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  2019 שנת ביום ____ לחודש _______, _________שנערך ונחתם ב
 
 

   בין:
 בע"מ גשם בנהריה מתחם א'  

 515765956ח.פ.    
 טירת הכרמל 5מרח' אתגר    

 
 ;מצד אחד     ("החברה" ו/או "המוכרת")להלן:   
 

 
 ________. ______________1   לבין:

  2______________________ . 
 

 מרח' ____________________ 
 

 )שניהם יחד וכל אחד מהם לחוד בערבות הדדית 
 ;מצד שני     (ו/או "הרוכש" "הקונה" -ייקראו להלן   

 
 

 מבוא
 

, חלק מחלקות 19592כגוש והחברה מצהירה כי היא בעלת זכויות החכירה במקרקעין הידועים  הואיל
-, בשטח כולל של כ124ג/נה/מק/ת מס' ומפורטת ולפי תכני 108 -ו 107, 4במגרשים  85-ו 65

"(, וזאת מכח זכייתה במכרז רמ"י ]מחיר למשתכן[ המקרקעין" -מ"ר, בנהריה )להלן  18,569
 ; "(המכרז)להלן: " 356/2016מס' חי/

 
 

קיימת אפשרות להקים על גבי , "(התב"ע" –ועפ"י הוראות התב"ע החלה על המקרקעין, )להלן  והואיל:
יחידות דיור  218יחידות דיור לפחות, מתוכן  272יכלול  , אשרהמקרקעין פרויקט בנייה

יחידות דיור המיועדות לשיווק לשוק  54 -המיועדות לשיווק במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן" ו
ם לחוק תאבההחופשי, וכן הצפוי לכלול יחידות נוספות, אשר ככל שיאושרו במסגרת הקלה 

והתקנות שעודכנו מכוחו, ו/או כל הקלה ו/או החלטה אחרת  1956 –התכנון והבנייה התשכ"ה 
 "(;הפרויקט" –)להלן  החופשי לשוק לשיווק מיועדותיהיו שבמסגרתה יגדל מספר היחידות, 

 
ת לוהקלמוסדות התכנון בקשה להיתר בנייה להקמת הפרויקט לרבות  להגישהחברה בכוונת ו    והואיל:

, בהתאם יחידות דיור אשר יהיו מיועדות לשיווק לשוק החופשי 32לתוספת של  כחלוןלפי שבס 
והתקנות  1965 –לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה  147להוראות כל דין ובהתאם להוראות סעיף 

 "(;הבקשה להיתר)להלן: " שעודכנו מכוחו, 
 

"[ עם מוסד פיננסי מוכר הסכם הליווי" –ן הל]לובכוונת המוכרת להתקשר בהסכם ליווי מלא  והואיל:
"[, אשר יכלול העמדת בטוחות לקונה מסוג ערבות חוק מכר הבנק המלווה" –בישראל ]להלן 

 1974 –בהתאם להוראות חוק המכר ]דירות[ ]הבטחת השקעות של רוכשי דירות[, תשל"ה 
 "(;השקעות הבטחת המכר חוק)להלן: "

 
י תשועבדנה/משועבדות זכויות החברה במקרקעין ובפרויקט לטובת ווליולצורך קיום הסכם ה והואיל

 "(.השעבודהמלווה, בשעבוד ומשכנתא ראשונים בדרגה, ללא הגבלה בסכום )להלן: " בנקה
 

 קומת הקרקע לומה __ מעירה __ קגרש __ בניין __ דמ
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בחתימת החברה על הסכם , להיתר הבקשה באישור , בין היתר,מותנה זה הסכם של תוקפוו והואיל
)להלן:  לפרויקט בנייה היתר ובמתן רים לקונהובש במסירת פנקסי ,הליווי וכניסתו לתוקף

באישור המדינה ]ככל שיידרש[ וכן  חודשים ממועד חתימת הסכם זה 6תוך "ההיתר"( 
]נספח  יב בנספח כמפורט הכל, "מחיר למשתכןלמכירת הדירה כהגדרתה להלן כדירת "

 ;"[ המצורף לחוזה זה כחלק בלתי נפרד הימנוהמתל"תנאי 
 

על מגרש מס' ________ )להלן: שיוקם  קשה להיתר, הפרויקט יכלול מבנה מגוריםלבם ובהתא והואיל
"[, הכולל _____ המבנה" –המסומן בתוכנית הפרויקט כמבנה מס' ______ ]להלן  ("המגרש"

בקומה המיועדת לשיווק במסגרת "מחיר למשתכן" יחידות דיור בסה"כ, וביניהן דירה 
ת בתוכנית המבנה כדירה מס' זמני __________, מנסו, הממעל קומת הקרקע _________

, חדרי אמבט ונוחיות, חדר מטבח, הכוללת ____ חדרים )כולל חדר מגורים, חדרי שינה וממ"ד(,
חניה מס' _____ וחלק יחסי מהרכוש  ,ומרפסת ואשר אליה יוצמדו מחסן מס' _________

ק בלתי נפרד המהווים חל מפרטר ובכמפורט בתשריטי המכ כלה "(,הדירה" -להלן ) ףהמשות
 מהסכם זה;

 
 בנקבדרישות הרשויות וה הוראות המכרז, ,והחברה מצהירה כי יהא עליה לעמוד בתנאי ההיתר והואיל

 ובדרישות חברת חשמל וחברת הגז בקשר למבנה ולדירות; המלווה
 

בהתאם חרת ית אולחילופין בכל דרך חוק ףלרשום את המבנה כבית משותמתחייבת והחברה  והואיל
 ;לדין

 
וברצון הקונה שהחברה תקים עבורו את הדירה הנ"ל ותקנה לו את זכויות החכירה בה, והחברה   והואיל

את הדירה עבור הקונה לבנות והתקיימות התנאי המתלה כפוף לתנאי הסכם זה מתחייבת 
ת כבי דת לאחר רישום המבנהפרנ ולהקנות לו את זכויות החכירה בה בתור יחידת רישום

 .1969 –אות חוק המקרקעין, תשכ"ט ותף לפי הורמש
 
 
 
 

 :לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן
 
 

 מבוא, נספחים וכותרות .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מיתר תנאיו וסעיפיו. 1.1

יהם אל הובלבד שהסכם זה מפנהנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו  1.2

 .אליו בפועל ורפון שצמפורשות ולחלופי

כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לנוחות הקריאה בלבד, ואין להשתמש בהן לצורכי  1.3

 פרשנות התניות המפורטות בו.

אם לא יקבע במפורש אחרת בין הצדדים כולל "החוזה" את המסמכים הבאים המהווים  1.4

 חלק בלתי נפרד ממנו:

 חוזה". " מסמך זה שכותרתו 1.4.1

 ומועדים. ומיםתשל -נספח א'  1.4.2

 חובת יידוע לעניין בטוחות לפי חוק המכר הבטחת השקעות. -נספח ב'  1.4.3

 סדרי בטיחות באתר הבניה.  -נספח ג'  1.4.4

 הוצאת חלקים מהרכוש המשותף.תוספות לגבי תקנון הבית המשותף ו -נספח ד'  1.4.5

 התחייבות להימנע מהעברת זכויות לנתין זר. -  נספח ה' 1.4.6
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 –כתב התחייבות דירת מחיר למשתכן / רוכש  הרדי חסרכתב התחייבות  - ו' חנספ 1.4.7

 .משפר דיור רוכש דירת מחיר למשתכן

 תצהיר חסר קרקע ביעוד מגורים. - נספח ז' 1.4.8

 .]נוסח משוער[ פיננסי נספח ליווי -נספח ח'  1.4.9

 ייפוי כוח בלתי חוזר. - 'ט נספח 1.4.10

 פרט טכני.מ -נספח י'  1.4.11

 ה.ריתוכניות הד - 1'אינספח  1.4.12

 .ןייהבנ תכניות - 2'אינספח  1.4.13

 תכנית שטחי הרכוש המשותף. - 3'אינספח  1.4.14

 .היתר בניהנספח  – יב'נספח  1.4.15

הבהרה לרוכש החותם על הסכם לרכישת דירה במועד בו המוכרת טרם  –' יגנספח  1.4.16

 התקשרה עם גורם מממן בהסכם ליווי פיננסי לפרויקט. 

סמכי ממך מסמ עות בין הוראותיו שלשממ-התאמה ו/או דו-בכל מקרה של סתירה, ו/או אי 1.5

לבין הוראות שבמסמך אחר של החוזה ו/או בין הוראות מהוראותיו של מסמך החוזה 

כלשהו של החוזה בינן לבין עצמן,  יפורשו ההוראות בצורה הרחבה ביותר ואף הוראה לא 

 קפלמען הסר סתפורש כבאה לצמצם הוראה אחרת אלא אם וככל שהדבר ייאמר במפורש. 

ות ההסכם, בנושאים טכניים יגברו הוראות יגברו הורא טישפין ממקרה של מחלוקת בעניב

 שאים תכנוניים של הדירה והמבנה יגברו התוכניות. והמפרט הטכני ובנ

 -אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. האמור בחוזה בלשון זכר  -האמור בחוזה בלשון יחיד  1.6

 אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך.

 

 ותדרגה 1.8

או בגופו ובלי לגרוע מכל הגדרה כאמור, תהא וא לחוזה מבב אחרתנוסף על כל הגדרה 

 בחוזה זה למונחים הבאים המשמעות שלצדם:
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יח"ד לכל היותר  218יחידות דיור מתוכן  304בניינים בסה"כ הכוללים  6

 קמן:מיועדות לשיווק במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן" ועפ"י פרוט כדל

קומות  7בן  1Gגם ד 1ין מס' ניב תוכםבניינים בסה"כ מ 2 מווקי 107במגרש 

מעל )קומות  7בן  G2דגם  2ובניין מס'  יח"ד 41הכולל  (קומת קרקע)מעל 

 .יח"ד 30הכולל  (קומת קרקע

שניהם מדגם  6ובניין מס'  3בניינים בסה"כ, בניין מס'  2יוקמו  4במגרש 

G3 כל אחד.  יח"ד  81 םילהכול( ת קרקעמקו מעל) כ"א קומות 16 ניב 

קומות  7בן  1Gדגם  4בניינים בסה"כ מתוכם בניין מס'  2יוקמו  108ש במגר

מעל )קומות  7בן  G2דגם  5ובניין מס'  יח"ד 41הכולל  (קומת קרקע)מעל 

  .יח"ד 30הכולל  (קומת קרקע

עזר,  מבניכמו כן כוללים הבניינים חניות, שטחים משותפים, שטחי פיתוח, 

לתוכנית אשר תאושר ו יוספחונה כם זלהוראות הס ' בהתאםכדו מחסנים

 על ידי מוסדות התכנון לצורך מתן היתר בניה. 

מובהר בזה, כי החברה תהא רשאית לקבוע את סדר ההקמה של הבניינים 

וכי לא חלה עליה חובה ובכפוף להוראות המכרז,  סבירלפי שיקול דעתה ה

 י.טנבאופן סימול יניםלבנות את כל  הבני

 "הפרויקט"

 

 

בניה כפי שיתפרסם מעת לעת ע"י הלשכה המרכזית ה ותתשוממדד 

לסטטיסטיקה או כל גוף אחד שיבוא במקומה, וכל מדד רשמי אחר 

 .שיחליפו

 "המדד"

מוסד פיננסי ו/או תאגיד בנקאי, עימו תבחר המוכרת להתקשר בהסכם, כל 

בלבד שיעמוד  קטויפריווי פיננסי למתן ל, לצורך סבירלפי שיקול דעתה ה

 .השקעות תעל פי הוראות חוק המכר הבטחד מלווה גיתאדרת בהג

בנק" או "

הבנק 

  "המלווה

אשר נפתח על שם החברה ללווי פיננסי של הפרויקט בבנק דיסקונט  חשבון

או  90151, מס' חשבון )סניף ראשי תל אביב( 10בע"מ, סניף לישראל 

 .םובריתאם למפורט בפנקס השהב יחליף אותור שאח וןחשבכל לחילופין 

"חשבון 

הפרויקט" 

"חשבון או 

 הליווי"

או  "החוזה" חוזה זה וכל נספחיו, בין אם צורפו אליו בפועל ובין אם לאו.

 "חוזה זה"

כפי שיהא בתוקף מעת לעת ו/או כל חוק  1973-חוק המכר )דירות(, תשל"ג

 ומו.א במקאשר יחליפו ו/או יעדכנו ו/או יבו

 ר""חוק המכ
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אשר יחליפו ו/או יעדכנו ו/או  או כל חוק/ו 1969-טחוק המקרקעין, תשכ"

 יבוא במקומו.

"חוק 

 המקרקעין"

 "התב"ע" כל תכניות בניין עיר החלות על המקרקעין.

וכן כל עורך דין הפועל  קורן, שושני ושות'-עו"ד לב כל עורך דין ממשרד

 בהרשאתם. ו/או בשמם ו/או מטעמםעבורם ו/או 

כ "ב"

 וכרת"  המ

 העירייה"" .הרינהעיריית 

"הרשות או 

 המקומית"

נים קבל יועל ידי המוכרת, אשר יה ושייבחרו/או קבלני משנה הקבלן 

סיווג מתאים לביצוע העבודות  יובעל יםמורשאצל רשם הקבלנים ו רשומים

 לבניית הדירה והפרויקט.

 הקבלן""

 . מדההצו ת ריביתק פסיקי חופלבשיעור המקסימלי ריבית 

 

"ריבית 

 רים"פיגו

להסכם או עד לתאריך אחר שיקבע בהתאם להוראות  7.1פורט בסעיף מכ

 .להסכם 7.1סעיף 

"תאריך 

" ו/או מסירה

"מועד 

 המסירה"

  "רמ"י" מקרקעי ישראל.רשות 

 "המכרז" "י רמ"י.שנערך ע 356/2016מכרז מס' חי/

ה וביתר ירחכמקרקעין בדמי חוק הזכות חכירה מהוונת, כמשמעותה ב

לתקופה של , רמ"יעל ידי בעל הקרקע /  מידי פעם בפעם יםבעהנק התנאים

 ., ובהתאם לתנאי המכרזשנים 98

 "החכירה"

 התחייבויות החברה .2

כם להתקשר בחוזה זה ואין כל מניעה החברה מצהירה כי היא רשאית על פי כל דין ו/או הס 2.1

עוד  ו.יפ לברה עות החה ולמילוי התחייבויונלק הדירהלמכירת הסכם ו/או על פי כל דין 

על פי היתר בניה כדין וכי זכויותיה בדירה ובבניין  מויוק הדירהו מצהירה החברה כי הבניין

 .וי הפרויקטלצורך ליו המלווה בנקהנקיות מכל שעבוד ו/או משכנתא למעט לטובת 

וכי היא מתחייבת  רזהמכותיה עפ"י ייבוימילאה את כל התח היאעוד מצהירה החברה כי 

ה ולשלם את כל המיסים ו/או האגרות המוטלים ו/או שיוטלו ויותיבייחכל התא את למל

 .מכרזהמסגרת בעליה 
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 )החל מיוםשנים  98, לתקופה של החברה מוכרת בזה לקונה זכות חכירה מהוונת בדירה 2.2

להסכם ם תאבהשנים  98של וספת עם אופציה לתקופה נ( 10.12.2115ועד ליום  11.12.2017

והיא מתחייבת לבנות על חשבונה ובאמצעות קבלנים  ,"ירמל החברהבין  החכירה החתום

למפרט הטכני הרצופים להסכם זה ומטעמה את המבנה ואת הדירה בהתאם לתכנית הדירה 

וכן לפי תנאי היתר מהמפרט המחייב במכרז יפחתו לא  ואשרהסכם הכחלק בלתי נפרד של 

ובכפוף  "(התוכנית" -לן להו ייקראטכני תכנית הדירה והמפרט ה) כניות האדריכליה ותהבנ

. בכל מקרה תקבע תכנית הדירה בהתאם להיתר המלווה בנקלהוראות הסכם הליווי מול ה

  .פחיוובלבד שלא תפגענה זכויות הקונה על פי הסכם זה ונס הבניה

חתימת  ממועד חודשים 6 בתוך יתקבל היתר בניהבזה כי היה ומסיבה כלשהיא לא מובהר  2.3

 בומקרה כזה, יושכם. בעל ביטול ההס תלמוכרלהודיע  הזכות  נהלקו -תעמוד  ,זההסכם 

ערכם הריאלי, כנגד ביטול כל בטוחה לחברה ב שולמופים שידי הקונה מלוא הכסל

. ובלבד שהקונה יתחייב בכתב לוותר על כל טענה ו/או שניתנה לקונה )ככל שניתנה(

 .ו/או הסכם לו על פי דיןחרת ככל שעומדת דרישה לזכות בנכס, תוך שמירה על כל טענה א

קבלת ד למועד ונה עוד לקכם כאמור לעיל, תעמהסה הקונה לביטול תו שלמובהר כי זכו

 היתר הבניה בידי המוכרת.

כן, יושבו לידי הרוכש תשלומי ההשתתפות בהוצאותיה המשפטיות של המוכרת, -כמו

דירה על שם רישום הזכויות ב, וזאת באופן יחסי לפעולות להלן 12.2בהתאם לסעיף 

 בתוך תתבצעור, בערכם הריאלי, אמכ בת כספיםל. השהביטוהרוכש אשר בוצעו עד למועד 

 45 -מהמועד בו בוטל ההסכם )במקרה של ביטול לאחר מסירת החזקה בדירה  ימים 45

והכל  ,(הרוכש פינה את הדירה והשיב את החזקה בה לידי המוכרת מהמועד שבוימים 

  לחוזה. 13.7וראות שבסעיף בהתאם לה

בו  הבמקרגם  – המחויביםבשינויים  –נספח היתר הבניהת מובהר ומוסכם בזה כי הוראו

צמדותיה בהתאם לתוכניות הנתקבל היתר בנייה אשר אינו מאפשר את בניית הדירה ו/או 

"היתר בשינויים"[. במקרה כזה,  –המכר המהוות חלק בלתי נפרד מעסקת המכר ]להלן 

לרבות , היתר בשינוייםתקבל דואר אלקטרוני, כי נ באמצעות משלוחחברה תודיע לקונה, ה

 יום 30ך תו –לתוכניות המכר. הקונה יהא רשאי  נויים ביחסת השיי מהוהסבר מפורט לגב

להודיע לחברה על רצונו לבטל חוזה זה ולחלופין על רצונו לקיים  -ממועד הודעת החברה 

ין אפשרות לעיה, ובלבד שנתנה לקונה יםלתנאי ההיתר בשינויאת החוזה בכפוף ובהתאם 

 .ותדשתוכניות החה לכב

וזה כאמור, מתחייב הקונה לחתום על תוכניות מכר את הח לקייםצונו הודיע הקונה על ר

 ידי החברה.-עדכניות וכל מסמך אחר שיידרש בהקשר זה, במועד בו יזומן לעשות כן על

 .החוזהלעיל לעניין ביטול ות החוזה, יחולו הורא הודיע הקונה על רצונו לבטל את

, ייחשב הדבר האמורים שלעיל יםימ 30 -ה וםאת החלטתו בת יעבירככל שהקונה לא  

כהודעה מצד הקונה בדבר רצונו לקיים את החוזה בכפוף ובהתאם לתנאי ההיתר 

עשות שימוש ביפוי בשינויים. במקרה כזה, יהיו מיופי הכח ]כהגדרתם להלן[ רשאים ל



7 

 

   
 "מבע גשם בנהריה מתחם א'

 515765956  ח.פ.      
 

         

ידרש בהקשר חר שיות ו/או כל מסמך אשם הקונה על תוכניות מכר עדכניהכח ולחתום ב

     . זה

בשל הגשת התנגדויות , בקבלת היתר הבניהען הסר ספק יובהר כי ככל ויחול איחור מל

ם גם מועד ידחה בהתא של המוכרת,בשליטתה ו/או עררים וכיו"ב ו/או בנושאים שאינם 

ר ת באופן סביתחייבבתקופת זמן המ  להלן 7.1סעיף מסירת החזקה בדירה כהגדרתו ב

כאמור  הבניהבקבלת היתר איחור ובלבד שהמוכרת הוכיחה כי  הנ"ל עיכובאו הרעה פהמה

 .גרם עקב נסיבות שלא בשליטתה והיא לא יכלה למנוע את קיומןנ

קבלת כל האישורים מכל רשות  ימים ממועד  70בתוך דירה הו מבנהההמוכרת תחל בבניית  2.4

ה לרבות התקיימות התנאי הדירין וינהבת לצורך בניי ידרשוהדרושים ו/או שימוסמכת, 

 המתלה וכניסת הסכם הליווי לתוקף.

 ולתוכניות המכר המחייב בהתאם למפרט הטכנייבנו והמבנה המוכרת מתחייבת כי הדירה  2.5

המצ"ב  ותוכניות המכר שינויים קלים בביצוע" לעומת המפרטוף ל", בכפ המצ"ב להסכם זה

היתר  ,כתוצאה מהוראות הדיןצעם ך לבירצ יהנויים אם יהף לשיוכן בכפו סכם זהלה

 בכפוף להוראות נספח התנאי המתלהו הבנייה, או מהנחיות הרשויות המוסמכות או שינוין,

בל יהיה שונה מהמפרט והתוכניות לזכותו של הרוכש לבטל את ההסכם ככל וההיתר שיתקו

ים ינוישלף פוובכ תם להלןכהגדרוע ים קלים בביצמעבר לשינוי ,להסכם זה המצורפות

 וספים עליהם יוסכם בכתב בין הצדדים, אם וככל שיוסכם.נ

 שטחבין  2%לצורך סעיף זה פירושם: סטיות בשיעור של עד  "שינויים קלים בביצוע"

לבין המידות בפועל, וכן סטיות  המצ"ב להסכם זהות כניוובת הדירה המופיע במפרט

, והכל דות בפועלהמי לבין טפרבמם המופיעים ביזריבין מידות הא 5%בשיעור של עד 

 .1974-תשל"דהצו מכר דירות )טופס של מפרט(, בהתאם להוראות 

י מובהר כי לצרכים אחרים כגון לצרכי חישוב ארנונה, רישום בספרי המקרקעין וכיו"ב, עשו

 .ונספחיו אופן חישוב שטח הדירה להיערך באופן שונה מהאופן המתואר בחוזה

ולתוכניות המכר, המחייב ירה בהתאם למפרט ה והדהמבנ תא ותלבניבת בזה מתחי החברה 2.6

בהתאם העומדים בתקן הישראלי )ככל שיש להם תקן( תוך שימוש בחומרים ואביזרים 

  .המחייב ובמפרטתאימו לתיאורם בתוכניות מובהר כי המבנה והדירה ילהוראות כל דין. 

קן או תקנון ה לתכוונה יביחמאו תקנון  לתקן המפנההמחייב רט מובהר כי בכל פריט במפ

דרישת הרשויות המחייבים במועד הוצאת היתר הבניה, אלא אם בוצע הפריט, על פי 

 בפועל.  , על פי תקן או תקנון חדש שהיה תקף למועד הביצועהמוסמכות והוראות הדין

 יקול דעתהלפי שהכניס שינויים, בכל עת עד לגמר בניית הפרויקט, רשאית המוכרת ליזום ול 2.7

, בתכנון הפרויקט ובבנייתו, והכל שאינם מקפחים ו/או סותרים את הדין דבלבו ,ירסבה

ובלבד שלא יוכנס ע"י , לחוק התכנון והבנייה 147והוראות סעיף  בכפוף לאישור הרשויות

בביצוע החורג משינויים קלים  ,ירה עצמהוי מהותי בתכנון ו/או בבניית הדהמוכרת שינ

המתלה ולזכותו של הרוכש לבטל את  תנאיפח הסנת אוובכפוף להורלהלן כהגדרתם 
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מהמפרט והתוכניות המצ"ב  יםשונ או הדירה שתבנה יהיו ההסכם ככל וההיתר שיתקבל

ובכפוף לכך שלא תפגענה זכויות  ןלהסכם זה מעבר לשינויים קלים בביצוע כהגדרתם להל

 .הקונה על פי הסכם זה

שה להקלות לרבות הקלות ט בקלמע ע"תבב ליזום שינויונתה אין בכוהירה כי החברה מצ

, לפי שבס כחלון אותן בכוונת החברה להגיש לאישור למוסדות התכנון כמפורט בהסכם זה

 1965 – כנון והבניה תשכ"הלחוק הת 147סעיף  בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות

ל ש ודיעשה לשינויי יש בקגבת החברה שלא ת. כמו כן מתחייוהתקנות שעודכנו מכוחו

בדירה לידי לאחר מסירת החזקה . מובהר בזאת כי בבניין לשטחים מסחרייםחים שט

לא תגיש החברה בקשה לשינוי בהיתר הבנייה של הבניין בו מצויה הדירה הנרכשת  הקונה

 לבצע בנייה נוספת בבניין בו מצויה הדירה.  החברהוכל תלא ו

אם תידרש על פי כל אלא קט, יופרב טנה סלולריתמה אנעצת שלא להציב בהמוכרת מתחייב 2.8

דין. למען הסר ספק מובהר, כי ככל שתוצב אנטנה סלולרית בפרויקט על ידי מי שאינו 

הדין(, הדבר לא יהא  המוכרת ו/או מי מטעמה )אלא אם הדבר נעשה על ידה על פי דרישת

 .באחריות המוכרת

ירות( ר )דהמכ קוח ותה עפ"י הוראובדירתיקונים במבנה  החברה תהיה אחראית לביצוע 2.9

 "(.תקופת האחריות" -)להלן 

מיום  חודשים 8תוך עליה החלות החברה מתחייבת להשלים את עבודות הפיתוח בשטח  2.10

ככל האפשר, הפרעה לקונה ויאפשר מתחייבת לעשות כן באופן שימנע,  והיא 4קבלת טופס 

  .גוריםמלירה דב ירסבשר שימוש פיתא וכן צמדותיההה וישה סבירה ובטוחה לבניין ולדירג

פי כל דין, החברה מתחייבת -בכפוף למילוי מלוא התחייבויות הקונה עפ"י הסכם זה ו/או על 2.11

 –שכ"ט לרשום את המבנה בפנקס הבתים המשותפים כבית משותף לפי חוק המקרקעין ת

עים הקבו ת בהתאם למועדים, וכן לרשום את זכויות החכירה בדירה ע"ש הקונה, וזא1969

בד שלא יבואו במניין המועדים הנ"ל פרקי זמן בהם קיימת מניעה ובל רות[יד] כרבחוק המ

כלשהי לרישום המבנה בפנקס הבתים המשותפים כאמור מסיבות שאינן תלויות בחברה 

  .ציה וכד'[]כגון קיום הליכי פרצל

ת חברה מתחייבין, הפי כל ד-ו/או עלבכפוף למילוי מלוא התחייבויות הקונה עפ"י הסכם זה  2.12

כות החכירה של הקונה בדירה, כולל החלקים הבלתי מסוימים היחסיים ך שזם לכורלג

ברכוש המשותף, תירשם בלשכת רישום המקרקעין כיחידת רישום נפרדת ובלבד שהקונה 

הנדרשים לרישום הדירה ע"ש החלים עליו על פי הסכם זה והמיסים  ישלם קודם לכן את

ונה שטרי משכנתא ]במידה הראששתה ירד פיציא לחברה לנה ימובתנאי שהקוונה הק

והקונה נטל משכנתא[ וכן תעודות המעידות שהוא שילם לרשות המקומית ולממשלה את 

נאי שיחתום על כל מסמך הארנונות והמיסים המגיעים להם בעד הדירה או בקשר אליה ובת

כי  הבזר מובהר ספק, הס עןלמרישום האמור. לצורך ביצוע ה על פי דין שיומצא לחתימתו

רישומה בפנקס רישום ו בגינה רישום בטוחהאגרות הכרוכות בנטילת משכנתא,  עלויותה
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 .לדיןידו בהתאם -הזכויות, יחולו במלואן על הקונה וישולמו על

 21ו/או עוה״ד בהודעה מוקדמת של  ת, שייקבעו ע״י המוכרםבמועד ובמקו יופיעהקונה  2.13

הפעולות הנדרשות ו/או חתימה  יצועב אוו/, סמכיםת המהמצא , לצורךאש לפחותימים מר

על כל מסמך שיומצא לחתימתו לצורך ביצוע הרישום האמור. ככל שהקונה לא הגיע בפרק 

ימים מראש לפחות,  10בת הזמן האמור, אזי המוכרת תשלח לקונה הודעה נוספת בכתב 

 לצורך חתימה על מסמכים כאמור.

רישום הזכויות בדירה על ורך ם לצישדרהנתעודות או ה/ים ומסמכהאת  קונהה לא המציא

יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה מצד הקונה, והקונה יישא בכל העלויות , שם הקונה

יהיה בכך בכדי לפטור את המוכרת  הישירות ו/או העקיפות שנגרמו למוכרת עקב כך, אך לא

ת בהמצא וביכע לםואו ,ונהצד הקהסרת המניעה מ מהתחייבותה לרישום הזכויות לאחר

או עיכוב במסמך אחר  ר מס רכישה בשל הקפאת שומה לצורך מכירת דירה קודמתאישו

ף הוראת סעי , לא תיחשב כהפרתאת עיכובו שאינו תלוי בקונה ושהקונה לא יכול היה למנוע

ת השומה הינה י הקונה ולא תשחרר את החברה מהתחייבויותיה, ובלבד שהקפאזה על יד

 .וקבחע למועד הקבו בהתאם

לרשום משכנתא לחובתו ובלבד שהקונה  -אם יחפוץ בכך  –חייבת לאפשר לקונה ה מתהחבר 2.14

רישומה, וכן בלבד שהמשכנתא נטילתה ובב ותהכרוכ -אגרות העלויות ו/או ישלם את מלוא 

 וחד לדירת הקונה בלבד.תי

ש דרלחזקתו כשיידירה ונה לקבל את האין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתו של הק 2.15

 ט להלן ו/או כדי להקנות לו זכות לסרב לקבל את החזקה בדירה כאמורכמפור שות כןלע

 .את בכפוף להוראות הסכם זה ונספחיוזו

וק המכר )דירות( )הבטחת החברה מתחייבת לתת לקונים בטוחה העונה על דרישות ח 2.16

 רהחבה מכר.החוק י לפ יתערבות בנקאוג , מס1974 –של"ה השקעות של רוכשי דירות(, ת

, בכפוף להוראות חוק המכר החליף כל בטוחה שתינתן לקונה בבטוחה אחרתשאית לתהא ר

תהיה , בכפוף למשלוח הודעה לקונה ובלבד שהבטוחה החלופית הסבירלפי שיקול דעתה 

כשי )הבטחת השקעות של רוחוק המכר ל (2)2( או 1)2בסעיפים וחות המנויות אחת מהבט

 .  1974 -של"הדירות(, ת

 קונהה ותהרהצ .3

לא קיימת מניעה כלשהי, חוקית או אחרת, להתקשרותו למיטב ידיעתו ונה מצהיר כי קה 3.1

 בחוזה זה ולקיום כל הוראותיו במלואן ובמועדן.

בעיני קונה סביר את השטח  האפשרות לראות אתונתנה לו החברה הציגה בפני הקונה  3.2

מבנה דירה ביקום המ את, תימצא הדירהה בו הפרויקט והמבנבכללותו שבגבולותיו יוקם 

. כמו כן ניתנה לקונה האפשרות לראות ואת כל התוכניות הרלוונטיות למבנה ולדירה

עודם ולבדוק בעצמו או ע"י עו"ד ו/או יועץ ו/או מומחה מטעמו את המקרקעין, יי
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 ת הוראות הסכםוסביבתם, את המערכות, המתקנים והתשתיות במקרקעין ובסביבתם וא

 נספחיו.זה ו

הפיתוח הכלליות במקרקעין וסביבתם, לרבות סלילת דרכים, בודות ה כי עונלק רנמס 3.3

 מובילי ניקוז והשלמת ביצוע מאסף הביוב המזרחי של העיר מדרכות, הנחת תשתיות, 

ו/או משרד הבינוי והשיכון  נהריהעיריית  טלות שמבוצעות באחריותוכיוב', הן עבודות ומ

עבודות אלו, לרבות, אך לא שר עם יות בקחרא רתל ואין למוכישרא רשות מקרקעי וו/א

רק, לגבי איכותן, לוח הזמנים לביצוען, מועד השלמתם ומטרדים וארכות שייגרמו במהלך 

מחדל, לנזק ו/או עיכוב בהשלמת  ובלבד שהמוכרת לא גרמה, במעשה או ועקב ביצוען

יות ללהכח תובודות הפיענת שעל מל שתידרש תשתף פעולה ככהחברה  .בודות הנ"להע

ו/או רשות מקרקעי ו/או משרד הבינוי והשיכון על ידי הרשות המקומית  בוצעותהמ

 ישראל תושלמנה בהקדם האפשרי.

קיים של הפרויקט, לרבות התכנון הארכיטקטוני ו/או הסידור והתכנון ה נמסר לקונה כי 3.4

י רכד ת,יסות, יציאות, כנ, גינות, רחבוהאמור, שבילים, מעברים ובלי לגרוע מכלליות

 ,הדירות, סידורן, מקום מתקני האשפה, צנרת ביוב וכל אינסטלציה אחרת , מספרגישה

לרבות רישום זיקות הנאה כמובנם בחוק גדרות, אנטנות ומתקני עזר אחרים במקרקעין, 

לכלי רכב,  , לשימוש הולכי רגל ו/אועין לזכות ו/או לחובת המקרקעין ו/או הדירההמקרק

הינו עקרוני בלבד, ולא סופי. קשורת, קווי גז וכד' קווי תחשמל, י בלכ מעבר לצנרת,ויות זכ

וכל מיני פעולות פיתוח  שהתכנון הסופי של הפרויקט וסביבתו כאמורדע לקונה כמו כן הו

ום בלשכת רישום ה, הרחבת דרך וכו'( שיש גם לבצען על ידי רישותכנון )כולל פרצלצי

ובלבד שאינה הסביר דעתה  לשיקולו רתוכסופית של המטתה ה, נתון להחליןהמקרקע

וכן לדרישות ו/או שינויים שיבוצעו על פי דרישת רשות מקפחת ו/או סותרת את הדין 

אישורים, היתרים ורישיונות מוסמכת כלשהי, והוא כפוף בין היתר )אך לא רק( לתכניות, 

ה ירבד הונהק ה זכויותתפגענן, ובלבד שלא שיבוצעו או שיינתנו בהתאם להוראת כל די

בכפוף לנספח חיו, פונס על פי החוזה גודלה ושטחה של הדירה מיקומה וכיווניה(  רבות)ל

מבלי למנוע מהקונה גישה סבירה ובטוחה לדירתו ולהצמדותיה ושימוש ו, יב' להסכם

דעה לקונה תימסר בגינן הוככל שפעולות אלו יבוצעו לאחר מסירת החזקה,  .יר בהםסב

  .ותירבשעות סבעו יבוצ והן

רשאית להקים בבניין או בסמוך לו, במיקום המצוין במפרט ובתשריטי תהא  החברה 3.5

המכר, חדר שנאים ו/או מתקנים אחרים עבור חברת החשמל ו/או ספקיות תקשורת ו/או 

שיחול שינוי במיקומו של אחד  . במקרהלהוראות הדין והתב"ע תאםבה הגזחברות 

עה כאמור כדי לגרוע מכל ן בהודתב. איבכה ונכך החברה לקע על נים הנ"ל תודימהמתק

 זכות או תרופה הנתונות לקונה על פי דין. 

 ניםלבניי עשוי לכלול מערכות משותפותמערכות הבניין בו מצויה הדירה ש נמסר לקונה 3.6

 רתהמוכשל  הסביר (, לפי שיקול דעתה"הבניינים הנוספים" סמוכים )להלן יחד: פיםנוס

ובהתאם לדרישות הרשויות  רות את הדיןאו סותחות ו/קפמ ןנות החברה אישפעולובלבד 
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 .הרלוונטיות

, הקונה [4עד למסירת החזקה בדירה לידי הקונה לאחר שניתן בגינה היתר אכלוס ]טופס  3.7

לים ו/או בעלי מלאכה מטעמו יין ו/או לדירה חומרים ו/או פועלא יהא רשאי להכניס לבנ

ו/או שינויים ו/או תוספות בודות לבצע עי שאר והוא לא יהאלשהן יצוע עבודות כלצורך ב

בדירה וכן להכניס אליה מתקנים ו/או חפצים והכול בין בעצמו ובין באמצעות אנשי 

 מקצוע מטעמו.

הטעונים היתר בניה בהתאם  ויים חיצונייםכמו כן, הקונה לא יהא רשאי לבצע שינ

ולות או פרגכות ו/סכת ספהו כגון 1965 -"ה, התשכוהבניה התכנון ותקנות להוראות חוק

   כל עוד לא נמסרה החזקה בדירה לידי הקונה וניתן בגינה היתר אכלוס. במרפסות וזאת

הקונה חייב א יהחברה בהקשר זה, זכויותיה של האו משאר /מבלי לגרוע מהאמור לעיל ו

 בניגודכאלה וצעו ככל שיבידו,  בוצעו עליכל שינוי ו/או תוספת ש -על חשבונו  – להרוס

וכן  חברה,ולהשיב את המצב לקדמותו, מיד עם דרישת הו/או בניגוד לדין לעיל  וראמל

, לרבות בגין שנגרמה לה עקב כךבפועל בגין כל נזק ו/או הוצאה  חברהלשפות את ה

אשר ייגרמו ברישום הבית המשותף ו/או ברישום הזכויות בדירות בלשכת בפועל עיכובים 

  . צאה מכךן כתורישום המקרקעי

נה לא יהא רשאי להתערב באיזה אופן שהוא בעצמו או באמצעות כי הקובזה,  הרובמ

החזקה בדירה לידי  אחרים בבניית הבניין והדירה במשך כל תקופת הבנייה עד למסירת

כאמור יחשבו כהפרת חוזה ע"י הקונה. הקונה לא יהא  ן להתערבותוכל ניסיו הקונה 

א אמצעי מיגון מתאימים, רה ולליג החבנצד מצללא ליווי  בנייהלהיכנס לאתר הרשאי 

הכל מפורט בנספח "ג" לחוזה זה. למען הסר ספק, אין באמור לעיל בסעיף זה כדי לגרוע 

לרבות הגשת  ת ו/או גופים שיפוטייםו/או להגביל את זכויותיו של הקונה לפנות לערכאו

כפי  פרויקטה וןכנל להתנגד לתא יוכד שהקונה לבלב, והתנגדויות בפני ועדות התכנון

  .והמפרט המצ"ב להסכם זה תוכניות התאם להוצג בפני הקונה בש

, יבחר הקונה מתוך בדואר אלקטרוני ידי החברה-יום מהמועד בו זומן הקונה על 30תוך  3.8

וף, גמים לגבי רכיבי הדירה ]כגון: ריצת האביזרים ו/או הרכיבים ו/או הדתצוגת החברה א

כאמור, יאשר הקונה  לאחר הבחירה ירה. קנו בדכי יותו ונרצוכד'[ אשר בורים אסלות, כי

בחתימתו את פרטי בחירתו על גבי "טופס בחירת רכיבים" אשר יהווה חלק בלתי נפרד 

חירת האביזרים ו/או כל שהקונה לא יתייצב לבמובהר ומוסכם בזה, כי כמהמפרט הטכני. 

ת לבחרם ה רשאיברהחא תה ,וב לעילד הנקמור בתוך המועהרכיבים ו/או הדגמים כא

 .הסבירעבורו לפי שיקול דעתה 

ידוע לקונה כי באפשרותו להודיע לחברה על רצונו לוותר על רכיבים מסוימים בדירה, כנגד 

ר מהתמורה, הכל בהתאם להוראות פרק הזיכויים זיכוי וקיזוז שווי הרכיבים עליהם וית

 . לןלה 7.43וסעיף  זה מחוזהלק בלתי נפרד במפרט הטכני, המהווה ח

ידי ספק מורשה של -ל התקנה של אביזרים ו/או חומרים ו/או רכיבים שלא סופקו עלכ

"[ תגרום רכיבים זרים" –החברה ו/או לא הותקנו ע"י בעלי מקצוע מטעם החברה ]להלן 
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של  קנותוהן לגבי העבודות ו/או ההת החומרים והאביזריםהן לגבי טול האחריות לבי

והכל בכפוף  ירת החזקה בדירה לידי הקונהאחר מסוצעו לב אםם , וזאת גריםים הזהרכיב

 .להוראות חוק המכר

כי רכש את הדירה למטרת מגורים בלבד ואסור לו להשתמש בדירה הובא לידיעת הקונה  3.9

בכפוף להוראות כל ו סכמת כל יתר רוכשי הדירות שבבית המשותףלמטרה אחרת ללא ה

 בית משותף. הבית כרישום ת בעת בתקנון הבי אה זותכלול הורברה . החדין

בחלק יחסי לפי מידת חלקו ברכוש המשותף, בהוצאות אחזקת הרכוש  יישאהקונה  3.10

ואשר  הכל בהתאם לתקנון הבית המשותף כפי שיירשם ע"י החברהוהמשותף שבמבנה, 

ה צאות אלקו בהואת חל ישלם. הקונה יהא מבוסס על התקנון המצוי בחוק המקרקעין

רה מתחייבת לשאת בהוצאות קבועות כאמור של אחזקת חבה .בנההמת גודרישת נצי  לפי

ואולם החברה לא תישא בחלק של הרכוש המשותף בגין דירות שטרם נמכרו בפרויקט 

לא  כי תוכיח חברהירות שטרם נמכרו ואשר הההוצאות המהווה צריכה בפועל בגין ד

 .צרכה בגינן שירותים

מן הרכוש המשותף שטחים לקים וח יאוצלהאות הדין להור בכפוףאית ה זכהחבר 3.11

 התאם למפרט ולתוכניות הפרויקטוב כפי שהיא תמצא לנכון ולהצמידם לדירה או לדירות

בזה מפורשות שהקונה ר מובה .ובלבד שזכויותיו של הקונה על פי הסכם זה לא תפגענה

ים ברכוש ק מתא, וחלהצמדותיהרוכש לפי הסכם זה את זכות החכירה בדירה, על 

ימנו כל חלק או שטח או חלק מהמבנה שהחברה תצמידו לדירה יוצא הלאחר ש, תףושמה

או לדירות כלשהן, וללא כל אחוזי בניה נוספים. במיוחד ומבלי לפגוע בכלליות שבאמור 

ה ]אך לא חייבת[ להוציא מן הרכוש המשותף כל חלק מן השטח ו/או לעיל זכאית החבר

אסור ) אך למעט חלקים ש גגותו/או לגינות ל אוו/או למחסנים יה ו/ה המיועד לחניהמבנ

, לצורך יצירת יחידות רישום נפרדות בהתאם להוציאם מהרכוש המשותף על פי דין(

מות חנייה ו/או מחסנים ו/או להיתר הבניה כפי שיאושר מזמן לזמן וכן להצמיד מקו

לפי  ףותמשה שיכללו בביתירות ו/או גגות לד שטחים ו/או קירות חיצוניים ו/או גינות

תה והחלטתה, כמפורט בנספח "ד" לחוזה זה ו/או כמצוין בתשריטים המהווים חלק בחיר

. אין ובלבד שזכויות הקונה בדירה על פי הסכם זה לא תפגענה בלתי נפרד מחוזה זה

ור במפורש לחייב את החברה להקים משטחי חנייה ו/או מחסנים, פרט לאמ קה זו כדיבפס

מובהר בזה כי לעיל ולמען הסר ספק  מהאמורלגרוע י בלמ על נספחיו. כם זהבהס

המחסנים, החניות, מרפסות הגג הצמודות לדירות הגג והחצרות הסמוכות לדירות הגן, 

זכויות הקונה והכל בכפוף לכך שלא יפגעו  תףיוצמדו לדירות ולא יהוו חלק מהרכוש המשו

קונה ר של הש הסבימושיה לא ימנעו אתאמור וכן שפעולות כ על פי הסכם זה ונספחיו

   .פעולות כאמור תבוצענה על פי הדיןכי ו והצמדותיה בדירה

החברה תהא רשאית להעביר דרך עד למועד מסירת החזקה בדירה מובהר בזה, כי 

צינורות מים,  יין ו/או הדירה, בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה,המקרקעין ו/או הבנ

העמיד עמודים ולמתוח כבלים וכן ל וכיו"בב יוב פון, ניקוז,לי טלגז, חשמל, כב הסקה,

לאחר מסירת החזקה בדירה לידי הקונה, תתאם החברה מול הקונה  וכד', ככל שיידרש.
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וכל העברה נוספת של תשתיות מראש בטרם ביצוע כל תיקון/מעבר בשטח הדירה עצמה 

ש עם הקונה ם מראלאחר תיאו ונהכאמור בשטח הדירה תהא מותנית בהסכמת הק

לצמצום אי הנוחות ככל הניתן להתחייבות החברה בכפוף  והכל תסבירו עבודה ותשעוב

אין באמור לעיל בסעיף זה . לאחר השלמת העבודותככל הניתן המצב לקדמותו  והשבת

או גופים שיפוטיים /גביל את זכויותיו של הקונה לפנות לערכאות וכדי לגרוע ו/או לה

 .וןכנהתבפני ועדות ויות ות הגשת התנגדלרב

נה כי החברה תהא רשאית להציב שילוט מכל מין וסוג שהוא באתר הבנייה לפי לקו הודע

. גם לאחר תום עבודות הבנייה, החברה תהא רשאית להציב על גבי גג הסבירשיקול דעתה 

ר ו בכל חלק אחאיין ו/או קירותיו החיצוניים ו/או לובי הכניסה ו/או אזור החנייה ו/הבנ

מואר אשר יכלול את שם החברה ו/או את לוגו  שילוט לרבות וטילש כוש המשותף,מהר

ובלבד שמיקום הצבת  החברה ו/או את שם הפרויקט ואשר יהווה חלק בלתי נפרד מהבניין

בהתאם להוראות והינו , שימוש הסביר בדירה ובמבנההשלט יהיה במקום שאינו מפריע ל

הוראה זו ה תעגן ברהח .וטיללשת רוויות הקשולא העבמלוישא ברה תכי החמובהר  .החוק

ממועד מסירת הדירה שנים  שלושמובהר כי לאחר שחלפו . בתקנון הבית המשותף

להסיר את האחרונה בפרויקט, הרוכשים ו/או נציגות הבית המשותף יחליטו אם ברצונם 

 יאפשרהקונה  .מוכרתהשילוט שנמצא בשטחי המגורים של הפרוייקט ויודיעו על כך ל

ברת ניהול בבניין ו/או בפרויקט( ו/או למוכר ו/או למי היה חדה ותימ)ב ניהוללחברת ה

גישה סבירה ונוחה לשילוט וזאת לשם ביצוע עבודות תחזוקה ו/או תיקון ו/או  ומטעמ

 יפגעו/או יחבלו/או  יזיזלא  . כמו כן הקונהסבירה ו/או שינויו, בכל עתניקיון של השילוט 

את צורתו ו/או מידת תאורתו ו/או  ישנהו ט ו/אולשיהאת  היכבאו /ילוט ופגום בשיו/או 

 .לשילוט יפריע

]קרי: עד למועד בו נחתם  בפרויקטעד למועד מכירת כל הדירות החברה הודיעה לקונה ש

לנצל את כל זכויות הבנייה  תזכאי חברה תהאה, האחרון[הסכם המכר מול הרוכש 

מצא לנכון, בכפוף תדרך ש לבכו מועדאותו ל עדיקט ו קיימות בפרוהקיימות ו/או שיהי

עפ״י חברה תהא רשאית למילוי דרישות הרשויות הנוגעות בדבר וכן תנאי כל דין, וכן כי ה

לשנות תכניות של מכרז[, ]כפוף למפרט המחייב על פי הוראות ה הסביר השיקול דעת

 ון ו/אא לנכוצמתרך שעול בהם בכל דיחידות דיור ו/או שטחים אחרים בפרויקט ו/או לפ

ר יחידות הדיור בפרויקט ו/או לאחד יחידות דיור, וכן לשנות את תוכניות ת מספדיל אגהל

ות עפ"י הסכם זה ונספחיו, לרב זכויות הקונה תפגענההפרויקט או חלק מהן,  ובלבד שלא 

לא יוותרו  קטבפרוישהמוכר מכר את כל הדירות מובהר בזה, כי לאחר  בדירה. זכויותיו

אין באמור לעיל בסעיף זה רקעין נשוא הפרויקט. ן במקכלשה היניבויות חברה זכבידי ה

כדי לגרוע ו/או להגביל את זכויותיו של הקונה לפנות לערכאות ו/או גופים שיפוטיים 

 פני ועדות התכנון.לרבות הגשת התנגדויות ב

למועד  י נכוןהחזקה בדירה כהקונה מצהיר ומתחייב שככל שיתברר בכל שלב עד לקבלת  3.12

לא עמד בקריטריונים לקבלת תעודת זכאות לחסרי דירה ו/או  , הואהחוזה לע ההחתימ

שהונפקה לו תעודת זכאות בטעות, כי ידוע לו והוא מסכים שחוזה המכר שנחתם עמו 
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 א לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול כאמור.יבוטל מעיקרו והו

 יןפי ד כת עלמסמו רשות ו/או כלקומית ן והרשות המתכייכי החברה הודיעה לקונה  3.13

פרויקט. ככל שכך אחזקת הרכוש המשותף בתחייב התקשרות מול חברת ניהול בקשר ל

 בהקשר זה על רוכשי הדירות הרשויותיהיה, תחול מלוא האחריות לקיום דרישות 

ניהול כאמור יובהר, כי תקופת ההתקשרות עם חברת ה .דייריםבפרויקט ו/או על נציגות ה

ו של ההסכם עם חברת הניהול לאחר ים בחידושהדיירירצו ש כלכיים ועל שנת א תעלהל

 .שנתיים, ההסכם יתחדש רק בהחלטה שתתקבל ע"י רב הדיירים

על ידי חוזה זה  ד חתימתעד למועלחברה  שהועמדו הלוואותשה החברה הודיעה לקונה 3.14

ל טקפי םסטון גשווולת'( "דיסקונט": בנק דיסקונט לישראל בע"מ )להלן ובסעיף זה בלבד

שעבודים והתחייבות  דיסקונטנרשמו לטובת  ןושמכוח ("וולת'סטון"ן: הל)ל"מ עב

 החברה זכויות מלוא עלללא הגבלה בסכום, ראשונה,  בדרגהלרישום משכנתא 

 תמהוו ןאינ ,ללא הגבלה בסכום" שיעבודים בדרגה שנייה וולתסטוןולטובת "במקרקעין, 

של רוכשי דירות(,  השקעותהבטחת )( ת)דירוק המכר תו בחוהגדריננסי", כ"ליווי פ

 ליווילקבל " מתעתדת החברה(, וכי "הבטחת השקעות "חוק המכר)להלן:  1974-תשל"ה

" ג'והכל כמפורט בנספח "י (לעיל)כהגדרתו  המלווה הבנק מאת הפרויקט להקמת" פיננסי

ם שרה ערם התקועד בו המוכרת טהבהרה לרוכש החותם על הסכם לרכישת דירה במ]

 .[ המצורף לחוזה זהליווי פיננסי לפרויקטכם בהסן ממם מגור

 התמורה .4

לחברה את מחיר הדירה הנקוב שלם יבתמורה לרכישת הדירה והזכויות בה, הקונה  .4.1

עדים, בסכומים ובתנאים הקבועים בו, בתוספת הפרשי בנספח "א" להסכם זה, וזאת במו

-למו עלשישומים לושת(. "רהמוהת"-ןן )להלייה כמפורט להלמדד תשומות הבנהצמדה ל

ידי הקונה על חשבון התמורה ישולמו אך ורק באמצעות פנקס השוברים אשר יומצא 

 –]להלן  "חידי החברה, כמפורט בנספח הליווי המצורף להסכם זה כנספח "-לקונה על

 "[. נספח הליווי"

ם א אאל – ו חלקהכולה א –תמורה הקונה אינו רשאי להקדים או לדחות את תשלום ה

למען הסר ספק, התמורה לעיל משקפת את  .מת החברה מראש ובכתב.הסכ ך אתלכ לקיב

שהתפרסם  2017 אוקטובר מחירי המכרז, בתוספת הצמדה למדד תשומות הבנייה מחודש

התמורה כהגדרתה בכפוף להוראות המכרז.  ועד למועד חתימת חוזה זה 15.11.2017ביום 

  מקרה.בשום תופחת ינה קבועה ולא לעיל ה

לא ישלם סכום כלשהו לחברה על חשבון מחיר הממכר, אלא  רוכש, כיעת הלידיא בוה .4.2

באמצעות שוברי התשלום, למעט התשלום הראשון אשר ישולם בהתאם לנוהל המפורט 

 . ם זהבנספח "א" להסכ

 

נו הרוכש אי -שלום מובהר כי כל עוד לא ניתן היתר בנייה ולא הומצאו לרוכש שוברי הת
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חשבון מחיר הממכר, וממילא אי ביצוע תשלום על  על שהםכל םומים תשלי לשלרשא

חשבון מחיר הממכר עקב אי קבלת שוברי התשלום לא יהוו הפרה של הסכם זה ולא יזכו 

למען הסר ספק, האמור לעיל לא  ד ו/או ריבית פיגורים.את החברה בכל פיצוי ו/או סע

כאמור בנספח  אותו על הקונה לשלם עם קבלת פנקס שוברים , יחול על התשלום הראשון

 א' להסכם זה.

 יכוןשרד השוכש, תשלומים ממבזה, כי ככל שיתקבלו בידי החברה, עבור הר מובהר .4.3

כל גוף פיננסי אחר, הם יחשבו כתשלומים על חשבון התמורה לכל ם או בנקי ,(ות")"זכא

. החברה מתחייבת לסייע , ובלבד שישולמו באמצעות פנקס השוברים כאמורדבר ועניין

 כל שניתן בתהליך קבלת הזכאות.בידי הרוכש כ

 לכאו ות ו/הזכא להשגת החברה כל אחריותלמען הסר ספק, מובהר בזה כי לא תחול על 

ר עבור הקונה מכל גוף או רשות. הקונה מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או אח כוםס

תביעה מהחברה בהקשר זה, לרבות ובמיוחד במידה וייקבע כי הוא אינו זכאי לקבלת 

מת אות ו/או כל סכום אחר מכל גוף או רשות ו/או כי הפרויקט אינו כלול ברשיהזכ

 ו/או זכאויות למיניהן.ים ענקבמ תירושי הדת רוכזכים אהפרויקטים המ

לחישוב הינו  המינימלי" הנ"ל תהא צמודה למדד תשומות הבניה. שער הבסיס התמורה" .4.4

 המדד הידוע במועד חתימת חוזה זה, ולא יפחת הימנו.

 .וטלבמ .4.5

 לום התמורה ו/אומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזה כי בגין כל יום של איחור בתש .4.6

לפי חוזה זה ו/או חלק מהם, מתחייב הקונה לשלם נה הקוב ייו חאחר ב לוםשתבכל 

למוכרת ריבית פיגורים, כהגדרתה לעיל, מחושבת על בסיס יומי, מהמועד שנועד לתשלום 

אין באמור כדי להעניק לקונה זכות כלשהי לפגר בפירעון ועד פירעונו המלא בפועל. 

זה ו/או על פי כל דין, החופי ל ע כרתל המותיה שמזכויואמור כדי לגרוע התשלומים, ואין ב

 ידי הקונה.-לרבות הזכות לבטל את ההסכם מחמת הפרתו על

ם ואי להסכם זה, על סעיפיו הקטנים, ולרבות נספח "א", הינם מעיקריו של ההסכ 4 סעיף .4.7

 קיומם יהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 הלוואה ומימון רכישת הדירה: .5

רה באמצעות הלוואה מובטחת במשכנתא מבנק הדי כישתר תאמן נה למה הקול שירצהודע לקונה שככ

אפשר החברה לקונה ליטול ת(, "ההלוואה", "הבנק למשכנתאות"למשכנתאות )להלן בהתאמה: 

 ן:תחולנה ההוראות דלהלמשכנתא ו

בקבלת  האחריות המלאה לקבלת ההלוואה ולכל תנאיה מוטלת אך ורק על הקונה ואין .5.1

 רוע מהתחייבויותיו על פי חוזה זה. ו לגו/א ותנשי לתה כדי קבלאו בא ההלוואה

הקונה יישא על חשבונו וישלם את כל ההוצאות, התשלומים והעמלות, לרבות דמי ביול,  .5.2
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 בקבלת ההלוואה. וכים , הכרויידרשו מהבנק אם וככל שיחולו

 ת הבנקלהשיג את הסכמ על המוכרת לא תחול כל חובה או התחייבות לטפל ו/או .5.3

 תן ההלוואה ו/או לגרום לביצועה.מלנה קוה של נתאותלמשכ

גם אם לא יעלה בידי הקונה לקבל הלוואה כאמור, לא יהיה בכך כדי לפטור את הקונה  .5.4

לדחות מועד כלשהו לביצוע איזו מאיזו מהתחייבויותיו שעל פי חוזה זה ו/או 

ם ידמועורה בך התמלק מתוזה תשלום כל ח מהתחייבויות הקונה שעל פי חוזה זה, ובכלל

רב ע"י המוסד ולא יישמע בטענה כי ס קונהוה, בנספח התשלומים והמועדיםרים האמו

ובלבד שהחברה לא סרבה לחתום על מסמכי  הכספי ו/או כי תנאי ההלוואה שונו

 .מסיבה שאינה סבירה ומוצדקת מורהמשכנתא כא

ם תסכי אמור,וואה ככנתאות למתן הלעלה בידי הקונה לקבל את הסכמת הבנק למש .5.5

, כי לא תעביר במסגרת "התחייבות לרישום משכנתא" לבנק למשכנתאותאשר ,  לרהבחה

את הזכויות בדירה על שם הקונה אלא אם תירשם במקביל המשכנתא לטובת הבנק 

שזו לא סולקה עד למועד זה( ובלבד שהקונה קיים את כל התחייבויותיו למשכנתאות )ככל 

בוטל. אישור המוכרת כאמור לא  חוזהשהו דועותו מעד לאנטיות הרלוו ,י החוזהשעל פ

 יינתן בתנאי מוקדם כי יתקיימו כל התנאים הבאים:

אחוזים( ממחיר הדירה ממקורותיו העצמאיים.  שבעה) 7%הקונה שילם לפחות  .א

תחתום על התחייבות לרישום  חברהיבקש לגרור משכנתא, ה והקונהבמקרה 

כום הראשוני ף לסבנוס, הנהקומן  החברה קיבלה תנאי שקודם לכןמשכנתא רק ב

בגובה סכום גם סכום נוסף מן התמורה עבור הדירה ממקורות עצמיים  7%של 

יהיה  חתוםל חברהנוסח ההתחייבות עליה תידרש ה. גרירת המשכנתא המבוקש

ל בנקים תוך מתן הערות סבירות ומקובלות של המוכרת ו/או שבבנוסח המקובל 

  .וההמלו נקהב

י הבנק למשכנתאות ישלם ויעביר את כל כספי בכך, כן היתר אמור יותנה ביכ וראיש .ב

 השוברים.פנקס לההלוואה במישרין לחשבון הליווי, בהתאם 

ורק או לבנק למשכנתאות בהתאם ישולם אך כל סכום שישולם ו/או יושב לקונה ו/ .ג

תוחזר  וםתשלעם ה ד בבדב כיי כנגד פינוי החזקה בדירה )אם נמסרה לקונה( ובתנא

ו/או לטובת הקונה  ות האזהרה אם נרשמותימחקנה הערטוחה וטל כל בו/או תבו

 בלשכת רישום המקרקעין.בנק הקונה 

ובטחת במשכנתא יחשבו המועדים מובהר בזאת כי מועד התשלום לגבי כספי ההלוואה המ .5.6

 .בוצע התשלום בפועלבהם 

ב על כתם החברה תותחלא אחד, כספי ד וסממהלוואת/הלוואות מיותר  קונהנטל ה .5.7

קבל את הסכמת הבנק שנתן את ההלוואה תת לרישום משכנתא, קודם שבוייהתח

 הראשונה לרישום המשכנתא לטובת הבנק השני בדרגת קדימות שווה.
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 ונהכספי הק הבטחת .6

 מלווה על ידייהא הפרויקט בכפוף להתקיימות התנאי המתלה כי החברה הודיעה לקונה  .6.1

כל כספי כן הפרויקט וקם יהם מושעל גב וכי המקרקעין לעיו לרתהגד, כוהמלוה קבנה

 המלווה בנקהבקשר עם הפרויקט משועבדים/ישועבדו לטובת  החברההתקבולים שתקבל 

למטרת  לחברה המלווה בנקאי שיועמד על ידי הבשעבוד מדרגה ראשונה להבטחת האשר

 הסבירדעתה ל קושי ל לפימהנ" אחד לכרשאית להוסיף ולשעבד את  החברההפרויקט וכי 

ככל שיידרש, מיד  המלווה בנקהב לחתום על המסמכים המתאימים לטובת תחיינה מקווה

על פי  סחבנו, ובלבד שהמסמכים יהיו המלווה בנקאו ה החברההראשונה של  םעם דרישת

ואשר יהיה בנוסח המקובל  יאושר על ידי חברת הבקרהאשר או נוסח / נספח הליווי

 שזכויות הקונה בדירהובלבד  ,המכרת חוק ובכפוף להוראו הז סוגטים מפרויקמון ימב

 .  עפ"י חוזה זה לא תפגענה

לשעבד  הבכוונתכי לקונה הובהר כי החברה הודיעה מבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .6.2

 בנקהרך השעבוד את כל זכויותיה כלפי הקונה לפי חוזה זה לטובת מחות על דולה

גם  -של המוכרת  רהסביה ולפי שיקול דעת ויליוסכם הנאי הק מתלחהמלווה, וזאת כ

בכפוף  בזאת לשעבוד והמחאת זכויותיו כאמורמסכים הקונה  .לטובת מוסד פיננסי אחר

ומכתבי  ם זהכאמור בנספח ב' להסכאו פוליסת הביטוח,  להמצאת הערבות הבנקאית

ן תית, כאמורבוד עשבמקרה של . לידי הרוכש ,החרגה בהתאם להוראות חוק המכר

להעביר כל סכום המגיע או שיגיע  לקונה תי חוזרותות בלהורא הו/או מי מטעמ רהחבה

ממנו על פי חוזה זה או בקשר אליו, במועד הקבוע לתשלומו, בהתאם לקבוע בהוראות 

הבטחת )והכל בכפוף להוראות חוק המכר  ובהתאם להוראות נספח הליוויה לווהמ בנקה

בזאת מסכים ה קונ. הדלבב פנקס שובריםת עואמצולם בום ישתשל לכובלבד ש (השקעות

, ומתחייב לחתום, במעמד חתימת המלווה בנקהלטובת החברה לשעבוד והמחאת זכויות 

וזה זה(, על כתב התחייבות חתימת ח)לאחר  החברהדרישת מ ימים 14בתוך חוזה זה או 

ן דוהנוג ם מהסויקטילפר יוהמעניקים ליו גופיםבהמקובל בנוסח המלווה  בנקהלטובת 

רד מחוזה זה, ובלבד שזכויות הקונה בדירה עפ"י חוזה זה לא תי נפחלק בלואשר יהווה 

 . ובכפוף להוראות חוק המכר תפגענה

בון הליווי בהתאם להוראות הסכם זה ידי הקונה לחש-בגין כל סכום אשר ישולם על .6.3

 ותצעבאמאו ר בדוא לקונה ת פנקס השוברים אשר יומצא לידיו כאמור, תומצאבאמצעו

בגובה כל אחד מהתשלומים  המלווה בנקהחוק מכר מאת  על פי ערבות החברה המוכרת

שישלם הקונה למוכרת ע"ח התמורה, ללא רכיב המע"מ כהגדרת מונח זה בחוק המכר 

"חוק המכר הבטחת  :)לעיל ולהלן 1974-של רוכשי דירות(, התשל"ההשקעות )הבטחת 

בהתאם  "[ערבותה" –ן הל]ל ומועדים(  יםומתשלא' ) בנספחמור אל, ובכפוף השקעות"(

 .למעדים הקבועים בחוק המכר )הבטחת השקעות(

להבטחת החזרתם של כל הכספים ששילם הקונה על חשבון נועדה  ערבותההודע לקונה כי  .6.4
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( לחוק המכר הבטחת השקעות, במקרה 1)2, ללא רכיב המע"מ כאמור בסעיף תמורהה

חוזה המכר, במוסכם דירה כו זכות אחרת בא ותעלבקונה ביר לעלה לכלא תוהחברה ש

מחמת עיקול שהוטל על הדירה או על הקרקע שעליה היא נבנית או מחמת צו הקפאת 

או מחמת חברה כונס נכסים שניתנו נגד ההליכים, צו לקבלת נכסים, צו פירוק או למינוי 

המכר  זהחוול ם ביטואול ירה,דבנסיבות שבהן נוצרה מניעה מוחלטת למסור את החזקה 

 .עה מוחלטת לעניין זהיווה מנלא יה כשלעצמו

ו/או כל בטוחה אחרת באמצעותה תבטיח  ערבותהוהנפקת המוכרת תישא בעלות מימון  .6.5

או כל בטוחה חליפית  ערבותבמורה שתובטח את כספי הקונה. מובהר כי מסכום הת

 .המע"מרכיב ות( עקאחרת, יופחת בהתאם להוראות חוק המכר )הבטחת הש

יהיו זכאים להחליף את  המלווה בנקההמוכרת ו/או עיל, ל 2.16לאמור בסעיף  וףכפב .6.6

שניתנה בבטוחה אחרת, בהתאם לתנאי חוק המכר. כנגד יצירת הבטוחה  ערבותה

כתנאי לה, מתחייב הקונה להחזיר למוכרת את הבטוחה המוחלפת. המחליפה כאמור ו

כל  וחסרת בטלה ומבוטלת ותרבעה תהיה חליפהה המחוירת הבטבכל מקרה, מיד עם יצ

 קף, ללא צורך בהסכמה או באישור כלשהו של הקונה.תו

אם וככל שזכויות המוכרת תירשמנה בלשכת רישום המקרקעין, הקונה מצהיר כי בכל  .6.7

יגרום לרישום הערת אזהרה לטובתו ו/או לטובת הבנק מטעמו בלשכת רישום אופן לא 

המוכרת  הזי תהיורה, אהתחייבותו האמת א יפרקונה אם ה זה. הזחוהמקרקעין על פי 

 12הנזכר בסעיף זכאית למחוק את הערת האזהרה ולעשות לשם כך שימוש בייפוי הכח 

האזהרה. הקונה יישא בכל הנזקים  שלהלן והקונה לא יהיה זכאי להתנגד למחיקת הערת

 ה.מחיקתכים לההלי לרת תיאלץ לשאת בהם בשל רישום ההערה ובשוההוצאות שהמוכ

ונה, וכתנאי למסירתה, ימסור הקונה את כל קדירה לסירת הך לפני מועד ממובס .6.8

( ואשר אינו נמנה עם "הנאמן"שנמסרו לו לידי עו"ד אשר ימונה כנאמן )להלן:  ערבויותה

הקבועים  בנאמנות, עד להתקיימות התנאים ערבויותהיחזיק את הנאמן . החברה באי כוח

בטחת ה ק המכראות חוווה בהתאם להורלמה קנבחה להבטו השבת םהמאפשרי בדין,

  .השקעות

או שיהיו קבועים בכל  התקיימות התנאים הקבועים בחוק המכר )הבטחת השקעות(עם  .6.9

שניתנה לקונה על פי חוזה זה  ל בטוחהתיחשב כתיקון לחוק המכר )הבטחת השקעות( 

 בתחוע מה יגרדבר זלי שבמכבטלה ומבוטלת ללא צורך בהסכמה או בהודעה כלשהי ו

את המסמך יוצר הבטוחה. תנאי חוזה החכירה יהיו בהתאם חברה להקונה להשיב 

להוראות, הנחיות ותקנות שתהיינה בתוקף במועד הנפקת חוזה החכירה לקונה ברשות 

ו/או מיופי הכוח לעשות חברה ין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הא ראל.מקרקעי יש

 ף זה. ות סעילהורא בטוחות בהתאםהל טובי לצורךידרש ל שיככשימוש ביפוי הכוח, 

בקשר עם הפרויקט  חברההואיל והמקרקעין, הפרויקט וכל כספי התקבולים שתקבל ה .6.10

 ת כדלקמן:קונה בזאמתחייב ההמלווה  בנקהמשועבדים ו/או ישועבדו לטובת 
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יו ויותכזבתוקף, הוא לא יעביר את המלווה  בנקהמשקיבל  ערבותהכי כל עוד תהיה  .א

. העברת זכויותיו של הקונה המלווה בנקה דמת שלללא הסכמה מוקה ז וזהפי ח על

 .ערבותה בדירה לצד שלישי בניגוד לאמור תגרום מידית לביטולה של 

ולמעט רכיב המע"מ  פקדו לחשבון הליווילו כי רק בגין הסכומים שיו הודעכי  .ב

לת לקב ההקונ איזכ היהי ,כהגדרתו של מונח זה בחוק המכר הבטחת השקעות

 המכר.על פי חוק  בותרעה

על רכיב המע"מ בכל תשלום ותשלום וזאת  ערבותלו כי לא תונפק לו הודע כי  .ג

 בהתאם להוראות חוק המכר.

בקשר לדירה, הוא המלווה  בנקהמכלשהי שקיבל ו/או שיקבל  ערבותכי אם יממש  .ד

ה, ההמחאבעת  שיהיו את כל זכויותיו בדירה, כפיהמלווה  בנקלימחה ויעביר מיד 

 - החברהה, כך שהזכויות בדירה יחזרו לבעלות זחוזה  ו יבטלם לחוזה זה, אתאבה

 .יוובהתאם להוראותהמלווה  בנקההכל לפי בחירת 

עקיפה כלפיו בקשר עם ישירה ו/או  כל התחייבות המלווה בנקללו שאין  הודעכי  .ה

, בתולטוה המלוו בנקה שתוצא על ידי ערבותעל פי ההפרויקט ו/או הדירה, למעט 

 לעיל.כאמור 

 המלווה בנקללקונה שאין  הודעכלליות האמור לעיל, מודגש בזה, כי ע בפגוי למבל .ו

וכי  ו/או כלפיו להשלים את בניית הפרויקט ו/או הדירה, החברהכל מחויבות כלפי 

ו/או הוראותיו אינם מקנים לו זכויות המלווה  בנקהלבין  החברהכל הסכם שבין 

 כלשהם.

זה לעיל, על כל תנאיהם  6.10יף אות סעלעיל והור 6.2, 6.1ם סעיפיראות כי הו .ז

ותניותיהם, הינם בגדר חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו בפרק ד' של חוק החוזים 

ייחשב לצורך האמור בסעיפים כאמור ווה מלה בנקוה, 1973-)חלק כללי( התשל"ג

 כ"האדם השלישי".

 בותרעהעמלה בגין הת א רתכב למו, ישיללעי רכאמו ערבותיחר הקונה בהשבת הא .6.11

 ופה שמהמועד הקבוע בחוזה זה להשבתן ועד השבתן בפועל, ובתוספת ריבית.תקל

ונה ו/או ייקבע אחרת על ידי המוכרת, לא תירשם הערת אזהרה לטובת הקאלא אם כי  .6.12

ה התחייבה שלא לרשום הערות לטובת כל גורם מממן מטעמו, וידוע לקונה כי החבר

מתחייב בזה כי לא ירשום לטובתו  נהקוכך הולפיהמלווה  בנקוה"י ור רמא אישר ללומכא

ו/או לטובת גורם מממן מטעמו הערת אזהרה בגין חוזה זה, ללא אישור המוכרת מראש 

 היה לבצע רישום כאמור גם ללא הסכמת החברה.ובכתב, גם אם וככל שניתן י

התנאים  ברבדתב נה מכא לקולהמצי המלווה בדרישה בנקידוע לו כי המוכרת תפנה ל .6.13

)להלן: "מכתב ההחרגה"(, בנוסח  המלווה בנקלטובת הנתא כה מהמשת הדירלהחרג
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 ג)ב( לחוק הבטחת השקעות.2ובמועדים הקבועים בסעיף 

כחלק להסכם זה על נספח הליווי בנוסח המצ"ב  םיחתו הקונהבמעמד חתימת הסכם זה,  .6.14

 .פגענהחוזה זה לא ת "יעפרה ה בדיהקונ ויותכזובלבד ש ,"חכנספח "בלתי נפרד הימנו 

 מסירת החזקה בדירה לידי הקונה .7

במלואן ובמועדן, תשלים החברה , בכפוף לקיום מלוא התחייבויות הקונה עפ"י הסכם זה .7.1

כפוף לאיחורים המותרים דירה לחזקתו של הקונה בבניית הדירה ותמסור את האת 

ביחס  "(4)"טופס  וסכלא ופסבלת טאחר קן, לידלמוכרת על פי הוראות חוזה זה ועל פי כל 

כשהדירה , כשהדירה פנויה מאדם וחפץ, כאשר לפחות מעלית אחת עובדתו לדירה

כויות בה הזכש, גז(ו )חשמל, מים, ביוב המערכות והתשתיות לכלמחוברת באופן קבוע 

נה שנית אלמעט משכנתשיעבוד וזכויות צד ג', משכנתא, משכון, חופשיות מכל חוב, עיקול, 

ובכפוף רשמה עפ"י בקשת הקונה נכנתא שאו מש ה לרכישת הנכסואלולה יטחוןכב

)ובלבד שהחברה תמציא לרוכש  עילל 6בסעיף לגביו יחול האמור  המלווה בנקהלזכויות 

 , כשהיא ראויה לשימושהמועדים הקבועים בחוק המכר( בתוך מותנה בלתימכתב החרגה 

 :להלן רטיםופהמועדים הממ לא יאוחר למגוריםו

 .30/5/2022מיום  יאוחר עד ולא –בניינים  2 - 107ש מגר

 .30/5/2022עד ולא יאוחר מיום  –בניינים  2 – 4מגרש 

 .30/12/2022מיום עד ולא יאוחר  –בניינים  2 - 108מגרש 

 "(. מועד המסירה" –להלן ) 

 פי הסכם זה-על מהתחייבויותיו זהאיום ה בקיהקונ חור שלמובהר בזה כי בגין כל איכן 

תהא החברה רשאית לדחות בהתאמה את מועד  קהאת מסירת החזאו מעכב המונע 

פי כל -פי הסכם זה ו/או על-ל סעד אחר המוקנה לחברה עלהמסירה, וזאת מבלי לגרוע מכ

 לדירהלספק  זה, כי גם לאחר מסירת החזקה בדירה, תהא החברה רשאיתדין. מובהר ב

יה בכך כדי ובלבד שלא יה תשתיותהדירה באופן קבוע לבור נטיביות עד לחיטראלות מערכ

 .נוע שימוש מלא בדירה ומתקניהלמ

 י בדירה מפסולת הבניה.רה יושלם הניקוכי במועד המסי מובהר בזאת

ו/או הדירה לא היתה מחוברת באופן קבוע או זמני  אכלוסלא הומצא לקונה טופס 

זכויות בדירה וש ולמגורים ו/או הלשימלא היתה ראויה ה ירהד ו/או שתיותות והתלמערכ

ונה ד ג' למעט משכנתא שניתנה כביטחון להלוואה שלקח הקחופשיות מכל זכות צ לא היו

יהיה סירוב הרוכש לקבל את  ,לעיל 6המלווה כאמור בסעיף  בנקלרכישת הדירה וזכויות ה

ן מנייוהאחריות ויחל ק בדת התקופ סירה,עדי המהדירה מוצדק, ובמקרה זה ידחו מו

 באיחור במסירה.הימים בכל הקשור 

יה גם י הדירה תחשב לבנויה וראויה למסירה ולשימוש הקונה במועד גמר הבניר, כיובה .7.2
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ניית יתר אם במועד הנ"ל טרם הושלמו עבודות הפיתוח של המקרקעין ו/או עבודות ב

י בת כם המוכרת מתחייולא בו,ותף שש המשו הרכוהדירות שבפרויקט ו/או איזו מהן ו/א

וממנה ולא ימנע על הצמדותיה ובטוחה לדירה  בטח לקונה גישה נוחהבמועד המסירה, תו

פיתוח והשלמה במקרקעין, בפרויקט ובסביבתו  עבודותמהקונה שימוש סביר בדירה. 

רות את למזו ועבודות נוספות בפרויקט, תוכלנה להמשך אף לאחר מסירת הדירה לקונה,

וח אלה כך. ככל שעבודות פיתתכן ויהיו כרוכים בר ייואי הנוחות אש ותרדההטש, רעה

 הנ"ל תושלמנהח ה, החברה תעשה כמיטב יכולתה על מנת שעבודות הפיתוחלות על החבר

 .האפשרי בהקדם

כי עשויים לחול שינויים בעבודות הפיתוח עקב שינויים בתכנון  הובא לידיעת הקונה .7.3

ם, מספר ם, ומתקנים ציבורייביליבהים, שינוי בשג וישינ כוללרים, או אח האדריכלי

. ידוע לקונה כי עבודות בלבד שת הרשויות המוסמכותוצ"ב, והכול לפי דרימדרגות, וכי

שית לבניין, ובכלל זה הרחבת דרך, גינון, תאורה וכד', יבוצעו הפיתוח בסמוך לכניסה הרא

ות ולפעי כ מובהר בזאת  . יתלעדתן הבאחריועמה ובו/או מי מטהרשות המקומית ידי -על

לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או לרוכש רת וכי כאמור לא יהוו הפרת חוזה מצד המוכ

ובלבד  בהקשר זהבשל פעולות של הרשות המקומית רת תביעות כלשהן כלפי המוכ

רה החב. לשהמוכרת לא גרמה, במעשה או מחדל, לנזק ו/או עיכוב בהשלמת העבודות הנ"

רשות ח הכלליות המבוצעות על ידי הודות הפיתושעב על מנתשתידרש  כלכ ולהפע תףתש

 .דםישראל תושלמנה בהק כלית ו/או רשות מקרקעיהמקומית ו/או החברה הכל

והכל  לרשת המים, הגז והחשמל במועד המסירה תהיה הדירה מחוברת לרשת הביוב, .7.4

ימים ממועד  10ך תווב ,רהסילמדם קו ,ום. הקונה יחתלעיל 7.1בכפוף להוראות סעיף 

על חוזים להספקת מים עם , 4פס כתב בצירוף העתק מטוהחברה שתימסר לו ב בקשת

"תאגיד או כל תאגיד מוסמך אחר )להלן: הרשות המקומית ו/או תאגיד המים והביוב 

מול "(, על חוזה להספקת חשמל עם חברת החשמל, ועל חוזה להספקת גז המים והביוב

כן יחתום הקונה  בחיבור דירתו לגז[.פוץ ]ככל שהקונה יחת כרהמו ע"י יבחרתשת גז חבר

רה לדעת המוכרת יהיה בו צורך לשם הפעלה שוטפת של הדיכל חוזה שירות אחר שעל 

ובלבד שיאושרו קודם לכן עם חברת הבקרה  ו/או המתקנים המשותפים, אם וככל שיהיו

את  ולשלם  "לכנים ל חוזתום עייב לח. הקונה מתחמטעם משרד הבינוי והשיכון

יובהר כי,  .דירתייםגז, מים וחשמל  קדונות הכרוכים בהתקנת מונים ו/או הפילומיהתש

, למיכל האספקה לגז עד למונה הדירתי וחיבור תשלום בגין חיבור הבניין לרשת המים

ם על חוזים ויחתמובהר בזאת, כי ככל שהקונה לא  .המוכרתשת החשמל מוטל על לר

 עלה עלובלבד שבקשת החברה לא ת ,הברת החימים ממועד בקש 10וך זה ת בסעיףכאמור 

עד לחתימת הקונה  עד המסירהיידחה מו ,מסירת הדירהמועד ימים לפני 10של  ןזמ פרק

 מצד המוכרת. חשב כאיחור במסירהיהי לולא יהיה במניין ימים אלו כד על החוזים כאמור

לתפוס  ום אפצילמען הסר ספק, הקונה לא יהיה רשאי להיכנס לדירה או להכניס אליה ח .7.5

י שזו תימסר לרשותו בהתאם להוראות , לפנאחריםידי  בין עלחזקה בדירה, בין בעצמו ו

נציג המוכרת ועל פי תיאום מראש ובכתב עם המוכרת  החוזה, פרט לכניסה ביחד עם
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 ולשם הסתכלות בלבד.

 

 איחור במסירת הדירה לקונה: 

הפרה של  א יהוום למיי 60איחור בהשלמת הנכס ובמסירתו לקונה שלא יעלה על  .7.6

 כלשהו. בסעד שאת הרוכיזכו ולא  הכם זבהס תרהתחייבויות המוכ

עליהם או אם  שליטה תושאין למוכר תאם כתוצאה מגורמים שאינם תלויים במוכר .7.7

איבה, מהומות, שביתות ו/או  וס כללי, פעולותכתוצאה מכח עליון, לרבות מלחמה, גי

 ל ארציצי בחומרי בניה, מחסור כלכלל ארסור חמ השבתות כלליות בענף הבניה או במשק,

, תופעות טבע חריגות, גילוי (סגר כללי או הגבלת כניסת פועלים עקב לרבות)אדם בכח 

 המקומית הרשות או אתר קבורה, איחור בביצוע עבודות הפיתוח המבוצעות ע"י עתיקות

שלא  ובלבדם, ייונ, צווים ממשלתיים או עירתשאינו באשמת המוכרכל גורם מטעמה ו/או 

המסירה בתקופת זמן  ס, יידחה מועדהנכת למבהשיכוב יחול ע, תהוצאו באשמת המוכר

הנ"ל, ובמקרה זה יידחה אף התשלום  המתחייבת באופן סביר מההפרעה או העיכוב

 תחשבון התמורה, בהתאם ללוח התשלומים. המוכר לם עלהאחרון אשר על רוכש לש

 מתב בהשלין במידת האפשר את העיכואו להקטוע מנל סבירים על מנת נקוט באמצעיםת

 .הירהד

תחול לגבי אירועים  פק, יובהר כי דחיית מועד המסירה כאמור בסעיף זה לאהסר סלמען 

בין במשתמע, או מפורש ו, בין בתהמוכר שהסיכון להתרחשותם ולתוצאותיהם מוטל על

 .לגביהם באופן סביר לקחת את הסיכון השהיה עלי

 יגרוםהיא, שיבה מכל סדירה, ה, איחור במסירת החזקה בבכל מקרכי ם סכמובהר ומו

 לדחיית התשלום האחרון עפ"י לוח התשלומים המפורט בנספח א' להסכם זה.

, בהתקיימות התנאי המתלהלעיל ככל ויחול איחור  2.3כאמור בסעיף ולמען הסר ספק  

שאים שאינם או בנו/ב וו"כיקרי בקבלת היתר בנייה בשל הגשת התנגדויות ו/או עררים ו

גדרתו בסעיף מועד מסירת החזקה בדירה כהם גם בהתא ידחה ת,מוכרשל הבשליטתה 

וזאת מבלי לגרוע  הנ"ל בתקופת זמן המתחייבת באופן סביר מההפרעה או העיכובזה 

ות התנאי המתלה כאמור בנספח נה לבטל את החוזה בשל אי התקייממזכותו של הקו

 יב'.

יבות מהסת אח לשסירה בעל הצורך לדחות את מועד המ תוכרמע לנודבסמוך לאחר ש .7.8

, (לפי המוקדם מבניהם)המסירה  ף זה, ולא יאוחר מחודשיים לפני מועדהמנויות בסעי

את הסיבות לדחייה וכן  הודעתפרט בהתהמסירה ו לרוכש על דחיית מועד תודיע המוכרת

תקופת בוע את קן לניתהחדש. ככל שבמועד הוצאת ההודעה לא  את מועד המסירה

 ההיוודע ל על כך בהודעה נפרדת עם תכרמוע הודית דש,חהמסירה ואת מועד ה הדחייה

 אודות הנתונים הנ"ל.



23 

 

   
 "מבע גשם בנהריה מתחם א'

 515765956  ח.פ.      
 

         

יות מהסיבות המנו על אף האמור לעיל, במקרה שהצורך לדחיית מועד המסירה מאחת .7.9

 תוכל המוכרתמועד המסירה,  התעורר במהלך החודשיים האחרונים לפני בסעיף זה

ה, בסמוך לאחר ים אלחודשילך המב ר גםכאמו דחיית מועד המסירה רוכש עלליע הודל

לדחות את מועד המסירה, ובלבד שבנוסף להתקיימותם של תנאי  על הצורך השנודע ל

 ר, בעת כריתת החוזה, אתאופן סבילצפות ב הה יכולתלא הי תזה, המוכר סעיף

 התרחשותו של הגורם המעכב את השלמת הנכס.

 המסירהד ועממ יםדשחוה שעל ש תעלה ,זה פרקלפי מסירה מועד ה תחיישד במקרה .7.10

התקופה בת החודשיים המנויה בס'  כי מנין ששת החודשים כולל את מובהר להסרת ספק)

בה של כל הסכומים ששילם על לקבל השההסכם ו , יהיה הרוכש זכאי לבטל את(לעיל 7.6

 הדין מור יחולו הוראותביטול כאעל  דין.בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כ ,חשבון התמורה

 .במקרה של סיכולזה וחשל  לוטוביי לגב

ממועד  ימים 60את הדירה לרוכש הדירה לאחר שחלפו  הלא מסר תשהמוכר ככל .7.11

המפורט להלן, בעבור כל חודש  , בסכוםהרוכש לפיצויים, בלא הוכחת נזקהמסירה, זכאי 

 :ןכלהלעל, למסירה בפו המסירה ועד או חלק ממנו ממועד

 - 1.5 - מוכפלים ב קומה כשהםובמיודלה בגה ומדירה דסכום השווה לדמי שכירות של 

 .בתום שמונה חודשים מאותו מועד בעבור התקופה שתחילתה במועד המסירה וסיומה

 - 1.25 - וכפלים במ ה כשהםדירה דומה בגודלה ובמיקומ סכום השווה לדמי שכירות של

 .המסירה ואילך עדלאחר מו דשיםה חובעבור תקופה שתחילתה תשע

הפיצויים בעד  .ישולמו בתום כל חודש בעד אותו חודש 7.11 ףיבסע יםועקבה וייםהפיצ .7.12

 .שישים הימים האמורים שישים הימים שתחילתם במועד המסירה, ישולמו בתום

 עד מסירה:ם מותיאו 

לרוכש  תכרח המוישלתסמוך למועד השלמת הנכס לעיל,  7.1לגרוע מהאמור בסעיף  מבלי .7.13

ואם בינו לבין לרשותו, במועד שית הנכסת ל אלקבכש הרו אתזמין תהודעה בכתב, ובה 

 .("ההודעה")להלן:  ימים ממשלוח ההודעה 21 -מאוחר מ , שלא יהיהתהמוכר

הנכס  ו לא יגיע לקבל אתסירת הנכס לרשותו כלעיל ו/אככל שהרוכש לא יתאם מועד למ

 תירלמסמועד  תבקש הקונה בשנית לתאםת, ובה יוספדעה נהו תשלח לו המוכרתלרשותו, 

"הודעת הזימון )להלן:  ימים ממשלוח הודעה זו 10מ ותו, שלא יהיה מאוחר לרש הנכס

 .(הנוסף"

שיתואם למועד מסירת החזקה כל סכום שהינו חייב בו לפי הסכם זה עד  יסלק הקונה .7.14

, התאריך אםתושי במועדולקבל את החזקה בדירה כאמור לעיל בינו לבין המוכרת 

רת הדירה יחשב כתאריך תחילת תקופת סילמת למוכרנה הקול בין שיתואם כאמור לעי

וזולת אם  האחריות זולת אם במעמד המסירה התגלו פגמים מהותיים המונעים קבלתה

בכפוף לאמור  .לעיל 7.1רט בסעיף קבל את הדירה היה מוצדק כמפוסירובו של הקונה ל
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ר ולאחדירה ה בחזקקבלת הדה והקונה לא התייצב לה כי במיבז מובהרלעיל,  7.1בסעיף 

ו החזקה בדירה נמסרה שנמסרה לו הודעת הזימון הנוסף כאמור לעיל, ייחשב הדבר כאיל

 .הנוסףהזימון הקבוע בהודעת לקונה במועד 

חברה תהא רשאית למסור את החזקה בדירה לידי הקונה במועד מוקדם זה כי המובהר ב .7.15

מסרה ד שנובלבלעיל  7.1ף עיב בסהנקוים הקודמים למועד ימ 60עד של קופה ובתיותר 

על מסירה מוקדמת כאמור לא יאוחר מחודשיים לפני מועד מסירת בכתב הודעה  לרוכש

תהא מותנית ימים כאמור  60לה על פה העוובתקהקדמת מועד המסירה החזקה שהוקדם. 

ות סעיף זה, אם להוראבהתחזקה בהסכמת הקונה בכתב ומראש. הוקדם מועד מסירת ה

ובסמוך למועד המסירה בפועל ובלבד שהמוכרת  לפנימורה הת תרתה את יישלם הקונ

 ותיה הכרוכות במסירה.עמדה בכל התחייבוי

וראות הסכם זה, לרבות השבת עם סילוק מלוא החובות והתשלומים בקשר לדירה ולה .7.16

את החזקה  רה לקונההחבמסור , תהנאמןו/או הבטוחות שנמסרו לקונה לידי הערבויות 

 ה רשאי לקבל את הדירה לחזקתו קודם לכן.יהי נה לאהקוכי ר בזה בדירה. מובה

 פרוטוקול מסירה:

למועד ובסמוך  הרוכש יהיה רשאי לבדוק את הנכס בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו לפני .7.17

והרוכש  תע"י המוכר . במועד המסירה תיערךתמסירה, בתאום מראש עם המוכרה

גלו על ידי מה אשר התהתא או אי ויליקפגם,  תיחתם על ידם, ובה יצוין כל רשא, רשומתת

 (."פרוטוקול המסירה" –להלן )הצדדים במועד המסירה 

 דים.המסירה יכלול כל הערה או הסתייגות של כל אחד מהצד פרוטוקול .7.18

 נה לאלרשות הקו אין בעריכת פרוטוקול המסירה כדי להעיד על כך שבעת העמדת הדירה .7.19

הדירה לרשות הקונה ובין  עמדתבעת התן גלוהיה ל , בין שניתןמות נוספותו אי התאהי

כדי למנוע מהרוכש להעלות טענות בדבר אי  ואין בכוחו ניתן לגלותן כאמור,שלא היה 

  התאמה.

 .כל דין על פי תאין בעריכת פרוטוקול המסירה כדי לסייג או לשלול את אחריות המוכר .7.20

בדירה  שאיןשום ראיה לכך מה מו/או בביצוע המסירה עצרה אין בפרוטוקול המסי .7.21

 הרוכש. רה לשביעות רצוןיא נמסליקויים או שה

 .ל המסירהובפרוטוק 7.21 -ו 7.20 ,7.19 לכלול את הוראות סעיפים תייבמתח תהמוכר .7.22

ם ף א, אבמפורש, כי הקונה לא יהיה רשאי לסרב לקבל את החזקה בדירה הבז מובהר .7.23

למנוע את אין בהם בכדי אי התאמות, ש ו/או ד פגמים ו/או ליקוייםמועיתגלו בה באותו 

 לתקנםחברה לגרוע מחובת המבלי וזאת  - למגורים רהרגיל והסביר בדיימוש ההש

 בהתאם להוראות חוק המכר )דירות(.

 מובהר בזה, כי ככל ויתגלה בדירה ליקויי שתיקונו דחוף ואשר מונע שימוש סביר
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ותו והכל בהתאם לדחיפ יבהקדם האפשר, החברה תתקנו ריםלמגו ובטיחותי בדירה

 המכר )דירות(. הרוכש על פי חוקכויות וף ובהתאם לזבכפ

 לא אחר הודעת החברה כאמור, יחולו ההוראות המפורטות להלן:נה לא מיקווה היה .7.24

ועד ימים ממ 16בתום לא יהיה זכאי לקבל את החזקה בדירה  קונהבמידה וה .א

תיו על פי לוי כל התחייבויועקב אי מייל לע 7.13יף בסעההודעה כאמור משלוח 

כל דין ו/או  ה מכחת אחרת העומדת לחברי לגרוע מכל זכוי שמבלה, הרחוזה ז

 קונהאית לראות ולהתייחס לדירה כאילו נמסרה לידי ההיה החברה זכהסכם זה, ת

ות לרב] , לכל דבר וענייןלעיל 7.13סעיף בשהזימון הנוסף הקבוע בהודעה בתאריך 

ויות בהן ום העליהיה חייב בתשל קונהוה, הבדק והאחריות[לעניין תחילת תקופת 

זקת הדירה ושמירתה, תשלומי רה בקשר עם אחת החבחברה בגין כל הוצאותישא ה

ארנונה בגין הדירה ולרבות, אך לא רק, חלקו בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף, 

נה הקולגרוע מזכותו של  לימב וזאת ביוב וחשמל וכיוב' ועד בית הוצאות מים,

ע מחובת החברה י לגרור לעיל כדאמון באי .על חיובים אלה רערלע ולהשיג ו/א

 .1967 -כמובנו בחוק השומרים התשכ"ז שומר חינם" סביר בקשר לדירה" -ג כלנהו

שיקבע בהודעתה  המסירהבמקרה והחברה לא תמסור לקונה את הדירה במועד  .ב

ו לפי הקונה המוטלת עליי מלוי חובה כלשהי מצד ב אעק לעיל 7.13אמור בסעיף כ

העמידה  החברההחזקה בדירה לאחר שונה לא יקבל את רה והקו במקהסכם זה, א

הסכם זה, יהיה הקונה בלבד אחראי לכל נזק  עפ"י הוראות לרשותו את הדירה

בע בהודעת יקש המסירה מועדשא בתשלומי האחזקה החל מישייגרם לדירה וי

ת סעד אחר בגין הפרכויות החברה לכל וזאת מבלי לגרוע מז  יללע החברה כאמור

"שומר  -החברה, לנהוג כ מחובתכדי לגרוע  ור לעילאין באמ הקונה. כם ע"יההס

 ..1967 -כמובנו בחוק השומרים התשכ"ז חינם" סביר בקשר לדירה

 אחריות לליקויים ולאי התאמות:

 או במפרט ה, לעומת תיאוררהבדיכל אי התאמה שתתגלה  הונתקן על חשבת תהמוכר .7.25

ועד מב כפי שהינם( אגרותתר, תנאיו ולהי בקשה) ון והבניהבתקנות התכנ בתקן רשמי או

, (דירות)המכר  על פי הוראות חוק ת, ושהחובה לתקנה חלה על המוכרההסכם זחתימת 

, וזאת ("חוק המכר" -"אי התאמה", "אי התאמות" ו - להלן בהתאמה) 1973-תשל"ג 

ן זה לביבהסכם  תירה בין האמורבכל מקרה של ס ר.בועות בחוק המכות הקקופהת למשך

 החוק.כר, תגברנה הוראות הוראות חוק המ

 לתיקון אי התאמות כאמור לעיל, מותנות בכך שהרוכש יודיע תהמוכר התחייבויות .7.26

 אם לא ניתן לגלותהעל קיום כל אי התאמה תוך שנה ממועד המסירה, ו בכתב תלמוכר

 אי לתהנתג וזמן סביר מהיום ברשות הרוכש, תוך רה בעת העמדת הדירה לביה סבבדיק

ככל ותיקון הליקוי הינו דחוף אזי  (."מהי התא"הודעה בדבר א -זה בהסכם ) ההתאמה

 .וביצוע אישור מסירה טלפוני רשאי הרוכש להודיע על כך בדוא"ל
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הוראות  על פי קנהלת תמחויב תיקון ואשר המוכראי התאמה כאמור הניתנת לת התגלתה .7.27

את אי  תרוכהמ תקןתהתאמה,  דבר איהודעה ב תוניתנה למוכרמכר או הסכם זה, חוק ה

הזדמנות  תאיפשר למוכר על פי הוראות הסכם זה והדין, ובתנאי שהרוכש כלעיל התאמהה

  .נאותה לתקן את אי ההתאמה

 משךר באותה פעם אחת או יות נהקתי תוהתגלתה אי התאמה לאחר שהמוכר חזרה .7.28

 - ל איקונה שו שתידבר אי ההתאמה, אעד הודעת הרוכש בשנתיים שתחילתן במו

רשאי  ,בתוך זמן סביר ממועד הודעת הרוכשתה או נהלא תיק תכרחוף והמוההתאמה ד

 תלמוכר ישא בהוצאות התיקון. במקרה זה, ימסור הרוכשת תוהמוכר הרוכש לתקנה

 .ןהתיקו כך בכתב טרם ביצועהודעה מוקדמת על 

בדיקתו  םנכס לשלהיכנס ללקבלני משנה, , לקבלן ו/או תכרמתחייב לאפשר למו הרוכש .7.29

תיקונים  יינה, וכן לבצע מתוך הנכסת, ככל שתההתאמואי ה בצע את תיקוניוכדי ל

בשעות סבירות  ין ו/או ברכוש המשותף, ובלבד שאלה ייעשוישיידרשו ביחידות אחרות בבנ

 ם מראש עם הרוכש.ובתיאו

כל  פיאמור בהסכם זה ולוען כבביצ תא חייבישה ע את תיקון אי ההתאמותצבת תהמוכר .7.30

ככל שכתוצאה  דבר אי ההתאמה.וכש בעת הריר ממועד מסירת הודבתוך זמן סב דין

 תתקן המוכרתהמשותף  או לרכוש דירהייגרם נזק לכלעיל  תמביצוע תיקונים ע"י המוכר

בהקדם לקדמותם ככל הניתן,  תףמשואו הרכוש ה הדירהב את מצחזיר תכל נזק כנ"ל ו

ום ויות לגרהתיקון עש כי עבודות לקונהידוע  יקון.ר סיום עבודות התהאפשרי לאח

, בעת ביצוע התיקוניםו/או ברכוש המשותף פגיעה בשימוש בדירה לרעות לנוחיותו או פהל

, ונם שאינם דחופיםשל תיק במקרים .ןתפעל לצמצום אי הנוחות ככל שניתואולם החברה 

 ירה.יקון שיבוצע בדמועד ת מראש עלימים  3ת קונה לפחורת תודיע למוכה

 בבניית הבניין או מקבלנים שהועסקויבות כתבי התחי יא לרוכשוכל להמצת תוכרמה .7.31

מוכנים  מספקים של סחורות ו/או של מוצרים ו/או של חומרים ו/או אביזרים הנרכשים

י העבודות הרוכש לגב ת ישירה כלפיריועצמו הקבלן או הספק, אח מספקים, בהם יקבל על

 ידו. וצעו או שסופקו עלבש מרים והסחורותם, החומוצריקנים, המערכות, האו המת

אחריות כלעיל, יהיה על הרוכש  לרוכש כתבי התחייבות או תעודות תהמוכר ההמציא

ר העתק כלעיל ולהעבי בדבר אי התאמה לפנות ישירות לקבלנים או לספקים בכל הודעה

או הרוכש סביר לדרישת  בתוך זמןלא נענה  או הספק. במקרה שהקבלן תוכרלמ יתופני

ים מחמת פשיטת רגל או פירוק או מחמת קונהתי תפק לא יוכלו לבצע אשהקבלן או הס

קבוע, שלא לבקשת הרוכש, יהיה הרוכש רשאי לשוב  שמונה להם כונס נכסים זמני או

ההתאמות  תקן את הליקויים ואית תוכרלביצוע תיקונים והמ הרישבד תולפנות למוכר

ר להסי ר כי אין באמור כדין הסר ספק, יובהן. למעובהתאם לכל די הסכם זהכאמור ב

 .אחריות לתיקון אי התאמות על פי כל דיןת מהמוכר

לתיקון הליקויים ו/או אי אפשר הקונה למוכרת ו/או לשליחיה כאמור לעיל לפעול  לא .7.32

לת צו, יכים משפטיים, קבטת הלות בדרך של נקילרבין , במישרין ו/או בעקיפמותההתא
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וסמכת אחרת, שות מט, בית דין או כל ראחרת של בית משפהחלטה ו כל פסק דין א

כדי אין באמור לעיל  ,רת לא תתקן את הליקויים עד שיתאפשר לבצע את התיקוןהמוכ

והתיקון דה כן, במי-. כמוהאחריות הנקובות בחוק המכר קופות הבדק ו/אולהאריך את ת

יה ליה מסרב לאפשר למוכרת ו/או לשליח, אשר בעירה אחרתייב גישה מאת דהנדרש מח

נגד בעלי הדירה ים כאמור לעיל כם משפט, על אף שהחברה נקטה בהליכילעשות כן

לבצע את התיקון בכפוף להוראות  המוכרת לא תבצע את התיקון עד שיתאפשר, רתהאח

חוק האחריות הנקובות ב את תקופות הבדק ו/או ריך. אין באמור לעיל כדי להאכל דין

 המכר

מיוחדות של  תכונותדבר ד מסירת החזקה בדירה, עדכון בכתב בהמוכרת תמסור עד מוע .7.33

"הוראות ש המשותף )לעיל ולהלן: ש בדירה וברכוושימותחזוקה  והוראותרה הדי

 יעשה, דיםבכל האמצעים והצענקוט יאת הוראות התחזוקה,  יקבל(. הקונה התחזוקה"

לשמור על הדירה,  ת הבלתי מתאימות, על מנתפעולומכל ה וימנעהמתאימות כל הפעולות 

וקה התחז בהתאם להוראות תאיםה שימוש נאות ומעשות ב, וללתחזק ולתקן אותה

 .שה שאינה סבירהיובלבד שאין בהוראות התחזוקה כאמור דר מורשיינתנו בכתב כא

-עלו/או רכיבים שיותקנו יזרים ו/או חומרים לאבלא תחול על המוכרת אחריות כלשהי  .7.34

יגרמו אשר י וייםאחר מסירת החזקה בדירה ואף לא לליקמטעמו ל ידי הקונה ו/או מי

בלתי סביר  ו/או ע"י כל מעשה ו/או ו עקב שימוש ך ו/אהוחרפו כתוצאה מכו א/ו בדירה

ת או אזהרות חיומחדל של הקונה ו/או של מי מטעמו ו/או אם נהג הקונה שלא על פי הנ

אות תחזוקה ושימוש רה או הורונות מיוחדות של הדיל שניתנו לו בדבר תכככבכתב 

ה או הומצאו לו הקונ וככל שהוסבו לטובת תבי האחריות, אםמור בכי האבדירה ו/או על פ

שלא  ו/או בבניין רים בעבודות נוספות או בשינויים שבוצעו בדירההליקויים קשוו/או אם 

ונה או שבוצעו ע"י הק/אחר מסירת הדירה וו לו/או/או מי מטעמה  כרתבאמצעות המו

. מובהר בזאת, כי והוראות כל דין ק המכרלחו והכל בכפוף וזמתו ו/או עפ"י תכנונוו/או בי

החברה, תגרום  רה שלא באמצעות בעלי מקצוע מטעםעבודות ו/או תיקונים בדייצוע ב

 ים.קונלביטול האחריות לגבי אותן עבודות ו/או תי

 מבוטל. .7.35

כל הדירות בפרויקט ופת הבדק בלבצע את תיקוני תק ה כי בכוונת המוכרתונלק נמסר .7.36

ועדים שיתואמו ספר מהתיקונים יבוצעו במולפיכך ייתכן ש יקוייםי הלבמרוכז, לפי סוג

 םיובהר כי ליקויים דחופים יתוקנו בהקדם האפשרי בהתאם לדחיפות קונה.מראש עם ה

ל הדירות בבנין, יהא עי מועד תחילת איכלוס יום לפנ 14-יאוחר מלא ידוע לקונה כי עד ו .7.37

כוש המשותף בלו מטעמם את הרים שיקדיירבנין להציג בפני המוכר את נציגות הדיירי ה

י המוכר למנות את הנציגים בעצמו עיל, יהא זכאנעשה כן בתוך התקופה דל ן. לאשל הבני

הנציגות "כוש המשותף )להלן: הר נציגים שיקבלו בשם כל הרוכשים את 3ולפחות 

 "(. הזמנית

 יהת זמנית תהאותה נציגוהקונה כי  יעתהובא לידי , אזמונתה נציגות זמנית כאמור
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נוגע לקבלת החזקה ברכוש ייגות, בכל הו הסתביטול או, ללא זכות מטעמ מכתמוס

המשותף, וכל פעולה ו/או מחדל של מקבל הרכוש המשותף בכל הנוגע לקבלת החזקה 

 ת הקונה.וש המשותף יחייבו אברכ

 מנוכי הרכוש המשותף או כל חלקים מ דין או מגורם מוסמך עפ"ימוסמכת  אישור מרשות .7.38

רכוש מנה למסירת אותו חלק של היה נאותקינים, ישמשו כרא ונמצאו מתאימים נבדקו

 משותף שהאישור מתייחס אליו.ה

ם, על , בשינויים המחויביולולעיל המתייחסות לקבלת החזקה בדירה יח 7הוראות סעיף  .7.39

 בשינויים הבאים:יף זה, וש המשותף כמפורט בסעקבלת החזקה ברכ

רת ם מסייתחילו מיומכר חוק העפ"י ותף וש המששל הרכות והאחריהבדק  תקופות .א

 .למקבל הרכוש המשותף  בבניין הרכוש המשותף

כתב ה בכל הודעה על פגמים ברכוש המשותף לא תחייב את המוכרת, אלא אם ניתנ .ב

 .דין ובכפוף להוראות כל ות בבנייןהחוקית של בעלי הדיר על ידי נציגותם

ל יגרום לעיכוב מקביהרכוש המשותף,  לקבלת סירובמובהר, כי כל עיכוב שינבע מ . .7.40

ובלבד שהרכוש המשותף ראוי למסירה על פי הוראות חוזה זה, על  הדירותירת יתר במס

ונו לקבל את הרכוש רצלהודיע לחברה על אי הקונה יהיה רשן. נספחיו והוראות הדי

 .ירים ובהתאם לקבל את החזקה בדירתושותף כנציג הדיהמ

 לרבותשותף קופת הבדק/האחריות של המוכרת ביחס לרכוש המת כיהודע לקונה  .7.41

ואת הבניינים הנוספים אם וככל שרתו את הבניין פות שיהמתקנים ו/או המערכות המשות

 הראשונה של הדירהמועד המסירה לעיל, תחל מ 3.6 יףבסעשהמוכרת תקבע כך, כמפורט 

ובלבד שקודם לכן נמסר  בבניין הראשון שאוכלס מבין הבניין או הבניינים הנוספים

 .ים ו/או המערכות המשותפות(המתקנרבות הרכוש המשותף כאמור )ל

 פות בדירהם ותוסשינויי

ת ובהוראו קבוע במפרטר ל, מעבהקונה אינו רשאי לבקש מהמוכרת לבצע שינויים בדירה .7.42

 . המכרז

טכני( לוותר על פריט מבין הפריטים הכלולים במפרט המחייב )במפרט ה רשאייהא הרוכש  .7.43

 רט הטכני:ט במפהמפורוהמפורטים להלן, כנגד קבלת זיכוי כספי 

 ח;מטב ארון              7.43.1

 אם נכלל במפרט;ארון אמבטיה,   7.43.2

 סוללות למים )כיור, אמבטיה ומקלחת(;   7.43.3

 ונקודות טלפון;מאור, בית תקע דות נקו  7.43.4

ערוך שינויים ספק, מובהר בזאת כי פרט לאמור בסעיף זה, הרוכש אינו רשאי להסר  למען 

 ה. הדיר או ויתורים במפרט/ו/או תוספות ו
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בתמורה לזיכוי לעיל,  7.43עיף כאמור בסטים יפרתם של קונה המעוניין לוותר על התקנ .7.44

ימים  10או  נייןהבת ם שלב ביצוע יסודולא יאוחר מיום סיו תורוע למוכרת על וייכספי יוד

 .השנייםהמאוחר מבין לפי לאחר הצגת הפריטים ע"י החברה 

 מיסים, היטלים ותשלומים אחרים .8

שלה חובה אחרים לממ תשלומילם את כל המיסים, הארנונות ובת לשמתחייהחברה  .8.1

תו החזקה בדירה, ומאו סירתה בגין השטח והדירה עבור התקופה עד למועד מיולעירי

 למען הסר ספק, חיוב בגין היטל השבחה. על ידו ו  על הקונה וישולמותאריך ואילך יחול

התשלום על החברה. חיוב  חובת תחול מועד חתימת החוזהל עדבגין תוכנית אשר אושרה 

ית אשר אושרה לאחר מועד חתימת החוזה אך לפני מועד השבחה בגין תוכנהיטל  בגין

שההקלות ו/או זכויות  פוף לכךוזאת בכום על החברה ה תחול חובת התשלזקת החמסיר

יתנו לחברה ו/או אושרו בתוכנית המשביחה נהבניה הנוספות ו/או ההטבות הגלומות 

 ת הפרויקט. ברה במסגרשת החות בקבעקב

 תן ו/או בגין תוספת אחוזי בניה ו/אוגין היתר הבניה שניהיטל השבחה בום תשלכי יובהר 

ו/או שאושרו בעקבות ות שיינתנו לחברה הניצול ו/או כל הקל לת זכויות הבניה אוהגד

 .תישא בו החברה אף לאחר מועד חתימת הסכם זה בקשת החברה במסגרת הפרויקט,

עירוניים או  החובה למיניהם, תשלומיהאגרות, הארנונות, ההיטלים, סים, כל המ .8.2

ים ו/או שיחולו ן וסוג שהוא, החלמימכל ממשלתיים או אחרים וכל התשלומים האחרים, 

(, לתקופה "המסים"ה או בקשר אליה, לרבות דמי ניהול ו/או ועד בית )להלן: דירל הע

 הקונה וישולמו על ידו, בין אם קיבלקונה על ה שתחילתה במועד המסירה ואילך, יחולו

ה במועד המסירה ובין אם לאו, אלא אם אי מסירת החזקה נבע את החזקה בדירה

יים המונעים שימוש סביר ל ליקויים מהותו/או מסיבות ש בקונהשאינן תלויות ות יבמס

ת את קופה הנ"ל לפי דרישת הרשות המקבלאת המסים לת . הקונה ישלםבדירה למגורים

מהמועדים הקבועים לכך יחוי ולא יאוחר ללא ד המסים, ישירות לזכאי לקבלם, תשלום

 בדין.

י המוכר מועדים, נקבעה על ידבנספח התשלומים וה דרתההודע לקונה כי התמורה, כהג .8.3

כפוף להוראות כל דין שיעורם כפי שהם ביום חתימת החוזה. בי המסים ובהתחשב בסוג

ו/או  החוזה ו, ושאינם קיימים ביום חתימתשיוטלככל  ים חדשים,יישא הקונה במס

בד בלנה וככל שהם מתייחסים לדירה ו/או למכירתה לקו –סים קיימים בתוספת למ

ין. ובהתאמה, ככל שיחולו מיסים חדשים החלים י דעפ"ים על רוכש דירה שמיסים אלו חל

 ידאג המוכר לשלמם. עפ"י דין על המוכר

 .ןימקרקעובמועד כנדרש לפי חוק מיסוי יעור שה בשהקונה מתחייב לשלם מס רכי .8.4

ת מי מצעושומה העצמית עבור רכישת הדירה בעצמו או באה לערוך את הבאפשרות הקונ
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 עין לצורך עריכתה. ת למשרדי מיסוי מקרקמטעמו או לפנו

  
 

 כח החברה-רכישת הדירה, באמצעות באילמען הסר ספק, החברה תגיש דיווח מקוון על 

 ן:ולו ההוראות להלרי שיח, ובשל כך, הק מיסוי מקרקעיןך בחווע לכבמועד הקב

או ח, אשר כל פרטיו ו/יווהרוכש פוטר את באי כח החברה מאחריות כלשהי לתוכן הד

לרבות רה באחריותו הבלעדית של הרוכש, ו, ימסרו לבאי כח החבהמסמכים התומכים ב

 ותם. לנכונ

יסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, חוק מ)ג( ל73הובא לידיעת הצדדים כי בהתאם לסעיף 

ימים ממועד חתימת  30דיווח על רכישת הדירה, הוא בתוך , המועד ל1963 –תשכ"ג 

 ל ההסכם. ע כשהרו

הפרטים שיימסרו על ידו לצורך ביצוע  של הרוכש לנכונות מאחריותו הבלעדית לגרועמבלי 

ה, האם מתקיימים החבר לב"כ באופן מקוון ע"י ב"כ החברה, הרי שהרוכש ימסורהדיווח 

 ס רכישה לפי מדרגות המס של דירה יחידה.ם אותו בתשלום מהמזכי התנאים בדין

אישור רשויות ן בהתאם להוראות הדיפשרי ואיא למוכרת בהקדם ההקונה מתחייב להמצ

ו/או כל מס אחר א מס הרכישה המס מופנה ללשכת רישום המקרקעין על תשלום מלו

 שחל עליו

יסים )לדוגמה ח אליו מרשות המלהישל א מאשר כי מסמכים אשר אמוריםה והולקונ ידוע

 ת המיסים לכתובתולחו על ידי רשושיו שובר תשלום מס רכישה, הודעת שומה וכו'( ייתכן

הסכם זה רי המידע של משרד הפנים, ולא לכתובתו המצוינת ברשומה במאגכפי שהיא 

 כי האחריות לקבלת מסמכים הקונה דעהוכך ו/או בטופס הדיווח לרשות המיסים. לפי

ו/או לרבות קבלת שובר מס רכישה על מנת שישלמו במועד המיסים במועדם  מרשות

ולמוכרת ו/או לעוה"ד לא די הפנים תחול עליו באופן בלע רי משרדבמאג בתוכתועדכון 

או /ותהיה לקונה כל טענה ו/או דרישה כלפי המוכרת  תהיה כל אחריות בקשר עם כך ולא

 . ד ו/או מי מטעם בקשר עם האמורעוה"

י כוש, ככל שיחולו על העסקה, ישולמו על ידסה, מס מכירה ומס רו/או מס הכנ שבחמס  .8.5

 רת. מוכה

שאי בלבד ו פי חוזה זה שהו החל על הקונה עלמקום הקונה תשלום כלמוכרת בשילמה ה .8.6

ת הסכום כרת אה למוישיב הקונ ע התחייבויותיה,כב את המוכרת בביצותשלומו עלול לע

תה לעיל, החל מהיום הראשון לפיגור ועד פיגורים, כהגדר ריבית ששילמה כאמור בתוספת

מכל בלי לגרוע נה, וזאת מעם דרישתה הראשו גור בפועל, מידיפשבלפירעון מלוא הסכום 

ובלבד שהמוכרת  זה זה ו/או על פי כל דיןסעד או תרופה שיהיו מוקנים למוכרת על פי חו

מהלכם לא ע התשלום ואשר בם ביצוימים מראש ובכתב בטר 7ה בת  התרא לקונהנתנה 

ש לעלות מזכויות הרוכוע לגראין באמור לעיל כדי  שילם הקונה את התשלום האמור.
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  .ששולם על ידה ואשר עמדו לו כלפי הנושה המקוריכנגד התשלום טענות כלפי המוכרת 

 

תשלום כלשהו החל על הקונה שאת בובה לאין באמור לעיל כדי להטיל על המוכרת את הח .8.7

להוות הרשאה כלשהי לקונה להמשיך ולפגר י כל דין ו/או כדי זה ו/או על פזה חו פי על

 ם.לותשב

ואשר לא ננקב מועד לתשלומם,  נה כאמורלמו ע"י המוכרת במקום הקווששהתשלומים  .8.8

 בדירהחזקה בעה ימים ממועד דרישתה ובכל מקרה עד למסירת הישולמו למוכרת בתוך ש

הראשונה מאותה רשות ו/או מיד עם דרישתה  -סמכת וכתנאי מוקדם לה, לרשות המו

או על /המוכרת ו ידו ו/או על ידי במועד הנדרש על -ר במועד הקובע לפי דין ולכל גורם אח

 המוסכם עמה. פי

עם חברת החשמל, חוזים  הקונה יחתום, מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה .8.9

 קמן:,  כדלבמלוא התשלומים יישאו רת הגזת וחבירוניהרשות הע

 ( על חוזה"חברת החשמל"עם חברת החשמל לישראל בע"מ )להלן:  םיחתוהקונה  .א

דירתי מונה חשמל  ת וחיבורבור התקנולשאת בתשלומים ע ספקת חשמל לדירהאל

 לרבות הפקדת פיקדון ]ככל שיידרש[.והוצאות חיבור הדירה לרשת החשמל 

על חוזה לאספקת הביוב מקומית או עם תאגיד המים והת הרשועם  םיחתוהקונה  .ב

והפקדת  וורוחיב הדירתי מים, ולשאת בכל התשלומים עבור התקנת מונה המים

 עלויות החיבור במקומו, רשאית לשלם את. המוכרת תהא ]ככל שיידרש[פיקדון 

 בישיה והקונ כב את המוכרת בביצוע התחייבויותיה,ל לעעלו מםשאי תשלובלבד ו

יאוחר ממועד המוכרת, אך לא  לדרישתלמוכרת את עלויות החיבור בהתאם 

 מסירת החזקה. 

ית כבעל הזכויות קומים ברשות המרשנדעל כל המסמכים החתום יכן הקונה 

ת למוכר ימציאמיסי הארנונה והמיסים השוטפים. הקונה  רך תשלוםבדירה לצו

ל הסכם בדבר חיבור חתם ע, כי ר מהרשות מקומית או מתאגיד המים והביובאישו

ומית כבעל הזכויות בדירה ושילם את כל נרשם ברשות המק ו, וכימים לדירת

 הינה תנאיאת האישור האמור שומו, כאמור. המצריהמיסים השוטפים החל מ

ההכנות סירת החזקה בדירה לקונה. המוכרת מתחייבת לבצע את מוקדם למ

ית ו/או תאגיד המים המקומרשות הדרושות להתקנת מונה המים לפי דרישת ה

ה ו/או תאגיד המים והביוב מהמוכרת תשלום בגין בו ידרשו העירייבמקרה והביוב. 

 שלומים הנ"ל,למוכרת את הת ישיב , הקונהוחיבורוהדירתי ם מיהתקנת מונה ה

וזאת בכפוף למתן  ת החזקהבהתאם לדרישת המוכרת, אך לא יאוחר ממועד מסיר

לום את התשימים ושבמהלכם לא שילם הקונה  7ת ונה בהודעה מראש ובכתב לק

 מונה מים דירתי כאמור.בגין התקנת 
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ל חוזה עם ם עחתוית גז, הוא פקאסבמידה והקונה יבחר להתקשר עם חברה ל .ג

ת, לרשת הגז המרכזי חיבור הדירה, בגין חברת הגזגז לפי הוראות חברה לאספקת 

דירתי התקנת מונה גז  שר עםז, בקאת כל התשלומים שיידרשו ע"י חברת הג ישלםו

ל מונה הגז ישירות את חלקו היחסי עבור פיקדון ש, והגז המרכזית ו לרשתוחיבור

יכת הגז בדירה או ש ע"י ספק הגז על חשבון צרכל מקדמה שתידרן וכלחברת הגז, 

המוכרת תהא רשאית לשלם את  - הסבירשהמוכרת תבחר לפי שיקול דעתה  במידה

בביצוע  המוכרתעלול לעכב את  התשלוםשאי בלבד ו ,מקומועלויות החיבור ב

החיבור בהתאם לדרישת למוכרת את עלויות  ישיבוהקונה  ,יותיההתחייבו

 ר ממועד מסירת החזקה.רת, אך לא יאוחוכהמ

  םושיהר .9

בת הביטחונות שקיבל להש וכן בכפוף למילוי כל התחייבויותיו של הקונה עפ"י החוזה .9.1

ת כל לבצע אמתחייבת , המוכרת ות חוזה זהלהוראהתאם המלווה ב בנקהקונה מה

נו ממק או כל חל שהפרויקטעל מנת  יהקיים את כל החיובים המוטלים עלתהפעולות ו

בפנקס הבתים המשותפים, ולרישום  קרקעין,חוק המ בכפוף להוראות  יתןככל הנ שםיר

תאם הב ותףם הקונה בלשכת רישום המקרקעין כיחידה בבית משהזכויות בדירה על ש

פרקי זמן ו במניין המועדים הנ"ל שלא יבואובלבד  דירות[]למועדים הקבועים בחוק המכר 

בחברה ור מסיבות שאינן תלויות אמכ הליכי הרישום עצולביבהם קיימת מניעה כלשהי 

לגביהן כי העיכוב בביצוע  ההוכיח תשהמוכר ובלבד פרצלציה וכד'[]כגון קיום הליכי 

הכל ו קיומןת ע אמנוה לתהי הא לא יכליוה הבשליטתשלא  סיבותהרישום נגרם עקב נ

  . וראות כל דיןפוף להבכ

י ר שיושלמו הליכה לאח, יעשכאמור ותףמשת שרישום הדירה כיחידה בבי נמסר לקונה .9.2

חריותם של שאינם מבוצעים על ידי החברה והם בא מוקדמים לרישום כאמורם רישו

לא הקונה מודע לכך כי עד אשר  לפיכך, .ראלרשות מקרקעי ישאו /הרשות המקומית ו

 נוכל חלק מממור בסעיף זה לא ניתן יהיה לרשום את הפרויקט, או יימו ההליכים כאיסת

 ק המכר.להוראות חו ובהתאם בכפוף לוהכשותף, בית מכ

יות קו כבית משותף וכן רישום זכולעיל, רישום  הפרויקט או חל 9.2כפוף לאמור בסעיף ב .9.3

ב חוק המכר. בחישוועים בנה יבוצעו בהתאם למועדים הקבם הקועל ש בדירה החכירה

ת הנובעות מן הסיבות המועדים הקבועים בחוק המכר לא יבואו במניין המועדים דחיו

ע הרישום וכי דחיות בביצובלבד שהמוכרת הוכיחה  להלן 9.6 -ו 9.5ם המנויות בסעיפי

  .וע את קיומןה למנה היתעקב נסיבות שלא בשליטתה והיא לא יכל מונגר ורכאמ

פשיה ת בדירה על שם הקונה, תהיה הדירה חועת רישום הזכויות כי בהמוכרת מתחייב .9.4

 .גין הקונהלמעט אלו שנרשמו בכלשהו,  או צד ג'משכנתא, , מכל עיקול, שיעבוד

איחוד וחלוקה, רישום הערות,  רישום הבית המשותף יעשה לאחר רישום תצ"ר, הליכי .9.5

קף החלה על ע שבתוהמחויבים בהתאם להוראות התב"עבר, יות מזיקות הנאה וזכו
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 .יקט ועל פי כל דין לרבות היתר הבנייההפרו

ברישום ו/או  ום הבית או הבתים המשותפיםבריש אשר יגרם וביכקונה, כי כל עהודע ל .9.6

אם נגרמו על ידי  ביןויים במוכרת, הזכויות על שם הקונה כתוצאה מגורמים שאינם תל

הרשות רק,  ת, לרבות, אך לאהשונו ם אחרים ו/או על ידי הרשויותקוני ל ידיהקונה או ע

מכל סיבה  המקרקעין, ו/אום שוהוועדה המקומית לתכנון ובניה, לשכת ריהמקומית, 

חוזה  אמור, לא יהווה הדבר הפרה שלרת כועד ביצוע התחייבויות המוכאחרת, ידחה את מ

 ועכי דחיות בביצכרת הוכיחה שהמו ובלבד ות לפיצוי כלשהוזה, ולא יקנה לקונה זכ

 . סיבות שלא בשליטתה והיא לא יכלה היתה למנוע את קיומןב נעק מונגר כאמור הרישום

, במשרדי המוכרת ו/או שום מראובתיא ימים מדרישת המוכרת 21תוך  יופיעה ונהק .9.7

ות המסמכים הנדרשים ו/או בכל משרד ו/או רשמה על במשרדי עוה"ד המטפל לצורך חתי

נה בלשכת רישום ישום זכויות הקואפשר ר, וכמו כן, כשיתו/או ממשלתיתומית מק

או במשרד עוה"ד משרד המוכרת ו/ב ן,בלשכת רישום המקרקעי יופיעהמקרקעין, הקונה 

ד המטפל הקונה, במועדים שייקבעו ע"י המוכרת ו/או עוה"ום הדירה ע"ש המטפל בריש

, למטרת חתימה על כל כתבאש ובים מרימ 21בהתראה של  שמוברישום הדירה על 

ם כבית משותף ולצורך רישום הזכויות בדירה על צורך רישושידרשו ל דין"י עפ כיםהמסמ

רישום בית משותף  מסמכי תקנון,שה, טופס, שטר מכר, ת כל הצהרה, בקבולר שמו

כם שיתוף, חוזה, הסכמה וכל מסמך אחר, כפי ותיקון צו בית משותף, ייפוי כח, הס

קיום מצד הקונה ב. כל עיכוב ף זהת בסעיעת לשם ביצוע הפעולות המנויומעת לרשו לשיד

בהתאמה. מודגש כי  שום הרלוונטית,ריה הוראות סעיף זה יגרום לדחייה בביצוע פעולת

ייבויותיו לפי נה ישלים את כל התחקונה טרם שהקובדירה לא תירשמנה על שם ה הזכויות

 זה.  חוזה

ות עודהת ,יםאו לעוה"ד המטפל את כל המסמכרת ו/למוכ הקונה ימציאכמו כן, 

ו תייולצורך רישום זכו עפ"י הסכם זה ה להמציאםהדרושים, שעל הקונ והאישורים

ת, לרבות, אך לא רק, אישור מס הרלוונטיו כל הרשויותו/או ב המקרקעיןם בלשכת רישו

יסים כל המהמאשרת כי  סי המקרקעין, אישור הרשות המקומיתרכישה לרישום בפנק

ירה, החלים עד לתום שנת המס, וזה זה ובגין הדבגין חו/או התשלומים ו/או ההיטלים 

קונה ה על שם השום הזכויות בדירת כל התנגדות לרישושולמו במלואם וכי אין לאותה ר

ר לעיל, ימציא הקונה כל ה ללשכת רישום המקרקעין. מבלי לגרוע מכלליות האמומופנ

כאמור לפי  הרישוםאחר כפי שיידרש לצורך ביצוע מסמך ו כל קבלה, תצהיר, אישור א

 ובת בנק(לטו תיזכויו שעבד את )ככל שהקונהשטר רישום משכנתא  ת עוה"ד לרבותדריש

  .ל בכפוף להוראות הסכם זההכו ועד בית וכיוצא באלהורי איש

ונה להלן, כדי לפטור את הק 12.3 בסעיףזר, כמפורט פוי הכוח הבלתי חויאין במתן י

 בויותיו בסעיף זה.התחיימ

ה לא מילא מת מחדל של הקונה או מחמת שהקונאו שלא בוצע מח הרישוםאם התעכב  .9.8

 ך שהדבר יהווהל, הרי פרט לכלעי 9.6סעיף ויותיו בהתאם ליבחיבמועד את מלוא הת
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פות הנתונות בידיה, תחולנה על רוהתהפרת החוזה מצדו, אשר יזכה את המוכרת בכל 

לפטור  יה בכך בכדיא יהאך ל. )לרבות מיסים ואגרות( ות מכךהנובעצאות הקונה כל ההו

 אמורב יןה. אמצד הקונה יעתחייבותה לרישום הזכויות לאחר הסרת המנאת המוכרת מה

 ייבויותיו כלפי המוכרת על פי החוזה.את הקונה מקיום התח בסעיף זה כדי לפטור

המסמכים הנדרשים  המצאתו אי תוצאה מאי חתימת הקונה על מסמכי הרישום ו/אכ אם

כתוצאה ממחדלו של הקונה ו/או עיכוב הם, ו/או או חלק מ/לעיל ו 9.7ף כאמור בסעי

ספי לרבות בגין כל הקונה ייגרם למוכרת נזק כ ה ו/או מחדל שלעשממברישום הנובע 

הוצאות הנובעות ת בשל כך, לרבות ים שייגרמו למוכר, הנזקים וההפסדההוצאות

מכל  והכל מבלי לגרועקונה, תהיה המוכרת זכאית לתובעו מהאחר, נזק  מהערבויות או

ל מור לעיאין בא ח כל דין.כוסעד ו/או תרופה אחרים המוקנים לה מכוח חוזה זה ו/או מ

 להעלות טענות בגין האמור. הקונה להתגונן ו/אוכדי לגרוע מזכות 

הא ממוקמת ת בוין , כי המוכרת רשאית לרשום את הבנינמסר לקונה, למען הסר ספק .9.9

הבניין ו/או הבניינים הנוספים חד עם יבאו , נפרד שותףכבית מנשוא חוזה זה, הדירה 

ולאור  רתשל המוכ הסבירשיקול דעתה  , לפיאו חלקם( לםכועל המקרקעין )שיוקמו 

הוראה תקנון הבית המשותף קיומם של מתקנים משותפים תהא רשאית החברה לקבוע ב

ם לכלל משותפית לתחזוקת החלקים והמתקנים המשותפת על בדבר קיומה של נציגו

 הפרויקט.

כרת מתחייבת מוה מקרה שבו הדירה הינה בבית שאינו ניתן לרישום כבית משותף,ב .9.10

בלשכת רישום המקרקעין ו/או ברשות מקרקעי ירה ישום זכויות קונה הדירה בדלר

עיף ור בסד כאמשישה חודשים ממועד רישום חלוקה ואיחוחר מתום , לא יאוישראל

או ממועד העמדת הדירה לרשות הקונה, , 1973-(, תשל"ג)דירותחוק המכר ( לחוק 1ב)א()6

 לפי המאוחר. 

רה, חכירות וזיקות זהכת רישום המקרקעין הערות אלרשום בלששאית ר יההמוכרת תה .9.11

או הרכוש המשותף, ו/או לגבי שטחים הנאה על המקרקעין ו/או הבית המשותף ו/

 דעתה רשנה עפ"י שיקולי שתידהציבור ו/או לגבי חלק מהם כפכלל  שימושהמיועדים ל

רות אחרות )לרבות בעלי דיר בו, בין היתר להבטחת זכויות מעבר לציהסביר ובהתאם לדין

, לעיל(, זכויות שימוש בשטחים 3.6 ינים הנוספים כמפורט בסעיףבפרויקט או לבני

ושם של דירות אחרות או לשימ נועדוטרנספורמציה שבמתקנים ובמערכות, לרבות חדר 

ט או של בעלי זכויות במקרקעין סמוכים ו/או שאינם ים אחרים בפרויקלי חלקשל בע

או  הסביר לפי שיקול דעתה . כן תהיה המוכרת רשאיתרביהספי שיקול דעתה ל סמוכים, ע

אחד מן  או להעביר לרשות המקומית זכויות בכל/בהתאם לדרישות הרשויות, להקנות ו

 מה. הקונה בדירה עצ זכויותור לעיל, ובלבד שלא תיפגענה ם כאמהשטחי

ן חלוקת המקרקעי תהטרהמוכרת תהיה זכאית, אף לאחר הרישום, לבצע כל פעולה שמ

פם רכי ציבור ו/או צירומחדש והפרשת חלקים מהם לצ ו/או איחודם ו/או חלוקתם

שאין באמור  בלבד, ו תדרישת רמ"י או הרשות המקומי לפי סמוכים, והכללמקרקעין 



35 

 

   
 "מבע גשם בנהריה מתחם א'

 515765956  ח.פ.      
 

         

או תיאורה כפי שמופיע בהסכם זה ובנספחיו, נות את הדירה ו/כות לשלהקנות למוכרת הז

 לעיל. 2.5בסעיף  רולמעט שינויים כאמ

המשותף יירשם רק לאחר השלמת  הביתוכי ייתכן  הודע לקונהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .9.12

קת הנאה ו/או זכות מעבר רה ו/או זיאית לרשום העיינים הנוספים וכן, כי המוכרת רשהבנ

, לטובת כל צד שלישי לרבות אשר ייבנה במקרקעין פורמציהן ו/או חדר טרנסמקרקעיעל ה

 של המוכרת הסבירשיקול דעתה מית ו/או חברת החשמל, לפי או הרשות המקו/ו ורהציב

י והקונה נותן הסכמה בלת המוסמכותהרשויות ת רישוד הדין ,ובכפוף להוראות התב"ע

מסמך שיידרש לצורך כך, אם על כל  ויחתום חוזרת למוכרת לבצע את הרישומים כנ"ל,

ם נוספים, בנוסף טחילש יות מיוחדותכוז . אם הוקנו לקונה עפ"י החוזהוככל שיידרש

ניית הזכויות ו/או גג ו/או מחסן, תפעל המוכרת להקעצמה, כגון: מקום חניה לדירה 

ת אחרת משפטי או בדרך נה רכש, בדרך של הצמדהככל שהקובשטחים אלה לקונה, אם ו

 . ןיעל פי ד

ותם חלקים לאט לדירה יוצמד חלק יחסי ברכוש המשותף, כהגדרתו בחוק המקרקעין, פר

תף ויוצמדו בצמידות המוכרת ממסגרת הרכוש המשו בית המשותף, שיוצאו על ידימן ה

והכל בכפוף  שותףהבית המ לאגף מסוים של לדירות מסוימות או או ירהמיוחדת לד

 .ןלהוראות כל די

קרוב ככל האפשר ליחס שבין שטח הרצפה  -ן, פירושו בחוזה זה להל, בסעיף זה וסי""יח

תיקון )לפי העניין(, בכפוף לכל  של כל הדירות בבית המשותף לבין שטח הרצפהירה של הד

 רישום המקרקעין.י המפקח על יידרש על ידביחס זה, כפי ש

גרת הרכוש המשותף חלקים יא ממסוכרת זכאית, אך לא חייבת, להוצכי המ נההודע לקו

ויר, י מיזוג אוים, מתקנסקה או מרקעין, קירות חיצוניים, מתקני הבלתי בנויים של המק

דרכות וכיו"ב, מרתפים, מחסנים, חדר טרנספורמציה, או חדר מעברי חניה, שבילים, מ

ור, ת ו/או מאגר מים ו/או חדר גנרטמשאבו דרבזק ו/או חדר תקשורת, חדר אשפה ו/או ח

ואלו  רים ובלתי מקורים, לרבות חניות,שטחי חוץ מקושייבנו בבית המשותף, אם ייבנו, ו

ו יהיו בבעלות המוכרת או תינתן משותף בפרויקט ו/או ימכרו אצמדו לדירות הבית היו

 רתל המוכש הסבירבהם זיקת הנאה או זכות מעבר לציבור, והכל לפי שיקול דעתה 

תהיה המוכרת רשאית להצמיד כל שטח כאמור לעיל כן,  . כמוובכפוף להוראות כל דין

. כן תהיה דיןכל הוראות ובכפוף ל הסביר עתהשיקול ד לדירות אחרות בפרויקט, הכל לפי

כרת רשאית לייעד שטחים בפרויקט לשימוש לשבילים, חניה, מעברים לחניה, המו

טנות סלולאריות( )למעט אניבור, מתקנים כגון אנטנות נון וצגימעברים בין הדירות, שטחי 

דדים ו/או לצ ומכלים לאספקת גז, וכן להקנות את הזכויות בהם לרשות המקומית

ור בדירה ובין אם לאו. המוכרת תהיה אף בין אם השימוש והמתקנים קש שלישיים, וזאת

תקנון המוסכם. סגרת הבמיוחדות בנוגע לשטחים, כאמור לעיל, רשאית לקבוע הוראות מ

על פי הסכם זה ונספחיו בדירה הינו בכפוף לכך שלא תפגענה זכויות הקונה האמור לעיל 

כאמור  פעולותשיר של הקונה בדירה ומנעו את השימוש הסבמור לא יוכן שפעולות כא

 תבוצענה על פי הדין.  
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ת ת רשאיכרבכל שלב אף לאחר רישום כל הדירות בפרויקט על שם בעליהן, תהא המו .9.13

ות ישום הבית המשותף, ו/או לשינוי התקנון והצמידוילהגיש בקשות לשינוי צו ר

הדירה ברכוש ש המשותף ו/או חלק של הרכו המיוחדות ו/או לשינוי המכנה המשותף

מהכללת מבנים נוספים במסגרת הבית המשותף, ואת כל או חלק  המשותף הנובעים

את  , בלי צורך לקבלהיתר הבניהו/או  ותבכפוף לתב"ע ו/או דרישת הרשוי מהאמור

רת הזכות לשנות את הדירה כפי שמופיע הסכמת הקונה  ובלבד שאין באמור להקנות למוכ

, למעט שינויים כאמור ווניהמיקומה וכי דל הדירה, שטחה,גו לרבות, ובנספחיוחוזה זה ב

 לעיל.  2.5בסעיף 

לחוק  שבתוספתצוי נון המתק, על בסיס התקנון לבית המשותףפעל לרישום המוכרת ת .9.14

המוכרת (. תקנון"ה" )להלן: לחוק המכר דירות 6ובהתאם להוראות סעיף  המקרקעין

ת הסדר נון הפרויקט, ובכלל זהם לתכינון, כך שיתאאמות בתקתהא רשאית לבצע הת

אפשרות מעבר ושימוש בדירה לשם בדיקת, תיקון או החלפת הצנרת והמערכות העוברות 

בכפוף להחזרת המצב ו אמורלות כצורך ביצוע השירותים והפעוממנה לבדירה או כל חלק 

יעת הפרעה מאמץ למנ, תיאום מראש עם הקונה ובלבד שייעשה ןככל הנית לקדמותו

לעיל והתנאים  9.12המיוחדות הנזכרות בסעיף  וראות בדבר קביעת הצמידויות, הלקונה

הבטחת זכויות המוכרת,  וש בו,הנלווים לצמידויות, הזכויות ברכוש המשותף ואופן השימ

 . וכיוצא בזה רשות המקומית ובעלי זכויות אחרים במקרקעיןה ה,נהקו

 ל, תהיה המוכרת רשאית לקבועהמוכרת, כאמור לעי יותיה שלמבלי לגרוע מכלליות זכו .9.15

ובלבד שלא בתקנון את ההוראות הבאות, כולן או חלקן, והקונה מסכים לכך מראש 

 : הסכם זה ונספחיו על פיתפגענה זכויות הקונה 

כל אופן שהוא האוסרות שימוש כלשהו בדירה, שיפריע ו/או ימנע בהוראות  9.15.1

שימוש שיהווה סיכון ירות בפרויקט, וכן ביתר הד שימוש סביר והנאה סבירים

ו/או מטרד על פי כל דין, למוכרת ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות בעלי  בטיחותי

 בפרויקט.  תהדירוהזכויות ו/או המחזיקים ביתר 

 על הקונה להציב שלטים ואמצעי פרסום כלשהם.  הוראות האוסרות 9.15.2

 תף, הוראות האוסרותכוש המשוטלטלין בשטחי הריראות האוסרות להניח מהו 9.15.3

ים בבית המשותף והוראות האוסרות על הדיירים הפרעה והטרדה של יתר הדייר

 ו מחוץ לה.אדירה להציג או לקבוע סימנים וחפצים בקירות החיצוניים של ה

יים שהם כל שינו ,יידרש לכךשככל  ,היתר כדיןמבלי שקיבל  וכש לא יבצערה 9.15.4

ל הקונסטרוקציה שינויים באלמנטים שלרבות  תהביהפוגמים במראה החיצוני של 

ויר, החשמל, המים, הביוב, הניקוז, בקירות וכות מיזוג האבמערבדירה, 

להסכם  3.7ע מהוראות סעיף מבלי לגרוו אלא בכפוף לדין ,של הדירה החיצוניים

, תוסר אחריות ע"י הקונה , כי ככל שיבוצעו שינויים כאמורהר בזאתמוב.  זה

  .דבלב םשינוייבוצעו הטים בהם לאלמנהמוכרת 
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יצוניים של הדירה ובחזיתותיה נויים בקירות החהוראות האוסרות לבצע שי 9.15.5

או ההיתרים ישורים ו/שיונות ו/או האימבלי לקבל את הר)פתחים וחלונות( 

 .להסכם זה 3.7ומבלי לגרוע מהוראות סעיף  הדרושים עפ"י כל דין

 משבדבר התקנת סוככי שוהוראות הוראות בדבר התקנת סורגים על החלונות  9.15.6

 .בכפוף להוראות כל דין

יבות את הקונה להשתתף בכל ההוצאות הדרושות לאחזקת וראות המחיה 9.15.7

 לעיל. 9.12ף אמור בסעירכוש המשותף, לפי חלקו היחסי, כה

ום על , לחתהוראות המזכות את המוכרת בזכות, ללא צורך בהסכמת הקונה 9.15.8

ות יים או לתוספתף, להיתרים, לשינובית משו בקשות לשינוי או תיקון צו רישום

 ובלבד שלא יהיה בכך בכדי ף לזכויות הקונה בדירה על פי חוזה זהבנייה, בכפו

 .ניהומה וכיוולשנות את שטח הדירה,גודלה, מיק

כאמור  בהתאם להוראות חוזה זההוראות המזכות את המוכרת להציב שילוט  9.15.9

 . 3.11סעיף ב

 וחדר תקשורת,החשמל לישראל בע"מ של חברת תוספת לעניין חדר השנאים  9.15.10

 ויקט, בנוסח כפי שיוסכם עם חברת החשמל.באם יוקמו בפר

 זקה  וניהול הרכוש המשותף.הוראות בדבר הפעלה, הח 9.15.11

פגענה תהינה כפופות להוראות התב"ע להוראות כל דין, לסביר ולמקובל ולכך שלא תי 9אות סעיף הור

  .של הקונה בדירהימוש הסביר מור לא ימנעו את השפעולות כאשו זכויות הקונים על פי הסכם זה

 שירותים ואחזקה .10

שם אחזקה , הדרושים להסבירות והפעולותהסבירים הקונה ינקוט בכל האמצעים  .10.1

של כל חלקי הרכוש המשותף במצב תקין, מסודר וראוי לשימוש לאותן  ירה מתמדתושמ

. המוכרת לא ה בכתבנתנו לקונשיי הם יועדו ובהתאם להוראות התחזוקה מטרות להם

תחזוקתם לא נים במתקנים שברכוש המשותף ככל שתהיה אחראית לבצע את התיקו

י גורמים שאינם יד-וצע עלו/או תב בכתבות התחזוקה שייתנו בהתאם להוראתבוצע 

תחייבויות המוכרת על , בכפוף לקיום הידי המוכרת-מוסמכים ואשר לא אושרו מראש על

 .כרפי הוראות חוק המ

לעיל ובכפוף לאמור  9.12סעיף פי חלקו היחסי )כהגדרתו ב מתחייב להשתתף, על הקונה .10.2

כל  ף להוראותובכפו המשותףושות לאחזקת הרכוש בסעיף זה להלן(, בכל ההוצאות הדר

 .דין

 העברת זכויות .11

רויקט וכן תהיה זכאית להעביר מוכרת תהיה זכאית לשעבד את זכויותיה במקרקעין ובפה .11.1



38 

 

   
 "מבע גשם בנהריה מתחם א'

 515765956  ח.פ.      
 

         

זולתה, מבלי וזה לכל אדם או גוף משפטי את חובותיה שלפי החתיה ו/או את זכויו

 לא תפגענה קונה על פי חוזה זהשתצטרך לקבל את הסכמת הקונה לכך, ובלבד שזכויות ה

 . שהעבירה תלמילוי ההתחייבויוקונה המוכרת תישאר ערבה כלפי הש בכפוף לכךו

 ש ובלבד שאותו מסמךלווה ידרוהמ בנקמסמך אשר הם, לבקשת המוכרת, על הקונה יחתו

 ובלות במסגרת הסכמי ליווי ו/או הסכמי הלוואה.לא יכלול הוראות שאינן מק

 חמש לצד שלישי במשך תיו בדירהלהעביר את זכויושלא למכור או ה בזהקונה מתחייב  .11.2

ממועד שנים  [7]  שבע במשך או בגין הדירה 4ניתן טופס  בו שנים שתחילתן ביום [5]

לכל החלטה )או בהתאם  המוקדם מבניהם לפי -ה נרכשה הדירהשבגינ רלההגהזכייה ב

אשר  בקשר עם האמור, אחרת של מועצת מקרקעי ישראל ו/או רשות מוסמכת אחרת,

, ולרבות הסכם להעברת זכויות לאחר תום נה בהסכם זה(קשרות הקותחול על הת

כי בגין וע לקונה יד ת לפני תום חמש/שבע השנים האמורות.חמש/שבע שנים, אשר נכר

ינוי והשיכון הזכות להטיל על הקונה קנס בסך ת סעיף זה, עומדת למשרד הבהפרת הוראו

לצד שלישי למטרת  את הדירה רשאי להשכירהיה עם זאת הרוכש י יחד₪.  250,000של 

את הזכויות בדירה לנתין זר  כמו כן, הקונה מתחייב שלא להעביר או למכור מגורים בלבד.

ד הימנו רף לחוזה זה כחלק בלתי נפרכתב ההתחייבות המצולהוראות  בהתאםאלא 

 '.הומסומן כנספח 

את  או לאחריםאי להעביר לאחר הקונה זכ, יהיה לעיל 11.2בתום התקופה המנויה בסעיף  .11.3

שום (, גם אם טרם נרשמה זכותו בלשכת רי"הנעבר"זכויותיו לפי החוזה )להלן: 

בתנאי שמילא אחר , מראש ובכתב, וכן המלווה נקבהמקרקעין, כפוף להסכמת המוכרת וה

ויותיו כלפי המוכרת, ובתנאי מוקדם שהקונה, ימלא את כל התנאים כל התחייב

 המוקדמים הבאים:

 תום כדין בינו לבין הנעבר.סכם מכר חימציא למוכרת ה 11.3.1

ילם למוכרת את מלוא קיבל את החזקה בדירה בהתאם להוראות חוזה זה וש 11.3.2

 עליו בהתאם לחוזה מים האחרים המוטליםים והתשלוהתמורה, את כל המס

 .זה

על כל בר קיבל על עצמו בכתב את כל התחייבויותיו של הקונה לפי החוזה הנע 11.3.3

 צורף נספח ב' להסכם זה. בנוסח המ תם על ייפוי כוחנספחיו, ח

בנוסח שייקבע על ידי הקונה והנעבר יחתמו על כתב העברת זכויות וחובות  11.3.4

 כנות בעסקאות מסוג זה.וכמקובל בחברות מש נהוגנוסח אשר יהיה  המוכרת

 יא למוכרת את כל האישורים והמסמכים הנדרשים ממנו במסגרת רכישתהמצ 11.3.5

ישה וכל מסמך אחר שיידרש על שור מס רכר, אך לא רק, איהדירה )בין הית

ואשר  מהמוכרת לקונה ידי לשכת רישום המקרקעין לצורך העברת הזכויות

 .(הסכם זה חל על הקונה עפ"י
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המתאימים בקשר עם  יאו למוכרת את כל האישוריםהקונה והנעבר המצ 11.3.6

מס רכוש, ירה, מס רכישה, העברת הזכויות, לרבות אישורי מס שבח, מס מכ

ומית )לרבות אישור היטל השבחה( ואישור ועד הבית,  הרשות המקאישור 

 וכיוצ"ב.

יקוח על וע בצו הפו/או לעוה"ד את דמי הטיפול בשיעור הקבישולם למוכרת  11.3.7

ירותי נותן שירות בהעדר רישום רותים )קביעת מחיר מרבי לשמצרכים ושי

 .1999-זכויות בפנקסי המקרקעין(, התש"ס

נה הלוואה המובטחת במשכנתא בדירה, ה נטל הקוצורך רכישת הדירבמידה ול 11.3.8

ת אישור מאת הבנק למשכנתאות לעיל, ימציא הקונה למוכר 5כאמור בסעיף 

סולקה במלואה או כי הבנק  יד כי ההלוואה הנ"לוכרת והמעהמופנה למ

 למשכנתאות הסכים לגרירת המשכנתא לנכס אחר ולמחיקתה מהדירה, כי

המשכנתא, אם יהיו כאלה, ולמחיקת  נתאות להעברה זותנאי הבנק למשכ

 נק למשכנתאות.נתמלאו, וכי המוכרת משוחררת מהתחייבויות שנתנה לב

לדרוש שהקונה תהיה המוכרת רשאית ור לעיל, מבלי לגרוע מכלליות האמ 11.3.9

ימציאו כל אישור ויחתמו על כל מסמך, לרבות יפוי כוח ומקבל הזכות 

וכרת לשם שמירת על ידי המ רת, כפי שיידרשולמי שתורה המוכ נינוטריו

מך יהיה כנהוג נוסח המס זכויות המוכרת ולשם ביצוע יעיל ונכון של ההעברה.

 .סוג זהבעסקאות מוכמקובל בחברות משכנות 

או ימציא אישור על מחיקת הערת /למוכרת את הבטוחה שקיבל ו הקונה ישיב 11.3.10

בטרם יות הועברו הזכושככל ל שנרשמה. האזהרה שנרשמה לטובתו, אם וככ

קיום סעיף ו ובכפוף לאישור המוכרת והגוף המלווההחזקה לקונה  נמסרה

קונה תימת הבכפוף לח ומצאו לנעבר הסבת ערבויותי להלן, 11.4הוראות סעיף 

ונה והנעבר ישלמו לגוף הנעבר מכים הנדרשים וכי הקהמסעל ר והנעב

 .סבת הערבויותרך הלמוכרת את הסכומים הנדרשים לצו/

ויות הקונה לפני מסירת החזקה בדירה, מותנית, בנוסף על כי העברת זכבזאת  ובהרמ .11.4

והתשלומים  וא התמורהור בסעיף זה לעיל, אף בהשלמת תשלום מלקיום מלא של כל האמ

לצדדים שלישיים כגון רשויות, ספקי מוצרים, קבלן וזה זה, לרבות התחייבויות על פי ח

בקבלת הסכמה מפורשת מוכרת, וכן קונה ע"י הטול הבטוחה שניתנה לוכיוצ"ב, בבי

ווה, אשר יהיו רשאים לסרב המל בנקוה , משרד הבינוי והשיכוןמראש ובכתב של המוכרת

לפי שיקול ם ם בתנאילהתנות את הסכמתאו /ו סבירהיקול דעתם ר על פי שלהעברה כאמו

 .סבירה םדעת

זה לצד ו על פי החוותיו בדירה ו/או זכויותית זכויהקונה מאשר ומצהיר כי ידוע לו שהעבר .11.5

סעיפיו, פרט  זה לעיל על תת 11.3שלישי, כולן או מקצתן, שלא בהתאם להוראות סעיף 

ן סודית של החוזה ותגרום, ביף, מהווה גם הפרה ירת כל תוקלהיותה בטלה ומבוטלת וחס

סעד ו/או תרופה ף לכל היתר, לביטולה של כל בטוחה שהקונה קיבל מהמוכרת, וזאת בנוס
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 ו נוספים המוקנים למוכרת על פי החוזה ו/או על פי כל דין. ת אחרים ו/או/או זכו

 

 

 פוי כחעורכי דין ויי .12

עורך דין אחר ממשרדם  ית מוצקין ו/או כל קורן מקר-עוה"ד רועי שושני ו/או בני לב .12.1

תו, הם לחתימ "עוה"ד"(, הודיעו לקונה כי לעניין הסכם זה ו/או מו"מ בקשר – )להלן

קונה רשאי להיות מיוצג במו"מ זה ע"י עורך דין אחר ועל בלבד וכי ה מייצגים את החברה

שר לפרויקט ו/או הקשור בקכי עוה"ד מייצגים את החברה בכל הליך  חשבונו. הודע לקונה

ה, לרבות הליכים משפטיים מכל סוג ולרבות הליכים שר להסכם זה ו/או בקשר לדירבק

 היו טענות כלשהן בגין כך.ולקונה לא י, ככל שחו"ח יהיו כאלה, הקונה משפטיים כנגד

ת משותף, רישום הזכויות בדירה ע"ש מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עוה"ד יטפלו ברישום בי .12.2

טרחת עוה"ד -ין. שכרכזאת[ בפנקסי רישום המקרקע ם המשכנתא ]אם תהיהנה ורישוהקו

₪  4,960ו וספת מע"מ ממחיר הדירה אבת 0.5% -בגין ביצוע הפעולות הנ"ל, בסך השווה ל

תימת ישולם ע"י הקונה ישירות לעוה"ד במעמד ח -לפי הנמוך מביניהם  –תוספת מע"מ ב

הגבלת גובה ההוצאות נות המכר )דירות( )פוף לתקכב הסכם זה, כנגד חשבונית מס כדין

 .2014ת(, תשע"ה המשפטיו

ד, כח בלתי חוזר לטובת עוה"פוי ייבמעמד חתימת הסכם זה מתחייב הקונה לחתום על  .12.3

מסמיך הקונה את עורכי הדין הנ"ל להיות לבאי כוחו לצורך ביצוע הפעולות במסגרתו 

הכח יהיו לתי חוזר כי מיופי ובאופן בפוי הכח. הקונה מתחייב מראש יורטות ביהמפ

את כל הפעולות שהוא מחויב לעשות לפי הסכם אך ורק שות בשמו רשאים ומוסמכים לע

צורך הוצאה לפועל של הוראות הסכם הכח וזאת ל פוייכות לעשותן כלולה ביושהסמ זה

ה, , רישום המשכנתא או רישום הערת אזהררהרישום זכותו של קונה הדי, לרבות בלבד זה

רי העברת זכויות בשם הקונה ף ו/או תקנון מוסכם ו/או שטעל מסמכי בית משות חתימה

ווה ועל המל בנקול הפי הסכם הליווי מ-או על/ה זה ווכן להבטחת זכויות החברה עפ"י חוז

פרצלציות,  מנת לאפשר לה לרשום את הדירות בפרויקט על שם רוכשיהן, לבצע רישום

הפרויקט, ייחוד ומחיקת קנון המצוי לתכנון תאמות בתהצמדות, משכנתאות, ביצוע ה

ו/או  וזה זהערים וכל פעולה אחרת בהתאם לח-אזהרה, שינויים בתכניות בניין הערת

   (.פוי הכח"י"י -מתו )להלן הדרושה להגשהנובעת ממנו ו/או 

ל נה כדי לשחרר את הקונה מלהופיע בפני כיפוי הכח שניתן ע"י הקוילמען הסר ספק, אין ב

ימים מראש  21מוקדמת של ככל שיידרש ובכפוף להודעה  או גוף ו/או מוסד,/משרד ו

 ה. חוזה זלפחות, לצורך ביצוע פעולות הקשורות ב

ד ייפוי כח בלתי חוזר מטעמה לביצוע כל הפעולות ה לידי עוה"החברה מצהירה כי מסר

כל שכנתא, כף ולרישום הדירה על שם הקונה )לרבות מהדרושות לרישום הבית המשות
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 שתהא כזו(.

י הכוח, תוך שמירת זכויות הרוכש על פי הסכם זה, ו/או ר כי עוה"ד יעשו שימוש ביפומובה

תימסר לקונה הודעה  –הקונה  גוע בזכויותבמידה ויהיה בכך כדי לפ ל דין.על פי כ

 מוקדמת על כך.

ו מו ומטעמתי חוזרת מהקונה למיופי הכוח לפעול בשהאמור בסעיף זה מהווה הוראה בל .12.4

הואיל וזכויות צד שלישי, ובין היתר של . הוראה זו היא בלתי חוזרת על פי ייפוי הכוח

 המוכרת, תלויות בכך.

 תרופותפרות וה .13

ו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, סכם זה יחולעל הפרת הוראות ה .13.1

 . 1970 –תשל"א 

אחר  ו/או בכל תשלום ור(לפיג 7 -)החל מהיום ה של איחור בתשלום התמורה בגין כל יום .13.2

ונה לשלם למוכרת ריבית ה זה ו/או חלק מהם, מתחייב הקהקונה לפי חוז חייבבו 

רעונו יעד שנועד לתשלום ועד פיומי, מהמו תה לעיל, מחושבת על בסיסכהגדר פיגורים,

 המלא בפועל.

 ברה לשלםחייבת החברה לפי חוזה זה, מתחייבת הח בגין כל יום איחור בכל תשלום בו .13.3

ל בסיס יומי, מהמועד שנועד לתשלום ים, כהגדרתה לעיל, מחושבת עלקונה ריבית פיגור

 ועד פירעונו המלא בפועל.

 בוטלמ .13.4

ימים  10שלום התמורה או חלק ממנה העולה על כי איחור בתנוסף לאמור לעיל, מוסכם ב .13.5

ן הודעת למוכרת את הזכות לבטל את החוזה ע"י מתיסודית אחרת, יקנה  או כל הפרה

יום. לא  10ן את ההפרה בתוך בו תדרוש המוכרת מהקונה לתקבכתב לקונה ש התראה

ה מסירת ההתראמיום  10זה כבטל עם תום שב החותיקן הקונה את ההפרה, כאמור, ייח

 .ביד לקונה

 לם הרוכשבטל את ההסכם עקב הפרה יסודית מצד הרוכש, ישת תבמקרה שהמוכר .13.6

ממועד צמדה ה פרשיתוספת הבמהתמורה,  (אחוזים שני) 2%סכום השווה ל  תלמוכר

ביטול  הסכום, כפיצויים קבועים מראש בגין הוצאות כם ועד למועד תשלוםחתימת ההס

 תעל פי הדין ובכפוף לו. המוכר תסף המוקנה למוכרמכל סעד נו ההסכם, וזאת מבלי לגרוע

 הסכומים לעיל מתוךאמור ת סכום הפיצוי המוסכם כא הלטובת לחלט תהיה רשאית

 .כשהרו ע"י הששולמו ל

, אשר לא תוקנה כאמור, הקונהית ע"י גין הפרתו הפרה יסודבאת החוזה ה החברה ביטל .13.7

 :ההוראות המפורטות להלן יחולו

רת לאלתר כל ערבות או בטוחה אחרת שקיבל מהמוכרת או יחזיר למוכ הקונה .13.7.1
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 חוזה זה.המלווה בקשר עם  בנקמה

תא ו/או שעבוד ת הקונה בדירה משכנעל זכויובמועד ביטול החוזה ירבצו  אם .13.7.2

 14 יסירם הקונה בתוך -בפועל ובין אם לאו ולים, בין אם נרשמו אחר ו/או עיק

. מבלי לגרוע למשכנתאות רה לבנקבהח השבת הכספים על ידי ימים מיום

עולה, לרבות תוך מחובת הקונה כאמור, המוכרת תהיה רשאית לעשות כל פ

או ביטול הערות /לשם ביטול החוזה ו שר תידרששימוש בייפוי הכוח, א

מו לטובת הקונה ו/או לטובת הבנק נותן ו המשכונות שנרשהאזהרה ו/א

או ביטול הבטוחות /המשכונות ו בלשכת רישום המקרקעין או ברשם ההלוואה

על כל  יחתוםנה . הקולעיל 6האחרות שניתנו, אם ניתנו, לקונה עפ"י סעיף 

צורך ביטול קת הערות האזהרה ולצורך מחיכל פעולה ל יעשהומסמך 

 הבטוחות.

וי ו על הצהרה ו/או על כל מסמך אחר שיידרש ע"י שלטונות מיסמיחת דדיםהצ .13.7.3

 ול החוזה.לצורך ביט ראו כל רשות/גורם אח מקרקעין

את כספים לצורך רכישת הדירה קונה למוסד הכספי שהלווה ל תשיב החברה .13.7.4

נהוגה ריבית הו רשי הצמדההפ בתוספתחייב לו, וזאת  קונהכל הסכומים שה

ות, אך לא רק, כל ההוצאות ו/או הנזקים שנגרמו לרב אצל המוסד הכספי

 לוואה, ב ביטול הסכם זה ו/או ביטול ההלמוסד הכספי עק

לטובת הקונה ו/או המוסד הכספי הבטוחות לא הוחזרו ו/או בוטלו עוד כל  .13.7.5

תמורה הבת יתרת לא תחויב החברה בהשקונה כספים כאמור, שהלווה ל

 .   קונהל

יום ממועד  45 -לא יאוחר מ, קונהלזיר תחה החברבהר כי בכל מקרה, מו .13.7.6

 ה טרם נמסרהאם החזק משלוח הודעת הביטולו משהרוכש פינה את הדירה א

ע"ח  קונהאת היתרה שתישאר מאותם הסכומים שקיבלה החברה מהלרוכש 

וואה ובניכוי ו נותן הלאחר ניכוי כל חיוב של המוסד הכספי ו/אהתמורה, ל

וספת הפרשי הצמדה וזאת מבלי לפגוע בת לעיל,י המוסכם כהגדרתו הפיצו

"י כל דין התרופות והסעדים העומדים לה עפבזכותה של החברה לתבוע כל 

מתוך הכספים ששילם  חברהאו הסכם. יתרת הכספים שיוותרו בידי ה/ו

קרי בתוספת ) התשלום נכון ליום ביצוע הריאליערכם ו בו לידייוחזר קונהה

 .בית (ללא תוספת רי אך צמדה למדדהפרשי ה

בזה הקונה נותן ה בזאת כי בחתימתו על ייפוי הכוח המצורף להסכם ז מובהר .13.7.7

ך שעורכי הדין של החברה יהיו רשאים לעשות כמתו הבלתי חוזרת לכאת הס

ר נחתם ע"י הקונה במעמד חתימת חוזה וי הכח הבלתי חוזר אשפישימוש בי

זה והשלמת  ראות סעיףת לצורך הגשמת הוצוע הפעולות הנדרשולצורך בי זה

  התהליכים הנובעים מביטול ההסכם. 
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לעשות כן עפ"י הוראות  נסיבות בהן הוא רשאיל ההסכם על ידי הקונה בבמקרה של ביטו .13.8

 ם. בשינויים המחייבי 13.7חוזה זה, יחולו הוראות סעיף 

 את הקונהילם ש ולא ככלו ,זה סכםה פי על םמהתשלומי באיזה יפגר שהקונה קרהמב .13.9

 בפועל גרםהסכם זה  מתשלומיבתשלום  ועיכובבמועדה ו/או במידה  התמורה אמלו

כי העיכוב בתשלום הוא הגורם  כחשהו ובלבד, החזקה רתבמסי המוכר מצד לעיכוב

 נגרם אשר העיכוב לתקופת זהה בתקופהבהתאמה,  המסירה מועד יידחהלעיכוב המסירה 

יין הפרת חוזה יות החברה לענטענות ו/או זכוכדי לגרוע מ, אין באמור לעיל הונהק ידי על

דין מוקנים לה על פי כל הסעדים הלממש את מלוא  מצד הקונה ו/או מזכותה של החברה

 .פי הסכם זהועל 

 ט'נספח כ המצורףפוי הכח יירשאים לעשות שימוש ב וכרת יהיו, כי ב"כ המבזאתמובהר  .13.10

 וכרת.ומימוש זכויותיה של המ עילל 13ת הוראות סעיף צורך הגשמלחוזה זה ל

 שונות .14

ם נעשה בכתב ונחתם ע"י כל הצדדים א איהיה כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה, אל לא .14.1

אינם באים בהסכם זה אים ומההוראות הכלולים תנאי או הוראה מהתנ שום .להסכם זה

 עליו.ם להוסיף אחר או הוראות אחרות של ההסכם, כי אי לגרוע מתנא

ו/או מצג שלא פורטו בהסכם זה לא  פה-בעל, פרסום, מידע הבטחה ,צהרההתוכנית, כל  .14.2

ר לקונה לעניין , לרבות ובמיוחד לעניין כל מידע אשר נמסיהיה להם כל תוקף מחייב

ף או רשות ]כגון זכאות, גויים להגיע לו מאת כל ספים שעשויות ו/או מענקים ו/או כזכאו

דברים  –יכרון הסכם זה מבטל כל ז .בחברה ר קבלתם אינה תלויהוכד'[, אשמענק מיגון 

מובהר כי אין בכך כדי לשלול מהקונה טענה  ,קודם שנעשה בין הצדדים, אם נעשה

 הדירה בדבר פרטיאינם כוללים מידע מספק הסכם זה ונספחיו בו הנוגעת למקרה 

או ו/ ונה עפ"י כל דיןזכויות הקו/או לגרוע מ  ובה לציינו על פי דיןח שחלה על החברה

עובר מצגים ככל שהוצגו בפניו עה הנובעות מפרסומים ולשלול מהקונה עילות תבי

 . זה הסכםלחתימת 

ומים התשל נספחנוי הנוגעים לויתור או ארכה או שין הסכם זה לא יהא תוקף לשום ילעני .14.3

וכן ות אחרת, , וזאת למעט אם צוין בהסכם זה מפורשתבמפרט, אלא אם נעשו בכאו ל

לצו מכר )דירות( )טופס  7גדרתה בסעיף פרט המהווה סטייה קבילה כהלמעט שינוי מהמ

לא ייחשב  . שום איחור בשימוש בזכות כלשהי של צד להסכם1974-של מפרט(, תשל"ד

 .השתמש בזכויותיו כולןאותו צד לל אותה זכות ולא ימנע מיתור עוכו

סיבות המע צד להסכם זה והנוב חייבות שלכי כל עיכוב שייגרם בביצוע התמובהר  .14.4

, לא יראו בזה הפרת ההסכם או חלק ממנו מצדו לעיל 7.7ו/או בסעיף  הז בסעיףהמנויות 

זה יידחו ע"פ תנאיו עדים הקבועים בהסכם והמו ,התחייבותהשל הצד המאחר בביצוע 

 רה עקב צון הסר ספק, בגין עיכובים במסירת הדימעחל. לשם של כל איחור בייקטיבייהאו

ניה עפ"י דין ובלבד שצווים אלה לא רשות מוסמכת ו/או הקפאת ב הגבלה על בניה מאת
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גילוי ו/או  יההוצאו באשמת החברה ו/או מחסור כלל ארצי בחומרי בניה ו/או בפועלי בני

המבוצעות ע"י תוח פיובים בהשלמת עבודות ההצלה, עיכת וצורך בביצוע חפירות עתיקו

אית לדחות בהתאמה את מועד החברה תהא החברה רשנו באשמת הרשות המקומית שאי

ביצוע ובמקרה כזה  מסירת החזקה בדירה לידי הקונה מבלי שהדבר יחשב כהפרת הסכם

צפוי, ודיע לקונה על העיכוב המתחייבת לההחברה  .ההתשלום האחרון יידחה בהתאמ

חות את הצורך לד ה החדש, בסמוך ולאחר שנודע לחברה עלירבות לעיכוב ומועד המסהסי

נויות בסעיף זה. כך גם עיכוב בביצוע תשלום הצפוי בשל אחת מהסיבות המ מועד המסירה

שביתה בבנק, תאפשר  ע"י הקונה שהגורם לו אינו בשליטת הקונה כגון אך לא רק, בגין

כי כל מובהר הסכם.  רתומבלי שהדבר יחשב כהפם בהתאמה לקונה לדחות מועד התשלו

. ובת פיצוילעיל לא יקימו לצד המעכב חים בנסיבות שפורטו מי מהצדד עיכוב בהתחייבות

מובהר, כי הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי אירועים שהסיכון להתרחשותם ולתוצאותיהם 

  ברה. מוטל על הח

שהיא בקשר  להאישור או יבצע כל פעומסמך או  מיחידי הקונה יחתום על כל אימת שאחד .14.5

יהיה ת יתר יחידי הקונה, אך לא בכך כדי לחייב גם אזה, יהיה להתחייבויותיו לפי חוזה 

 בכך לזכותם בכל מקרה שבו נדרשת פעולה מצד כל יחידי הקונה.

יצגים את המוכרת הגדרתם בחוזה זה, מיהקונה מצהיר שידוע לו כי ב"כ המוכרת, כ .14.6

ה זו נה וכי הקונה רשאי להיות מיוצג בעסקקוה ואינם מייצגים את הנשוא החוזבעסקה 

או כל משרד עורכי דין אחר  מור לעיל, מוסכם, כי עוה"דעו"ד אחר. למרות האע"י 

 שהמוכרת תמנה, יטפלו בביצוע הרישום.

ים הקבועים במכרז ון כחוזה העומד בכללידי משרד הבינוי והשיכ-חוזה זה אושר על .14.7

, ות אישור ביחס לכל אחד מסעיפי החוזההואין באישור זה כדי ל למשתכן". "מחיר

יל או לשלול את אפשרות לקיים מו"מ על החוזה, להגבאת זכותו של הרוכש להגביל 

לשהי פי כל דין או כדי להקנות לחוזה חסינות כ-הרוכש לטעון טענות כנגד סעיפי החוזה על

 פוטית כנגד סעיפיו.מפני ביקורת שי

ווסף להסכם סעיף "היתר עסקה" בנוסח יתיבקשו זאת מהמוכרת,  שהרוכשים ככל .14.8

כדי לפגוע בזכויות החברה אלו ובלבד שאין בנוסח זה בנק על מסמכים מעין המקובל בב

 .או הרוכשיםהמלווה ו/ בנקו/או ה

אשר נשלח ובדואר רשום. מכתב  כל הודעה לאחד מן הצדדים ע"י רעהו תינתן בכתב .14.9

, ייחשב כאילו הגיע לתעודתו כם זההסכפי שנרשמו בפתח דים תובות הצדבדואר רשום לכ

 בעת מסירתו. -ד דואר בישראל, ואם נמסר בי מעת שנשלח מכל בית שעות 72ך תו

 
 

 ולראייה באו הצדדים על החתום:
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  _____________________    _____________________ 
 ונהקה                  רהחבה               
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 א' נספח
 [להסכם 4]לפי סע' 

 
כולל מע"מ לים: ___________( ש"ח )ובמיתמורת הדירה, בסך של ____________ 

 , תשולם ע"י הקונה[, כדלקמן:"התמורה"(-)להלן
 
, המהווה )במילים: _____________ שקלים חדשים( כולל מע"מ₪  סך של ______________  .1

ימים  5תוך  רויקטהפיווי של ר ישירות לחשבון הלבאמצעות שובהקונה שלם י, מהתמורה 7%
 . ("המקדמה": )להלן ידוממועד קבלת הפנקס ל

 
הקונה  ,למסור לקונה את פנקס השובריםיתאפשר למוכרת עמד חתימת חוזה זה לא שבמ ככל
ימים  5צע את התשלום תוך לבמים מהודעת החברה וי 5וברים תוךחייב לאסוף את פנקס השמת

 דיו. קבלת הפנקס לי ממועד
 

 ספת הפרשיובתו , ורה(מהתמ 20% -לוה השלמה )המהו כולל מע"מ ורהמהתמ 13% -השווה ל סך .2
ימים לאחר  45להסכם, ישלם הקונה לחברה באמצעות שובר,  4' אם להוראות סעהצמדה בהת

 2.3)קרי התקיימות התנאי המתלה לפי סעיף  קבלת היתר בניהלובכפוף חתימת הסכם זה מועד 
 5תוך קס השוברים סוף את פנהקונה מתחייב לא .נהלקו פנקס השובריםלמסירת  ובכפוף ( להסכם

 .ם מהודעת החברהימי
דד יוקפא אזי המ, שובריםפנקס לקונה זה לא נמסר שעד למועד תשלום כל ומוסכם כי כמובהר 

ם לאחר מועד ימי 10 -ועד ל 45 -ה מהתמורה( לא יוצמד מהיום 13%והסכום נשוא סעיף זה )
ממועד  45 -וע ביום ההא בהתאם למדד שהיה ידלם ינקס השוברים, קרי הסכום שישומסירת פ

  חתימת הסכם זה.
ום על פי כל שהקונה ישלם את התשלכמו כן, יובהר כי הקפאת המדד כאמור בסעיף זה, תחול כ

יום  45תוך  לי לגרוע מזכותו לשלםימים ממועד קבלת פנקס השוברים )מב 10סעיף זה בתוך 
 (.האמורים

ים ממועד המצאת פנקס ימ 10בתוך  את התשלום לפי סעיף זהשלם מובהר כי ככל והקונה לא י
 ה.ברים לקונה, הרי שהקפאת המדד כאמור לא תחול על תשלום זהשו

 

 4' עובתוספת הפרשי הצמדה בהתאם להוראות ס לל מע"מכו יר הדירהממח 7% -סך השווה ל .3
 :ישולם ,להסכם

או  בניה קבלת היתר לאחר םדשיחו 3  - 4על מגרש או  107על מגרש  ניתככל שהדירה הנרכשת נב
 .חוזה, לפי המאוחר תמועד חתימלאחר  ימים 120

לאחר  ימים 120או  קבלת היתר בניה לאחר םדשיחו 4  -108נית על מגרש ככל שהדירה הנרכשת נב
 .רחוזה, לפי המאוח תמועד חתימ

 
 4סע' וראות בתוספת הפרשי הצמדה בהתאם להו כולל מע"מ ר הדירהממחי 7% -וה לסך השו .4

 :ישולם ,להסכם
או  קבלת היתר בניה לאחר םדשיחו 6  - 4על מגרש או  107נית על מגרש הנרכשת נב ככל שהדירה

 .חוזה, לפי המאוחר תמועד חתימלאחר  ימים 120
לאחר  יםימ 120או  קבלת היתר בניה לאחר םדשיחו 8  -810נית על מגרש ככל שהדירה הנרכשת נב

 .י המאוחרחוזה, לפ תמועד חתימ
 

 4ה בהתאם להוראות סע' ובתוספת הפרשי הצמד כולל מע"מ הריר הדיממח 7% -ה לסך השוו .5
 :ישולם ,להסכם

או  קבלת היתר בניה לאחר םדשיחו 9  - 4על מגרש או  107נית על מגרש ככל שהדירה הנרכשת נב
 .חוזה, לפי המאוחר תמועד חתימלאחר  ימים 120

 ימים 120או  בניהקבלת היתר  לאחר םדשיחו 12  -108מגרש נית על ככל שהדירה הנרכשת נב
 .חוזה, לפי המאוחר תמועד חתימלאחר 

 
 4ות סע' הוראהצמדה בהתאם לובתוספת הפרשי  כולל מע"מ ממחיר הדירה 7% -ל סך השווה .6

 :ישולם ,כםלהס
או  בניהקבלת היתר  לאחר םדשיחו 12  - 4על מגרש או  107נית על מגרש רה הנרכשת נבככל שהדי

 .ה, לפי המאוחרחוז תד חתיממועלאחר  ימים 120
 ימים 120או  קבלת היתר בניה לאחר םדשיחו 16  -108נית על מגרש ככל שהדירה הנרכשת נב
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 .חוזה, לפי המאוחר תמועד חתימלאחר 

 

 4' להוראות סעובתוספת הפרשי הצמדה בהתאם  לל מע"מכו הדירהיר ממח 7% -סך השווה ל .7
 :ישולם ,להסכם

או  קבלת היתר בניה לאחר םדשיחו 15  - 4על מגרש או  107על מגרש נית ככל שהדירה הנרכשת נב
 .חוזה, לפי המאוחר תמועד חתימלאחר  ימים 120

 ימים 120או  היתר בניהקבלת  לאחר םדשיחו 20  -108נית על מגרש ככל שהדירה הנרכשת נב
 ., לפי המאוחרחוזה תמועד חתימלאחר 

 
 4שי הצמדה בהתאם להוראות סע' ובתוספת הפר כולל מע"מ ר הדירהממחי 7% -וה לסך השו .8

 :ישולם ,להסכם
או  קבלת היתר בניה לאחר םדשיחו 18  - 4על מגרש או  107נית על מגרש ככל שהדירה הנרכשת נב

 .חוזה, לפי המאוחר תמועד חתימלאחר  ימים 120
 ימים 120או  קבלת היתר בניה אחרל םדשיחו 24  -108ת על מגרש ניככל שהדירה הנרכשת נב

 .חוזה, לפי המאוחר תמועד חתימלאחר 
 

 4ובתוספת הפרשי הצמדה בהתאם להוראות סע'  מע"מכולל  היר הדירממח 7% -סך השווה ל .9
 :ישולם ,להסכם

או  היתר בניהקבלת  לאחר םדשיחו 21  - 4על מגרש או  107ש נית על מגרככל שהדירה הנרכשת נב
 .חרחוזה, לפי המאו תמועד חתימלאחר  ימים 120

 ימים 120או  קבלת היתר בניה לאחר םדשיחו 28  -108נית על מגרש ירה הנרכשת נבככל שהד
 .חוזה, לפי המאוחר תמועד חתימלאחר 

 
 4הוראות סע' ת הפרשי הצמדה בהתאם לובתוספ כולל מע"מ ממחיר הדירה 7% -ל סך השווה .10

 :שולםי ,כםלהס
או  קבלת היתר בניה לאחר םדשיחו 24  - 4 על מגרשאו  107ית על מגרש נככל שהדירה הנרכשת נב

 .חוזה, לפי המאוחר תמועד חתימלאחר  ימים 120
 ימים 120או  קבלת היתר בניה לאחר םדשיחו 32  -108נית על מגרש ככל שהדירה הנרכשת נב

 .חוזה, לפי המאוחר תמועד חתימלאחר 
 

 4סע'  תאם להוראותהובתוספת הפרשי הצמדה ב "מכולל מע היר הדירממח 7% -לה סך השוו .11
 :ישולם ,להסכם

או  קבלת היתר בניה לאחר םדשיחו 27  - 4על מגרש או  107נית על מגרש ככל שהדירה הנרכשת נב
 .חוזה, לפי המאוחר תמועד חתימלאחר  ימים 120
 ימים 120או  קבלת היתר בניה לאחר םשידחו 53  -108נית על מגרש ל שהדירה הנרכשת נבככ

 .מאוחרחוזה, לפי ה תמועד חתימלאחר 
 

 4סע'  הוראותצמדה בהתאם לובתוספת הפרשי ה כולל מע"מ ממחיר הדירה 7% -ל סך השווה .12
 :ישולם ,כםלהס

או  קבלת היתר בניה לאחר םדשיחו 30  - 4על מגרש או  107נית על מגרש ככל שהדירה הנרכשת נב
 .מאוחרחוזה, לפי ה תמועד חתימלאחר  ימים 120

 ימים 120או  קבלת היתר בניה לאחר םדשיחו 38  -108רש נית על מגנבככל שהדירה הנרכשת 
 .חוזה, לפי המאוחר תמועד חתימלאחר 

 
 4ובתוספת הפרשי הצמדה בהתאם להוראות סע'  ,הממחיר הדיר 10% -השווה ל  רהיתרת התמו .13

ים על הרוכש עפ"י מים החלבתוספת כל התשלוים הקודמים והפרשים מהתשלומבתוספת  ,להסכם
תאם להודעת המוכרת כאמור ובה המסירהם לפני מועד ימי 7תשולם עד , שולמו וטרם סכם זהה

 ן: "התשלום האחרון"(.)לעיל ולהל לחוזה 7.13 בסעיף
 
 

 
 התשלומים הנ"ל יחולו ההוראות המפורטות להלן: על

 

מות שהם צמודים למדד תשושים, כהסכם ישולמו לחברה בשקלים חדים הנקובים לעיל ו/או במהסכו .א
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 כוללים מע"מ על פי דין.להסכם ו 4כאמור בסעיף הבניה, 

רק אך ו יבוצעו, בנספח זהאמור כ לשלםמוסכם בזאת במפורש, כי התשלומים שהקונה מחויב  .ב

ד כלשהוא (. אם מוע"יום עסקים": ןבמועדים ובשעות בהם הבנקים המסחריים פתוחים )להל

יד ליום העסקים שיבוא מ ידחה התשלום עיל אינו יום עסקים,טים לממועדי התשלום המפור

 "ל.לאחר מועד התשלום הנ

: אם הבאים התנאיםרשי הצמדה לפי כל התשלומים והסכומים המצוינים בנספח זה, יישאו הפ .ג

תשומות הבניה הסכומים הנ"ל יהיה מדד ובפועל של סכום כלשהו מן התשלומים  התשלוםבזמן 

שהיה מהמדד ( גבוה "המדד החדש": ו סכום )להלןבפועל של אות התשלוםצוע  בישהתפרסם לפני 

 ( ישלםהבסיס" "מדד)להלן: חתימת הסכם זה ואשר התפרסם ביום _________ ידוע במועד 

ירידה  ומת מדד הבסיס.עו סכום כשהוא מוגדל באותו שיעור בו עלה המדד החדש להקונה את אות

אין  משולם.קטנת הסכום הלא תזכה את הקונה בהבסיס מדד תשומות הבניה לעומת מדד הב

 לעיל, לעניין התשלום השני. 4.5' ל כדי לגרוע מהוראות סעבאמור לעי

של מחירי התשומה בבניה למגורים כפי הבניה" משמעו: המדד הכללי  בסעיף זה "מדד תשומות .ד

כפוף ומו )ה, או כל מדד אחר שיתפרסם במקלשכה המרכזית לסטטיסטיקהעל ידי  שמתפרסם

 יהם(.ליחס שיקבע בינ

בכתב בדבר בקשתו לנהוג כאמור מור ישלח למוכרת הודעה מבקש להקדים תשלום כאהקונה  .ה

כים המוכרת להקדמת תשלום המועד המבוקש לתשלום. אם תסימים לפני  10לפחות  וזאת

 30 -ל 16 -ותו תשלום בין הימים שבין ה, יהיה המועד לביצוע אריסבכלשהו, לפי שיקול דעתה ה

ככל . לום ה עד למועד בו בוצע התשום יצורפו הפרשי הצמדולתשל התשלוםבחודש בו יבוצע 

הצמדה למועד נה את התשלום בצירוף הפרשי שאושר לקונה להקדים תשלומים כאמור, ישלם הקו

 ן תשלום זהצמדה נוספים וריבית בגיהבו בוצע התשלום, והחברה לא תגבה הפרשי 

ור המע"מ ח זה יחול שינוי בשיעמפורטים בנספל תשלום מהתשלומים השל כ ביצועו שבמועדככל  .ו

 תשלום הרלוונטי. (, יעודכן בהתאמה שיעורו של ה17%במועד חתימת הסכם זה )ביחס לשיעורו 

עם נציג החברה על מנת  רצוע תשלום כלשהו מתשלומי התמורה, על הרוכש ליצור קשבטרם בי .ז

י ככל והרוכש . מובהר כלשלם לום אותו נדרש הרוכשהתשלברר את הפרשי ההצמדה החלים על 

רשי ההצמדה למדד החלים על התשלום הספציפי אותו נדרש יכול לעשות את חישוב הפאינו 

 ימים להשלמת תשלום הפרשי ההצמדה למדד וזאת ללא 14ה ונה לשלם, תיתן המוכרת לקונהק

מיום ים הימ 14בחלוף ההצמדה שי ק אם הקונה לא יעמוד בתשלום הפררחיוב בריבית פיגורים. 

 מו על ידי הקונה ריבית פיגורים. הפרשי ההצמדה שלא ישול יחול על של המוכרת הדרישה

לעיל מהווה הפרה יסודית של ההסכם תר ממועדי התשלום המוסכמים אי עמידה באחד או יו .ח

כך בפני ל לפי החוק ובלבד שהחברה התריעה ע הזכויות לפי ההסכם ו/או ותקנה לחברה את כל

מבלי לגרוע  מים ממועד קבלת ההתראה.י 10את ההפרה תוך והקונה לא תיקן הקונה בכתב 

ה יסודית של ימים לא ייחשב כהפר 10ל עד איחור בתשלום שבזה כי מובהר מהאמור לעיל, 

לום ריבית פיגורים יא, יחייב את הקונה בתשהההסכם, אך כל איחור בתשלום, מכל סיבה ש

זה ועד התשלום התשלום עפ"י הסכם ממועד  ת והצמדהלפי חוק פסיקת ריבי ליבשיעור המקסימ

 בפועל.

ה הוראות נספח ז .לווההמ בנקהיבצע התשלומים אך ורק באמצעות שוברי התשלום מאת  קונהה .ט
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כל המלווה.  קבנלא בהסכמה בכתב מאת האהינן בלתי חוזרות ואינן ניתנות לביטול או לשינוי 

יל, ייחשב הליווי כאמור לע לחשבון רי התשלוםבאמצעות שובי הקונה "סכום כאמור שישולם ע

  בו ביצע הקונה את התשלום.ביום  כתשלום

 זה.לחוזה  7.1עיף הינו כאמור בס מועד המסירה .י

 
 

 על החתום:יה באו הצדדים ולראי
 
 
 
 

 _____________________     _____________________ 
 קונהה                  חברהה               
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 פח ב'נס

 

 הדירה מידע לרוכשי
 

 

 1974 -)א( לחוק המכר )דירות( הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, תשל"ה1א2בהתאם להוראות סעיף 
 לקמן:נו להודיעכם כד"(, הריהחוק)להלן: "

__, ____ בקומה _ס' ___לבין המוכר חוזה מכר לרכישת דירה מ נחתם ביניכםביום ___________  . 1
 ורט בהסכם הנ"ל."(, כמפהדירה)להלן: " וחניה מס' _____  ן מס' ____ סאליה צמודים מח

כספים דירה החובה להבטיח את החלה על מוכר  ,וראותיו והוראות כל דיןלחוק ובכפוף להבהתאם  . 2
חלופיות אשר נקבעו  תחת מתוך מספר בטוחות ארה באמצעויר הדיהמשולמים על ידכם על חשבון מח

חת משתי כאשר בהתאם להוראות המכרז הוגבלה הבטוחה להבטחת הכספים לאבמפורש בחוק, 
 כדלקמן:הבטוחות 

המוכר  ם הקונה במקרה שלא יוכלבנקאית על פי החוק להבטחת הכספים ששילמסירת ערבות  2.1
 המכר. בחוזהכמובהר חזקה( ות דירה )לרבאחרת בלהעביר לקונה חכירה או זכות 

 -פוליסת ביטוח אצל מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( התשמ"א 2.2
  וק.כספים על פי הח, להבטחת החזרתם של ה1981

 ערבות בנקאיתלב זה, בדרך של מסירת בגין הדירה יובטחו, בש כספי התמורה אותם תשלמו לחברה .3
 לעיל. 2.1בסעיף  ורטבחוק וכמפכנדרש 

בהתאם להוראות חוזה הרכישה לא יהא המוכר חייב להבטיח את כספי התמורה אלא לתקופה אשר  .5
 ן:, כדלקמוק המכרהתנאים הקבועים בחם בהתמלא תסתיי

 ם;הושלמה בניית הדירה בהתאם להסכ 4.1

 בדירה; נמסרה לכם החזקה 4.2

תם חוזה בין חנ או ו/ ןלשכת רישום המקרקעיה בקונה בדירויות הנרשמה הערת אזהרה על זכ 4.3
א לידי רישום הקונה הרשות( ובו התחייבה הרשות להבי –הקונה לבין רשות מקרקעי ישראל )להלן 

בוד, שעבוד או התחייבות לשע מעלה מעשרים וחמש שנים כשהיא נקיה מכלשל פהדירה לתקוכשוכר ה
 ;הקונה תחייבות לשעבוד לחובהת שעבוד או , למעטומכל זכות של צד שלישי, מעיקול

 אישור הקונה:

 אנו מאשרים כי מסמך זה נמסר לנו במעמד החתימה על ההסכם:

 

 _______________________ _____________________ 
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 נספח "ג"
 

 הבנייהסדרי בטיחות באתר 
 

 בדיםמבקר/ מבקרת נכ

 מאת הנהלת החברה

 

 :אתר –יחות י בטסידורהנדון: 

 ריהנה

 ל כך שמבקרים נפגעו תוך כדי סיור באתר הבנייה.ערבים הפרסומים 

ת לאמצעי הבטיחו מים באתר, מפני תשומת ליבכםהנני מתריע בפניכם על הסכנות והסיכונים הקיי
 להגנתכם ולהקלת ביקורכם.

 עד סיור מראש.יש לתאם מו .1

 ת הרכב מחוץ לתחום הבנייה.יש להחנו .2

 ית נציג הקבלן.ווימותרת רק בלאתר הכניסה ל .3

להצטייד לפני הכניסה לאתר בכובע מגן )תקבלו ממנהל העבודה(, נעליים סגורות ומכנסיים  החוב .4
 .לבוש נוח ובטיחותי -ארוכים

כלי  קות בטון, עבודות מנוף,מקומות בהם מתבצעות עבודות בנייה ויציימנע מסיורים ביש לה .5
 חפירה וקידוחים ומשאיות כבדות.

 .שנה 61ילדים מתחת לגיל  עם להגיע לאתר אין .6

 בבקשה דווחו והתריעו על כל ליקוי בטיחותי. .7

 יש להישמע להוראות המלווה. .8

 

לה ומתחייבים להיענות לכל ות המפורטות מעטה מסכימים עם דרישות הבטיחאנו החתומים מ
 בעת הסיור באתר. יה נוספים שנתבקש אליהםהוראה והנחי

 

 

_____________________  _________________ 

 תאריך     חתימות  
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 נספח "ד"
 

  תוספת לגבי תקנון הבית המשותף והוצאת חלקים מהרכוש המשותף

כגוש  הידועים המקרקעיןעל רה מקימה ת הפרויקט שהחבוכניאת ת יתנה אפשרות לראותנקונה ל .1
 -ו 124ק/ה/מג/נת מס' וטמפורלפי תכנית  108 -ו 107, 4במגרשים  85-ו 65, חלק מחלקות 19592

 ."(המקרקעין" -)להלן  מ"ר, בנהריה 18,569-בשטח כולל של כ ,227880/ג
 

 תכי המוכרזה בין הצדדים , מוסכם ב1973 -רות(, תשל"ג)א'( לחוק המכר )די6כנדרש בסעיף  .2
כבית משותף או בכל דרך חוקית אחרת בין אם ירשם  המשותף,  להחיל ולרשום על הבית תרשאי

-התקנון המצוי בתוספת לחוק המקרקעין תשכ"ט תהוראו בוסס על בסיסהמ , תקנוןדין ל פיע
 .כך שיותאם לתכנון הפרויקט( תוך ביצוע התאמות בתקנון "התקנון")להלן:  1969

 
 יירי הבניין.שטחים משותפים של כלל דתסמן את השטחים היחידים שיוותרו  3' איהתכנית נספח  .3

 
חברה המשותף, וכי ה שיוצאו מהרכו ו להלןורטכפי שיפקים החל במפורש כיהודע הקונה  .4

ת הסכמת ובלא שיהא עליה לקבל א הסבירלפי שיקול דעתה  - ת ]אך לא חייבת[הא זכאית
ו חלקים להצמיד אותם ו/או מי מהם ו/את בבניין או בעלי הדירו הקונה או מי מדיירי

א תפגענה של , ובלבדלקמןכדת לכלול בתקנון גם הוראווכן  ות בבניןמהם לרוכשי דיר
ן שפעולות כאמור לא ימנעו את וכ ונספחיוהמכר שנחתם עימו נה על פי הסכם וזכויות הק

 :יןוצענה על פי הדפעולות כאמור תבשנה בדירה והשימוש הסביר של הקו
 

חלקים אשר אינם , תהמוכר לה הסביר שדעתמהרכוש המשותף יוצאו, לפי שיקול  .א
ת דרכי הגישה לכל ון או בפרויקט, ולרביניי הדירות בבבעל מיועדים לשמש את כלל

להצמיד  ו/או  תרשאיהיה ת תהחלקים  דלעיל, או לחלקם. מפורש בזה כי המוכר
יר לבעלי זכויות  אחרות בפרויקט שכיר ו/או להחכהעביר בבעלות  מלאה ו/או להל

אשר נה ומשותף שאינם מוצמדים לדירה שרכש הקואותם חלקים מן הרכוש ה את כל
להוציא מהרכוש המשותף שטחים  תהמוכר תשאירוש המשותף. בנוסף, הרכמ הוצאו

ש בלעדי של חברת החשמל לצורך בנית חדר טרנספורמציה ו/או חדר תקשורת לשימו
חלק של המקרקעין וע הוראות בדבר זיקת הנאה שתירשם בכל חברת בזק ולקב ו/או

"א מהחברות הנ"ל ת כות את זכויובטיחתחזוקה וכיוב', וכן לקבוע הוראות המלצורך 
הנוגע לשימוש בחדר ובסביבתו והמגבילות את הדיירים בפעולותיהם ביחס לכל  לבכ

 חברות הנ"ל.בקרבתו, והכל עפ"י הוראות האחד מהחדרים הנ"ל ו
קרקע, מבואות  (, הגינות, החזית, שטחיחסנים, החניות )מקורות ו/או לא מקורותהמ .ב

אחוזי הבניה, הקיימים  נוסף שיבנה בעתיד, גג הגג ו/או כלללי לדירות, גג הבניין, ח
ל להצמידם לכ תהא רשאית ת, אינם חלק מהרכוש המשותף והמוכרםו/או העתידיי

ה , כפוף לכל דין, לעשות בהם כל פעולתאיהא רשתכון וכן מצא לנתן כפי שידירה בבני
מה לי לקבל הסכת מבפעולות בניה, סגירה והריסה, וכל זא חפוץ,תועסקה משפטית ש

רוכשי דירות בפרויקט לשם כך. הקונה מסכים להקנות  רשל הקונה או של  ית
הוא ביצוע עבודות בניה והריסה וכל זכות שימוש ומעבר הנחוצים לשם  תלמוכר

ובלבד שלא ימנעו  של כךנוחות שעלולה להיגרם ב-ל טענה מחמת אימוותר על כ
ה נתפגענה זכויות הקו שלאובלבד  ותיההצמדמהקונה גישה ושימוש סבירים בדירה וב

ככל  העבודות הנ"ל ביצועכן מוסכם כי  ונספחיו.  המכר שנחתם עימועל פי הסכם 
 עם הקונה מראשא כפוף לתיאום יהמסירת החזקה בדירה לקונה שיבוצעו לאחר 

האמור  .השלמת העבודותאת המצב לקדמותו לאחר  ולהתחייבות החברה להשיב
 להסכם המכר. 3.11אמור בסעיף וף ללעיל הינו בכפ

לרשום בתקנון הבית המשותף  תרשאי תהא המוכרתין כבית משותף יישום הבנרבעת  .ג
יהא ת תמוכר"י תוספת זו. הכל זכויותיו עפ"י החוזה ועפהוראות מתאימות להבטחת 

מצא תכים או אחרים כפי שת הנאה לכל מקרקעין סמולרשום על החלקה זיקו תרשאי
 וסמכת.ת מישות כל רשוי דרלנכון או לפ

ל הקונה ברכוש המשותף יהיה בקירוב בהתאם ליחס שבין שטח ריצפת ששיעור חלקו  .ד
 בכל הדירותיה( לבין סך כל שטח הרצפה שהדירה )ללא חלקים המוצמדים אל
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 רות )ללא הצמדות( בבית המשותף. האח
ם רותייההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובש לקבוע כי שיעור תרשאי תהמוכר .ה

 תרשאי תם לאמור בס"ק )ד'( לעיל. המוכראר אליו לא יהיה בהתבקשהמחויבים 
ייעשה לפי סוגי הדירות  לקבוע בתקנון כי שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף

 שוויםוג דירות יהיו עקרונות דירות גן וכיו"ב( ובלבד שלגבי אותו ס ן )דירות גג,ייבבנ
טורים פ -אם ייבנו  -בזק  חדררמציה ו/או נספו. חדר הטרובכפוף להוראות הדין

ם בבניין שהינם יבכל מקרה הקונה לא יופלה לרעה לעומת דייר מתשלום כל הוצאה.
 ות בדירות מסוגו של הקונה.בעלי זכוי

 ות בדבר ניהול הבית המשותף:סדרי קבלת החלט .ו
ח ות, יהיה כממנע מלקבל החלטות מסוייהחייבויות הקונה בחוזה לבכפוף להת

 ור חלקה ברכוש המשותף.עכויות בדירה לפי שיהז צבעה של בעלהה
ין ו/או יהבנ כן יכללו בתקנון הוראות לגבי זיקת הנאה ו/או זכויות מעבר לגבי דיירי .ז

 לחוזה. 9בקשר עם האמור בסעיף הציבור, והכל  המקרקעין ו/או
 ירותת המשותף שירשם ביחס לפרויקט, כי לדלקבוע בתקנון הבי תרשאי תהמוכר .ח

ו שטחי הגג ו/או חלל הגג, וכי לדירות הגן אה יוצמדו מרפסות ו/יונשבקומה העל
ון, כי כל מי שלדירתו לקבוע בתקנ תהמוכר תיוצמדו שטחי קרקע. בנוסף רשאי

יה לבניה על שטחים ושטחי הצמדה, יהיה רשאי לבקש היתרי בנו זכויות בניה יוצמד
ן ו/או ירים בבניהאחעלי הדירות של במדו לדירתו, ללא צורך בקבלת הסכמתם שיוצ

 ויקט.רבפ
הגג והקירות של כל בניה נוספת כנ"ל, יוצמדו אף הם לדירה אליה הוצמדו השטחים, 

 עליהם ההוראות לעיל.ויחולו 
התקנון, ע"י יו רשאים לבקש תיקון צו הבית המשותף ודירות הנ"ל, יהבעלי ה

כמתם הס צורך בקבלת ללא הבניה הנוספת במסמכים הנ"ל, ואף זאתהכללתה של 
 ין.יאחרות בבנ של בעלי דירות

ן, לא יהיו רשאים להתנגד לבקשה למתן היתרי בניה על יבעלי הדירות האחרים בבני
 ן הצו והתקנון בהתאם.השטחים, ולתיקושטחים כנ"ל, לבניה עצמה על 

של  המשותף הוראות לעניין זכותלקבוע בתקנון הבית ה תיהיה רשאת תהמוכר .ט
ו/או הלוגו  תט עליו יופיע שם המוכרלין שיחיצוני של הבנר התקין על הקילה תהמוכר

ט יקבעו מעת לעת , כאשר גודל השלט, גודל הכיתוב ומקום הצבת השלתשל המוכר
במקום ובלבד שמיקום הצבת השלט יהיה הסביר  הלפי שיקול דעת תע"י המוכר

 .וש הסביר בדירה ובמבנהשאינו מפריע לשימ

קט, איסור על הצבת יתף שירשם ביחס לפרומשוקנון הבית הף בתוסית תהמוכר .י
 מתקן משדר סלולרי ו/או אנטנה סלולרית בדירות ו/או ברכוש המשותף.

, והן תאו לפקודת המוכר תבמקום המוכר לרבות מי שיבואלפי תוספת זו הן  תות המוכרכל זכוי .5
 כל הוראות החוזה.עומדות בנוסף ובמצטבר ל

 על  החתום:ים  ולראיה  באו  הצדד
 
 
 
 
 
 

 ____________________ _    _____________________ 
 קונהה                  חברהה               
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 נספח ה'
 

 ות לנתין זרתחייבות להימנע מהעברת זכויה

 
אל, רקעי ישרותנית באישור יושב ראש מועצת מק, כהגדרתן להלן, תהיה מנני מתחייב כי הקניית זכויות במקרקעיןה

 צת מקרקעי ישראל. ל מועת ועדת המשנה שמלצעל פי ה
 

 אני אמנע מהעברת זכויות לנתין זר מבלי שנתקבל אישור כאמור. 
 

מידי אדם אחר  ד או התחייבות להקניה כאמור, מידיי אובמקרקעין בעתי ום הזכויות ובהקניית זכויותבמעמד ריש
ן, לנתין זר, טעונה מקצת רקעין, כולן אובמקרת הזכויות לפיה העבל זכויות במקרקעין, תירשם הערה שיהיה בע

 אישור מראש ובכתב של יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל כאמור לעיל. 
 

זר ללא האישור נעברים שלא להעביר את הזכויות בדירה לות בהתחייבות התחייב להתנות כל העברת זכויהנני מ
 את זכויותיהם. בירו ה ממי שאליו יעזה בקבלת הסכמהרה מצדם ן בהסכמת הנעברים להתנות כל העבכאמור וכ

זהות ישראלית תידרש בדיקת לי כי במקרים בהם מקבלי הזכויות יהיו תאגיד או מי שאינם נושאי תעודות הודע 
 אל קודם להעברת הזכויות.  שות מקרקעי ישרר
 

 :לעניין זה
 

 ברירה  ש עמהחמש שנים או שיעל צטבר עולות ופות שבמזכות בעלות, או זכות שכירות לתק -"זכויות במקרקעין"
 ייבות שנים, לרבות זכות על פי התחלהאריך את תקופתה לתקופה כוללת העולה על חמש                                     

 ות לתקופה כאמור;או העביר בעלות או שכירלהקנות                                     
 

 
 מאלה:ינו אחד מי שא -"זר"

 
 ;אזרח ישראלי       )א(
לחוק האזרחות ,  2, שלא מסר הצהרה לפי סעיף 1950-עולה לפי חוק השבות, התש"י        )ב(

 ;1952-התשי"ב
קיבל במקומה , ש1950-דת עולה לפי חוק השבות, התש"ית עולה או לתעוזכאי לאשר        )ג(

 .1952-י"בהתשסה לישראל, חוק הכנין לישיבת ארעי כעולה בכוח מכוח אשרה ורשיו
)ג( לעיל  -תאגיד שהשליטה עליו בידי יחיד שהינו אחד מאלה המנויים בפסקאות )א(         )ד(

 תר מיחיד אחד כאמור.או בידי יו
 

 )ד'(-או תאגיד כאמור בס"ק )א'( ועל בשביל יחידמי שפ
 יותר די אחד או על יו תאגיד ישרין או בעקיפין, על ידי אדם אבמ -החזקה -זו "שליטה" בפסקה

 או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא של התאגיד או  50%ד אחד, ב מתאגימאדם או 
 או בעקיפין, מחצית או מנות, במישרין ההצבעה שבתאגיד או בזכות ל כמחצית או יותר מכח

 של התאגיד. יותר מהמנהלים 
 
 

   ______          _____________________________________________         _____________________ 
 חתימה                                מספר ת.ז                                                              שם מלא                     

 
  _________       _______________      ________________________       ________________________ 

 חתימה                                 מספר ת.ז                                                             שם מלא                     
 
 

 אישור

 יי.יבות זו בפנעל התחי זהות שהציג בפניי וכי הקונה חתםהקונה הנ"ל לפי תעודת האני, הח"מ, מאשר כי זיהיתי את 

_______________________ 
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 נספח ו'
 
 
 

 בהתאם להוראות המכרזדירת מחיר למשתכן רוכש חסר דירה כתב התחייבות 
 
 

 _ ת.ז _________________________________________אנו, הח"מ, _____________ /אני
 
 ____________________________ ת.ז ___________________________                           

 
)להלן: "דירת מחיר  נהריהב "EYTHE VALL"נו על "חוזה מכר דירת מחיר למשתכן" בפרויקט /חתמתי

 . 515765956. ח.פ בע"מ חם א'גשם בנהריה מת"(, עם החברה למשתכן
 

דרת יר למשתכן, כהגהנמכרת על ידי המוכרת כדירת מח הנרכשת כאמור הינה דירהלי/לנו כי הדירה הודע 
"(, על הכללים הקבועים בו המכרזבו זכתה המוכרת )להלן: " 356/2016חי/מס'  מכרז רמ"יזה ב ושגמ

 הדירה. בות הכללים המתייחסים לרוכשלעניין הדירה כאמור, לר
 

תנאים וההתחייבויות המפורטים נו תהא כפופה למילוי ה/, מוסכם עלי/נו כי רכישת הדירה על ידילפיכך
 לן:לה

1.  

רה" כהגדרת מונח זה במסמכי המכרז, וכי אני/נו י די/כי אני/נו "חסרים צהיר/אני/אנו מ .א
 ך רכישת דירת מחיר למשתכן.מחזיק/ים באזור הזכאות הנדרש עפ"י המכרז לצור

 בנוסח המצ"ב."חסר קרקע ביעוד מגורים",  –על תצהיר כמו כן, חתמנו 

שנים  5תה ועד חלוף כישיום רלמשתכן, החל מ חייב/ים שלא למכור את דירת מחיראני/נו מת .ב
המוקדם מביניהם. כמו כן,  –הגרלה זכייתנו בשנים ממועד  7לדירה או  4מיום קבלת טופס 

ים האמורות לעיל בהתאמה, על כל השנ 7או  5תום מתחייב/ים שלא לחתום, לפני אני/נו 
 נים הנ"ל.הש 5/7למשתכן יועברו לאחר תום  פיו הזכויות בדירת מחירהסכם ל

והשיכון ו/או רשות מקרקעי ישראל, כאמור לא יחולו במקרה  בינויוזכויות משרד הזו יבות התחי .2
ירת מחיר טחת במשכנתא בדבנק שיעמיד לנו הלוואה המובשל מימוש דירת מחיר למשתכן על ידי 

 .ההלוואה על ידינו לבנק למשתכן, בנסיבות של אי פרעון

3.  

ת אזהרה ם העררשי, תנת ישראלמדיו/או לטובת המשרד י מסכימ/ים כהנני/נו מבקש/ים ו .א
בלשכת רישום המקרקעין בגין התחייבות להימנע מעשיית עסקה בדירת מחיר למשתכן, על פי 

 . כתב התחייבותי/נו זו
בתשלום  ותי/נו זו, אחויב/נחויבו מסכימ/ים כי ככל שאפר/נפר את התחייבלי/לנו ואני/נ הודע .ב

 ן.ינוי והשיכולמשרד הב₪  250,000בסך 
 
 
         ________________________________________                                 _______ 

 שם הקונה                                                        שם הקונה                                        
 
 
 

 ראישו
 

___________, בכתובת _____יי, עו"ד _____בפנהופיעו  ____________הריני לאשר כי ביום 

_, ו , הרוכשים __________________ ת.ז __________________________________

שלהם  ____ אשר הזדהו בפניי ע"י תעודת הזהותז ______________________________ ת.

ם בחוק אם לא ועינשים הקבצפויים לעו עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו ולאחר שהוזהרו כי

 ן, אישרו את נכונות הצהרתם דלעיל וחתמו עליה בפניי. עשו כי
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 מחיר למשתכן משפר דיור רוכש דירת –כתב התחייבות 
 
 

 ________________________________ ת.ז ____________ח"מ, _________אני/ אנו, ה
 

 _________________________ ת.ז_______ _____________________                           
 

רת מחיר )להלן: "די נהריהב "EYTHE VALL" חתמתי/נו על "חוזה מכר דירת מחיר למשתכן" בפרויקט
 .515765956ח.פ.  בע"מ מתחם א'גשם בנהריה   למשתכן"(, עם החברה

 
ן, כהגדרת משתכיר למוכרת כדירת מחאמור הינה דירה הנמכרת על ידי הלנו כי הדירה הנרכשת כ/הודע לי

"(, על הכללים הקבועים בו המכרזבו זכתה המוכרת )להלן: " 356/2016חי/מכרז רמ"י מס' בזה  מושג
 ש הדירה.מתייחסים לרוכדירה כאמור, לרבות הכללים הלעניין ה

 
ות המפורטים כפופה למילוי התנאים וההתחייבוית הדירה על ידי/נו תהא , מוסכם עלי/נו כי רכישלפיכך

 לן:לה
 
1.  

כהגדרת מונח זה במסמכי המכרז וכי  "משפר/י דיור"אני/אנו כי  י/אנו מצהיר/יםאנ .א
יר רכישת דירת מחר הנדרש על פי המכרז לצורך אני/אנו מחזיק/ים באישור משפר/י דיו

 למשתכן.
 בנוסח המצ"ב. סר קרקע ביעוד מגורים","ח –כמו כן חתמנו על תצהיר 

 5רכישתה ועד חלוף  מיוםר למשתכן, החל מחי דירתשלא למכור את  אני/נו מתחייב/ים .ב
 לפי המוקדם –שנים ממועד ביצוע ההגרלה  7לדירה או  4שנים מיום קבלת טופס 

עיל השנים האמורות ל 7או  5חתום, לפני תום חייב/ים שלא למבניהם. כמו כן, אני/נו מת
 7 או 5תום ן יועברו לאחר לפיו הזכויות בדירת מחיר למשתכ בהתאמה, על כל הסכם

 השנים הנ"ל.

 

חייבות זו וזכויות משרד הבינוי והשיכון ו/או רשות מקרקעי ישראל כאמור לא יחולו הת .2
נו הלוואה המבוטחת במשכנתא בנק שיעניק ל וש דירת מחיר למשתכן על ידיבמקרה של מימ

 פירעון ההלוואה על ידנו לבנק.למשתכן, בנסיבות של אי בדירת מחיר 

 

3.  

ד ו/או מדינת ישראל תירשם הערת אזהרה המשרם/ים כי לטובת מסכיים והנני/נו מבקש/ .א
ה בדירת מחיר למשתכן, בלשכת רישום המקרקעין בגין התחייבות להימנע מעשיית עסק

 י/נו זו.כתב התחייבות על פי

יבויותיי/נו זו אחויב/נחויב כי ככל שאפשר/נפר התחי ידוע לי/לנו ואני/נו מסכים/ים .ג
 ן.שיכומשרד הבינוי והל₪  250,000לום בסך של בתש

 
         ___________________                                 ____________________________ 

 שם הקונה                                                                       שם הקונה                         
 

 

 אישור
 

 133"ד _____________________, בכתובת רח' דרך עכו , עוהופיעו בפניי _____כי ביוםהריני לאשר 

___ _____________ת.ז _______________, ו __ קרית מוצקין, הרוכשים __________________

יר הם ולאחר שהוזהרו כי עליהם להצהניי ע"י תעודת הזהות של_______ אשר הזדהו בפת.ז _________

ים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו את נכונות הצהרתם דלעיל קבועויים לעונשים הו צפאת האמת וכי יהי

 וחתמו עליה בפניי. 

_________________   ______ 
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 ז'נספח 

 

 ביעוד מגוריםחסר קרקע  -ר תצהי

, בן זוג, לפי הענייןיחיד או  -" יחידיוי מיחידיו )"או לתא משפחתי ו/או למ/י מצהיר, כי אין לי והרינ
ולמעט ילד נשוי ומתגוררים עימם דרך קבע ונמצאים בחזקתם(, זכויות  21ם ו להלדיהם שטרם מלאוי

וציא היתר רת, מכוחה ניתן להפי תכנית מאושבקרקע המיועדת למגורים, על )בחלק שעולה על שליש( 
  ורט להלן:בנייה, כמפ

 .1972-משולב, תשל"בוסח חוק הגנת הדייר, נ חכירה לדורות/בשכירות שחל עליה/בעלות/חכירה -

לבעלות/לחכירה/לחכירה לדורות או בכל דרך אחרת )כגון:  זכות על פי חוזה פיתוח/חוזה -
 ה/נאמנות וכיו"ב(.ירושה/מתנ

לחבר  או זכות למגורים( לעיל ו בכל דרך אחרת כאמורא)עזר על פי חוזה נחלה או במשק זכויות ב -
 . מכוח חברותו בקיבוץ.פחת ם או בתשלום מותשלולן: "קיבוץ"(, ללא קיבוץ או מושב שיתופי )לה

והגרלה/פטור  זכות לקבלת חוזה פיתוח/ חכירה/ בעלות במסגרת זכייה במרכז פומבי/הרשמה -
 ממכרז. 

, זכויות כמפורט לעיל, תי/נו ו/או למי מיחידיוידי/נו ו/או לתא משפחי ככול ויהיה/יו בו מצהיר/ים כ/הריני
הסכם המכר לרכישת דירת מחיר למשתכן,  ה עלפני מועד החתימה ולד חתימה על תצהיר זלאחר מוע

, ולא ניתן רים. במקרה זה הזכאות תישללאדווח זאת למשב"ש, ולא אחשב/נחשב כחסר קרקע ביעוד למגו
 תכן נשוא הזכייה.לרכישת דירת מחיר למשתום על הסכם המכר לח

 ות:הגדר

  תא משפחתי:
 

 או בלי ילדים )ללא הגבלת גיל(.עם משק בית משותף, יים ג ידוע בציבור המקזוג נשוי או זו -

 ת הבקשה להנפקת תעודת זכאותחודשים מיום הגש 3זוגות שנרשמו לנישואין ועומדים להינשא תוך  -
 וי והשיכון. של משרד הבינ

ר עמו דרך שנה, המתגור 21ווק וטרם מלאו לו ם ילד אחד לפחות שהוא רה עצמאי )חד הורי/ת( עהור -
 .חזקתוצא בקבע ונמ

 
 ___________ שם פרטי: _______________מספר ת.ז.: ___________ה: שם משפח

 

  ____________.חתימת המצהיר/ים* ___________
 

  בני הזוג על התצהיר. שת חתימה של שני בני זוג, נדר * במקרה של
 

 אישור:

ו בפני מר/גב' /ופיע______________ ה ________ עו"ד, מאשר בזה כי ביוםאני הח"מ, ___
_______________ נושא/ת ת.ז. ___________________ וכן מר/גב' _______________ ___

הם לומר את האמת וכי ו/ה/ם כי עליו/ה/שהזהרתי/ה אות__________________, ולאחר נושא/ת ת.ז. _
 צהרתו/ה/ם דלעילות האישר/ה/ו את נכונ צפוי/ה/ים לעונשים הקבועים בחוק,ם לא יעשה/ו כן יהיה/ו א

          ________  _____________        ________________.תם/מה/מו עליה בפניוח
_____________ 

 

 תחתימה וחותמ            תאריך      ישיוןמס' ר          שם מלא של עורך הדין
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 ]נוסח משוער[ יננסיפ ליווי –' חנספח 

 
 כחלק"( על המקרקעין הידועים רוייקטפהבניה )להלן: " רוייקטכי לצורך הקמת פידוע לרוכש  .1

מפורטת מס' תוכנית   108 -ו 107, 4מס'  יםמגרש  19592בגוש רשום  85-ו 65 מחלקות
 "מבע גשם בנהריה מתחם א' "(, מקבל/יקבל תאגידקעיןהמקר)להלן: "  יהנהר-ב 124ק/ג/נה/מ

אשראי ושרותים  "(הבנק)להלן: " _____________מבנק "( המוכר)להלן: " 515765956ח.פ. 
וכשי בנקאים שונים, בכלל זה הפקת ערבויות על פי חוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של ר

אי למוכר "(, כי העמדת האשרק המכרחו" ולהלן: "שראיהאלן ביחד:")לה 1974דירות( תשל"ה 
בהתחייבויותיו המוכר ר מותנה בעמידת תנאים מוקדמים והמשך העמדתו למוכמותנית בקיום 

פי הבנק, וכי להבטחת האשראי יצר ו/או ייצור המוכר, לטובת הבנק שעבוד ו/או משכנתא על לכ
 "(.קם לטובת הבנהשעבודיעל המקרקעין )להלן:"הפרויקט ו

 
 _______ י חוזה רכישה מיוםין שרכש מאת המוכר על פ, כי היחידה/דירה במקרקעידוע לרוכש .2

הפרוייקט והמוכר ממחה לבנק על דרך שעבוד  ן"( הינה חלק משהה הרכיחוז"/"היחידה: ")להלן
 פי הרוכש בפרוייקט., את כל זכויותיו כל1969לפי חוק המחאת חיובים תשכ"ט 

 
 שר הרוכש כדלקמן:ימון בנקאי זה מאו על נספח מבחתימת .3

ת ה אך ורק באמצעוסכומי התמורה בגין רכישת היחיד  ו כי עליו לשלם את מלואידוע ל .1
וברי תשלום"(, לאחר שישלים את פרטיו האישיים ואת סכומי שי תשלום )להלן:"שובר

 יועדים לכך.התשלום על גבי שוברי התשלום במקומות המ
 חוזה הרכישה.לום במעמד חתימת קס שוברי תשקבל מהמוכר פנ  .2
כל  וברי התשלום הנ"ל לאחר שמולאו בוהמלווה המצורף לפנקס ש חתם על הדף .3

 ש בו.הפרטים כנדר
 ______חשבון מס'  -קט המוטבעים על שוברי התשלום הינםיפרטי חשבון הפרו .4

 להלן: "חשבון הפרוייקט"(.( של הבנק. )______) ______המתנהל בסניף 
על גבי שוברי התשלום, כלשהו מהפרטים שיוטבעו  ה רשאי לשנות פרטרוכש לא יהיה .5

י טתעודת זהות(, פר)שם ו ו את פרטי הרוכשולם במידה ושוברי התשלום לא יכללא
 היחידה הנרכשת וסכומי התשלום, יהא על הרוכש להשלים פרטים אלה בעצמו.

ויקט שימסור יקט ושם הפרולוודא האם מספר חשבון הפרוהרוכש רשאי לפנות לבנק  .6
האמצעים הבאים: בסניף  הרשומים בבנק וזאת בכל ש לבנק תואמים את הפרטיםהרוכ

ני אשר מספר הטלפון המאפשר ואמצעות מענה טלפיקט, בתנהל חשבון הפרוהבנק בו מ
 גישה אליו מופיע בשוברי התשלום, ובאמצעות אתר האינטרנט של הבנק 

 
 היתר בניה ו/או טרם נחתםועד בו טרם ניתן ישה נחתם במובהר בזאת כי ככל שחוזה הרכמ

ולו רק לאחר עיל יח( ל3)3-( ו2)3ם ס לתוקף הסכם הליווי, הרי שסעיפיהסכם ליווי או טרם נכנ
ת הליווי לתוקף וחתימת הקונה על מסמך ליויי על שם הגורם הממון ומסירת פנקס שוברים סכני

 לידי הקונה.
  

 מבע" גשם בנהריה מתחם א'
 515765956  ח.פ.     

                      ______________    __________________ 
 שכחתימת הרו           רחתימת המוכ                          

 
 

"( כנגד כתב הערבותידוע לרוכש, כי הערבות על פי חוק המכר שעליו לקבל מאת המוכר )להלן: " .4
ק  אך ורק אם ישלם את "( תופהתמורהן: "היחידה )להלצוע תשלומים בקשר עם רכישת בי

המוכר  ן בזאתהאמור לעיל, נותום לחשבון הפרויקט. לצורך ביצוע מורה באמצעות שוברי תשלהת
אה בלתי חוזרת, לשלם את מלוא סכום התמורה בקשר עם רכישת היחידה באמצעות רלרוכש הו

לומי תמורה תב ערבות בגין תשי לא יקבל כבון הפרוייקט. ידוע לרוכש כשוברי תשלום בלבד, לחש
 מצעות שוברי התשלום.שלא שולמו בא

 
 

 זה. נפרד מתנאי נספחהמשך בעמוד הבא המהווה חלק בלתי 
 
 בע"מ תחם א'מגשם בנהריה    

 515765956ח.פ.           
    _________________    ____________________ 

 רוכשחתימת ה      חתימת המוכר         
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 רכישה תנאי נספח לחוזה המשך

 
י חייבויותיו על פבנק מותנית בקיום מלא ושלם של התאת כתב הערבות על ידי הידוע לרוכש שהוצ .5

בביצוע תשלום התמורה באמצעות שוברי תשלום בלבד, לפיכך הרוכש  זה בלבד, ובפרט מסמך
קט. ביחסים שבון הפרויירק באמצעות שוברי התשלום לחמתחייב לשלם למוכר את התמורה אך ו

 לא –ברי התשלום לחשבון הפרוייקט איננו מתבצע באמצעות שוהרוכש לבין הבנק תשלום ששבין 
לא יוצא כתב ערבות בגינו ולא יזכה את הרוכש בקבלת ו"י חוזה הרכישה וכר עפיחשב כתשלום למ

 מורה בחשבוןניתן לבצע הפקדה של כספי התחזקה ביחידה. כמו כן מובהר בזה לרוכש כי לא 
ייד אין אינן נחשבות ר ספק, עסקת ברטר או טרצעות שובר תשלום.למען הסהפרויקט שלא באמ

בקבלת כתב ערבות ובקבלת חזקה  תזכינה את הרוכשט ולא ם בחשבון הפרויקלהפקדת כספי
 ביחידה.

מכתב חרגה מותנה )להלן:"בכפוף לפניה בכתב של החברה לבנק, יפיק הבנק לרוכש מכתב ה .6
 הוראות חוק המכר. סח ובתנאים על פי"( , בנורגהההח

י יעשה מעל מסמך זה, לא בים בזאת, כי החל מתאריך החתימה והרוכש מסכימים ומתחיי המוכר .7
 ו תוספת מהותיים לחוזה הרכישה, ללא קבלת הסכמת הבנק בכתב ומראש.אמהם כל שינוי 

ו מטעמו, לקבל ו/א ק, או כל מית כי ידוע לו שזכותו של הבנהרוכש מסכים, מאשר ומצהיר בזא .8
מו ו/או יקט לאחר ולהמשיך לפי בחירתו בעצו החובות בקשר עם הפרוילהעביר את הזכויות ו/א

במקרה שהמוכר לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי הבנק בגין  בהקמת הפרוייקט אחרים באמצעות
יה ק בלבד ותלובהר כי זכות זו הינה של הבנהקמת וביצוע הפרוייקט ואולם להסרת ספק מו

ל זכות לדרוש את השלמת ידי הבנק ואין לרוכש כ בלעדי ובתנאים שיקבעו עלבשיקול דעתו ה
 מטעמו. י הבנק או כל מיעל יד או כל חלק הימנוהפרוייקט 

במקרה של מימוש כתב הערבות, יראו את חוזה הרכישה כבטל והזכויות מכל מין וסוג שהם  .9
, כל אדם וחפץ, וכן מעיקולכשהיחידה פנויה מכר ולחזקתו ו לרוכש ביחידה תחזורנה למושהוקנ

 לטובת צד ג', שאינו הבנק.שעבוד או זכות כלשהי 
רבות לביטולו ו/או לפקיעתו, יהיה כתב עהקבועים בכתב ה התנאיםבזאת, שבהתקיים מובהר  .10

יהיו ירו הרוכש ובין אם לא, ולא הערבות שניתן לרוכש בטל ומבוטל וחסר כל תוקף, בין אם החז
 .כל זכויות על פיולרוכש 

 ד ג' כלשהו.להסב את כתב הערבות לצ ידוע לרוכש כי לא ניתן .11
ביחידה לפני שתרשם משכנתא  ה לגבי זכויותיות אזהרלא לרשום כל הערהרוכש מתחייב בזאת,  .12

ל עוד לא התקיימו על המקרקעין לטובת הבנק. בכל מקרה זכויות הבנק עדיפות לגבי היחידה כ
לא תקנה לרוכש זכות והערת האזהרה ככל שתרשם ו במכתב ההחרגה, נאים שיצוינבמלואם הת

 נו לבין המוכר.יעל פי ההסכמים ביותיו ו/או למימוש זכונגד למימוש השעבודים לטובת הבנק להת
עם  הרוכש מתחייב בזאת, להודיע לבנק על ביטול חוזה הרכישה מכל סיבה שהיא וזאת, מיד .13

 ביטולו.
 יל וזכויות הבנק תלויותתיו כאמור במסמך זה, הואור בו מהתחייבויולא יוכל לחזידוע לרוכש כי  .14

 בהן.
כלפי הרוכש, לא במפורש  הישירה ו/או עקיפייבות לבנק אין כל התחלמניעת ספק מובהר בזאת כי  .15

זה לרוכש כי אין ולא מכללא, בקשר עם הקמת הפרויקט ו/או בקשר עם היחידה. כמו כן מובהר ב
ות מכר בסכום השווה ות מעבר לזכות לקבלת ערבלהקנות לרוכש זכ ר תשלום כדיבתשלום שוב

י להקנות דזאת, כשלעצמם, כעקבות פקת ערבות מכר בום השובר ששולם ו/או לא יהיה בהנלסכ
 לרוכש זכויות מעבר לכך , לרבות לעניין החרגת היחידה שרכש מתחולת השעבודים לטובת הבנק

י לגרוע קפם והיקפם.אין באמור כדם לעמוד במלוא תוט , הממשיכיעל הפרויקט ומקרקעי הפרויק
 לחוק המכר. 7מהוראות תיקון 

יה בפרויקט ו/או על קיום נון הפיקוח על הבי מנגנהאמור יודגש, כ מבלי לגרוע מכלליות .16
לצרכי  הבטחת התחייבויות המוכר לבנק  ו/או קצב שחרור כספים מחשבון הפרויקט , נעשה 

מכל ו בכדי ליצור התחייבות ל ידי הבנק, בלבד ואין בניתן ו/או ינתן עהפרויקט, ש האשראי למימון
 ש. סוג שהוא, של הבנק כלפי הרוכ

ירות בו נוקט הבנק בקשר עם הפרויקט, אם יינקט, אין בו האו ביטוח ו/או זקוח ו/כל אמצעי פי
ו/או כלפי  פי מי מטעמות כלשהי כלפי הרוכש ו/או כלכדי להטיל על הבנק חבות ו/או חובת זהירו

כדי  לטובת הרוכש על האשראי , אין בכךלחייב את הבנק בפיקוח  עליו, לרבות אין בכך כדימי בנ
פים ו/או כי הכספים מיועדים לבניית הפרויקט בלבד ,אין סעל קצב שחרור הכלפקח  לחייב הבנק

כות חריות להסתמכאמור והוא אינו נושא בכל אלבנק מחוייבות להסתמך על מנגנון הפיקוח 
 ור. אצל הרוכש הסתמכות כאמ נון הפיקוח, ככל שתיווצרהרוכש על מנג

 
 זה. י נספחבלתי נפרד מתנא המשך בעמוד הבא המהווה חלק

 
 בע"מ הריה מתחם א'נגשם ב   

 515765956.פ. ח
___________________      ____________________             

 הרוכשחתימת         חתימת המוכר
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 רכישה תנאי נספח לחוזה המשך

 
להסדיר זאת  במנגנוני הגנה כלשהם לכספו, עליוש מעוניין בפיקוח ו/או אם ובמידה והרוכ

מאשר כי הוא אינו רואה ולא יראה את הבנק כאחראי כלפיו  ול המוכר והרוכששרין מבמי
הרוכש וצאו לטובת ערבויות המכר שהוצאו ו/או יבאחריות כלשהי מעבר לאחריות הבנק על פי 

 איהן.ובכפוף לתנ
 

פי אין מחויבות כל מודגש בזאת, כי ידוע לרוכש שלבנקאמור בהוראות כתב זה , כמו כן, ולמרות ה .17
כש להשלים את הקמת הפרוייקט ו/או להשלים את היחידה שנרכשה ע"י וכר ו/או כלפי הרהמו

 שרויות שבין הבנקמערכת ההתק או הוצאה ו/או כל פעולה וכיהרוכש ו/או לבצע בגינם השקעה ו/
הנובע מהם, על רוייקט על כל צרופותיו ונספחיו וב התנאים בגין מימון הפובין המוכר, בכלל זה כת

ך בהם אינם בגדר "חוזה לטובת אדם שלישי" כמשמעות המונח בפרק וביהם ועל כל הכרל מרכיכ
ת יות ו/או מחוייבועל הבנק אחרואין בהם כדי להטיל  1973 –ד' לחוק החוזים )חלק כללי( תשל"ג 

קט, אופן וקצב שחרורם  מחשבון הפרוי השימוש בכספים ומטרתם, כלשהי כלפי הרוכש לגבי
,אופן ניהולו ו/א עמידתו בתנאים הנדרשים על ידי כל גוף ובו, קצב התקדמותקט, טימימון הפרוי

תן ו/או לפקח יב לאכוף אונו לבנק בלבד והבנק אינו חיו/או רשות שהיא.. התחייבויות המוכר נית
 ביצוען.על 

 
 כישה ותנאי מתנאיו.חלק בלתי נפרד מחוזה הרמסמך זה מהווה  .18

 
סתירה ו/או אי התאמה בין תנאי מסמך  את, כי במקרה שלרים בזר מסכימים ומצהיהרוכש והמוכ .19

 גבי העניין שבסתירה ו/או איזה ו/או נוסח כתב הערבות לבין חוזה הרכישה, יגברו ויחולו ל
 לעניין.וסח כתב הערבות, בהתאמה י מסמך זה ו/או נהתאמה, תנא

 
 

תלויות  יל וזכויות הבנקה, הואו כאמור במסמך זי לא יוכל לחזור בו מהתחייבויותיידוע לרוכש כ .20
 בהן.

 
 
 
 

 בע"מ גשם בנהריה מתחם א'
 515765956ח.פ.           

.........................................      .......................................... 
 הרוכשחתימת         המוכר  חתימת             

 
 



   61 

 בע"מ תחם א'גשם בנהריה מ
 515765956  ח.פ.      

 
 'טנספח 

 כוח בלתי חוזר פוי יי
 
 

   _______ת.ז.  ________. 1  מ:הח" ו/אני

 _______ ת.ז.  ________. 2   

 

-ורד בן ו/או ועי שושניו/או עו"ד רעו"ד בני לב קורן  כוחם של ביחד וכל אחד מאיתנו לחוד ממנים ומייפים את
נו וחיכ י/באד או לחוד להיות , שהנ"ל פועלים ביחחלי בן שטריתו/או  לך ו/או בר פדידהסימון ו/או דור וו

 חלק מהם את כל המעשים והפעולות המפורטים להלן או כל נוובמקומ נוולעשות בשמ ינויופי כוחומ ינומורש
לה לפי חוזה  רכישת זכויות בדירה והצמודפי הסכם המכר לויותינו על ם אך ורק לצורך עמידה על זכהנוגעי

)להלן:   515765956ח.פ.  בע"מ א' ה מתחםגשם בנהרי"( מאת רה מיום _______  )להלן: "החוזהלרכישת די
תפגענה זכויותינו  ובלבד שלאאו רישום הערת אזהרה  רישום הזכויות, רישום המשכנתאלרבות  "המוכרת"(

 : כם המכרעל פי הס
 
מס' __ במגרש  בבניין __ מניממכר הידוע כדירה מס' זאת הזכויות ב נוובשביל נוישמלרשום על  .1

כחלק והידועים  נהריהבמקרקעין המצויים ה של המוכרת ע"ג פרויקטאשר יוקם כחלק מה__ 
. ("ןמקרקעיפרויקט", "הה, "ניין""הב ,"ממכרה)להלן בהתאמה: " 19592בגוש  85 -ו 65מחלקות 

ו/או  נוותיל גם את כל הקשור בזכויבייפוי כח והרשאה זה, כול "הממכר" המופיעהמונח 
בחלקה נפרדת או מגרש נפרד, הן ן יו הוא נבנה, הין שעללממכר, הן במקרקעבקשר  נוהתחייבויותי

נפרדת או במגרש נפרד,  כחלק מסוים בחלקה נפרדת או במגרש נפרד, הן חלק בלתי מסוים בחלקה
מנו ו/או ו/או כל בניין או חלק מלתי מחולקים לחלקה נפרדת, ות או מגרשים בכחלקים מחלקוהן 

ו/או חלק ממנה נבנו כבר ובין  רהמנו ו/או כל דיחלק מ בין שהבניין ו/אוכל דירה או חלק ממנה, 
ת משותף לפי חוק שהם עומדים להבנות בעתיד, בין שהבניין ו/או הממכר נרשמו כבר כבי

 או ירשמו בעתיד כתוצאה/כאמור ובין שאלה יווצרו ו בין שטרם נרשמוו 1969-שכ"טהמקרקעין ת
ת/ים משותף/ים ביאו מספר בתים לבית ו/דתן ו/או רישום המפעולות איחוד קרקעות ו/או הפר

לפי הנ"ל ימצאו לנכון  נוו/או כתוצאה מכל פעולת רישום אחרת שהיא, בתנאים כפי שמורשי
 .סבירשיקול דעתו/ם ה

 
זה חכירה, שטר מכר, שטר חכירה, חול כל מסמך, בקשה, הצהרה , ע נוובמקומ נוילחתום בשמ .2

תא, בקשה לכתב התחייבות כנ, מש"ח, שטר משחכירה שה להעברת זכויותשטר העברת זכויות, בק
ה המכר עם הממכר לרישום משכנתא, הודעות משכון זכויות חוזיות, ו/או כל  מסמך הנזכר בחוז

קול חוץ לפי ראות עיניו ושיהסכם המכר ו/או כל מסמך הנקעין, כמפורט בן ו/או המקרו/או הבניי
, כדי לרשום אות כל דיןורת הסכם המכר והלהוראונו ובכפוף יי כוחשל כל אחד ממיופהסביר דעתו 

עין בבעלות או את הממכר ו/או חלקי/נו במקרק נוו/או להעביר בלשכת רשום המקרקעין על שמי
כוש המשותף, מחסן ו/או , וכן את חלקי הפרויקט, הררך אחרת אפשריתרה או בכל דבזכויות החכי

המכר, וכן לחתום  זהמוכרת על פי חומאת ה נודים(, אותם רכשחצר ו/או גג הצמודים לו )אם צמו
ים לצורך על כל תכנית, מפה, התחייבויות למיניהן, וכל מסמך אחר כאמור לעיל, שיהיו דרוש

רד ממשלתי ו/או ישום המקרקעין, והן בכל משכלל הן בלשכת רא יוצא מן הביצוע כל פעולה לל
וא חוזה נשדירות בפרויקט וכשי הו/או את זכויות ר נוה להבטיח את המוכרת ו/או אותאחר הבא

 המכר ו/או המתייחסים למקרקעין, ו/או לפרויקט ו/או לממכר הנ"ל כפי שיהיה מספר המקרקעין
דש ו/או רישום הבית/בתים ו/או חלוקה מח איחוד חלקותמפעם לפעם כתוצאה מפעולות 

ח וכ ייפוי ן הנ"ל ולחתום עלל ו/או חלקה ותת חלקות מהמקרקעישותפים על המקרקעין הנ"מ
הבטחת זכויות הרשות המקומית לצורך העברת שטחים המיועדים לצרכי ציבור ל בלתי חוזר

 מית.והעברתם על שם הרשות המקו
 
 ויות המוכרת.מן הכלל הבאה להבטיח את זכעולה ללא יוצא ולעשות כל פלחתום על כל מסמך  .3
 
וזאת ן בפנקסי המקרקעילבטלן ין, לייחד אותן והערות אזהרה בלשכת רשום המקרקע לרשום .4

, לטובת רוכשי דירות, לרבות רוכשי דירות מרוכשים ו/או לטובת המוכרת ו/או לטובת נוילטובת
טובת כל טובת הרשות המקומית ו/או לוכיו"ב, ו/או לברות ביטוח נקים ומוסדות כספיים ו/או חב

 רת.רשות מוסמכת אח
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ם הבניין שייבנה על המקרקעין שורושים לצורך ריכים הדעל כל המסמ נויומובמק נוילחתום בשמ .5

או בקשה לרישום /הנ"ל בפנקס בתים משותפים, לרבות בקשה לרישום הבניין כבית משותף ו
או בכל  ין כבית משותףותף ו/או בקשה לרישום הבנינפרד בבית המש דה ו/או אגףהממכר כיחי

, ו/או נוממיופי כוחי חדשל כל א הסביר ל דעתוראות עיניו ושיקו, לפי  רך חוקית אחרת על פי דיןד
כר ו/או בבנין ו/או בקשות לתיקון ו/או ביטול צו בתים משותפים, לרבות כל שינוי בצו הקשור בממ

, המשותף ולהצמידם לדירותורי, להוציא חלקים מהרכוש במקום הצו המק ישום צו חדשבקשה לר
שיקול דעתם ם סכם המכר ובהתאראות ההונון מוסכם לפי לרשום זיקת/ות הנאה, לרשום תק

הצביע , לשנות את התקנון, לקבל הודעות, להופיע, להשתתף, ולנושל כל אחד ממיופי כוחי הסביר
 . כם והוראות כל דיןוף להוראות ההסובכפ המשותףבאסיפות לניהול הבית 

 
עם כל חוזה  על כל נוובמקומ ונבכל חלק מהמקרקעין לחתום בשמי העביר ו/או לקבל זכויותל .6

או אישיות משפטית אחרת שהיא, בקשר לממכר ו/או למקרקעין ו/או ביחס לחכירתו ה אדם, חבר
בקשר לממכר, יהא מספרו של כל  נואו חובותיו/ נויתהקשור לרישום זכויו ו/או ביחס לכל עניין

 יה.ולות פרצלציה ו/או איחוד ופרצלצין אשר יהיה כתוצאה מפעחלק במקרקע
 
ע לביצוע פרצלציה ו/או איחוד ו/או חלוקה ו/או הפרדה של שטח וגבכל הנ נובמקומו נוימלפעול בש .7

אשר תבואנה כל החלקות  ( ו/או""החלקותיהיה )להלן: או שטחים במקרקעין יהיה מספרן אשר 
או קים מתוכם לצרכי ציבור, בתמורה סמוכים להם, ולהעביר חלבמקומן, ו/או מקרקעין אחרים ה

מין וסוג, ולצורך זה לחתום על כל בקשה, הצהרה, שטרי ל ל זיקת הנאה מכעניק כללא תמורה, לה
 הרה הרשומותערות אזר על דרכים, ייחוד האיחוד, שטרי חלוקה, שטרי הפרדה, שטרי ויתו

אמור והכל בכפוף ל כיוצ"בלחלקות ו נופיננסי מטעמלטובתנו ו/או לבנק למשכנתאות ו/או מוסד 
 .המכרהסכם ב

 
ם שיתוף ו/או חלוקה וצרופותיהם, לרבות התשריט הנלווה להם, סכעל ה נוובמקומ נויבשמלחתום  .8

 ם המכר.ככתוב בהסכ נוויותילהם, והכל בהתאם לזכהמתייחס למקרקעין ולמקרקעין סמוכים 
 
 י ו/או בניה נוספת שתרצה המוכרתבקשה להיתר בניה, לשינולכל  נוובמקומ נולהסכים בשמי .9

ם, וכן להסכים לכל בקשה שתוגש כאמור להקלה, ו/או ליאו מקרקעין גובעין ו/לבקש לגבי המקרק
ות הודע נומקומוב נושמ, ולקבל ב1965 -כ"ה שימוש חורג כמשמעותן בחוק התכנון והבניה, התש

 על פי דין בקשר לכך.
 

י ו/או עירונ מוסד ממשלתי ו/אובפני כל רשות ו/או גוף ו/או  נוובמקומ נוו להופיע בשמיו/א נוגלייצ .10
או אחר כלשהוא, בלשכת רישום המקרקעין, הממונה על המרשם ו/או המפקח על ו/ציבורי 

ו/או מחלקת מדידות פקיד שומה  ין ו/או, מנהל מס שבח מקרקעהמרשם ו/או רשם המקרקעין
ל )להלן: כונות, במשרדי רשות מקרקעי ישראלמיניהם, ו/או ברשם המשו/או ועדות בנין ערים 

ו/או אחר ובפני כל ערכאה משפטית ו/או כל סמכות שלטונית י במוסד מוניציפלו/או  ("רמ"י"
דון ו/או פי כל חוק לכים על הלשכות כאמור, המוסמאחרת ו/או בפני כל נושא משרה במשרדים ו

 ר הנ"ל ובביצוע מטרותיו, ולעשותו/או בעקיפין בהסכם המכלפסוק בכל עניין הקשור במישרין 
תעודות, בקשות, חוזים לרבות חוזי חכירה, , על הצהרות נוומובמק ונו/או לחתום בשמ

ה ו/או או חכירסקאות, שטרות מכר ו/התחייבויות, תביעות, ויתורים, קבלות, תכניות, מפות, ע
וכל תיקון ו/או שינוי תוף, תקנון בית משותף, תא, שעבוד, זיקות הנאה למיניהן, הסכמי שימשכנ

בת אחת או מזמן לזמן, לחוד ו/או ב ת ובין בחלקים,בשלמו ם הנ"ל, והכל ביןשל המסמכי
שיקול ראות עיניו ועל פי  בשותפות עם כל אדם, חברה ו/או אישיות משפטית אחרת, ולנקוט לפי

ו/או חלק  המועילים לשם ביצוע כל כל הצעדים ו/או בכל האמצעים הדרושים ו/אוב הסביר עתוד
 מקרקעין.ו/או בכר ו/או בפרויקט מהפעולות הנוגעות בממ

 
את כל התשלומים, המסים, האגרות, הארנונות, וההיטלים  נו, ועל חשבוננוובמקומ נולם בשמלש .11

צורך השגת כל אישור ו/או תעודה ו/או כל , ושידרשו לל הממכרו/או ע נויהחלים עלילמיניהם, 
 לעיל ולהלן.ח זה, ונזכרות בייפוי כביצוע ו/או רישום כל הפעולות ה סמך שיידרש כדין, לצורךמ

 
בלשכת רישום המקרקעין זכות בעלות ו/או זכות חכירה ו/או זכות אחרת לגבי  נוילרשום על שמ .12

 על הממכר. נוללנכון כדי לבטל את הזכות שולה שימצאו ת כל פענשוא חוזה המכר לעשוהממכר 
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את זכות הבעלות ו/או זכות למשכן ולשעבד  .13 יהו/או שתה נולש חרת שיה ו/או כל זכות אהחכיר
במקרקעין, במשכנתא בדרגה ראשונה או שניה ו/או בכל דרך שימצאו לנכון כל אחד ממיופי  נול

" או יפיננס מוסדאו " "הבנק)להלן: " ברת ביטוח ננסי ו/או חמוסד פיו/או  לטובת כל בנק ,נוכוח
י התנאים ות, לפשכנתא או כמשכנתאו לפקודתו או בכל צורה ואופן כמ( א"הביטוח חברת"

, וזאת להבטחת סילוק כל או המוסד הפיננסי או חברת הביטוח תקופה כפי שיורה הבנקה ולאות
 מאתינוו/או לחברה  ו/או חברת הביטוחסד הפיננסי או למו/ו ו/או שיגיעו לבנק הסכומים המגיעים

, וחת הביטד הפיננסי או חבראו המוס באותו סכום שיורה הבנק הגבלה בסכום הכולל ו/אוללא 
 אמור בהסכם המכר. ל והכל בהתאם

 
חובה לעשות כן על  עלינוהמוכרת, אם חלה  נושמסרה ל הערבויותעל פקיעת  המלווה בנקללהודיע  .14

 המכר.י חוזה פ
 

הרשויות והגורמים הנוגעים כרת, כדין, להודיע לכל לבין המו נואם יבוטל חוזה המכר שנחתם בינ .15
אישורים על כך. להסכים לביטול ולבטל  נובמקומו נור, ולקבל בשמזה המכ, אודות ביטול חולענין

מה רה שנרשהוא, לרבות הערת אזהבכל מרשם ש נוכל הערה ו/או התחייבות שנרשמו לטובת
ירשם הבניין מה ו/או ליחדה לממכר כשאם נרשמה, בגין הממכר, למחקה ולחזור לרש ,נולטובת

 ים לצורך כך.רשך ו/או שטר הנדעל מסמ נוובמקומ נובשמ כבית משותף, ולחתום
 

נתא בגין הממכר וזאת לצורך רישום משכ נולהסכים לביטול הערת האזהרה שנרשמה לטובת .16
הערת  ן, וכן לרשום לאחר רישום המשכנתא הנ"ל אתיקט במקרקעיוה לפרומלוה בנקהלטובת 

 .נוהאזהרה לטובת
 

חר ו/או לאחר עם זכות לאלק מהן, לעו"ד ו כל חהסמכויות שבו, א ח זה על כלולהעביר ייפוי כ .17
ראות עיניהם  הנ"ל לפי נוהעברה לאחרים, לפטרם ו/או למנות אחרים במקומם ולנהל את עניינ

 את מעשיהם יםמאשר ווהננהנ"ל  נוצאו לנכון ולמועיל בקשר עם עניינל צעדים שימלעשות כובכלל 
 .ח זה מראשויפוי כו/או מעשי ממלאי המקום בתוקף י

 
בא/י כוחי יטפלו בהעברת הממכר ו/או המקרקעין ו/או בכל האמור לעיל ו/או  כי מיםמסכי והננ .18

עביר הממשכן, המלווה המוכרת, המ/ם הקונהוגם בש נווזה גם בשמבטיפול במשרד ספרי האח
 המוכרת לשם ביצועשמיופי כוחי רשאים לייצג אף את  נוכי ידוע ל יםמצהיר וו/או הצד השני, והננ

 ח זה לעיל ולהלן.והנזכרות בייפוי כת או חלק מהפעולוכל ו/
 

 ' ועל כן לאות צד גאחר ותלויות בו זכויח זה הוא בלתי חוזר יפורש במובן הרחב ביותר מוייפוי כ .19
 נואת כל הפעולות שיעשו באי כוחבזאת  יםמאשר ונוי והננח זה ניתן לביטול ו/או לשיויהיה ייפוי כ

ו/או ימונה  נולעולמ נלךישאר בתוקפו גם אם חס וחלילה ה ח זוה, ייפוי כח זוכ הנ"ל בתוקף ייפוי
ית בכל המשפט נותיואת כשר אבדנל ו/או אם חו"ח אפוטרופוס ו/או כונס נכסים בפשיטת רג נול

 דרך אחרת.
 

ק מהמקרקעין תייחס אך ורק לנכסים המהווים חלזה הוא מיוחד )פרטי( ומח והרשאה וייפוי כ .20
למקרקעין מספרי גוש ו/או חלקות אחרים, ככל שיינתנו, בעקבות ו יל, גם אם ינתנרתם לעכהגד

בפנקסי הבתים  י רמ"י ו/אואו בספרבפנקסי המקרקעין ו/ פרצלציה, בין שנכסים אלה נרשמו כבר
או /וצאה מרישום ו/או חידוש רישום ויווצרו וירשמו כאמור כתהמשותפים ובין שנכסים אלה 

ו רישום בית משותף ו/או צו לתיקון רישום בית משותף ו/או צ או חלוקה ו/או/פרדה ותיקון ו/או ה
 כתוצאה מכל פעולה אחרת.

 
ח זה, אלא באמצעות ואמורות לעיל בייפוי כמהפעולות ה ל פעולהלעשות כ םרשאי נהיה לא חנואנ .21

 או מי מהם. נוכוחאו על פי הסכמה בכתב של מיופי  או מי מהם, נומיופי כוח
 

 :________ ______ שנתלחודש  __היום ם על החתו תיה באלראי
 

 
________________________    _____________________ 

      ______________            ________________ 
       

 
, ברח' , עו"ד ______________, בכתובתיהופיעו בפניי ____________הריני לאשר כי ביום 

____________ ת.ז.  -___________ ות.ז.   __________ , גב'/מר_____________________
 זה בפניי.  יפוי כחזהות שלהם וחתמו על אשר הזדהו בפניי ע"י תעודת ה,  ___________

 
 

              
 הדיןחתימת עורך            
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 היתר בניה נספח -' יבנספח 

 
 _______ת.ז. _______ הקונה: שם 

 : בשלמותבממכר חלק
 כתובת: _______ , _______

 
 דירה מס' __, בניין __ )מגרש מס' __(

 "(הקונה)להלן: "
 

" החוזהאו "/" והסכם הרכישה" " ו/אוההסכםירה )להלן: "כם לרכישת דנחתם הסובין הצדדים  הואיל
חלק  19592כגוש דועים עין היידי המוכרת במקרק"( בפרויקט אשר נבנה על הרכישה חוזהו/או "

 "(;המקרקעין" -)להלן   בנהריה  85-ו 65מחלקות 

נמכרות בשלב לק מהדירות ם וחיפיורפים להסכם אינם סווידוע לקונה כי התכניות והמפרט המצ והואיל
כי כר ונספחי ההסכם וכן אין ודאות מוכנות מלוא תכניות המ אשר בו טרם יהיוPre-Sale  -ה

היתר בניה ו/או לבנות על פיהם את "הבניין" או  הםמכוחם או על פיהוציא המוכרת תוכל ל
יתר בניה תקבל העד חתימת ההסכם טרם ה"הדירה" ו/או "הפרויקט" וכן ידוע לקונה כי, במו

מן של התכניות לצורכי טרם הושלמה הכנתן ורישוקמת הדירה ו/או הבניין ו/או הפרויקט וכן לה
 הפרוייקט; רישום של 

 בוטל. לוהואי

ה עליה לסטות המוכרת ו/או יהי ותבחר תר הבנייה, ייתכןשעל מנת לקבל את הי לקונה והודע והואיל
ו/או  3'יא -ו 2'יא,1'יא', ימהתכניות ו/או המפרט ו/או תיאור הדירה המצורפים להסכם כנספחים 

ן ו/או הפרויקט, ידה, בכל הקשור לבניית הדירה ו/או הבניי ל שהוגשו עלתר ככמהבקשות להי
להסכם,  ים מאלה המצורפיםרט שונלתכניות ו/או למפהבניה, אם יינתן, יתייחס  שהיתרבאופן 

פר בין היתר וכדוגמה בלבד, בכל הנוגע לשטח המגרש, לצורת הבניין, מיקומו על המקרקעין, למס
מעברים וזיקות למידות הדירה, לתכניות החניה והפיתוח, ל יור בבניין,ות הדהקומות, למספר יחיד

 ני הפרויקט וכיוב';בניי הנאה בין
 

 לקמן:מוסכם ומותנה כד לפיכך
 
בתוספת זו תהיה אותה משמעות הנתונה להם בהסכם, אלא אם נאמר במפורש פרשנות למונחים  .1

 אחרת.
 

 :תכניות ומפרט טכני .2

בלת כי הינו רוכש את הדירה בשלב מוקדם, טרם קהודע לקונה סכם, על אף כל דבר האמור בה .2.1

ת הדירה ו/או תכניו לכך, הודע לו כי , ובהתאםPre-Sale -בשלב ה מקריםהיתר בניה ובחלק מה
יין ו/או המגרש ו/או הפרויקט ו/או המפרט הטכני שצורפו להסכם כנספחים, אינם מלאים, הבנ

סופי לכשיתקבל וכי ייתכנו השלמות של יתר הבניה האם להונתונים לשינויים בהת אינם סופיים
דירה, לב זה של תכנון ההטכני אשר אינם ידועים בש במפרטיות ותיקונן ושל פרטים התכנ

 ו/או שינויים של התכניות ו/או הפרטים במפרט הטכני.הבניין והפרויקט 

 

ויים בתכנון הסופי יתרי בניה כאמור, יתכנו שינובא לידיעת הקונה, כי הואיל וטרם ניתנו הה .2.2
ינתן מהיתר הבניה שיוצאה ה וכתאו הדירה. עם זאת, במידרויקט ו/או הבניין ו/המאושר של הפ

לעומת תיאורם בתוכניות ובמפרט דירה , כיווניה וקומת היקומהשתנה שטח הדירה, מי
 –ק המכר )דירות(, תשל"ג תאם לחוותרות בהבשיעור העולה על הסטיות המהמצורפים להסכם 

את  ה, יהא הקונה זכאי לבטלשל הקונה בדירשיש בו כדי לגרוע מן השימוש הסביר , 1973
 .מורכאהודעה לקונה על שינוי  ןיום מיום מת 30הסכם בתוך ה

 

 זו על פי האמור בנספח זהלבטל את ההסכם, ככל שעמדה לו כ וזכות לא ניצלשהקונה  במקרה .2.3
במקום המעודכנים, והם יחליפו ויבואו  סכם התכניות ו/או המפרטו להיצורפ, בהסכם המכרו

ובלבד שנתנה  אוהקונה חתם עליהם ובין אם לן אם שצורפו להסכם, וזאת בי התכניות והמפרט
 .שותתוכניות החדמפרט ובין בפשרות לעיאלקונה ה
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 היתר בניה .3

"( לא ה להיתרהתקופימת ההסכם )להלן: "ממועד חת חודשים 6יה ותוך מוסכם בזאת כי ה
אז  וזאת מכל סיבה שהיא, כי"(, היתר הבניהדי המוכרת היתר לבניית הדירה )להלן: "יתקבל בי

ל רצונו לבטל את החוזה , בהודעה בלתי מסויגת בכתב, ע מוכרתא רשאי להודיע ליה נהוקה
ותו של הקונה לביטול מובהר כי זכלהלן. 7ף ות סעי"(, ויחולו הוראהודעת הביטול: ")להלן

 .יה בידי המוכרתעד למועד קבלת היתר הבנההסכם כאמור לעיל, תעמוד לקונה 
 

בשל הגשת התנגדויות ו/או  בקבלת היתר בנייהור חול איחיובהר כי ככל וילמען הסר ספק 
גם מועד מסירת  של המוכרת, ידחה בהתאם יטתםים וכיו"ב ו/או בנושאים שאינם בשלערר

 נ"לה רעה או העיכובההפ למשך מקבילהפת זמן בתקוהחזקה בדירה כהגדרתו בהסכם המכר 
נגרם עקב נסיבות שלא  כאמורתקיימות התנאי הכי העיכוב ב ההוכיח תרשהמוכ ובלבד

 .ה למנוע את קיומןתיהי הא לא יכליוהשל המוכרת  הבשליטת

 

 מויותת ובכסטיות  במידו .4

מיקומו של הבניין ו/או הדירה ו/או מיקומה של הדירה ו/או  המגרש שטחכי במקרה בו יסתבר  .4.1
אביזרים ה מידות שלב, וכן שקיימות סטיות 2%ת ביותר מאשר היתר הבניה שונו על פי

( "סטיות מהותיות")להלן:  שינוי במקום המחסן ו/או החניה או, 5%מפרט הטכני העולה על שב
של סטייה כאמור, והקונה יהיה זכאי לבטל את ההסכם  ת לקונה בכתב על קיומההמוכרתודיע 

דעה קבלת ההוים בלבד ממועד ימ 30בתוך זאת שתימסר למוכרת ו ודעה בלתי מסויגת בכתב,בה
 להלן. 7ות סעיף "(, ויחולו הוראתבמידות ובכמויו תקופת ההודעה לסטייה" )להלן: ע"י הקונה

יה במידות מהלך תקופת ההודעה לסטימור לעיל, בהזכות לביטול כאלא מימש הקונה את  .4.2
מובהר  .הזכות הקונה לביטול על פי סעיף ז , תפקעפתוח ההודעה הנוסולאחר משל ובכמויות

ספי או אחר( ו/או לקבלת פיצוי כלשהו מהמוכרת )כרה כאמור לא יהא זכאי לקונה כי במק
 ן.ם ו/או על פי דילביטול ההסכם ו/או לכל סעד אחר על פי ההסכ

 מחיר למשתכןב מכר דירה .5
ז כהגדרתו בחוזה המכר והמוכרת נאי המכרנבנה בהתאם לת נה כי הבניין בו מצויה הדירה,ידוע לקו

התאם לתנאי ב כדירות מחיר למשתכן פרויקטבמיחידות הדיור שיבנו  218וייבת למכור לפחות מח
לבקש לרבות  וונת המוכרתו נוכח הקלה שבכלרבות יחידות שיתווספ, . יתרת יחידות הדיורהמכרז

 1965 –נייה, התשכ"ה כנון והבלהוראות חוק התבהתאם לדין ובהתאם  שבס כחלוןהקלות לפי 
ת ימכר על ידי המוכרת שלא במסגריכולות לה, ראות המכרזדכנו מכוחו ובכפוף להווהתקנות שעו

 מחיר למשתכן )בתנאי ומחירי שוק חופשי(.

 בוטל  .6

 ביטול ההסכם .7

 חולנה ההוראות הבאות:נספח זה, תל פי הוראותטול ההסכם עבכל מקרה של בי

 .כרתקבלת הודעת הביטול בפועל בידי המוורק עם  יכנס לתוקפו אךהביטול  .7.1

ביטול לשלטונות מיסוי מקרקעין כם ביטול ותצהיר פי דרישת המוכרת, על הס, ליחתוםהקונה   .7.2
להלן,  7.3יף ור בסעיטול ההסכם כדין ובכפוף לאמבוכן על כל מסמך אחר, ככל שיידרש, לצורך 

 שנמסרו, מבלי שמומשו. לו בהתאם להסכם, ככל ורלהשיב למוכרת את כל הבטוחות שנמס

נאים פוף להתקיימות התהביטול אצל המוכרת, ובכים ממועד קבלת הודעת ימ 10בתוך  .7.3
 המצטברים כדלקמן:

, תוך טענה ו/או דרישה לזכות בנכס בגין כלהקונה חתם על מסמכי ביטול והעדר תביעות  .7.3.1
ם בסעיף יתר המסמכים המפורטיון שמירה על כל טענה אחרת ככל שעומדת לו על פי די

 לעיל. 7.2

שלא מחמת בוטלו  אות ההסכם, ככל שניתנו,תנו לקונה בהתאם להורכל הבטוחות שני .7.3.2
 . מימושן
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ההסכם ובהתאם לקבוע ים מהמועד בו בוטל ימ 45תוך  .7.3.3
כומים ששילם למוכרת על חשבון יוחזרו לקונה מלוא הס המכר,כם בהוראות הס

להחזיר לבנק בגין  תהמוכר בניכוי הסכומים שיהא עלבערכם הריאלי, התמורה, 
רך רכישת הדירה על פי יד לו הלוואה לצוק שהעמככל שקיבל הקונה מבנ הלוואה,

לבד שלא )ובמוכרת לבנק הקונה ובהתאם לסכום שייקבע בנק הקונה התחייבות של ה
כן, -כמו. נה זכאי להשבתו כאמור לעיל(, בניכוי עמלות בנקאיותיעלה על הסכום שהקו

אם פטיות של המוכרת, בהתי ההשתתפות בהוצאותיה המשכש תשלומיושבו לידי הרו
 הזכויות בדירה על שם, וזאת באופן יחסי לפעולות רישום כרלהסכם המ 12.2יף לסע

 .ליטוהרוכש אשר בוצעו עד למועד הב

 

על  ולות שתידרשנה על ידי הרשויות המוסמכות, לרבות חתימהאת כל הפע יבצעוהצדדים  .7.4
אחר שיהא ל מסמך ד של המוכרת כלעיל, ו/או להמציא לעוה" 7.2סעיף המסמכים המפורטים ב

 כרת ו/או בא כוחה., הכל על פי דרישת המונחוץ לצורך כך

 

 

 

 כללי .8

 רת הודעות.מור בהוראות חוזה המכר למסיה תהיינה כאמסירת הודעות בהתאם לנספח ז .8.1

 נה הוראות תוספת זו.האמור בתוספת זו, תגבר ככל שקיימת סתירה בין ההסכם ונספחיו לבין .8.2
 
 
 

 :חתוםה על הצדדים ובא ולראיה
 

 
 
 
 
 
 

 הקונה  החברה
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 ' גנספח י

גורם מממן בהסכם התקשרה עם לרוכש החותם על הסכם לרכישת דירה במועד בו המוכרת טרם הבהרה 
 סי לפרויקטליווי פיננ

 
" החוזה" ו/או "הסכם הרכישה"" ו/או ההסכםה )להלן: "ובין הצדדים נחתם הסכם לרכישת דיר הואיל

חלק  19592גוש כרת במקרקעין הידועים כקט אשר נבנה על ידי המובפרוי "(חוזה הרכישה"ו/או 
 "(;יןהמקרקע" -בנהריה )להלן   85-ו 65מחלקות 

, להיתר הבקשה באישור , בין היתר,מותנהחוזה הרכישה  של תוקפוכי רוכש החברה הודיעה לו ילוהוא
 שוברים פנקס מסירתבלתוקף,  ניסתווכבהסכם ליווי עם תאגיד פיננסי  תבהתקשרות המוכר

 ( וכן באישור המדינה ]ככל שיידרש[ למכירת"ההיתר" להלן:) לפרויקט בנייה היתר ןובמת רוכשל
[ "המתל"תנאי ' ]נספח ט בנספח כמפורט הכלו", כןמחיר למשתדרתה להלן כדירת "הדירה כהג

 ;י נפרד הימנותכחלק בל הרכישהף לחוזה המצור

בנק  על ידיד חתימת חוזה זה עד למועלחברה  שהועמדו לוואותההשהיעה לקונה והחברה הוד והואיל
 ("וולת'סטון")להלן: ל בע"מ ן גשם קפיט( ווולת'סטו"דיסקונט"דיסקונט לישראל בע"מ )להלן: 

ללא , הראשונ בדרגהשום משכנתא שעבודים והתחייבות לרי דיסקונטנרשמו לטובת  ןושמכוח
ודים בדרגה ולטובת "וולתסטון" שיעבקעין, במקר המוכרת ותזכוי מלוא עלהגבלה בסכום, 

ת'סטון ביחד: סקונט ווול)להלן די במקרקעין, המוכרת זכויות מלוא על הגבלה בסכוםללא  שנייה,
)דירות( )הבטחת השקעות "ליווי פיננסי", כהגדרתו בחוק המכר  תמהוו ןאינ( ים""בעלי השיעבוד

 תדתמתע החברה(, וכי "שקעותבטחת הה "חוק המכרן: )להל 1974-ל רוכשי דירות(, תשל"הש
 .כהגדרתו בחוזה הרכישה המלווה הבנק מאת הפרויקט להקמת" פיננסי ליווילקבל "

  :ש כדלקמןתימתו על נספח זה מאשר הרוכבחלפיכך 
 
ללא הגבלה בסכום ושנייה ה נם ומשועבדים בדרגה ראשוהמקרקעין ממושכניכי החברה הודיעה לקונה  .1

רוכשי הדירות יות קודמות וגוברות על זכו ,בעלי השיעבודיםזכויות , וכי בעלי השיעבודיםלטובת 
 .בפרויקט

 
בהסכם  ורויקט, כי לא התקשר"תאגיד מלווה" של הפ םאינ םי השיעבודיבעלכי  החברה הודיעה לקונה .2

פיקוח על ם כל מילא מקיי בעלי השיעבודיםי כפרויקט על המקרקעין, ו למתן  ליווי פיננסי להקמת
 ם שישלם הרוכש לחברה.המקרקעין ו/או על הכספישיוקם על ידי החברה על ט ככל פרויק
 

ערבויות לפי החוק  להעמיד  וולא התחייב והעמידלא  עבודיםבעלי השיכי חהברה הודיעה לקונה  .3
 לרוכשים.

 
ו עקיפה כלפי בכל סוג של אחריות ישירה ו/א יםאשנו םאינ בעלי השיעבודיםכי החברה הודיעה לקונה  .4

 .רוכשיםה
 

אינם רשאים לרשום הערת אזהרה לטובתם ואינם ט רוכשי הדירות בפרויקכי החברה הודיעה לקונה  .5
כר ו/או מכתב החרגה מותנה ו/או מכתב החרגה ערבות על פי חוק המ יעבודיםמבעלי השל זכאים לקב

 סופי.
 

ספי השבת כתהיה אחראית ל המוכרתרה של ביטול הסכם/י המכר, קכי במברה הודיעה לקונה הח .6
אין כל אחריות מכל מין וסוג שהוא כלפיי  בודיםלבעלי השיע, והשיעבודיםבעלי הרוכשים, ולא 

ג שהוא להשבת הכספים לרוכשים, כולם או חלקם, כל אחריות מכל מין וסו הםל לרבות אין הרוכשים,
שבו להם לא יו וסוג, מקום בו בכל טענה ו/או דרישה מכל מין דיםובעלי השיעבם לא יבואו לוהרוכשי

 חלקם. הכספים כולם או
 

ל ויתבטל , ו/או ככםבעלי השיעבודיבמקרה של מימוש השעבודים על ידי  כיקונה החברה הודיעה ל .7
ים לא יעלו כל טענה לה, והרוכש מויהיה להשיב לרוכשים את הכספים ששיל כרתהמוהסכם המכר, על 

ולא  וכרתמשר עם הכספים ששילמו לאו בק/עם ההסכם/ים ו בקשר בעלי השיעבודיםתביעה כלפי  וו/א
בו להם הכספים אם לא הוש ריעו למימוש ולא יטענו לכל סוג של זכויות במקרקעין, גםיתנגדו ולא יפ

 .כולם או חלקם
 :החתום על הצדדים באו ולראיה
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