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מגרש לשעבר )  10423בגוש  300כחלקה  מהוונת של המקרקעין הידועים והחברה הינה חוכרת בחכירה  : הואיל
  160  -ו  96,97,128,141גם כחלק מחלקות    ה עושהייתה יד,  3520296673לפי תוכנית מפורטת מס'    208

שמספרו    (;10423בגוש   ישראל  מקרקעי  רשות  בתיק  המהוון  החכירה  בחוזה  כמפורט  והכל 
 להסכם זה;   2כנספח א'א', וכמפורט באישור הזכויות המצ"ב 38156326

מתעתדתוהחברה   : והואיל או  על    מקימה  להלן,להקים  כהגדרתו  בוהפרויקטאת    המגרש,  אשר  ייכלל   , 
 היתר הבניה כהגדרתו להלן; , עפ"יהממכר נשוא הסכם זה

ה הסביר  לבין בנק או כל מוסד פיננסי אחר לפי שיקול דעת  ונחתם  או עומד להיחתם בין החברה :והואיל
"  של )להלן:  "הבנק החברה  או  המממן"  לבניית  הבנק  בקשר  פיננסי  ליווי  למתן  הסכם   )"

עומ ו/או  שעבדה  והחברה  המממן  לש ת  ד הפרויקט,  הבנק  לזכות  במקרקעין  זכויותיה  את  עבד 
כנדרש   בטוחה  לרוכש  ינפיק  המממן  והבנק  סכום  הגבלת  ללא  ראשונה  מדרגה  במשכנתא  הנ"ל 

 עפ"י הדין.

והרוכש מעונין לרכוש מאת החברה את הממכר נשוא הסכם זה, והחברה מוכנה למכור לרוכש את   : והואיל
 ;זה הממכר והכל בהתאם לכל הוראות הסכם

 
 לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן : 

 מבוא ונספחים  .1

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  1.1

 להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים:   1.2
 חוזה חכירה. - 1נספח א/ 

 אישור זכויות.   -2נספח א/
 מפרט טכני;    -   3נספח א/

 תוכנית ההצמדות;    – 1נספח ב/ 
 ;)טרם נתקבל( הבניה תרהי   -2נספח ב/
 תשריט הממכר;     - 3נספח ב/
 (; 2תכניות לפי חוק המכר )דירות(, למעט תשריט הממכר )נספח ב/      -4נספח ב/

 מחיר הממכר ותנאי תשלום;  -    נספח ג' 
 ;מסירת תכניותאישור הרוכש בדבר   -   נספח ד'

 נוסח יפוי כוח בלתי חוזר;  - נספח  ה' 
 כח לטובת משרד הבינוי והשיכון ולטובת רמ"י וייפ   -1נספח ה/

 נספח הצמדות;     - נספח ו' 
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 מידע לרוכש הדירה לפי הוראות חוק המכר ]דירות[ )הבטחת השקעות(;   – נספח ז'
ח'   בחירת    -נספח  לפי  אחרת  הוצאה  של  )או  בוני הארץ  התאחדות  של  ותחזוקה  הוראות שימוש 

 החברה(; 
 אם להוראות רמ"י ומשרד הבינוי והשיכון.התב תכתב התחייבו -נספח ט'
 תצהיר על פי הוראות רמ"י ומשרד הבינוי והשיכון.  -נספח י'

 אישור משרד השיכון בדבר זכאות הרוכש לרכישת דירה במחיר למשתכן. -נספח יא'
 . )נספח הבנק המלווה( נספח רוכשים -'נספח יב

 היתר בנייה. נספח היעדר   -נספח יג' 
 נספח חנית נכה.    -נספח יד'

  

 ה של סתירה בין הנספחים לבין הסכם זה תהא העדיפות )בסדר יורד( כדלקמן:קרבכל מ 1.3
 ההסכם - 

 ( 3המפרט הטכני )נספח א/  -
 ( 3תשריט הממכר )נספח ב/  -
 ( 1תכנית ההיתר )נספח ב/ -
 ( 4תוכניות )נספח ב/ -

 פרשנות והערות שוליים  .2

א 2.1 לכל  המתייחסות  כותרות  או  שוליים  באהערות  בהסכם  הסעיפים  מן  הקריאה   ותחד  על  להקל 
 בלבד ואין להיזקק להן בפירוש הוראות ההסכם.

בין  2.2 והמותנה  המוסכם  כל  את  במלואם  משקפים  נספחיו  על  זה  הסכם  תנאי  כי  בזאת  מוסכם 
הצדדים בכל הקשור בעסקה נשוא הסכם זה וכל הנובע מכך, וכי הרוכש רוכש את הממכר על סמך  

 .  ל נספחיוהוראות הסכם זה ע

 הגדרות  .3

הצהרה,   כםבהס  קיימת  פירוש  שבצד  מקום  ובכל  שבצידם,  הפרושים  להלן  למונחים  יהיו  ובנספחיו  זה 
התניה, התחייבות ו/או הסכמה יהיו אלה חלק בלתי נפרד מחובותיהם והתחייבויותיהם של הצדדים לפי 

 הסכם זה:
 

או   " המגרש" 
או   "החלקה" 

 המקרקעין" 

ת  208מגרש  )לשעבר    10423בגוש    300חלקה   מס' וכלפי  מפורטת  נית 
      (160 -ו 96,97,128,141גם כחלק מחלקות   הידוע ,3520296673

   
זה הפרויקט"  " הסכם  להוראות  בהתאם  במקרקעין  יוקם  אשר  הבניה    פרויקט 

 .   והוראות חוברת המכרז 
   
זה   הבניין"  " הסכם  להוראות  בהתאם  במגרש  יבנה  אשר  ולסטיות  והמכרז  הבניין 

 המכר דירות )טופס של מפרט(.   צו המותרות על פי  
   
המתוארת   הממכר"  " הדיור  א/יחידת  )תשריט   3ב/-ו  3בנספחים  זה  הסכם  של 

ההיתר  בתכנית  והמסומנת  בבניין;  תיבנה  אשר  והמפרט(,  הממכר 
,  בקומה    ___במספר   "______   לכיוון ___  לה  הדירה )להלן:  ואשר   )"

המפור ההצמדות  ו' טות  יוצמדו  זה    בנספח  ההצמדות( )נלהסכם  ספח 
של   המשותף  ברכוש  חלק  ההצמדות הבניןוכן  לאחר  יוותר  אשר   ,

 המיוחדות ליחידות אחרות בבניין ולממכר עצמו. 
. . . 

לפי חוק המקרקעין,   בית משותף"  " כבית משותף  וירשם  יבנה במקרקעין  הבנין אשר 
 הכל כאמור בהסכם זה. 

   
למו  לוםהתש מחיר הממכר"  " לשלם  הרוכש  כאמור    כרשעל  הממכר  ג' תמורת  בנספח 

 . בנספח ג' הוראות הסכם זה ובתוספת הפרשי הצמדה עפ"י הנקבע  וביתר 
   
חוק המכר   "

 ]דירות[" 
התשל"ג  ]דירות[  המכר  והתקנות 1973-חוק  ותיקוניו  תוספותיו  על   ,

 מכוחו.
. . . 
,  1975  -ל רוכשי דירות( תשל"הש  )הבטחת השקעות  ]דירות[  חוק המכרחוק המכר ]דירות[   "
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 . 1974על תוספותיו ותיקוניו והתקנות מכוחו  )הבטחת השקעות(" 
   
מימון   משכנתא"  " לצורך  אחר  פיננסי  מוסד  או  בנק  מאת  הרוכש  הלוואה שיקבל 

 ו/או מימון חלקי של רכישת הממכר על פי הסכם זה. 
. . . 
 או המפרט"  "

 "המפרט הטכני"  
הטכ לעבודוהמפרט  בהתאם  ני  בניה  המהווה לחת  )דירות(,  המכר  וק 

 . ובלבד שלא יפחת מהמפרט המחייב להסכם זה 3נספח א/ 
   
 להסכם זה.  1נספח א/חוזה החכירה  חוזה החכירה"  "

   
מסמכי  " או  המכרז" 

 המכרז" 
 , על כל נספחיו.72/2019מכרז חי/ 

   
 להסכם זה.  2א/פח כנסאישור הזכויות המצורף  אישור זכויות"    "
. . . 
אשר  הצמדות מיוחדות"  " מהפרויקט  ו/או  מהמגרש  ו/או  מהבניינים  ו/או  מהבניין  חלקים 

נספח יוצאו מן הרכוש המשותף, כנקבע בנספח ההצמדות להסכם זה )
 (, ויוצמדו ליחידה/יחידות מסוימות. ו'

   
המגרש"   " פיתוח 

"עבודות    -או
 הפיתוח במגרש" 

ההסכם בינה לבין משרד  י  בצע על פאשר על החברה לעבודות הפיתוח  
פי  על  לבצע  החברה  שעל  העבודות  כי  מובהר  כאשר  והשיכון;  הבינוי 

 ההסכם הנ"ל, הינן עבודות פיתוח במגרש בלבד.
   
או  " סביבתי"  פיתוח 

הפיתוח  "עבודות 
 הסביבתי" 

כל עבודות הפיתוח למעט עבודות פיתוח המגרש כהגדרתם לעיל, אשר 
כוללות בין השאר את כל עבודות הפיתוח ה  ן מבוצעות על ידי היזם,אינ

העל   בכבישים,    –והתשתיות  בדרכים,  קרקעיות  והתת  קרקעיות 
לראש  פיתוח  עבודות  לרבות  הציבוריים  השטחים  ובכל  בשבילים 
הרשות   ידי  על  יבוצעו  אשר  המגרשים  לגבולות  לסמוך  עד  או  המגרש 

  . בהתאם להוראות המכרז המקומית
 , על תוספותיו והתקנות מכוחו.1969-קעין, התשכ"טקרחוק המ חוק המקרקעין"  "
. . . 
   .30.06.2023 הדירה תימסר לרוכש בהתאם להוראות הסכם זה ביום מועד המסירה"  "

   
ו/או  עורך הדין"  " ו/או  יוסף  ניר  ו/או  אלטמן  מאיר  שרון  ו/או  גבעון  יהושע  עוה"ד 

אריאל ארז ו/או ב.    ע.ו/או    עזרא  ו איתםא/ו  יעקב טבח ו/או גל שרביט
 . 34741חיפה   16קלדאוי, מדרך הים 

. . . 
תקופת הבדק ו/או תקופת האחריות בהתאם לנסיבות העניין כהגדרתן  תקופת הבדק"  "

 בחוק המכר ]דירות[.
. . . 
המופיעות   הודעה בכתב"  " הצדדים  כתובות  עפ"י  למשנהו  מהצדדים  מי  של  הודעה 

 . להסכם זהבמבוא 
. . . 
הבניין   וכנית ההצמדות" ת " ב/תכנית  הדין,    1נספח  עורך  אצל  המופקדת  זה,  להסכם 

 כהגדרתו לעיל. 
   
וכן כל היתר נוסף ו/או לאחר קבלתו,  להסכם זה    שיצורףהיתר/י הבניה   היתר הבניה"  "

   להלן.  4.3שינוי להיתר ככל שיתקבל מעת לעת, בכפוף לאמור בסעיף 
   
 ום האחרון על חשבון מחיר הממכר, כנקבע בנספח ג'.שלהת   אחרון" התשלום ה "

   
 הבטוחה"  "

 

 
 

 בטוחה על פי חוק המכר דירות )הבטחת השקעות(.
 

המממן"  "הבנק  או  בו    -"הבנק"  תבחר  החברה  אשר  פיננסי  מוסד 
לרוכשי   יעמיד  אשר  הפרויקט,  לבניית  בקשר  פיננסי  ליווי  ליתן 

בפרויקט   להיחידות  המכר בטוחות  חוק  )הבטחת  ]  פי  דירות[ 
 השקעות(, ואשר לזכותו ישועבדו המקרקעין והפרויקט 

 
 הוראות שימוש  "

 ותחזוקה" 
נספח ח' ,  כשהן חתומות על ידי החברה  הוראות תחזוקה ושימוש בממכר

 להסכם זה, אשר הרוכש מאשר בחתימתו על הסכם זה את קבלתן. 
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 המכירה  .4

והר 4.1 לרוכש  בזאת  מוכר  רוכשהמוכר  מאת    וכש  את  ומהבזאת  המהוונת כר  החכירה    זכות 
 . זההכל בהתאם לתנאי הסכם  ,בממכר

,  וסביבתו  מגרש ה  בבדיקה סבירה לפני חתימתו על הסכם זה אתלרוכש נתנה האפשרות לבחון   4.2
ולבדוק וכן   תכניות    לראות  ה  בניןאת  לגבי  החלות  וסביבתוהעיר  המכרז,   , מגרש  מסמכי    את 

רבות מחיר הממכר וכל התשלומים שעליו לשלם  ל  ,כל נספחיו  על  כם זהאת הס  תוכנית ההיתר,
המתייחסים   והמסמכים  המפרטים  הפרטים,  כל  את  יודע  זה,  הסכם  למגרש,  למקרקעין,  לפי 

המצורפות    והתכניותהמפרט הטכני  ,  התוכניתהממכר,    לרבות תשריט   , ולממכר  בנין לפרויקט, ל
והחלותאליו,   הנחוצות  הבדיקות  כל  את  כר  עשה  זהיר,  עליו  מתאים    אצמוכש  הכל  את 

הבחינות מכל  בכל  ו  ,למבוקשו  לעיין  לו  איפשר  המוכר  כי  העובדה  ונוכח  לעיל  האמור  נוכח 
במסמכי   וכן  זה  הסכם  של  נספחיו  בכל  במקרקעין  המוכר  של  לזכויותיו  הנוגעים  המסמכים 

ההיתר   בקשת  היתר  המכרז,  למתן  במקרקעוההחלטה  לבקר  לו  איפשר  וכן  טרם  בניה  ין 
   זה; םכסתימתו על הח

טרם ניתן היתר בניה לבניית הבנין. המוכר    הובא לידיעת הקונה כיבלי לגרוע מהאמור לעיל,  מ 4.3
ומצידו מצהיר ומאשר כי יפעל בשקידה לקבלת היתר בניה כאמור.   יינתן היתר בניה  ככל  לא 

אות  ו הוריחול  מכרונה מהנקבע בתוכנית ו/או בתשריט המהש ה  ילבנין ו/או אם יינתן היתר בנ
היתר הבנס היעדר  זהפח  יחול  ניה המצורף להסכם  בניה  היתר  זאת, אם לאחר שיתקבל  עם   .

שינוי בתוכניות המצורפות להסכם זה, יהא על המוכר ליתן לרוכש הודעה בכתב בדבר השינוי  
  הדבר לא יהווה הפרה של הסכם זה ע"י ,  ור"(. ניתנה הודעה כאמהודעת המוכרהאמור )להלן: "

  -לבטל הסכם זה ע"י מתן הודעה בכתב למוכר, לא יאוחר מ   כש את הזכותאך יקנה לרוהמוכר,  
ובלבד שנתנה לקונה האפשרות לעיין    "( הודעת הביטוליום מקבלת הודעת המוכר )להלן: "  30

ביטול,.  בתוכניות העדכניות ו/או  ט  כללא תהא למי מהצדדים    ניתנה הודעת  ו/או דרישה  ענה 
   להלן. 4.5בסעיף   בכפוף לאמור ד האחר, תביעה כלפי הצ

חודשים ממועד חתימת הסכם זה לא יינתן היתר בניה לבניית    6כי במידה ותוך    וסכם בזאתמ 4.4
מתום    הדירה החל  ביטול  הודעת  למוכר  ליתן  רשאי  הרוכש  וכמפורט    החודשים   שתשיהא 

הדבר    ,האמורות  . ניתנה הודעת ביטול בנסיבותלהסכם זהף  המצור  בנספח היעדר היתר הבנייה
ולא תהא למי מהצדדים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי    של הסכם זההווה הפרה  לא י
   להלן. 4.5האמור בכפוף לאמור בסעיף הצד 

לידי הבנק שממנו    לעיל, יושבו לידי הרוכש  4.4או    4.3בסעיפים  מקרה של ביטול כאמור  ב 4.5 או 
פח ג', והכל כנגד  ע בנסכנקב  ריאלי,בערכם ה  ,יטול הרוכש משכנתא כל הכספים ששילם לחברה

עיסקה למס שבח, ביטול  על תצהיר  ו/או  השבת    חתימת הרוכש  לרוכש  ערבות המכר שתינתן 
ול  יטשם. בוביטול כל רישום לזכות הרוכש ו/או מי מטעמו ככל שנר   לבנק למשכנתאות מטעמו,

י  איש כלפ ישה  ו/או דר  ולא יהא למי מהצדדים כל טענה  ם כאמור לעיל לא יחשב להפרהההסכ
 . בגין הביטולרעהו 

ף  ליל לא תמומש, תחלעי   4.4 -ו  4.3כי ככל שזכות הביטול הקבועה בסעיפים  מוסכם על הצדדים
ה אתוכנית ההיתר  ב/סופית  נספחים  והתשריט,  בלתי  4ב/   -ו   3ב/   ,1ת התוכנית  חלק  ותהווה   ,

 ילה.  כם זה מלכתחסורפה להכאילו צ נפרד מהסכם זה, המחייבת את הצדדים לכל דבר וענין 

כתוצאה   4.6 ו/או  שונים  תכנון  אילוצי  ו/או  השונות  הרשויות  מדרישת  שכתוצאה  לרוכש  ידוע 
אשרמה תכנון  המגרש  י  ליכי  לגבי  עשויים  חולו  החברה  ביוזמת  ו/או  התכנון  רשויות  ביוזמת 

שטחי  , שינוי  ובפרויקט שינויים תכנוניים, לרבות במסגרת הקלות, ניוד זכויות בניה  בניןלחול ב
מעבר למותר על פי צו    ומספר הדירות בפרויקט, ובלבד שלא יחול שינוי בתכנית הדירה הבניה  

דירו מפרהמכר  של  )טופס  החברה  ט(ת  כי  מובהר  לרשאלא  .  שינוי  ית  לקדם  בתבצע  או  ב"ע 
למעט חדשה,  להקלה  תוכנית  סעיף  ,  בקשה  והבנייה  147לפי  התכנון  ו/או    לחוק  תיקון  שינוי 

ובלבד ששינויים אלה לא    והכל בכפוף להוראות המכרז  ת המאושרתו/או בתכני  ת הבינויבתכני
הליכי  )להלן: "  פרט(, מעבר למותר על פי צו המכר דירות )טופס של מיגרמו לשינוי בדירה עצמה

תכנון כמפורט לעיל, לרבות להקלות, אלא אם כן,  הליכי  נו כי ייתכבזאת  הודע לרוכש ."(התכנון
ובלבד שלא יחול שינוי בתיאור הדירה המפורט   בדירה כאמור לעיל בזכויותיו   ו יפגעו הליכים אל

. מובהר, כי אין באמור בסעיף  בתשריט הממכר, מעבר למותר בצו המכר דירות טופס של מפרט
 . על פי כל דין  לרוכשזה כדי לגרוע מכל זכות או תרופה המוקנות 

"מחיר    ם במכרזעיהקבו  ד בכלליםעומכהסכם ה זה אושר על ידי משרד הבינוי והשיכון    הסכם 4.7
להגביל את זכותו    למשתכן". אין באישור זה כדי להוות אישור ביחס לכל אחד מסעיפי ההסכם,

הרוכש לטעון טענות כנגד    של הרוכש לקיים מו"מ על ההסכם, להגביל או לשלול את אפשרות
ד  נגטית כורת שיפוביק מפני    יסעיפי ההסכם על פי כל דין או כדי להקנות להסכם חסינות כלשה 

 מתחייב בהתחייבות יסודית כדלקמן: הרוכש   מצהירעוד  .סעיפיו
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ומשרד   4.7.1 רמ"י  בתנאי  עומד  פי    השיכוןהינו  על  הנדרש  הזכאות  באישור  ומחזיק 
 המכרז לצורך רכישת הדירה.

עומד   4.7.2 שאינו  בדירה,  החזקה  לקבלת  עד  שלב  בכל  שיתברר  שככל  מתחייב  הינו 
לקבל תעודתבקריטריונים  לחסר   ת  דיזכאות  תעודת    רהי  לו  שהונפקה  ו/או 

בטעות ולא    כי,זכאות  יבוטל  עימו  שנחתם  המכר  שחוזה  מסכים  והוא  לו  ידוע 
 יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול כאמור.

והתצהיר   4.7.3 ההתחייבות  כתב  על  זה  הסכם  חתימת  במעמד  לחתום  מתחייב  הינו 
ו/או    "ילרמ  ידי המוכר   ל ועברו עלהסכם זה, ואשר י   י'  -כנספחים ט' והמצורפים  

 וי והשיכון ו/או למי מטעמם.למשרד הבינ

ו/או   4.7.4 ו/או שינויים  יוכל לבצע שדרוגים  פי הוראות המכרז לא  על  לו כי  כי ידוע 
הטכני,   במפרט  עדתוספות  החזקה    וזאת  קבלת  הזיכויים    בממכרמועד  למעט 

 . המפורטים במפרט

וי  4.7.5 לזיכוי כנגד  לו כי לא יהא זכאי  ט במקרים  מעט, לכיבים במפררתור על  ידוע 
 להלן.  10.2ם בסעיף המפורטי

זכאי   4.7.6 אינו  הוא  המכרז  להוראות  שבהתאם  לו  ידוע  ו/או כי  הממכר  את  למכור 
כאמור    להעביר העברה  לבצע  המאפשר  בהסכם  להתקשר  ו/או  הממכר  את 
מיום    בממכר, החל  או לאחרים  חלוף    רכישת הממכרלאחר  מיום   5ועד  שנים 

טופס ההגרלם  מיו  שנים  7או    רלממכ  4  קבלת  מבין הביצוע  המוקדם  לפי   ,
את  ובמיד  ;השניים ויעביר  לאמור  ה  בניגוד  יפעל  ו/או  ו בהתחייבותהממכר 

נכון אינו  י'(,  )נספח  תצהירו  כי  שיתברר  כל  ו/או  ט'(  הוא  )נספח  יחוייב  , 
 ₪ למשרד הבינוי.  450,000בתשלום סך של 

ההתחייבות ב  בכת   וכאמור  4.7.6בסעיף  להבטחת התחייבותו של הרוכש כאמור   4.7.7
מורה ט'(,  ספח  )נ  לרשום  מוכר  ל   הוא  חוזרת  בלתי  אזהרה בהוראה  על   הערת 

לה  האמורה,התחייבות  התקופה  במשך  עסקה  מעשיית  רישום    ימנע  בלשכת 
 . המקרקעין ובספרי המוכר

כמו כן, ולשם הבטחת ההתחייבות האמורה, חותם הרוכש ביחד עם הסכם זה,   
 ימה זו. ר ולביצוע כל הכרוך ברשמוה כאת אזהרם הערלרישוח על יפוי כ 

המוכר ואשר עבודות הבניה    ילרוכש כי בסביבות המגרש, יבנו בניינים נוספים שלא על יד  ידוע 4.8
 .  הרוכששבהם יתכן ותמשכנה לאחר מסירת החזקה בדירה לידי  

  הרשות ל ידי  תבצעו עאינן באחריותו של המוכר והן י   תוח הסביבתיפי לרוכש כי עבודות ה  ודעה 4.9
 ו/או כל גוף אחר, כמפורט במסמכי המכרז.   מיתהמקו

 הבניה  .5

ובין באמצעות  ור הרוכשעביבנה    המוכר 5.1 בעצמו  בין  ו/או  ,  מורשים    קבלן/י משנה קבלן מפתח 
הממכר    כדין ואת  הבניה  להיתר  לשינויים    כמפורט במפרטבהתאם  ובכפוף  הממכר  ובתשריט 

עד למועד  את הממכר  לרוכש    ר ימסורמפרט. המוכ  טופס שלהמותרים על פי צו המכר דירות  
, כאשר הממכר ראוי למגורים, פנוי  הסכם זה  ותראהוכל  קוב בהסכם זה ובכפוף להמסירה הנ

מכל חפץ וחופשי מכל חוב, שעבוד, עיקול משכנתא או זכות אחרת של צד שלישי, ולמעט הערות  
  בנין יות בבניית הט סכי    במפורשבזאת    רמובה  .שנרשמו על פי בקשת הרוכש ו/או בגין הרוכש

לא יהוו הפרה של   ,מפרט( ות )טופס שלירצו המכר דלפי  המותרות ,לעומת המפרט  ממכרו/או ה
 .  המוכרהתחייבויות 

מורשים    עוד מובהר כי אין בבניית הממכר באמצעות קבלן מפתח ו/או באמצעות קבלני משנה
 פי הוראות חוק המכר.   או עלהסכם זה ו/  ש על פי, בכדי לגרוע מאחריות המוכר כלפי הרוככדין

שתעשה על ידי כל אדם, לרבות עובד/י המוכר ו/או שליחיו בכל דבר הנוגע להסכם    צהרהה  כל 5.2
זה לא תחייב את המוכר, אלא אם ניתנה על ידי מוסמכי המוכר בכתב ובצרוף חותמת המוכר.  

לא יהיה  פחיו  כם זה על נסתנאי הסשום ויתור, ארכה או הנחה או שינוי בקשר לתנאי כלשהו מ
 דדים. שה בכתב וייחתם ע"י שני הציעבר תוקף אלא אם 

ו/או התוכני  אם 5.3 ו/או בתשריט  במפרט  האמור  בין  זה,  ותתעורר סתירה  המצורפים להסכם  ת 
( ויחייב את הצדדים  AS MADEלבין התוכניות הסופיות  יקבע  במפרט המפורט  ( המאושרות, 

ההיקף המותר על פי חוק המכר )דירות(    ה עלולשלא יחול שינוי הע   לכךוף  בכפ  וזאת,  ייבהמח
   .הבנייה המצורף להסכם זהובכפוף לנספח היעדר היתר  1973  –התשל"ג 
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כי   5.4 ולהניחמובהר  להעביר  זכאי  חשמל,  ו  בניןב,  מגרשב  בפרויקט,  המוכר  כבלי  צנרת,  בממכר 
ביוב,   מים,  גזויזוטלקווי תקשורת,  בכבלים,  בל כמ,  יה  גז  לי  כל מתקצובר  ו/או מחבר  ן  רבות 

הנחת ו/או  השונים  שהעברתם  השירותים  ספקי  ו/או  הרשויות  ידי  על  ידרשו  תיקונם  ו/או  ם, 
, על הרוכש לאפשר למוכר ו/או למוסדות  במקרים כאלה.  גם אם אלה לא סומנו בתכנית  וכיו"ב

שות לביצוע  נדרת ה עולוו הפבודות ו/אפועל את הע י להוציא לאו לרשויות להיכנס לממכר כד/
כל זאת בכפוף  לעיל  ורהאמ זה לא  ו  תיאום מראש עם המוכרל,  פי הסכם  על  שזכויות הרוכש 
 . ובכפוף לכך שהמוכר ישיב את מצב הדירה לקדמותו לאחר השלמת התיקון יפגעו

הבניי  5.5 זכויות  כל  כי  הרוכש  לידיעת  והובא  נוספות  בנייה  זכויות  לרבות  ככל  /ה  עתידיות  או 
ינה שייכות במלואן למוכר, לרבות בגין הקלות שיינתנו,  היסדות התכנון, תמו  ידיעל    ושרושיא

לניידן ו/או למכרן ו/או להעבירן ו/או להצמידן לדירות אחרות    והמוכר יהיה זכאי לנצלן ו/או
כל דין, ובלבד  ובהתאם להוראות המכרז ועל פי    בבניין ו/או בפרויקט על פי שיקול דעתו הסביר

 . בניןצרן הינו לאחר שהמוכר מכר את כל הדירות ב וובנייה שמועד היות כוי ר בזמדובשאין 

 מועד המסירה .6

זה ובכפוף    ין המלא  בכפוף למילו  6.1 ובמועדן של כל התחייבויות הרוכש כלפי המוכר לפי הסכם 
למס המוכר  מתחייב  בממכרלהוראותיו,  החזקה  את  לרוכש  כה  ור  המסירה  למועד  גדרתו  עד 

ותשריט  לאחר שבנייתו הושלמה בהתאם למפרט  להלן; 6.9  -ו 6.2ם יפי בסע אמורלעיל ובכפוף ל
ש ולאחר  מפרט(  של  )טופס  דירות  המכר  צו  פי  על  המותרים  לשינויים  ובכפוף  נתקבל  הממכר 

וכשהוא חופשי מכל חוב, שעבוד,    ץ וראוי לשימושכשהממכר פנוי מכל אדם וחפ ,    4טופס  לגביו  
  ו לטובת הרוכש ו/או בגינו זכויות שנרשמ  , למעטשלישי  דצשל  כנתא או זכות אחרת  שמ  עיקול

של   לזכויותיו  כפופה  ואשר  ישראל  מדינת  לטובת  שתירשם  ו/או  הרשומה  המשכנתא  ולמעט 
 . הרוכש בממכר

יעלה   6.2 שלא  לרוכש  ובמסירתו  הממכר  בהשלמת  של    60על  איחור  הפרה  יהוו  לא  ימים 
 . כלשהו דע בס  ה ולא יזכו את הרוכשהתחייבויות המוכר בהסכם ז

  מכח או אם כתוצאה    שליטה עליהם    מוכרושאין ל  מוכרכתוצאה מגורמים שאינם תלויים באם   6.3
עליון, לרבות מלחמה, גיוס כללי, פעולות איבה, מהומות, שביתות ו/או השבתות כלליות בענף  

אדם )לרבות עקב סגר    בכחשק, מחסור כלל ארצי בחומרי בניה, מחסור כלל ארצי  הבניה או במ
הגב  יכלל כניאו  תלת  פועלים(,  איחור  סת  קבורה,  אתר  או  עתיקות  גילוי  חריגות,  טבע  ופעות 

על המבוצעות  הפיתוח  עבודות  צווים    בביצוע  החברה,  באשמת  שאינו  המקומית  הרשות  ידי 
ש ובלבד  עירוניים,  או  הממשלתיים  באשמת  הוצאו  בהשלמת  מוכרלא  עיכוב  יחול  ,  הדירה, 

מועדיידח בתקופ  ה  זהמסירה  באהמתחי  ןמ ת  מהיבת  סביר  הנ"ל,  ה ופן  העיכוב  או  פרעה 
בהתאם   התמורה,  חשבון  על  לשלם  הרוכש  על  אשר  האחרון  התשלום  אף  יידחה  זה  ובמקרה 

באמצעים סבירים נקוט  י  מוכרזה. ה  הסכםל  התמורה המצורף  בנספחללוח התשלומים הקבוע  
 . רההדית העיכוב בהשלמת על מנת למנוע או להקטין במידת האפשר א 

  אירועים   לגבי   תחול  לא  זה  בסעיף  כאמור  המסירה  מועד  דחיית  כי  יובהר,  ספק  הסר  למען        
  שהיה   או,  במשתמע  ובין  במפורש  בין,  מוכרה  על  מוטל  ולתוצאותיהם  להתרחשותם  שהסיכון

 . סביר באופן גביהםל  הסיכון את  לקחת ו עלי

המנויות  סיבות  אחת מה  לבש  ד המסירהדחות את מועעל הצורך ל  מוכרלאחר שנודע ל  בסמוך 6.4
המוקדם  זה  בסעיף )לפי  המסירה  מועד  לפני  מחודשיים  יאוחר  ולא    מוכר ה  ודיעי(,  מביניהם, 
  המסירה   מועד  את  וכן  לדחייה  הסיבות  את  ובהודעת  פרטיו   המסירה  מועד  דחיית  על  לרוכש
  ה המסיר   מועד  ואת  יהחיהד  תקופת  את  לקבוע  ניתן  לא  ההודעה  הוצאת   שבמועד  ככל.  החדש

 . ל"הנ  הנתונים אודות  לה היוודע  עם  נפרדת  בהודעה  כך על  החברה יעתוד, שדחה

  בסעיף  המנויות  מהסיבות  מאחת  המסירה  מועד  לדחיית  שהצורך  במקרה ,  לעיל  האמור  אף  על 6.5
  עד מו   לפני   האחרונים   החודשיים  במהלך  התעורר .Error! Reference source not foundזה  

,  אלה חודשיים במהלך גם כאמור המסירה  מועד דחיית על  כשלרו יעד ולה  יוכל המוכר,  המסירה
  של   להתקיימותם  שבנוסף  ובלבד,  המסירה  מועד  את  לדחות  הצורך  על  ול   שנודע  לאחר  בסמוך

  של   התרחשותו   את,  החוזה  כריתת   בעת,  בירס  באופן  לצפות   יכול  היה  לא  מוכר ה,  זה  סעיף   תנאי
 הדירה.  השלמת את המעכב הגורם

המסירה לפי סעיף זה תעלה על ששה חודשים ממועד המסירה )להסרת    דעית מויחשד  במקרה 6.6
לעיל(,    6.2  ספק מובהר כי מנין ששת החודשים כולל את התקופה בת החודשיים המנויה בסעיף

ל השבה של כל הסכומים ששילם על חשבון התמורה,  ולקב  החוזהיהיה הרוכש זכאי לבטל את  
מור יחולו הוראות הדין לגבי ביטולו של חוזה  טול כאעל בי  .ןכדיהפרשי הצמדה וריבית  ף  בצירו

 . במקרה של סיכול
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יהיה זכאי    60שהמוכר לא מסר את הדירה לרוכש לאחר שחלפו  ככל   6.7 ימים ממועד המסירה,  
ום המפורט להלן, בעבור כל חודש או חלק ממנו ממועד  הרוכש לפיצויים, בלא הוכחת נזק, בסכ

 הלן: לכל, ירה ועד למסירה בפוע מסה

ובמיקומה  כס 6.7.1 בגודלה  דומה  דירה  של  שכירות  לדמי  השווה  ום 
ב מוכפלים  במועד    -  1.5  -כשהם  שתחילתה  התקופה  בעבור 

 )שמונה( חודשים מאותו מועד.  8המסירה וסיומה בתום 

ד  6.7.2 של  שכירות  לדמי  השווה  ובמיקומה  סכום  בגודלה  דומה  ירה 
ב מוכפלים  שתחילתה  עבב  -  1.25  -כשהם  תקופה  (  הע)תש  9ור 

 ר מועד המסירה ואילך. ים לאחחודש

הפיצויים הקבועים בסעיף זה ישולמו בתום כל חודש בעד אותו חודש. 
הפיצויים בעד שישים הימים שתחילתם במועד המסירה, ישולמו בתום  

 שישים הימים האמורים.  

בניית הדירה,  סמוך ל 6.8 בכ  מוכרשלח הימועד השלמת  ותבלרוכש הודעה  יזמין  ,  בל  אותו לקבה 
)עשרים ואחד(    21-, שלא יהיה מאוחר מ המוכרלבין    נוו, במועד שיתואם בי לרשות   הדירה   תא

 .  ההודעהימים מיום שליחת 
את   לקבל  יגיע  לא  ו/או  לעיל  כאמור  לרשותו  הדירה  למסירת  מועד  יתאם  לא  שהרוכש  ככל 

ת  רילמסכש בשנית לתאם מועד  רוהודעה נוספת, ובה יתבקש ה  מוכרשלח לו היזקה בדירה,  הח
 .עה זוימים משליחת הוד 10-תו, שלא יהיה מאוחר מה לרשוהדיר

יחד עם זאת,  בתאריך המסירה ובאופן הקבוע בהסכם זה.  הרוכש מתחייב לקבל את החזקה  
ה כהגדרתו בהסכם זה, הוא יהא זכאי  ככל שהמוכר ישלים את בניית הדירה לפני מועד המסיר 

שנתן לרוכש הודעת הקדמה    וף לכך , ובכפםימי  60קופה של עד  תב  ירהמסלהקדים את מועד ה
המסירה    60 מועד  הקדמת  האמור.  המסירה  מועד  לפני  על  ימים  העולה  ימים    60בתקופה 

הרוכש.  תתבצעכאמור,   להסכמת  בכפוף  לעיל    רק  כאמור  המסירה  מועד  שהוקדם  ככל 
 דש. עד המסירה החמוות הרוכש לויובהסכמת הצדדים יוקדמו בהתאמה כל התחייב

לא התייצב הרוכש לקבלת החזקה  זקה בממכר למרות שהושלם או  את הח  ש לקבל כוהר  סרב 6.9
ראו את הרוכש כאילו קיבל את    ,ר דירותכבחוק המובכפוף לאמור    גם במועד המסירה החדש

המסירה,   בתאריך  בדירה  כאמור,  החזקה  המסירה  ייחשובמקרה  כמועד  המסירה  תאריך  ב 
ל לרוכש  בה  כלבפועל  הקשור  וענין  מבלי  ה  תבויותחיידבר  אך  לרבות  זה,  הסכם  פי  על  רוכש 

מח יתרת  תשלום  לעיל,  האמור  בכלליות  של  לפגוע  ולאחזקתו  למצבו  אחריות  הממכר,  יר 
התשלומים בכל  לשאת  והחבות  מהחזקת    , הממכר  הנובעים  וההיטלים  המיסים  ההוצאות, 

 כר ו/או מהבעלות בו. הממ
באמ  אין  כי  בזאת  לפטו  ורמובהר  בכדי  זה  אתבסעיף  חינם  ר  כהמו  ר  כשומר    של מאחריותו 

ף  לעניין סעי  .1967  -הדירה, אם וככל שאחריות כאמור חלה עליו לפי חוק השומרים, התשכ"ז
ימנה מועד  ,  זה ככל שיחול איחור במסירת הדירה, הרי שלצורך חישוב הפיצוי המגיע לרוכש, 
 סירה החלופי. הממסירה הראשון שתואם עם הרוכש, ולא מועד  ה
 

אריך המסירה שיפורט בהודעת המוכר )להלן:  לחזקתו את הממכר בת  בלקרוכש ל הפיע  לא יו 6.10
"תאריך המסירה"(,  אף כי הוזמן לכך, לא יהא המוכר אחראי כלפי הרוכש לתיקון או לפיצוי  

בשל לממכר  שיגרמו  נזק  או  פגם,  ליקוי,  כל  טיפול   בגין  אי  עקב  או  במועד  החזקה  קבלת    אי 
מאחריו  אתזו לגרוע  הכרהמ  חוקלפי  תיו  מבלי  יוכיח  אם  ואולם,  הפגם    מוכר.  או  הליקוי  כי 

יתקן המוכר   היו בממכר בתאריך המסירה,  ליקוי שממילא  או  נובעים מפגם  שאירעו בממכר 
 את הפגם או הליקוי כאמור בתנאי הסכם זה. 

א נובע מכך שמועד הכי איחור במסירה מעבר לתקופת הגרייס, שי  הסר כל ספק, מובהר  למען
שת הרוכש במועד שיהא מאוחר מתקופת הגרייס או בשל אי קבלת הדירה  בקם ליתואירה  המס

וכר יודיע על כך לרוכש, לא יזכה את הרוכש בפיצוי כלשהו ובפרט לא יזכה את  במועד שבו המ 
  ה והכל בכפוף לכך שהודעה על מסירת הדירה נשלחה לקונ   ,הרוכש בפיצוי בגין איחור במסירה

 . העל פי הוראות הסכם ז 

 

ם  הודעה לרוכש על תאריך המסירה לא יהווה אישור כי הרוכש שילם את כל התשלומימשלוח ה 6.11
לרוכש,  החלים עליו לפי הסכם זה עד לתאריך המסירה. כתנאי מוקדם למסירת החזקה בממכר 

ועד  מעד ל  מלוא התמורה  למלא את מלוא התחייבויותיו במועד זה, לרבות תשלוםעל הרוכש  
 . סירההמ
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הממ 6.12 לנמסר  לו  א,  רוכשכר  נמסר  כאילו  הממכר  את  רואים  בסעיף  ו  תחול    לעיל  6.1כאמור 
לאחזק התש  תו האחריות  בכל  לשאת  הנובעים  והחבות  וההיטלים  המיסים  ההוצאות  לומים, 

 . והכל בכפוף להוראות כל דין  , על הרוכשבזכויות בומהחזקת הממכר או מהבעלות 

הפיתוח   6.13 מ שלו ת   מגרשהעבודות  יאוחר  לא  אין  .  4טופס  קבלת  מועד  מ  דשיםוח  6  חלוףמנה 
השלמת באי  ב  ות ודעב  לראות  ההפיתוח  כאמורמסירמועד  ה  ה  הו/  ממכרכאילו    ו/או   בניןאו 

ובטוחה    תתאפשר גישה סבירהיתוח  במהלך עבודות הפ, ובלבד שאינו מוכן למסירה   הפרויקט
ה  ית תהי ל המע  מסירת  .ש סביר בממכרומיתאפשר שיוגם    בניןרכב לממכר וללהולכי רגל ולכלי  

ו  כחלק המשותף  הרכוש  הדין  תתבצע  יןיבנבת  המעלי  הפעלתממסירת  להוראות    . בהתאם 
עבודות הפיתוח במגרש יתבצעו באופן שימנע ככל האפשר הפרעה בלתי סבירה לשימוש הרוכש  

 בדירה. 

עבוד וכי  במגרש,  הפיתוח  בעבודות  עוסק  זה  סעיף  כי  בזאת  ומודגש  הפיתוח    תומובהר 
אינ באהסביבתי  ה חריון  ומסחברת  בביצה  תלויה  אינה  בדירה  החזקה  ביצוע    ועירת  אי  ו/או 

 עבודות הפיתוח הסביבתי.

 פרוטוקול מסירה, תיקונים .7

למועד    יהיה הרוכש   7.1 ובסמוך  לפני  מטעמו  מי  באמצעות  ו/או  בעצמו  הממכר  את  לבדוק  רשאי 
עם המוכר. במועד המסירה תי  והרורעהמסירה, בתאום מראש  ידי המוכר  על  תך  ת,  רשומכש 

ליקתיחת  אשר פגם,  כל  יצוין  ובה  ידם,  על  הצדדים    וים  ידי  על  התגלו  אשר  התאמה  אי  או 
 "(.פרוטוקול המסירהבמועד המסירה )להלן: "

 פרוטוקול המסירה יכלול כל הערה או הסתייגות של כל אחד מהצדדים.  7.2

ו  הי   ש לאהרוכ העמדת הדירה לרשות    תעהמסירה כדי להעיד על כך שבאין בעריכת פרוטוקול   7.3
רוכש ובין שלא היה  בעת העמדת הדירה לרשות הן  , בין שניתן היה לגלות מות נוספותי התא א

 ניתן לגלותן כאמור, ואין בכוחו כדי למנוע מהרוכש להעלות טענות בדבר אי התאמה. 

 ל דין. כ אין בעריכת פרוטוקול המסירה כדי לסייג או לשלול את אחריות המוכר על פי 7.4

דירה ליקויים או  ב  בביצוע המסירה עצמה משום ראיה לכך שאין  ו ו/אירה  המס   אין בפרוטקול 7.5
 שהיא נמסרה לשביעות רצון הרוכש. 

 יכללו בפרוטוקול המסירה.   7.3-7.5מובהר כי ההוראות המפורטות בסעיפים  7.6

אף   7.7 בחתימעל  ו/או  המסירה  בפרוטוקול  ברישום  אין  כי  בזאת  מובהר  לעיל,  נציג    תהאמור 
ת אי ההתאמה  נוות כשלעצמה הודאה מצד החברה בנכוי להו כד  רה,המסיקול  החברה על פרוטו

נציג החברה על פרוטוקול  ו/או בנכונות הערות הרוכש ו/או בחובתה של החברה לתקנה. חתימת 
המסירה נועדה לאשר את קבלת הערותיו של הרוכש ו/או מי מטעמו; עוד מובהר כי פרוטוקול  

נע לפר  ךרהמסירה  יהיה  שניתן  בו כדי  שוייליק   ט  לפיכך,  ניתן  ם  סביר,  רוכש  בעיני  לראותם 
לליקויים פר ביחס  הממכר  של  למצבו  הקשור  בכל  לכאורה,  כראיה  ישמש  המסירה    וטוקול 

 שניתן לראותם בעיני רוכש סביר והכל בכפוף להוראות כל דין. 

מי  רו במפרט או בתקן רשואהמוכר יתקן על חשבונו כל אי התאמה שתתגלה בממכר, לעומת תי 7.8
(, כפי שהינם במועד חתימת הסכם זה,  ות והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגר  תכנוןת הקנוו בתא

הורא פי  על  המוכר  על  חלה  לתקנה  "  ושהחובה  בהתאמה:  )להלן  )דירות(  המכר  חוק  אי  ות 
 כר. מה"(, וזאת למשך התקופות הקבועות בחוק דירות חוק המכר", ו "אי התאמות", " התאמה

המוכ 7.9 לת התחייבויות  יאהת  אי  יקוןר  שהרוכש  בכך  מותנות  לעיל,  כאמור  על  וד מות  למוכר  יע 
לגלו ניתן  לא  ואם  המסירה,  ממועד  שנה  תוך  התאמה  אי  כל  בעת  קיום  סבירה  בבדיקה  תה 

זה )בהסכם  ההתאמה  אי  נתגלתה  בו  מהיום  סביר  זמן  תוך  הרוכש,  לרשות  הדירה   :העמדת 
 .(הודעה בדבר אי התאמה""

פי הו קון  לתי נת  הנית מור  התגלתה אי התאמה כא 7.10 על  ות חוק  ראואשר המוכר מחוייב לתקנה 
אי    דירות  המכר את  המוכר  יתקן  התאמה,  אי  בדבר  הודעה  למוכר  וניתנה  זה,  הסכם  או 

הזדמנות   למוכר  איפשר  שהרוכש  ובתנאי  והדין,  זה  הסכם  הוראות  פי  על  דלעיל,  ההתאמה 
ה פעם אחת  ן אות תיקכר  שהמואחר  ה והתגלה אי התאמה לרזנאותה לתקן את אי ההתאמה. ח

שתיקונה של אי  ילתן במועד הודעת הרוכש בדבר אי ההתאמה, או  תח או יותר במשך שנתיים ש
רשאי הרוכש   הודעת הרוכש,  סביר ממועד  זמן  בתוך  אותה  תיקן  לא  והמוכר  דחוף  ההתאמה 

ל  מת עכש למוכר הודעה מוקדורלתקנה והמוכר יישא בהוצאות התיקון. במקרה זה, ימסור ה
 יצוע התיקון.טרם בתב בכ כך

לני משנה, להיכנס לממכר לשם בדיקתו וכדי  מוכר, לקבלן ו/או לקבל  הרוכש מתחייב לאפשר 7.11
שיידרשו   תיקונים  הממכר  מתוך  לבצע  וכן  שתהיינה,  ככל  ההתאמות,  אי  תיקוני  את  לבצע 
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שאלה ובלבד  המשותף  ברכוש  ו/או  בבנין  אחרות  וי  ביחידות  סבירות  בשעות  ום  בתיאיעשו 
 ש. הרוכ עם ראשמ

זה ולפי כל דין בתוך    שהוא חייב בביצוען כאמור בהסכם  ותהמוכר יבצע את תיקון אי ההתאמ 7.12
זמן סביר ממועד מסירת הודעת הרוכש בדבר אי ההתאמה. ככל שכתוצאה מביצוע תיקונים על  

ייגרם נזק לממכר או לרכוש המשותף יתקן   את  זיר  וכר כל נזק כנ"ל ויחמהידי המוכר כלעיל 
בהקדם האפשרי לאחר סיום עבודות  ן  הרכוש המשותף לקדמותם, ככל הנית  כר אוהממצב  מ

 התיקון. 

המוכר יוכל להמציא לרוכש כתבי התחייבות מקבלנים שהועסקו בבניית הבנין או מספקים של   7.13
מוכנים   הנרכשים  אביזרים  ו/או  חומרים  של  ו/או  מוצרים  של  ו/או  בהם סמסחורות  פקים, 

ע על  אהקבל צמו  יקבל  הן  העספק,  ו  לגבי  הרוכש  כלפי  ישירה  המתקנים,  בואחריות  או  דות 
על   שסופקו  או  והסחורות שבוצעו  לרוכש  המערכות, המוצרים, החומרים  ידו. המציא המוכר 

כתבי התחייבות או תעודות בדבר אי התאמה כלעיל, יהיה על הרוכש לפנות ישירות לקבלנים  
לספקים  התב  או  אי  בדבר  הודעה  במקרה  עביר  ולהל,  כלעיאמה  כל  למוכר.  פנייתו  העתק 

יוכלו  א   שהקבלן לא  הספק  או  שהקבלן  או  הרוכש  לדרישת  סביר  זמן  בתוך  נענה  לא  הספק  ו 
צע את התיקונים מחמת פשיטת רגל או פירוק מחמת שמונה להם כונס נכסים זמני או קבוע,  לב

והמוכר    תיקוניםלביצוע    ישהבדרוב ולפנות למוכר  ש לשלא לבקשת הרוכש, יהיה הרוכש רשאי  
ובהר  ות כאמור בהסכם זה ובהתאם לכל דין. למען הסר ספק, י אמיתקן את הליקויים ואי ההת 

 כי אין באמור כדי להסיר מהמוכר אחריות לתיקון אי התאמות על פי כל דין.

בסעיף   7.14 על  7.9על אף האמור  חתימת הצדדים  מובהר שככל שבמועד  זה השתנה  ה  לעיל,  סכם 
קבלת היתר    ידוע במועד  יהקנות התכנון והבניה ביחס למצב שהוי בתשינחל  או    רשמיהתקן ה

יהא מחוייב לתקן ו/או לתקנות שהיו  לעניינינם המוסדרים בהיתר הבניה  הבניה  , הרי שהיזם 
 . ןכל בכפוף להוראות כל דיוה ולעניינים המוסדרים בהיתר הבניה  ידועים במועד האמור בלבד

מו 7.15 ספק,  כל  הסר  הכי  בהר  למען  לא  תאמואי  בממכר,  הסביר  השימוש  את  מונעות  שאינן  ת 
ירה, ואי קבלת החזקה במועד המסירה, גם אם קיימות אי התאמות  מס תגרום לדחיה במועד ה

של ההסכם.כאמור, תהווה   יסודית  אי התאמה כאמור    הפרה  כי  מובהר  זמן  עוד  תוך  תתוקן 
 . קוןהתי  פותבדחיכר ]דירות[, ובהתחשב מסביר בהתאם להוראות חוק ה

בדיר ובטוח  סביר  שימוש  לעשות  לרוכש  מאפשרת  אינה  אשר  התאמה,  נחשבת    ה,אי  ובגינה 
תתוקן למגורים,  ראויה  שאינה  המסירה.    כדירה  פרוטוקול  מילוי  לאחר  האפשרי  בהקדם 

  ות הוראלובכפוף  במקרה כאמור יידחה מועד המסירה בפועל עד להשלמת תיקון אי ההתאמה,  
 .  הסכם זה

לא   לעיל, הרוכש  7.12ככל שעל אף האמור בסעיף  חברה לפי חוק המכר, ריות ה וע מאחרגי למבל 7.16
למוכר לבקר בממכר לשם בדיקתו ו/או לשם ביצוע תיקונים בממכר )להלן: "הביקור"(, יאפשר  

התלוי או  מסיבות  בו  ו/או  אם  ות  הביקור  את  קבועי   ןהתיקו ביצוע  יתנה  שאינם    ם בתנאים 
זה  פובמ ב ו/א רש בהסכם  ביצוע התיקו ת[,  ]דירו  ק המכר וחו    ן או במקרה שהרוכש לא יאפשר 

התיקון,,  ועצמ לבצע  נאותה  הזדמנות  לחברה  ייתן  לא  התיקון    ו/או  את  תבצע  לא  החברה 
  .וראות חוק המכרובכפוף לה עד להסרת המניעה כאמור בממכר

הביקור    הרוכש 7.17 את  לאפשר  התיקו גם  מתחייב  מ   רכממל  נוגע  ןאם  לרכוש  או  או    שותףאחר 
בקירותיו/ורת  לצנ או  ברצפתו  בממכר,  העוברים  וכיו"ב  מתקנים  תיקונ  ,או  כי  יעשה    וודרוש 

, ובלבד שהחברה תבצע את תיקון  "(תיקון חוץ)להלן: "  מתוך הממכר או בקירותיו החיצוניים
פן מידי  אוב   ר . הרוכש ישפה את המוכעם הרוכש  חוץ תוך זמן סביר ובמועד שיתואם מראשה

המדרישעם קבלת   לא  ב   כרות  וככל שהרוכש  למוכר אם  תיגרם  הוצאה אשר  ו/או  נזק  כל  גין 
ביצוע תיקון החוץ  ת הביקור  יאפשר א בואו את  יתנה את הביקור  אם  או    ,מסיבות התלויות 

ביצוע  ו/או   זה  ץ  החו   ןתיקואת  בהסכם  במפורש  קבועים  שאינם  המכר  בתנאים  בחוק  ו/או 
 לקדמותו.  כרממהמצב  את  חברה תשיבתיקון הה וםי בס]דירות[. 

חברה תפעל בשקידה ראויה לתיקון אי ההתאמה ו/או לביצוע תיקון חוץ תוך צמצום, במידת  ה 7.18
ולא ברצף    בחלקיםרשאית לבצע תיקון    חברהה  . האפשר, של אי נוחות הרוכש במהלך התיקון

 . חברהשל ה סבירה  הושיקול דעת עניןדווקא, הכל לפי ה

בלבד )לרבות תיקון    ןתיקוהמוגבלת לביצוע  החברה  אחריות  ות,  כר דיראות חוק המורלה   בכפוף 7.19
   חוץ( ולהשבת מצב הממכר גופו לקדמותו.

במהלך   7.20 עת  ו/או  בכל  התיקו הביקור  חוץ(  בממכר    ןביצוע  תיקון  מי  )לרבות  או  הרוכש  יהא 
או ציוד ו/או  ו/ט  ומטעמו נוכח בממכר וינקוט בכל האמצעים על מנת לשמור ולהגן על כל ריה

כו/א  זריםאבי רו  הרוכש.כול  של  אחר  כן,    ש  ל   רוכשהכמו  יידרש  מתחייב  שהדבר  ככל  פעול, 
אפשרי,   שהדבר  כל וככל  את  לפרק  ו/או  לפנות  מנת  התיקו   על  ביצוע  מקום  מקרבת  ן  הדרוש 

  ת , כל הניתן, היווצרווזאת על מנת למנוע  בממכרדרכי הגישה  ולפנות את    )לרבות תיקון חוץ(,
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מור והחברה הוכיחה כי כתוצאה מכך נגרם נזק לרכוש,  הג כאלא ינש  הרוכככל ו   .ים לרכושוזקנ
   הרוכש לא יהיה זכאי לפיצוי בגין הנזק שנגרם והכל בכפוף להוראות כל דין.

תתקן החברה  לעיל,  זה  בסעיף  לאמור  ש  בכפוף  פגיעה  או  נזק  במהלך    גופו  לממכר  תגרום כל 
 לקדמותו.   ובמצ חזיר אתת ו ן,ביצוע התיקו 

ו/או כפי שיעודכנו ו/או ישונו ע"י  אם להוראות השימוש והתחזוקה,  ול בהתיב לפעימתח   הרוכש 7.21
 (.  לרוכש  )באמצעות עדכון אשר יימסר עד למועד המסירה החברה

החברה לא תהא אחראית לאי התאמה הנובעת, במישרין ו/או  כי    מוסכם ומובהר בין הצדדים  7.22
ע"י הרוכש ו/או ע"י מי  ו  ו בוצענו ו/אמז הו  אשרו/או התקנות    ותספושינויים ו/או תבעקיפין מ

, ובכל מקרה החברה לא תהא אחראית לכל אי התאמה בין המפרט ו/או התוכנית ו/או  מטעמו
בת לרבות  בפועל,  הממכר  מצב  לבין  הממכר  מתקניו  תשריט  מחובריו,  באביזריו,  ו/או  כנונו 

   מי מטעמו.או ו/ שרוכי ה"ע  בפועל התבצעוי  כ חהיהחברה הוכ, הנובעת משינויים אשר יו"בוכ

המסירה,   7.23 מועד  התאמ  בתיקון   ת חייב  א התלא    חברההלאחר  אי  אשר    ה כל  נזק  החברה  או 
מו ו/או מי מחליפיו,  של מעשה או מחדל של הרוכש ו/או מי מטעבאו הוחמרו  נגרמו    הוכיחה כי

מחדל,   או  רשלנות  עקב  נגרמו  אם  ובין  בכוונה  נעשו  אם  הרות  בורלבין  של  מחדלו  כש  עקב 
עהודי ל קע  ו/או  יול  גילויה  ממועד  סביר  זמן  תוך  התאמה  אי  תכנון  ם  ביצוע  עקב  שינויים  או 

  ו/או עקב שימוש שלא לפי הוראות אחזקה לקויה  עקב  ו/או  שלא באמצעות החברה  ותוספות  
והתחזוקה   לקוי  עקב  ו/או  השימוש  ב  עק   ו/או   ו אביזרי בו/או    ו מתקניבו/או    בממכר שימוש 

  ת אחראי . כמו כן לא תהא החברה  הביקור ו/או התיקון  ביצועה את  בר ר לחש לאפשסירוב הרוכ
   ., והכל בכפוף להוראות חוק המכר ]דירות[מבלאי סביר תהנובע  אי התאמהלכל 

בממכחברה  ה  הביקש 7.24 תיקון  להלבצע  דרוש  תיקונו  אשר  מתוך  יר  בעשות  אחר  ,  בנין ממכר 
בי  הממכרומחזיק   את  מנע  מתוך  ת ה  ועצהאחר  הציפעל,  רהאח  הממכריקון  במשותף ו  דדים 

את   לקבל  מחזיק  בכדי  האחרהסכמת  מתוך    הממכר  התיקון  במידה  האחרהממכר  לביצוע   ,
כנגד החברה  ה כל טענהוהחברה לא פעלה בצורה ראוייה לצורך ביצוע התיקון , לרוכש תעמודנ

 . זה הנובע מהנסיבות המפורטות בסעיףבגין עיכוב בביצוע התיקון 

ין  י. מנוההצמדות המשותפות  מה גם לגבי הרכוש המשותףבהתא יחול  ל,לעי 7כל האמור בסעיף  7.25
ל הבדק  המשותף    ענין תקופת  המשותפות  הרכוש  הנציגות,  וההצמדות  חתימת  לאחר  תחל 

פר על  זה,  בהסכם  מסירת  כהגדרתה  ו וטוקול  המשותפות  המשותףההצמדות  לרבות  הרכוש   ,
 .המעלית

לת אכלוס הדירות בבניין, יהא על  תחי  מועדני  ם לפ ימי  21  –יאוחר מ  א  ול  ידוע לרוכש כי עד 7.26
דיירי הבניין להציג בפני החברה את נציגות הדיירים שיקבלו מטעמם את הרכוש המשותף של  

שיקבלו חזקה בממכר דיירים    השלושתמנה החברה  יל,  הבניין. לא נעשה כן בתוך התקופה דלע
 "(. הנציגות הזמנית"להלן: ) יכהנו כנציגות ראשונהו

  בדירה והגבלות על קבלת זיכוייםנויים וע שיל ביצע ותבלהג .8

 מתחייב כדלקמן:מצהיר והרוכש  8.1

שר להסכם זה, א  3כנספח א/ידוע לו כי הממכר יבנה בהתאם למפרט הטכני המצורף   8.1.1
 למכרז.  אינו פוחת מהמפרט המחייב שצורף

יוכל   8.1.2 שינויהרוכש  לא  ו/או  שדרוגים  ת   יםלבצע  ביחו ו/או  וספות  למפרט  ס  ביחס 
וכן מובהר כי ככל שיהא מעוניין לבצע , עד למועד מסירת הדירה;  מכרריט המשתל

שינויים ו/או שדרוגים כאמור, לאחר מסירה הדירה, החברה לא תהא מחוייבת לבצע 
 . שינויים ו/או השדרוגים האמוריםאת ה

ל 8.2 מותר  לרוכש  בדירה,  החזקה  מסירת  לאחר  כי  שינויבצמובהר,  חיצוני יע  בכפם  בדירה  וף  ים 
כהיתקבל  ל כר  ונדרשדין,  כאמור  כל  הרוכש  שיבצע  מהשינויים  וכתוצאה  ככל  כי  מובהר,   .

יישא   הרוכש  המשותף,  הבית  רישום  בגין  והוצאות  עיכובים  והנזקים  ייגרמו  ההוצאות  בכל 
   שייגרמו כתוצאה מכך.

ויתור על 8.3 זיכוי כנגד  יוכל לקבל  זיכויים כספרט, למעמכיבים בר  מובהר כי הרוכש לא  ,  פיים ט 
 פרט הטכני, עבור הפריטים להלן: קבוע במ ר ה יעובש

 ארון מטבח. 8.3.1

 . )כיור, אמבטיה ומקלחת( סוללות למים 8.3.2

 טלפון. נקודת  8.3.3

 בית תקע.  8.3.4

 דלת כניסה למרפסת שירות.   8.3.5
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 התמורהמחיר הממכר/כספי  .9

את   9.1 למוכר  הרוכש  ישלם  בממכר  והזכויות  הממכר  לרכישת    קוב הנ  הממכר  ירמח בתמורה 
 . בסכומים ובתנאים הקבועים בועדים, את במו, וזם זהבנספח ג' להסכ

לשלם למוכר עד למועד    בכל מקרה, וכתנאי למסירת החזקה בממכר לרוכש, יהיה על הרוכש 
עליו  מחיר הממכרהמסירה את מלוא   לפי    והרלוונטים למסירה  וכל שאר התשלומים החלים 

 הסכם זה. 
 . בלבד שיםחד םישולמו בשקלי ה ם ז הסכמים עפ"י לומובהר כי כל התש

 קבוע בנספח ג' להסכם זה.בהתאם ל שא הפרשי הצמדהיי מחיר הממכר  9.2

חושבכי    ומוסכם   מובהר 9.3 הדירה  החובה    מחיר  ותשלומי  לאגרות  להיטלים  למיסים  בהתאם 
  לפיכך, המוכר ישא בתשלום   "(.המיסיםהקיימים במועד חתימת הסכם זה )בסעיף זה להלן: "

בגמ זעסקין  ס השבח  ובהיטלה  בניית  בחההש  ו  והר  בגין  וכש מצדו ישא בתשלום מס  הממכר 
ו/או היטל חדש ככל ו/או אגרה  וכן בכל מס  זו  בגין עסקה  על    רכישה  דין  פי  על  ויוטל  שיחול 

   רוכשי דירות.

עבודות    ומוסכם מובהר   9.4 ורק  אך  כלולות  הממכר  במחיר  כי  המגרשעוד  ויידרשו  פיתוח  היה   .
רים ע"י הרשות המקומית או כל  ם אחשינויי או  /ות ועבודות פיתוח נוספ   רהמועד המסיר  לאח

ות בעבודות אלה, לרבות  , יחולו כל ההוצאות הכרוכ , מעבר למפורט לעילרשות מוסמכת אחרת
הק האחרים  החובה  ותשלומי  ההיטלים  האגרות,  הרוכשעשורים  כל  על  יחסי,   מן,    בחלק 

אינן מוטלות    ת והאמוריות  העלוובכפוף לכך ש   ענין י הר, הכל לפוכוישולמו על ידו לרשות או למ
 . לא שולמו על ידי המוכר לרשויות האמורות בהתאם להוראות המכרזו/או  

מתחייב  9.5 בו    הקונה  במקרה  ובמועדם.  במלואם  התמורה  סכום  של  התשלומים  כל  את  לשלם 
  וכר המ  רו.ש את אישו בקיחפוץ הקונה להקדים את מועדי התשלום, יפנה הקונה למוכר בכתב וי

וזאת מכל סיבה שהיא ומבלי צורך לנמק את  ד לתשלום  ת המועקדים אם לההסכירשאי שלא ל
מקרה   בכל  כי  יובהר,  ההחלטתו.  הקדמת  בתוספת  של  למדד  צמודים  יהיו  כאמור  תשלומים 

'(, ולא תוענק  ג)נספח    שלומיםתהפרשי הצמדה עד למועד התשלום בפועל וזאת כקבוע בנספח ה 
 י בשל הקדמת התשלום. לשה ה כהטב או /ית ווי ו/או ריבזיכאו ו/  ה כל הנחהונ לק

 

 מיסים, הוצאות ותשלומים נוספים .10

י  10.1 הכנסהיהמוכר  מס  או  שבח  מס  בתשלום  מכירת    שא  טופס  לרוכש  הממכרבגין  וימציא   ,50  
 . מאושר ע"י פקיד השומה במועדים הנדרשים לפי החוק

כמשמעותו   10.2 הרכישה,  מס  את  ישלם  מכירה  קעימקרמיסוי  וק  בח הרוכש  )שבח,    שה( ורכין 
של המוכר    הדין  עורכי יובהר כי    , על פי שומה עצמית ובמועדים הקבועים בחוק.1963  -התשכ"ג

 . וח הטכני לרשויות מיסוי מקרקעין בגין עסקה זו על בסיס מידע שמסר הרוכשיגישו את הדיו
במועד  ין  קעקרמהד לרשם  ועמיהרוכש מתחייב להמציא למוכר אישור על תשלום מס הרכישה  

 . זכויותיו בממכר בלשכת רישום המקרקעיןם שוך רילצורטי והרלוונ
או מסמך הדרושים לשלטונות  איחר הרוכש בתשלום מס הרכישה ו/או בהמצאת כל אישור ו/

בגין   ההצמדה  הפרשי  ו/או  הריבית  ו/או  בקנסות  הרוכש  יישא  שהיא,  סיבה  מכל  שבח  מס 
 . סשלטונות המי כפי שיידרש ע" האיחור

בסעיפ  10.3 לאמור  החלים    ,9.4  -ו  9.3ים  בכפוף  החובה  ותשלומי  האגרות  ההיטלים,  המיסים,  כל 
ה ל  מגרשלגבי  עד  הממכר  המסירה  ו/או  ה ישולמועד  ידי  על  ואילך  חברהמו  זה  מיום  והחל   ,

חלק יחסי מהמיסים, האגרות וההיטלים שיחולו    חברהישלם הרוכש ישירות ו/או באמצעות ה
)ו/או הממכ  שרגעל המ  לעומת שטח  דירה  ח רצפת הבהתאם לשט  (הברהחי דרישת  ת לפ וזאר 

כלל   ב  הדירותהרצפה של  יבנו  בניית הממכר והשלטפרויקטאשר  ייחדו  . לאחר שתושלם  ונות 
, ישלם הרוכש את המיסים האגרות  פרויקטאשר ייבנו ב  הדירותאת התשלומים האמורים לכל  

ב שיוטלו  החובה  ותשלומי  בלגי וההיטלים  הממכר  היחסי    בד ן  חלקו  הרכובובגין    משותף ש 
 . בד שאלו חלים על רוכשי דירות על פי דיןבלו

המבנה  10.4 חיבור  בגין  הנדרש  כל  את  חשבונה  על  תבצע  הדירתי(   והדירה  החברה  למונה    )עד 
שולם על ידה ובלבד    )ככל שהתשלום   ישלם או ישיב לחברה  רוכשלתשתיות ויובהר בזאת כי ה

 -בלבד: מים  וזאת  ט להלןמפוראת ההתשלום כאמור(    ועביצבגין  תאות  מכאס  רוכששהציגה ל
המים מונה  בגין  תשלום  בהתאוהתקנתו  גביית  המים,  לתאגיד  או  המים  לרשות  שבוצע  ם , 

  רוכש ככלל חיבורי הגז יעשו על ידי ה  -לתעריפים הקבועים בספר התעריפים של רשות המים. גז 
ומד במידה  הגז.  חברת  מול  עצמאי  חרובבאופן  במקרה  תש החברבו  יג  ר  ביצעה    בגין לום  ה 

עבור הקונה, תוכל לגבות את אותו הסכום מהקונה  למערכות הנ"ל    יבוריםחד החן של אפיקדו 
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לא יגבה מהקונה כל    -חשמל  . , כאמור לעילמכתא לקונה על ביצוע התשלוםבכפוף להמצאת אס
הסר    למען   בד בלמוטלת על החברה  עלות הכרוכה בכך  בגין חיבור הדירה לחשמל, וכל ה  וםתשל

   .החברה  יחולו על -"טסטים"   -דיקות ספק, גם התשלום בגין הב

. מובהר כי    נקסי המקרקעיןברישום הממכר על שם הרוכש בפכל ההוצאות והאגרות הכרוכים   10.5
וברישום  הקונה ישא   ע"י הקונה  בכל ההוצאות הישירות והעקיפות הכרוכות בקבלת הלוואה 

 . או הבנק מטעמונה ו/ובת הקוזהרה לט ו/או ברישום הערות אמשכנתא 

זה ישלם הרוכש  ד חתבמעמ 10.6 )דירות(,   ורתשלום בשיע  לעוה"דימת הסכם  הקבוע בתקנות המכר 
נכון למועד חתימת    מדהעו  כדין,  "מבתוספת מע  ,2014  -)הגבלת ההוצאות המשפטיות(, תשע"ה 

של   סך  על  זה  הסכם  על  בסך    4,999הצדדים  היינו  כדין,  מע"מ  בתוספת  עבור    ₪,  5,849של  ₪ 
על שם הרוכש ר  מפורט בהסכם זה ורישום זכויות החכירה בממכתף כום הבית המשוטיפול בריש 

 אות הסכם זה. במרשם המקרקעין, הכל בכפוף להור

מובט  10.7 הלוואה  הרוכש  במשכננטל  כחת  בסעיףמפורתא  הוצאות    14  ט  את  הרוכש  ישלם  להלן, 
 ד רישומה. וך לפני מוערקעין סמישום המקרישום המשכנתא וכל אגרה הכרוכה בכך בלשכת ר

הרוכש    המסירהד  ועממ 10.8 יישא  בגם  ואילך  היחסי  הכרוכ  כלבחלקו    באחזקתו ים  התשלומים 
כם זה ו/או על  בהס  נקבע על פי ה  הרכוש המשותף כמתחייב ושל    בנין מכר, של ההשוטפת של המ

זכויות   בעל  ו/או  בממכר  מחזיק  על  החל  דין  כל  ההששיעו  .בו  בעלות/חכירהפי  ות  תתפר 
המשותפתצמדהה  אחזקתבהוצאות   ה  ה  בוהרכוש  קבוע  המצורף  ספח  נמשותף  ההצמדות 

 . להסכם זה ו'  פחכנס

 ידו.  שלא נמכרו עלשבבעלותו והמוכר ישא בתשלומי ועד הבית בקשר לדירות   10.9

   .למחיר הממכר, מובהר ומוסכם כי כל התשלומים הנזכרים לעיל הינם בנוסף סר ספקן העלמ 10.10

 ה י התמורטחת כספהב .11
כי  11.1 ומאשר  מצהיר  ל   הרוכש  מסכים  ,  והודע  לטובת  והוא  המוכר  יצר  הבניה  מימון  לצורך  כי 

ו  שיעבוד  היתר,  בין  המקרקעין  /הבנק,  על  בסכום  הגבלה  ללא  ראשונה  מדרגה  משכנתא  או 
עת ו/או תתבצע הבניה, וכי המוכר זכאי לשעבד ולהמחות לבנק, על דרך שיעבוד,  צבמת  שעליהם

ם  ת כל הכספים והתשלומים המגיעיוכש, והינו מורה לרוכש לשלם אהר   תיו כלפיאת כל זכויו 
שפרטי  לחשבון  זה  חוזה  פי  על  ממנו  לו  יצויינו  ושיגיעו  או  מצוינים  ג'ו  ורק    בנספח  אך  וזאת 

לצורך כך ע"י המוכר. הרוכש יוכל לקבל    שר נמסרו ו/או יימסרו לו א   וםל שבאמצעות שוברי הת
ה  ר לגבי מספרמהבנק אישו לבנק את מספר חפרוחשבון  ואת  יקט, אם ימסור  שבון הפרויקט 

ן האמצעים הבאים: בסניף  הנקובים בפנקס השוברים שבידו, וזאת  בכל אחד מ שם הפרויקט  
בפניה של הרוכש לגורם אותו יקבע    -טלפוני    נהמע  תהבנק בו מתנהל חשבון הפרויקט, באמצעו

  יע בשובר התשלום ובאמצעות אתר יופשה אליו  ן המאפשר גישר מס' הטלפו זה, ואהבנק לענין  
 לדת פרטים מסויימים מתוך השובר. האינטרנט של הבנק, על ידי הק

ב 11.2 מיידע  הרוכש  המוכר  את  עזאת  שישולמו  הכספים  את  להבטיח  הזכות  לו  מוקנית  ו  יד   לכי 
וכמפורט    וק המכר ]דירות[ )הבטחת השקעות(,למוכר על חשבון מחיר הממכר עפ"י הקבוע בח

 כם זה. הסל ח ו'ספבנ
על חשבון מחיר הממכר, ימסור המוכר  מים שישלם הרוכש למוכר  בהתאם לכך, להבטחת הסכו 

  את   ח( לחוק המכר ]דירות[ )הבטחת השקעות(, אשר תבטי1)2ת לפי סעיף  לרוכש ערבות בנקאי
שלומים ע"ח  תשלום מהתפירעון כל  ימי עבודה ממועד    14  ספי התמורה לפי החוק, וזאת בתוךכ
ר )להלן: ום לחשבון המימון לנציג המוכמצאת אסמכתא בדבר הפקדת התשלר והחיר הממכמ

 "הבטוחה/ות" או "הערבות הבנקאית"(. 
נה מאת הבנק  ת ומ  הג יום ממועד חתימת הסכם זה מכתב החר  30ו כן יומצא לרוכש בתוך  מכ

 להסכם זה ובנוסח הנהוג בבנק המממן.   בנספח ו' המממן, כאמור 

רשא ה 11.3 יהא  למוכר  מפעם  אחר פעם  י  בבטוחה  הבטוחה  את  להתקיימות  ת  להחליף  בכפוף 
ועם מסירת הבטוהתנאים הקבועים בחוק המכר הבטחת השקעות הרוכש  חה החלופית לידי  , 

בטלה  המקורית  הבטוחה  תהא  היווצרה  בכל  טומבו   ו/או  או  הרוכש  בהסכמת  צורך  ללא  לת 
 (.  קעותהבטחת השכר )דירות( ) ה נוספת, והכל בכפוף להוראות חוק המפעול 

הממכר   11.4 בניית  השלמת  הכנגד  ומסירת  זה  להסכם  לרוכש  בהתאם  בממכר  על  חזקה  וחתימה 
או רישום הערת אזהרה לטובת      הבטחת השקעותהמכר  אות חוק  חוזה חכירה בהתאם להור

מתחייב הרוכש להחזיר למוכר את כל הבטוחות    בחוק המכר )הבטחת השקעות(  רואמכ  הרוכש
כי    מסכים הרוכש בזאת,ק  במסגרת הסכם זה. למען הסר ספורו  ו/או עב   הוצאו על שמואשר  

למת בניית הממכר, מסירת החזקה בו לרוכש או  הבטוחות תהיינה בטלות ומבוטלות במועד הש
טובתו, גם אם לא החזיר הרוכש את הבטוחות כאמור, לרה  השום הערת אזעמדתו לרשותו וריה

 שקעות(.  בטחת הירות[ )ההמכר ]ד .ב )א( לחוק 2ראות סעיף  והכל בכפוף להו
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כי אאי החזר  יובהר  ו/או  עם התקיימות התנאים האמורים  מיד  למוכר  י החזרת  ת הבטוחות 
 ש. פנקס השוברים תהווה הפרה יסודית של הסכם זה ע"י הרוכ

 ש בטוחות כאמור לעיל כל עוד הוא יידרש לכך על פי דין. וכלר  מידעהמוכר י  11.5

 אה ומשכנתא הלוו .12

יה 12.1 לא  זכאי  הרוכש  משכנתא  לקב יה  חייב  ו ל  יהא  לא  התחייבות  המוכר  על  לרישום  לחתום 
ושילם   הקדים  לכן  קודם  אם  אלא  )ללא  משכנתא  העצמאיים  ממקורותיו  למוכר  הרוכש 

₪ הגבוה מבין    100,000או    ממחיר הממכר(  וזאח   ה עשר)  10%  חותמשכנתא( סכום המהווה לפ 
 . ראות בנק ישראלבהתאם להו השניים וזאת

מוהמוכר   12.2 התח,  כןיהא  כתב  על  לחתום  הרוכש,  בנק לבקשת  לטובת  משכנתא  לרישום    ייבות 
 כי:למשכנתאות , ולהודיע לבנק ידי המוכרושר על  כפי שיא   מקובל , בנוסחלמשכנתאות

 סכמת הבנק. א הלל רזכויות בממכ לא יתיר העברת 12.2.1

מבעוד 12.2.2 לבנק  רישום    להודיע  לשם  בממכר  הרוכש  זכויות  רישום  על  מועד 
 . בממכר יות הרוכשק על זכוטובת הבנ משכנתא ל

  למוכר ישירות  ת יהא מותנה בתשלום כספי הלוואת המשכנתא  תחייבוכתב הה 12.2.3
 . ות פנקס השובריםמצעבא

טלת  על מנת למנוע הבות  תחייב ההנים בנוסח כתמובהר בזאת כי המוכר יהא רשאי לתקן תיקו
הנ"להתחיי להתחייבויות  מעבר  המוכר  על  כלשהן  שהת  בויות  יובלבד  סבירים  הייקונים  ו 

 . ומקובלים

הרוכש   12.3 כאמנטל  הבנק  הלוואה  ע"י  יועברו  ההלוואה  כספי  כי  הרוכש  ידאג  אות  כנתלמשור, 
לחשבון   ג'  המוכרבמישרין  )נספח  התשלומים  בנספח  זה(  המפורט  לחכתנא ,  להסכם  תימת  י 

 לעיל.   14.2 לרישום המשכנתא כאמור בסעיףהמוכר על כתב התחייבות 

למשכנתאות  כש ע"י המוכר לבנק  "י הרוכש ו/או בהפניית הרווואה ענטילת הלמובהר כי אין ב 12.4
במועדם    ם על חשבון מחיר הממכרתשלומיהלם את כל  כדי לגרוע מהתחייבותו של הרוכש לש 

כי היה עליו  ה שונו או  י סורב ע"י הבנק, תנאי ההלווא ה כ בטענ יישמע    כש לא והרו  ,ובמלואם
 . אחרתכל טענה דומה לעיל ו/או  14.1יף פורט בסע לשלם לבנק הון עצמי גבוה מזה המ

במ המובטחת  ההלוואה  כספי  לגבי  התשלום  מועד  כי  בזאת  המועדים  מובהר  יחשבו  שכנתא 
 ל. נ"ההלוואה ה בגין כספי פרויקטהבהם זוכה בפועל חשבון 

אחד,טנ 12.5 מבנק  מיותר  הלוואה  הרוכש  לרישום    ל  התחייבות  כתב  כל  על  המוכר  יחתום  לא 
קו שיקבלמשכנתא,  הסכמ  דם  ההלוואה  את  את  שנתן  הבנק  לרישות  המשכנתא  הראשונה  ם 

 לטובת הבנק השני בדרגת קדימות שווה. 

ממה  כל 12.6 הלוואה  יקבל  הרוכש  שבו  במקרה  בהתאמה  יחול  זה  בסעיף  ואמור  ישראל  או  /דינת 
 ממשלתי אחר. גוף מכל 

 תקנון בית משותף , הצמדות,ת הרוכשרישום זכויו .13

לאחר   13.1 מתחייב,  ההמוכר  של השלמתם  והפרויקבנ  סופית  הבניינים  גמר  יית  תעודת  וקבלת  ט 
לרישבג לפעול  לרוכש,  הממכר  מסירת  ולאחר  זה,  ינם,  בהסכם  כנקבע  המשותף  הבית  ום 

בפנקסי  ירות( )שנה ממועד רישום ר )דהמכ בחוקדים הנקובים ולהשלים את הרישום הנ"ל במוע
 י המאוחר(. רוכש, לפלרשות ה  המקרקעין של חלוקה ואיחוד או ממועד העמדת הדירה

רישום   המשותףלאחר  הבית   הבית  רישום  ממועד  חודשים  משישה  יאוחר  לא  ועד    כאמור 
ש  דרל הנר את כר המוכ, יסדיאו ממועד העמדת הדירה לרשות הרוכש, לפי המאוחר  המשותף

ובכפוף לכך    ות של הרוכש בממכר בלשכת רישום המקרקעין,לרישום זכויות החכירה המהוונ
ימש א הרוכש  הנדציא  והאישורים  המסמכים  כל  הרישוםרשית  ביצוע  לשם  ממנו  ככל  ם   .

המסמכים את  ימציא  לא  ממנו  דרשהנ  והרוכש  הים  את במועד,  יבצע  והמוכר  יתעכב  רישום 
מיה סביר  זמן  בתוך  ה רישום  במצאתום  הרוכש.  ע"י  את  ם  גם  המוכר  ירשום  מעמד  אותו 

  ת שטרי משכנתא חתומים על פוף לקבלזה, ובכ   המשכנתא/ות אשר נטל הרוכש, כאמור בהסכם
כדין. יד ומאומתים  הרוכש  במניין   י  יבואו  לא  זה,  בסעיף  האמורות  הרישום  תקופות    בחישוב 

בביצוע הרישו העיכוב  כי  לגביהן  הוכיח  נגתקופות שהמוכר  בשליטתו    רםם  נסיבות שלא  עקב 
 .והוא לא יכול היה למנוע את קיומן

כי   13.2 מובהר  ספק,  הסר  ההתחייבויולמען  פי  ת  על  זהסמוכר  שבכ  ותמותנ  עיף  מילא  ך  הרוכש 
ל  , ויותיו עפ"י הסכם זהן ובמועדן את כל התחייב במלוא מלוא התשלומים  תשלום    עניןלרבות 

ף  בחישוב תקופות הרישום האמורות בסעי  . נום ממ החלים עליו והמצאת כל המסמכים הנדרשי
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שהמו תקופות  במניין  יבואו  לא  לגביזה,  הוכיח  העיכר  כי  הרי  כוב הן  עק בביצוע  נגרם  ב  שום 
 קיומן.לא יכול היה למנוע את   שלא בשליטתו והוא ות סיבנ

זה 13.3 הסכם  עפ"י  התחייבויותיו  את  מילא  שהרוכש  לכך  מתחייב  ,  בכפוף  את  המוכר  להפנות 
לרוכש    תרשו להרוכש   שינפיק  מנת  על  ישראל  כשהממכר    זהחומקרקעי  לגבי הממכר,  חכירה 

נאיו  חוזה החכירה ות  .וכריים במשלישי התלו   או זכות לצדוב  עיקול, ח  משוחרר מכל שעבוד,
 במועד חתימתו. מקרקעי ישראל  רשות יהיו כנהוג ב

יתואם  שד  במוע מכר  על חוזה חכירה לגבי המ  מקרקעי ישראל  רשותהרוכש מתחייב לחתום עם   13.4
ולהמצי עימו   המוכר  ידי  אישור  על  למוכר  רשותא  ישראל    מאת  חמקרקעי  על  תימת  המעיד 
 נ"ל. ה  ההחוז

ישראל,  מות  ברשלהופיע    מתחייבהרוכש   13.5 המבלקרקעי  רישום  כובפ  קרקעיןשכת  רשות  ני  ל 
  כש הרוות  ויזכלשם רישום  הבית המשותף ו/או  ומוסד אחר או במשרד עורך הדין, לשם רישום  

וממב זה,  רישום  כר  בהסכם  כאמור  הרוכשבתאריך  המשכנתא,  עם  אף  שיתואם  על  באם   ,
ה יפוי  הנזכר  מסירת  תידרשבהסכח  זה  האי  כם  שלהופעתו  מועד    ידחה  פניהם.ב  הרוכש  שית 

הרולמ   עד   בהתאמה הרישום   יופיע  בו  האמוריםועד  המסמכים  על  לחתום  לגרוע    .כש  מבלי 
מהתחייבו זה  ובכלל  לעיל  הרמהאמור  הדיוכש  ת  עורך  במשרד  אישי  באופן  במועד  להתייצב  ן 

לעיל כאמור  עימו  אתשיתואם  מסמיך  הרוכש  הדי  ,  בעורך  חן  בלתי  באופן  לחתום  שמו  וזר 
ויות בהסכם זה  הרישומים והפעולות המנ   שידרשו לצורך ביצוע כל  מקומו על כל המסמכיםוב

ולרבות: בממכר,  הרוכש  זכויות  רישום  לצורך  הנדרשות  כל  את  הוצ  ו/או  וביצוע  בניה  היתר 
התכנון   היתר  פעולות  קבלת  כאמורלשם  ו/,  בניה  המשותף  הבית  רישום  רישום    יות זכואו 

ורישום המשכנממב  הרוכש )להלן: יטול הרוכש הלוואת משכ   ממנו תא לטובת הבנק שכר  נתא 
וככל "(.  הרישומים" אם  לו  שיגרם  ככל  נזק  לכל  מטעמו  מי  ו/או  המוכר  את  פוטר  הרוכש 
וכש עקב אי התייצבותו של הרוכש במשרד ו/או הפעולות יתבצעו ללא שיתוף הר  ומים הרישש

הדין   וכן  עימו  ואםשיתבמועד  עורך  א,  ו/אפוטר  המוכר  מטעמו  ת  מי  נזק  ו  שיגרם  לכל  ככל 
ך הדין במועד שיתואם  ייצבותו של הרוכש במשרד עורשומים יתעכבו עקב אי התלרוכש אם הרי

שכ  .עימו בזאת,  ו מובהר  יהרוככל  לא  תיש  לצורך  המוכר  עם  פעולה  כאמור,  שתף  פגישה  אום 
כאמור וככל  יים לפגישה  ים חלופמועד  3  ציעה יה בכתב וב יהא על המוכר לשלוח לרוכש הודע

ל מהמ שהרוכש  אחד  אף  בכתב  יאשר  הדבא  יחשב  האמורים  של  ר  ועדים  יסודית  כהפרה 
   .ההסכם

  , ובמועד שיתואם עימו  רישתם הראשונה פי דן, להרוכש מתחייב להמציא למוכר ו/או לעורך הדי  13.6
האר המסים,  כל  את  שילם  הרוכש  כי  המעידות  הה תעודות  תשיטלנונות,  וכל  אחר  ים,  לום 

לשלמשנ הסדרש  לפי  וכל  ו  זה,  צורך  כם  שיהיה  אחרת  ידיתעודה  על  שתידרש  או    רשות   בה 
  הרוכש ת  יוכו ום זבקשר לרישו/או רשויות המס    קרקעיןלשכת רישום המ  מקרקעי ישראל ו/או 

משותף.  על שם הרוכש ו/או לצורך רישום הבית הקרקעין ם המבממכר והמשכנתא בלשכת רישו
הרוכש  המ  לא התעודותציא  ל  את  יבצע  עיל,  כאמור  לא  הרישוםהמוכר  להמצאת    את  עד 
   .והרוכש יישא בדמי טיפול בגין כך  עודות האמורותהת

לעיל, הרוכש 13.7 ל  ר תשלוםלמוכ  להשיבמתחייב    מבלי לגרוע מהאמור  נזק שיגרם  כל  מוכר, בגין 
וצעו או יעוכבו בשל  לא יבממכר  ב  הרוכש  זכויותרישום הבית המשותף ו/או רישום  שאם וככל  
או ש  מעשה  הרמחדל  קיל  לא  שהרוכש  כך  בשל  ולרבות  התוכש  את  המפורטות  ים  חייבויותיו 
 .  לעיל  13.6,   13.5בסעיפים 

ים היתר  שהדור   יצוע ושלא להסכים לביצוע שינויים רשות בלבצע, שלא לה  שלא  הרוכש מתחייב 13.8
ויים  כי ביצוע שינ  מודע לכךהרוכש    יל.לע   8.2  בסעיף  ככל ונדרש כאמור    בניה, ללא היתר בניה

רישום המקרקעין עשוי למנוע ו/או לעכב את ביצוע  טרם רישום הבנין והדירה בלשכת  כאמור ב
כאמור  הרישום ו ובמקרה  בהוצאות  יישא  כתוצ  הנזקיםהרוכש  שביצע  שנגרמו  מהשינוי  אה 
 הרוכש. 

ם לזכותו זכות  שריין, תבמרשם המקרקע  זכויות הרוכש בממכרכי יחד עם רישום    הודע לקונה 13.9
לגב  הי חכירה  החלק  המשותףחסי  י  שי  ברכוש  כפי  לממכר  שיהצמוד  הרישום  בצו  נתן  ייקבע 

 בהתאם לחוק המקרקעין.  בנין לביחס 

כל חלקי  ונמכרו כל הדירות,    הפרויקטלא הושלמה בניית  ד  ל עוכי כ  הרוכש מאשר כי ידוע לו  13.10
ת בהם  רשאי לעשו  אאשר יה  עדי של המוכר, ינם רכושו הבל ה  גרשהמו/או  ו/או הפרויקט    בניןה

על פי הסכם    רובלבד שזכויותיו של הרוכש בממכ,  וובתנאים כראות עיני  הלמי שירצבירם  ולהע
 זה לא תפגענה.
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ו/או חלק    גרש ו/או מהפרויקט מהמיהא רשאי להצמיד חלק    המוכר  ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל
של    תו  שיקול דע  י"והכל עפ   גרש, מיבנו ב  דות אשרפר יחיבהצמדה משותפת למס   בניןהמ כלשהו  
חוק  המוכר להוראות  האמור  .המקרקעין  ובכפוף  את  בזאת  עליו  מקבל  וא  הרוכש  כל  לעיל  ת 

 . הוראות נספח ההצמדות, ומתחייב לפעול לפיהן
י  אשר ייקבעו על ידו/או הפרויקט    בניןו/או ה   גרשרוכש כי רק אותם חלקים של המהכים  מסכן  

משותהמו כרכוש  הף  כר  ע"י  הוצאו  לא  מכלל  ו/או  המשומוכר  בנספח הרכוש  כמפורט    תף 
ייחשבו כרכוש משותף  ,  להסכם זה(  1ח ב/ )נספ  ריתהה   ובתכנית ' להסכם זה(  ו)נספח  ההצמדות  

 . פרויקטהשל 

 ליו בזאת את כל הוראות נספח ו', נספח ההצמדות, ומתחייב לפעול לפיהן. מקבל עהרוכש  13.11

קות  זי  יןהמקרקע  בפנקסילרשום  נות, להעניק, להעביר ולהק   מוכר יהא זכאיכי ה  הודע לרוכש 13.12
לשימוש להולכי רגל ו/או לכלי    המגרשלזכות ו/או לחובת  , זכויות שימוש וזכויות מעבר  הנאה

זכויות מעבר לצנרת, כבלי חשמל,  כן  ת החניה, אם יהיו כאלה, ולמקומו  אשרוהוא הדין ב  ,רכב
ט חשמל,  פילרים  רנספורמציה,  חדר  בכבלים,  תקשוומתקני  טלויזיה  גזרת,  גז,  צנרת   צובר 

   .כל המערכות והמתקנים של הפרויקט וצ"בוכי

כדרך   רש ישמשמהמגחלק  רשויות המוסמכות יהא צורך כי  יתכן ולפי דרישת הכי    הודע לרוכש 13.13
ל  וצקין ו/או לכ מת  קרי לעיריית    תוחכר"(, אשר  הדרךבסעיף זה: ")להלן    מדרכהו/או    ציבורית

אחרת  ל חכב  רשות  תהווה והיא  שנה,    999  -ירה  מהפרויקט   לא  מהמגרש   חלק  הרוכש  ו/או   .
  ויידרש לשם רישום הדרך האמורה מסמך רלוונטי במידה  הסכמה ו/או    מתחייב לחתום על כל

  .ל דין ראות כפוף להווהכל בכ

הקונה 13.14 לידיעת  ה  הובא  בתחומי  המ  בניןכי  הפרויקטגרש  ו/או  יתכן    נויב  ו/או  ,  יבנו ישו/או 
שיקבעבמיקו המוכר   ם  הר  ע"י  ע"י  המוסמכותויאושר  לאשפה,  שויות  עמדות  אשפה,  ,  חדרי 

אנטנות גז,  סלולאריות  צובר  מזגשאינן  מנועי  מנועים,,  חדרי  ים,  פילר  , משאבותחדרי    נים, 
לצויחיד  מחות  תקשורת  ו/או  תקשורת  בכבליםרכי  טלוויזיה  ו/או  טרנספורמצשבים  חדר    יה , 
   .יןאם להוראות הדוהכל בהת וכד'

תקנון 13.15 לרשום  רשאי  יהא  ל  המוכר  בהתאם  המשותף  לבית  המקרקעין,    62סעיף  מיוחד  לחוק 
בתקנון    בפרט בהתאם לנספח ההצמדות והוא יכלולו  אשר יירשם בהתאם להוראות הסכם זה 

 זה ובנספח ההצמדות.   את ההוראות המפורטות בהסכםהאמור 

מובהר  13.16 ספק,  הסר  מקר כ  למען  אותם  בכל  נרשמו  י  שלא  הרוכשיים  רישום  זכויות  בלשכת  ם 
כל הפעולות המשפטיות הנדרשות    קעין ועד להשלמת הרישום, מתחייב המוכר לנהל אתהמקר

רבות הכנת תוכניות מדידה  שמם, לויות על  בטיפול ברוכשי הדירות, עד לרישום הזכ והכרוכות  
, מתן התחייבויות לרישום  רישום עיקולים  ת,רישומן בלשכת רישום המקרקעין, העברת זכויו ו

אישו מש בדיקת  משותף,  בית  רישום  הקונים,  לטובת  משכנתאות  רישום  מיסים  כנתא,  רי 
לנהל  בהתאם  והכל  זכויות  בסע ורישום  והמפורטים  המוכר  אצל  המקובלים  לן  לה   17יף  ים 

 רישום המקרקעין.  תאם לנהלים המקובלים בלשכתובה

 חופוי כיי .14

למוכר ו/או לבנקים נותני ההלוואות לבצע את הפעולות עליהן  ורך הדין ו/או  לעעל מנת לאפשר   14.1
זהוהרוכש  המוכר    והתחייב שהתחייבובהסכם  ככל  לכך,,  הנלוות  הפעולות  כל  ואת  לרבות   , 
רישום הערת    בממכר, רישום משכנתא ו/או  הרוכש  יותיו שלהבית המשותף, רישום זכורישום  

הרוכש לטובת  הר אזהרה  מתחייב  ולהמציוכ,  לחתום  יש  למוכר  כוח  י א  בנוסח  פוי  חוזר  בלתי 
   .לשם ביצוע הוראות הסכם זה קאך ור ' להסכם זה ה המופיע בנספח 

ורקי 14.2 בידי המוכר אך  מ  יפוי הכוח ישמש  וכל הנובע  ביצוע הוראות ההסכם  והרמנולשם  וכש  , 
לבצמס הדין  עורך  את  בזאת  כל מיך  ואת  זה  בהסכם  המפורטות  הפעולות  כל  את  פעולות  ה  ע 

, ונותן בזאת לעורך הדין הוראה בלתי חוזרת לחתום בשמו  חופוי הכ י ממנו באמצעות י  הנובעות
ה להיתר, בקשה להקלה וכל מסמך  ובמקומו על הוראה בלתי חוזרת לחתום על כל תכנית, בקש

מקיום התחייבויותיו    רוכשכדי לפטור את היפוי הכוח אין בו  י. מתן  שי המגראחר לגב   תכנוני
, ואין בו כדי להטיל חובה כלשהי על עורך הדין לחתום לפיו בשם  ובמלואןהסכם זה בעצמו  י  לפ

 . הרוכש על מסמך כלשהו

 בוטל.  14.3

כאמור   14.4 התחייבויותיו  בגין  אזהרה  הערת  לרישום  הרוכש  התחייבות  הבטחת  ולשם  בנוסף 
זה    להסכם  1ה/   כנספחלהסכם זה, יחתום הרוכש על יפוי כח בנוסח המצורף    י'  -ט' וספחים  בנ

 רש על ידי הרשויות האמורות. נוסח אחר שידאו בכל 
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 ת הרוכש בממכר לאחר העברת זכויו .15

על פי הסכם    הרוכש  יבויותיר בפועל ולהשלמת קיומן של כל התח קודם לקבלת החזקה בממכ  15.1
מלואזה,   תשלום  עליו  התשלו  לרבות  החלים  רשאי    ,המסירה  למועדעד  מים  הרוכש  יהא  לא 

ם  לפי הסכ והתחייבויותיו ו לוותר על זכויותיו או לשעבד ו/א ו להסב ו/או להמחות ו/א /ולהעביר 
בין בשלמותן    ,)להלן: "הנעבר"(  תאגידים בשליטתו  לרבות קרוביו ו/או,  לצד שלישי כלשהו  ,זה

ובכפוף לאמור בסעיף    דמת ומפורשת מאת החברה מה מוקהסכ  אלא בכפוף לקבלת  ובין בחלקן
זה  4.7.6 ההוראותובכ  ;להסכם  כל  למילוי  בס  פוף  כי    להלן.  17.2עיף  המפורטות  יובהר  עוד 

יהיו הן הרוכש    תמורה למוכרותשלום מלוא ה  ת הזכויות לפני מסירת החזקהבמקרה של העבר
כלפי הרוכש  בהתחייבויות  ולחוד  ביחד  חייבים  הנעבר  תה  .החברה  והן  לא  רשאית    אהחברה 

ה של  וההתחייבויות  הזכויות  להעברת  כאמורלהתנגד  ה  רוכש  מועד  אלא  טרם  מסירה, 
 טעמים סבירים. מ

על   15.1בסעיף  רשים כאמור  ואלה המסמכים והאישורים הנד 15.2 ו/או הנעבר    הרוכש   לעיל, אשר 
 : כשהם מקוריים ומאומתים כדין ,להמציאם למוכר

 בדבר מכירת הזכויות בממכר לנעבר.  הנעברבין  רוכש להסכם חתום כדין בין ה 15.2.1

על עצמו 15.2.2 כל הבאותו הסכם או במסמך    הנעבר קיבל  תחייבויותיו של  נפרד את 
 זה החלות עליו לאחר המסירה. הרוכש כלפי המוכר לפי הסכם 

על   15.2.3 חתם  כ י יהנעבר  חוזרנוטריוני  ח  ופוי  המ  בלתי  ע"י  הנדרש  ,  כרובנוסח 
 . עותקים למוכר  2 -ב והמציאו כשהוא מאומת כדין

ם  להסכ  1המצ"ב כנספח ה/  בנוסחהנעבר חתם על ייפוי כח נוטריוני בלתי חוזר   15.2.4
 זה.

י ו   הרוכש 15.2.5 בהוצאות  הנעבר  באישור  ישאו  זה  כאמור  ההעברההטיפול  ובכלל   ,
לעוה"ד, טיפול  דמי  מצרכים    תשלום  מחירי  על  פיקוח  בצו  לקבוע  בהתאם 

נות  לשירותי  מרבי  מחיר  )קביעת  שירוושירותים  זכויות  ן  רישום  בהעדר  ת 
תש"ס  המקרקעין(,  אח  1999  -בפנקסי  סכום  על או  שייקבע  דין-ר  כל  אשר  פי   ,

בת מפיהא  והמתייחס  הזכויות  העברת  ביצוע  במועד  עו"ד  וקף  לטיפול  ורשות 
 . דטיפול ישולמו ישירות למשרד עוה"בהעברה כדין כזו. דמי ה

הזכו  15.2.6 להעברת  בקשה  טופסי  על  חתמו  והנעבר  במהרוכש  הרוכש  יות  מאת  מכר 
 לנעבר על פי הנוסח שיהיה קיים אצל המוכר. 

המי 15.2.7 האגרות  כל  ההוצאות,  שיסים,  הזכויות,  והתשלומים  העברת  בגין  חולו 
למוכר אישורים    ויומצאו, שולמו על ידי הרוכש ו/או הנעבר,  במידה שיהיו כאלה

המקרקעין   לרשם  מיועדים  בכלליות האמקוריים  לפגוע  אך מבלי  מור:  לרבות, 
שבח  יישורא המקומיתורכישה  מס  הרשות  אישור  לתו"ב, ,  הועדה  אישור   ,  

 שולמו כל התשלומים החלים על הרוכש. כי אישור המוכר וכן   אישור ועד הבית,

לפי חוק המכר באם   15.2.8 ערבות בנקאית  לרוכש  )הבטחת השקעות(]ד  ניתנה  : ירות[ 
זרה לבנק  ות הוחו/או המוכר, לפי הוראות המוכר, כי הערב  המממן  אישור הבנק

ההמממן   )לפי  למוכר  בעניןאו  נמסרה  וכן  הרוכש  ידי  על  לבנק  (  הרוכש  קשת 
הערבוהמממן   ייסב  ת.לביטול  ו/או  ינפיק  לא  המממן  הבנק  כי  בטוחות    יובהר 

 לזכות הנעבר. 

הלוואה  ההבנק או ממוסד כספי ממנו קיבל משכנתא כי  הרוכש המציא אישור מ  15.2.9
סכימו להעברת זכויות הרוכש על שם  כספי הסולקה או כי הבנק ו/או המוסד ה

ו/או ה  ,הנעבר חררים  הינם מש ה כי  מוסד הכספי מופנה לחברוכן אישור הבנק 
ו/או מוסד כספיאת המוכר מהתחייבויותיו כלפי אותו בנ וכן פלט של רשם  ק   ,

ת המעיד על מחיקת המשכונות אשר נרשמו לזכות הבנק בגין הלוואת  המשכונו
 . המשכנתא

 אמן למקור מאת תעודת הזהות של הרוכש ושל הנעבר. ושר כנצילום מא  15.2.10

נדרש א 15.2.11 צו  , כדוגמת צותחר לביצוע העברת הזכויכל מסמך  ו/או  ו קיום צוואה 
בי אישור  ו/או  ו/או  ירושה,  עיקול  ביטול  על  מוסמך/הוצל"פ  משפט  הערה  ת 

 . אחרת ו/או על ביטול צו מניעה וכיו"ב

עי ישראל להעברה כאמור,  ת מקרקהסכמה בכתב מאת משרד הבינוי ו/או רשו 15.2.12
דרש אישור  בינוי והשיכון, ככל שיובפרט אישור זכאות של הנעבר מאת משרד ה

 מור במועד ההעברה. כא
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 סעדים ותרופות  .16

לה 16.1 צד  זכאי  הפר  הנפגע  הצד  יהא  הוראה מהוראותיו,  והתרופות הקבועים  סכם  לכל הסעדים 
 ו/או הקבועים בהסכם זה. 1970-"אלענין זה בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל

ם נקבע כי  הפים אשר בשהרוכש יפר הוראה מהוראות הסעי  הפרה תיחשב כיסודית כל אימת 16.2
  הפרתם תהווה הפרה יסודית של הסכם זה ו/או כל הוראה שהפרתה הינה יסודית על פי הדין. 

 זה.  על פי הסכם הרוכש אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות שיש למוכר כלפי

זכויותיו על פי הסכם זה ועל פי  פרה יסודית על ידי הרוכש המוכר יעשה שימוש במקרה של הב 16.3
ימים במהלכם לא תוקנה ההפרה    14לאחר מתן התראה מוקדמת בכתב לקונה של    כל דין רק

 על ידי הרוכש. 

לג 16.4 ומבלי  דין  פי  על  ו/או  זה  הסכם  פי  על  המוכר  מזכויות  לגרוע  המוקנמבלי  סעד  מכל  ה  רוע 
וכש לשלם למוכר על פי הסכם  סכם זה ו/או על פי דין, ישא כל תשלום שעל הרר על פי הלמוכ
ממחרת היום  ימים ממועד התשלום, ריבית פיגורים שתחושב    10לם גם בחלוף  וואשר לא שזה,  
לים  הנגבית באותה תקופה על ידי בנק הפועהמרבית ואשר תהיה בגובה הריבית  עד לתשלום שנו

)במקרה כאמור, ריבית הפיגורים תבוא  וחות בלתי מועדפים  קמלחריגות  שיכות  מבע"מ, בגין  
 הפיגור(. ד בתקופת חלף הפרשי הצמדה למד

, בנוסף לאמור לעיל הפרה יסודית  ימים יהווה  10פיגור בביצוע תשלום כלשהו לתקופה של מעל   16.5
ההס  בביטול  גם  המוכר  את  תזכה  אשר  זה,  הסכם  בת  של  התראה  למתן  בכפוף  ימים    10כם 

במה ההפרה.  לרוכש  תוקנה  לא  שבלא  לכם  הרי  ההסכם,  לביטול  בזכותו  שימוש  המוכר  עשה 
ומוסכם  , יהיה המוכר זכאי לפיצוי מוסכם המוערך  עפ"י דין  חר העומד למוכרמכל סעד א לגרוע  

של   בשיעור  יהיה  ואשר  מראש  הצדדים  ידי  זה   2%על  בהסכם  הנקובה  פיצויים  כ  מהתמורה 
לגרוע מכל  ביטול הס  הוצאות קבועים מראש בגין   )להלן: "הפיצוי המוסכם"(, וזאת מבלי  כם 

על לחברה  המוקנה  נוסף  הדין    סעד  את  פי  לטובתה  לחלט  רשאית  תהיה  החברה  לו.  ובכפוף 
 . כלעיל מתוך הסכומים ששולמו לה על ידי הרוכש סכום הפיצוי המוסכם

יסודית   16.6 הפרה  עקב  המוכר  ידי  על  ההסכם  לפגועהרבוטל  שמבלי  ס   י  אחר  בכל  ו/או  נוסף  עד 
ג' לפי   הממכר לכל צד, להעביר ולמסור את  שאי למכורהעומדים לו על פי כל דין יהיה המוכר ר

וזאת   אותם  שיקבע  בסעיף  התנאים  כאמור  מראש  התראה  למתן  ובכפוף    16.3בכפוף  לעיל 
 להלן.  16.8להוראות סעיף 

כש התראה כאמור בסעיף  נה לרוולאחר שניתכש  רובוטל ההסכם ע"י המוכר עקב הפרתו ע"י ה 16.7
ללעיל  16.3 להשיב  המוכר  על  יהיה  כרוכש  ,  שאת  שהרוכש  התשלומים  בל  למוכר  ,  ועל פילם 

ביטול ההסכם כדין וחתימת הצדדים על תצהירי  ימים ממועד    45וזאת בתוך    בערכם הריאלי,
  45וך  עת הביטול ניתנה לאחר שהרוכש קיבל את החזקה בדירה בתוד וככל שה   ביטול למס שבח

פינוי ממועד  בפ  ימים  בי  ועל הדירה  תצהירי  על  לחתימתו  שבחובכפוף  למס  ובניכוי    ;טול 
ביטול  השבת הכספים כאמור תהא כנגד    . להלן  16.7.2  -  16.7.1בסעיפים  מים המפורטים  הסכו

ובתנאי מוקדם שקודם ככל שנרשמה  טעמו  מי  ו/או מהרוכש  הערה אשר נרשמה לזכות    של כל
חתם על  לכן  למיסוי    תצהיר   הרוכש  ש  המוכר  מקרקעין.ביטול  סכום  מכל  לנכות  ה  היירשאי, 

 את אלה או מקצתם:  לעיל,, כמפורט  עליו להשיב לרוכש

סכום שנדרש המוכר לשלם על ידי בנק שהלווה כספים לרוכש כנגד חתימת המוכר על  16.7.1
משכנ לרישום  רשאי  תהתחייבות  המוכר  ואשר  למוכר  ושנמסרו  בנק  אותו  לטובת  א 

)כולבנק    להחזיר  חשבונו  ריביתלפי  מולל  פרעון  עמלת/קנס  הצמדה,  הפרשי  קדם,  , 
כשדרישתו וכו'(,  לתשלום   הוצאות  המוכר  עבור  מכרעת  אסמכתא  תשמש  הבנק  של 

 כאמור. הוראות פסקה זו לא יחשבו בכל מקרה שהוא כהסכם לטובת הבנק. 

 . "(הפיצוי המוסכם)להלן: " לעיל 16.5 מוסכם הנקוב בסעיףההפיצוי  16.7.2

לקבל את הכספים האמורים או מנע    בזאת כי ככל שהרוכש יסרב   למען הסר כל ספק, מובהר 16.8
הפקיד את הכספים האמורים בחשבון נאמנות שיפתח  ך אחרת יהא על המוכר לדר  בכלקבלתם  

 . עניןכהשבת הכספים לרוכש לצורך כל דבר וב הדבר מקרה כאמור ייחשעל ידי עוה"ד וב 

עפ 16.9 המוכר  של  התחייבויותיו  של    "ימילוי  ובמועדן  המוחלט  המלא  במילוין  מותנה  זה,  הסכם 
   ה.לרבות כמפורט בהסכם ז שותנדרהמקבילות ו/או ה התחייבות הרוכש

 עורך דין  .17

עורך הדין, כי  נשוא הסכם זה ע"י  עסקה  שהמוכר מיוצג ב  ,כי ידוע לוומאשר,  הרוכש מצהיר   17.1
דין    ,אינו מייצג את הרוכש  עורך הדין עורך  כל  זו ע"י  זכאי להיות מיוצג בעסקה  וכי הרוכש 

 אחר מטעמו.
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יטפל  כי   דיםמסכימים הצדלעיל,    17.1  על אף האמור בסעיף 17.2 ם  רישו ב  המוכרעבור    עורך הדין 
בדירות    ירההחכוברישום זכויות    ותףבית משלאחר קבלת תשריטי רישום    כבית משותף   בניןה
 . ובכל הפעולות הנדרשות לשם כך  הרוכש"ש ע

 הוראות שונות .18

 הסכם זה ייכנס לתוקף רק לאחר חתימתו ע"י המוכר באמצעות מורשי החתימה מטעמו. 18.1

אלא אם נערכו בכתב    ,ה לא ייעשו ולא יהיו תקפיםאו תוספת להסכם זורכה  א,  טולכל שינוי, בי 18.2
כש תחשב לכל ענין ודבר כחתימת כל  ד מיחידי הרו דים. מובהר כי חתימת אח"י הצדונחתמו ע

זה הסכם  על  לחתימה  פרט  הרוכש,  על  יחידי  הרוכש  מיחידי  אחד  חתימת  כי  יובהר  ובפרט   ,
   .כל יחידי הרוכש סמכי המסירה יחייבו אתממ  מי מסמך הזמנת השינויים ו/או על

וי 18.3 ו/או  של מי  ור  ו/או איחעות  וכי הימנ   ,דרך התנהגות  תור עלמוסכם כי אין תוקף לכל שינוי 
לא    מהצדדים זה  לפי הסכם  בזכויותיו  כאמורול  ויחשבי מלהשתמש  זכויותיו  על  והצד  ,  ויתור 

כל דין  ם עפ"י הסכם זה ועפ"י  מה  חלקיהא רשאי וזכאי להשתמש בזכויותיו ו/או בכל  הנמנע  
 . בכל מועד שימצא לנכון

המוכר 18.4 כי  יובהר  ספק  בכל  אינו    להסרת  הרוכש  כלפי  לאמחוייב  שהיא  לקיים  צורה  ו/או  כוף 
ו/או   זה  בהסכם  שנקבעו  ככל  הגבלה  ו/או  הוראה  כל  אחרים  זכויות  בעלי  ו/או  דיירים  כלפי 

תוס  אורכה,  הנחה,  ויתור,  וכל  עימם,  זה ו/אפת  בהסכמים  להסכם  ביחס  שינוי  וככל    ו  אם 
 שיינתנו ע"י המוכר, לא יהיו תקפים כלפי אחרים. 

יניו לפי  י או כל אדם אחר הממונה על ענשלו  ס  ו ופאפוטר ה   חייב  רוכש קטין או פסול דין,היה ה 18.5
וזאת כל דין להמציא למוכר את אישור בית המשפט המוסמך להתקשרות הרוכש בהסכם זה  

כאמור, יהא המוכר זכאי לבטל הסכם זה  לא הומצא אישור    ם זה.הסכ מת  יום מחתי  60בתוך  
   .י הרוכשר יחידלאלתר ואף ביחס לשא

במקום הרוכש, כל סכום שחובת תשלומו חלה על הרוכש לפי הסכם    המוכר יהא רשאי לשלם 18.6
לום הסכום האמור על ידי הרוכש, עלולה לעכב  ובלבד שאי תש  ו במועדזה ואשר לא שולם על יד 

פי הסכם  בביצ   וכר המ  את על  פיוע התחייבויותיו  על  ו/או  ע"י המוכר    .דין  זה  הסכום ששולם 
ל בצירוף  יוחזר  הרוכש  ע"י  לו  ו  שעמדו  הגנה  טענות  אותן  המוכר  כלפי  תעמוד  ולרוכש  ריבית 

 . כלפי הנושה המקורי

בזכ  18.7 לפגוע  המוכר  מבלי  של  אחרות  זויות  למוכר  מוקנית  הדין,  עפ"י  ו/או  זה  הסכם    כות עפ"י 
 לעיל בלבד.  16.5  ם כאמור בסעיףעל סכום הפיצוי המוסכ וקיזוזכבון עי

והר  18.8 במקרה  כי  שתהא  מובהר  זכות  שכל  הרי  אחד,  מאדם  יותר  מונה  בהסכם,  כמובנו  וכש, 
יטול ההסכם.  ולרבות לב  ,ידי הרוכשלמוכר כנגד אחד מיחידיו תקנה לו זכות זהה כנגד כל יח

על   חתם  הרוכש  מיחידי  אחד  רק  זהסכבאם  כלם  אותו    ה,  את  יחייב  בהסכם  אחד  האמור 
 וכש אשר חתם על ההסכם. מיחידי הר

פיו, אלא אם כן  יובהר כי המוכ 18.9 על  וחובות  ר אינו רשאי להעביר את החוזה לאחר, או זכויות 
  .ביות שהעביר יוותר הוא ערב כלפי הרוכש למילוי ההתחיי

 .  בוטל 18.10

ה מצד למשנהו תיחשב כאילו הגיעה  ודעל ה כ ר במבוא להסכם זה.  כתובות הצדדים הינן כאמו  18.11
בחלוף   בש  72לתעודתה  למשלוח  מסירתה  ממועד  רעות  החזקה    לאחר  שום.דואר  מסירת 

 בממכר תהא כתובתו של הרוכש כתובת הממכר שנרכשה על פי הסכם זה. 
 
 
 

  : ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 

 
  

 ____ ____ ________                         ________ ____  
 הרוכש   המוכר 
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 נספח ג'  
 שלום מחיר הממכר ותנאי הת

 ( _________)משפחת 
  

 
 (.17% ש"ח )כולל מע"מ בשיעור  ______ __  הממכר:מחיר 

 "(.מחיר הממכר" -ש"ח, )להלן  _______________ במילים: 
 למחיר הממכר יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כאמור בנספח זה. 

רשי הצמדה  יתווספו הפ  לכל תשלוםובסכומים המפורטים להלן כאשר    דיםמועבמחיר הממכר ישולם  
 כדלהלן: 

 (.7%) _______ש"ח  על הסכם זה ישולם סך שלימה מועד החתב .א

וזאת    ( 13%ימים ממועד חתימת הסכם זה ישולם סך של _________ש"ח )  45  -עד ולא יאוחר מ .ב
 .ם בהסכםשוברי תשלום כהגדרתבכפוף לקבלת פנקס 

 
ו מובה השנימוסר  התשלום  למועד  שעד  ככל  כי  זהכאמו  כם  בסעיף  לרוכש    ר  נמסר  פנקס  לא 

ההמד  אזישוברים   מהיום  יוצמד  לא  השני  והתשלום  יוקפא  ל   45  -ד  מועד    7  -ועד  לאחר  ימים 
ממועד    45  -מסירת פנקס השוברים, קרי הסכום שישולם יהא בהתאם למדד שיהיה ידוע ביום ה 

חול ככל שהרוכש ישלם  י הקפאת המדד כאמור בסעיף זה, ת ר כ ובהמת הסכם זה. כמו כן, י חתי
 . ימים ממועד קבלת פנקס השוברים 7זה בתוך  תשלום על פי סעיףאת ה

מיום   .ג יאוחר  ולא  ),  .21201.12עד  _____ש"ח  של  סך  היתר    (%01ישולם  לקבלת  בכפוף  וזאת 
 . בניה

 ף לקבלת היתר בניה ת בכפוא( וז%10של _____ש"ח ) ישולם סך, .22023.01מיום עד ולא יאוחר  .ד

 ף לקבלת היתר בניה ( וזאת בכפו%01של _____ ₪ ) ישולם סך, .22021.06 מיוםר עד ולא יאוח .ה

יאוחר   .ו ולא  ),  .22021.09מיום  עד  _____ש"ח  של  סך  היתר  %01ישולם  לקבלת  בכפוף  וזאת   )
 בניה. 

 בניה. היתר  ף לקבלת( וזאת בכפו%01)ם סך של ______ ₪ ישול ,1.12.2022עד ולא יאוחר מיום  .ז

 . בניההיתר  ( וזאת בכפוף לקבלת%01)ם סך של ______ ₪ ישול ,.3.202031עד ולא יאוחר מיום  .ח

 בניה היתר  ( וזאת בכפוף לקבלת%01)ם סך של ______ ₪ ישול ,.3.202061עד ולא יאוחר מיום  .ט

"י  ו עפ לים עלילומים הנוספים החובתוספת כל התש₪    _______ __כל יתרת התשלום בסך של .י
יאוחר מתאריך  והרלוונטים למסירה  ההסכם   ולא  ע"י הרוכש עד  למוכר  ישולמו  )ככל שחלים(, 
   .(10%)  המסירה

חתימת    מ לאחרהיה וישונה שיעור המע"   על פי דין.  17%ור  כל התשלומים הנ"ל כוללים מע"מ בשיע
ו בפועל עד  שולמשר טרם  ע"מ, והתשלומים אכר עפ"י השינוי בשיעור המ הסכם זה יותאם מחיר הממ 

 למועד השינוי, ישולמו בהתאם לשיעור המע"מ שיחול במועד התשלום בפועל של כל תשלום. 

ידוע    יוצמד למדד תשומות הבנייה החל מהמדד שיהאמחיר דירת מחיר למשתכן  למען הסר ספק,  
  חוזה החתימה על    ן בו נמצאת הדירה ועד למדד שיהא ידוע ביוםקבלת היתר בנייה מלא לבנייבמועד  
ש.המכר באמצעות  ורק  אך  התשלומים  יבצע  המהרוכש  הבנק  מאת  התשלום  הרוכש וברי  ממן. 

סכום   ישלם  לא  כי  בזאת  שוברי מתחייב  באמצעות  אלא  הממכר  מחיר  חשבון  על  לחברה  כלשהו 
רשאי לשלם תשלומים    הרוכש אינו-לא הומצאו לרוכש שוברי התשלום  ד  כל עו  התשלום. מובהר כי 

הממכר, וממילא אי ביצוע תשלום על חשבון מחיר הממכר עקב אי קבלת   מחירהם על חשבון  כלש
ולא ישוב ו/או ריבית רי התשלום לא יהוו הפרה של הסכם זה  ו/או סעד  זכו את החברה בכל פיצוי 

כי    פיגורים. לרוכש  חהודע  ____שבפרטי  בבנק   _____ מס'  חשבון  הם:  הפרויקט  סניף    ון  בע"מ 
 ______ 

 פרשי הצמדה ה 2.

ו/או נספח זה,    הממכר וכן לכל תשלום מכל סוג שהוא שעל הרוכש לשלם למוכר עפ"י ההסכם  מחירל
"ח מחיר הממכר, יתווספו הפרשי הצמדה, בהתאם לשיעור עליית המדד  לרבות כזה שאיננו תשלום ע 

 ד היסודי, כהגדרתם להלן: מדעומת ההחדש ל
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מדד  דהיינ "  מדדה" א. למו,  הבניה  המרכזית  ע"י  שיקבע    גוריםתשומות  הלשכה 
יתפרסם אם  אף  ישראל  ממשלת  של  כלכלי  ולמחקר  ע"י    לסטטיסטיקה 

 שיבוא במקומו.מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד אחר 

  זה. כםעל הס במועד חתימת הצדדיםהמדד הידוע משמעו  " המדד היסודי" ב.

מדד  ה מהיפחת בכל מקריצוע כל תשלום, אשר לא  הידוע במועד ב משמעו   " המדד החדש " ג.
 . היסודי

פירעונו במועד  ישלם את הפרשי ההצמדה המגיעים ממנו  על חשבון    הרוכש  ותשלום  כל תשלום  של 
הממכר נתוני מחיר  חוסר  מפאת  התשלום  ליום  ההצמדה  הפרשי  את  לחשב  ניתן  יהיה  לא  אם  ם  . 

המדד החדש    אותו תשלום לאחר פרסום  יים, ישלם הרוכש את הפרשי ההצמדה החלים עלסטסטטי
 ימים לאחר שנדרש לשלמם ע"י החברה.  14 -אוחר מ לא יו

ל  לשלם  מתחייב  כאמור  הרוכש  ממנו  שיגיעו  ההצמדה  הפרשי  את  תשלום  חברה  כל  עם  ביחד  לעיל 
הסופי   החישוב  את  לערוך  זכות  לחברה  אולם  הפרותשלום,  מהרוכש  של  לה  המגיעים  ההצמדה  שי 

ל לעיל  כלכאמור  של  בפועל  הביצוע  ח  אחר  על  והרוכש    שבוןהתשלומים  מרביתם,  או  הממכר  מחיר 
ישת החברה, ובכל  ימים מקבלת דר  14  -וב כאמור לא יאוחר מישלם לחברה את יתרת חובו עפ"י החיש

 מקרה לפני מסירת החזקה בממכר לרוכש וכתנאי לה. 

 מיםלובתש פיגור  3.

נספח זה    עפ"י פ"י הסכם זה ו/או  על הרוכש לשלם למוכר עבגין איחור בתשלום כלשהו בתשלומים ש
,  ריבית פיגורים  וכש התראה בכתב, ישאואשר לא שולם גם לאחר שהמוכר שלח לר  ימים   10העולה על  

 דין. ה "יעפמבלי לגרוע מזכותו של המוכר לכל סעד ו/או תרופה נוספים ע"פ חוזה זה ו/או  וזאת 

  תשלומים נוספים . 4

הצדד בין  המממוסכם  למחיר  בנוסף  כי  של  ים  בסך  בשיעור    _ ___________ כר  מע"מ  ( ₪17%)כולל 
 כם זה גם התשלומים המפורטים להלן: כמפורט לעיל, חלים על הרוכש עפ"י הס

סע'  השת 4.1 עפ"י  המוכר  של  והמשפטיות  הכלליות  בהוצאותיו  )בשיע  10.6תפות  זה  שלהסכם  ל ור 
 ₪ )כולל מע"מ(.   5,849

 שונות .5 

 ספח זה יגברו הוראות נספח זה.ות נ ת ההסכם לבין הורא רה של סתירה בין הוראובכל מק

 

 : באו הצדדים על החתום ולראייה

 
 
 
 

  
   _______ ________                                           ____________  

 הרוכש   המוכר 
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 "דנספח "
 

 
 ____________ תאריך: 

  לכבוד 
   בע"מ 4ס שלוש א -ופרעם בע"מ  

 
 א.ג.נ.,

 אישור קבלת תוכניות לפי חוק המכר )דירות(   דון:הנ
 בכורדאני קטפרוידירה מס' ב 

 10423בגוש  030 חלקה
טות  ור המפ   שר בזאת כי במעמד חתימת ההסכם לרכישת הדירה מהנדון, נמסרו לידינו התכניות הרינו לא 

 להלן:
 ; הדירה חדר ומידות כלליות של  הכוללת מידות של כל    1:50תכנית הדירה בקנה מידה   א. 
 סימון ההצמדות המשותפות בקומה; הכוללת    1:100תכנית הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה   ב. 
 מה; הכוללת סימון ההצמדות המשותפות בקו   1:100בקנה מידה    בנין ומה טיפוסית של ה תכנית ק  ג. 
ל ד.  כניסה  קומת  מידה    בנין תכנית  שטחים    1:100בקנה  סימון  אחרות הכוללת  לדירות    המוצמדים 

 ון ההצמדות המשותפות; וסימ 
 ; 1:100דה  בקנה מי   בנין תכנית קומת הגג של ה  ה. 
סי ו.  הכוללת  החניה  קומות  המשותפות  תכנית  ההצמדות  לדירה,  הצמודים  והמחסן  החניה  מון 

 והרכוש המשותף. 
 ; 1:250בקנה מידה    פרויקט וח של ה ית ית פ תכנ  ז. 

 
 

ההסכם את חוברת השימוש והתחזוקה ואנו  על  קיבלנו במועד החתימה    הריני/ו לאשר בזאת כי   כמו כן, 
 . לאמור בה מתחייבים לפעול בהתאם  

   ולראיה באנו על החתום ביום
 
 
 

 
 __________________ 
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 " ה"נספח 
 בלתי חוזריפוי כח נוסח של  

 
 ח"מ:ה אנו/ואני הואיל

    ת.ז   

 )להלן: "הרוכש"( 

 

ביום  התקש "בה_________  רתי  )להלן:  ח.פ.  פם  ע"(  ההסכםסכם  בע"מ  אס    -ו  510135916רעם    4שלוש 
ח.פ.   יחדיו  להלן)  515747558בע"מ  "שתיהן  התחי"(,  החברה:  פיו  הממכר על  את  מהחברה  לרכוש  יבתי 

גם ידוע  ה    (הנכס")להלן: "____  החברה במס' זמני  ריבספ  המסומן  בפרויקט שהחברה בונה ו/או עומדת לבנות
  .( "הקרקעהלן: ")ל מוצקיןבקרית  10423וש בג  300 כחלקה

לתי חוזר לבצע  ח בויפוי כיהתחייבתי כלפי החברה לחתום על    ,של ההסכם  16.1  ועפ"י הוראות סעיף :והואיל
 בשמי ובמקומי את האמור בהסכם הנ"ל.

אמיר חן ו/או ש.   ו/או א. מאיר ו/או ג.  . פרימס ו/או י. גבעוןיה בזאת את עוה"ד מנ"מ מאני הקונה הח   :אי לזאת
ו/או ע.   ו/או ג. שרביט ו ר. חלבי ו/אטמן ו/או מ. כ"ץ ו/או נ. יוסף ו/או ש. עומר ו/או י. טבח אל מאיר
כולם יחדיו ו  לחודכל אחד  ,  ו ע. אריאל ארז ו/או ב. קלדאוי ו/או ע. סיסו לפבר ו/או ס. פוניהא/ו  עזרא

קומי על מנת לממש  ובמות כל דבר וענין בשמי  החוקיים ולעש  נוכוחאי  "( להיות בבאי כוחנו)להלן: "
ומבלי הנ"ל,  בהסכם  וזכויותיי  במא  התחייבויותיי  הנ"ל  יהיו  לעיל,  האמור  בכלליות  וחד לפגוע 

 : רסביהובמיוחד רשאים לעשות את כל ו/או חלק מהפעולות כדלקמן לפי שיקול דעתם 
 
כל הרשול .1 בפני  ובמקומי,  לכל שינהסכים בשמי  ביות המוסמכות,  תכניות  ותיקון של  ו/או  ניןוי  , שהוגשו 

על כל  למבנים שבדעת החברה לבנות על הקרקע ו/או    יוגשו ע"י החברה לרשויות המוסמכות והמתייחסות
 חלק ממנה.

 
הנכס  .2 על  משכנתאות  לרשום  ובמקומי  בשמי  על  להסכים  ו/או  מ  חלק   ו/או  למשכנתאות  בנק  לזכות  מנו 

ילווה לחברה כספים לצורך מימון הבניה,    אשר"(,  המלווהחר )להלן: "ו חברות ו/או כל גוף אבנקים ו/א
ו שרשומה  למרות  ת/וזאת  על  יאו  ו/או  הקרקע  על  הערה  לזכותנו  עם  רשם  בקשר  ממנו,    הממכר חלק 

 שרכשתי מהחברה.
 
ת שיונות לבנית יחידוי ר   שיון ו/אוי יות המוסמכות, להעניק לחברה ר שו ל הר להסכים בשמי ובמקומי, בפני כ  .3

שהוצאו כדין ותוקפן  שיונות הבניה,  י נים בקרקע ו/או לחדש ו/או להאריך תוקפם של ר מב   דיור ו/או בנין ו/או 
 פג. 

 
 1969-הפרדה לפי חוק המקרקעין תשכ"ט  -כל חלוקה, כל איחוד וכל הפרדה, ובכלל זה    להסכים לרישום . 4

ה, הן אלה  לוקוגם/או הפרדה וגם/או חשינוי ותיקון באיחוד,  "( וכן להסכים לכל  חוק המקרקעין)להלן: "
למשכנתא/ות   בכפוף  בעתיד,  שירשמו  אלה  והן  או  הקיימים  אחר/ים  של  לזכות/יות  וגם/או  לשעבוד/ים 

 חופשי מכל אלה.
 
  ן ו/או למשכנ  ןאו לאחר מכן, לשעבד  מדו מעלרשום זכויותיי בממכר בשמי בלשכת רשם המקרקעין, ובאות .5

 .  פים לצורך רכישת הממכרהמלווה שילווה לנו כס  לטובת
 
חכירה  ה  חוזעל  לחתום בשמי ובמקומי  כך    מקרקעי ישראל, ולצורךרשות  לרשום זכויותיי בממכר בשמי ב .6

 .זה  ענין ועל כל מסמך נוסף נדרש ל מקרקעי ישראל שותרעם 
 
 ין.ן לזכותי הערת אזהרה, בהתאם לחוק המקרקעעימקרקלרשום בפנקסי ה א. .7

 רשם משכנתא על הממכר.יואשר להבטחתה ת לתיזהרה בגין הלוואה שקיבלרשום הערת א ב.  
הבית  ג.  רישום  רישו  במעמד  לייחד  לבקש  ו/או  להסכים  משותף,  שתרשמנה  כבית  האזהרה,  הערות  ם 

 .לזכותי ו/או לזכות המלווה כאמור על הממכר שרכשנו
האזהרה .ד  הערת  למחיקת  ובמקומי  בשמי  המקרקעי  להסכים  בספרי  רשם שנרשמה  בלשכת  ו/או  ן 

 ן לזכותי ו/או לזכות המלווה.קעיהמקר
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חברה ו/או על שם צד  על שם הו/או בממכר  קרקע  ב  זכויות החכירהת  להסכים בשמי ובמקומי להעבר ה. 
לזכות הרשומה  האזהרה  להערת  בכפוף  החברה,  שתורה  כפי  האזהרה בכו  ,יג'  שהערת  לכך  פוף 

 לא תפגענה.  כויות שהיא באה להבטיחהרשומה לזכותי והז
 .ם בקרקעשמי ובמקומי להתמנות כנציגות זמנית של הבית המשותף אשר יירשם בלהסכי ו. 
רה בממכר ברשות מקרקעי ישראל, ולשם כך לחתום על כל מסמך,  לרשום על שמי את זכויות החכי ז. 

 פס וכיו"ב.טורה, הסכמה, חוזה חכי
 
הרשות המקומית ו/או  ש  ע"  ע המיועדת לצרכי ציבורו/או להעביר חלק מהקרקלהסכים ו/או לבקש לרשום   .8

נמצ שהקרקע  עירייה  או  מקומית  רשות  קרית  ע"ש  עיריית  ע"ש  ו/או  שיפוטה  בתחום  בדרך  קיןמוצאת   ,
 או בדרך אחרת, כפוף לאמור בהערות האזהרה ו/או במשכנתאות. חכירה

 
ול .9 כל שטח  לישראל בע"מ  יחידה ב/העביר לחברת החשמל  ו/או  קיימיאו מבנה  ל ם עבית משותף שיהיו 

ל זיקת הנאה ו/או זיקות הנאה, להעברת  לחברת חשמ  יתן כמו כן ל  הקרקע הנ"ל כולל תחנת טרנספורמציה.
או כל /ו  קרקעם על אותם שטחים שיהיו חלק מהרכוש המשותף של הבית המשותף שיהיה קיים על הכבלי

טרי זיקת הנאה, , שם על כל בקשות, הצהרותרשאים לחתו  נובאי כוח  לצורך האמור לעיל יהיו  חלק ממנה.
כוחי -וכל מסמך אחר בהתאם לשיקול דעת באי  חכירה  שטר העברת זכות שכירות, שטר העברתשטרי מכר,  

 הנ"ל.
 

ברה מפעם לפעם למפקח על רישום  החידי  להסכים בשמי ובמקומי, לכל בקשה ו/או בקשות, שתוגשנה על   .10
 וכן: המקרקעין,

ל א.  ו/או  בקש/ולבקש  )כשאחר/ים  בהסכים  אחרים (  ובתים  הממכר  שבו  הבית  לרישום  ובמקומי  שמי 
הנ ובמקרקעין  בית/ים  עם  ביחד  כשהבית  או  משותף  כבית  בית  /"ל  ביחד  יהוו  אחר/ים  בנין/ים  או 
 משותף אחד.

ית  לי הזכויות בדירות שבבעין או להסכים לרישום תקנון כנ"ל בין בערקהמק   לרשום תקנון במובן חוק  ב.  
 המשותף.

ולתיקו ג.   לת/ן  ו/או  בתוכו  נכלל  שהממכר  המשותף  הבית  רישום  צו  לשינוי  בין  או  וזאת  התקנון,  יקון 
מ תוספת  לצורך  כ"א  היתר  רישום  לצורך  ו/או  המשותף  לבית  הקרקע  על  שיבנו  מבנים  ו/או  בנה 

 ת., ו/או במבנים הנ"ל כיחידות רישום נפרדו נהבמב מהדירות
של חלק מהשטחים הבלתי בנויים הצמודים וכן חלקים  דה  למות ובין בחלקים, הצמלהעביר, בין בש ד. 

 . בניןאו חללים, ליחידות שונות במהמבנים, ו/
 

  ורכישה(ה  מכירמיסוי מקרקעין )שבח,  או למסור כל בקשה הצהרה או מסמך אחר כנדרש לפי חוק    לבקש .11
 . י כל חוק או דין אחריקוניו או לפעל כל ת 1963-תשכ"ג

 
החזר של כתב    ר בא/י כוחי ימצא/ו לנכון באשר לצמצום, החלפה, ביטול שינוי,אש  לחתום על כל מסמך  .12

ח או של כל ביטחון אחר שניתן לפי חוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות ערבות של בנק או פוליסת ביטו
 ם. או ישונה מדי פעם בפע י שיתוקן כפי שישנו או כפ, 1974-ת( תשל"הרוי דישל רוכש

 
ימצאו לנכון, לקבל    חנו שבאי כוות, אישורים, ויתורים וקבלות באותם התנאים והסכומים  בונעל חשלחתום   .13

ניהם  יהמשכנתא ו/או המשכנתאות הנ"ל לסילוק התחייבויות, מיסים והוצאות למ  כל כספים שהם תמורת
 ו/או למטרות אחרות. ח זה ופוי כיבקשר עם פעולות שיעשו לפי י לושיחו

תאגיד    מכל  ולקבל  ביטוח  אי  בנקלבקש  חברת  הוציאו/או  יוציא  ו/אשר  ערבות    ו/ו/או  פוליסת ו/אלנו  ו 
או    החכירהאו אשלם למי שמכר לנו את הקרקע הנ"ל או את זכויות  להבטחת תשלומים ששילמתי ו/ביטוח  

אחרת זכות  ש  קעבקר  כל  למי  ששילמתי  תשלומים  להבטחת  או  פהנ"ל,  לטובתי  לעשות  עולה  התחייב 
תוך סכום פוליסת או מ בנקאית  הנ"ל, לרבות מתן שירותי בניה, מתוך סכום הערבות  ע הכלשהי בנוגע לקרק

יגיהביטוח   אם  לנו,  כלפי  שיגיע  חובי  את  לנו,  שיגיע  בעת  לנו  ג'ע  צד  כלפי  ו/או  כוחנו  שהיו באי  כפי   ,
 קאי. לאותו תאגיד בנ באי כוחנוהודעת  עפ"יעת ה באות

 
 ח זה.ויפוי כית במכים לשם ביצוע ההוראות הכלולוהמסולהשיג את כל האישורים והתעודות ו .14
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בכלליות .15 לפגוע  יהיו    מבלי  לעיל  הגנה    כוחנו  באיהאמור  על  בשמי  לוותר  הדייר   עפ"ירשאים  הגנת  חוק 
תשל"ב משולב(  סעיפים  33  יףסע  בותלר  1972-)נוסח  ע"פ  ו/או  לפועל  לחו  39-ו  38  לחוק  ההוצאה  ק 

ם ו/או שיחול בעתיד בנוסף ו/או במקום  כל חוק אחר הקיים כיו עפ"י או /ן וכל די עפ"יו/או  1967-התשכ"ז
 בקרקע הנ"ל.ים הנ"ל ביחס לזכותי החוק

 
ב .16 האמור  ביצוע  כילצורך  כוחויפוי  באי  יהיו  זה,  להופיע    נו ח  ובשמרשאים  הרשויות  י  בפני  במקומי, 

עין המפקח על רישום המקרקעין, קרקהתכנון והבניה ו/או אחרות, וכן בפני רשם המ  המוסמכות לפי חוקי
ה רשם  לשכת  פקידי  ובפני  קרקעות,  הסדר  הרפקיד  בפני  ו/או  רשויות  מקרקעין  בפני  ו/או  המקומית  שות 

אחרות   בפני  מקומיות  וו/או  פרטי  ו/או  ציבורי  גוף  כל  בפ  או /כל  על  ובמקומי  בשמי  ולחתום  אדם  כל  ני 
שטבק הנאה,  זיקת  שטרי  מכר,  שטרי  התחייבות,  שטרי  רי  שה,  הנאה,  זיקת  זתיקון  שכירות,  העברת  כות 

חכירה העברת  תיקוןשטרי  שטרי  משכנתא,חכירה  ,  שטרי  משכנתא,   ,  פדיון  שטרי  משכנתא,  תיקון  שטרי 
תיקוני הצהרות יות, הסכם ו/או תקנון בין בעלי הדירות ותכנון  תכניות ו/או תיקון תכניות, הסכם ו/או תיק

של באי   סבירהבהתאם לשיקול דעתם    ו דרושים ונחוצים לביצוע החוזהיהיומסמכים אחרים כל סוג ומין, ש
 "ל.  הנ נוכוח

 
 פסו -ממכר ו/או את הזכויות לגבי הממכר במשכנתא/ות בדרגה ראשונה או דרגה ראשונה פרילמשכן את ה .17

  או   ,הי משכנתא/ות בתנאים כפי שיקבעו ע"י המלוו/ל דרגה אחרת ולחתום בשמי ובמקומי על שטרבכ  או
 , וכן לפקודתן או לתקנן. נוכוחכפי שימצא לנכון כל אחד מבאי 

 
כ .18 רשאים   נווחבאי  יהיו  י   הנ"ל  לנושא  הנוגע  בכל  פעולה  כל  ולבצע  מעשה,  כל  כילעשות  וכל  ופוי  זה,  ח 

 נעשו על ידי. הנ"ל, יחשבו כאילו  נוייעשו ע"י באי כוחם שעשיפעולות ו/או מ
 

ח  ופוי כישתבואנה במקום אלה המנויות בי  בי כל חלקות אחרות או חלק מהן,לג   ח זה יהיה גם תקף ופוי כיי .19
-הו/או מפעולות פרצלציה ו/או פעולות רמחלוקה  מאיחוד ו/או מהפרדה ו/או  , כתוצאה מהסדר ו/או  זה

 פרצלציה.
 

ל העברה  ל כח זה, כולו אך מקצתו לאחר או לאחרים, לבטוכ  פוי ייהיו רשאים מדי פעם להעביר י  נוכוח  באי .20
 "ל.הם של באי/בא כוחי הנמנות אחר או אחרים במקומם לפי ראות עיניו/כנ"ל ולהעבירו מחדש, ל

 
ת בו, דהיינו זכויותיהם של  ורוקש  ח זה הינו בלתי חוזר, ואינו ניתן לביטול הואיל וזכויות צד שלישיופוי כיי .21

ות לי  או מוסד כספי אחר שהסכים להלו  גיד ו/או כל בנק ו/או תאוכשי דירות אחרים בקרקע  ו/או רהחברה  
ח זה אותי  ופוי כיולפיכך יחייב י  ,י הממכרו/או הזכויות לגב  ירההחככספים תמורת רישום משכנתא/ות על  

ת כושרנו או נהנים לפי כתב צוואה, ולא יתבטל עם גריעת הו או/או את הבאים מכוחי ו/או את יורשי, ו/א
 גריעת כושרי.

מלבד   -זכויותיי לעשות בעצמי על ידי מישהו אחר    ני מוותר ויתור מוחלט וגמור עלי אהנני מצהיר בזה כ 
 ח והרשאה הנוכחי.ויפוי כיאת כל המעשים והפעולות או כל חלק מהם הנזכרים ב הנ"לבאי כוחנו 

 

  על החתום היום תי בא ולראיה

 

 

 _______________ 

 ש הרוכ

 
 אישור עו"ד

 "ל הריני לאשר את חתימת הרוכש הנ

 

  ______________ 

 , עו"ד              
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 1נספח ה/

 בלתי חוזריפוי כח 
 
 

    :כל אחד לחוד, שנינו ביחד והח"מ ואנ

    ת.ז.   
     

וו יו/אי. פרימס  בזאת את כוחם של עוה"ד:    ים ומייפ   ים ממנ  או ש.  /. גבעון ו/או א. מאיר ו/או ג. אמיר חן 

. חלבי ו/או ג. שרביט ו/או ע. עזרא  או ש. עומר ו/או י. טבח ו/או רו/  מאיר אלטמן ו/או מ. כ"ץ ו/או נ. יוסף

, לבצע בשמנו ובמקומנו את כל הפעולות  קלדאוי ו/או ע. סיסו לפבר ו/או ס. פוניה. אריאל ארז ו/או ב.  ו/או ע

 הלן: ת ל רטו המפו 

ר  הנדרשים  , הבקשות, ההצהרות והטפסיםםעל כל המסמכי  נוובמקומ   נולחתום בשמ ם הערת  ישולצורך 

שתה על  החל מיום רכי  10423ש  , בגו300הידוע כחלקה  שלא למכור את הממכר    אזהרה בגין התחייבותינו

ועד לחלוף   ביצו  7או    לממכר  4טופס  שנים מיום קבלת    5ידנו  נרכשה  לה בעקע ההגר שנים ממועד  בותיה 

 .מבניהם הדירה לפי המוקדם 

 

   - על החתום היום ה נוולראיה בא
 

 

 

 

 

   
 

 

 



 

 ~26 ~ 

 
 
 

 

 "ונספח "
 ת וחלוקת הוצאות הרכוש המשותף נספח הצמדו 

 

ו/או המקרקעין המפורטים    בניןחלקים מה  בהצמדות מיוחדותצמדו  יו  דירהכי ל  ל הצדדיםמוסכם ע .1
 "(.חדתההצמדה המיו)להלן: " להלן

 .___ במס' כניתומחסן המסומן בתה 1.1
 . ____ במס'תוכנית ב  החניה המסומנת 1.2

 . _____וכנית במס' המסומנת בת רה מרפסת הדי .31
 

 . במחיר הממכרהמיוחדת נכללת   ההתמורה בגין ההצמד  .2
ההצמדה  ב תירשם  המשותף,  הבית  רישום  ו/או    המיוחדתמסגרת  לדירה  כהצמדה  לעיל  כהגדרתה 

 על הבתים המשותפים.   התאם להנחיות המפקחתהכל ב  ממנה, כחלק
 

 :בניןלדירות אחרות ב מיוחדותת מדוחלקים המוצאים מהרכוש המשותף ויהוו הצ .3
המשותף   מהרכוש  בהצמדות  יוצאו  בליחידו  תמיוחדוויוצמדו  אחרות  החלקים    ובפרויקט  בניןת 

לפי  המפורטים להלןומהבניינים    מגרש, הפרויקטמה והכל  ף  ובכפו  החברה  סביר של ה הדעתשיקול  , 
 : להוראות חוק המקרקעין

 . , המוצמד לדירה לעיל  1.1אמור בפסקה עט המחסן כ למ , ההיתר  כל המחסנים המצוינים בתכנית  3.1
המצוינים  כ  3.2 החניה  שטחי  בפסקה  היתר ה   בתכנית ל  כאמור  החניה  למעט  המוצמדת  לעיל   1.2,   ,

 . לדירה 
 . לעיל  1.3פסת כאמור בפסקה , ולמעט המר _______  יםבצבע   וכנית בת   המסומנות כל המרפסות     3.3

 
הצ .4 המשותף  ברכוש  החלק  של  יחו   מודשיעורו  כדלקמן:  לדירה  הדירה  שב  רצפת  שטח  יחס  פי  על 

ההצמדות  בצי) רצפת  שטח  בלדירה  המיוחדותרוף  הדירות  כלל  של  הרצפות  שטח  לעומת  על  בנין(   ,
 . יןהמקרקעוהכל בכפוף להוראות חוק  הצמדותיהן

 
 השימוש בדירות  . 5

 . השימוש בדירות הנכללות בפרויקט הינו למגורים בלבד 5.1
וד לה אשר יפריע ו/או  המשותף לעשות שימוש כלשהו בדירה ו/או בצמ  דירה בבית  בעלאסור ל 5.2

 ן כלשהו שימוש סביר והנאה סבירים ביתר הדירות ובצמוד להן בבית המשותף.ימנע באופ 
 

 המשותף הרכוש  מדות ו אחזקת ההצ  . 6
 המשותף והשירותים המחויבים אליו יחושבו כדלקמן:   הוצאות הבית 

דירה   6.1 אבביבעל  המשותף  הצמדה  ת  הוצמדה  לה  א  מיוחדתשר  בהוצאות  הצמדה  יישא  ותה 
 . מיוחדת

נ 6.2 ואחזקת  הוצאות  המשותף יהול  ה   הרכוש  לפי    בניןוה  פרויקטשל  הדירות  בעלי  כל  על  יחולו 
 . בנספח זה 4רט בסעיף ף המפו המשות חלקם ברכוש

 
 ניהול הרכוש המשותף  .7

 ותף. ת הבית המש יגו הרכוש המשותף הכללי ינוהל ע"י נצ    7.1
 

 שונות  .8
קת הנאה ו/או זכויות שימוש במתקני  חברת החשמל זכויות מעבר ו/או זי ידוע לרוכש כי יוקנו ל 8.1

וכן    וייבנה במגרש,במידה  רמציה  חדר טרנספו  החשמל בפרויקט לרבות בלוח החשמל הראשי, 
 ם בסביבתם, במערכות הקשורות אליהם ובשבילי הגישה אליהם.ג

להציב בתחום המגרש, לרבות  איסור להתקין ו/או למקם ו/או  על הרוכשים    בזאת כי חלהר  מוב 8.2
מ שידור  במי  מתקני  המשותף  הבית  חלקי  בכל  ו/או  הבניינים  בגגות  ו/או  בפרויקט  הדירות 

 ביתי הפולטים קרינה מייננת.  שידור שאינם לשימוש מתקני ו/או  סלולריים
 משותף.  נון הבית ה בתק בנספח זה ייכלל גם    לעיל האמור   8.3
נפרד   8.4 זה מהווה חלק בלתי  וזכוינספח  וכל התחייבות  הסכם    "יות הצדדים עפמהסכם המכר, 

ה  לגבי  המכר  בהסכם  האמור  וכל  זה,  מנספח  נפרד  בלתי  חלק  הינן  יהמכר  לגממכר  בי  חול 
 לעיל.  1בסעיף  ההצמדות המפורטות

 
 :ים על החתוםה באו הצדדראיול                                           

                          ____ ________                                                   ____________   
 הרוכש   המוכר  
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 "זנספח "
 הדירה  רוכשיל מידע

 
 "( הקונה )להלן: "   :בין

 "(המוכר)להלן: " בע"מ הפתרון א.ר. ניהול והשקעות :לבין

 
סעיף  הורל  בהתאם של  1א 2אות  השקעות  הבטחת  )דירות(  המכר  לחוק  תשל"דירותרוכשי  )א(    1974  -ה(, 

 "(, הרינו להודיעכם כדלקמן:החוקן: ")להל

  ודים מחסן צמ  אליה,    בקומה        רה מס'ישת דימכר לרכ  הסכם, נחתם ביניכם לבין המוכר  __ביום .1

 . לנ""(, כמפורט בהסכם ההדירה)להלן: " __ מס'   וחניה  מס' 

את הכספים  חלה על מוכר דירה החובה להבטיח    ,ובכפוף להוראותיו והוראות כל דין  לחוק  םבהתא . 2

ידכם  המשולמים חלופי   על  בטוחות  מספר  מתוך  אחת  באמצעות  הדירה  מחיר  חשבון  אשר על    ות 

 ן:במפורש בחוק, כדלקמ נקבעו

וכל המוכר  מקרה שלא י ה ב בנקאית על פי החוק להבטחת הכספים ששילם הקונ   ערבות  מסירת  2.1

 . ת בדירה )לרבות חזקה( ר בעלות או זכות אח   לקונה להעביר  

)ביטוח( התשמ"   ביטוח   סת פולי  2.2 פיננסיים    -א אצל מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים 

 חוק. ם של הכספים על פי ה החזרת   להבטחת ,  1981

 מנות. נא   במשכנתא ראשונה לטובת הקונה או לטובת חברת   הדירה   שעבוד  2.3

סעיף   הערת   רישום  2.4 לפי  הדירה  מכירת  על  תשכ"   126  אזהרה  המקרקעין,  ובלבד    1969  -ט לחוק 

להם    ש שי ישי  מועד לא קיימות על הזכויות ביחס לדירה שעבוד, עיקול או זכות של צד של   שבאותו 

 ור. עדיפות על ההערה כאמ 

מהקרקע   הבעלות   העברת  2.5 יחסי  בחלק  או  בדירה  אחרת(  זכות  נב שע   )או  היא  כמוסכם  ליה  נית 

בוד עיקול או זכות של  רה או הזכות בקרקע נקיים מכל שע , על שם הקונה כשהדי המכר   הסכם ב 

 . ג' צד  

תשלמ  התמורה  כספי .3 בשבלח  ואותם  יובטחו,  הדירה  בגין  זה,רה  ערבות של  בדרך    לב  מסירת 

 . לעיל  2.1כמפורט בסעיף  יתבנקא

 :אישור

 :על ההסכםמד החתימה במעי ה נמסר לזכי מסמך  מאשר יאנ

 

 

 __________________ 
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 " טח "נספ
 חסר דירה   כתב התחייבות

 
   ת.ז.  ני/ אנו החתומים מטה: א

רית מוצקין )להלן: "דירת  ", בק_________"  יקטפרו ב   ןלמשתכ   חתמתי/ חתמנו על חוזה מכר דירת מחיר 

 . 515747558בע"מ ח.פ.   4שלוש אס  -ו 510135916 פרעם בע"מ ח.פ.מחיר למשתכן"( עם המוכר  

 

הנמכרת על ידי המוכר כדירת מחיר למשתכן, כהגדרת מונח    שהדירה הנרכשת כאמור הינה דירה  ידוע לי

במכרז   הכללים  72/2019חי/זה  בו  הקבוע  על  ל  ענין ל ים  כאמור,  לרוכש  דירה  המתייחסים  כללים  רבות 

 הדירה. 

 

רכי כי  עלי/נו  ישת  לפיכך, מוסכם  על  ות המפורטות  די/נו תהא כפופה למילוי התנאים וההתחייבויהדירה 

 להלן: 

 

אני/  אני/   א. .1 וכי  זה במסמכי המכרז,  מונח  כהגדרת  דירה",  "חסר/י  אני/אנו  כי  אנו מצהיר/ים 

 פי המכרז לצורך רכישת דירת מחיר למשתכן. ור הזכאות הנדרשת עלם באישחזיק/יאנו מ

 . "חסר קרקע ביעוד מגורים"  -חתמנו על תצהיר  שור זכאות,אי כמו כן, כתנאי לקבלת  

בזאת  ב.  ים  מתחייב/  אנו  ועד    אני/  רכישתה  מיום  החל  למשתכן,  מחיר  דירת  את  למכור  שלא 

לה, לפי המוקדם מבין  נים מיום ביצוע ההגרש  7או    לדירה  4שנים מיום קבלת טופס    5חלוף  

 . השניים

השנים האמורות, על כל הסכם לפיו    5/7ום  ום, לפני תלחתמו כן, אני/ אנו מתחייב/ים שלא  כ  

 השנים הנ"ל.   5/7לאחר תום   כויות בדירת מחיר למשתכן יועברוהז

 

רשות    .2 ו/או  והשיכון  הבינוי  משרד  וזכויות  זו  יחולו  ישראל  מקרקעי התחייבות  לא  כאמור   ,

  חת במשכנתא ובטשל מימוש דירת מחיר למשתכן על ידי בנק שיעמיד לנו הלוואה המ   קרהבמ

 . ההלוואה על ידינו לבנקלמשתכן, בנסיבות של אי פרעון  בדירת מחיר 

 

במרשם  א.    .    3 אזהרה  הערת  תרשם  זו,  התחייבותי/נו  להבטחת  כי  מסכים/ים  ואני  לי  ידוע 

 המוכר. בספרי קעין והמקר

  ויב/ ינו זו, אחיות לנו ואני/ אנו מסכים/ ים כי ככל שאפר/ נפר התחייבויותיי/ התחייב ידוע לי/  ב. 

 הבינוי.   ₪ למשרד 450,000נחויב בתשלום בסך של 

________________________                                                               _______________________ 
 שם הקונה                                                                                                              שם הקונה            

 אישור      

   ת_ הופיעו בפניי, עו"ד __________________, בכתוב__ ___________   הריני לאשר כי ביום
_ ת.ז _______________, ו ___________________ וכשים הר ,____________________  
בפניי ע"י תעודת הזהות שלהם  אשר הזדהו ___ת.ז _____________  __________________  

א    יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לו כי עליהם להצהיר את האמת וכי ולאחר שהוזהר   
      .ליה בפניחתמו עלעיל ויעשו כן, אישרו את נכונות הצהרתם ד      
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 משפר דיור  ב התחייבותכת 
 

   ת.ז.  אני/ אנו החתומים מטה: 

ן )להלן: "דירת  רויקט "_________", בקרית מוצקיי/ חתמנו על חוזה מכר דירת מחיר למשתכן בפחתמת

 . 515747558ח.פ.  בע"מ  4שלוש אס  -ו 510135916פרעם בע"מ ח.פ. מחיר למשתכן"( עם המוכר  

 

  הגדרת מונח , כהנרכשת כאמור הינה דירה הנמכרת על ידי המוכר כדירת מחיר למשתכן  ידוע לי שהדירה

חי/ במכרז  ב  72/2019זה  הקבועים  הכללים  כללי על  לרבות  כאמור,  דירה  לענין  לרוכש  ו  המתייחסים  ם 

 הדירה. 

 

כפופה   ידי/נו תהא  על  כי רכישת הדירה  עלי/נו  רטות  ם וההתחייבויות המפוהתנאי  למילוילפיכך, מוסכם 

 להלן: 

 

זה במסמכי המכרז, וכי אני/  גדרת מונח  כה  ",משפר/י דיוראני/ אנו מצהיר/ים כי אני/אנו " א. .1

 ז לצורך רכישת דירת מחיר למשתכן.אישור הזכאות הנדרשת על פי המכראנו מחזיק/ים ב

 ביעוד מגורים". קרקע  "חסר  -כמו כן, כתנאי לקבלת אישור זכאות, חתמנו על תצהיר   

מ ב.  החל  למשתכן,  מחיר  דירת  את  למכור  שלא  בזאת  ים  מתחייב/  אנו  וע  יוםאני/  ד  רכישתה 

המוקדם מבין  שנים מיום ביצוע ההגרלה, לפי    7או    לדירה  4שנים מיום קבלת טופס    5חלוף  

 . השניים

הסכם לפיו    על כל  מורות,השנים הא  5/7כמו כן, אני/ אנו מתחייב/ים שלא לחתום, לפני תום    

 השנים הנ"ל.   5/7בדירת מחיר למשתכן יועברו לאחר תום  הזכויות 

 

וזכויותות  התחייב  .2 יש  זו  מקרקעי  רשות  ו/או  והשיכון  הבינוי  יחולו  משרד  לא  כאמור  ראל, 

ימוש דירת מחיר למשתכן על ידי בנק שיעמיד לנו הלוואה המובטחת במשכנתא  של מ  במקרה

 . ה על ידינו לבנקשל אי פרעון ההלווא נסיבותתכן, ב למש בדירת מחיר 

 

להבטחת א. .       3 כי  מסכים/ים  ואני  לי  במרשם   חייבותי/נו הת   ידוע  אזהרה  הערת  תרשם  זו, 

 רי המוכר. המקרקעין ובספ

אנו מסכים/ ים כי ככל שאפר/ נפר התחייבויותיי/ התחייביותינו זו, אחויב/    / ידוע לי/לנו ואני ב. 

 י. ₪ למשרד הבינו 450,000של  ום בסך נחויב בתשל

________________________                                                               _______________________ 
 שם הקונה                                                                                                              שם הקונה            

 אישור      

ת  ___, בכתוב______________ הופיעו בפניי, עו"ד ____ הריני לאשר כי ביום ___________   
_____________, ו _______________ ת.ז __ __ים ___ הרוכש ,____________________  
ת שלהם ת הזהות.ז ________________ אשר הזדהו בפניי ע"י תעוד __________________  

   א  ליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לולאחר שהוזהרו כי ע 
      .ו עליה בפנישו כן, אישרו את נכונות הצהרתם דלעיל וחתמיע      
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 "ינספח "
 

 חסר קרקע ביעוד מגורים -תצהיר 

 - ,לפי העניין" יחיד או בן זוג, ויחידי"ידיו (הריני מצהיר, כי אין לי ו/או לתא משפחתי ו/או למי מיח
 בע ונמצאים בחזקתם), זכויות עימם דרך קים ולמעט ילד נשוי ומתגורר 21וילדיהם שטרם מלאו להם  

 על פי תכנית מאושרת, מכוחה ניתן להוציא היתר  ל שליש) בקרקע המיועדת למגורים,בחלק שעולה ע (
 :בנייה, כמפורט להלן

 
 . 1972 -הגנת הדייר, נוסח משולב, תשל"ב  שכירות שחל עליה חוק ורות/בירה לד בעלות/חכירה/חכ  -
 :גוןלחכירה/לחכירה לדורות או בכל דרך אחרת (כ/וזה לבעלותח/חזכות על פי חוזה פיתו -

 .)ירושה/מתנה/נאמנות וכיו"ב 
 בר רים לחזכויות בנחלה או במשק עזר על פי חוזה (או בכל דרך אחרת כאמור לעיל) או זכות למגו -

 ..להלן: "קיבוץ"), ללא תשלום או בתשלום מופחת מכוח חברותו בקיבוץוץ או מושב שיתופי (קיב
 במרכז פומבי/הרשמה והגרלה/פטור ת חוזה פיתוח/ חכירה/ בעלות במסגרת זכייה זכות לקבל -

 .ממכרז
 

 ,כמפורט לעיל זכויותידיו, הריני/ו מצהיר/ים כי ככול ויהיה/יו בידי/נו ו/או לתא משפחתי/נו ו/או למי מיח 
 ,תכןת מחיר למשדירמועד חתימה על תצהיר זה ולפני מועד החתימה על הסכם המכר לרכישת לאחר 

 הזכאות תישלל, ולא ניתן   ר קרקע ביעוד למגורים. במקרה זהאדווח זאת למשב"ש, ולא אחשב/נחשב כחס
 .לחתום על הסכם המכר לרכישת דירת מחיר למשתכן נשוא הזכייה

 
 :הגדרות

 

 :משפחתי תא

 .)בלת גילהג או זוג ידוע בציבור המקיים משק בית משותף, עם או בלי ילדים (ללא זוג נשוי  -
 נפקת תעודת זכאות חודשים מיום הגשת הבקשה לה 3וך זוגות שנרשמו לנישואין ועומדים להינשא ת  -

 .של משרד הבינוי והשיכון
 , המתגורר עמו דרך שנה 21וטרם מלאו לו רווק  ת שהואהורה עצמאי (חד הורי/ת) עם ילד אחד לפחו -

 .קבע ונמצא בחזקתו
 ___________ :.________מספר ת.זי: _______פרטשם משפחה: ___________ שם 

 ._______________________ *היר/יםחתימת המצ
 .במקרה של בני זוג, נדרשת חתימה של שני בני הזוג על התצהיר *
 

 :אישור
 'ום ______________ הופיע/ו בפני מר/גבו"ד, מאשר בזה כי בי ____ ע ______אני הח"מ, _ 

 _______________ '______________ וכן מר/גבת.ז. _____ ת /נושא __________________
 ___, ולאחר שהזהרתי/ה אותו/ה/ם כי עליו/ה/הם לומר את האמת וכי נושא/ת ת.ז. ________________

 ק, אישר/ה/ו את נכונות הצהרתו/ה/ם דלעיל לעונשים הקבועים בחוה/ים /ו צפויאם לא יעשה/ו כן יהיה/ 
 ________ _____________ ________________.וחתם/מה/מו עליה בפני

_____________ 
 תאריך חתימה וחותמת שם מלא של עורך הדין מס' רישיון
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 נספח "י"

 
 חסר קרקע   - תצהיר

 - ," יחיד או בן זוג, לפי הענייןיחידיושפחתי ו/או למי מיחידיו ("י אין לי ו/או לתא מהיר, כ יני מצהר
 כויות ימם דרך קבע ונמצאים בחזקתם), זולמעט ילד נשוי ומתגוררים ע 21ם מלאו להם  וילדיהם שטר

 היתר  להוציאבחלק שעולה על שליש) בקרקע המיועדת למגורים, על פי תכנית מאושרת, מכוחה ניתן (
 :בנייה, כמפורט להלן

 
 . 1972 -תשל"ב, נוסח משולב, בעלות/חכירה/חכירה לדורות/בשכירות שחל עליה חוק הגנת הדייר -
 :או בכל דרך אחרת (כגון  זה לבעלות/לחכירה/לחכירה לדורותזכות על פי חוזה פיתוח/חו  -

 .)ירושה/מתנה/נאמנות וכיו"ב 
 לעיל) או זכות למגורים לחבר בכל דרך אחרת כאמור  ה (או פי חוז זכויות בנחלה או במשק עזר על  -

 ..פחת מכוח חברותו בקיבוץאו בתשלום מו   ץ"), ללא תשלוםקיבוץ או מושב שיתופי (להלן: "קיבו 
 בעלות במסגרת זכייה במרכז פומבי/הרשמה והגרלה/פטור זכות לקבלת חוזה פיתוח/ חכירה/  -

 .ממכרז
 

 ,תי/נו ו/או למי מיחידיו, זכויות כמפורט לעילדי/נו ו/או לתא משפחיו בי/ ויהיה הריני/ו מצהיר/ים כי ככול
 ,מחיר למשתכן  מה על הסכם המכר לרכישת דירתפני מועד החתי על תצהיר זה ול לאחר מועד חתימה 

 , ולא אחשב/נחשב כחסר קרקע ביעוד למגורים. במקרה זה הזכאות תישלל, ולא ניתן אדווח זאת למשב"ש
 .תכן נשוא הזכייהרכישת דירת מחיר למשהמכר להסכם   לחתום על

 

 :הגדרות

 :משפחתי תא

 

 .)לת גילף, עם או בלי ילדים (ללא הגבמשק בית משות  בציבור המקיים זוג נשוי או זוג ידוע -
 חודשים מיום הגשת הבקשה להנפקת תעודת זכאות  3ין ועומדים להינשא תוך זוגות שנרשמו לנישוא -

 .ןוהשיכושל משרד הבינוי  
 מו דרך שנה, המתגורר ע 21ת) עם ילד אחד לפחות שהוא רווק וטרם מלאו לו ורה עצמאי (חד הורי/ה -

 .צא בחזקתוקבע ונמ
 
 ___________ :.י: _______________מספר ת.זם משפחה: ___________ שם פרטש

 ._______________________ *חתימת המצהיר/ים
 .ני הזוג על התצהירשני ב  ימה שלבמקרה של בני זוג, נדרשת חת *
 

 :אישור
 'ו בפני מר/גב_______ הופיע/ אני הח"מ, ___________ עו"ד, מאשר בזה כי ביום _______

 _______________ 'ר/גבת.ז. ___________________ וכן מנושא/ת  __________________
 לומר את האמת וכי ה/הם /י עליונושא/ת ת.ז. ___________________, ולאחר שהזהרתי/ה אותו/ה/ם כ

 ל הרתו/ה/ם דלעי ו את נכונות הצלא יעשה/ו כן יהיה/ו צפוי/ה/ים לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה/ אם
 ________ _____________ ________________.וחתם/מה/מו עליה בפני

_____________ 
 שם מלא של עורך הדין מס' רישיון תאריך חתימה וחותמת

 

 



 

 

 

 

 חוזר  כח בלתי יפוי
 

    :יחד וכל אחד לחוד, שנינו בהח"מ ואנ

 026663286  ת.ז. יניב כהן 

     
     

ן ו/או מ. כ"ץ  ר אלטמ ש. מאי   י. פרימס ו/או י. גבעון ו/או א. מאיר ו/או ג. אמיר חן ו/או בזאת את כוחם של עוה"ד:    ם י ומייפ   ים ממנ 

סיסו    רז ו/או ב. קלדאוי ו/או ע. ו/או ע. אריאל א ו/או ע. עזרא  נ. יוסף ו/או ש. עומר ו/או י. טבח ו/או ר. חלבי ו/או ג. שרביט    ו/או 

 בשמנו ובמקומנו את כל הפעולות המפורטות להלן:   , לבצע לפבר ו/או ס. פוניה 

האזהרה    ות/ של הערת  ן/ שים לביטולההנדר  צהרות והטפסיםות, הה, הבקש םעל כל המסמכי  נו ובמקומ  נולחתום בשמ  .1

תרשמנה אשר   ו/או  מ   נולזכות  נרשמו  לזכות  בספרי  ו/או  מטעמנו  רשמ  רשות י  ו/או  ישראל  לגבי  קרקעי  המקרקעין  ם 

  קין מוצבקרית    במתחם כורדאני  10423בגוש    030חלקה    הנבנה על מגרש  בנין ב___בקומה    ירה מס'  הממכר הידוע כד

 משותף(.  פר אחר אשר יתקבל במסגרת הליך איחוד ו/או חלוקה ו/או רישום בית )ו/או כל מס "(ממכרה לן: ")לה

בשמ . 2 המסמכים  נוקומ ובמ  נולחתום  כל  הבקשעל  והטפסים,  ההצהרות  לב  ות,  אשר   המשכון/ותשל    ו/םיטול הנדרשים 

 . רם החברות לגבי הממכאו רש/כונות וו/או לזכות מי מטעמי בספרי רשם המש ילזכות  נרשמו ו/או ירשם

 . גין רכישת הממכרסוי מקרקעין בלפעול לביטול שומת מס הרכישה אשר נפתחה על שמנו במשרד מי . 3

 
   - יום הה על החתום נוולראיה בא

 

 

 

  
 

 

 
 א י ש ו ר 

     מרשל  הנ"ל  ואת חתימת  ת/הנני מאשר

 

 

 ______ _____________ ____ 
 ד , עו"ףניר יוס 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ר ת  י ה ם   צ י ד ח ו י מ ם  י ס ח י ר  ד ע י  ה

 

בע"מ ח.פ.    4שלוש אס    -ו  510135916פרעם בע"מ ח.פ.  ת  ופי חבר זה כל, מצהירים ומתחייבים ב  ________  , ת.ז  אני הח"מ,  

 "(, כדלקמן:החברה : "שתיהן יחדיו הלן)ל 515747558

שכונת "כורדני" בקרית מוצקין    -ה בפרויקט "מחיר למשתכן" שהחברה בונה ברמהחב  בהגרלה לבחור ולרכוש דירה  זכינו .1

 "(. ההדיר)להלן: "

 כישת הדירה מהחברה הוא שנצהיר הצהרת אמת את הדברים הבאים. נו לרידוע לנו שתנאי למימוש זכיית .2

 צהירים כדלקמן:לפיכך, הננו מ

ה ו/או של מי מבעליה ו/או של קרובי משפחה של מי  רל החביננו שותפים ו/או עובדים שאנו או קרוב משפחה שלנו, א .א

 מבעליה. 

לא .ב שלנו  משפחה  קרוב  או  בלעדי   אנו  מפיץ  או  בלעדי  סוכן  ב  מהווים  מי  או  של  ו/או  החברה  של  בלעדי  זיכיון  על 

 מבעליה. מבעליה ו/או של קרובי משפחה של מי 

ו בקרוב משפחה שלנו, חוקית או מעשית, א בנו    של מי מבעליה אינו "שולט"  החברה או מי מבעליה או קרוב משפחה .ג

 . ובאופן המאפשר לו להגביל או לכוון את פעילותינ

של אחות, הורה, הורי הורה, הורה של בן זוג, צאצא, צאצא של בן זוג, ובן זוג  אח,    משמעו בן זוג,  -"קרוב משפחה"   

 כל אלה. 

כולה או חלקה אינה אמת, נפצה ונשפה את החברה ו/או    ו זו,היא אמת ואם יתברר שהצהרתנהננו מצהירים כי הצהרתנו הנ"ל  

 ה.הדיר  להם וייתכן שאף תבוטל רכישתנו את  את מי מבעליה בגין כל נזק שייגרם

 

  ולראיה באנו על החתום, היום: 

 

 

 

 __________________ 

 חתימה 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

   היעדר היתר בנייהנספח 
 _____ ביום   בחיפהשנערך ונחתם 

 
 

 510135916 ח.פ. פרעם בע"מ בין : 
 , הרצליה  18שד' אבא אבן  

 

 515747558בע"מ ח.פ.  4שלוש אס  

 נתניה  , 1רח' צאלון  
  
 אחד; מצד    "( המוכר" או "החברה )להלן שתיהן ביחד : " 

 
 

   _________ ת.ז. _____________  לבין:

 _________  ת.ז _____________  

 ________  כתובת  

 _________________   טלפון  

 כולם ביחד וכל אחד לחוד באחריות  
 מצד שני;    "(הרוכש)להלן: " ובערבות הדדית 

 
"( על פיו רוכש הרוכש מאת הסכם המכר)להלן: "מעמד חתימת נספח זה נחתם בין המוכר לבין הרוכש הסכם  וב הואיל 

הידועים כחלקה   על המקרקעין  ייבנה  בבניין אשר  דירה  )להלן:   10423בגוש    300החברה  מוצקין  בקרית  המצויה 

ו הדירה" החברה  המקרקעין"  -"  בין  שנחתם  מהוון  חכירה  הסכם  עפ"י  בהתאמה(  ישראל  "  מקרקעי  רשות  לבין 

 ; "(המכרז)להלן: "  72/2019חי/ "( מס' מכרז חוזה החכירה)להלן: " א'32638156"( בתיק  י "רמ)להלן: "

 "(;היתר הבנייה וידוע לרוכש כי טרם נתקבל היתר בנייה לצורך בניית הדירה והבניין על המקרקעין )להלן: " והואיל 

 :, כדלקמןולפיכך נקבע בין הצדדים

 ונספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם המכר. לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו המבוא .1

 כל מונח בנספח זה תהא המשמעות הנתונה לו בהסכם, למעט אם משתמעת כוונה אחרת מן הדברים. ל .2

הן   ,4ב/  -ו  3ידוע לקונה כי התוכניות הנמסרות לו במעמד חתימת הסכם המכר המצורפות להסכם המכר כנספחים ב/ .3

 מדרישת הרשויות ומהיתר הבנייה שיתקבל בפועל.תוכניות שאינן סופיות וכי ייתכנו בהם שינויים הנובעים, בין היתר, 

ולא יתקבל היתר הבנייה בתוך   .4 כי במידה  בין הצדדים,  חודשים מיום חתימת הסכם המכר, אזי יהא רשאי    6מוסכם 

)וב  6ימים מתום    30, במהלך  הרוכש בד שתוך מועד זה לא ניתן היתר הבנייה(, לבטל את הסכם להחודשים האמורים 

 להלן.   8-7המכר בהודעה בכתב שימסור הרוכש לחברה ויחולו ההוראות המפורטות בסעיפים 

 לא בוטל הסכם המכר כאמור לעיל, אזי ימשיך הוא לחול ולחייב את הצדדים. 

ין ו/או הדירה באופן שונה מהמפורט בתוכניות, ימוסכם כי בכל מקרה שיתקבל היתר בנייה אשר יאפשר לבנות את הבנ .5

שתהיינה   כך  בהתאם,  עדכניות  ובתוכניות  במפרט  ולהחליפן  התוכניות  ו/או  המפרט  את  לתקן  החברה  רשאית  תהא 

יחייב את הצדדים להסכם זה כאילו היה מלכתחילה    והשינוי  "(המסמכים המעודכנים"  תואמות להיתר הבנייה )להלן:

המוכר ימציא לרוכש את המסמכים המעודכנים, והם .  להלן  6, לרבות סעיף  ף להוראות נספח זהבכפו,  חלק מהסכם זה

   .  יחייבו את הצדדים לכל דבר ועניין, ללא צורך בחתימתם על כל מסמך נוסף



 

 

 

ויתקבל היתר בנייה באופן שיחול שינוי מ .6 בו   30בתוכניות, הרוכש יהא רשאי תוך  הותי  כמו כן, במידה  ימים מהמועד 

בפניו את המסמכים המעודכנים  המהותי ודיעה החברה לרוכש על השינוי  ה לבטל את הסכם המכר בהודעה    ,והציגה 

 להלן.  8-7ויחולו ההוראות המפורטות בסעיפים  בלתי מסויגת ובלתי מותנית בכתב

הגינה העולה על ו/או שינוי בשטח    %2שינוי בשטח הדירה בשיעור העולה על  –" פירושו  מהותישינוי  לעניין סעיף זה "

להסכם המכר, לרבות שינוי מהותי בתכנון הדירה ו/או שינוי מהותי   3אכקבוע במפרט המצ"ב כנספח    שטחה  לעומת  5%

הדירה. מצויה  בה  בקומה  שינוי  ו/או  כיווניה  ו/או  הדירה  עד     במיקום  לעיל  כאמור  ביטול  הודעת  תימסר  ולא  במידה 

 עיל.  ל 5המועד הנקוב לעיל, יחול האמור בסעיף 

התמורה  .7 חשבון  על  לעיל  כאמור  עת  אותה  עד  ששילם  הסכומים  כל  את  לרוכש  החברה  תשיב  כאמור,  ההסכם  בוטל 

ם שתידרש החברה לשלם למוסד הכספי ימים מיום קבלת הודעת הביטול ובניכוי כל סכו  45, וזאת תוך  בערכם הריאלי

כנ וזאת  התמורה,  תשלום  לצורך  הרוכש  שנטל  ההלוואות  סילוק  לידי  לשם  שנמסרה  בטוחה  כל  של  וביטול  השבה  גד 

הרוכש והשבת פנקס השוברים לידי החברה )ככל שנמסר לרוכש( ולאחר שחתם הרוכש על הצהרה לרשויות המס בדבר 

. השבת  שיידרש לצורך מחיקת הערת האזהרה שנרשמה לטובתו )ככל שנרשמה(,ביטול הסכם המכר וכן על כל מסמך  

כאמור הינו הסעד היחיד לו יהא זכאי הרוכש בעת ביטול ההסכם  על חשבון התמורה    הכספים ששילם הרוכש לחברה

 .אות כל דיןוהכל בכפוף להור כאמור

ההוראות  .8 יחולו  לעיל,  כאמור  ההסכם  ביטול  עקב  הרוכש,  לזכות  התשלום  הועמד  ו/או  לרוכש  התשלום  החזר  בוצע 

 שלהלן:

 הסכם המכר יחשב כמבוטל.  8.1

 ת בדירה. לרוכש לא תהיינה כל זכויו 8.2

 החברה תהא משוחררת שחרור מלא וסופי מכל התחייבויותיה על פי הסכם המכר.  8.3

 . , בכפוף להוראות המכרזרשאית למכור את הדירה לצד ג' וזאת מבלי כל צורך בהסכמה כלשהי מצד הרוכשהחברה תהא  8.4

כום מס הרכישה ששולם במקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל, יהא רשאי הרוכש לפנות לרשויות המס לצורך קבלת ס .9

 כל אחריות בקשר לכך.  לקבלו עקב הביטול, ועל החברה לא תחול רשאי על ידו, אם שולם, ואשר יהיה

 בכל מקרה של סתירה בין הכתוב בנספח זה לבין הכתוב בהסכם, יגבר הכתוב בנספח זה.  .10

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 
 

  

  ________________                                                   __________________ ___ 

 הרוכש    המוכר   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

  חניית נכה –י"ד נספח 
 _____ ביום   בחיפהשנערך ונחתם 
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 , נתניה  1ן צאלו רח'  
  
 מצד אחד;    "( המוכר" או "החברה )להלן שתיהן ביחד : " 

 
 

   _________ ת.ז. _____________  לבין:
 _________  ת.ז _____________  

 ________  כתובת  

 _________________   טלפון  

 כולם ביחד וכל אחד לחוד באחריות  
 מצד שני;    "(הרוכש)להלן: " ובערבות הדדית 

 

 

"( על פיו רוכש הרוכש מאת הסכם המכר)להלן: "ובמעמד חתימת נספח זה נחתם בין המוכר לבין הרוכש הסכם   איל הו

הידועים כחלקה   על המקרקעין  ייבנה  בבניין אשר  דירה  )להלן:   10423בגוש    300החברה  מוצקין  בקרית  המצויה 

ו הדירה" שנחתם  המקרקעין"  -"  מהוון  חכירה  הסכם  עפ"י  בהתאמה(  ישראל  בין  "  מקרקעי  רשות  לבין  החברה 

 ; "(המכרז)להלן: "  72/2019חי/ "( מס' מכרז חוזה החכירה)להלן: " א'32638156"( בתיק  י "רמ)להלן: "

ל והואיל  לשימוש   חברה שה   רוכשוהודע  המיועדות  נגישות  חניות  מספר  להקצות  החניות   מחויבת  כלל  מתוך  נכה,  של 

  דרישת הרשויות; ניה ו/אור הבבפרויקט, וזאת על פי הדין ו/או הית

כחניה נגישה, המיועדת לשימוש   כניות המכר ושמקום חניה שהוקצה לדירה הינה חניה המסומנת בת   רוכשוהודע ל והואיל 

 ;("נכה"-: "החניה הנגישה" ו להלן)של נכה 

ל והואיל  הוקצתה  אם  הנגישה,  החניה  כי  לקונה  בהתאם  והודע  החוזה  רוכש  , ("ת יהמוקצ  יהני "הח  להלן:)להוראות 

 תמכור דירה בפרויקט לנכה,   חברה הדירה האחרונה בפרויקט וכי במקרה שה  ת עד למכרלו על תנאי וזא  תההוקצ

הנגישה   לחניה  תה("הזכאי   רוכש"ה  להלן:)הזכאי  את   א ,  לבטל  המוכרת  החני   זכאית  ת, י המוקצ  יההקצאת 

 רוכש לה  להצמיד

ל  ולהקצות  בפרו   רוכשהזכאי  אחרת/ות  שבוטלו  ,  (אחרת/ות"  "חניה/ות  להלן:)יקט  חנייה/ות  החניות  כמספר 

 כמפורט בנספח זה להלן;  ,חברהשל ה הכאמור, הכל לפי שיקול דעת 

 :, כדלקמןולפיכך נקבע בין הצדדים

המוקצ .11 החניה  כי  סייג  ללא  מסכים  והוא  לקונה  במבואתה  הוקצ  יתהודע  כאמור  תנאי,  על  במקרה   לו  וכי  זה  לנספח 

  הלהצמיד  ת,יהמוקצ  יהאת הקצאת החנ רוכש  זכאית לבטל לחברה  ה  האזכאי, ת  רוכשויקט לבפר  תמכור דירה  חברהשה

ל  רוכשל ולהקצות  ואופן,  רוכשהזכאי  מיקום  בכל  חניה  חניה/ות אחרת/ות,  באותו מתחם  שיקול    לפי   ובלבלד שמדובר 

 .חברהשל ה  הסבירה דעת

 . שינויללא יובהר כי כל הוראות החוזה יחולו ביחס לחניה/ות האחרת/ות,  .12



 

 

 

ת, בחניה/ות יהמוקצ  יה החלפת החני  בגין  חברהמצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי ה   רוכשה .13

 .אחרת/ות

  יהלא יהיה בעל זכות כלשהי בחני   רוכשלעיל, ה  ת, כאמוריהמוקצ  יהמצהיר כי במקרה של ביטול הקצאת החני  רוכשה .14

 ה. עה בקשר עימישה ו/או תבידר ו, והוא מוותר על כל טענה ו/אההאמור

של החניה/ות האחרת/ות  ה  ומספר  הותציין מיקומ   יתת המוקציתשלח הודעה לרוכש בדבר ביטול הקצאת החני  חברהה .15

לחוזה,    לחתום על כל מסמך ו/או תכנית ו/או תוספת  רוכש, מתחייב ההחברהיידרש לכך על ידי    שתוצמדנה לדירה. באם

 .חברהה הראשונה של העם דרישתלדירה, מיד  קצנהביחס לחניה/ות האחרת/ות שתו

הוראות החוזה יגברו הוראות   אין באמור בנספח זה כדי לגרוע מהוראות החוזה. בכל סתירה בין הוראות נספח זה ובין .16

 .נספח זה

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 
 

  

  ________________                                                 _ _________________ ___ 

 הרוכש    המוכר   
 


