בכל מקרהימים מראש 15ור ובכל מקרה בכפוף למסירת הודעה לדייר של האחרות לקבלת פט

  "..יהיה רשאי לנצל פטור מארנונה בעיריית תל אביב בגין נכס ריק

הבעלים היזם יהיה אחראי של דירת  עד הפינוייובהר כי החל ממו : בסוף הסעיף יתווסף "להסכם 97בסעיף  .38
יתר המיסים העירוניים השוטפים ו/או על ביטולם ו/או על תשלומם  גם על הארנונה, המים, החשמל ועל

אך היזם יהיה רשאי להשתמש בפטורים של הדיירים בגין  , וזאת עד למועד מסירת מפתחות לדירה החדשה
 ".תשלומים אלה

 ה" יתווסף ")של הדירה החדשה(".יום המסירהמילים "מ: לאחר להסכם 98בסעיף  .39

 :להסכם 100בסעיף  .40
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מילים "דמי שכירות הנ"ל לבעלים," יתווסף "למעט במקרים שיתבצעו עבודות בסמוך לבניין בו לאחר ה
מצויה הדירה של הבעלים ולנוכח העבודות לא ניתן יהיה להתגורר ו/או לעשות שימוש סביר בדירה ו/או 

ם שכר תשלוכי אז היזם יבחר בין שתי חלופות:  –לנוכחו העבודות את הדירה ן להשכיר לא יהיה נית
על פי ההסדר בהסכם זה ונטילת הדירה לרשותו )והוא יהיה רשאי להשכירה ו/או לעשות בה וכיו"ב דירה 

שימוש לצרכיו( או לפצות את הבעלים על ירידת הערך של השימוש ו/או דמי השכירות )ככל ומדובר 
  ." הצדדים בהסכמת ת(ירה מושכרבד

 " ימחקו.חודשים ממועד מתן הערבויות 12-ת מובתקופה שלא תפח : המילים "להסכם 102בסעיף  .41

ובכל מקרה כזה, ימסור הקבלן לבעלים ערבות נוספת בגובה ההפרש בין הסכומים בסוף הסעיף יתווסף "
 "ככל שיימצא בהתאם לדוח השמאי המוסכם.

 ב"מכת  :להלן)  החדשות הדיירים לדירות ביחס מותנה עתידי"ת המילים ש למחוק א: ילהסכם 103בסעיף  .42
המחריג את תחולת השעבוד מזכויות הבעלים בנוגע לדירה "" ובמקום זאת ירשם ההחרגה המותנה"(.

ולפיו שעבוד המקרקעין לא חל על הדירה החדשה ואם ימומש, לא ימומש בגין הדירות החדשות  –החדשה 
 :"מכתב ההחרגה"(".)להלן  הםוזכויותי של הבעלים

למען הסדר הטוב הכוונה של "עורכי הדין" בסעיף זה הוא  תנה".: יימחקו המילים "המולהסכם 104בסעיף  .43
 ל"ב"כ הבעלים".

 : 104.1יתווסף להסכם סעיף  .44

 ערבות מיסים 104.1"
 

 ו/או ככל ידי היזם שולמו עלטרם  האלו/או ככל שעד מועד הפינוי לא התקבלו שומות מס סופיות  104.1.1
שיוסכם עם ב"כ בנוסח למיסים  נומיתפקיד היזם ערבות בנקאית אוטוי –פטור עקרוני שלא התקבל 

למיסים במסגרת , בגובה הסכום הצפוי ו/או כל מס אחר שיחול , עבור תשלום מס שבחהבעלים
, היזם מטעם מיסוי יועץ י"ע הצפוי המס כסכום שיוערך לסכום השווה סךלבהתאם  הפרויקט

ואשר טרם  קפאוולא הו שיהיו בתוקף באותו מועדו/או כל מס אחר ת מס שבח תאם לשומובה
ימים לאחר קבלת היתר בניה  45 -שולמו על ידי היזם אשר תימסר לידי ב"כ הדיירים לא יאוחר מ

, לפי רישומה של משכנתא לטובת הבנק המלווהאו כנגד  איזה מהדירות הנוכחיותפינוי אך בטרם 
)ככל י לעדכן את סכום הערבות מעת לעת בהתאם לסכומים שיוותרו הא רשאים היז .וקדםהמ

שיוותרו( במחלוקת בין היזם לרשויות המיסים. אם יבקש היזם להפקיד ערבות בנקאית אצל רשות 
כנגד המצאת ערבות לרשות המיסים על מנת לקבל אישורי זכויות לטאבו, תושב לו ערבות המיסים 

 .וף שכנגד כך יומצאו אישורי המסבכפ מיסיםלרשות ה רמסתיהמיסים ש

 ת למימוש בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:המסים, תהיה ניתנ ערבות 104.1.2

שהוצאו ע"ש  בגין הפרויקט שומת מס כלשהידרישה לתשלום לבעלים במקרה שהוצאה  104.1.2.1
 יום ובלבד שהשומות הנ"ל אינן מוקפאות. 45הבעלים והיזם לא דאג לשלמה בתוך 

ו/או היטל שעל היזם מוטלת החובה לשלמו בהתאם עד של מס תשלום במובשל אי  104.1.2.2
או /כם זה, ואשר אי התשלום גרר אחריו תהליכים מבצעיים כנגד בעלי הדירות ולהוראות הס

ימי עבודה ממועד  14תוך  זאתהביא לפגיעה באי אלו מזכויות הבעלים והיזם לא הסדיר עשוי ל
 .שנמסר לו על כך

 
א תמומש בגובה דרישת המס על ידי רשויות המס ולא המיסים היוש ערבות בכל מקרה של מימ 104.1.3

 ך.מעבר לכ
 

תתבצע, לאחר  רכאמובדירה הנוכחית כי מסירת החזקה ליזם  בהרמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מו 104.1.4
וערבות  , ערבות מיסיםק מכרוהוצאת היתר בניה, כנגד מסירת הערבויות הבנקאיות )ערבות ח

בגין השנה הראשונה בעלים ותשלום דמי השכירות כ הב"ידי זה להלן ל( כאמור בהסכם שכ"ד
 "הבנק המלווה. לאחר שנחתם הסכם הליווי הבנקאי הסגור מולוהכל רט בהסכם זה, כמפו לפחות

" ויירשם במקומם ביחד לדריה" ימחקו המילים "מאת הבנק המלווה: לאחר המילים "להסכם 108סעיף  .45
 "ביחס לדירה".

ופת חודשים ממועד האכלוס ועם סיום תק 12לאחר תקופה של עיף "ף בסוף הס: יתווסכםלהס 113בסעיף  .46
 "הבדק, יחולו על הקבלן כל התקופות המנויות בחוק המכר דירות לעניין תיקון ליקויים בדירות הבעלים.

סוף יתווסף בבגין כל דירה",  וכן ₪  100,000ירשם "₪"  1,600,000במקום המילים ": להסכם 114בסעיף  .47
לכל ₪  10,000בסך של אוטונומית בנקאית בערבות תקופת הבדק תוחלף ערבות הבדק  "עם סיום הסעיף

להבטחת רישום בית משותף בגין המתחם ו/או הבניין וכן רישום הדירה החדשה,  בעלים )בגין כל דירה(
 כתת חלקה חדשה, בלשכת רישום המקרקעין."
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כן יובהר, כי במתן ההסכמה על ווסף "" יתזהרה.הערות הא תימחקנה: לאחר המילים "להסכם 116בסעיף  .48
עיף זה, לא יפגע בשום צורה או אופן רישום זכויותיהם של הבעלים בדירות החדשות ידי הבעלים כאמור בס

לרבות פרקי הזמן בהם מחויב הקבלן בהתאם לחוק ועל פי הסכם זה לביצוע התחייבויותיו לרישום הזכויות 
 "ם הבעלים.בדירות החדשות על ש

בות הבית המשותף, רישום דירות יתווסף בסוף הסעיף "להבטחת הרישומים הנ"ל, לר: להסכם 201בסעיף  .49
הבעלים בלשכת רישום המקרקעין, ההצמדות וכיו"ב ימסור היזם לב"כ הבעלים ערבות בנקאית אוטונומית 

ניין ם ו/או הבבגין המתחלהבטחת רישום בית משותף  , חלף ערבות הבדק,מערבות הבדק 25%בשיעור של 
 ."ם המקרקעיןוכן רישום הדירה החדשה, כתת חלקה חדשה, בלשכת רישו

מהדיירים בשני הבניינים" יירשם "שחתם היזם על  80%במקום המילים "שחתמו : להסכם 122בסעיף  .50
 האזהרה הערת את למחוקלאחר המילים "..מהבעלים במתחם חתמו על ההסכם",  50%ההסכם ולפחות 

בהתאם ו/או החליטו הבעלים על ביטול ההסכם " יתווסף "יסודית רההפ ההסכם את שהפר הבמקר
ו/או בכל מקרה אחר  במקרה שהתנאים המתלים לא התמלאו וההסכם בוטללהוראות ההסכם ו/או 

 ".שההסכם בוטל

 להסכם: 124בסעיף  .51
 ימים" 90ימים" במקום " 60לאחר המילים "יחידת הבעלים" יתווסף "החדשה", ויירשם "

ה בשם הבעלים ו/או מי מהם השימוש ביפוי הכוח ו/או חתימ"בסוף הסעיף יתווסף : להסכם 128סעיף ב .52
ימים מראש על כך לב"כ הבעלים,  14באמצעות יפוי הכוח הבלתי חוזר, יעשה בכפוף למסירת הודעה של 

   "בהקשר זה. או שיתבקש על ידו לרבות כל מידע ו/או מסמך רלוונטי

 : להסכם 135בסעיף  .53

הסכמת הבעלים על פי הסכם זה או  בכל עניין שבו נדרשתף יתווסף "מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בסוף הסעי
הסכמה  ליתןתהא מוסמכת  הנציגותנתונה להם זכות החלטה, לרבות כל תיקון ו/או השלמה להסכם זה, 

לו טות, יתקבלקבל החל הסכמה ו/או ליתןמכל סיבה שהיא  תימנעו/או החלטה כאמור. ככל והנציגות 
. לכל שחתמו על ההסכם מקולות הבעלים 50%-למעלה מ של רגילההחלטות בקשר עם העניין הנדרש ברוב 

אחת מיחידות הבעלים יהיה קול אחד בכל הצבעה כאמור. כל בעלי הדירות הקיימות יהיו כפופים לכל 
 החלטה שתתקבל ברוב דעות כאמור.

 : להסכם 140בסעיף  .54
, הואשר יעודכן אחת לחצי שנמסור היזם פרוטוקול חברה מתאים "כמו כן י' יתווסף בסוף נספח ז

היזם מתחייב  –וממילא כל תיקון ו/או עדכון ו/או חידוש שיידרשו ע"י ב"כ הבעלים בכל המסמכים הנ"ל 
 ימים ולמוסרו תקין ומאומת לב"כ הבעלים". 7להשלימו תוך 

 לקמן:להסכם כד 147.1להסכם יתווסף סעיף  147לאחר סעיף  .55
של השמאי/בורר/מהנדס וכו' שימונו על ען הסדר הטוב יובהר כי היזם יישא וישלם בעלויות המינוי "למ

 פי הוראות הסכם זה, בשכר טרחתם ובהוצאות ההליך".

למען הסדר הטוב יובהר שנספח זה על הוראותיו יחולו גם על הבעלים שחתמו על ההסכם טרם מועד  .56
 .החתימה על נספח זה

 
 
 

 דים על החתום:ה באו הצדולראי
 

_______________                                        _________________ 
 

  הדייריםנציגות                                                                 היזם            
 
 
 

מחייבת מטעמה  שי החתימהומורחברה כי החתימה הנ"ל של האני הח"מ, עו"ד החברה מאשר בזאת 
החלטות שנתקבלו כדין בחברה ובהתאם ות על פי , לרבאת החברה בהסכם זה על מלוא הוראותיו

       מסמכי התאגיד.ל
 

                                     ________________ 
 עו"ד                                         


