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 יצוג  הסכם

 _____ונחתם בע״ה ביום __ שנערך

  זכויות בעלי   : יןב
 גבעת שמואל 1-22הנשיא" שברח' הנשיא  ב״מתחם  

 זה הסכם בשולי החתום הזכויות בעל ובכללם

 ;אחד מצד       ("הדיירים" –)להלן   

 

 משרד עורכי דין –ליבן קובי, עו"ד  מיכל  : לבין

 , יהוד53' מוהליבר מרח  

 ;שני מצד       ( עוה"ד – )להלן  

 

במתחם המצוי ברח' הנשיא  המשותפיםהם בעלי הזכויות ביחידות בבניינים  והדיירים :הואיל

, 879, 875, 870 חלקות 6189 בגוש יחידות 550 –גבעת שמואל, אשר בו בנויות כ  1-22

 (;"המתחם"-)להלן  881,884,886,890,888

התחדשות  פרויקטהדיירים פנו לעוה"ד על מנת שייצגם במו"מ ובמימוש של  ונציגי : והואיל

אף  לכלולפינוי בינוי, כאשר המתחם הוא חלק מפרוייקט פינוי בינוי שעשוי  –עירונית 

 "(;הפרויקט" -חלקות נוספות )להלן

 פנו מ"בע לבניין הזוהר מגדל חברת עם יחד .ב. התחדשות עירונית בע"מא וחברת :והואיל

א.ב. התחדשות עירונית  חברת, לבצע ולהקים את הפרוייקט )לתכנן בהצעהלדיירים 

או  "היזם" –להלן  יכונו -ו/או חברת מגדל הזוהר לבנין בע"מ ו/או כל אחר מטעמם 

 (;"החברה"

לשאת בעלויות ב"כ  תחייבתהתחייבויות החברה כלפי הדיירים, החברה מ ובמסגרת  :והואיל

 הדיירים;

בין כל הצדדים, שאם וככל שיוסכם בין הדיירים לבין החברה כי החברה  והוסכם : והואיל

ישולם לעוה"ד, בפועל בידי החברה, עבור הדיירים ובמקומם  –תבצע את הפרויקט 

כל תכולת העבודה של עוה"ד  שכר הטרחה המפורט בהסכם זה, אשר כולל אף את

 . בפרוייקטבקשר לייצוג הדיירים 

 תנה בין הצדדים כדלקמן:הוסכם, הוצהר והו לפיכך

 הסכם( )"פינוי-בינוי או/ו בינוי-פינוי) "ד יטפלו בעריכת הסכם ההתחדשות העירוניתעוה .1

להחתמת הדיירים במתחם על הסכמי התחדשות עירונית עם  ויפעלו "(עירונית התחדשות

  -החברה ובמסגרת זאת יבצעו את הפעולות הבאות 

הנדרשים )ייפוי  ספחיםלרבות כל הנ -וניסוח הסכם ההתחדשות העירונית  עריכה .1.1

 , הסכם עם המפקח, מסמכי נאמנות וכדומה(. וחכ

יכלול בין היתר, את התמורות הצפויות, לוח הזמנים, הבטוחות,  ההסכם

וההסדרים המשפטיים בין הדיירים לבין עצמם כגון הסמכה של חברי הנציגות 

 ותנאים לגבי תפקידם ומנגנון הבחירה של היחידות החדשות.

, כולל יפוי כוח, בקשות לרישום נלוויםהדיירים על ההסכם ומסמכים  החתמת .1.2

, דיווחים לרשויות המס וכדומה. מובהר כי היה ותבקש החברה הערות אזהרה

, תישא החברה בעלות אגרת הנוטריון הקבועה בתקנות נוטריוניםלערוך יפוי כוח 

האחריות לביצוע הדיווחים לרשויות  באותה עת בנוסף לתשלום שכר הטרחה;
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ר ימונה תהיה מוטלת על ב"כ החברה ו/או על יועץ מיסוי, אש -המס וכן יעוץ המס 

 שכר טרחתו.  בעלות תשא החברהבהסכמת עוה"ד, ואשר 

 העירונית ההתחדשות הסכםמסמכים בנאמנות, כפי שיקבע במסגרת  החזקת .1.3

כגון: ייפוי כוח בלתי חוזר למחיקת הערות מטעם החברה, וערבויות שיקבע 

 בהסכם שיוחזקו בנאמנות. 

בדיקת תאימות של נתוני הדיירים אל מול מצב רישום הזכויות בפועל,  ביצוע .1.4

 הסכםוהנחיית הדיירים להסדרת רישום זכויותיהם באופן שיאפשר את מימוש 

וזאת  ,שידרש כפי, י"רמ או/ו המקרקעין מרשם, בלשכת העירונית ההתחדשות

לומר, כ –בהליכים משפטיים ו/או ביצוע הסדרי חובות  צורךבלא  שניתןככל 

ירושות / צוואות,  צווי הסדרת ניירת בלבד; כגון סיום רישום של עסקאות, רישום

עדכון ותיקון טעויות במרשם, הסרת משכנתאות שסולקו; מובהר כי אם הטיפול 

הכנת  וידרוש יצוג בהליכים משפטיים ו/או טיפול בסכסוך לגבי הזכויות ו/א

ו/או השגות למיסוי  מסמכים משפטיים לרבות כאלה הכוללים תצהירים

הרי שבגינם יהיו עוה"ד זכאים לשכ"ט  -הכנסה ו/או כל טיפול דומה  מס/מקרקעין

נוסף בסכום כפי שיסוכם בינם ובין הדיירים הרלוונטיים ו/או החברה )ככל 

 וצאותהטיפול אינו כולל נשיאה בה שהחברה תסכים לשאת בשכר טרחה זה(.

   (;בהם )לפי סיכום בין הדייר לחברה ובאגרות, אשר הדייר או החברה ישאו

 החוזים החתומים באופן שיאפשר את השקיפות בין הדיירים במתחם; ניהול .1.5

 הסכמי התאמתוהכוונה לדיירים שמשכירים את הדירות הקיימות לגבי  יעוץ .1.6

  ההשכרה שלהם להוראות הסכם ההתחדשות עירונית;

, הדיירים נציגות פעילות ליווי, פעולתה דרכי וקביעת הדיירים נציגות במינוי סיוע .1.7

 ;לצורך בהתאם הדיירים נציגות בישיבות השתתפות כולל

בנושא הבטוחות לדיירים )הסכם הליווי הבנקאי(, וטיפול בגרירת  פטימש טיפול .1.8

החתמת הדיירים על  ו/או סילוק המשכנתאות הקיימות של הדיירים, לרבות

מסמכים  ימסמכי המשכנתא / המשכון של הבנק המלווה שייבחר לפרויקט, על פ

 ;שיקבעו בתיאום ובהסכמה

 המתליםבשלב שהתנאים כולל בדירה הקיימת  חכירה/של שינוי הבעלות במקרה .1.9

 במתןכולל טיפול  –העירונית טרם התקיימו  ההתחדשותלקיומו של הסכם 

 שיוחזקוהאזהרה של היזם לפי ייפוי כוח  הערותבכפוף ל זכויותהסכמה להעברת 

 על ידי עוה"ד בנאמנות, אזי: 

השינוי הוא כתוצאה מהורשה הרי שהטיפול בהחתמת יורשים )ככל  אם .1.9.1

הטיפול יעשה ללא  –שאין דרישה מצד החברה להחתימם על הסכם חדש( 

 הוצאות/ אימות נוטריוני;  החזרתשלום שכ"ט למעט 

( ונדרשת חדש הסכם על יורשים החתמתשל עסקה )כמו מכר /  במקרה .1.9.2

שח +  2,000ייגבה תשלום נוסף של  –חתימה על הסכם חדש בידי הקונה 

בגין אחזקת מסמכים בנאמנות עבור הצדדים בהתאם לנוהל  כוללמע"מ 

שישולם במעמד חתימת  לגבי העברת זכויות היזם"כ ב עם בתיאוםשיקבע 

 ט"בשכ ישאו הדיירים ספק הסר למען .דרשיםהקונה על המסמכים הנ

  ;אחרת החברה לבין בינם יוסכם אם אלא, זה
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וטיפול  העירונית ההתחדשות הסכם פי עלערבויות בנקאיות שיומצאו  החזקת .1.10

 במימושן, בלא הליך משפטי;

בלא שהדבר ידרוש עריכת  –תהליך הוצאת ההיתר מהצד של הדיירים  לווי .1.11

משפטיים ו/או השתתפות בישיבות ועדה ו/או טיפול ו/או יצוג  מסמכים

 בעריכת או/ו בדיונים ד"עוה בהשתתפות תסבור שהחברה ככל. בהתנגדויות

 נוסף ט"בשכ לשאת החברה על יהיה, זה בענין ידם על משפטיים מסמכים

  ;השעתי תעריף לפי שעות פי על

 ;אלה לדירות ההצמדות על, הליך בחירת הדירות החדשות ניהול .1.12

ההליך עצמו  –בלבד על הליך רישום הבית המשותף לאחר סיום הבניה  בקרה .1.13

מבוצע על ידי ב"כ החברה ובאחריותה של החברה )ללא צורך בעריכת מסמכים 

 כאמור(.  דמשפטיים והליכים משפטיים בידי עוה"

 וצרויו -החל מהחתימה על ההסכם ועד המסירה של הדירות  –ובתהליך  ככל .1.14

בעיות שונות, שאינן נכללות בנושאים המפורטים דלעיל, כגון טיפול מול הרשות 

עוה"ד יעמדו לרשות הדיירים  - המקומית ו/או הועדה לתכנון ובניה ו/או מול היזם

שעות  30בהיקף של עד  -בפן המשפטי ועל פי צורך יפנו לחברה בשם הדיירים בכתב 

 מון של החברה, על פי התעריף השעתי. עבודה. כל שעת עבודה מעבר לכך תהיה במי

 בתעריף השירותים ינתנו, נוספים משפטיים שירותים לתת יתבקש ד"שעוה ככל .1.15

 מס חשבונית כנגד, (השעתי התעריף –לעיל) מ"מע בצירוף ₪ 750 של בסך שעתי

 .המבקש הצד ידי על ישולם אשר, כדין

: ייצוג בהליכים משפטיים מכל סוג שהוא כולל לאכי הטיפול המשפטי של עוה"ד  מובהר .2

בפני כל ערכאה שיפוטית או טריבונל שיפוטי אחר, כולל הליך בוררות, הליך בפני פוסק 

לרבות הגשת  -טיפול בנושאי המיסוי  ו/או מומחה ו/או גישור; כמו כן היצוג לא כולל

היזמים ו/או הדיירים ו/או  ההצהרות מטעם החברה ו/או הדיירים ובטיפול במיסוי

 לטיפול האחריות כי מובהר הוסכם לגביו במפורש. הפרויקט ובכל נושא או טיפול אחר שלא

 , העירונית ההתחדשות בהסכם כקבוע המוסכם מיסוי יועץ בידי יעשה המיסוי בעניני

וכן "ד שכר טרחה לעוה החברה תשלם 1לשירותים המשפטיים הנכללים בסעיף  בתמורה .3

 ד, הנציגות והחברה. "בין עוהל כפי כד "תישא בהוצאות עוה

עשויה להיות ארוכת טווח עד למימוש הפרוייקט אשר תלוי בגורמים שאינם  התקשרותה .4

"ד לא שעוהדבר אשר עשוי להביא לכך  –וכדומה(  ותתלויים בעורכי הדין )דיירים, רשוי

אשר על כן תוקף הסכם ההתקשרות הוא עד למועד מימוש  –עבודתם  עבורתשלום  יקבלו

הפרויקט )עד לרישום הדירות החדשות על שם הדיירים, פעולה אשר כאמור תבוצע בידי 

ובאחריותו הבלעדית(. מודגש כי לבעלי הזכויות תהיה אפשרות לסיים את  חברהב"כ ה

עוה"ד לא עמדו ההתקשרות עם עורכי הדין ללא חיוב בתשלום אך ורק אם 

החלטה של רוב,  קבלתהפרה יסודית ובכפוף ל בהתחייבויותיהם והפרו את ההסכם

 . באסיפה כדין, ולאחר שניתנה לעוה"ד האפשרות להשמיע את התייחסותם באסיפה

 הדיירים ,זה הסכם פי על לשלם התחייבה החברה אשר לתשלומים ביחסכי  מוסכם .5

הדין והתשלום כולו יעשה על ידי היזם  רכינדרשים לשלם לעו אינם ד"עוה ידי על המיוצגים

 תביעה/או ו דרישה/או ו טענה כל כי ומובהר / החברה באחריותו ובהתחייבותו המלאה

 בלבד מטעמה מי/או ו לחברה תופנה זה הסכם מכוח"ד לעוה המגיע הטרחה לשכר בקשר

 . הטרחה שכר לתשלום שהיא אחריות בכל בלעדי באופן שתשא זו והיא
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/ ד לקוח "מוותרים בזאת על חסיון עודיירים ה -הבטחת מנגנון השקיפות במתחם לשם  .6

החברה שיחתמו בינם לבין כל תוספת להסכם וועל חובת שמירת הסודיות לגבי ההסכמים 

. ים אלה ליתר בעלי הזכויות במתחםד לגלות הסכמ"בקשר עם הפרוייקט ומתירים לעוה

ד לגלות את ההסכמים "עוד מוותרים הדיירים על זכותם לשמירת סודיות ומאפשרים לעוה

 ד של היזם ולבנק המלווה. "וכן נתונים נוספים נדרשים לשם מימוש ההסכם ליזם, לעוה

מורים בזאת לחברה, בהוראה בלתי חוזרת לשלם את התשלומים הנקובים  הדיירים .7

בהסכם זה לעוה"ד, והתשלום לעוה"ד יחשב כמילוי התחייבותה של החברה כלפי הדיירים 

 לשאת בשכ"ט ב"כ הדיירים.

במתחם וכי אין  בלבדאף כל האמור לעיל, עוה"ד מייצגים את הדיירים  על, כי מובהר עוד  .8

יחסי עורך דין לקוח למרות התחייבות החברה  -בינם לבין החברה ו/או מי מטעמה 

 חייבויותיההבלעדית לביצוע התשלומים המפורטים בהסכם זה, אשר מהווה חלק מהת

 כלפי הדיירים.

 :החתום על הצדדים באו ולראיה

 תאריך חתימה ח"ת/חלקה הדיירים שם

    

    

 

 

  ד"עו, קובי ליבן מיכל  
 

 היזם התחייבות

 פ"ח מ"בע לבנין הזוהר מגדל או/ו 515481752 פ"חבע"מ  עירונית התחדשות. ב.א, הח"מ, אנו
 יצחק מר בשמן להתחייב המוסמך מנהלה באמצעותת"א  10 הנחושת' מרח ,ולחוד יחד, 511611857

 בהסכם הדיירים והתחייבות האחריות בכל לשאת חוזרת בלתי בהתחייבות בזאת מתחייבות ,דיין
 של הוצאותיה והחזר ט"כשכ זה בהסכם המפורט כל את ולשלם לעיל האמור הטרחה שכר לתשלום

 בו. הנקובים ובסכומים במועדים, הדיירים כ"ב

 

 מ"בע עירונית התחדשות. ב.א   תאריך
 

 

 מ"בע לבנין הזוהר מגדל   תאריך
 

 בידי עוה"ד של החברה חתימה אימות

 מורשה שהינו דיין יצחק, מאשר כי ה"ה דלעיל החברותב"כ  נגריובל טילי, הח"מ, עוה"ד אני

 על הסכם זה כדין.  חתם"ל הנ בחברותהחתימה 

 

    תאריך
    



























 נוסח ערבות שכירות – 1.6.11נספח 

  לכבוד

  

  ערבות מספר ___________כתב הנדון: 

  

שקלים חדשים לסילוק כל סכום עד לסך של  אנו ערבים בזאת כלפיכם  חייבבהתאם לבקשת ו
בקשר יעה או העשוי להגיע לכם מאת החייב המג") סכום הערבות__שקלים חדשים) (להלן: (________

  .עם הסכם פינוי בינוי שנחתם ביניכם לבין החייב

   –המונח "מדד" משמעו  –לצורכי ערבות זו 

מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר 
כלכלי, כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו 

  י מדד הקיים ובין אם לאו.בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים שעליהם בנו

  סכום הערבות הצמוד למדד יחושב לפי האפשרויות המפורטות להלן:

אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו (להלן: "המדד החדש") כי המדד 
החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _______ שפורסם ביום _______ דהיינו ______ נקודות (להלן: 

המדד היסודי") אזי, יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת "
  המדד היסודי.

 בסכום שינוי יהיה לא אזי, היסודי למדד שווה או היסודי המדד לעומת ירד החדש המדד כי יתברר אם
  .הערבות

, כל סכום שיצויין הראשונה בכתב נשלם לכם פעם לפעם, תוך שבעה ימים לאחר קבלת דרישתכם
מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את  בגבול סכום הערבות הצמוד, בדרישתכם,

סילוק הסכום האמור מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו, לא יעלה על הסכום 
  הנקוב לעיל.

_ ועד בכלל, וכל דרישה על פיה, צריכה להגיע בכתב לידי ערבות זו תישאר בתוקפה עד לתאריך ______
משרד הסניף החתום מטה שמענו הוא: ______________ עד התאריך האמור ועד בכלל בשעות שבהן 

  הסניף הח"מ פתוח לקבלת קהל.

  דרישה שתגיע אלינו לאחר התאריך הנ"ל לא תיענה.

דרישה שתגיע לבנק באמצעות הפקסימיליה, מודגש בזה כי "דרישה בכתב" כאמור לעיל, אינה כוללת 
  מברק או כל אמצעי אלקטרוני אחר וזו לא תחשב כ"דרישה" לכתב ערבות זה.

  הוצאה ערבות זו לטובת שניים או יותר, כי אז, כל תשלום על פיה ייעשה לכולם יחד.

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.
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 )מימוש ערבות השכירות( תצהירנוסח 

 אני/ו הח"מ

 ___________________________ ת.ז. ________________________

 ___________________________ ת.ז. ________________________

לאחר שהוזהרתי/נו כי עלינו לומר את האמת וכי אם לא נעשה כן נהייה צפויים לעונשים הקבועים 
 בחוק מצהיר/ים, כל אחד מאיתנו בנפרד כדלקמן:

ה חלק 6189מקרקעין הידועים כגוש לזכויותינו בבינוי בקשר –חתמנו על הסכם פינוי  .1
 (."ההסכם" –)להלן __________ תת חלקה _________ בגבעת שמואל 

מים אשר המועד החוזי לפי ההסכם אנו זכאים מהיזם )המבקש לפי כתב הערבות( לתשלו .2
 כדלקמן:לתשלומם הגיע והם לא שולמו לנו 

________________________ ________בסכום דמי שכירות חוב  .2.1
)במילים_____________________________________________________

 .ואשר היה צריך להיות משולם עד ליום _________, נכון להיום, ________( ₪

 ______________ )ובמילים :בסכום  ת הדירה החדשהפיצוי בגין האיחור במסיר .2.2
, נכון ____________________________________________________( ₪

 להיום ואשר היה צריך להיות משולם עד ליום ______________. 

 סה"כ __________________ )ובמילים ______________________( .2.3

עמידתו בהתחייבותו  יום ליזם בדבר אי 14מצורף אישור על מסירת התראה בכתב בת  .3
ממועד מסירת ההתראה ו/או הפיצוי בגין איחור במסירה לפי העניין. לתשלום דמי השכירות 

וטרם שולמו לנו כספים כלשהם על חשבון  הימים האמורים 14ועד למועד תצהיר זה חלפו 
 .  החוב

       

 חתימה  תאריך  מספר זהות  שם ושם משפחה

       

 חתימה  תאריך  מספר זהות  ושם משפחהשם 

 אישור

אני הח"מ __________________________ עו"ד, מאשר כי היום ______________ ניצבו 
 בפני :

 ___________________________ ת.ז. ________________________

 ___________________________ ת.ז. ________________________

אותם כי עליהם לומר את האמת וכי אם לא יעשו כן יהיו צפויים לעונשים ולאחר שהזהרתי 
 הקבועים בחוק, אישור את אמיתות תצהירם דלעיל וחתמו עליו בפני.

 
___________________ 

 ,עו"ד  
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 נוכחיתה יחידהה מסירת פרוטוקול

 :הנוכחית היחידה פרטי

 ה___ חלק__גבעת שמואל גוש ___, __' _מס הנשיא ברחוב בבניין__, ___ בקומה מגורים דירת
  ____ חלקה תת___________ 

 בעלי הזכויות

 ת"ז    _______________________ .1

 ת"ז    _______________________ .2

בעלי הזכויות זאת לאשר כי ביום ____________________ פונתה היחידה הנוכחית ע"י 
 ונמסרה ליזם.

 למגורים ראוי / לא ראויבמועד הפינוי היה מצבה הפיסי של היחידה הנוכחית  .3

 ________________________________________________________הערות: 

 במועד הפינוי היו ביחידה הנוכחית ליקויים בולטים כדלקמן: .4

4.1. ;_____________________________________________ 

4.2. ;_____________________________________________ 

 וכחית כדלקמן:במועד הפינוי עמדה קריאת המונים השונים של היחידה הנ .5

 ;_____________ מונה חשמל  .5.1

 ;_____________  מונה מים  .5.2

 ;_____________ מונה גז אם יש  .5.3

 מ"ר. ________________ככל שלא הוסכם קודם לכן : שטח היחידה הנוכחית  .6

 לאישור זה מצורפים המסמכים הבאים: .7

וביוב נכון מדרכות אישור עיריית גבעת שמואל בגין היעדר חוב ארנונה, תיעול,  
 למועד המסירה;

 חוב ביוב ומים נכון למועד המסירה;אישור תאגיד המים בגין היעדר  

אישור הועדה המקומית לתכנון ולבניה בגין היעדר חוב היטל השבחה )שאינו בגין  
 התכנית החדשה( נכון למועד המסירה;

 ;עד למועד המסירה )לפי קריאת המונה(חברת חשמל תשלום מאישור  

בעלים מאשר כי ככל שנותרה תכולה כלשהי בדירה ידוע לו כי תכולה זו לא נבדקה על ידי ה .8

תכולה זו צפויה להיהרס היזם אינו אחראי לתכולה זו בשום אופן וכי היזם, הוא יודע כי 

לרבות בדבר אחריות  ו/או להישמד ומוותר על כל טענה מכל מין וסוג כלפי היזם בקשר לכך
 .או כל חוק שיבוא במקומו 1967-כולה מכח חוק השומרים, תשכ"זכלשהי של היזם לת

לניתוק הדירה הנוכחית מרשת החשמל, המים והגז, ומסמיך את  הבעלים נותן הסכמתו .9
הבעלים  היזם לפעול ככל הדרוש לשם ביצוע ניתוק זה באמצעות הגורמים המוסמכים.

  מוזמנים לפנות לחברת הגז כדי לקבל את הפקדון חזרה.
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שפרוטוקול זה נחתם רק על ידי חלק מבעלי הזכויות בדירה, מצהיר בעל הזכויות  ככל .10

החותם כי הוא הוסמך על ידי כלל בעלי הזכויות ביחידה לחתום על פרוטוקול זה בשם כלל 
בעלי הזכויות ביחידה, ויהיה אחראי כלפי היזם לכל טענה ממי מיתרת בעלי הזכויות 

 זה. ביחידה בגין חתימתו על פרוטוקול

 
 

 
 א.ב. התחדשות עירונית בע"מ  בעלים

 מגדל הזוהר לבנין בע"מ  הבעלים
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