"מגדל האחדות" – הסכ שיתו
בי הצדדי כמפורט ברשימה שבתחתית הסכ זה:
כל אחד יקרא להל "הצד" או "חבר הקבוצה".
כול ביחד יקראו להל "הצדדי" או "הקבוצה".
הואיל:

ומינהל מקרקעי ישראל פרס 'מכרז' לרכישת זכויות ב'מגרש' לבניית  200יח"ד
למגורי ברח' יוס" הגליל פינת רח' ז'בוטינסקי בר"ג ,כהגדרת מונחי אלה להל;

והואיל:

והצדדי מבקשי להשתת" במכרז ולהגיש 'הצעה משותפת' לרכישת הזכויות
במגרש ובאופ שכל אחד מהצדדי ירכוש 'חלק יחסי בזכויות' במגרש;

והואיל:

ובכוונת הצדדי להקי במשות" ע"ג המגרש את 'המגדל' ו'הפרוייקט' ,והכל תו#
קיו הוראות המכרז ועמידה בתנאיו ולרבות ביצוע 'המטלות' כהגדרת מונחי אלה
להל;

והואיל:

וברור ונהיר לצדדי כי רכישת המגרש והקמת הפרויקט יעשו בדר #של רכישת
מקרקעי במשות" ובניה במשות" עליה בדר #של בניה עצמית ,על כל הכרו #בכ,#
וכי אי מדובר בשו פני ואופ ברכישת דירות גמורות או דירות "על הנייר" מכל
סוג ומי שהוא ,וכי א" גור לא מכר או התחייב למכור דירות מאי אלה;

והואיל:

וכל אחד מהצדדי מצהיר כי קרא והבי את הוראות הסכ שיתו" זה על נספחיו,
עיי בתב"ע ,ביקר במקרקעי ובסביבת ,קרא את חוברת המכרז והבי את תוכנה,
כי ידוע לו מיקו המגדל במגרש ,מיקו היחידה המיועדת לו במגדל ,כי ניתנה לו
ההזדמנות לבדוק ולברר כל מידע בקשר לפרוייקט ,וכי יש בידו את כל המידע הדרוש
לצור #חתימתו על הסכ שיתו" זה;

והואיל:

והצדדי מעונייני להבטיח ,בינ לבי עצמ ,כי כל אחד מהצדדי יוכל לשאת
בנטל הכספי החל עליו בגי חלקו היחסי בביצוע הפרוייקט;

והואיל:

והצדדי מעונייני לקבוע ביניה את האופ ,הכללי והתנאי של ניהול
הפרוייקט ,העסקת יועצי ,ספקי ונותני שירותי ,של תכנו ובניית המגדל ,של
קיו 'המטלות' ,השימוש ביחידותיה וייחוד לצדדי ,דרכי השימוש ברכוש
המשות" ,רישו המגדל כבית משות" ,והכל בהתא להוראות הסכ זה ונספחיו;

אי לכ הוסכ ,הוצהר והותנה כדלקמ:
.1

כללי והגדרות
.1.1

המבוא להסכ זה ונספחיו ,מהווי חלק בלתי נפרד הימנו ומחייבי כיתר
תנאיו.

.1.2

כותרות ההסכ נערכו לש התמצאות כללית בלבד ואי לתת לה כל משמעות
בפרשנות ההסכ.

.1.3

בהסכ זה תהיה לכל אחד מהמונחי הבאי ,המשמעות הנקובה לציד,
כדלקמ:
"המכרז" – מכרז מס' תא – 140/2011/הזמנה לקבלת הצעות לרכישת זכויות
במכר מגרש לבניית  200יח"ד למגורי ברח' יוס" הגליל פינת ז'בוטינסקי –
ברמת ג.
מסמכי המכרז מצורפי להסכ זה כנספח א'.
"ממ"י" או "מינהל מקרקעי ישראל" – מינהל מקרקעי ישראל.
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"התב"ע" – תב"ע רג" 1113/מתח משטרת ר"ג" על כל נספחיה ,החלה על
המגרש.
"המקרקעי" או "המגרש" –מגרש  2על פי התב"ע ,הידוע ג כחלקה  773בגוש
 ,6125בשטח של  3,767והמיועד על פי התב"ע להקמת של עד  200יח"ד
למגורי .בי היתר ,כמפורט בנסח רישו מקרקעי המצור" למסמכי המכרז.
"המגדל" או "הבניי" – המבנה שיבנה ע"ג המגרש כמתואר בתוכניות ,נספח
ב '.
"הפרויקט" – רכישת הזכויות במגרש ובהמש #תכנו והקמת המגדל.
"המטלות" – כל המטלות ,הוראות הביצוע ,ההנחיות והדרישות ,העולות
מהמכרז )ומהוראות ממ"י( ו/או מהתב"ע ,כפי הידוע נכו למועד חתימת הסכ
זה ,אשר חובת ביצוע חלה על הזוכה במכרז לרבות )א #לא בהכרח רק( :הקמת
החניה ודרכי הגישה ,ביצוע עבודות בשטחי הציבוריי הפתוחי )לרבות הקמת
הכיכר והמעבר התת קרקעי( ,עבודות השימור והשיפו .של המבנה לשימור
)לרבות אחזקתו( ,עבודות הגינו במגרש ובמגרשי הסמוכי ,עבודות ההריסה
של המבני הקיימי במגרש וכיוצ"ב ,והכל כמפורט וכמוגדר בהוראות המכרז
ובהוראות ,אשר יכול וידרשו על ידי כל רשות מוסכמת.
"יחידת הדיור" או "יח"ד" או "היחידה" – אותה יחידה מתוכננת מבי
היחידות במגדל ,לרבות החניות ,המחסני והרכוש המשות" ,הצמודי לה,
ואשר הזכויות לגבי הקרקע לבנייתה ,ויתר הזכויות והחובות הקשורות לבנייתה,
יוקנו לאותו הצד שבחר בה ,כמפורט ברשימה שבתחתית הסכ זה.
"יחידת המסחר" – שטח מסחרי בהיק" של כ 400 /מ"ר )'שטח פלדלת'( שיבנה
כחלק מהפרוייקט וכמפורט בהסכ זה להל.
"מארג הקבוצה" – מינהל מגורי ישראל פ.מ .בע"מ ,מספר חברה ,512520040
אשר יעניק לקבוצה את השירותי המפורטי בהסכ המארג ,המצור" להסכ
זה כנספח ג' ,והכל בתנאי ובתמורה כמפורט בהסכ זה להל ובהסכ
המארג.
"היועצי המשפטיי" או "עוה"ד" – משרד זהבי בלאו ושות' המתמני ע"י
הצדדי להעניק לה את השירותי המשפטיי ,על פי כתב הזמנה למינוי
היועצי המשפטיי ,נספח ד'.
"האדריכל" – משרד האדריכלי סי טי בי אדריכלי ,אשר ער #והכי את
התוכניות המצורפות להסכ זה ואשר על בסיס ניתנה הצעת הקבל )כמפורט
בהסכ זה( או אדריכל אחר שיבחר על ידי הקבוצה וכמפורט בהסכ זה להל.
"מנהל הפרוייקט" או "המנהל" – חברת ונטורה ג'נרייש בע"מ מס' חברה
 ,513703082אשר תעניק לקבוצה את שירותי הניהול המפורטי בהסכ מינוי
מנהל המצור" להסכ זה כנספח ה' ,והכל בתנאי ובתמורה כמפורט בהסכ
זה להל ובהסכ מינוי המנהל.
"השמאי" – שמאי מקרקעי )או חברת העוסקת בשמאות מקרקעי( ,המוכר על
ידי הבנקי המובילי בישראל לש עריכת דו"ח אפס ודו"חות עיתיי ,אשר
יבחר על ידי הצדדי על מנת להעניק את השירותי כמפורט בהסכ זה להל.
"הקבל/י"$הקבל ,אשר יבחר על ידי הצדדי לבצע את הקמת המגדל ,על פי
תנאי החוזה לביצוע עבודות הבנייה ,וכמפורט בהסכ זה להל.
"הנציגות" – נציגות הצדדי שתיבחר מבי יחידי הצדדי ואשר סמכויותיה
מפורטות ,בי היתר ,בסעי"  6.2להסכ זה.
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"המפקח" /מהנדס אזרחי )או חברה /שותפות  /משרד מהנדסי( ,אשר יבחר על
ידי הצדדי לש פיקוח על הקמת המגדל וביצוע הפרוייקט ,וכמפורט בהסכ
זה להל.
"שיעור השתתפות בעלויות" או "החלק היחסי בהוצאות" או "החלק היחסי
בעלויות" או "החלק היחסי" – חלקו היחסי של כל צד בכלל העלויות וההוצאות
הכרוכות בביצוע הפרוייקט ,כמפורט בטבלה ,נספח ו'.
שיעור ההשתתפות בעלויות יכול להתעדכ ,על פי קביעת השמאי ,בנסיבות כגו
שינוי בשטח יחידות הדיור כפי שיבנה בפועל ו/או בהתא ייחוד חניות ומחסני
והכל כמפורט בהסכ זה להל.
"עלויות הזכויות בקרקע" – כל העלויות ,מכל מי וסוג שהוא ,לרבות מע"מ ,ככל
שיחול ,הכרוכות ברכישת הזכויות במגרש ממינהל מקרקעי ישראל ולרבות )א#
לא בהכרח רק( :עלויות הכרוכות בהגשת ההצעה ,עלות ערבות ההצעה ,עלות דמי
ההיוו )בהתא ל'הצעה' שתוגש כמפורט בהסכ זה להל( ,עלות הוצאות
הפיתוח הנדרשות על ידי ממ"י )א בכלל ויובהר כי אי מדובר בהוצאות פיתוח
שיש לשלמ לרשות המקומית( וכיוצ"ב.
"עלות הזכויות בקרקע ליחידה" – עלויות הזכויות בקרקע כשה מוכפלות
בשיעור ההשתתפות בעלויות לגבי כל אחת מהיחידות.
"עלויות הבניה" – כל העלויות מכל מי וסוג שהוא ,לרבות מע"מ ,ככל שיחול,
הכרוכות בביצוע הבניה ולרבות )א #לא בהכרח רק( :עלות בניית המגדל ,עלות
ביצוע המטלות ועלויות נלוות לאלה.
"עלות הבניה ליחידה" – עלויות הבניה כשה מוכפלות בשיעור ההשתתפות
בעלויות לגבי כל אחת מהיחידות.
"העלויות הנוספות" – כל העלויות ,מכל מי וסוג שהוא ,לרבות מע"מ ככל
שיחול ,הכרוכות בביצוע הפרוייקט ואינ כלולות בעלויות רכישת הזכויות
ובעלויות הבנייה ,לרבות )א #לא בהכרח רק( :הוצאות והיטלי פיתוח ,אגרות
בניה ,תשלומי ליועצי  /ספקי  /נותני שירותי ,תשלו עמלת המארג ,עלות
ההתקשרות ע 'הבנק' וכ כל תשלו או עלות נוספת שתידרש לש ביצוע
הפרויקט והשלמתו.
"עלויות נוספות ליחידה" – העלויות הנוספות
ההשתתפות בעלויות לגבי כל אחת מהיחידות.

כשה מוכפלות בשיעור

"עלות יחידה" – הסכו ששיל או התחייב לשל כל צד לפי עלות הזכויות
בקרקע ליחידה ,עלות הבניה ליחידה ,עלויות נוספות ליחידה ,הכל כמפורט
בטבלה ,נספח ו'.
כל הסכומי בסעי" זה כוללי מע"מ ,ככל שחל.
"אומד עלות היחידה המשוערת"  /כמפורט בנספח ו' .אומד משוער של
הסכומי הנקובי בנספח ו' ,אשר נער #על פי הגדרת 'עלות יחידה' בהתא
לנתוני ולהערכות הנכוני למועד עריכת הסכ זה ,ומבוסס בי היתר על בסיס
הצעות שניתנו לצדדי מצדדי שלישיי.
"אומד עלות היחידה המשוערת )כולל מחסני וחניות("  /אומד משוער של
עלות היחידה המשוערת בתוספת התשלו אותו מתחייב כל צד לשל בגי
החניות והמחסני כמפורט בהסכ זה להל.
"הבנק" – בנק ,אשר יבחר על ידי נציגות הקבוצה ואשר יסכי ,להעמיד אשראי
כספי לכל אחד מהצדדי ,אשר יאושר על ידו ואשר יעמוד בתנאי
ובקריטריוני של הבנק ,לצור #מימו חלק מחלקו היחסי בפרוייקט .האשראי
הכספי יהיה בנפח ,במועד ובתנאי כפי שהוסכ ו/או יוסכ בי הבנק לבי כל
אחד מהצדדי.
"חשבו הפרוייקט" או "החשבו המרכז" או "חשבו הבנק"– חשבו בנק ,אשר
ייפתח וינוהל בבנק על ידי הצדדי באמצעות הנציגות ,ממנו יועברו כספי
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לנותני השירותי השוני בפרוייקט ,ובי היתר לקבל ,עפ"י המנגנו המפורט
בהסכ זה להל ,ואשר ככל שיידרש ועל פי התנאי כפי שיוסכ ע הבנק
ישועבד לטובת הבנק.
"חשבו הנאמנות" – חשבו בנק ,אשר יפתח וינוהל על ידי היועצי המשפטיי,
אשר אליו יפקידו הצדדי את דמי ההרשמה וכ את כל הסכומי הדרושי עד
לזכיית הקבוצה במכרז )ככל שתזכה( ואשר ממנו ישולמו התשלומי
הרלוונטיי עד למועד הזכייה או עד לבחירת הנציגות ופתיחת חשבו הפרוייקט,
לפי המאוחר ,והכל כמפורט בהסכ זה להל.
"מסמכי העסקה" או "מסמכי הקבוצה" – הסכ שיתו" זה על נספחיו וכ כל
מסמ #נלווה אחר ,בי שצור" ובי שלא צור" במועד חתימת הסכ זה והמהווה
חלק מהמסמכי הדרושי לביצוע הפרוייקט.

.2

.1.4

הנספחי המצורפי להסכ זה מהווי חלק בלתי נפרד ממנו ומתנאיו ,הינ
כדלקמ:
 .1.4.1נספח א' /מסמכי המכרז.
 .1.4.2נספח ב' /תכניות המגדל.
נספח ב' /1מפרטי טכניי.
.1.4.2.1
נספח ב' /2תרשי חניות ומחסני  +רשימת הקצאה
.1.4.2.2
)יושל לאחר ביצוע ההקצאה כמפורט בהסכ זה(.
 .1.4.3נספח ג' /הסכ מארג.
 .1.4.4נספח ד' /כתב הזמנה ליועצי משפטיי.
נספח ד' /1ייפוי כוח ליועצי המשפטיי.
.1.4.4.1
 .1.4.5נספח ה' /הסכ מנהל.
 .1.4.6נספח ו' /טבלת חלקי יחסיי  +עלות משוערת ליח'.
 .1.4.7נספח ז' /הצעת עבודה של האדריכלי.
 .1.4.8נספח ח' – הצעת א .דינמיקה שירותי  1990בע"מ לשירותי ניהול
ואחזקה.
 .1.4.9נספח ט' /נוסח הסכ בניה.
 .1.4.10נספח י' /הצעת אורת/סהר )ללא ציו סכו(.

.1.5

למונחי הנזכרי בנספחי להסכ זה תהיה אותה המשמעות שניתנה לה
בהסכ זה ,אלא א נקבע במפורש אחרת.

הצהרות הצדדי
כל אחד מהצדדי מאשר ומצהיר כדלהל:
.2.1

כי הוא עיי בהסכ זה על נספחיו ,ביקר ובח את המגרש וסביבתו ואת הגישות
אליו ,עיי בתב"ע ובתוכניות המצורפות להסכ זה ,כי קרא והבי את הוראות
המכרז ,כי ידועות לו זכויות הבניה המותרות במגרש ,כי הוא ראה את מיקו
היחידה שבחר ,כי הוא בדק את חלקו היחסי בפרוייקט ,כי ניתנה לו ההזדמנות
לבדוק ולברר כל מידע בקשר לפרויקט ,וכי הוא הבי את כל המפורט במסמכי
הנ"ל וכי הוא מצא אות מתאימי לדרישותיו.
כי ידוע וברור לו כי התוכניות ,אשר מצורפות להסכ זה ,אינ סופיות וה
כפופות לשינויי שמקור יכול ויהיה ,בי היתר ,בדרישות התב"ע ,הועדה
המקומית ,רשויות מוסמכות אחרות וכיוצ"ב .במקרה בו למרות האמור יידרשו
שינויי ה יערכו על ידי האדריכל בעצה אחת ע המנהל וע הנציגות ,אשר
יפעלו על מנת שהשינויי )א בכלל( יהיו פחותי ככל האפשר ובאופ ,אשר בו
ככל הנית ,כל אחד מהצדדי יהיה זכאי ליחידת דיור במיקו ובשטח דומה ככל
האפשר לאלה המפורטי בתוכניות כאמור .היה ושטח היחידה או מיקומה
ישתנה ,יפעלו הנציגות ,המנהל ,היועצי המשפטיי והשמאי ,לעדכו החלקי
היחסיי בקרקע ובעלויות והכל לפי קביעת השמאי .במקרה כזה ,תפעל הנציגות
לעדכו הסכ הבניה בהתא .האמור בסעי" זה נכו ג לגבי חניות ומחסני.
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ע זאת ,בגי שינויי שאינ עולי על  4%משטח היחידה )כהגדרתו במפרטי(,
לא יעודכ שיעור ההשתתפות בעלויות.
כי ידוע וברור לו כי יתכ והבקשה להיתר בניה ,על פי התוכניות המצורפות,
תחייב מת הקלות לרבות לגבי חריגת המרפסות המתוכננות מקו הבניי .על פי
הערכת מארג הקבוצה )הערכה שאינה מחייבת( הסבירות כי תידרש הקלה
נוספת על ההקלה הנוגעת למרפסות כאמור ,אינה גבוהה.

.3

.2.2

כי בכל מקו בהסכ זה בו נקוב סכו הכולל מע"מ ,אזי במקרה בו יעודכ
המע"מ יעודכ הסכו בהתא.

.2.3

כי מובנת לו היטב חובת לקבל ולהעביר ליועצי המשפטיי אישור )המופנה
לרש המקרקעי( ,בדבר תשלו מס רכישה וכמפורט בסעי"  8.3שלהל.

תנאי מתלה ותנאי מפסיק
.3.1

תנאי מתלה
תנאי לכניסתו של הסכ זה לתוק" הינו הצטרפות לקבוצה וחתימת של 200
צדדי על הסכ זה באופ שכל צד יירש כמי שיהיה זכאי להיות בעל הזכויות
באחת מיח' הדיור )להל" :גיבוש הקבוצה במלואה"(.
לא התגבשה קבוצה במלואה עד יו  22.1.13או עד ליו האחרו להגשת ההצעות
למכרז ,על פי הוראות המכרז )לרבות עדכונ מעת לעת( )להל" :יו פירוק
הקבוצה"( ,יהיה הסכ זה בטל ומבוטל ,והיועצי המשפטיי ישיבו לכל אחד
מהצדדי את הסכומי וההמחאות המעותדות שהופקדו בידיה כמפורט
בסעי"  4שלהל ,בתו 21 #ימי מיו פירוק הקבוצה בהפחתת דמי טיפול של 300
) 4בתוספת מע"מ( )להל" :דמי הטיפול"( מכל צד ,שיוותרו בחשבו הנאמנות
ויועברו לידי המארג.
במקרה כזה לא תוגש הצעה למכרז.

.3.2

תנאי מפסיק
במקרה בו התגבשה קבוצה והשתכלל הסכ א #נדחה המועד האחרו להגשת
ההצעה במכרז ,אזי בחלו" שישה חודשי ממועד התגבשות הקבוצה )להל:
"מועד הזכאות להפסקה"( ,יהיה כל אחד מהצדדי רשאי להודיע על הפסקת
ההסכ מבחינתו ויחולו בעניי זה ההוראות שלהל:
.3.2.1
.3.2.2
.3.2.3

.3.2.4
.3.2.5

.3.2.6

מי מהצדדי שיבקש להודיע על הפסקת ההסכ מבחינתו )להל:
"הצד הפורש"( ישלח הודעה בכתב ליועצי המשפטיי ובה יציי כי
הוא מבקש להפסיק את ההסכ מבחינתו.
הודעה כאמור יכולה להימסר בכל עת לאחר מועד הזכאות להפסקה
א #לא בתקופה של  3שבועות לפני המועד האחרו להגשת ההצעות
במכרז העדכני באותה העת.
היועצי המשפטיי יזמינו את הצד הפורש לחתימה על כתב ויתור
והפסקת התקשרות ,אשר לאחר חתימתו על ידי הצד הפורש – יראו
אותו כמי שהסכ זה אינו חל עליו עוד.
הצד הפורש יחתו על כתב הוויתור בתו 3 #ימי מהמועד בו יידרש
לכ #שא לא כ יראוהו כמי שלא מסר הודעה כאמור.
היועצי המשפטיי ישיבו לאותו הצד בתו 21 #יו ממועד חתימתו
את כל הסכומי וההמחאות ששיל והפקיד בידיה ,בהפחתה של
דמי הטיפול.
הואיל ובמקרה בו הופסק ההסכ לגבי צד אחד או יותר ,שוב תהיה
הקבוצה לא מלאה ולמעשה תשוב למצב בו הייתה טר התקיימות
התנאי המתלה .בנסיבות אלה יפעל מארג הקבוצה לצירו" צד  /צדדי
נוס"/י בהתא לנסיבות העניי.
במקרה בו לא תושל קבוצת הרכישה ותכלול מחדש  200צדדי עד
למועד האחרו להגשת הצעות )כפי שיתעדכ ,א יתעדכ ,מעת לעת(,
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.3.2.7

.4

יראו הצדדי בהסכ זה כהסכ שלא השתכלל ,לא תוגש הצעה בש
החברי ויחולו הוראות סעי"  3.1דלעיל בהתאמה.
מארג הקבוצה יוכל בכל עת לאחר מועד הזכאות להפסקה להודיע על
ביטול ההסכ כמפורט בסעי"  3.2זה דלעיל ויחולו הוראות סעי" 3.2.6
בהתאמה.

הפקדת ההו העצמי הראשוני
מבלי לגרוע מכלליות הוראות הסכ זה לגבי הפקדת הו עצמי ומימו בנקאי כמפורט ,בי
היתר ,בסעי"  9שלהל ,יפקידו הצדדי את חלק בהו העצמי כמפורט להל:
.4.1

עד למועד חתימת הסכ זה הפקיד כל צד באמצעות המחאה או באמצעות
העברה בנקאית לחשבו הנאמנות ס #השווה ל) 30,000 /שלושי אל"( .4
)להל" :התשלו הראשו"(

.4.2

במעמד חתימת הסכ זה יפקיד כל צד המחאה המהווה השלמה ל  35% /מעלות
היחידה המשוערת )כולל מחסני וחניות( ליו  .10.8.2012המחאה זו תימסר
ליועצי המשפטיי בנאמנות .היועצי המשפטיי ,יפקידו את ההמחאה דנ
לחשבו הנאמנות ,א ורק א תוכרז הקבוצה כזוכה במכרז ,ולאחר  7ימי
מהמועד בו תצא על כ #הודעה במייל לחברי הקבוצה.
)להל" :תשלו ההשלמה"(

.4.3

פרטי חשבו הנאמנות הינ:
בנק דיסקונט – סניף הקריה ת"א ) (034חשבון  36556ע"ש -
"עו"ד זהבי נאמנות מגדל האחדות".

הכספי המוחזקי בנאמנות בכל עת – יושקעו בהשקעה סולידית ונזילה
בהתא לצרכי הקבוצה ולפי שיקול דעת של היועצי המשפטיי.
.4.4

.5

כ יפקיד כל צד בידי היועצי המשפטיי המחאה בגי שכר טרחת היועצי
המשפטיי על פי התחשיב המפורט בכתב ההזמנה ליועצי המשפטיי ,ליו
.10.8.2012
המחאה זו תימסר לידי היועצי המשפטיי בנאמנות ,לפקודת "זהבי ,בלאו
ושות' ".
היועצי המשפטיי יפקידו המחאה זו לפרעו ,א ורק א תוכרז הקבוצה
כזוכה במכרז ,ולאחר  7ימי מהמועד בו תצא על כ #הודעה במייל לחברי
הקבוצה.

הגשת הצעה למכרז ורכישת הזכויות במקרקעי
.5.1

ידוע לצדדי כי רכישת הזכויות במגרש תלויה בזכיית הקבוצה במכרז.

.5.2

עוד ידוע לצדדי כי המכרז פורס ביו  26.5.11וכי המועד האחרו להגשת
הצעות ,עודכ ונדחה מעת לעת ,על ידי ממ"י וכי נכו למועד זה ,המועד האחרו
להגשת הצעות הינו .22.7.12

.5.3

כ ידוע לצדדי כי תנאי המכרז עשויי להתעדכ ע"י ממ"י ו/או שר הפני ,וככל
שלא יהיה בעדכו כאמור כדי לשנות באופ מהותי את תנאי ההתקשרות על פי
הסכ זה ו/או את אומדני המחיר המצורפי להסכ זה ,הרי שהצדדי ממני
את היועצי המשפטיי לערו #את השינויי הנדרשי בהסכ זה ובמסמכי
הנלווי לו וככל הנדרש לעשות שימוש בייפוי הכוח הנמסרי לה על פי הסכ
זה לש ביצוע האמור.

.5.4

הצדדי מבקשי ומתחייבי להגיש ביחד הצעה למכרז )להל" :ההצעה"(,
בסמו #למועד האחרו להגשת הצעות על פי הוראות המכרז ויחולו לעניי זה
ההוראות שלהל:
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.5.4.1

הצדדי מורי ליועצי המשפטיי )בהתייעצות ע מארג הקבוצה
ומנהל הפרוייקט( ,על פי שיקול דעת הבלעדי )בהתא ליעו .שיקבלו
כאמור( ,למלא את כל הפרטי והמסמכי הכרוכי בהגשת ההצעה,
וזאת בש ועבור הצדדי ,ובי היתר להשלי את מחיר ההצעה,
ולהמציא ולהגיש במסגרת ההצעה את כל המסמכי האמורי וכ את
כל המסמכי הנדרשי על פי הוראות המכרז ,לרבות ערבות ההצעה.
הצדדי מוותרי על כל טענה בעניי זה.

.5.4.2

כספי התשלו הראשו שהופקדו בחשבו הנאמנות על ידי הצדדי
כול ישמשו ,בי היתר ,לש הפקדת ערבות ההצעה ,וכ לש ביצוע
תשלומי שוני הכרוכי בהגשת ההצעה באופ ישיר )לא כולל תשלו
ליועצי(.

במקרה בו לא תוכרז ההצעה כהצעה הזוכה במכרז
.5.4.3

יראו הצדדי בהסכ זה כהסכ מבוטל )למעט לגבי ההוראות
הרלוונטיות עד לאותו המועד(.
במקרה כזה ,בסמו #לאחר השבת הערבות לידי הקבוצה ,תימסר על כ#
הודעה לצדדי על ידי מארג הקבוצה וכל אחד מהצדדי יידרש
למסור את פרטי חשבו הבנק אליו הוא מבקש כי יועברו הסכומי
לה הוא זכאי.
היועצי המשפטיי ישיבו לכל אחד מהחברי את הסכומי שהופקדו
על ידו עד לאותו המועד בהעברה בנקאית לחשבו שפרטיו נמסרו
כאמור לעיל למארג הקבוצה.
כל אחד מהצדדי יוכל לסור ,למשרד של היועצי המשפטיי ,החל
מהמועד בו יודיעו עליו היועצי המשפטיי ,על מנת לאסו" את
ההמחאות שמסר לידיה הנאמנות של עוה"ד.
על מנת לקבל את ההמחאות תידרש הצגת תעודה מזהה.

.5.4.4

במקרה בו לא תוכרז ההצעה כהצעה הזוכה ,א #ממ"י יחלט את ערבות
ההצעה ,מכל סיבה שהיא ,יושבו לצדדי בחלקי שווי ,הסכומי
המצויי בחשבו הנאמנות והיועצי המשפטיי )בסיוע מארג
הקבוצה( יפעלו להשבת ערבות ההצעה במועד המוקד ביותר האפשרי.

במקרה בו תוכרז ההצעה כהצעה הזוכה במכרז
.5.4.5

תימסר על כ #הודעה לצדדי ,יופקדו ההמחאות המפורטות בסעיפי
 4.2ו  4.4 /דלעיל במועדי כמפורט ש ,ויבוצעו התשלומי הדרושי
על פי הוראות המכרז לידי ממ"י מתו #חשבו הנאמנות.

.5.4.6

ידוע לצדדי כי על פי הוראות המכרז )היודעות נכו למועד חתימת
הסכ זה( ,תנאי התשלו הינ כדלקמ:
.5.4.6.1
.5.4.6.2

ע הזכייה יידרש הזוכה לשל לממ"י  85%מסכו
ההצעה.
עוד יידרש הזוכה להפקיד ערבות בנקאית בגובה יתרת
סכו הצעתו ) (15%שתהא בתוק" ל  31 /חודשי.
הערבות תישא הפרשי ריבית והצמדה והכל כמפורט
במכרז.
במקרה בו תושל בניית המבנה ,ינת טופס ) 4אישור
חיבור מבנה לתשתיות( ויאוכלסו לפחות  80%מיח'
הדיור בתו 30 #חודשי ממועד הודעת הזכייה – תושב
הערבות לידי הזוכה.
בכל מקרה אחר תחולט הערבות לרבות הפרשי ההצמדה
והריבית כאמור וחילוטה יהווה סילוק יתרת התשלו
בגי הזכויות בקרקע.
הצדדי מורי למנהל הפרוייקט לפנות לממ"י על מנת
שתתאפשר הפקדת מלוא סכו ההצעה וזאת חל"
תשלו של  85%והפקדת ערבות של  15%כאמור לעיל,
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ובלבד כי ממ"י יתחייב כי במקרה בו יתמלאו התנאי
לפיה הייתה מוחזרת הערבות לידי הזוכה – ישיב ממ"י
הסכו ששול לו ביתר ).(15%
.5.4.7

יתרת הסכומי שיוותרו בחשבו הנאמנות )א יוותרו( לאחר ביצוע כל
הוראות המכרז לעניי תשלו התמורה והוצאות הפיתוח יועברו על ידי
היועצי המשפטיי לחשבו המרכז וישמשו לתשלומי שוני על פי
הוראות הסכ זה.

.5.4.8

כאמור לעיל ,מצהיר כל צד כי קרא והבי את הוראות המכרז )על
נספחיו( ,א #מבלי לגרוע מכלליות האמור מצהירי הצדדי כי
ההוראות שלהל מתו #המכרז ולגביו מובנות לה היטב:
.5.4.8.1

.5.4.8.2

.5.4.8.3

.5.4.8.4

.5.4.8.5
.5.4.8.6

.5.4.8.7

המכרז הינו לרכישת המגרש )להבדיל מחכירתו( בתנאי
המפורטי בהסכ המכר המצור" למכרז ובתמורה
שתקבע על פי ההצעה שתוגש בהתא להוראות הסכ
זה.
הזוכה במכרז יידרש לשל אגרות והיטלי פיתוח לרשות
המקומית בהתא לחוקי העזר העירוניי ובהתא לכל
חוב עבר ,קיי או עתידי בגי פיתוח )יובהר כי אומד
סכומי אלה הובא בחשבו במסגרת עריכת האומד
הכללי(.
הזוכה במכרז יידרש:
 .5.4.8.3.1לשל את סכו הצעתו לממ"י;
 .5.4.8.3.2לחתו על חוזה המכר המצור" למכרז ,על
שטרי המכר וכ על בקשה לרישו הערת
אזהרה בדבר הגבלת העברה לזרי )ועל
התחייבות תואמת(;
 .5.4.8.3.3לסיי את בניית הבניי בתו 36 #חודשי;
את התמורה יהיה על הזוכה לשל בתו 60 #יו מיו
אישור ועדת המכרזי את הזכייה .ככל שתשול
התמורה בתו 30 #יו – נית יהיה לשל את הסכו
המוצע ללא תוספת ריבית .החל מהיו ה  31 /ועד תו
תקופת  60הימי תיגבה מהזוכה ריבית בשיעור כמפורט
במכרז.
עסקת המכר ,נשוא המכרז ,טעונה אישור של השר
הממונה.
במועד פרסו המכרז הייתה הקרקע מוחזקת על ידי
משטרת ישראל ולמיטב הידיעה ,היא עודנה מוחזקת על
יד ,אול ממ"י מחויב על פי תנאי המכרז למסור את
המגרש כשהוא פנוי וריק מאד וחפ) .למעט מבני
שנדרשת הריסת(.
המכרז מטיל מטלות ,תפקידי ואחריות על הזוכה
במכרז לנושאי שוני כגו :הריסת מבני ,העתקת
תשתיות ,טיפול בעצי ,סילוק מפגעי ,התניות והוראות
תכנוניות שונות וביניה – הקמת כיכר ,הקמת חניו
ציבורי ,דרכי גישה לחניו ,עבודות גינו ,התחייבויות
לרישו זיקות הנאה לטובת הציבור ,הקמת וכיוצ"ב.
עוד דורש ממ"י כי יבוצע תיאו מול המשטרה ,חברת
נת"ע בכל הנוגע לתחנת הרכבת הקלה ,מהנדס העירייה
ועוד בכל הנוגע לתכנו ולהגשת בקשות להיתרי בניה.
עוד ,כחלק ממטלות המכרז ,יהיה על הזוכה לבצע שימור
ושיפו .של מבנה המשטרה במגרש הסמו #למגרש וכ
להבטיח את אחזקתו לאחר השלמת הבניה והכל
בתנאי וכמפורט במסמכי המכרז.
יובהר כי למעט בכל הנוגע ברישו זיקות הנאה –
הוטמעו הדרישות המפורטות לעיל ,בהסכ הבניה
ולמעשה הקבל הוא שיחוב )גב לגב( להתחייבויות היז
לעניי זה.
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.5.4.9

חברת ניהול ואחזקה
ידוע לצדדי כי על פי הוראות המכרז קיימת חובה לנהל את אחזקת
המגרש באמצעות חב' ניהול.
מצורפת להסכ זה ,כנספח ח' ,הצעה בלתי חוזרת מאת חברת א.
דינמיקה שירותי  1990בע"מ ,מספר חברה  ,511526071למת שירותי
הניהול והאחזקה במגרש אליה מצור" נוסח הסכ ניהול ואחזקה.
ההצעה מצורפת על מנת להעניק לקבוצה אומד לגבי העלויות הצפויות
בכל הנוגע לניהול והאחזקה של המגרש ע השלמת הבניה ולאחר
האכלוס ואינה מחייבת את הצדדי להסכ זה .נציגות הקבוצה תוכל
להחליט הא להתקשר ע א .דינמיקה שירותי  1990בע"מ ולהורות
ליועצי המשפטיי לחתו באמצעות ייפויי הכוח נספח ד' ,1או לבחו
הצעות נוספות.

.6

מוסדות הפרוייקט ,יועצי וספקי עיקריי
הצדדי מסכימי בזה לכונ את המוסדות המפורטי להל בקשר לביצועו של הסכ זה:
.6.1

האסיפה הכללית ומינוי נציגות
.6.1.1

האסיפה הכללית הינה אסיפת כל הצדדי להסכ זה .האסיפה
הכללית רשאית לקבל כל החלטה בכל הדרוש לביצוע הוראות הסכ
זה .ע זאת ,התנהלותו השוטפת של הפרוייקט תהא מסורה לנציגות,
אשר תיבחר על ידי האסיפה הכללית ואלא א התקבלה החלטה אחרת
באסיפה הכללית יחייבו את הצדדי כול החלטות שהתקבלו על ידי
הנציגות וכמפורט בהסכ זה להל.

.6.1.2

הנציגות )באמצעות מנהל הפרוייקט( תכנס אסיפות כלליות אליה
יוזמנו כל הצדדי.
אסיפה ראשונה תכונס תו 21 #יו מיו הודעת הזכייה .לאחר כינוס
האסיפה הכללית הראשונה ,תכונס אסיפה כללית בכל מקרה בו
הצדדי ,שלה לפחות  50%מהחלקי בפרוייקט ,ידרשו את זימונה
או א תבקש הנציגות לזמ את האסיפה הכללית על פי שיקול דעתה.
כל החלטה שתתקבל באסיפה הכללית תחייב את כל הצדדי בלי יוצא
מהכלל ללא כל תנאי וסייג.

.6.1.3

הזימו לאסיפות כלליות ייעשה ע"י הנציגות )באמצעות מנהל
הפרוייקט( ,בהודעה לכל הצדדי בכתב ,בפקס ,בדואר אלקטרוני,
במברק או בדואר רשו ,שתשלח לפחות  14ימי מראש לכל אחד
מהצדדי ,על פי כתובתו המצוינת בהסכ זה או לכתובת אחרת עליה
הודיע בכתב אותו צד לנציגות ,ליועצי המשפטיי ולמנהל הפרוייקט.
במקרה בו הצדדי שלה לפחות  50%מהחלקי בפרוייקט ,דרשו את
כינוס האסיפה /יהיה על הנציגות לכנס אותה תו 30 #יו מיו
שנדרשה לעשות כ.

.6.1.4

האסיפה הכללית הראשונה תבחר את הנציגות .כל אסיפה כללית
רשאית להחלי" את חברי הנציגות או חלק מה.

.6.1.5

באסיפה כללית יהיה מניי החוקי )קוורו( מספר צדדי שלה לפחות
 51%מכלל החלקי בפרוייקט.

.6.1.6

א כעבור חצי שעה ממועד כינוס האסיפה הכללית לא נוכח מני חוקי
כפי שנקבע לעיל ,תהיה האסיפה הכללית חוקית בכל מספר נוכחי וכל
החלטה שתתקבל בה תחייב את כל הצדדי להסכ זה.
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.6.2

.6.1.7

ההחלטות באסיפות הכלליות תתקבלנה ברוב קולותיה של הצדדי
הנוכחי באסיפה הכללית ,כשקולו של כל צד יחושב עפ"י חלקו
בפרוייקט .לשניי או יותר אשר רכשו יחידה אחת יהיה קול אחד
)כאמור – כפי חלק(.

.6.1.8

כל צד רשאי להשתת" באסיפה כללית בעצמו או באמצעות מיופה כוח
)על פי ייפוי כוח מאומת כדי שיימסר לנציגות בתחילת ההתכנסות
ובמקרה בו ההחלטות נוגעות לזכויות במקרקעי הרי שייפוי הכוח
יהיה נוטריוני(.

.6.1.9

הנציגות )באמצעות מנהל הפרוייקט( תדאג לרישו פרוטוקולי
שיכללו בקצרה את דיוני האסיפה הכללית ואת ההחלטות שהתקבלו
בה ,ותשלח העתקי מה לכל הצדדי.

.6.1.10

הוצאות קיו האסיפות כולל הזמנת המקו ,הכיבודי וכדומה יחולו
על בעלי היחידות ויהוו כחלק מעלויות הפרויקט.

הנציגות ,סמכויותיה ,החלטותיה ופעולותיה
.6.2.1

הנציגות היא הגו" אשר ייצג את הצדדי להסכ זה ,לצור #הפעלת
הסמכויות כמפורט בהסכ זה להל.

.6.2.2

באסיפה הכללית הראשונה שתתקיי ,יבחרו הצדדי נציגות בת 3
חברי מבינ )להל" :הנציגות"( .יכול והנציגות תיבחר באמצעות
הצגת מועמדות באתר אינטרנט שיקבע לצור #כ #או בכל מדיה
אלקטרונית אחרת כפי שתקבע .כמו כ ייבחרו באסיפה הנ"ל  2חברי
ממלאי מקו )להל" :ממלאי המקו"(.
צד אשר לא שיל תשלו כלשהו שנדרש ממנו ו/או לא חת על מסמ#
כלשהו שנדרש ממנו ו/או לא קיי חיוב כלשהו מחיוביו שלפי הסכ
זה ,לא יהיה זכאי להיבחר כחבר בנציגות .היה והצד הנ"ל מכה כבר
כחבר נציגות ,תפקע כהונתו מאליה ,ובמקומו יכה כחבר נציגות,
ממלא המקו שקיבל את מירב הקולות מבי ממלאי המקו בהצבעה
באסיפה הכללית )להל – "הנציג החלי "(.

.6.2.3

.6.2.4

כמו כ ,צד שהוכרז כפושט רגל או שהוגשה כנגדו בקשה לפשיטת רגל
או שמונה נאמ לנכסיו או שהורשע בעבירה שיש עמה קלו ,לא יהיה
זכאי להיבחר כחבר בנציגות ,וא הוא כבר נבחר ,תפקע כהונתו
מאליה ,ובמקומו יכה כחבר נציגות ,ממלא המקו שקיבל את מירב
הקולות מבי ממלאי המקו בהצבעה באסיפה הכללית.

.6.2.5

כל החלטותיה של נציגות תתקבלנה ברוב קולות חברי הנציגות
הנוכחי בישיבה .קוורו חוקי של ישיבת חברי הנציגות ייחשב בא
יהיו נוכחי בה לפחות  2חברי נציגות .לא נוכח קוורו חוקי כאמור,
לא תתקבלנה כל החלטות באותה ישיבה ,למעט החלטה בדבר קיו
ישיבה נוספת של הנציגות .לא יהיה נוכח קוורו חוקי בישיבה שנועדה
כאמור וכ בישיבה נוספת לאחריה שנועדה כאמור ,ייבחרו ממלאי
המקו כחברי הנציגות במקו הצדדי שלא הופיעו לישיבות .לא
נמצא מספר מספיק של צדדי שיכהנו כחברי הנציגות ,יכנסו חברי
הנציגות המשתתפי בישיבה ,אסיפה כללית לבחירת חברי נציגות
חדשי במקו אלה שאינ מופיעי לישיבות ו/או לקבלת החלטות
לפי הצור .#לנציגות מוקנית הסמכות להחליט א במקו שתזומ
אסיפה כללית כנ"ל ,לקבל טלפונית מכ"א מהצדדי רשימה של
מועמדי לנציגות ,להעביר לכל הצדדי את שמות הצדדי שהוצעו,
לקבל מהצדדי בכתב את בחירת ולקבוע את חברי הנציגות שנבחרו
לפי מספר הקולות שקיבל כל מועמד .כל החלטותיה של הנציגות ,בכל
נושא שהוא וללא יוצא מ הכלל וכל פעולה מפעולותיה בכל הנוגע
להסכ זה ,לרבות  /מכירה או העברה של חלקו לשעבר של צד שהסכ
זה בוטל לגביו עקב הפרתו על ידו ,החלטות ביחס לרכוש המשות"
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בבניי לרבות בחירת חברת ניהול ,מת הוראות לקבל ו/או ליועצי
המשפטיי עפ"י הסמכויות המוקנות לה בהסכ זה וכיוצ"ב  /כל אלו
יחייבו את כל אחד מהצדדי ללא תנאי וסייג.
חתימת יחד של כל שניי מחברי הנציגות ,תחייב את הנציגות ואת
כל הצדדי לכל דבר ועניי ,בכל הנוגע לביצוע ההחלטות שהתקבלו ע"י
האסיפה הכללית ו/או הנציגות כאמור.

.6.3

.6.2.6

חברי הנציגות מתנדבי למלא את תפקיד וה לא יהיו זכאי לשכר,
להטבה )א #יהיו זכאי להחזר ההוצאות הישירות שיוציאו על מנת
למלא את תפקיד )כגו חניה ,שליחויות וכיוצ"ב( ואלה יהוו חלק
מעלויות הפרויקט(  .כל צד הנבחר לנציגות מודע ומסכי לכ #כי הוא
משמש כמיופה כוח הצדדי .כל אחד מהצדדי להסכ מסכי מראש
לכ #כי החלטות הנציגות תחייבנה אותו לכל דבר ועניי וכי בכל
החלטה כאמור עליה יוחלט על ידי הנציגות ייחשב הדבר כאילו הסכי
הוא והוא מתחייב לנהוג בהתא .הכל ובלבד כי הנציגות פעלה על פי
ההרשאות שניתנו לה על פי הסכ זה .כל אחד מהצדדי מוחל ומוותר
בזה מראש על כל טענה ,דרישה ותביעה כנגד הנציגות ו/או מי מחבריה,
מתחייב שלא להעלות כל טענה ו/או תביעה שכזו ,ומצהיר כי ידוע לו
שהסכמת חברי הנציגות לשמש בתפקיד מתבססת על האמור לעיל.
כל האמור לעיל לא יחול על פעולה של חבר הנציגות שנעשתה בחוסר
תו לב ו/או בזדו ו/או בניגוד להוראות הסכ זה .הצדדי יעשו את
מירב המאמצי ע"מ למצוא חברת ביטוח ,אשר תבטח את פעילות
חברי הנציגות בהתא להסכ זה.
האמור בסעי" זה יפה ג לגבי החלטות שהתקבלו על ידי האסיפה
הכללית ובלבד שהתקבלו על פי הוראות הסכ זה.

.6.2.7

הצדדי ישפו ,כל אחד באופ יחסי לפי חלקו בפרוייקט ,את חברי
הנציגות בגי כל סכו שאלו ייאלצו לשל בגי תביעות ו/או דרישות
תשלו אחרות שנדרשו לשל באופ אישי במסגרת תפקיד כחברי
הנציגות .שיפוי זה יכלול ג את הוצאות שכה"ט אשר נאלצו חברי
הנציגות לשל בגי כ .#שיפוי זה לא יחול על פעולה של חבר הנציגות
שנעשתה בחוסר תו לב ו/או בזדו ו/או בניגוד להוראות הסכ זה.

.6.2.8

במסגרת ניהול הפרוייקט תהיה רשאית הנציגות )תו #היוועצות ,ככל
שתמצא לנכו ,במנהל הפרוייקט ,ביועצי המשפטיי ובכל נות
שירות או יוע .רלוונטי אחר( לנהל מו"מ מול ספקי  /יועצי  /נותני
שירותי וכיוצ"ב ולהתקשר עמ במתכונת כפי שתמצא לנכו – בי
א בהסכ ,הזמנת עבודה ,או כל מנגנו אחר וככל שתידרש חתימת
הצדדי כול על איזה מהמסמכי תהיה רשאית השותפות להורות
ליועצי המשפטיי לחתו בש כל הצדדי להסכ זה )בי היתר
מטעמי יעילות(.

.6.2.9

הנציגות תייצג את הצדדי מול הקבל ומול כל ספק ,נות שירות ו/או
יוע ,.בכל דבר ועני הכרו #בפרוייקט ,ותפעל על פי הסמכויות המוקנות
לה כמפורט בהסכ זה

.6.2.10

כל סמכות ו/או הרשאה שלא הוענקה מפורשות עפ"י הסכ זה לגו"
ו/או לאד כלשהו בקשר לרכוש המשות" בפרוייקט ,מוענקת בזאת
ע"י הצדדי לנציגות.

מארג הקבוצה
הצדדי ממני בזאת את מינהל מגורי ישראל פ.מ .בע"מ ,להיות מארג קבוצת
הרכישה ,לפעול לגיבוש הקבוצה ולפעול על פי הוראות הסכ זה ועל פי הסכ
מינוי מארג הקבוצה ,נספח ג' ובתמורה כמפורט ש.
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.6.4

אדריכל
ידוע לצדדי כי על בסיס הצעת העבודה החתומה המצורפת כנספח ז' להסכ
זה ,הכינו האדריכלי ער שקד וער לש ממשרד סי טי בי אדריכלי את
התוכניות הראשוניות לצור #ההגשה למכרז ,וכ את המפרטי המצורפי
להסכ זה כנספח ב' ,1ואשר על פיה הוכנו האומדי וחושבו המחירי
המשוערי ליח' הדיור ולפרוייקט.
בסמו #לאחר הכרזת הצעה כהצעה הזוכה )א בכלל( ,תבחר הנציגות הא
לחתו ולאשרר את הצעת העבודה של סי טי בי אדריכלי )מצ"ב כנספח ז'(
ולבחור בה כאדריכלי הפרוייקט; או לחלופי ,תעדי" הנציגות לקיי מכרז )או
הלי #אחר( לאיתור ובחירת אדריכלי שיעניקו לחברי הקבוצה את שירותי
האדריכלות הדרושי לה )מעבר להכנת התוכניות הראשוניות כאמור(.
במקרה בו לא ייבחר משרד סי טי בי אדריכלי להעניק לקבוצה את שירותי
האדריכלות המלאי בהתא להצעת העבודה החתומה ,תשל הקבוצה את
שכר של האדריכלי ממשרד סי טי בי אדריכלי בגי השירותי שניתנו על
יד עד לאותו המועד )בתוספת הפיצוי בשל הסיו המוקד( ובס #כולל של 30%
משכר המוצע והכל בהתא להצעת העבודה החתומה.

.6.5

מנהל הפרוייקט
הצדדי ממני בזאת את ונטורה ג'נרייש בע"מ ,להיות מנהל הפרוייקט ,לפעול
עבור ובש הצדדי לניהול הפרוייקט על מנת להשלימו במועד ובאופ הטובי
ביותר והכל על פי הוראות הסכ זה ועל פי הסכ מינוי מנהל הפרוייקט ,נספח
ה' ובתמורה כמפורט ש.
נציגות הקבוצה תהיה רשאית להחליט על הפסקת עבודתו של מנהל הפרוייקט
בתנאי כמפורט בהסכ מינוי מנהל הפרוייקט ובמקרה כזה יחולו ההוראות
שלהל:
.6.5.1.1

זהות מנהל הפרוייקט החלופי תאושר ע"י הבנק.

.6.5.1.2

מנהל הפרוייקט וכל אחד מהצדדי ישתפו פעולה ככל
שיידרש לש העברה מסודרת של תפקידו וסמכויותיו
למנהל הפרוייקט החלופי ,לשביעות רצו הבנק ולפי
דרישותיו ,באופ שתפקידי מנהל הפרוייקט כמפורט
בהסכ זה ובהסכ מינוי מנהל הפרוייקט ,ימולאו
ברציפות וללא עיכובי.

.6.5.1.3

מנהל הפרוייקט החלופי יחתו על נוסח זהה לנוסח
הסכ מינוי מנהל הפרוייקט וכ על נוסח הסכ זה
כאישור לכ #כי קרא ,הבי והסכי לתכני של אלה.

.6.5.1.4

הנציגות תורה ליועצי המשפטי לעשות שימוש בייפוי
הכוח שנית לה לצור #ביטול סמכויותיו של מנהל
הפרוייקט כלפי הבנק ,ככל שניתנו ,ולחתו על כתבי
הוראות בלתי חוזרות או כל מסמ #אחר שיידרש מול
הבנק ,בשמ ובמקומ של כל אחד מהצדדי ,בי
היתר ,על מנת ליפות את כוחו של מנהל הפרוייקט
החלופי לשחרר כספי ממסגרות האשראי של כל צד
כלפי הבנק.

.6.5.1.5

היועצי המשפטיי ונציגות הקבוצה יפעלו להסבת
ערבות הבדק לשמו של המנהל החלופי ,ככל הנדרש.

.6.5.1.6

הצדדי יישאו ,כל אחד כפי חלקו היחסי בפרוייקט
בעלות הנובעת מהחלפת מנהל הפרוייקט והסבת ערבות
הבדק לשמו של מנהל הפרוייקט החלופי ,ככל שתחול,
א בכלל.
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.6.6

יועצי משפטיי
.6.6.1

הצדדי ממני בזאת את היועצי המשפטיי כיועצי משפטיי בכל
הקשור להסכ זה ולביצוע הפרויקט .היק" השירותי המשפטיי
שיעניקו היועצי המשפטיי ושכר טרחת ,מפורטי בנוסח כתב
ההזמנה ומת הוראות ליועצי המשפטיי המצ"ב כנספח ד' .כל צד
מתחייב לחתו על מקור כתב ההזמנה הנ"ל במעמד חתימתו על הסכ
זה.

.6.6.2

היועצי המשפטיי לא ייצגו האחד כנגד משנהו את כל אלה :מי
מהצדדי ,מארג הקבוצה ומנהל הקבוצה בכל סכסו #בינו לבי צד
אחר .היועצי המשפטיי יהיו מוסמכי לפעול על פי הוראות הנציגות
כנגד כל צד שלא יקיי את הוראותיו של הסכ זה.

.6.6.3

ידוע לכל הצדדי להסכ זה כי הנספחי וההסכמי המצורפי
להסכ זה ויכול שא" הסכ זה נערכו בטר נבחר בנק )כאמור בסעי"
 9שלהל( ולפיכ #יכול ויידרשו שינויי בנוסחי ההסכמי.
הצדדי מסמיכי את היועצי המשפטיי לבצע כל שינוי כאמור,
אשר יידרש במסגרת ההתקשרות ע בנק ו/או כתוצאה ממנו ובלבד
שלא יהיה בשינוי זה כדי לשנות באופ מהותי את תנאי ההסכמי ו/או
כדי להטיל על הצדדי התחייבויות בלתי סבירות בנסיבות העניי.

.6.7

.6.6.4

כל צד מתחייב לחתו במעמד החתימה על הסכ זה או בסמו #לכ,#
על ייפוי כוח בלתי חוזר לטובת היועצי המשפטיי ,בהתא לנוסח
ייפוי הכוח המצ"ב כנספח ד'.1

.6.6.5

במימוש סמכויותיה של היועצי המשפטיי שלפי ייפוי הכוח הנ"ל,
ה יפעלו על פי הוראות הסכ זה.

התקשרות ע קבל
.6.7.1

להסכ זה מצור" נוסח של טיוטת הסכ בניה )נספח ט'( עליו יחתמו
הצדדי ע קבל שייבחר על ידי הצדדי )להל" :טיוטת הסכ
הבניה" ו "הקבל" ,לפי העניי( .לטיוטת הסכ הבניה מצורפות
טיוטות של מפרטי ותוכניות ראשוניי ,שהוכנו על ידי האדריכל,
והמהווי חלק בלתי נפרד הימנה.

.6.7.2

עוד מצורפת להסכ זה הצעתה של אורת סהר הנדסה בע"מ )להל:
"אורת"( בנספח י' ,אשר הציעה לקבוצה להתקשר עמה בהסכ
בנוסח המצ"ב ובמחירי ובתנאי המפורטי בהצעתה ,לש הקמת
הבניי וביצוע המטלות והכל כמפורט בטיוטת הסכ הבניה ובהצעת
אורת .יודגש כי הצעה זו ניתנה בהסתמ #על דרישות המכרז הידועות
נכו למועד חתימת הסכ זה ,וככל שיהיה שינוי מהותי באילו
מהתחייבויותיה ע"פ הוראות המכרז ,שמורה לאורת הזכות לעדכ
הצעתה זו בהתא ובמקרה כזה יחולו לעניי זה הוראות סעי" 5.3
דלעיל.
)מטעמי סודיות הדרושי לש הגשת הצעה למכרז – מצורפת הצעת
אורת ללא ציו התמורה המבוקשת ובמקביל הצעה הכוללת את סכו
התמורה מופקדת בידיה הנאמנות של היועצי המשפטיי(.

.6.7.3

עלות הבניה ליחידה וכ עלות היחידה המשוערת חושבו ,בי היתר,
בהתא למחירי הנקובי בהצעת אורת כאמור.
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.6.7.4

הנציגות תהיה רשאית לקבוע הא הקבוצה תתקשר ע אורת
בהסכ הבניה או שמא יוזמנו הצעותיה של קבלני נוספי על ידי
הנציגות להתקשרות ע הקבוצה.

.6.7.5

קבלני נוספי מה יוזמנו הצעות כאמור יידרשו להציע הצעת על פי
הוראות טיוטת הסכ הבניה )על נספחיו( מבלי שיערכו בה כל שינוי.

.6.7.6

במסגרת עריכת מכרז כאמור ,ועל מנת שיבחנו הצעותיה של קבלני
ראויי ואשר לה היכולת ,הידע והניסיו המתאימי לש ביצוע
הפרוייקט )לרבות המטלות( ,יכללו במסגרת ההזמנה להציע הצעות
תנאי ס" )אשר רק קבל העומד בה יהיה רשאי לשלוח הצעה(.

.6.7.7

תנאי הס" יקבעו במדוייק על ידי הנציגות בשיתו" פעולה ע היועצי
המשפטיי א #יכללו לפחות את אלה:
.6.7.7.1

הקבל ביצע לפחות פרוייקט אחד הכולל טיפול בהכנת
תיק שימור ושיפו .לשביעות רצונה של הרשות המקומית
)בהתא לתיק התיעוד( ולאחר מכ ביצוע השימור
והשיפו .וקבלת טופס  4בגי כ.#

.6.7.7.2

הקבל ביצע והשלי )קיבל טופס  (4לפחות  2פרוייקטי
המכילי לפחות  100יח' דיור במבנה אחד.

.6.7.7.3

לקבל תזרי מזומני ממוצע חיובי במהל #כל אחת
משלוש השני האחרונות שלפני ביצוע הפרוייקט.

.6.7.7.4

לקבל הו עצמי שלא יפחת מס #של  60מיליו  4ביו
 31.12.11ומחזור כספי שלא יפחת מ  500 /מליו  4בכל
אחת משלוש השני האחרונות.

כל אחד מהקבלני יידרש להמציא מסמכי ואישורי המעידי על
קיומ הדווקני של תנאי הס" .קבל שלא ציר" מסמכי כאמור
לשביעות רצונה של הנציגות – לא תישקל הצעתו.

.7

.6.7.8

בכפו" לאמור תהיה רשאית הנציגות לבחור כל אחד מהקבלני שיגישו
הצעת ולאו דווקא את המציע שהצעתו הינה הזולה ביותר .הנציגות
תנמק את החלטתה ותפרסמה לצדדי.

.6.7.9

מנהל הפרוייקט והיועצי המשפטיי יסייעו בידי הנציגות על מנת
לפעול בהתא להוראות סעי"  6.7זה.

.6.7.10

הצדדי להסכ זה מייפי את כוח של חברי הנציגות לחתו בשמ
ובמקומ על הסכ הבניה ונספחיו וכ על כל מסמ #אחר שיידרש לש
הוצאתו לפועל .ככל שהדבר יידרש ,מורי הצדדי ג ליועצי
המשפטיי לחתו בשמו של כל אחד מהצדדי לש ביצוע האמור.

יחידת המסחר
ידוע לצדדי כי זכויות הבניה במגרש )בהתא לשימושי הבניה המותרי על פי התב"ע(
כוללות זכויות להקמת שטח לשימושי מסחר בהיק" של  400מ"ר )לעיל ולהל" :השטח
המסחרי"(.
כמפורט בטבלה ,נספח ו' ,ייוחדו הזכויות בשטח המסחרי לצדדי הרלוונטיי ע"פ חלק
היחסי בשטח המסחר )להל" :הצד המסחרי"( ויחולו לגביו ההוראות שלהל:
.7.1

ככל שלא מצוי אחרת בהסכ זה ו/או במסמכי העסקה – יחולו הוראות מסמכי
הקבוצה על הצד המסחרי לכל דבר ועניי.
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.7.2

ככל והשטח המסחרי יפוצל למספר גורמי )אנשי ו/או גופי מסחריי( ,
ייחשב כל אחד מה כחבר בקבוצה לכל דבר ועניי וזאת לגבי החלק מהשטח
המסחרי שייוחד לו )במקרה כזה יקבעו השמאי ,האדריכל והיועצי המשפטיי
את החלוקה בי הצדדי הנ"ל ובאופ שסה"כ חלק היחסי הכולל לא ישתנה
מטע זה(.
)במקרה כזה יקראו כל הצדדי הנ"ל ביחד וכל אחד מה לחוד – "הצד
המסחרי"(.

.7.3

בשונה מגביית דמי ההרשמה מכל אחד מהצדדי בס #של  4 30,000ליחידת דיור
– במקרה של השטחי המסחריי יגבו דמי הרשמה בס #של  4 30,000לכל 80
מ"ר )כהגדרת במפרטי( או חלק יחסי מתאי.

.7.4

הגימור של יחידות המסחר יהיה כמפורט בתוכניות ובמפרטי המצורפי
להסכ זה.

.7.5

ידוע לצד המסחרי כי יכול ולבנק המממ תהיינה דרישות שונות מצדדי אלו,
ובי היתר ,כי יכול ויידרשו להפקיד הו עצמי שונה בהיקפו מההו העצמי הנדרש
מיתר הצדדי.

.7.6

הצד המסחרי מקבל על עצמו כל עלות ו/או הוצאה מיוחדת שמקורה בשטח
המסחרי ,בי שהיא ידועה במועד חתימת הסכ זה ובי א לאו.

.7.7

הצד המסחרי יהיה אחראי בעצמו ועל חשבונו לאחזקה ולניקיו בשטח המסחרי
ובשטחי המבואה הצמודי לו.
עוד יהיה אחראי הצד המסחרי לכל השטחי הפתוחי הצמודי לשטח
המסחרי.
ייחוס השטחי ,ה הציבוריי הצמודי וה הגדרת שטחי המבואה הצמודי
יקבעו על ידי האדריכל ומבלי שלאיזה מהצדדי תהיה כל תביעה ו/או טענה
בנושא.

.7.8

.8

הצד המסחרי יהיה אחראי להתקשר ע חברת אחזקה לש תחזוקת השטחי
הנ"ל והכל באופ שיתא את דרישות מינהל מקרקעי ישראל על פי הוראות
המכרז והתב"ע.

התחייבויות תשלו
.8.1

כל אחד מהצדדי מתחייב בזאת לשל לפי שיעור השתתפותו בעלויות ,כל
דרישת תשלו שתופנה אליו על ידי מנהל הפרוייקט ו/או על ידי נציגות הקבוצה
ו/או על ידי היועצי המשפטיי ,בקשר ע כלל ההוצאות הקשורות בפרוייקט
ועל פי הוראות הסכ זה ויתר מסמכי ההתקשרות עליה חתומי הצדדי או
מי מטעמ ,והכל במועדי הנקובי בהסכמי ובהתקשרויות השונות ,או בכל
מועד אחר שיפורט בדרישה )בכתב ,בדוא"ל או בפקס או במברק( ,לרבות ומבלי
לפגוע בכלליות האמור ,בכל המתייחס להקמת המגדל והפרוייקט ,רישומ כבית
משות" ורישו היחידות בה ע"ש כ"א מהצדדי.
למע הסר ספק ,תנאי מוקד למסירת החזקה ביחידה לכל צד ,הינו פרעו כל
דרישות התשלו שלפי הסכ זה ,וכ את שכ"ט של היועצי ונותני השירותי
השוני.

.8.2

לכל צד ברורה החשיבות המרבית בקיו קפדני של התחייבויותיו שלפי הסכ
זה ,לרבות ומבלי לפגוע מכלליות האמור ,ביצוע התשלומי הנ"ל במלוא,
במועד וכסדר על מנת לאפשר ביצוע רצו" של הפרויקט .לפיכ ,#כל צד מתחייב
בזה שלא לעכב תשלו כלשהו שנדרש ממנו כמפורט בהסכ זה ,תהא טענתו
אשר תהא .כל צד מוותר בזה על זכות הקיזוז כנגד כל סכו הנתבע על ידו ,כמו
ג על הזכות לנכות ממנו תשלו כל שהוא בו נשא אותו צד .ויתור זה יהיה תק"
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א" א תהיה למי מהצדדי טענה ,דרישה ו/או תביעה כלשה כנגד הנציגות
ו/או כנגד צד אחר להסכ זה ו/או כנגד מי ממוסדות הפרוייקט שלפי סעי" 6
דלעיל.
.8.3

כ"א מהצדדי מתחייב לשל ,מעבר ובנוס" לתשלומי המפורטי לעיל ,ג את
תשלו מס הרכישה בגי רכישת זכויותיו בפרויקט ,והכל במועד החוקי הקבוע
לתשלומו )ובהתא להמלצות היועצי המשפטיי( ,וכ את ,שכר של היועצי
ונותני השירותי השוני ובכלל את שכ"ט היועצי המשפטיי כמפורט נספח
ד' ,את שכ"ט מארג הקבוצה כמפורט בנספח ג' ואת שכ"ט מנהל הקבוצה
כמפורט בנספח ה'.
באחריותו של כל אחד מהצדדי לקבל אישור מרשויות המס )ולהמציאו ליועצי
המשפטיי( בגי תשלו מס רכישה באופ שיאפשר את רישו הזכויות על ש
הצדדי בלשכת רישו המקרקעי במועד המוקד האפשרי ו/או ככל שיידרש
על ידי הנציגות לאור דרישת הבנק המלווה או כל גור מוסמ #אחר שאי מסירת
האישור לידיו יהיה בה כדי לעכב את ביצוע הפרוייקט.
הצדדי מצהירי כי ה מביני היטב ,כי בנסיבות הללו ,לא יהיו רשאי
להקפיא חלקי מחוב במס רכישה וכי ככל שיידרש ,ישלמו את מלוא מס
הרכישה שהושת עליה על ידי רשויות המס ,א" א על פי הדי והוראות רשויות
המיסוי ה זכאי להקפיא או לדחות את תשלו המס או חלקו או להשיג או
לערור או לערער על עצ חיוב או על היק" המס ,כולו או חלקו .אי באמור כדי
לגרוע מזכאות )ככל שקיימת( להשיג ,לערור או לערער לאחר התשלו על חיוב
מס הרכישה או על היקפו ,או לקבל החזרי מס בעתיד ובהתא להוראות כל די.

.9

.8.4

כל תשלו ותשלו שעל צד לשל לפי הסכ זה )פרט לתשלומי המפורטי
בסעי"  4דלעיל( ,שתשלומו יתבצע על פי הוראת של היועצי המשפטיי
שתינת בנפרד ,ייעשה ע"י הפקדה בחשבו המרכז .הנציגות )בסיוע מנהל
הפרוייקט( תנהל את החשבו המרכז ,אשר בו יופקדו כל הסכומי ,אשר ייגבו
מהצדדי כאמור לעיל ,ואשר ממנו ישולמו כל התשלומי בקשר לפרויקט .כל
פעולה בחשבונות דלעיל תעשה על סמ #חתימתה של הנציגות )וככל שידרוש זאת
הבנק ,אזי ג של מנהל הפרוייקט( .חתימה כנ"ל ,תחייב את כל הצדדי לכל
עניי כלפי הבנק וכלפי צדדי שלישיי ,שלפקודת נמשכו המחאות מהחשבו
המרכז והצדדי מוותרי בזאת על כל טענה ו/או דרישה כלפי הבנק ו/או כלפי
מי מטעמו בקשר ע הוראות הנציגות )ו/או מנהל הפרוייקט(.

.8.5

כל הוראות סעי" זה הינ מעיקרי ההסכ והפרת מי מה תיחשב כהפרה יסודית
של ההסכ ויחולו עליה הוראות סעיפי  14ו 15 /להל.

.8.6

יובהר מעל לכל ספק כי התשלומי המפורטי בכל מקו בהסכ זה וכ
ההערכות והאומדני לגבי העלות המשוערת ליח' הינ בקירוב ומתבססי על
הידוע נכו למועד עריכת הסכ זה )בי היתר על בסיס הצעת אורת כאמור(
ויתכ וידרשו תשלומי נוספי על מנת לאפשר מימושו של הפרוייקט עד
השלמתו על דר #של מסירת יחידתו של כל צד ורישו הזכויות על שמו .במקרה
זה ישתתפו הצדדי בכל תשלו נוס" שיידרש ,כל אחד כפי חלקו.

מימו בנקאי ועצמאי
.9.1

כל צד מתחייב בזאת לממ מהונו העצמי ככל שיידרש להשלמת מימו עלות
היחידה מעבר ל'מסגרת האשראי' שתאושר לו )א תאושר לו( על ידי הבנק
)להל":ההו העצמי"(.

.9.2

נציגות הדיירי ,בי השאר ,באמצעות המנהל והיועצי המשפטיי ינהלו מו"מ
ויפעלו להתקשרות ע בנק או מוסד פיננסי )להל" :הבנק"( לש גיבוש הסכ,
למימו חלק מהתשלומי שעל הצדדי לשל לש ביצוע הפרוייקט )להל:
"הסכ ההלוואה"(.
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.9.3

מסגרת האשראי הכללית שתקבע בהסכ ההלוואה תכלול את הוצאות
הפרוייקט בהיק" כפי שיסוכ ע הבנק.

.9.4

בהסכ ההלוואה יוגדר חלקו של כל אחד מהצדדי במסגרת האשראי הכללית,
לפי חלקו היחסי בפרוייקט ,וכ יוגדרו אופ ושלבי השימוש באשראי ,בהתא
להוראות חוזה זה.

.9.5

על הצדדי להסכ זה להביא בחשבו כי יכול והבנק ידרוש הפקדת סכומי
נוספי על חשבו הוצאות בלתי צפויות מראש )בצ"מ( מעבר לסכומי שנלקחו
בחשבו על ידי מארג הקבוצה לגבי עניי זה.

.9.6

עפ"י דרישה ראשונה של הנציגות  /מנהל הפרוייקט יסור כל משתת" אל הבנק
וימסור כל משתת" את כל הפרטי והמסמכי הדרושי על ידי הבנק ויחתו על
הסכ הלוואה ועל כל מסמ #אחר ,ככל שידרש על ידי הבנק ,וכ יסדיר וימסור
לבנק את הבטוחות בהתא להוראות הסכ ההלוואה ,וישל לבנק את עלות
פתיחת התיק ו/או כל עמלה אחרת שתידרש על פי הסכ ההלוואה וכל זאת א
א אי בדעתו להיזקק למימו הבנק .קיומ של ההוראות הנ"ל הנ תנאי יסודי
ועיקרי ועל הפרת יחולו הוראות הסעיפי  14ו  15 /להל.

.9.7

צד ,אשר מכל סיבה שהיא לא אושר על ידי הבנק כמי שזכאי לקבל הלוואה
בהיק" כפי שנדרש על פי הוראות הסכ זה ,יהיה רשאי ,חל" פתיחת מסגרת
אשראי כאמור להפקיד בחשבו המרכז את מלוא עלות היחידה המשוערת על פי
קביעת מנהל הפרוייקט )ובהתא לאישור הבנק( וזאת עד ולא יאוחר מחלו" 10
ימי מהמועד בו נדרשו הצדדי לסור לבנק כאמור בסעי"  9.6דלעיל ,שא לא
כ ייחשב כמי שהפר הסכ זה ויחול עליו הוראות סעיפי  14ו 15 /שלהל.
יובהר כי אי בהפקדת מלוא עלות היחידה המשוערת כאמור ,כדי לפטור את
אותו הצד מלחתו על כל מסמ #שיידרש על ידי הבנק ,בי היתר ,לש משכו
זכויותיו לטובת הבנק והעמדת בטחונות נוספי על פי קביעת הבנק.

.9.8

ע חתימת של המסמכי הנ"ל ומסירת הבטוחות כאמור ,יהיה כל אחד
מהצדדי זכאי לקבל הלוואה במסגרת האשראי שיוקצב לו כאמור בסעי" זה
לעיל ובתנאי שיקבעו.

.9.9

על מנת למנוע כל ספק ,כל הצדדי מסכימי במפורש כי מלוא הזכויות
במקרקעי ישועבדו במשכנתא ראשונה לטובת הבנק וכ ירשמו שעבודי על
זכויות הצדדי בהסכ ברש המשכונות  /החברות או כל מרש חוקי נדרש
אחר .לש ביצוע השעבוד מתחייב כל משתת" )לרבות אלה אשר לא יעשו שימוש
באשראי הבנקאי( לחתו על המסמכי הדרושי לכ .#הנציגות ו/או היועצי
המשפטיי ו/או מנהל הפרוייקט רשאי לחתו בש המשתתפי על כל
המסמכי הדרושי וזאת על פי ייפויי הכוח וההרשאות שניתנו בגו" הסכ זה
)על נספחיו(.

.9.10

כל אחד מהצדדי מסמי #בזה באופ סופי ,מוחלט ובלתי חוזר ,את הנציגות ו/או
את מנהל הפרוייקט ו/או את היועצי המשפטיי לממש בשמו ועבורו את כל
הזכויות על פי הסכ ההלוואה ,לרבות – מבלי לפגוע בכלליות האמור – לבקש
מהבנק מימו גישור ,המרתו להלוואה ,קבלת הלוואה ו/או אשראי וכ למשו#
כספי בבנק האמור על חשבו האשראי האמור ובאופ כללי לממש כל זכות
הנתונה לכל אחד מהמשתתפי על פי הסכ ההלוואה.

.9.11

כל צד יפקיד בידי הבנק כתב הוראות בלתי חוזרות )וככל שיידרש ייפויי כוח
מתאימי( על פיו הוא מורה לבנק להעביר סכומי ממסגרת האשראי לחשבו
הפרוייקט ו/או תו #קביעת סדר השחרורי בי ההלוואות השונות ממסגרת
האשראי ,על פי הוראת הנציגות ,ולחייב בכ #את מסגרת האשראי ואת חשבו
ההלוואה שנטל מהבנק ,בשמו ובמקומו ,וזאת במידה והוא עצמו לא יעביר את
הכספי ממקורותיו שלו במלוא ו/או במועד.
כל הוראה בכתב של הנציגות לבנק תהיה עדיפה על כל הוראה אחרת ו/או על כל
הוראה נוגדת של כל צד .הצדדי ,מתחייבי בזה שלא לתת לבנק הוראה
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הסותרת איזו מהוראות הנציגות למשיכת כספי מחשבו ההלוואה עד לגובה
סכו מסגרת האשראי .הבנק יהיה זכאי לפעול עפ"י הוראות הנציגות ,והצדדי
פוטרי את הבנק ו/או מי מטעמו מכל תביעה ו/או טענה הנובעת מהסתמכות
הבנק על הוראות הנציגות.
.9.12

כל אחד מהצדדי יהיה אחראי לפרוע את סכומי ההלוואה שתועמד לו כאמור
לעיל בהתא לתנאיה ,כולל ריבית ,הפרשי שער ,הפרשי הצמדה ,הוצאות וכל
סכו אחר שייזק" ע"י הבנק לחובתו ,במועדי שיקבעו לכ #בהסכ ההלוואה
ע הבנק.

.9.13

למע הסר ספק מובהר כי השותפי להסכ זה ו/או חליפיה יוכלו ליטול
הלוואות למימו רכישת זכויותיה במקרקעי )א בכלל( ולצור #הקמת
יחידותיה מובטחות במשכנתא ו/או במשכו ,רק מהבנק כהגדרתו לעיל,
במסגרת ובמתכונת עליה יוחלט על ידי הנציגות.

.9.14

ע רישו הבניי כבית משות" ורישו הזכויות ביחידה המיועדת לו בלשכת
רישו המקרקעי או ע קבלת החזקה ביחידה )בהתא לסיכו ע הבנק(,
מתחייב כל צד שלקח הלוואה או אשראי מהבנק )בעצמו או ע"י הנציגות( לרשו
משכנתא ספציפית על יחידתו לטובת הבנק בסכו ובתנאי כפי שיקבע הבנק או
לסלק את ההלוואה שקיבל מהבנק.

.9.15

הנציגות )בסיוע של מנהל הפרוייקט( ידאגו לקבל "מכתב החרגה מותנה" ,עבור
כל אחד מהצדדי ,אשר לא נטל הלוואה או אשראי עד סיומה של הבניה ,לפיו
אי לבנק ולא תהיינה לו כלפי אותו צד כל דרישות ותביעות ,ובקרות אירוע של
הפרה לא יחול המימוש ביחס לחלקו או יחידתו.

.9.16

הצדדי להסכ זה מביאי בחשבו כי לאור עיתוי השלמת המו"מ ע הבנק
)שאינו ידוע במועד חתימת הסכ זה( ולאור תנאי ההסכ שייחת ע הבנק,
יידרשו ה לשאת בכל התשלומי ,אשר יחולו עד למועד העמדת ההלוואה
לרשות.

.9.17

ניהול פיננסי
ניהולו הפיננסי של ביצוע הפרוייקט ,קרי; שחרור כספי לצור #תשלומי שוני
שידרשו לצור #ביצוע הפרוייקט ,יתבצע ע"י הנציגות )בסיוע מנהל הפרוייקט(
כמפורט להל:
.9.17.1

.9.17.2

כאמור לעיל ,מתחייב כל צד להסכ לחתו על כתב הוראות בלתי
חוזרות )וככל שיידרש ייפויי כוח מתאימי( לטובת הנציגות ,לעשות
בשמו ובמקומו כל פעולה בקשר ע מסגרת האשראי ,למשו #מעת לעת
בש כל אחד מהצדדי ,כספי ממסגרת האשראי ולחייב בכ #את
חשבו ההלוואה של כל אחד מהצדדי ,עד גובה סכו מסגרת
האשראי ,להעביר לחשבו המרכז ולחייב בכ #את אותו צד כלפי
הבנק ,באופ שכל פעולה שנעשתה על ידי הנציגות בגי ההלוואה
והעברת כספי ממנה לפי הוראות הנציגות ,לרבות לש פירעו חוב
שיגיע מאותו צד ו/או במקומו ,יחייבו ו/או יזכו )לפי העניי( את אותו
צד ,ויחשבו לכל דבר ועניי כאילו הפעולה ,אשר בוצעה על ידי הנציגות
בוצעה על ידי אותו צד בעצמו.
לאחר בחירת הבנק על ידי הצדדי )כמפורט בסעי"  9.2שלהל( וע
פתיחת חשבו הפרוייקט ובכל עת במהל #ביצוע הפרוייקט ,יפעלו
הנציגות ומנהל הפרוייקט בשיתו" פעולה לביצוע התשלומי לקבל,
ולכל גור נדרש אחר ,כמפורט להל:
הקבל )או כל גור אחר( יציג למנהל הפרוייקט דרישות
.9.17.2.1
תשלו ,כל גור על פי מסמכי ההתקשרות עימו ו/או על
פי המקובל לאותו העניי ,ובהתא להתקדמות ביצוע
עבודתו.
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.9.17.2.2
.9.17.2.3

.9.17.2.4
.9.17.2.5

.9.17.2.6

.9.17.2.7

.10

מנהל הפרוייקט יעביר לנציגות ולמפקח את החשבונות
)לרבות התייחסותו המקצועית לגבי תוכנ( לקבלת
הערותיה.
החשבונות המאושרי )או במקרה בו יידרש על ידי
הנציגות ו/או המפקח תיקו – אזי החשבונות
המתוקני( יועברו על ידי מנהל הפרוייקט לשמאי הבנק
לאישורו.
בהתא לחשבונות המאושרי על ידי שמאי הבנק )או
המתוקני על ידו( ,יישלח מנהל הפרוייקט דרישות
תשלו ,לכל אחד מהצדדי ,כל אחד על פי חלקו.
כל אחד מהצדדי יוכל לפעול על פי אחד מאלה :יעביר
לחשבו הפרוייקט את התשלו )או חלקו( או ימשו#
ממסגרת האשראי שתפתח עבורו את התשלו )או חלקו(
ובלבד ששני הסכומי ישלימו לסכו הנדרש כאמור.
בכל דרישת תשלו כאמור תקבע הנציגות )בסיוע של
מנהל הפרוייקט( את מש #הזמ להעברת התשלו
)בהתחשב בנסיבות העניי(.
ככל שלא הושלמה העברת הכספי לחשבו הפרוייקט
כאמור עד למועד הנדרש כאמור ,תפעל הנציגות על פי
הוראות כתב ההרשאה )ו/או ייפוי הכוח שנמסר לידיה(
לביצוע משיכה ממסגרת האשראי של אותו צד שלא
העביר את מלוא הסכו ,את הסכו החסר.
הנציגות תחזיק את ערבויות הביצוע וערבויות הטיב
)בהתא להוראות הסכ הבניה( באופ מרוכז עבור כל
הצדדי .יכול וערבויות אלה ישועבדו לטובת הבנק ,על
פי דרישתו.

חניו ומחסני
.10.1

.10.2

.10.3

ידוע לצדדי כי על פי תכנו ראשוני של המגדל יבוצע חניו תת קרקעי ,ב 5
קומות מרת" ,ובו כ  400מקומות חניה )מתוכ כ  100 /מקומות חניה לציבור,
כמפורט בסעי"  10.2שלהל ,וכ  300 /חניות לצדדי על פי הסכ זה( וכ200 /
מחסני.
כחלק מהמטלות ,על הצדדי להקי חניו ציבורי )ב כ  100 /מקומות חניה(
ולהעבירו בחכירה ,ללא תמורה ,על ש עיריית ר"ג )להל" :החניות לציבור"(.
החניות לציבור ימוקמו על פי קביעת האדריכל ובהתא לדרישות התב"ע ומינהל
מקרקעי ישראל.
ככל שתידרש הקמת של יח' חניה נוספות לצרכי ציבור ,על פי דרישת רשויות
התכנו ,יפעלו הצדדי לש הקמת של יחידות אלה וככל שיתאפשר לש
מכירת הזכויות בה לצד ג' לש הפעלת ובאופ שישית עלות מינימלית על
הצדדי.
כל אחד מהצדדי להסכ זה יהיה זכאי לחניה אחת ,אשר עלות הקמתה )לרבות
ייחוס החלק היחסי של יתר העלויות בפרוייקט( נכלל בעלות המשוערת ליח'
)להל" :החניות הבסיסיות"(.
הצדדי להסכ זה אשר זכויותיה מיוחסות ליח' דיור שמספר 200 / 193
)הפנטהאוזי( ,יהיו זכאי לשני מקומות חניה וכ למחס אחד ,אשר עלויותיה
כאמור נכללות בעלות המשוערת ליח'.
יובהר כי מי שזכאי לחניה או למחס כאמור אינו זכאי לוותר על זכותו זו.

.10.4

לגבי יתר החניות )כ) (92 /להל" :החניות הנוספות"( והמחסני )כ ) (192 /להל:
"המחסני הנוספי" /הרי שכל אחד מהצדדי ,במועד חתימתו על הסכ זה,
יוסי" את שמו ברשימת המבקשי לרכוש זכויות לחניה נוספת  /או למחס ,לפי
העניי )כל צד המבקש לרכוש יותר מאשר חניה נוספת אחת או מחס נוס" אחד
יציי זאת באותו מרש(.
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.10.4.1

חניות נוספות
 /במקרה בו מספר מבקשי החניות הנוספות יהיה נמו) #או שווה ל(/
ממספר החניות הנוספות – תירש זכאותו של כל אחד ממבקשי
החניות הנוספות והוא ישל לחשבו הפרוייקט או לחשבו
הנאמנות )על פי הוראת היועצי המשפטיי( את עלות החניה
הנוספת כמפורט להל.
 /במקרה בו מספר מבקשי החניות הנוספות יהיה גבוה ממספר
החניות המבוקשות ,תער #הגרלה )על פי נהלי ההגרלה המפורטי
בסעי"  10.6שלהל( לקביעת הצדדי הזכאי לחניה נוספת.
 /עלותה של כל חניה נוספת הינה ) 4 40,000כולל מע"מ(.

.10.4.2

מחסני נוספי
 /ככלל ,מספר המחסני המשוער בהתא לתכנו הראשוני ,תוא
את מספר הצדדי.
 /במקרה בו נית יהיה לבנות מחסני נוספי והצדדי באמצעות
הנציגות יחליטו לבנות מחסני נוספי אלו ,ו/או במקרה בו לא
ירשמו כל הצדדי ברשימה המיועדת לרכישת מחס ,הרי שלגבי
יתרת המחסני ,יחולו הוראות סעי"  ,10.4.1לגבי המחסני
הנותרי וזאת ביחס לצדדי ,אשר נרשמו ליותר ממחס אחד.
 /עלותו של כל מחס נוס" הינו ) 4 30,000כולל מע"מ(.

כל צד שרכש מחסני ו/או חניות כאמור ,עלות של אלה תתווס" לאומד עלות
היח' המשוערת לגביו.
חלק היחסי של הצדדי בעלויות יעודכ בהתא.
.10.5

התקבולי מייחוד מחסני וחניות כאמור בסעי"  10זה יתווספו לתקציב
הפרוייקט.
מחסני וחניות שלא ירכשו על ידי הצדדי ,תשול עלות על ידי כלל הצדדי,
באופ שלכל צד תתווס" לעלויות בה יישא בפועל )וכ #ג לגבי העלות המשוערת
של יחידתו( ,העלות הכוללת של מחסני וחניות אלה כשהיא מוכפלת בחלקו
היחסי בעלויות.
מחסני וחניות אלה ירשמו וישמשו כרכוש משות" לכלל הצדדי.

.10.6

הגרלת מקומות החניה והמחסני
ייחוד והקצאת מקומות החניה )הבסיסיות והנוספות( והמחסני לחברי הקבוצה
יתבצע באמצעות הגרלה כמפורט להל:
.10.6.1

במועד שיקבע על ידי הנציגות )בתיאו ע מנהל הפרוייקט וע
היועצי המשפטיי( ובכל מקרה לאחר קבלת היתר בניה – יוזמנו
הצדדי לכינוס שמטרתו תהיה הגרלת מקומות החניה והמחסני.
)צד שיבצר ממנו להגיע ושלא ישלח נציג מיופה כוח מטעמו – ייוצג
לעניי ההגרלה על ידי היועצי המשפטיי – ולא תהיה לו כל טענה
ו/או תביעה בגי כ.(#

.10.6.2

במקרה בו יירש ביקוש עוד" לחניות ו/או מחסני תער #תחילה
הגרלה לקביעת זכאות של הצדדי המבקשי )במקרה הצור– #
תינת עדיפות לחניה שניה על פני חניה שלישית לאותו הצד וכ #הלאה(.

.10.6.3

במסגרת ההגרלה לא יוגרלו מקומות החניה והמחסני עצמ אלא
מספרי סידוריי ,אשר לפיה יקבע סדר הזכות לבחור חניות
ומחסני.
לדוגמא – מי שהגריל את הפתק מספר  – 1יהיה רשאי לבחור ראשו
את מקו החניה המבוקש על ידו ואת המחס המבוקש על ידו.
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.10.6.4

תחילה ,ולפני ביצוע ההגרלה ,יוענקו הפתקי עליה המספרי
הסידוריי הראשוני לבעלי מוגבלויות )שהציגו ,עד לאותו המועד,
אישור המצביע על זכאות למקו חניה מיוחד  /למנהל הפרוייקט(.

.10.6.5

לאחר מכ ,יוגרלו בי הצדדי להסכ זה ,אשר זכויותיה מיוחסות
ליח' דיור שמספר ) 200 / 193הפנטהאוזי( ,פתקי הנושאי את
המספרי הסידוריי העוקבי ) 8פתקי(.

.10.6.6

לאחר מכ יוגרלו יתר הפתקי ובאופ שבסופה של ההגרלה יאחז כל
אחד מהצדדי בפתק ועליו מספר סידורי מ  1ועד .200

.10.6.7

מנהל הפרוייקט והיועצי המשפטיי – יציגו לוח זמני לפגישות,
אליה יוכלו להגיע הצדדי ולבחור את מקו חניית.
לכל מספר סידורי תיקבע שעה על פי לוח הזמני האמור.
הפגישות יחלו לפחות  14יו לאחר מועד פרסו לוח הזמני האמור.
צד שלא יופיע במועד שנקבע לו – יביא בחשבו כי הלי הבחירה
והייחוד של החניות והמחסני יימש ללא הפסקה וכי במועד בו יגיע
יוכל לבחור מבי החניות והמחסני שנותרו.
בכל מקרה לא תתאפשר הקפאת בחירות או עצירת ההלי.#

.10.7

ע סיו חתימת הצדדי כול על הסכ זה יצור" לו תשריט החניות והמחסני
הכולל את ייחוד החניות והמחסני לכל יח' דיור.

.10.8

חניות ומחסני של צד המסחרי
.10.8.1

הצד המסחרי יהיה זכאי לייחוד של עד  16חניות ללא תלות במספר
החניות הנוספות המבוקשות על ידי יתר הצדדי.
במקרה בו הצד המסחרי יהיה מורכב ממספר צדדי ,יחולקו החניות
הנ"ל לפי חלק היחסי )בקירוב ככל האפשר ועל פי קביעת האדריכל(
של הצדדי המסחריי בשטח המסחרי.
יובהר כי עלות של חניות אלה )א" לא אחת מה( אינה כלולה באומד
חלקו של הצד המסחרי.

.10.8.2

הצד המסחרי יודיע במועד חתימתו על הסכ זה ,כמה חניות הוא
מבקש כי ייוחדו לחלקו.
ככל שיבקש הצד המסחרי לייחד לחלקו פחות מ –  16מקומות חניה –
יתר החניות יכללו כחלק מהחניות הנוספות כמפורט לעיל.
ככל שיבקש הצד המסחרי לייחד לחלקו יותר מ –  16מקומות חניה –
תעמוד בקשתו לחניות נוספות כאמור כחלק מבקשות יתר החברי –
בקשות שיוכרעו בהגרלה כמפורט לעיל.
)לצור #העניי תחשב בקשתו לחניה מס'  17כבקשת חבר אחר לחניה
שניה ,בקשתו לחניה מס'  18כבקשת חבר אחר לחניה שלישית וכ#
הלאה(.

.10.8.3

.11

מיקומ של החניות המיוחדות לצד המסחרי – יקבעו על ידי האדריכל
בטר תבוצע בחירת מקומות החניה על ידי יתר הצדדי.

שטח הגג
.11.1

כל שטחי הגג של הבניי )למעט שטחי הדרושי לש הצבת מערכות משותפות(
יחולקו בחלקי שווי בי הצדדי לה מיוחסות הזכויות ביח' הדיור שמספר
.200 – 197
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.12

.11.2

חלוקת השטחי כאמור וכ הקביעה לגבי הצור #בשטחי לש הצבת מערכות
משותפות ,תיקבע על ידי האדריכל .ככל הנדרש יקבעו האדריכלי )תו#
היוועצות ע היועצי המשפטיי( דרכי מעבר ,זיקות הנאה וכיוצ"ב.

.11.3

היועצי המשפטיי יטמיעו הוראות מתאימות במעמד רישו הבית המשות".

רישו הבית המשות
.12.1

כל אחד מהצדדי מסמי #בזה את היועצי המשפטיי )בעצמ או באמצעות
אנשי מקצוע רלוונטיי לטעמ( לנקוט בכל הפעולות הדרושות לרישו המגדל
כבית משות" בהתא לחוק המקרקעי ,התשכ"ט –  ,1969לרבות – מבלי לפגוע
בכלליות האמור – הכנת תשריט ,קביעת היחידות וההצמדות אליה ,ובכלל זה
חניות ,מחסני וכיוצ"ב ,הכל כפי שייקבע ע"י הנציגות ובהיוועצות ע מנהל
הפרוייקט.

.12.2

לאור ריבוי הצדדי בפרויקט ובכדי להימנע מריבוי דעות וחילוקי דעות בנושא
ניסוח תקנו הבית המשות" ,מוסכ כי ככל שלא יקבע אחרת על ידי היועצי
המשפטיי ו/או על ידי הנציגות ,ישמש התקנו המצוי כתקנו הבית המשות"
בשינויי המחויבי ,וכל צד נות מראש את הסכמתו להגשתו לרישו ולאישור
המפקח על רישו הבתי המשותפי ,שעה שתושל בנייתו של הבניי וייווצרו
התנאי המאפשרי את רישו הבניי כבית המשות".
היה ובמהל #ביצוע הפרויקט יחולו שינויי המחייבי את תיקו התקנו ו/או
בא המפקח על רישו בתי משותפי יורה על עריכת תיקוני בנוסח התקנו
הנ"ל ו/או ידרוש לשנותו ,מסכימי הצדדי מראש לכל שינוי שיידרש כאמור
וה מורי ומסמיכי בזאת את היועצי המשפטיי לית בשמ ובמקומ כל
הסכמה ,אשר תידרש בעניי זה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הצדדי מצהירי ומסכימי כדלקמ:
.12.2.1

כי היועצי המשפטיי יהיו רשאי א" לאחר מסירת היחידה למי מ
הצדדי וא" לאחר הרישו ,להגיש בקשות לשינוי צו רישו הבית
המשות" ,לשינוי התקנו והצמידויות המיוחדות ולשינוי המכנה
המשות" וחלק הדירות ברכוש המשות".
היועצי המשפטיי יהיו זכאי לפעול כאמור לעיל ,מבלי צור#
בהסכמת הצדדי לכ #ומבלי שמי מהצדדי יהיה זכאי להתנגד לכ#
וכל צד מוותר מראש ,בחתימתו על הסכ זה ,על כל טענה כנגד איזו
מ הפעולות המנויות בסעי" זה לעיל ,לרבות הזכות המוקנית לו על פי
סעי"  145לחוק המקרקעי ,תשכ"ט  ,1969ובלבד שזכויותיו ביחידה
ובחלקי הצמודי לה על פי הסכ זה לא תפגענה )פרט לשינוי הרכוש
המהווה את הרכוש המשות" בבניי ו/או חלקו היחסי של אותו צד
ברכוש המשות" הצמוד ליחידה(.

.12.2.2

כי היועצי המשפטיי יהיו רשאי לרשו הערות אזהרה וזיקות
הנאה לגבי המקרקעי ו/או הבית המשות" ו/או הרכוש המשות",
שתידרשנה ,בי היתר ,להבטחת זכויות דר #וחניה וזכויות שימוש
במתקני ובמערכות שנועדו לשימוש של בניני אחרי או של בעלי
דירות אחרי בבניי או של בעלי חלקות סמוכות למקרקעי ,ולרבות
זכויות מעבר לעירייה לש סילוק האשפה ו/או זכויות מעבר לחברה
לאספקת הגז וכיוצ"ב ,ובי היתר על פי הוראות המכרז והוראות מינהל
מקרקעי ישראל ובלבד שזכויות כל צד ביחידה ובחלקי הצמודי לה
על פי הסכ זה לא תפגענה )פרט לשינוי הרכוש המהווה את הרכוש
המשות" בבניי ו/או חלקו היחסי של אותו צד ברכוש המשות" הצמוד
ליחידה(.
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.12.2.3

כי היועצי המשפטיי יהיו זכאי ,בכל שלב וא" לאחר רישו הבית
המשות" ,לבצע כל פעולה שמטרתה חלוקת החלקה ו/או איחודה ו/או
חלוקתה מחדש והפרשת חלקי ממנה לצרכי ציבור ,בי בתמורה ובי
ללא תמורה ,ככל שאלה ידרשו על ידי הרשויות המוסמכות.

.12.2.4

כי כל עוד לא נרשמה זכות מי מ הצדדי ביחידה בלשכת רישו
המקרקעי ,לא יבצע צד ביחידתו כל שינויי ו/או תוספות החייבי
בקבלת היתר מהרשויות המוסמכות או המחייבי תיקו תשריט הבית
המשות" .א יעשה כ ,יהא חייב אותו צד לשאת בכל ההוצאות,
האגרות ,התשלומי ,החיובי והקנסות הקשורי בכ.#

.12.3

ברישו הבית המשות" ובכל המתייחס לכ #יפעלו היועצי המשפטיי כאמור
בנספח ד' וה יהיו רשאי להשתמש בסמכויותיה בהתא לייפויי הכוח נספח
ד'.1

.12.4

הוראות התקנו יחייבו ויזכו את הצדדי ,ג בתקופה שעד לרישו התקנו
בלשכת רישו המקרקעי.

מכירה והעברה
.13.1

כל אחד מהצדדי מתחייב שלא לאפשר ולא לגרו לשעבוד ו/או לעיקול זכות
מזכויותיו במקרקעי ,פרט לשעבוד הפרויקט לבנק ,כל עוד לא נסתיימה בניית
הבניי ולא נמסרה לו החזקה ביחידתו ,אלא בהתא להוראות ההסכמי ע
הבנק.

.13.2

כל צד )להל "הצד המעביר"( יהיה רשאי להעביר או להסב או למכור את
זכויותיו לפי הסכ זה לצד שלישי )להל "הצד הנעבר"( ,בהתקיי כל התנאי
הבאי:
.13.2.1

הצד הנעבר נטל על עצמו ,בחתימתו על הסכ זה ו/או בחתימתו על
הסכ בכתב לשביעות רצו היועצי המשפטיי ,את כל חובותיו
והתחייבויותיו של הצד המעביר עפ"י הסכ זה ונספחיו ,עפ"י מסמכי
ההלוואה וההסכ ע הבנק ,עפ"י החוזה לביצוע עבודות הבנייה ע
הקבל ועפ"י כל הסכ או התחייבות אחרת לה הצד המעביר הינו
צד ,וכ חת אצל היועצי המשפטיי על כל המסמכי לש כ,#
לרבות על כתב בקשה להעברת והמחאת זכויות לטובת הנעבר )כפי
שיימסר לו על ידי היועצי המשפטיי( וייפוי הכוח נספח ד'.1

.13.2.2

הצד הנעבר לקח על עצמו את כל התחייבויות הצד המעביר כלפי הבנק
עפ"י הסכ ההלוואה כאמור בסעי"  9לעיל ,חת אצל הבנק על כל
המסמכי הנדרשי על ידי הבנק והמציא לנציגות את הסכמת הבנק
בכתב להעברה.
מבלי לפגוע באמור לעיל ,עד למועד אישור הצד הנעבר בבנק המלווה,
חתימתו על כל המסמכי הנדרשי על ידי הבנק כאמור ופתיחת
מסגרת אשראי )והכל בהתא להסכ הליווי והוראות הבנק בעניי(,
יפקיד הצד הנעבר ,בהתא להוראות מנהל הפרוייקט ,בנאמנות אצל
היועצי המשפטיי בחשבו מיוחד שייפתח לצור #כ ,#סכו כס",
אשר ישמש לתשלומ של כל ההוצאות ו/או התשלומי השוטפי של
הקבוצה וזאת עד להשלמת התהלי #מול הבנק) .להל" :פיקדו העברת
זכויות"( .מתו #פיקדו העברת הזכויות הנ"ל ישולמו תשלומי על
חשבו התשלומי השוטפי של הקבוצה בגי הפרויקט בלבד ו/או
תשלומי מיסי בגי עסקת המכר .לא יועברו מתו #פיקדו העברת
הזכויות למוכר כספי ע"ח התמורה שנקבעה בי הצדדי בהסכ
ביניה.
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.13.2.3

הצד המעביר שיל את כל חיוביו וחובותיו על פי הסכ זה שמועד
חיוב הינו עד למועד ההעברה ,וקיבל את אישור הנציגות ומנהל
הקבוצה בכתב על כ.#

.13.2.4

להקלת ההלי ,#ובהתחשב במורכבות העברת זכויות בקבוצת רכישה,
ייוצג הצד המעביר על ידי היועצי המשפטיי וישל לה דמי טיפול
בס #בש"ח השווה ל –  0.35%מער #המכירה המלא בתוספת מע"מ
והוצאות.

.13.2.5

הצד המעביר והצד הנעבר קיימו את כל הוראות הדי והמציאו
ליועצי המשפטיי את כל המסמכי הדרושי לרישו העברת
הזכויות ,לרבות אישור מס שבח ,אישור מס רכישה ,ואישור הרשות
המקומית.

.13.3

היועצי המשפטיי יהיו רשאי לקבוע הוראות או דרישות נוספות ו/או אחרות
מהדרישות האמורות בסעי"  13זה וזאת בהתחשב במועד הבקשה להעברת
הזכויות ,שלב ההתקשרות ע הבנק וכיוצ"ב שיקולי.

.13.4

אי באמור בסעי" זה כדי לגרוע מהוראות הסכ שירותי הבניה.

הפרת ההסכ
בכל מקרה של אי קיו הוראות הסכ זה ע"י מי מהצדדי ,יהיו יתר הצדדי והנציגות
רשאי לתבוע מאותו הצד )להל "הצד המפר"( ,פיצוי בגי כל הנזקי וההוצאות שנגרמו
ליתר הצדדי ,בי במישרי ובי בעקיפי  ,עקב כ #ו/או פיצוי מוסכ בס ,4 100,000 #לפי
הגבוה מביניה .הצדדי מצהירי כי סכו זה מוסכ עליה וסביר בעיניה כפיצוי
מינימלי מוסכ מראש בגי נזקי הפרת את ההסכ.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,תהיה הנציגות מוסמכת לפעול בש הצדדי
המקיימי הסכ זה )בי היתר באמצעות ובהיוועצות ע מנהל הפרוייקט והיועצי
המשפטיי( כנגד הצד המפר ,על מנת לממש את זכות של אות צדדי על פי סעי" זה.
למע הסר ספק ,ג הימנעות מחתימה על כל המסמכי הנדרשי לצור #ביצוע הפרויקט
עפ"י הוראות הנציגות ,לרבות אלו שנדרשו ע"י הבנק  ,תיחשב כהפרת הסכ זה ותזכה את
הצדדי בסעדי המנויי לעיל ולהל.

.15

תרופות
.15.1

מבלי לפגוע בהוראות סעי"  14לעיל ,במקרה של אי קיו הוראות ההסכ יחולו
על הצד המפר ההוראות הבאות:
.15.1.1

הנציגות תהיה מוסמכת להודיע לצד המפר ,בש כל הצדדי האחרי
להסכ זה ,כי עליו לתק את ההפרה תו #המועד שייקבע על ידה .לא
תוקנה ההפרה עד המועד הנ"ל ,תהיה הנציגות רשאית ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,לאכו" את קיומו של הסכ זה על הצד המפר ,כפי
שתמצא לנכו או לבטל את ההסכ ככל שהדבר נוגע לצד המפר ,מבלי
שיהא בכ #בכדי לפגוע בתוק" ההסכ בי שאר הצדדי להסכ זה.

.15.1.2

בוטל ההסכ ע"י הנציגות ככל שהדבר נוגע לצד המפר ,יחולו ההוראות
הבאות:
.15.1.2.1

יראו את המפר כמעמיד באופ בלתי חוזר את מלוא
זכויותיו במקרקעי ובפרויקט למכירה והנציגות תפעל
מיידית ,באמצעות היועצי המשפטיי ,על מנת להעביר
את זכויותיו של הצד המפר ,לרבות זכויותיו במקרקעי
ובפרויקט ,לכל מי שתמצא לנכו ,כולל למי מהצדדי
האחרי ,בתמורה ובתנאי שתמצא לנכו – הכל עפ"י
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שיקול דעתה הבלעדי ובכפו" להוראות הסכ שירותי
הבניה .היועצי המשפטיי יפעלו בש הצד המפר
להשגת כל האישורי וההיתרי שיהיו דרושי ,בא
דרושי ,לביצוע ההעברה הנ"ל.
כל אחד מהצדדי מצהיר באופ מיוחד כי ברור לו כי
במקרה של מכירה כפויה כאמור – יכול ויח' הדיור
תימכר לצדדי שלישיי במחיר הנמו #ממחירי השוק
וזאת בהתא לנסיבות העניי ובעיקר לנזק שיכול
להיגר לקבוצה מהעיכוב שנותר )א נוצר( בהתקדמות
הפרוייקט.
.15.1.2.2

היועצי המשפטיי יהיו רשאי להשתמש בסמכות
על פי ייפוי הכוח נספח ד' 1ולהסדיר ע הבנק את
העברת זכויותיו של הצד המפר על/פי הסכ ההלוואה
ע הבנק למי שירכוש ממנו את זכויותיו.
בחתימתו על הסכ זה ועל ייפוי הכוח ,נספח ד' ,1נות
כל צד להסכ זה הרשאה בלתי חוזרת לנציגות לפעול
מול הבנק ולהורות ליועצי המשפטיי לחתו על כל
כתב ביטול ו/או תיקו ו/או מחיקה של המשכו ו/או
המשכנתא שיהיו רשומות לטובת הבנק על זכויותיו
במקרקעי ו/או בפרויקט.

.15.1.2.3

הצד המפר מוחל ומוותר בזאת מראש על כל טענה או
דרישה או תביעה כנגד היועצי המשפטיי ,המארג,
המנהל ,הנציגות ,חברי הנציגות ומי מהצדדי להסכ
זה ,בגי כל מעשה או מחדל שלה או של מי מה בקשר
לאמור בסעי" זה ,והוא יהיה מנוע מלטעו כל טענה,
להעלות כל דרישה ולתבוע כל תביעה בקשר לכ.#

.15.1.2.4

הנציגות ,באמצעות היועצי המשפטיי והמנהל,
תאפשר ,בדר #ובתנאי שייקבעו על/ידה לפי שיקול
דעתה ,למי מבי שאר הצדדי להסכ זה ,לרכוש את
זכויותיו לשעבר של הצד המפר ,לפני שאלו יוצעו לצד
שלישי ,בכפו" להוראות הסכ שירותי הבניה.

.15.1.2.5

כל הסכומי שיתקבלו בתמורה להעברת זכויותיו
לשעבר כנ"ל של הצד המפר ,ישולמו לידיה הנאמנות
של היועצי המשפטיי וישמשו לפרעו התשלומי
הבאי ,עפ"י סדר כתיבת )סכומי ,אשר יתקבלו
כאמור ואמורי לשמש לפרעו חובות הקבל ישולמו
לחשבו הבנק(:
א.
ד.
ב.
ג.
ה.
ו.
ז.

תשלו מס השבח החל בקשר ע העברה הנ"ל.
פרעו יתר המיסי ,האגרות ,ההיטלי ויתר
התשלומי והחובות הנובעי מההעברה הנ"ל
והחלי על פי כל די על הצד המפר.
פרעו חובות לבנק.
פרעו חובות לקבל.
פרעו חובותיו לנציגות ,למארג ,למנהל,
לאדריכלי ולכל גור אחר עפ"י הוראות הסכ
זה.
השבת כספי לצדדי בגי תשלומי שנאלצו
לשל תחת הצד המפר.
תשלו שכ"ט מוגדל ליועצי המשפטיי בשיעור
של  ,2%בתוספת מע"מ מהעלות המשוערת של יח'
הדיור.
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ח.

.15.2

יתרת הסכו תושב לצד המפר ובלבד שאינה עולה
על הסכומי ששיל עד לאותו המועד בגי
הפרוייקט.

.15.1.2.6

היה והתמורה שהתקבלה לפי ס'  15.1.2.5לעיל לא
תספיק לכיסוי מלוא התחייבויותיו של הצד המפר,
מתחייב אותו צד להשלי את ההפרש תו 14 #יו מיו
שיידרש לכ #ע"י הנציגות.

.15.1.2.7

מי שירכוש את זכויותיו לשעבר כנ"ל של הצד המפר,
יהיה חייב כתנאי מוקד לתקפות הרכישה ,להצטר"
כצד להסכ זה ונספחיו ,להסכ המימו ע הבנק,
להסכ שירותי הבניה ,ולפי דרישת הנציגות ,ג לכל
הסכ או התחייבות אחרת של הצדדי ,ודינו יהיה
כאילו היה צד להסכמי אלה במקו הצד המפר,
מלכתחילה .על הרוכש האמור יהיה לחתו על כל
המסמכי עליה חתומי הצדדי ,לרבות על ייפויי
הכוח נספח ד'.1

.15.1.2.8

לצד המפר לא תהיה כל זכות ו/או סעד מכל מי וסוג
שהוא ,פרט לזכותו לקבל את יתרת התמורה ,א תהיה
כזו ,לאחר ביצוע כל התשלומי הנקובי בסעי"
 15.1.2.5דלעיל.

.15.1.2.9

א" צד לא יהיה רשאי והוא א" מתחייב שלא לבטל
הסכ זה עקב הפרתו ע"י צד אחר.

.15.1.2.10

היועצי המשפטיי יהיו רשאי לבקש מבית המשפט
למנות כונס על זכויותיו לשעבר של הצד המפר ,לרבות
חלקו במקרקעי ,על מנת לבצע את ההוראות הכלולות
בהסכ זה.

ידוע לכל אחד מ הצדדי כי הבנק יהא רשאי ,א #לא חייב ,לסרב להעמיד למי
מהצדדי הלוואה ו/או לשחרר כספי ממסגרת האשראי שהועמדה לו ו/או
להעמיד לפירעו מיידי ולממש באופ מיידי את הבטוחות שניתנו לו במלוא ,הכל
בכל אחד מהמקרי הבאי וזאת מבלי שתוטל עליו חובה לנמק את החלטתו:
.15.2.1

א יוטל עיקול על זכויותיו של מי מהצדדי בפרויקט ו/או על כל
בטוחה אחרת שניתנה להבטחת ההלוואה או על כל רכוש אחר של מי
מהצדדי ו/או א תיעשה פעולת הוצאה לפועל לגבי זכויותיו של מי
מהצדדי בפרויקט או לגבי כל בטוחה אחרת שניתנה להבטחת
ההלוואה למי מהצדדי.

.15.2.2

א יעשה מי מהצדדי מעשה פשיטת רגל או א יינת נגדו צו כינוס
נכסי או א יזמי מי מהצדדי אסיפת נושי לצור #הסדר נושי או
א ימונה נאמ למי מהצדדי.

.15.2.3

א מי מהצדדי יוכרז כפסול די או א ימונה לו אפוטרופוס או א
חו"ח יל #לעולמו.

.15.2.4

א יתקבלו צו ו/או החלטה של רשות שיפוטית מוסמכת האוסרת על
הבנק לשחרר כספי ממסגרת האשראי של מי מהצדדי.

.15.2.5

תנאי נוספי כפי שייקבע במו"מ בי מארג הקבוצה והיועצי
המשפטיי לבי הבנק.
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.15.3

מייד ע היוודע קרות אחד מהאירועי המפורטי להל
ההפרה"( יחולו ההוראות המפורטות בסעי"  15.4שלהל:
.15.3.1
.15.3.2

.16

)להל" :אירוע

לא עמד איזה מהצדדי בהתחייבויותיו כלפי הבנק לתשלו איזה
מתשלומי ההלוואה על פי מסמכי ההלוואה ו/או כל מסמ #ו/או הסכ
אחר אשר נחת בינו לבי הבנק.
לא עמד מי מהצדדי בהתחייבותו לשל את ההו העצמי במלואו או
בחלקו ,כאמור בהסכ השיתו" .לעניי זה ,מוסכ בי הצדדי כי מת
הודעה לצדדי באמצעות הנציגות ולבנק על ידי מנהל הפרוייקט כי
המשתת" לא עמד בהתחייבות זו תשמש כראיה מכרעה לעניי זה,
והבנק /ואו הנציגות לא יידרשו לבדוק הא שיל המשתת" את ההו
העצמי במלואו או בחלקו.
)הצדדי הנזכרי בסעיפי  15.3.1ו 15.3.2/לעיל ,יקראו להל" :הצד
המפר"(.

.15.4

ע קרות אירוע כאמור לעיל יפעלו הצדדי באמצעות הנציגות ו/או באמצעות
היועצי המשפטיי להמציא לאישור הבנק ,צד חלופי )להל" :הצד החלופי"(.
ידוע לצדדי כי המצאת הצד החלופי כאמור בסעי" קט זה כפופה לאישורו של
הבנק עפ"י שיקול דעתו המקצועי והבלעדי ולפתיחת תיק אשראי ע"י הצד
החלופי והכל על פי התנאי כפי שיוסכ ע הבנק ,וחתימתו על כל המסמכי
הנדרשי לש כ ,#כאמור בהסכ זה .כ מותנה אישורו של המשתת" החלופי
בכיסוי כל יתרת ההלוואות שנטל הצד המפר מהבנק וכל האשראי והחובות
כלפי הבנק ,לרבות תשלו עמלת פירעו מוקד בגי הפירעו המוקד של
ההלוואות עקב הפרת התחייבויותיו של הצד המפר כאמור לעיל בסכו
המקסימאלי המותר לפי צו הבנקאות )עמלות פירעו מוקד( ,התשס"ב 2002 /או
כל צו או הוראת חיקוק שיבואו במקומו או תחתיו הכול כאמור בחוזה ההלוואה
ונספחיו ,וכ שכ"ט ,אגרות והוצאות שחלי על הצד המפר עפ"י מסמכי ההלוואה
ועל פי כל מסמ #אחר שנחת בי הבנק לצד המפר.

.15.5

הוראות סעיפי  15.4–15.2יכול ויעודכנו בהתא לדרישות הבנק ועל פי קביעת
היועצי המשפטיי.

בוררות
.16.1

כל סכסו #שיתגלה בי הצדדי ,בינ לבי עצמ או בינ או מי מה לבי
הנציגות ,בכל עניי הקשור בהסכ זה ובביצוע הוראותיו ,בקיומ ו/או בהפרת,
יובא להכרעתו של בורר ד/יחיד ,אשר ימונה ע"י היועצי המשפטיי .חתימת
של הצדדי על הסכ זה דינה כדי חתימה על הסכ בוררות ויחולו עליו
הוראות חוק הבוררות התשכ"ח –  .1968הבורר לא יהיה כפו" להוראות הדי
המהותי אלא להוראות הסכ זה ולרוחו ,יהיה פטור מכללי הראיות ומסדרי
הדי הנהוגי בישראל ,החלטתו תהא סופית והוא יהיה חייב לנמקה.

.16.2

הבורר יהיה מוסמ #לתת סעדי זמניי ,לרבות צווי עיקול ,עכבו ותפיסה וכ
החלטות ביניי אחרות כפי שייראה לו לנכו ולצודק.

.16.3

כל צד לבוררות מתחייב בזאת באופ סופי ומוחלט לוותר על סעד של עיכוב
תשלומי וכ על סעד של עיכוב בדר #כלשהי של התקדמות ביצוע הוראות הסכ
זה או התקדמות ביצוע הפרויקט .קיו הבוררות לא יעכב את המש #ביצוע
הפרויקט ,ואת התשלומי שעל כל צד לשל לפי הוראות הסכ זה.

.16.4

כתנאי לתחילת הלי #הבוררות מתחייבי כל הצדדי לו ,לרבות הצד שביקש את
ההלי ,#לשל את כל התשלומי אות ה נדרשו לשל עד לאותו מועד וכ
לשאת בעלות ההלי #בחלקי שווי )עד להכרעה – בה תיכלל הוראתו של הבורר
לגבי הנשיאה בעלויות אלה(.
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.17

שונות
.17.1

כל אחד מהצדדי מתחייב בזאת כי א יוטל על זכות מזכויותיו על פי הסכ זה
ו/או על פי ההסכ לרכישת המקרקעי ,שעבוד ,עיקול ,או כל חוב אחר ו/או א
ימונה לו כונס נכסי או יוצא כנגדו צו מינוי מפרק זמני או קבוע ,צו פרוק או צו
מינוי נאמ או צו פשיטת רגל ,לפי העניי ,להסיר ו/או לבטל תו 90 #יו מיו
הטלת או הוצאת ,לפי העניי ,וזאת על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית.

.17.2

לא הוסרו השעבוד או העיקול או לא בוטלו הצווי או המינויי הנ"ל במועד
האמור ,ישקלו היועצי המשפטיי ,בא הדבר פוגע בזכויות יתר הצדדי ו/או
ברישומי כלשה שיש לבצע בלשכת רישו המקרקעי לגבי יתר הצדדי,
ובמקרה שכזה ,ייחשב הדבר כהפרת תנאי עיקרי של הסכ זה ויחולו הוראות
הסעיפי  15 / 14לעיל .במקרה של הפרה כנ"ל ,הנציגות תנקוט בכל האמצעי
לש מימוש מיידי של זכויותיו של אותו הצד בפרויקט .תארי #ההפרה ייחשב
כתארי #הוצאת הצו או הטלת העיקול או השעבוד .מבלי לפגוע באמור בסעי"
קט זה ,יהיה חייב הצד המפר לפצות מיידית את כל הצדדי האחרי בסכו
הנזק שייגר לה בנסיבות הנ"ל.

.17.3

כל אחד מהצדדי מתחייב בזה לא לפעול להוצאת צו מניעה ולא לנקוט פעולה
כלשהי ,משפטית או אחרת ,נגד צד אחר ,נגד חבר נציגות ,נגד הקבל ,נגד הבנק,
נגד רואה החשבו ,השמאי ,נגד היועצי המשפטיי ,או נגד צד שלישי ,אשר
עלולי לגרו לעיכוב כלשהו בביצוע הוראות הסכ זה או בביצוע הפרויקט.

.17.4

כל הצדדי מתחייבי לפעול במשות" ככל שיידרש על מנת לאפשר את ביצועו
של הסכ זה והוצאתו אל הפועל בדר #הטובה ביותר עבור הצדדי כול .כמו
כ ,מתחייבי הצדדי להופיע בכל עת ובכל מקו ,לתת כל הצהרה ,מסמ #או
חתימה ,ולשל כל תשלו כפי שיידרש על ידי הנציגות ו/או על ידי היועצי
המשפטיי ו/או על ידי המנהל על מנת להשלי ביצועו של הסכ זה בדר#
המהירה והיעילה ביותר.

.17.5

הסכ זה קובע ומסדיר סופית את כל המוסכ בי הצדדי ולא יהיה תוק" לכל
שינוי ,תוספת ו/או הסכמה אחרת ,אלא א נחתמו ונעשו בכתב ע"י כל הצדדי
לו .א" אחד מהצדדי ,לא יהיה אחראי לכל התקשרות קודמת ,הבטחה ,מצג,
פרסו ,הצהרה ,מודעה ,תכניות רעיוניות ,תכניות ראשוניות ,השפעה או
התחייבות בע"פ או בכתב של כל מא דהוא שהוצגו למי מהצדדי לפני חתימת
הסכ זה ,וע חתימת הסכ זה ה ייחשבו כבטלי.

.17.6

מובהר ומוסכ בזאת בי הצדדי כי אי בחתימת על הסכ זה משו יצירת
שותפות ביניה במוב פקודת השותפויות )נוסח חדש( ,התשל"ה –  .1975כל אחד
מהצדדי מתחייב בזאת ,בהתחייבות בלתי חוזרת ,שלא לדרוש את הפסקת
יחסי השיתו" שלפי הסכ זה ,וזאת עד לרישו הפרויקט כבית משות" וייחוד
זכויותיה של כ"א מהצדדי בו בלשכת רישו המקרקעי.
בגי הסכ זה תירש הערת אזהרה לפי ס'  126לחוק המקרקעי.

.17.7

כתובות הצדדי הינ כמפורט בהסכ זה או כל כתובת אחרת בישראל שצד
יודיע לנציגות בכתב .כל הודעה שתשלח בדואר רשו בישראל לכתובת בישראל
כאמור ,תחשב כאילו הגיעה לתעודתה  72שעות לאחר מסירתה לדואר למשלוח.
כל אחד מהצדדי ימסור למארג )על מנת שזה יערו #את הנתוני וימסור אות
לנציגות ע התגבשות הקבוצה( את כל פרטי הקשר האישיי שלו ולרבות כתובת
מייל.
משלוח מייל על ידי הנציגות ,היועצי המשפטיי ,מנהל הפרוייקט או מארג
הקבוצה ייחשב כמסירת הודעה לכל דבר.
הצדדי מאשרי למארג ו/או לנציגות ו/או ליועצי המשפטיי ו/או לכל נות
שירותי לקבוצה לכלול את כתובת המייל שלו במסגרת משלוח מיילי,
שיישלחו מעת לעת לכלל חברי הקבוצה והדרושי לש ניהולו של הפרוייקט.

28

ולראיה באו הצדדי על החתו:
הצדדי – על פי הטבלה שלהל:
יח'

חתימה

ת.ז

חתימה

ת.ז

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
29

יח'

חתימה

ת.ז

חתימה

ת.ז

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
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יח'

חתימה

ת.ז

חתימה

ת.ז

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
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יח'
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

חתימה

ת.ז

חתימה

ת.ז
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יח'
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

חתימה

ת.ז

חתימה

ת.ז
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