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 הסכם מכר דירה  

 בפרויקט "מחיר למשתכן"
 

 _______ שנת ביום ____ לחודש _______, _________שנערך ונחתם ב
 
 

   בין:
 בע"מ אשקלון הצעירהמשכנות   

 515694560ח.פ.    
 בני ברק 23בר כוכבא מרח'    

 
 ;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
 

 קות, חלק מחל1200כי היא בעלת זכויות החכירה במקרקעין הידועים כגוש מצהירה והחברה  הואיל
 4,866-באשקלון, בשטח כולל של כ 1006מפורטת מס' תמל/ לפי תכנית 129במגרש  69 -ו 68, 63

תכן[ מס' "המקרקעין"(, וזאת מכח זכייתה במכרז רמ"י ]מחיר למש -מ"ר, באשקלון )להלן 
 ; )להלן: "המכרז"(311/2016ים/

 
 

 78המוגדר כולל  הבניההיקף , "(התב"ע" –על המקרקעין, )להלן  ועפ"י הוראות התב"ע החלה והואיל:
דות לשיווק במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן" יחידות דיור המיוע 55וכן יחידות דיור לפחות, מת

 המיועדות לשיווק לשוק החופשי. לפחות יחידות דיור  23 -ו
 

תאם לחוק בקשת החברה להקלות בה אשקלוןיה לתכנון ובנ רה על ידי הועדה המקומיתואוש והואיל:
לרבות הקלות לפי שבס כחלון  והתקנות שעודכנו מכוחו, 1956 – והבנייה התשכ"ה התכנון

י הפרויקט כהגדרתו מיועדות לשיווק לשוק החופשי, ולפיכך צפוה יחידות דיור 23לתוספת של 
 ת נוספות מעבר למוגדר בתב"ע.להלן לכלול יחידו

 
 
 

 כהגדרתו להלן ויקטרפהקמת לה ר בנייהשה להיתלמוסדות התכנון בק להגישהחברה בכוונת ו    יל:ואוה
 "(;הבקשה להיתר)להלן: "

 
"הסכם  –והפרויקט מלווה על ידי הגוף המלווה, כהגדרתו להלן, בהסכם ליווי מלא ]להלן  והואיל:

בהתאם להוראות חוק המכר  יסת ביטוח[ אשר יכלול העמדת בטוחות לקונה מסוג פולהליווי"
 הבטחת המכר חוק)להלן: " 1974 –ל"ה שת ,דירות[ ות[ ]הבטחת השקעות של רוכשי]דיר

 "(;השקעות
 

 קומת הקרקע לה __ מעירה __ קומגרש __ בניין __ דמ
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י תשועבדנה/משועבדות זכויות החברה במקרקעין ובפרויקט לטובת ווליולצורך קיום הסכם ה והואיל
 "(.השעבודהמלווה, בשעבוד ומשכנתא ראשונים בדרגה, ללא הגבלה בסכום )להלן: " גוףה

 
חודשים ממועד חתימת  6 תוךב ם הליווי לתוקףסכה סיכנ ו/אובניה  היתר לא יינתןשל ככו והואיל

היעדר היתר ]נספח " יב בנספח טכמפור הכל  רשאי לבטל את ההסכם , הרוכש יהיההסכם זה
  ;הימנו ה כחלק בלתי נפרד[ המצורף לחוזה ז"בניה

 
ין שיוקם על גבי המקרקע( "המבנה")להלן:  בניין ____________קשה להיתר, לבם תאבהו והואיל

מעל קומת  בקומה _________המיועדת לשיווק במסגרת "מחיר למשתכן" דירה   יכלול
)כולל וללת ____ חדרים כה ת בתוכנית המבנה כדירה מס' זמני __________,מנסו, המהקרקע

ליה יוצמדו ואשר א ומרפסת מטבח, ונוחיות, חדרחדרי אמבט  (,, חדרי שינה וממ"דחדר מגורים
 ףהמשותוחלק יחסי מהרכוש  מסוג_________ חניה מס' _____ ,_מס' ________מחסן 

 כםק בלתי נפרד מהסהמהווים חל מפרטר ובכמפורט בתשריטי המכ כלה "(,הדירה" -להלן )
 ה;ז

 
 בנקהשויות ובדרישות הר המכרז, הוראות ,ההיתר הירה כי יהא עליה לעמוד בתנאירה מצוהחב והואיל

 ;ת הגז בקשר למבנה ולדירותובדרישות חברת חשמל וחבר המלווה
 

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

 
בה, והחברה זכויות החכירה ירה הנ"ל ותקנה לו את עבורו את הד שהחברה תקים ונהקהן וברצו  והואיל

את הדירה עבור הקונה לבנות  התנאי המתלהוהתקיימות סכם זה תנאי הכפוף ל מתחייבת
ת כבי דת לאחר רישום המבנהפרנ ולהקנות לו את זכויות החכירה בה בתור יחידת רישום

 .1969 –שכ"ט ת ן,אות חוק המקרקעיותף לפי הורמש
 

 : מןיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקפל
 
 

 ים וכותרותנספח מבוא, .1

 סעיפיו.מהווה חלק בלתי נפרד מיתר תנאיו ו כם זהא להסבוהמ 1.1

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

 .אליו בפועל ורפון שצמפורשות ולחלופי

ורכי קריאה בלבד, ואין להשתמש בהן לצת הוחוזה נועדו לנ םכהסכותרות הסעיפים ב 1.3

 ו.התניות המפורטות ב פרשנות

וזה" את המסמכים הבאים המהווים בע במפורש אחרת בין הצדדים כולל "החא יקאם ל 1.4

 בלתי נפרד ממנו:חלק 

 חוזה". " מסמך זה שכותרתו 1.4.1

 ומועדים. ומיםתשל -נספח א'  1.4.2

 הבטחת השקעות. המכר י חוקבטוחות לפ ןיניחובת יידוע לע -נספח ב'  1.4.3

 אתר הבניה.טיחות ברי בסד  -נספח ג'  1.4.4

 ותף.מהרכוש המש הוצאת חלקיםגבי תקנון הבית המשותף וות לתוספ - נספח ד' 1.4.5

 התחייבות להימנע מהעברת זכויות לנתין זר. -  נספח ה' 1.4.6

 –ת ובייכתב התחדירת מחיר למשתכן / רוכש  הרדי חסרכתב התחייבות  - ו' חנספ 1.4.7

 .ר למשתכןוכש דירת מחימשפר דיור ר

 רים.קע ביעוד מגוהיר חסר קרצת - נספח ז' 1.4.8

 .פיננסי נספח ליווי -פח ח' סנ 1.4.9
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 חוזר. וח בלתיייפוי כ - 'ט נספח 1.4.10

 פרט טכני.מ -נספח י'  1.4.11

 ה.ריתוכניות הד - 1'אינספח  1.4.12

 .ןייהבנ כניותות - 2'אינספח  1.4.13

 תכנית שטחי הרכוש המשותף. - 3'אינספח  1.4.14

 .ניההיתר בהיעדר נספח  – 'ביח נספ 1.4.15

 

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

החוזה ו/או בין הוראות מהוראותיו של מסמך במסמך אחר של לבין הוראות שהחוזה 

ורה הרחבה ביותר ואף הוראה לא ראות בצרשו ההונן לבין עצמן,  יפוכלשהו של החוזה בי

 קפלמען הסר ס. ששהדבר ייאמר במפור כלחרת אלא אם וכלצמצם הוראה א האכב תפורש

גברו הוראות שאים טכניים יות ההסכם, בנויגברו הורא טישפין ממקרה של מחלוקת בעניב

 יגברו התוכניות.  שאים תכנוניים של הדירה והמבנהוהמפרט הטכני ובנ

 -בלשון זכר  . האמור בחוזהךפילה אף לשון רבים במשמע, וכן -שון יחיד חוזה בלהאמור ב 1.6

 וכן להיפך.לשון נקבה במשמע,  אף

 

 ותדרגה 1.8

כאמור, תהא גרוע מכל הגדרה או בגופו ובלי לוא לחוזה מבב אחרתנוסף על כל הגדרה 

 בחוזה זה למונחים הבאים המשמעות שלצדם:

יח"ד לכל היותר  55יחידות דיור מתוכן  101ם נים בסה"כ הכולליייבנ 2

 קמן:וט כדלנית "מחיר למשתכן" ועפ"י פררת תוכגסק במווות לשימיועד

 יח"ד.  63 לל , הכו(ומות )מעל שתי קומות קרקעק 14, בן 1 מס' בניין

 ח"ד. י 38, הכולל קומות קרקע( 2)מעל קומות  9, בן 2מס' בניין 

עזר,  מבניתוח, פים, שטחי פיים משותות, שטחנים הבניינים חכן כוללי וכמ

לתוכנית אשר תאושר ו יוספחונה כם זלהוראות הס ' בהתאםכדו מחסנים

 התכנון לצורך מתן היתר בניה.  על ידי מוסדות

תהא רשאית לקבוע את סדר ההקמה של הבניינים החברה  בזה, כיהר מוב

ה חובה חלה עליוכי לא המכרז, ראות להו ףובכפו סבירעתה הלפי שיקול ד

 י.טנבאופן סימול יניםלבנות את כל  הבני

 "הפרויקט" 

 

 

כזית בניה כפי שיתפרסם מעת לעת ע"י הלשכה המרה ותתשוממדד 

שמי אחר וכל מדד ר וא במקומה,לסטטיסטיקה או כל גוף אחד שיב

 .שיחליפו

 "המדד"

ו גיד בנקאי, עימו/או תא יסיננד פמוסכל  אוהראל חברה לביטוח בע"מ ו/

יווי מתן ל, לצורך סביריקול דעתה הלהתקשר בהסכם, לפי שהמוכרת תבחר 

הוראות חוק פי על ד מלווה גיתאדרת בלבד שיעמוד בהג קטויפרפיננסי ל

 גוףה"

  "וההמלו
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 .השקעות תהמכר הבטח

אמנות בע"מ בנאמנות חשבון אשר נפתח על שם משמרת חברה לשרותי נ

בבנק לאומי לישראל בע"מ, סניף  הפרויקטנסי של לווי פינל החברר העבו

ר אח וןחשבכל או לחילופין  18974/93( מס' חשבון 783משכית )סניף מס' 

 .םובריפנקס השב מפורטתאם להב יחליף אותוש

"חשבון 

קט" הפרוי

 בון"חשאו 

 הליווי"

או  "הז"החו .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 במקאו יבואשר יחליפו ו/או יעדכנו ו/

 "ר"חוק המכ

נו ו/או ו/או יעדכ אשר יחליפו או כל חוק/ו 1969-טן, תשכ"קעיהמקרחוק 

 יבוא במקומו.

"חוק 

 המקרקעין"

 "התב"ע" קעין.המקר לחלות עכניות בניין עיר הוכל ת

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

 בהרשאתם. ו/או מטעמם בשמם ו/אועבורם ו/או 

 כ"ב"

  ת" וכרהמ

 העירייה"" .אשקלוןית ריעי

"הרשות  או

 קומית"המ

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

סיווג מתאים לביצוע העבודות  יובעל יםמורשאצל רשם הקבלנים ו יםרשומ

 לבניית הדירה והפרויקט.

 הקבלן""

 . מדההצו תיבית רק פסיקי חופלמלי המקסי בשיעורריבית 

 

 "ריבית

 רים"פיגו

ד לתאריך אחר שיקבע בהתאם להוראות או ע להסכם 7.1 פורט בסעיףמכ

 .להסכם 7.1סעיף 

"תאריך 

 או/" ומסירה

ד עו"מ

 המסירה"

  "רמ"י" מקרקעי ישראל.רשות 

 "המכרז" "י רמ"י.שנערך ע 311/2016ים/מכרז מס' 

ה וביתר ריחכדמי מקרקעין בחוק הרה מהוונת, כמשמעותה בחכי זכות

לתקופה של , רמ"ירקע / בעל הק על ידי פעםמידי פעם ב יםבעהנק התנאים

 ., ובהתאם לתנאי המכרזשנים 98

 "החכירה"

 חברהת הויחייבותה .2
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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 החיבויהתחי יולמילו הונלק הדירהרת למכיהסכם ו/או פי כל דין  על

ן על פי היתר בניה כדין וכי זכויותיה בדירה ובבניי מויוק הדירהו הבנייןכי רה ירה החבמצה

 .וי הפרויקטלצורך ליו המלווה גוףהשעבוד ו/או משכנתא למעט לטובת מכל  תנקיו

יבת חימתא היי וכ רזהמכיה עפ"י תוייבוימילאה את כל התח היאעוד מצהירה החברה כי 

ו/או האגרות המוטלים ו/או שיוטלו  מיסיםכל ה לם אתה ולשויותיבייחכל התא את למל

 .מכרזהמסגרת בעליה 

 )החל מיוםשנים  98, לתקופה של זכות חכירה מהוונת בדירה נהקובזה ל החברה מוכרת 2.2

להסכם ם תאבהשנים  98של וספת קופה נציה לתעם אופ( 9/7/2115ועד ליום  10/7/2017

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

הטכני הרצופים להסכם זה  רטלמפוה מטעמה את המבנה ואת הדירה בהתאם לתכנית הדיר

נאי היתר וכן לפי תמחייב במכרז רט המהמפיפחתו לא  ואשרהסכם הכחלק בלתי נפרד של 

 ובכפוף "(תהתוכני" -לן להו ייקראטכני המפרט הת הדירה וניתכ) דריכלת האכניוויה ותהבנ

 להיתר . בכל מקרה תקבע תכנית הדירה בהתאםהמלווה גוףת הסכם הליווי מול הלהוראו

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

חתימת  ועדממ חודשים 6 בתוך יתקבל היתר בניהא לא בזה כי היה ומסיבה כלשהיר מובה 2.3

 בו מקרה כזה, יושכם. בעל ביטול ההס תלמוכריע להוד הזכות  נהלקו -תעמוד  ,זהסכם ה

י, כנגד ביטול כל בטוחה ליאהרערכם בלחברה  שולמופים שידי הקונה מלוא הכסל

ל טענה ו/או תב לוותר על כנה יתחייב בכ. ובלבד שהקושניתנה לקונה )ככל שניתנה(

ו/או   דיןלו על פי חרת ככל שעומדת ה אכל טענרה על , תוך שמידירהבות דרישה לזכ

 ד למועדונה עוד לקכם כאמור לעיל, תעמהסה הקונה לביטול תו שלמובהר כי זכו .הסכם

 הבניה בידי המוכרת. תרהיקבלת 

כרת, בהוצאותיה המשפטיות של המוכן, יושבו לידי הרוכש תשלומי ההשתתפות -כמו

ם דירה על שרישום הזכויות בלות לפעו ן יחסי, וזאת באופלהלן 12.2בהתאם לסעיף 

 בתוך תתבצעור, בערכם הריאלי, אמכ בת כספיםל. השהביטו צעו עד למועדהרוכש אשר בו

 45 -בוטל ההסכם )במקרה של ביטול לאחר מסירת החזקה בדירה  וב עדמהמו םימי 45

 והכל  ,(בה לידי המוכרת את החזקההדירה והשיב  הרוכש פינה את מהמועד שבו ימים

  לחוזה. 13.7וראות שבסעיף ם להבהתא

גם יחול  – המחויביםבשינויים  –נספח היתר הבניהת ובזה כי הורא מובהר ומוסכם

צמדותיה בהתאם הה אשר אינו מאפשר את בניית הדירה ו/או יניהיתר בבו נתקבל  הבמקר

בשינויים"[.  יתר"ה –מעסקת המכר ]להלן  מכר המהוות חלק בלתי נפרדלתוכניות ה

היתר תקבל רוני, כי נאלקט דואר משלוחעות באמצחברה תודיע לקונה, קרה כזה, המב

כר. הקונה יהא המת יולתוכנ נויים ביחסת השיי מהולרבות הסבר מפורט לגב, בשינויים

זה לחברה על רצונו לבטל חוזה להודיע  -ממועד הודעת החברה  יום 30ך תו –רשאי 

ובלבד , יםלתנאי ההיתר בשינויוף ובהתאם פכלקיים את החוזה בולחלופין על רצונו 

 .ותדשתוכניות החה לכין באפשרות לעיהונה שנתנה לק
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תחייב הקונה לחתום על תוכניות מכר מ ר,כאמווזה את הח לקייםצונו הודיע הקונה על ר

 ידי החברה.-שות כן עלקשר זה, במועד בו יזומן לעעדכניות וכל מסמך אחר שיידרש בה

 .החוזהול יל לעניין ביטעלות החוזה, יחולו הורא נו לבטל אתוצהודיע הקונה על ר

 רבשב הד, ייחהאמורים שלעיל יםימ 30 -ה וםאת החלטתו בת יעבירככל שהקונה לא  

היתר כהודעה מצד הקונה בדבר רצונו לקיים את החוזה בכפוף ובהתאם לתנאי ה

פוי יעשות שימוש בילרתם להלן[ רשאים יהיו מיופי הכח ]כהגד . במקרה כזה,בשינויים

ידרש בהקשר חר שיות ו/או כל מסמך איות מכר עדכננה על תוכניהקושם הכח ולחתום ב

     . זה

אישורים מכל רשות כל ה תקבל ימים ממועד 70בתוך דירה הו מבנהההמוכרת תחל בבניית  2.4

התנאי ה לרבות התקיימות הדירין וינהבת לצורך בניי ידרשוו שישים ו/ארוהדמוסמכת, 

 לתוקף.וכניסת הסכם הליווי  המתלה

 ות המכרוכניולת המחייב בהתאם למפרט הטכנייבנו והמבנה וכרת מתחייבת כי הדירה מה 2.5

המצ"ב  ותוכניות המכר ת המפרטמע" לעולים בביצושינויים קוף ל", בכפ ההמצ"ב להסכם ז

היתר  ,כתוצאה מהוראות הדיןצעם ך לבירצ יהנויים אם יהף לשיבכפווכן  זהם סכלה

 התנאי המתלהבכפוף להוראות נספח ו ת או שינוין,כוסממוויות ההבנייה, או מהנחיות הרש

המפרט בל יהיה שונה משיתקתר ההישסכם ככל כש לבטל את ההלזכותו של הרוו

ף פוובכ תם להלןכהגדרוע צים קלים בבישינוימעבר ל ,להסכם זה המצורפותת תוכניווה

 ם.וספים עליהם יוסכם בכתב בין הצדדים, אם וככל שיוסכים נינוישל

 שטחן בי 2%לצורך סעיף זה פירושם: סטיות בשיעור של עד  ים קלים בביצוע"ינו"שי

יות בפועל, וכן סטות המיד לבין זה המצ"ב להסכםות כניוובת הדירה המופיע במפרט

, והכל דות בפועלהמי לבין טפרבמם המופיעים ביזרית האבין מידו 5%ל עד בשיעור ש

 .1974-תשל"דה (,רטשל מפ צו מכר דירות )טופסבהתאם להוראות 

י "ב, עשורישום בספרי המקרקעין וכיומובהר כי לצרכים אחרים כגון לצרכי חישוב ארנונה, 

 .ונספחיו בחוזהבאופן שונה מהאופן המתואר ך להיער טח הדירהאופן חישוב ש

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

בהתאם העומדים בתקן הישראלי )ככל שיש להם תקן( ביזרים ואם ריש בחומתוך שימו

  .המחייב ובמפרט בתוכניותתאימו לתיאורם הדירה ימובהר כי המבנה וכל דין.  להוראות

קן או תקנון ה לתכוונה יביחמאו תקנון  לתקן פנהמההמחייב רט ט במפמובהר כי בכל פרי

דרישת הרשויות יט, על פי פרה צעאם בו המחייבים במועד הוצאת היתר הבניה, אלא

 בפועל.  הביצוע ה תקף למועדתקנון חדש שהי , על פי תקן אוהמוסמכות והוראות הדין

 יקול דעתהלפי שים, הכניס שינוילום וליז הפרויקט, רשאית המוכרתניית ר בלגמת עד בכל ע 2.7

ל הכו ו,בבניית, בתכנון הפרויקט ושאינם מקפחים ו/או סותרים את הדין דבלבו ,ירסבה

ובלבד שלא יוכנס ע"י , לחוק התכנון והבנייה 147והוראות סעיף  ף לאישור הרשויותבכפו

בביצוע קלים החורג משינויים  ,ירה עצמההדבניית ן ו/או בוי מהותי בתכנוכרת שינהמו

ולזכותו של הרוכש לבטל את  היעדר היתר בניהפח סנת אוובכפוף להורלהלן רתם כהגד
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מהמפרט והתוכניות המצ"ב  יםשונ או הדירה שתבנה יהיו לשיתקב ההיתרשההסכם ככל 

 יותתפגענה זכו אלובכפוף לכך ש ןרתם להללשינויים קלים בביצוע כהגדלהסכם זה מעבר 

 .הזהקונה על פי הסכם 

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

, הלאישור למוסדות התכנון כמפורט בהסכם זש גילההחברה לפי שבס כחלון אותן בכוונת 

 1965 – ה"ככנון והבניה תשלחוק הת 147סעיף  ובהתאם להוראות בהתאם להוראות כל דין

ל ש ודיעשה לשינויי יש בקגבת החברה שלא תו כן מתחיימכ. דכנו מכוחוות שעווהתקנ

ה לידי ירבדהחזקה לאחר מסירת . מובהר בזאת כי בבניין לשטחים מסחרייםחים שט

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

 בו מצויה הדירה. בבניין  נוספת הילבצע בני החברהוכל ת אלו

אם תידרש על פי כל אלא קט, יופרב טנה סלולריתמה אנעצת שלא להציב בוכרת מתחייבמה 2.8

ה סלולרית בפרויקט על ידי מי שאינו טנאנב ל שתוצדין. למען הסר ספק מובהר, כי ככ

יהא  אהדין(, הדבר ל י דרישתאם הדבר נעשה על ידה על פ וכרת ו/או מי מטעמה )אלאהמ

 .וכרתהמבאחריות 

ירות( ר )דהמכ קוח ותה עפ"י הוראובדירתיקונים במבנה  אית לביצוערחהחברה תהיה א 2.9

 "(.תקופת האחריות" -)להלן 

מיום  חודשים 8תוך עליה החלות פיתוח בשטח ות הודעבת שלים אהחברה מתחייבת לה 2.10

ר לקונה ויאפש העככל האפשר, הפרשימנע, מתחייבת לעשות כן באופן  אוהי 4קבלת טופס 

  .גוריםמלירה דב ירסבשר שימוש פיתא וכן צמדותיההה וניין ולדירבלישה סבירה ובטוחה ג

פי כל דין, החברה מתחייבת -עלו א/ם זה ובכפוף למילוי מלוא התחייבויות הקונה עפ"י הסכ 2.11

 –שכ"ט רקעין תים כבית משותף לפי חוק המקאת המבנה בפנקס הבתים המשותפ לרשום

עים הקבו ת בהתאם למועדיםה, וזאהקונ שות החכירה בדירה ע"את זכוי לרשום ןכ, ו1969

ה יעימת מנבד שלא יבואו במניין המועדים הנ"ל פרקי זמן בהם קיובל רות[יד] כרבחוק המ

ויות בחברה ם כאמור מסיבות שאינן תלשהי לרישום המבנה בפנקס הבתים המשותפיכל

  .ציה וכד'[כי פרצל]כגון קיום הלי

ת חברה מתחייבין, הפי כל ד-ו/או עלי הסכם זה "פהתחייבויות הקונה עף למילוי מלוא ופבכ 2.12

 יםסייחימים הכות החכירה של הקונה בדירה, כולל החלקים הבלתי מסוך שזם לכורלג

ת ובלבד שהקונה רקעין כיחידת רישום נפרדברכוש המשותף, תירשם בלשכת רישום המק

ירה ע"ש דההנדרשים לרישום ה ופי הסכם זו על ילהחלים עהמיסים  לכן אתישלם קודם 

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

שהוא שילם לרשות המקומית ולממשלה את  ותידמעודות הוהקונה נטל משכנתא[ וכן תע

מסמך  לכנאי שיחתום על ליה ובתם להם בעד הדירה או בקשר אהארנונות והמיסים המגיעי

כי  הבזר מובהר ספק, הס עןלמרישום האמור. רך ביצוע הוצל על פי דין חתימתול שיומצא

בפנקס רישום  הומרישו הבגינ רישום בטוחהאגרות הכרוכות בנטילת משכנתא,  עלויותה

 .לדיןאם ידו בהת-הזכויות, יחולו במלואן על הקונה וישולמו על
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 21 למוקדמת ש ״ד בהודעהו/או עוה תהמוכר , שייקבעו ע״יםקוד ובמבמוע יופיעהקונה  2.13

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

ור. ככל שהקונה לא הגיע בפרק ע הרישום האמצוביך ו לצורעל כל מסמך שיומצא לחתימת

לפחות,  שימים מרא 10בת ת בכתב כרת תשלח לקונה הודעה נוספהזמן האמור, אזי המו

 .רותימה על מסמכים כאמח לצורך

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

זה מצד הקונה, והקונה יישא בכל העלויות  סכםה שלת יסודי יהווה הדבר הפרה, שם הקונה

 טור את המוכרתפליהיה בכך בכדי  אך לא פות שנגרמו למוכרת עקב כך,הישירות ו/או העקי

ת בהמצא וביכע לםואו ,ונהצד הקהסרת המניעה מ כויות לאחרזהמהתחייבותה לרישום 

ב במסמך אחר כועיאו  מתר מס רכישה בשל הקפאת שומה לצורך מכירת דירה קודאישו

ף סעי הוראת , לא תיחשב כהפרתובואת עיכ שאינו תלוי בקונה ושהקונה לא יכול היה למנוע

ת השומה הינה ד שהקפאובלב ברה מהתחייבויותיה,חרר את החולא תש י הקונהזה על יד

 .וקבחע למועד הקבו בהתאם

שהקונה  בדבלו לחובתולרשום משכנתא  -אם יחפוץ בכך  –חייבת לאפשר לקונה ה מתהחבר 2.14

א רישומה, וכן בלבד שהמשכנתבנטילתה וב ותהכרוכ -אגרות העלויות ו/או לוא ישלם את מ

 ד.בלוחד לדירת הקונה בתי

ש דרלחזקתו כשיידירה ונה לקבל את השל הקובתו חמלגרוע  סעיף זה כדיאין באמור ב 2.15

 מורכאה ירזקה בדט להלן ו/או כדי להקנות לו זכות לסרב לקבל את החכמפור שות כןלע

 .את בכפוף להוראות הסכם זה ונספחיוזו

טחת בהוק המכר )דירות( )ות חל דרישקונים בטוחה העונה עהחברה מתחייבת לתת ל 2.16

 רהחבה מכר.החוק י לפ וחפוליסת ביטוג , מס1974 – השל"רוכשי דירות(, תהשקעות של 

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

תהיה ית חלופלקונה ובלבד שהבטוחה ה, בכפוף למשלוח הודעה הסבירלפי שיקול דעתה 

כשי של רוקעות שה)הבטחת חוק המכר ל (2)2( או 1)2ים בסעיפות המנויוחות אחת מהבט

 .  1974 -של"הדירות(, ת

הפרויקט והמקרקעין, וכן כל הזכויות הקשורות בהם, לרבות קונה כי החברה הודיעה ל 2.17

מחיר וולת'סטון שותפויות חשבון הליווי ישועבדו/משועבדים בשעבוד בדרגה שניה לטובת 

על דרך  ןוטוולת'סמחה לתה ו/או תהמח תכרכי המו( וכן "וולת'סטון")להלן:  למשתכן

הוראה בלתי חוזרת  נתכלפי הקונה ונות השעבוד, לפי חוק המחאת חיובים, את כל זכויותי

פי הסכם זה -ממנו על תלקונה לשלם ולהפקיד את כל הכספים והתשלומים המגיעים למוכר

ומים כתשלומים ע"ח ך ורק לחשבון הליווי של הפרויקט שאם לא כן, לא ייחשבו התשלא

 על כל הכרוך והנובע מכך. שתמורת הדירה שרכ

אין כל התחייבות, מכל מין וסוג שהוא, במישרין או  וולת'סטוןלכי מודגש בזאת במפורש 

אין  וולת'סטוןבעקיפין, כלפי הקונה בקשר עם הפרויקט ו/או בקשר עם הדירה הנרכשת, ל

ו/או להשלים את  ם את הקמת הפרויקטו/או כלפיו להשלי תכל מחוייבות כלפי המוכר

ו/או  וולת'סטוןעל זכויותיה של ירה שנרכשה ע"י הקונה. הקונה מצהיר כי אינו מסתמך דה
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פעולותיה בקשר לפרוייקט וכי עליו להסדיר, לפי רצונו, את מנגנוני ההגנה על כספי התמורה 

וכל  וולת'סטוןה ל. כל זכות שהוענקתישירות אל מול המוכר תששילם ו/או שישלם למוכר

ויעשו לצורך הבטחת פירעון הסכומים אשר ה כאמור לעיל, נעשו דיפעולה שתבוצע על 

בלבד ואין בהם משום מצג או  וולת'סטוןבתשלומם חייבת ו/או תהיה חייבת החברה ל

בנקאי" וכי  אינה "תאגיד וולת'סטוןכי  הקונה הובא לידיעתאחריות כלשהי כלפי הקונה. 

בנייה", הכל  " או "מימון לפרוייקטיסאינם בגדר "ליווי פיננ תלבין המוכרהיחסים שבינה 

כהגדרתם של מונחים אלה בחוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, 

. כל הוראות החוק הנ"ל שעניינן "ליווי פיננסי לפרוייקט בניה", לא חלות על 1974-התשל"ה

תחריג את  סטון'וולת .וולת'סטוןו/או הקונה לבין  תו/או על היחסים שבין המוכר וולת'סטון

שהקונה ישלם את מלוא התמורה לחשבון הפרויקט לאחר השיעבוד לטובתה מהדירה 

ולא  מתוך הדירה שימומש,ימומש, ככל  ולאחר שהגוף המלווה יאשר כי השעבוד לטובתו לא

הבטחת ה בהתאם לחוק המכר )דירות( )קונה לקבלת בטוחה מזכויותיהיה בכך כדי לגרוע 

  .1974 -של"התשל רוכשי דירות(  השקעות

 

 קונהה ותהרהצ .3

להתקשרותו , רתאחית או לא קיימת מניעה כלשהי, חוקלמיטב ידיעתו ונה מצהיר כי קה 3.1

 מועדן.ואן ובל הוראותיו במלזה זה ולקיום כבחו

השטח  בעיני קונה סביר את לראותרות האפש אתונתנה לו קונה החברה הציגה בפני ה 3.2

מבנה דירה ביקום המ את, תימצא הדירהה בו הפרויקט והמבנלותיו יוקם ובבכללותו שבג

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

עודם את המקרקעין, יי או יועץ ו/או מומחה מטעמו/בעצמו או ע"י עו"ד ו ולבדוק

 ת הוראות הסכםובסביבתם וא ןוהתשתיות במקרקעי תם, את המערכות, המתקניםוסביב

 נספחיו.זה ו

רכים, הפיתוח הכלליות במקרקעין וסביבתם, לרבות סלילת דבודות ה כי עונלק רנמס 3.3

כלי למתחם יעיצוב אדרתוח, בינוי ותוכנית פיהכנת  מובילי ניקוז, הנחת תשתיות, ותרכמד

י רה על ידווח ואישתן תוכנית תגמירים למבני מגורים ופרטי פיבו מוקם הפרויקט וכ

 קלאים משהטח בו מוקם הפרויקטוכן פינוי גידולים ח בניהון הועדה המקומית לתכנו

ברה הכלכלית הח וו/א אשקלוןעיריית  ותת באחריוצעבוות שמלטוכיוב', הן עבודות ומ

יות חרא רתל ואין למוכישרא רשות מקרקעי וו/או משרד הבינוי והשיכון ו/א ןאשקלו

גבי איכותן, לוח הזמנים לביצוען, מועד ות, אך לא רק, לבעבודות אלו, לרשר עם בק

רמה, א גל רתשהמוכ ובלבד השלמתם ומטרדים וארכות שייגרמו במהלך ועקב ביצוען

ל תשתף פעולה ככהחברה  .דות הנ"לובהשלמת העאו עיכוב ב/ומחדל, לנזק  במעשה או

ו/או מקומית העל ידי הרשות  בוצעותיות המללהכח תובודות הפיענת שעל משתידרש 

 ו/או רשות מקרקעי ישראל תושלמנה בהקדם האפשרי.משרד הבינוי והשיכון 

ט, לרבות קיקיים של הפרודור והתכנון היהסו א/טוני והתכנון הארכיטק נמסר לקונה כי 3.4

י רכד ת,יסות, יציאות, כנ, גינות, רחבוהאמור, שבילים, מעברים מכלליות בלי לגרועו
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 ,שפה, צנרת ביוב וכל אינסטלציה אחרת, מקום מתקני האןהדירות, סידור , מספרגישה

נם בחוק במוכ אהקות הנלרבות רישום זיגדרות, אנטנות ומתקני עזר אחרים במקרקעין, 

לכלי רכב,  , לשימוש הולכי רגל ו/אוו הדירהרקעין ו/אלחובת המק ואעין לזכות ו/המקרק

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

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

ום בלשכת רישום ל ידי רישם לבצען עוכו'( שיש ג ה, הרחבת דרך)כולל פרצלצי ןנותכו

נה יובלבד שאהסביר דעתה  לשיקולו רתוכסופית של המטתה ה, נתון להחליןהמקרקע

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

ת ם ורישיונויראישורים, היתרק( לתכניות,  לאך )אהיתר  מוסמכת כלשהי, והוא כפוף בין

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

בכפוף לנספח חיו, פונס על פי החוזה ניה( דירה מיקומה וכיווהגודלה ושטחה של  רבות)ל

תיה ושימוש ומדהצולדירתו מבלי למנוע מהקונה גישה סבירה ובטוחה לו, יב' להסכם

דעה לקונה תימסר בגינן הוחר מסירת החזקה, ות אלו יבוצעו לאעולפשככל  .יר בהםסב

  .ותירבשעות סבעו יבוצ והן

במיקום המצוין במפרט ובתשריטי ין או בסמוך לו, ירשאית להקים בבנתהא  החברה 3.5

 וא/ו רתת תקשוהמכר, חדר שנאים ו/או מתקנים אחרים עבור חברת החשמל ו/או ספקיו

שינוי במיקומו של אחד  חולשי . במקרה"עין והתבדהלהוראות  תאםבה הגזחברות 

רוע מכל געה כאמור כדי לן בהודתב. איבכה ונכך החברה לקע על נים הנ"ל תודימהמתק

 תרופה הנתונות לקונה על פי דין.  זכות או

 ניםיילבנ תפות משותעשוי לכלול מערכומערכות הבניין בו מצויה הדירה ש נמסר לקונה 3.6

 רתהמוכשל  הסביר (, לפי שיקול דעתהים""הבניינים הנוספ יחד: סמוכים )להלן פיםנוס

לדרישות הרשויות תאם הוב רות את הדיןאו סותחות ו/קפמ ןנות החברה אישפעולובלבד 

 .הרלוונטיות

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

או בעלי מלאכה מטעמו ו/ ליםאו פועחומרים ו/ הריין ו/או לדיאי להכניס לבנהא רשי לא

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

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

 מקצוע מטעמו.

התאם הטעונים היתר בניה ב םויים חיצוניירשאי לבצע שיניהא  לאנה הקו כן, כמו

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. אתזבמרפסות ו

  
יה ויים בדירה בכפוף לקבלת היתר בננשיע  רשאי לבצהרוכש לאחר מסירת הדירה לרוכש, 

 את לעכבאו /ו למנוע כדי יבשינו ויש היתר פי על שלא נעשה והשינוי ככל  ככל ונדרש. ,כדין

 של הראשונה דרישתה עם מיד לקדמותו המצב את שוכרה ישיב המשותף הבית רישום

 רהש בדיוכהר כל ההוצאות שייגרמו עקב שינויים שביצע .ו/או המוכרת המוסמכת הרשות

ובין לאו, יישא  םהשינוייבגין כדין התקבל היתר בנייה ם לאחר מסירת החזקה, בין א
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ם הבית רישו ילצרכעקב השינויים כאמור  וא ההוצאות שייגרמו למוכרתהרוכש במל

 המשותף ולרישום הדירה על שם הרוכש.

צעות אמו או בנה לא יהא רשאי להתערב באיזה אופן שהוא בעצמכי הקובזה,  הרובמ

החזקה בדירה לידי  שך כל תקופת הבנייה עד למסירתבמ ים בבניית הבניין והדירהאחר

א ונה לא יהקע"י הקונה. ה ור יחשבו כהפרת חוזהאמכ ן להתערבותיוניס וכל נה הקו

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

עיף זה כדי לגרוע בס הסר ספק, אין באמור לעילה. למען ז לחוזה הכל מפורט בנספח "ג"

לרבות הגשת  שיפוטיים ת ו/או גופיםלערכאולפנות  ו/או להגביל את זכויותיו של הקונה

כפי  פרויקטה וןכנל להתנגד לתא יוכד שהקונה לבלב, ועדות התכנוןו ינהתנגדויות בפ

  .זה ם ב להסכוהמפרט המצ"תוכניות התאם להוצג בפני הקונה בש

, יבחר הקונה מתוך בדואר אלקטרוני הידי החבר-הקונה על יום מהמועד בו זומן 30תוך  3.8

וף, ריצ הדירה ]כגון: לגבי רכיבי יםגמו/או הדאו הרכיבים /ת האביזרים וחברה אתצוגת ה

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

חלק בלתי נפרד  בים" אשר יהווהטופס בחירת רכיעל גבי " י בחירתורטו את פבחתימת

ים ו/או חירת האביזריתייצב לב כל שהקונה לאכי כ, סכם בזהמובהר ומומהמפרט הטכני. 

ת לבחרם ה רשאיברהחא תה ,וב לעילד הנקמור בתוך המועאו הדגמים כא/ם וייבהרכ

 .הסבירעבורו לפי שיקול דעתה 

גד על רכיבים מסוימים בדירה, כנהודיע לחברה על רצונו לוותר תו לרוי באפשידוע לקונה כ

הזיכויים ראות פרק כל בהתאם להור מהתמורה, ההם ויתבים עליזיכוי וקיזוז שווי הרכי

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

מורשה של ידי ספק -לופקו על התקנה של אביזרים ו/או חומרים ו/או רכיבים שלא סכ

ום "[ תגרםרכיבים זרי" –י בעלי מקצוע מטעם החברה ]להלן הותקנו ע"החברה ו/או לא 

של  קנותאו ההתהעבודות ו/ והן לגבי זריםהחומרים והאביהן לגבי טול האחריות לבי

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

 .המכרק אות חולהור

ה למטרת מגורים בלבד ואסור לו להשתמש בדירה את הדירכי רכש הובא לידיעת הקונה  3.9

 וראות כלהבכפוף לו שותףשבבית המ רוכשי הדירותסכמת כל יתר ללא ה רה אחרתלמט

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

הוצאות אחזקת הרכוש ף, בוש המשותרכחלקו בבחלק יחסי לפי מידת  יישאהקונה  3.10

ואשר  החברה רשם ע"יהכל בהתאם לתקנון הבית המשותף כפי שייוהמשותף שבמבנה, 

ה צאות אלקו בהואת חל ישלםהקונה  .חוק המקרקעיןן המצוי בוסס על התקנויהא מב

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

ואולם החברה לא תישא בחלק של יקט ן דירות שטרם נמכרו בפרושותף בגיהמהרכוש 

לא  כי תוכיח חברהכרו ואשר הירות שטרם נמבגין דבפועל  ההוצאות המהווה צריכה

 .נן שירותיםיצרכה בג
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מן הרכוש המשותף שטחים לקים וח יאוצלהאות הדין להור בכפוףאית ה זכהחבר 3.11

 ות הפרויקטהתאם למפרט ולתוכניוב כוןתמצא לנא י שהיפכ ולהצמידם לדירה או לדירות

ת שהקונה בזה מפורשור מובה .תפגענה ובלבד שזכויותיו של הקונה על פי הסכם זה לא

ים ברכוש ק מתא, וחלהצמדותיהל חכירה בדירה, עהם זה את זכות וכש לפי הסכר

רה דימידו לימנו כל חלק או שטח או חלק מהמבנה שהחברה תציוצא הלאחר ש, תףושמה

בניה נוספים. במיוחד ומבלי לפגוע בכלליות שבאמור זי ירות כלשהן, וללא כל אחואו לד

ן השטח ו/או ממשותף כל חלק ן הרכוש הבת[ להוציא מה ]אך לא חיית החבריל זכאילע

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

ישום נפרדות בהתאם , לצורך יצירת יחידות ר(ל פי דיןע המשותףלהוציאם מהרכוש 

או או מחסנים ו/מות חנייה ו/יד מקוכן להצמר הבניה כפי שיאושר מזמן לזמן ולהית

לפי  ףותמשה שיכללו בביתירות ו/או גגות לד ותוניים ו/או גינצו/או קירות חישטחים 

מהווים חלק שריטים הבתמצוין תה והחלטתה, כמפורט בנספח "ד" לחוזה זה ו/או כבחיר

ין . אגענהובלבד שזכויות הקונה בדירה על פי הסכם זה לא תפ הוזה זבלתי נפרד מח

ור במפורש רט לאממחסנים, פ וטחי חנייה ו/אאת החברה להקים מש ייבלח קה זו כדיבפס

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

ירות הגן, החצרות הסמוכות לדודות לדירות הגג וגג הצממרפסות ה, החניותהמחסנים, 

נה ת הקוזכויויפגעו ף לכך שלא והכל בכפו תףש המשוק מהרכויוצמדו לדירות ולא יהוו חל

קונה ר של הש הסבימושיה לא ימנעו אתאמור וכן שפעולות כ נספחיוהסכם זה ו על פי

   .י הדיןפ ענה עלפעולות כאמור תבוצכי ו והצמדותיה בדירה

החברה תהא רשאית להעביר דרך רת החזקה בדירה עד מסיעד למומובהר בזה, כי 

ות מים, נוריצ ת מי מטעמה,או באמצעורה, בעצמה ו/יין ו/או הדיאו הבנקעין ו/המקר

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

אם החברה מול הקונה חזקה בדירה לידי הקונה, תתסירת המ לאחר .וכד', ככל שיידרש

ת ספת של תשתיווכל העברה נועצמה  ח הדירהטרם ביצוע כל תיקון/מעבר בשטמראש ב

ש עם הקונה ם מראלאחר תיאו ונההקמותנית בהסכמת  שטח הדירה תהאכאמור ב

 הניתןל חות ככלצמצום אי הנולהתחייבות החברה בכפוף  והכל תסבירו עבודה ותשעוב

אין באמור לעיל בסעיף זה . לאחר השלמת העבודותיתן ככל הנהמצב לקדמותו  והשבת

פוטיים פים שיואו ג/ערכאות וה לפנות לותיו של הקונגביל את זכויאו לה/לגרוע וכדי 

 .וןכנהתבפני ועדות ויות ות הגשת התנגדלרב

ייה לפי באתר הבנא וג שהונה כי החברה תהא רשאית להציב שילוט מכל מין וסלקו הודע

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

ר ו בכל חלק אחאו/ו אזור החנייה אובי הכניסה ו/ים ו/או לותיו החיצונייין ו/או קירהבנ

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

ובלבד שמיקום הצבת  י נפרד מהבנייןבלתהפרויקט ואשר יהווה חלק ו את שם א/חברה וה

תאם להוראות הבוהינו , בדירה ובמבנהשימוש הסביר פריע לשאינו מהשלט יהיה במקום 

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

ממועד מסירת הדירה שנים  שלושו לפאחר שחמובהר כי ל. בתקנון הבית המשותף

להסיר את רצונם טו אם בכשים ו/או נציגות הבית המשותף יחליאחרונה בפרויקט, הרוה
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 יאפשרהקונה  .מוכרתל ויודיעו על כך טים של הפרוייקטחי המגורלוט שנמצא בשהשי

י או למ/ברת ניהול בבניין ו/או בפרויקט( ו/או למוכר והיה חדה ותימ)ב ניהוללחברת ה

ה ו/או תיקון ו/או זאת לשם ביצוע עבודות תחזוקגישה סבירה ונוחה לשילוט ו ומטעמ

 יפגעו/או יחבלו או/ יזיזלא  נה. כמו כן הקוסבירה עת ו/או שינויו, בכלט ל השילוניקיון ש

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

 .וטלשיל יפריע

]קרי: עד למועד בו נחתם  בפרויקטכל הדירות עד למועד מכירת דיעה לקונה שה הוברהח

כויות הבנייה לנצל את כל ז תזכאי האחברה תה, האחרון[ש ול הרוכהסכם המכר מ

מצא לנכון, בכפוף תדרך ש לבכו מועדאותו ל עדיקט ו קיימות בפרויימות ו/או שיהיקה

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

יות של לשנות תכנמכרז[, ה הוראות ]כפוף למפרט המחייב על פי הסביר השיקול דעת

 ון ו/אא לנכוצמתרך שעול בהם בכל דלפבפרויקט ו/או  םאו שטחים אחריידות דיור ו/יח

תוכניות שנות את ל ר, וכןר יחידות הדיור בפרויקט ו/או לאחד יחידות דיות מספדיל אגהל

ות רבפחיו, לעפ"י הסכם זה ונס זכויות הקונה תפגענהובלבד שלא   מהן,הפרויקט או חלק 

לא יוותרו  קטבפרויכל הדירות  תשהמוכר מכר א מובהר בזה, כי לאחר ה.בדיר זכויותיו

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

ות ו/או גופים שיפוטיים קונה לפנות לערכאאת זכויותיו של הלהגביל וע ו/או גרכדי ל

 .פני ועדות התכנוןב נגדויותלרבות הגשת הת

למועד  י נכוןהחזקה בדירה כב עד לקבלת כל שלבשככל שיתברר  הקונה מצהיר ומתחייב 3.12

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

ידוע לו והוא מסכים שחוזה המכר שנחתם עמו  , כיקה לו תעודת זכאות בטעותשהונפ

 אמור.טול ככל פיצוי בגין ביא לא יהיה זכאי להועיקרו ויבוטל מ

 יןפי ד כת עלמסמו רשות ו/או כלקומית ן והרשות המתכייכי נה דיעה לקווהחברה ה 3.13

פרויקט. ככל שכך תף במשוה שהרכו אחזקתתחייב התקשרות מול חברת ניהול בקשר ל

 ותשי הדירבהקשר זה על רוכ הרשויותישות ול מלוא האחריות לקיום דריהיה, תח

ניהול כאמור חברת התקשרות עם הי תקופת הר, כיובה .דייריםנציגות ה בפרויקט ו/או על

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

 .יריםב הדיע"י ררק בהחלטה שתתקבל  כם יתחדשהסיים, השנת

 התמורה .4

לחברה את מחיר הדירה הנקוב ם לשיבתמורה לרכישת הדירה והזכויות בה, הקונה  .4.1

פת הפרשי בתוסנאים הקבועים בו, עדים, בסכומים ובתבמו תוזאבנספח "א" להסכם זה, 

-למו עלשישום מילושת(. "רהמוהת"-ןן )להלייה כמפורט להלמדד תשומות הבנהצמדה ל

פנקס השוברים אשר יומצא  תמורה ישולמו אך ורק באמצעותידי הקונה על חשבון ה

 –]להלן  "ח" חנספידי החברה, כמפורט בנספח הליווי המצורף להסכם זה כ-לקונה על

 "[. יווינספח הל"
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ם א אאל – ו חלקהכולה א –תמורה ו לדחות את תשלום השאי להקדים אהקונה אינו ר

התמורה לעיל משקפת את  סר ספק,למען ה .מת החברה מראש ובכתבהסכ אתך לכ לקיב

 במועד  מהמדד שהיה ידועהחל ד תשומות הבנייה מחירי המכרז, בתוספת הצמדה למד

ההצעות במכרז ועד למדד שיהא ידוע ,ביום החתימה על חוזה המכר או שת להגרון האח

 בהתאםולפי המוקדם  05ר שלב בנייה לאח חודשים 20של  ידוע במועד יהאלמדד שעד  

  מקרה.בשום תופחת ינה קבועה ולא התמורה כהגדרתה לעיל הת המכרז. להוראו

 על חשבון מחיר הממכר, אלא לא ישלם סכום כלשהו לחברה , כיכשרועת הדיילא בוה .4.2

  .באמצעות שוברי התשלום

נו הרוכש אי -שלום ולא הומצאו לרוכש שוברי התנייה א ניתן היתר במובהר כי כל עוד ל

 ום עלע תשלחיר הממכר, וממילא אי ביצוון מחשב על םהשכל םומים תשלי לשלרשא

הפרה של הסכם זה ולא יזכו  כר עקב אי קבלת שוברי התשלום לא יהווחשבון מחיר הממ

 למען הסר ספק, האמור לעיל לא ריבית פיגורים. או/ד וחברה בכל פיצוי ו/או סעאת ה

 ור בנספחכאמ ובריםחול על התשלום הראשון, אותו על הקונה לשלם עם קבלת פנקס שי

 א' להסכם זה.

 וןכישרד השוכש, תשלומים ממבידי החברה, עבור הר כל שיתקבלוי כ, כזהב רבהמו .4.3

לומים על חשבון התמורה לכל כתשי אחר, הם יחשבו פיננס כל גוףם או בנקי ,(ות")"זכא

. החברה מתחייבת לסייע , ובלבד שישולמו באמצעות פנקס השוברים כאמורענייןדבר ו

 אות.כל שניתן בתהליך קבלת הזככש כי הרוביד

 לכאו ות ו/הזכא להשגת החברה כל אחריותבהר בזה כי לא תחול על ספק, מו הסרלמען 

או נה מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/הקוגוף או רשות.  קונה מכלר עבור האח כוםס

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

מת ו/או כי הפרויקט אינו כלול ברשיות או רשגוף  אות ו/או כל סכום אחר מכלהזכ

 ניהן.ויות למיו/או זכאים ענקבמ תירושי הדרוכ תזכים אהפרויקטים המ

לחישוב הינו  המינימליהא צמודה למדד תשומות הבניה. שער הבסיס "ל תהנ "התמורה" .4.4

 ו.הימנ המדד הידוע במועד חתימת חוזה זה, ולא יפחת

 .וטלבמ .4.5

 לום התמורה ו/אוזה כי בגין כל יום של איחור בתשר במובה לעיל,מבלי לגרוע מהאמור  .4.6

הקונה לשלם יב חלק מהם, מתחי זה ו/או לפי חוזהנה הקוב ייו חאחר ב לוםשתבכל 

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

לפגר בפירעון  שהיות כלנה זכאין באמור כדי להעניק לקועל. א בפוועד פירעונו המל

דין,  על פי כלזה ו/או החופי ל ע כרתל המוה שיתמזכויואמור כדי לגרוע התשלומים, ואין ב

 הקונה.ידי -לבטל את ההסכם מחמת הפרתו על כותלרבות הז

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

 ם.הסכשל ה סודיתקיומם יהווה הפרה י
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 הלוואה ומימון רכישת הדירה: .5

מבנק  נתאואה מובטחת במשכעות הלורה באמצהדי כישתר תאמן נה למוהקה ל שירצהודע לקונה שככ

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

 :ןלהלאות דתחולנה ההורמשכנתא ו

בקבלת  איה מוטלת אך ורק על הקונה ואיןתנ ולכל לוואההאחריות המלאה לקבלת הה .5.1

  זה.תיו על פי חוזה חייבויורוע מהתו לגו/א ותנשי לתה כדלקבי או בא ההלוואה

הקונה יישא על חשבונו וישלם את כל ההוצאות, התשלומים והעמלות, לרבות דמי ביול,  .5.2

 בקבלת ההלוואה. ים כוהכר, בנקויידרשו מה אם וככל שיחולו

 ת הבנקלהשיג את הסכמ בות לטפל ו/אוכל חובה או התחיי חוללא ת תמוכרעל ה .5.3

 ם לביצועה.ו/או לגרו תן ההלוואהמלנה קוה של נתאותכמשל

יעלה בידי הקונה לקבל הלוואה כאמור, לא יהיה בכך כדי לפטור את הקונה  ם לאא םג .5.4

יזו חות מועד כלשהו לביצוע אדלאו זה ו/מאיזו מהתחייבויותיו שעל פי חוזה 

ם ידמועורה במהתך לק מתוזה תשלום כל ח ות הקונה שעל פי חוזה זה, ובכללבויהתחיימ

רב ע"י המוסד ולא יישמע בטענה כי ס נהקווה, והמועדים תשלומיםבנספח הרים האמו

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

 .צדקתמסיבה שאינה סבירה ומו רומכא שכנתאהמ

ם תסכי ,וראמוואה ככנתאות למתן הללקבל את הסכמת הבנק למש י הקונהבידעלה  .5.5

, כי לא תעביר לרישום משכנתא"ות במסגרת "התחייב שכנתאותלבנק למאשר ,  לרהבחה

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

קיים את כל התחייבויותיו  ונהד שהקובלב ו לא סולקה עד למועד זה(זשכל ות )כלמשכנתא

וכרת כאמור ישור המבוטל. אלא  חוזהשהו דועותו מאל עדנטיות הרלוו ,י החוזהשעל פ

 הבאים:תנאי מוקדם כי יתקיימו כל התנאים ן ביינת

. יםאחוזים( ממחיר הדירה ממקורותיו העצמאי עשרה) 10%הקונה שילם לפחות  .א

יבות לרישום על התחי תוםתח חברהה א,יבקש לגרור משכנת קונההובמקרה 

שוני כום הראף לסבנוס, הנהקומן  החברה קיבלה תנאי שקודם לכןמשכנתא רק ב

בגובה סכום גם סכום נוסף צמיים הדירה ממקורות ע ורה עבורהתמ מן 10% של

יהיה  וםחתל החברנוסח ההתחייבות עליה תידרש ה. גרירת המשכנתא המבוקש

ל או שות ומקובלות של המוכרת ו/ירסב תן הערותתוך מבנקים בקובל נוסח המב

  .וההמלו גוףה

ר את כל כספי ישלם ויעבינק למשכנתאות הבי בכך, כן היתר ור יותנה בימאכ וראיש .ב

 השוברים.פנקס לן לחשבון הליווי, בהתאם ההלוואה במישרי

 ורקבהתאם ישולם אך  תלמשכנתאוק לבנאו כל סכום שישולם ו/או יושב לקונה ו/ .ג

ר חזתו וםתשלעם ה ד בבדב כיי ( ובתנאבדירה )אם נמסרה לקונהחזקה ינוי הנגד פכ
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ו/או לטובת הקונה  ומם נרשהרה את האזוקנה הערמחתיטוחה וטל כל בו/או תבו

 בלשכת רישום המקרקעין.בנק הקונה 

ו המועדים בששכנתא יחבמחת ובטמובהר בזאת כי מועד התשלום לגבי כספי ההלוואה המ .5.6

 .בפועלתשלום ה בוצעבהם 

ב על כתהחברה  םתותחלא אחד, כספי ד וסממהלוואת/הלוואות מיותר  קונהה נטל .5.7

בנק שנתן את ההלוואה הסכמת הקבל את תש נתא, קודםום משכת לרישבוייהתח

 הראשונה לרישום המשכנתא לטובת הבנק השני בדרגת קדימות שווה.

 

 הונכספי הק הבטחת .6

 מלווה על ידייהא הפרויקט  המתלההתנאי ימות קיבכפוף להתכי  לקונה הודיעהרה החב .6.1

ספי כ כלכן הפרויקט וקם ויהם משעל גב וכי המקרקעין לעיו לרתהגד, כוהמלוה גוףה

 המלווה גוףהבקשר עם הפרויקט משועבדים/ישועבדו לטובת  החברהתקבל תקבולים שה

למטרת  לחברה המלווה גוףה דימד על ייועש איבשעבוד מדרגה ראשונה להבטחת האשר

 הסבירדעתה ל קושי ל לפימהנ" אחד לכרשאית להוסיף ולשעבד את  החברהוכי  הפרויקט

ככל שיידרש, מיד  המלווה גוףהמתאימים לטובת הב לחתום על המסמכים תחיימנה קווה

י על פ סחבנו, ובלבד שהמסמכים יהיו המלווה גוףאו ה החברההראשונה של  םעם דרישת

ואשר יהיה בנוסח המקובל  בקרהברת הושר על ידי חאיאשר או נוסח / יוויפח הלנס

 ה בדירהנת הקושזכויוובלבד  ,המכרת חוק וובכפוף להורא הז סוגטים מפרויקמון ימב

 .  עפ"י חוזה זה לא תפגענה

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

המלווה,  גוףהזה לטובת  חוזה לפי הקונה לפיכל זכויותיה כוד את רך השעבד על ותמחולה

 גוףה כמתוהסשל המוכרת  רהסביה דעת פי שיקוללו ויליוסכם הנאי הק מתלחוזאת כ

בזאת לשעבוד והמחאת זכויותיו מסכים הקונה  .גם לטובת מוסד פיננסי אחר -לווההמ

ם סככאמור בנספח ב' לה, בנקאיתת הרבוהע או פוליסת הביטוחבכפוף להמצאת  כאמור

, כאמור בודעששל  במקרה. לידי הרוכש ,ק המכרבהתאם להוראות חוהחרגה  ומכתבי זה

להעביר כל סכום המגיע או  לקונה תי חוזרותות בלהורא הו/או מי מטעמ רהחבן התית

 עשיגיע ממנו על פי חוזה זה או בקשר אליו, במועד הקבוע לתשלומו, בהתאם לקבו

ק המכר והכל בכפוף להוראות חו יוות נספח הליוובהתאם להוראה לווהמ גוףהאות בהור

ה קונ. הדלבב פנקס שובריםת עוצאמולם בום ישלתש לכובלבד ש (הבטחת השקעות)

, ומתחייב לחתום, המלווה גוףהלטובת החברה בזאת לשעבוד והמחאת זכויות מסכים 

ל וזה זה(, עחתימת חר )לאח ברהחהת ישדרמ מיםי 14בתוך במעמד חתימת חוזה זה או 

 םויקטירלפ יוהמעניקים ליו גופיםבהמקובל סח בנוהמלווה  גוףהטובת ת ליבוכתב התחי

רד מחוזה זה, ובלבד שזכויות הקונה בדירה עפ"י תי נפחלק בלואשר יהווה ן דוהנוג מהס

 . ובכפוף להוראות חוק המכר חוזה זה לא תפגענה
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זה להוראות הסכם בון הליווי בהתאם חשהקונה לי יד-עלאשר ישולם בגין כל סכום  .6.3

 ותצעבאמאו  רבדוא הלקונ אמור, תומצאכ יואשר יומצא ליד ת פנקס השובריםאמצעוב

בגובה כל אחד  המלווה גוףהחוק מכר מאת  על פי וחת ביטפוליס החברה המוכרת

 נח זהכיב המע"מ כהגדרת מומהתשלומים שישלם הקונה למוכרת ע"ח התמורה, ללא ר

 המכר "חוק :)לעיל ולהלן 1974-התשל"ה שי דירות(,רוכשל השקעות )הבטחת ר בחוק המכ

 "[וליסהפה" –ן הל]ל ומועדים(  יםומתשלא' ) בנספחמור אלף פו, ובכהבטחת השקעות"(

 .בהתאם למעדים הקבועים בחוק המכר )הבטחת השקעות(

ה על שילם הקונפים שלהבטחת החזרתם של כל הכסנועדה  סהפוליההודע לקונה כי  .6.4

 חת השקעות,( לחוק המכר הבט1)2 מ כאמור בסעיףללא רכיב המע", תמורההן חשבו

חוזה במוסכם כ רהדיו זכות אחרת בא ותעלבקונה ביר לעלה לכתו אלהחברה ה שבמקר

מחמת צו המכר, מחמת עיקול שהוטל על הדירה או על הקרקע שעליה היא נבנית או 

או חברה ה ו נגדים שניתנכונס נכסי או למינו צו פירוק כסים,הקפאת הליכים, צו לקבלת נ

 זהחוול ם ביטואול ירה,דבזקה את החלטת למסור מניעה מוח נוצרהיבות שבהן מחמת נס

 .עה מוחלטת לעניין זהיווה מניהא ל המכר כשלעצמו

כל בטוחה אחרת באמצעותה תבטיח  אוו/ פוליסההוהנפקת המוכרת תישא בעלות מימון  .6.5

חליפית בטוחה או כל  פוליסהבובטח מורה שתהת כי מסכום נה. מובהרי הקואת כספ

 .המע"מרכיב ות( עקטחת השאם להוראות חוק המכר )הבבהתאחרת, יופחת 

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

. כנגד תעוקהשת הבטח שניתנה בבטוחה אחרת, בהתאם לתנאי חוק המכר פוליסהה

ר למוכרת את לה, מתחייב הקונה להחזי איכתנכאמור ו וחה המחליפהצירת הבטי

בטלה  סהפוליה תהיה חליפהה המחוירת הבטם יצרה, מיד עת. בכל מקהבטוחה המוחלפ

כפוף והכל ב ר כלשהו של הקונהקף, ללא צורך בהסכמה או באישוכל תו וחסרת ומבוטלת

 .לתנאי הפוליסה

י בכל מצהיר כהקונה  רקעין,רישום המק מנה בלשכתוכרת תירשות המאם וככל שזכוי .6.7

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

כרת מוה הזי תהיורה, אהתחייבותו האמת א יפרקונה אם ה זה. הזחוי המקרקעין על פ

 12בסעיף הנזכר כח פוי הזכאית למחוק את הערת האזהרה ולעשות לשם כך שימוש ביי

האזהרה. הקונה יישא בכל הנזקים  ערתלמחיקת הגד אי להתניהיה זכנה לא שלהלן והקו

 ה.מחיקתכים לההלי לובש ם בשל רישום ההערהלשאת בה רת תיאלץאות שהמוכוההוצ

וכתנאי למסירתה, ימסור הקונה את כל  ה,ונקדירה לסירת הך לפני מועד ממובס .6.8

ה עם נמנאינו  ( ואשר"הנאמן"ן: כנאמן )להלימונה עו"ד אשר לידי שנמסרו לו  פוליסותה

הקבועים  התנאים עד להתקיימות נות,בנאמ פוליסותהיחזיק את הנאמן . החברה באי כוח

בטחת ה ק המכראות חום להורווה בהתאלמה גוףחה להבטו השבת םפשריהמא בדין,

  .השקעות

 קבועים בכלהיו או שי ות(השקע התקיימות התנאים הקבועים בחוק המכר )הבטחתעם  .6.9

שניתנה לקונה על פי חוזה זה  ל בטוחהתיחשב כחת השקעות( הבטר )ק המכן לחותיקו
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 בתחוע מה יגרדבר זלי שבמהי וצורך בהסכמה או בהודעה כלשבטלה ומבוטלת ללא כ

רשות מקרקעי מובהר בזאת כי ככל שאת המסמך יוצר הבטוחה. חברה ללהשיב הקונה 

להוראות, תאם ו בהחכירה יהיתנאי חוזה ה רה,חכי ם על חוזהיחתו תדרוש שהקונה

החכירה לקונה ברשות מקרקעי  יות ותקנות שתהיינה בתוקף במועד הנפקת חוזההנח

שימוש ביפוי הכוח לעשות פי מיו ו/אוחברה כדי לגרוע מזכות הר לעיל ין באמוא ראל.יש

 ף זה. יות סעלהורא בטוחות בהתאםהל טובי לצורךידרש ל שיככהכוח, 

בקשר עם הפרויקט  חברהבולים שתקבל ההתק כספיויקט וכל מקרקעין, הפרל והאיוה .6.10

 קמן:ת כדלקונה בזאמתחייב ההמלווה  גוףהדו לטובת משועבדים ו/או ישועב

בתוקף, הוא לא יעביר את ווה מלה גוףהמשקיבל  פוליסההכי כל עוד תהיה  .א

ו העברת זכויותי .המלווה ףגוה לדמת שללא הסכמה מוקה ז וזהפי ח יו עלויותכז

 פוליסהה שלישי בניגוד לאמור תגרום מידית לביטולה של צד ה לבדיר הקונהשל 

 .הפרה יסודית של הסכם זהווה ותה

ולמעט רכיב המע"מ  פקדו לחשבון הליווים שיון הסכומירק בגילו כי  הודעכי  .ב

לת בלק הנקוה איזכ היהי ,ה בחוק המכר הבטחת השקעותכהגדרתו של מונח ז

 המכר.פי חוק ל ע סהפוליה

על רכיב המע"מ בכל תשלום ותשלום וזאת  פוליסהונפק לו לא ת לו כיהודע כי  .ג

 התאם להוראות חוק המכר.ב

בקשר לדירה, הוא המלווה  גוףהמשהי שקיבל ו/או שיקבל לכ פוליסהכי אם יממש  .ד

ה, מחאההת בע שיהיו רה, כפייותיו בדיאת כל זכוווה המל גוףלימחה ויעביר מיד 

 - החברהזכויות בדירה יחזרו לבעלות ך שהה, כזחוזה  טלו יבם לחוזה זה, אתאבה

 .יוובהתאם להוראותהמלווה  גוףההכל לפי בחירת 

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

 ,בתולטוה המלוו גוףה ידישתוצא על  פוליסההפי על מעט הפרויקט ו/או הדירה, ל

 לעיל.כאמור 

 המלווה גוףללקונה שאין  הודעעיל, מודגש בזה, כי האמור לכלליות ע בפגוי למבל .ו

וכי  יית הפרויקט ו/או הדירה,ו/או כלפיו להשלים את בנ החברהבות כלפי מחויכל 

 כויותלו ז ו אינם מקניםאותיהור ו/אוהמלווה  גוףהלבין  החברהכל הסכם שבין 

 כלשהם.

עיל, על כל תנאיהם ל זה 6.10יף סע אותלעיל והור 6.2, 6.1ם סעיפיראות כי הו .ז

ק ד' של חוק החוזים לישי כמשמעו בפרותניותיהם, הינם בגדר חוזה לטובת אדם ש

ייחשב לצורך האמור בסעיפים כאמור ווה מלה גוףוה, 1973-י( התשל"ג)חלק כלל

 דם השלישי".כ"הא

 יסהפולהעמלה בגין הת א רתכב למוי, ישללעי רכאמו פוליסהשבת היחר הקונה בהא .6.11

 ת.הקבוע בחוזה זה להשבתן ועד השבתן בפועל, ובתוספת ריביהמועד ופה שמתקל



19 

 בע"מ רהשקלון הצעיאמשכנות 
  515694560ח.פ.           

 

 

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

התחייבה שלא לרשום הערות  הרעמו, וידוע לקונה כי החבלטובת כל גורם מממן מט

כי לא ירשום לטובתו ב בזה מתחיי נהקוה ךכולפיהמלווה  גוףוה "יור רמישא אללר ומכא

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

 הסכמת החברה. היה לבצע רישום כאמור גם ללאניתן יובכתב, גם אם וככל ש

התנאים  ברבד תבנה מכקוא לצילהמ המלווה בדרישה גוףמוכרת תפנה להידוע לו כי  .6.13

(, בנוסח "מכתב ההחרגה")להלן:  המלווה גוףלטובת הא תנכה מהמשהדיר תלהחרג

 ג)ב( לחוק הבטחת השקעות.2הקבועים בסעיף ם ובמועדי

ק כחללהסכם זה בנוסח המצ"ב  על נספח הליווי םיחתו הקונהעמד חתימת הסכם זה, מב .6.14

 .ענהגפחוזה זה לא ת "יעפ רהה בדיונהק ותויכזובלבד ש ,"חכנספח " נפרד הימנולתי ב

 ירה לידי הקונהחזקה בדמסירת ה .7

במלואן ובמועדן, תשלים החברה , ם זהפ"י הסכהקונה עבכפוף לקיום מלוא התחייבויות  .7.1

כפוף לאיחורים המותרים בדירה לחזקתו של הקונה בניית הדירה ותמסור את הת א

ביחס  "(4)"טופס  וסכלא סופבלת טק אחרל ן,ידפי הוראות חוזה זה ועל פי כל  וכרת עללמ

רה כשהדי, , כשהדירה פנויה מאדם וחפץשר לפחות מעלית אחת עובדתאכו לדירה

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

נה יתשנ אלמעט משכנתוזכויות צד ג',  בודשיעתא, משכנמשכון, ל חוב, עיקול, חופשיות מכ

ובכפוף מה עפ"י בקשת הקונה שרנכנתא שאו מש ה לרכישת הנכסואלוהל יטחוןכב

וכש )ובלבד שהחברה תמציא לר עילל 6בסעיף האמור  לגביו יחול המלווה גוףהלזכויות 

 יה לשימוש, כשהיא ראו(עים בחוק המכרהמועדים הקבו בתוך מותנה בלתימכתב החרגה 

ולא יתקבל דה במי (."ירההמס מועד" –להלן ) .220231.05מיום  לא יאוחר למגוריםו

, כל עיכוב מעבר לתקופה זו יוסיף ויאריך באופן יחסי 31.5.2020מלא עד ליום  בניה היתר

 .את מועד המסירה כמשך הזמן בין תאריך זה ובין מועד קבלת ההיתר

 פי הסכם זה-על ויותיוחייבמהת זהאיום ה בקיהקונ חור שלמובהר בזה כי בגין כל אין כ

ת מועד לדחות בהתאמה א החברה רשאיתא תה קההחזאת מסירת או מעכב המונע 

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

 ירהדללספק  חזקה בדירה, תהא החברה רשאיתה רתלאחר מסי זה, כי גםבהר בן. מודי

 ך כדייה בכיה ובלבד שלא תשתיותהדירה באופן קבוע לבור עד לחייות נטיבטראלות מערכ

 .מלא בדירה ומתקניהימוש נוע שלמ

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

וברת באופן קבוע או זמני יתה מחילא ה ו/או הדירה סלואכפס טו ונהקמצא ללא הו

זכויות בדירה וש ולמגורים ו/או הלשימראויה תה יילא הה ירהד ו/או יותתשות והתלמערכ

ונה ד ג' למעט משכנתא שניתנה כביטחון להלוואה שלקח הקצכל זכות יות מחופש א היול

ל את לקב רוכשה סירוב ההיי ,לעיל 6סעיף ר בהמלווה כאמו גוףלרכישת הדירה וזכויות ה

ן מנייויחל  ריותוהאחק בדת התקופ רה,יסעדי המירה מוצדק, ובמקרה זה ידחו מודה

 באיחור במסירה.הימים בכל הקשור 
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יה גם אויה למסירה ולשימוש הקונה במועד גמר הבניב לבנויה ורהדירה תחש יר, כיובה .7.2

תר ת ינייבאו עבודות /ו קרקעיןשל המ תוחאם במועד הנ"ל טרם הושלמו עבודות הפי

י בת כמתחיי וכרתם המולא בו,ותף שהמש שו הרכוויקט ו/או איזו מהן ו/אות שבפרהדיר

וממנה ולא ימנע הצמדותיה  לעירה חה לדובטו נוחה בטח לקונה גישהבמועד המסירה, תו

תו ביבפיתוח והשלמה במקרקעין, בפרויקט ובס עבודותמהקונה שימוש סביר בדירה. 

ת וראת למזו חר מסירת הדירה לקונה,אף לא להמשך כלנה, תופות בפרויקטוסודות נועב

 כך. תכן ויהיו כרוכים בר ייחות אשהנו ואי ותרדההטש, רעה

ה, החברה תעשה כמיטב יכולתה על מנת החברלות על לה חוח אות פיתככל שעבוד

 .לעיל 2.10ף להוראות בסעיף ובכפו האפשרי בהקדם הנ"ל תושלמנהח שעבודות הפיתו

ויים בתכנון הפיתוח עקב שינ ודותבעב חול שינוייםל שוייםכי ע נההקוהובא לידיעת  .7.3

ם, מספר ציבוריי ם, ומתקניםבילינוי בש, שיבהיםג וישינ כוללם, יראו אח האדריכלי

. ידוע לקונה כי עבודות בלבד שת הרשויות המוסמכותדרי וצ"ב, והכול לפימדרגות, וכי

צעו יבו כד',רה וון, תאורך, גינהרחבת דזה שית לבניין, ובכלל ה הראהפיתוח בסמוך לכניס

ות ולפעי כ בזאת הר מוב . יתלעדתן הבריוחאעמה ובו/או מי מטהרשות המקומית ידי -על

היו טענות ו/או דרישות ו/או י לאלרוכש רת וכי הפרת חוזה מצד המוכ לא יהוו כאמור

ד לבבו בהקשר זהרשות המקומית בשל פעולות של הרת תביעות כלשהן כלפי המוכ

 הרהחב. למת העבודות הנ"לנזק ו/או עיכוב בהשל חדל,או מ רמה, במעשהלא גרת מוכשה

רשות ח הכלליות המבוצעות על ידי הודות הפיתושעב על מנתדרש שתי כלכ ולהפע תףתש

 .דםישראל תושלמנה בהק כלית ו/או רשות מקרקעיאו החברה הכלהמקומית ו/

 והכל הגז והחשמלם, המי לרשת ב,ביורת לרשת ההיה הדירה מחובבמועד המסירה ת .7.4

ממועד מים י 10ך תווב ,רהסילמ םדקו ,ום. הקונה יחתלעיל 7.1וף להוראות סעיף בכפ

ם עם להספקת מיעל חוזים , 4פס כתב בצירוף העתק מטומסר לו בהחברה שתי בקשת

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

מול וזה להספקת גז ת החשמל, ועל חחבר ל עםלהספקת חשמ על חוזה"(, יובוהבהמים 

כן יחתום הקונה  תו לגז[.בחיבור דירפוץ ונה יחשהק ]ככלת כרהמו ע"י יבחרתשת גז חבר

רה לדעת המוכרת יהיה בו צורך לשם הפעלה שוטפת של הדיחר שכל חוזה שירות אעל 

קרה ת הבברלכן עם ח קודם רוושד שיאבבלו היושותפים, אם וככל שיו/או המתקנים המ

את  לםולש "לכנים ל חוזם עותייב לח. הקונה מתחוןמטעם משרד הבינוי והשיכ

יובהר כי,  .יםידירתגז, מים וחשמל  ונות הכרוכים בהתקנת מונידקו/או הפי םלומיהתש

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

 .המוכרתל מוטל ע שת החשמלרל

לתפוס  ום אפציאליה ח יכנס לדירה או להכניסלמען הסר ספק, הקונה לא יהיה רשאי לה .7.5

י שזו תימסר לרשותו בהתאם להוראות נ, לפאחריםידי  בין עלדירה, בין בעצמו וה בחזק

ת עם המוכר בם מראש ובכתועל פי תיאו נציג המוכרת החוזה, פרט לכניסה ביחד עם

 לבד.הסתכלות בולשם 
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 איחור במסירת הדירה לקונה: 

של  רההפ א יהוול םמיי 60ה על לעבמסירתו לקונה שלא יאיחור בהשלמת הנכס ו .7.6

 כלשהו. בסעד שאת הרוכו יזכולא  הכם זבהס תרהתחייבויות המוכ

עליהם או אם  שליטה תרושאין למוכ תאם כתוצאה מגורמים שאינם תלויים במוכר .7.7

איבה, מהומות, שביתות ו/או  כללי, פעולות סוה, גיבות מלחמרלליון, צאה מכח עוכת

 ל ארצימרי בניה, מחסור כלבחוצי כלל ארר סוחמ או במשק,ת כלליות בענף הבניה השבתו

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

 המקומית הרשות ת ע"יעוח המבוצת הפיתוצוע עבודויאו אתר קבורה, איחור בב עתיקות

 שלא ובלבד ,םייונם או עיר, צווים ממשלתייתמוכרשאינו באשמת הכל גורם מטעמה ו/או 

המסירה בתקופת זמן  ס, יידחה מועדכנהת למבהשיכוב יחול ע, תצאו באשמת המוכרהו

ף התשלום אהנ"ל, ובמקרה זה יידחה  המתחייבת באופן סביר מההפרעה או העיכוב

 תחשבון התמורה, בהתאם ללוח התשלומים. המוכר על םלכש לשרואשר על האחרון 

 מתב בהשלמידת האפשר את העיכוב יןאו להקט עומנל מנתם על סבירי נקוט באמצעיםת

 .הירהד

ים תחול לגבי אירוע פק, יובהר כי דחיית מועד המסירה כאמור בסעיף זה לאהסר סן למע

בין במשתמע, או ורש ופמבין ב, תהמוכר מוטל עלוצאותיהם תחשותם ולשהסיכון להתר

 .לגביהם באופן סביר לקחת את הסיכון השהיה עלי

 יגרום, היאשיבה מכל סדירה, יחור במסירת החזקה בא ה,בכל מקר יכם סכבהר ומוומ

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

  

 יבותמהסת אח לשסירה בלדחות את מועד המצורך על ה תוכרמל ענודש לאחר בסמוך .7.8

, (יהםלפי המוקדם מבנ)המסירה  ף זה, ולא יאוחר מחודשיים לפני מועדהמנויות בסעי

את הסיבות לדחייה וכן  העתודבהט פרתרה וסיהמ מועד תעל דחיי לרוכש תודיע המוכרת

ת ופתקבוע את קל ןניתדעה לא מועד הוצאת ההוככל שבהחדש.  את מועד המסירה

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

 אודות הנתונים הנ"ל.

ת יוהמנומהסיבות  ירה מאחתמועד המס צורך לדחייתעיל, במקרה שהעל אף האמור ל .7.9

 תמוכרוכל התמועד המסירה,  התעורר במהלך החודשיים האחרונים לפני בסעיף זה

ה, בסמוך לאחר לים אחודשילך המב ר גםכאמו ית מועד המסירהחיד רוכש עלל עיהודל

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

 ר, בעת כריתת החוזה, אתסבי פןאוות בלצפ הוליכה תיילא ה תוכרהמ ,זה סעיף

 .נכסהמעכב את השלמת ה התרחשותו של הגורם

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

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

בה של כל הסכומים ששילם על הש בללקוכם ההס טל אתי לבזכא רוכשיה הה, י(לעיל 7.6
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 הדין ר יחולו הוראותומביטול כאעל  דין.יבית כירוף הפרשי הצמדה ורצב ,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  בסכום, נזק בלא הוכחתיצויים, הרוכש לפ המסירה, זכאי

 :ןכלהלעל, פורה בלמסי המסירה ועד מועדאו חלק ממנו מ

 - 1.5 - מוכפלים ב קומה כשהםובמיודלה בגה ומדירה דדמי שכירות של שווה לסכום ה

 .עדוום שמונה חודשים מאותו מתב בעבור התקופה שתחילתה במועד המסירה וסיומה

 - 1.25 - וכפלים במ ה כשהםה דומה בגודלה ובמיקומירד ת שלדמי שכירווה להשו סכום

 .המסירה ואילך דעלאחר מו דשיםה חותה תשעבעבור תקופה שתחיל

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

 .מוריםהאהימים שישים  םובמועד המסירה, ישולמו בת שישים הימים שתחילתם

 עד מסירה:מו םאוית

לרוכש  תכרח המוישלת וך למועד השלמת הנכסמסלעיל,  7.1לגרוע מהאמור בסעיף  מבלי .7.13

ואם בינו לבין לרשותו, במועד שית הנכסת ל אלקבכש הרו אתזמין תב, ובה ודעה בכתה

 .("ההודעה")להלן:  עהלוח ההודימים ממש 21 -מאוחר מ , שלא יהיהתהמוכר

הנכס  ו לא יגיע לקבל אתרת הנכס לרשותו כלעיל ו/איסלמ יתאם מועדכש לא שהרוככל 

 תירלמסמועד  תבקש הקונה בשנית לתאםת, ובה יוספדעה נהו תרשלח לו המוכתו, לרשות

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

 .(וסף"הנ

שיתואם ועד מסירת החזקה מלעד זה הסכם  בו לפיייב הינו חשכל סכום  יסלק הקונה .7.14

 אריך, התאםתושי במועדדירה ולקבל את החזקה בכרת כאמור לעיל בינו לבין המו

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

ת אם וזול התפגמים מהותיים המונעים קבל האחריות זולת אם במעמד המסירה התגלו

לאמור וף בכפ .לעיל 7.1רט בסעיף ל את הדירה היה מוצדק כמפובקה לו של הקונסירוב

 רולאחדירה ה בחזקקבלת הדה והקונה לא התייצב לה כי במיבז מובהרעיל, ל 7.1בסעיף 

רה נמסרה ו החזקה בדישנמסרה לו הודעת הזימון הנוסף כאמור לעיל, ייחשב הדבר כאיל

 .ףוסהנהזימון  בהודעת הקבועונה במועד לק

קונה במועד מוקדם חברה תהא רשאית למסור את החזקה בדירה לידי הכי ה הזר במובה .7.15

מסרה שנ דובלבלעיל  7.1ף עיב בסהנקוים הקודמים למועד ימ 60עד של קופה ובתר יות

י מועד מסירת על מסירה מוקדמת כאמור לא יאוחר מחודשיים לפנבכתב הודעה  לרוכש

תהא מותנית ימים כאמור  60על  הלהעופה ובתקה מסירמועד ההקדמת  החזקה שהוקדם.

ות סעיף זה, אם להוראבהתחזקה ירת הומראש. הוקדם מועד מסבהסכמת הקונה בכתב 

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

 ת במסירה.ותיה הכרוכועמדה בכל התחייבוי
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אות הסכם זה, לרבות השבת רוולהר לדירה שם בקתשלומיבות והועם סילוק מלוא הח .7.16

את החזקה  רה לקונההחבמסור , תמןהנאדי נמסרו לקונה ליו/או הבטוחות ש פוליסותה

 ה רשאי לקבל את הדירה לחזקתו קודם לכן.יהי לא הנהקוכי ר בזה בדירה. מובה

 פרוטוקול מסירה: 

ועד מלובסמוך  לפנימי מטעמו  באמצעותמו ו/או בעצלבדוק את הנכס  הרוכש יהיה רשאי .7.17

וכש והר תע"י המוכר תיערך. במועד המסירה תמסירה, בתאום מראש עם המוכרה

גלו על ידי מה אשר התהתא אי וא ויליקפגם,  ם, ובה יצוין כלעל יד תיחתם רשא, רשומתת

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

 ם.ידכל אחד מהצד גות שלסתייאו הרה ול כל העהמסירה יכל וטוקולרפ .7.18

 נה לאות הקלרשו בעת העמדת הדירהאין בעריכת פרוטוקול המסירה כדי להעיד על כך ש .7.19

הדירה לרשות הקונה ובין  עמדתת העבתן גלוהיה ל , בין שניתןמות נוספותו אי התאהי

ר אי ענות בדבכש להעלות טוע מהרוכדי למנ ואין בכוחו ניתן לגלותן כאמור,שלא היה 

  מה.אהת

 .כל דין פי על תכדי לסייג או לשלול את אחריות המוכר ול המסירהכת פרוטוקבעריאין  .7.20

בדירה  שאיןשום ראיה לכך מה מרה עצצוע המסיו/או בבירה סיטוקול המאין בפרו .7.21

 הרוכש. רה לשביעות רצוןיא נמסליקויים או שה

 .רהל המסיוטוקבפרו 7.21 -ו 7.20 ,7.19 ות סעיפיםלכלול את הורא תייבמתח תהמוכר .7.22

ם ף א, אה בדירהבמפורש, כי הקונה לא יהיה רשאי לסרב לקבל את החזק הבז מובהר .7.23

למנוע את בכדי בהם אין אי התאמות, ש ו/או וייםו/או ליקד פגמים מועתו בה באו יתגלו

 לתקנםחברה לגרוע מחובת המבלי וזאת  - למגורים רהרגיל והסביר בדיימוש ההש

 ת(.)דירו ק המכרוחהוראות בהתאם ל

 שימוש סבירדירה ליקויי שתיקונו דחוף ואשר מונע ככל ויתגלה ב מובהר בזה, כי

 והכלותו בהתאם לדחיפ יבהקדם האפשרתתקנו , החברה ריםלמגו בדירהובטיחותי 

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

 להלן: ותהמפורט תההוראו ר, יחולועת החברה כאמור הודלא אחנה לא מיקווה היה .7.24

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

י על פתיו לוי כל התחייבויועקב אי מייל לע 7.13יף בסעכאמור  דעהההומשלוח 

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

 קונהלידי הכאילו נמסרה  ייחס לדירהות ולהתאית לראכהיה החברה זם זה, תהסכ

ות לרב] ר ועניין, לכל דבלעיל 7.13 יףסעבשהזימון הנוסף הקבוע בהודעה בתאריך 

ויות בהן ום העליהיה חייב בתשל נהקווה, הבדק והאחריות[לת תקופת ן תחילעניי

לומי ירה ושמירתה, תשהד זקתרה בקשר עם אחת החבחברה בגין כל הוצאותישא ה

ף, ות אחזקת הרכוש המשותק, חלקו בהוצארבות, אך לא רה ולהדיר ןונה בגיארנ
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נה הקוו של מזכות לגרוע לימב וזאת כיוב'ביוב וחשמל ו ות מים,ועד בית הוצא

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

 .1967 -תשכ"זרים הומהשבחוק  כמובנו בקשר לדירה שומר חינם" סביר" -ג כלנהו

ודעתה שיקבע בה המסירהר לקונה את הדירה במועד רה לא תמסובמקרה והחב .ב

י ו לפהקונה המוטלת עליי מצד ובה כלשהי מלוי חב אעק לעיל 7.13אמור בסעיף כ

העמידה  החברההחזקה בדירה לאחר שונה לא יקבל את רה והקו במקכם זה, אהס

זק ד אחראי לכל נהקונה בלב ה, יהיההסכם ז תעפ"י הוראו ת הדירהלרשותו א

בע בהודעת יקש סירהמה מועדשא בתשלומי האחזקה החל מידירה וישייגרם ל

ת בגין הפראחר סעד כויות החברה לכל לגרוע מז מבלי וזאת  יללע חברה כאמורה

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

 .1967 -ומרים התשכ"זחוק השנו בכמוב רהבקשר לדיחינם" סביר 

 

 אחריות לליקויים ולאי התאמות:

 או במפרט האורמת תי, לעורהבדי מה שתתגלהכל אי התא הונחשב על תקןת תהמוכר .7.25

ועד מב כפי שהינם( אגרותתר, תנאיו ולהי בקשה) ון והבניההתכננות בתק בתקן רשמי או

, (דירות)המכר  ת חוקהוראו על פי תל המוכרושהחובה לתקנה חלה ע, ההסכם זחתימת 

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

  ר.בועות בחוק המכקות הקופהת ךלמש

 שהרוכש יודיעתנות בכך מולעיל, ת כאמור לתיקון אי התאמו תכרהמו התחייבויות .7.26

 לותהאם לא ניתן לגסירה, ועל קיום כל אי התאמה תוך שנה ממועד המ בכתב תלמוכר

 אי לתהנתג ומהיום ב סבירזמן רשות הרוכש, תוך דת הדירה לת העמרה בעביה סיקבבד

אזי ינו דחוף ן הליקוי הככל ותיקו (."מהי התא"הודעה בדבר א -זה בהסכם ) ההתאמה

 .ע אישור מסירה טלפונייצווב כך בדוא"להודיע על ל הרוכש רשאי

הוראות  פיעל  קנהלת תבמחוי תכריקון ואשר המויתנת לתאי התאמה כאמור הנ התגלתה .7.27

את אי  תרוכהמ תקןתהתאמה,  דבר איהודעה ב תמוכרנה לוניתמכר או הסכם זה, חוק ה

 מנותהזד תרלמוכ פשרא י שהרוכשבתנאסכם זה והדין, ועל פי הוראות ה כלעיל התאמהה

  .י ההתאמהתקן את אנאותה ל

 משךר בותאחת או יאותה פעם  נהקתי תוכרוהתגלתה אי התאמה לאחר שהמ חזרה .7.28

 - ל איקונה שו שתיהתאמה, אאי הדבר עד הודעת הרוכש בשתחילתן במו ייםשנת

רשאי  ,ת הרוכשר ממועד הודעבתוך זמן סביתה או נהלא תיק תכרחוף והמוההתאמה ד

 תלמוכר . במקרה זה, ימסור הרוכשות התיקוןישא בהוצאת תוהמוכר תקנהרוכש לה

 .ןקוהתי יצועכך בכתב טרם בדמת על הודעה מוק

 הבדיקת םלש דירהללהיכנס שנה, ני מלקבל, לקבלן ו/או תכרייב לאפשר למותחמ הרוכש .7.29

ם ינתיקו הדירהבצע מתוך ן ל, וכיינהת, ככל שתההתאמואי ה בצע את תיקוניוכדי ל
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 בשעות סבירות ין ו/או ברכוש המשותף, ובלבד שאלה ייעשוית אחרות בבנו ביחידודרששיי

 רוכש.ם מראש עם הובתיאו

כל  פיאמור בהסכם זה ולוען כבביצ תא חייבישה ון אי ההתאמותתיק ע אתצבת תרוכהמ .7.30

ככל שכתוצאה  תאמה.הדבר אי הוכש בעת הריר ממועד מסירת הודבתוך זמן סב דין

 תתקן המוכרתהמשותף  או לרכוש דירהלנזק  ייגרםכלעיל  תהמוכרע"י  קוניםיתמביצוע 

בהקדם ותם ככל הניתן, דמלק תףמשווש האו הרכ ההדירב את מצחזיר תוכל נזק כנ"ל 

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

, קוניםת ביצוע התיעבותף וש המשאו ברכ/ופגיעה בשימוש בדירה לאו  ורעות לנוחיותפהל

, ופיםם דחשאינונם של תיק במקרים .ןתפעל לצמצום אי הנוחות ככל שניתואולם החברה 

 ירה.יקון שיבוצע בדמועד ת מראש עלימים  3ת קונה לפחוודיע לת רתמוכה

 בבניית הבניין או וקמקבלנים שהועסיבות כתבי התחי יא לרוכשוכל להמצת תוכרמה .7.31

מוכנים  של חומרים ו/או אביזרים הנרכשים מוצרים ו/או ות ו/או שלרושל סח מספקים

י העבודות הרוכש לגב פירה כלת ישיריוח, אאו הספק עצמו הקבלן יקבל עלמספקים, בהם 

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

וכש , יהיה על הרריות כלעילחא דותועלרוכש כתבי התחייבות או ת תהמוכר ההמציא

 ר העתקביכלעיל ולהע הי התאמבדבר א לפנות ישירות לקבלנים או לספקים בכל הודעה

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

ירוק או מחמת טת רגל או פיים מחמת פשקונהתי תפק לא יוכלו לבצע אשהקבלן או הס

, שלא לבקשת הרוכש, יהיה הרוכש רשאי לשוב ועקב ם זמני אוס נכסים כוננה להומש

ההתאמות  את הליקויים ואין תקת תוכרהמו יםתיקונ לביצוע הרישבד תוכרולפנות למ

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

 .כל דין תיקון אי התאמות על פיות ליאחרת מהמוכר

אי לתיקון הליקויים ו/או לשליחיה כאמור לעיל לפעול ו/או וכרת קונה למאפשר ה לא .7.32

לת צו, יכים משפטיים, קבטת הלדרך של נקיב ותלרבין עקיפן ו/או ב, במישרימותההתא

וסמכת אחרת, שות מט, בית דין או כל ראחרת של בית משפהחלטה ו כל פסק דין א

כדי מור לעיל בא אין ,וןהתיק בצע אתפשר לשיתא דערת לא תתקן את הליקויים וכמה

ון והתיקדה במי כן,-כמו .חוק המכרהנקובות בהאחריות  קופות הבדק ו/אולהאריך את ת

יה ליה מסרב לאפשר למוכרת ו/או לשליח, אשר בעירה אחרתד שה מאתייב גידרש מחהנ

 הרהדי ילנגד בעים כאמור לעיל כפטמש ם, על אף שהחברה נקטה בהליכילעשות כן

לבצע את התיקון בכפוף להוראות  עד שיתאפשר את התיקון רת לא תבצעוכהמ, רתהאח

חוק ריות הנקובות באחה הבדק ו/או קופותאת ת ריךלהא לעיל כדי. אין באמור כל דין

 .המכר

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

"הוראות עיל ולהלן: ש המשותף )לובדירה וברכ שושימו תחזוקה והוראותרה יהד

 שהיע, דיםוהצע מצעיםהא בכלנקוט יתחזוקה, את הוראות ה יקבל(. הקונה התחזוקה"

לשמור על הדירה,  ת הבלתי מתאימות, על מנתפעולומכל ה וימנעות אימהמתכל הפעולות 
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ה קוהתחז תבהתאם להוראו תאיםמנאות ו שה שימועשות ב, וללתחזק ולתקן אותה

 .שה שאינה סבירהיבד שאין בהוראות התחזוקה כאמור דרבלו מורבכתב כאשיינתנו 

-עלכיבים שיותקנו ו רו/אאו חומרים ם ו/יזרילאבלשהי אחריות כתחול על המוכרת  אל .7.34

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

עשה ו/או או ע"י כל מ/בלתי סביר  ועקב שימוש  וך ו/אכהוחרפו כתוצאה מו א/ו דירהב

רות אזה ת אוחיופי הנשלא על  ו/או אם נהג הקונהמחדל של הקונה ו/או של מי מטעמו 

אות תחזוקה ושימוש רה או הורונות מיוחדות של הדייתנו לו בדבר תכשנל ככבכתב 

לו או הומצאו  ההקונ תוככל שהוסבו לטוב םריות, אחתבי האמור בכי האבדירה ו/או על פ

א של ו/או בבניין רהרים בעבודות נוספות או בשינויים שבוצעו בדייקויים קשולהו/או אם 

ונה או שבוצעו ע"י הק/אחר מסירת הדירה וו לו/אי מטעמה ו מו/א כרתת המואמצעוב

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

החברה, תגרום  שלא באמצעות בעלי מקצוע מטעם הרתיקונים בדיודות ו/או בעיצוע ב

 ים.קונתי אוו/בודות חריות לגבי אותן עלביטול הא

 מבוטל. .7.35

כל הדירות בפרויקט ופת הבדק בלבצע את תיקוני תק כי בכוונת המוכרת הונלק נמסר .7.36

ו דים שיתואמעוספר ממהתיקונים יבוצעו בשייתכן  ךולפיכ יקוייםי הלבמרוכז, לפי סוג

 .םאם לדחיפותיובהר כי ליקויים דחופים יתוקנו בהקדם האפשרי בהת נה.וקמראש עם ה

ל ין, יהא עיהדירות בבנכלוס תחילת א ועדי מיום לפנ 14-ר מיאוחלא עד וי כ לקונהידוע  .7.37

כוש הר עמם אתמטבלו ים שיקדייראת נציגות ה תן להציג בפני המוכריבנידיירי ה

למנות את  תהמוכר תיהא זכאתעיל, לוך התקופה דנעשה כן בת לאן. יינהמשותף של הב

)להלן: כוש המשותף רה אתוכשים ל הרשם כציגים שיקבלו בנ 3ולפחות  הבעצמהנציגים 

 "(. הנציגות הזמנית"

 היתה ת זמניתאותה נציגוהקונה כי  יעתהובא לידי , אזמונתה נציגות זמנית כאמור

רכוש ת החזקה בנוגע לקבלל הייגות, בכהסת ול אביטוכות ו, ללא זמטעמ מכתמוס

ה ת החזקלקבלוגע המשותף בכל הנ המשותף, וכל פעולה ו/או מחדל של מקבל הרכוש

 ת הקונה.חייבו אוש המשותף יכבר

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

רכוש ל הק שת אותו חלמנה למסירנא היכרא, ישמשו ותקינים צאו מתאימיםנמו קונבד

 משותף שהאישור מתייחס אליו.ה

ם, על המחויבי, בשינויים וולבדירה יחזקה ת החסות לקבלהמתייחלעיל  7הוראות סעיף  .7.39

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

רת מסי םמיויתחילו  מכרחוק העפ"י ותף משה ושרכשל הות והאחריהבדק  תקופות .א

 .למקבל הרכוש המשותף  ןבבניי המשותףהרכוש 
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כתב בה תנאם ני אלא כרת,א תחייב את המוכל הודעה על פגמים ברכוש המשותף ל .ב

 .דין ובכפוף להוראות כל ות בבנייןהחוקית של בעלי הדיר נציגותםעל ידי 

 ליקבמ לעיכוביגרום הרכוש המשותף,  לתקבל סירובמובהר, כי כל עיכוב שינבע מ .7.40

המשותף ראוי למסירה על פי הוראות חוזה זה, על  שהרכושובלבד  ירותדהירת יתר במס

ונו לקבל את הרכוש רצה על להודיע לחבר איונה יהיה רשקהן. יו והוראות הדינספח

 .ירים ובהתאם לקבל את החזקה בדירתושותף כנציג הדיהמ

 לרבותתף ושהמ חס לרכושהאחריות של המוכרת בי/הבדקקופת ת כיהודע לקונה  .7.41

וככל  ואת הבניינים הנוספים אםשרתו את הבניין פות שישותערכות המו/או המ קניםהמת

 הראשונה של הדירהמועד המסירה מ , תחללעיל 3.6 יףעבסכמפורט  כך, תקבעשהמוכרת 

כן נמסר ם לשקודובלבד  בבניין הראשון שאוכלס מבין הבניין או הבניינים הנוספים

 .(המשותפותהמערכות או /ים והמתקנות בר)ל תף כאמורהרכוש המשו

 פות בדירהם ותוסשינויי

ת ובהוראו קבוע במפרטלר , מעבירהם בדנוייהמוכרת לבצע שיהקונה אינו רשאי לבקש מ .7.42

 . המכרז

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

 :טכנירט הט במפפורמהפי זיכוי כסם להלן, כנגד קבלת רטיהמפוו

 ח;מטב ארון              7.43.1

 אם נכלל במפרט;ארון אמבטיה,   7.43.2

 מקלחת(; ו בטיהור, אמלמים )כיסוללות   7.43.3

 ונקודות טלפון;ית תקע מאור, בדות ונק  7.43.4

ם נוייערוך שיספק, מובהר בזאת כי פרט לאמור בסעיף זה, הרוכש אינו רשאי להסר  למען 

 ה. הדיר פרטבמ תוריםאו וי/או תוספות ו/ו

לזיכוי בתמורה לעיל,  7.43עיף כאמור בסטים יפרתם של תקנתר על היין לווהמעונקונה  .7.44

ימים  10או  נייןהבת ם שלב ביצוע יסודומיום סיולא יאוחר  תורועל וי וכרתע למיכספי יוד

 .השנייםהמאוחר מבין לפי לאחר הצגת הפריטים ע"י החברה 

 אחריםיטלים ותשלומים ם, המיסי .8

שלה חובה אחרים לממ תשלומית והארנונומיסים, כל ה לם אתבת לשיחימתה החבר .8.1

תו רה, ומאוהחזקה בדי סירתד למועד מעופה ר התקוהדירה עבו ה בגין השטחיולעירי

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

חיוב  החברה. ום עלהתשל חובת לחות זהמת החוחתי מועדל עדאשר אושרה  תוכניתבגין 

ועד מ לפניחתימת החוזה אך  ית אשר אושרה לאחר מועדהשבחה בגין תוכנהיטל  גיןב

שההקלות ו/או זכויות  פוף לכךוזאת בכום על החברה ובת התשלה תחול חזקת החמסיר

ו אושרו יתנו לחברה ו/איחה נת המשבבתוכניהבניה הנוספות ו/או ההטבות הגלומות 

 ט. ת הפרויקמסגרברה בשת החקב ותקבבע
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 אוה ו/בני חוזיבגין תוספת אאו /תן וגין היתר הבניה שניהיטל השבחה בום תשלכי יובהר 

ו/או שאושרו בעקבות ות שיינתנו לחברה הניצול ו/או כל הקל הבניה אולת זכויות הגד

 .מת הסכם זהרה אף לאחר מועד חתיבו החבתישא  בקשת החברה במסגרת הפרויקט,

עירוניים או  החובה למיניהם, תשלומים, ההיטלי רנונות,ת, האהאגרוסים, ימה כל .8.2

ים ו/או שיחולו הוא, החלן וסוג שמי מכלהאחרים, ים לומאו אחרים וכל התשממשלתיים 

ופה (, לתקסים"י"המה או בקשר אליה, לרבות דמי ניהול ו/או ועד בית )להלן: דירל הע

 הקונה יבלין אם קידו, ב מו עלוישולקונה על ה לוואילך, יחוחילתה במועד המסירה שת

ה חזקה נבעה רתסילאו, אלא אם אי מבמועד המסירה ובין אם  את החזקה בדירה

יים המונעים שימוש סביר ל ליקויים מהותו/או מסיבות ש בקונהות תלוי שאינןות יבמס

ת את לבהרשות המק קופה הנ"ל לפי דרישתלת סיםיאת המ . הקונה ישלםבדירה למגורים

מהמועדים הקבועים לכך יחוי ולא יאוחר ללא ד לם,כאי לקבירות לזם, ישסייהמ תשלום

 דין.ב

 תי המוכרמועדים, נקבעה על ידלומים והבנספח התש דרתהכהגכי התמורה, הודע לקונה  .8.3

ות כל דין וראהלכפוף שיעורם כפי שהם ביום חתימת החוזה. בסים ויי המבהתחשב בסוג

ו/או  החוזה ימתביום חת ם קיימיםשאינו, ושיוטלככל  ים,דשים חסיבמ יישא הקונה

בד בלנה ולקו ירתהאו למכ/ה ותייחסים לדירככל שהם מ –סים קיימים יבתוספת למ

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

 לשלמם. תהמוכרג אדת תעפ"י דין על המוכר

 .ןימקרקעוי פי חוק מיסעד כנדרש למווביעור שה בשס רכים מחייב לשלה מתהקונ .8.4

 מית מצעואו בא רה בעצמוהדישת ת עבור רכישומה העצמיה לערוך את הבאפשרות הקונ

 עין לצורך עריכתה. ת למשרדי מיסוי מקרקמטעמו או לפנו

  

 כח החברה-יהדירה, באמצעות באשת רכיל למען הסר ספק, החברה תגיש דיווח מקוון ע

 ן:ולו ההוראות להלרי שיח, ובשל כך, הי מקרקעיןיסוק מך בחווע לכהקב דועבמ

או כל פרטיו ו/ אשרח, יווכן הדהי לתות כלשריוח החברה מאחהרוכש פוטר את באי כ

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

  ותם.נלנכו

(, ורכישה ין )שבחמקרקעיסוי חוק מ)ג( ל73יף כי בהתאם לסע הובא לידיעת הצדדים

 תמממועד חתי מיםי 30א בתוך דיווח על רכישת הדירה, הו, המועד ל1963 –תשכ"ג 

 סכם. ההל ע כשהרו

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

מים מתקיי ה, האםהחבר לב"כ רמסוהרי שהרוכש י ן ע"י ב"כ החברה,מקווופן אבהדיווח 

 .דירה יחידה ס רכישה לפי מדרגות המס שלם אותו בתשלום מהמזכי דיןנאים בהת

אישור רשויות ן בהתאם להוראות הדיפשרי ואקדם הכרת בהיא למולהמצ ונה מתחייבקה

ו/או כל מס אחר ה כישהר מסא המס מופנה ללשכת רישום המקרקעין על תשלום מלו

 .שחל עליו
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יסים )לדוגמה ח אליו מרשות המלהישל ריםאמושר מסמכים א א מאשר כיה והונקול עידו

 ת המיסים לכתובתודי רשועל ילחו שיו ןתכמה וכו'( יישו ישה, הודעתשובר תשלום מס רכ

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

 מסמכיםלקבלת חריות כי הא הקונה דעהו כךיות המיסים. לפאו בטופס הדיווח לרש/ו

ו/או עד במונת שישלמו לרבות קבלת שובר מס רכישה על מהמיסים במועדם  מרשות

ולמוכרת ו/או לעוה"ד לא די הפנים תחול עליו באופן בלע רי משרדגמאב בתוכתוון עדכ

או /ו ה כלפי המוכרתה כל טענה ו/או דרישנוה לקתהי תהיה כל אחריות בקשר עם כך ולא

 . אמורה עםמטעם בקשר ד ו/או מי עוה"

י יד ישולמו על, קהסחולו על העכוש, ככל שיסה, מס מכירה ומס רו/או מס הכנ שבחמס  .8.5

 . רתמוכה

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

ת הסכום כרת אולמה נישיב הקו תיה,ע התחייבויורת בביצוכות המכב אתשלומו עלול לע

גור ועד תה לעיל, החל מהיום הראשון לפיפיגורים, כהגדר ריבית ספתבתוור שילמה כאמש

מכל בלי לגרוע נה, וזאת מעם דרישתה הראשו ל, מידבפועגור יפשב וםון מלוא הסכירעלפ

רת שהמוכ ובלבד על פי כל דין ואה ו/זה זסעד או תרופה שיהיו מוקנים למוכרת על פי חו

מהלכם לא ע התשלום ואשר בם ביצובטרתב ובכמים מראש י 7ה בת  התרא הונלק נתנה

ש לעלות יות הרוככומזוע לגרדי עיל כאמור לן באי האמור. שילם הקונה את התשלום

  .ששולם על ידה ואשר עמדו לו כלפי הנושה המקוריכנגד התשלום טענות כלפי המוכרת 

 ונההק הו החל עלתשלום כלששאת בלה ובחעל המוכרת את היל כדי להטיל מור לעאין בא .8.7

ר יך ולפגלהמשה נוה כלשהי לקלהוות הרשאי 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

 בדירה קהחזהקרה עד למסירת עד דרישתה ובכל מממוים ימ בעהישולמו למוכרת בתוך ש

הראשונה מאותה רשות ו/או מיד עם דרישתה  -סמכת המוות לרשוקדם לה, וכתנאי מ

או על /המוכרת ו ידו ו/או על ידי דרש עלעד הנבמו -ר אח ן ולכל גורםדי ד הקובע לפיבמוע

 המוסכם עמה. פי

החשמל, עם חברת חוזים  חתוםונה יקה, מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה .8.9

 קמן:,  כדלרת הגזת וחביונירערשות הה

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

עלות הכרוכה בכך לרבות תשלום חיבור הדירה לחשמל וכל . ל לדירהחשמ קתפסאל

  .היחולו על החבר "בגין בדיקות ה"טסטים

קת על חוזה לאספהביוב ם ום תאגיד המימקומית או עהת הרשועם  םיחתוהקונה  .ב

קדת והפ וורבוחי הדירתי התקנת מונה המים עבורשידרשו תשלומים ב ויישאמים, 

רשות בהתאם לתעריפים הקבועים בספר התעריפים של  ידרש[ככל שי]פיקדון 

שאי בלבד ו עלויות החיבור במקומו, רשאית לשלם את. המוכרת תהא המים
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למוכרת את  בישיה והקונ יבויותיה,ע התחיכרת בביצוכב את המועל לעלו מםתשלו

 יאוחר ממועד מסירת החזקההמוכרת, אך לא  לדרישתעלויות החיבור בהתאם 

 . לקונה אסמכתאות בגין ביצוע התשלום כאמורהציגה בלבד שו

זכויות ית כבעל הקומות המברשים רשנדהעל כל המסמכים חתום יקונה ה כן

ת למוכר אימציסים השוטפים. הקונה נונה והמימיסי האר רך תשלוםירה לצובד

ל הסכם בדבר חיבור חתם ע, כי גיד המים והביובר מהרשות מקומית או מתאישוא

ם את כל שילומית כבעל הזכויות בדירה ונרשם ברשות המק ו, וכילדירת םמי

 הינה תנאיהאמור  את האישורר. המצכאמו שומו,רימהמיסים השוטפים החל 

 נותההכבצע את לקונה. המוכרת מתחייבת ל קה בדירהסירת החזמוקדם למ

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

וכרת תשלום בגין מהמה ו/או תאגיד המים והביוב בו ידרשו העירייבמקרה ביוב. הו

 שלומים הנ"ל,למוכרת את הת יבשי , הקונהוחיבורו רתיהדים מיההתקנת מונה 

וזאת בכפוף למתן  החזקת העד מסירישת המוכרת, אך לא יאוחר ממום לדרבהתא

לום את התשהקונה  ימים ושבמהלכם לא שילם 7ת ונה בה מראש ובכתב לקהודע

הציגה לקונה אסמכתאות בגין ביצוע ד שבלבו מונה מים דירתי כאמורבגין התקנת 

 ..התשלום כאמור

ל חוזה עם ם עחתויהוא ז, ת גפקאסליבחר להתקשר עם חברה  נהקווהבמידה  .ג

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

 דירתיהתקנת מונה גז  שר עםז, בקרשו ע"י חברת הגדים שיימאת כל התשלו ישלםו

נה הגז ישירות ומ לאת חלקו היחסי עבור פיקדון ש, והגז המרכזית ו לרשתוחיבור

. יכת הגז בדירהן צרש ע"י ספק הגז על חשבומה שתידרמקדכל ן וכ לחברת הגז,

שאית המוכרת תהא רגז, לרשת התקבל את אישור הקונה לחיבורו  ככל שמוכרת

 המוכרתעלול לעכב את  התשלוםשאי בלבד ו ,מקומועלויות החיבור בלם את לש

 החיבור בהתאם לדרישתעלויות  את למוכרת ישיבוהקונה  ,יותיהבביצוע התחייבו

בלבד שהציגה לקונה אסמכתאות ו  זקהר ממועד מסירת החלא יאוח אך רת,וכהמ

 ..גין ביצוע התשלום כאמורב

  םושיהר .9

בת הביטחונות שקיבל שלה וכן ה עפ"י החוזהויותיו של הקוניבחיכל התבכפוף למילוי  .9.1

ת כל לבצע אמתחייבת , המוכרת ות חוזה זהלהוראהתאם המלווה ב גוףמה הקונה

נו ממק לאו כל ח שהפרויקטנת על מ יהלכל החיובים המוטלים עאת  קייםתהפעולות ו

 ים, ולרישוםתפשוים המבפנקס הבת קרקעין,חוק המ בכפוף להוראות  יתןהנ כלכ שםיר

תאם הב ותףעין כיחידה בבית משם הקונה בלשכת רישום המקרקהזכויות בדירה על ש

מן פרקי זהמועדים הנ"ל  נייןו במשלא יבואובלבד  דירות[]ק המכר למועדים הקבועים בחו

בחברה ור מסיבות שאינן תלויות אמכ שוםהליכי הרי עצוילבמת מניעה כלשהי ייק בהם

 לגביהן כי העיכוב בביצוע ההוכיח תשהמוכר ובלבד צלציה וכד'[רפ הליכי]כגון קיום 

הכל ו קיומןת ע אמנוה לתייה הא לא יכליוה הבשליטתשלא  סיבותהרישום נגרם עקב נ

  . וראות כל דיןלה פוףבכ
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י ר שיושלמו הליכה לאח, יעשרכאמו ותףמשת בים הדירה כיחידה בישושר קונהנמסר ל .9.2

חריותם של הרשות המקומית והם בא על ידי החברה שאינם מבוצעיםמוקדמים ם רישו

יימו ההליכים לא יסתי עד אשר הקונה מודע לכך כ לפיכך, .ראלרשות מקרקעי ישאו /ו

 לוהכף, שותבית מכ נוממכל חלק , או הפרויקטשום את עיף זה לא ניתן יהיה לרבס מורכא

 ק המכר.להוראות חו ובהתאם בכפוף

יות כוקו כבית משותף וכן רישום זהפרויקט או חלרישום  לעיל,  9.2סעיף מור בכפוף לאב .9.3

ב חוק המכר. בחישוועים בועדים הקבנה יבוצעו בהתאם למם הקועל ש בדירה החכירה

ת הסיבו עות מןובהנת יון המועדים דחו במניילא יבואדים הקבועים בחוק המכר מועה

ע הרישום וצות בביכי דחית הוכיחה המוכרובלבד ש להלן 9.6 -ו 9.5ם המנויות בסעיפי

  .וע את קיומןה למנתיה הילשליטתה והיא לא יכעקב נסיבות שלא ב מונגר ורכאמ

פשיה ירה חוירה על שם הקונה, תהיה הדבדת עת רישום הזכויות כי במתחייב כרתהמו .9.4

 .גין הקונהלמעט אלו שנרשמו בכלשהו,  צד ג' ואתא, כנמש, בודמכל עיקול, שיע

ת, איחוד וחלוקה, רישום הערו שום תצ"ר, הליכיאחר רייעשה לת המשותף ים הברישו .9.5

קף החלה על ע שבתווראות התב"המחויבים בהתאם להעבר, יות מזיקות הנאה וזכו

 .ההבניי ועל פי כל דין לרבות היתרט יקהפרו

ברישום ו/או  ום הבית או הבתים המשותפיםבריש רםאשר יג וביכל עקונה, כי כהודע ל .9.6

על ידי  אם נגרמו ביןויים במוכרת, צאה מגורמים שאינם תלותעל שם הקונה כ כויותהז

הרשות  ק,ר ת, לרבות, אך לאהשונו די הרשויותם אחרים ו/או על יקוני ל ידיהקונה או ע

מכל סיבה  ן, ו/אוהמקרקעים שורי תכנון ובניה, לשכתל מקומיתהוועדה ההמקומית, 

חוזה  וה הדבר הפרה שללא יהואמור, רת כהמוכ בויותועד ביצוע התחייאחרת, ידחה את מ

 ועצות בביכי דחיכרת הוכיחה שהמו ובלבד ות לפיצוי כלשהוזכזה, ולא יקנה לקונה 

 .ןתה למנוע את קיומיהייכלה  סיבות שלא בשליטתה והיא לאנב עק מונגר כאמור הרישום

רת ו/או המוכ , במשרדישום מראובתיא ימים מדרישת המוכרת 21תוך  יופיעה ונהק .9.7

ות ו בכל משרד ו/או רשהמסמכים הנדרשים ו/אמה על ה"ד המטפל לצורך חתיעוי במשרד

לשכת רישום ב נהישום זכויות הקואפשר רכשית ו כן,, וכמו/או ממשלתיתומית מק

או במשרד עוה"ד וכרת ו/משרד המב ן,קעיבלשכת רישום המקר יעיופנה המקרקעין, הקו

ד המטפל כרת ו/או עוה"ע"י המו שייקבעו במועדיםה, ונהקום הדירה ע"ש המטפל בריש

על כל , למטרת חתימה כתבאש ובים מרימ 21בהתראה של  ומשברישום הדירה על 

ה על ות בדירהזכוי רישום ם כבית משותף ולצורךרישו רךצושידרשו ל דין"י עפ כיםהמסמ

תף ת משורישום בי מסמכי תקנון,שה, טופס, שטר מכר, הרה, בקת כל הצבולר מוש

מסמך אחר, כפי  כם שיתוף, חוזה, הסכמה וכלמשותף, ייפוי כח, הס תיותיקון צו ב

קיום ונה בהק מצד. כל עיכוב ף זהת בסעיות המנויועת לשם ביצוע הפעולמעת לרשו שיד

בהתאמה. מודגש כי  ונטית,שום הרלוריה לתביצוע פעוה בם לדחייזה יגרוהוראות סעיף 

ייבויותיו לפי נה ישלים את כל התחקוקונה טרם שהשם הה על בדירה לא תירשמנ הזכויות

 זה.  חוזה
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ות עודהת ,יםכל המסמכ או לעוה"ד המטפל אתרת ו/למוכ הקונה ימציאו כן, מכ

ו תייוכולצורך רישום ז כם זהעפ"י הס ה להמציאםים, שעל הקונרושהד והאישורים

מס שור ך לא רק, איות, את, לרבהרלוונטיו כל הרשויותו/או ב המקרקעיןם רישובלשכת 

יסים כל המהמאשרת כי  המקומיתסי המקרקעין, אישור הרשות כישה לרישום בפנקר

חלים עד לתום שנת המס, , הירהוזה זה ובגין הדבגין חההיטלים  ו/או התשלומים ו/או

קונה ה על שם השום הזכויות בדירות לריהתנגד כלת שור כי אין לאותהמלואם ושולמו ב

ר לעיל, ימציא הקונה כל גרוע מכלליות האמוי למבלם המקרקעין. רישו ה ללשכתמופנ

כאמור לפי  הרישוםרך ביצוע אחר כפי שיידרש לצומסמך ו כל לה, תצהיר, אישור אקב

 ק(ובת בנלטו תייוזכו שעבד את ונהשהק )ככלתא שטר רישום משכנ ד לרבותוה"ת עדריש

  .ם זהת הסכל בכפוף להוראוהכו ועד בית וכיוצא באלהורי איש

ונה די לפטור את הקן, כלהל 12.3 בסעיףזר, כמפורט פוי הכוח הבלתי חויי אין במתן

 בויותיו בסעיף זה.התחיימ

מילא ה לא ונל של הקונה או מחמת שהקמחדמת או שלא בוצע מח הרישוםאם התעכב  .9.8

 ך שהדבר יהווהל, הרי פרט לכלעי 9.6סעיף התאם לויותיו ביבחיהתבמועד את מלוא 

נה על פות הנתונות בידיה, תחולרוהתהמוכרת בכל זכה את , אשר יוזה מצדוהחרת הפ

 טורלפ יה בכך בכדיא יהאך ל. ם ואגרות()לרבות מיסי ות מכךהנובעצאות הקונה כל ההו

 אמורב יןה. אמצד הקונה יעמנכויות לאחר הסרת ההזלרישום תחייבותה את המוכרת מה

 וזה.וכרת על פי החיותיו כלפי המבוייהתחאת הקונה מקיום  בסעיף זה כדי לפטור

המסמכים הנדרשים  המצאתו אי ל מסמכי הרישום ו/אתוצאה מאי חתימת הקונה עכ אם

 ו עיכובונה ו/אכתוצאה ממחדלו של הקאו ו/ הם,או חלק מ/לעיל ו 9.7ף מור בסעיאכ

ל ספי לרבות בגין כהקונה ייגרם למוכרת נזק כ חדל שלה ו/או מעשממע ום הנובבריש

ובעות הוצאות הנת בשל כך, לרבות ים שייגרמו למוכרהפסד, הנזקים והצאותההו

ל מכ והכל מבלי לגרועקונה, לתובעו מהתהיה המוכרת זכאית אחר, נזק  או פוליסותמה

ל מור לעיאין בא ח כל דין.כומ ו/אוחוזה זה ה מכוח וקנים לעד ו/או תרופה אחרים המס

 האמור. ת טענות בגיןעלולה אוהקונה להתגונן ו/כדי לגרוע מזכות 

הא ממוקמת ת בוין מוכרת רשאית לרשום את הבניי ה, כנמסר לקונה, הסר ספק עןלמ .9.9

 הנוספיםהבניין ו/או הבניינים ם ע חדיבאו , נפרד שותףכבית מזה, חוזה נשוא הדירה 

ולאור  רתשל המוכ הסבירשיקול דעתה  , לפי(או חלקם לםכו) קעיןעל המקר שיוקמו

הוראה תף תקנון הבית המשורה לקבוע בית החברשא נים משותפים תהאל מתקקיומם ש

ם לכלל משותפיהמתקנים הת לתחזוקת החלקים ומשותפת על בדבר קיומה של נציגו

 הפרויקט.

יבת כרת מתחימוה ף,משותום כבית תן לרישאינו נירה שבו הדירה הינה בבית שקמב .9.10

, לא אלשרי ירקעעין ו/או ברשות מקהמקרק בלשכת רישוםירה בדקונה הישום זכויות לר

 ( לחוק1ב)א()6עיף ור בסד כאמועד רישום חלוקה ואיחודשים ממשישה חוחר מתום יאו

 חר. פי המאוקונה, למועד העמדת הדירה לרשות המ או, 1973-(, תשל"ג)דירותחוק המכר 
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יקות רה, חכירות וזזהכת רישום המקרקעין הערות אבלשום לרששאית ר יהתה כרתהמו .9.11

ים , ו/או לגבי שטחאו הרכוש המשותףהמשותף ו/ הבית ונאה על המקרקעין ו/אה

 העתד רשנה עפ"י שיקולי שתידחלק מהם כפהציבור ו/או לגבי כלל  שימושהמיועדים ל

רות אחרות עלי די)לרבות בר בוציבר לטחת זכויות מעהבל היתר , ביןהסביר ובהתאם לדין

, מוש בשטחיםות שילעיל(, זכוי 3.6 סעיףפורט בינים הנוספים כמבפרויקט או לבני

ת או ושם של דירות אחרולשימ נועדוטרנספורמציה שכות, לרבות חדר במתקנים ובמער

אינם ו/או ש סמוכים של בעלי זכויות במקרקעין אוט ים אחרים בפרויקלי חלקשל בע

או  הסביר לפי שיקול דעתה . כן תהיה המוכרת רשאיתרביהסעתה פי שיקול דל ע כים,סמו

אחד מן  ת בכלת המקומית זכויואו להעביר לרשו/, להקנות ושויותבהתאם לדרישות הר

 . מההקונה בדירה עצ זכויותא תיפגענה ור לעיל, ובלבד שלם כאמהשטחי

ן מקרקעיחלוקת ה תהטרשמלה וצע כל פעשום, לבאחר הריהמוכרת תהיה זכאית, אף ל

 פםירורכי ציבור ו/או צם לצקים מהמחדש והפרשת חל ו/או איחודם ו/או חלוקתם

שאין באמור  בלבד, ותדרישת רמ"י או הרשות המקומי ילפ סמוכים, והכלמקרקעין ל

יו, ה ובנספחורה כפי שמופיע בהסכם זתיאאו נות את הדירה ו/כות לשלמוכרת הזלהקנות 

 לעיל. 2.5בסעיף  רומים כאשינוי למעט

השלמת  לאחרהמשותף יירשם רק  יתבהותכן כי יי הודע לקונהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .9.12

מעבר קת הנאה ו/או זכות רה ו/או זיאית לרשום העשכן, כי המוכרת ריינים הנוספים והבנ

ת י לרבוצד שליש לטובת כל, אשר ייבנה במקרקעין המציפורן ו/או חדר טרנסמקרקעיעל ה

 וכרתשל המ הסבירשיקול דעתה מית ו/או חברת החשמל, לפי המקו או הרשות/ו ורבהצי

י והקונה נותן הסכמה בלת מכותוסהמהרשויות ת רישוד הדין ,עהתב"ובכפוף להוראות 

, אם ש לצורך כךמסמך שיידרעל כל  ויחתום חוזרת למוכרת לבצע את הרישומים כנ"ל,

ם נוספים, בנוסף טחילש ותיות מיוחדכוז ההחוז נה עפ"יקנו לקו. אם הווככל שיידרש

ניית הזכויות המוכרת להקפעל ו/או גג ו/או מחסן, תחניה  עצמה, כגון: מקוםלדירה 

ת אחרת משפטי או בדרך נה רכש, בדרך של הצמדהככל שהקואם ו טחים אלה לקונה,בש

 . ןיעל פי ד

 ותם חלקיםלאט רין, פתו בחוק המקרקעק יחסי ברכוש המשותף, כהגדרלדירה יוצמד חל

תף ויוצמדו בצמידות משורכוש ההמוכרת ממסגרת ה בית המשותף, שיוצאו על ידימן ה

והכל בכפוף  שותףהבית המ לאגף מסוים של מות אולדירות מסוי או ירהוחדת לדמי

 .ןלהוראות כל די

 שבין שטח הרצפהקרוב ככל האפשר ליחס  -ן, פירושו ה זה להלחוזב, בסעיף זה וסי""יח

תיקון כל כפוף ל)לפי העניין(, ב של כל הדירות בבית המשותף הרצפהלבין שטח ירה דשל ה

 קרקעין.ם המרישוי המפקח על דרש על ידייביחס זה, כפי ש

קים חל גרת הרכוש המשותףיא ממסוכרת זכאית, אך לא חייבת, להוצכי המ נההודע לקו

ויר, וג אוי מיזים, מתקנמאו ה סקרקעין, קירות חיצוניים, מתקני הבלתי בנויים של המק

, או חדר ציהסנים, חדר טרנספורממח דרכות וכיו"ב, מרתפים,מעברי חניה, שבילים, מ

ור, ת ו/או מאגר מים ו/או חדר גנרטמשאבו דרורת, חדר אשפה ו/או חבזק ו/או חדר תקש

ו אלו רים ובלתי מקורים, לרבות חניות,שטחי חוץ מקום ייבנו, ו, אשייבנו בבית המשותף
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תינתן או ו יהיו בבעלות המוכרת משותף בפרויקט ו/או ימכרו אבית הצמדו לדירות הוי

 רתל המוכש הסבירלפי שיקול דעתה בור, והכל ו זכות מעבר לציבהם זיקת הנאה א

 צמיד כל שטח כאמור לעיללה תהיה המוכרת רשאיתכן,  . כמוובכפוף להוראות כל דין

. כן תהיה דיןכל הוראות לובכפוף  הסביר עתהול דיקש לדירות אחרות בפרויקט, הכל לפי

חניה, מעברים לחניה,  ים,רויקט לשימוש לשבילכרת רשאית לייעד שטחים בפהמו

טנות סלולאריות( )למעט אניבור, מתקנים כגון אנטנות נון וצגיים בין הדירות, שטחי מעבר

דדים ו לצא/ו ת את הזכויות בהם לרשות המקומיתם לאספקת גז, וכן להקנוכליומ

וכרת תהיה אף ור בדירה ובין אם לאו. המבין אם השימוש והמתקנים קש יים, וזאתשליש

תקנון המוסכם. סגרת הבמלעיל,  לשטחים, כאמוריוחדות בנוגע בוע הוראות מרשאית לק

הסכם זה ונספחיו על פי בדירה יות הקונה זכוהינו בכפוף לכך שלא תפגענה האמור לעיל 

כאמור  פעולותשיר של הקונה בדירה ושימוש הסבמנעו את הלא יר מווכן שפעולות כא

 ן.  תבוצענה על פי הדי

ת ת רשאיכרל שם בעליהן, תהא המובפרויקט ערישום כל הדירות בכל שלב אף לאחר  .9.13

ות התקנון והצמידוי נויישום הבית המשותף, ו/או לשילהגיש בקשות לשינוי צו ר

הדירה ברכוש ו/או חלק ש המשותף הרכול ש וחדות ו/או לשינוי המכנה המשותףהמי

כל או חלק גרת הבית המשותף, ואת מהכללת מבנים נוספים במס המשותף הנובעים

את  , בלי צורך לקבלהיתר הבניהו/או  ותדרישת הרשויב"ע ו/או בכפוף לת מהאמור

ות לשנות את הדירה כפי שמופיע רת הזכאמור להקנות למוכן בהסכמת הקונה  ובלבד שאי

ר , למעט שינויים כאמוווניהמיקומה וכי דל הדירה, שטחה,גו לרבות, ובנספחיוזה  זהחוב

 לעיל.  2.5בסעיף 

לחוק  שבתוספתצוי נון המתק, על בסיס הףית המשותתקנון לבפעל לרישום רת תוכהמ .9.14

המוכרת (. ון"תקנה" )להלן: מכר דירותק הלחו 6ובהתאם להוראות סעיף  המקרקעין

ת הסדר נון הפרויקט, ובכלל זהם לתכייתאנון, כך שבתק ותאמתהא רשאית לבצע הת

וברות ו החלפת הצנרת והמערכות הערה לשם בדיקת, תיקון אאפשרות מעבר ושימוש בדי

צב בכפוף להחזרת המו אמורלות כצורך ביצוע השירותים והפעוממנה לבדירה או כל חלק 

 יעת הפרעהלמנ מץמאום מראש עם הקונה ובלבד שייעשה , תיאןככל הנית לקדמותו

לעיל והתנאים  9.12המיוחדות הנזכרות בסעיף  וראות בדבר קביעת הצמידויות, הלקונה

הבטחת זכויות המוכרת,  וש בו,רכוש המשותף ואופן השימהזכויות בווים לצמידויות, הנל

 . א בזהוכיוצ ת אחרים במקרקעיןויורשות המקומית ובעלי זכה ה,נהקו

 ל, תהיה המוכרת רשאית לקבועכאמור לעיהמוכרת,  ה שלתייומבלי לגרוע מכלליות זכו .9.15

א ובלבד שלה מסכים לכך מראש , כולן או חלקן, והקונבתקנון את ההוראות הבאות

 : הסכם זה ונספחיו על פיזכויות הקונה  תפגענה

ן שהוא כל אופפריע ו/או ימנע בשי האוסרות שימוש כלשהו בדירה,הוראות  9.15.1

שימוש שיהווה סיכון יקט, וכן ירות בפרור הדיתב שימוש סביר והנאה סבירים

י כלשהו, לרבות בעלי למוכרת ו/או לצד שליש ו/או מטרד על פי כל דין, בטיחותי

 בפרויקט.  תהדירוות ו/או המחזיקים ביתר הזכוי

 פרסום כלשהם. עי על הקונה להציב שלטים ואמצ הוראות האוסרות 9.15.2
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 ת האוסרותתף, הוראוהמשוש כוטלטלין בשטחי הריאוסרות להניח מראות ההו 9.15.3

אוסרות על הדיירים ים בבית המשותף והוראות ההפרעה והטרדה של יתר הדייר

 ו מחוץ לה.אדירה בקירות החיצוניים של ה יג או לקבוע סימנים וחפציםלהצ

ם יים שהכל שינו ,דרש לכךיישככל  ,היתר כדיןמבלי שקיבל  וכש לא יבצערה 9.15.4

ל באלמנטים ש שינוייםלרבות  נייןהבהפוגמים במראה החיצוני של 

הניקוז, ל, המים, הביוב, ויר, החשמוכות מיזוג האערבמהקונסטרוקציה בדירה, 

 3.7ע מהוראות סעיף רומבלי לגו אלא בכפוף לדין ,של הדירה בקירות החיצוניים

, תוסר הקונהע"י  צעו שינויים כאמורבו, כי ככל שיהר בזאתמוב. להסכם זה

  .דבלב םינויישבוצעו הבהם  טיםלאלמנאחריות המוכרת 

ותיה של הדירה ובחזיתיצוניים נויים בקירות החיהוראות האוסרות לבצע ש 9.15.5

או ההיתרים /ישורים ושיונות ו/או האיל את הרלקב מבלי)פתחים וחלונות( 

 .להסכם זה 3.7יף סעומבלי לגרוע מהוראות נדרש, ככל ו הדרושים עפ"י כל דין

 משנת סוככי שבדבר התקראות והוונות ת בדבר התקנת סורגים על החלהוראו 9.15.6

 .בכפוף להוראות כל דין

צאות הדרושות לאחזקת ות את הקונה להשתתף בכל ההויבוראות המחיה 9.15.7

 לעיל. 9.12ף יאמור בסעותף, לפי חלקו היחסי, כהמש רכושה

 ום על, לחתבהסכמת הקונהך הוראות המזכות את המוכרת בזכות, ללא צור 9.15.8

ות יים או לתוספרים, לשינותף, להיתת משובי רישוםבקשות לשינוי או תיקון צו 

 שלא יהיה בכך בכדי לבדוב ונה בדירה על פי חוזה זהף לזכויות הקובנייה, בכפ

 .ניהוומה וכיות שטח הדירה,גודלה, מיקות אלשנ

כאמור  ת חוזה זהאובהתאם להורהוראות המזכות את המוכרת להציב שילוט  9.15.9

 . 3.11סעיף ב

 וחדר תקשורת,שראל בע"מ החשמל ליחברת של נאים תוספת לעניין חדר הש 9.15.10

 כפי שיוסכם עם חברת החשמל.ויקט, בנוסח רבאם יוקמו בפ

 הול הרכוש המשותף.וני זקה הוראות בדבר הפעלה, הח 9.15.11

פגענה קובל ולכך שלא תילמתהינה כפופות להוראות התב"ע להוראות כל דין, לסביר ו 9אות סעיף הור

  .של הקונה בדירהימוש הסביר מנעו את השמור לא יות כאפעולשו הזכויות הקונים על פי הסכם ז

 חזקהשירותים וא .10

שם אחזקה , הדרושים לותהסביר והפעולותהסבירים ים הקונה ינקוט בכל האמצע .10.1

לאותן  וששל כל חלקי הרכוש המשותף במצב תקין, מסודר וראוי לשימ ירה מתמדתושמ

המוכרת לא . ה בכתבלקונ נתנושיי עדו ובהתאם להוראות התחזוקההם יו מטרות להם

לא תחזוקתם ברכוש המשותף ככל שנים במתקנים שתהיה אחראית לבצע את התיקו

י גורמים שאינם יד-וצע עלו/או תב בכתבשייתנו  חזוקהות התבהתאם להורא תבוצע
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יות המוכרת על תחייבו, בכפוף לקיום התכרידי המו-מוסמכים ואשר לא אושרו מראש על

 .כרק המפי הוראות חו

ל ובכפוף לאמור לעי 9.12סעיף פי חלקו היחסי )כהגדרתו ב להשתתף, עלמתחייב  הקונה .10.2

כל  ף להוראותובכפו המשותףת הרכוש לאחזקושות לן(, בכל ההוצאות הדרבסעיף זה לה

 .דין

 העברת זכויות .11

וכן תהיה זכאית להעביר רויקט תיה במקרקעין ובפיומוכרת תהיה זכאית לשעבד את זכוה .11.1

זולתה, מבלי וזה לכל אדם או גוף משפטי יה שלפי החאת חובותו/או תיה כויואת ז

 לא תפגענה חוזה זה על פיקונה לכך, ובלבד שזכויות התצטרך לקבל את הסכמת הקונה ש

 . ירהעבשה תלמילוי ההתחייבויוקונה המוכרת תישאר ערבה כלפי הש בכפוף לכךו

 שאותו מסמךש ובלבד ידרו לווההמ גוףמסמך אשר השת המוכרת, על ם, לבקהקונה יחתו

 הלוואה.הסכמי ליווי ו/או הסכמי ובלות במסגרת 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 4 פסניתן טו בו שנים שתחילתן ביום [5]

לכל החלטה )או בהתאם  המוקדם מבניהם לפי -הדירהה נרכשה שבגינ רלההגב הזכייה

אשר  ר עם האמור,בקש ו/או רשות מוסמכת אחרת, ת של מועצת מקרקעי ישראלאחר

, ולרבות הסכם להעברת זכויות לאחר תום נה בהסכם זה(קשרות הקותחול על הת

כי בגין קונה וע ליד אמורות.תום חמש/שבע השנים ה ת לפניבע שנים, אשר נכרש/חמש

הזכות להטיל על הקונה קנס בסך ינוי והשיכון ת סעיף זה, עומדת למשרד הבהפרת הוראו

לצד שלישי למטרת  את הדירה רשאי להשכירהיה עם זאת הרוכש י יחד₪.  450,000של 

זר  כויות בדירה לנתיןאת הז להעביר או למכור לאכמו כן, הקונה מתחייב ש מגורים בלבד.

ד הימנו נפררף לחוזה זה כחלק בלתי ייבות המצוכתב ההתחראות להו בהתאםאלא 

 '.הן כנספח ומסומ

את  או לאחריםאי להעביר לאחר הקונה זכ, יהיה עילל 11.2בתום התקופה המנויה בסעיף  .11.3

שום ה זכותו בלשכת רישמ(, גם אם טרם נר"הנעבר"זכויותיו לפי החוזה )להלן: 

בתנאי שמילא אחר בכתב, וכן , מראש ומלווהה גוףמת המוכרת והקרקעין, כפוף להסכהמ

תנאים מוכרת, ובתנאי מוקדם שהקונה, ימלא את כל הויותיו כלפי ההתחייבכל 

 המוקדמים הבאים:

 תום כדין בינו לבין הנעבר.סכם מכר חימציא למוכרת ה 11.3.1

וכרת את מלוא ילם למוראות חוזה זה ושלהקיבל את החזקה בדירה בהתאם  11.3.2

 עליו בהתאם לחוזה ים המוטליםמים האחרהתשלוים וסיתמורה, את כל המה

 .הז

על כל החוזה צמו בכתב את כל התחייבויותיו של הקונה לפי בר קיבל על עעהנ 11.3.3

 להסכם זה. ' טצורף נספח מבנוסח ה תם על ייפוי כוחנספחיו, ח
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שייקבע על ידי בנוסח ברת זכויות וחובות העהקונה והנעבר יחתמו על כתב  11.3.4

 ה.כנות בעסקאות מסוג זבחברות מש וכמקובל נהוג נוסחאשר יהיה  המוכרת

 רכישת כל האישורים והמסמכים הנדרשים ממנו במסגרת יא למוכרת אתהמצ 11.3.5

ישה וכל מסמך אחר שיידרש על ס רכשור מר, אך לא רק, איהדירה )בין הית

ואשר  רת לקונהמהמוכ צורך העברת הזכויותל ידי לשכת רישום המקרקעין

 .(ם זההסכ חל על הקונה עפ"י

שר עם המתאימים בק וריםישיאו למוכרת את כל האוהנעבר המצהקונה  11.3.6

מס רכוש, ירה, מס רכישה, מס מכ העברת הזכויות, לרבות אישורי מס שבח,

ומית )לרבות אישור היטל השבחה( ואישור ועד הבית,  המק הרשותאישור 

 צ"ב.יווכ

יקוח על צו הפוע בטיפול בשיעור הקבעוה"ד את דמי הו/או לישולם למוכרת  11.3.7

ירות בהעדר רישום ירותי נותן שי לשרברותים )קביעת מחיר ממצרכים ושי

 .1999-התש"ס זכויות בפנקסי המקרקעין(,

נה הלוואה המובטחת במשכנתא בדירה, הקו ה נטלצורך רכישת הדירבמידה ול 11.3.8

כנתאות ר מאת הבנק למשת אישוימציא הקונה למוכר ל,לעי 5כאמור בסעיף 

בנק ה סולקה במלואה או כי לוואה הנ"ליד כי ההוהמע וכרתהמופנה למ

 רה, כיכים לגרירת המשכנתא לנכס אחר ולמחיקתה מהדילמשכנתאות הס

המשכנתא, אם יהיו כאלה, יקת ולמח נתאות להעברה זותנאי הבנק למשכ

 כנתאות.נק למשתחייבויות שנתנה לבמהנתמלאו, וכי המוכרת משוחררת 

לדרוש שהקונה כרת רשאית תהיה המועיל, ור לגרוע מכלליות האממבלי ל 11.3.9

שור ויחתמו על כל מסמך, לרבות יפוי כוח ימציאו כל איכות הזומקבל 

וכרת לשם שמירת י המעל יד רת, כפי שיידרשולמי שתורה המוכ ניריונוט

ה כנהוג מך יהינוסח המס ל ההעברה.ש זכויות המוכרת ולשם ביצוע יעיל ונכון

 .סוג זהאות מבעסקל בחברות משכנות וכמקוב

שור על מחיקת הערת או ימציא אי/בל וקילמוכרת את הבטוחה ש הקונה ישיב 11.3.10

בטרם יות הועברו הזכושככל ל שנרשמה. ם וככהאזהרה שנרשמה לטובתו, א

סעיף  וםקיו ובכפוף לאישור המוכרת והגוף המלווההחזקה לקונה  מסרהנ

נה קותימת הוף לחבכפ פוליסותעבר הסבת ומצאו לני הלן,ל 11.4הוראות סעיף 

 שלמו לגוף הנעבר /ונה והנעבר יי הקהנדרשים וכמכים המסעל ר והנעב

 .פוליסותהסבת רך הים הנדרשים לצולמוכרת את הסכומ

על ויות הקונה לפני מסירת החזקה בדירה, מותנית, בנוסף רת זככי העבבזאת  ובהרמ .11.4

מים והתשלו התמורהוא עיף זה לעיל, אף בהשלמת תשלום מלבסור קיום מלא של כל האמ

רים, קבלן יים כגון רשויות, ספקי מוצלצדדים שליש ויותה זה, לרבות התחייבוזעל פי ח

בקבלת הסכמה מפורשת וכן  מוכרת,קונה ע"י הטול הבטוחה שניתנה לוכיוצ"ב, בבי

אשר יהיו רשאים לסרב ווה, המל גוףוה והשיכון נוי, משרד הבימראש ובכתב של המוכרת
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 לפי שיקולם יבתנאם להתנות את הסכמתאו /ו סבירהתם יקול דעל פי שר עלהעברה כאמו

 .סבירה םדעת

זה לצד י החוו על פותיו בדירה ו/או זכויותית זכויר ומצהיר כי ידוע לו שהעברהקונה מאש .11.5

יו, פרט סעיפ זה לעיל על תת 11.3יף שלישי, כולן או מקצתן, שלא בהתאם להוראות סע

ן ים, בסודית של החוזה ותגרויה גם הפרה ף, מהווכל תוקרת להיותה בטלה ומבוטלת וחס

סעד ו/או תרופה ף לכל ה קיבל מהמוכרת, וזאת בנוסטולה של כל בטוחה שהקונהיתר, לבי

 ן. די ו נוספים המוקנים למוכרת על פי החוזה ו/או על פי כלם ו/את אחריו/או זכו

 

 חפוי כיעורכי דין וי .12

עורך דין אחר ממשרדם   ן ו/או כלית מוצקין מקרקור-עוה"ד רועי שושני ו/או בני לב .12.1

תו, הם לחתימ יין הסכם זה ו/או מו"מ בקשר, הודיעו לקונה כי לענ("עוה"ד" – ן)להל

 עלקונה רשאי להיות מיוצג במו"מ זה ע"י עורך דין אחר ווכי הבלבד  מייצגים את החברה

קט ו/או שר לפרויור בקהקשוה"ד מייצגים את החברה בכל הליך כי ע החשבונו. הודע לקונ

ולרבות הליכים יכים משפטיים מכל סוג ה, לרבות הלרלדי שר להסכם זה ו/או בקשרקב

 היו טענות כלשהן בגין כך.לא י ולקונה, ככל שחו"ח יהיו כאלה, הקונה משפטיים כנגד

תף, רישום הזכויות בדירה ע"ש ת משויה"ד יטפלו ברישום בעומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .12.2

ת עוה"ד טרח-ין. שכרעמקרקכזאת[ בפנקסי רישום ה הא ]אם תהים המשכנתורישונה הקו

ם הסכוו וספת מע"מ ממחיר הדירה אבת 0.5% -עולות הנ"ל, בסך השווה לבגין ביצוע הפ

צאות המשפטיות(, התשע"ה ( לתקנות המכר )דירות( )הגבלת גובה ההו1)2הקבוע בסעיף 

ירות לעוה"ד יש ישולם ע"י הקונה -לפי הנמוך מביניהם  -–כדין בתוספת מע"מ ,2014

)דירות(  נות המכרף לתקפוכבוהכל  נגד חשבונית מס כדיןהסכם זה, כתימת חבמעמד 

 .2014ת(, תשע"ה וה ההוצאות המשפטיהגבלת גוב)

ד, כח בלתי חוזר לטובת עוה"פוי ייתחייב הקונה לחתום על זה מ במעמד חתימת הסכם .12.3

ך ביצוע הפעולות וחו לצורמסמיך הקונה את עורכי הדין הנ"ל להיות לבאי כבמסגרתו 

הכח יהיו  כי מיופי לתי חוזרופן בובאוי הכח. הקונה מתחייב מראש פיבי ורטותפהמ

ויב לעשות לפי הסכם וא מחאת כל הפעולות שהאך ורק שות בשמו ערשאים ומוסמכים ל

צורך הוצאה לפועל של הוראות הסכם הכח וזאת ל פוייכות לעשותן כלולה ביושהסמ זה

ה, המשכנתא או רישום הערת אזהרישום , ררהים זכותו של קונה הדרישובות , לרבלבד זה

רי העברת זכויות בשם הקונה טנון מוסכם ו/או שף ו/או תקתי בית משועל מסמכ חתימה

ווה ועל המל גוףול הפי הסכם הליווי מ-או על/ה זה וזכויות החברה עפ"י חוזבטחת וכן לה

 ציות,פרצל ישוםרוכשיהן, לבצע רט על שם מנת לאפשר לה לרשום את הדירות בפרויק

ייחוד ומחיקת הפרויקט, נון וי לתכקנון המצות בתתאמהצמדות, משכנתאות, ביצוע ה

ו/או  וזה זהל פעולה אחרת בהתאם לחערים וכ-אזהרה, שינויים בתכניות בניין תהער

   (.פוי הכח"י"י -מתו )להלן הדרושה להגשהנובעת ממנו ו/או 
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ל רר את הקונה מלהופיע בפני כי לשחנה כדהקו י הכח שניתן ע"ייפויין בלמען הסר ספק, א

ימים מראש  21מוקדמת של  רש ובכפוף להודעהככל שייד וסד,ו/או מאו גוף /שרד ומ

 ה. חוזה זיצוע פעולות הקשורות בלצורך ב לפחות,

ת ד ייפוי כח בלתי חוזר מטעמה לביצוע כל הפעולוה לידי עוה"החברה מצהירה כי מסר

כל תא, כשכנהדירה על שם הקונה )לרבות מישום ף ולרמשותת לרישום הבית ההדרושו

 כזו(.שתהא 

הסכם זה, ו/או ש על פי י הכוח, תוך שמירת זכויות הרוכוד יעשו שימוש ביפר כי עוה"מובה

תימסר לקונה הודעה  –הקונה  גוע בזכויותבמידה ויהיה בכך כדי לפ ל דין.על פי כ

 מוקדמת על כך.

ו ומטעממו הקונה למיופי הכוח לפעול בשזרת מתי חוה בלף זה מהווה הוראמור בסעיהא .12.4

היתר של הואיל וזכויות צד שלישי, ובין  ו היא בלתי חוזרת. הוראה זהכוחייפוי על פי 

 המוכרת, תלויות בכך.

 תרופות פרות וה .13

 ו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(,סכם זה יחולעל הפרת הוראות ה .13.1

 . 1970 –תשל"א 

אחר  שלוםבכל ת ו/או ור(לפיג 7 -)החל מהיום ה בתשלום התמורהיחור של א יום בגין כל .13.2

למוכרת ריבית נה לשלם וה זה ו/או חלק מהם, מתחייב הקזהקונה לפי חו ייבחבו 

רעונו יעד שנועד לתשלום ועד פיומי, מהמו תה לעיל, מחושבת על בסיסכהגדר פיגורים,

 המלא בפועל.

 לשלם ברהרה לפי חוזה זה, מתחייבת החת החבחייב ם בואיחור בכל תשלו ן כל יוםבגי .13.3

לום ל בסיס יומי, מהמועד שנועד לתשעתה לעיל, מחושבת ים, כהגדריגוריבית פלקונה ר

 פירעונו המלא בפועל.ועד 

 .בוטלמ .13.4

ימים  10שלום התמורה או חלק ממנה העולה על כי איחור בתנוסף לאמור לעיל, מוסכם ב .13.5

הודעת ן הזכות לבטל את החוזה ע"י מת רת אתלמוכיקנה יסודית אחרת,  ו כל הפרהא

יום. לא  10ן את ההפרה בתוך תקהמוכרת מהקונה ל בו תדרושונה שכתב לקב התראה

ה מסירת ההתראמיום  10זה כבטל עם תום שב החוה את ההפרה, כאמור, ייחיקן הקונת

 .ביד לקונה

 רוכשלם הש, ישסודית מצד הרוכקב הפרה יבטל את ההסכם עת תבמקרה שהמוכר .13.6

ממועד דה צמה פרשיספת התובה, מהתמור (חוזיםא שני) 2%סכום השווה ל  תלמוכר

ביטול  בועים מראש בגין הוצאותיצויים קהסכום, כפ כם ועד למועד תשלוםהסחתימת ה

 תכרעל פי הדין ובכפוף לו. המו תסף המוקנה למוכרמכל סעד נו ההסכם, וזאת מבלי לגרוע

 סכומיםה לעיל מתוךאמור יצוי המוסכם כום הפת סכא הבתלטו לחלט תרשאיהיה ת

 .כשהרו יע" הל ששולמו



40 

 בע"מ רהשקלון הצעיאמשכנות 
  515694560ח.פ.           

 

 

לא תוקנה כאמור,  , אשרונההקית ע"י גין הפרתו הפרה יסודב את החוזהה החברה ביטל .13.7

 :ההוראות המפורטות להלן יחולו

וכרת או בטוחה אחרת שקיבל מהמ פוליסהרת לאלתר כל יחזיר למוכ הקונה .13.7.1

 ה זה.חוזמלווה בקשר עם ה גוףמהאו 

שעבוד  תא ו/אוה בדירה משכנונת הקל זכויועבמועד ביטול החוזה ירבצו  אם .13.7.2

 14 יסירם הקונה בתוך -ו בפועל ובין אם לאולים, בין אם נרשמו עיקאחר ו/או 

. מבלי לגרוע למשכנתאות רה לבנקבהח השבת הכספים על ידי ימים מיום

בות תוך ה, לרעולאית לעשות כל פיה רשהמוכרת תה מחובת הקונה כאמור,

ול הערות או ביט/יטול החוזה וב לשם ר תידרשששימוש בייפוי הכוח, א

לטובת הבנק נותן טובת הקונה ו/או מו לו המשכונות שנרשו/אהאזהרה 

או ביטול הבטוחות /המשכונות ו בלשכת רישום המקרקעין או ברשם ההלוואה

על כל  יחתוםנה . הקולעיל 6יף "י סע, לקונה עפהאחרות שניתנו, אם ניתנו

טול צורך ביות האזהרה ולערקת הורך מחיצכל פעולה ל יעשהומסמך 

 הבטוחות.

וי שיידרש ע"י שלטונות מיס ו על כל מסמך אחרו על הצהרה ו/אמיחת דיםדהצ .13.7.3

 ול החוזה.לצורך ביט ראו כל רשות/גורם אח מקרקעין

את ך רכישת הדירה לצור כספיםקונה למוסד הכספי שהלווה ל תשיב החברה .13.7.4

נהוגה ריבית הו מדההצרשי הפ וספתבתחייב לו, וזאת  קונהכומים שהכל הס

שנגרמו  צאות ו/או הנזקיםות, אך לא רק, כל ההורבל צל המוסד הכספיא

  .לוואהב ביטול הסכם זה ו/או ביטול ההלמוסד הכספי עק

הכספי  וסדנה ו/או המלטובת הקוהבטוחות לא הוחזרו ו/או בוטלו עוד כל  .13.7.5

ורה תמהיתרת  בתלא תחויב החברה בהשם כאמור, כספי קונהשהלווה ל

 .   קונהל

יום ממועד  45 -ר מלא יאוח, קונהלזיר תחה החברבכל מקרה, בהר כי מו .13.7.6

 ה טרם נמסרהאם החזק משלוח הודעת הביטולו משהרוכש פינה את הדירה א

ע"ח  הקונה החברה מהאת היתרה שתישאר מאותם הסכומים שקיבללרוכש 

בניכוי אה ווונותן הלו כל חיוב של המוסד הכספי ו/א ניכויאחר התמורה, ל

זאת מבלי לפגוע וספת הפרשי הצמדה ובת לעיל,ם כהגדרתו י המוסכהפיצו

"י כל דין התרופות והסעדים העומדים לה עפותה של החברה לתבוע כל בזכ

ילם שש תוך הכספיםמ חברהאו הסכם. יתרת הכספים שיוותרו בידי ה/ו

וספת י בתקר) תשלוםה נכון ליום ביצוע הריאליערכם ו בדיו לייוחזר קונהה

 .(ביתריללא תוספת  אך דדצמדה למהפרשי ה

בזה הקונה נותן ה י הכוח המצורף להסכם זכי בחתימתו על ייפובזאת  מובהר .13.7.7

ך שעורכי הדין של החברה יהיו רשאים לעשות כמתו הבלתי חוזרת לכאת הס

י הקונה במעמד חתימת חוזה תם ע"ר נחח הבלתי חוזר אשהכ ויפימוש בישי
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זה והשלמת  יףראות סעהגשמת הו ת לצורךעולות הנדרשוע הפצוצורך ביל זה

  הסכם. ם הנובעים מביטול ההתהליכי

לעשות כן עפ"י הוראות  נסיבות בהן הוא רשאיל ההסכם על ידי הקונה בבמקרה של ביטו .13.8

 ם. שינויים המחייביב 13.7ת סעיף חוזה זה, יחולו הוראו

 את נההקוילם ש ולא ככלו ,זה םסכה פי על םמהתשלומי באיזה יפגר שהקונה קרהמב .13.9

 בפועל גרםהסכם זה  ומימתשלבתשלום  ועיכובבמועדה ו/או במידה  ההתמור אמלו

כי העיכוב בתשלום הוא הגורם  כחשהו ובלבד, החזקה רתבמסי המוכר מצד לעיכוב

 נגרם אשר העיכוב לתקופת הזה פהבתקובהתאמה,  המסירה עדמו יידחהה לעיכוב המסיר

פרת חוזה יין היות החברה לענכוטענות ו/או זוע מכדי לגרבאמור לעיל  אין ,הונהק דיי על

דין מוקנים לה על פי כל הסעדים הלממש את מלוא  ו/או מזכותה של החברה מצד הקונה

 .פי הסכם זהועל 

 ט'נספח כ המצורף י הכחפויים לעשות שימוש בשאיר כרת יהיוו, כי ב"כ המבזאתמובהר  .13.10

 וכרת.הממוש זכויותיה של ומי עילל 13ות סעיף הוראת רך הגשמצולחוזה זה ל

 שונות .14

ם נעשה בכתב ונחתם ע"י כל הצדדים א אי בהסכם זה, אלה כל תוקף לכל שינויהי לא .14.1

באים נם איהסכם זה באים ומההוראות הכלולים תנאי או הוראה מהתנ שום .להסכם זה

 יו.עללהוסיף ם הוראות אחרות של ההסכם, כי אר או אחי לגרוע מתנא

א א פורטו בהסכם זה לו/או מצג של פה-בעלע , פרסום, מידבטחהה ,צהרההתוכנית, כל  .14.2

ר לקונה לעניין , לרבות ובמיוחד לעניין כל מידע אשר נמסיהיה להם כל תוקף מחייב

ות ]כגון זכאות, או רשף גוהגיע לו מאת כל ם לייפים שעשוסיות ו/או מענקים ו/או כזכאו

דברים  –יכרון ז הסכם זה מבטל כל .בחברה ם אינה תלויהקבלתר ד'[, אשוכמענק מיגון 

מובהר כי אין בכך כדי לשלול מהקונה טענה  ,אם נעשה שנעשה בין הצדדים, קודם

 הדירה דבר פרטיבאינם כוללים מידע מספק הסכם זה ונספחיו בו הנוגעת למקרה 

או  ו/ "י כל דיןה עפונויות הקזכו/או לגרוע מ  ינו על פי דיןה לציובח שחלה על החברה

עובר ו בפניו מצגים ככל שהוצגם ועה הנובעות מפרסומיביל מהקונה עילות תלשלו

 . זה הסכםלחתימת 

מים והתשל נספחנוי הנוגעים לויתור או ארכה או שין הסכם זה לא יהא תוקף לשום ילעני .14.3

ן וכאחרת,  ותלמעט אם צוין בהסכם זה מפורשוזאת , תבאלא אם נעשו בכ רט,מפאו ל

מכר )דירות( )טופס לצו  7גדרתה בסעיף כהווה סטייה קבילה פרט המהעט שינוי מהמלמ

לא ייחשב  . שום איחור בשימוש בזכות כלשהי של צד להסכם1974-של מפרט(, תשל"ד

 .בזכויותיו כולן תמשהשותו צד לאל אותה זכות ולא ימנע מיתור עוכו

ות סיבהמע סכם זה והנובד להצ יבות שלחיי כל עיכוב שייגרם בביצוע התכבהר מו .14.4

פרת ההסכם או חלק ממנו מצדו , לא יראו בזה העילל 7.7ו/או בסעיף  הז בסעיףהמנויות 

זה יידחו ע"פ תנאיו עדים הקבועים בהסכם והמו ,התחייבותהשל הצד המאחר בביצוע 

 עקב צו רהפק, בגין עיכובים במסירת הדיהסר סן מעחל. לשכל איחור של ם ייקטיבייבהאו
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שצווים אלה לא  ניה עפ"י דין ובלבדב וסמכת ו/או הקפאתרשות מ על בניה מאת גבלהה

גילוי ו/או  יהאו באשמת החברה ו/או מחסור כלל ארצי בחומרי בניה ו/או בפועלי בניהוצ

וצעות ע"י המבח תופיבהשלמת עבודות הים ובצלה, עיכהת וצורך בביצוע חפירות עתיקו

ד ות בהתאמה את מועאית לדחתהא החברה רשברה החבאשמת  נוהרשות המקומית שאי

ביצוע ובמקרה כזה  דבר יחשב כהפרת הסכםלידי הקונה מבלי שהמסירת החזקה בדירה 

פוי, צודיע לקונה על העיכוב המתחייבת לההחברה  .ההתשלום האחרון יידחה בהתאמ

 ת אתחוצורך לדה בסמוך ולאחר שנודע לחברה על החדש,ה ירעיכוב ומועד המסת לבוהסי

שלום גם עיכוב בביצוע ת נויות בסעיף זה. כךהמבשל אחת מהסיבות הצפוי  מועד המסירה

שביתה בבנק, תאפשר  ע"י הקונה שהגורם לו אינו בשליטת הקונה כגון אך לא רק, בגין

כי כל מובהר סכם. ה רתשהדבר יחשב כהפ בליומבהתאמה  םלקונה לדחות מועד התשלו

. ובת פיצויח יקימו לצד המעכב לעיל לאיבות שפורטו בנס יםי מהצדדמ עיכוב בהתחייבות

לא יחולו לגבי אירועים שהסיכון להתרחשותם ולתוצאותיהם כי הוראות סעיף זה מובהר, 

  ברה. מוטל על הח

קשר היא בש להאו יבצע כל פעו שוראימסמך או  מיחידי הקונה יחתום על כל אימת שאחד .14.5

יהיה א חידי הקונה, אך לת יתר יי לחייב גם אך כדבכ, יהיה זהלהתחייבויותיו לפי חוזה 

 עולה מצד כל יחידי הקונה.ל מקרה שבו נדרשת פבכך לזכותם בכ

יצגים את המוכרת הגדרתם בחוזה זה, מיהקונה מצהיר שידוע לו כי ב"כ המוכרת, כ .14.6

זו ה הקונה רשאי להיות מיוצג בעסקוכי  נהקונם מייצגים את הואיה שוא החוזנבעסקה 

דין אחר או כל משרד עורכי  "דל, מוסכם, כי עוהמור לעיחר. למרות הא"ד אעוע"י 

 נה, יטפלו בביצוע הרישום.שהמוכרת תמ

ים הקבועים במכרז ון כחוזה העומד בכללידי משרד הבינוי והשיכ-חוזה זה אושר על .14.7

, ר ביחס לכל אחד מסעיפי החוזהאישו ותהובאישור זה כדי לין א למשתכן". "מחיר

רות יל או לשלול את אפשגבו"מ על החוזה, להלקיים מתו של הרוכש זכו אתלהגביל 

לשהי פי כל דין או כדי להקנות לחוזה חסינות כ-נות כנגד סעיפי החוזה עלהרוכש לטעון טע

 פוטית כנגד סעיפיו.מפני ביקורת שי

סכם סעיף "היתר עסקה" בנוסח סף להוויתו זאת מהמוכרת, בקשי שהרוכשים ככל .14.8

החברה כדי לפגוע בזכויות ב בד שאין בנוסח זהאלו ובלמסמכים מעין על  נקקובל בבהמ

 .או הרוכשיםלווה ו/המ גוףו/או ה

אשר נשלח ובדואר רשום. מכתב  כל הודעה לאחד מן הצדדים ע"י רעהו תינתן בכתב .14.9

ייחשב כאילו הגיע לתעודתו , זה כםהסכפי שנרשמו בפתח ם דיובות הצדתבדואר רשום לכ

 בעת מסירתו. -ד ביישראל, ואם נמסר דואר ב נשלח מכל ביתמעת ש תשעו 72ך תו

 על החתום:   ולראייה באו הצדדים
 

 
 

  _____________________    _____________________ 
 נהוקה                  רהחבה               
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 'א נספח
 [ להסכם 4]לפי סע' 

 
"מ כולל מע__________( לים: _יח )ובמש"הדירה, בסך של ____________ מורת ת

 נה[, כדלקמן: , תשולם ע"י הקו"("התמורה-)להלן
 
, המהווה _____________ ₪  )במילים: _____________ שקלים חדשים( כולל מע"מסך של _ .1

ימים  5ך תו קטרויהפיווי של לחשבון הלר ישירות בבאמצעות שוהקונה שלם י, מהתמורה 7%
 . (דמה""המק: ן)להל וידממועד קבלת הפנקס ל

 
הקונה  ,ובריםמסור לקונה את פנקס השליתאפשר למוכרת א חתימת חוזה זה ל עמדשבמ ככל
ימים  5צע את התשלום תוך לבמים מהודעת החברה וי 5 וברים תוךחייב לאסוף את פנקס השמת

 . דיוהפנקס ליקבלת  ממועד
 

 ספת הפרשיובתו ,ורה(ממהת 20% -לוה השלמה )המהו כולל מע"מ הורהתממ 13% -השווה ל סך .2
ימים לאחר  45שובר, הקונה לחברה באמצעות  להסכם, ישלם 4' סע אם להוראותה בהתהצמד
הקונה מתחייב  .נהלקו פנקס השובריםמסירת ו קבלת היתר בניהלובכפוף חתימת הסכם זה מועד 

 .החברה ודעתם מהימי 5תוך ם קס השובריסוף את פנלא
ן היתר ו/או לא נית שובריםפנקס לקונה זה לא נמסר ם לוד למועד תששעכל ומוסכם כי כמובהר 

 10 -ועד ל 45 -ה מהתמורה( לא יוצמד מהיום 13%הסכום נשוא סעיף זה )דד יוקפא והמ אזי, בנייה
ביום וע הא בהתאם למדד שהיה ידלם יסכום שישונקס השוברים, קרי הפם לאחר מועד מסירת ימי

  ת הסכם זה.ממועד חתימ 45 -ה
ום על פי תשלכל שהקונה ישלם את הבסעיף זה, תחול כר כאמוהמדד  כמו כן, יובהר כי הקפאת

יום  45תוך  לי לגרוע מזכותו לשלםימים ממועד קבלת פנקס השוברים )מב 10עיף זה בתוך ס
 (.םהאמורי

ת פנקס ים ממועד המצאימ 10וך בת את התשלום לפי סעיף זהשלם קונה לא ימובהר כי ככל וה
 ה.תחול על תשלום ז לאמור מדד כאברים לקונה, הרי שהקפאת ההשו

 
רים יומצא לקונה בטרם קבלת היתר בנייה, הקונה יבצע את השוב ככל שפנקס ,למען הסר ספק

 , לפים לאחר חתימת החוזהימי 45או  ימים ממועד קבלת ההיתר 10התשלום האמור בתוך 
 .המאוחר מבין השניים

 

 4' עבהתאם להוראות סובתוספת הפרשי הצמדה  לל מע"מכו יר הדירהממח 7% -סך השווה ל .3
חוזה, לפי  תמועד חתימלאחר  ימים 120או  בניה יתרקבלת ה לאחר םדשיוח 3  ישולם ,להסכם

 .המאוחר
 

 4סע'  וראותשי הצמדה בהתאם להבתוספת הפרו מכולל מע" ר הדירהממחי 7% -וה לסך השו .4
חוזה, לפי  תמועד חתימלאחר  ימים 120או  ת היתר בניהבלק לאחר םשידחו 5 שולםי ,להסכם

 .המאוחר
 

 4ע' ה בהתאם להוראות סובתוספת הפרשי הצמד "מכולל מע הרייר הדממח 7% -ה לסך השוו .5
חוזה, לפי  תועד חתיממלאחר  ימים 120או  קבלת היתר בניה לאחר םדשיחו 7  ישולם ,להסכם

 .מאוחרה
 

 4ת סע' והוראהצמדה בהתאם לובתוספת הפרשי  ל מע"מכול ממחיר הדירה 7% -ל ווהסך הש .6
ה, לפי וזח תד חתיממועלאחר  ימים 120או  בניה קבלת היתר לאחר םדשיחו 9  ישולם ,כםלהס

 .המאוחר
 

 4' להוראות סע אםדה בהתובתוספת הפרשי הצמ לל מע"מכו הדירהיר ממח 7% -סך השווה ל .7
חוזה, לפי  תמועד חתימלאחר  םימי 120או  קבלת היתר בניה לאחר םידשחו 11 ישולם ,להסכם

 .המאוחר
 

 4שי הצמדה בהתאם להוראות סע' פרהובתוספת  כולל מע"מ ר הדירהממחי 7% -ל והסך השו .8
חוזה, לפי  תמועד חתימלאחר  ימים 120או  קבלת היתר בניה לאחר םדשיחו 13  ישולם ,להסכם

 .המאוחר
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 4וספת הפרשי הצמדה בהתאם להוראות סע' ובת מע"מכולל  היר הדירחממ 7% -סך השווה ל .9
חוזה, לפי  תמועד חתימלאחר  ימים 120או  היתר בניה קבלת לאחר םדשיחו 15  ישולם ,סכםלה

 .חרהמאו
 

 4ת סע' אוהורת הפרשי הצמדה בהתאם לובתוספ כולל מע"מ ממחיר הדירה 7% -ל סך השווה .10
, לפי חוזה תחתיממועד לאחר  ימים 120או  קבלת היתר בניה חרלא םדשיחו 18  שולםי ,כםלהס

 .המאוחר
 

 4סע'  ותתאם להוראהמדה בובתוספת הפרשי הצ "מכולל מע ההדיריר ממח 7% -לה וסך השו .11
י חוזה, לפ תמועד חתימלאחר  ימים 120או  קבלת היתר בניה לאחר םדשיחו 21  ישולם ,להסכם

 .המאוחר
 

 4סע'  הוראותצמדה בהתאם לי השתוספת הפרוב כולל מע"מ הדירה ממחיר 7% -ל סך השווה .12
חוזה, לפי  תד חתיממועלאחר  ימים 120או  קבלת היתר בניה לאחר םדשיחו 24  לםישו ,כםלהס

 .מאוחרה
 

 4 ובתוספת הפרשי הצמדה בהתאם להוראות סע' ,הממחיר הדיר 10% -השווה ל  רהיתרת התמו .13
ים על הרוכש עפ"י ם החלמיבתוספת כל התשלומים וים הקודומלהפרשים מהתשבתוספת  ,להסכם

כרת כאמור מום להודעת התאובה המסירהם לפני מועד ימי 7תשולם עד , מושול טרםו סכם זהה
 ן: "התשלום האחרון"(.)לעיל ולהל לחוזה 7.13 בסעיף

 
 

 
 ן:התשלומים הנ"ל יחולו ההוראות המפורטות להל על

 

מות שהם צמודים למדד תשום, כשיולמו לחברה בשקלים חדהסכם ישב ו ים הנקובים לעיל ו/אמהסכו .א

 כוללים מע"מ על פי דין. להסכם ו 4ר בסעיף כאמוה, הבני

רק אך ו יבוצעו, בנספח זהאמור כ לשלםורש, כי התשלומים שהקונה מחויב מפסכם בזאת במו .ב

 כלשהוא דעו(. אם מ"יום עסקים": ן)להלים במועדים ובשעות בהם הבנקים המסחריים פתוח

יד ם העסקים שיבוא מליו לוםידחה התש עיל אינו יום עסקים,ם לטיממועדי התשלום המפור

 "ל.לאחר מועד התשלום הנ

: אם הבאים התנאיםרשי הצמדה לפי והסכומים המצוינים בנספח זה, יישאו הפם כל התשלומי .ג

בניה שומות הת דהסכומים הנ"ל יהיה מדומים שלובפועל של סכום כלשהו מן הת התשלוםבזמן 

שהיה מהמדד ( גבוה מדד החדש""ה: הלןו סכום )לבפועל של אות התשלוםע  צובישהתפרסם לפני 

 ( ישלםהבסיס" "מדד)להלן: שר התפרסם ביום _________ ואת הסכם זה חתימידוע במועד 

 ירידה ומת מדד הבסיס.עדש להח ו סכום כשהוא מוגדל באותו שיעור בו עלה המדדהקונה את אות

אין  ם.משולם הקטנת הסכולא תזכה את הקונה בהיס בסות הבניה לעומת מדד הדד תשוממב

 ין התשלום השני.נילעיל, לע 4.5' ל כדי לגרוע מהוראות סעבאמור לעי

של מחירי התשומה בבניה למגורים כפי הבניה" משמעו: המדד הכללי  בסעיף זה "מדד תשומות .ד

כפוף ו )וממדד אחר שיתפרסם במק , או כלהקילשכה המרכזית לסטטיסטהידי על  שמתפרסם

 יהם(.ליחס שיקבע בינ

לנהוג כאמור ו בדבר בקשת בכתבמור ישלח למוכרת הודעה להקדים תשלום כא מבקשהה קונ .ה

כים המוכרת להקדמת תשלום המועד המבוקש לתשלום. אם תסימים לפני  10לפחות  וזאת

 30 -ל 16 -ם בין הימים שבין התו תשלווא , יהיה המועד לביצועריסבה עתהכלשהו, לפי שיקול ד

ככל . לום ה עד למועד בו בוצע התשצורפו הפרשי הצמדום יתשלול התשלוםבחודש בו יבוצע 

הצמדה למועד נה את התשלום בצירוף הפרשי לקונה להקדים תשלומים כאמור, ישלם הקור שאוש
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 זהתשלום  ןיגצמדה נוספים וריבית בהרשי הפ בו בוצע התשלום, והחברה לא תגבה

ור המע"מ יחול שינוי בשיע ח זהנספמפורטים בל תשלום מהתשלומים הל כש ביצועו שבמועדככל  .ו

 תשלום הרלוונטי. (, יעודכן בהתאמה שיעורו של ה17%זה ) כםד חתימת הסבמועביחס לשיעורו 

עם נציג החברה על מנת  רקשור צוע תשלום כלשהו מתשלומי התמורה, על הרוכש ליצבטרם בי .ז

ל והרוכש י ככר כ. מובהלשלם לום אותו נדרש הרוכששהתרשי ההצמדה החלים על ר את הפברל

לים על התשלום הספציפי אותו נדרש החצמדה למדד רשי ההיכול לעשות את חישוב הפאינו 

 לאת לימים להשלמת תשלום הפרשי ההצמדה למדד וזא 14ה ונה לשלם, תיתן המוכרת לקונהק

מיום ים הימ 14בחלוף ההצמדה  שילא יעמוד בתשלום הפר ם הקונהא קרחיוב בריבית פיגורים. 

 בית פיגורים. ריידי הקונה מו על הפרשי ההצמדה שלא ישול יחול על המוכרתשל  ישההדר

לעיל מהווה הפרה יסודית של ההסכם תר ממועדי התשלום המוסכמים אי עמידה באחד או יו .ח

כך בפני ל בלבד שהחברה התריעה עהחוק ו פיל הזכויות לפי ההסכם ו/או לת כותקנה לחברה א

גרוע מבלי ל מים ממועד קבלת ההתראה.י 10הפרה תוך את הקן והקונה לא תיהקונה בכתב 

ה יסודית של ימים לא ייחשב כהפר 10ל עד איחור בתשלום שבזה כי מובהר לעיל, ר מהאמו

יגורים ריבית פם וליא, יחייב את הקונה בתשהשבה ההסכם, אך כל איחור בתשלום, מכל סי

זה ועד התשלום ום עפ"י הסכם התשלעד ממו ת והצמדהלפי חוק פסיקת ריבי ליבשיעור המקסימ

 בפועל.

ה הוראות נספח ז .לווההמ גוףהאך ורק באמצעות שוברי התשלום מאת ם צע התשלומייב קונהה .ט

 כלווה. המל גוףלא בהסכמה בכתב מאת האוי הינן בלתי חוזרות ואינן ניתנות לביטול או לשינ

יל, ייחשב ווי כאמור לעהלי לחשבון וםרי התשלבאמצעות שובהקונה  י"סכום כאמור שישולם ע

  לום.ה את התשהקונבו ביצע 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

 ההדיר דע לרוכשי מי 
 

 

 1974 -השקעות של רוכשי דירות(, תשל"הת( הבטחת דירו)א( לחוק המכר )1א2בהתאם להוראות סעיף 
 לקמן:נו להודיעכם כד"(, הריהחוק)להלן: "

__, ____ בקומה ____ס' זה מכר לרכישת דירה ממוכר חוה לבין םנחתם ביניכביום ___________  . 1
 ורט בהסכם הנ"ל."(, כמפהדירה)להלן: " _ וחניה מס' ____ ' ____ ן מססצמודים מחאליה 

 כספיםהירה החובה להבטיח את ד חלה על מוכר ,וראותיו והוראות כל דיןלחוק ובכפוף להבהתאם  . 2
פיות אשר נקבעו חלו תספר בטוחוחת מתוך מת ארה באמצעוהדייר על ידכם על חשבון מח משולמיםה

חת משתי וגבלה הבטוחה להבטחת הכספים לאת המכרז הוראוכאשר בהתאם להבמפורש בחוק, 
 כדלקמן:הבטוחות 

ר  המוכ  ל הקונה במקרה שלא יוכ  ם ל בנקאית על פי החוק להבטחת הכספים ששי מסירת ערבות  2.1
 . המכר   בחוזה בהר  כמו חזקה(  ות  דירה )לרב ת ב אחר לקונה חכירה או זכות  להעביר  

  -רותים פיננסיים )ביטוח( התשמ"א קוח על שי הפי  פוליסת ביטוח אצל מבטח כמשמעותו בחוק  2.2
   וק. כספים על פי הח , להבטחת החזרתם של ה 1981

 וחביטפוליסת מסירת  בדרך של, לב זהשבגין הדירה יובטחו, ב הכספי התמורה אותם תשלמו לחבר .3
 לעיל. 2.2בסעיף  ורטבחוק וכמפרש כנד

י התמורה אלא לתקופה אשר להבטיח את כספהמוכר חייב אם להוראות חוזה הרכישה לא יהא בהת .5
 ן:, כדלקמוק המכרהתנאים הקבועים בחם בהתמלא תסתיי

 ;ם כ הושלמה בניית הדירה בהתאם להס  4.1

 ה;בדיר  נמסרה לכם החזקה  4.2

תם חוזה בין ח נ ו או/  ן לשכת רישום המקרקעיה ב דירקונה ב ת ה ויו שמה הערת אזהרה על זכ נר  4.3
א לידי רישום הקונה הרשות( ובו התחייבה הרשות להבי  –שראל )להלן ות מקרקעי י הקונה לבין רש

בוד, או התחייבות לשע  שעבוד  ל מעלה מעשרים וחמש שנים כשהיא נקיה מכ של  פה דירה לתקוכשוכר ה 
 ;נה הקו  ת חייבות לשעבוד לחובהת  או  שעבוד  מעט , ל מכל זכות של צד שלישי ו , יקול מע 

 אישור הקונה:

 החתימה על ההסכם:סר לנו במעמד מסמך זה נמ אנו מאשרים כי

 

 _______________________ _____________________ 
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 נספח "ג"
 

 בנייהה סדרי בטיחות באתר
 

 בדיםמבקר/ מבקרת נכ

 החברה ת הנהלתמא

 

 :תרא –יחות טי בסידורהנדון: 

 אשקלון

 יור באתר הבנייה.ך שמבקרים נפגעו תוך כדי סל כערבים הפרסומים 

ת לאמצעי הבטיחו מים באתר, מפני תשומת ליבכםפניכם על הסכנות והסיכונים הקייהנני מתריע ב
 להגנתכם ולהקלת ביקורכם.

 עד סיור מראש.מויש לתאם  .1

 תחום הבנייה.מחוץ לכב ת הריש להחנו .2

 ית נציג הקבלן.וויתרת רק בלמור אתהכניסה ל .3

נעליים סגורות ומכנסיים  מנהל העבודה(,ובע מגן )תקבלו מצטייד לפני הכניסה לאתר בכלה החוב .4
 .לבוש נוח ובטיחותי -ארוכים

 כלי קות בטון, עבודות מנוף,צימקומות בהם מתבצעות עבודות בנייה ויימנע מסיורים ביש לה .5
 ידוחים ומשאיות כבדות.ירה וקחפ

 .השנ 61ילדים מתחת לגיל  עם הגיע לאתרל יןא .6

 י.כל ליקוי בטיחות בבקשה דווחו והתריעו על .7

 להוראות המלווה.יש להישמע  .8

 

לה ומתחייבים להיענות לכל ות המפורטות מעטה מסכימים עם דרישות הבטיחאנו החתומים מ
 תר.יור באהס בעת יה נוספים שנתבקש אליהםחיהוראה והנ

 

 

_____________________  _________________ 

 אריךת     חתימות  
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 נספח "ד"
 

  ת חלקים מהרכוש המשותףהמשותף והוצא לגבי תקנון הבית תוספת

כגוש  הידועים המקרקעיןעל רה מקימה ת הפרויקט שהחבוכניאת ת יתנה אפשרות לראותנקונה ל .1
-בשטח כולל של כ 1006לפי תכנית מפורטת מס' תמל/ 129במגרש  69, 68, 63, חלק מחלקות 1200

 ."(יןהמקרקע" -)להלן  קלון, באשמ"ר 4,866
 

 תכי המוכרזה בין הצדדים , מוסכם ב1973 -רות(, תשל"גוק המכר )די)א'( לח6כנדרש בסעיף  .2
ת חוקית אחר ל דרךותף או בככבית משם בין אם ירש המשותף,  ולרשום על הבית ללהחי תרשאי

-רקעין תשכ"טבתוספת לחוק המקהתקנון המצוי  תהוראו בוסס על בסיסהמ , תקנוןדין ל פיע
 .כך שיותאם לתכנון הפרויקטמות בתקנון ( תוך ביצוע התא"התקנון"לן: )לה 1969

 
 ניין.יירי הבד שטחים משותפים של כלליחידים שיוותרו הן את השטחים תסמ 3' איהתכנית נספח  .3

 
הא חברה תהמשותף, וכי ה שיוצאו מהרכו ו להלןורטכפי שיפקים החל כי במפורשודע הונה הק .4

ת הסכמת הקונה או מי עליה לקבל אובלא שיהא  הסבירשיקול דעתה לפי  - ]אך לא חייבת[ת זכאי
ות ירו חלקים מהם לרוכשי דו/או מי מהם ו/א להצמיד אותם ת בבנייןאו בעלי הדירו מדיירי

נה על פי הסכם וא תפגענה זכויות הקשל , ובלבדלקמןכדת וראותקנון גם הלול בלכוכן  ןייבבנ
נה בדירה סביר של הקות כאמור לא ימנעו את השימוש הן שפעולווכ ונספחיוו המכר שנחתם עימ

 :יןוצענה על פי הדפעולות כאמור תבשו
 

ים מיועדשר אינם חלקים א, תהמוכר לה הסביר שדעתוצאו, לפי שיקול יכוש המשותף מהר .א
יל, או כל החלקים  דלעת דרכי הגישה לון או בפרויקט, ולרביניי הדירות בבבעל כלל לשמש את

העביר בבעלות  מלאה ו/או מיד  ו/או ללהצ תרשאיהיה ת תבזה כי המוכרלחלקם. מפורש 
ש אותם חלקים מן הרכו ות בפרויקט את כלרזכויות  אח יר לבעלישכיר ו/או להחכלה
וש המשותף. בנוסף, הרכמ הוצאואשר נה והקו לדירה שרכשמדים אינם מוצמשותף שה
ת חדר טרנספורמציה ו/או חדר שותף שטחים לצורך בניוציא מהרכוש המלה תהמוכר תשאיר
הנאה  ת בדבר זיקתוע הוראוחברת בזק ולקב ש בלעדי של חברת החשמל ו/אוקשורת לשימות

ות את בטיחת המקבוע הוראווכן לוכיוב', תחזוקה רך חלק של המקרקעין לצושתירשם בכל 
 והמגבילות את הדייריםבחדר ובסביבתו הנוגע לשימוש  ל"א מהחברות הנ"ל בכת כזכויו

 חברות הנ"ל.בקרבתו, והכל עפ"י הוראות הדרים הנ"ל ובפעולותיהם ביחס לכל אחד מהח
, דירותמבואות לקרקע,  טחי(, הגינות, החזית, שת ו/או לא מקורותוחניות )מקורחסנים, ההמ .ב

, םתידייקיימים ו/או העאחוזי הבניה, ה נוסף שיבנה בעתיד, גג הגג ו/או כלללי ן, חגג הבניי
מצא תן כפי שיל דירה בבנילהצמידם לכ תהא רשאית תכוש המשותף והמוכראינם חלק מהר

 פעולות וץ,חפתה ועסקה משפטית שעשות בהם כל פעוללף לכל דין, , כפותאיהא רשתכון וכן לנ
רוכשי דירות  רשל הקונה או של  יתמה לי לקבל הסכת מבל זאוהריסה, וכגירה בניה, ס

נחוצים לשם כל זכות שימוש ומעבר ה תלמוכרהקונה מסכים להקנות  פרויקט לשם כך.ב
 של כךשעלולה להיגרם ב תנוחו-חמת איל טענה מהוא מוותר על כביצוע עבודות בניה והריסה ו

תפגענה  שלאובלבד  ותיההצמדה ובבירים בדירמוש סגישה ושימהקונה עו ובלבד שלא ימנ
 העבודות הנ"ל ביצועכי כן מוסכם  ונספחיו.  מכר שנחתם עימוהה על פי הסכם נזכויות הקו

 הקונהעם  מראשא כפוף לתיאום יהמסירת החזקה בדירה לקונה בוצעו לאחר ככל שי
 לעיל הינו האמור .עבודותהשלמת החר את המצב לקדמותו לא יבות החברה להשיביולהתח

 להסכם המכר. 3.11אמור בסעיף וף לבכפ
קנון הבית המשותף הוראות לרשום בת תרשאי תמוכרהא התית משותף ין כביישום הבנרבעת  .ג

ום שלר תהא רשאיית תמוכר"י תוספת זו. הכל זכויותיו עפ"י החוזה ועפמות להבטחת מתאי
ישות י דרו לפצא לנכון אמתי שאחרים כפכים או סמות הנאה לכל מקרקעין על החלקה זיקו

 וסמכת.ת מכל רשו

שטח ריצפת הדירה  ירוב בהתאם ליחס שביןהמשותף יהיה בקל הקונה ברכוש ששיעור חלקו  .ד
 רות )ללאהאח בכל הדירותיה( לבין סך כל שטח הרצפה שהמוצמדים אל)ללא חלקים 

 ת המשותף. יהצמדות( בב
ם המחויבים רותייובשית המשותף ות הבות בהוצאההשתתפ עורלקבוע כי שי תרשאי תהמוכר .ה

ן כי שיעור לקבוע בתקנו תרשאי תרד'( לעיל. המוכם לאמור בס"ק )אר אליו לא יהיה בהתבקש
ן דירות ג ן )דירות גג,ייייעשה לפי סוגי הדירות בבנ הבית המשותףההשתתפות בהוצאות 
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 . חדרהדין וראותבכפוף להו שוויםות וג דירות יהיו עקרונלבד שלגבי אותו סבוכיו"ב( ו
קרה הקונה בכל מ ל הוצאה.טורים מתשלום כפ -אם ייבנו  -בזק  חדררמציה ו/או נספוהטר

 ות בדירות מסוגו של הקונה.ם בעלי זכוים בבניין שהינירעה לעומת דיירלא יופלה ל
 משותף:הניהול הבית ות בדבר סדרי קבלת החלט .ו

צבעה של ח ההיה כות, יהמסויטות מלקבל החלמנע מיהה לחייבויות הקונה בחוזבכפוף להת
 המשותף.ור חלקה ברכוש עכויות בדירה לפי שיהז בעל

ין ו/או יהבנ לגבי דיירי י זיקת הנאה ו/או זכויות מעברלו בתקנון הוראות לגבכן יכל .ז
 לחוזה. 9 האמור בסעיףבקשר עם הציבור, והכל  המקרקעין ו/או

שבקומה  ירותי לדלפרויקט, כביחס ף שירשם ת המשותהבילקבוע בתקנון  תרשאי תהמוכר .ח
טחי קרקע. לדירות הגן יוצמדו ש ו חלל הגג, וכיו שטחי הגג ו/אאה יוצמדו מרפסות ו/יונהעל

מדה, ושטחי הצו זכויות בניה ון, כי כל מי שלדירתו יוצמדלקבוע בתקנ תהמוכר תבנוסף רשאי
מתם בקבלת הסכ צורך רתו, ללאמדו לדייוציה לבניה על שטחים שאי לבקש היתרי בנשיהיה ר

 ויקט.רן ו/או בפירים בבניהאחעלי הדירות של ב
ים, ויחולו אף הם לדירה אליה הוצמדו השטחנוספת כנ"ל, יוצמדו  רות של כל בניההגג והקי

 עליהם ההוראות לעיל.
של התקנון, ע"י הכללתה צו הבית המשותף ו לבקש תיקון יו רשאיםדירות הנ"ל, יהבעלי ה

אחרות  כמתם של בעלי דירותהס צורך בקבלת ללא זאת הנ"ל, ואף סמכיםנוספת במהבניה ה
 ין.יבבנ

שטחים רי בניה על רשאים להתנגד לבקשה למתן הית ן, לא יהיויחרים בבניבעלי הדירות הא
 .תקנון בהתאםן הצו וההשטחים, ולתיקוכנ"ל, לבניה עצמה על 

 תמוכרשל ה הזכותניין וראות לעמשותף הת הלקבוע בתקנון הבי תיהיה רשאת תהמוכר .ט
, תהלוגו של המוכרו/או  תם המוכרט עליו יופיע שלין שיחיצוני של הבנר התקין על הקילה

לפי שיקול  תט יקבעו מעת לעת ע"י המוכרום הצבת השלר גודל השלט, גודל הכיתוב ומקכאש
ר בדירה וש הסבישימבמקום שאינו מפריע להצבת השלט יהיה  םובלבד שמיקוהסביר  הדעת

 .הובמבנ
צבת מתקן משדר קט, איסור על היתף שירשם ביחס לפרומשוקנון הבית הף בתוסית תהמוכר .י

 תף.ולרית בדירות ו/או ברכוש המשוסלולרי ו/או אנטנה סל

, והן תודת המוכרקאו לפ תמוכרבמקום ה לרבות מי שיבואלפי תוספת זו הן  תות המוכרכל זכוי .5
 .ות החוזהכל הוראר לעומדות בנוסף ובמצטב

 על  החתום:ים  הצדדאיה  באו  ולר
 
 
 
 
 
 

 ____________________ _    _____________________ 
 קונהה                  חברהה               
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 נספח ה'
 

 ות לנתין זרתחייבות להימנע מהעברת זכויה

 
אל, רקעי ישרמקראש מועצת יושב ית באישור ותנהיה מ, כהגדרתן להלן, תית זכויות במקרקעיןימתחייב כי הקננני ה

 ישראל. צת מקרקעי ל מועת ועדת המשנה שמלצעל פי ה
 

 ור. ן זר מבלי שנתקבל אישור כאמע מהעברת זכויות לנתיאני אמנ
 

מידי אדם אחר  יה כאמור, מידיי אונהתחייבות להק ד אובמקרקעין בעתי ום הזכויות ובהקניית זכויותבמעמד ריש
ר, טעונה ן, לנתין זמקצת רקעין, כולן אובמקרת הזכויות לפיה העבה תירשם הער קעין,כויות במקרל זיה בעשיה

 לעיל.   ש מועצת מקרקעי ישראל כאמורראש ובכתב של יושב ראאישור מ
 

זר ללא האישור את הזכויות בדירה ל ים שלא להעבירנעברות בהתחייבות התחייב להתנות כל העברת זכויהנני מ
 הם. את זכויותיבירו ה ממי שאליו יעזה בקבלת הסכמהרה מצדם עבהתנות כל הרים להסכמת הנעבן בור וככאמ

זהות ישראלית תידרש בדיקת ם נושאי תעודות ויות יהיו תאגיד או מי שאינבמקרים בהם מקבלי הזכלי כי הודע 
 ויות.  כודם להעברת הזאל קשות מקרקעי ישרר
 

 : לעניין זה 
 

 ברירה  ש עמהחמש שנים או שיעל צטבר עולות ופות שבמתקת שכירות לו זכות בעלות, אזכו -ין""זכויות במקרקע
 ייבות שנים, לרבות זכות על פי התחת העולה על חמש אריך את תקופתה לתקופה כולללה                                    

 ור;לתקופה כאמות שכיר או העביר בעלות אולהקנות                                     
 

 
 מאלה:ינו אחד שאמי  -"זר" 

 
 ;אזרח ישראלי       )א(
זרחות ,  לחוק הא 2ר הצהרה לפי סעיף , שלא מס1950-, התש"ילה לפי חוק השבותעו        )ב(

 ; 1952-התשי"ב
קיבל במקומה , ש1950-בות, התש"ישולה לפי חוק הדת עת עולה או לתעוזכאי לאשר        )ג(

 . 1952-י"בהתשסה לישראל, חוק הכניח ה בכוח מכוכעול ישיבת ארעין לורשיואשרה 
לעיל  )ג(  -המנויים בפסקאות )א( יחיד שהינו אחד מאלה שליטה עליו בידי תאגיד שה        )ד(

 תר מיחיד אחד כאמור.או בידי יו
 

 )ד'(-"ק )א'(סתאגיד כאמור באו  ועל בשביל יחידמי שפ
 יותר די אחד או על יו תאגיד א על ידי אדםפין, ין או בעקיישרבמ -ה החזק -זו "שליטה"  בפסקה

 ות המוצא של התאגיד או רך הנקוב של הון המניאו יותר מן הע 50%ד אחד, ב מתאגימאדם או 
 או  עקיפין, מחציתאו במנות, במישרין ההצבעה שבתאגיד או בזכות ל צית או יותר מכחכמח

 של התאגיד.  יותר מהמנהלים 
 
 

   _______________________         _ ___________________________         _____________________ 
 חתימה                                מספר ת.ז                                                              שם מלא                     

 
  _________  _______________        _______________ _________         ________________________ 

 חתימה                                                מספר ת.ז                                              שם מלא                     
 
 

 ור איש

 יי. יבות זו בפנעל התחי  תםכי הקונה חניי ות שהציג בפזהו ודת ההקונה הנ"ל לפי תעמאשר כי זיהיתי את  אני, הח"מ,

_______________________ 
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 ח ו'נספ
 
 
 

 אות המכרזבהתאם להורירת מחיר למשתכן דרוכש חסר דירה יבות כתב התחי
 
 

 ________________ז ____________ ת.______________אנו, הח"מ, _____________ /אני
 
 ____________________________ ת.ז ___________________________                           

 
)להלן: "דירת מחיר  ןאשקלוב "__________"למשתכן" בפרויקט  זה מכר דירת מחירנו על "חו/חתמתי

 .515694560ח.פ.  בע"מ משכנות אשקלון הצעירה"(, עם החברה למשתכן
 

דרת יר למשתכן, כהגת מחכדיר ת על ידי המוכרתמכרהנ רההנרכשת כאמור הינה דיי/לנו כי הדירה להודע 
"(, על הכללים הקבועים בו זהמכרהלן: "בו זכתה המוכרת )ל 311/2016/יםמס'  מכרז רמ"יזה ב ושגמ

 הדירה. בות הכללים המתייחסים לרוכשן הדירה כאמור, לרלעניי
 

ם פורטימוההתחייבויות הים תנאה נו תהא כפופה למילוי/שת הדירה על ידיי/נו כי רכי, מוסכם עללפיכך
 לן:לה

1.  

י/נו רז, וכי אנמונח זה במסמכי המכרה" כהגדרת י די/כי אני/נו "חסרים צהיר/אני/אנו מ .א
 ך רכישת דירת מחיר למשתכן.ש עפ"י המכרז לצורמחזיק/ים באזור הזכאות הנדר

 בנוסח המצ"ב.ביעוד מגורים", "חסר קרקע  –על תצהיר כמו כן, חתמנו 

שנים  5תה ועד חלוף כישיום רלמשתכן, החל מ מחירדירת  ם שלא למכור אתב/יחיימתאני/נו  .ב
. כמו כן, המוקדם מביניהם –הגרלה זכייתנו בנים ממועד ש 7לדירה או  4ופס מיום קבלת ט

ה, על כל לעיל בהתאמ ים האמורותהשנ 7או  5תום מתחייב/ים שלא לחתום, לפני אני/נו 
 נים הנ"ל.הש 5/7ום תן יועברו לאחר שתכלמ ירפיו הזכויות בדירת מחהסכם ל

לא יחולו במקרה אל, כאמור או רשות מקרקעי ישרוהשיכון ו/ בינויוזכויות משרד הזו יבות התחי .2
ירת מחיר טחת במשכנתא בדבנק שיעמיד לנו הלוואה המוביר למשתכן על ידי של מימוש דירת מח

 .נקההלוואה על ידינו לב בות של אי פרעוןמשתכן, בנסיל

3.  

ת אזהרה ם העררשי, תנת ישראלמדיו/או לטובת המשרד י ים כסכימ/מי/נו מבקש/ים והננ .א
יר למשתכן, על פי בות להימנע מעשיית עסקה בדירת מחבגין התחייכת רישום המקרקעין בלש

 . כתב התחייבותי/נו זו
ם שלובת יבותי/נו זו, אחויב/נחור/נפר את התחייבכי ככל שאפ ו מסכימ/יםלי/לנו ואני/נ הודע .ב

 ן.ינוי והשיכוד הבלמשר ₪ 450,000בסך 
 
 
         ________________ _______                                ________________________ 
 שם הקונה                                                        שם הקונה                                        
 
 
 

 רשואי
 

___, בכתובת _____________יי, עו"ד _____בפנהופיעו  ____________ ביוםני לאשר כי הרי

_, ו _ ת.ז ______________, הרוכשים _____________________________________

שלהם  ע"י תעודת הזהותזדהו בפניי ____ אשר הז ______________________________ ת.

ם בחוק אם לא ועינשים הקבצפויים לעו יהיווכי  האמתלהצהיר את  יהםעל כיולאחר שהוזהרו 

 ליה בפניי. יל וחתמו עאת נכונות הצהרתם דלע ן, אישרועשו כי
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 מחיר למשתכן משפר דיור רוכש דירת –כתב התחייבות 
 
 

 _____________.ז _____________________ ת__________ח"מ, _________אני/ אנו, ה
 

 _________________________ ת.ז_______ _____________________                           
 

רת מחיר )להלן: "די אשקלוןב "________" ר למשתכן" בפרויקטר דירת מחיחתמתי/נו על "חוזה מכ
 .515694560ח.פ.  רה בע"ממשכנות אשקלון הצעי  למשתכן"(, עם החברה

 
ן, כהגדרת משתכיר למוכרת כדירת מחה ידיל ר הינה דירה הנמכרת עאמולנו כי הדירה הנרכשת כ/הודע לי

"(, על הכללים הקבועים בו המכרזהמוכרת )להלן: " תהבו זכ 311/2016/יםמכרז רמ"י מס' בזה  מושג
 רה.ש הדימתייחסים לרוכדירה כאמור, לרבות הכללים הלעניין ה

 
ות המפורטים ייבויתחם וההפה למילוי התנאיכפות הדירה על ידי/נו תהא לי/נו כי רכיש, מוסכם עלפיכך

 לן:לה
 
1.  

זה במסמכי המכרז וכי ח כהגדרת מונ "משפר/י דיור" אני/אנוכי  י/אנו מצהיר/יםאנ .א
יר רכישת דירת מחר הנדרש על פי המכרז לצורך אני/אנו מחזיק/ים באישור משפר/י דיו

 שתכן.למ
 וסח המצ"ב.בנ סר קרקע ביעוד מגורים","ח –על תצהיר כן חתמנו כמו 

 5ועד חלוף  רכישתה מיוםר למשתכן, החל מחי דירתשלא למכור את  יב/יםחינו מתאני/ .ב
 לפי המוקדם –שנים ממועד ביצוע ההגרלה  7לדירה או  4טופס ת שנים מיום קבל

עיל נים האמורות להש 7או  5לפני תום  חתום,חייב/ים שלא למבניהם. כמו כן, אני/נו מת
 7 או 5תום ן יועברו לאחר למשתכר ת מחייו הזכויות בדירלפ בהתאמה, על כל הסכם

 השנים הנ"ל.

 

כון ו/או רשות מקרקעי ישראל כאמור לא יחולו שיזו וזכויות משרד הבינוי והחייבות הת .2
א חת במשכנתוואה המבוטנו הלבנק שיעניק ל וש דירת מחיר למשתכן על ידיבמקרה של מימ

 נק.לבידנו עון ההלוואה על פירלמשתכן, בנסיבות של אי בדירת מחיר 

 

3.  

ה הרמדינת ישראל תירשם הערת אזד ו/או המשרם/ים כי לטובת מסכיים והנני/נו מבקש/ .א
ה בדירת מחיר למשתכן, בלשכת רישום המקרקעין בגין התחייבות להימנע מעשיית עסק

 זו.י/נו כתב התחייבות על פי

ב וייב/נחיותיי/נו זו אחויבוכי ככל שאפשר/נפר התחי י/נו מסכים/יםי/לנו ואנידוע ל .ג
 ן.שיכומשרד הבינוי וה₪ ל 450,000לום בסך של בתש

 
         ________________________________________                                 _______ 

 הקונהשם                                                                        שם הקונה                         
 

 

 שוראי
 

 ____________________, בכתובת"ד _, עוהופיעו בפניי _____כי ביוםהריני לאשר 

ת.ז _______________, ו  , הרוכשים _________________________________

ולאחר הם ניי ע"י תעודת הזהות שלפ_______ אשר הזדהו ב___ ת.ז ________________________

ים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו קבועונשים הויים לעו צפאמת וכי יהיה יר אתזהרו כי עליהם להצהשהו

 דלעיל וחתמו עליה בפניי. ם את נכונות הצהרת

_________________   ______ 
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 ז'נספח 

 ביעוד מגוריםקע חסר קר -ר תצהי

, לפי העניין, בן זוגיחיד או  -" חידיוייחידיו )"י מאו לתא משפחתי ו/או למ/מצהיר, כי אין לי ו יהרינ
אים בחזקתם(, זכויות מצולמעט ילד נשוי ומתגוררים עימם דרך קבע ונ 21ם ו להטרם מלאלדיהם שוי

ציא היתר ורת, מכוחה ניתן להאושפי תכנית מבקרקע המיועדת למגורים, על )בחלק שעולה על שליש( 
  ורט להלן:בנייה, כמפ

 .1972-תשל"במשולב, וסח ת הדייר, נגנחוק ה בשכירות שחל עליה/ירה לדורותחכ/בעלות/חכירה -

ה לדורות או בכל דרך אחרת )כגון: ירלבעלות/לחכירה/לחכ זכות על פי חוזה פיתוח/חוזה -
 ה/נאמנות וכיו"ב(.ירושה/מתנ

בר לח או זכות למגורים( לעיל בכל דרך אחרת כאמור וא)עזר על פי חוזה שק נחלה או במזכויות ב -
 . מכוח חברותו בקיבוץ.פחת שלום מום או בתתשלווץ"(, ללא יבלן: "קו מושב שיתופי )להקיבוץ א

והגרלה/פטור  ירה/ בעלות במסגרת זכייה במרכז פומבי/הרשמהחכזכות לקבלת חוזה פיתוח/  -
 ממכרז. 

רט לעיל, כויות כמפו, זתי/נו ו/או למי מיחידיודי/נו ו/או לתא משפחיי ככול ויהיה/יו בם כו מצהיר/י/הריני
הסכם המכר לרכישת דירת מחיר למשתכן,  ה עלד החתימפני מועה ולעל תצהיר זה ד חתימלאחר מוע

 , ולא ניתןרים. במקרה זה הזכאות תישללמשב"ש, ולא אחשב/נחשב כחסר קרקע ביעוד למגול אדווח זאת
 תכן נשוא הזכייה.רכישת דירת מחיר למשלתום על הסכם המכר לח

 ת:והגדר

  תא משפחתי:
 

 או בלי ילדים )ללא הגבלת גיל(.עם משותף, משק בית יים ציבור המקב ג ידועזוג נשוי או זו -

 ת הבקשה להנפקת תעודת זכאותחודשים מיום הגש 3אין ועומדים להינשא תוך שוזוגות שנרשמו לני -
 וי והשיכון. ינשל משרד הב

ך דרר עמו שנה, המתגור 21לו וטרם מלאו וק וילד אחד לפחות שהוא ר םצמאי )חד הורי/ת( עה עהור -
 .חזקתוצא בקבע ונמ

 
 ___________ ___________ שם פרטי: _______________מספר ת.ז.:ה: שם משפח

 

  ____________.חתימת המצהיר/ים* ___________
 

  הזוג על התצהיר.  בנישת חתימה של שני דרבני זוג, נ * במקרה של
 

 אישור:

מר/גב' ו בפני /ופיע_______ ה_______ מאשר בזה כי ביום ____ עו"ד,____אני הח"מ, ___
וכן מר/גב' _______________ _ _______________ נושא/ת ת.ז. _____________________

לומר את האמת וכי הם ו/ה/ם כי עליו/ה/ותשהזהרתי/ה א__________________, ולאחר נושא/ת ת.ז. _
 ם דלעילצהרתו/ה/ות הו את נכונה/אישר/ שים הקבועים בחוק,ה/ים לעונ/פויצלא יעשה/ו כן יהיה/ו  םא

          ________  _____________        ________________.תם/מה/מו עליה בפניוח
_____________ 

 

 תחתימה וחותמ            תאריך      ישיוןמס' ר          שם מלא של עורך הדין
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 וער[]נוסח מש י ננסי פ ליווי  –' חנספח 

 
 לכבוד

 _____________________ ת.ז. _____________
 _________________ת.ז. _________________

 ("הקונה"ן, ביחד ולחוד: הל)שיקראו ל
 ג.א.נ,

 הוראות בלתי חוזרותהנדון: 
 

 ________, __________ _____–בשכונת _____ ל המקרקעין שברחוב ___ואנו מקימים ע הואיל
את חלקה __ בגוש ___________, המהווים _ לפי תכנית __________________הידועים ו

ב______ דירות מגורים _____ לל, בין היתר,  כו( פרויקט בנייה ה"המקרקעין")להלן: _____  
 "(;הפרויקט" -)להלן  מבנה מגורים

ואתם התחייבתם  בנו למכור לכם"( התחייחוזה המכרלן: "ך בינינו לבינכם )להועל פי חוזה שנער ואילוה
כדירה מס' ______בקומה _________הפונה לכיוונים  ו דירה בפרויקט הידועהתנלרכוש מא

 "(;הדירה" -___, ואשר לה צמודים ____________)להלן ___________
שירותים מימוניים "( הראל)להלן: " ע"מהראל חברה לביטוח באת וקבלנו ו/או נקבל, מ והואיל

רות( )הבטחת השקעת ות על פי חוק המכר )דיוחפיות ובטרבות הלוואות כסחיים שונים, לוביטו
 "(;רותיםשיה)להלן: " 1974-של רוכשי דירות(, תשל"ה 

י ומים אשר ישולמו על ידולצורך קבלת השירותים התחייבנו כלפי הראל, בין היתר, כי כל הסכ והואיל
בסניף  /9318974' פרטיו: חשבון מסבון הפרויקט שיקט, ישולמו ישירות לחשרוכשי הדירות בפרו

ק באמצעות ור"( וזאת אך חשבון הפרויקט)להלן: "  "מבע לישראל לאומי בנק של (783) משכית
ור לידיכם ידי הראל ואשר אותו מסרנו או נמס-השוברים מתוך פנקס השוברים המונפק על

 (;"שוברי התשלום": בהקדם )להלן
ת כל ובת הראל, בין השאר, אלטהנ"ל שעבדנו ו/או נשעבד של השירותים  ולהבטחת פרעונם והואיל

)לרבות זכויותינו על פי חוזה  מםיקט ובקשר עזכויותינו במקרקעין, בפרויקט, בחשבון הפרו
או בסכום כפי רגה ללא הגבלה בסכום )המכר(, בשעבודים קבועים ובשעבודים צפים ראשונים בד

זכויותינו בכל הנוגע ל ן המחינו ו/או נמחה את כפות אחרים, וכעל ידי הראל( וללא השתתשיקבע 
 אה על דרך שעבוד.מחובת הראל בההקשור לפרויקט, לחשבון הפרויקט ו לחוזה המכר לטו

 :הננו לתת לכם הוראות בלתי חוזרות, כדלקמןלפיכך 

ובאמצעות  אך ורק לחשבון הפרויקט פי חוזה המכר-ירה עלכום על חשבון תמורת הדלשלם כל ס .1
 רי התשלום בלבד.שוב

לכם דרישתה תדרוש זאת מכם בכתב, והחל מהמועד שבו תמסר האמור, במקרה בו הראל ת למרו .2
 עליכם לשלם את הסכומים שיגיעו לנו מכם על חשבון תמורת הדירה לכל חשבון אחר עליו ר,כאמו

 ה הנ"ל.תורה לכם הראל בדרישת

לכל דבר וענין כסכום ב לעיל, ורק בדרך זו, יחש 2או  1סעיפים שישולם על ידכם כאמור בכל סכום  .3
 שולם לידינו בפועל על חשבון תמורת הדירה. ש

לעיל )לפי הענין( לא יחשבו כתשלומים על  2או  1על ידכם בניגוד לאמור בסעיף  מוסכומים שישול .4
על  ם עבורם בטוחהדירה והראל לא תנפיק לככתשלומים על חשבון הן הדירה, הם לא יוכרו חשבו

 . 1974-דירות(, תשל"ה הבטחת השקעות של רוכשי) פי חוק המכר )דירות(

 תחייבות הרוכשים(.והך המצ"ב )הצהרה כי תחתמו על המסמ .5

ויות בהן ישיים, לרבות הראל, תלהוראותינו דלעיל הינן בלתי חוזרות הואיל וזכויות צדדים של . 6
 מת הראל מראש ובכתב.ללא קבלת הסכ ו רשות לבטלן או לשנותןולא תהא לנ

 ה באנו על החתום:איולר

 

__________________________ 
 ירה בע"ממשכנות אשקלון הצע   

 515694560ח.פ.            
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        לכבוד 
 תאריך:________ 

 "(הראלהלן: ")להראל חברה לביטוח בע"מ 

 , 12ילזון רח' הח

 רמת גן

 וכשיםון: הצהרה והתחייבות הרהנד

( )להלן: "היזם")להלן:  בע"מ ירהמשכנות אשקלון הצענו לבין יעל פי חוזה שנערך בינו הואיל
 1 כמגרשהמקרקעין הידועים על ידי היזם -ט הבניה הנבנה על"( רכשנו בפרויקהמכרחוזה "

)להלן, לון אשקב 1200בגוש  69, 68, 63חלק מחלקות ם המהווי 1006תמל/לפי תכנית 
______בקומה ה כדירה מס' הדירה הידוע( את "המקרקעין"-ופרויקט" "הבהתאמה: 

נים ______________, ואשר לה צמודים _______________ ______ הפונה לכיוו___
 "(;הדירה)להלן: "

ות הלוואות כספי , לרבותוביטוחיים שוניםם קיבל ו/או יקבל, מכם שירותים מימוניים זוהי והואיל
)להלן,  1974- ירות(, תשל"השל רוכשי ד המכר )דירות( )הבטחת השקעתובטוחות על פי חוק 

 (;"חוק המכר" –ו  "הבטוחה על פי חוק המכר", "השירותים" -התאמה ב
ר ישולמו על יזם כלפיכם, בין היתר,  כי כל הסכומים אשהולצורך קבלת השירותים התחייב  והואיל

מס' ון הפרויקט שפרטיו: חשבון ט, ישולמו ישירות לחשבהדירות בפרויקרוכשי  ידי
"( חשבון הפרויקט)להלן: "בע"מ  אומי לישראל בנק לשל  783 -תמשכיבסניף  318974/9

ידי הראל ואשר אותו -וזאת אך ורק באמצעות השוברים מתוך פנקס השוברים המונפק על
 (;"התשלום "שוברים )להלן: מסר או ימסור לנו היז

ד ו/ או ישעבד לטובתכם, "ל הוא שיעבטחת פרעונם של השירותים הנהיזם הודיע לנו כי להבו והואיל
בפרויקט, בחשבון הפרויקט ובקשר עמם )לרבות יו במקרקעין, השאר, את כל זכויותבין 

בדרגה ללא  בשעבודים קבועים ובשעבודים צפים ראשונים ,זכויותיו על פי חוזה המכר(
ו/או  א השתתפות אחרים, וכן המחהי שיקבע על ידיכם( ולל)או בסכום כפ ה בסכוםהגבל

לחוזה המכר בון הפרויקט והקשור לפרויקט, לחשאת כל זכויותיו  בכל הנוגע וימחה 
 לטובתכם בהמחאה על דרך שעבוד;

 נו כמפורט להלן;שנו לתת את הצהרותינו, התחייבותנו ואישורקובמסגרת האמור, נתב והואיל

 :וזר, כלדקמןבים ומאשרים, באופן בלתי חהרינו מצהירים, מתחיי היזםך ולבקשת אי לכ

וראות בלתי חוזרות", אשר ם שכותרתו: "הת המסמך בחתימת היזקיבלנו לידינו ולידיעתנו א .1
כימים לאמור בהן ומתחייבים לפעול בהתאם ס"(, ואנו מההוראותהעתקו מצורף לכאן )להלן: "

 הן.ל

מקרקעין, הפרויקט, חשבון דים מדרגה ראשונה על הלטובתכם שעבו יזם יצרנמסר לנו שה .2
וסוג שהוא בגין  כומים מכל מיןהדירה והתמורות והסהקשור והנוגע להם ולרבות על פרויקט וכל ה

הפרויקט )לרבות זכויותיו על פי חוזה  םמכירת הדירות בפרויקט וכי כל הזכויות של היזם בקשר ע
 . ("השעבודים": ם )להלןר( הומחו לטובתכהמכ

ובכל  קודמות לכל זכות שלנו בדירה כח השעבודיםכימים לכך, כי זכויותיכם מהובהר לנו, ואנו מס .3
שום כל הערת אזהרה לגבי זכויותינו בדירה ו/או בפרויקט אלא חייבים שלא לרמקרה, אנו מת

יקבע על ם כפי שבסכום )או בסכו לטובתכם משכנתא מדרגה ראשונה, ללא הגבלה םלאחר שתירש
 (.ידיכם

כל וד לא הסרתם את השעבודים או כך, כי כל עהובהר לנו ואנו מסכימים ל מבלי לגרוע מהאמור, .4
ינו בגין הדירה משוחררות מהשעבודים או כל עוד לא התקיימו כתב כי זכויותעוד לא אישרתם ב

שו מהדירה לא ימומר, כי השעבודים ג.)ב( לחוק המכ2ים בהודעה, כמשמעה בסעיף בהתנאים הנקו
ו רשאים לממש את ין ואתם תהיל זכויותינו בדירה ובמקרקעשעבודים יהיו עדיפים עה -

ל סייג או מגבלה ולרבות מגבלות כלשהן הנובעות הדירה(, ללא כבי המקרקעין )כולל השעבודים לג
 כלפינו.  םמהתחייבות כלשהי של היז

כונס נכסים שיבצע את היו אתם )וכל כאמור תבמקרה של מימוש ידוע לנו ואנו מסכימים לכך כי 
כשהם נקיים מכל ן ואת הפרויקט )כולל הדירה( את המקרקעי מימוש מטעמכם( רשאים למכורה

 ת לטובתנו.זכו

תיה בפרויקט בכל ווע לנו, ואנו מסכימים לכך, כי הראל רשאית, אך לא חייבת, לממש את זכוייד .5
ל פרויקט, בין אם בדרך שרך של מכירת הן אם בדשיקול דעתה, בי דרך אשר תמצא לנכון, לפי

ים ת מינוי כונס/י נכסבכל דרך אחרת, לרבות באמצעו ממנו, ובין השלמת הפרויקט או כל חלק
 "(.       כונס הנכסיםן: ")לעיל ולהל
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)או מי מכם( או כונס הנכסים  בפרויקט, אתם אם במקרה של מימוש זכויותיכם 
כזה לארכה מכר, אנו נסכים במקרה יים את חוזה הכך( לק ה שתימסר לנו עלתבחרו )בהודע

עבר למועדים שלמת בניית הדירה מ)שישה( חודשים לה 6 –תפחת מ עניין, שלא סבירה בנסיבות ה
ו ואנו נשלם הנקובים בחוזה המכר בלא שיוטל עליכם לשלם לנו קנס ו/או פיצוי כספי כלשה

בון מחיר הדירה ו מאתנו על חשם שיגיעת כל יתרת הכספיבמקרה כזה לכם או לפקודתכם א
כלפיכם ו/או  היה לנו כל תביעה ו/או דרישהכאמור, לא תלהוראות חוזה המכר. במקרה בהתאם 

 או כלפי מי מטעמכם. /כונס הנכסים וכלפי 

ו ינו להפקיד את כל הכספים והתשלומים שיגיעלידוע לנו, ואנו מתחייבים לפעול בהתאם לכך, כי ע .6
אך  ה, ישירות לחשבון הפרויקט,ון הפרויקט בלבד ולשלמשת הדירה בחשבגין רכימאיתנו ליזם ב

להוראות, לחשבון אחר עליו  2ים המפורטים בסעיף צעות שוברי התשלום, או, בתנאורק באמ
א ייחשב כתשלום שיזקף לטובתנו לידינו בהתאם לאמור, -תורה הראל וכל תשלום שלא יבוצע על

ין תשלום ששולם נו הזכות לקבל מכם, בגה ולא תעמוד לשת הדירצע על חשבון רכיכתשלום שבו
 .וראות, בטוחה על פי חוק המכרלא בהתאם להידינו ש-על

ם כי החל מיום חתימתנו על מכתב זה כל פשרה ו/או שינוי ו/או תוספת ריאנו מסכימים ומאש .7
 תוקף. להם כל מה כזו לא יהיה טעונים הסכמת הראל מראש ובכתב, וללא הסכ ויהי לחוזה המכר

ימים  30כך, לפחות  דעה בכתב עלוזה המכר אנו נמסור לכם הורה שבו נבקש לבטל את חבכל מק .8
 מראש.   

מחה ו/או נמכור ו/או נשעבד את זכויותינו לפי חוזה המכר, כולן או חלקן, בלא נ אנו לא נעביר ו/או .9
כל אמור לא יהא לבותנו כבאם נפר  התחיי ל כך את הסכמתכם בכתב ומראש. ידוע לנו כיעלקבל 

של ום, בין היתר, לפקיעת תוקפן כם והיא תגרה ו/או שעבוד כל תוקף כלפיהעברה, המחאה, מכיר
אשר  מוסד כספיהנ"ל לטובת  האמור הינו למעט שעבוד זכויותינוהמכר.  וקהבטוחות על פי ח

הנ"ל  וואה/ותרש שכל כספי ההלובתנאי מפו ,הלוואה/ות לצורך רכישת הדירה יעמיד לטובתנו
ה ממילא כפוף עבוד זה יהילמען הסר ספק מובהר כי ש .הפרויקט ישירות לחשבוןיועברו 
ם את השעבודים ו/או כל עוד לא אישרתם בכתב כי הסרת כם כל זמן שלאלטובת יםלשעבוד

 דים.וזכויותינו בגין הדירה משוחררות מהשעב

ר, על קבלת סתמך, בין השאינתן בהם ליזם עתידה להידוע לנו כי הסכמתכם להעמדת השירותי .10
זם את ובת הינכם מחויבים להעמיד לטע לנו כי אי. מבלי לגרוע מן האמור ידואישורנו זה

לם או חלקם, ומכל מקום העמדת השירותים כאמור כפופה ומותנית במילוי כל השירותים, כו
 זם כלפיכם.יהתחייבויות ה

הפסקת העמדת ם העמדת ו/או בקשר ע סור לנו כל מידעידוע לנו כי אינכם מחויבים למ .11
כל דרישה,  זר, עלכלפיכם, באופן בלתי חונו מוותרים או איזה מביניהם, ליזם וא השירותים,

 או טענה בעניין זה. /תביעה ו

ות על פי חוק המכר שתנפיקו חאנו נותנים בזאת את הסכמתנו, כי תמסרו ליזם, עבורנו, את הבטו .12
 קט. ם לחשבון הפרויהתשלו יבאמצעות שובר ם שנבצעכל אחד מהתשלומילטובתנו בגין 

אמור, ו וכתנאי לתשלומן כלטובתני חוק המכר אשר יוצאו בטוחות על פבמקרה שאנו נממש את ה .13
ל כל זכות עחוזה המכר יתבטל מאליו ואנו מתחייבים, לוותר לטובתכם או לטובת מי שתורו לנו 

שעבוד או זכות כלשהי מכל, עיקול,  ן נקיותור לכם אותן כשהשהיא בדירה ו/או במקרקעין ולמס
 (. טובת צד שלישי )שאינו הראלל

רישת הראל, יהיו רשאים בכל עת ל ו/או היזם, לפי דכי הראו, ואנו מסכימים לכך, נמסר לנ .14
טובתנו בבטוחה מתאימה אחרת ללהחליף כל בטוחה מהבטוחות על פי חוק המכר אשר תינתן 

 כר.כאמור בחוק המ

רשות לשם  בורנו על כל מסמך ובפני כלייבים, לחתום בשמנו ועשאים, אך לא חהנכם ר ידוע לנו כי .15
עין וזאת על מנת להביא לפקיעתן של בלשכת רישום המקרק לרבות ישום זכויותינו בדירה,ר

 נתנה לנו.יהבטוחות על פי חוק המכר שתינתנה לנו, אם וככל ות

בין השאר לפעול על פי ליפוי כוחכם, שמש גם נו לטובת היזם יידוע לנו כי יפוי הכח אותו חתמ .16
כל שיהיה בו מלגרוע מ ומבלי ליכם חובה לפעול כאמורהדבר יטיל עהאמור במכתבנו זה, ומבלי ש

 יפוי הכח אחר אשר נתנו ו/או ניתן לכם.

ם ובין קשרות שבין היזם לבין הראל, בין אם קיימיתידוע לנו ואנו מסכימים כי כל הסכם ו/או ה .17
עותו זה לטובת אדם שלישי", כמשמהשונות, אינם בגדר "חוות הוראותיהם ים, לרבאם עתידי

כל דין אחר, ועל כן אינם מקנים לנו ו/או ב 1973 -של"ג לי(, ת' לחוק החוזים )חלק כלבפרק ד
 זכויות מסוג כלשהו כלפי הראל.
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, מידע ו/או הציגה בפנינו כל מצג, פרטמים כי הראל לא יאנו מצהירים ומסכ .18
פינו, ו עקיפה, כליות מסוג כלשהו, ישירה ו/אכל התחייבות ו/או אחר וכי אין להראלייבות, התח

בקשר למתן השירותים, אופן נתינתם ומועד  או בקשר לדירה ו/אויקט ו/לרבות בקשר לפרו
 ר אשר יונפקו על ידכם לטובתנו וזאת על פיכלמעט על פי הבטוחות על פי חוק המ -נתינתם 
 תנאיהן.

 בעצמה ו/או סכימים לכך, כי ככל שהראל,עיל, ידוע לנו, ואנו מלליות האמור לגרוע מכמבלי ל .19
חה ו/או נותנת הוראות בקשר לביצוע או מבקרת ו/או משגיקחת ו/באמצעות מי מטעמה, מפ

מקורם ו/או כל פעולה אחרת של היזם  להפרויקט ו/או אופן השקעת המשאבים בפרויקט ו/או ע
ל הראל בלבד, ואין עדו לשרת את מטרותיה שהראל כאמור נופעולות מי מטעמו, הרי שו/או 

שאים להסתמך עליהם ואין ם, אנחנו לא נהיה רופן שהכות אותנו בכל צורה ואאלו כדי לז בפעולות
קיפין, לרבות חבות להשלים את עבהם כדי להטיל על הראל כל חבות כלפינו, בין במישרין ובין ב

בקשר עם טיב הבניה, זית ו/או נזיקית ו/או לרבות שלא חו כלפינו,ו אחריות כלשהי הפרויקט ו/א
 כלפינו היזם.  תחייבות שבה התחייבלכל ה ביצוע הבניה ו/או בקשרהבניה, קצב איכות 

ת כאמור ו/או למלא את ועוד ידוע לנו, ואנו מסכימים לכך, כי להראל אין כל חבות לביצוע פעול .20
ין בעקיפין, על ן שהם, בין במישרין ובבכל צורה ואופסתמכים פינו, ואנו לא מהתחייבויות היזם כל

רויקט, טיבו, איכותו ת בקשר עם השלמת הפ, לרבודי הראל ו/או מי מטעמהות אלו על יביצוע פעול
 וביצועו.   

לקבל  להראלהאפשרות שניתנת  לכך, כי ואנו מסכימים ,ידוע לנו מבלי לגרוע מן האמור לעיל
בשום מקרה, כל אחריות  ,הראליקט לא יטילו על עם ביצוע הפרובקשר  חמפקח ו/או פיקו דוחות

כלשהן כלפי הראל ת ונטעהעלות ה, כבסיס לום מקרהפרויקט ולא יהוו, בש בקשר עםינו כלפ
סביבה ו/או מפגעים סביבתיים הלרבות שלא במישור החוזי ו/או הנזיקי ו/או טענות שעניין איכות 

 .לעדית של היזםלאה והבהינו באחריות המשהטיפול בהם 

וח י הפיקשאים להסתמך על מנגנוני אין אנו רלנו, ואנו מסכימים לכך, כ אנו מאשרים כי הוסבר
אך ורק להראל כי אם וככל ואנו מעוניינים במנגנוני פיקוח ו/או בקרה ו/או בפרויקט שנועדו 

 , עלינו להסדיר זאת במישרין מול היזם. םהשגחה כלשה

תי חייבויותינו על פיו חלק בלזה יהווה מכתב זה והת ימתנו על מסמךמועד חתנו מסכימים כי מא .21
בויותינו על פי מכתב זה תהווה לכל ן היזם והפרת התחיינו לביזה המכר אשר נערך בינינפרד מחו

 ל כל התוצאות הנובעות מכך.עדבר ועניין הפרת התחייבויותינו על פי חוזה המכר 

יחולו ויגברו  ה המכר או כל מסמך אחרה להוראות חוזמסמך ז תירה בין הוראותבכל מקרה של ס .22
 זה. הוראות מסמך

 .בוטל .23

קשו על ידם ם שיתבר להראל את כל המידע והפרטים למסומסכימים ומאשרים בזאת ליז אנו .24
חוזה המכר ורכישת הדירה בפרויקט, לרבות, אך לא רק, פרטים מזהים בקשר עמנו,  בקשר עם
 א באלה.מכל מסמך עליו חתמנו בקשר עם הדירה וכיוצ העתקים

 ות בהן. ל תלויחוזרות, הואיל וזכויות הראל פי מכתב זה הן בלתי חייבויותינו עו כי התידוע לנ .25

 ה הוסברו והובהרו לנו על ידי עורך הדין. ו השונות של מסמך זאנו מאשרים כי משמעויותי .26

 בכבוד  רב ,

 ______ חתימה: ___________________________ ת.ז. _____   

 __________ חתימה: ________________ ת.ז. ____________   

 ו"דאישור ע"י ע

 -__ ו _____ ת.ז. _______"ד, מאשר בזה כי ה"ה ______________, עו____________אני הח"מ 
יתי אותם ה_____________________ ת.ז. _______________ חתמו בפני על מסמך זה לאחר שזי

 הנ"ל.הוי של ילום תעודות הזיוהבהרתי להם את משמעותו. מצ"ב צ

_______________      ____________________ 
 חתימת וחותמת        ךתארי       
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 'טנספח 

 כוח בלתי חוזר פוי יי
 
 

   _______ת.ז.  ________. 1  מ:הח" ו/ניא

 _______ ת.ז.  ________. 2   

 

עו"ד  ו/או ניועי שושו/או עו"ד רן עו"ד בני לב קור כוחם של תנו לחוד ממנים ומייפים אתד מאיביחד וכל אח
עו"ד ו/או  נטלי דייןעו"ד ו/או  יתבן שטר חליעו"ד ו ו/א בר פדידה"ד עולך ו/או דור וועו"ד ו/או סימון -ורד בן

ו לחוד ד א, שהנ"ל פועלים ביחריה כהןולעו"ד ו/או  ו"ד אבנר כדוריו/או ע קורן-שגית לבעו"ד ליזה רוט ו/או 
ם עולות המפורטיאת כל המעשים והפ נוובמקומ נוולעשות בשמ ינויופי כוחומ ינוורשמנו וחיכ י/באלהיות 

רכישת זכויות בדירה לפי הסכם המכר תינו על ויול זכורק לצורך עמידה עם אך הנוגעי חלק מהם להלן או כל
 ע"ממשכנות אשקלון הצעירה במאת "( ום _______  )להלן: "החוזהמירה פי חוזה לרכישת דילה ל והצמוד

בלבד ורת אזהרה או רישום הע רישום הזכויות, רישום המשכנתאלרבות  להלן: "המוכרת"()  515694560ח.פ. 
 : ם המכרכגענה זכויותינו על פי הסתפ שלא

 
מס' __ במגרש  בבניין __ מניממכר הידוע כדירה מס' זאת הזכויות ב נוובשביל נוישמ רשום עלל .1

כגוש והידועים  קלוןאשבצויים מקרקעין המה מוכרת ע"גשל ה פרויקטשר יוקם כחלק מהא__ 
ט", פרויקה, "ן"ניי"הב ,"ממכרהתאמה: ")להלן בה 129במגרש  69, 68, 63, חלק מחלקות 1200

כל הקשור ל גם את זה, כול בייפוי כח והרשאה "הממכר" המופיע. המונח ("ןמקרקעי"ה
נפרדת או בחלקה ן א נבנה, היו הוין שעללממכר, הן במקרקעבקשר  נוו/או התחייבויותי נוותיבזכוי

רדת נפ ק בלתי מסוים בחלקהדת או במגרש נפרד, הן חלרים בחלקה נפמגרש נפרד, הן כחלק מסו
בניין או ו/או כל נפרדת,  לתי מחולקים לחלקהות או מגרשים בכחלקים מחלקש נפרד, והן או במגר

חלק ממנה ו/או  רהאו כל די/מנו וחלק מ בין שהבניין ו/אוו/או כל דירה או חלק ממנה,  מנוחלק מ
שותף לפי ת מממכר נרשמו כבר כביתיד, בין שהבניין ו/או העים להבנות בנבנו כבר ובין שהם עומד

ו בעתיד או ירשמ/יווצרו וכאמור ובין שאלה  בין שטרם נרשמוו 1969-שכ"טק המקרקעין תחו
ת/ים ביפר בתים לאו מסבית ו/דתן ו/או רישום העולות איחוד קרקעות ו/או הפרמפ תוצאהכ
הנ"ל ימצאו  נויא, בתנאים כפי שמורשיהישום אחרת ששותף/ים ו/או כתוצאה מכל פעולת רמ

 .סבירם ה/שיקול דעתו לפילנכון 
 
חכירה, זה ה, חושטר חכיר שטר מכר,הצהרה , ל כל מסמך, בקשה, ע נוובמקומ נוילחתום בשמ .2

שה לכתב התחייבות תא, בקכנח, שטר מש, מש"חכירה שה להעברת זכויותשטר העברת זכויות, בק
ר מכר עם הממכה הל  מסמך הנזכר בחוזן זכויות חוזיות, ו/או כוהודעות משכ לרישום משכנתא,

 קולו ושיראות עיניחוץ לפי מסמך הנ הסכם המכר ו/או כלקעין, כמפורט בן ו/או המקרו/או הבניי
, כדי לרשום דין אות כלורם המכר והת הסכלהוראונו ובכפוף יי כוחשל כל אחד ממיופהסביר דעתו 

בבעלות או  עיןו/או חלקי/נו במקרקאת הממכר  נוקעין על שמירכת רשום המקו/או להעביר בלש
ו/או תף, מחסן כוש המשוויקט, הר, וכן את חלקי הפררך אחרת אפשריתרה או בכל דבזכויות החכי

וכן לחתום  המכר, זהעל פי חו מוכרתמאת ה נודים(, אותם רכשו/או גג הצמודים לו )אם צמו חצר
לצורך ים ר לעיל, שיהיו דרושניהן, וכל מסמך אחר כאמויחייבויות למעל כל תכנית, מפה, הת

י ו/או רד ממשלתן בכל משישום המקרקעין, והכלל הן בלשכת רא יוצא מן הכל פעולה לל ביצוע
ה וא חוזנשבפרויקט  דירותוכשי הו/או את זכויות ר נוהבטיח את המוכרת ו/או אותה לר הבאאח

 יהיה מספר המקרקעיןט ו/או לממכר הנ"ל כפי שקו/או לפרוי המכר ו/או המתייחסים למקרקעין,
ת/בתים דש ו/או רישום הביו/או חלוקה מח איחוד חלקותצאה מפעולות עם לפעם כתומפ
ח וכ ייפוי ן הנ"ל ולחתום עלאו חלקה ותת חלקות מהמקרקעי/ל ון הנ"ל המקרקעישותפים עמ

עדים לצרכי ציבור ות שטחים המיזכויות הרשות המקומית לצורך העברהבטחת ל בלתי חוזר
 .מיתם על שם הרשות המקווהעברת

 
 כרת.ויות המויח את זכמן הכלל הבאה להבטעולה ללא יוצא ולעשות כל פעל כל מסמך  לחתום .3
 
וזאת ן י המקרקעיבפנקסלבטלן ין, לייחד אותן ורות אזהרה בלשכת רשום המקרקעהע לרשום .4

מוכרת ו/או לטובת ות מרוכשים ו/או לטובת הרות רוכשי די, לטובת רוכשי דירות, לרבנויטובתל
טובת כל ת ו/או לטובת הרשות המקומיוכיו"ב, ו/או לברות ביטוח ספיים ו/או חם ומוסדות כנקיב

 רת.כת אחרשות מוסמ
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ין שייבנה על המקרקעין ם הבנישולצורך רי רושיםכים הדעל כל המסמ נויומובמק נוילחתום בשמ .5

ם בקשה לרישו או/בניין כבית משותף וים, לרבות בקשה לרישום הפס בתים משותהנ"ל בפנק
בכל או  משותףין כבית שום הבניותף ו/או בקשה לרינפרד בבית המש דה ו/או אגףהממכר כיחי

, ו/או נוי כוחיממיופ חדשל כל א רהסבי ל דעתוראות עיניו ושיקו, לפי  חוקית אחרת על פי דיןרך ד
ו/או ו/או בבנין כר ינוי בצו הקשור בממתים משותפים, לרבות כל שבו ביטול צו בקשות לתיקון ו/א

, דירותלהצמידם להמשותף ומהרכוש  ורי, להוציא חלקיםבמקום הצו המק ישום צו חדשבקשה לר
דעתם שיקול ם מכר ובהתאסכם הראות ההונון מוסכם לפי רשום זיקת/ות הנאה, לרשום תקל

יע הצבלהופיע, להשתתף, ולת התקנון, לקבל הודעות, א, לשנות נוישל כל אחד ממיופי כוח הסביר
 . כם והוראות כל דיןוף להוראות ההסובכפ המשותףלניהול הבית באסיפות 

 
 עם כלחוזה  על כל נוובמקומ ונל חלק מהמקרקעין לחתום בשמיבכ כויותאו לקבל זהעביר ו/ל .6

עין ו/או ביחס לחכירתו קר ו/או למקריות משפטית אחרת שהיא, בקשר לממכאו אישה אדם, חבר
בקשר לממכר, יהא מספרו של כל  נואו חובותיו/ נויתזכויושור לרישום הק או ביחס לכל עניין/ו

 יה.ת פרצלציה ו/או איחוד ופרצלצולוה מפעהיה כתוצאין אשר יק במקרקעחל
 
של שטח  הה ו/או הפרדוע פרצלציה ו/או איחוד ו/או חלוקע לביצוגבכל הנ נובמקומו נוימלפעול בש .7

אשר תבואנה כל החלקות  ( ו/או"חלקות"הה )להלן: יהיין יהיה מספרן אשר או שטחים במקרקע
או מתוכם לצרכי ציבור, בתמורה  קיםיר חלהם, ולהעבסמוכים לאחרים ה במקומן, ו/או מקרקעין

 יהצהרה, שטר וג, ולצורך זה לחתום על כל בקשה,מין וסל ת הנאה מכל זיקעניק כללא תמורה, לה
 הרה הרשומותערות אזחוד הל דרכים, ייר עי הפרדה, שטרי ויתואיחוד, שטרי חלוקה, שטר

אמור והכל בכפוף ל צ"בכיוקות ולחל נוטעמפיננסי מאו מוסד לטובתנו ו/או לבנק למשכנתאות ו/
 .המכרהסכם ב

 
ה להם, והתשריט הנלוף ו/או חלוקה וצרופותיהם, לרבות ם שיתוסכעל ה נוומובמק נויבשמלחתום  .8

 ם המכר.ככתוב בהסכ נוויותים לזכ, והכל בהתאלהםולמקרקעין סמוכים  המתייחס למקרקעין
 
 או בניה נוספת שתרצה המוכרת/י ולשינותר בניה, בקשה להילכל  נומובמקו נולהסכים בשמי .9

קלה, ו/או להסכים לכל בקשה שתוגש כאמור לה ם, וכןלירקעין גובאו מקעין ו/לבקש לגבי המקרק
ות הודע נומקומוב נושמקבל ב, ול1965 - כ"ההתכנון והבניה, התשמוש חורג כמשמעותן בחוק יש

 על פי דין בקשר לכך.
 

ו י ו/אעירונ מוסד ממשלתי ו/אובפני כל רשות ו/או גוף ו/או  נובמקומו נובשמי ו להופיעו/א נוגצליי .10
רשם ו/או המפקח על מהממונה על הכלשהוא, בלשכת רישום המקרקעין,  או אחרו/ציבורי 
ו/או מחלקת מדידות פקיד שומה  ין ו/אומקרקענהל מס שבח , מו/או רשם המקרקעין המרשם

ל )להלן: ות, במשרדי רשות מקרקעי ישראכונם המשו/או ברש למיניהם,ין ערים ו/או ועדות בנ
נית ול סמכות שלטחר ובפני כל ערכאה משפטית ו/או כו/או אי מוניציפל במוסדו/או  ("רמ"י"

דון ו/או פי כל חוק לכים על המוסמכות כאמור, הלשושא משרה במשרדים ואחרת ו/או בפני כל נ
 נ"ל ובביצוע מטרותיו, ולעשותר הם המכיפין בהסכו/או בעקבמישרין לפסוק בכל עניין הקשור 

, , בקשות, חוזים לרבות חוזי חכירהתעודות, על הצהרות נוומובמק ונו/או לחתום בשמ
ה ו/או או חכירכר ו/ות, שטרות מסקאת, תכניות, מפות, ע, תביעות, ויתורים, קבלותהתחייבויו

תיקון ו/או שינוי  וכלותף, ון בית משתוף, תקנהסכמי שיתא, שעבוד, זיקות הנאה למיניהן, משכנ
או מזמן לזמן, לחוד ו/או  בת אחתב ן בחלקים,ת וביבשלמו ם הנ"ל, והכל ביןשל המסמכי

שיקול ל פי ות עיניו וערא ת אחרת, ולנקוט לפיחברה ו/או אישיות משפטי ,ת עם כל אדםבשותפו
או חלק ו/ וע כלם לשם ביצהמועילי שים ו/אוכל הצעדים ו/או בכל האמצעים הדרוב הסביר עתוד

 ין.מקרקעו/או בכר ו/או בפרויקט מהפעולות הנוגעות בממ
 

וההיטלים סים, האגרות, הארנונות, מהתשלומים, האת כל  נו, ועל חשבוננוובמקומ נולם בשמלש .11
או כל /צורך השגת כל אישור ו/או תעודה ו, ושידרשו לל הממכראו ע/ו נויים עליהחללמיניהם, 

 ולהלן.לעיל ח זה, ונזכרות בייפוי כצוע ו/או רישום כל הפעולות הבי לצורךרש כדין, סמך שיידמ
 

ת אחרת לגבי או זכות חכירה ו/או זכו/וזכות בעלות בלשכת רישום המקרקעין  נויעל שמ לרשום .12
 הממכר. על נוללנכון כדי לבטל את הזכות שולה שימצאו ת כל פעלעשו א חוזה המכרנשוהממכר 
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זכות הבעלות ו/או זכות את שעבד כן וללמש .13 יהו/או שתה נולש חרת שיה ו/או כל זכות אהחכיר
ממיופי  דרך שימצאו לנכון כל אחדבכל  יה ו/אועין, במשכנתא בדרגה ראשונה או שנבמקרק נול

)להלן:  וכן הראל חברה לביטוח בע"מברת ביטוח ננסי ו/או חמוסד פי ו/או כל בנקלטובת  ,נוכוח
שכנתא או פקודתו או בכל צורה ואופן כמו ל( א"חהביטו חברת" או "יפיננס מוסדאו " "הבנק"

, יטוחחברת הבד הפיננסי או או המוס שיורה הבנקתקופה כפי ה אים ולאותי התנות, לפכמשכנתא
ו/או חברת סד הפיננסי או למו/ו יגיעו לבנקו/או ש המגיעיםסכומים וזאת להבטחת סילוק כל ה

ד או המוס ותו סכום שיורה הבנקבא ו/או הכוללהגבלה בסכום ללא  מאתינוו/או לחברה  הביטוח
 המכר.  אמור בהסכםל הכל בהתאם, ווחת הביטהפיננסי או חבר

 
עשות כן על חובה ל עלינוה , אם חלהמוכרת נושמסרה ל פוליסותהל פקיעת ע המלווה גוףלע להודי .14

 המכר.י חוזה פ
 

ויות והגורמים הנוגעים הרשהודיע לכל , כדין, לכרתלבין המו נווזה המכר שנחתם בינאם יבוטל ח .15
ל ול ולבטם לביטשורים על כך. להסכיאי נובמקומו נור, ולקבל בשמזה המכחו , אודות ביטוללענין

מה רה שנרשבות הערת אזההוא, לרמרשם ש בכל נותכל הערה ו/או התחייבות שנרשמו לטוב
ם הבניין ירשה לממכר כשו/או ליחדמה בגין הממכר, למחקה ולחזור לרש אם נרשמה, ,נולטובת

 ך.ים לצורך כרשך ו/או שטר הנדעל מסמ נוובמקומ נובשמ כבית משותף, ולחתום
 

נתא שום משכצורך ריבגין הממכר וזאת ל נורה שנרשמה לטובתרת האזהטול העלהסכים לבי .16
הערת  ום לאחר רישום המשכנתא הנ"ל אתן, וכן לרשיקט במקרקעיוה לפרומלוה גוףהבת לטו

 .נולטובת האזהרה
 

חר עם זכות חר ו/או לאלאלק מהן, לעו"ד ו כל חשבו, אהסמכויות  ח זה על כלולהעביר ייפוי כ .17
יניהם ראות ע נ"ל לפיה נויינו/או למנות אחרים במקומם ולנהל את ענים, לפטרם אחרהעברה ל

 את מעשיהם יםמאשר ווהננהנ"ל  נוולמועיל בקשר עם עניינצאו לנכון ל צעדים שימלעשות כובכלל 
 .ה מראשח זויפוי כאו מעשי ממלאי המקום בתוקף יו/

 
ין ו/או בכל האמור לעיל ו/או או המקרקע/ר ויטפלו בהעברת הממכ בא/י כוחי כי מיםמסכי והננ .18

ן, המלווה עביר הממשכהמוכרת, המ/ם הקונהוגם בש נובשמוזה גם פרי האחבמשרד סבטיפול 
 ביצוע המוכרת לשםופי כוחי רשאים לייצג אף את שמי נוידוע ל כי יםמצהיר וו/או הצד השני, והננ

 ן.להלח זה לעיל וויפוי כהנזכרות בית או חלק מהפעולוכל ו/
 

 ' ועל כן לאות צד גויות בו זכויאחר ותלביותר מן הרחב ח זה הוא בלתי חוזר יפורש במובופוי כיי .19
 נוכל הפעולות שיעשו באי כוחאת בזאת  יםשרמא ונוי והננח זה ניתן לביטול ו/או לשיוי כיהיה ייפו

ו/או ימונה  נולעולמ נלך פו גם אם חס וחלילהשאר בתוקייה ח זוה, ייפוי כח זוכ ייפוי הנ"ל בתוקף
ית בכל המשפט נותיואת כשר אבדנאם חו"ח  ל ו/אופשיטת רגנכסים באפוטרופוס ו/או כונס  נול

 ך אחרת.דר
 

ן ק מהמקרקעיחס אך ורק לנכסים המהווים חלתייד )פרטי( ומזה הוא מיוחח והרשאה וייפוי כ .20
ל שיינתנו, בעקבות חרים, ככקות אמספרי גוש ו/או חל למקרקעיןו נתנייל, גם אם ירתם לעכהגד

הבתים בפנקסי  י רמ"י ו/אואו בספרסי המקרקעין ו/בפנק נרשמו כברים אלה פרצלציה, בין שנכס
או /ה מרישום ו/או חידוש רישום ווצארשמו כאמור כתיווצרו וייהמשותפים ובין שנכסים אלה 

בית משותף ו/או  ן רישוםלתיקו בית משותף ו/או צו ו רישוםצ או חלוקה ו/או/פרדה וו/או התיקון 
 רת.כתוצאה מכל פעולה אח

 
ח זה, אלא באמצעות ולעיל בייפוי כאמורות מהפעולות ה ל פעולהלעשות כ םרשאי הנהי לא חנואנ .21

 י מהם.או מ נוכוחעל פי הסכמה בכתב של מיופי  או או מי מהם, נומיופי כוח
 

 :________ ______ שנתלחודש  __היום ם על החתו תיה באלראי
 

 
________________________    _____________________ 
      ______________            ________________ 

       
 

, ברח' ו"ד ______________, בכתובתי, עהופיעו בפניי ____________הריני לאשר כי ביום 
_____ ת.ז. _______ -__ ו_________ת.ז.   __________ , גב'/מר_____________________

 זה בפניי.  יפוי כחשלהם וחתמו על  זהות"י תעודת הבפניי עאשר הזדהו ,  ___________
 
 

              
 הדיןחתימת עורך            
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 תר בניההיהיעדר  נספח -' יבפח נס

 
 _______ת.ז. _______ הקונה: שם 

 : בשלמותבממכר חלק
 ____________ , __כתובת: 

 
 (129ס' דירה מס' __, בניין __ )מגרש מ

 ("הקונה)להלן: "
 

" החוזה" או/" והסכם הרכישה" " ו/אוההסכםירה )להלן: "ד כם לרכישתנחתם הסובין הצדדים  הואיל
חלק , 1200כגוש דועים עין היכרת במקרקידי המו"( בפרויקט אשר נבנה על כישההר חוזהו/או "

 "(;קעיןהמקר" -)להלן   אשקלוןב 129במגרש  69, 68, 63מחלקות 

נמכרות בשלב רות לק מהדים וחיפיורפים להסכם אינם סווהמפרט המצוידוע לקונה כי התכניות  והואיל
כי כם וכן אין ודאות ונספחי ההסכר כנות מלוא תכניות הממו אשר בו טרם יהיוPre-Sale  -ה

או יין" על פיהם את "הבנ בניה ו/או לבנות היתר הםוחם או על פימכ הוציאהמוכרת תוכל ל
ה יתר בניתקבל העד חתימת ההסכם טרם הנה כי, במו"הדירה" ו/או "הפרויקט" וכן ידוע לקו

לצורכי  של התכניותמן הושלמה הכנתן ורישו טרםהבניין ו/או הפרויקט וכן קמת הדירה ו/או לה
 הפרוייקט; רישום של 

 ל.בוט לוהואי

ה עליה לסטות המוכרת ו/או יהי בחרות כןתר הבנייה, ייתהישעל מנת לקבל את  לקונה והודע והואיל
ו/או  3'יא -ו 2'יא,1'יא', יכם כנספחים ות ו/או המפרט ו/או תיאור הדירה המצורפים להסמהתכני

 קט,ן ו/או הפרויור לבניית הדירה ו/או הבנייה, בכל הקשיד ל שהוגשו עלתר ככלהימהבקשות 
להסכם,  ים מאלה המצורפיםשונרט מפלתכניות ו/או לס אם יינתן, יתייח הבניה, שהיתרבאופן 

פר קעין, למסיין, מיקומו על המקרדוגמה בלבד, בכל הנוגע לשטח המגרש, לצורת הבנבין היתר וכ
ת מעברים וזיקו, לתכניות החניה והפיתוח, לידות הדירהלמ יור בבניין,ות הדחידהקומות, למספר י

 יקט וכיוב';ני הפרובניי נאה ביןה
 

 ן:לקמכדמוסכם ומותנה  כךלפי
 
ש משמעות הנתונה להם בהסכם, אלא אם נאמר במפור בתוספת זו תהיה אותהפרשנות למונחים  .1

 אחרת.
 

 :רט טכניתכניות ומפ .2

בלת את הדירה בשלב מוקדם, טרם קהינו רוכש כי הודע לקונה סכם, בה על אף כל דבר האמור .2.1

ת הדירה ו/או ניותכ כילכך, הודע לו  אם, ובהתPre-Sale -בשלב ה מקריםבחלק מהה והיתר בני
חים, אינם מלאים, הפרויקט ו/או המפרט הטכני שצורפו להסכם כנספ יין ו/או המגרש ו/אוהבנ

וכי ייתכנו השלמות של  י לכשיתקבלסופיתר הבניה האם להבהתונתונים לשינויים  נם סופייםאי
ה, דירה לב זה של תכנוןבשאשר אינם ידועים הטכני  במפרטפרטים  ושליות ותיקונן התכנ

 ניות ו/או הפרטים במפרט הטכני.ו/או שינויים של התכהבניין והפרויקט 

 

ופי ויים בתכנון הסתכנו שיניתרי בניה כאמור, ים ניתנו ההקונה, כי הואיל וטרובא לידיעת ה .2.2
 ינתןיתר הבניה שימהוצאה ה וכתת, במידזא או הדירה. עםרויקט ו/או הבניין ו/של הפ המאושר

בתוכניות ובמפרט לעומת תיאורם דירה , כיווניה וקומת הומהיק, משתנה שטח הדירהי
 –ל"ג ק המכר )דירות(, תשתאם לחובהותרות על הסטיות המ בשיעור העולההמצורפים להסכם 

את  אי לבטלזכ ה, יהא הקונהשל הקונה בדירהשימוש הסביר לגרוע מן  שיש בו כדי, 1973
 .מורכאוי ל שינהודעה לקונה ע ןתיום מיום מ 30וך הסכם בתה

 

 בנספח זה זו על פי האמורלבטל את ההסכם, ככל שעמדה לו כ וזכות לא ניצלשהקונה  במקרה .2.3
במקום יבואו ם יחליפו והמעודכנים, וה או המפרטסכם התכניות ו/ו להיצורפ, כרבהסכם המו

 ובלבד שנתנה אול תם עליהם ובין אםהקונה חן אם וזאת בים, שצורפו להסכ התכניות והמפרט
 .שותתוכניות החדמפרט ובין בפשרות לעיאה הלקונ
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 היתר בניה .3

"( לא ה להיתרהתקופ)להלן: " ימת ההסכםממועד חת םחודשי 6יה ותוך מוסכם בזאת כי ה
אז  היא, כיה שוזאת מכל סיב"(, היתר הבניהירה )להלן: "לבניית הד די המוכרת היתריתקבל בי

ל רצונו לבטל את החוזה ויגת בכתב, עתי מס, בהודעה בל וכרתמא רשאי להודיע ליה נהוקה
ל הקונה לביטול ותו שמובהר כי זכלן.לה 7ף ות סעי"(, ויחולו הוראהודעת הביטול: "ן)להל

 .יה בידי המוכרתהיתר הבנמועד קבלת עד ללעיל, תעמוד לקונה ההסכם כאמור 

 

 מויותת ובכמידוסטיות  ב .4

הבניין  מיקומו שלומה של הדירה ו/או ו/או הדירה ו/או מיק המגרש שטחכי במקרה בו יסתבר  .4.1
אביזרים ה של מידותב, וכן שקיימות סטיות 2%יותר מאשר ת ביה שונוהיתר הבנ על פי

( "סטיות מהותיות")להלן:  ו/או החניה המחסןשינוי במקום  או ,5%טכני העולה על מפרט השב
י לבטל את ההסכם ור, והקונה יהיה זכאשל סטייה כאמ ת לקונה בכתב על קיומההמוכרדיע תו
דעה קבלת ההוים בלבד ממועד ימ 30בתוך  זאתמוכרת ושתימסר ל מסויגת בכתב, ודעה בלתיבה

 להלן. 7ות סעיף ולו הורא, ויח"(תמידות ובכמויוב ת ההודעה לסטייהתקופ" )להלן: הקונה"י ע

יה במידות דעה לסטימהלך תקופת ההומור לעיל, בהזכות לביטול כאאת לא מימש הקונה  .4.2
רה כאמור לא יהא מובהר לקונה כי במק .הל פי סעיף זיטול עה לבזכות הקונ , תפקעבכמויותו

אחר על  ל סעדטול ההסכם ו/או לכאו אחר( ו/או לביספי לשהו מהמוכרת )ככ לקבלת פיצויזכאי 
 ן.ם ו/או על פי דיהסכפי ה

 

 מחיר למשתכןב מכר דירה .5
והמוכרת  ה המכרבחוזז כהגדרתו נאי המכרנבנה בהתאם לת צויה הדירה,ן בו מנה כי הבנייידוע לקו

לתנאי התאם ב מחיר למשתכן דירותכ פרויקטבמיחידות הדיור שיבנו  55וייבת למכור לפחות מח
לבקש לרבות  וונת המוכרתו נוכח הקלה שבכיתווספיחידות שלרבות , ת יחידות הדיור. יתרהמכרז

 6519 – "הנייה, התשככנון והבלהוראות חוק התין ובהתאם בהתאם לד ןשבס כחלוהקלות לפי 
ת וכרת שלא במסגרדי המימכר על ייכולות לה, ראות המכרזדכנו מכוחו ובכפוף להווהתקנות שעו

 שי(.ומחירי שוק חופר למשתכן )בתנאי מחי

 ל בוט .6

 

 ההסכם ביטול .7

 :ראות הבאותחולנה ההונספח זה, תל פי הוראותטול ההסכם עבכל מקרה של בי

 .כרתבפועל בידי המויטול הבקבלת הודעת ורק עם  יכנס לתוקפו אךהביטול  .7.1

סוי מקרקעין ביטול לשלטונות מיר ותצהיכם ביטול פי דרישת המוכרת, על הס, ליחתוםהקונה   .7.2
להלן,  7.3יף ור בסעיטול ההסכם כדין ובכפוף לאמבורך ידרש, לצ, ככל שיעל כל מסמך אחרוכן 

 שו.שמומ לישנמסרו, מב לו בהתאם להסכם, ככל ורוחות שנמסאת כל הבט להשיב למוכרת

נאים התימות פוף להתקיהביטול אצל המוכרת, ובכים ממועד קבלת הודעת ימ 10בתוך  .7.3
 קמן:המצטברים כדל

, תוך טענה ו/או דרישה לזכות בנכס ן כלבגייעות והעדר תבל מסמכי ביטול הקונה חתם ע .7.3.1
ם בסעיף יתר המסמכים המפורטיון על פי די שעומדת לו שמירה על כל טענה אחרת ככל

 עיל.ל 7.2

ת א מחמשלבוטלו  אות ההסכם, ככל שניתנו,תנו לקונה בהתאם להורכל הבטוחות שני .7.3.2
 . מימושן

יוחזרו  המכר,כם הסבהוראות ם לקבוע טל ההסכם ובהתאים מהמועד בו בומי 45תוך  .7.3.3
בניכוי הריאלי,  בערכםורה, כומים ששילם למוכרת על חשבון התמלקונה מלוא הס

ק ככל שקיבל הקונה מבנ ק בגין הלוואה,ר לבנזילהח תהמוכר הסכומים שיהא על
ה מוכרת לבנק הקונהעל פי התחייבות של  הדירהרך רכישת יד לו הלוואה לצושהעמ

נה זכאי להשבתו לבד שלא יעלה על הסכום שהקו)ובה בנק הקונשייקבע  ובהתאם לסכום
 תתפותהשי הכש תשלומכן, יושבו לידי הרו-כמו. בנקאיותכוי עמלות כאמור לעיל(, בני
 באופן, וזאת כרלהסכם המ 12.2יף לסעאם פטיות של המוכרת, בהתבהוצאותיה המש

 .ליטוהבד למועד בוצעו ע הרוכש אשר ל שםהזכויות בדירה ע יחסי לפעולות רישום
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וסמכות, שתידרשנה על ידי הרשויות המולות את כל הפע יבצעוהצדדים  .7.4
ל ד של המוכרת כו להמציא לעוה", ו/איללע 7.2סעיף על המסמכים המפורטים ב בות חתימהלר

 כוחה.כרת ו/או בא ישת המופי דר, הכל על אחר שיהא נחוץ לצורך כךמסמך 

 

 כללי .8

 רת הודעות.מור בהוראות חוזה המכר למסינה כאה תהייז אם לנספחירת הודעות בהתמס .8.1

 .פת זווסנה הוראות תהאמור בתוספת זו, תגבר פחיו לביןההסכם ונס ככל שקיימת סתירה בין .8.2
 
 
 

 : חתוםה על הצדדים ובא ולראיה
 

 
 
 
 
 
 

 הקונה  החברה

      
 


