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 ____דירה מס' זמני 

 בנין ____    

 מגרש ______   
 __________להסכם מכר מיום תוספת 

 
  2020שנערך ונחתם ב_________ ביום ___ לחודש ______ 

 
 , גשם הירדן נהריה בע"מ  בין:

  515869469ח.פ.   
 _______________מרח'    

 
 

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

 מהזכויות בדירה, כהגדרתה להלן( 1/2)רוכש . ____________ת.ז. __________ 1  לבין:

 מהזכויות בדירה, כהגדרתה להלן( 1/2)רוכש . ___________ת.ז. __________ 2  
 

 מרח' ____________________ 
 טלפון בית: _______________________ 

 ______________________: 1טלפון נייד 
 : ______________________2טלפון נייד 

 כתובת דוא"ל: _____________________
 

 )שניהם יחד וכל אחד לחוד בערבות הדדית
 ;מצד שני     ("הרוכש"ו/או  "הקונה" להלן:יקראו 

 
 

 מבוא
 

"(, לפיו רכשו הקונים המכרהסכם " –נחתם בין הצדדים הסכם מכר )להלן  ________וביום  :הואיל
____ בבניין    ______הנמצאת בקומה    ______מס' זמני  מהחברה את הדירה המסומנת כיחידה  

על גבי  ידי החברה-על נבנתה"( אשר "הדירה)להלן: חדרים  _____, המכילה ______ על מגרש
 ;נהריהב (62)לשעבר חלקה  150 -ו 149, 144, חלק מחלקות 19592כגוש הידועים המקרקעין 

 
 ]להלן:  בע"מ  הבנק הבינלאומי הראשון לישראלהסכם המכר, התקשרה החברה עם  ומאז חתימת    :והואיל

[ אשר כולל העמדת בטוחות "הסכם הליווי" –, בהסכם ליווי בנקאי מלא ]להלן ["הבנק המלווה"
לקונה מסוג ערבות בנקאית בהתאם להוראות חוק המכר ]דירות[ ]הבטחת השקעות של רוכשי 

ובנספח בהסכם המכר  , כמפורט("חוק המכר הבטחת השקעות")להלן:  1974 –דירות[, תשל"ה 
 ;(ליווי""נספח הלנספח זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן:  "א"הליווי המצורף כנספח 

 
ולצורך קיום הסכם הליווי תשועבדנה/שועבדו מלוא זכויות החברה במקרקעין ובפרויקט לטובת   והואיל:

  ;בשעבוד מדרגה ראשונה והכל כמפורט בהסכם המכר ובנספח הליווי המלווההבנק 
 

מימון נוסף להקמת הפרויקט ובהתאם התקשרה החברה בהסכם ומאז חתימת הסכם המכר  :והואיל
ן הליווי, ורות בהם לרבות חשבוות הקשישיעבדה החברה את הפרויקט, המקרקעין וכל הזכו

"הסכם  -ו הראל"-"גמלא )להלן: גמלא הראל נדל"ן למגורים בע"מ תה שניה לטובגבשעבוד בדר
  ;המימון", בהתאמה(

 
פנקס השוברים מאת הבנק שובר ראשון מתוך ובמעמד חתימת הקונה על נספח זה הומצא לקונה  והואיל:

התשלום הראשון כמפורט בהסכם המכר ואשר המלווה, אשר באמצעותו על הקונה לבצע את 
לאחריו יומצא לקונה פנקס שבורים מלא באמצעותו יהיה על הקונה לבצע את התשלומים בהתאם 

  ;לנספח זה "אספח "נלהוראות הסכם המכר ו
 

והצדדים חפצים להעלות על הכתב במסגרת נספח זה את השינויים שחלו בהסכם המכר, ואת  :והואיל
ההוראות הרלוונטיות לעניין נספח הליווי ופנקס השוברים שהומצא לקונה, תוך הבהרה כי מלבד 

המפורטים בנספח זה וכל המשתמע ו/או הנובע הימנו, לא יהא כל שינוי  התוספות והשינויים
 בהסכם המכר אשר נחתם בין הצדדים, והכל בכפוף ובהתאם להוראות נספח זה להלן;
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 : לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 
 פנקס שוברים: קבלתמימון, הבטחת כספי הקונה ו מיבהסכהתקשרות 
 

כי הפרויקט יהא מלווה על ידי הבנק המלווה וכי המקרקעין, הפרויקט וכל החברה הודיעה לקונה  .1
לטובת הבנק המלווה בשעבוד מדרגה   שועבדוכספי התקבולים שתקבל המוכרת בקשר עם הפרויקט  

 והכל כמפורטראשונה להבטחת האשראי שיועמד על ידי הבנק המלווה למוכרת למטרת הפרויקט 
 ובנספח הליווי המצורף כנספח "א" לנספח זה.  בהסכם המכר

 

החברה הודיעה לקונה כי הפרויקט והמקרקעין, וכן כל הזכויות הקשורות בהם, לרבות חשבון  .2
הראל וכן כי המוכרת המחתה ו/או -הליווי ישועבדו/משועבדים בשעבוד בדרגה שניה לטובת גמלא

חיובים, את כל זכויותיה כלפי הקונה ונותנת הראל על דרך שעבוד, לפי חוק המחאת -תמחה לגמלא
-הוראה בלתי חוזרת לקונה לשלם ולהפקיד את כל הכספים והתשלומים המגיעים למוכרת ממנו על

פי הסכם זה אך ורק לחשבון הליווי של הפרויקט שאם לא כן, לא ייחשבו התשלומים כתשלומים 
הסר ספק מובהר בזאת כי המחאת ע"ח תמורת הדירה שרכש על כל הכרוך והנובע מכך.  למען 

הראל הינה בדרגה שניה לאחר זכויות הבנק המלווה וכפופה לזכויות -זכויותיה של המוכרת לגמלא
 הבנק המלווה.

הראל אין כל התחייבות, מכל מין וסוג שהוא, במישרין או בעקיפין, -מודגש בזאת במפורש כי לגמלא
הראל אין כל מחוייבות -ירה הנרכשת, לגמלאכלפי הקונה בקשר עם הפרויקט ו/או בקשר עם הד

כלפי המוכרת ו/או כלפיו להשלים את הקמת הפרויקט ו/או להשלים את הדירה שנרכשה ע"י 
הראל ו/או פעולותיה בקשר לפרוייקט -הקונה. הקונה מצהיר כי אינו מסתמך על זכויותיה של גמלא
התמורה ששילם ו/או שישלם למוכרת וכי עליו להסדיר, לפי רצונו, את מנגנוני ההגנה על כספי 

הראל וכל פעולה שתבוצע על ידה כאמור לעיל, -ישירות אל מול המוכרת. כל זכות שהוענקה לגמלא
נעשו ויעשו לצורך הבטחת פירעון הסכומים אשר בתשלומם חייבת ו/או תהיה חייבת החברה 

הובא לידיעת הקונה כי הראל בלבד ואין בהם משום מצג או אחריות כלשהי כלפי הקונה. -לגמלא
הראל אינה "תאגיד בנקאי" וכי היחסים שבינה לבין המוכרת אינם בגדר "ליווי פיננסי" או -גמלא

"מימון לפרוייקט בנייה", הכל כהגדרתם של מונחים אלה בחוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות 
ננסי לפרוייקט בניה", . כל הוראות החוק הנ"ל שעניינן "ליווי פי1974-של רוכשי דירות(, התשל"ה

הראל -הראל. גמלא-הראל ו/או על היחסים שבין המוכרת ו/או הקונה לבין גמלא-לא חלות על גמלא
תחריג את השיעבוד לטובתה מהדירה לאחר שהקונה ישלם את מלוא התמורה לחשבון הפרויקט 

ה ולא יהיה ולאחר שהגוף המלווה יאשר כי השעבוד לטובתו לא ימומש, ככל שימומש, מתוך הדיר
בכך כדי לגרוע מזכויות הקונה לקבלת בטוחה בהתאם לחוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של 

 .1974 -רוכשי דירות( תשל"ה
 

החברה הודיעה לקונה כי הבנק המלווה ישלח את הערבויות למוכרת והקונה יידרש להגיע למשרדי  .3
 ערבויות. המוכרת ו/או ב"כ המוכרת שכתובתם תימסר לו לצורך איסוף ה

 

הקונה על ייפוי כח בלתי חוזר עדכני במסגרתו בנוסף במעמד חתימת הקונה על נספח זה יחתום  .4
שמו של הקונה את כל הפעולות בלב"כ החברה ימונו באי כוח הבנק המלווה על מנת לעשות 

כנספח , ףייפוי הכח העדכני מצורהמפורטות בייפוי הכח ווהכל כמפורט בהסכם המכר שנחתם. 
 "ב" לנספח זה.

 

המציאה החברה לקונה את השובר הראשון מתוך פנקס השוברים במעמד חתימת נספח זה  .5
  __________חשבון מס'  -לחשבון הליווי  באמצעותו בלבד עליו לשלם את התמורה בגין הדירה 

 ( של הבנק המלווה. __________)סניף  ________מתנהל על שם החברה בסניף ה
 

 הוראות ההסכם יוותרו ללא שינוי.שאר  .6
 
 

 ולראייה באו הצדדים על החתום: 
 
 

  _____________________    _____________________ 
 קוניםה                  מוכרה               
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 ליווי בנקאי -' אפח נס

 

 

 

 

 

 

 "( 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 )

  מגרשים ,  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

 ; 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

 

 ישועבדו  ו א/ו משועבדים, הסכםה פ"ע המוכר זכויות תורבול היחידה לרבות, טקוהפרוי עיןהמקרק .א
, ראיםאש ת להבטח( "הבנק : "להלן) מ"בע לישראל הראשון הבינלאומי הבנק לטובת ראשונה בדרגה

 "(. האשראי : "להלן ) שונים בנקאיים ושירותים ערבויות

  .קרקעיןמב הרוכש ותזכוי על בעדיפות מותקוד במקרקעין הבנק זכויות .ב

  רוכשי  של השקעות הבטחת( )דירות) המכר חוק פי על הבנק י"ע אשתוצ ערבות לרוכש ימציאהמוכר  .ג
 רכישת  עם בקשר הרוכש י "ע שישולם  תשלום כל גיןב "( המכר קחו: "להלן) 1974 - ה"תשל( דירות

 יףבסע ורטפכמ, המכר לחוק 9 תיקוןב כהגדרתו, מ"המע  רכיב גיןב למעט השוברים הסדר לפי יחידהה
 "(. הערבות: "להלן )  שובר כל פ"ע  התשלום יצועב םמיו  עסקים ימי 14 תוך ,לןלה 2

 .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, הזט בנספח כמפור

פוליסת ב לרוכש שניתנה הערבות את להחליף הבלעדית הזכות יהתה נקלב כי ומאשר סכיםמ רוכשה .ה
( לחוק 1) 2סעיף בכאמור  אחר בנק י"ע שתונפק מכר בותבער או מכרה לחוק( 2)2 ףבסעי כאמור ביטוח
 וכשהר לטובת רהאזה תערה ברישום כשרול בה זקההח ונמסרה היחידה בניית או לכשהושלמה המכר 
 והרוכש  ,ישראל  מקרקעי רשות עם חכירה חוזה על הרוכש בחתימת או מכרה לחוק( 4)2 בסעיף כאמור
בהתאם  הבנק דרישת לפי לעיל כאמור בות הער להחלפת מצידו שיידרש ככל לפעול ומתחייב מסכים

 . וקחלהוראות ה

 ______ן מס' -ח –הפרוייקט  חשבון 

 ' ____________פנקס שוברים מס

 ______ ם מס' שוברי

 

______________________ 
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"(  הפרויקט  חשבון : "להלן)  (______'  מס)  _________  סניףב  -  _______'  מס  חשבון  בבנק  פתח  המוכר . ו
 בון בחש קדושיופ או/ו  המופקדים ספיםהכ כל על  שעבוד או/ו וקיזוז עיכבון זכות היוי או/ו  יש קלבנ וכי

 .הפרויקט

 את  הפרויקט  לחשבון   ישירות  לשלם  אתבז  מתחייב  והרוכש  חוזרת  בלתי  בהוראה  לרוכש  בזאת  מורה  המוכר .2
 שוברים באמצעות ורק אך וזאת, ההסכם פי על למוכר כשמהרו  שיגיעו ו  יעיםמגה התשלומיםו  םיהכספ כל

 :מוכרה ידי על אליו ויועברו כדלקמן  הבנק ידי על לרוכש שיונפקו 

 : כדלקמן שוברים יונפקו, ירהד הינה הנמכרת והיחידה מידהב

שובר ראשון את פרטי לים בשול את פרטי הפרויקט והיחידה הנמכרת. המוכר ייכל שובר ראשון אשר .א
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 חהי בגין התשלומיםישולמו יתר  בלבד

 .בנקאית בהמחאה או /ו  בהמחאה השוברים לשלם ניתן  לא .ב

 .לבדב דרםס  פ" ע לשלם יש ובריםהש את .ג

 על    היחידה רכישת חשבון  על כתשלום שבייח לא, כאמור, קטהפרוי לחשבון  שולם שלא תשלום כל . ד
 . הצבי קרן  על כספו  ששם כמי יחשב והרוכש בגינו  ערבות הבנק י"ע תוצא לא, ההסכם פי

 בלתק אלל אחר ן בחשבו  פו להחלי או/ו  ויקטהפר חשבון  בפרטי וישינ כל לבצע אין כי, במפורש רמובה .ה
 .ובכתב מראש הבנק אישור

 לבנק  נותלפ  רשאים יהיו, בפרויקט יחידה רכישת לשם הלוואה לרוכש ותןהנ בנקאי גידתא או/ו הרוכש . ו
 מומיקו,  טהפרויק  שם:  כגון)  יקטורהפ  ופרטי  הפרויקט  חשבון  מספר  לפיו,  הבנק  של  ורואיש  תקבל  לצורך

 :הבאות בדרכים תוזא, נקבב רשומיםה הפרטים את תואמים( וכתובתו הגיאוגרפי

 .טהפרויק חשבון מתנהל בו הבנק סניף .1

 . התשלום שוברי גבי על כמפורט טלפוני מענה .2

 . הבנק של האינטרנט אתר .3

 .שהיא סיבה מכל שושימ בהם נעשה שלא התשלום שוברי כל את לבנק בלהשי במתחיי הרוכש .ז

 והרוכש  מוכרה יעשו לא זה נספח על החתימה ריךמתא החל כי, בזאת ומתחייבים מסכימים וכשוהר רהמוכ .3
, קהבנ  כלפי  המוכר  יותבהתחייבו  או/ו  הבנק  בזכויות  לפגוע  העלול  זה  לנספח  או/ו  כםלהס  תוספת  או  שינוי  כל
 לחשבון   המתייחסות  הוראותב  םשינויי  או/ו  יקוניםת  עויבוצ  לא,  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי  אך  בותלר

 הבנק   כמתהס  קבלת  ללא  זה  לנספח  או/ו  המכר  וקח  לערבויות  או/ו  מורההת  כספי  קדתהפ  לאופן  או/ו  המיוחד
 .בנקה את יחייבו לא, זו להוראה בניגוד שיבוצעו שינויים. ומראש בכתב לכך

4.  

 למוכר  האשראי  תןמ  עם  בקשר  לפיוכ  אחריות  או/ו  יבותהתחי  כל  אין  לבנק  כי,  לו  ידוע  כי  מצהיר  שהרוכ .א
 מיםההסכ כי, וכשלר ידוע כן כמו. הבנק של הבלעדיים דעתו ולקובשי שליטתוב הינו יהאשרא מתן וכי
' ג דצ טובתל  וזהח בגדר אינם המוכר ידי על הבנק לטובת שיחתמו או/ ו שנחתמו המסמכים כל וכן

 דרישה  או/ ו  טענה כל תמלהעלו נועמ היהי הרוכש. 1973 -ג "תשל (, כללי חלק) החוזים בחוק כמשמעו
 הבנק של אחריותו למעט, ליחידה או/ו לפרויקט או/ו האשראי למתן רוהקש בכל בנקה נגד עהתבי או/ו

 .לתנאיהן בכפוףו לטובתו יוצאו/שהוצאו המכר ערבויות פי  על כלפיו

 כלשהו 'ג צד כלפי או/ו וכרהמ כלפי וא/ו כלפיו מחויבות כל אין לבנק כי, לו ידוע יכ, הירמצ כשהרו .ב
,  הרוכש  כלפי  אחריות  כל  לבנק  אין  יכ,  כן  כמו.   היחידה  תא  או/ו  ממנו  חלק  כל  או/ו  הפרויקט  את  להשלים

 לטיב  יחסב  או/ו  חידההי  בנית  או/ו  ממנו  חלק  כל  או/ו  הפרויקט  לביצוע  הקשור  בכל,  שהוא  וסוג  מין  מכל
  כל  פ"ע הנדרשים בתנאים רויקטהפ עמידת וא/ו פרויקטה ניהול אופן או/ ו הזמנים ללוחות או/ו הבניה

 על   מסתמך  אינו  כשוהרו,  הרוכש  כלפי  המוכר  של  אחרת  ותהתחייב  לכל  סביח  או/ו,  שהיא  רשות  או/ו  יןד
 הבנק  של אחריותו למעט ,כלפיו מוכרה התחייבויות לקיום הבנק ידי על הניתן האשראי על או/ו הבנק
 .לתנאיהן וףובכפ טובתול יוצאו/צאושהו כרמה ותערבוי פי  על כלפיו

  על  כמפקח מונה"( המפקח: "להלן) ___________ שמר ךלכ מסכים והוא לו נמסר כי, מצהיר הרוכש .ג
 של  שראיהא הבטחת לצרכי עשהנ הפרויקט על הפיקוח כי, לכך מסכים והוא לרוכש ידוע. ויקטהפר
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 הרוכש פיכס על הגנה מהווה אינו יקוחפה גנוןמנ. הרוכש השקעת הבטחת לצרכי ולא, בלבד קהבנ
 את וףלאכ חייב אינו הבנק. רהמוכ מול ותישיר אתז להסדיר עליו בפיקוח מעוניין והוא ובמידה
 אינו חהמפק מינוי כי, לכך סכיםמ והוא לרוכש ידוע. ביצוען על לפקח או/ו כלפיו המוכר ויותהתחייב

 התאמתו, קטהפרוי טיב תלרבו, הפרויקט עם בקשר כלשהי מחויבות או/ו אחריות הבנק על מטיל
, צאתםוהק הרוכש כספי שחרור ,ניהולו ופןא, מותוקדהת קצב, וכשהר כלפי המוכר להתחייבויות

. אשהי תרשו  או/ו  דין כל דיי על הנדרשים בתנאים עמידתו או/ו השלמתו, בפרויקט העבודה בטיחות
 מנגנון  על רוכשה להסתמכות אחריות בכל נושא ואינ אוהו הפיקוח מנגנון על להסתמך חייב אינו קהבנ
 .זה

 ריותאח חלה לא נקהב על כי, במפורש וסכםמ, הנמכרת היחידה גיןב בניה היתר הוצא רםוט במידה . ד
 . הוצאתו לאפשרות או/ ו הבניה היתר להוצאת כלשהי

 לשפות   או/ו  צותפל  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

5.   

 להעביר  או/ו לקבל מטעמו מי כל או הבנק של זכותו לו ידועה יכ בזאת ומצהיר מאשר, םמסכי רוכשה .א
 אחרים תבאמצעו וא/ו בעצמו, בחירתו לפי, ולהמשיך טויקהפר עם בקשר החובות או/ו ותהזכוי את

. הפרויקט צועובי הקמת יןבג הבנק כלפי בהתחייבויותיו  יעמוד אל שהמוכר במקרה הפרויקט הקמתב
  ממנו  ושיגיעו המגיעים הסכומים כל את מטעמו מי ללכ או לבנק לשלם הרוכש מתחייב זהכ במקרה
 .כאמור ומטעמ מי לכ או הבנק כלפי ההסכם פי על ותיובויהתחיי כל את ולבצע ההסכם פי על למוכר

, הפרויקט הקמתב או בביצוע אחרים תבאמצעו או בעצמו להמשיך חריב והבנק היה כי מסכים הרוכש .ב
 בכפוף  בהסכם הרוכש כלפי המוכר התחייב לגביו הזמנים ללוח מעבר מתאימה זמן תוספת לבנק תינתן

 .ות כל דיןלהורא

  הו כלש '  ג  לצד  יחידהב  זכויותיו  תא  בדישע  אול  יעביר  לא,  הערבות  של  תוקפה  פג  לא  עוד  לכ  יכ  חייבמת  הרוכש .6
 .לכך ובכתב מראש הבנק בהסכמת אלא

 . כלשהי מסיבה הסכםה ביטול על מראש, יום  30 לפחות ,לבנק דיעהול זאתב במתחיי הרוכש .7

 קרן : "להלן) דירות לרוכשי מ"עמ גובהב סכום החזר ממשלתית קרן ולתקנון המכר לחוק 9 לתיקון בהתאם .8
 והרוכש    הנמכרת  היחידה  ואודות  הרוכש  אודות  מ"המע   לקרן  שונים  דיווחים  ירבלהע  דרשיי  קהבנ"(,  מ"המע

 .כאמור מידעה העברתל מסכים

 וכי  בנקל יימסרו זה ומנספח מההסכם צילום או העתק כי עליו ומוסכם לו שידוע ומאשר מצהיר הרוכש .9
 בנספח  רכאמו לבנק תוהמוקנ 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

  לשומה  נתון ידיה על יחידות ממכירת הרווח כי סיםיהמ מרשות כללי אישור לקבלת דאגת החברה כי .א
 יסוי מ  לחוק  50  סעיף  פי  על  שבח  ממס  פטור  יחול  בפרויקט  היחידות  תמכיר  על  כי,  כנסהה  מס  פקודת  ילפ

 מיסוי לחוק( ב)15 בסעיף כאמור סיםיהמ ותלרש מקדמות רתמהעב טורפ הקונה לפיכך וכי, ןמקרקעי
 . בהתאם ויפעל עיןמקרק

 החברה וכי ברהלח הבנק ידי- לע  ישלחנהת הערבויות בפועל, המכר הסכם הוראות מיתר רועלג בלא כי .ב
 . לרוכשים עבירןת

 .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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   'נספח ב
 ייפוי כוח בלתי חוזר  

 

   _______ת.ז.  ________. 1  מ:הח" ו/ניא

  _______. ת.ז ________. 2   

- ורד בןעו"ד  ו/או ניועי שושאו עו"ד ר/וי לב קורן עו"ד בנ כוחם של את םפיומיי נו לחוד ממניםתיביחד וכל אחד מא
ליזה רוט ו/או  עו"ד ו/או  נטלי דייןעו"ד ו/או  בן שטרית חליעו"ד ו או/ דידהבר פעו"ד לך ו/או ור וודעו"ד ו/או ון סימ

ו/או את  שגית דקל,עו"ד ו/או  מןצימר שרהעו"ד ו/או  רועי הרםעו"ד ו/או  ריה כהןולעו"ד ו/או  ןקור-שגית לב"ד עו
ו/או ח. דהן ו/או ח. מינץ ו/או ח. דקל ו/או ד. רזניק ו/או  או נ. רוטשילד ו/או ד. קרניכוחם של עורכי הדין ד. בלנק ו/

ו/או ר.  דובדבני ו/או א. גב זיברסקי ו/או ט. וורמברנד-ןינממגר ו/או ח. קל-סגל ו/או א. הלר-ש. ברקן ו/או  ע. ורבה
שפירא ו/או ש. עדיני  –או ר. ליטור ו/או ו. אנגל ראובן ו/או ט. אגוזי ו/או א. גולדשטיין ו/-אביב ו/או ר. פטלר-חרדון

לייזרוב ו/או -ק. סנאיאו  שועה ו/או ש. פרי ו/או ע. ערן ו/  –שמיע ו/או י. אגטשטיין ו/או ל. שוסט    –ו/או נ. רוזנשטרום  
נו  וחיכ  י/באו לחוד להיות  ד אלים ביח, שהנ"ל פועכץ,-ח. יעלה ו/או א. גרוסמן ו/או א. שלוסברגא. יוקר ו/או ע. רז ו/או  

ם  הנוגעי  מהם  חלק  כל  עולות המפורטים להלן אופל המעשים והאת כ  נוובמקומ  נוולעשות בשמ  ינופי כוחויומ  נוימורש
מיום רה  רכישת דיל  חוזה  פילה ל  והצמודרכישת זכויות בדירה  לפי הסכם המכר  תינו על  ויוזכ  לעמידה עאך ורק לצורך  

ישום רלרבות  כרת"(להלן: "המו)  515869469 ח.פ. , בע"מ נהריההירדן  גשםמאת "( "החוזה ___  )להלן:____
 : רכם המכסעל פי ה תינותפגענה זכויו בלבד שלאורת אזהרה העאו רישום  המשכנתא רישוםכויות, הז

 

שר אש __ מס' __ במגר בבניין __ מנימס' ז רהע כדיממכר הידואת הזכויות ב נוובשביל נוישמ רשום עלל . 1
מחלקות , חלק 19592גוש כוהידועים  נהריהבצויים עין המקמקרה גשל המוכרת ע" פרויקטיוקם כחלק מה

פרויקט", ה, ""ן ניי"הב  ,"ממכרהתאמה: "ן בה)להל  102,  101,  1  יםבמגרש  (62)לשעבר חלקה    150  -ו  149,  144
ו/או   נותיובזכויכל הקשור ם את ג לכול בייפוי כח והרשאה זה, ממכר" המופיע"ה. המונח ("ן מקרקעי"ה

כחלק  ןנפרד, הדת או מגרש לקה נפרבחן א נבנה, היו הוין שעלן במקרקעלממכר, ה רבקש נותחייבויותיה
כחלקים רד, והן דת או במגרש נפרנפ ק בלתי מסוים בחלקהן חלד, הרדת או במגרש נפרבחלקה נפ יםמסו

 ,דירה או חלק ממנהו/או כל    נומחלק מבניין או  ו כל  א/ודת,  לתי מחולקים לחלקה נפראו מגרשים ב  ותמחלק
עתיד, בין להבנות ב יםשהם עומד ןכבר וביממנה נבנו  או חלק/ו רהאו כל די/ מנו וחלק מ יין ו/אובין שהבנ

כאמור  ן שטרם נרשמוביו 1969-שכ"טקרקעין תותף לפי חוק המשת מממכר נרשמו כבר כביאו הן ו/שהבניי
או בית ו/רישום ה דתן ו/אורפוד קרקעות ו/או העולות איחמפ תוצאהו בעתיד כירשמ או/רו וובין שאלה יווצ

הנ"ל    נושישמורהיא, בתנאים כפי  ום אחרת שישל פעולת רכתוצאה מף/ים ו/או כים משותת/ביפר בתים למס
 .סבירשיקול דעתו/ם ה לפיימצאו לנכון 

 

ר העברת חכירה, שטה זה, חושטר חכיר מכר, טרשה , ל כל מסמך, בקשה, הצהרע נוובמקומ ונילחתום בשמ . 2
 ם משכנתא,וות לרישלכתב התחייב, בקשה תאכנח, שטר מש, מש"חכירה ת זכויות שה להעברקבזכויות, 

ין, קען ו/או המקראו הבנייכר עם הממכר ו/מה הל  מסמך הנזכר בחוזאו כ, ו/ון זכויות חוזיותודעות משכה
 נויי כוחפושל כל אחד ממייר הסבדעתו  ולקו ושיראות עינילפי  וץחך הנהסכם המכר ו/או כל מסמכמפורט ב

  נו רקעין על שמירשום המק כתהעביר בלשלם ו/או , כדי לרשוןת כל דיאוורם המכר והת הסכלהוראוובכפוף 
, וכן את חלקי אחרת אפשרית רךרה או בכל דיות החכיבבעלות או בזכו עיןו/או חלקי/נו במקרקמכר ת המא

 מוכרתמאת ה נותם רכשדים(, אוומהצמודים לו )אם צו/או גג  צרחו/או תף, מחסן המשו ושכ, הרהפרויקט
ר לעיל, שיהיו  כאמואחר יניהן, וכל מסמך יבויות למחי, מפה, התתכל תכנין לחתום על מכר, וכה זהעל פי חו

י ממשלתד רל משישום המקרקעין, והן בכל הן בלשכת רכלא יוצא מן הפעולה ללצורך ביצוע כל לים דרוש
מכר חוזה ה ואנש בפרויקט  דירותוכשי הזכויות רו/או את  ונהמוכרת ו/או אותהבטיח את ל  הר הבאו/או אח
ם לפעם  עמפ יהיה מספר המקרקעיןפי ש"ל כקט ו/או לממכר הנאו לפרוי/ו  למקרקעין, תייחסיםו/או המ

 ל ן הנ"ל המקרקעיפים עותשים מדש ו/או רישום הבית/בתאו חלוקה מח/ו איחוד חלקותמפעולות כתוצאה 
מקומית יות הרשות הטחת זכוהבל  בלתי חוזרח  וכ  ייפוי  לחתום עלן הנ"ל ו יעותת חלקות מהמקרקאו חלקה  /ו
 .מיתם על שם הרשות המקועברתר והועדים לצרכי ציבושטחים המית צורך העברל

 כרת.ת המויוות זכמן הכלל הבאה להבטיח אלה ללא יוצא עוולעשות כל פכל מסמך לחתום על  . 3

, נויתאת לטובוזן י המקרקעיבפנקסלבטלן ד אותן וין, לייחעקבלשכת רשום המקר רות אזהרההע לרשום . 4
ם ומוסדות כספיי  םנקימוכרת ו/או לטובת בבת הלטו  רות מרוכשים ו/אורוכשי די  ותירות, לרבדרוכשי    לטובת
 ת.רכת אחרשות מוסמת כל ובטאו לטובת הרשות המקומית ו/יו"ב, ו/או לוכברות ביטוח ו/או ח
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ס  הנ"ל בפנק   מקרקעיןשייבנה על ההבניין  ם  שולצורך רי  רושיםכים הדכל המסמ  על  נויומקמוב  נוילחתום בשמ . 5
  דה ו/או אגף מכר כיחיבקשה לרישום המ או/בניין כבית משותף וום הלרישפים, לרבות בקשה בתים משות

ראות   י, לפ  ת על פי דיןחוקית אחרך  רבכל דאו   משותףכבית  ן  יהבניותף ו/או בקשה לרישום  פרד בבית המשנ
בתים משותפים, ביטול צו ו תיקון ו/אלבקשות  , ו/אונווחימיופי כמ חדשל כל א רהסבי ל דעתויו ושיקועינ
ורי, להוציא מקום הצו המקב ישום צו חדשבקשה לר או בבנין ו/או/וכר ינוי בצו הקשור בממכל שבות לר

ראות הום לפי נון מוסכקתות הנאה, לרשום / רשום זיקתל ,דירותלהצמידם לותף ומשהכוש חלקים מהר
ות, הודעאת התקנון, לקבל , לשנות ונימיופי כוחמכל אחד של  הסבירם קול דעתשים מכר ובהתאסכם הה

 . כם והוראות כל דיןלהוראות ההס וףובכפ המשותףול הבית ע באסיפות לניהיהצבלהופיע, להשתתף, ול 

ה אדם, חבר עם כלחוזה  על כל נוובמקומ וניקרקעין לחתום בשמל חלק מהמבכ כויותאו לקבל זיר ו/עבהל . 6
  או ביחס לכל עניין /ותו חכירקעין ו/או ביחס לו/או למקרר בקשר לממכ ת שהיא,משפטית אחר אישיות או

ה היה כתוצאאשר ין  יקרקעקשר לממכר, יהא מספרו של כל חלק במב  נואו חובותיו/  נויתוור לרישום זכוישהק
 יה. צ לו/או איחוד ופרצ ת פרצלציהלוומפע

ם ה של שטח או שטחיו/או הפרדה  ו/או חלוק  ו איחודפרצלציה ו/אלביצוע  ע  וגבכל הנ  נובמקומו  נוימלפעול בש . 7
ר תבואנה במקומן, ו/או מקרקעין אשכל החלקות    ( ו/או"ת"החלקו )להלן:    היהיין יהיה מספרן אשר  קרקעבמ

ת ל זיקעניק כמורה, להאו ללא ת הרכי ציבור, בתמורמתוכם לצ יםקיר חלהם, ולהעב כים למוסים האחר
י הפרדה, שטר וקה,י איחוד, שטרי חלצהרה, שטרה  כל בקשה, ללחתום עולצורך זה  ן וסוג,מיל הנאה מכ

נסי ינפוסד טובתנו ו/או לבנק למשכנתאות ו/או מל הרה הרשומותערות אזהדרכים, ייחוד  לר עשטרי ויתו
 .המכר םהסכאמור בבכפוף לוהכל   צ"ביוכקות ולחל נוטעממ

וה להם, המתייחס  שריט הנלוהתם, לרבות  הצרופותיאו חלוקה ו/שיתוף ום  סכעל ה   נוומובמק  נויבשמלחתום   . 8
 המכר.ם ככתוב בהסכ נו ויותיכוהכל בהתאם לז ,להםולמקרקעין סמוכים  קעיןלמקר

בי לבקש לג תרנוספת שתרצה המוכ או בניה /ו  ילשינותר בניה, ה להיקשבלכל  נוובמקומ נולהסכים בשמי . 9
ימוש חורג  ה, ו/או שקלכאמור לה ששה שתוגסכים לכל בקוכן לה ם,לירקעין גובאו מקעין ו/המקרק

 על פי דין בקשר לכך. ותהודע נומקומוב נושמב, ולקבל 1965 - כ"ההתכנון והבניה, התשחוק תן בכמשמעו

ו ציבורי י ו/אעירונ לתי ו/אומוסד ממש ושות ו/או גוף ו/אבפני כל ר ונבמקומו נובשמי הופיעל וו/א נוגלייצ  . 10
ו/או רשם  מרשםעל המרשם ו/או המפקח מונה על ההממקרקעין, הרישום  שהוא, בלשכתאחר כל אוו/

  ניהם, מילרים או מחלקת מדידות ו/או ועדות בנין עו/פקיד שומה  ין ו/אועהל מס שבח מקרקנ, מהמקרקעין
או אחר ו/י מוניציפל במוסדו/או  ("רמ"י" ל )להלן:ארי רשות מקרקעי ישות, במשרדונכם המשו/או ברש

ות כהלשושא משרה במשרדים וכל נפני ונית אחרת ו/או בסמכות שלטל ית ו/או כטכאה משפובפני כל ער
 רם המכיפין בהסכו בעקא/ורין ן ו/או לפסוק בכל עניין הקשור במישדופי כל חוק לכים על מכאמור, המוס

לרבות  קשות, חוזיםודות, בתע, על הצהרות נוומובמק ונתום בשמו/או לח תו וע מטרותיו, ולעשנ"ל ובביצה
ה ו/או  או חכיר/ת, שטרות מכר ווסקאת, תכניות, מפות, עקבלוים, ת, תביעות, ויתורהתחייבויו, וזי חכירהח

או שינוי של  תיקון ו/ כלוותף, ון בית מש, תקנוףתי שי, שעבוד, זיקות הנאה למיניהן, הסכמתאמשכנ
, עם כל אדםת  או בשותפו/לחוד ו  מזמן לזמן,  אחת או  בתב  ן בחלקים,ת וביבשלמו  והכל ביןם הנ"ל,  יכהמסמ

הצעדים ו/או בכל    כלב  הסביר  עתושיקול ד  ת עיניו ועל פיורא  ת אחרת, ולנקוט לפישפטיות מחברה ו/או אישי
ו/או בפרויקט כר ו/או ממפעולות הנוגעות באו חלק מהו/ וע כלם לשם ביצועיליהמ ו/אוהאמצעים הדרושים 

 ין.מקרקעב

וההיטלים למיניהם,  ות, רנונמסים, האגרות, האשלומים, ההתאת כל  נונעל חשבו, ונוובמקומ נובשמ לםלש . 11
רש כדין, שייד מךסכל מרך השגת כל אישור ו/או תעודה ו/או צו, ושידרשו לל הממכרע ו/או  נוים עלייהחל

 ולהלן. לעיל ח זה,  וייפוי כנזכרות בה רישום כל הפעולותצוע ו/או בי לצורך

 אנשות אחרת לגבי הממכר  זכו  ו/אוו/או זכות חכירה  ות בעלות  זכהמקרקעין    ת רישום בלשכ  נוישמ  רשום עלל . 12
 כר.על הממ נולכון כדי לבטל את הזכות שלנולה שימצאו ת כל פעוחוזה המכר לעש

, מקרקעיןב  נול  יהו/או שתה  ונלש  חרת שיות אאו כל זכ /וה  או זכות החכיר/ות הבעלות וזכאת  שעבד  כן וללמש . 13
ו/או  ל בנקכלטובת  ,נוממיופי כוח אחד ן כלבכל דרך שימצאו לנכו ו/או יהונה או שנשדרגה ראבמשכנתא ב

 מוסדאו " "הבנק)להלן: "  נלאומי הראשון לישראל בע"מוכן הבנק הבי טוח ברת ביננסי ו/או חד פימוס
אים ני התות, לפכנתאשכנתא או כמשצורה ואופן כמ ודתו או בכלפקו ל( א"חו טהבי חברת" " אויפיננס 
סכומים כל ה, וזאת להבטחת סילוק יטוחרת הבחביננסי או פה המוסדאו  רה הבנקכפי שיותקופה ה ולאות

סכום  ב הגבלהללא   מאתינוו/או לחברה  ברת הביטוחו/או חסד הפיננסי למו או/ו  גיעו לבנקיו/או ש המגיעים
הסכם אמור בל הכל בהתאםו, וחת הביטחבר ד הפיננסי אואו המוס ה הבנקו סכום שיורותבא ו/או ללהכו
 כר. המ

וזה י חשות כן על פעחובה ל עלינו, אם חלה וכרתהמ נושמסרה ל ערבויותהל פקיעת ע המלווה בנקל הודיעל . 14
 המכר.
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, הנוגעים לענין  ות והגורמיםויהרשע לכל יהודין, לכד, כרתלבין המו נוטל חוזה המכר שנחתם בינאם יבו . 15
כל הערה ו/או ל ול ולבטביטל הסכיםך. לרים על כאישו ונמקומבו נולקבל בשמר, וזה המכחו אודות ביטול

שמה, בגין  אם נר ,נומה לטובתשנרשרה ות הערת אזהבהוא, לרבכל מרשם ש נותלטובהתחייבות שנרשמו 
 נוובמקומ  נובשמ  משותף, ולחתום  הבניין כביתם  ירשמכר כשמה לליחד  אוו/מה  הממכר, למחקה ולחזור לרש

 רך כך.ם לצוירשאו שטר הנדך ו/על מסמ

 בנקהת בנתא לטוצורך רישום משכאת לבגין הממכר וז נושנרשמה לטובת רהרת האזההע וללביט סכיםלה . 16
 .נובתולט אזהרהה הערת לרשום לאחר רישום המשכנתא הנ"ל את ן, וכןיקט במקרקעילפרו וה מלוה

רה כות העבאחר עם זו לחר ו/אלאהן, לעו"ד לק מו כל חשבו, אהסמכויות  כל ח זה עלוי כלהעביר ייפו . 17
ל ות כלעשניהם ובכלל יראות ע הנ"ל לפי נויינת ענאו למנות אחרים במקומם ולנהל או/ים, לפטרם חרלא

המקום   מעשי ממלאי  אוו/  מעשיהם  את  יםאשרמ  ווהננהנ"ל    נוכון ולמועיל בקשר עם עניינצאו לנצעדים שימ
 .ה מראשח זויפוי כף יבתוק

פול  ו/או בכל האמור לעיל ו/או בטי יןאו המקרקע/ו  הממכרבהעברת י יטפלו כוחבא/י  כי מיםמסכי והננ . 18
 וממשכן, המלווה ו/או הצד השני, והננעביר ההמוכרת, המ/קונהם הוגם בש  נושמבוזה גם  במשרד ספרי האח

ת הנזכרות  לק מהפעולואו ח כל ו/  ביצוע  המוכרת לשםאת  ם לייצג אף  י כוחי רשאיופשמי  נוע ל ויד  כי  יםירמצה
 ן. הליל ולח זה לעוייפוי כב

ייפוי  יהיה  ' ועל כן לאצד גות יות בו זכויואחר ותלן הרחב ביותר מבמובח זה הוא בלתי חוזר יפורש וי כפויי . 19
 ייפוי הנ"ל בתוקף נועשו באי כוחהפעולות שי כלאת בזאת  םישרמא ונהננוי וח זה ניתן לביטול ו/או לשיוכ
ונס אפוטרופוס ו/או כ נואו ימונה לו/ נולעולמ ךנללילה ם חס וחקפו גם אבתושאר ייה ח זויפוי כה, יח זוכ

 ל דרך אחרת.ית בכהמשפט נותיות כשרא אבדנאם חו"ח  ל ו/אונכסים בפשיטת רג

רתם ן כהגדק מהמקרקעים חלכסים המהוויס אך ורק לנ חתיירטי( ומפד )מיוח ואזה ה ח והרשאהוייפוי כ . 20
ים שנכסשיינתנו, בעקבות פרצלציה, בין  ל  חרים, ככא  ותו חלקגוש ו/אן מספרי  קעילמקרו  תנניגם אם י  יל,לע

ה קסי הבתים המשותפים ובין שנכסים אלבפנ י רמ"י ו/אוו בספראי המקרקעין ו/סבפנק אלה נרשמו כבר
ו  צ  או/או חלוקה ו /פרדה וו/או ה או תיקון /ישום ואו חידוש ר/ה מרישום ואוצכאמור כת ורשמרו ויוציוי
 רת.ה אחית משותף ו/או כתוצאה מכל פעול ב ן רישוםיקולתו צו ותף ו/אם בית משישור

  נו י כוחופמיות  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
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