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 הסכם מכר דירה  

 בפרויקט "מחיר למשתכן"
 

 _______ שנת ביום ____ לחודש _______, _________שנערך ונחתם ב
 
 

   בין:
 , בע"מ נהריההירדן  גשם  
  515869469ח.פ.   

 _______________מרח'    
 

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

 
 _____________. _________1   לבין:

  2______________________ . 
 

 מרח' ____________________ 
  טלפון בית: _______________________

 _: _____________________1טלפון נייד 
 : ______________________2טלפון נייד 

 ______________כתובת דוא"ל: _______
 

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

 
 

 מבוא
 

 ותמחלק, חלק 19592כי היא בעלת זכויות החכירה במקרקעין הידועים כגוש מצהירה והחברה  הואיל
מפורטת מס'  לפי תכנית 102, 101, 1 יםבמגרש, (62)לשעבר חלקה  150 -ו 149, 144

(, ן"עיקרמק"ה -)להלן  נהריהבמ"ר,   16,309-בשטח כולל של כ 210-0346890 -ו, 124ג/נה/מק/
 ; ("המכרז")להלן:  66/2018חי/תכן[ מס' וזאת מכח זכייתה במכרז רמ"י ]מחיר למש

 
קיימת אפשרות להקים על גבי , "(התב"ע" –על המקרקעין, )להלן  פ"י הוראות התב"ע החלהעו והואיל:

יחידות דיור המיועדות  190 ןכ, מתויחידות דיור 272יכלול  , אשרהמקרקעין פרויקט בנייה
. יחידות דיור המיועדות לשיווק לשוק החופשי 82 -כנית "מחיר למשתכן" וגרת תוק במסוולשי
 –ם לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה תאבההקלה  תרגבמסנוספות, דיור יחידות  אושרושי ככל

 ל מספרדגוהתקנות שעודכנו מכוחו, ו/או כל הקלה ו/או החלטה אחרת שבמסגרתה י 1956
 "(;הפרויקט" –)להלן  בהתאם להוראות המכרז לשיווק תודועימיהיו אלו היחידות, 

 
בהתאם לתב"ע  ויקטרפהלמוסדות התכנון בקשה להיתר בנייה להקמת  להגישהחברה בכוונת ו    והואיל:

 "(;הבקשה להיתר)להלן: "  הקיימת
 

הסכם " –ן הלל]בהסכם ליווי מלא  ןלהגדרתו לוהפרויקט מלווה על ידי הבנק המלווה, כה והואיל:
בהתאם להוראות חוק המכר ערבות חוק מכר , אשר יכלול העמדת בטוחות לקונה מסוג "[הליווי

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

 
ן ובפרויקט לטובת קרקעימברה החבי תשועבדנה/משועבדות זכויות ווליולצורך קיום הסכם ה והואיל

 "(.השעבודכום )להלן: "המלווה, בשעבוד ומשכנתא ראשונים בדרגה, ללא הגבלה בס בנקה
 

 )להלן: ם בע"מגמלא הראל נדל"ן למגורי עם מימוןבהסכם  ,בנוסף ,התקשרה החברהו  :והואיל
 מוןהמיולצורך קיום הסכם והואיל (; "הסכם המימון", בהתאמה -ו הראל"-"גמלא

 עקומת הקרק לה __ מע_ קומירה ___ דגרש __ בניין מ
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, בשעבוד גמלא הראלתשועבדנה/משועבדות זכויות החברה במקרקעין ובפרויקט לטובת 
 "(.בדרגה שניה השעבוד)להלן: " בדרגה שנייםומשכנתא 

 
חודשים ממועד חתימת  6תוך בוקף י לתו/או לא ייכנס הסכם הליווככל ולא יינתן היתר בניה ו והואיל

היעדר " חפ]נס יב בנספח טכמפור הכל,  רשאי לבטל את ההסכם , הרוכש יהיההסכם זה
 ; [ המצורף לחוזה זה כחלק בלתי נפרד הימנו" יתר בניהה

 
מגרש מס'  שיוקם על ( "המבנה")להלן:  ____________בניין קשה להיתר, לבם ובהתא והואיל

בקומה המיועדת לשיווק במסגרת "מחיר למשתכן" דירה   יכלול ("המגרש" ________ )להלן:
 ת המבנה כדירה מס' זמני __________,וכניתבת נמסו, המהקרקע מעל קומת _________

 מטבח, ונוחיות, חדרחדרי אמבט  וללת ____ חדרים )כולל חדר מגורים, חדרי שינה וממ"ד(,כה
וחלק  מסוג_________ חניה מס' _____ ,________מס' _ליה יוצמדו מחסן ואשר א ומרפסת

המהווים  מפרטר ובהמכ יריטכמפורט בתש כלה "(,ירהדה" -להלן ) ףהמשותיחסי מהרכוש 
 ה;ז כםק בלתי נפרד מהסחל

 
 בנקהשויות ובדרישות הר המכרז, הוראות ,והחברה מצהירה כי יהא עליה לעמוד בתנאי ההיתר והואיל

 מבנה ולדירות;ל וחברת הגז בקשר למובדרישות חברת חש המלווה
 

בהתאם חרת ית אחוק ךדר ולחילופין בכל ףית משותלרשום את המבנה כבמתחייבת והחברה  והואיל
 ;לדין

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

את הדירה עבור הקונה לבנות  המתלה התנאיוהתקיימות סכם זה תנאי הכפוף ל מתחייבת
ת כבי בנהמהום דת לאחר רישפרנ ת רישוםולהקנות לו את זכויות החכירה בה בתור יחיד

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

 : לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן
 
 

 ים וכותרותנספח מבוא, .1

 נאיו וסעיפיו.תמהווה חלק בלתי נפרד מיתר  כם זהא להסבוהמ 1.1

ם היאל המפנ ובלבד שהסכם זההנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו  1.2

 .אליו בפועל ורפון שציפחלומפורשות ול

וחות הקריאה בלבד, ואין להשתמש בהן לצורכי זה נועדו לנ םכהסכותרות הסעיפים ב 1.3

 ו.התניות המפורטות ב פרשנות

המהווים לל "החוזה" את המסמכים הבאים ובע במפורש אחרת בין הצדדים כא יקאם ל 1.4

 חלק בלתי נפרד ממנו:

  ה".חוז" תרתומסמך זה שכו 1.4.1

 ומועדים. ומיםלשת -נספח א'  1.4.2

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

 אתר הבניה.סדרי בטיחות ב  -נספח ג'  1.4.4

 ם מהרכוש המשותף.חלקי תהוצאגבי תקנון הבית המשותף וות לתוספ - נספח ד' 1.4.5

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

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

 .משפר דיור רוכש דירת מחיר למשתכן

 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. פוי כוח בלתייי - 'ט נספח 1.4.10

 פרט טכני.מ -' ינספח  1.4.11

 ה.ריתוכניות הד - 1'אינספח  1.4.12

 .ןייהבנ תכניות - 2'אי נספח 1.4.13

 תכנית שטחי הרכוש המשותף. - 3'אי חפנס 1.4.14

 .היתר בניהנספח  – 'ביח נספ 1.4.15

 .הסקהיתר ע- נספח יג' 1.4.16

 כיסמממך מסמ עות בין הוראותיו שלשממ-התאמה ו/או דו-של סתירה, ו/או אי מקרהבכל  1.5

החוזה ו/או בין הוראות מהוראותיו של מסמך אחר של  שבמסמךוראות לבין ההחוזה 

ורה הרחבה ביותר ואף הוראה לא ראות בצרשו ההומן,  יפוצענן לבין כלשהו של החוזה בי

 קפלמען הסר ס. שהדבר ייאמר במפורש וככל לצמצם הוראה אחרת אלא אם האכב תפורש

גברו הוראות כניים יטושאים כם, בנות ההסרו הוראגבי טישפין ממקרה של מחלוקת בעניב

 כניות. ותיגברו ה המבנהם של הדירה ושאים תכנונייוהמפרט הטכני ובנ

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

 לשון נקבה במשמע, וכן להיפך. אף

 

 ותדרגה 1.8

דרה כאמור, תהא כל הגמרוע ובלי לג או בגופוחוזה ל ואמבב אחרתנוסף על כל הגדרה 

 דם:יעות שלצבחוזה זה למונחים הבאים המשמ

יח"ד לכל היותר  190יחידות דיור מתוכן  272ם הכוללי כ"נים בסהייבנ 6

 קמן:"מחיר למשתכן" ועפ"י פרוט כדלת ניסגרת תוכק במווות לשימיועד

 מעל) כ"א קומות 14 ניב G3מדגם הם שניבניינים בסה"כ,  2יוקמו  1במגרש 

 כל אחד. יח"ד  68 םילהכול( קרקע תמקו

קומות  7בן  1Gגם דמין ינב תוכםבניינים בסה"כ מ 2 ומוקי 101במגרש 

מעל קומת ) קומות 7בן  G2דגם מובניין  יח"ד 38הכולל  (קומת קרקע)מעל 

 .יח"ד 30הכולל  (קרקע

ת קומו 7בן  1Gם דגמבניין  בניינים בסה"כ מתוכם 2יוקמו  102ש במגר

מעל קומת )קומות  7בן  G2דגם מובניין  יח"ד 38הכולל  (רקעק קומת)מעל 

  .ד"חי 30הכולל  (קרקע

 

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

ר לתוכנית אשר תאושו יוספחונה כם זלהוראות הס ' בהתאםכדו מחסנים

 בניה. יתר ורך מתן ההתכנון לצעל ידי מוסדות 

ים בניינשל ה רשאית לקבוע את סדר ההקמהכי החברה תהא  בזה, מובהר

 "הפרויקט" 
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ה חובה חלה עליוכי לא המכרז, ראות להו ףובכפו ריבסעתה הלפי שיקול ד

 י.טנבאופן סימול יניםלבנות את כל  הבני

ת ע"י הלשכה המרכזית בניה כפי שיתפרסם מעת לעה ותתשוממדד 

מי אחר קומה, וכל מדד רשבמ וף אחד שיבואיקה או כל גסטטילסט

 .שיחליפו

 "המדד"

גיד ו/או תא יסיננד פמוסכל  אומי הראשון לישראל בע"מ ו/אוהבינלהבנק 

, סביריקול דעתה הלהתקשר בהסכם, לפי שהמוכרת ו תבחר עימ ,יבנקא

פי  לעד מלווה גיתאדרת בלבד שיעמוד בהג קטויפריווי פיננסי למתן ללצורך 

 .השקעות תהוראות חוק המכר הבטח

 בנקה"

  "המלווה

בבנק  הפרויקטנסי של לווי פינל החברהעל שם  חן אשר נפתבושח

מס' חשבון  ________( 'ס)סניף מ _______סניף  _________

תאם למפורט הב יחליף אותור שאח וןחשבכל או לחילופין  ___________

 .םובריפנקס השב

"חשבון 

הפרויקט" 

"חשבון או 

 הליווי"

או  "הז"החו .אם לאו ו בפועל וביןחוזה זה וכל נספחיו, בין אם צורפו אלי

 "חוזה זה"

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

 ומו.א במקאו יבור יחליפו ו/או יעדכנו ו/אש

 "ר"חוק המכ

יעדכנו ו/או  יפו ו/אואשר יחל או כל חוק/ו 1969-טן, תשכ"חוק המקרקעי

 יבוא במקומו.

"חוק 

 המקרקעין"

 "התב"ע" קעין.המקר לע ותחלעיר ה ןכניות בניית כל

וכן  ו/או ממשרד רועי הרם ת'ושקורן, שושני ו-עו"ד לב כל עורך דין ממשרד

 בהרשאתם. ו/או מטעמם בשמם ו/אוכל עורך דין הפועל עבורם ו/או 

 כ"ב"

 וכרת"  המ

 העירייה"" .נהריהית ריעי

"הרשות או 

 המקומית"

נים קבל יור יהאש רת,המוכ יעל יד ויבחרישו/או קבלני משנה הקבלן 

ת לביצוע העבודו םסיווג מתאי יובעל יםמורשאצל רשם הקבלנים ו יםרשומ

 בניית הדירה והפרויקט.ל

 הקבלן""

 . מדההצו תיבית רק פסיקי חופלמלי המקסי בשיעורריבית 

 

 "ריבית

 רים"פיגו

הוראות להסכם או עד לתאריך אחר שיקבע בהתאם ל 7.1פורט בסעיף מכ

 .להסכם 7.1סעיף 

"תאריך 

 או/" ומסירה

ד עו"מ
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 המסירה"

  "רמ"י" מקרקעי ישראל.רשות 

 "המכרז" "י רמ"י.שנערך ע 66/2018חי/מס'  רזכמ

ה וביתר ריחכדמי מקרקעין בהק חורה מהוונת, כמשמעותה בחכי זכות

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

 .רזכמלתנאי ה , ובהתאםשנים 98

 "החכירה"

 חברהת הויחייבותה .2

כם להתקשר בחוזה זה ואין כל מניעה ו/או הסדין  לכהחברה מצהירה כי היא רשאית על פי  2.1

עוד  ו.יפ לברה עות החיבויי התחיולמילו הונלק הדירה תרלמכיהסכם ו/או פי כל דין  על

ן ירה ובבנייתיה בדזכויו יכוין ר בניה כדעל פי הית מויוק הדירהו מצהירה החברה כי הבניין

 .וי הפרויקטלצורך ליו והולהמ בנקהשעבוד ו/או משכנתא למעט לטובת מכל  תנקיו

מתחייבת א היי וכ רזהמכעפ"י  היתוייבוימילאה את כל התח היאעוד מצהירה החברה כי 

יוטלו ה ולשלם את כל המיסים ו/או האגרות המוטלים ו/או שויותיבייחכל התא את למל

 .רזמכהגרת סמבעליה 

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

להסכם ם תאבהשנים  98של וספת קופה נתלציה עם אופ( 17/6/2116ועד ליום  18.6.2018

ם מצעות קבלניוהיא מתחייבת לבנות על חשבונה ובא ,"ירמל החברהבין  החכירה החתום

הטכני הרצופים להסכם  רטלמפוה כנית הדירותהתאם לדירה בה תהמבנה ואמטעמה את 

נאי וכן לפי תמחייב במכרז רט המהמפיפחתו לא  ואשרהסכם ה לשק בלתי נפרד זה כחל

 "(התוכנית" -לן להו ייקראטכני ת הדירה והמפרט הניתכ) דריכלהא תכניוויה ותהבנ תריה

 תכנית הדירה בהתאם עקרה תקבמ. בכל המלווה בנקל הם הליווי מוובכפוף להוראות הסכ

  .פחיוכם זה ונסהס יפויות הקונה על ובלבד שלא תפגענה זכ יהבנה להיתר

חתימת  ועדממ חודשים 6 וךתב יתקבל היתר בניה א לאבזה כי היה ומסיבה כלשהי רמובה 2.3

 בו שזה, יומקרה ככם. בעל ביטול ההס תלמוכרלהודיע  הזכות  נהלקו -תעמוד  ,זההסכם 

ה י, כנגד ביטול כל בטוחליאהרערכם בלחברה  שולמופים שסמלוא הכ הידי הקונל

או /ו הנל טעתב לוותר על כנה יתחייב בכובלבד שהקו. ניתנה(ככל ש) שניתנה לקונה

 . ו/או הסכם ל פי דיןע לוחרת ככל שעומדת רה על כל טענה אבנכס, תוך שמי תודרישה לזכ

קבלת  ד למועדונה עוד לקמלעיל, תע כם כאמורהסה ללביטו הקונה תו שלומובהר כי זכ

 הבניה בידי המוכרת. תרהי

 כרת,בהוצאותיה המשפטיות של המוהשתתפות הרוכש תשלומי ה ידכן, יושבו לי-וכמ

על שם  רהדירישום הזכויות בלות ן יחסי לפעו, וזאת באופלהלן 12.2אם לסעיף בהת

 בתוך תתבצע הריאלי, םור, בערכאמכ כספים תבל. השהביטו הרוכש אשר בוצעו עד למועד

 45 -קה בדירה ת החזריביטול לאחר מס בוטל ההסכם )במקרה של וב עדמהמו םימי 45

והכל  ,(בה לידי המוכרת את החזקההשיב ו הרהדי הרוכש פינה את מהמועד שבו ימים

  לחוזה. 13.7וראות שבסעיף בהתאם לה
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גם  – יםהמחויבם יבשינוייחול  –הבניה נספח היתרת ומובהר ומוסכם בזה כי הורא

צמדותיה בהתאם ה או/ות בניית הדירה ה אשר אינו מאפשר איניהיתר בבו נתקבל  הבמקר

בשינויים"[.  רתי"ה –כר ]להלן ת הממעסק מכר המהוות חלק בלתי נפרדלתוכניות ה

 היתרתקבל נ ידואר אלקטרוני, כ באמצעות משלוחה, חברה תודיע לקונבמקרה כזה, ה

כר. הקונה יהא המת יולתוכנ נויים ביחסת השיי מהוגבלר מפורט בלרבות הס, נוייםבשי

זה לחברה על רצונו לבטל חוזה להודיע  -ממועד הודעת החברה  םוי 30ך תו –שאי ר

, ובלבד יםנוילתנאי ההיתר בשיכפוף ובהתאם יים את החוזה בקלפין על רצונו לחלוו

 .ותדשכניות החותה לכין בעילאפשרות השנתנה לקונה 

ל תוכניות מכר תחייב הקונה לחתום עמ ר,כאמווזה את הח לקייםצונו ל רה עהקונ עהודי

 ידי החברה.-לכן עשות קשר זה, במועד בו יזומן לעות וכל מסמך אחר שיידרש בהכנידע

 .החוזהלעיל לעניין ביטול ות וראהחוזה, יחולו ה צונו לבטל אתדיע הקונה על רוה

 רבשב הד, ייחהאמורים שלעיל יםימ 30 -ה םואת החלטתו בת יעביר הקונה לאל שככ 

היתר חוזה בכפוף ובהתאם לתנאי הת הא בר רצונו לקייםכהודעה מצד הקונה בד

עשות שימוש ביפוי לם להלן[ רשאים תרופי הכח ]כהגדו מייהי בשינויים. במקרה כזה,

 ידרש בהקשרחר שימך אאו כל מס/ו תושם הקונה על תוכניות מכר עדכנים בהכח ולחתו

     . זה

ל רשות ים מכרואישכל ה קבלת ים ממועד מי 70בתוך דירה הו המבנההמוכרת תחל בבניית  2.4

התנאי ות ימיה לרבות התקהדירו יןינהבת ינילצורך ב ידרשוהדרושים ו/או שימוסמכת, 

 ף.לתוקוכניסת הסכם הליווי  המתלה

 מכרה ותוכניולת המחייב בהתאם למפרט הטכנייבנו והמבנה ירה וכרת מתחייבת כי הדמה 2.5

המצ"ב  יות המכרוכנתו ת המפרטע" לעומם בביצוילשינויים קוף ל"בכפ,  ההמצ"ב להסכם ז

היתר  ,הדין ותאכתוצאה מהורצעם לבך ירצ יההי נויים אםף לשיוכן בכפו סכם זהלה

 התנאי המתלהפוף להוראות נספח כבו ת או שינוין,כוסממוה ויותהבנייה, או מהנחיות הרש

ת פרט והתוכניומהבל יהיה שונה מיתקתר שסכם ככל וההיהל את הכש לבטלזכותו של הרוו

ים ויינשלף פוכוב תם להלןכהגדרוע ים קלים בביצמעבר לשינוי ,כם זההסל המצורפות

 ם.צדדים, אם וככל שיוסכסכם בכתב בין היו וספים עליהםנ

 שטחן בי 2%סעיף זה פירושם: סטיות בשיעור של עד  ורךלצ ים קלים בביצוע"ינושי"

יות סט ןכבפועל, ולבין המידות  זה המצ"ב להסכםות כניוובת הדירה המופיע במפרט

ל הכו, דות בפועלהמי יןלב טפרבמ יםם המופיעביזריבין מידות הא 5%בשיעור של עד 

 .1974-תשל"דה (,רטמפשל  צו מכר דירות )טופסאם להוראות בהת

י עשו"ב, המקרקעין וכיובספרי רישום כי לצרכים אחרים כגון לצרכי חישוב ארנונה, הר מוב

 .ונספחיו תואר בחוזהמהאופן המ הנבאופן שוך הדירה להיער חטאופן חישוב ש

ולתוכניות המכר, המחייב רט מפלירה בהתאם ה והדבנהמ תא ותנלביבת בזה מתחי החברה 2.6

בהתאם ראלי )ככל שיש להם תקן( בתקן הישהעומדים ביזרים ואם ריומש בחתוך שימו

  .המחייב ובמפרטוכניות תבתאימו לתיאורם ה יהדירמובהר כי המבנה ון. כל די להוראות
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 קן או תקנוןה לתונכוה יביחמן או תקנו לתקן המפנההמחייב רט בהר כי בכל פריט במפומ

יות הרשו דרישתיט, על פי פרה צעבואם  וצאת היתר הבניה, אלאחייבים במועד ההמ

 בפועל.  צועהבי ה תקף למועדהיחדש ש תקנון , על פי תקן אוהמוסמכות והוראות הדין

 היקול דעתלפי שהכניס שינויים, ליזום ול תשאית המוכרר הפרויקט,לגמר בניית עד  תבכל ע 2.7

ל הכו ו,יתבבני, בתכנון הפרויקט וו סותרים את הדיןא/ושאינם מקפחים  דבלבו ,ירסבה

א יוכנס ע"י ד שלובלב, לחוק התכנון והבנייה 147והוראות סעיף  הרשויותף לאישור בכפו

בביצוע החורג משינויים קלים  ,ירה עצמההדו/או בבניית  ןוי מהותי בתכנושינכרת המו

ש לבטל את של הרוכ תווולזכ המתלה תנאיה פחסנת אורהוובכפוף ללהלן כהגדרתם 

מהמפרט והתוכניות המצ"ב  יםשונ או הדירה שתבנה יהיו לקבשית ההסכם ככל וההיתר

 יותתפגענה זכו אלובכפוף לכך ש ןלהלרתם ם בביצוע כהגדים קלילשינוילהסכם זה מעבר 

 .פי הסכם זה להקונה ע

ת הקלות בורשה להקלות לט בקמעל ע"תבב ינוליזום שיונתה אין בכוהירה כי החברה מצ

, ההסכם זהתכנון כמפורט בלאישור למוסדות ש גילהה החברס כחלון אותן בכוונת לפי שב

 1965 – ה"ככנון והבניה תשהת לחוק 147סעיף  אותם להורובהתא בהתאם להוראות כל דין

ל ש ודיע יישה לשינויש בקגבת החברה שלא ת. כמו כן מתחייחומכו ונדכות שעווהתקנ

ה לידי ירבדה החזקלאחר מסירת . מובהר בזאת כי מסחרייםם יבבניין לשטחחים שט

ירה הנרכשת ויה הדבו מצ החברה בקשה לשינוי בהיתר הבנייה של הבנייןגיש לא ת הקונה

 דירה. ה בו מצויהבבניין  נוספת הילבצע בני החברהל כות אלו

כל  פי אם תידרש עלאלא , קטיופרב יתולרטנה סלמה אנעצת שלא להציב בהמוכרת מתחייב 2.8

ינו קט על ידי מי שאה סלולרית בפרויטנאנב וצל שתהסר ספק מובהר, כי ככדין. למען 

יהא  אהדין(, הדבר ל ישתי דרה על ידה על פבר נעשאם הד וכרת ו/או מי מטעמה )אלאהמ

 .וכרתהמבאחריות 

ירות( ר )דמכה קוח ותראהו ה עפ"יובדירתיקונים במבנה  יה אחראית לביצועה תהרבהח 2.9

 "(.תקופת האחריות" - )להלן

מיום  חודשים 8תוך עליה החלות פיתוח בשטח ות הודעבת א שליםהחברה מתחייבת לה 2.10

ר לקונה ויאפש העככל האפשר, הפרע, שימנעשות כן באופן יבת למתחי אוהי 4קבלת טופס 

  .גוריםמל ירהדב ירסבוש שר שימפיתא וכן צמדותיההה ובניין ולדירובטוחה ל הרישה סביג

רה מתחייבת פי כל דין, החב-עלו א/ו ם זההתחייבויות הקונה עפ"י הסכלוי מלוא מילבכפוף  2.11

 –שכ"ט ן תרקעיף לפי חוק המקת משותים כביאת המבנה בפנקס הבתים המשותפ םלרשו

עים הקבו ת בהתאם למועדיםה, וזאהקונבדירה ע"ש  הות החכיראת זכוי לרשום ןכ, ו1969

ה יעמנימת הנ"ל פרקי זמן בהם קימניין המועדים ב ובד שלא יבואובל ת[רויד] כרהמוק בח

חברה ויות בם כאמור מסיבות שאינן תלמשותפיה בפנקס הבתים השהי לרישום המבנכל

  .ציה וכד'[רצלכי פכגון קיום הלי]

ת יבתחיחברה מין, הפי כל ד-ו/או עלפ"י הסכם זה הקונה ע תוהתחייבויף למילוי מלוא ופבכ 2.12

 יםסייחה ימיםולל החלקים הבלתי מסוהקונה בדירה, כל שכות החכירה ך שזלכם ורלג
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נה ד שהקות ובלברקעין כיחידת רישום נפרדום המקתירשם בלשכת רישברכוש המשותף, 

הדירה ע"ש  לרישום םיהנדרשה ופי הסכם זו על ילהחלים עהמיסים  אתלכן ישלם קודם 

א ]במידה נתכונה שטרי משהראשה שתירד פיל ברהציא לחנה ימובתנאי שהקוונה הק

לה את ת המקומית ולממששהוא שילם לרשו ותידמעה ודותה נטל משכנתא[ וכן תעוהקונ

מסמך  לכנאי שיחתום על ובתליה ירה או בקשר אבעד הדם להם הארנונות והמיסים המגיעי

 כי הבזר בהמו ר ספק,הס עןלמרישום האמור. לצורך ביצוע ה יןפי ד לע חתימתול שיומצא

בפנקס רישום  הומשירו הבגינ רישום בטוחהאגרות  ילת משכנתא,נטבהכרוכות  עלויותה

 .ןלדיאם ידו בהת-ל הקונה וישולמו עלות, יחולו במלואן עהזכוי

 21מוקדמת של  ה״ד בהודעו/או עוה תהמוכר , שייקבעו ע״יםקומד ובבמוע יופיעהקונה  2.13

או חתימה /ו תהפעולות הנדרשו ועיצב אוו/, םכיסמת המהמצא , לצורךאש לפחותימים מר

ל שהקונה לא הגיע בפרק ככ ור.ע הרישום האמצוביך ורו לצעל כל מסמך שיומצא לחתימת

לפחות,  שימים מרא 10בת תב ת בכנה הודעה נוספלח לקוכרת תשהזמן האמור, אזי המו

 .מכים כאמורסמתימה על ח לצורך

בדירה על ת ורישום הזכויורך לצם ישדרהנת וודתעאו ה/ים ומסמכהאת  קונהה לא המציא

שא בכל העלויות ה, והקונה ייזה מצד הקונ סכםה שלת דייסו יהווה הדבר הפרה, ונהשם הק

 טור את המוכרתפליהיה בכך בכדי  לאאך  מוכרת עקב כך,גרמו לפות שנהישירות ו/או העקי

ת צאבהמ וביכע לםווא ,ונהצד הקהסרת המניעה מ כויות לאחרלרישום הז התמהתחייבו

ב במסמך אחר כועיו א מתה לצורך מכירת דירה קודשל הקפאת שומב הר מס רכישאישו

ף סעי הוראת יחשב כהפרתא ת, לובואת עיכ נה לא יכול היה למנועתלוי בקונה ושהקו שאינו

ת השומה הינה ד שהקפאבלבבויותיה, וייברה מהתחחרר את החולא תש י הקונהזה על יד

 .וקבחע קבולמועד ה בהתאם

שהקונה  בדבלו תולחובלרשום משכנתא  -אם יחפוץ בכך  –ונה לק חייבת לאפשרה מתברהח 2.14

א ן בלבד שהמשכנתה, וכרישומבנטילתה וב ותהכרוכ -אגרות העלויות ו/או לוא מ ישלם את

 ד.בלוחד לדירת הקונה בתי

ש דרשיילחזקתו כדירה ונה לקבל את הלגרוע מחובתו של הק ידכסעיף זה אין באמור ב 2.15

 מורכאה ירבדזקה ו זכות לסרב לקבל את החכדי להקנות לו אט להלן ו/כמפור כןשות לע

 .סכם זה ונספחיולהוראות האת בכפוף זו

טחת בהוק המכר )דירות( )ות חל דרישהעונה עבטוחה קונים החברה מתחייבת לתת ל 2.16

 רהחבה ר.כמהחוק י לפ ערבות בנקאיתוג , מס1974 –של"ה ת(, תוררוכשי דיהשקעות של 

, רחוק המכ תאולהורבכפוף  ונה בבטוחה אחרתחה שתינתן לקטובהחליף כל שאית לר תהא

יה התית חלופה הלקונה ובלבד שהבטוח, בכפוף למשלוח הודעה הסבירלפי שיקול דעתה 

כשי )הבטחת השקעות של רו רכחוק המל (2)2( או 1)2בסעיפים ות נוימהוחות אחת מהבט

 .  1974 -של"הדירות(, ת

רבות ת בהם, להפרויקט והמקרקעין, וכן כל הזכויות הקשורוקונה כי החברה הודיעה ל 2.17

 תכרכי המווכן  הראל-גמלאים בשעבוד בדרגה שניה לטובת ון הליווי ישועבדו/משועבדחשב

על דרך שעבוד, לפי חוק המחאת חיובים, את כל  הראל-גמלאמחה לתה ו/או תהמח
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הוראה בלתי חוזרת לקונה לשלם ולהפקיד את כל הכספים  נתכלפי הקונה ונות הזכויותי

ך ורק לחשבון הליווי של הפרויקט פי הסכם זה א-ו עלממנ תכרומוהתשלומים המגיעים ל

על כל הכרוך  שומים כתשלומים ע"ח תמורת הדירה שרכשאם לא כן, לא ייחשבו התשל

אל הר-למען הסר ספק מובהר בזאת כי המחאת זכויותיה של המוכרת לגמלא  והנובע מכך.

בלבד שלא ו המלווהות הבנק הינה בדרגה שניה לאחר זכויות הבנק המלווה וכפופה לזכוי

 קעות.הבטחת השיהיה בכך כדי לגרוע מזכויות הקונה על פי חוק המכר 

אין כל התחייבות, מכל מין וסוג שהוא, במישרין או  הראל-גמלאלכי מודגש בזאת במפורש  2.18

אין  הראל-גמלאו/או בקשר עם הדירה הנרכשת, לבעקיפין, כלפי הקונה בקשר עם הפרויקט 

ירה דהו/או להשלים את  ם את הקמת הפרויקטו/או כלפיו להשלי תכרכל מחוייבות כלפי המו

ו/או  הראל-גמלאעל זכויותיה של . הקונה מצהיר כי אינו מסתמך נהקושה ע"י השנרכ

ההגנה על כספי התמורה  פעולותיה בקשר לפרוייקט וכי עליו להסדיר, לפי רצונו, את מנגנוני

וכל  הראל-גמלאה ל. כל זכות שהוענקתוכרישירות אל מול המ תששילם ו/או שישלם למוכר

ויעשו לצורך הבטחת פירעון הסכומים אשר  שולעיל, נעה כאמור דיפעולה שתבוצע על 

בלבד ואין בהם משום מצג או  הראל-גמלאבתשלומם חייבת ו/או תהיה חייבת החברה ל

י י" וכבנקא אינה "תאגיד הראל-גמלאכי  הקונה הובא לידיעתהי כלפי הקונה. אחריות כלש

בנייה", הכל  קטיימון לפרו" או "מייסאינם בגדר "ליווי פיננ תלבין המוכרהיחסים שבינה 

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

ניינן "ליווי פיננסי לפרוייקט בניה", לא חלות על . כל הוראות החוק הנ"ל שע1974-התשל"ה

ג תחרי הראל-גמלא .הראל-גמלאו/או הקונה לבין  תחסים שבין המוכרעל היו/או  הראל-גמלא

שהקונה ישלם את מלוא התמורה לחשבון הפרויקט לאחר בתה מהדירה וד לטוהשיעב את

ולא  מתוך הדירה מש,מושיימומש, ככל  ולאחר שהגוף המלווה יאשר כי השעבוד לטובתו לא

הבטחת ה בהתאם לחוק המכר )דירות( )וחקונה לקבלת בטה מזכויותיהיה בכך כדי לגרוע 

 .1974 -של"התשל רוכשי דירות(  השקעות

2.19  

 קונהה ותהרצה .3

ותו קשרלהת, רתאחית או לא קיימת מניעה כלשהי, חוקיעתו ב ידיטמלונה מצהיר כי קה 3.1

 מועדן.זה זה ולקיום כל הוראותיו במלואן ובבחו

השטח  ונה סביר אתני קבעי לראותת ורהאפש אתונתנה לו  קונההחברה הציגה בפני ה 3.2

מבנה דירה בה יקוםמ את, הירתימצא הדה בו הפרויקט והמבנלותיו יוקם ותו שבגבוללבכ

האפשרות לראות  ונהלק נהיתנ כמו כן. וונטיות למבנה ולדירההתוכניות הרלל כואת 

עודם קעין, ייהמקראת  או יועץ ו/או מומחה מטעמו/ולבדוק בעצמו או ע"י עו"ד ו

 ת הוראות הסכםבסביבתם ואבמקרקעין ו תוהתשתיו המתקניםמערכות, תם, את הביבסו

 נספחיו.זה ו

רכים, וסביבתם, לרבות סלילת דות במקרקעין לילהפיתוח הכבודות ע ה כיונלק רסנמ 3.3

ם כלי למתחיעיצוב אדרתוח, בינוי ותוכנית פיהכנת מובילי ניקוז תשתיות,  נחת, הותרכמד

ו ו/א נהריהעיריית  תוחרית באוצעבוות שמלטת ומוכיוב', הן עבודוט מוקם הפרויק בו
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ל ואין ישרא יקערמקרשות  ון ו/איכווהשנוי הבי רדו/או מש נהריהברה הכלכלית הח

עבודות אלו, לרבות, אך לא רק, לגבי איכותן, לוח הזמנים שר עם יות בקחרא רתלמוכ

 רתכשהמו לבדוב לביצוען, מועד השלמתם ומטרדים וארכות שייגרמו במהלך ועקב ביצוען

 תףתשה ברחה .דות הנ"לובהשלמת העו/או עיכוב במחדל, לנזק  ה אושערמה, במא גל

על ידי הרשות  בוצעותיות המללהכח תובודות הפיענת שמ לעש ל שתידרפעולה ככ

ו/או רשות מקרקעי ישראל תושלמנה בהקדם ו/או משרד הבינוי והשיכון המקומית 

 האפשרי.

יקט, לרבות קיים של הפרוון הנכדור והתיהסו א/וטוני יטקהתכנון הארכ נמסר לקונה כי 3.4

י רכד ת,יסות, יציאות, כנוחבר, , גינותעברים, מליםשבי ור,מהא מכלליות בלי לגרועו

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

 נם בחוקבמוכ אהנקות הזי לרבות רישוםגדרות, אנטנות ומתקני עזר אחרים במקרקעין, 

 ,כבלכלי ר ו/או רגלכי הול מושילש, ו הדירהרקעין ו/אאו לחובת המקעין לזכות ו/מקרקה

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

 חפיתו לותוכל מיני פעו שהתכנון הסופי של הפרויקט וסביבתו כאמורדע לקונה כמו כן הו

ם ישוכת רבלש וםל ידי רישם לבצען עוכו'( שיש ג ה, הרחבת דרךצלצירפ)כולל  ןנותכו

ובלבד שאינה הסביר דעתה  לשיקולו רתוכסופית של המטתה הלהחלן , נתויןעמקרקה

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

ת רים ורישיונואישורים, היתות, ינרק( לתכ לאך )א היתר ביןמוסמכת כלשהי, והוא כפוף 

ה ירבד הונהק ה זכויותתפגענ לאשד ן, ובלבכל דיאת הוראם לבהת נואו שיינת שיבוצעו

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

ש ומתיה ושיומדהצול דירתוה למבלי למנוע מהקונה גישה סבירה ובטוחו, יב' להסכם

 נהדעה לקובגינן הוסר תימ קה,זהחחר מסירת ות אלו יבוצעו לאשפעולככל  .יר בהםסב

  .ותירבשעות סבעו יבוצ ןוה

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

 וא/ו רתות תקשקיוהמכר, חדר שנאים ו/או מתקנים אחרים עבור חברת החשמל ו/או ספ

חד ל אמו שיקומב שינוי חולשי . במקרה"עהדין והתבלהוראות  תאםבה זגהחברות 

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

 זכות או תרופה הנתונות לקונה על פי דין. 

 ניםיילבנ תפותת משורכועשוי לכלול מעמערכות הבניין בו מצויה הדירה ש נמסר לקונה 3.6

 רתהמוכשל  ירסבה הדעת קוליש (, לפיים""הבניינים הנוספ יחד: סמוכים )להלן פיםסונ

ובהתאם לדרישות הרשויות  רות את הדיןאו סותחות ו/קפמ ןנות החברה אישפעול בדלוב

 .הרלוונטיות

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

 עמוה מטלאכמי או בעלו/ ליםאו פוערה חומרים ו/יין ו/או לדילבנ סיאי להכנהא רשי אל

ו/או שינויים ו/או תוספות בודות לבצע עי שאר והוא לא יהאלשהן כת וודיצוע עבורך בלצ

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

 מקצוע מטעמו.
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התאם הטעונים היתר בניה ב םויים חיצוניישינ עצרשאי לביהא  לא נההקו ן,כ כמו

ולות או פרגכות ו/סכת ספהו כגון 1965 -"הכתשה, והבניה התכנון תקנוות קחו תאולהור

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

  
ר בניה פוף לקבלת היתכבויים בדירה ניש ע לבצ אירשהרוכש לאחר מסירת הדירה לרוכש, 

 את לעכבאו /ו למנוע כדי ינויבש ויש היתר פי על אלש שהנע ינווהשי ככל  ככל ונדרש. ,כדין

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

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

לאו, יישא  ןביו םינוייהשבגין כדין התקבל היתר בנייה זקה, בין אם סירת החמ לאחר

לצרכי רישום הבית עקב השינויים כאמור  וא ההוצאות שייגרמו למוכרתמלבש הרוכ

 המשותף ולרישום הדירה על שם הרוכש.

צעות באמו או עצמנה לא יהא רשאי להתערב באיזה אופן שהוא בכי הקובזה,  הרובמ

י ידה לדירקה בהחז רתשך כל תקופת הבנייה עד למסיניין והדירה במיית הבנבים באחר

א ע"י הקונה. הקונה לא יה ור יחשבו כהפרת חוזהאמכ ן להתערבותיוסני כלו נה הקו

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

עיף זה כדי לגרוע באמור לעיל בס ק, איןפסהסר ה. למען ה זלחוז "ג"הכל מפורט בנספח 

לרבות הגשת  שיפוטיים ת ו/או גופיםכאורעלת לפנו ל הקונהו שותיזכויאת  ילו/או להגב

כפי  פרויקטה וןכנל להתנגד לתא יוכד שהקונה לבלב, וני ועדות התכנוןהתנגדויות בפ

  .זה כם ב להסמצ"והמפרט התוכניות התאם להוצג בפני הקונה בש

נה מתוך קור היבח ,ניוטרבדואר אלק ידי החברה-ם מהמועד בו זומן הקונה עלוי 30תוך  3.8

וף, לגבי רכיבי הדירה ]כגון: ריצ יםגמו/או הדאו הרכיבים /ת האביזרים וה ארבחה תצוגת

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

טופס בחירת רכיבים" אשר יהווה חלק בלתי נפרד י "בגעל  י בחירתופרטו את ימתבחת

ים ו/או חירת האביזריתייצב לב כל שהקונה לאכ יכ ,זהסכם במובהר ומו ני.הטכ פרטממה

ת לבחרם ה רשאיברהחא תה ,וב לעילד הנקמור בתוך המועיבים ו/או הדגמים כאהרכ

 .הסבירעבורו לפי שיקול דעתה 

 לוותר על רכיבים מסוימים בדירה, כנגד ה על רצונורבהודיע לחתו לשרוי באפה כידוע לקונ

הזיכויים ראות פרק כל בהתאם להור מהתמורה, הוית םהליבים עוי הרכישו זוזוקי כוייז

 . לןלה 7.44וסעיף  זה מחוזהלק בלתי נפרד במפרט הטכני, המהווה ח

של  הרשומידי ספק -עלופקו א סל התקנה של אביזרים ו/או חומרים ו/או רכיבים שלכ

 םוגר"[ תםרכיבים זרי" –הלן ]ל הברי בעלי מקצוע מטעם החרה ו/או לא הותקנו ע"החב

של  קנותוהן לגבי העבודות ו/או ההת זריםהחומרים והאביהן לגבי טול האחריות לבי

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

 .המכרוק אות חהורל

ירה בד תמשלהש לו רסוכי רכש את הדירה למטרת מגורים בלבד ואה יעת הקונדיא להוב 3.9

בכפוף להוראות כל ו שותףשבבית המ רוכשי הדירותסכמת כל יתר א הלל רתרה אחלמט

 בית משותף. הבית כרישום ת בעת בתקנון הבי אה זותכלול הורברה . החדין
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ות אחזקת הרכוש צאוהב ,ףוש המשותברכחלקו דת בחלק יחסי לפי מי יישאהקונה  3.10

ואשר  ברההח "ירשם עכפי שייתף משוית הן הבתקנוהכל בהתאם לוהמשותף שבמבנה, 

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

קת רה מתחייבת לשאת בהוצאות קבועות כאמור של אחזחבה .בנההמת גודרישת נצי  לפי

 ק שלואולם החברה לא תישא בחלנמכרו בפרויקט  ת שטרםורדי ןשותף בגיהמ הרכוש

לא  כי תוכיח חברהכרו ואשר הירות שטרם נמן דיגבל בפוע ה צריכההווהמ צאותההו

 .צרכה בגינן שירותים

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

 אם למפרט ולתוכניות הפרויקטתהבו ןכותמצא לניא י שהפכ תולהצמידם לדירה או לדירו

ת שהקונה בזה מפורשור בהומ .נהתפגע ם זה לאהסכפי על  קונהשל הובלבד שזכויותיו 

ים ברכוש ק מתא, וחלהצמדותיהם זה את זכות החכירה בדירה, על וכש לפי הסכר

רה לדימידו תצ ימנו כל חלק או שטח או חלק מהמבנה שהחברהיוצא הלאחר ש, תףושמה

אמור שב יותבכללגוע י לפבניה נוספים. במיוחד ומבלוללא כל אחוזי לשהן, כ ותריאו לד

משותף כל חלק מן השטח ו/או ן הרכוש הבת[ להוציא מה ]אך לא חייחברה תאייל זכלע

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

ירת יחידות רישום נפרדות בהתאם רך יצוצ, ל(ל פי דיןף עהמשותוש להוציאם מהרכ

או או מחסנים ו/מות חנייה ו/מקו דיצמכן להלזמן ו זמןר מיאושפי שיה כלהיתר הבנ

לפי  ףותמשה שיכללו בביתירות ו/או גגות לד ו/או קירות חיצוניים ו/או גינותשטחים 

חלק  םיווהמשריטים הבת מצויןו כתה והחלטתה, כמפורט בנספח "ד" לחוזה זה ו/אבחיר

 ןיא .גענהה לא תפם זהסכפי  ה עלבדירובלבד שזכויות הקונה  הלתי נפרד מחוזה זב

ור במפורש רט לאמטחי חנייה ו/או מחסנים, פאת החברה להקים מש ייבלח קה זו כדיבפס

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

ודות לדירות הגג והחצרות הסמוכות לדירות הגן, מצה גגמרפסות הת, החניום, המחסני

נה ת הקוזכויויפגעו ף לכך שלא והכל בכפו תףמשוה שכוק מהריהוו חללא ת ודירודו ליוצמ

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

   .י הדיןל פענה עבוצפעולות כאמור תכי ו והצמדותיה בדירה

רך ר דעבית להרשאיתהא החברה עד למועד מסירת החזקה בדירה זה, כי הר בבומ

צינורות מים,  ת מי מטעמה,או באמצעורה, בעצמה ו/יין ו/או הדיהבנ ואו/קעין המקר

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

הקונה, תתאם החברה מול הקונה רה לידי ידה בחזקסירת הר מלאח .דרשוכד', ככל שיי

ת ספת של תשתיווכל העברה נומה עצ רהח הדיעבר בשטן/מיקוכל תצוע ם בימראש בטר

ש עם הקונה ם מראלאחר תיאו ונהשטח הדירה תהא מותנית בהסכמת הקכאמור ב

 הניתןכל חות כהנולצמצום אי להתחייבות החברה בכפוף  והכל תסבירו עבודה ותשעוב

זה יף בסעעיל ור למבא אין. לאחר השלמת העבודותככל הניתן לקדמותו צב מה בתוהש

או גופים שיפוטיים /ערכאות וה לפנות לותיו של הקונגביל את זכוילה או/ו לגרועכדי 

 .וןכנהתבפני ועדות ויות ות הגשת התנגדלרב

י פלה ייבאתר הבנוא וג שהוס נה כי החברה תהא רשאית להציב שילוט מכל מיןלקו הודע

 גגי על גבלהציב  איתרש תהא חברהה, ה. גם לאחר תום עבודות הבנייהסבירל דעתה שיקו
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ר ו בכל חלק אחאובי הכניסה ו/או אזור החנייה ו/ים ו/או לותיו החיצונייין ו/או קירהבנ

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

 הצבת קום ובלבד שמי י נפרד מהבנייןיהווה חלק בלת ט ואשרקירופהו את שם ו/אחברה ה

תאם להוראות הבוהינו , בדירה ובמבנהשימוש הסביר ע לירפמ שאינובמקום  היהט יהשל

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

ד מסירת הדירה ועממ יםשנ שלושו חלפאחר שי למובהר כ. בתקנון הבית המשותף

להסיר את נם וצרב טו אםתף יחלימשות ההבי יגותו נצהאחרונה בפרויקט, הרוכשים ו/א

 יאפשרהקונה  .מוכרתים של הפרוייקט ויודיעו על כך לטחי המגורלוט שנמצא בשהשי

מי או ל/ר וברת ניהול בבניין ו/או בפרויקט( ו/או למוכהיה חדה ותימ)ב ניהוללחברת ה

ו ו/אקון ו תיו/א לשילוט וזאת לשם ביצוע עבודות תחזוקהרה ונוחה יבה סגיש ומטעמ

 יפגעו/או יחבלו/או  יזיזלא  נה. כמו כן הקוסבירה עת או שינויו, בכל/ו טלול השייקיון שנ

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

 .וטלשיל יפריע

ם נחת ד בולמוע]קרי: עד  בפרויקטעד למועד מכירת כל הדירות ש הנלקודיעה ה הוברחה

כויות הבנייה לנצל את כל ז תזכאי האחברה תה, חרון[אה שוכול הרהמכר מ סכםה

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

עפ״י חברה תהא רשאית ה וכן כי ,דין תנאי כל וכןבדבר ות למילוי דרישות הרשויות הנוגע

יות של לשנות תכנרז[, כמה ותהורא פיב על חייהמ מפרטלוף ]כפ הסביר השיקול דעת

 ון ו/אא לנכוצמתרך שעול בהם בכל דאו שטחים אחרים בפרויקט ו/או לפידות דיור ו/יח

ת ויכנותשנות את ן לר, וכדיור יחידות הדיור בפרויקט ו/או לאחד יחידות ת מספדיל אגהל

 תוברל פחיו,כם זה ונססי העפ" קונהות הזכוי תפגענהובלבד שלא   יקט או חלק מהן,הפרו

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

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

יים יפוטים שאת זכויותיו של הקונה לפנות לערכאות ו/או גופ ליגבהלוע ו/או לגרכדי 

 .י ועדות התכנוןנפב ותנגדויהגשת התות לרב

למועד  י נכוןהחזקה בדירה כב עד לקבלת שככל שיתברר בכל של הקונה מצהיר ומתחייב 3.12

או ו/ דירה סרילא עמד בקריטריונים לקבלת תעודת זכאות לח , הואהחוזה לע ההחתימ

מו ם עשנחתמכר זה הידוע לו והוא מסכים שחו זכאות בטעות, כיתעודת  ול הקשהונפ

 אמור.טול ככל פיצוי בגין בילא יהיה זכאי ל אוהו עיקרויבוטל מ

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

ך ככל שכ .טקויפרתף במשוש ההרכו תזקאחתחייב התקשרות מול חברת ניהול בקשר ל

 תוירשי הדזה על רוכ קשרבה תיושוהרת יהיה, תחול מלוא האחריות לקיום דרישו

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

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

 .ע"י רב הדייריםתתקבל חלטה שהברק  כם יתחדשההסיים, שנת

 התמורה .4
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לחברה את מחיר הדירה הנקוב ם לשית בה, הקונה ויוהזכרה והדי כישתבתמורה לר .4.1

פת הפרשי בתוסנאים הקבועים בו, עדים, בסכומים ובתוזאת במובנספח "א" להסכם זה, 

-ללמו עשישום ימלושת(. "רהמוהת"-ןן )להלייה כמפורט להלמדד תשומות הבנהצמדה ל

יומצא שר ם אובריס השפנק חשבון התמורה ישולמו אך ורק באמצעותהקונה על  ידי

 –]להלן  "חנספח "חברה, כמפורט בנספח הליווי המצורף להסכם זה כי היד-עללקונה 

 "[. יווינספח הל"

ם א אאל – ו חלקהכולה א –תמורה ו לדחות את תשלום השאי להקדים אהקונה אינו ר

ת למען הסר ספק, התמורה לעיל משקפת א .ראש ובכתבמ ברהמת החהסכ את ךלכ לקיב

החל מהמדד שיהא ידוע במועד הבנייה  ומותתש דדספת הצמדה למבתוז, המכרירי מח

ת המכרז. בכפוף להוראו למועד חתימת חוזה זהד וע מלא לבניין בנייהקבלת היתר 

  מקרה.בשום תופחת לא התמורה כהגדרתה לעיל 

ר, אלא ממכר הילחברה על חשבון מח כום כלשהושלם סי לא , כיכשרועת הדיילא בוה .4.2

 . התשלום רימצעות שובבא

נו הרוכש אי - שלוםהומצאו לרוכש שוברי התנייה ולא ניתן היתר בא ל עוד לכ ימובהר כ

ביצוע תשלום על חיר הממכר, וממילא אי ון מחשב על םהשכל םומים תשלי לשלרשא

הפרה של הסכם זה ולא יזכו  וום לא יהולשהת ובריאי קבלת ש כר עקביר הממחמבון חש

 למען הסר ספק, האמור לעיל לא רים.גויריבית פ או/ד ואו סע/פיצוי ו חברה בכלאת ה

 ור בנספחוברים כאמעם קבלת פנקס ש , אותו על הקונה לשלםחול על התשלום הראשוןי

 א' להסכם זה.

 וןכישרד השממ םיומלש, תוכשבור הרחברה, עבידי ה תקבלוכל שיבזה, כי כ רהבמו .4.3

התמורה לכל  וןבלומים על חשחשבו כתשר, הם יאחי פיננס כל גוףם או בנקי ,(ות")"זכא

. החברה מתחייבת לסייע ברים כאמור, ובלבד שישולמו באמצעות פנקס השוענייןר ודב

 ת.ואכל שניתן בתהליך קבלת הזכי הרוכש כביד

 לכאו ות ו/הזכא להשגת יותרחא לכרה החבתחול על י לא בזה כר בהמו ספק, למען הסר

או שה ו/טענה ו/או דרי כל נה מוותר עלשות. הקוגוף או ר קונה מכלר עבור האח כוםס

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

מת כלול ברשי ינורויקט אכי הפו/או גוף או רשות  אות ו/או כל סכום אחר מכלהזכ

 ניהן.ויות למיו/או זכאים ענקבמ תירושי הדרוכ תזכים אהמ םיקטיוהפר

לחישוב הינו  המינימליהבניה. שער הבסיס  מדד תשומותל ההא צמוד"ל ת" הנרהמוהת" .4.4

 הימנו. חוזה זה, ולא יפחתהידוע במועד חתימת המדד 

 .וטלבמ .4.5

 או/ו רהומהת לוםאיחור בתש של כל יום בגין זה כייל, מובהר בעלמבלי לגרוע מהאמור  .4.6

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

מהמועד שנועד לתשלום כהגדרתה לעיל, מחושבת על בסיס יומי, רים, כרת ריבית פיגומול

עון בפיר לפגר זכות כלשהי הנאין באמור כדי להעניק לקוא בפועל. ועד פירעונו המל
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דין,  על פי כלזה ו/או החופי ל ע כרתל המוה שיתמזכויווע רגל ידר כאמוים, ואין בלומהתש

 הקונה.ידי -מחמת הפרתו על כםסלבטל את הה ות הזכותלרב

ם ואי ו של ההסכהינם מעיקריקטנים, ולרבות נספח "א", להסכם זה, על סעיפיו ה 4 סעיף .4.7

 ם.דית של ההסכוסקיומם יהווה הפרה י

 רכישת הדירה:ומימון אה ווהל .5

מבנק  במשכנתא ה מובטחתאועות הלורה באמצהדי כישתר תאמן נה למוהק הל שירצככש נהוקע להוד

נה ליטול ברה לקואפשר החת(, "ההלוואה", "הבנק למשכנתאות": ת )להלן בהתאמהאותלמשכנ

 :ןאות דלהלתחולנה ההורמשכנתא ו

 בלתבק הקונה ואיןעל אך ורק וטלת איה מלוואה ולכל תנהאחריות המלאה לקבלת הה .5.1

  חוזה זה.ו על פי יתחייבויורוע מהתו לגו/א ותנשי לתה כדלקב יאו בא אהווההל

דמי ביול, לם את כל ההוצאות, התשלומים והעמלות, לרבות ל חשבונו וישע אהקונה ייש .5.2

 בקבלת ההלוואה. ים כו, הכרבנקויידרשו מה אם וככל שיחולו

 ת הבנקכמסהאת  שיגלה בות לטפל ו/אוו התחייובה אכל ח ת לא תחולמוכרעל ה .5.3

 עה.ם לביצורוו/או לג תן ההלוואהמלנה קוה של נתאותכמשל

נה ל הלוואה כאמור, לא יהיה בכך כדי לפטור את הקוהקונה לקב דיייעלה ב ם לאגם א .5.4

יזו חות מועד כלשהו לביצוע אדלזה ו/או מאיזו מהתחייבויותיו שעל פי חוזה 

ם ידמועורה במהת ךלק מתוח לכם ולתש זה זה, ובכלל וזהעל פי חונה שות הקמהתחייבוי

רב ע"י המוסד וכי ס נהעלא יישמע בט קונהוה ,והמועדים תשלומיםבנספח הרים האמו

החברה לא סרבה לחתום על מסמכי בד שובל הכספי ו/או כי תנאי ההלוואה שונו

 .צדקתמסיבה שאינה סבירה ומו רומשכנתא כאהמ

ם תסכי ,ורמאוואה כהל ןלמת אותכנתהבנק למש סכמתאת הבל לק נהי הקועלה ביד .5.5

, כי לא תעביר א"תלרישום משכנתחייבות במסגרת "ה שכנתאותלבנק למאשר ,  לרהבחה

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

ותיו בויל התחייאת כ קיים ובלבד שהקונה ו לא סולקה עד למועד זה(זשות )ככל למשכנתא

 רת כאמורכוישור המבוטל. אלא  חוזהשהו דועותו מאל דענטיות וולרה ,החוזי השעל פ

 הבאים:אים יתקיימו כל התני כתנאי מוקדם יינתן ב

. ממחיר הדירה ממקורותיו העצמאיים זים(אחו עשרה) 10%הקונה שילם לפחות  .א

ום יבות לרישיהתחעל ם תחתו חברהה יבקש לגרור משכנתא, קונההובמקרה 

שוני כום הראף לסבנוס, הנהקומן  החברה קיבלה לכן םקודי שתנארק ב משכנתא

בגובה סכום גם סכום נוסף צמיים ות עורקהדירה ממ עבורתמורה מן ה 10% של

יהיה  וםחתל חברהנוסח ההתחייבות עליה תידרש ה. גרירת המשכנתא המבוקש

ל או שהמוכרת ו/ומקובלות של  תוירסבתן הערות בנקים תוך מבקובל נוסח המב

  .הווהמל בנקה
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 ר את כל כספים ויעבישלנתאות ינק למשכהבי בכך, כן היתר ור יותנה בימאכ רואיש .ב

 השוברים.פנקס לן לחשבון הליווי, בהתאם לוואה במישריהה

ורק בהתאם ישולם אך  תלמשכנתאואו לבנק ם שישולם ו/או יושב לקונה ו/סכוכל  .ג

ר חזתו םותשלעם ה דבב דב כיי ( ובתנאלקונה ירה )אם נמסרהדבזקה ינוי החנגד פכ

ו/או ה נלטובת הקו ומאם נרש ת האזהרהוקנה הערמחתיטוחה וטל כל בו/או תבו

 בלשכת רישום המקרקעין.בנק הקונה 

ו המועדים בששכנתא יחובטחת במספי ההלוואה המעד התשלום לגבי כמובהר בזאת כי מו .5.6

 .בפועלתשלום בוצע הבהם 

ב על כתהחברה  םתוחתלא ד, חא פיסכד וסממותר לוואות מיהלוואת/ה קונהה נטל .5.7

ואה את ההלו תןנבנק שהסכמת הקבל את תודם ש, קנתאום משכת לרישבוייהתח

 רגת קדימות שווה.הראשונה לרישום המשכנתא לטובת הבנק השני בד

 

 ונהכספי הק הבטחת .6

 ה על ידיוומליהא הפרויקט  מתלההתנאי הימות בכפוף להתקיכי  לקונה הודיעהרה החב .6.1

פי כל כסכן והפרויקט קם ויהם משעל גב וכי המקרקעין לעיו לרתהגדכ ,והמלוה בנקה

 ווהמלה בנקהבקשר עם הפרויקט משועבדים/ישועבדו לטובת  הברחהתקבל תקבולים שה

למטרת  לחברה המלווה בנקה דימד על יאי שיועבשעבוד מדרגה ראשונה להבטחת האשר

 הסבירדעתה ל קושי ל לפי"נמה אחד לכשעבד את סיף ולרשאית להו ברהחהוכי הפרויקט 

ככל שיידרש, מיד  הוולהמ בנקהמים לטובת אימתסמכים הב לחתום על המתחיימנה קווה

י על פ סחבנו, ובלבד שהמסמכים יהיו המלווה בנקאו ה הברהחהראשונה של  םעם דרישת

בל בנוסח המקוואשר יהיה  רהקברת היאושר על ידי חבאשר או נוסח / יוויפח הלנס

 ירהבדה ת הקונושזכויובלבד  ,המכרת חוק וובכפוף להורא הז סוגטים מקיפרון מוימב

 .  תפגענהא לעפ"י חוזה זה 

לשעבד  הבכוונתכי לקונה ר כי החברה הודיעה בההומבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .6.2

 קנבהזה לטובת  חוזהלפי הקונה לפי כל זכויותיה כוד את רך השעבד מחות עלולה

 תכמוהסשל המוכרת  רהסביה דעת פי שיקוללו ויליוסכם הה נאיק מתלחהמלווה, וזאת כ

ד והמחאת בזאת לשעבומסכים הקונה  .ננסי אחרפי גם לטובת מוסד -הלווהמ בנקה

כאמור בנספח ב' , סת הביטוחליאו פו בנקאיתת הרבוהעבכפוף להמצאת  כויותיו כאמורז

 בודעששל  הקרמב. שלידי הרוכ ,ק המכרחו וראותם להבהתא החרגהתבי ומכ ם זהלהסכ

סכום  כל להעביר לקונה רותחוזתי ות בלאהור הו/או מי מטעמ רהחבן התית, כאמור

או בקשר אליו, במועד הקבוע לתשלומו, בהתאם שיגיע ממנו על פי חוזה זה ע או המגי

ק חו להוראות ףבכפו והכל הליווי ובהתאם להוראות נספחה לווהמ בנקהאות ע בהורבולק

ה קונה. דלבב פנקס שובריםת עוצאמולם בום ישלתש לכובלבד ש (עותהבטחת השק)המכר 

, ומתחייב לחתום, המלווה בנקהלטובת  החברהזכויות ת אבזאת לשעבוד והמחים מסכ

וזה זה(, על חתימת חר )לאח ברהחהדרישת מ מיםי 14בתוך במעמד חתימת חוזה זה או 
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 םויקטירלפ יויוקים לינהמע גופיםבהמקובל סח בנוהמלווה  בנקה תבלטו ב התחייבותכת

ה בדירה עפ"י ת הקוניווזה זה, ובלבד שזכמחורד תי נפלחלק בואשר יהווה ן דוהנוג מהס

 . ובכפוף להוראות חוק המכר חוזה זה לא תפגענה

ה הוראות הסכם זבון הליווי בהתאם לחשהקונה לי יד-אשר ישולם עלם בגין כל סכו .6.3

 ותצעבאמאו  רבדוא הלקונ מצא, תורואמכ יואשר יומצא ליד ריםת פנקס השובצעובאמ

בגובה כל אחד  המלווה קנבהת חוק מכר מא על פי בנקאיתת ערבו החברה המוכרת

 כיב המע"מ כהגדרת מונח זהה, ללא רמהתשלומים שישלם הקונה למוכרת ע"ח התמור

 המכר "חוק :להלןלעיל ו) 1974-ההתשל"(, י דירותשל רוכשהשקעות  טחת)הבר בחוק המכ

 "[תערבוה" –ן הל]ל ומועדים(  יםומתשלא' ) בנספחמור אלף פו, ובכעות"(קשת ההבטח

 .מכר )הבטחת השקעות(הקבועים בחוק הם יבהתאם למעד

ן ה על חשבושילם הקונלהבטחת החזרתם של כל הכספים שנועדה  ערבותההודע לקונה כי  .6.4

ה רקבמ חת השקעות,ר הבטק המכ( לחו1)2בסעיף אמור , ללא רכיב המע"מ כתמורהה

חוזה המכר, בסכם ומכדירה ב ו זכות אחרתא ותעלבקונה ביר לעלה לכתו אלהחברה ש

מחמת צו הקפאת נבנית או דירה או על הקרקע שעליה היא עיקול שהוטל על הת ממח

מחמת  וארה בחכונס נכסים שניתנו נגד הי או למינו צו פירוק הליכים, צו לקבלת נכסים,

המכר  זהחוול ם ביטואול ירה,דבזקה את החמסור ל לטתמניעה מוח נוצרהשבהן יבות נס

 .זה יןיעה מוחלטת לעניה מנווהלא י מוכשלעצ

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

חליפית ה בטוח או כל ערבותבמורה שתובטח הת םמסכוכי  נה. מובהרי הקואת כספ

 .המע"מרכיב ות( עקטחת השהמכר )הב קחו אם להוראותבהתיופחת  אחרת,

יהיו זכאים להחליף את  ווהמלה קבנההמוכרת ו/או ל, יעל 2.16 ףבסעי לאמור וףכפב .6.6

צירת . כנגד יתעוקת השהבטח ק המכרשניתנה בבטוחה אחרת, בהתאם לתנאי חו ערבותה

וכרת את הבטוחה למר זיהקונה להח תחייבלה, מאי כתנוחה המחליפה כאמור והבט

 מבוטלתבטלה ו ותערבה תהיה יפהלחה המחוירת הבטם יצרה, מיד עכל מקב .תחלפהמו

כפוף לתנאי והכל ב ר כלשהו של הקונהאו באישוצורך בהסכמה ללא , ףקכל תו וחסרת

 .ערבותה

בכל  הקונה מצהיר כי רישום המקרקעין, מנה בלשכתוכרת תירשהמשזכויות אם וככל  .6.7

בלשכת רישום לטובת הבנק מטעמו ו/או  וובתהערת אזהרה לט לרישוםיגרום לא אופן 

כרת מוה הזי תהיא ה,ורהאמבותו ייחהתת א יפרקונה אם ה זה. הזחו המקרקעין על פי

 12בסעיף הנזכר כח ש בייפוי הולעשות לשם כך שימוזכאית למחוק את הערת האזהרה 

 םזקינה יישא בכל הנה. הקוהאזהר ערתה יקתלמחד יהיה זכאי להתנגשלהלן והקונה לא 

 ה.מחיקתכים לההלי לובשם בשל רישום ההערה לשאת בה רת תיאלץאות שהמוכוההוצ

הפקיד במועד המסירה, כל ערבות, לרבות הערבות הבנקאית שקיבל תחייב למהקונה  .6.8

מהחברה, ולחתום על אישור ביטול הערבות, כתנאי מוקדם למסירת הדירה לידיו, וזאת 

ד שזה יאושר תחילה בידי הבנק המלווה. בלוב כל שקיים,נות חוקי, כרת הסדר נאמבמסג

ת ואת האישור על ביטול הערבות וי להעביר את הערבנאמן יהא רשאבמקרה כזה, ה
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הסכם חכירה עם רשות מקרקעי ישראל עבור הקונה  חר שיקבל לידיולא לחברה או לבנק,

 ובת הקונהרת אזהרה לטות רישום העפית כאמור, לרבורתה של בטוחה חלאו עם יצי

שכת רישום שם הקונה בל ירה בדירה עלת רישום המקרקעין או רישום זכויות החככשבל

  חוק המכר הבטחת השקעות. והכל בכפוף להוראות לעיל 6.9 ףן, כאמור בסעייהמקרקע

 קבועים בכלהיו או שי ות(המכר )הבטחת השקע ם הקבועים בחוקהתקיימות התנאיעם  .6.9

זה שניתנה לקונה על פי חוזה  בטוחה לב כתיחש קעות()הבטחת הש רתיקון לחוק המכ

 בתחומ עה יגרדבר זלי שבמשהי ולצורך בהסכמה או בהודעה כלא בטלה ומבוטלת לכ

רשות מקרקעי ש מובהר בזאת כי ככל את המסמך יוצר הבטוחה.חברה ללהשיב ה הקונ

אות, תאם להורבהו תנאי חוזה החכירה יהי רה,חכי ם על חוזהתדרוש שהקונה יחתו

ברשות מקרקעי החכירה לקונה  חוזהתהיינה בתוקף במועד הנפקת קנות שתות יוהנח

שימוש ביפוי הכוח לעשות פי מיו וו/אחברה ת הלגרוע מזכו ל כדיור לעימין באא ראל.שי

 ף זה. יות סעלהורא בטוחות בהתאםהל טובי לצורךידרש ל שיככ, הכוח

בקשר עם הפרויקט  רהבחבל הם שתקהתקבולי פיכסמקרקעין, הפרויקט וכל ל והאיוה .6.10

 :לקמןדת כקונה בזאמתחייב ההמלווה  בנקהדו לטובת שועבמשועבדים ו/או י

יו ותויכזר את א לא יעביבתוקף, הוווה מלה בנקהמ שקיבל ערבותהה תהיעוד  כי כל .א

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

הפרה ווה ותה ערבותה לה של ית לביטוגרום מידתור ד לאמבניגוד שלישי לצה בדיר

 .של הסכם זהיסודית 

המע"מ  ולמעט רכיב וויפקדו לחשבון הלים שיומיכובגין הס קרלו כי  הודעכי  .ב

לת בלק הנקוה איזכ היהי ,ה בחוק המכר הבטחת השקעותמונח זרתו של כהגד

 המכר.פי חוק ל ע ערבותה

מע"מ בכל תשלום ותשלום וזאת הב יכר על ותערבו פק ללא תונלו כי הודע כי  .ג

 מכר.התאם להוראות חוק הב

וא לדירה, ה שרבקה לווהמ בנקהמשיקבל  ל ו/אושקיב יכלשה ערבותכי אם יממש  .ד

ה, מחאההת בע שיהיו רה, כפייותיו בדיאת כל זכוווה המל בנקלר מיד ימחה ויעבי

 - החברהות ללבעחזרו ירה יבד הזכויותה, כך שזחוזה  ו יבטלם לחוזה זה, אתאבה

 .יותוובהתאם להוראהמלווה  בנקההכל לפי בחירת 

ו בקשר עם כלפי פהעקיישירה ו/או  תותחייבכל ה המלווה בנקללו שאין  הודעכי  .ה

 ,בתולטוה המלוו בנקה ידישתוצא על  ערבותהפי על מעט הפרויקט ו/או הדירה, ל

 לעיל.כאמור 

 המלווה בנקללקונה שאין  דעוהי זה, כדגש בלעיל, מו רהאמו כלליותע בפגוי למבל .ו

וכי  ,הדירה ט ו/אופרויקהו כלפיו להשלים את בניית א/ו החברהכלפי ת בומחויכל 

 כויותלו ז ו אינם מקניםאותיהור ו/אוהמלווה  בנקהלבין  החברהין כם שבכל הס

 כלשהם.
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 נאיהםכל תל, על זה לעי 6.10יף אות סעלעיל והור 6.2, 6.1ם סעיפיראות כי הו .ז

ק החוזים של חוק ד' משמעו בפרי כלישחוזה לטובת אדם ש גדרם, הינם בהותיותני

בסעיפים כאמור רך האמור ייחשב לצוווה מלה בנקוה, 1973-"גשלת)חלק כללי( ה

 דם השלישי".כ"הא

 ערבותהעמלה בגין הת א רתכב למוי, ישללעי רכאמו ערבותשבת היחר הקונה בהא .6.11

 ת.תוספת ריביפועל, ובד השבתן בען ולהשבתה זה הקבוע בחוזופה שמהמועד תקל

ונה ו/או קטובת הזהרה לערת אהת, לא תירשם המוכרת על ידי ייקבע אחראלא אם כי  .6.12

התחייבה שלא לרשום הערות  הרעמו, וידוע לקונה כי החבכל גורם מממן מטלטובת 

בתו ם לטוכי לא ירשומתחייב בזה  נהקוכך הולפיה לווהמ בנקוה "יור רמישא אר ללומכא

כרת מראש א אישור המואזהרה בגין חוזה זה, לל ן מטעמו הערתם מממלטובת גור או/ו

 הסכמת החברה. כאמור גם ללאהיה לבצע רישום ניתן ישאם וככל  גם ובכתב,

התנאים  ברבד תבנה מכקוא ללהמצי המלווה בדרישה בנקמוכרת תפנה להידוע לו כי  .6.13

(, בנוסח גה"ב ההחרכתמ": )להלן הלווהמ בנקהבת לטונתא כה מהמשת הדירלהחרג

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

ק כחללהסכם זה בנוסח המצ"ב  הליוויעל נספח  םיחתו הקונה, ימת הסכם זהתד חבמעמ .6.14

 .פגענהחוזה זה לא ת "יעפ רהה בדיונהק ויותכזובלבד ש ,"חכנספח " נפרד הימנולתי ב

ה לקונה כי הבנק המלווה ישלח את הערבויות לחברה והחברה תהיה החברה הודיע .6.15

 טחת השקעות.המכר הבחוק  וראותדי הקונה בהתאם להאחראית להמצאתן לי

 הקונהדירה לידי מסירת החזקה ב .7

, תשלים החברה במלואן ובמועדן, ם זהפ"י הסכהקונה עהתחייבויות  יום מלואקף לבכפו .7.1

כפוף לאיחורים המותרים בהקונה דירה לחזקתו של ור את הירה ותמסהד תיינבאת 

ביחס  "(4)"טופס  וסכלא סופבלת טק אחרן, לידכל פי הוראות חוזה זה ועל פי  וכרת עללמ

רה כשהדי, יה מאדם וחפץפנודירה הכש ,ובדתאחת עית חות מעלכאשר לפו לדירה

כויות בה הזכש, גז(ו מים, ביוב מל,)חש ות והתשתיותערכהמ לכלוברת באופן קבוע מח

נה שנית אכנתלמעט משוזכויות צד ג',  בודשיעתא, משכנמשכון, ל חוב, עיקול, יות מכחופש

 כפוףבוונה הק "י בקשתרשמה עפנכנתא שאו מש ה לרכישת הנכסואלוהל יטחוןכב

וכש חברה תמציא לרבד שה)ובל עילל 6בסעיף האמור  לגביו יחול המלווה בנקהויות כלז

 יה לשימוש, כשהיא ראו(עים בחוק המכרקבוהמועדים ה בתוך מותנה יבלת ב החרגהתמכ

 טים להלן: המפור מהמועדים לא יאוחר למגוריםו

 לידי רהידב ההחזק מסירת מועד, 101 'מס מגרש על הנבנהשהדירה מצויה בבניין  ככל 7.1.1
 .31.10.2022 יהא הקונה

 

 , מועד מסירת החזקה102 ס'או מגרש מ 1 מס' ככל שהדירה מצויה בבניין הנבנה על מגרש 7.1.2
 . 31.3.2023בדירה לידי הקונה יהא 
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 (.ירה"המס מועד" –ן להל)

בנייה  תריהכי מועדי המסירה כהגדרתם לעיל נקבעו על בסיס ההנחה כי  בזה, מובהר

איחור  ככל שיחול. לפיכך, 1/4/2020עד ליום על ידי הרשויות המוסמכות  ןנתקט יילפרוי

פת זמן מקבילה בתקו המסירת החזקה בדיר בהתאם גם מועד הבנייה יידח בקבלת היתר

 למשך העיכוב בקבלת ההיתר.

 סכם זהה פי-על ויותיויביחמהת זהאיום ה בקיהקונ ר שלוחגין כל איזה כי במובהר בן כ

ד ת מועאמה את בהתלדחו שאיתר תהא החברה קההחז מסירת תאכב או מעהמונע 

כל  פי-על פי הסכם זה ו/או-ל סעד אחר המוקנה לחברה עללגרוע מכ ה, וזאת מבליירהמס

 ירהדללספק  תתהא החברה רשאי רת החזקה בדירה,לאחר מסי , כי גםהזבהר בדין. מו

יה בכך כדי א יהבד שלבלו ותתשתיה באופן קבוע לירהדבור עד לחית וינטיבטראלות מערכ

 .יהמלא בדירה ומתקנימוש ע שונמל

 י בדירה מפסולת הבניה.רה יושלם הניקוכי במועד המסי בזאתהר מוב

וע או זמני וברת באופן קבלא היתה מח הדירהאו ו/ סלואכונה טופס קמצא ללא הו

דירה בות זכוילמגורים ו/או הו ושלשימראויה ה תילא הה ירהד ו/או יותתשוהת תוערכלמ

ונה הק יטחון להלוואה שלקחיתנה כבט משכנתא שנלמע ד ג'צכות ז חופשיות מכל היו לא

ל את לקב רוכשסירוב ה ההיי ,לעיל 6סעיף ר בהמלווה כאמו בנקלרכישת הדירה וזכויות ה

ן מנייויחל  ריותאחוהק בדת התקופ רה,יסי המדעמובמקרה זה ידחו הדירה מוצדק, ו

 ה.מסירבור באיחמים בכל הקשור הי

יה גם ניהקונה במועד גמר הב ולשימושאויה למסירה ור ב לבנויהתחש י הדירהר, כיובה .7.2

תר ת ינייבודות עב או/של המקרקעין ו תוחאם במועד הנ"ל טרם הושלמו עבודות הפי

י בת כמתחיי וכרתהמם ולא בו,ותף שהמש שהרכו ואו איזו מהן ו/א/הדירות שבפרויקט ו

נע וממנה ולא ימיה הצמדות לע הרובטוחה לדי שה נוחהה גינלקובטח ועד המסירה, תובמ

תו ביבפיתוח והשלמה במקרקעין, בפרויקט ובס עבודות. נה שימוש סביר בדירהמהקו

ת וראת למזו ת הדירה לקונה,להמשך אף לאחר מסיר כלנה, תורויקטבפ פותועבודות נוס

 כך. ויהיו כרוכים בן תכר ייחות אשהנו איו ותרדההטש, רעה

ה על מנת ב יכולתרה תעשה כמיטהחבה, החברעל  וח אלה חלותדות פיתבושע לככ

  עיל.ל 2.10ף להוראות סעיף ובכפו האפשרי בהקדם הנ"ל תושלמנהח יתושעבודות הפ

ויים בתכנון הפיתוח עקב שינ ודותבעב נוייםשי חולכי עשויים ל נההקויעת ליד באהו .7.3

ם, מספר ים, ומתקנים ציבוריביליבש נוי, שייםבהג וישינ כוללם, יראו אח האדריכלי

. ידוע לקונה כי עבודות בלבד שת הרשויות המוסמכותדרי פיל והכולוצ"ב, ות, וכירגמד

צעו יבו כד',רה וותא ון,הרחבת דרך, גינזה כלל ין, ובשית לבניהפיתוח בסמוך לכניסה הרא

ות ולפעי כ  אתזבהר בומ . יתלעדתן הבריוחאעמה ובו/או מי מטהרשות המקומית ידי -על

היו טענות ו/או דרישות ו/או י לאש לרוכ רת וכיצד המוכמ ו הפרת חוזהכאמור לא יהו

ד לבבו זהבהקשר בשל פעולות של הרשות המקומית רת תביעות כלשהן כלפי המוכ

 הרהחב. למת העבודות הנ"לנזק ו/או עיכוב בהשל חדל,או מ מעשה, ברמהמוכרת לא גשה
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רשות ל ידי הע צעותות המבוח הכלליודות הפיתושעב נתמעל דרש תיש כלכ ולהפע תףתש

 .דםישראל תושלמנה בהק כלית ו/או רשות מקרקעיאו החברה הכלו/ת מקומיה

 והכל חשמלוה הגזלרשת המים,  ב,ביושת הברת לרבמועד המסירה תהיה הדירה מחו .7.4

 דעממומים י 10ך תווב ,רהסילמ םדקו ,וםיחת הקונה .לעיל 7.1וף להוראות סעיף בכפ

ם עם להספקת מי זיםחו לע, 4פס עתק מטוהכתב בצירוף החברה שתימסר לו ב בקשת

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

מול וזה להספקת גז ת החשמל, ועל חחבר ל עםת חשמספקלה (, על חוזה"יובוהבהמים 

ונה קכן יחתום ה בחיבור דירתו לגז[.פוץ חי ונהשהק כל]כת כרהמו ע"י יבחרתשת גז חבר

רה לדעת המוכרת יהיה בו צורך לשם הפעלה שוטפת של הדיחר שאות שיר כל חוזהעל 

קרה ת הבברם חן עלכ ושרו קודםאד שיבבלו ו/או המתקנים המשותפים, אם וככל שיהיו

 תא לםלשו "לכנים ל חוזם עותייב לח. הקונה מתחוןמטעם משרד הבינוי והשיכ

יובהר כי,  .םירתידל וחשמגז, מים  מוני תקנרוכים בהתקדונות הכם ו/או הפילומישתה

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

ם על חוזים ויחתכי ככל שהקונה לא  בזאת, מובהר .תוכרמהל וטל עשמל משת החרל

 על עלהברה לא תובלבד שבקשת הח ,הברהח תשבק ממועדם ימי 10וך זה ת בסעיףכאמור 

עד לחתימת הקונה  עד המסירהיידחה מו ,מסירת הדירהמועד פני ל םימי 10של  ןזמ פרק

 .המוכרת צדמ סירהבמור חכאיחשב יהי לדאלו כ םולא יהיה במניין ימי על החוזים כאמור

לתפוס  ום איצפח אליה יסאו להכנ לדירהיכנס למען הסר ספק, הקונה לא יהיה רשאי לה .7.5

י שזו תימסר לרשותו בהתאם להוראות נלפ, יםאחרידי  בין עלובין בעצמו  חזקה בדירה,

וכרת עם המ בנציג המוכרת ועל פי תיאום מראש ובכת החוזה, פרט לכניסה ביחד עם

 לבד.ב תכלוהסתלשם ו
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 איחור במסירת הדירה לקונה: 

הפרה של  א יהוום למיי 60ל ה עלעילקונה שלא רתו במסיאיחור בהשלמת הנכס ו .7.6

 כלשהו. בסעד שאת הרוכ וכזיא לו הכם זבהס תרכומחייבויות ההת

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

איבה, מהומות, שביתות ו/או  כללי, פעולות סוה, גיחמלמת בורלן, ח עליוצאה מכוכת

 ל ארצילכניה, מחסור צי בחומרי בכלל ארסור חמ ,משקאו בה בענף הבני ליותת כלהשבתו

, תופעות טבע חריגות, גילוי (סגר כללי או הגבלת כניסת פועלים עקב תוברל)ם אדבכח 

 המקומית הרשות ת ע"יעוצמבוח הפיתוודות הצוע עביאו אתר קבורה, איחור בב עתיקות

שלא  ובלבדם, ייונרעי ם אויי, צווים ממשלתתמוכרשאינו באשמת הכל גורם מטעמה ו/או 

המסירה בתקופת זמן  ס, יידחה מועדכנה תלמשבהיכוב יחול ע ,תאשמת המוכרהוצאו ב

ום ף התשלאהנ"ל, ובמקרה זה יידחה  המתחייבת באופן סביר מההפרעה או העיכוב

 תחשבון התמורה, בהתאם ללוח התשלומים. המוכר על םלכש לשרו על אשררון האח

 מתב בהשלוכיאפשר את העין במידת האו להקטוע מנל תמנ ם עלריסבי באמצעים וטנקת

 .הירהד

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

בין במשתמע, או ורש ופמבין ב, תרוכהמ ל עלהם מוטוצאותיתשהסיכון להתרחשותם ול

 .אופן סבירהם בלגבי לקחת את הסיכון השהיה עלי

 יגרום ,איהשה יבמכל סדירה, ב המסירת החזקה, איחור בבכל מקרכי ם סכוומ בהרומ

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

 תויבמהסת אח לשסירה בהמ דועדחות את מעל הצורך ל תוכרמע לנודש לאחר וךבסמ .7.8

, (המוקדם מבניהםי פל)רה המסי שיים לפני מועדף זה, ולא יאוחר מחודהמנויות בסעי

את הסיבות לדחייה וכן  העתודבהט פרתו הרסיהמ ת מועדייעל דח שלרוכ תודיע המוכרת

תקופת בוע את קן לניתדעה לא הומועד הוצאת הככל שבהחדש.  את מועד המסירה

 הל היוודע על כך בהודעה נפרדת עם תכרומהע ודית דש,חהמסירה ד המועואת  חייההד

 נ"ל.אודות הנתונים ה

ת יוהמנובות סימה ה מאחתהמסירמועד  תאף האמור לעיל, במקרה שהצורך לדחיי לע .7.9

 תמוכרה וכלתמועד המסירה,  התעורר במהלך החודשיים האחרונים לפני בסעיף זה

ה, בסמוך לאחר לא יםחודשילך המב ר גםמואכ הרועד המסידחיית מ רוכש עלליע הודל

נאי בד שבנוסף להתקיימותם של תלבה, ולדחות את מועד המסיר על הצורך השנודע ל

 ר, בעת כריתת החוזה, אתסבי פןאוות בלצפ הלויכה תיילא ה תרוכהמ ,הז סעיף

 .סכנהמעכב את השלמת ה התרחשותו של הגורם

 המסירה דועממ יםדשחוה שעל ש להתע ,זה פרקי לפמסירה מועד ה תחיישד במקרה .7.10

ודשיים המנויה בס' בת הח פהוהתק ים כולל אתששת החודשכי מנין  מובהר להסרת ספק)

בה של כל הסכומים ששילם על הש בללקוכם ההס אתטל כש זכאי לבוריה ההי, (לעיל 7.6

 יןהד תולו הוראמור יחוביטול כאעל  דין.יבית כורירוף הפרשי הצמדה צב ,חשבון התמורה

 .במקרה של סיכול הזוחשל  לוטוביי לגב
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ממועד  ימים 60אחר שחלפו ל הדיראת הדירה לרוכש ה הסרלא מ תשהמוכר ככל .7.11

המפורט להלן, בעבור כל חודש  בסכום, נזק כחתהו בלאויים, לפיצ הרוכש יהמסירה, זכא

 :ןכלהלעל, פורה בסילמ המסירה ועד מועדאו חלק ממנו מ

 - 1.5 - מוכפלים ב קומה כשהםימובודלה בגה ומרה דידל ות שדמי שכירסכום השווה ל

 .עדומבתום שמונה חודשים מאותו  ירה וסיומהמסהעד קופה שתחילתה במור התבעבו

 - 1.25 - וכפלים במ ה כשהםה דומה בגודלה ובמיקומירד ת שלירושכ דמיום השווה לכס

 .אילךרה והמסי עדלאחר מו דשיםה חותה תשעילבעבור תקופה שתח

הפיצויים בעד  .חודשישולמו בתום כל חודש בעד אותו  7.11 ףיבסע יםועקבה יםיויצהפ .7.12

 .יםמורהימים האים שיש םותמסירה, ישולמו בימים שתחילתם במועד הה םישיש

 עד מסירה:מו םאוית 

לרוכש  תכרח המוישלת הנכסוך למועד השלמת מסלעיל,  7.1לגרוע מהאמור בסעיף  מבלי .7.13

ואם בינו לבין לרשותו, במועד שית כסנהת ל אבלקכש הרו את יןזמתכתב, ובה הודעה ב

 .(עה""ההוד)להלן:  ימים ממשלוח ההודעה 21 -ר מוחמא , שלא יהיהתמוכרה

הנכס  ו לא יגיע לקבל אתרת הנכס לרשותו כלעיל ו/איסלמ אם מועדתיל שהרוכש לא ככ

 תירלמסמועד  תאםל שניתקונה בתבקש הת, ובה יוספדעה נהו תרהמוכשלח לו תו, לרשות

זימון עת הד"הו: )להלן זו לוח הודעהימים ממש 10מ ו, שלא יהיה מאוחר תושרל הנכס

 .(הנוסף"

שיתואם ועד מסירת החזקה מלעד זה הסכם  בו לפיייב ו חהינשום כל סכ יסלק הקונה .7.14

, התאריך אםתושי במועדדירה קה בולקבל את החזכרת כאמור לעיל בינו לבין המו

ת רת הדירה יחשב כתאריך תחילת תקופיסלמ תלמוכר נההקול בין לעיר תואם כאמויש

לת אם זוו התקבלהמסירה התגלו פגמים מהותיים המונעים  במעמדהאחריות זולת אם 

לאמור וף בכפ .לעיל 7.1רט בסעיף ל את הדירה היה מוצדק כמפובקה לשל הקונ וסירוב

 ראחלודירה בה חזקקבלת הב ליצהתי ונה לאדה והקה כי במיבז מובהרעיל, ל 7.1בסעיף 

ו החזקה בדירה נמסרה ליבר כאמור לעיל, ייחשב הדשנמסרה לו הודעת הזימון הנוסף כא

 .הזימון דעתבהו עבוהקלקונה במועד 

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

מסרה שנ דלבבולעיל  7.1ף עיבס בקונהמועד דמים לים הקוימ 60עד של קופה ובתר יות

פני מועד מסירת יים למחודשיאוחר מת כאמור לא על מסירה מוקדבכתב הודעה  לרוכש

תהא מותנית ימים כאמור  60על  הלהעופה ובתק המועד המסירמת הקד דם.שהוקהחזקה 

ף זה, ות סעיאם להוראבהתחזקה ירת הד מסומראש. הוקדם מועבהסכמת הקונה בכתב 

ת ובסמוך למועד המסירה בפועל ובלבד שהמוכר ניפלמורה תה תרתאת י הקונישלם ה

 וכות במסירה.הכר ותיהיתחייבועמדה בכל ה

אות הסכם זה, לרבות השבת רוולהר לדירה שתשלומים בקוה בותוהח עם סילוק מלוא .7.16

זקה את הח רה לקונההחבמסור , תמןהנאדי קונה לינמסרו לו/או הבטוחות ש תערבויוה

 ה רשאי לקבל את הדירה לחזקתו קודם לכן.היי לא הנוהקכי בזה  רובהירה. מבד
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 ה: וטוקול מסיררפ

ועד מלובסמוך  לפנימטעמו  ימבאמצעות ו ו/אמו בעצ רשאי לבדוק את הנכס יהיהכש הרו .7.17

וכש והר תי המוכר"ע תיערך. במועד המסירה תמסירה, בתאום מראש עם המוכרה

גלו על ידי מה אשר התתאה אי וא ויליקפגם,  כל יצוין ם, ובהתיחתם על יד רשא, רשומתת

 (.רה"המסי ולוטוק"פר –להלן ) הצדדים במועד המסירה

 ם.ידכל אחד מהצד שלייגות או הסתרה העכל ול יכל המסירה פרוטוקול .7.18

 נה לאות הקלרשו הדת הדירבעת העמאין בעריכת פרוטוקול המסירה כדי להעיד על כך ש .7.19

הדירה לרשות הקונה ובין  דתעמת העב תןגלוהיה ל יתןבין שנ, ספותמות נוו אי התאהי

ר אי דבת בענוות טכדי למנוע מהרוכש להעל כוחוואין ב מור,לותן כאניתן לגשלא היה 

  .המהתא

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

 בדירה יןשאלכך  איהם רושמה מצסירה עו/או בביצוע המרה סיטוקול המאין בפרו .7.21

 .הרוכש רה לשביעות רצוןיא נמסיים או שהליקו

 .רהל המסיוקבפרוטו 7.21 -ו 7.20 ,7.19 וראות סעיפיםאת הלול כל תייבמתח תהמוכר .7.22

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

למנוע את  דיבכבהם ן אית, שתאמואי ה ו/או יקוייםד פגמים ו/או למועתו בה באו יתגלו

 לתקנםחברה ת המחוברוע גלמבלי וזאת  - וריםלמג רהרגיל והסביר בדיימוש ההש

 דירות(.ק המכר )וח אותהורלאם בהת

 בירשימוש סדירה ליקויי שתיקונו דחוף ואשר מונע ככל ויתגלה ב מובהר בזה, כי

 והכלו ותדחיפאם לבהת יהאפשרבהקדם , החברה תתקנו ריםלמגו בדירהובטיחותי 

 (.)דירותהמכר  הרוכש על פי חוקכויות וף ובהתאם לזכפב

 להלן: ותהמפורט ההוראות לויחור, כאמולא אחר הודעת החברה מילא  הנקווה היה .7.24

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

י על פו תיתחייבויוכל הלוי מיב אי קעיל לע 7.13יף בסעכאמור  דעהההומשלוח 

או /ודין כל  כחה מומדת לחברת אחרת העי לגרוע מכל זכוי שמבלה, הרזה זחו

 קונהלידי הכאילו נמסרה  לדירה חסייות ולהתלראת איכרה זהיה החבהסכם זה, ת

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

ויות בהן ום העליב בתשלה חייהי נהקווה, חריות[והא הבדקת ת תקופלעניין תחיל

י לומ, תשזקת הדירה ושמירתהאח םעקשר רה בחבת הכל הוצאו חברה בגיןתישא ה

ף, ות אחזקת הרכוש המשותק, חלקו בהוצארבות, אך לא רה ולהדיר ונה בגיןרנא

נה וקהו של לגרוע מזכות לימב וזאת כיוב'ביוב וחשמל ו ות מים,ועד בית הוצא

חברה ע מחובת הי לגרור לעיל כדאמון באי .הבים אלעל חיו ררעלע וו/א השיגל

 .1967 -כ"זרים התשומהשוק בח נוובכמ סביר בקשר לדירה ם"ינר חשומ" -ג כלנהו
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ודעתה שיקבע בה המסירהר לקונה את הדירה במועד רה לא תמסובמקרה והחב .ב

י לפו וטלת עליה המהקונד שהי מצי מלוי חובה כלב אעק לעיל 7.13אמור בסעיף כ

ידה העמ רההחברה לאחר שהחזקה בדיונה לא יקבל את רה והקו במקה, אז כםהס

זק ד אחראי לכל ננה בלבקוה ה, יהיהם זסכה תוראועפ"י ה שותו את הדירהרל

בע בהודעת יקש סירהמה מועדשא בתשלומי האחזקה החל מידירה וישייגרם ל

ת הפר יןבגאחר ד סעברה לכל ת החכויומזלגרוע וזאת מבלי   יללע חברה כאמורה

"שומר  -הוג כנלרה, החב בתמחולגרוע  דיכ ור לעילאין באמ הקונה. כם ע"יההס

 ..1967 -ומרים התשכ"זהשבחוק  כמובנו רהדיר לבקשביר חינם" ס

 אחריות לליקויים ולאי התאמות:

 או פרטבמ הור, לעומת תיארהבדימה שתתגלה כל אי התא הונבחש על תקןת תהמוכר .7.25

ד עומב שהינםי כפ( אגרותתר, תנאיו ולהי בקשה) ון והבניהכנתהנות בתק וי ארשמ בתקן

, (דירות)המכר  קוראות חועל פי ה תוכרהמל חלה ע, ושהחובה לתקנה הם זהסכ תמחתי

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

ן זה לביבהסכם  האמור בין רהיתסל קרה שבכל מ ר.המכ בחוק בועותות הקקופהת למשך

 .וקהחה הוראות כר, תגברנהוראות חוק המ

 שהרוכש יודיעתנות בכך לעיל, מומור כאת התאמולתיקון אי  תהמוכר ותיבוייחהת .7.26

 לותהאם לא ניתן לגוסירה, על קיום כל אי התאמה תוך שנה ממועד המ בכתב תלמוכר

 אי לתהנתג ומהיום ב סבירן מז , תוךכשרות הרשוה לת הדיררה בעת העמדביה סבבדיק

  .("מהאהתי דבר אעה ב"הוד -זה בהסכם ) ההתאמה

 אותהור על פי קנהלת תמחויב תכריקון ואשר המותיתנת לאי התאמה כאמור הנ תהגלהת .7.27

את אי  תרוכהמ תקןתהתאמה,  דבר איהודעה ב תכרומנה ליתנו הסכם זה, או מכרק החו

 מנותהזד תמוכראיפשר ל רוכששהי ובתנאן, כם זה והדיהוראות הס פי על לעיכל התאמהה

  .י ההתאמהאת אתקן נאותה ל

 משךר באחת או יותאותה פעם  נהקית תוכראי התאמה לאחר שהמ גלתהוהת חזרה .7.28

 - ל איקונה שו שתיאמה, אתהאי הר בדבעת הרוכש הודעד במוחילתן שנתיים שת

רשאי  ,הרוכשת ממועד הודע וך זמן סבירתבתה או נהלא תיק תכרחוף והמוההתאמה ד

 תלמוכר הרוכש. במקרה זה, ימסור ןתיקוות הישא בהוצאת תוהמוכר נהתקרוכש לה

 .ןהתיקו יצועכך בכתב טרם ב דמת עלהודעה מוק

 הבדיקת םלש דירהללהיכנס ה, נשני מבלקל , לקבלן ו/אותכרלמולאפשר מתחייב  הרוכש .7.29

ם ינתיקו הדירהך בצע מתולוכן  יינה,כל שתהכ ת,אמותהאי ה בצע את תיקוניוכדי ל

 בשעות סבירות שאלה ייעשו ברכוש המשותף, ובלבדאו /ין וית אחרות בבנחידושו בישיידר

 רוכש.ם מראש עם היאוובת

כל  פיבהסכם זה ול וראמוען כצביב תא חייבישה תאמותאי הה ע את תיקוןצבת תהמוכר .7.30

וצאה ככל שכת תאמה.דבר אי ההש בכועת הריר ממועד מסירת הודבתוך זמן סב דין

 תתקן המוכרתהמשותף  או לרכוש דירהל נזק ייגרםכלעיל  תר"י המוכקונים עיתיצוע מב
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קדם הביתן, ככל הנלקדמותם  תףמשואו הרכוש ה ההדירב את מצ ירחזתוכל נזק כנ"ל 

 יקון.התעבודות ר סיום חלאהאפשרי 

שימוש פגיעה בלאו  ורעות לנוחיותפהום לרויות לגהתיקון עש כי עבודות לקונהידוע   .7.31

 מצום איתפעל לצ, ואולם החברה יםקונת ביצוע התיעבהמשותף  או ברכוש/ודירה ב

 3ת ולפח קונהע לרת תודימוכ, הם דחופיםשאינונם של תיק ריםבמק .ןהנוחות ככל שנית

 .ירהיקון שיבוצע בדתמועד  על מראשימים 

 ניין אובבניית הב וקבלנים שהועסקמיבות יכתבי התח יא לרוכשוכל להמצת תוכרמה .7.32

מוכנים  רכשיםמרים ו/או אביזרים הנחו של מוצרים ו/או או של/ת וורושל סח מספקים

י העבודות בש לגהרוכ פית ישירה כלריוחאו הספק, א עצמו הקבלן על יקבלמספקים, בהם 

 ידו. לוצעו או שסופקו עבש מרים והסחורותם, החומוצרית, ההמערכוקנים, תמהאו 

 וכש, יהיה על הרכלעיל יותאחר דותועות או תהתחייב לרוכש כתבי תהמוכר ההמציא

ר העתק ביכלעיל ולהע האמי התבדבר א ו לספקים בכל הודעהנות ישירות לקבלנים אלפ

או הרוכש סביר לדרישת  מןבתוך ז הנלא נע או הספקקבלן ה שהמקר. בתוכרלמ יתופני

מחמת  ירוק אוטת רגל או פיים מחמת פשנוקהתי תאפק לא יוכלו לבצע שהקבלן או הס

הרוכש רשאי לשוב שלא לבקשת הרוכש, יהיה  ,ועקב ם זמני אוסיכונס נכנה להם ומש

ההתאמות  ם ואיהליקוייתקן את ת תוכרים והמתיקונ לביצוע הרישבד תוכרמולפנות ל

 רלהסי יר כי אין באמור כדן הסר ספק, יובהן. למעובהתאם לכל די ההסכם זב רכאמו

 .כל דין ת על פיי התאמותיקון אות ליאחרת מהמוכר

אי לתיקון הליקויים ו/או עול לשליחיה כאמור לעיל לפו ו/אוכרת קונה למאפשר ה לא .7.33

 לת צו,קב יכים משפטיים,טת הלשל נקי ות בדרךלרבין עקיפן ו/או ב, במישרימותהתאה

מכת אחרת, סושות מרט, בית דין או כל אחרת של בית משפהחלטה ו כל ין אפסק ד

כדי מור לעיל בא אין ,וןהתיק אתר לבצע שיתאפש דעיקויים ן את הלרת לא תתקוכמה

והתיקון דה כן, במי-כמו .חוק המכרבבות הנקוהאחריות  קופות הבדק ו/אותלהאריך את 

יה ליה מסרב לאפשר למוכרת ו/או לשליחבע, אשר תרחירה אד שה מאתב גייידרש מחהנ

רה הדי ילנגד בעכר לעיל ים כאמופטמש םנקטה בהליכי שהחברה, על אף לעשות כן

תיקון בכפוף להוראות את ה לבצע עד שיתאפשר יקוןהת את רת לא תבצעוכהמ, רתהאח

חוק ב תריות הנקובואחה או/הבדק ו את תקופות ריךלעיל כדי להא. אין באמור יןכל ד

 .כרהמ

ת של ומיוחד תכונות דברב בד מסירת החזקה בדירה, עדכון בכתהמוכרת תמסור עד מוע .7.34

"הוראות הלן: ול עילש המשותף )לוה וברכדירש בושימו תחזוקה והוראותרה יהד

 יעשה, דיםמצעים והצעהא בכלנקוט י, וקהתחזאת הוראות ה יקבל(. הקונה "התחזוקה

לשמור על הדירה,  ת הבלתי מתאימות, על מנתפעולול הכמ וימנעות אימהמתת עולוהפ כל

 וקההתחז תולהורא בהתאם םתאימנאות ו שה שימועשות בל, וותהלתחזק ולתקן א

 .שה שאינה סבירהיכאמור דרשאין בהוראות התחזוקה  דבבלו מורבכתב כאינתנו שי

-עלו נקכיבים שיותו רו/אם ו חומרייזרים ו/אלאבאחריות כלשהי ל על המוכרת חות אל .7.35

יגרמו אשר י םוייליקאחר מסירת החזקה בדירה ואף לא למטעמו ל נה ו/או מיי הקויד

עשה ו/או י כל מע" או/בלתי סביר  ושימוש קב ו עך ו/אכתוצאה מחרפו כוהו א/ו דירהב
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ות ת או אזהרחיושלא על פי הנ ם נהג הקונהו או/אשל מי מטעמו של הקונה ו/או מחדל 

אות תחזוקה ושימוש רה או הורות של הדימיוחדונות תכ ריתנו לו בדבשנל ככ בכתב

לו ומצאו ו הה אהקונ תבו לטובשהוסכל וכ םריות, אחתבי האמור בכאי הל פבדירה ו/או ע

א של ו/או בבניין רהשבוצעו בדי פות או בשינוייםרים בעבודות נוסים קשווייקלהו/או אם 

ונה ע"י הק בוצעואו ש/ו הראחר מסירת הדיו לא/ומטעמה ו/או מי  כרתאמצעות המוב

את, כי ר בזובה. מןת כל דיווהורא ק המכרולח פוףוהכל בכ וזמתו ו/או עפ"י תכנונוו/או בי

החברה, תגרום  טעםבאמצעות בעלי מקצוע מ לאש הרתיקונים בדיו/או  דותעבויצוע ב

 ים.קונו/או תיבודות לגבי אותן עות חרילביטול הא

 .מבוטל .7.36

כל הדירות בפרויקט ופת הבדק ביקוני תקאת ת לבצע רתכוכי בכוונת המ הונלק נמסר .7.37

ו שיתואמים ועדספר ממבוצעו בים יקונהתישייתכן  ךולפיכ יקוייםלי הסוגבמרוכז, לפי 

 םיפותלדחאם י בהתים יתוקנו בהקדם האפשריובהר כי ליקויים דחופ .נהוקמראש עם ה

ל ן, יהא עיית בבנהדירוס ולתחילת איכ ועדי מפניום ל 14-יאוחר מלא כי עד ו לקונהידוע  .7.38

ש כוהר עמם אתמט בלוים שיקירידיגות האת נצ תן להציג בפני המוכריבנידיירי ה

ות את מנל תהמוכר תיהא זכאתעיל, לוך התקופה דה כן בתעשנ ן. לאיינף של הבהמשות

ן: הל)לשותף המ כושהר אתשם כל הרוכשים ציגים שיקבלו בנ 3ולפחות  הבעצמהנציגים 

 "(. יתמנהנציגות הז"

 יהתה ת זמניתוגיתה נצואהקונה כי  יעתהובא לידי , אזמונתה נציגות זמנית כאמור

רכוש ת החזקה בנוגע לקבלל הייגות, בכו הסתל אביטוכות ללא ז ,ומטעמ מכתמוס

ה וגע לקבלת החזקהמשותף בכל הנ מחדל של מקבל הרכושכל פעולה ו/או המשותף, ו

 ת הקונה.ו איבחיותף יהמשוש ברכ

 מנומ םל חלקיכי הרכוש המשותף או כ דין או מגורם מוסמך עפ"ימוסמכת  תשור מרשואי .7.39

רכוש ל הק שת אותו חלמנה למסיריה נאכרא, ישמשו ותקינים ונמצאו מתאימים קונבד

 מתייחס אליו.משותף שהאישור ה

ם, על יביחוהמויים שינ, בולובדירה יחת החזקה סות לקבלהמתייחלעיל  7הוראות סעיף  .7.40

 בשינויים הבאים:יף זה, וש המשותף כמפורט בסעכזקה ברהחקבלת 

רת ם מסימיויתחילו  מכרק הוחעפ"י ותף המש שורכשל הות ירחוהאדק הב תקופות .א

 .למקבל הרכוש המשותף  ןבבניי המשותףהרכוש 

 כתבה בתנכרת, אלא אם ניא תחייב את המוכל הודעה על פגמים ברכוש המשותף ל .ב

 .דין ובכפוף להוראות כל ות בבנייןרלי הדיבעהחוקית של  ותםיגנצידי  על

ל יקבמ לעיכוביגרום  הרכוש המשותף, לתקבל סירובע מב שינבמובהר, כי כל עיכו .7.41

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

רכוש ה ונו לקבל אתרצ עלה לחבר דיעלהואי הקונה יהיה רשן. יו והוראות הדינספח

 .ירים ובהתאם לקבל את החזקה בדירתושותף כנציג הדימה
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 לרבותשותף המ חס לרכושוכרת ביהאחריות של המהבדק/קופת ת כי נהלקו הודע .7.42

וככל  ואת הבניינים הנוספים אםהבניין שרתו את פות שישותת המכוערו/או המ קניםהמת

 הראשונה ההדיר לש מועד המסירהמ תחל, לעיל 3.6 יףבסעכמפורט תקבע כך, שהמוכרת 

כן נמסר ל שקודםובלבד  פיםם הנוסבבניין הראשון שאוכלס מבין הבניין או הבנייני

 .(תפותשוהמהמערכות או /ים והמתקנרבות )ל תף כאמורוש המשוהרכ

 בדירהת פום ותוסשינויי

ת ראוהווב מפרטע בקבור ל, מעבירהנויים בדהמוכרת לבצע שיהקונה אינו רשאי לבקש מ .7.43

 . המכרז

טכני( ט ה)במפר לוותר על פריט מבין הפריטים הכלולים במפרט המחייב רשאי יהאכש ורה .7.44

 :טכנירט הט במפהמפורפי זיכוי כסד קבלת ם להלן, כנגטיהמפורו

 ח;מטב ארון              7.43.1

 מקלחת(; בטיה וור, אמלמים )כי סוללות  7.43.2

 ;ונקודות טלפוןקע ת יתמאור, בדות נקו  7.43.3

 ;תורפסת שירדלת כניסה למ              7.43.4

נויים שי ערוךשאי לו ראינהרוכש ובהר בזאת כי פרט לאמור בסעיף זה, , מספקהסר  למען 

 ה. הדיר פרטבמ תוריםיאו ו/ו או תוספות/ו

וי יכלזבתמורה לעיל,  7.44עיף כאמור בסטים ירפתם של תקנתר על הן לווייהמעונקונה  .7.45

ימים  10או  נייןהבת ודויסצוע ב בים שלסיו מיוםלא יאוחר  תורוע למוכרת על וייכספי יוד

 .םהשניימבין  רחאוהמלפי ברה לאחר הצגת הפריטים ע"י הח

 ריםחאלומים מיסים, היטלים ותש .8

שלה חובה אחרים לממ תשלומית והארנונוסים, ימכל ה לם אתלש תבמתחייה החבר .8.1

תו ומאורה, החזקה בדי סירתד למועד מופה ער התקירה עבוהדו ה בגין השטחיולעירי

 שבחהל ההיטחיוב בגין למען הסר ספק, . על ידו ה וישולמוו  על הקוניחול לךואי אריךת

חיוב  החברה. ום עלהתשל חובת תחול זהמת החוחתי מועדל עדאשר אושרה  תוכנית בגין

ועד לפני ממת החוזה אך תיח ית אשר אושרה לאחר מועדבחה בגין תוכנשההיטל  גיןב

ות ו/או זכויות הקלשה פוף לכךבכ אתוזברה ל החום עהתשלובת ה תחול חזקת החמסיר

אושרו  ורה ו/איתנו לחביחה נת המשביבתוכנמות גלות הו/או ההטבוהבניה הנוספות 

 ט. רויקהפת מסגרברה בהח תשות בקקבבע

 אוחוזי בניה ו/בגין תוספת או א/תן וגין היתר הבניה שניהיטל השבחה ב םותשלכי יובהר 

ו/או שאושרו בעקבות לחברה  ות שיינתנול הקלכ ו/אוצול הני ה אוהבנילת זכויות הגד

 .הסכם זה תמעד חתירה אף לאחר מובו החב תישא יקט,פרות החברה במסגרבקשת ה

עירוניים או  החובה למיניהם, תשלומים, ההיטלי רנונות,ת, האהאגרום, יסיכל המ .8.2

 ולוו שיחו/אים החל הוא,ן וסוג שמימכל  האחרים,לומים חרים וכל התשא אוממשלתיים 

ופה לתק(, סים"י"המ לן:עד בית )להיה, לרבות דמי ניהול ו/או וקשר אלה או בדירל הע

 ההקונ יבלין אם קידו, ב למו עוישולנה וקעל ה לוילך, יחואו המסירה חילתה במועדשת
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ה בעחזקה נסירת האלא אם אי מ ו,לאבמועד המסירה ובין אם  את החזקה בדירה

יים המונעים שימוש סביר ם מהותל ליקוייבות שמסי ו/או הונבקות יתלו שאינןות יבמס

ת את בלהרשות המק שתלפי דריקופה הנ"ל סים לתיהמ את ה ישלםקונ. הרה למגוריםבדי

מהמועדים הקבועים לכך יחוי ולא יאוחר א דלל לם,כאי לקבירות לזשי ם,סייהמ לוםשת

 ן.דיב

 תרי המוכעל ידנקבעה מועדים, ם והלומיבנספח התש דרתהכהג כי התמורה,הודע לקונה  .8.3

 ות כל דיןלהוראכפוף בת החוזה. תימם חיופי שהם בשיעורם כסים ויי המבהתחשב בסוג

ו/או  החוזה ימתביום חת ם קיימיםשאינו, ושיוטלככל  ים,ים חדשסיבמ קונהיישא ה

בד בלנה וירתה לקואו למכ/יחסים לדירה ויתככל שהם מ –סים קיימים יבתוספת למ

 דשים החליםין. ובהתאמה, ככל שיחולו מיסים חדי עפ"רה כש דיל רוים עחל ולים אשמיס

 מם.לשל תהמוכרדאג ת תוכרדין על המ"י עפ

 .ןימקרקעוי פי חוק מיסעד כנדרש למובויעור בששה ס רכילשלם מ יבחיה מתנהקו .8.4

 מית מצעואו בא עצמורה בהדישת ת עבור רכיישומה העצמה לערוך את הבאפשרות הקונ

 עין לצורך עריכתה. סוי מקרקשרדי מילמת לפנו ואמטעמו 

  

 ברהכח הח-יצעות בארכישת הדירה, באמל ע ווח מקווןדי גישק, החברה תלמען הסר ספ

 ן:ולו ההוראות להלרי שיחה , ובשל כך,י מקרקעיןיסומק ך בחוכוע להקב במועד

או ו/ ויכל פרט אשרח, יוותוכן הדל הית כלשח החברה מאחריוהרוכש פוטר את באי כ

לרבות  כש,הרובלעדית של רה באחריותו הימסרו לבאי כח החב ,וומכים בים התמסמכה

 ותם. נכולנ

(, ורכישה ין )שבחמקרקע יסויק מוח)ג( ל73ף אם לסעיכי בהת הצדדים הובא לידיעת

מת חתיממועד  ימים 30א בתוך דיווח על רכישת הדירה, הו, המועד ל1963 –תשכ"ג 

 סכם. ההל ע כשהרו

וע ביצרך על ידו לצוהפרטים שיימסרו  של הרוכש לנכונות הבלעדיתמאחריותו  לגרוע ילמב

מים מתקיי םה, הארחבה לב"כ רסורוכש ימהרי שה החברה, ופן מקוון ע"י ב"כאב הדיווח

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

אישור רשויות  ןאות הדיתאם להורהבפשרי ואהקדם כרת בהיא למוהמצחייב לונה מתקה

מס אחר ו/או כל הרכישה  מסא תשלום מלועל ין שום המקרקעהמס מופנה ללשכת רי

 .ושחל עלי

יסים )לדוגמה ח אליו מרשות המשללהי ריםאמושר מסמכים א יא מאשר כה והונקול ידוע

 לכתובתוהמיסים  תדי רשועל ילחו שיו ן( ייתכמה וכו'ישה, הודעת שוכשובר תשלום מס ר

זה  כםהסצוינת בהמ בתו, ולא לכתורי המידע של משרד הפניםרשומה במאגשהיא  פיכ

 מסמכיםלקבלת חריות אכי ה ונההק דעהו כךים. לפיות המיסווח לרשו/או בטופס הדי

 ו/אועד נת שישלמו במומלרבות קבלת שובר מס רכישה על המיסים במועדם  ותמרש

ולמוכרת ו/או לעוה"ד לא די אופן בלעול עליו בהפנים תח רי משרדגמאב בתוכתוון עדכ
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או /והמוכרת ה כלפי או דרישונה כל טענה ו/ה לקהית כך ולא עם קשרל אחריות בתהיה כ

 . אמורה עםמטעם בקשר  ו/או מי דעוה"

י ידו על ישולמ, קהחולו על העסיכוש, ככל שסה, מס מכירה ומס רו/או מס הכנ שבח סמ .8.5

 . רתמוכה

שאי בלבד ו פי חוזה זה שהו החל על הקונה עלתשלום כלהקונה  וםמקכרת בומשילמה ה .8.6

ת הסכום כרת אולמה הקוניב יש תיה,ויוחייבע התוכרת בביצות המא כבעלול לע מושלות

גור ועד יתה לעיל, החל מהיום הראשון לפפיגורים, כהגדר יתריב ספתבתוור שילמה כאמש

מכל בלי לגרוע וזאת מ, נהה הראשועם דרישת ל, מידבפועגור יפשב הסכום ון מלואלפירע

 תרשהמוכ ובלבד ןאו על פי כל דיה ו/ז זהל פי חות עוכרמוקנים למ סעד או תרופה שיהיו

מהלכם לא ע התשלום ואשר בצום ביבטרתב ובכמים מראש י 7ה בת  התרא הונלקנתנה 

לעלות  שיות הרוככומזוע לגרל כדי יעאמור לאין ב האמור. םשילם הקונה את התשלו

  .המקורי ושההנ דו לו כלפיששולם על ידה ואשר עמכנגד התשלום המוכרת  ענות כלפיט

 ונההק הו החל עלשתשלום כלשאת בלה ובת את החהמוכר לעלהטיל אין באמור לעיל כדי  .8.7

גר ולפיך להמשונה ה כלשהי לקלהוות הרשאי כל דין ו/או כדי זה ו/או על פזה חו פי על

 ם.לותשב

ם, ואשר לא ננקב מועד לתשלומ כאמור הנקום הקומהמוכרת בלמו ע"י וששהתשלומים  .8.8

 בדירה קהחזמסירת הה עד לרקובכל מים ממועד דרישתה ימ הבעבתוך ש כרתלמוישולמו 

הראשונה מאותה רשות ו/או מיד עם דרישתה  - סמכתהמוות לרשוקדם לה, מוכתנאי 

או על /כרת ומוה על ידי ידו ו/או דרש עלעד הנבמו -ר גורם אחן ולכל ד הקובע לפי דיבמוע

 המוסכם עמה. פי

, שמלחהחברת  עםחוזים  ונה יחתוםקה, הסכם זהת באחרמכל הוראה מבלי לגרוע  .8.9

 קמן:כדל , רת הגזוחבת יוניררשות העה

 ה( על חוז"חברת החשמל")להלן: רת החשמל לישראל בע"מ חב עם םיחתוהקונה  .א

שלום בכך לרבות תכרוכה עלות הל ל וכחיבור הדירה לחשמ. הדירל לחשמ ספקתאל

  .העל החבריחולו  "םבגין בדיקות ה"טסטי

קת על חוזה לאספהביוב ם ועם תאגיד המית או מקומיה תהרשו םע םיחתוה ונהק .ב

קדת והפ וורבוחי תיהדיר התקנת מונה המים ורבעשידרשו תשלומים ב ויישאמים, 

רשות ל ים שעריפר התבועים בספעריפים הקם לתבהתא ככל שיידרש[]פיקדון 

שאי בד לבו ור במקומו,עלויות החיב רשאית לשלם את רת תהא. המוכהמים

את כרת למו בישיה והקונ יבויותיה,התחיהמוכרת בביצוע את כב על לעלו מםותשל

 יאוחר ממועד מסירת החזקה המוכרת, אך לא לדרישתתאם עלויות החיבור בה

 . אמורום כהתשלמכתאות בגין ביצוע ה אסבלבד שהציגה לקונו

ת ויוהזכית כבעל מוקות המברשים רשנדהעל כל המסמכים  חתוםיקונה ה כן

 תלמוכר אימצים השוטפים. הקונה הארנונה והמיסיסי מי שלוםרך תוצלבדירה 

ל הסכם בדבר חיבור חתם ע, כי גיד המים והביובמתא ר מהרשות מקומית אוישוא
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ם את כל שילו הדירות בזכויומית כבעל השות המקם ברנרש ו, וכילדירת מים

 יאנהינה תר אמור האת האישומצר. הכאמו שומו,רימחל ים השוטפים ההמיס

 נותכההבצע את ל ונה. המוכרת מתחייבתהחזקה בדירה לק רתסימדם למוק

ית ו/או תאגיד המים המקומרשות מים לפי דרישת הנה ההדרושות להתקנת מו

גין וכרת תשלום במהמ בוהביים וד המה ו/או תאגיהעיריי דרשובו יבמקרה ביוב. וה

 ,נ"לים השלומהת למוכרת את בישי , הקונהרווחיבו רתיהדים מיהנה התקנת מו

וזאת בכפוף למתן  החזקה תעד מסירר ממווכרת, אך לא יאוחבהתאם לדרישת המ

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

ן ביצוע אסמכתאות בגיהציגה לקונה ד שבלבו רכאמורתי מונה מים דיהתקנת  בגין

 ..התשלום כאמור

ל חוזה עם ם עחתויהוא ז, ת גפקסאלחברה ר עם שקיבחר להת נהקוהובמידה  .ג

ת, מרכזילרשת הגז ה חיבור הדירהן , בגיחברת הגזוראות פי הגז לפקת חברה לאס

 תידירגז ה מונ התקנת שר עםז, בקהגברת רשו ע"י חים שיידאת כל התשלומ ישלםו

 תגז ישירוה המונ לפיקדון שאת חלקו היחסי עבור , והמרכזית גזה ו לרשתוחיבור

. בדירההגז יכת ן צרש ע"י ספק הגז על חשבומה שתידרמקדכל ן כו הגז, לחברת

המוכרת תהא רשאית גז, לרשת הרו ל את אישור הקונה לחיבוקבת ככל שמוכרת

 כרתהמועלול לעכב את  התשלוםי שאד בלבו ,מקומוחיבור בות העלוילם את לש

 ישתתאם לדרור בהביהחעלויות  תת אלמוכר ישיבוהקונה  ,יותיהבביצוע התחייבו

ת שהציגה לקונה אסמכתאו בדבלו  זקהר ממועד מסירת החוחיא לא אך רת,וכהמ

 .רגין ביצוע התשלום כאמוב

  םושיהר .9

בל ונות שקיבת הביטחשלה וכן ה עפ"י החוזהונל הקחייבויותיו שבכפוף למילוי כל הת .9.1

כל  תע אלבצת ייבמתח , המוכרתזהות חוזה להוראהתאם המלווה ב בנקמה הקונה

נו ממק לאו כל ח קטשהפרוינת על מ יהלים עחיובים המוטלקיים את כל התות והפעול

 וםששותפים, ולריבפנקס הבתים המ קרקעין,חוק המ ראותבכפוף להו  יתןהנ כלכ שםיר

תאם הב ותףדה בבית משכיחיעין קת רישום המקרבלשכונה ם הקל שהזכויות בדירה ע

מן פרקי זעדים הנ"ל ו במניין המוואיב שלאד ובלב ות[דיר]מכר וק ההקבועים בחלמועדים 

בחברה ינן תלויות ור מסיבות שאאמכ שוםיהליכי הר עצוילב ה כלשהימת מניעייק בהם

 ועהעיכוב בביצן כי ביהלג הכיחהו תשהמוכר ובלבד ['פרצלציה וכד ]כגון קיום הליכי

הכל ו ןומקית ע אומנה לתייה הלא לא יכיוה הבשליטתשלא  סיבותנגרם עקב נשום הרי

  . יןכל ד וראותפוף להבכ

י ו הליכר שיושלמה לאח, יעשרוכאמ ותףמשת בידה בה כיחים הדירישושר קונהנמסר ל .9.2

של  ותםחרים באברה והים על ידי החעשאינם מבוצ רמוקדמים לרישום כאמום רישו

 לאר ד אשכי עלכך מודע  הקונה לפיכך, .ראלרשות מקרקעי יש או/ת ורשות המקומיה

 נוממכל חלק או , הפרויקטשום את היה לרה לא ניתן ימור בסעיף זכים כאיההל יימוסתי

 ק המכר.להוראות חו םובהתא בכפוף לוהכף, תשובית מכ
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ת ויכום זתף וכן רישות משוכביקו ו חלום  הפרויקט א, רישללעי 9.2סעיף כפוף לאמור בב .9.3

ב בחישו .המכרחוק ב יםועקבים המועדם לעו בהתאנה יבוצם הקועל ש בדירה החכירה

ת הסיבו ןעות מובהנת יוועדים דחהמן ו במניילא יבואהמכר  קבועים בחוקהמועדים ה

 ע הרישוםובביצ חיותדכי ת הוכיחה ובלבד שהמוכר להלן 9.6 -ו 9.5ם יפיהמנויות בסע

  .קיומןוע את ה למנתיה הילוהיא לא יכ טתהשליסיבות שלא בב נעק מונגר ורכאמ

פשיה ירה חותהיה הד שם הקונה, ת בדירה עלהזכויו וםרישעת בכי  תתחייבמ רתוכהמ .9.4

 .גין הקונהשנרשמו ב אלו למעטכלשהו,  צד ג' ואתא, כנמש, בודעעיקול, שימכל 

 ת,הערו וקה, רישוםוד וחליחא הליכיר רישום תצ"ר, לאח היעשת המשותף רישום הבי .9.5

על ה החלקף ושבת עתב"ות ההוראאם לים בהתהמחויבעבר, יות מיקות הנאה וזכוז

 .ההבניי בות היתרכל דין לר יקט ועל פיהפרו

ברישום ו/או  םבתים המשותפיום הבית או הבריש רםגאשר י וביכל עקונה, כי כהודע ל .9.6

ידי ל ע אם נגרמו ביןת, במוכר יםוינם תלתוצאה מגורמים שאיכ על שם הקונה הזכויות

 הרשותרק,  , אך לאותלרבת, והשונ יותהרשוידי על  ם ו/אום אחריקוני ל ידיהקונה או ע

מכל סיבה  ן, ו/אויהמקרקעם שורי שכתבניה, לתכנון ול מקומיתהוועדה המית, המקו

ה וזח רה שליהווה הדבר הפ , לאראמורת כהמוכ ועד ביצוע התחייבויותמרת, ידחה את אח

 ועביצביות כי דחכיחה כרת הושהמו ובלבד ות לפיצוי כלשהוזכקונה ולא יקנה לזה, 

 .ןקיומוע את תה למניהייכלה  טתה והיא לאלא בשליסיבות שב נעק מוגרנ מורכא םישורה

רת ו/או , במשרדי המוכשום מראובתיא המוכרת ימים מדרישת 21תוך  עיופיה ונהק .9.7

ות ל משרד ו/או רשבכו הנדרשים ו/אכים המסמל ע מהך חתיי עוה"ד המטפל לצורדבמשר

ישום נה בלשכת ריות הקוכום זישורשר פאן, כשיתמו כ, וכמשלתיתו/או מומית מק

"ד או במשרד עוהוכרת ו/ממשרד הב ן,קעימקררישום הבלשכת  יעיופנה עין, הקוהמקרק

טפל המד עוה" המוכרת ו/או עו ע"יבשייק במועדיםהקונה, ום הדירה ע"ש שהמטפל ברי

כל על  ת חתימהמטר, לכתבאש ובים מרימ 21בהתראה של  ומשעל  ישום הדירהבר

ה על רבדיות הזכוי רישום כבית משותף ולצורך םצורך רישורשו לידש דין"י פע םיכמסמה

תף רישום בית משו מסמכי תקנון,ר מכר, שה, טופס, שטהרה, בקצת כל הבולר מוש

ך אחר, כפי סממ ה וכלחוזה, הסכמיתוף, ש כםח, הסית משותף, ייפוי כב ותיקון צו

קיום מצד הקונה ב עיכוב. כל ף זהעיבסת יוהמנולות פעוביצוע העת לשם מעת לרשו שיד

ש כי בהתאמה. מודג ונטית,ושום הרלריה לתביצוע פעובה ם לדחייזה יגרוהוראות סעיף 

פי תיו לויוייבהתח נה ישלים את כלשהקו קונה טרםשם הבדירה לא תירשמנה על  הזכויות

 זה.  חוזה

 תועודהת ,יםמכהמס ת כלל א"ד המטפאו לעוהרת ו/למוכ הקונה ימציא, כןו מכ

ו תייוכוישום זרך רלצו כם זהעפ"י הס ה להמציאםעל הקונהדרושים, ש ישוריםוהא

מס ר ושך לא רק, אית, לרבות, אהרלוונטיו כל הרשויותב ו/או המקרקעיןם רישו בלשכת

יסים כל המהמאשרת כי  תומיהמקות , אישור הרשרקעיןהמקסי בפנקרכישה לרישום 

המס,  עד לתום שנתירה, החלים גין הדבזה ווזה ח יןבגם יטליו ההו/אשלומים ו/או הת

קונה ה על שם הדירשום הזכויות בות לרידהתנג כלת שור ין לאותהא כימלואם ושולמו ב

 יא הקונה כל, ימצעילר להאמולי לגרוע מכלליות במם המקרקעין. ה ללשכת רישומופנ
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י פור לכאמ וםישהרע ביצוורך לצ שיידרש אחר כפימסמך ו כל היר, אישור אתצ לה,קב

 ק(נובת בלטו תייוזכו ד אתעבש ונהשהק )ככלתא שטר רישום משכנ ותת עוה"ד לרבדריש

  .ם זהל בכפוף להוראות הסכהכו הכיוצא באלועד בית וורי איש

ונה די לפטור את הקכן, להל 12.3 בסעיףפורט כמ זר,י חופוי הכוח הבלתיתן ימאין ב

 זה.בסעיף  בויותיוהתחיימ

מילא ה לא ונמת שהקהקונה או מחמת מחדל של וצע מחבשלא או  וםישהרכב התעאם  .9.8

 ך שהדבר יהווההרי פרט לכ ,ללעי 9.7סעיף התאם לבויותיו יבחיהתמלוא  ד אתבמוע

על נה תחול ות בידיה,ת הנתונופרוהתל את המוכרת בכ יזכה ר, אשוזה מצדוהפרת הח

לפטור  יך בכדיה בכא יהאך ל. ת(אגרוים ו)לרבות מיס כךות מהנובעצאות הקונה כל ההו

 אמורב יןה. אנמצד הקוה יעמנת האחר הסרכויות להזלרישום תחייבותה מוכרת מהאת ה

 .י החוזההמוכרת על פ יותיו כלפיבוייאת הקונה מקיום התח לפטורזה כדי בסעיף 

הנדרשים  מכיםהמס המצאתו אי י הרישום ו/אסמכל מונה עחתימת הק צאה מאיותכ אם

 ו עיכובונה ו/אאה ממחדלו של הקוצכתהם, ו/או ק מחל או/ו לעיל 9.7ף עיר בסכאמו

ספי לרבות בגין כל למוכרת נזק כהקונה ייגרם  חדל שלמה ו/או עשממע ום הנובשריב

ות ובעהוצאות הנרבות כך, לשל ת במוכרים שייגרמו לוההפסד , הנזקיםצאותההו

מכל  י לגרועמבל והכל ,נהקומהבעו לתו כרת זכאיתהמו תהיהאחר, נזק  או ערבויותמה

ל ילע מוראין בא ח כל דין.כומ ו/אוזה  זהחוה מכוח וקנים לסעד ו/או תרופה אחרים המ

 .גין האמורת טענות בעלולה הקונה להתגונן ו/אוכדי לגרוע מזכות 

מת הא ממוקת בוין הבני ת לרשום אתמוכרת רשאיי ה, כהסר לקונמנ, הסר ספק עןלמ .9.9

 הנוספיםהבניין ו/או הבניינים חד עם יבאו , נפרד שותףמ יתכבה זה, חוז נשואה הדיר

ולאור  רתשל המוכ הסבירדעתה  קולשי , לפי(םאו חלק לםכו) קעיןהמקר לע שיוקמו

הוראה תף המשוהבית ון תקנרה לקבוע בחבה יתאתהא רשותפים מש ניםקיומם של מתק

לל ם לכיפותמשה קניםוהמתת החלקים חזוקת לתמשותפת על נציגוקיומה של  בדבר

 פרויקט.ה

יבת יכרת מתחמוה ף,משותבית כ וםתן לרישאינו נימקרה שבו הדירה הינה בבית שב .9.10

 רקעיות מקאו ברשו/ עיןבלשכת רישום המקרקירה כויות קונה הדירה בדם זישולר

עיף ור בסד כאמוקה ואיחושום חלועד רידשים ממוה חשישם מתוחר , לא יאואלישר

קונה, ממועד העמדת הדירה לרשות ה וא, 1973-של"ג(, תתויר)דכר המ חוק ( לחוק1()ב)א6

 חר. פי המאול

רה, חכירות וזיקות זהום המקרקעין הערות ארישכת בלשום שלרשאית ר יהתה כרתהמו .9.11

ים טח, ו/או לגבי ששותףוש המהרכאו המשותף ו/ יתהבו אעין ו/המקרק על נאהה

 דעתה י שיקולעפ" רשנהדישתי כפמהם חלק או לגבי /ור והציבכלל  שימושהמיועדים ל

רות אח רותעלי דיב)לרבות ר בוציבר לכויות מעטחת זהבל היתר , ביןהסביר ובהתאם לדין

, מוש בשטחיםת שייול(, זכולעי 3.6 ףסעיינים הנוספים כמפורט בבפרויקט או לבני

 ת אוירות אחרושל דושם לשימ נועדוטרנספורמציה שר כות, לרבות חדבמערנים ומתקב

אינם ו/או ש סמוכים או של בעלי זכויות במקרקעין טבפרויק חריםים אקלח ליבעשל 
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 או הסביר לפי שיקול דעתה . כן תהיה המוכרת רשאיתרביהסעתה דפי שיקול ל ע כים,סמו

אחד מן  ת בכליות המקומית זכולרשועביר לה או/, להקנות וויותהרשרישות תאם לדבה

 . המדירה עצנה בהקו תוויזכה פגענא תיובלבד של עיל,ור לם כאמהשטחי

ן מקרקעיהחלוקת  תהטרשמלה וצע כל פעשום, לבאחר הריהמוכרת תהיה זכאית, אף ל

 פםרויר ו/או צרכי ציבוצם למחדש והפרשת חלקים מה איחודם ו/או חלוקתם או/ו

באמור שאין  בלבד, ותומיאו הרשות המקדרישת רמ"י  ילפ ל, והככיםסמומקרקעין ל

יו, ה ובנספחיאורה כפי שמופיע בהסכם זת אורה ו/ת הדיות אנלש כותזרת הלמוכלהקנות 

 לעיל. 2.5עיף בס רומים כאשינוי טלמע

השלמת  אחרירשם רק להמשותף י יתבהוכי ייתכן  הודע לקונהגרוע מהאמור לעיל, י למבל .9.12

 מעבראו זכות אה ו/קת הנרה ו/או זיאית לרשום העשרכן, כי המוכרת ם ווספים הנייניהבנ

ת י לרבושצד שלי לטובת כל, אשר ייבנה במקרקעין ציהרמפוטרנס ו חדרו/א ןקעימקרהעל 

 תוכרשל המ הסבירשיקול דעתה חברת החשמל, לפי  ו/אומית המקו תאו הרשו/ו ורבהצי

י כמה בלתנותן הסוהקונה  מכותוסהמ הרשויות תרישוד הדין ,עתב"ה להוראותובכפוף 

כך, אם רש לצורך מסמך שיידכל על  םוחתוי ,כנ"למים לבצע את הרישוחוזרת למוכרת 

נוספים, בנוסף  םטחילש ותדות מיוחיכוז ההחוז נה עפ"יקנו לקו. אם הווככל שיידרש

 ויותהזכ נייתהמוכרת להקעל תפ מחסן, ג ו/אוו גו/אעצמה, כגון: מקום חניה לדירה 

ת ת אחרפטימש ךאו בדר הצמדה נה רכש, בדרך שלככל שהקואם ו ,טחים אלה לקונהבש

 . ןידפי  לע

 םתם חלקיולאט רין, פהמקרקע תו בחוקחלק יחסי ברכוש המשותף, כהגדריוצמד לדירה 

 ו בצמידותתף ויוצמדמשוהמוכרת ממסגרת הרכוש ה תף, שיוצאו על ידיבית המשומן ה

והכל בכפוף  שותףהבית המ וים שללאגף מס מות אוסוילדירות מ או ירהוחדת לדמי

 .ןדי להוראות כל

 ח הרצפהשבין שטקרוב ככל האפשר ליחס  -ן, פירושו הלחוזה זה לבו ף זהיבסע, סי""יח

תיקון כל )לפי העניין(, בכפוף ל של כל הדירות בבית המשותף הרצפה בין שטחלירה דשל ה

 קרקעין.ם המשוירעל פקח י המדרש על ידייש ס זה, כפיביח

חלקים  ותףהמש שרכוגרת הממסיא זכאית, אך לא חייבת, להוצ וכרתכי המ נהלקו דעהו

ויר, וג אוזי מיתקנים, ממאו ה סקקני הרקעין, קירות חיצוניים, מתשל המק תי בנוייםבל

, או חדר ציהטרנספורמ סנים, חדרמח דרכות וכיו"ב, מרתפים,מעברי חניה, שבילים, מ

 ור,או מאגר מים ו/או חדר גנרטת ו/משאבו דרו/או חורת, חדר אשפה תקשאו חדר /בזק ו

ו אלו ניות,רים ובלתי מקורים, לרבות חשטחי חוץ מקוו, ו, אם ייבנותףהמש תבבישייבנו 

תינתן או ו יהיו בבעלות המוכרת משותף בפרויקט ו/או ימכרו אבית ההלדירות צמדו וי

 רתל המוכש הסביר לפי שיקול דעתהכל בור, והיו זכות מעבר לצקת הנאה אזי בהם

 ור לעילל שטח כאמלהצמיד כ איתת רשרמוכתהיה ה, כן . כמובכפוף להוראות כל דיןו

. כן תהיה דיןכל הוראות לכפוף וב סבירה עתהול דיקש ל לפילדירות אחרות בפרויקט, הכ

לחניה, חניה, מעברים  ים,מוש לשבילרויקט לשיכרת רשאית לייעד שטחים בפהמו

 יות(רולאטנות סלנ)למעט א, מתקנים כגון אנטנות יבורנון וצגישטחי  ים בין הדירות,עברמ

דדים ו לצא/ו קומיתת את הזכויות בהם לרשות המן להקנוקת גז, וככלים לאספומ
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אף  וכרת תהיהור בדירה ובין אם לאו. המבין אם השימוש והמתקנים קש , וזאתייםשליש

ן המוסכם. תקנוסגרת הבמלעיל,  לשטחים, כאמורגע ות בנוחדיובוע הוראות מלק רשאית

הסכם זה ונספחיו על פי בדירה ונה זכויות הקנה תפגע שלאפוף לכך הינו בכהאמור לעיל 

כאמור  פעולותשיר של הקונה בדירה ווש הסבשימאת המנעו לא יר מוות כאוכן שפעול

 ן.  תבוצענה על פי הדי

ת ת רשאיכרתהא המול שם בעליהן, ט עבפרויקת רורישום כל הדיאף לאחר שלב בכל  .9.13

ות ידוין והצמנוי התקנולשיאו /וף, ית המשותישום הבגיש בקשות לשינוי צו רלה

הדירה ברכוש ו חלק ו/אותף ש המשהרכול ש משותףוחדות ו/או לשינוי המכנה ההמי

כל או חלק את המשותף, וגרת הבית מהכללת מבנים נוספים במס המשותף הנובעים

את  , בלי צורך לקבלהבניה היתרו/או  ותת הרשוידרישב"ע ו/או בכפוף לת וראממה

פיע ות לשנות את הדירה כפי שמורת הזככהקנות למון באמור לשאילבד בו  מת הקונההסכ

ר , למעט שינויים כאמוווניהמיקומה וכי דל הדירה, שטחה,גו ות,לרב חיוובנספזה  זהחוב

 לעיל.  2.5בסעיף 

לחוק  שבתוספתצוי נון המתקבסיס ה , עלףית המשותתקנון לב וםישפעל לררת תוכהמ .9.14

המוכרת (. ון"תקנה" )להלן: רותק המכר דילחו 6ף יסע להוראות ובהתאם המקרקעין

ת הסדר נון הפרויקט, ובכלל זהם לתכייתאכך שנון, בתק ותאמצע התתהא רשאית לב

וברות מערכות העת והו החלפת הצנריקת, תיקון ארה לשם בדאפשרות מעבר ושימוש בדי

צב מה חזרתהף לבכפוו וראמלות כביצוע השירותים והפעו צורךממנה לו כל חלק בדירה א

 פרעהיעת הלמנ מץמאיעשה ום מראש עם הקונה ובלבד שי, תיאןככל הנית ולקדמות

והתנאים  לעיל 9.12המיוחדות הנזכרות בסעיף  וראות בדבר קביעת הצמידויות, הונהלק

חת זכויות המוכרת, הבט וש בו,אופן השימרכוש המשותף והזכויות בות, ווים לצמידויהנל

 . א בזהוכיוצ ןם במקרקעיויות אחריזכ בעליוית ות המקומרשה ה,נהקו

 ל, תהיה המוכרת רשאית לקבועור לעיכאמרת, המוכ ה שלתייות זכומבלי לגרוע מכלליו .9.15

א ובלבד של מראשה מסכים לכך חלקן, והקונ , כולן אובתקנון את ההוראות הבאות

 : זה ונספחיו הסכם על פיות הקונה זכוי תפגענה

ן שהוא כל אופבאו ימנע /שיפריע ו רה,בדי ולשהשימוש כ האוסרותהוראות  9.15.1

שימוש שיהווה סיכון , וכן יקטבפרוירות ר הדיתב ביריםשימוש סביר והנאה ס

עלי ות בי כלשהו, לרבאו לצד שליש/למוכרת ו ו/או מטרד על פי כל דין, בטיחותי

 ויקט. בפר תהדירוקים ביתר ות ו/או המחזיהזכוי

 כלשהם. עי פרסום אמצים וטשל נה להציבעל הקו הוראות האוסרות 9.15.2

 אוסרותת הוראותף, ההמשוש כוחי הרטלטלין בשטיאוסרות להניח מראות ההו 9.15.3

הדיירים  אוסרות עלים בבית המשותף והוראות ההפרעה והטרדה של יתר הדייר

 וץ לה.ו מחאדירה ניים של הבקירות החיצו ים וחפציםסימניג או לקבוע להצ
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ם יים שהכל שינו ,ךיידרש לכש כלכ ,ןיכד היתריבל מבלי שק וכש לא יבצערה 9.15.4

ל ש למנטיםבא וייםשינלרבות  נייןהבל הפוגמים במראה החיצוני ש

הניקוז, הביוב, ל, המים, ויר, החשמוכות מיזוג האערבמהקונסטרוקציה בדירה, 

 3.7מהוראות סעיף ע מבלי לגרוו ף לדיןאלא בכפו ,של הדירה ייםיצונבקירות הח

, תוסר הקונהע"י  מורנויים כאבוצעו שיל שיי כככ, תהר בזאובמ. להסכם זה

  .דבבל םייינושו הבוצעבהם  טיםלאלמנ אחריות המוכרת

ותיה ובחזיתשל הדירה יצוניים נויים בקירות החיהוראות האוסרות לבצע ש 9.15.5

ההיתרים או ישורים ו/ו/או האשיונות יל את הרלקב בלימת( )פתחים וחלונו

 .הלהסכם ז 3.7סעיף אות מהור רועומבלי לג הדרושים עפ"י כל דין

 מששסוככי נת התק בדברראות והוונות לת בדבר התקנת סורגים על החהוראו 9.15.6

 .בכפוף להוראות כל דין

ת צאות הדרושות לאחזקכל ההולהשתתף ב יבות את הקונהוראות המחיה 9.15.7

 לעיל. 9.12ף אמור בסעייחסי, כותף, לפי חלקו ההמש כושרה

 ום על, לחתהקונה ך בהסכמתצור ללא ,כותמוכרת בזהוראות המזכות את ה 9.15.8

ות יים או לתוספו, לשינריםלהיתתף, ת משובי רישום בקשות לשינוי או תיקון צו

 כדישלא יהיה בכך ב לבדוב זה ל פי חוזהף לזכויות הקונה בדירה עובנייה, בכפ

 .הניומה וכיוודלה, מיקגו ת שטח הדירה,ות אלשנ

כאמור  זה אות חוזהורלה תאםהבוט הציב שילהוראות המזכות את המוכרת ל 9.15.9

 . 3.11סעיף ב

 וחדר תקשורת, אל בע"משרמל ליהחשחברת של נאים השתוספת לעניין חדר  9.15.10

 החשמל.עם חברת  ויקט, בנוסח כפי שיוסכםרבאם יוקמו בפ

 תף.הול הרכוש המשווני זקה , החהוראות בדבר הפעלה 9.15.11

פגענה תילכך שלא למקובל ווביר , לסדין וראות כלהינה כפופות להוראות התב"ע להת 9אות סעיף הור

  .של הקונה בדירהימוש הסביר שעו את המנלא י מורות כאפעולשו הז זכויות הקונים על פי הסכם

 שירותים ואחזקה .10

זקה שם אח, הדרושים לותסבירה ותוהפעולהסבירים ים ל האמצעינקוט בכ הקונה .10.1

 וש לאותןמלשי ראוידר וקין, מסוכל חלקי הרכוש המשותף במצב ת של ירה מתמדתושמ

 וכרת לאהמ. כתבה בלקונ נתנושיי קהעדו ובהתאם להוראות התחזוהם יו הםמטרות ל

לא חזוקתם תף ככל שתנים במתקנים שברכוש המשותהיה אחראית לבצע את התיקו

ורמים שאינם י גיד-וצע עלו/או תב בכתבשייתנו  חזוקהת התווראבהתאם לה תבוצע

יות המוכרת על תחייבויום הוף לק, בכפכרתוי המיד-לאש עאושרו מרמוסמכים ואשר לא 

 .כרק המחופי הוראות 



37 

 , מ"בע נהריהרדן הי גשם
  515869469ח.פ.       

 

מור אלעיל ובכפוף ל 9.12סעיף פי חלקו היחסי )כהגדרתו ב לשתתף, עלהחייב מת הקונה .10.2

 כל ף להוראותובכפו ףהמשותת הרכוש לאחזקשות והדרלן(, בכל ההוצאות ף זה להבסעי

 .דין

 העברת זכויות .11

וכן תהיה זכאית להעביר רויקט בפקרקעין ויותיה במות זכבד אלשע יה זכאיתמוכרת תהה .11.1

זולתה, מבלי וזה לכל אדם או גוף משפטי חשלפי ה יהחובותאת ו/או תיה כויוז את

 פגענהלא ת חוזה זה על פיונה קת הלכך, ובלבד שזכויוהקונה  את הסכמת שתצטרך לקבל

 . עבירהשה תויבויהתחילמילוי הקונה מוכרת תישאר ערבה כלפי ההש בכפוף לכךו

 מסמךותו שאבלבד ש וידרו לווההמ בנקמסמך אשר השת המוכרת, על ם, לבקהקונה יחתו

 הלוואה.כמי י ו/או הסווובלות במסגרת הסכמי לילא יכלול הוראות שאינן מק

 חמש ד שלישי במשךלצ תיו בדירהת זכויולהעביר אשלא למכור או  הבז הקונה מתחייב .11.2

ממועד שנים  [7]  שבע במשך או הדירהבגין  4פס טותן ני וב םוחילתן בישנים שת [5]

לכל החלטה )או בהתאם  המוקדם מבניהם לפי -ירההדרכשה ה נשבגינ רלההגב יההזכי

אשר  ר עם האמור,בקש רת,ו/או רשות מוסמכת אח שראלמקרקעי י צתאחרת של מוע

ם ר תולאח ת זכויות, ולרבות הסכם להעברבהסכם זה(נה קשרות הקול על התתחו

בגין כי קונה וע ליד ות.אמורתום חמש/שבע השנים ה ת לפניאשר נכר שנים,שבע /חמש

ה קנס בסך ל על הקונטיינוי והשיכון הזכות להת סעיף זה, עומדת למשרד הבוראורת ההפ

ד שלישי למטרת לצ את הדירה להשכיר רשאיהיה עם זאת הרוכש י יחד₪.  250,000של 

זר  כויות בדירה לנתיןאת הז העביר או למכורל לאש ייבמתח נהקוה מו כן,כ מגורים בלבד.

ד הימנו נפררף לחוזה זה כחלק בלתי המצובות ייההתח כתבראות להו בהתאם אלא

 .'הומסומן כנספח 

 את או לאחריםר לאחר אי להעביהקונה זכיהיה  ,עילל 11.2קופה המנויה בסעיף בתום הת .11.3

שום זכותו בלשכת רישמה רם נראם טגם  (,הנעבר""זכויותיו לפי החוזה )להלן: 

בתנאי שמילא אחר ב, וכן תבכראש ו, ממלווהה בנקרת והמת המוכקרקעין, כפוף להסכהמ

ים תנאשהקונה, ימלא את כל ה נאי מוקדם, ובתויותיו כלפי המוכרתהתחייבכל 

 מוקדמים הבאים:ה

 כדין בינו לבין הנעבר. תוםסכם מכר חמוכרת הימציא ל 11.3.1

וכרת את מלוא ילם למלהוראות חוזה זה ושאם רה בהתיבד החזקהאת קיבל  11.3.2

 עליו בהתאם לחוזה המוטלים יםהאחר מיםהתשלוים וכל המסתמורה, את ה

 .הז

ל כל עזה החובויותיו של הקונה לפי כל התחיי תב אתבר קיבל על עצמו בכהנע 11.3.3

 ף נספח ב' להסכם זה. צורבנוסח המ פוי כוחתם על יינספחיו, ח

שייקבע על ידי בנוסח ברת זכויות וחובות הע ל כתבע תמוהנעבר יחהקונה ו 11.3.4

 ה.כנות בעסקאות מסוג זברות משחב מקובלוכ נהוג נוסחיהיה  אשר המוכרת
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 ישתרכ ם הנדרשים ממנו במסגרתם והמסמכיישורייא למוכרת את כל האהמצ 11.3.5

על וכל מסמך אחר שיידרש  ישהשור מס רכרק, אי ר, אך לאהדירה )בין הית

ואשר  רת לקונהמהמוכ צורך העברת הזכויותן למקרקעיהלשכת רישום ידי 

 .(ם זההסכ ה עפ"יחל על הקונ

המתאימים בקשר עם  ישוריםיאו למוכרת את כל האעבר המצנוהקונה ה 11.3.6

 מס רכוש,רה, מס רכישה, ימכ מס לרבות אישורי מס שבח, הזכויות, העברת

ית,  באישור ועד השבחה( ות )לרבות אישור היטל הומיהרשות המקאישור 

 צ"ב.כיוו

 ח עליקוצו הפוע בור הקבטיפול בשיעעוה"ד את דמי הו/או לישולם למוכרת  11.3.7

רישום העדר ירותי נותן שירות ברבי לשרותים )קביעת מחיר מכים ושירמצ

 .1999-ש"סהת יות בפנקסי המקרקעין(,זכו

 

ה, א בדירהלוואה המובטחת במשכנתנה ה נטל הקושת הדירצורך רכיבמידה ול 11.3.8

כנתאות ר מאת הבנק למשת אישוימציא הקונה למוכר יל,לע 5יף כאמור בסע

הבנק  סולקה במלואה או כי אה הנ"לוולכי הה ידוהמע וכרתופנה למהמ

 כי רה,נכס אחר ולמחיקתה מהדיהמשכנתא לרירת למשכנתאות הסכים לג

כנתא, אם יהיו כאלה, המשולמחיקת  עברה זונתאות להתנאי הבנק למשכ

 כנתאות.נק למשתחייבויות שנתנה לבמה משוחררתוכי המוכרת  תמלאו,נ

לדרוש שהקונה רשאית  רתכיה המותהעיל, ור ליות האמגרוע מכללמבלי ל 11.3.9

ך, לרבות יפוי כוח על כל מסמחתמו ימציאו כל אישור ויהזכות ומקבל 

ת לשם שמירת וכרעל ידי המ יידרשורת, כפי שמי שתורה המוכל ניריונוט

ה כנהוג מך יהינוסח המס ל ההעברה.ן שיל ונכולשם ביצוע יעוכרת וזכויות המ

 .ג זהסואות מבעסקמשכנות ל בחברות וכמקוב

ת הערת מחיק או ימציא אישור על/קיבל ולמוכרת את הבטוחה ש נה ישיבקוה 11.3.10

בטרם יות כוהועברו הזשככל שנרשמה. ל ככם וזהרה שנרשמה לטובתו, אהא

הוראות  קיוםו לווההמ בנקכרת והור המוובכפוף לאישזקה לקונה הח נמסרה

ר עבנה והנוקתימת הוף לחבכפ ותערבויעבר הסבת ומצאו לני הלן,ל 11.4סעיף 

וכרת את למ נעבר /עבר ישלמו לגוף הונה והנהנדרשים וכי הקמכים המסעל 

 .ותערבויהסבת ך הרלצוים הנדרשים הסכומ

סף על מותנית, בנו דירה,החזקה בהקונה לפני מסירת  ותויכי העברת זכבזאת  ובהרמ .11.4

מים ווהתשל התמורהוא למ עיף זה לעיל, אף בהשלמת תשלוםבסור קיום מלא של כל האמ

רים, קבלן י מוצויות, ספקלצדדים שלישיים כגון רש ותה זה, לרבות התחייבויוזפי ח על

ת הסכמה מפורשת בלבקמוכרת, וכן ע"י ה קונהול הבטוחה שניתנה לטבביוכיוצ"ב, 

אשר יהיו רשאים לסרב ווה, המל בנקוה והשיכון הבינוי, משרד מוכרתשל ה ש ובכתבמרא

לפי שיקול ם יבתנא םלהתנות את הסכמתאו /ו ירסבהתם עיקול דל פי שר עאמוכלהעברה 

 .סבירה םדעת
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לצד  הזו על פי החוכויותיותיו בדירה ו/או זזכוי תעברר ומצהיר כי ידוע לו שהאשהקונה מ .11.5

יו, פרט סעיפ זה לעיל על תת 11.3סעיף  התאם להוראותן, שלא באו מקצתשלישי, כולן 

ן יום, בסודית של החוזה ותגריפרה ה גם הוף, מהוכל תוקרת וחס להיותה בטלה ומבוטלת

סעד ו/או תרופה לכל  ףנוסה קיבל מהמוכרת, וזאת בונבטוחה שהקהיתר, לביטולה של כל 

 ן. כל די ה ו/או על פיפי החוז וכרת עלנוספים המוקנים למ ות אחרים ו/אאו זכוו/

 חפוי כיעורכי דין וי .12

 ו/או כל מרעננה רועי הרםעו"ד  ו/או ןית מוצקין מקרקור-בל עוה"ד רועי שושני ו/או בני .12.1

ין הסכם זה ו/או מו"מ ילענ(, הודיעו לקונה כי וה"ד""ע – ןלהל) עורך דין אחר ממשרדם 

במו"מ זה  להיות מיוצג קונה רשאיד וכי הבלב צגים את החברהיתו, הם מילחתימ קשרב

יך לבכל ה ד מייצגים את החברהוה"כי ע החשבונו. הודע לקונ ע"י עורך דין אחר ועל

בות הליכים ה, לררלדיר שר להסכם זה ו/או בקשקקט ו/או בשר לפרויור בקהקש

נה ולקוח יהיו כאלה, ", ככל שחוהקונה נגדלרבות הליכים משפטיים כווג משפטיים מכל ס

 כך.כלשהן בגין  היו טענותלא י

 רה ע"שרישום הזכויות בדי תף,ת משויה"ד יטפלו ברישום במבלי לגרוע מהאמור לעיל, עו .12.2

טרחת עוה"ד -כרשין. עקרקהמכזאת[ בפנקסי רישום  הא ]אם תהים המשכנתורישונה הקו

ם וכהסו ממחיר הדירה א וספת מע"מבת 0.5% -ולות הנ"ל, בסך השווה לעהפ בגין ביצוע

ע"ה תשהת(, והגבלת גובה ההוצאות המשפטי))דירות(  המכרנות לתק (1)2הקבוע בסעיף 

מד ירות לעוה"ד במעישישולם ע"י הקונה  -ביניהם הנמוך מ לפי –תוספת מע"מ ב ,2014

הגבלת )( )דירות נות המכרף לתקפוכבל והכ חשבונית מס כדין כנגדהסכם זה, תימת ח

 .2014"ה ת(, תשעוות המשפטיאבה ההוצגו

ד, עוה" כח בלתי חוזר לטובתפוי יימתחייב הקונה לחתום על  זה תימת הסכםבמעמד ח .12.3

עולות ך ביצוע הפי הדין הנ"ל להיות לבאי כוחו לצוראת עורכ מסמיך הקונהסגרתו במ

 הכח יהיו פיכי מיו לתי חוזרופן בבאואש פוי הכח. הקונה מתחייב מריבי ורטותפהמ

מחויב לעשות לפי הסכם וא פעולות שהאת כל הורק  אךו שות בשמעמוסמכים לורשאים 

הוראות הסכם  פועל שללצורך הוצאה וזאת להכח  פויייכות לעשותן כלולה בושהסמ זה

, הזהרהמשכנתא או רישום הערת א ישום, ררהיקונה הד ם זכותו שלרישו, לרבות בלבד זה

נה ויות בשם הקות זכרי העברטכם ו/או שסקנון מוף ו/או תתשוי בית מעל מסמכ חתימה

ווה ועל המל נקבול הווי מפי הסכם הלי-או על/ה זה ות זכויות החברה עפ"י חוזבטחוכן לה

, ציותפרצל ישום, לבצע ררוכשיהןה לרשום את הדירות בפרויקט על שם לאפשר למנת 

מחיקת וד וקט, ייחהפרויון נוי לתכקנון המצות בתאמתע ההצמדות, משכנתאות, ביצו

ו/או  וזה זהוכל פעולה אחרת בהתאם לחערים -בניין ויים בתכניותרה, שינאזה תהער

   (.הכח"פוי י"י -ן מתו )להלה להגשהדרושו/או הנובעת ממנו 

 לי כחרר את הקונה מלהופיע בפני לשנה כדהקו ניתן ע"יי הכח שיפוילמען הסר ספק, אין ב

ימים מראש  21מת של מוקד וף להודעהובכפשיידרש ככל  סד,וו/או מאו גוף /שרד ומ

 ה. חוזה זביצוע פעולות הקשורות ב לצורך לפחות,
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ר מטעמה לביצוע כל הפעולות לתי חוזכח בד ייפוי י עוה"ה לידי מסרהחברה מצהירה כ

כל תא, ככנשת מהדירה על שם הקונה )לרבו ישוםף ולרמשותם הבית הת לרישוהדרושו

 כזו(.שתהא 

י הסכם זה, ו/או ש על פת הרוכשמירת זכויו וח, תוךי הכושימוש ביפעשו עוה"ד יר כי ובהמ

ה הודעה סר לקונתימ –הקונה  זכויותגוע בדי לפבמידה ויהיה בכך כ ל דין.על פי כ

 מוקדמת על כך.

ו ומטעמו מבש מהקונה למיופי הכוח לפעולזרת תי חוה בלווה הוראף זה מההאמור בסעי .12.4

ל היתר שובין  ות צד שלישי,ל וזכויהואי לתי חוזרתיא באה זו ה. הורכוחהייפוי על פי 

 המוכרת, תלויות בכך.

 תרופות פרות וה .13

)תרופות בשל הפרת חוזה(,  החוזים חוק ו הוראותה יחולסכם זאות העל הפרת הור .13.1

 . 1970 –תשל"א 

אחר  לוםשבכל ת ו/או ור(לפיג 7 -ם ה)החל מהיו בתשלום התמורה יחורשל א יום בגין כל .13.2

ם למוכרת ריבית נה לשלויב הקלק מהם, מתחיו/או ח ה זהזנה לפי חוהקו חייבבו 

רעונו יפ לום ועדלתש עד שנועד, מהמויומי בסיס תה לעיל, מחושבת עלכהגדר פיגורים,

 המלא בפועל.

 לשלם רהבהח ברה לפי חוזה זה, מתחייבתת החחייב ם בובכל תשלואיחור  בגין כל יום .13.3

לום עד לתש, מהמועד שנויס יומיל בסע, מחושבת לעילהגדרתה ים, כגורייבית פלקונה ר

 ד פירעונו המלא בפועל.וע

 .בוטלמ .13.4

ימים  10ממנה העולה על  או חלק מורהשלום התיחור בתכי אמוסכם נוסף לאמור לעיל, ב .13.5

הודעת ן י מתת הזכות לבטל את החוזה ע"רת אלמוכיקנה ת אחרת, יסודי או כל הפרה

. לא יום 10בתוך  ת ההפרהן אתקמהקונה ל וכרתדרוש המבו תנה שוכתב לקב התראה

ה ת ההתראמסירמיום  10זה כבטל עם תום שב החוונה את ההפרה, כאמור, ייחיקן הקת

 .קונהביד ל

 רוכשלם הש, ישמצד הרוכסודית בטל את ההסכם עקב הפרה ית תשהמוכר במקרה .13.6

ד ממועצמדה ה פרשיפת הסתובה, מהתמור (חוזיםא שני) 2%סכום השווה ל  תלמוכר

ביטול  קבועים מראש בגין הוצאות יצוייםום, כפהסכ עד תשלוםועד למוכם הסחתימת ה

 תל פי הדין ובכפוף לו. המוכרע תמוכרנה לסף המוקסעד נו מכל לגרוע ההסכם, וזאת מבלי

 סכומיםה מתוךלעיל אמור פיצוי המוסכם כום הת סכא הבתלטו לחלט תרשאיהיה ת

 .כשהרו יע" הל ששולמו

שר לא תוקנה כאמור, , אונההקע"י ית הפרה יסודהפרתו  גיןב את החוזה חברהה הביטל .13.7

 :ההוראות המפורטות להלן יחולו
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או בטוחה אחרת שקיבל מהמוכרת או  ערבות ר כלרת לאלתיר למוכיחז הקונה .13.7.1

 ה זה.חוזמלווה בקשר עם ה בנקמה

ו/או שעבוד  תאמשכנ ה בדירהונת הקל זכויועבצו במועד ביטול החוזה יר אם .13.7.2

 14 יסירם הקונה בתוך -או על ובין אם לבפואם נרשמו ולים, בין עיקאו חר ו/א

גרוע מבלי ל .למשכנתאות נקרה לבבהח על ידי השבת הכספים ימים מיום

בות תוך ה, לרעולאית לעשות כל פיה רשתה מחובת הקונה כאמור, המוכרת

 ו ביטול הערותא/זה וויטול החב לשם ר תידרששח, אשימוש בייפוי הכו

לטובת הבנק נותן  ת הקונה ו/אוטובמו לשנרש ו המשכונותו/ארה האזה

בטוחות או ביטול ה/ו כונותהמש או ברשםבלשכת רישום המקרקעין  ההלוואה

על כל  יחתוםנה . הקולעיל 6יף "י סעעפ האחרות שניתנו, אם ניתנו, לקונה

רך ביטול צוה ולרות האזהערקת הורך מחיצלה לכל פעו יעשהומסמך 

 חות.הבטו

וי ר שיידרש ע"י שלטונות מיסל כל מסמך אחו עהצהרה ו/או על מיחת דיםדהצ .13.7.3

 ול החוזה.יטורך בלצ רגורם אחאו כל רשות/ מקרקעין

את ך רכישת הדירה לצור פיםכסקונה למוסד הכספי שהלווה ל יבתש חברהה .13.7.4

וגה נהית הבריו מדההצרשי הפ וספתתבאת חייב לו, וז קונהכומים שהכל הס

ם שנגרמו ת ו/או הנזקיצאוק, כל ההוות, אך לא ררבל יהכספ אצל המוסד

  .לוואהטול ההב ביטול הסכם זה ו/או בילמוסד הכספי עק

הכספי  וסדהמ לטובת הקונה ו/אוהבטוחות בוטלו ו ו/או לא הוחזרעוד  כל .13.7.5

ורה תמהיתרת  תבבהשלא תחויב החברה ם כאמור, כספי קונהשהלווה ל

   . קונהל

 יום ממועד 45 -ר מלא יאוח, קונהלזיר תחה רהחב, ר כי בכל מקרהבהמו .13.7.6

 הנמסר ה טרםם החזקא משלוח הודעת הביטולו משהרוכש פינה את הדירה א

ע"ח  הקונמה שאר מאותם הסכומים שקיבלה החברהתרה שתיאת הילרוכש 

בניכוי אה ווונותן הל וו/אכל חיוב של המוסד הכספי  ניכויאחר התמורה, ל

בלי לפגוע זאת מהצמדה ווספת הפרשי בת ל,לעיו המוסכם כהגדרתי פיצוה

דין  "י כללה עפ התרופות והסעדים העומדיםכותה של החברה לתבוע כל בז

ילם שש פיםמתוך הכס חברהים שיוותרו בידי הרת הכספאו הסכם. ית/ו

וספת י בתקר) תשלוםה צוענכון ליום בי הריאליערכם ו בדיו לייוחזר קונהה

 .בית (ריפת א תוסלל אך דה למדדצמשי הרהפ

בזה הקונה נותן ה וי הכוח המצורף להסכם זתימתו על ייפכי בחבזאת  רמובה .13.7.7

ברה יהיו רשאים לעשות ן של החך שעורכי הדיכזרת לתו הבלתי חוכמאת הס

 י הקונה במעמד חתימת חוזהתם ע"ר נחח הבלתי חוזר אשהכ ויפישימוש בי

זה והשלמת  יףסע ראותולצורך הגשמת הת דרשונעולות הע הפצוצורך ביל זה

  ההסכם. בעים מביטול ם הנוהתהליכי
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ות "י הוראלעשות כן עפ יא רשאיבות בהן הונסל ההסכם על ידי הקונה בבמקרה של ביטו .13.8

 ם. שינויים המחייביב 13.7חוזה זה, יחולו הוראות סעיף 

 את הקונהם ילש לאו ככלו ,זה םסכה פי על םומימהתשל באיזה יפגר שהקונה קרהמב .13.9

 בפועל גרםהסכם זה  לומימתשבתשלום  בועיכובמידה  במועדה ו/או המורהת אומל

הוא הגורם  בתשלום כי העיכוב כחושה בדובל, החזקה רתבמסי המוכר מצד לעיכוב

 נגרם אשר העיכוב לתקופת הזה פהבתקובהתאמה,  המסירה עדמו יידחהלעיכוב המסירה 

וזה פרת חיין העניות החברה לכוו זת ו/אטענוי לגרוע מכדעיל לבאמור  אין ,הונהק דיי על

דין  פי כלקנים לה על מוהסעדים הלממש את מלוא  ה ו/או מזכותה של החברהמצד הקונ

 .סכם זהפי הועל 

 ט'נספח כ המצורף י הכחפויים לעשות שימוש בשאיר ווכרת יהי, כי ב"כ המבזאתמובהר  .13.10

 וכרת.המשל ותיה ומימוש זכוי לעיל 13 ות סעיףהוראת רך הגשמוצה ללחוזה ז

 שונות .14

דים ם נעשה בכתב ונחתם ע"י כל הצדא אוי בהסכם זה, אלתוקף לכל שינה כל יהי לא .14.1

באים נם אי בהסכם זהאים ומההוראות הכלולים אה מהתנתנאי או הור םשו .הלהסכם ז

 יו.עללהוסיף  םי אהוראות אחרות של ההסכם, כר או אחי לגרוע מתנא

לא טו בהסכם זה א פורמצג של ו/או פה-בעלע מידסום, , פרהבטחה ,רהצההת, יתוכנכל  .14.2

ין ר לקונה לעניסשר נמן כל מידע א, לרבות ובמיוחד לעניייהיה להם כל תוקף מחייב

ות ]כגון זכאות, או רשף גוהגיע לו מאת כל ם לייוספים שעשיות ו/או מענקים ו/או כזכאו

ים דבר –יכרון ז כל מבטל הסכם זה .חברהב לויהתם אינה קבלתר ד'[, אשכוון מענק מיג

ענה מובהר כי אין בכך כדי לשלול מהקונה ט ,, אם נעשהה בין הצדדיםשנעש קודם

 הדירה יבדבר פרטאינם כוללים מידע מספק נספחיו הסכם זה ובו  למקרההנוגעת 

  או ו/ ןי "י כל דה עפונויות הקכזע מו/או לגרו  ינו על פי דיןה לציובח שחלה על החברה

עובר גו בפניו גים ככל שהוצמצם ומפרסומיעה הנובעות בית תעילו לשלול מהקונה

 . זה הסכםלחתימת 

ומים התשל נספחנוי הנוגעים לה או שיויתור או ארכ לשום לא יהא תוקףן הסכם זה ילעני .14.3

ן וכאחרת,  תוורשלמעט אם צוין בהסכם זה מפוזאת , תבאלא אם נעשו בכ רט,מפלאו 

 דירות( )טופסמכר )לצו  7 גדרתה בסעיףכהלה ה קביט המהווה סטייפרמהמ יעט שינולמ

לא ייחשב  םלהסכ כלשהי של צד. שום איחור בשימוש בזכות 1974-של מפרט(, תשל"ד

 .בזכויותיו כולן תמשהשלאותו צד ל אותה זכות ולא ימנע מיתור עוכו

סיבות המע הנובוסכם זה ד להצ יבות שליחהת י כל עיכוב שייגרם בביצועכבהר מו .14.4

הפרת ההסכם או חלק ממנו מצדו לא יראו בזה , עילל 7.7ף ו/או בסעי הז עיףבסות המנוי

זה יידחו ע"פ תנאיו בהסכם  עדים הקבועיםווהמ ,התחייבותהע של הצד המאחר בביצו

 עקב צו הרהדיפק, בגין עיכובים במסירת הסר סן מעחל. לשכל איחור של ם יבייקטיביהאו

ים אלה לא שצוו ן ובלבדניה עפ"י דיב פאתאו הקשות מוסמכת ו/ר מאת העל בני גבלהה

י גילוו/או  יהילי בנה ו/או בפועצאו באשמת החברה ו/או מחסור כלל ארצי בחומרי בניהו
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וצעות ע"י המבח תופיבהשלמת עבודות הים ובכהצלה, עית וצורך בביצוע חפירות עתיקו

ד מועה את ת לדחות בהתאמאיה רשרתהא החבברה החבאשמת  ונשאיהרשות המקומית 

ביצוע ובמקרה כזה  הדבר יחשב כהפרת הסכםהקונה מבלי שלידי בדירה  מסירת החזקה

צפוי, ודיע לקונה על העיכוב הייבת להמתחהחברה  .המבהתא אחרון יידחההתשלום ה

 ת אתחוצורך לדה על בסמוך ולאחר שנודע לחברה החדש,ה ירעיכוב ומועד המסת לבויהס

תשלום יכוב בביצוע גם ע זה. כך נויות בסעיףהמות מהסיבצפוי בשל אחת ה סירהממועד ה

תאפשר  שביתה בבנק, ן, בגיון אך לא רקע"י הקונה שהגורם לו אינו בשליטת הקונה כג

כי כל מובהר סכם. ה רתשהדבר יחשב כהפ בליומ ם בהתאמהלקונה לדחות מועד התשלו

. ובת פיצויח עכבצד המיל לא יקימו ללערטו ויבות שפבנס יםי מהצדדמ בותעיכוב בהתחיי

אותיהם לא יחולו לגבי אירועים שהסיכון להתרחשותם ולתוצ ראות סעיף זהכי הומובהר, 

  ברה. חעל ה מוטל

קשר היא בש להאו יבצע כל פעו שוראי מסמך או מיחידי הקונה יחתום על מת שאחדכל אי .14.5

יהיה א ך לנה, איתר יחידי הקות גם א י לחייבך כדבכ, יהיה הזזה להתחייבויותיו לפי חו

 פעולה מצד כל יחידי הקונה.ה שבו נדרשת ל מקרכותם בכבכך לז

יצגים את המוכרת זה, מי הגדרתם בחוזהככרת, כי ב"כ המו הקונה מצהיר שידוע לו .14.6

זו  העסקהקונה רשאי להיות מיוצג בוכי  נהקונם מייצגים את הואיה זנשוא החובעסקה 

חר דין אעורכי  או כל משרד "דעוה, כי ר לעיל, מוסכםמות האוחר. למר"ד אעוע"י 

 מנה, יטפלו בביצוע הרישום.שהמוכרת ת

ים הקבועים במכרז מד בכללון כחוזה העוכוהשי משרד הבינויידי -חוזה זה אושר על .14.7

 ,וזהר ביחס לכל אחד מסעיפי החאישו ותהובאישור זה כדי לין א .למשתכן" "מחיר

רות את אפש יל או לשלולגבלה חוזה,יים מו"מ על הלקוכש רתו של הזכו אתלהגביל 

לשהי כינות ות לחוזה חספי כל דין או כדי להקנ-ענות כנגד סעיפי החוזה עלרוכש לטעון טה

 פוטית כנגד סעיפיו.קורת שימפני בי

 יג. כנספח רף לחוזה זה הסכם זה כפוף לתנאי היתר עיסקא, בנוסח המצו .14.8

לח אשר נשרשום. מכתב דואר וב בכתבתינתן רעהו י עה לאחד מן הצדדים ע"הוד לכ .14.9

לו הגיע לתעודתו , ייחשב כאיזה כםהסו בפתח כפי שנרשמם דיצדה תובותום לכבדואר רש

 בעת מסירתו. -ד בידואר בישראל, ואם נמסר  ביתלח מכל נשמעת ש תשעו 72ך ות

 
 

 דים על החתום: ולראייה באו הצד 
 

 
 

 __________ ___________    _____________________ 
 ונהקה                  רהחבה               
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 'א פחנס
 [ להסכם 4]לפי סע' 

 
כולל מע"מ _( _________לים: _יח )ובמש" ך של ____________מורת הדירה, בסת

 נה[, כדלקמן: , תשולם ע"י הקו"("התמורה-)להלן
 
 מהווה, המע"מכולל  דשים(ח _____________ שקלים לים:יל ______________ ₪  )במסך ש .1

ימים  5תוך  קטרויהפוי של יולחשבון הלרות שיר יעות שובבאמצהקונה  שלםי, מהתמורה 7%
 . (ה"דמ"המק: ן)להל וידלממועד קבלת הפנקס 

 
הקונה  ,השוברים מסור לקונה את פנקסליתאפשר למוכרת א עמד חתימת חוזה זה לשבמ ככל
ימים  5ע את התשלום תוך צלבו ת החברהמהודע מיםי 5 וברים תוךאת פנקס הש אסוףלחייב מת

 . דיוליס קבלת הפנק ממועד
 

 הפרשיספת בתוו ,ורה(ממהת 20% -לוה השלמה )המהו "מכולל מע ורההתממ 13% -וה להשו סך .2
ימים לאחר  45ות שובר, הקונה לחברה באמצע להסכם, ישלם 4' סע אם להוראותהצמדה בהת

יב הקונה מתחי .נהלקו פנקס השובריםרת מסיו יהיתר בנבלת הקלובכפוף תימת הסכם זה חעד ומ
ימים ממועד  10ם תוך ולבצע את התשלו ודעת החברהם מהימי 5ך תום קס השובריפנת סוף אלא

 .(םייום האמור 45 תוך לי לגרוע מזכותו לשלם)מבדיו ליהפנקס  קבלת
היתר ו/או לא ניתן  שובריםפנקס לקונה זה לא נמסר ם ולד למועד תששעכל ומוסכם כי כבהר מו

 10 -ועד ל 45 -ה היוםמורה( לא יוצמד ממהת 13%ה )נשוא סעיף ז והסכוםדד יוקפא המ אזי, בנייה
וע ביום ה ידהא בהתאם למדד שהילם יקרי הסכום שישווברים, הש נקספ מועד מסירתר חם לאימי

  ת הסכם זה.ממועד חתימ 45 -ה
ום על פי תשלהקונה ישלם את הכל שבסעיף זה, תחול כר המדד כאמו ובהר כי הקפאתו כן, יכמ

יום  45 תוך לי לגרוע מזכותו לשלם)מב בלת פנקס השובריםעד קים ממוימ 10ה בתוך סעיף ז
 (.םיהאמור

ת פנקס ממועד המצא יםימ 10בתוך  ף זהאת התשלום לפי סעישלם כל והקונה לא יהר כי כובמ
 ה.תחול על תשלום ז לאמדד כאמור הרי שהקפאת ה לקונה, בריםהשו

 
יבצע את  יתר בנייה, הקונהלת הטרם קבומצא לקונה בברים יהשו ככל שפנקס ,למען הסר ספק

ימים לאחר חתימת החוזה המאוחר  45או  תרהיהקבלת מים ממועד י 10התשלום האמור בתוך 
 .השניים מבין

 

 4' עובתוספת הפרשי הצמדה בהתאם להוראות ס מע"מלל כו יר הדירהממח 7% -ה לסך השוו .3
לפי  חוזה, תמועד חתימאחר ל םימי 120או  הבני היתר קבלת לאחר םדשיוח 3 ישולם ,להסכם

 .המאוחר
 

 4סע'  וראותהפרשי הצמדה בהתאם להבתוספת ו מ"מעלל כו הדירה רמחימ 7% -וה לסך השו .4
חוזה, לפי  תמועד חתימלאחר  ימים 120 או ת היתר בניהבלק לאחר םישדחו 6 ישולם ,סכםלה

 .המאוחר
 

 4ע' אם להוראות סבהת המדספת הפרשי הצובתו מע"מכולל  הרייר הדממח 7% -ל הסך השוו .5
חוזה, לפי  תמועד חתימ לאחר יםימ 120 או יתר בניהבלת הק לאחר םדשיחו 9 ישולם ,להסכם

 .מאוחרה
 

 4ות סע' הוראהצמדה בהתאם להפרשי  ובתוספת ל מע"מכול ר הדירהממחי 7% -ל ווההש סך .6
ה, לפי וזח תמתיד חמועלאחר  ימים 120ו א בניה קבלת היתר לאחר םדשיחו 12 ישולם ,כםלהס

 .המאוחר
 

 4' להוראות סע התאםדה בהצמפרשי ה ספתובתו ע"מלל מוכ הדירהיר ממח 7% -סך השווה ל .7
חוזה, לפי  תמועד חתימאחר ל םיימ 120או  ת היתר בניהקבל לאחר םדשיחו 15 ישולם ,להסכם

 .המאוחר
 

 4סע' אות ורמדה בהתאם להשי הצפרת הובתוספ כולל מע"מ הדירה רממחי 7% -ל והסך השו .8
 כדלקמן: לםישו ,להסכם
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 012או  בניה קבלת היתר לאחר םדשיחו 18  - 101על מגרש  ניתככל שהדירה הנרכשת נב •
 .חוזה, לפי המאוחר תמועד חתימלאחר  ימים

קבלת היתר  אחרל םדשיחו 19  -1מגרש או על  102נית על מגרש שהדירה הנרכשת נבככל  •
 .רחוזה, לפי המאוח תמועד חתימחר לא ימים 120או  בניה

 
 4ם להוראות סע' בהתא דהוספת הפרשי הצמובת מע"מלל כו היר הדירחממ 7% -סך השווה ל .9

 ן:כדלקמ ישולם ,להסכם
 120חודשים לאחר קבלת היתר בניה או  21  - 101רה הנרכשת נבנית על מגרש ככל שהדי •

 תימת חוזה, לפי המאוחר.ימים לאחר מועד ח
חודשים לאחר קבלת היתר  23  -1או על מגרש  102ת על מגרש הנרכשת נבני ככל שהדירה •

 תימת חוזה, לפי המאוחר.ועד חמ ימים לאחר 120ה או בני
 

 4אות סע' הורה בהתאם למדהצ ת הפרשיובתוספ כולל מע"מ ממחיר הדירה 7% -ל הסך השוו .10
 : כדלקמן כםלהס
 012או  בניה ת היתרקבל לאחר םשידחו 24  - 101על מגרש  ניתנרכשת נבככל שהדירה ה  •

 .חוזה, לפי המאוחר תמועד חתימלאחר  ימים
קבלת היתר  לאחר םדשיחו 27  -1מגרש או על  102על מגרש נית נב ככל שהדירה הנרכשת •

 .רלפי המאוח חוזה, תמועד חתימלאחר  ימים 120או  בניה
 

 4סע'  ותתאם להוראההצמדה בובתוספת הפרשי  "מכולל מע ההדיריר ממח 7% -לה וסך השו .11
  :כדלקמן ישולם ,סכםלה

 012או  בניה קבלת היתר לאחר םידשחו 27  - 101גרש על מ ניתככל שהדירה הנרכשת נב •
 .חוזה, לפי המאוחר תמועד חתימלאחר  ימים

בלת היתר ק לאחר םדשיחו 31  -1מגרש או על  102מגרש נית על ככל שהדירה הנרכשת נב •
 .רה, לפי המאוחחוז תעד חתיממולאחר  ימים 120או  בניה

 
 4סע'  ראותהול תאםצמדה בהי השספת הפרתווב כולל מע"מ הדירה ממחיר 7% -ל סך השווה .12

 כדלקמן:  ישולם ,כםהסל
 012או  בניה קבלת היתר לאחר םדשיחו 30  - 101על מגרש  ניתככל שהדירה הנרכשת נב •

 .חוזה, לפי המאוחר תמועד חתימלאחר  ימים
קבלת היתר  לאחר םדשיחו 35  -1רש מגאו על  102מגרש  נית עלכשת נבככל שהדירה הנר •

 .רחוזה, לפי המאוח תד חתיממועלאחר  ימים 120 או בניה
 

 4אם להוראות סע' התב ת הפרשי הצמדהספובתו ,הממחיר הדיר 10% -שווה לה  רהיתרת התמו .13
פ"י וכש עם על הרים החלמית כל התשלובתוספמים והקוד םיומהפרשים מהתשלבתוספת  ,להסכם

ר רת כאמומוכם להודעת התאובה המסירהם לפני מועד ימי 7תשולם עד , שולמו טרםו סכם זהה
 תשלום האחרון"(.ן: "ה)לעיל ולהל חוזהל 7.13 בסעיף

 

 
 

 ות המפורטות להלן:ראוהנ"ל יחולו ההים התשלומ על
 

מות ד תשום למדם צמודישה ם, כשיבשקלים חד ולמו לחברהכם ישסהב ים הנקובים לעיל ו/או מהסכו .א

 ן. כוללים מע"מ על פי דילהסכם ו 4כאמור בסעיף ה, הבני

רק אך ו יבוצעו, בנספח זהאמור כ לשלםחויב נה מהתשלומים שהקורש, כי מפובסכם בזאת מו .ב

 לשהואכ דע(. אם מו"יום עסקים": ן)להלם המסחריים פתוחים קינובשעות בהם הבים במועד

יד ליום העסקים שיבוא מ לוםידחה התש קים,ום עסאינו י עילם לטישלום המפורממועדי הת

 "ל.נלאחר מועד התשלום ה

: אם הבאים התנאיםצמדה לפי רשי הה, יישאו הפפח זהמצוינים בנס הסכומיםם ויכל התשלומ .ג

בניה מות הושת הסכומים הנ"ל יהיה מדדומים כום כלשהו מן התשלוס לבפועל ש תשלוםהן בזמ

שהיה מהמדד ( גבוה "המדד החדש": הלןו סכום )לאות על שלבפו לוםהתשע  צוביסם לפני שהתפר

ד שיהא ידוע מהמדילופין או לח___ ם ביום ______ר התפרסואש ת הסכם זהחתימ ידוע במועד
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ו הקונה את אות ישלם( הבסיס" "מדד)להלן:  שנייםה נייה, המאוחר מביןבמועד קבלת היתר ב

ות ד תשומדמברידה י ומת מדד הבסיס.עדש להמדד החשיעור בו עלה  אותוא מוגדל בם כשהוסכו

ל כדי מור לעין באאי משולם.ם הוטנת הסכקבה תזכה את הקונה לאיס בסהבניה לעומת מדד ה

 ניין התשלום השני.לעיל, לע 4.5' לגרוע מהוראות סע

גורים כפי ה למשומה בבניירי התשל מחהבניה" משמעו: המדד הכללי  עיף זה "מדד תשומותסב .ד

וף כפו )וממדד אחר שיתפרסם במק או כל ,הקטיסטילשכה המרכזית לסטהידי על  רסםשמתפ

 הם(.יבינליחס שיקבע 

ו לנהוג כאמור בדבר בקשת בכתבלח למוכרת הודעה מור יששלום כאים תמבקש להקדהה נקו .ה

לום להקדמת תשמוכרת כים ההמועד המבוקש לתשלום. אם תסימים לפני  10פחות ל וזאת

 30 -ל 16 -ם בין הימים שבין הו תשלותואיצוע , יהיה המועד לבריסבה ול דעתהכלשהו, לפי שיק

ככל . לום מועד בו בוצע התשה עד לשי הצמדהפר ום יצורפותשללו תשלוםהצע בחודש בו יבו

 למועד הצמדהנה את התשלום בצירוף הפרשי ים כאמור, ישלם הקומר לקונה להקדים תשלושאוש

 זהתשלום  ןיית בגצמדה נוספים וריבהרשי תגבה הפום, והחברה לא התשלבו בוצע 

"מ ור המעוי בשיעשינ ח זה יחולנספבפורטים מם התשלום מהתשלומיל ל כש ביצועו שבמועדככל  .ו

 תשלום הרלוונטי. בהתאמה שיעורו של ה (, יעודכן17%כם זה )ד חתימת הסבמועביחס לשיעורו 

מנת ם נציג החברה על ע רקשליצור  מורה, על הרוכשי התהו מתשלומום כלשצוע תשלבטרם בי .ז

וכש י ככל והרר כה. מובלםלש שאותו נדרש הרוכלום שהתרשי ההצמדה החלים על את הפ רברל

יפי אותו נדרש צהחלים על התשלום הספצמדה למדד רשי ההות את חישוב הפיכול לעשאינו 

 לאוזאת ל שי ההצמדה למדדהפר למת תשלוםים להשימ 14ה ונה לשלם, תיתן המוכרת לקונהק

מיום ים מהי 14בחלוף דה ההצמ שילא יעמוד בתשלום הפר הקונה םא קרם. וב בריבית פיגוריחי

 ריבית פיגורים. ידי הקונה מו על הצמדה שלא ישולהפרשי ה ול עליח תשל המוכר ישהרהד

הסכם של הה יסודית וה הפרלעיל מהותר ממועדי התשלום המוסכמים מידה באחד או יועאי  .ח

ני כך בפל בלבד שהחברה התריעה עהחוק ו פיל או/ויות לפי ההסכם והזכ לרה את כותקנה לחב

גרוע מבלי ל קבלת ההתראה. מים ממועדי 10תוך את ההפרה קן ינה לא תוהקוהקונה בכתב 

של  ה יסודיתימים לא ייחשב כהפר 10ל עד איחור בתשלום ש יבזה כמובהר ר לעיל, מהאמו

יגורים יבית פרם לובתשיחייב את הקונה  יא,השל סיבה חור בתשלום, מכל איסכם, אך כהה

שלום זה ועד התסכם "י ההתשלום עפעד וממ צמדהת והחוק פסיקת ריבילפי  ליבשיעור המקסימ

 בפועל.

ה הוראות נספח ז .לווההמ בנקהרי התשלום מאת בם אך ורק באמצעות שוצע התשלומייב קונהה .ט

 כלווה. המל קבנהסכמה בכתב מאת הלא באוי לשינניתנות לביטול או ינן רות ואתי חוזהינן בל

יל, ייחשב לע אמורהליווי כ שבוןלח וםשלי התרבאמצעות שובה הקונ י"סכום כאמור שישולם ע

  תשלום.ה את ההקונבו ביצע ביום  כתשלום

 זה.לחוזה  7.1עיף הינו כאמור בס מועד המסירה .י

 ום: החתעל ים  יה באו הצדדולראי
 
 

 _____________________     _____________________ 
 קונהה                  חברהה                       
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 ב' פחנס
 הדירה ע לרוכשי דמי 

 
 

 1974 -רות(, תשל"הית השקעות של רוכשי דת( הבטחדירו)א( לחוק המכר )1א2 להוראות סעיף התאםב
 :לקמןכדעכם נו להודי"(, הריהחוק)להלן: "

 __,____ בקומה ____ס' זה מכר לרכישת דירה ממוכר חוין הלב םנחתם ביניכיום ___________ ב . 1
 ורט בהסכם הנ"ל."(, כמפדירהה)להלן: " _ וחניה מס' ____ _ ן מס' ___סמודים מחצאליה 

ים ספכהרה החובה להבטיח את ידוכר חלה על מ ,ראות כל דיןוהו תיווראולהפוף לחוק ובכבהתאם  . 2
נקבעו אשר חלופיות  תפר בטוחוסתוך ממחת ת ארה באמצעוהדייר על ידכם על חשבון מח משולמיםה

חת משתי ת הכספים לאחהוגבלה הבטוחה להבט ת המכרזוראוכאשר בהתאם להבחוק, במפורש 
 כדלקמן:הבטוחות 

וכר  המ  ל הקונה במקרה שלא יוכ  ם ששיל י החוק להבטחת הכספים על פ ית בנקא ת ערבו מסירת  2.1
 . המכר   בחוזה הר  ב כמו (  ה חזק ות  דירה )לרב ת ב אחר לקונה חכירה או זכות  להעביר  

  -טוח( התשמ"א י שירותים פיננסיים )ב קוח על הפי  מבטח כמשמעותו בחוק  יסת ביטוח אצל פול  2.2
   וק. הח פי    כספים על , להבטחת החזרתם של ה 1981

 וחביטפוליסת מסירת  בדרך שלזה, ב לשגין הדירה יובטחו, בב חברהי התמורה אותם תשלמו לכספ .3
 לעיל. 2.1יף עבס ורטבחוק וכמפרש כנד

ה אשר פספי התמורה אלא לתקולהבטיח את כהמוכר חייב לא יהא  ת חוזה הרכישהוראובהתאם לה .5
 ן:קמכדל ,וק המכרהתנאים הקבועים בחם בהתמלא תסתיי

 ;ם תאם להסכ הושלמה בניית הדירה בה  4.1

 בדירה;  ה נמסרה לכם החזק  4.2

וזה בין תם ח ח נ או ו/  ן המקרקעי רישום  ת לשכה ב דירקונה ב ת ה ויו שמה הערת אזהרה על זכ נר  4.3
א לידי רישום הקונה הרשות להבי  ה הרשות( ובו התחייב –שראל )להלן ות מקרקעי י לבין רש הקונה

וד, בע או התחייבות לש עבוד ש  נקיה מכל שרים וחמש שנים כשהיא מע  ה מעל של  פה ודירה לתק כשוכר ה 
 ;הקונה   ת בוד לחובות לשעב חייהת  או  שעבוד  מעט , ל מכל זכות של צד שלישי ו , יקול מע 

 הקונה: ישורא

 ד החתימה על ההסכם:סר לנו במעממסמך זה נמ אשרים כיאנו מ

 

 _______________________ _____________________ 
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 נספח "ג"
 

 נייהבהות באתר סדרי בטיח
 

 דיםבכמבקר/ מבקרת נ

 החברה ת הנהלתמא

 

 :תרא –יחות טי בסידורהנדון: 

 נהריה

 יור באתר הבנייה.ס נפגעו תוך כדירים ל כך שמבקעפרסומים רבים ה

 תחוהבטילאמצעי  מים באתר, מפני תשומת ליבכםיכונים הקייסבפניכם על הסכנות וההנני מתריע 
 כם.הגנתכם ולהקלת ביקורל

 סיור מראש. דעיש לתאם מו .1

 תחום הבנייה.מחוץ להרכב  תש להחנוי .2

 בלן.ציג הקנית וויתרת רק בלמו ראתהכניסה ל .3

סיים נ, נעליים סגורות ומכמנהל העבודה(ובע מגן )תקבלו מבכהכניסה לאתר  לפנילהצטייד  החוב .4
 .לבוש נוח ובטיחותי -ארוכים

כלי  ת מנוף,ת בטון, עבודווקדות בנייה ויצימות בהם מתבצעות עבוקומב וריםימנע מסייש לה .5
 ידוחים ומשאיות כבדות.ירה וקחפ

 .שנה 61ת לגיל ים מתחדיל עם הגיע לאתרל ןיא .6

 י.כל ליקוי בטיחות עלווחו והתריעו שה דבבק .7

 להוראות המלווה. יש להישמע .8

 

כל ומתחייבים להיענות לה למעטות ות המפורטה מסכימים עם דרישות הבטיחו החתומים מנא
 תר.יור באבעת הס ש אליהםנוספים שנתבק היהוראה והנחי

 

 

_____________________  _________________ 

 תאריך     חתימות  
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 נספח "ד"
 

  תףואת חלקים מהרכוש המשהמשותף והוצ לגבי תקנון הבית פתתוס

כגוש  ידועיםה המקרקעיןעל מקימה ה רחבט שהת הפרויקוכניאת ת יתנה אפשרות לראותנקונה ל .1
 לפי תכנית 102, 101, 1 יםרשבמג (62)לשעבר חלקה  150 -ו 149, 144מחלקות , חלק 19592

 -)להלן   יהנהרבמ"ר,   0916,3-בשטח כולל של כ 9003468-021 -ו, 124ג/נה/מק/מפורטת מס' 
 ."(המקרקעין"
 

 תהמוכר כים בין הצדדי זה, מוסכם ב3197 -רות(, תשל"גמכר )דיהוק )א'( לח6ש בסעיף כנדר .2
חוקית אחרת  ותף או בכל דרךמשת כבים בין אם ירש תף, המשו ום על הביתולרש להחיל תאירש

-קעין תשכ"טרספת לחוק המקבתו ון המצויהתקנ תוראוה בסיס עלבוסס המ , תקנוןדין ל פיע
 .הפרויקט כך שיותאם לתכנוןבתקנון  מות( תוך ביצוע התא""התקנון)להלן:  1969

 
 ניין.הבי יירד משותפים של כלל שטחיםם שיוותרו יחידיהשטחים ה ן אתתסמ 3 'אי תכנית נספחה .3

 
הא ה תחברהתף, וכי המשו שהרכווצאו מי ןו להלורטכפי שיפקים החל במפורש כיודע ההקונה  .4

מי  ת הסכמת הקונה אולקבל א העליובלא שיהא  הסבירלפי שיקול דעתה  - אך לא חייבת[]ת זכאי
ות ירים מהם לרוכשי דו חלקמי מהם ו/או/או מיד אותם להצ בבנייןת רוו בעלי הדיא מדיירי

ם ל פי הסכנה עוות הקה זכוינגעא תפשל , ובלבדלקמןכדת תקנון גם הוראולכלול בוכן  ןיינבב
נה בדירה ר של הקויסבימנעו את השימוש הן שפעולות כאמור לא וכ ונספחיו וכר שנחתם עימהמ

 :ןיהד צענה על פיוות כאמור תבפעולשו
 

ים שר אינם מיועדם אקיחל, תהמוכר להסביר ש הדעתלפי שיקול  וצאו,המשותף י כושמהר .א
ל, או יהחלקים  דלע כלל כי הגישהת דרוולרב רויקט,פב ן אויניי הדירות בבבעל לשמש את כלל

לאה ו/או העביר בבעלות  מו/או ל  דמילהצ תרשאיהיה ת תרלחלקם. מפורש בזה כי המוכ
ש ם חלקים מן הרכואות רויקט את כלות בפויות  אחרזכ ר לבעלייהחככיר ו/או לשלה
וסף, תף. בנומשוש ההרכמ הוצאואשר נה ולדירה שרכש הקואינם מוצמדים ף שותמשה
ורמציה ו/או חדר ותף שטחים לצורך בנית חדר טרנספשיא מהרכוש המוצלה תהמוכר תשאיר
הנאה דבר זיקת ת בע הוראוולקבחברת בזק ו החשמל ו/או ש בלעדי של חברתרת לשימווקשת

ות את בטיחקבוע הוראות המוכיוב', וכן לקה זותחרך של המקרקעין לצוחלק שתירשם בכל 
המגבילות את הדיירים ודר ובסביבתו בחש גע לשימוהנו ל"ל בכרות הנבהח"א מת כזכויו

 ברות הנ"ל.ח"י הוראות הבקרבתו, והכל עפם הנ"ל וידרביחס לכל אחד מהח בפעולותיהם
, מבואות לדירותע, רקק טחיגינות, החזית, ש(, הו לא מקורותת ו/אות )מקורוחניסנים, החהמ .ב

, םידייתימים ו/או העקיה י הבניה,אחוז עתיד,יבנה בשף נוס גג הגג ו/או כלללי גג הבניין, ח
מצא תפי שן כיל דירה בבניצמידם לכהל תהא רשאית תוהמוכראינם חלק מהרכוש המשותף 

 לותעופ וץ,חפתסקה משפטית שה ועבהם כל פעולעשות כל דין, לף ל, כפותיארש האתון וכן כלנ
 שי דירותרוכ רל  יתה או שנקושל המה לי לקבל הסכת מבוהריסה, וכל זאבניה, סגירה 

צים לשם ונחכות שימוש ומעבר הכל ז תהקונה מסכים להקנות למוכר ויקט לשם כך.פרב
 ךשל כלה להיגרם בשעלו נוחות-אי חמתטענה מ לל כוא מוותר עהיה והריסה וביצוע עבודות בנ
 הענתפג שלאובלבד  ותיההצמדבירים בדירה ובגישה ושימוש סנה קומהעו ובלבד שלא ימנ

 בודות הנ"להע ביצועכן מוסכם כי  ונספחיו.  ר שנחתם עימומכה פי הסכם ה עלנת הקוזכויו
 נההקועם  ראשמום כפוף לתיא איהרה לקונה מסירת החזקה בדיעו לאחר צבוככל שי
לעיל הינו  האמור .עבודותת הלמהשחר המצב לקדמותו לאאת  החברה להשיביבות ולהתחי

 המכר. םסכלה 3.11אמור בסעיף וף לבכפ
משותף הוראות לרשום בתקנון הבית ה תרשאי תוכרמהא התמשותף  יתכבין יהבנ ישוםרבעת  .ג

ום לרש תרשאיהא ית תוכרמ. הי תוספת זו"י החוזה ועפכל זכויותיו עפ"להבטחת  תמומתאי
ישות י דרצא לנכון או לפמתאחרים כפי שאו ם כיסמואה לכל מקרקעין ת הנהחלקה זיקו על

 ת.וסמכת מכל רשו
הדירה רוב בהתאם ליחס שבין שטח ריצפת ישותף יהיה בקהמש ונה ברכול הקשחלקו שיעור  .ד

 ות )ללארהאח כל הדירותבשטח הרצפה שיה( לבין סך כל צמדים אלוהמ)ללא חלקים 
 ותף. ת המשמדות( בביהצ

ם המחויבים רותייית המשותף ובשות בהוצאות הבתתפהשה עורלקבוע כי שי תאירש תהמוכר .ה
לקבוע בתקנון כי שיעור  תרשאי תר( לעיל. המוכד') מור בס"קם לאאה בהתלא יהי יור אלבקש
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ן דירות ג גג,ן )דירות ייהדירות בבנ ייעשה לפי סוגי ת המשותףיהבההשתתפות בהוצאות 
. חדר הדין בכפוף להוראותו םוישוות ירות יהיו עקרונוג דלגבי אותו סלבד שכיו"ב( ובו

רה הקונה קבכל מ הוצאה.ל כ ם מתשלוםטוריפ -נו אם ייב - בזק חדררמציה ו/או נספוהטר
 של הקונה. ות בדירות מסוגועלי זכויבם ם בבניין שהינייירלא יופלה לרעה לעומת ד

 :משותףול הבית הניהת בדבר וחלטדרי קבלת הס .ו
צבעה של ח ההות, יהיה כמסוילקבל החלטות מע ממניהה לויות הקונה בחוזחייבבכפוף להת

 שותף.המש לקה ברכוור חעפי שידירה לבת כויוהז בעל
ין ו/או יהבנ בי דייריגל ו/או זכויות מעבר ו בתקנון הוראות לגבי זיקת הנאהלכן יכל .ז

 זה.לחו 9ור בסעיף האמקשר עם בכל הציבור, וה קרקעין ו/אוהמ
שבקומה  ירותלפרויקט, כי לדף שירשם ביחס שותהמת הבילקבוע בתקנון  תרשאי תהמוכר .ח

לדירות הגן יוצמדו שטחי קרקע.  חלל הגג, וכיו א/חי הגג וו שטאות ו/ו מרפסדצמה יויונהעל
, מדהשטחי הצויה זכויות בנ ודירתו יוצמדון, כי כל מי שלבוע בתקנקל תהמוכר תנוסף רשאיב

בקבלת הסכמתם  רתו, ללא צורךלדיו מדיוצבניה על שטחים שיה לקש היתרי בנאי לביהיה רש
 .ויקטראו בפן ו/יינבברים האחעלי הדירות של ב

ויחולו  ,יםאליה הוצמדו השטח נוספת כנ"ל, יוצמדו אף הם לדירה ת של כל בניהרוקיהגג וה
 עיל.עליהם ההוראות ל

של ון, ע"י הכללתה התקנית המשותף וצו הבקש תיקון לב ו רשאיםייה ירות הנ"ל,דבעלי ה
ת אחרו דירותבעלי  לש כמתםהס צורך בקבלת ללא הנ"ל, ואף זאת נוספת במסמכיםה הניהב
 .יןיבבנ
שטחים בניה על  ריגד לבקשה למתן היתן, לא יהיו רשאים להתנירים בבניחלי הדירות האבע

 ון בהתאם.תקנהצו וה ןיקושטחים, ולתהיה עצמה על כנ"ל, לבנ
 תשל המוכר הזכותוראות לעניין ף הותמשת הקבוע בתקנון הביל תיהיה רשאת תרהמוכ .ט

, תלוגו של המוכרהו/או  תהמוכרם ש יו יופיעט עללין שישל הבנ ניחיצור התקין על הקילה
לפי שיקול  תע"י המוכר ט יקבעו מעת לעתהצבת השל ום, גודל הכיתוב ומקכאשר גודל השלט

ר בדירה סביה וששימם שאינו מפריע לבמקוהשלט יהיה  הצבת בד שמיקוםובלהסביר  הדעת
 .הובמבנ

ת מתקן משדר צבה איסור עלקט, ילפרו ם ביחסשירתף שמשוקנון הבית הף בתוסית תהמוכר .י
 .תףת ו/או ברכוש המשולולרי ו/או אנטנה סלולרית בדירוס

, והן תמוכרודת האו לפק תרמוכבמקום ה בוארבות מי שילוספת זו הן לפי ת תות המוכרכל זכוי .5
 ות החוזה.וראה כלר לות בנוסף ובמצטבעומד

 על  החתום:ים  איה  באו  הצדדולר
 
 
 
 
 
 

 ____________________ _    _____________________ 
 הקונה                  חברהה               
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 'פח הנס
 

 רות לנתין זיע מהעברת זכוהימנתחייבות לה

 
אל, רקעי ישרראש מועצת מקית באישור יושב תנוהיה מהגדרתן להלן, ת, כויות במקרקעיןזכית יכי הקנ מתחייבני נה

 ישראל. צת מקרקעי על מוש ת המשנהת ועדמלצעל פי ה
 

 . ורשנתקבל אישור כאמ יע מהעברת זכויות לנתין זר מבלאני אמנ
 
די אדם אחר מי מור, מידיי אוכאיה נבות להקהתחיי או דבעתיבמקרקעין  תהקניית זכויות ובום הזכויוריש מעמדב

ר, טעונה ן, לנתין זתמקצ או, כולן רקעיןבמקרת הזכויות לפיה העבתירשם הערה  כויות במקרקעין,ז ליה בעשיה
 עיל.  ל קרקעי ישראל כאמורמראש ובכתב של יושב ראש מועצת אישור מ

 
ללא האישור זר כויות בדירה להזאת  להעביר ים שלאעברנות הות בהתחייביכל העברת זכונות תחייב להתני מהנ

 הם. את זכויותי בירויעשאליו  ה ממיזה בקבלת הסכמהרה מצדם התנות כל העבהסכמת הנעברים לב ןור וככאמ
תידרש בדיקת לית זהות ישראדות תעו נושאים תאגיד או מי שאינ ובמקרים בהם מקבלי הזכויות יהילי כי הודע 

   ת.ויוכעברת הזודם להל קאישר שות מקרקעיר
 

 : לעניין זה 
 

 ברירה  הש עמשינים או חמש שעל צטבר עולות ופות שבמת שכירות לתקת בעלות, או זכוכוז -ין""זכויות במקרקע
 ייבות חכות על פי התות זשנים, לרבחמש על  העולהת קופתה לתקופה כוללתלהאריך את                                     
 לתקופה כאמור;ת ושכיר העביר בעלות אואו להקנות                                     

 
 

 מאלה:ינו אחד מי שא -"זר" 
 

 ;לירח ישראאז       )א(
  חות ,זרלחוק הא 2פי סעיף ל, שלא מסר הצהרה 1950-, התש"ילה לפי חוק השבותעו        ()ב

 ; 1952-י"בהתש
ל במקומה קיב, ש1950-התש"י, בותשי חוק הולה לפת עדלתעות עולה או רזכאי לאש        )ג(

 . 1952-י"בהתשסה לישראל, חוק הכניה בכוח מכוח ישיבת ארעי כעולל ןורשיואשרה 
יל  לע)ג(  -פסקאות )א( ביחיד שהינו אחד מאלה המנויים שליטה עליו בידי תאגיד שה        ()ד

 כאמור.אחד תר מיחיד י יוביד או
 

 )ד'(-'()א"ק סכאמור בתאגיד או  יחידועל בשביל פמי ש
 יותר די אחד או על יו תאגיד על ידי אדם אין או בעקיפין, שריבמ -ה החזק -"שליטה"  זו בפסקה

 של התאגיד או  רך הנקוב של הון המניות המוצאאו יותר מן הע 50%ד אחד, ב ימתאגו מאדם א
 או  , מחציתעקיפיןו בארין מנות, במישליד או בזכות בתאגההצבעה ש מכח יותרת או ציכמח

 התאגיד.  של ותר מהמנהלים י
 
 

   ________________________          _______________________    _     ________________________ 
 מהחתי                                                 מספר ת.ז                                             שם מלא                     

 
  ____________  ____________        _______________   _________       ________________________ 
 מהחתי                                                מספר ת.ז                                              שם מלא                     
 
 

 ור איש

 יי. יבות זו בפנעל התחי  כי הקונה חתםת שהציג בפניי והו זודת הנה הנ"ל לפי תעהקוכי זיהיתי את ר מאש , הח"מ,אני

_______________________ 



52 

 , מ"בע נהריהרדן הי גשם
  515869469ח.פ.       

 

 ח ו'נספ
 
 
 

 רזת המכאובהתאם להורלמשתכן  דירת מחיררוכש חסר דירה יבות כתב התחי
 
 

 _______________________ז ____ת. ____________________________"מ, אנו, הח /אני
 
 ____________________________ ת.ז ___________________________                           

 
רת )להלן: "די נהריהב "North The Valley"למשתכן" בפרויקט  זה מכר דירת מחירנו על "חו/יחתמת

 . 515869469.פ. ח ,ע"מב נהריההירדן  גשם עם החברה "(,חיר למשתכןמ
 

דרת יר למשתכן, כהגכדירת מח מכרת על ידי המוכרתהנ רהיהנרכשת כאמור הינה ד י/לנו כי הדירהלדע הו
ן ים הקבועים בו לעניי"(, על הכללהמכרזהלן: "בו זכתה המוכרת )ל 66/2018חי/ מס' ז רמ"ימכרזה ב ושגמ

 דירה.ה המתייחסים לרוכשללים בות הכמור, לרה כאהדיר
 

פורטים מים וההתחייבויות התנאה נו תהא כפופה למילוי/שת הדירה על ידירכיכי  עלי/נו , מוסכםכךילפ
 לן:לה

1.  

רז, וכי אני/נו מונח זה במסמכי המכרת רה" כהגדי די/"חסר ואני/נ כיים צהיר/אני/אנו מ .א
 ת מחיר למשתכן.ת דירך רכישרז לצורהמכ ש עפ"ים באזור הזכאות הנדרמחזיק/י

 בנוסח המצ"ב.ביעוד מגורים", קע ר קר"חס –ר על תצהיו נחתמ ו כן,כמ

נים ש 5וף לועד ח תהכישיום רלמשתכן, החל מ דירת מחיר ב/ים שלא למכור אתחיימתאני/נו  .ב
כן, . כמו המוקדם מביניהם –לה הגרזכייתנו בנים ממועד ש 7לדירה או  4ופס ת טמיום קבל

ה, על כל תאמל בהרות לעיים האמושנה 7ו א 5ם תולא לחתום, לפני ים ש/מתחייבאני/נו 
 נים הנ"ל.הש 5/7ום תשתכן יועברו לאחר למ ירפיו הזכויות בדירת מחהסכם ל

רה אל, כאמור לא יחולו במקאו רשות מקרקעי ישרו/ והשיכון ינויבשרד המכויות וזזו יבות התחי .2
ר ירת מחיבד כנתאת במשטחלנו הלוואה המובעמיד בנק שיעל ידי תכן יר למששל מימוש דירת מח

 .נקלבההלוואה על ידינו  וןרע יבות של אי פנסין, בלמשתכ

3.  

ת אזהרה ם הערשרי, תלנת ישראמדיו/או לטובת המשרד י סכימ/ים כמהנני/נו מבקש/ים ו .א
ן, על פי משתכיר למעשיית עסקה בדירת מח בגין התחייבות להימנעכת רישום המקרקעין בלש

 . תי/נו זוחייבוכתב הת
שלום בת יבחוותי/נו זו, אחויב/ניבר/נפר את התחישאפי ככל ימ/ים כו מסכי/נננו ואי/לל הודע .ב

 ן.ינוי והשיכולמשרד הב ₪ 250,000בסך 
 
 
         _____________________ __                                ________________________ 
 שם הקונה                                                                       הקונהשם                          
 
 
 

 רשואי
 

___, בכתובת ______________ד ____ו"יי, עבפנהופיעו  ____________ ביוםהריני לאשר כי 

_, ו ______________ ת.ז __________________ , הרוכשים____________________

שלהם  ותע"י תעודת הזהיי הו בפנאשר הזד____ ____________ז ____________ ת.______

אם לא ק ם בחוועינשים הקבצפויים לעו וכי יהיו האמתיהם להצהיר את על כיו ולאחר שהוזהר

  יל וחתמו עליה בפניי.את נכונות הצהרתם דלע שרון, איעשו כי
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 ןלמשתכמחיר  רוכש דירתיור משפר ד –כתב התחייבות 
 
 

 _______________.ז ___________ ת___________________________מ, ח"אני/ אנו, ה
 
 _________________________ ת.ז_______ _____________________                           
 

רת )להלן: "די הריהנב "The Valley North"בפרויקט למשתכן"  זה מכר דירת מחירנו על "חו/חתמתי
 .515869469. ח.פ, מבע" ריהנההירדן  גשם ה"(, עם החברמחיר למשתכן

 
הגדרת ן, כשתכמיר למוכרת כדירת מחה ל ידיר הינה דירה הנמכרת עאמונרכשת כלנו כי הדירה ה/דע ליהו

בו לעניין עים "(, על הכללים הקבוהמכרז" תה המוכרת )להלן:בו זכ 66/2018חי/מכרז רמ"י מס' בזה  מושג
 ירה.ש הדלרוכ חסיםימתיהכללים הור, לרבות כאמ דירהה
 
ות המפורטים תחייבוים וההפה למילוי התנאיכפוו תהא ת הדירה על ידי/נרכישלי/נו כי סכם עמו, פיכךל

 לן:לה
 
1.  

ז וכי ח זה במסמכי המכרכהגדרת מונ "משפר/י דיור" אני/אנוכי  ים/מצהיר י/אנואנ .א
יר ת מחרת דישרכיז לצורך על פי המכרדרש ר הנומשפר/י די ישוראני/אנו מחזיק/ים בא

 משתכן.ל
 וסח המצ"ב.בנ ורים",סר קרקע ביעוד מג"ח –על תצהיר תמנו ח כןכמו 

 5ועד חלוף  רכישתה מיוםחל תכן, הר למשחימ דירתשלא למכור את  חייב/יםנו מתאני/ .ב
 םלפי המוקד –לה שנים ממועד ביצוע ההגר 7ו לדירה א 4ת טופס שנים מיום קבל

עיל ות לנים האמורהש 7 או 5תום , לפני חתוםלא לשים /בחייני/נו מתכמו כן, א יהם.מבנ
 7 או 5תום ן יועברו לאחר ר למשתכת מחייו הזכויות בדירלפ ל הסכםבהתאמה, על כ

 "ל.נים הנהש

 

לו מקרקעי ישראל כאמור לא יחושיכון ו/או רשות זו וזכויות משרד הבינוי והחייבות הת .2
א משכנתב חתמבוטלוואה הנו היק לנשיע קבנ ן על ידימחיר למשתכירת וש דממקרה של מיב

 לבנק.ידנו עון ההלוואה על פירשל אי למשתכן, בנסיבות חיר בדירת מ

 

3.  

הרה מדינת ישראל תירשם הערת אזד ו/או המשרבת כי לטום/ים כימסים והנני/נו מבקש/ .א
ן, מחיר למשתכירת ה בדקמעשיית עס ימנעהמקרקעין בגין התחייבות להבלשכת רישום 

 זו. י/נויבותיהתח בכת על פי

ויב יב/נחיותיי/נו זו אחויבור התחיכי ככל שאפשר/נפ ם/יםי/נו מסכיו ואנלני/וע ליד .ג
 ן.שיכווה הבינוימשרד ל ₪ 250,000לום בסך של בתש

 
         ___________________            ____                     ________________________ 

 הקונהשם                                                                        קונההשם                          
 

 

 אישור
 

 ____________________, בכתובת"ד _, עוניייעו בפהופ _____כי ביוםהריני לאשר 

, ו ____________ת.ז ___ ___, הרוכשים ______________________________

חר ולאהם תעודת הזהות שלניי ע"י פדהו בהז_ אשר _______________ ת.ז __________________

וק אם לא יעשו כן, אישרו ים בחעקבוים הונשויים לעו צפהאמת וכי יהי יר אתזהרו כי עליהם להצהשהו

 יה בפניי. ם דלעיל וחתמו עלאת נכונות הצהרת

__________________  _____  
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 ז'ח נספ

 ריםוד מגו ביעקע חסר קר -ר תצהי

, , לפי הענייןבן זוגיחיד או  -" חידיוייו )"יחידי משפחתי ו/או למאו לתא מ/לי ו ין, כי אי מצהירהרינ
כויות מצאים בחזקתם(, זלמעט ילד נשוי ומתגוררים עימם דרך קבע ונו 21ם ו להמלאטרם לדיהם שוי

תר וציא היניתן לה המכוח רת,אושתכנית מ פי, על וריםועדת למגרקע המיבק( )בחלק שעולה על שליש
  ורט להלן:, כמפיהבני

 .1972-בתשל"משולב, וסח גנת הדייר, נחוק ה בשכירות שחל עליה/לדורותירה חכ/בעלות/חכירה -

ל דרך אחרת )כגון: ירה לדורות או בכלבעלות/לחכירה/לחכ על פי חוזה פיתוח/חוזהזכות  -
 וכיו"ב(.נאמנות ה/תנירושה/מ

בר לח זכות למגורים או( לעיל כאמורת רך אחרו בכל דא)חוזה  יעל פ עזרשק לה או במנחיות בזכו -
 . ברותו בקיבוץ.מכוח חפחת מו שלוםם או בתתשלויבוץ"(, ללא לן: "קו מושב שיתופי )להיבוץ אק

טור הגרלה/פו מהגרת זכייה במרכז פומבי/הרשחכירה/ בעלות במסזכות לקבלת חוזה פיתוח/  -
 ז. ממכר

רט לעיל, ת כמפוכויו, זו למי מיחידיותי/נו ו/אמשפח תאו/או לידי/נו היה/יו ביול וכי כם כמצהיר/י ו/הריני
המכר לרכישת דירת מחיר למשתכן, הסכם  ה עלתימד החפני מועה ולה על תצהיר זד חתימלאחר מוע

 ולא ניתן, תישללאות ה זה הזכם. במקרריגוב/נחשב כחסר קרקע ביעוד למלמשב"ש, ולא אחש אדווח זאת
 הזכייה.תכן נשוא ר למשחידירת מלרכישת כם המכר סעל ה תוםלח

 ת:והגדר

  שפחתי:תא מ
 

 ילדים )ללא הגבלת גיל(.ו בלי אעם ף, משותמשק בית יים בציבור המק ג ידועזוג נשוי או זו -

 כאותדת זנפקת תעובקשה להת השחודשים מיום הג 3ינשא תוך שואין ועומדים להזוגות שנרשמו לני -
 . ןשיכוהוי וינמשרד הב של

דרך ר עמו שנה, המתגור 21לו מלאו  וטרםוק ולפחות שהוא רילד אחד  םת( עי/חד הורעצמאי )ה הור -
 .חזקתוצא בקבע ונמ

 
 ___________ ____ שם פרטי: _______________מספר ת.ז.:_______ה: שפחשם מ

 

  __.___________ימת המצהיר/ים* __________חת
 
  ר. היעל התצי הזוג בנל שני שימה תשת חדרי זוג, נבנ ה שלבמקר* 
 

 אישור:

ב' מר/גו בפני /ופיע_________ ה_____ מאשר בזה כי ביום עו"ד, ________ני הח"מ, ___א
____________ _ וכן מר/גב' ___________ נושא/ת ת.ז. ____________________________

כי ו ת האמתלומר א הםליו/ה/עכי  םו/ה/ותהרתי/ה אשהזאחר , ול___________________נושא/ת ת.ז. 
 עילם דלצהרתו/ה/ות הה/ו את נכונאישר/ שים הקבועים בחוק,ם לעונה/י/פויצו כן יהיה/ו לא יעשה/ םא

          ________  _____________        ________________.ו עליה בפנים/מה/מתוח
_____________ 

 

 תחותמו חתימה            אריךת      ישיוןמס' ר          הדיןשל עורך שם מלא 
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 וער[וסח מש]נ  י ננסי פ ליווי  –' חנספח 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 "( המוכר: "להלן) 515869469. פ. ח מ"בע נהריה הירדן  גשם : בין
 

 ______________.: לבין
 .______________: מען

 "( הרוכש: "דולחו יחד לןלה)                     .____________: טלפון
 
 

 יחידה  מהמוכר רכש הרוכש פיול(, "ההסכם" : להלן) םהסכ על הצדדים חתמו_____ ________ וביום  אילהו 
:  להלן ) בנהריה מזרחית הצפון בשכונה הנמצאת ונתבשכ שיוקם ההבני בפרויקט( "היחידה": להלן )

,  19592 גושב (62)לשעבר חלקה  150 -ו 149, 144מחלקות  כחלק הידועים המקרקעין על ("הפרויקט"
 (;  "עין המקרק": להלן )  להלן גדרתהכה המתאר תתכני לפי 102 -ו 101, 1' סמ מגרשים

 ; ההסכם מן פרדנ תיבל חלק יהוו אשר להלן המפורטים התנאים את להסכם להוסיף הצדדים וברצון  והואיל
 

 :לקמן כד, הצדדים בין  והותנה והוצהר הוסכם לפיכך
 

 :כי לו עשידו ומאשר מצהיר הרוכש .1

 
 ו א/ו משועבדים , הסכםה  פ"ע המוכר זכויות תורבול היחידה לרבות , טוהפרויק עיןהמקרק .א

 ת להבטח( "הבנק: "להלן ) מ"בע לישראל הראשון הבינלאומי הבנק לטובת ראשונה בדרגה ישועבדו
 "(. האשראי: "להלן ) שונים בנקאיים ושירותים ערבויות, ראיםאש

 
  .קרקעיןבמ הרוכש ותזכוי על בעדיפות מותקוד במקרקעין הבנק זכויות .ב

 

 של  השקעות הבטחת( )דירות) המכר חוק פי על  הבנק י"ע אשתוצ ערבות לרוכש ימציאהמוכר  .ג
 עם  בקשר הרוכש י"ע שישולם תשלום כל גיןב"( המכר קחו: "להלן ) 1974 - ה"תשל( דירות רוכשי

 ורטכמפ, המכר לחוק 9 תיקוןב כהגדרתו, מ"המע רכיב גיןב למעט השוברים הסדר לפי יחידהה רכישת
 "(. הערבות: "להלן ) שובר כל פ"ע  התשלום יצועב םמיו עסקים ימי 14 תוך ,לןלה 2 יףבסע

 
 .הערבות את לקבל תבזא ייבמתח והקונה הערבות את לקונה  להמציא בזאת מתחייב המוכר

 
כך שהקונה יבצע את התשלום באמצעות פנקס השוברים בלבד ב מותנה הבנק ידי על הערבות מתן . ד

 .בבנק מקובלה בנוסח היהת הערבותו, הט בנספח זכמפור

 
 לרוכש  שניתנה הערבות את להחליף הבלעדית הזכות יהתה נקלב כי ומאשר סכיםמ רוכשה .ה

 2סעיף בכאמור  אחר בנק י"ע שתונפק מכר בותבער או מכרה לחוק( 2)2 ףבסעי כאמור ביטוחפוליסת ב
 רהאזה תער ה ברישום כשרול בה זקההח ונמסרה היחידה בניית או לכשהושלמה ( לחוק המכר 1)

 מקרקעי  רשות עם חכירה חוזה על הרוכש בחתימת או מכרה לחוק( 4)2 בסעיף כאמור וכשהר לטובת
 דרישת  לפי לעיל כאמור בותהער להחלפת מצידו שיידרש ככל לפעול ומתחייב מסכים והרוכש ,ישראל

 .וקחבהתאם להוראות ה הבנק

 

 חשבון : "להלן) (______' מס) _________ סניףב - _______' מס חשבון בבנק פתח המוכר . ו
 או/ו המופקדים ספיםהכ כל על שעבוד או/ו וקיזוז עיכבון זכות היוי או/ו יש קלבנ וכי"( הפרויקט

 . הפרויקט בוןבחש קדושיופ

 
 
 

 ______ן מס' -ח –הפרוייקט  חשבון 

 ' ____________פנקס שוברים מס

 ______ ם מס'שוברי

 
______________________ 
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 הפרויקט לחשבון  ישירות לשלם אתבז מתחייב והרוכש חוזרת בלתי בהוראה לרוכש בזאת מורה המוכר .2

 באמצעות ורק אך וזאת, ההסכם פי על למוכר כשמהרו  שיגיעו ו  יעיםמגה התשלומיםו  םהכספי כל את
 :מוכרה ידי על  אליו ויועברו כדלקמן הבנק ידי  על לרוכש שיונפקו  שוברים

 : כדלקמן שוברים יונפקו, ירהד הינה הנמכרת והיחידה מידהב .א

שובר ראשון את פרטי לים בול את פרטי הפרויקט והיחידה הנמכרת. המוכר ישיכל שובר ראשון אשר .ב
הוי( בהתאם לרשום בהסכם ואת הסכום לתשלום. באמצעות שובר זה ישולם אך הרוכש )שם ומס' זי

 ורק התשלום הראשון בגין היחידה.

 

 זה  קספנ ותבאמצע. הרוכש פרטי את וכן הנמכרת והיחידה  פרויקטה פרטי  את המכיל שוברים פנקס
 . ידה היח בגין התשלומיםישולמו יתר  בלבד

 
 .בנקאית בהמחאה או /ו  בהמחאה השוברים לשלם ניתן  לא .ג

 .לבדב דרםס  פ" ע לשלם יש ובריםהש את . ד

    היחידה  רכישת חשבון  על כתשלום שבייח  לא, כאמור, קטהפרוי לחשבון  שולם שלא תשלום כל .ה
 . הצבי קרן  על כספו  ששם כמי יחשב והרוכש בגינו  ערבות הבנק י"ע תוצא לא, ההסכם פי על

  א לל  אחר ן בחשבו  פו להחלי  או /ו  ויקטהפר חשבון  בפרטי  וי שינ כל לבצע אין  כי, במפורש מובהר . ו
 .ובכתב מראש הבנק אישור בלתק

 נות לפ רשאים יהיו, בפרויקט יחידה רכישת לשם הלוואה לרוכש ותןהנ בנקאי גידתא או/ו הרוכש .ז
, טהפרויק שם: כגון ) יקטרוהפ ופרטי הפרויקט חשבון מספר לפיו, הבנק של ורואיש תקבל לצורך לבנק
 :הבאות בדרכים תוזא, נקבב רשומיםה הפרטים את תואמים( וכתובתו הגיאוגרפי מומיקו

 .טהפרויק חשבון מתנהל בו הבנק סניף .1

 . התשלום שוברי גבי על כמפורט טלפוני מענה .2

 . הבנק של האינטרנט אתר .3

 .שהיא סיבה מכל ששימו בהם נעשה שלא התשלום שוברי כל את לבנק בלהשי במתחיי הרוכש .ח

 
 מוכרה יעשו לא זה נספח על החתימה ריךמתא החל כי, בזאת ומתחייבים מסכימים וכשוהר רהמוכ .3

 המוכר  יותבהתחייבו או/ו הבנק בזכויות לפגוע העלול זה לנספח או/ו כםלהס תוספת או שינוי כל והרוכש
 הוראות ב םשינויי או/ו יקוניםת עויבוצ לא, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי אך בותלר, קהבנ כלפי

 זה  לנספח או/ו המכר וקח לערבויות או/ו מורההת כספי קדתהפ לאופן או/ו המיוחד לחשבון המתייחסות
 .בנקה את  יחייבו לא, זו להוראה בניגוד שיבוצעו שינויים. ומראש בכתב לכך הבנק כמתהס קבלת ללא

4.  

 האשראי תןמ עם בקשר לפיוכ אחריות או/ו יבותהתחי כל אין לבנק כי, לו ידוע כי מצהיר שהרוכ .א
 כי , וכשלר ידוע כן כמו. הבנק של הבלעדיים דעתו ולקובשי שליטתוב הינו יהאשרא מתן וכי למוכר
  וזה ח בגדר אינם המוכר ידי על הבנק לטובת שיחתמו או/ו שנחתמו המסמכים כל וכן מיםההסכ

 טענה כל תמלהעלו  נועמ היהי הרוכש. 1973 -ג" תשל(, כללי חלק) החוזים בחוק כמשמעו' ג דצ טובתל
 למעט , ליחידה או/ו לפרויקט או/ו האשראי למתן רוהקש בכל בנקה נגד עהתבי או/ו  דרישה או/ו

 .לתנאיהן בכפוףו לטובתו  יוצאו/שהוצאו המכר ערבויות  פי על כלפיו הבנק של אחריותו

  כלשהו  'ג צד כלפי או/ו וכרהמ כלפי או/ו כלפיו מחויבות כל אין לבנק כי, לו ידוע יכ, הירמצ כשהרו .ב
 כלפי  אחריות כל לבנק אין יכ, כן כמו.  היחידה תא או/ו ממנו חלק כל או/ו הפרויקט את להשלים

  או /ו חידההי  בנית או/ו  ממנו חלק כל או/ ו הפרויקט לביצוע הקשור בכל, שהוא וסוג  מין מכל, הרוכש
 בתנאים רויקטהפ עמידת וא/ו פרויקטה  ניהול אופן או/ו הזמנים ללוחות או/ו הבניה לטיב יחסב

, הרוכש כלפי המוכר של אחרת ותהתחייב לכל סביח או/ו, שהיא רשות או/ו יןד כל פ"ע הנדרשים
 ,כלפיו מוכרה התחייבויות לקיום הבנק ידי על הניתן האשראי על או/ו הבנק על מסתמך אינו כשוהרו

 . לתנאיהן וףובכפ טובתול יוצאו/ צאושהו כרהמ ותערבוי פי על כלפיו  הבנק של אחריותו למעט

 מונה"( המפקח: "להלן) ___________ שמר ךלכ מסכים והוא לו נמסר כי, מצהיר הרוכש .ג
 הבטחת לצרכי עשהנ הפרויקט על הפיקוח כי, לכך מסכים והוא לרוכש ידוע. ויקטהפר על כמפקח

 פיכס על הגנה מהווה אינו יקוחפה גנוןמנ. הרוכש השקעת הבטחת לצרכי ולא, בלבד קהבנ של שראיהא
 את וףלאכ חייב אינו הבנק. רהמוכ מול ותישיר אתז להסדיר עליו בפיקוח מעוניין והוא ובמידה הרוכש

 אינו חהמפק מינוי כי, לכך סכיםמ והוא לרוכש ידוע. ביצוען על לפקח או/ו כלפיו המוכר ויותהתחייב
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 מחויבות או/ו אחריות הבנק על מטיל טיב תלרבו, הפרויקט עם בקשר כלשהי
 כספי שחרור ,ניהולו ופןא, מותוקדהת קצב , וכשהר כלפי המוכר להתחייבויות התאמתו, קטהפרוי

 דין כל דיי  על הנדרשים בתנאים עמידתו או/ו השלמתו, בפרויקט העבודה בטיחות, צאתםוהק הרוכש
 אחריות  בכל נושא ואינ אוהו הפיקוח מנגנון על להסתמך חייב אינו קהבנ. אשהי תרשו או/ו

 .זה מנגנון על רוכשה להסתמכות

  חלה  לא  נקהב על כי, במפורש וסכםמ, הנמכרת היחידה גיןב בניה היתר הוצא רםוט במידה . ד
 . הוצאתו לאפשרות או/ו הבניה היתר להוצאת כלשהי ריותאח

 או /ו צותלפ תחייבמ הרוכש אז כי, זה 4 בסעיף לאמור בניגוד יפעלו מטעמו מי או/ו והרוכש דהבמי .ה
 .כךמ אהכתוצ לבנק ושיגרמ אההוצ או/ו הפסד או/ו נזק כל בגין הבנק את לשפות

5.   

  או /ו לקבל מטעמו מי כל או הבנק של זכותו לו ידועה יכ בזאת ומצהיר מאשר, םמסכי רוכשה .א
 תבאמצעו וא/ו בעצמו, בחירתו לפי, ולהמשיך טויקהפר עם בקשר החובות או/ו ותהזכוי את להעביר
 צועובי הקמת יןבג הבנק כלפי בהתחייבויותיו יעמוד אל שהמוכר במקרה הפרויקט הקמתב אחרים

 המגיעים  הסכומים כל את מטעמו מי ל לכ או לבנק לשלם הרוכש מתחייב זהכ במקרה. הפרויקט
 מי  לכ או הבנק כלפי ההסכם פי על ותיובויהתחיי כל  את ולבצע ההסכם פי  על למוכר ממנו ושיגיעו
 .כאמור ומטעמ

 הקמתב או בביצוע  אחרים תבאמצעו או בעצמו להמשיך חריב והבנק היה כי מסכים הרוכש .ב
 הרוכש  כלפי המוכר התחייב לגביו הזמנים ללוח מעבר מתאימה זמן תוספת לבנק תינתן, הפרויקט

 .ות כל דיןלהורא בכפוף בהסכם

 
' ג לצד יחידהב זכויותיו את בדישע אול יעביר לא, הערבות של תוקפה פג לא עוד לכ יכ חייבמת הרוכש .6

 .לכך ובכתב מראש הבנק בהסכמת אלא הוכלש

 . כלשהי מסיבה הסכםה ביטול על מראש, יום  30 לפחות ,לבנק דיעהול זאתב במתחיי הרוכש .7

 
 קרן : "להלן ) דירות לרוכשי מ"ע מ גובהב סכום החזר ממשלתית קרן ולתקנון המכר לחוק 9 לתיקון בהתאם .8

  הנמכרת  היחידה ואודות הרוכש אודות מ"המע  לקרן שונים דיווחים ירלהעב  דרשיי קהבנ"(, מ"המע
 .כאמור מידעה העברתל מסכים והרוכש

 
 וכי בנקל יימסרו זה ומנספח מההסכם צילום או העתק כי עליו ומוסכם לו שידוע ומאשר מצהיר הרוכש .9

 בנספח  רכאמו לבנק תהמוקנו יותהזכו עם בקשר הבנק כלפי הרוכש של מצידו ותייבהתח והמהו זו מסירה
 . בהן תלויות הבנק יותוזכו הואיל זה ספחבנו בהסכם כאמור מהתחייבויותיו בו לחזור יוכל לא כי וכן, זה

 
 : כדלקמן, בזאת ומוסכם מובהר מלווהה הבנק דרישתל בהתאם .10

 נתון ידיה  על יחידות ממכירת הרווח כי סיםיהמ מרשות כללי אישור לקבלת דאגת החברה כי .א
  50 סעיף פי על שבח ממס פטור יחול בפרויקט היחידות תמכיר על כי, כנסהה מס פקודת לפי לשומה

( ב)15 בסעיף כאמור סיםיהמ ותלרש מקדמות רתמהעב טורפ הקונה לפיכך וכי, ןמקרקעי יסוימ לחוק
 .בהתאם ויפעל עיןמקרק מיסוי לחוק

 וכי ברהלח הבנק ידי-על ישלחנהת הערבויות בפועל, המכר הסכם הוראות מיתר רועלג בלא כי .ב
 . לרוכשים עבירןת החברה

 .בוטל .ג
 תנאי  גוברים, זה נספח לתנאי ההסכם בין סתירה של קרהבמ כי זאתב ומצהירים מסכימים והמוכר שהרוכ .11

 . זה נספח

(,  כללי חלק) החוזים לחוק 34 סעיף פ"ע הבנק לטובת שלישי צד לטובת םהסכ וותהמ זה מסמך הוראות .12
 . 1973-ג" התשל

 
 ._____________ היום החתום על םהצדדי באו  ולראיה

 
 

            ________________________                      ________________________ 
                                                                                    ר כ ו מ ה                                                         

 הרוכש
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 'טנספח        

 כוח בלתי חוזר פוי יי
 

   _______ת.ז.  ________. 1  מ:הח" ו/ניא

  _______. ת.ז ________. 2   

 ו/או ניועי שושאו עו"ד ר/וי לב קורן עו"ד בנ כוחם של את םפיומיי נו לחוד ממניםתיביחד וכל אחד מא
 נטלי דייןעו"ד ו/או  בן שטרית חליעו"ד ו או/ דידהבר פעו"ד לך ו/או ור וודעו"ד ו/או ון סימ-ורד בןעו"ד 
 שרהעו"ד ו/או  רועי הרםעו"ד ו/או  ריה כהןולעו"ד ו/או  ןקור-שגית לב"ד עוליזה רוט ו/או עו"ד ו/או 
ו/או ח. או נ. רוטשילד ו/או ד. קרני ו/או את כוחם של עורכי הדין ד. בלנק ו/ שגית דקל,עו"ד ו/או  מןצימר

מגר ו/או ח. -סגל ו/או א. הלר-דהן ו/או ח. מינץ ו/או ח. דקל ו/או ד. רזניק ו/או ש. ברקן ו/או  ע. ורבה
ראובן ו/או ט. -אביב ו/או ר. פטלר-ו/או ר. חרדון דובדבני ו/או א. גב זיברסקי ו/או ט. וורמברנד-ןינמקל

שמיע ו/או  –שפירא ו/או ש. עדיני ו/או נ. רוזנשטרום  –או ר. ליטור ו/או ו. אנגל אגוזי ו/או א. גולדשטיין ו/
לייזרוב ו/או א. יוקר ו/או ע. רז -ק. סנאיאו שועה ו/או ש. פרי ו/או ע. ערן ו/ –י. אגטשטיין ו/או ל. שוסט 

נו וחיכ י/באו לחוד להיות ד אלים ביח, שהנ"ל פועכץ,-ח. יעלה ו/או א. גרוסמן ו/או א. שלוסברגו/או 
 חלק כל עולות המפורטים להלן אופל המעשים והאת כ נוובמקומ נוולעשות בשמ ינופי כוחיוומ נוימורש
 פילה ל והצמודרכישת זכויות בדירה לפי הסכם המכר תינו על ויוזכ לעמידה עם אך ורק לצורך הנוגעי מהם
  515869469 ח.פ., בע"מ נהריההירדן  גשםמאת "( "החוזה ___  )להלן:מיום ____רה רכישת דיל חוזה

תפגענה  בלבד שלאורת אזהרה העאו רישום  המשכנתא רישוםכויות, ישום הזרלרבות  כרת"(להלן: "המו)
 : רכם המכסעל פי ה תינוזכויו

 
ש מס' __ במגר בבניין __ מנימס' ז רהע כדיממכר הידואת הזכויות ב נוובשביל נוישמ רשום עלל .1

גוש כוהידועים  נהריהבצויים עין הממקרקה גשל המוכרת ע" פרויקטשר יוקם כחלק מהא__ 
תאמה: ן בה)להל 102, 101, 1 יםבמגרש (62)לשעבר חלקה  150 -ו 149, 144מחלקות , חלק 19592

בייפוי כח והרשאה  ממכר" המופיע"ה. המונח ("ןמקרקעי"הפרויקט", ה, ""ןניי"הב ,"ממכרה"
יו ין שעלן במקרקעלממכר, ה בקשר נותחייבויותיו/או ה נותיובזכויכל הקשור ם את ג לכול זה,
ן ד, הרדת או במגרש נפרבחלקה נפ יםכחלק מסו ןנפרד, הדת או מגרש לקה נפרבחן א נבנה, ההו
לתי או מגרשים ב ותכחלקים מחלקרד, והן דת או במגרש נפרנפ ק בלתי מסוים בחלקהחל

יין בין שהבנ דירה או חלק ממנה,ו/או כל  נומחלק מבניין או ו כל א/ודת, מחולקים לחלקה נפר
עתיד, בין להבנות ב יםשהם עומד ןכבר וביממנה נבנו  או חלק/ו רהאו כל די/מנו וחלק מ ו/או

ן שטרם ביו 1969-שכ"טקרקעין תותף לפי חוק המשת מממכר נרשמו כבר כביאו הן ו/שהבניי
וד קרקעות ו/או עולות איחמפ תוצאהו בעתיד כירשמ או/רו וכאמור ובין שאלה יווצ נרשמו

ום ישל פעולת רכתוצאה מף/ים ו/או כים משותת/ביפר בתים לאו מסבית ו/רישום ה דתן ו/אורהפ
 .סבירשיקול דעתו/ם ה לפיהנ"ל ימצאו לנכון  נושישמורהיא, בתנאים כפי אחרת ש

 
חכירה, ה זה, חושטר חכיר מכר, טרשה , ל כל מסמך, בקשה, הצהרע נוובמקומ ונילחתום בשמ .2

ות לכתב התחייב, בקשה תאכנח, שטר מש, מש"חכירה ת זכויותשה להעברקר העברת זכויות, בשט
כר עם הממכר מה הל  מסמך הנזכר בחוזאו כ, ו/ון זכויות חוזיותודעות משכה ם משכנתא,ולריש

 ולקו ושיראות עינילפי  וץחך הנהסכם המכר ו/או כל מסמין, כמפורט בקען ו/או המקראו הבנייו/
ם , כדי לרשוןת כל דיאוורם המכר והת הסכלהוראוובכפוף  נויי כוחפשל כל אחד ממיויר הסבדעתו 
בבעלות או  עיןו/או חלקי/נו במקרקמכר ת המא נורקעין על שמירשום המק כתהעביר בלשלו/או 
ו/או תף, מחסן המשו ושכ, הר, וכן את חלקי הפרויקטאחרת אפשרית רךרה או בכל דיות החכיבזכו

ן לחתום מכר, וכה זהעל פי חו מוכרתמאת ה נותם רכשדים(, אווהצמודים לו )אם צמו/או גג  צרח
צורך לים ר לעיל, שיהיו דרושכאמואחר יניהן, וכל מסמך יבויות למחי, מפה, התתכל תכניעל 

י ו/או ממשלתד רל משישום המקרקעין, והן בכל הן בלשכת רכלא יוצא מן הפעולה ללביצוע כל 
חוזה  ואנשבפרויקט  דירותוכשי הזכויות רו/או את  נוהמוכרת ו/או אותהבטיח את ל הר הבאאח

 יהיה מספר המקרקעיןפי ש"ל כקט ו/או לממכר הנאו לפרוי/ו למקרקעין, תייחסיםמכר ו/או המה
ים דש ו/או רישום הבית/בתאו חלוקה מח/ו איחוד חלקותמפעולות ם לפעם כתוצאה עמפ
ח וכ ייפוי לחתום עלן הנ"ל ויותת חלקות מהמקרקעאו חלקה /ו לן הנ"ל המקרקעיפים עותשמ

ר ועדים לצרכי ציבושטחים המית צורך העברלמקומית יות הרשות הטחת זכוהבל בלתי חוזר
 .מיתם על שם הרשות המקועברתוה

 
 כרת.ת המויוות זכמן הכלל הבאה להבטיח אלה ללא יוצא עוולעשות כל פכל מסמך לחתום על  .3
 
את וזן י המקרקעיבפנקסלבטלן ד אותן וין, לייחעבלשכת רשום המקרק רות אזהרההע לרשום .4

מוכרת ו/או לטובת בת הלטו רות מרוכשים ו/אורוכשי די ותירות, לרבדרוכשי  , לטובתנויתלטוב
ת כל ובטאו לטובת הרשות המקומית ו/יו"ב, ו/או לוכברות ביטוח ם ו/או חומוסדות כספיי םנקיב

 ת.רכת אחרשות מוסמ
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 מקרקעיןשייבנה על ההבניין ם שולצורך רי רושיםכים הדכל המסמ על נויומקובמ נוילחתום בשמ .5

בקשה לרישום  או/בניין כבית משותף וום הלרישפים, לרבות בקשה בתים משותס הנ"ל בפנק
בכל או  משותףכבית ן יהבניותף ו/או בקשה לרישום פרד בבית המשנ דה ו/או אגףמכר כיחיהמ

 , ו/אונווחימיופי כמ חדשל כל א רהסבי ל דעתויו ושיקוראות עינ , לפי ת על פי דיןחוקית אחרך רד
 או בבנין ו/או/וכר ינוי בצו הקשור בממכל שבות בתים משותפים, לרביטול צו ו תיקון ו/אלבקשות 

 ,דירותלהצמידם לותף ומשהכוש ורי, להוציא חלקים מהרמקום הצו המקב ישום צו חדשבקשה לר
ם קול דעתשים מכר ובהתאסכם הראות ההום לפי נון מוסכקות הנאה, לרשום ת/רשום זיקתל

ע יהצבלהופיע, להשתתף, ולות, הודעאת התקנון, לקבל , לשנות ונימיופי כוחמכל אחד של  הסביר
 . כם והוראות כל דיןלהוראות ההס וףובכפ המשותףול הבית באסיפות לניה

 
 עם כלחוזה  על כל נוובמקומ ונקרקעין לחתום בשמיל חלק מהמבכ כויותאו לקבל זיר ו/עבהל .6

תו חכירקעין ו/או ביחס לו/או למקרר בקשר לממכ ת שהיא,משפטית אחר אישיות אוה אדם, חבר
קשר לממכר, יהא מספרו של כל ב נואו חובותיו/ נויתוור לרישום זכוישהק או ביחס לכל עניין/ו

 יה.צו/או איחוד ופרצל ת פרצלציהלווה מפעהיה כתוצאאשר ין יקרקעחלק במ
 
ה של שטח ו/או הפרדה ו/או חלוק ו איחודפרצלציה ו/אלביצוע ע וגבכל הנ נובמקומו נוימלפעול בש .7

ר תבואנה אשכל החלקות  ( ו/או"ת"החלקו)להלן:  היהיין יהיה מספרן אשר קרקעם במאו שטחי
או  רכי ציבור, בתמורהמתוכם לצ יםקיר חלהם, ולהעבכים למוסים הבמקומן, ו/או מקרקעין אחר

י צהרה, שטרה כל בקשה, ללחתום עולצורך זה  ן וסוג,מיל ת הנאה מכל זיקעניק כמורה, להללא ת
 הרה הרשומותערות אזהדרכים, ייחוד  לר עי הפרדה, שטרי ויתושטר וקה,איחוד, שטרי חל

אמור בכפוף לוהכל  צ"ביוכקות ולחל נוטעמנסי מינפוסד טובתנו ו/או לבנק למשכנתאות ו/או מל
 .המכר הסכםב

 
וה להם, שריט הנלוהתם, לרבות הצרופותיאו חלוקה ו/שיתוף ום סכעל ה נוומובמק נויבשמלחתום  .8

 המכר.ם ככתוב בהסכ נוויותיכוהכל בהתאם לז ,להםולמקרקעין סמוכים  קעיןלמקרהמתייחס 
 
 תנוספת שתרצה המוכראו בניה /ו ילשינותר בניה, ה להיקשבלכל  נוובמקומ נולהסכים בשמי .9

ה, ו/או קלכאמור לה ששה שתוגסכים לכל בקוכן לה ם,לירקעין גובאו מקעין ו/בי המקרקלבקש לג
 ותהודע נומקומוב נושמב, ולקבל 1965 - כ"ההתכנון והבניה, התשחוק תן בימוש חורג כמשמעוש

 על פי דין בקשר לכך.
 

ו י ו/אעירונ לתי ו/אומוסד ממש שות ו/או גוף ו/אובפני כל ר ונבמקומו נובשמי הופיעל וו/א נוגלייצ .10
על מרשם ו/או המפקח מונה על ההממקרקעין, הרישום  שהוא, בלשכתאחר כל אוו/ציבורי 

או מחלקת מדידות ו/פקיד שומה  ין ו/אועהל מס שבח מקרקנ, מו/או רשם המקרקעין מרשםה
 ל )להלן:אי רשות מקרקעי ישרות, במשרדונכם המשו/או ברש ניהם,מילרים ו/או ועדות בנין ע

ונית סמכות שלטל ית ו/או כטכאה משפובפני כל עראו אחר ו/י מוניציפל במוסדו/או  ("רמ"י"
ן ו/או דופי כל חוק לכים על מות כאמור, המוסכהלשושא משרה במשרדים וכל נפני אחרת ו/או ב

 תוע מטרותיו, ולעשונ"ל ובביצה רם המכיפין בהסכו בעקא/ורין לפסוק בכל עניין הקשור במיש
, וזי חכירהחלרבות  קשות, חוזיםודות, בתע, על הצהרות נוומובמק ונתום בשמו/או לח

ה ו/או או חכיר/ת, שטרות מכר ווסקאת, תכניות, מפות, עקבלוים, ת, תביעות, ויתורהתחייבויו
או שינוי תיקון ו/ כלוותף, ון בית מש, תקנוףתי שי, שעבוד, זיקות הנאה למיניהן, הסכמתאמשכנ

או /לחוד ו מזמן לזמן, אחת או בתב ן בחלקים,ת וביבשלמו והכל ביןם הנ"ל, ישל המסמכ
שיקול  ת עיניו ועל פיורא ת אחרת, ולנקוט לפישפטיות מ, חברה ו/או אישיעם כל אדםת בשותפו

או חלק ו/ וע כלם לשם ביצועיליהמ ו/אוהצעדים ו/או בכל האמצעים הדרושים  כלב הסביר עתוד
 ין.מקרקעו/או בבפרויקט כר ו/או מפעולות הנוגעות בממה

 
וההיטלים ות, רנונמסים, האגרות, האשלומים, ההתאת כל  נונעל חשבו, ונוובמקומ נובשמ לםלש .11

כל רך השגת כל אישור ו/או תעודה ו/או צו, ושידרשו לל הממכרעו/או  נוים עלייהחללמיניהם, 
 ולהלן.לעיל ח זה, וייפוי כנזכרות בהרישום כל הפעולות צוע ו/או בי לצורךרש כדין, שייד מךסמ

 
ת אחרת לגבי זכו ו/אוו/או זכות חכירה ות בעלות זכהמקרקעין  ת רישוםבלשכ נוישמ רשום עלל .12

 כר.על הממ נולכון כדי לבטל את הזכות שלנולה שימצאו ת כל פעוחוזה המכר לעש אנשוהממכר 
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או זכות /ות הבעלות וזכאת שעבד כן וללמש .13 יהו/או שתה ונלש חרת שיות אאו כל זכ/ה והחכיר
ממיופי  אחד ן כלבכל דרך שימצאו לנכו ו/או יהונה או שנשדרגה רא, במשכנתא במקרקעיןב נול

נלאומי הראשון לישראל וכן הבנק הבי טוח ברת ביננסי ו/או חד פימוסו/או  ל בנקכלטובת  ,נוכוח
צורה ואופן  ודתו או בכלפקו ל( א"חוהביט חברת" " אויפיננס מוסדאו " "הבנק)להלן: "  בע"מ

יננסי או פה המוסדאו  רה הבנקכפי שיותקופה ה אים ולאותני התות, לפכנתאשכנתא או כמשכמ
סד למו או/ו גיעו לבנקיו/או ש סכומים המגיעיםכל ה, וזאת להבטחת סילוק יטוחרת הבחב

ו סכום ותבא ו/או להכולסכום ב הגבלהללא  מאתינוו/או לחברה  ברת הביטוחו/או חהפיננסי 
 כר. הסכם המאמור בל הכל בהתאםו, וחת הביטחבר ד הפיננסי אואו המוס ה הבנקשיור

 
שות כן על עחובה ל עלינו, אם חלה וכרתהמ נושמסרה ל ערבויותהל פקיעת ע המלווה בנקל הודיעל .14

 המכר.וזה י חפ
 

הנוגעים  ות והגורמיםויהרשע לכל הודיין, לכד, כרתלבין המו נוטל חוזה המכר שנחתם בינאם יבו .15
ל ול ולבטביטל הסכיםך. לרים על כאישו ונמקומבו נולקבל בשמר, וזה המכחו , אודות ביטוללענין

מה שנרשרה ות הערת אזהבהוא, לרבכל מרשם ש נותלטובכל הערה ו/או התחייבות שנרשמו 
הבניין ם ירשמכר כשה למליחד אוו/מה שמה, בגין הממכר, למחקה ולחזור לרשאם נר ,נולטובת

 רך כך.ם לצוירשאו שטר הנדך ו/על מסמ נוובמקומ נובשמ משותף, ולחתום כבית
 

נתא צורך רישום משכאת לבגין הממכר וז נושנרשמה לטובת רהרת האזההע וללביט סכיםלה .16
 הערת לרשום לאחר רישום המשכנתא הנ"ל את ן, וכןיקט במקרקעילפרווה מלוה בנקהת בלטו

 .נובתלטו אזהרהה
 

כות אחר עם זו לחר ו/אלאהן, לעו"ד לק מו כל חשבו, אהסמכויות  כל ח זה עלוי כלהעביר ייפו .17
ניהם יראות ע הנ"ל לפי נויינת ענאו למנות אחרים במקומם ולנהל או/ים, לפטרם חררה לאהעב

 מעשיהםאת  יםאשרמ ווהננהנ"ל  נוכון ולמועיל בקשר עם עניינצאו לנל צעדים שימות כלעשובכלל 
 .ה מראשח זויפוי כף יהמקום בתוק מעשי ממלאי אוו/

 
ו/או בכל האמור לעיל ו/או  יןאו המקרקע/ו הממכרבהעברת י יטפלו כוחבא/י  כי מיםמסכי והננ .18

ממשכן, המלווה עביר ההמוכרת, המ/קונהם הוגם בש נושמבוזה גם במשרד ספרי האחפול בטי
 ביצוע המוכרת לשםאת ם לייצג אף י כוחי רשאיופשמי נוע לידו כי יםירמצה וו/או הצד השני, והננ

 ן.הליל ולח זה לעוייפוי כת בהנזכרות לק מהפעולואו חכל ו/
 

 ' ועל כן לאצד גות יות בו זכויואחר ותלן הרחב ביותר מבמובח זה הוא בלתי חוזר יפורש וי כפויי .19
 נועשו באי כוחהפעולות שי כלאת בזאת  יםשרמא ונהננוי וח זה ניתן לביטול ו/או לשיוייפוי כיהיה 

או ימונה ו/ נולעולמ ךנללילה ם חס וחקפו גם אבתושאר ייה ח זויפוי כה, יח זוכ ייפוי הנ"ל בתוקף
ל ית בכהמשפט נותיות כשרא אבדנאם חו"ח  ל ו/אונכסים בפשיטת רגונס אפוטרופוס ו/או כ נול

 דרך אחרת.
 

ן ק מהמקרקעים חלכסים המהוויס אך ורק לנחתיירטי( ומד )פמיוח ואזה ה ח והרשאהוייפוי כ .20
שיינתנו, בעקבות ל חרים, ככא ותו חלקגוש ו/אן מספרי קעילמקרו תנניגם אם י יל,רתם לעכהגד

קסי הבתים בפנ י רמ"י ו/אוו בספראי המקרקעין ו/סבפנק ים אלה נרשמו כברשנכספרצלציה, בין 
או /ישום ואו חידוש ר/ה מרישום ואוצכאמור כת רשמורו ויוציויה המשותפים ובין שנכסים אל

ית משותף ו/או ב ן רישוםיקולתו צו ותף ו/אם בית משישוו רצ או/או חלוקה ו/פרדה וו/או התיקון 
 רת.ה אחכתוצאה מכל פעול

 
ות ח זה, אלא באמצעורות לעיל בייפוי כאמומהפעולות ה ל פעולהלעשות כ םרשאי הנהי לא חנואנ .21

 י מהם.או מ נוכוחמיופי מה בכתב של על פי הסכ וא ו מי מהם,א נוי כוחופמי
 

 :________ שנת______ לחודש  __ם היום חתועל ה תיבא הלראי
 

 
________________________    _____________________ 
      ______________            ________________ 

       
 

, ברח' כתובתי________, בו"ד ______ע, יעו בפנייהופ ____________הריני לאשר כי ביום 
___ ת.ז. _________ -ו_ __________. ת.ז  __________ מר/, גב'_____________________

 זה בפניי.  יפוי כחשלהם וחתמו על  זהותבפניי ע"י תעודת הדהו אשר הז,  ___________
 
 

              
 יןהדרך חתימת עו           
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 ניהתר בהייעדר ה נספח -' ביפח נס

 
 _______ת.ז. _______ נה: הקושם 

 מות: בשלבממכר חלק
 _________ , ____בת: _כתו

 
 (32ס' רש מדירה מס' __, בניין __ )מג

 ("הקונה)להלן: "
 

" וזההח" או/ו "ההרכישהסכם " " ו/אוההסכםירה )להלן: "ת דכם לרכישנחתם הסצדדים ובין ה הואיל
, חלק 19592כגוש  דועיםין היעכרת במקרקידי המואשר נבנה על "( בפרויקט כישההר חוזהו/או "

 "(;קעיןהמקר" -)להלן   נהריהב 102, 101, 1 יםבמגרש(62)לשעבר חלקה  150 -ו 149, 144מחלקות 

רות בשלב נמכרות לק מהדים וחייפורפים להסכם אינם סוצוהמפרט המניות וידוע לקונה כי התכ והואיל
כי אין ודאות  כןכם וונספחי ההסכר ניות המנות מלוא תכוכמ בו טרם יהיואשר Pre-Sale  -ה

או על פיהם את "הבניין"  תיה ו/או לבנוהיתר בנ הםוחם או על פימכהוציא כרת תוכל להמו
ה יתר בניתקבל העד חתימת ההסכם טרם הונה כי, במע לקורה" ו/או "הפרויקט" וכן ידו"הדי

י רכלצו של התכניותמן ן ורישוהושלמה הכנתם טרפרויקט וכן או ה/ו בנייןההדירה ו/או  קמתלה
 קט; וייהפררישום של 

 בוטל. לוהואי

ה עליה לסטות כרת ו/או יהיהמו בחרות תר הבנייה, ייתכןהי מנת לקבל את שעל ונהלק והודע והואיל
ו/או  3'יא -ו 2'יא,1'יא', יחים כם כנספהמצורפים להס מפרט ו/או תיאור הדירהות ו/או ההתכנימ

 ן ו/או הפרויקט,נייהב יית הדירה ו/אובנור לה, בכל הקשיד וגשו עלל שהתר ככהיל מהבקשות
להסכם,  אלה המצורפיםים משונרט לתכניות ו/או למפס חיינתן, יתיי ניה, אםהב שהיתרבאופן 
פר סמלעין, קקומו על המקריין, מירש, לצורת הבנד, בכל הנוגע לשטח המגדוגמה בלבתר וכבין הי

מעברים וזיקות , לתוחיות החניה והפיכנ, לתידות הדירהלמ בבניין,יור ות הדידיחקומות, למספר ה
 וכיוב'; הפרויקטני בניי נאה ביןה

 
 ן:לקממוסכם ומותנה כד כךילפ

 
ש אם נאמר במפורנתונה להם בהסכם, אלא משמעות ה אותה בתוספת זו תהיהנות למונחים פרש .1

 אחרת.
 

 :יט טכנרתכניות ומפ .2

בלת ם קטר רה בשלב מוקדם,דיאת ההינו רוכש כי לקונה  הודעסכם, בהר ף כל דבר האמועל א .2.1

ירה ו/או ת הדניותכ לכך, הודע לו כי אםת, ובהPre-Sale -לב הבש מקריםבחלק מההיתר בניה ו
נם מלאים, חים, איפו להסכם כנספו/או המפרט הטכני שצורהפרויקט  ו/או יין ו/או המגרשהבנ

ל יתכנו השלמות שי וכי י לכשיתקבלסופהבניה היתר אם לההתב ונים לשינוייםונת םיים סופנאי
ה, דירלב זה של תכנון הבש אינם ידועים כני אשרהט במפרטפרטים  יות ותיקונן ושלתכנה

 הפרטים במפרט הטכני. ניות ו/אול התכו/או שינויים שין והפרויקט הבני

 

ופי בתכנון הס וייםכנו שיניתבניה כאמור,  יתריה וניתנ םכי הואיל וטרהקונה, ובא לידיעת ה .2.2
 ןינתהבניה שי מהיתרה וצאה וכתת, במידאו הדירה. עם זאו/ ייןרויקט ו/או הבנהפשל  המאושר

ובמפרט בתוכניות אורם לעומת תידירה ווניה וקומת ה, כיומהיקשתנה שטח הדירה, מי
 –"ג שלכר )דירות(, תק המוחלתאם הבותרות יות המעל הסט בשיעור העולה המצורפים להסכם

את  אי לבטלה, יהא הקונה זכדירה בשל הקונהסביר  ושהשימלגרוע מן  שיש בו כדי, 1973
 .רמוכאוי הודעה לקונה על שינ ןתמיום מיום  30ם בתוך הסכה

 

 זהבנספח  ו על פי האמורזהסכם, ככל שעמדה לו כלבטל את ה וכותז לא ניצלשהקונה  במקרה .2.3
במקום ו יבואם יחליפו וודכנים, וההמע ו המפרטא/סכם התכניות וו להפרויצ, רכבהסכם המו

ובלבד שנתנה  אול םעליהם ובין אנה חתם הקון אם וזאת בישצורפו להסכם,  פרטוהמהתכניות 
 .שותחדתוכניות המפרט ובין בות לעיפשראה הלקונ
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 ניההיתר ב .3

 "( לאה להיתרפהתקו" :)להלן ימת ההסכםחת ממועד םחודשי 6ותוך  יהמוסכם בזאת כי ה
אז  היא, כיוזאת מכל סיבה ש(, "יההיתר הבנהלן: ")לירה לבניית הד מוכרת היתרדי התקבל ביי

 ל רצונו לבטל את החוזהתב, עויגת בכ, בהודעה בלתי מס וכרתמשאי להודיע לא ריה הנוקה
ל לביטו ההקונ לותו שר כי זכמובהלן.לה 7ף ות סעיא"(, ויחולו הורהביטול הודעת: "ן)להל

 .רתיה בידי המוכבנה היתרמועד קבלת עד ללקונה עיל, תעמוד ל ההסכם כאמור

 

 מויותת ובכמידוות  בסטי .4

הבניין ל מיקומו שו/או הדירה  מה שלוו/או הדירה ו/או מיק המגרש שטחכי במקרה בו יסתבר  .4.1
אביזרים ה מידות שלב יימות סטיות, וכן שק2%אשר מ יותרת ביה שונוהיתר הבנ יעל פ

( "ותיות"סטיות מה)להלן:  חניהו/או ה שינוי במקום המחסן או ,5%העולה על  ט הטכנימפרשב
כם את ההס לבטל יור, והקונה יהיה זכאשל סטייה כאמ ת לקונה בכתב על קיומההמוכרדיע תו
דעה הוקבלת המועד ים בלבד מימ 30ך בתו זאתמוכרת ושתימסר ל ,מסויגת בכתבי ודעה בלתבה

 להלן. 7ות סעיף אולו הור"(, ויחתמידות ובכמויוב ודעה לסטייהקופת ההת" ן:)להל הקונהע"י 

יה במידות דעה לסטיהלך תקופת ההוממור לעיל, בלביטול כאהזכות את קונה ימש הלא מ .4.2
א רה כאמור לא יהמקמובהר לקונה כי ב .העיף זל פי סטול עביה לזכות הקונ , תפקעתכמויובו

אחר  טול ההסכם ו/או לכל סעדחר( ו/או לביפי או אסרת )כלשהו מהמוכלת פיצוי כלקבזכאי ס
 ן.די ם ו/או על פיהסכפי ה על

 

 למשתכן מחירב מכר דירה .5
רת והמוכ המכר זהבחוז כהגדרתו י המכראנם לתנבנה בהתא צויה הדירה,ן בו מהבניי נה כיידוע לקו

אי תאם לתנהב שתכןמחיר למ כדירות רויקטפבשיבנו  מיחידות הדיור 190וייבת למכור לפחות מח
תאם ין ובהבהתאם לדח הקלה ו נוכיתווספיחידות שמה 30% לרבות, ת יחידות הדיורר. יתהמכרז

, ת המכרזאורונו מכוחו ובכפוף להדכשעווהתקנות  6519 –"ה , התשכייהנן והבכנוחוק הת להוראות
 פשי(.ומחירי שוק חו)בתנאי ר למשתכן ת מחיוכרת שלא במסגרימכר על ידי המולות להיכ
 

 ל וטב .6

 

 ההסכם טולבי .7

 :ות הבאותראלנה ההוחונספח זה, תוראותל פי העטול ההסכם ל מקרה של ביבכ

 .תכרהמובפועל בידי הביטול הודעת לת קבעם  ורק קפו אךיכנס לתוול הביט .7.1

קעין סוי מקרביטול לשלטונות מיר כם ביטול ותצהי, על הסרישת המוכרתד פי, ליחתוםהקונה   .7.2
להלן,  7.3ף יור בסעההסכם כדין ובכפוף לאמ יטולבורך לצ ידרש,שיאחר, ככל על כל מסמך וכן 

 שו.לי שמומרו, מבנמסש ככל תאם להסכם,לו בה ורנמסוחות שת כל הבטא למוכרת להשיב

נאים התפוף להתקיימות רת, ובכול אצל המוכיטהבממועד קבלת הודעת  יםימ 10בתוך  .7.3
 קמן:המצטברים כדל

, תוך ו/או דרישה לזכות בנכס טענה ן כלבגייעות תבול והעדר ל מסמכי ביטונה חתם עהק .7.3.1
יף בסעם ורטימסמכים המפיתר הון די על פי עומדת לוש חרת ככלמירה על כל טענה אש

 לעיל. 7.2

ת שלא מחמבוטלו  שניתנו,ההסכם, ככל ת אוו לקונה בהתאם להורתנשניכל הבטוחות  .7.3.2
 . מימושן

יוחזרו  ,המכרכם הסות בהוראע התאם לקבוטל ההסכם ובועד בו בוים מהממי 45תוך  .7.3.3
בניכוי י, הריאל בערכםה, ורבון התמשילם למוכרת על חשכומים שלקונה מלוא הס

ק כל שקיבל הקונה מבנכ אה,ק בגין הלווזיר לבנלהח תרמוכה א עלסכומים שיהה
ה לבנק הקונמוכרת העל פי התחייבות של  רך רכישת הדירהואה לצויד לו הלועמשה

להשבתו  נה זכאישלא יעלה על הסכום שהקולבד )ובה קונבנק הע כום שייקבובהתאם לס
 השתתפותי הלומתש כשהרו יושבו לידיכן, -כמו. תבנקאיוי עמלות כול(, בניכאמור לעי

 , וזאת באופןכרהסכם המל 12.2יף סעל אםיות של המוכרת, בהתפטהמשבהוצאותיה 
 .ליטוהבעד ד למוע אשר בוצעוהרוכש  ל שםת בדירה עהזכויו יחסי לפעולות רישום
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מכות, וסויות המידרשנה על ידי הרששתולות את כל הפע יבצעוהצדדים  .7.4
ל של המוכרת כד וה"ו להמציא לעיל, ו/אלע 7.2יף סעים בכים המפורטעל המסמ ימהבות חתלר

 כוחה.כרת ו/או בא ישת המו, הכל על פי דרצורך כךשיהא נחוץ לר אחמסמך 

 לליכ .8

 ות.הודערת בהוראות חוזה המכר למסימור נה כאהייה תז פחאם לנסירת הודעות בהתמס .8.1

 .וספת זוראות תהו נהתגברתוספת זו, האמור ב ביןפחיו להסכם ונסה בין ככל שקיימת סתירה .8.2
 
 
 

 : חתוםה על הצדדים ובא ולראיה
 

 
 
 

 ונההק  החברה

      
 

 


