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  הרצליה, "מעונות שרה "פינוי בינוי בשכונתלהסכמה 
  
  
  
 ____ _________- ו____________. ז. תת/ נושא____________ אנו הרינו מאשרים בחתימת ידינו כי  .1

_ _____________בבנין שכתובתו  ___ חדרים בקומה__ י דירה בת /שהננו בעל, ____________. ז. תת/נושא

בכל הקשור תיזמו ותפעלו נותנים בזאת הסכמתנו כי , _____תת חלקה _____, חלקה ______, גוש , בהרצליה

  ). "הפרויקט": להלן( בהרצליה "מעונות שרה"  פינוי בינוי בשכונת– פרויקט התחדשות עירוניתל

  :להלןשהפעולות את לשם כך אנו מסכימים כי תבצעו   .2

,  מחוז תל אביבה המחוזיתייצוג מול רשויות התכנון לרבות הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה והועד  2.1

  . עד לאישורה הסופיהשגת מירב הזכויותבכל הקשור לתוכנית בנין עיר חדשה לפינוי בינוי לצורך 

 .המיסיםרשויות או /או מינהל מקרקעי ישראל ו/ביצוע בדיקות שונות מול לשכת רישום המקרקעין ו  2.2

יועצים , יםלרבות אדריכל,  אנשי מקצועהם שלישירותב שימושופות לביצוע הפרויקט ולצורך כך בדיקת חל  2.3

 .ב"צ וכיועורכי דין, םשמאי, תכנוניים

 . באמצעות מכרזיקט ובחירת החברה שתבצע את הפרו וחברות יזמיותמ מול חברות בנייה"ניהול מו  2.4

 .הפרויקטסיום מועד מסכימים שתייצגו אותנו עד לאנו   .3

הסכם מכר  בין חברת בניה שתיבחרהסכמתנו לייצוג ניתנת על בסיס העובדה שבסוף התהליך ייחתם בינינו ל  .4

   :תחת הידיעה כי תפעלו להשגת מירב הזכויות,  מהאמור להלןשבמסגרתו נקבל את התמורות שלא יפחתו

וראות מוסדות י ה" שניתן יהיה להקצות עפיהמקסימאלבשטח   ומרפסת שמשד"דירה חדשה כולל ממ  4.1

בבנין חדש ומודרני ,  ומחסןחניה תת קרקעית,  בשכונההדירות הקיימותושטחי  תוך איזון בין סוגי התכנון

   .עם מעליות ואשר עמיד בפני רעידות אדמה

  . לדירה השכורה ולדירה החדשהדמי השכירות למשך תקופת הבניה ואת הוצאות העברת דירתנו  4.2

  .תשלומי מיסים ותקופת הבדק, דמי השכירות לתקופת הבניה, דירתנועבור בנקאיות ערבויות   4.3

עלויות , עלויות תכנון הפרויקט ויועציו,  נחויב בכל תשלומי המיסים והיטלי ההשבחה בגין העסקהמובהר כי לא  .5

  .בניית הפרויקט או בכל עלות שהיא

 . או כל פעולה אחרת בה דירתנו הנוכחיתמכירתאינה מגבילה את לעיל כאמור עוד מובהר כי הסכמתנו לייצוג   .6

  

  :באנו על החתוםו
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