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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 21209יא בעלת זכויות החכירה במקרקעין הידועים כגוש כי המצהירה והחברה  הואיל
 מפורטת מס'  לפי תכנית 12-ו 11 יםבמגרש (12, 10, 8ות חלקחלק מ 19591גוש )לשעבר  14 -ו 13

(, וזאת מכח זכייתה ן"עיקרמק"ה -)להלן  נהריהבר, מ"  6,445-של כבשטח כולל  1013תמ"ל/
 ; ("המכרז")להלן:  375/2017חי/תכן[ מס' במכרז רמ"י ]מחיר למש

 
ל לה המוגדר כוהיקף הבני"(, התב"ע" –ועפ"י הוראות התב"ע החלה על המקרקעין, )להלן  והואיל:

ת דיור המיועדות ידויח 126יחידות דיור לפחות, מתוכן  180בנייני מגורים הכוללים  שלושה
 יחידות דיור המיועדות לשיווק לשוק החופשי.  54 -לשיווק במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן" ו

 
 , בקשת החברה להקלות בהתאם לחוקנהריהואושרה על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה  :והואיל

שבס כחלון ות שעודכנו מכוחו, לרבות הקלות לפי והתקנ 1956 –והבנייה התשכ"ה נון כהת
מיועדות לשיווק לשוק החופשי, ולפיכך צפוי הפרויקט כהגדרתו ה יחידות דיור 51לתוספת של 

 ת מעבר למוגדר בתב"ע.להלן לכלול יחידות נוספו
 

)להלן:  כהגדרתו להלן ה להקמת הפרויקטילמוסדות התכנון בקשה להיתר בני הגישהוהחברה     והואיל:
 "(;הבקשה להיתר"

 
וכר מ נסיעם מוסד פינ ["הסכם הליווי" –ן הלל]בהסכם ליווי מלא  ת המוכרת להתקשרנווובכ והואיל:

ערבות חוק מכר , אשר יכלול העמדת בטוחות לקונה מסוג "[ווהלהבנק המ" –ל ]להלן ישראב
 1974 –בהתאם להוראות חוק המכר ]דירות[ ]הבטחת השקעות של רוכשי דירות[, תשל"ה 

 "(;קעותשה הבטחת המכר קחו)להלן: "
 

ן ובפרויקט לטובת קרקעימברה ות זכויות החבי תשועבדנה/משועבדווליולצורך קיום הסכם ה והואיל
 "(.השעבודכום )להלן: "לווה, בשעבוד ומשכנתא ראשונים בדרגה, ללא הגבלה בסמה בנקה

 

 עת הקרקקומ לה __ מע_ קומה _רי__ ד בניין גרש __מ
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ד חתימת עוחודשים ממ 6תוך בוקף כם הליווי לתו/או לא ייכנס הסככל ולא יינתן היתר בניה ו והואיל
יתר היעדר ה" חפ]נס יב בנספח טפורמכ הכל, רשאי לבטל את ההסכם , הרוכש יהיהזההסכם 

 ;זה כחלק בלתי נפרד הימנו ף לחוזהר[ המצו" בניה
 

המיועדת דירה   יכלול( "המבנה")להלן:  ____________מדגםבניין קשה להיתר, לבם ובהתא והואיל
ת וכניתבת נמסו, המהקרקע ומתמעל ק _________בקומה לשיווק במסגרת "מחיר למשתכן" 

וללת ____ חדרים )כולל חדר מגורים, חדרי שינה כה זמני __________, המבנה כדירה מס'
 ,_______מס' __סן ליה יוצמדו מחואשר א ומרפסת מטבח, ונוחיות, חדרחדרי אמבט  וממ"ד(,

 כלה ,"(הדירה" -לן הל) ףהמשותוחלק יחסי מהרכוש  מסוג_________ חניה מס' _____
 ה;ז כםק בלתי נפרד מהסלהמהווים ח מפרטר ובהמכ יריטכמפורט בתש

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

 מבנה ולדירות;ל וחברת הגז בקשר לחברת חשמ ובדרישות המלווה
 

בהתאם חרת ית אחוק ךדר ולחילופין בכל ףתבית משוהמבנה כ לרשום אתמתחייבת 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  המתלההתנאי ות והתקיימסכם זה תנאי הכפוף ל מתחייבת
ת כבי בנהמהום דת לאחר רישפרנ םור יחידת רישותבולהקנות לו את זכויות החכירה בה 

 .1969 –שכ"ט ת ן,אות חוק המקרקעירותף לפי הומש
 

 : לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן
 
 

 ים וכותרותנספח מבוא, .1

 נאיו וסעיפיו.רד מיתר תמהווה חלק בלתי נפ כם זהא להסבוהמ 1.1

ם היאל הם זה מפנשהסכ ובלבדהנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו  1.2

 .אליו בפועל ורפון שציפחלומפורשות ול

וחות הקריאה בלבד, ואין להשתמש בהן לצורכי זה נועדו לנ םכהסתרות הסעיפים בוכ 1.3

 ו.התניות המפורטות ב פרשנות

המהווים לל "החוזה" את המסמכים הבאים הצדדים כובע במפורש אחרת בין א יקאם ל 1.4

 חלק בלתי נפרד ממנו:

  ה".חוז" זה שכותרתו ךממס 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 הוצאתתף וגבי תקנון הבית המשוות לתוספ - נספח ד' 1.4.5

 תין זר.נלהתחייבות להימנע מהעברת זכויות  -  ה' חנספ 1.4.6

 –ת ובייכתב התחמשתכן / לדירת מחיר 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

 חוזר. פוי כוח בלתייי - 'ט פחנס 1.4.10

 פרט טכני.מ -' ינספח  1.4.11

 ה.ריתוכניות הד - 1'אינספח  1.4.12
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 .ןייהבנ תכניות - 2'אינספח  1.4.13

 וש המשותף.כתכנית שטחי הר - 3'אי חפנס 1.4.14

 .היתר בניההיעדר נספח  – '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

של מסמך  אותיוהחוזה ו/או בין הוראות מהור של אחר שבמסמךוראות לבין ההחוזה 

ורה הרחבה ביותר ואף הוראה לא צראות ברשו ההויפומן, צענן לבין של החוזה ביכלשהו 

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

גברו הוראות יים כניטושאים כם, בנות ההסרו הוראגבי טישפין ממקרה של מחלוקת בעניב

 כניות. ותיגברו ה דירה והמבנהכנוניים של הם תשאיוהמפרט הטכני ובנ

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

 לשון נקבה במשמע, וכן להיפך. אף

 ותדרגה 1.7

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

 דם:יצבאים המשמעות שלים הבחוזה זה למונח

יח"ד לכל היותר  126דיור מתוכן  דותייח 231ם הכוללי כ"נים בסהייבנ 3

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

 ות דיור.יחיד 77)מעל קומת קרקע(, הכולל קומות  15בן  ,11 בניין מדגם

 יחידות דיור. 77לל קרקע(, הכו)מעל קומת ת מוקו 15בן  ,12A בניין מדגם

יחידות  77)מעל קומת קרקע(, הכולל קומות  15בן  ,12B בניין מדגם

 מבניתוח, פים, שטחי פיים משותות, שטחנים הבניינים חכן כוללי וכמדיור.

לתוכנית אשר ו יוספחונ הכם זלהוראות הס ' בהתאםכדו עזר, מחסנים

 . בניהתר כנון לצורך מתן היתהר על ידי מוסדות תאוש

יינים של הבנ רשאית לקבוע את סדר ההקמהכי החברה תהא  בזה, מובהר

ה חובה חלה עליוכי לא המכרז, ראות להו ףובכפו ריבסעתה הפי שיקול דל

 י.טנבאופן סימול יניםלבנות את כל  הבני

 "הפרויקט" 

 

 

ית ת ע"י הלשכה המרכזבניה כפי שיתפרסם מעת לעה תותשוממדד 

מי אחר קומה, וכל מדד רשבמ וף אחד שיבואל גטיסטיקה או כלסט

 .שיחליפו

 "המדד"

להתקשר בהסכם, המוכרת ר ו תבחעימ ,יגיד בנקאו/או תא יסיננפ דמוסכל 

בלבד שיעמוד  קטויפרפיננסי ל ויוימתן ל, לצורך סביריקול דעתה הלפי ש

 .השקעות תעל פי הוראות חוק המכר הבטחמלווה  דגיאתדרת בהג

 בנקה"

  "המלווה

בבנק  הפרויקטנסי של לווי פינל החברהעל שם  חן אשר נפתבושח

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

"חשבון 

יקט" הפרו
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תאם למפורט הב תוויחליף אר שאח וןחשבכל או לחילופין  ___________

 .םובריפנקס השב

"חשבון או 

 הליווי"

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

 "חוזה זה"

כפי שיהא  ,1974-, התשל"העות של רוכשי דירות(חוק המכר )הבטחת השק

 .בתוקף מעת לעת ו/או כל חוק אשר יחליפו ו/או יעדכנו ו/או יבוא במקומו

"חוק המכר 

הבטחת 

 "השקעות

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

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

 

 "רמכה"חוק 

אשר יחליפו ו/או יעדכנו ו/או  חוק או כל/ו 1969-טן, תשכ"המקרקעיק חו

 יבוא במקומו.

"חוק 

 המקרקעין"

 "התב"ע" קעין.המקר לחלות עעיר ה ןכניות בניית כל

וכן  ועי הרםר רדמשו/או מ ת'ושקורן, שושני ו-עו"ד לב כל עורך דין ממשרד

 בהרשאתם. וו/א מםטעמ בשמם ו/אוכל עורך דין הפועל עבורם ו/או 

 כ"ב"

 וכרת"  המ

 העירייה"" .נהריהית ירעי

"הרשות או 

 המקומית"

נים קבל יורת, אשר יההמוכ יעל יד ויבחרישו/או קבלני משנה הקבלן 

ת דובולביצוע הע םסיווג מתאי יובעל יםמורשאצל רשם הקבלנים ו יםרשומ

 בניית הדירה והפרויקט.ל

 הקבלן""

 . מדההצו תיבית רק פסיקי חופלי למהמקסי בשיעורריבית 

 

 "ריבית

 רים"ופיג

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

 .להסכם 7.1סעיף 

"תאריך 

 או/" ומסירה

ד עו"מ

 המסירה"

  "רמ"י" מקרקעי ישראל.רשות 

 "המכרז" "י רמ"י.שנערך ע 375/2017/חימס'  רזכמ

ר ביתה וריחכדמי מקרקעין בהק חוותה בת, כמשמענרה מהווחכי זכות

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

 .מכרזלתנאי ה , ובהתאםשנים 98

 "החכירה"
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 חברהת הויחייבותה .2

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

עוד  ו.יפ לה ערבות החיבויחיי התולמילו הונלק הדירה תרלמכיהסכם או /ופי כל דין  על

ן זכויותיה בדירה ובבניי יכוין ר בניה כדעל פי הית מויוק הדירהו מצהירה החברה כי הבניין

 .וי הפרויקטיולצורך ל הוולהמ בנקהשעבוד ו/או משכנתא למעט לטובת מכל  תנקיו

בת מתחייא היי וכ רזהמכי פ"ע היתוייבויהתח למילאה את כ היאעוד מצהירה החברה כי 

יוטלו ה ולשלם את כל המיסים ו/או האגרות המוטלים ו/או שויותיבייחהת לכא את ללמ

 .מכרזהגרת סמבעליה 

 ום)החל מי םינש 98, לתקופה של זכות חכירה מהוונת בדירה נהקובזה ל החברה מוכרת 2.2

להסכם ם תאבהים שנ 98של וספת קופה נתלציה עם אופ( 19/8/2116ועד ליום  20/8/2018

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

הטכני הרצופים להסכם  רטלמפוה כנית הדירודירה בהתאם לתה תהמבנה ואמטעמה את 

נאי וכן לפי ת מחייב במכרזרט המהמפיפחתו לא  רואשהסכם ה לשק בלתי נפרד כחלזה 

 "(התוכנית" -לן להו קראייטכני ת הדירה והמפרט הניתכ) כלדריהא תכניוויה ותהבנ תריה

 ע תכנית הדירה בהתאםקרה תקבמ. בכל המלווה בנקל הם הליווי מוובכפוף להוראות הסכ

  .פחיונסכם זה והס יפויות הקונה על כובלבד שלא תפגענה ז יהבנה להיתר

חתימת  ועדממ שיםחוד 6 וךתב יתקבל היתר בניה א לאה כלשהיבבזה כי היה ומסי רמובה 2.3

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

ה חי, כנגד ביטול כל בטוליאהרערכם בלחברה  שולמופים שמלוא הכס הידי הקונל

לעיל,  כם כאמורהסה ללביטו הקונה תו שלוובהר כי זכמ. (ניתנהככל ש) שניתנה לקונה

 הבניה בידי המוכרת. תרהיקבלת  ד למועדונה עוד לקתעמ

 כרת,של המו תבהוצאותיה המשפטיוהשתתפות הרוכש תשלומי ה ידכן, יושבו לי-ומכ

דירה על שם ויות ברישום הזכלות ן יחסי לפעופת באו, וזאןלהל 12.2אם לסעיף בהת

 בתוך תתבצעהריאלי,  םור, בערכאמכ כספים תבל. השהביטו מועדבוצעו עד להרוכש אשר 

 45 -קה בדירה ת החזריביטול לאחר מס לבוטל ההסכם )במקרה ש וב עדמהמו םימי 45

והכל  ,(מוכרתי הלידבה  את החזקההשיב ו הרהדי תפינה א הרוכש מהמועד שבו ימים

  לחוזה. 13.7עיף וראות שבסבהתאם לה

גם  – המחויביםם יבשינוייחול  –הבניהדר היתר יענספח הת והורא כם בזה כי מובהר ומוס

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

נויים"[. שיב רתי"ה –להלן ] כרת הממעסק ק בלתי נפרדלמכר המהוות חלתוכניות ה

 היתרתקבל נ ידואר אלקטרוני, כ לוחבאמצעות משנה, דיע לקוחברה תובמקרה כזה, ה

כר. הקונה יהא המת יולתוכנ נויים ביחסת השיי מהוגבר מפורט לבלרבות הס, נוייםבשי

זה ו לבטל חוזה נלחברה על רצולהודיע  -ממועד הודעת החברה  םוי 30ך תו –שאי ר

, ובלבד יםינויהיתר בשלתנאי הכפוף ובהתאם החוזה ב את ייםקלעל רצונו ן פילחלוו

 .ותדשכניות החותה לכין בעילאפשרות הונה שנתנה לק
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ל תוכניות מכר עתחייב הקונה לחתום מ ר,כאמווזה את הח לקייםצונו ה על רהקונ עהודי

 י החברה.יד-לכן עשות בו יזומן לע דקשר זה, במועות וכל מסמך אחר שיידרש בהכנידע

 .החוזהטול ניין בילעיל לעות הוראיחולו  החוזה, צונו לבטל אתונה על רהק דיעוה

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

היתר חוזה בכפוף ובהתאם לתנאי הת הא בר רצונו לקייםדכהודעה מצד הקונה ב

עשות שימוש ביפוי ל[ רשאים הלןם לתרהכח ]כהגדי ופו מייהי . במקרה כזה,םבשינויי

 ידרש בהקשרחר שימך אאו כל מס/ו תומכר עדכניל תוכניות שם הקונה עכח ולחתום בה

     . זה

ל רשות ים מכרואישכל ה קבלת ד ים ממועמי 70בתוך דירה הו המבנההמוכרת תחל בבניית  2.4

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

 לתוקף.ווי וכניסת הסכם הלי המתלה

 ות המכרוכניולת המחייב בהתאם למפרט הטכנייבנו והמבנה ירה הדייבת כי וכרת מתחמה 2.5

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

היתר  ,הדין ותאכתוצאה מהורם צעלבך ירצ יההי יים אםונף לשיוכן בכפו סכם זהלה

 התנאי המתלהפוף להוראות נספח כבו ן,שינוית או כוסממוויות ההרש הבנייה, או מהנחיות

ת וכניופרט והתמהבל יהיה שונה מיתקתר שסכם ככל וההיכש לבטל את ההלזכותו של הרוו

 יםויינשלף פוכוב להלן םתכהגדרוע ים קלים בביצמעבר לשינוי ,כם זההסל המצורפות

 ם.יוסכצדדים, אם וככל שסכם בכתב בין היו וספים עליהםנ

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

יות סט ןכבפועל, ו המידותלבין  זה המצ"ב להסכםות כניוובת הדירה המופיע במפרט

ל הכו, דות בפועלמיה יןלב טפרבמ יםהמופיע םביזריבין מידות הא 5%בשיעור של עד 

 .1974-תשל"דה (,רטשל מפ טופסצו מכר דירות )אם להוראות בהת

י עשו"ב, רישום בספרי המקרקעין וכיוכי לצרכים אחרים כגון לצרכי חישוב ארנונה, הר מוב

 .ונספחיו תואר בחוזהמהאופן המ הנבאופן שוך להיערהדירה  חטאופן חישוב ש

ולתוכניות המכר, המחייב רט מפלירה בהתאם דוהה בנהמ תא ותנלבת בזה בימתחי החברה 2.6

בהתאם ראלי )ככל שיש להם תקן( בתקן הישהעומדים ם ביזריואם ריש בחומשימותוך 

  .המחייב ובמפרטוכניות תבתאימו לתיאורם ה יהדירמובהר כי המבנה וכל דין.  להוראות

 קן או תקנוןלתה ונכוה יביחמן או תקנו לתקן המפנההמחייב רט בהר כי בכל פריט במפומ

יות הרשו דרישתל פי יט, עפרה צעאם בו אלא וצאת היתר הבניה,חייבים במועד ההמ

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

 הול דעתקילפי שהכניס שינויים, ליזום ול תשאית המוכרר הפרויקט,ית בני לגמרעד  תבכל ע 2.7

ל הכו ו,בבנייתקט ו, בתכנון הפרויו סותרים את הדיןא/ושאינם מקפחים  דבלבו ,ירסבה

ובלבד שלא יוכנס ע"י , לחוק התכנון והבנייה 147והוראות סעיף  הרשויותף לאישור ובכפ

בביצוע החורג משינויים קלים  ,ירה עצמההדניית ו/או בב ןוי מהותי בתכנושינכרת המו

ש לבטל את של הרוכ תווולזכ המתלה איתנה פחסנת אורהוכפוף לבולהלן כהגדרתם 
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מהמפרט והתוכניות המצ"ב  יםשונ ושתבנה יהיאו הדירה  לשיתקב היתרההסכם ככל וה

 יותזכו תפגענה אלובכפוף לכך ש ןלהלרתם לשינויים קלים בביצוע כהגדלהסכם זה מעבר 

 .פי הסכם זה להקונה ע

ת הקלות בורשה להקלות לבקט מעל ע"תבב ינוזום שיילונתה אין בכוהירה כי החברה מצ

, ההסכם זהתכנון כמפורט בסדות ר למולאישוש גילההחברה ונת ס כחלון אותן בכולפי שב

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

ל ש ודיע יילשינו השיש בקגבת החברה שלא ת. כמו כן מתחייחומכו ונדכות שעווהתקנ

ה לידי ירבדהחזקה ירת לאחר מס. מובהר בזאת כי מסחרייםם יבבניין לשטחם חישט

בו מצויה הדירה הנרכשת  החברה בקשה לשינוי בהיתר הבנייה של הבנייןגיש לא ת הקונה

 דירה. ה בו מצויהבבניין  נוספת הילבצע בני החברהל כות אלו

כל  פי אם תידרש עלא אל, קטיופרב יתולרה סלנטמה אנעצת שלא להציב בהמוכרת מתחייב 2.8

ינו קט על ידי מי שאבפרוילרית ה סלוטנאנב ל שתוצי ככהסר ספק מובהר, כדין. למען 

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

 .וכרתהמריות באח

ירות( )דר מכה קוח ותראהו עפ"י הובדירתיקונים במבנה  יה אחראית לביצועה תהרבהח 2.9

 "(.תקופת האחריות" - )להלן

מיום  חודשים 8תוך עליה החלות תוח בשטח יפות הודעבת שלים את לההחברה מתחייב 2.10

ר ויאפשלקונה  העככל האפשר, הפרע, שימנמתחייבת לעשות כן באופן  אוהי 4קבלת טופס 

  .ריםוגמל ירהדב ירסבוש שימ רשפיתא וכן צמדותיההה ובניין ולדירובטוחה ל הרישה סביג

רה מתחייבת , החבל דיןפי כ-עלו א/ם זה והסכ התחייבויות הקונה עפ"ילוי מלוא מילבכפוף  2.11

 –שכ"ט ן תרקעיים כבית משותף לפי חוק המקאת המבנה בפנקס הבתים המשותפ םלרשו

ם יעהקבו ת בהתאם למועדיםה, וזאהקונבדירה ע"ש  הות החכיראת זכוי לרשום ןכ, ו1969

ה יעימת מנם קיהנ"ל פרקי זמן בהמניין המועדים ב ובד שלא יבואבלו ת[רויד] כרהמוק בח

ויות בחברה ם כאמור מסיבות שאינן תלמשותפיה בפנקס הבתים ההמבנ רישוםשהי לכל

  .ציה וכד'[רצלכי פ]כגון קיום הלי

ת יבתחירה מבחין, הפי כל ד-ו/או עלפ"י הסכם זה הקונה ע תוהתחייבויי מלוא ף למילוופבכ 2.12

 יםסייחימים המסו ולל החלקים הבלתיהקונה בדירה, כל שכות החכירה שזך לכם ורלג

ת ובלבד שהקונה רקעין כיחידת רישום נפרדום המקתירשם בלשכת רישותף, ש המשברכו

הדירה ע"ש  לרישום םיהנדרשה וסכם זה פיו על ילהחלים עהמיסים  אתלכן ישלם קודם 

א ]במידה נתכונה שטרי משאשהרה שתירד פיל ברהא לחיצנה ימובתנאי שהקוונה הק

לה את ת המקומית ולממשלרשו שילם שהוא ותידמעודות הן תעה נטל משכנתא[ וכוהקונ

מסמך  לכנאי שיחתום על ובתליה ם להם בעד הדירה או בקשר אהארנונות והמיסים המגיעי

 כי הבזר בהמו ספק, רהס עןלמרישום האמור. לצורך ביצוע ה יןפי ד לע חתימתול יומצאש

ישום בפנקס ר הומרישו הבגינ רישום בטוחהאגרות  ילת משכנתא,נטבהכרוכות  ותויעלה

 .לדיןאם ידו בהת-ל הקונה וישולמו עלות, יחולו במלואן עויהזכ
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 21מוקדמת של  ה״ד בהודעו עוהא/ו תהמוכר , שייקבעו ע״יםקומד ובבמוע יופיעהקונה  2.13

או חתימה /ו תעולות הנדרשופה ועיצב אוו/, םכיסמהמ תהמצא , לצורךאש לפחותימים מר

ל שהקונה לא הגיע בפרק ככ ור.אמשום הע הריצוביך ו לצורתימתעל כל מסמך שיומצא לח

לפחות,  שימים מרא 10בת תב ת בככרת תשלח לקונה הודעה נוספהזמן האמור, אזי המו

 .מכים כאמורסמתימה על ח לצורך

בדירה על ת ורישום הזכויך ורלצם ישדרהנת וודתעה וא/ים ומסמכהאת  קונהה לא המציא

שא בכל העלויות ה, והקונה יימצד הקונה ז סכםה שלת יסודי הפרהיהווה הדבר , ונהשם הק

 המוכרתטור את פליהיה בכך בכדי  לאאך  פות שנגרמו למוכרת עקב כך,הישירות ו/או העקי

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

אחר  ב במסמךכועיאו  מתקוד ה לצורך מכירת דירהשל הקפאת שומב הר מס רכיששואי

ף סעי הוראת , לא תיחשב כהפרתובואת עיכ נה לא יכול היה למנועתלוי בקונה ושהקו ינושא

ת השומה הינה ד שהקפאבלבבויותיה, וייברה מהתחאת החר חרולא תש י הקונהזה על יד

 .וקבחע קבוה ועדמל בהתאם

נה שהקו בדבלו לחובתונתא לרשום משכ -אם יחפוץ בכך  –ונה לק חייבת לאפשרמתה ברהח 2.14

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

 ד.בלוחד לדירת הקונה בתי

ש דרשייכ קתוזלחדירה ונה לקבל את הלגרוע מחובתו של הק ידכסעיף זה ר בבאמואין  2.15

 מורכאה ירזקה בדת החו זכות לסרב לקבל אכדי להקנות לו אט להלן ו/ורמפכ כןשות לע

 .סכם זה ונספחיולהוראות האת בכפוף זו

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

 רהחבה ר.כמהק וחי לפ ערבות בנקאיתוג , מס1974 –של"ה ת(, תוררוכשי דיעות של השק

 ,רחוק המכ תלהוראו פוףבכ ונה בבטוחה אחרתחה שתינתן לקטובהחליף כל ל יתשאר תהא

יה התית חלופלקונה ובלבד שהבטוחה ה, בכפוף למשלוח הודעה הסבירלפי שיקול דעתה 

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

 .  1974 -של"הדירות(, ת

 

 קונהה ותהרהצ .3

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

 מועדן.זה זה ולקיום כל הוראותיו במלואן ובבחו

השטח  ה סביר אתבעיני קונ אותרלת ורהאפש אתונתנה לו  קונהפני ההחברה הציגה ב 3.2

מבנה דירה בה יקוםמ את, ירהמצא הדיתה בו הפרויקט והמבנלותיו יוקם ותו שבגבוללבכ

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

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

 ת הוראות הסכםבסביבתם ואבמקרקעין ו תוהתשתיו , המתקניםתם, את המערכותביבסו

 פחיו.סנזה ו
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רכים, וסביבתם, לרבות סלילת דות במקרקעין לילהפיתוח הכבודות ע ה כיונלק רנמס 3.3

ם תחלמ כלייעיצוב אדרתוח, בינוי ותוכנית פיהכנת מובילי ניקוז תשתיות,  תחנ, הותרכמד

ו ו/א נהריהעיריית  תוחרית באוצעבוות שמלטת ומהן עבודווכיוב', ט מוקם הפרויק בו

שר עם יות בקחרא רתל ואין למוכישרא יקערמקרשות  וו/א נהריהברה הכלכלית הח

, לוח הזמנים לביצוען, מועד השלמתם עבודות אלו, לרבות, אך לא רק, לגבי איכותן

 ה אושערמה, במא גל רתכמושה ובלבד יצועןדים וארכות שייגרמו במהלך ועקב בומטר

 ל עש ל שתידרולה ככעפ תףתשה ברחה .ת הנ"לודובהשלמת העו/או עיכוב במחדל, לנזק 

ו/או משרד הבינוי על ידי הרשות המקומית  בוצעותיות המללהכח תובודות הפיענת שמ

 בהקדם האפשרי.ו/או רשות מקרקעי ישראל תושלמנה השיכון ו

יקט, לרבות קיים של הפרוון הנכדור והתיהסו א/וי טונהארכיטקנון התכ נמסר לקונה כי 3.4

י רכד ת,יסות, יציאות, כנוחבר, , גינותעבריםמ ,ליםשבי ור,האמ ליותכלמ בלי לגרועו

 ,ביוב וכל אינסטלציה אחרתהדירות, סידורן, מקום מתקני האשפה, צנרת  , מספרגישה

 נם בחוקבמוכ אהנה קותרישום זיות לרברים במקרקעין, ומתקני עזר אח גדרות, אנטנות

 ,כבלכלי ר ו/או לגרכי הול מושלשי, ירההד ורקעין ו/אאו לחובת המקעין לזכות ו/מקרקה

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

 חתופי פעולותמיני וכל  וסביבתו כאמור י של הפרויקטשהתכנון הסופדע לקונה כמו כן הו

 םישוכת רבלשום י רישיד לם לבצען עוכו'( שיש ג ה, הרחבת דרךצלצירפ)כולל  ןנותכו

ובלבד שאינה הסביר דעתה  לשיקולו רתוכסופית של המטתה הלהחלן , נתויןעמקרקה

פי דרישת רשות  וכן לדרישות ו/או שינויים שיבוצעו עלין מקפחת ו/או סותרת את הד

ת רים ורישיונואישורים, היתות, ינרק( לתכ לאך )א תרהי וא כפוף ביןמוסמכת כלשהי, וה

ה ירבד הונהק ה זכויותתפגענ לאשד ן, ובלבכל די תאהוראם לבהתנו שיינתו א שיבוצעו

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

ש ומתיה ושיומדהצול תודיררה ובטוחה למבלי למנוע מהקונה גישה סביו, כםיב' להס

 נהדעה לקוינן הוגבסר תימ קה,החזסירת מ רחות אלו יבוצעו לאשפעולככל  .יר בהםסב

  .ותירבשעות סבעו יבוצ ןוה

צוין במפרט ובתשריטי רשאית להקים בבניין או בסמוך לו, במיקום המתהא  החברה 3.5

 וא/ו רתוקשת תו/או ספקיו או מתקנים אחרים עבור חברת החשמלהמכר, חדר שנאים ו/

 דחל אמו שיקובמ שינוי לוחשי . במקרה"עהדין והתבלהוראות  תאםבה זגהחברות 

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

 ונות לקונה על פי דין. זכות או תרופה הנת

 ניםיילבנ תפותשות ממערכו לכלולעשוי הבניין בו מצויה הדירה  כותמערש נמסר לקונה 3.6

 רתהמוכשל  ירבסה הדעת קולשי (, לפי"םי"הבניינים הנוספ יחד: סמוכים )להלן פיםסונ

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

 .נטיותהרלוו

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

 עמוה מטלאכי מאו בעל/ו 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
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מו ובין באמצעות אנשי ס אליה מתקנים ו/או חפצים והכול בין בעצבדירה וכן להכני

 ו.מקצוע מטעמ

 אם תההטעונים היתר בניה ב םויים חיצוניישינ עצרשאי לביהא  לא נההקו כן, כמו

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

   ס.בגינה היתר אכלו בדירה לידי הקונה וניתןכל עוד לא נמסרה החזקה  במרפסות וזאת

  
ר בניה פוף לקבלת היתכבויים בדירה ניש ע רשאי לבצהרוכש לאחר מסירת הדירה לרוכש, 

 את לעכבאו /ו למנוע כדי ינויבש ויש היתר פי לע אלש שהנע נויוהשי לככ  ככל ונדרש. ,כדין

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

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

לאו, יישא  ןביו םינויהשיבגין ן יכדהתקבל היתר בנייה זקה, בין אם סירת החמ לאחר

לצרכי רישום הבית עקב השינויים כאמור  וא ההוצאות שייגרמו למוכרתמלבש הרוכ

 ם הדירה על שם הרוכש.המשותף ולרישו

צעות באמו ו אן שהוא בעצמנה לא יהא רשאי להתערב באיזה אופכי הקובזה,  הרובמ

י ידל הדירקה בהחז רתעד למסי שך כל תקופת הבנייהניין 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  בנייהתר הלהיכנס לארשאי 

עיף זה כדי לגרוע באמור לעיל בס ק, איןפסהסר ה. למען ה זוזלח ט בנספח "ג"הכל מפור

לרבות הגשת  שיפוטיים ת ו/או גופיםכאורעלת לפנו ל הקונהש וותיזכויאת יל או להגב/ו

כפי  פרויקטה וןכנל להתנגד לתא יוכנה לד שהקובלב, וני ועדות התכנוןהתנגדויות בפ

  .זה כם הסב לוהמפרט המצ"תוכניות התאם להוצג בפני הקונה בש

נה מתוך וקר היבח ,ניטרור אלקואדב 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

קונה כאמור, יאשר ה לאחר הבחירה ירה. קנו בדכי יותו ונרצוכד'[ אשר בורים , כיאסלות

י נפרד תטופס בחירת רכיבים" אשר יהווה חלק בלי "בגעל  י בחירתופרטת ו אבחתימת

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

ם ת לבחרה רשאיברהחא תה ,וב לעילד הנקהמועמור בתוך יבים ו/או הדגמים כאהרכ

 .הסבירו לפי שיקול דעתה עבור

 ה, כנגדרלוותר על רכיבים מסוימים בדי ה על רצונורבהודיע לחתו לשרואפי בוע לקונה כדי

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

 . לןלה 7.44וסעיף  זה מחוזהפרד לק בלתי נבמפרט הטכני, המהווה ח

של  הרשומידי ספק -עלו ופקכיבים שלא סביזרים ו/או חומרים ו/או רה של אל התקנכ

 םוגר"[ תםיבים זריכר" –הלן ]ל ברהמטעם הח י בעלי מקצוערה ו/או לא הותקנו ע"החב

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

ף בכפו והכל ירת החזקה בדירה לידי הקונהאחר מסוצעו לב אםם , וזאת גריםים הזכיברה

 .המכרוק ח אותלהור
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ירה בד תמשלהש לו סורבלבד וא כי רכש את הדירה למטרת מגוריםה 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 זוהור תכלולברה . החדין

ות אחזקת הרכוש צאוהב ,ףוש המשותברכו חלקת י לפי מידבחלק יחס יישאהקונה  3.10

ואשר  ברההח "ירשם עכפי שיי ףתמשוית הן הבתקנותאם לההכל בוהמשותף שבמבנה, 

ה לת אצאוקו בהואת חל ישלם. הקונה חוק המקרקעיןן המצוי בוסס על התקנויהא מב

ר של אחזקת בת לשאת בהוצאות קבועות כאמותחיירה מחבה .בנההמת גודרישת נצי  לפי

 ק שלא בחלשואולם החברה לא תינמכרו בפרויקט  ת שטרםורדי ןשותף בגיהמ ושהרכ

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

 .צרכה בגינן שירותים

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

 אם למפרט ולתוכניות הפרויקטתהבו ןכותמצא לניא שהי פכ או לדירותולהצמידם לדירה 

ת שהקונה בזה מפורשור בהומ .נהתפגע ם זה לאכסהפי על  קונהשל הותיו יובלבד שזכו

ים ברכוש ק מתאוחל ,הצמדותיהם זה את זכות החכירה בדירה, על וכש לפי הסכר

רה לדיו מידה שהחברה תצימנו כל חלק או שטח או חלק מהמבניוצא הלאחר ש, תףושמה

אמור שב יותבכללגוע י לפומבל דבניה נוספים. במיוחוללא 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/לחניה המיועד המבנ

ירת יחידות רישום נפרדות בהתאם רך יצוצ, ל(ל פי דיןף עותהמשש יאם מהרכולהוצ

או או מחסנים ו/מות חנייה ו/מקו דיצמכן להלזמן ו ןמזר מיאושפי שיה כר הבנתלהי

לפי  ףותמשה שיכללו בביתירות ת לדו/או גגו ו/או קירות חיצוניים ו/או גינותשטחים 

חלק  םיווהמשריטים הבת יןמצוה זה ו/או כהחלטתה, כמפורט בנספח "ד" לחוזו תהבחיר

 ןיא .גענהה לא תפז םהסכפי  ה עלבדירקונה הובלבד שזכויות  הלתי נפרד מחוזה זב

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

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

הגן,  ודות לדירות הגג והחצרות הסמוכות לדירותמצה גגמרפסות הת, יוהחנהמחסנים, 

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

קונה ר של הש הסבימושיה לא ימנעו אתאמור ות כוכן שפעול על פי הסכם זה ונספחיו

   .י הדיןל פע ענהתבוצ כאמור פעולותכי ו והצמדותיה בדירה

רך ד רעבית להרשאיתהא ברה חהעד 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 טל, כבגז, חשמל הסקה,

הקונה, תתאם החברה מול הקונה רה לידי ידה בחזקסירת הר מחאל .ככל שיידרש וכד',

ת ספת של תשתיווכל העברה נומה עצ רהח הדיעבר בשטמ/ןיקוכל תצוע ם ביש בטראמר

ש עם הקונה ם מראתיאולאחר  ונהשטח הדירה תהא מותנית בהסכמת הקכאמור ב

 הניתןכל כ חותום אי הנומצלצלהתחייבות החברה בכפוף  והכל תסבירו עבודה ותשעוב

זה  ףיבסעעיל ור למבא אין. תלאחר השלמת העבודוככל הניתן לקדמותו צב מה בתוהש
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או גופים שיפוטיים /ערכאות וה לפנות לותיו של הקונגביל את זכוילה או/ו לגרועכדי 

 .וןכנהתבפני ועדות ויות תנגדות הגשת הלרב

י פלה ייבאתר הבנוא שהוג מכל מין וס י החברה תהא רשאית להציב שילוטכ נהלקו הודע

 גגי על גבלהציב  תיארש תהא חברהה, ההבניי . גם לאחר תום עבודותהסבירל דעתה שיקו

ר ק אחו בכל חלאובי הכניסה ו/או אזור החנייה ו/ים ו/או לותיו החיצונייין ו/או קירהבנ

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

 הצבת קום ד שמיבובל י נפרד מהבנייןיהווה חלק בלת ט ואשרקירופהו את שם ו/אה חברה

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

הוראה זו גן ה תעברהח .וטיללשת רוויות הקשולא העבמלוישא ברה תכי החמובהר  .החוק

ד מסירת הדירה ועממ יםשנ שלושו חלפש אחרמובהר כי ל .בתקנון הבית המשותף

להסיר את נם וצרב טו אםתף יחליושמת ההבי יגותו נצם ו/איהאחרונה בפרויקט, הרוכש

 יאפשרה ונהק .מוכרתים של הפרוייקט ויודיעו על כך לטחי המגורלוט שנמצא בשהשי

מי ל או/או למוכר ו/ת ניהול בבניין ו/או בפרויקט( ורבהיה חדה ותימ)ב ניהוללחברת ה

 וו/אקון ו תיו/א חזוקהתלשילוט וזאת לשם ביצוע עבודות רה 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 ושם בפגויו/או 

 .וטלשיל יפריע

ם נחת ד בולמוע : עדי]קר בפרויקטעד למועד מכירת כל הדירות ש הנלקודיעה ה הוברחה

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

בכפוף  נכון,מצא לתדרך ש לבכו מועדאותו ל עדיקט בפרוו קיימות הקיימות ו/או שיהי

עפ״י חברה תהא רשאית ה וכן כי ,דין תנאי כל וכןר בדבות הנוגעות למילוי דרישות הרשוי

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

 ון ו/אא לנכוצמתרך שכל דעול בהם באו שטחים אחרים בפרויקט ו/או לפידות דיור ו/יח

ת ויכנותשנות את ן לוכר, יחידות דיו יחידות הדיור בפרויקט ו/או לאחד רת מספדיל אגהל

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

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

 יל בסעיף זהאין באמור לעעין נשוא הפרויקט. קרן במקכלשה היניבויות חברה זכבידי ה

יים יפוטים שו גופאאת זכויותיו של הקונה לפנות לערכאות ו/ ליגבהלוע ו/או לגרי כד

 .י ועדות התכנוןנפב ותנגדויהגשת הת תולרב

למועד  י נכוןרה כהחזקה בדיב עד לקבלת שככל שיתברר בכל של הקונה מצהיר ומתחייב 3.12

או ו/ רהדי זכאות לחסרילא עמד בקריטריונים לקבלת תעודת  , הואהחוזה לע ההחתימ

 ומם עשנחתמכר זה הם שחויידוע לו והוא מסכ זכאות בטעות, כיתעודת  ול הקשהונפ

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

 ןיפי ד כת עלמסמו רשות ו/או כלקומית ת המן והרשותכייכי החברה הודיעה לקונה  3.13

ך ככל שכ .טקויפרתף במשוש הכוהר אחזקתבקשר לתחייב התקשרות מול חברת ניהול 

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

ור ניהול כאמי תקופת ההתקשרות עם חברת הר, כיובה .דייריםנציגות ה בפרויקט ו/או על
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ול לאחר ו של ההסכם עם חברת הניהבחידוש םיהדיירירצו ש כלכיים ועל שנת א תעלהל

 .ע"י רב הדייריםתתקבל חלטה שהברק  כם יתחדשההס, ייםשנת

 התמורה .4

לחברה את מחיר הדירה הנקוב ם לשית בה, הקונה ויוהזכרה והדי כישתררה לובתמ .4.1

פת הפרשי בתוסועים בו, הקב נאיםעדים, בסכומים ובתוזאת במובנספח "א" להסכם זה, 

-ללמו עשישום ימולשת(. "רהמוהת"-ןן )להלייה כמפורט להלהבנ שומותמדד תהצמדה ל

יומצא  רשם אובריס השפנק מצעותאחשבון התמורה ישולמו אך ורק בהקונה על  ידי

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

 "[. יווינספח הל"

ם א אאל – ו חלקהכולה א –תמורה ת תשלום הו לדחות אשאי להקדים אהקונה אינו ר

ת קפת אשהתמורה לעיל מלמען הסר ספק,  .ראש ובכתבמ ברהמת החהסכ את ךכל לקיב

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

 ת המכרז. בכפוף להוראו חוזה זהחתימת למועד ד וע מלא לבניין בנייהקבלת היתר 

  מקרה.בשום תופחת לא כהגדרתה לעיל  ורההתמ

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

 . התשלום באמצעות שוברי

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

ביצוע תשלום על וממילא אי חיר הממכר, ון מחשב על םהשכל םומים תשללי לשרשא

הפרה של הסכם זה ולא יזכו  וום לא יהולשהת ובריאי קבלת ש יר הממכר עקבחמבון חש

 למען הסר ספק, האמור לעיל לא רים.גויריבית פ או/ד ועס אוחברה בכל פיצוי ו/ה את

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

 כם זה.א' להס

 וןכישרד השממ םיומלש, תוכשעבור הרבידי החברה,  ותקבלכל שיבזה, כי כ רהבמו .4.3

התמורה לכל  וןבלומים על חשכתש בוחשי אחר, הם יפיננס ףוכל גם או בנקי ,(ות")"זכא

ייבת לסייע . החברה מתחברים כאמור, ובלבד שישולמו באמצעות פנקס השוענייןר ודב

 ת.ואקבלת הזכ כל שניתן בתהליךי הרוכש כביד

 לכאו ות ו/הזכא להשגת יותרחא לכרה החבחול על בזה כי לא תר הבמו ספק, למען הסר

או שה ו/טענה ו/או דרי כל נה מוותר עלהקו ת. שוגוף או ר קונה מכלה ר עבוראח כוםס

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

מת ברשיול כל רויקט אינופכי הו/או גוף או רשות  ם אחר מכלאות ו/או כל סכוהזכ

 ניהן.ויות למיאכו/או זים ענקבמ תירושי הדרוכ תזכים אהמ םיקטיוהפר

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

 הימנו. ה, ולא יפחתה זחוזהידוע במועד חתימת המדד 

 .וטלבמ .4.5
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 או/ו רהומהת לוםבתש חוראי כל יום של ןבגי זה כייל, מובהר בעלע מהאמור מבלי לגרו .4.6

הקונה לשלם ייב תחמ חלק מהם, זה ו/או הזלפי חונה הקוב ייו חאחר ב לוםשתבכל 

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

עון רבפי לפגר זכות כלשהי הנהעניק לקואין באמור כדי לא בפועל. עד פירעונו המלו

דין,  על פי כל וזה ו/אהחופי ל ע כרתל המוה שיתמזכויווע רגל ידר כאמוין בוא ים,התשלומ

 הקונה.ידי -מחמת הפרתו על כםסלבטל את הה זכותה ותלרב

ם ואי ו של ההסכהינם מעיקרי", קטנים, ולרבות נספח "אלהסכם זה, על סעיפיו ה 4 סעיף .4.7

 ם.דית של ההסכוסוה הפרה יקיומם יהו

 הדירה:רכישת ומימון  אהווהל .5

מבנק  כנתאמשב ואה מובטחתעות הלוצמרה באהדי כישתר תאמן נה למוהק הל שירצככש נהוקע להוד

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

 :ןאות דלהלתחולנה ההורא ומשכנת

 בלתבק ואיןנה הקואך ורק על  וטלתאיה מלוואה ולכל תנלקבלת הה האחריות המלאה .5.1

  זה. זהחותיו על פי חייבויותהרוע מו לגו/א ותנשי לתה כדלקב יאו בא אהווההל

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

 אה. בקבלת ההלווים כו, הכרבנקויידרשו מה ולואם וככל שיח

 ת הבנקכמסהאת  שיגלה ופל ו/אבות לטו התחייאובה כל ח ת לא תחולמוכרעל ה .5.3

 .עהם לביצוו/או לגרו האתן ההלוומלנה קוה של נתאותכמשל

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

יזו לביצוע א חות מועד כלשהודלזה ו/או ו שעל פי חוזה מאיזו מהתחייבויותי

ם ידמועורה במהת ךלק מתוח לכם ולתש זה בכלל, וזה על פי חוזהשונה ות הקמהתחייבוי

רב ע"י המוסד וכי ס נהעלא יישמע בט קונההו ,והמועדים תשלומיםה בנספחרים האמו

ום על מסמכי החברה לא סרבה לחתבד שובל הכספי ו/או כי תנאי ההלוואה שונו

 .צדקתסבירה ומומסיבה שאינה  רומשכנתא כאהמ

ם תסכי ,ורמאוואה כהל ןלמת אותכנתבנק למשאת הסכמת הבל קל נהי הקועלה ביד .5.5

, כי לא תעביר א"תלרישום משכנבות ייתחבמסגרת "ה שכנתאותמללבנק אשר ,  לרהבחה

ת הבנק ם במקביל המשכנתא לטובאת הזכויות בדירה על שם הקונה אלא אם תירש

ו ותיל התחייבויכאת  קיים ובלבד שהקונה למועד זה(ו לא סולקה עד זשות )ככל למשכנתא

 וכרת כאמורישור המא בוטל.לא  חוזהשהו דועותו מאל דענטיות וולרה ,החוזי העל פש

 הבאים:אים יתקיימו כל התני כתנאי מוקדם תן ביני

. ורותיו העצמאייםממחיר הדירה ממק זים(אחו עשרה) 10%הקונה שילם לפחות  .א

ות לרישום בייהתחעל ם תחתו חברהה ,ור משכנתאיבקש לגר קונההובמקרה 

שוני ראהכום ף לסבנוס, הנהקומן  החברה קיבלה לכן םקודי שתנאנתא רק במשכ

בגובה סכום גם סכום נוסף צמיים ות עורקהדירה ממ עבורה ורתממן ה 10% של
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יהיה  וםחתל חברהתידרש ה נוסח ההתחייבות עליה. גרירת המשכנתא המבוקש

ל או שו/ של המוכרתבלות ומקו תוירסבתן הערות בנקים תוך מבקובל נוסח המב

  .הווהמל בנקה

 ר את כל כספיעביוים נק למשכנתאות ישלהב יבכך, כן היתר ור יותנה בימאכ רואיש .ב

 השוברים.פנקס לן לחשבון הליווי, בהתאם לוואה במישריהה

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

ר חזתו םותשלעם ה דבב דב כיי ( ובתנאסרה לקונהאם נמירה )דבזקה ינוי החנגד פכ

ו/או ה נלטובת הקו ומנרשם א ת האזהרהוקנה הערמחיתטוחה וטל כל בו/או תבו

 בלשכת רישום המקרקעין.בנק הקונה 

ו המועדים בששכנתא יחובטחת במהמלוואה ספי ההעד התשלום לגבי כמובהר בזאת כי מו .5.6

 .בפועלתשלום בוצע הם בה

ב על כתהחברה  םתוחתלא ד, חא פיסכד וסמממיותר  הלוואת/הלוואות קונהה נטל .5.7

ואה את ההלו תןנבנק שהסכמת האת ל קבתנתא, קודם שום משכשת לריבוייהתח

 רגת קדימות שווה.הראשונה לרישום המשכנתא לטובת הבנק השני בד

 

 ונהכספי הק תהבטח .6

 ידי מלווה עליהא ט הפרויק מתלההתנאי הימות להתקיוף בכפכי  לקונה הודיעהרה החב .6.1

 פיכל כסכן הפרויקט ו םקויהם 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 שיועבטחת האשרבשעבוד מדרגה ראשונה לה

 הסבירדעתה ל קושי ל לפי"נמה אחד לכשעבד את ית להוסיף ולשאר ברהחהוכי הפרויקט 

ככל שיידרש, מיד  הוולהמ בנקהמים לטובת אימתעל המסמכים התום חב לתחיימנה קווה

י על פ סחבנויהיו  , ובלבד שהמסמכיםהמלווה בנקאו ה הברהחהראשונה של  םעם דרישת

בל המקובנוסח יהיה  שרוא רהקברת היאושר על ידי חבאשר  או נוסח/ יוויפח הלנס

 ירהבדה ת הקונשזכויוד לבבו ,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

 קנבהבת זה לטו חוזהלפי הקונה לפי ותיה ככל זכויוד את רך השעבד מחות עלולה

 כמתוהסכרת ושל המ רהסביה דעת פי שיקוללו ויליוסכם הה נאיק מתלחכ , וזאתהמלווה

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

ב'  כאמור בנספח, סת הביטוחליאו פו בנקאיתה תרבוהעבכפוף להמצאת  כויותיו כאמורז

 בודעששל  הקרמב. שלידי הרוכ ,מכרק הוראות חולה םבהתא החרגהתבי ומכ ם זהלהסכ

סכום  כל להעביר לקונה רותזחותי ות בלהורא המטעמ ו/או מי רהחבן התית, כאמור

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

ק להוראות חו ףבכפו והכל הליווי ות נספחלהורא ובהתאםה לווהמ בנקהאות ע בהורבולק



16 

 

ה קונ. הדלבב יםרפנקס שובת עוצאמולם בום ישלתש לכובלבד ש (עותהבטחת השק) מכרה

, ומתחייב לחתום, המלווה בנקהלטובת  החברהזכויות ת אבזאת לשעבוד והמח יםמסכ

על  זה(,וזה חתימת חר )לאח ברהחהדרישת מ מיםי 14בתוך במעמד חתימת חוזה זה או 

 םויקטירלפ יויוקים לינהמע גופיםבהמקובל סח בנוהמלווה  בנקה תבלטו ב התחייבותכת

ה בדירה עפ"י ת הקוניווזה זה, ובלבד שזכומחרד תי נפחלק בלווה הואשר ין דוהנוג מהס

 . ובכפוף להוראות חוק המכר חוזה זה לא תפגענה

ה הוראות הסכם זבהתאם לבון הליווי חשהקונה לי יד-אשר ישולם על םבגין כל סכו .6.3

 ותצעבאמאו  רבדוא הלקונ מצא, תורואמכ יוומצא לידר יאש השוברים נקסת פצעובאמ

בגובה כל אחד  המלווה קנבהת חוק מכר מא יפ על בנקאיתערבות  וכרתמהחברה ה

 מונח זה מ כהגדרתכיב המע"ה, ללא רמהתשלומים שישלם הקונה למוכרת ע"ח התמור

 המכר "חוק :לעיל ולהלן) 1974-ההתשל"(, י דירותשל רוכשות השקע טחת)הבר בחוק המכ

 "[תבורעה" –ן הל]ל עדים( מוו יםומתשלא' ) בנספחמור אלף פו, ובכ"(עותקשת ההבטח

 .מכר )הבטחת השקעות(הקבועים בחוק הם יבהתאם למעד

ן ה על חשבושילם הקונשל כל הכספים שלהבטחת החזרתם נועדה  ערבותההודע לקונה כי  .6.4

ה רקבמ חת השקעות,הבט ( לחוק המכר1)2בסעיף אמור , ללא רכיב המע"מ כרהתמוה

חוזה המכר, בם כסומכדירה ות אחרת בזכ וא ותעלבקונה ביר לעלה לכתו אלהחברה ש

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

 מחמת וארה בחים שניתנו נגד הנכס כונסי או למינו צו פירוק ו לקבלת נכסים,הליכים, צ

ר מכה זהחוול ם ביטואול ירה,דבזקה את החמסור ל לטתמניעה מוח צרהוניבות שבהן נס

 .זה יןיעה מוחלטת לענימנ הווהלא י כשלעצמו

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

ית חליפה בטוח או כל ערבותבבטח שתו מורההת םמסכוכי  נה. מובהרי הקואת כספ

 .המע"מרכיב ות( עקטחת השהמכר )הב קחו אם להוראותבהת חרת, יופחתא

יהיו זכאים להחליף את  ווהמלה קבנההמוכרת ו/או  ,ליעל 2.16 בסעיף וראמל וףכפב .6.6

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

חה את הבטו ר למוכרתזילהח הקונה תחייבלה, מאי כתנה כאמור ווחה המחליפהבט

 לתוטמבבטלה ו ערבותה 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 קעין,רישום המקר מנה בלשכתוכרת תירשהמכויות זשאם וככל  .6.7

בלשכת רישום לטובת הבנק מטעמו ו/או  וובתלטהערת אזהרה  יגרום לרישום אלאופן 

כרת מוה הזי תהיא ה,ורהאמבותו ייחהתת א יפרקונה הם א זה. הזחועין על פי קהמקר

 12בסעיף הנזכר כח בייפוי ה שולעשות לשם כך שימוזכאית למחוק את הערת האזהרה 

 םזקיהננה יישא בכל האזהרה. הקו תרעה יקתלמחד יהיה זכאי להתנגה לא שלהלן והקונ

 ה.מחיקתלם כיההלי לובשום ההערה שם בשל רילשאת בה רת תיאלץאות שהמוכוההוצ
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הפקיד במועד המסירה, כל ערבות, לרבות הערבות הבנקאית שקיבל תחייב למהקונה  .6.8

מסירת הדירה לידיו, וזאת ם על אישור ביטול הערבות, כתנאי מוקדם למהחברה, ולחתו

ד שזה יאושר תחילה בידי הבנק המלווה. בלוב ים,קי, ככל שקיר נאמנות חוהסדרת במסג

ת ואת האישור על ביטול הערבות ואי להעביר את הערבכזה, הנאמן יהא רשרה קבמ

עם רשות מקרקעי ישראל  חכירההסכם עבור הקונה  חר שיקבל לידיולא לחברה או לבנק,

 ונהרה לטובת הקום הערת אזהרישות פית כאמור, לרבושל בטוחה חלה רתאו עם יצי

לשכת רישום ירה על שם הקונה בבד הירת 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 בחוקת התנאיהתקיימועם  .6.9

זה שניתנה לקונה על פי חוזה  בטוחה לב כתיחש קעות(ת השר )הבטחחוק המכתיקון ל

 בתחומ עה יגרדבר זלי שבמשהי ולהודעה ככמה או בצורך בהסלת ללא ומבוט בטלהכ

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

אות, להורו בהתאם רה יהיתנאי חוזה החכי רה,חכי ם על חוזהתדרוש שהקונה יחתו

י ונה ברשות מקרקערה לקיהחכ חוזהתהיינה בתוקף במועד הנפקת קנות שתות יוהנח

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

 ף זה. יות סעלהורא בטוחות בהתאםהל טובי לצורךש ידרל שיככ, הכוח

בקשר עם הפרויקט  רהבחבל הם שתקבוליכספי התקט וכל מקרקעין, הפרויקל והאיוה .6.10

 :לקמןדת כקונה בזאיב המתחיהמלווה  בנקהובת טדו לשועבמשועבדים ו/או י

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

ה ו של הקונהעברת זכויותי .המלווה בנקה דמת שלללא הסכמה מוקה ז וזהפי ח על

ה רהפווה ותה ערבותה לה של ית לביטוגרום מידתור ד לאמבניגוישי ה לצד שלבדיר

 .סודית של הסכם זהי

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

 תלבלק הנקוה איזכ היהי ,ת השקעותמכר הבטחה בחוק המונח זרתו של כהגד

 המכר.פי חוק ל ע ערבותה

מע"מ בכל תשלום ותשלום וזאת הב יכר על ותערבו פק ללו כי לא תונע הודכי  .ג

 מכר.אות חוק הרהתאם להוב

וא לדירה, ה שרבקה לווהמ בנקהמשיקבל  ל ו/אושקיב יכלשה ערבותיממש כי אם  .ד

 ,המחאההת בע שיהיו רה, כפייותיו בדיול זכאת כווה המל בנקלר מיד ימחה ויעבי

 - החברהות ללבעחזרו ירה ית בדה, כך שהזכויוזחוזה  ו יבטלם לחוזה זה, אתאבה

 .יותלהוראו תאםהובהמלווה  בנקההכל לפי בחירת 

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

 ,ותבלטוה המלוו בנקה ידישתוצא על  ערבותה יפעל מעט הפרויקט ו/או הדירה, ל

 לעיל.כאמור 
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 המלווה בנקללקונה שאין  דעוהי זה, כדגש ב, מולעיל האמור יותכללע בפגוי למבל .ו

וכי  ,הדירה ט ו/אופרויקהת השלים את בנייו/או כלפיו ל החברהי פכלת בומחויכל 

 כויותלו ז קניםו אינם מאותיהור ו/אוהמלווה  בנקהלבין  החברהין כם שבכל הס

 כלשהם.

 נאיהםכל תזה לעיל, על  6.10יף אות סעלעיל והור 6.2, 6.1 םסעיפיראות כי הו .ז

ים ק ד' של חוק החוזבפר ומשמעי 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 הונה בהיחר הקא .6.11

 ת.תוספת ריביפועל, ובד השבתן בען ולהשבתה זה בחוזועד הקבוע שמהמופה תקל

ונה ו/או קטובת הזהרה לערת אהת, לא תירשם וכרייקבע אחרת על ידי המ אלא אםכי  .6.12

א לרשום הערות בה שלהתחיי הרעמו, וידוע לקונה כי החבכל גורם מממן מטלטובת 

בתו ם לטוירשובזה כי לא ייב מתח נהקוכך הולפיה לווהמ בנקוה י"ור רמישא אר ללומכא

כרת מראש שור המוזה זה, ללא איואזהרה בגין ח ן מטעמו הערתם מממלטובת גור או/ו

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

התנאים  ברבד בתנה מכקוא ללהמצי המלווה בדרישה בנקנה למוכרת תפהידוע לו כי  .6.13

(, בנוסח גה"ב ההחרכתמ": )להלן הלווהמ קבנלטובת הנתא כה מהמשת הדירלהחרג

 .השקעותהבטחת וק ג)ב( לח2יף עהקבועים בסם ובמועדי

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

 .פגענהחוזה זה לא ת "יעפ הרה בדיונהק ויותכזובלבד ש ,"חכנספח " נונפרד הימלתי ב

ה לקונה כי הבנק המלווה ישלח את הערבויות לחברה והחברה תהיה החברה הודיע. .6.15
 השקעות.ת טחהמכר הבחוק  וראותהתאם לההמצאתן לידי הקונה באחראית ל

 

 הקונהמסירת החזקה בדירה לידי  .7

, תשלים החברה במלואן ובמועדן, ם זהפ"י הסכונה עקהייבויות תחה יום מלואקף לבכפו .7.1

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

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

רה כשהדי ,אדם וחפץמ היפנודירה הכש ,ובדתאחת עכאשר לפחות מעלית ו לדירה

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

נה שנית אלמעט משכנת', וזכויות צד ג דובשיעתא, משכנמשכון, ל חוב, עיקול, יות מכחופש

 כפוףבוונה רשמה עפ"י בקשת הקנכנתא שאו מש הנכסה לרכישת ואלוהל יטחוןכב

ש כוחברה תמציא לרבד שה)ובל עילל 6בסעיף האמור  ולו יחלגבי המלווה בנקהויות כלז

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

  "(.מועד המסירה" –לן )לה 31.3.2023 מיום רלא יאוח למגוריםו
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 כם זהפי הס-על ויותיויביחמהת זהאיום ה בקיהקונ לר שוחמובהר בזה כי בגין כל אין כ

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

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

 ירהדל לספק חזקה בדירה, תהא החברה רשאיתה רתלאחר מסי ם, כי גהזבהר ב. מודין

יה בכך כדי א יהבד שלבלו ותתשתין קבוע לבאופ הדירהבור עד לחית וינטיבטראלות מערכ

 .יהמלא בדירה ומתקנימוש ע שונמל

 י בדירה מפסולת הבניה.רה יושלם הניקועד המסיכי במו בזאתהר מוב

וברת באופן קבוע או זמני לא היתה מח ההדיראו ו/ סלואכס ונה טופקמצא לוה לא

דירה בות זכוים ו/או המגוריוש וללשימראויה ה תילא הה ירהד ו/או יותתשתוה תולמערכ

ונה הק שלקחיטחון להלוואה יתנה כבט משכנתא שנלמע ד ג'צכות ז חופשיות מכל היו לא

ל את לקב כשרוסירוב ה ההיי ,ללעי 6סעיף ר באמוהמלווה כ בנקלרכישת הדירה וזכויות ה

ן מנייויחל  ותיראחוהק בדת התקופ רה,יסמי הדעירה מוצדק, ובמקרה זה ידחו מודה

 ה.מסירבור באיחל הקשור ים בכהימ

יה גם נימר הבהקונה במועד ג ולשימושאויה למסירה ור ב לבנויהתחש י הדירהר, כיובה .7.2

תר ת ייינבודות עב או/ין ושל המקרקע תוחהפיאם במועד הנ"ל טרם הושלמו עבודות 

י בת כמתחיי רתכוהמם ולא בו,ותף שהמש שוהרכ וויקט ו/או איזו מהן ו/אות שבפרהדיר

נע וממנה ולא ימיה הצמדות לע הרובטוחה לדי שה נוחהה גינלקובטח סירה, תועד המבמו

תו ביבובספיתוח והשלמה במקרקעין, בפרויקט  עבודות. בדירהנה שימוש סביר מהקו

ת ורמאת לזו חר מסירת הדירה לקונה,אף לא להמשך כלנהתו, רויקטבפ פותנוס ועבודות

 כך. כרוכים ביהיו תכן ור ייחות אשנוה איו ותרדההטש, רעה

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

  עיל.ל 2.10ת סעיף וראוף להובכפו האפשרי בהקדם הנ"ל תושלמנהח יתוות הפשעבוד

ויים בתכנון עקב שינהפיתוח  ודותבעב נוייםשי חולל שוייםכי ע נההקות יעליד באהו .7.3

ם, מספר ים, ומתקנים ציבוריביליבש נוי, שייםבהג וישינ לכולם, יראו אח כלייהאדר

. ידוע לקונה כי עבודות בלבד כותות המוסמשת הרשוידרי פיל והכולוצ"ב, ות, וכירגמד

צעו יבו כד',רה וותא ון,רך, גינהרחבת דזה ל כלין, ובשית לבניאלכניסה הר בסמוך הפיתוח

ות ולפעי כ  אתזבהר בומ . יתלעדהבתן ריוחאעמה ובמט יו/או מהרשות המקומית די י-על

ת ו/או ו/או דרישוהיו טענות י לאש לרוכ רת וכיצד המוכמ ו הפרת חוזהכאמור לא יהו

ד לבבו זהבהקשר המקומית  ולות של הרשותפע בשלרת תביעות כלשהן כלפי המוכ

 הרהחב. להנ" מת העבודותבהשל או עיכובלנזק ו/ חדל,או מ מעשה, ברמהלא גרת מוכשה

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 הגזם, המי לרשת ב,ביוה שתברת לרהדירה מחוד המסירה תהיה ועבמ .7.4

 דעממומים י 10ך תווב ,הרסילמ םדקו ,וםיחת הקונה .לעיל 7.1ות סעיף וף להוראבכפ

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

"תאגיד )להלן: מוסמך אחר תאגיד או כל רשות המקומית ו/או תאגיד המים והביוב ה
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 מולוזה להספקת גז ועל ח ת החשמל,חבר ל עםת חשמספקלה על חוזה(, "יובוהבם המי

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

רה בו צורך לשם הפעלה שוטפת של הדי כרת יהיהלדעת המוחר שאות שיר כל חוזהעל 

קרה ת הבברם חן עלכ קודם רוושאד שיבבלו ל שיהיוים, אם וככנים המשותפו המתקו/א

 תא לםלשו "לכנים וזל חם עותייב לחמתח . הקונהוןוהשיכ ד הבינוימטעם משר

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

 תי וחיבורונה הדירגז עד למהאספקה ל, למיכל ום בגין חיבור הבניין לרשת המיםתשל

ם ים על חוזויחתלא  שהקונה כי ככל בזאת, מובהר .וכרתמהל וטל עמשמל שת החרל

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

עד לחתימת הקונה  עד המסירהיידחה מו ,הדירהרת מסימועד פני ל םימי 10של  ןזמ פרק

 .המוכרת צדמ סירהור במחכאיחשב יהי לדאלו כ םייהיה במניין ימ לאו ל החוזים כאמורע

לתפוס  ום איצפח אליה יסכנרה או להיכנס לדיה רשאי להיהסר ספק, הקונה לא יה עןלמ .7.5

ראות שותו בהתאם להוי שזו תימסר לרנלפ, יםאחרידי  בין עלובין בעצמו  חזקה בדירה,

 וכרתעם המ בתכפי תיאום מראש ובנציג המוכרת ועל  החוזה, פרט לכניסה ביחד עם

 לבד.ת בכלוהסתלשם ו

 : הדירה לקונה איחור במסירת

הפרה של  א יהוום למיי 60ל ה עלעיקונה שלא במסירתו לולמת הנכס שאיחור בה .7.6

 כלשהו. דבסע שאת הרוכ וכזיא לו הכם זבהס תרכומחייבויות ההת

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

ו/או  איבה, מהומות, שביתות ותכללי, פעול סוה, גימלחמת בורלן, ליוח עצאה מכוכת

 ל ארצילכניה, מחסור צי בחומרי בכלל ארסור חמ ,משקאו בה בענף הבנית כלליות השבתו

גילוי , תופעות טבע חריגות, (בלת כניסת פועליםי או הגסגר כלל עקב תוברל)ם אדבכח 

 תהמקומי הרשות ת ע"יעוצמבוח הפיתות הודוצוע עביבבקבורה, איחור  אתראו  עתיקות

אשמת שלא הוצאו ב ובלבדם, ייונרעי ם אויי, צווים ממשלתתמוכרבאשמת הנו ישא

המסירה בתקופת זמן המתחייבת  דס, יידחה מועכנה תלמשבהיכוב יחול ע ,תהמוכר

 על אשררון האחום ף התשלאה , ובמקרה זה יידח"להנ עה או העיכובבאופן סביר מההפר

 נקוט באמצעיםת תים. המוכרמבהתאם ללוח התשלותמורה, חשבון ה על םלכש לשרו

 .הירהד מתב בהשלוכיאפשר את העין במידת האו להקטוע מנל תמנ ם עלריסבי

גבי אירועים ל לתחו חיית מועד המסירה כאמור בסעיף זה לאהר כי דפק, יובהסר ס ןעמל

או שתמע, בין במורש ופמבין ב, תרוכהמ ל עלמוטהם וצאותיתולחשותם שהסיכון להתר

 .לגביהם באופן סביר כוןאת הסי לקחת השהיה עלי

 תויבסמהת אח לשסירה בהמ דדחות את מוערך לעל הצו תוכרמע לנודש רלאח וךבסמ .7.8

, (המוקדם מבניהםי פל) רההמסי וחר מחודשיים לפני מועדולא יא ף זה,המנויות בסעי

את הסיבות לדחייה וכן  התעודבהט פרתו הרסיהמ ת מועדייעל דח שלרוכ תהמוכרדיע ות

ת תקופבוע את קן לניתלא דעה הואת המועד הוצככל שבהחדש.  את מועד המסירה
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 ההיוודע ל פרדת עםנעל כך בהודעה  תכרומהע יודת דש,חהמסירה ד הואת מוע חייההד

 נ"ל.אודות הנתונים ה

 תיוהמנובות 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 יםיחודשלך המב ר גםמואכ רהועד המסיית מדחי רוכש עלליע הודל

נאי בד שבנוסף להתקיימותם של תלבה, ולדחות את מועד המסיר על הצורך הע לדשנו

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

 .סכנמת ההמעכב את השל םהתרחשותו של הגור

 המסירה דועממ יםדשחוה שעל ש להתע ,זה פרקי לפרה מסימועד ה תיחישד קרהמב .7.10

ודשיים המנויה בס' בת הח פהוהתק כי מנין ששת החודשים כולל את מובהר להסרת ספק)

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

 יןהד ותלו הוראיחור מוביטול כאל ע דין.ת כיביורצמדה ירוף הפרשי הצב ,חשבון התמורה

 .במקרה של סיכול הזוח של לוטוביי לגב

ממועד  ימים 60אחר שחלפו ל הדיראת הדירה לרוכש ה הלא מסר תשהמוכר לככ .7.11

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

 :ןהלכלעל, פוברה סילמ עדהמסירה ו מועדמאו חלק ממנו 

 - 1.5 - ב מוכפלים קומה כשהםימובה ודלבגה ומרה דידל דמי שכירות שווה לסכום הש

 .עדומבתום שמונה חודשים מאותו  ירה וסיומהמסהעד בעבור התקופה שתחילתה במו

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

 .אילךרה והמסי עדלאחר מו יםדשה חותשעתה ילה שתחבעבור תקופ

הפיצויים בעד  .ודשחודש בעד אותו ח ישולמו בתום כל 7.11 ףיעבס יםועקבה יםיויצהפ .7.12

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

 עד מסירה:ומ םאוית 

לרוכש  תכרח המולשית הנכסמת וך למועד השלמסלעיל,  7.1לגרוע מהאמור בסעיף  מבלי .7.13

ם בינו לבין אולרשותו, במועד שית כסנה תל אבלקכש הרו את יןזמתכתב, ובה ה בהודע

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

 הנכס ו לא יגיע לקבל אתהנכס לרשותו כלעיל ו/א תריסלמ אם מועדתיל שהרוכש לא ככ

 תירלמסמועד  תאםשנית לקונה בש התבקת, ובה יפוסדעה נהו תרהמוכלו שלח תו, לרשות

זימון עת הד"הו: )להלן ימים ממשלוח הודעה זו 10מ  רו, שלא יהיה מאוחתושרל סהנכ

 .(הנוסף"

שיתואם ד מסירת החזקה עומלעד זה הסכם  בו לפיייב ו חהינשום כל סכ יסלק הקונה .7.14

ך , התאריאםתויש במועדה דירקה בהחזולקבל את כרת וכאמור לעיל בינו לבין המ

ריך תחילת תקופת ארת הדירה יחשב כתיסלמ תרלמוכ נההקול בין לעיתואם כאמור יש

לת אם זוו התקבלהמסירה התגלו פגמים מהותיים המונעים  במעמדאחריות זולת אם ה
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לאמור וף פבכ .לעיל 7.1רט בסעיף את הדירה היה מוצדק כמפו לבקה לשל הקונ וסירוב

 ראחלו דירהבה חזקקבלת הב להתייצ ונה לאוהקדה ה כי במיזב מובהר, עילל 7.1ף בסעי

ו החזקה בדירה נמסרה ליבר כאלעיל, ייחשב הד זימון הנוסף כאמורהשנמסרה לו הודעת 

 .הזימון דעתבהו עבוהקלקונה במועד 

 מוקדם במועדקונה תהא רשאית למסור את החזקה בדירה לידי ה רהחבכי ה הזר במובה .7.15

מסרה שנ דלבבולעיל  7.1ף עיב בסקונהמועד ם לדמיים הקוימ 60עד של  קופהובתר תיו

פני מועד מסירת ם ליימחודשיאוחר על מסירה מוקדמת כאמור לא  בבכתהודעה  לרוכש

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

ה, ף זות סעיוראאם להבהת חזקהירת הסד מדם מוע. הוקומראשבהסכמת הקונה בכתב 

ל ובלבד שהמוכרת עובסמוך למועד המסירה בפו ניפלמורה תה תרתה את יקונישלם ה

 וכות במסירה.הכר ותיהיתחייבוה עמדה בכל

רבות השבת ם זה, לאות הסכרוולהר לדירה שתשלומים בקוה בותוהח עם סילוק מלוא .7.16

 זקהאת הח ונהרה לקהחב מסור, תמןאהנדי קונה ליל נמסרוו/או הבטוחות ש תערבויוה

 תו קודם לכן.קרשאי לקבל את הדירה לחז ההיי לא הנוהקכי ר בזה ובהירה. מבד

 ה: פרוטוקול מסיר

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

וכש רוה תי המוכר"ע תיערך. במועד המסירה תה, בתאום מראש עם המוכרירמסה

גלו על ידי אשר הת המתאה אי וא ויליקפגם,  כל יצוין ובהם, על יד חתםתי רשא, תרשומת

 (."הרהמסי ולוטוק"פר –להלן )ם במועד המסירה יהצדד

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

 אנה לות הקולרש הדת הדירעמבעת הכת פרוטוקול המסירה כדי להעיד על כך שבעריאין  .7.19

הדירה לרשות הקונה ובין  דתעמת העב תןגלוהיה ל יתןבין שנ, תספומות נוהתאו אי הי

ר אי דבת בענוות טי למנוע מהרוכש להעלדכ כוחוואין ב ניתן לגלותן כאמור,לא היה ש

  .המהתא

 .דין לכ פי על תכדי לסייג או לשלול את אחריות המוכר הול המסירכת פרוטוקבעריאין  .7.20

 בדירה יןשאם ראיה לכך ושמה מצה עסירע המבביצוו/או רה יסטוקול המואין בפר .7.21

 הרוכש. ןעות רצוירה לשביא נמסיים או שהקולי

 .רהל המסיוקבפרוטו 7.21 -ו 7.20 ,7.19 וראות סעיפיםה תאלול כל תייבמתח תהמוכר .7.22

ם ף א, ארהה בדיה לא יהיה רשאי לסרב לקבל את החזקכי הקונ במפורש, הבז מובהר .7.23

למנוע את  דיבכבהם ן איאי התאמות, ש ו/או ייםיקואו לים ו/ד פגממוע תובה באו ויתגל

 לתקנםחברה ת הובחמרוע גלמבלי וזאת  - למגורים רהיסביר בדהרגיל וימוש ההש

 דירות(.ק המכר )וח אותהורלאם בהת
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 בירס שימושדירה ליקויי שתיקונו דחוף ואשר מונע גלה בככל וית מובהר בזה, כי

 והכלו ותבהתאם לדחיפ יהאפשרדם בהקקנו רה תת, החבריםולמג בדירה ובטיחותי

 המכר )דירות(. קל פי חועהרוכש כויות ובהתאם לז ףוכפב

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

ועד ממימים  16בתום יהיה זכאי לקבל את החזקה בדירה א ל קונהוהבמידה  .א

י על פו תיתחייבויוכל הלוי מי איב קעיל לע 7.13יף בסע כאמור דעהוההמשלוח 

או /ודין כל  כחה מת אחרת העומדת לחברל זכוכי לגרוע מי שמבלה, הרז הזחו

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

ות לרב] ר וענייןב, לכל דלעיל 7.13 יףסעבשהזימון הנוסף הקבוע בהודעה בתאריך 

ויות בהן ום העליב בתשליה חיהי נהקווה, חריות[והא הבדקת קופת תין תחילנילע

י לומ, תשזקת הדירה ושמירתהאח םעקשר רה בחבת החברה בגין כל הוצאוישא הת

ף, ות אחזקת הרכוש המשותבהוצאק, חלקו רבות, אך לא רה ולהדיר ונה בגיןרנא

נה וקהל ו שמזכות רועלג לימב תוזא כיוב'וביוב וחשמל  ם,ות מיועד בית הוצא

ע מחובת החברה לגרו יר לעיל כדאמון באי .האל ביםעל חיו ררעלע וו/א השיגל

 .1967 -כ"זרים התשומהשוק בח נוובכמ סביר בקשר לדירה "םינר חשומ" -ג כלנהו

 ודעתהשיקבע בה המסירהר לקונה את הדירה במועד סורה לא תמבמקרה והחב .ב

י לפו וטלת עליה המהקונד מצ שהיה כלי חובי מלוב אקע לעיל 7.13אמור בסעיף כ

ידה העמ רההחבהחזקה בדירה לאחר של את בונה לא יקרה והקו במקא ,הז 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 וים לשייגר

ת הפר יןבגאחר ד סעברה לכל ת החכויומזוע לגרת מבלי זאו  יללע רחברה כאמוה

"שומר  -הוג כנלרה, החב בתמחוכדי לגרוע  ור לעילבאמן יא הקונה. כם ע"יההס

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

 אחריות לליקויים ולאי התאמות:

 או פרטבמ הורת תיאעומ, לרהבדי מה שתתגלהאכל אי הת הונבשח על תקןת תהמוכר .7.25

ד עומב כפי שהינם( אגרותאיו ונתר, תלהי בקשה) והבניה ןוכנתהנות בתק ובתקן רשמי א

, (דירות)המכר  קוראות חועל פי ה תוכרהמל חלה ע, ושהחובה לתקנה הז םהסכ תמחתי

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

  ר.המכ קבחו בועותקה ותקופהת ךלמש

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

 לותהלגאם לא ניתן ו סירה,על קיום כל אי התאמה תוך שנה ממועד המ בכתב תלמוכר

 אי לתהנתג ום במהיו סבירן מז רוכש, תוךת הרשוה לירת הדהעמד בעתרה ביה סבבדיק

  .("מהאהתי "הודעה בדבר א -זה סכם הב) ההתאמה

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

את אי  תרוכהמ תקןתהתאמה,  איר דבהודעה ב תכרומנה ליתנו הסכם זה, או מכרק החו
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 ותנמהזד תמוכראיפשר ל רוכשהשי ובתנאהוראות הסכם זה והדין,  פי על לעיכל האמהתה

  .י ההתאמהתקן את אנאותה ל

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

 - ל איש נהקוו שתיאמה, אתהאי הר בדבעת הרוכש הודעד במותן חילשנתיים שת

אי שר ,הרוכשוך זמן סביר ממועד הודעת תבתה או נהקתי לא תכרחוף והמומה דתאהה

 תלמוכר וכשרה. במקרה זה, ימסור ות התיקוןישא בהוצאת תוהמוכר נהתקרוכש לה

 .ןהתיקו יצועכך בכתב טרם ב דמת עלהודעה מוק

 הבדיקת םלש רהדיללהיכנס ה, נשני מבלקל , לקבלן ו/אותכרלמושר לאפמתחייב  הרוכש .7.29

ם ינתיקו הדירהך בצע מתויינה, וכן לכל שתהכ ת,אמותהאי ה בצע את תיקוניוכדי ל

 בשעות סבירות שאלה ייעשו ין ו/או ברכוש המשותף, ובלבדירות בבנאח תחידושו בישיידר

 רוכש.ם מראש עם היאוובת

כל  פיבהסכם זה ול וראמוען כצביב תא חייבישה תאמותהה אי ע את תיקוןצבת תהמוכר .7.30

וצאה ככל שכת תאמה.דבר אי ההש בכועת הררת הודיר ממועד מסין סבך זמבתו דין

 תתקן המוכרתהמשותף  או לרכוש דירהלנזק  ייגרםעיל לכ תר"י המוכקונים עיתוע צימב

קדם הביתן, הנ ככללקדמותם  תףמשואו הרכוש ה ההדירב את מצ ירחזתוכל נזק כנ"ל 

 יקון.התעבודות ר סיום חלאהאפשרי 

שימוש פגיעה בלאו  רעות לנוחיותופהום לרות לגיוהתיקון עש כי עבודות לקונהידוע   .7.31

 ום איצמתפעל לצ, ואולם החברה קוניםת ביצוע התיעבהמשותף  או ברכוש/ורה ידב

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

 .ירהדיקון שיבוצע בתמועד  על מראשימים 

 ניין אובבניית הב ובלנים שהועסקקמיבות יהתחבי כת יא לרוכשוכל להמצתת וכרמה .7.32

מוכנים  שיםכרשל חומרים ו/או אביזרים הנ מוצרים ו/או או של/ת וורושל סח פקיםסמ

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

 ידו. לופקו עוצעו או שסבש תהסחורומרים ום, החוימוצרת, ההמערכוקנים, תמהאו 

וכש יהיה על הר ,כלעיל יותאחר דותועו תא ותהתחייב לרוכש כתבי תהמוכר ההמציא

ר העתק ביכלעיל ולהע האמי התבדבר א לספקים בכל הודעה ולפנות ישירות לקבלנים א

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

ת חממ ירוק אוטת רגל או פים מחמת פשינוקהתי תאלבצע  פק לא יוכלוהס בלן אושהק

וכש רשאי לשוב רה, שלא לבקשת הרוכש, יהיה ועקב זמני או םסיכונס נכנה להם ומש

ההתאמות  ם ואייקויהליתקן את ת תוכרים והמתיקונ לביצוע הרישבד תוכרמולפנות ל

 רלהסי ימור כדר כי אין באובהספק, ין הסר ן. למעיובהתאם לכל ד ההסכם זב רכאמו

 .כל דין פי עלת י התאמותיקון אות לאחרית מהמוכר

אי לתיקון הליקויים ו/או ל ועלשליחיה כאמור לעיל לפו/או וכרת נה למוקאפשר ה לא .7.33

 לת צו,קב יכים משפטיים,טת הלינק של ות בדרךלרבין עקיפן ו/או ב, במישרימותהתאה

מכת אחרת, סושות מראו כל ט, בית דין משפל בית אחרת שהחלטה  ו כלין אפסק ד

כדי מור לעיל בא אין ,וןהתיק אתר לבצע שיתאפש דעים וייקן את הלרת לא תתקוכהמ
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והתיקון דה כן, במי-כמו .חוק המכרבבות הנקוהאחריות  קופות הבדק ו/אותלהאריך את 

יה לשליח ואשר למוכרת ו/ליה מסרב לאפבע, אשר תרחירה אד שה מאתב גייימח דרשהנ

רה הדי ילד בעגנכר לעיל ים כאמופטמשם נקטה בהליכי שהחברהעל אף , לעשות כן

תיקון בכפוף להוראות את ה לבצע עד שיתאפשר את התיקון רת לא תבצעכוהמ, רתהאח

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

 .כרהמ

ת של מיוחדו תכונות דברב בון בכתהחזקה בדירה, עדכירת ד מסור עד מועהמוכרת תמס .7.34

"הוראות עיל ולהלן: ש המשותף )לוה וברכדירש בושימו וקהחזת והוראותרה יהד

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

ל הדירה, ור עלשמ ת, על מנתת הבלתי מתאימופעולול הכמ וימנעות אימהמתת עולוהפ כל

 וקההתחז תוראהול בהתאם םתאימנאות ו ה שימושעשות בל, וותהלתקן אלתחזק ו

 .שה שאינה סבירהימור דראכבד שאין בהוראות התחזוקה בלו מורתב כאכבינתנו שי

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

יגרמו אשר י םוייליקף לא לת החזקה בדירה ואמסיראחר מטעמו ל ינה ו/או מי הקויד

עשה ו/או או ע"י כל מ/תי סביר  ולבשימוש קב ו עך ו/אכה מצאתוחרפו כוהו א/ו דירהב

ות ת או אזהרחיושלא על פי הנ ם נהג הקונהו או/אשל מי מטעמו הקונה ו/או  לשמחדל 

קה ושימוש תחזואות רה או הורות של הדימיוחדונות תכ ריתנו לו בדבשנל ככ בכתב

 ולומצאו ו הה אהקונ תטובל בושהוסכל וכ םריות, אתבי האחמור בכאי הל פו/או עבדירה 

א של ו/או בבניין רהשבוצעו בדי ת או בשינוייםופרים בעבודות נוסיקויים קשולהו/או אם 

ה ונע"י הק בוצעואו ש/ו הראחר מסירת הדיו לא/ומה מטעו/או מי  כרתאמצעות המוב

כי , אתר בזובה. מןת כל דיוהוראו ק המכרולח פוףכל בכהו או עפ"י תכנונוו ו/וזמתו/או בי

החברה, תגרום  םעטשלא באמצעות בעלי מקצוע מ הרקונים בדייתו/או  דותעבויצוע ב

 ים.קונו/או תיבודות לגבי אותן עות חרילביטול הא

 .מבוטל .7.36

ת בפרויקט דירוכל הת הבדק בפויקוני תקאת ת לבצע רתכוכי בכוונת המ הונלק סרמנ .7.37

 ושיתואמים ועדספר ממו בצעבוים יקונהתישייתכן  ולפיכך יקוייםלי הסוג, לפי במרוכז

 םיפותלדחאם י בהתיתוקנו בהקדם האפשר םייובהר כי ליקויים דחופ נה.וקמראש עם ה

ל ען, יהא יית בבנהדירוס ולתחילת איכ ועדי מפנלום י 14-יאוחר מלא כי עד ו לקונהידוע  .7.38

ש כוהר עמם אתבלו מטים שיקירידיגות האת נצ תן להציג בפני המוכריבנידיירי ה

ות את נמל תהמוכר תיהא זכאתעיל, לוך התקופה דבת ה כןעשנ ן. לאיינף של הבהמשות

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

 "(. יתמנהנציגות הז"

 יהתה ת זמניתוגיתה נצוא ה כיהקונ יעתהובא לידי אז, זמנית כאמורמונתה נציגות 

רכוש ת החזקה בנוגע לקבלל הבכ ייגות,ו הסתל אביטוכות זללא  ,ומטעמ מכתמוס

ה וגע לקבלת החזקהמשותף בכל הנ מחדל של מקבל הרכושפעולה ו/או  לכהמשותף, ו

 ת הקונה.ו איבחיותף יהמשוש ברכ



26 

 

 מנומ םל חלקיף או ככי הרכוש המשות דין יוסמך עפ"ורם מאו מגמוסמכת  תשור מרשואי .7.39

רכוש ל הק שת אותו חלירסמנה למיה נאכרא, ישמשו םותקיני ונמצאו מתאימים קונבד

 ייחס אליו.תממשותף שהאישור ה

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

 בשינויים הבאים: יף זה,ורט בסעוש המשותף כמפכזקה ברהחקבלת 

רת ם מסימיויתחילו  רמכק הוחעפ"י ותף וש המשרכשל הות ירחוהאדק הב פותתקו .א

 .למקבל הרכוש המשותף  ןבבניי המשותףש והרכ

 כתבה בתנכרת, אלא אם ניא תחייב את המוהודעה על פגמים ברכוש המשותף ל לכ .ב

 .דין ללהוראות כפוף ובכ ות בבנייןרלי הדיבעהחוקית של  ותםיגנצידי  על

ל יקבמ יכובעליגרום  הרכוש המשותף, לתקבל סירובמע ב שינבעיכומובהר, כי כל  .7.41

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

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

 .בדירתובל את החזקה ים ובהתאם לקרישותף כנציג הדימה

 לרבותשותף המ לרכוש סחוכרת ביהאחריות של המהבדק/קופת ת יכ נהלקו הודע .7.42

וככל  ואת הבניינים הנוספים אםניין בהשרתו את פות שישותערכות המו/או המ קניםתהמ

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

כן נמסר שקודם לובלבד  םפים הנוסייניהבניין או הבנ ס מביןשאוכל הראשון בבניין

 .(המשותפותהמערכות או /וים המתקנרבות )ל כאמור ףתוש המשוהרכ

 בדירה תפום ותוסשינויי

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

 . המכרז

טכני( הט )במפר חייבם הכלולים במפרט המטיריריט מבין הפלוותר על פ רשאי יהאכש ורה .7.44

 :המצורף להסכם זה טכניהרט ט במפהמפורפי כוי כסיזד קבלת ם להלן, כנגהמפורטיו

 ח;מטב ארון              7.43.1

 מקלחת(; בטיה וור, אמלמים )כי סוללות  7.43.2

 ;ונקודות טלפוןקע ת יתב  7.43.3

 ;תורפסת שירדלת כניסה למ              7.43.4

נויים ערוך שישאי לו רנאיהרוכש זה, פרט לאמור בסעיף  זאת כיובהר ב, מקספהסר  למען 

  .הרדיה פרטבמ תוריםיאו ו/ו או תוספות/ו

וי יכלזבתמורה לעיל,  7.44עיף כאמור בסטים ירפתם של תקנתר על היין לווהמעונקונה  .7.45

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

 .השנייםמבין  רחאוהמלפי ברה גת הפריטים ע"י החאחר הצל

 ריםחאמים ולמיסים, היטלים ותש .8
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שלה בה אחרים לממוח תשלומית והארנונומיסים, כל ה לם אתלש תביימתחה החבר .8.1

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

 שבחהל הטהיחיוב בגין למען הסר ספק, . על ידו ה וישולמונו  על הקויחול לךואי אריךת

חיוב  החברה. ום עלהתשל בתוח ולתח זהמת החוחתי מועדל עדאשר אושרה  תוכניתבגין 

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

ות ו זכויות ו/אהקלהש פוף לכךבכ אתוזברה ל החום עהתשלובת ה תחול חקזת החמסיר

אושרו  וו/א הריתנו לחביחה נת המשבבתוכנימות גלוהת ו/או ההטבוהבניה הנוספות 

 ט. ת הפרויקמסגרברה בהח תשבקות קבבע

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

שאושרו בעקבות  אוו/לחברה  וות שיינתנל הקלכ ו/אוצול הני ה אוהבניזכויות  תלהגד

 .הסכם זה תמחתי דערה אף לאחר מובו החבתישא  יקט,פרוהת חברה במסגרבקשת ה

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

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

ופה (, לתקסים"י"המ :לןעד בית )להבות דמי ניהול ו/או ולר יה,קשר אלבה או דירל הע

 ההקונ יבלין אם קידו, ב מו עלוישולנה וקהעל  לוילך, יחואו המסירה חילתה במועדשת

ה בעחזקה נסירת האלא אם אי מ ו,לאבמועד המסירה ובין אם  את החזקה בדירה

ונעים שימוש סביר המ ייםם מהותיל ליקויבות שמסי ו/או הונבקות יתלו שאינןות יבסמ

 תת אבלהרשות המק שתי דריפלקופה הנ"ל סים לתיאת המ ה ישלםקונה. רה למגוריםבדי

מהמועדים הקבועים לכך יחוי ולא יאוחר ד אלל לם,כאי לקבירות לזם, ישסייהמ לוםשת

 ן.דיב

 תרכי המועל ידנקבעה מועדים, ם והלומיבנספח התש תהרדכהג כי התמורה,הודע לקונה  .8.3

 ות כל דיןלהוראכפוף ת החוזה. בתימחם יופי שהם בשיעורם כסים ויי המבסוג בהתחשב

ו/או  החוזה ימתביום חת ם קיימיםשאינו, ושיוטלככל  ,יםשים חדסיבמ קונהיישא ה

בד בלנה ולקוירתה או למכ/יחסים לדירה ויתככל שהם מ –סים קיימים יבתוספת למ

 דשים החליםשיחולו מיסים ח אמה, ככלין. ובהתד יעפ"רה כש דיל רוים עחל ולים אשמיס

 .םמלשל תהמוכרדאג ת תדין על המוכר"י פע

 .ןימקרקע יופי חוק מיסעד כנדרש למווביעור בששה ירכ סמ לשלם יבחיה מתנהקו .8.4

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

 עריכתה.  עין לצורךקסוי מקרשרדי מילמת לפנו ואמטעמו 

  

 ברהכח הח-יות באעצרכישת הדירה, באמל ווח מקוון עדי שגיק, החברה תלמען הסר ספ

 ן:ולו ההוראות להלרי שיחה , ובשל כך,י מקרקעיןיסוק מך בחוכוע לקבה עדבמו

או ו/ ויכל פרט אשרח, יוודן התוכל הית כלשח החברה מאחריוהרוכש פוטר את באי כ

לרבות  כש,והרבלעדית של רה באחריותו החבבאי כח הימסרו ל ,וומכים בים התמסמכה

 ותם. נלנכו
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(, ורכישה ין )שבחמקרקעיסוי ק מוח)ג( ל73ף אם לסעיכי בהת הצדדים הובא לידיעת

 מתחתיממועד  ימים 30א בתוך דיווח על רכישת הדירה, הו, המועד ל1963 –כ"ג שת

 סכם. ההל ע כשרוה

וע ביצ רךעל ידו לצוהפרטים שיימסרו  לנכונותשל הרוכש  הבלעדיתמאחריותו  לגרוע ילמב

מים מתקיי ה, האםרחבה לב"כ רסורוכש ימהרי שה החברה, ופן מקוון ע"י ב"כאבהדיווח 

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

ויות אישור רש ןאות הדיתאם להורהבפשרי ואהקדם כרת בהיא למוהמצלחייב ונה מתקה

אחר  סמו/או כל הרכישה  מסא תשלום מלועל  יןשום המקרקעמופנה ללשכת רי המס

 .ושחל עלי

יסים )לדוגמה ח אליו מרשות המלשלהי ריםאמושר מסמכים א א מאשר כיה והונוקל ידוע

 לכתובתוהמיסים  תדי רשועל ילחו שיו ןכ( ייתמה וכו'ישה, הודעת שוכשובר תשלום מס ר

זה  הסכםצוינת בהמ ובת, ולא לכתורי המידע של משרד הפניםגרשומה במא שהיא פיכ

 מסמכיםלקבלת חריות כי הא ונההק דעוה כךים. לפיות המיסח לרשווו/או בטופס הדי

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

לעוה"ד לא  ת ו/אוולמוכרדי עאופן בלול עליו בהפנים תח רי משרדגמאב בתוכתו ןועדכ

 וא/והמוכרת ה כלפי דריש ואונה כל טענה ו/ה לקתהי כך ולא עם רקשל 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 לל הקונה עשהו החל עלתשלום כהקונה  וםמקכרת בומשילמה ה .8.6

ת הסכום כרת אומלה הקוניב יש תיה,ויויביחע התוכרת בביצות המכב אעלול לע מוושלת

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

מכל  בלי לגרועמוזאת , נהה הראשועם דרישת ל, מידבפועגור יפשב םהסכו ון מלואלפירע

 תרשהמוכ ובלבד ןאו על פי כל דיה ו/זה זל פי חות ערוכמוקנים למ סעד או תרופה שיהיו

מהלכם לא ע התשלום ואשר בוצם ביבטרתב ובכמים מראש י 7ה בת  התרא הנולקנתנה 

לעלות  שיות הרוככומזוע לגרי ל כדיעאמור לאין ב האמור. םשילם הקונה את התשלו

  .המקורי ושהנה דו לו כלפיששולם על ידה ואשר עמום כנגד התשל המוכרת ענות כלפיט

 ונההק הו החל עלתשלום כלששאת בל הובת את החהמוכר לעטיל הלאין באמור לעיל כדי  .8.7

 גרולפיך להמשונה ה כלשהי לקלהוות הרשאי כל דין ו/או כדי זה ו/או על פזה וח פי על

 ם.לותשב

ם, ר לא ננקב מועד לתשלומאשו כאמור הנקום הקומהמוכרת בלמו ע"י וששהתשלומים  .8.8

 בדירה הקחזמסירת הה עד לרקכל מבוים ממועד דרישתה ימ בעהבתוך ש כרתולמישולמו 

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

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

 המוסכם עמה. פי
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, שמלחהחברת  עםחוזים  ונה יחתוםקה, הסכם זהת בראחמכל הוראה מבלי לגרוע  .8.9

 קמן:,  כדלרת הגזוחבת ינויררשות העה

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

שלום תבכך לרבות כרוכה עלות הל ל וכחיבור הדירה לחשמ .הדירל לחשמ ספקתאל

  .העל החבריחולו  "ם"טסטיבדיקות ה בגין

קת ה לאספזוח עלהביוב ם ויד המיתאגעם ת או מקומיה תהרשום ע םיחתוה ונקה .ב

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

רשות ל ים שעריפר התבועים בספיפים הקרעם לתבהתא ככל שיידרש[]פיקדון 

שאי בד לבו ור במקומו,עלויות החיב ת לשלם אתאירש רת תהאכ. המוהמים

למוכרת את  בישיה קונהו ה,יבויותיהתחיצוע ת בביהמוכראת כב על לעלו מםותשל

 יאוחר ממועד מסירת החזקה המוכרת, אך לא לדרישתם אתעלויות החיבור בה

 . אמורום כהתשלתאות בגין ביצוע כמה אסבלבד שהציגה לקונו

ת ויוכהזית כבעל מוקות המברשים רשנדהסמכים על כל המ םחתויקונה ה כן

ת למוכר אימציה נהקום השוטפים. מיסינה וההארנוסי מי שלוםרך תלצובדירה 

ל הסכם בדבר חיבור חתם ע, כי גיד המים והביובמתא ר מהרשות מקומית אוישוא

ם את כל שילו הדירות בזכויומית כבעל הת המקושם ברנרש ו, וכילדירת מים

 נאיהינה תר אמוהר את האישומצר. הכאמו שומו,רימחל ם הים השוטפיסהמי

 נותההכבצע את ל ייבתחמת ונה. המוכרתלק בדירה החזקה רתסימדם למוק

ית ו/או תאגיד המים המקומרשות מים לפי דרישת הה הנהדרושות להתקנת מו

גין בוכרת תשלום מהמ בוהביים וד המה ו/או תאגיהעיריי דרשובו יבמקרה ביוב. וה

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

וזאת בכפוף למתן  החזקת העד מסירר ממוחויא וכרת, אך לאהמלדרישת בהתאם 

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

ן ביצוע בגיאסמכתאות  הציגה לקונהד שבלבו רכאמורתי מונה מים דיהתקנת  בגין

 ..התשלום כאמור

ם ל חוזה עם עחתויהוא  ז,ת גפקסאלחברה קשר עם יבחר להת נהוקהובמידה  .ג

ת, מרכזילרשת הגז ה חיבור הדירה ן, בגיחברת הגזגז לפי הוראות פקת רה לאסבח

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

ת גז ישירוה הנמו לפיקדון שאת חלקו היחסי עבור , ותהמרכזי גזה ו לרשתוחיבור

. יכת הגז בדירהן צרל חשבועגז ש ע"י ספק המה שתידרדמקכל ן כו הגז, לחברת

המוכרת תהא רשאית גז, לרשת הרו ל את אישור הקונה לחיבובקת ככל שמוכרת

 כרתוהמעלול לעכב את  התשלוםי שאד בלבו ,מקומובור ביחות העלוילם את לש

 ישתתאם לדרור בהיבהחעלויות  תאת למוכר ישיבוהקונה  ,יותיהיבוע התחיבביצו

 תבלבד שהציגה לקונה אסמכתאוו  זקהירת החסד מר ממועוחיא לא אך רת,וכהמ

 .רגין ביצוע התשלום כאמוב

  םושיהר .9
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בל ונות שקיבת הביטחשלה וכן ה עפ"י החוזהונל הקחייבויותיו שבכפוף למילוי כל הת .9.1

ת כל ע אלבצת ייבחמת , המוכרתהזות חוזה להוראהתאם וה בהמלו בנקמה הקונה

נו ממק לאו כל ח שהפרויקטנת על מ הילעים חיובים המוטלכל ה קיים אתתות והפעול

 וםששותפים, ולריבפנקס הבתים המ קרקעין,חוק המ ראותבכפוף להו  יתןהנ כלכ שםיר

תאם הב ותףת משדה בביכיחיעין קת רישום המקרבלשכונה ם הקל שות בדירה עכויהז

 מןזפרקי עדים הנ"ל ן המוו במנייואיב שלאד ובלב ות[דיר]מכר הוק בועים בחקהלמועדים 

בחברה ינן תלויות ור מסיבות שאאמכ שוםיהליכי הר עצוילבמת מניעה כלשהי ייק בהם

 ועהעיכוב בביצן כי ביהלג הכיחהו תשהמוכר בדובל ['פרצלציה וכד ]כגון קיום הליכי

הכל ו ןומקית ע אומנה לתייה הלא לא יכיהו הבשליטתשלא  סיבותקב ננגרם עשום הרי

  . יןכל ד וראותפוף להבכ

י ו הליכר שיושלמה לאח, יעשרוכאמ ותףמשת בים הדירה כיחידה בישושר נהוקל נמסר .9.2

של  ותםחרים באברה וההחידי  ים עלעשאינם מבוצ רמוקדמים לרישום כאמום רישו

 לאר ד אשעכי לכך מודע  הקונה לפיכך, .ראלעי ישרשות מקרק או/ת ורשות המקומיה

 נוממכל חלק , או הפרויקטאת ם ושלרהיה ה לא ניתן יעיף זמור בסכים כאיההל יימוסתי

 ק המכר.להוראות חו םובהתא בכפוף לוהכף, תשובית מכ

ת ויכום זתף וכן רישות משוכביקו ו חלום  הפרויקט א, רישללעי 9.2סעיף כפוף לאמור בב .9.3

ב בחישו .המכרחוק ב יםועקבים הדמועם לבהתא וענה יבוצם הקועל ש בדירה החכירה

ת הסיבו ןעות מובהנת יון המועדים דחו במנייבואי אלר המכ קבועים בחוקדים ההמוע

 ע הרישוםובביצ חיותדכי ת הוכיחה ובלבד שהמוכר להלן 9.6 -ו 9.5ם יפיהמנויות בסע

  .ומןיקוע את ה למנתיה הילא יכוהיא ל טתהשליסיבות שלא בב נעק מונגר ורכאמ

פשיה ה חוריהד תהיה שם הקונה, רה עלת בדיהזכויו וםרישעת כי ב תתחייבמ תרוכהמ .9.4

 .גין הקונהשנרשמו ב אלו למעטכלשהו,  צד ג' ואתא, כנמש, בודמכל עיקול, שיע

 ת,הערו וקה, רישוםוד וחליחא הליכירישום תצ"ר,  רלאח היעשת המשותף רישום הבי .9.5

על ה החלקף שבתו עתב"ות האהוראם לבהת םיהמחויבעבר, יות מה וזכויקות הנאז

 .ההבניי יתרבות הכל דין לר על פייקט והפרו

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 תלורמים שאיה מגתוצאכ על שם הקונה הזכויות

 הרשותרק,  , אך לאותלרבת, השונו יותהרשו ידיעל  ו/או םם אחריקוני ל ידיע ה אוהקונ

מכל סיבה  ן, ו/אויהמקרקעם שורי תכנון ובניה, לשכתל ומיתקמה ההוועדמית, המקו

ה וזח רה שליהווה הדבר הפ , לאראמורת כהמוכ ועד ביצוע התחייבויותמרת, ידחה את אח

 ועביצב יותכי דחחה יככרת הושהמו ובלבד כלשהוות לפיצוי זכקונה ולא יקנה לזה, 

 .ןתה למנוע את קיומיהייכלה  לא טתה והיאלא בשלית שבוסיב נעק מוגרנ מורכא ישוםרה

רת ו/או , במשרדי המוכשום מראובתיא המוכרת ימים מדרישת 21תוך  עיופיה ונהק .9.7

ות או רש/ל משרד ובכו הנדרשים ו/אכים המסמל ע מהך חתיטפל לצור"ד המי עוהדבמשר

ישום שכת רנה בליות הקוכום זישושר רפאן, כשיתכמו , וכלתיתשמו/או מומית מק

"ד או במשרד עוהוכרת ו/ממשרד הב ן,קעיבלשכת רישום המקר יעיופ הנהקועין, המקרק
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טפל המד עוה" המוכרת ו/או יעו ע"בשייק במועדיםהקונה, ום הדירה ע"ש שהמטפל ברי

כל  על ת חתימהרטמ, לכתבאש ובים מרימ 21 בהתראה של ומשעל  ישום הדירהבר

ה על ות בדירהזכוי רישום ורךכבית משותף ולצ םרישוצורך רשו לידש דין"י עפ םיכמסמה

תף רישום בית משו מסמכי תקנון,ר מכר, שה, טופס, שטהרה, בקצת כל הבולר מוש

פי ך אחר, כסממ ה וכלחוזה, הסכמיתוף, ש כםח, הס, ייפוי כשותףית מב ותיקון צו

קיום ונה במצד הק עיכוב. כל ף זהעיבסת יוהמנו לותפעוצוע היבעת לשם מעת לרשו שיד

ש כי בהתאמה. מודג ונטית,ושום הרלריה לתביצוע פעוה בם לדחייגרוי הזף הוראות סעי

פי תיו לויוייבהתח ישלים את כל הנשהקו קונה טרםשם הבדירה לא תירשמנה על  הזכויות

 זה.  חוזה

 תועודהת ,יםמכהמס לת כל אד המטפ"או לעוהרת ו/למוכ ימציאהקונה , כןו מכ

ו תייוכולצורך רישום ז כם זההס "יפע םה להמציאעל הקונים, שהדרוש ישוריםוהא

מס ר ושך לא רק, אית, לרבות, אהרלוונטיו כל הרשויותב ו/או המקרקעיןם רישו בלשכת

יסים כל המת כי המאשר תומיהמקות , אישור הרשרקעיןהמקסי בפנקשה לרישום רכי

, המס עד לתום שנתחלים ירה, הגין הדבזה ווזה ח יןבגם יטליהו הו/אומים לשו/או הת

קונה ה על שם הדירשום הזכויות בות לרידהתנג כלת שור כי אין לאותהמלואם וו בלמוש

 יא הקונה כל, ימצעילר להאמומכלליות  גרועלי לבמם המקרקעין. ה ללשכת רישומופנ

י פור לכאמ וםישהרע ביצו ורךלצ שיידרש אחר כפימסמך ו כל שור אהיר, איתצ לה,קב

 ק(נובת בלטו תייוזכו שעבד את ונהשהק )ככל אתכנשטר רישום מש ותד לרבת עוה"דריש

  .ם זהל בכפוף להוראות הסכהכו הכיוצא באלועד בית וורי איש

ונה את הקדי לפטור כן, להל 12.3 בסעיףפורט כמ זר,י חופוי הכוח הבלתיתן ימאין ב

 זה.בסעיף  בויותיוהתחיימ

מילא ה לא נוהקמת שהקונה או מחל של מת מחדוצע מחבשלא או  וםישהרכב התע אם .9.8

 ך שהדבר יהווההרי פרט לכ ,ללעי 9.7סעיף התאם לבויותיו יבחיהתבמועד את מלוא 

על נה תחול ות בידיה,ת הנתונופרוהתל את המוכרת בכ יזכה ר, אשוזה מצדוהפרת הח

 לפטור יך בכדיה בכא יהאך ל. ת(אגרווים לרבות מיס) כךות מהנובעצאות ל ההוהקונה כ

 אמורב יןה. אנמצד הקוה יעמנכויות לאחר הסרת ההזום ישרלה תחייבותמוכרת מהאת ה

 .י החוזהפת על המוכר יותיו כלפיבוייאת הקונה מקיום התח לפטורזה כדי בסעיף 

הנדרשים  מכיםהמס המצאתו אי ם ו/אי הרישוסמכל מונה עחתימת הק צאה מאיותכ אם

 ו עיכובו/אה נוהקאה ממחדלו של וצכתאו הם, ו/ק מחל או/ו לעיל 9.7ף עיר בסוכאמ

ספי לרבות בגין כל למוכרת נזק כהקונה ייגרם  חדל שלמה ו/או עשממע ום הנובבריש

ות ובעהוצאות הנרבות כך, לשל ת במוכרים שייגרמו לדוההפס , הנזקיםצאותההו

מכל  י לגרועמבל והכל ,נהקומהבעו ולת כרת זכאיתהמו תהיהאחר, נזק  או ותערבוימה

ל ילע מוראין בא ח כל דין.כומ ו/אוחוזה זה ה מכוח ם לניקוהמאו תרופה אחרים עד ו/ס

 .מורגין האת 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

 פיםוסנהם הבניין ו/או הבנייני חד עםיבאו , נפרד שותףמ יתכבה זה, זחו נשואה דירה

ולאור  רתשל המוכ הסבירדעתה  קולשי , לפי(םאו חלק לםכו) קעיןעל המקר שיוקמו
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הוראה תף המשוהבית ון תקנרה לקבוע בחבה יתאתהא רשותפים מש ניםקיומם של מתק

לל ם לכיפותמשה קניםתוהמת החלקים חזוקת לתמשותפת על נציגוקיומה של  בדבר

 פרויקט.ה

יבת יכרת מתחמוה ף,משותום כבית תן לרישני נויאש הדירה הינה בבית שבו מקרהב .9.10

 עיקרות מקאו ברשו/ עיןבלשכת רישום המקרקירה כויות קונה הדירה בדם זישולר

עיף ור בסד כאמוואיחוקה שום חלועד רידשים ממוה חשישם מתוחר , לא יאואלישר

, נהוקה עמדת הדירה לרשותעד הממו וא, 1973-של"ג(, תתויר)דכר המ קחו ( 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  חלקאו לגבי /ור והציבכלל  שימושדים להמיוע

רות אח רותעלי דיב)לרבות ר בוציבר לטחת זכויות מעהבל ריתה ין, בהסביר ובהתאם לדין

, מוש בשטחיםת שייוול(, זכלעי 3.6 ףסעיינים הנוספים כמפורט בבפרויקט או לבני

 ות אירות אחרושל דושם לשימ נועדוציה שטרנספורמר כות, לרבות חדבמערנים ומתקב

אינם ו/או ש כיםמוס יןלי זכויות במקרקעל בעאו ש טבפרויק חריםים אקלח ליבעשל 

 או הסביר לפי שיקול דעתה . כן תהיה המוכרת רשאיתרביהסעתה דפי שיקול ל ע כים,סמו

ן ד מאח ת בכליות המקומית זכולרשועביר לה או/, להקנות וויותהרשרישות תאם לדבה

 . המדירה עצנה בהקו תוויזכה פגעניא תובלבד של עיל,ור לם כאמהשטחי

ן מקרקעיהחלוקת  תהטרשמלה וצע כל פעשום, לבהריר חאל וכרת תהיה זכאית, אףמה

 פםרויצ ר ו/אורכי ציבוצם למחדש והפרשת חלקים מה איחודם ו/או חלוקתם או/ו

ר באמושאין  בלבד, ותומימקאו הרשות הדרישת רמ"י  ילפ ל, והככיםסמומקרקעין ל

יו, פחבנסוה כפי שמופיע בהסכם זרה יאות אורה ו/ת הדינות אלש כותזרת הכלמולהקנות 

 לעיל. 2.5עיף בס רומים כאשינוי למעט

השלמת  אחרק לירשם רהמשותף י יתבהוכי ייתכן  הודע לקונהגרוע מהאמור לעיל, י למבל .9.12

 רמעבאו זכות /אה וקת הנרה ו/או זים העאית לרשושרכן, כי המוכרת ם ווספים הנייניהבנ

ת י לרבוצד שליש כלבת ולט, ר ייבנה במקרקעיןאש ציהרמפוטרנס ו חדרן ו/אקעימקרהעל 

 תוכרשל המ הסבירשיקול דעתה חברת החשמל, לפי  ו/אומית המקו תאו הרשו/ו ורבהצי

י תבל כמהנותן הסוהקונה  מכותוסהמ הרשויות תרישוד הדין ,עתב"ה להוראותובכפוף 

כך, אם  ורךרש לצמסמך שיידכל על  םוחתוי ,כנ"ל מיםהרישואת  לבצעחוזרת למוכרת 

נוספים, בנוסף  םטחילש ותדות מיוחיכוז ההחוז נה עפ"יקנו לקואם הו .וככל שיידרש

 ויותהזכ נייתהמוכרת להקעל תפ מחסן, ג ו/אוו גו/אעצמה, כגון: מקום חניה לדירה 

ת ת אחרפטישמ ךאו בדר דההצמ נה רכש, בדרך שלשהקוככל אם ו ,טחים אלה לקונהבש

 . ןידל פי ע

 תם חלקיםולאט רין, פתו בחוק המקרקעכהגדר ק יחסי ברכוש המשותף,חל יוצמדלדירה 

 ו בצמידותתף ויוצמדמשוהמוכרת ממסגרת הרכוש ה תף, שיוצאו על ידיבית המשומן ה

 והכל בכפוף שותףת המהבי וים שללאגף מס מות אוסוילדירות מ או ירהוחדת לדמי

 .ןדי ראות כללהו
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 שבין שטח הרצפהליחס  קרוב ככל האפשר -ושו פירן, הלחוזה זה לבו יף זהבסע, סי""יח

תיקון כל )לפי העניין(, בכפוף ל של כל הדירות בבית המשותף הרצפהבין שטח לירה דשל ה

 קרקעין.ם המשוירעל פקח י המדרש על ידייש ס זה, כפיביח

חלקים  ותףש המשרכוגרת הממס יאייבת, להוצלא חזכאית, אך  וכרתהמי כ נהלקו דעהו

ויר, וג אוי מיזתקנים, ממאו ה סקני החיצוניים, מתק רקעין, קירותשל המק םוייתי בנבל

, או חדר ציהטרנספורמ סנים, חדרמח דרכות וכיו"ב, מרתפים,מעברי חניה, שבילים, מ

 ,ורו חדר גנרטו/א או מאגר מיםת ו/בושאמ דרו/או חורת, חדר אשפה תקשאו חדר /בזק ו

ו אלו יות,רים, לרבות חנורים ובלתי מקחוץ מקו טחישו, ו, אם ייבנותףת המשבבישייבנו 

תינתן או ו יהיו בבעלות המוכרת משותף בפרויקט ו/או ימכרו אבית הלדירות הצמדו וי

 רתוכל המש הסביר לפי שיקול דעתהכל בור, והיו זכות מעבר לצקת הנאה אזי בהם

 ור לעילמכא ל שטחלהצמיד כ איתרת רשמוכתהיה ה, ןכ . כמול דיןות כבכפוף להוראו

. כן תהיה דיןכל הוראות לפוף ובכ סבירה עתהול דיקש לפי בפרויקט, הכל תלדירות אחרו

לחניה, חניה, מעברים  ים,מוש לשבילרויקט לשיכרת רשאית לייעד שטחים בפהמו

 ריות(ולאטנות סלנא)למעט נטנות ון א, מתקנים כגיבורנון וצגישטחי  ים בין הדירות,עברמ

דדים ו לצא/ו ומיתבהם לרשות המק ת את הזכויותן להקנוכ, וקת גזכלים לאספומ

אף  וכרת תהיהור בדירה ובין אם לאו. המבין אם השימוש והמתקנים קש וזאת יים,שליש

ן המוסכם. תקנוסגרת הבמלעיל,  לשטחים, כאמורגע ות בנוחדיובוע הוראות מלק רשאית

יו חהסכם זה ונספעל פי ה דירבונה זכויות הקנה תפגע שלאפוף לכך כהינו בלעיל  אמורה

כאמור  פעולותשיר של הקונה בדירה וש הסבשימואת המנעו לא יר מות כאוכן שפעולו

 ן.  תבוצענה על פי הדי

ת ת רשאיכרא המוהתל שם בעליהן, ט עבפרויקת רורישום כל הדיאף לאחר שלב בכל  .9.13

ות יודימן והצנוי התקנולשיו/או ף, ית המשותבישום הי צו רשינוגיש בקשות ללה

הדירה ברכוש חלק  ו/אוותף ש המשהרכול ש שותףינוי המכנה המשוחדות ו/או להמי

כל או חלק את המשותף, וגרת הבית מהכללת מבנים נוספים במס המשותף הנובעים

את  ך לקבלצור , בליהבניה היתרו/או  ותהרשוי תדרישב"ע ו/או בכפוף לת וראממה

יע דירה כפי שמופהות לשנות את רת הזככולמ הקנותן באמור לשאיבלבד ו  מת הקונהכהס

ר , למעט שינויים כאמוווניהמיקומה וכי דל הדירה, שטחה,גו ת,לרבו חיוובנספזה  זהחוב

 לעיל.  2.5בסעיף 

ק לחו שבתוספתצוי נון המתקבסיס ה , עלףית המשותתקנון לב וםישפעל לררת תוכהמ .9.14

 המוכרת(. ון"תקנה" ן:להל) רותק המכר דילחו 6יף סע להוראות םובהתא קרקעיןהמ

ת הסדר נון הפרויקט, ובכלל זהם לתכייתאכך שנון, בתק ותאמית לבצע התתהא רשא

וברות מערכות העת והו החלפת הצנריקת, תיקון ארה לשם בדאפשרות מעבר ושימוש בדי

צב מה החזרתף לבכפוו ורמאלות כוהפעו ותיםביצוע השיר צורךממנה לכל חלק  ובדירה א

 פרעהיעת הלמנ מץמאעשה ונה ובלבד שייקום מראש עם ה, תיאןיתהנ ככל ולקדמות

והתנאים  לעיל 9.12המיוחדות הנזכרות בסעיף  וראות בדבר קביעת הצמידויות, הנהלקו

ת, מוכרחת זכויות ההבט וש בו,פן השימוארכוש המשותף והזכויות בות, ווים לצמידויהנל

 . א בזהוכיוצ ןירקעם במקויות אחריזכ ובעליית ות המקומשרה ה,נהקו
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 ל, תהיה המוכרת רשאית לקבוער לעיכאמורת, המוכ ה שלתייומכלליות זכו לגרוע מבלי .9.15

א ובלבד של מראשה מסכים לכך חלקן, והקונ , כולן אובתקנון את ההוראות הבאות

 : זה ונספחיו הסכם על פיהקונה  תוזכוי תפגענה

ן שהוא כל אופב מנעאו י/שיפריע ו רה,ו בדילשהשימוש כ תהאוסרווראות ה 9.15.1

שימוש שיהווה סיכון וכן  יקט,בפרוירות ר הדיתב יריםסביר והנאה סב שימוש

עלי ות בי כלשהו, לרבאו לצד שליש/למוכרת ו ו/או מטרד על פי כל דין, בטיחותי

 ויקט. בפר תהדירום ביתר יקות ו/או המחזיהזכוי

 . כלשהםעי פרסום אמצטים ושל נה להציבועל הק אוסרותות ההורא 9.15.2

 וסרותת האוראותף, ההמשוש כוטלטלין בשטחי הרימ אוסרות להניחראות ההו 9.15.3

הדיירים  אוסרות עלים בבית המשותף והוראות ההפרעה והטרדה של יתר הדייר

 וץ לה.ו מחאדירה ים של הינבקירות החיצו ים וחפציםסימניג או לקבוע להצ

ם יים שהנושי כל ,ךיידרש לכש כלכ ,יןכד היתריבל קמבלי ש יבצע ש לאוכרה 9.15.4

ל ש מנטיםבאל וייםשינלרבות  נייןהב אה החיצוני שלרהפוגמים במ

הניקוז, הביוב, ל, המים, ויר, החשמוכות מיזוג האערבמהקונסטרוקציה בדירה, 

 3.7ף מהוראות סעיע בלי לגרומו לדיןף אלא בכפו ,של הדירה ייםיצונבקירות הח

, תוסר הקונהע"י  מורכא נוייםבוצעו שיל שיכי ככ, תהר בזאובמ. להסכם זה

  .דבבל םיינוישו הבוצעבהם  טיםלאלמנוכרת חריות המא

ותיה ובחזיתשל הדירה יצוניים נויים בקירות החיהוראות האוסרות לבצע ש 9.15.5

ההיתרים או ורים ו/ישו/או האשיונות יל את הרלקב בלימת( )פתחים וחלונו

 .הם זלהסכ 3.7סעיף אות מהור רועומבלי לג עפ"י כל דין ושיםהדר

 מששוככי נת סהתק בדברראות והוונות סורגים על החל ת בדבר התקנתהוראו 9.15.6

 .בכפוף להוראות כל דין

ת צאות הדרושות לאחזקכל ההולהשתתף ב יבות את הקונהוראות המחיה 9.15.7

 לעיל. 9.12ף ור בסעיאמיחסי, כותף, לפי חלקו ההמש כושרה

 ום עללחת, ההקונ ך בהסכמתצור , ללאכותמוכרת בזהת המזכות את וראוה 9.15.8

ות יים או לתוספולשינ רים,להיתתף, ת משובי רישוםו בקשות לשינוי או תיקון צ

 כדישלא יהיה בכך ב לבדוב זה ל פי חוזהף לזכויות הקונה בדירה עובנייה, בכפ

 .הנימה וכיווודלה, מיקגו ת שטח הדירה,ות אלשנ

ור כאמ זה אות חוזהורלה תאםהבוט הציב שיללת את המוכרת מזכוהוראות ה 9.15.9

 . 3.11 סעיףב

 וחדר תקשורת, ל בע"משראמל ליהחשחברת של נאים תוספת לעניין חדר הש 9.15.10

 החשמל.עם חברת  ויקט, בנוסח כפי שיוסכםרבאם יוקמו בפ

 תף.הול הרכוש המשווני זקה , החהוראות בדבר הפעלה 9.15.11
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 פגענהתי שלאלכך למקובל ווביר , לסדין וראות כלראות התב"ע להלהו הינה כפופותת 9ת סעיף אוהור

  .של הקונה בדירהימוש הסביר שו את המנעלא י מורות כאפעולשו הזכויות הקונים על פי הסכם ז

 שירותים ואחזקה .10

זקה שם אח, הדרושים לותסבירה ותוהפעולהסבירים ים ל האמצעינקוט בכ הקונה .10.1

 וש לאותןמלשי ראוידר וקין, מסוהמשותף במצב תכוש כל חלקי הר של ה מתמדתירושמ

 כרת לאהמו. כתבה בלקונ נתנושיי עדו ובהתאם להוראות התחזוקהוהם י הםלות מטר

לא חזוקתם תף ככל שתנים במתקנים שברכוש המשותהיה אחראית לבצע את התיקו

 ורמים שאינםי גיד-ע עלוצו/או תב בכתבשייתנו  חזוקהת התווראבהתאם לה תבוצע

יות המוכרת על ותחייבם היוקוף ל, בכפכרתוי המיד-לאש עאושרו מרמכים ואשר לא מוס

 .כרק המפי הוראות חו

מור אלעיל ובכפוף ל 9.12סעיף פי חלקו היחסי )כהגדרתו ב לתתף, עלהשחייב מת הקונה .10.2

 כל להוראותף ובכפו ףהמשותת הרכוש לאחזקשות והדרלן(, בכל ההוצאות ף זה להבסעי

 .דין

 יותזכו העברת .11

וכן תהיה זכאית להעביר  רויקטבפוין קרקעיותיה במות זכבד אלשע יה זכאיתמוכרת תהה .11.1

זולתה, מבלי וזה לכל אדם או גוף משפטי חשלפי היה חובותאת ו/או תיה כויואת ז

 פגענהלא ת חוזה זה על פיונה קת הלכך, ובלבד שזכויוהקונה  את הסכמת שתצטרך לקבל

 . עבירהשה תויבויהתחילמילוי הקונה ה כלפי הערב מוכרת תישארהש פוף לכךבכו

 מסמךתו שאובלבד ש וידרו לווההמ בנקמסמך אשר השת המוכרת, על קם, לבחתוה יהקונ

 הלוואה.כמי י ו/או הסווובלות במסגרת הסכמי לילא יכלול הוראות שאינן מק

 שחמ ךד שלישי במשלצ ו בדירהתית זכויולהעביר אשלא למכור או  הבז הקונה מתחייב .11.2

ממועד שנים  [7]  שבע במשך או ירההדבגין  4פס טותן ני בו םוחילתן בישנים שת [5]

לכל החלטה )או בהתאם  המוקדם מבניהם לפי -רההדירכשה ה נשבגינ רלההגב הזכייה

אשר  ר עם האמור,בקש רת,ו/או רשות מוסמכת אח שראלמקרקעי י צתאחרת של מוע

ם לאחר תו ת זכויותות הסכם להעברולרב, בהסכם זה(נה רות הקוקשל על התתחו

בגין כי קונה וע ליד אמורות.תום חמש/שבע השנים ה ית לפננכרשר א שנים,שבע /חמש

ה קנס בסך ל על הקונטיינוי והשיכון הזכות להת סעיף זה, עומדת למשרד הבוראות ההפר

רת ד שלישי למטלצ ת הדירהא להשכיר רשאיהיה עם זאת הרוכש י יחד₪.  250,000של 

זר  כויות בדירה לנתיןזאת ה כורלמ העביר אול לאש ייבמתחנה קוה מו כן,כ גורים בלבד.מ

ד הימנו נפררף לחוזה זה כחלק בלתי המצוות ייבההתח כתבראות להו בהתאםאלא 

 .'הומסומן כנספח 

 את לאחרים אור לאחר אי להעביהקונה זכיהיה  ,עילל 11.2קופה המנויה בסעיף בתום הת .11.3

שום רי שכתזכותו בלשמה רם נרגם אם ט (,הנעבר""חוזה )להלן: פי הזכויותיו ל

בתנאי שמילא אחר ב, וכן בכתראש ו, ממלווהה בנקמת המוכרת והקרקעין, כפוף להסכמה
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ים תנאשהקונה, ימלא את כל ה נאי מוקדם, ובתויותיו כלפי המוכרתהתחייבכל 

 מוקדמים הבאים:ה

 הנעבר. לביןכדין בינו  תוםם מכר חסכמוכרת הימציא ל 11.3.1

וכרת את מלוא מילם לוש זה להוראות חוזהאם ירה בהתבד החזקהאת קיבל  11.3.2

 עליו בהתאם לחוזה המוטליםים האחר מיםהתשלוים ותמורה, את כל המסה

 .הז

ל כל עזה החובויותיו של הקונה לפי כל התחיי תב אתבר קיבל על עצמו בכהנע 11.3.3

 זה.  הסכםף נספח ב' לצורנוסח המב פוי כוחתם על יינספחיו, ח

שייקבע על ידי  בנוסחות חובברת זכויות והע ל כתבע תמוהנעבר יחהקונה ו 11.3.4

 ה.כנות בעסקאות מסוג זברות משבח מקובלוכ נהוג נוסחאשר יהיה  המוכרת

 ישתרכ ם הנדרשים ממנו במסגרתם והמסמכיישורייא למוכרת את כל האהמצ 11.3.5

על יידרש חר שוכל מסמך א ישהר מס רכשורק, אי ר, אך לאהדירה )בין הית

ואשר  רת לקונהכמהמו יותזכוצורך העברת הן להמקרקעילשכת רישום ידי 

 .(ם זההסכ חל על הקונה עפ"י

המתאימים בקשר עם  ישוריםיאו למוכרת את כל האעבר המצוהנקונה ה 11.3.6

 מס רכוש,רה, מס רכישה, ימכ מס לרבות אישורי מס שבח, הזכויות, העברת

בית,  אישור ועד השבחה( והיטל השור ת )לרבות איומישות המקהראישור 

 צ"ב.כיוו

 ח עליקוצו הפוע בטיפול בשיעור הקבעוה"ד את דמי הלו/או רת מוכישולם ל 11.3.7

רישום העדר ירותי נותן שירות ברבי לשרותים )קביעת מחיר מכים ושימצר

 .1999-ש"סהת יות בפנקסי המקרקעין(,זכו

 

ה, א בדירבמשכנת בטחתהלוואה המונה נטל הקו השת הדיריצורך רכבמידה ול 11.3.8

כנתאות ר מאת הבנק למששות אימוכרה לימציא הקונ יל,לע 5יף כאמור בסע

הבנק  סולקה במלואה או כי אה הנ"לולוכי הה ידוהמע וכרתהמופנה למ

 כי רה,נכס אחר ולמחיקתה מהדילהמשכנתא רירת למשכנתאות הסכים לג

כאלה, היו כנתא, אם יהמשולמחיקת  עברה זוהנתאות לתנאי הבנק למשכ

 כנתאות.משנק לה לבנתנתחייבויות שמה משוחררתוכי המוכרת  תמלאו,נ

לדרוש שהקונה רשאית  תכריה המותהעיל, ור לגרוע מכלליות האממבלי ל 11.3.9

ך, לרבות יפוי כוח מעל כל מסחתמו ימציאו כל אישור ויהזכות ומקבל 

ת ת לשם שמירוכרל ידי המע יידרשושרת, כפי מי שתורה המוכל ניריונוט

ה כנהוג הימך יהמס וסחנ ל ההעברה.ן שיל ונכולשם ביצוע יעוכרת וויות המזכ

 .ג זהסואות מבעסקל בחברות משכנות וכמקוב
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ת הערת מחיק או ימציא אישור על/קיבל ולמוכרת את הבטוחה ש נה ישיבוהק 11.3.10

רם בטיות כוזהועברו השככל שנרשמה. ל ככם וזהרה שנרשמה לטובתו, אאה

הוראות  קיוםו המלווה בנקכרת והור המווף לאישובכפזקה לקונה הח נמסרה

ר בנה והנעוקתימת הוף לחבכפ ערבויותעבר הסבת ומצאו לני ,הלןל 11.4ף סעי

את  וכרתלמ נעבר /עבר ישלמו לגוף הונה והנהנדרשים וכי הקמכים המסעל 

 .ותערבויהסבת ך הרלצוים הנדרשים הסכומ

מותנית, בנוסף על  דירה,החזקה ב סירתהקונה לפני מ ותוית זככי העברת בזא ובהרמ .11.4

מים ווהתשל התמורהוא לזה לעיל, אף בהשלמת תשלום מ עיףבסור האמקיום מלא של כל 

רים, קבלן צי מוויות, ספקלצדדים שלישיים כגון רש ותה זה, לרבות התחייבויוזפי חעל 

ת ת הסכמה מפורשבלבקוכן מוכרת, ה ע"י קונהול הבטוחה שניתנה לטבביוכיוצ"ב, 

יהיו רשאים לסרב  אשרווה, המל בנקוה והשיכון , משרד הבינוימוכרתשל ה ש ובכתבאמר

לפי שיקול ם יבתנא םלהתנות את הסכמתאו /ו רסביהתם עיקול דל פי שר עכאמולהעברה 

 .סבירה םדעת

לצד  הזהחו ו על פיתיכויוותיו בדירה ו/או זזכוי תעברומצהיר כי ידוע לו שהר אשהקונה מ .11.5

פרט  יו,סעיפ תת זה לעיל על 11.3התאם להוראות סעיף ן, שלא במקצת און שלישי, כול

ן יום, בסודית של החוזה ותגרירה ה גם הפוף, מהוכל תוקרת וחס להיותה בטלה ומבוטלת

סעד ו/או תרופה לכל  ףנוסקיבל מהמוכרת, וזאת בה ונבטוחה שהקהיתר, לביטולה של כל 

 ן. ה ו/או על פי כל דיפי החוז רת עלוכלמנוספים המוקנים  וו/א ת אחריםכואו זו/

 חוי כפייעורכי דין ו .12

 ו/או כל מרעננה רועי הרםו"ד ע ו/או ןית מוצקין מקרקור-לב ה"ד רועי שושני ו/או בניעו .12.1

ין הסכם זה ו/או מו"מ ילענהודיעו לקונה כי (, וה"ד""ע – ןלהל) עורך דין אחר ממשרדם 

להיות מיוצג במו"מ זה  קונה רשאיכי הד ובבל צגים את החברהיהם מיתו, חתימל קשרב

ך ליבכל ה וה"ד מייצגים את החברהכי ע השבונו. הודע לקונח חר ועלן אע"י עורך די

ליכים בות הה, לררלדיר שר להסכם זה ו/או בקשקקט ו/או בשר לפרויור בקהקש

נה וולקח יהיו כאלה, "ל שחו, ככקונהה נגדלרבות הליכים משפטיים כווג משפטיים מכל ס

 כלשהן בגין כך. היו טענותלא י

 רה ע"שתף, רישום הזכויות בדית משויד יטפלו ברישום בה"יל, עולע מבלי לגרוע מהאמור .12.2

חת עוה"ד טר-כרשין. עקרקהמכזאת[ בפנקסי רישום  הא ]אם תהים המשכנתורישונה קוה

 םוכסהו ממחיר הדירה א מע"מ וספתבת 0.5% -ולות הנ"ל, בסך השווה לעהפ בגין ביצוע

ע"ה תשהת(, והמשפטי ההוצאות ובההגבלת ג))דירות(  נות המכרלתק (1)2הקבוע בסעיף 

מד ירות לעוה"ד במעישישולם ע"י הקונה  -יניהם הנמוך מב לפי –תוספת מע"מ ב ,2014

בלת הג)( )דירות נות המכרף לתקפוכבל והכ חשבונית מס כדין כנגדהסכם זה, תימת ח

 .2014"ה עת(, תשוות המשפטיאההוצ בהגו

ד, עוה" בלתי חוזר לטובתכח פוי ייל זה מתחייב הקונה לחתום ע תימת הסכםבמעמד ח .12.3

עולות ך ביצוע הפהדין הנ"ל להיות לבאי כוחו לצור את עורכי מסמיך הקונהבמסגרתו 

 ח יהיוהכ פיכי מיו לתי חוזרופן בבאואש כח. הקונה מתחייב מרפוי היבי ורטותפהמ
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וא מחויב לעשות לפי הסכם פעולות שהאת כל הורק  ךאו משות בשעמוסמכים לושאים ר

הוראות הסכם פועל של לצורך הוצאה הכח וזאת ל פוייילעשותן כלולה ב כותושהסמ זה

, הזהרנתא או רישום הערת אהמשכ ישום, ררהיקונה הד ם זכותו שלרישו, לרבות בלבד זה

נה ויות בשם הקוכת זררי העבטכם ו/או שסון מוקנו/או תף תשוי בית מעל מסמכ חתימה

ווה ועל המל בנקול הווי מפי הסכם הלי-על או/זה ו הוזבטחת זכויות החברה עפ"י חוכן לה

, ציותפרצל ישום, לבצע ררוכשיהןלרשום את הדירות בפרויקט על שם  לאפשר להמנת 

מחיקת וד ויחקט, ירויהפון נוי לתכקנון המצות בתאמתע הדות, משכנתאות, ביצוהצמ

או ו/ זה זהולחערים וכל פעולה אחרת בהתאם -בניין ויים בתכניותנ, שירהאזה תהער

   (.כח"פוי הי"י -ן מתו )להלהדרושה להגשו/או הנובעת ממנו 

 לי כת הקונה מלהופיע בפנחרר אי לשנה כדהקו ניתן ע"יי הכח שיפוילמען הסר ספק, אין ב

ימים מראש  21של  מתמוקד וף להודעהובכפש שיידרכל כ סד,וו/או מאו גוף /שרד ומ

 ה. וזה זחב לצורך ביצוע פעולות הקשורות לפחות,

מטעמה לביצוע כל הפעולות  לתי חוזרכח בד ייפוי ה לידי עוה"י מסרהחברה מצהירה כ

כל תא, ככנשת מה על שם הקונה )לרבוהדיר ישוםף ולרמשותם הבית הת לרישוהדרושו

 כזו(.שתהא 

ש על פי הסכם זה, ו/או ת הרוכשמירת זכויו ך, תווחי הכושימוש ביפעשו י עוה"דכי ר ובהמ

הודעה  סר לקונהתימ –הקונה  גוע בזכויותדי לפידה ויהיה בכך כבמ דין. לכ על פי

 מוקדמת על כך.

ו ומטעמו מבש ה למיופי הכוח לפעולמהקונזרת תי חוה בלווה הוראף זה מההאמור בסעי .12.4

היתר של ובין  ות צד שלישי,יוזכול הואי לתי חוזרתיא בה אה זוהור. כוחהייפוי על פי 

 המוכרת, תלויות בכך.

 פות תרורות ופה .13

)תרופות בשל הפרת חוזה(, החוזים  חוק ו הוראותסכם זה יחולאות העל הפרת הור .13.1

 . 1970 –תשל"א 

חר א לוםשבכל ת ו/או ור(לפיג 7 -ם ה)החל מהיו ום התמורהבתשל יחורשל א יום בגין כל .13.2

נה לשלם למוכרת ריבית ויב הקלק מהם, מתחיחאו /ו ה זהזנה לפי חוהקו יבחיבו 

רעונו יפלום ועד לתש עד שנועדיומי, מהמו בסיס לעיל, מחושבת עלתה כהגדר ם,פיגורי

 המלא בפועל.

 לשלם רהבהח פי חוזה זה, מתחייבתברה לת החחייב ם בובכל תשלואיחור  בגין כל יום .13.3

לום עד לתש, מהמועד שנוייומ יסל בסע, מחושבת לעילה הגדרת, כיםגורייבית פלקונה ר

 ועד פירעונו המלא בפועל.

 .וטלבמ .13.4

ימים  10ממנה העולה על או חלק  מורהשלום התכי איחור בתמוסכם סף לאמור לעיל, נוב .13.5

הודעת ן י מתות לבטל את החוזה ע"ת הזכרת אלמוכיקנה ת אחרת, יסודי או כל הפרה
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. לא יום 10בתוך  הההפרת ן אתקמהקונה ל וכרתהמדרוש ו תבנה שוכתב לקב התראה

ה מסירת ההתראמיום  10כבטל עם תום  זהשב החוייחיקן הקונה את ההפרה, כאמור, ת

 .קונהביד ל

 רוכשלם הש, ישמצד הרוכסודית בטל את ההסכם עקב הפרה ית תשהמוכרבמקרה  .13.6

ד ממועה צמדה רשיפפת הסתובה, מהתמור (חוזיםא שני) 2%סכום השווה ל  תרלמוכ

ביטול  אותיצויים קבועים מראש בגין הוצום, כפהסכ עד תשלוםוד למועכם הסחתימת ה

 תפי הדין ובכפוף לו. המוכר על תמוכרנה לסף המוקמכל סעד נו לגרוע הסכם, וזאת מבליה

 סכומיםה מתוךלעיל אמור המוסכם כ פיצויום הת סכא הבתלטו לחלט תרשאיהיה ת

 .שכהרו יע" הל ששולמו

, אשר לא תוקנה כאמור, ונההקע"י ית הפרה יסוד פרתוה גיןב את החוזה חברהה הביטל .13.7

 :המפורטות להלן ההוראות ולויח

ו בטוחה אחרת שקיבל מהמוכרת או א ערבות ר כלרת לאלתיחזיר למוכ הקונה .13.7.1

 ה זה.חוזמלווה בקשר עם ה בנקמה

עבוד ו/או ש אתמשכנ ה בדירהונת הקל זכויועבצו מועד ביטול החוזה ירב אם .13.7.2

 14 יסירם הקונה בתוך -על ובין אם לאו בפואם נרשמו  בין ולים,עיקאו חר ו/א

רוע מבלי לג .למשכנתאות נקרה לבבהח על ידי השבת הכספים וםימים מי

וך בות תה, לרעולאית לעשות כל פיה רשתה מחובת הקונה כאמור, המוכרת

 הערות ו ביטולא/זה וויטול החב לשם ר תידרששח, אשימוש בייפוי הכו

ת הקונה ו/או לטובת הבנק נותן טובמו לשנרש תכונוו המשו/ארה האזה

בטוחות או ביטול ה/ו המשכונות או ברשםישום המקרקעין בלשכת ר ואהההלו

ל על כ יחתוםנה . הקולעיל 6יף "י סעעפ אחרות שניתנו, אם ניתנו, לקונהה

ל רך ביטווצה ולרות האזהערקת הורך מחיצלה לכל פעו יעשהומסמך 

 חות.הבטו

וי מיסל כל מסמך אחר שיידרש ע"י שלטונות ו עהצהרה ו/א ו עלמיחת דיםדהצ .13.7.3

 ול החוזה.יטלצורך ב רגורם אחאו כל רשות/ יןמקרקע

את ך רכישת הדירה לצור פיםכסקונה למוסד הכספי שהלווה ל בתשי חברהה .13.7.4

וגה הנית הבריו מדההצרשי הפ וספתתבאת חייב לו, וז קונהשה כומיםכל הס

ת ו/או הנזקים שנגרמו צאוק, כל ההורלא  ות, אךרבל יהכספ המוסד אצל

  .לוואהטול ההסכם זה ו/או ביביטול ה בעקלמוסד הכספי 

הכספי  וסדהמ לטובת הקונה ו/אוהבטוחות וטלו ו ו/או בלא הוחזרעוד  כל .13.7.5

ורה תמהיתרת  תבבהשלא תחויב החברה ור, ם כאמכספי קונהשהלווה ל

   . קונהל

יום ממועד  45 -ר מלא יאוח ,ונהקלזיר תחה רהחב, ל מקרהר כי בכהבמו .13.7.6

 הה טרם נמסרם החזקא הודעת הביטולמשלוח מ וא שהרוכש פינה את הדירה

ע"ח  הקונמה אר מאותם הסכומים שקיבלה החברהתרה שתישאת הילרוכש 
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בניכוי אה ווונותן הל וו/איוב של המוסד הכספי כל ח ניכויאחר התמורה, ל

בלי לפגוע זאת מהצמדה ו פרשיוספת הבת ל,לעיו כהגדרתהמוסכם  יפיצוה

"י כל דין לה עפ הסעדים העומדיםתרופות והל בזכותה של החברה לתבוע כ

ילם שש פיםמתוך הכס חברהם שיוותרו בידי הרת הכספיאו הסכם. ית/ו

וספת י בתקר) תשלוםה צוענכון ליום בי הריאליערכם ו בדיו לייוחזר קונהה

 .בית (ריפת א תוסלל אך דה למדדמצשי הרהפ

בזה נה הקונותן ה זתימתו על ייפוי הכוח המצורף להסכם כי בחבזאת  רהמוב .13.7.7

רה יהיו רשאים לעשות ן של החבך שעורכי הדיכתו הבלתי חוזרת לכמאת הס

 נה במעמד חתימת חוזהי הקותם ע"ר נחח הבלתי חוזר אשהכ ויפישימוש בי

 שלמתזה וה יףסע ראותוגשמת הלצורך ה תדרשונעולות הע הפצוצורך ביל זה

  בעים מביטול ההסכם. ם הנוהתהליכי

ת "י הוראולעשות כן עפ ייבות בהן הוא רשאנסידי הקונה ב ההסכם עלל ובמקרה של ביט .13.8

 ם. שינויים המחייביב 13.7חוזה זה, יחולו הוראות סעיף 

 את הקונהם ליש לאו ככלו ,זה םסכה פי על םומימהתשל באיזה יפגר נהשהקו קרהמב .13.9

 לבפוע גרםהסכם זה  מתשלומיבתשלום  בועיכובמידה  וו/א במועדה המורהת אומל

הוא הגורם בתשלום  כי העיכוב כחושה ובלבד, החזקה רתבמסי המוכר דמצ עיכובל

 נגרם אשר העיכוב ופתלתק הזה פהבתקובהתאמה,  המסירה עדמו יידחהלעיכוב המסירה 

וזה פרת חיין הענלברה יות החכוו זת ו/אטענומ י לגרועדכעיל לבאמור  אין ,הונהק דיי על

דין  קנים לה על פי כלמוהסעדים הלוא ממש את מל המצד הקונה ו/או מזכותה של החבר

 .סכם זהפי הועל 

 ט'נספח כ רףהמצו י הכחפויים לעשות שימוש בשאיר ווכרת יהי, כי ב"כ המבזאתמובהר  .13.10

 וכרת.המשל ותיה ש זכויומימו ליעל 13 ות סעיףהוראת רך הגשמוצה ללחוזה ז

 תשונו .14

דים חתם ע"י כל הצדבכתב ונ עשהם נא אתוקף לכל שינוי בהסכם זה, אלה כל יהי לא .14.1

באים נם אי בהסכם זהים ומההוראות הכלולים אאה מהתנתנאי או הור םשו .להסכם זה

 יו.עללהוסיף  םי את אחרות של ההסכם, כהוראור או אחי לגרוע מתנא

טו בהסכם זה לא א פורמצג של וו/א פה-בעלע מידסום, , פרחההבט ,רההצהת, יתוכנכל  .14.2

ין ר לקונה לעניסן כל מידע אשר נמובמיוחד לעניי , לרבותבחיייהיה להם כל תוקף מ

גון זכאות, ות ]כאו רשף גוהגיע לו מאת כל ם לייוספים שעשות ו/או מענקים ו/או כיזכאו

ים רדב –יכרון ז כל מבטל סכם זהה .חברהב לויהתם אינה קבלתר ד'[, אשכוון מענק מיג

ענה לשלול מהקונה טבכך כדי ין מובהר כי א ,ה בין הצדדים, אם נעשהשנעש קודם

 הדירה יבדבר פרטינם כוללים מידע מספק אנספחיו הסכם זה ובו  הנוגעת למקרה

  ו או/ ןי "י כל דה עפונויות הקכזע מו/או לגרו  ל פי דיןינו עה לציובח שחלה על החברה

עובר גים ככל שהוצגו בפניו מצם ומפרסומי בעותעה הנובית תעילו מהקונהלשלול 

 . זה םהסכלחתימת 
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ומים התשל נספחוי הנוגעים לנה או שיויתור או ארכ לא יהא תוקף לשוםן הסכם זה יעניל .14.3

ן וכאחרת,  תוורשאם צוין בהסכם זה מפלמעט וזאת , תבאלא אם נעשו בכ רט,מפלאו 

דירות( )טופס מכר )לצו  7 ףבסעיגדרתה כהלה ה קביה סטייט המהוורפמהמ יעט שינולמ

לא ייחשב  םכלשהי של צד להסכבשימוש בזכות  ום איחור. ש1974-של מפרט(, תשל"ד

 .בזכויותיו כולן תמשהשלאותו צד אותה זכות ולא ימנע מ ליתור עוכו

 סיבותהמ עהנובוסכם זה ד להצ יבות שליחהת עיכוב שייגרם בביצועי כל כבהר מו .14.4

צדו ו מלא יראו בזה הפרת ההסכם או חלק ממנ, עילל 7.7ף יבסע ו/או הז עיףבסות המנוי

ה יידחו ע"פ תנאיו זבהסכם  עדים הקבועיםווהמ ,התחייבותהע צד המאחר בביצושל ה

 עקב צו הרהדיגין עיכובים במסירת פק, בהסר סן מעחל. לשכל איחור של ם יבייקטיביהאו

ים אלה לא שצוו ן ובלבדי"י דניה עפב פאתאו הקמכת ו/שות מוסר מאת העל בני גבלהה

י גילוו/או  יהיה ו/או בפועלי בנרצי בחומרי בניור כלל אמחסהוצאו באשמת החברה ו/או 

ע"י  וצעותהמבח תופיבהשלמת עבודות הים ובכהצלה, עיוצורך בביצוע חפירות  תעתיקו

ד מועה את בהתאמ ת לדחותיאה רשרתהא החבברה החבאשמת  ונשאיהרשות המקומית 

ביצוע קרה כזה ובמ הקונה מבלי שהדבר יחשב כהפרת הסכםלידי בדירה  ההחזקמסירת 

צפוי, דיע לקונה על העיכוב הוייבת להמתחהחברה  .המאחרון יידחה בהתאהתשלום ה

 ת אתחוצורך לדה על ך ולאחר שנודע לחברהבסמו החדש,ה ירעיכוב ומועד המסת לבויהס

יכוב בביצוע תשלום גם ע זה. כך ףבסעינויות המות מהסיבל אחת צפוי בשה סירהממועד ה

תאפשר  שביתה בבנק, ןון אך לא רק, בגישליטת הקונה כגו אינו בם לע"י הקונה שהגור

כי כל  מובהרסכם. ה רתשהדבר יחשב כהפ בליומ ם בהתאמהקונה לדחות מועד התשלול

 .צויובת פיח עכבצד המקימו ליל לא יעלרטו ויבות שפבנס יםי מהצדדמ בותעיכוב בהתחיי

אותיהם התרחשותם ולתוצהסיכון לם שראות סעיף זה לא יחולו לגבי אירועיכי הומובהר, 

  ברה. חמוטל על ה

קשר היא בש להאו יבצע כל פעו שוראי מסמך או מיחידי הקונה יחתום על מת שאחדכל אי .14.5

יהיה א ך לנה, אדי הקויתר יחי תגם א י לחייבך כדבכ, יהיה הזזה התחייבויותיו לפי חול

 .ונהה שבו נדרשת פעולה מצד כל יחידי הקל מקרכותם בכזכך לב

צגים את המוכרת יזה, מי הגדרתם בחוזהככי ב"כ המוכרת,  מצהיר שידוע לוהקונה  .14.6

זו  העסקרשאי להיות מיוצג ב הקונהוכי  נהקונם מייצגים את הואיה זנשוא החובעסקה 

חר דין אעורכי  דמשר או כל "דעוה, כי מוסכם ר לעיל,ומת האוחר. למר"ד אעוע"י 

 .שוםשהמוכרת תמנה, יטפלו בביצוע הרי

ם הקבועים במכרז ימד בכללון כחוזה העוכמשרד הבינוי והשיידי -ה אושר עלחוזה ז .14.7

 ,וזהס לכל אחד מסעיפי החר ביחאישו ותהובאישור זה כדי לין א .למשתכן" "מחיר

רות את אפש ללשלויל או גבלה חוזה,מ על היים מו"קלוכש רתו של הזכו אתלהגביל 

לשהי כות לחוזה חסינות ין או כדי להקנפי כל ד-על רוכש לטעון טענות כנגד סעיפי החוזהה

 וטית כנגד סעיפיו.פקורת שימפני בי

ככל ויידרש ע"י יג. כנספח וזה זה רף לחהמצוהסכם זה כפוף לתנאי היתר עיסקא, בנוסח  .14.8

 החברה תפעל לתיקונו. ,ח אחרק נוסהבנ
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לח נשאשר רשום. מכתב דואר וב בכתבתינתן  רעהוי ע"עה לאחד מן הצדדים הוד לכ .14.9

לו הגיע לתעודתו יחשב כאי, יזה כםהס ו בפתחכפי שנרשמם דיהצד תובותום לכבדואר רש

 בעת מסירתו. -ד בידואר בישראל, ואם נמסר  יתלח מכל בנשמעת ש תשעו 72ך תו

 
 

 על החתום: דים  ולראייה באו הצד 
 

 
 

 __________ ___________    _____________________ 
 ונהקה                  רהחבה               
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 'א נספח
 [ םלהסכ 4]לפי סע' 

 
כולל מע"מ ( __________לים: _יח )ובמש"ך של ____________ דירה, בסמורת הת

 נה[, כדלקמן: , תשולם ע"י הקו"("התמורה-)להלן
 
 מהווה, המע"מכולל  (דשיםח ים_____________ שקל לים:י____________ ₪  )במל __סך ש .1

ימים  5 תוך קטרויהפוי של יולחשבון הלשירות ר יעות שובבאמצהקונה  לםשי, מהתמורה 7%
 . (ה"דמ"המק: ן)להל וידממועד קבלת הפנקס ל

 
הקונה  ,בריםהשו מסור לקונה את פנקסליתאפשר למוכרת א עמד חתימת חוזה זה לשבמ כלכ

ימים  5 תוך ע את התשלוםצלבו ת החברהמהודע םמיי 5 וךוברים תאת פנקס הש אסוףלחייב מת
 . דיוס ליקבלת הפנק ממועד

 

 פרשיספת הבתוו ,ורה(ממהת 20% -לוה השלמה )המהו "מכולל מע ורההתממ 13% -וה להשו סך .2
ימים לאחר  45ובר, ות שהקונה לחברה באמצע להסכם, ישלם 4' סע אם להוראותהצמדה בהת

קס ת פנסוף אלאיב הקונה מתחי .הנלקו פנקס השובריםרת מסילף ובכפותימת הסכם זה חעד ומ
דיו יהפנקס ל ימים ממועד קבלת 10ם תוך ולבצע את התשלו החברהודעת ם מהיימ 5ך תום השוברי

 .(םייום האמור 45 תוך לי לגרוע מזכותו לשלם)מב
יוקפא  דדהמ אזי םשובריקס פנלקונה זה לא נמסר ם ולד למועד תששעכל י כומוסכם כבהר מו

ר מועד חם לאימי 10 -ועד ל 45 -ה היוםצמד מלא יומורה( מהת 13%נשוא סעיף זה ) והסכום
ממועד  45 -וע ביום הה ידהא בהתאם למדד שהילם ירי הסכום שישוק, ובריםהש נקספ מסירת

  הסכם זה.ת חתימ
על פי  םושלתהקונה ישלם את הכל שזה, תחול כ בסעיףר והמדד כאמ ובהר כי הקפאתו כן, יכמ

יום  45 תוך י לגרוע מזכותו לשלםל)מב ובריםקס השבלת פנעד קימים ממו 10ה בתוך סעיף ז
 (.םיהאמור

פנקס ת ממועד המצא יםימ 10בתוך  ף זהאת התשלום לפי סעישלם ל והקונה לא יהר כי ככובמ
 ה.על תשלום ז תחול לא מדד כאמורהרי שהקפאת ה לקונה, בריםהשו

 

 4' עות סאם להוראובתוספת הפרשי הצמדה בהת מע"מלל כו הדירה ירממח 7% -ה לסך השוו .3
לפי  ה,חוז תמועד חתימאחר ל ימים 120או  הבני היתר קבלת ראחל םדשיוח 3 ישולם ,להסכם

 ת היתר בניה.לקבל פיםכפול התשלומים הבאים וכמובהר כי ביצוע תשלום זה  .אוחרהמ
 

 4סע'  וראותפרשי הצמדה בהתאם להבתוספת הו מ"מעלל כו ר הדירהמחימ 7% -וה לסך השו .4
חוזה, לפי  תמועד חתימלאחר  ימים 120 או יתר בניהת הבלק לאחר םישדחו 6 ישולם ,סכםלה
 .מאוחרה
 

 4 ע'אם להוראות סבהת השי הצמדספת הפרובתו מע"מולל כ הרייר הדממח 7% -ל הסך השוו .5
חוזה, לפי  תמועד חתימלאחר  יםימ 120 או בלת היתר בניהק לאחר םדשיחו 9 ישולם ,להסכם

 .מאוחרה
 

 4ות סע' הוראהצמדה בהתאם להפרשי  ובתוספת "מל מעכול ר הדירהממחי 7% -ל הווהש סך .6
ה, לפי וזח תמד חתיועמלאחר  ימים 120ו א הניב קבלת היתר לאחר םדשיחו 12 ישולם ,כםלהס

 .המאוחר
 

 4' להוראות סע תאםדה בההצמפרשי ה ספתובתו לל מע"מוכ הדירהיר ממח 7% -וה לסך השו .7
חוזה, לפי  תמועד חתימאחר ל םיימ 120או  ת היתר בניהקבל לאחר םשידחו 15 ישולם ,להסכם

 .המאוחר
 

 4כולל מע"מ ובתוספת הפרשי הצמדה בהתאם להוראות סע'  ממחיר הדירה 7% -סך השווה ל .8
ימים לאחר מועד חתימת חוזה, לפי  120לאחר קבלת היתר בניה או חודשים  18 ישולם ,להסכם

 ..המאוחר
 

 4להוראות סע' בהתאם  דהוספת הפרשי הצמובת מע"מלל כו היר הדירחממ 7% -לסך השווה  .9
ימים לאחר מועד חתימת חוזה, לפי  120חודשים לאחר קבלת היתר בניה או  21 ישולם ,להסכם

 .המאוחר
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 4ובתוספת הפרשי הצמדה בהתאם להוראות סע'  כולל מע"מ ממחיר הדירה 7% -סך השווה ל .10
ימים לאחר מועד חתימת חוזה, לפי  120ת היתר בניה או לאחר קבלחודשים  24ישולם  להסכם

 .המאוחר

 

 4ובתוספת הפרשי הצמדה בהתאם להוראות סע'  כולל מע"מ ממחיר הדירה 7% -סך השווה ל .11
ימים לאחר מועד חתימת חוזה, לפי  120לאחר קבלת היתר בניה או חודשים  27 ישולם ,להסכם

 .המאוחר

 

 4ובתוספת הפרשי הצמדה בהתאם להוראות סע'  ל מע"מכול ממחיר הדירה 7% -סך השווה ל .12
ימים לאחר מועד חתימת חוזה, לפי  120לאחר קבלת היתר בניה או חודשים  30 ישולם ,להסכם

 .המאוחר
 

 4אם להוראות סע' התב ת הפרשי הצמדהספובתו ,הממחיר הדיר 10% -שווה לה  רהיתרת התמו .13
וכש עפ"י הר ם עלים החלמיהתשלוכל  תבתוספמים והקוד םיומהפרשים מהתשל בתוספת ,להסכם

 רת כאמורמוכם להודעת התאובה המסירהם לפני מועד ימי 7עד  תשולם, ושולמ טרםו סכם זהה
 תשלום האחרון"(.ן: "ה)לעיל ולהל חוזהל 7.13 בסעיף

 
 

 
 ות המפורטות להלן:ראוהנ"ל יחולו ההים התשלומ על

 

מות ם למדד תשוודים צמשה ם, כשיים חדשקלב לחברהולמו כם ישסהב בים לעיל ו/או ים הנקומהסכו .א

 כוללים מע"מ על פי דין. להסכם ו 4בסעיף  כאמורה, הבני

רק אך ו יבוצעו, בנספח זהאמור כ לשלםחויב נה מתשלומים שהקורש, כי המפובסכם בזאת מו .ב

 לשהואכ דע(. אם מוסקים""יום ע: ן)להלם המסחריים פתוחים קינובשעות בהם הבים במועד

יד שיבוא מהעסקים  ליום לוםידחה התש ום עסקים,ו יאינ עילם לטיהמפורום לשדי התממוע

 "ל.לאחר מועד התשלום הנ

: אם הבאים התנאיםצמדה לפי רשי הה, יישאו הפפח זהמצוינים בנסהסכומים ם ויכל התשלומ .ג

בניה מות הושת הנ"ל יהיה מדדהסכומים ומים כום כלשהו מן התשלוס לבפועל ש תשלוםהן בזמ

שהיה מהמדד ( גבוה דד החדש""המ: הלןו סכום )לעל של אותבפו לוםהתשע  צוביני לפ םסשהתפר

ד שיהא ידוע מהמדילופין או לח___ ביום ______ ר התפרסםואש ת הסכם זהחתימידוע במועד 

ו הקונה את אות ישלם( הבסיס" "מדד)להלן:  שנייםה ה, המאוחר מביןנייבמועד קבלת היתר ב

ות מד תשודמברידה י ומת מדד הבסיס.עדש להח המדדשיעור בו עלה  תוואגדל בא מום כשהוסכו

ל כדי מור לעין באאי משולם.ם הטנת הסכוקבה לא תזכה את הקונהיס בסהבניה לעומת מדד ה

 התשלום השני.ניין לעיל, לע 4.5' לגרוע מהוראות סע

ורים כפי גלמ הבבני שומהירי התשל מחהמדד הכללי  הבניה" משמעו: עיף זה "מדד תשומותסב .ד

כפוף ו )וממדד אחר שיתפרסם במק לאו כ ,הקטיסטילשכה המרכזית לסטהידי על  רסםשמתפ

 הם(.יבינליחס שיקבע 

וג כאמור ו לנהבדבר בקשת בכתבלח למוכרת הודעה מור יששלום כאים תמבקש להקדהה קונ .ה

ם ולמת תשלהקדמוכרת כים התשלום. אם תסהמועד המבוקש לימים לפני  10פחות ל וזאת

 30 -ל 16 -ם בין הימים שבין הוו תשלתואיצוע , יהיה המועד לבריסבה עתהול דלשהו, לפי שיקכ

ככל . לום מועד בו בוצע התשה עד לשי הצמדהפר ום יצורפותשלול תשלוםהצע בחודש בו יבו

 למועד הצמדהצירוף הפרשי נה את התשלום בים כאמור, ישלם הקומנה להקדים תשלור לקושאוש

 זה תשלום ןיית בגצמדה נוספים וריבהרשי הפ תגבהם, והחברה לא ושלתהבוצע בו 

"מ ור המעוי בשיעשינ ח זה יחולנספפורטים במם הל תשלום מהתשלומיל כש ביצועו שבמועדככל  .ו
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 . תשלום הרלוונטיבהתאמה שיעורו של ה (, יעודכן17%) כם זהד חתימת הסבמועביחס לשיעורו 

מנת עם נציג החברה על  רקשור ליצ ורה, על הרוכשמהת יתשלומהו מום כלשצוע תשלבטרם בי .ז

וכש י ככל והרר כ. מובהלםלש שלום אותו נדרש הרוכשהתרשי ההצמדה החלים על פאת ה רברל

יפי אותו נדרש צעל התשלום הספ החליםצמדה למדד רשי ההות את חישוב הפיכול לעשאינו 

 לאת לוזא י ההצמדה למדדשפרה תשלוםלמת ים להשימ 14ה מוכרת לקונונה לשלם, תיתן ההק

מיום ים מהי 14בחלוף ההצמדה  שילא יעמוד בתשלום הפר ההקונ םא קרם. חיוב בריבית פיגורי

 פיגורים.  ריביתידי הקונה מו על הצמדה שלא ישולהפרשי ה ול עליח תשל המוכר ישההדר

סכם הה לשודית ה יסוה הפרלעיל מהוהמוסכמים תר ממועדי התשלום מידה באחד או יועאי  .ח

כך בפני ל בלבד שהחברה התריעה עוהחוק  פיל או/הזכויות לפי ההסכם ו לת כרה אותקנה לחב

גרוע מבלי ל קבלת ההתראה. מים ממועדי 10תוך את ההפרה קן נה לא תיוהקוהקונה בכתב 

של  ה יסודיתיחשב כהפרימים לא י 10ל עד איחור בתשלום ש יבזה כמובהר ל, ר לעימהאמו

יגורים פיבית רם לובתשיא, יחייב את הקונה השבה ל סיור בתשלום, מכחאי לאך כ סכם,הה

שלום זה ועד התסכם "י ההתשלום עפעד ממו צמדהת והלפי חוק פסיקת ריבי ליבשיעור המקסימ

 בפועל.

ה ת נספח זהוראו .לווההמ בנקהרי התשלום מאת בורק באמצעות שום אך צע התשלומייב קונהה .ט

 לכווה. מלה קבנלא בהסכמה בכתב מאת האוי לשינות לביטול או יתננינן וארות תי חוזהינן בל

יל, ייחשב לע אמורהליווי כ בוןלחש וםשלי התרבאמצעות שובהקונה  י"סכום כאמור שישולם ע

  .תשלוםה את ההקונבו ביצע ביום  כתשלום

 זה.לחוזה  7.1עיף הינו כאמור בס מועד המסירה .י

 
 
 
 ום: החתעל ים  יה באו הצדדלראיו
 
 

 
 _____________________     _____________________ 

 קונהה                  חברהה                       
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 ב' חפנס
 הדירה לרוכשי  דעמי 

 
 

 1974 -רות(, תשל"הית השקעות של רוכשי דחת( הבטדירו)א( לחוק המכר )1א2 להוראות סעיף התאםב
 :לקמןכדעכם הודינו ל"(, הריחוקה)להלן: "

 ,______ בקומה ____ס' זה מכר לרכישת דירה מכר חומוין הלב םנחתם ביניכום ___________ יב  .1
 ורט בהסכם הנ"ל."(, כמפדירהה)להלן: " _ וחניה מס' ____ _ ן מס' ___סודים מחצמאליה 

ים ספכהירה החובה להבטיח את דוכר ל מחלה ע ,אות כל דיןרווה תיווראולהפוף ובכ לחוקבהתאם  . 2
נקבעו אשר חלופיות  תר בטוחוספתוך ממ חתת ארה באמצעוהדייר על ידכם על חשבון מח ולמיםמשה

חת משתי ת הכספים לאחהוגבלה הבטוחה להבט זת המכרוראוכאשר בהתאם להבחוק, במפורש 
 כדלקמן:הבטוחות 

וכר  המ  ל הקונה במקרה שלא יוכ  ם ששיל ים החוק להבטחת הכספ  י פ ל ע ית בנקא ת ערבו ירת מס  2.1
 . המכר   בחוזה ר  בה כמו (  ה ק חז ות  דירה )לרב ת ב אחר לקונה חכירה או זכות  עביר  לה 

  -טוח( התשמ"א י שירותים פיננסיים )ב  קוח על הפי  מבטח כמשמעותו בחוק  יסת ביטוח אצל פול  2.2
   וק. הח פי    ם על כספי חזרתם של ה , להבטחת ה 1981

 וחביטפוליסת מסירת  רך שלבדזה, ב לשבגין הדירה יובטחו, ב חברהו להתמורה אותם תשלמ יפכס .3
 לעיל. 2.1יף עסב ורטבחוק וכמפרש כנד

ה אשר פספי התמורה אלא לתקוכלהבטיח את המוכר חייב לא יהא  ת חוזה הרכישהוראובהתאם לה .5
 ן:קמכדל ,מכרוק ההקבועים בחהתנאים ם בהתמלא תסתיי

 ;ם אם להסכ תה בניית הדירה בה למ ושה  4.1

 בדירה;  ה נמסרה לכם החזק  4.2

וזה בין תם ח ח נ או ו/  ן המקרקעירישום  ת כלש ה ב דירקונה ב ת ה ויו שמה הערת אזהרה על זכ נר  4.3
נה א לידי רישום הקוהרשות להבי  ה הרשות( ובו התחייב – שראל )להלן ות מקרקעי י לבין רש הקונה

וד, בע או התחייבות לש שעבוד  קיה מכל נ וחמש שנים כשהיא ם רי ש מע  ה מעל של  פה ולתק  דירה כשוכר ה 
 ;הקונה   ת וד לחובות לשעב ב יחי הת  או  שעבוד  מעט , ל מכל זכות של צד שלישי ו , ול יק מע 

 הקונה: ישורא

 ד החתימה על ההסכם:מסר לנו במעמסמך זה נמ אשרים כיאנו מ

 

 _______________________ _____________________ 
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 ח "ג"ספנ
 

 בנייההת באתר וסדרי בטיח
 

 דיםבכמבקר/ מבקרת נ

 החברה הנהלתת מא

 

 :תרא –יחות טי בסידורהנדון: 

 הנהרי

 יור באתר הבנייה.ס נפגעו תוך כדירים ל כך שמבקערסומים רבים הפ

 תחוהבטיצעי לאמ שומת ליבכםמים באתר, מפני תיכונים הקייסבפניכם על הסכנות וה הנני מתריע
 כם.הקלת ביקורולם הגנתכל

 ד סיור מראש.עלתאם מויש  .1

 תחום הבנייה.וץ למחהרכב  תש להחנוי .2

 לן.ציג הקבנ יתוויתרת רק בלמור אתהכניסה ל .3

סיים נ, נעליים סגורות ומכ(מנהל העבודהובע מגן )תקבלו מבכהכניסה לאתר  לפנילהצטייד  החוב .4
 .ותילבוש נוח ובטיח -ארוכים

כלי  ת מנוף,ות בטון, עבודוקיה ויצידות בניתבצעות עבומ הםמות בקומב וריםמסי ימנעיש לה .5
 ידוחים ומשאיות כבדות.ה וקירחפ

 .שנה 61לגיל  ים מתחתדלי עם הגיע לאתרל יןא .6

 י.כל ליקוי בטיחות עלווחו והתריעו שה דבבק .7

 להוראות המלווה. עיש להישמ .8

 

כל להיענות ל יםיבומתחיה למעטות מפורות הישות הבטיחטה מסכימים עם דרו החתומים מנא
 תר.ר באיובעת הס ש אליהםה נוספים שנתבקיה והנחיהורא

 

 

_____________________  _________________ 

 תאריך     תימותח  
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 נספח "ד"
 

  תףואת חלקים מהרכוש המשצהמשותף והו לגבי תקנון הבית פתתוס

כגוש  ידועיםה המקרקעיןל ע מקימהה רחבט שהרויקת הפוכניאת ת תיתנה אפשרות לראונקונה ל .1
לפי  12-ו 11 יםבמגרש (12, 10, 8ות חלקחלק מ 19591גוש  )לשעבר 14 -ו 13 ותמחלק, חלק 21209
 .(ן"עיקרמק"ה -)להלן  נהריהבמ"ר,   6,445-של כבשטח כולל  1013תמ"ל/ מפורטת מס'  תכנית

 
 תהמוכר כים בין הצדדי זהמוסכם ב ,3971 -רות(, תשל"גמכר )דיהוק )א'( לח6ש בסעיף כנדר .2

חוקית אחרת  ותף או בכל דרךשמכבית ם בין אם ירש תף, המשו ום על הביתרשול להחיל תרשאי
-קעין תשכ"טרהמקלחוק ספת בתו ון המצויהתקנ תראוהו בסיס לעבוסס המ , תקנוןיןד ל פיע

 .פרויקטה וןתכנכך שיותאם לבתקנון  מות( תוך ביצוע התא""התקנון)להלן:  1969
 

 ניין.בהיירי ד משותפים של כלל שטחיםם שיוותרו דייחין את השטחים התסמ 3 'אי תכנית נספחה .3
 

א הה תחברהתף, וכי המשו שרכווצאו מהי ןו להלורטכפי שיפם קיהחל במפורש כיודע ההקונה  .4
י מ אונה ת הסכמת הקולקבל א העליובלא שיהא  הסבירלפי שיקול דעתה  - אך לא חייבת[]ת יזכא

ות ירים מהם לרוכשי דו חלקמי מהם ו/או ו/אלהצמיד אותם  בבנייןת רוו בעלי הדיא מדיירי
ם ל פי הסכנה עות הקה זכויונעגא תפשל , ובלבדקמןלכדת תקנון גם הוראולכלול בוכן  ןיינבב
נה בדירה ר של הקויסבימנעו את השימוש הן שפעולות כאמור לא וכ ונספחיו ועימנחתם כר שהמ

 :ןיהד צענה על פיוכאמור תב ותולפעשו
 

ים שר אינם מיועדא םחלקי, תהמוכר להסביר ש הדעתלפי שיקול  ו,וצאכוש המשותף ימהר .א
ל, או ידלעקים  החל כלל כי הגישהת דרוולרברויקט, פב ן אויניהדירות בב יבעל לשמש את כלל

ה ו/או לאמ ות העביר בבעלו/או ל  דמילהצ תרשאיהיה ת תרלחלקם. מפורש בזה כי המוכ
ש ם חלקים מן הרכואות רויקט את כלבפות זכויות  אחר ר לבעלייהחככיר ו/או לשלה
סף, תף. בנוושמוש ההרכמ הוצאושר אנה ולדירה שרכש הקואינם מוצמדים ש ףמשותה
ורמציה ו/או חדר ותף שטחים לצורך בנית חדר טרנספשהמ הרכושיא מוצלה תהמוכר תשאיר
ה הנאת בדבר זיקת ע הוראוולקבחברת בזק ו חשמל ו/אוה רתחב ש בלעדי שלרת לשימווקשת

ת את ובטיחקבוע הוראות המוכיוב', וכן לה קתחזורך של המקרקעין לצוחלק שתירשם בכל 
המגבילות את הדיירים ותו בסביבדר ובחש גע לשימוהנו לל בכרות הנ"בחה"א מת כזכויו

 ברות הנ"ל.חהוראות ה "יעפכל בקרבתו, והם הנ"ל וידרביחס לכל אחד מהח בפעולותיהם
, מבואות לדירות, עקרק טחיגינות, החזית, ש(, הו לא מקורותא/ת וחניות )מקורוסנים, החהמ .ב

, םידייתהע ו/או ימיםקיה י הבניה,אחוז תיד,יבנה בעש ףנוס גג גג ו/או כלהללי גג הבניין, ח
מצא תש פיכ ןייל דירה בבנצמידם לכהל תהא רשאית תוהמוכראינם חלק מהרכוש המשותף 

 ותלפעו וץ,חפתסקה משפטית שה ועבהם כל פעולת עשוף לכל דין, ל, כפותיארש האתון וכן כלנ
 שי דירותרוכ רית  ה או שלנוקשל המה י לקבל הסכלת מבוהריסה, וכל זאבניה, סגירה 

צים לשם ונחכות שימוש ומעבר הכל ז תהקונה מסכים להקנות למוכר כך.לשם  ויקטפרב
 ךשל כלה להיגרם בלושע נוחות-חמת איטענה מ לל כוא מוותר עהוהריסה ו יהבנות ביצוע עבוד

 הנעתפג שלאובלבד  תיהוהצמדבירים בדירה ובגישה ושימוש סה נמהקועו ובלבד שלא ימנ
 בודות הנ"להע ביצועכן מוסכם כי  ונספחיו.  ימוחתם ער שנמכה פי הסכם ה עלנהקו זכויות

 הקונהעם  ראשמום כפוף לתיא איהלקונה  רהדיה במסירת החזקעו לאחר צבוככל שי
לעיל הינו  האמור .עבודותה תהשלמחר המצב לקדמותו לאאת  החברה להשיבת יבוולהתחי

 המכר. םכסלה 3.11מור בסעיף אוף לבכפ
משותף הוראות לרשום בתקנון הבית ה תרשאי תוכרמא ההתתף משו יתכבין יהבנ ישוםרבעת  .ג

ום לרש תהא רשאיית תוכרמ. הי תוספת זו"החוזה ועפי פ"ו עכל זכויותילהבטחת  תמומתאי
שות יי דרצא לנכון או לפמתאחרים כפי שו אכים סמואה לכל מקרקעין ת הנהחלקה זיקו על

 .תוסמכת מכל רשו

הדירה רוב בהתאם ליחס שבין שטח ריצפת יבק יהיה שותףהמש ונה ברכול הקשלקו שיעור ח .ד
 ות )ללארהאח כל הדירותבח הרצפה ששטל ך כיה( לבין סצמדים אלוהמ)ללא חלקים 

 ותף. משת ההצמדות( בבי
המחויבים  םרותייית המשותף ובשות בהוצאות הבתפתההש עורלקבוע כי שי תאירש תהמוכר .ה

לקבוע בתקנון כי שיעור  תרשאי תרמוכיל. ה( לעד') מור בס"קם לאאבהת לא יהיה ויר אלבקש
ן דירות ג גג,ן )דירות יידירות בבנה גיסו ייעשה לפי ת המשותףיהבההשתתפות בהוצאות 
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. חדר הדין בכפוף להוראותו םשוויות ירות יהיו עקרונוג דלגבי אותו סש לבדוכיו"ב( וב
רה הקונה קל מבכ ה.הוצאל כ ם מתשלוםטוריפ -ו אם ייבנ - בזק חדרמציה ו/או רנספוהטר

 ל הקונה.ש גומסוות בדירות עלי זכויבם ם בבניין שהינייירלא יופלה לרעה לעומת ד
 :תףמשוניהול הבית הת בדבר וחלטדרי קבלת הס .ו

בעה של צח ההות, יהיה כמסוילקבל החלטות ממ עמניהה לויות הקונה בחוזחייבבכפוף להת
 .שותףהמש לקה ברכוור חעי שידירה לפב תכויוהז בעל

או ין ו/יהבנ בי דייריגל ו/או זכויות מעבר ו בתקנון הוראות לגבי זיקת הנאהליכלכן  .ז
 זה.חול 9האמור בסעיף קשר עם בכל הציבור, וה קעין ו/אוקרהמ

שבקומה  ירותלפרויקט, כי לדף שירשם ביחס ותשת המהבילקבוע בתקנון  תרשאי תהמוכר .ח
לדירות הגן יוצמדו שטחי קרקע.  וכיהגג, חלל ו א/חי הגג וו שטאת ו/ו מרפסודמצה יויונהעל

מדה, שטחי הצויה זכויות בנ ורתו יוצמדדישלמי ון, כי כל בוע בתקנקל תהמוכר תנוסף רשאיב
בקבלת הסכמתם  רתו, ללא צורךדילמדו יוצבניה על שטחים שיה לקש היתרי בנלבאי יהיה רש

 .ויקטרו בפן ו/איינבברים האחלי הדירות עשל ב
ויחולו  ,יםאליה הוצמדו השטח נוספת כנ"ל, יוצמדו אף הם לדירה ניהכל ב ת שלרוקיהגג וה

 ל.עיל אותעליהם ההור
של ון, ע"י הכללתה התקנית המשותף והבצו לבקש תיקון  ו רשאיםייה ירות הנ"ל,דבעלי ה

ת אחרו ירותבעלי ד לש כמתםהס צורך בקבלת ללא הנ"ל, ואף זאת נוספת במסמכיםה ההבני
 .יןיבבנ
שטחים בניה על  ריגד לבקשה למתן היתן, לא יהיו רשאים להתנירים בבניחהא דירותלי הבע

 תקנון בהתאם.הצו וה ןיקושטחים, ולתהעצמה על  יהבנ, לכנ"ל
 תשל המוכר הזכותוראות לעניין ה ףמשותת הקבוע בתקנון הביל תיהיה רשאת תרוכהמ .ט

, תלוגו של המוכרהאו ו/ תרהמוכם ש יו יופיעט עללין שישל הבנ ינחיצור הקין על הקיתלה
לפי שיקול  ת"י המוכרע עתת לט יקבעו מעהצבת השל ום, גודל הכיתוב ומקכאשר גודל השלט

ר בדירה ביסוש השימם שאינו מפריע לבמקוהשלט יהיה  בתהצ ובלבד שמיקוםהסביר  הדעת
 .הובמבנ

דר קן משת מתצבה איסור עלקט, ילפרום ביחס שריתף שמשונון הבית הקף בתוסית תהמוכר .י
 .תףת ו/או ברכוש המשולולרי ו/או אנטנה סלולרית בדירוס

, והן תמוכרה ודתאו לפק תמוכרבמקום ה בוארבות מי שילפת זו הן וסת לפי תות המוכרכל זכוי .5
 ות החוזה.ראוכל הר לות בנוסף ובמצטבעומד

 ל  החתום:עים  איה  באו  הצדדולר
 
 
 
 
 
 

 ____________________ _    _____________________ 
 הקונה                  חברהה               
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 'פח הנס
 

 רות לנתין זימהעברת זכוע מנהיתחייבות לה

 
אל, רקעי ישרראש מועצת מקת באישור יושב יותנהיה מהגדרתן להלן, ת, כויות במקרקעיןזכית ימתחייב כי הקנני נה

 ישראל. צת מקרקעי על מושת המשנה עדת ומלצעל פי ה
 

 . ורשנתקבל אישור כאמ יע מהעברת זכויות לנתין זר מבלמנאני א
 
די אדם אחר מי מור, מידיי אוכאיה נהתחייבות להק או דבעתיבמקרקעין  תניית זכויוהקובת ום הזכויוריש מעמדב

 ר, טעונהן, לנתין זתמקצ ו, כולן איןרקעבמקרת הזכויות לפיה העבתירשם הערה  ויות במקרקעין,כל זיה בעשיה
 עיל.  ל קרקעי ישראל כאמורמראש ובכתב של יושב ראש מועצת מ אישור

 
ללא האישור זר כויות בדירה להזאת  ים שלא להעבירעברנות הות בהתחייביהעברת זכו כלת נותחייב להתני מהנ

 הם. את זכויותי בירועשאליו י מיה מזה בקבלת הסכמהרה מצדם התנות כל העבסכמת הנעברים להן בור וככאמ
דרש בדיקת תית ליזהות ישראדות תעו נושאים תאגיד או מי שאינ ובמקרים בהם מקבלי הזכויות יהיי לי כע הוד

   ת.ויוכודם להעברת הזל קאישר שות מקרקעיר
 

 : לעניין זה 
 

 ברירה  הש עמינים או שש חמשעל צטבר עולות ופות שבמת שכירות לתקבעלות, או זכו תזכו -ין""זכויות במקרקע
 ייבות חת על פי התכו ז ותשנים, לרבחמש על  העולהת קופתה לתקופה כוללתלהאריך את                                     
 תקופה כאמור;לות שכיר העביר בעלות אואו להקנות                                     

 
 

 מאלה:ינו אחד מי שא -"זר" 
 

 ;ירח ישראלאז       )א(
  חות ,זרלחוק הא 2פי סעיף ל, שלא מסר הצהרה 1950-, התש"יותוק השבלה לפי חעו        ()ב

 ; 1952-י"בהתש
ל במקומה קיב, ש1950-התש"י, בותשולה לפי חוק הת עדלתעות עולה או רזכאי לאש        )ג(

 . 1952-י"בהתשסה לישראל, חוק הכניה בכוח מכוח שיבת ארעי כעולין לורשיואשרה 
יל  לע)ג(  -פסקאות )א( ביחיד שהינו אחד מאלה המנויים י יו בידשליטה על תאגיד שה        )ד(

 מור.כאד אחתר מיחיד י יוביד או
 

 )ד'(-'()א"ק סתאגיד כאמור באו  יחידועל בשביל פמי ש
 ר יותדי אחד או על יו תאגיד על ידי אדם אן או בעקיפין, יישרבמ -ה החזק -"שליטה"  זו בפסקה

 של התאגיד או  רך הנקוב של הון המניות המוצאהעתר מן או יו 50%ד אחד, ב ימתאג מאדם או
 או  עקיפין, מחציתו בארין מנות, במישלאו בזכות  ידאגבתההצבעה 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 חתםשהציג בפניי ו תזהו ודת הנה הנ"ל לפי תעהקוכי זיהיתי את ר מאש אני, הח"מ,

_______________________ 
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 ח ו'נספ
 
 
 

 רזת המכאובהתאם להורלמשתכן  דירת מחיררוכש חסר דירה יבות חיכתב הת
 
 

 ________________ז ___________ת. ____________________________, "מאנו, הח /אני
 
 ____________________________ ת.ז ___________________________                           

 
חיר רת מ)להלן: "די נהריהב "__________"למשתכן" בפרויקט  ירירת מחזה מכר דנו על "חו/יחתמת

 . 515869469.פ. ח ,ע"מב נהריההירדן  גשם ברהם החע "(,למשתכן
 

דרת יר למשתכן, כהגירת מחכד מכרת על ידי המוכרתהנ רההינה די הנרכשת כאמור י/לנו כי הדירהלדע הו
ים הקבועים בו "(, על הכללהמכרזהלן: "זכתה המוכרת )לבו  375/2017חי/ מס' רמ"י רזמכזה ב גושמ

 דירה.ה מתייחסים לרוכשהים ללבות הכמור, לרה כאן הדירלעניי
 

פורטים מויות הים וההתחייבתנאה ו תהא כפופה למילוינ/שת הדירה על ידירכיכי  , מוסכם עלי/נוכךילפ
 לן:לה

1.  

רז, וכי אני/נו זה במסמכי המכ מונחרת רה" כהגדי די/"חסרו נאני/ כיים צהיר/אני/אנו מ .א
 מחיר למשתכן. תדירת ך רכישרז לצורהמכ ש עפ"ים באזור הזכאות הנדרמחזיק/י

 וסח המצ"ב.בנביעוד מגורים", קע ר קר"חס –על תצהיר ו נחתמ ו כן,כמ

נים ש 5ף לוחועד  תהכישיום רלמשתכן, החל מ דירת מחיר כור אתב/ים שלא למחיימתאני/נו  .ב
כן, . כמו המוקדם מביניהם –לה הגרזכייתנו בנים ממועד ש 7לדירה או  4ופס ת טמיום קבל

ה, על כל תאמל בהים האמורות לעישנה 7ו א 5ם תוא לחתום, לפני לם שי/מתחייבאני/נו 
 נים הנ"ל.הש 5/7ום תלאחר  שתכן יועברולמ ירו הזכויות בדירת מחפיהסכם ל

רה אל, כאמור לא יחולו במקשות מקרקעי ישראו רו/ והשיכון ינויברד המש כויותוזזו יבות התחי .2
ירת מחיר בד כנתאת במשטחנו הלוואה המובליד עמבנק שיעל ידי תכן יר למששל מימוש דירת מח

 .נקההלוואה על ידינו לב וןרע יבות של אי פנסין, בלמשתכ

3.  

ת אזהרה ערם השרי, תראלנת ישדימו/או לטובת המשרד י סכימ/ים כמבקש/ים והנני/נו מ .א
ן, על פי משתכיר למעשיית עסקה בדירת מח בגין התחייבות להימנערישום המקרקעין  כתבלש

 . תי/נו זוובחייכתב הת
שלום בת יבותי/נו זו, אחויב/נחויבר/נפר את התחישאפל י ככו מסכימ/ים כי/נננו ואי/לל הודע .ב

 ן.ינוי והשיכולמשרד הב ₪ 250,000בסך 
 
 
         _____________________ __                                ________________________ 
 שם הקונה                                                                       הנהקושם                          
 
 
 

 רשואי
 

בכתובת ___, __________________ ו"דיי, עפנבהופיעו  ____________ ביוםר כי הריני לאש

_, ו ______________ ת.ז __________________ , הרוכשים____________________

שלהם  ותע"י תעודת הזהיי פנהו ב____ אשר הזד____________ז ____________ ת.______

ם לא ק אם בחועיונשים הקבצפויים לעו וכי יהיו האמתר את יהם להצהיעל כיולאחר שהוזהרו 

  יל וחתמו עליה בפניי.כונות הצהרתם דלעאת נ שרון, איכ עשוי
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 ןכתלמשמחיר  רוכש דירתיור משפר ד –כתב התחייבות 
 
 

 _______________.ז ___________ ת___________________________מ, ח"אני/ אנו, ה
 

 _________________________ .זת_______ _____________________                           
 

חיר רת מ)להלן: "די הריהנב "__________"בפרויקט למשתכן"  זה מכר דירת מחירנו על "חו/יחתמת
 .515869469. .פח, מבע" נהריההירדן  גשם ה"(, עם החברמשתכןל
 

ת גדרהן, כשתכמליר מוכרת כדירת מחה ל ידיר הינה דירה הנמכרת עאמוכלנו כי הדירה הנרכשת /דע ליהו
בו עים "(, על הכללים הקבוהמכרז" תה המוכרת )להלן:בו זכ 375/2017חי/מס' מכרז רמ"י בזה  מושג

 ש הדירה.לרוכ חסיםימתיהכללים הלרבות ור, כאמ דירההלעניין 
 
ות המפורטים תחייבוים וההפה למילוי התנאיכפוידי/נו תהא ת הדירה על רכישלי/נו כי סכם עמו, ךפיכל

 :לןלה
 
1.  

ז וכי ח זה במסמכי המכרכהגדרת מונ "ר/י דיורמשפ" אני/אנוכי  ים/הירמצי/אנו אנ .א
יר ת מחרת דישרכיז לצורך י המכרעל פדרש ר הנומשפר/י די ישוראני/אנו מחזיק/ים בא

 למשתכן.
 וסח המצ"ב.בנ וד מגורים",סר קרקע ביע"ח –על תצהיר תמנו ח כן כמו

 5חלוף ועד  רכישתה מיוםחל , הכןר למשתחימ רתדישלא 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 5 תוםחתום, לפני לא לשים /בחייני/נו מתכן, א כמו יהם.מבנ
 7 או 5ם תון יועברו לאחר ר למשתכת מחייו הזכויות בדירלפ על כל הסכם בהתאמה,

 "ל.הנ יםהשנ

 

לו מקרקעי ישראל כאמור לא יחושיכון ו/או רשות כויות משרד הבינוי והזו וזחייבות הת .2
א משכנתב חתטמבונו הלוואה היק לנשיע קבנ ן על ידילמשתכ מחירירת וש דממקרה של מיב

 לבנק.ידנו עון ההלוואה על פיריבות של אי למשתכן, בנסחיר בדירת מ

 

3.  

הרה ישראל תירשם הערת אז מדינתד ו/או המשרבת לטוי ם/ים ככימסו יםהנני/נו מבקש/ .א
ן, למשתכ מחירירת ה בדקמעשיית עס ימנעהמקרקעין בגין התחייבות להבלשכת רישום 

 י/נו זו.יבותיהתח בכת על פי

ויב יב/נחיותיי/נו זו אחויבושר/נפר התחיכי ככל שאפ ם/יםי/נו מסכיו ואנלני/לוע יד .ג
 ן.שיכווה נויבימשרד הל ₪ 250,000לום בסך של בתש

 
         ___________________            ____                     ________________________ 

 הקונהשם                                                                        קונההשם                          
 

 

 אישור
 

 ____________, בכתובת________"ד _, עונייבפ עוהופי _____וםכי ביהריני לאשר 

, ו ____________ת.ז ___ ___, הרוכשים ______________________________

ולאחר ם התעודת הזהות שלניי ע"י פדהו בהזר ש_ א_______________ ת.ז __________________

ישרו וק אם לא יעשו כן, אבח יםקבועים הנשועויים לו 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 יתצה

, , לפי הענייןבן זוגיחיד או  -" חידיוייחידיו )"מי שפחתי ו/או למאו לתא מ/לי ו יןא י, כי מצהירהרינ
כויות מצאים בחזקתם(, זררים עימם דרך קבע ונלמעט ילד נשוי ומתגוו 21 םו להמלאם טרלדיהם שוי

תר וציא היניתן לה המכוח רת,אושתכנית מ פי , עלוריםועדת למגרקע המיבק( )בחלק שעולה על שליש
  ורט להלן:, כמפיהניב

 .1972-בל"תשמשולב, וסח גנת הדייר, נחוק ה בשכירות שחל עליה/ירה לדורותכח/בעלות/חכירה -

ל דרך אחרת )כגון: ירה לדורות או בכלבעלות/לחכירה/לחכ זהעל פי חוזה פיתוח/חוות זכ -
 וכיו"ב(.נאמנות ה/תנירושה/מ

בר חל זכות למגורים או( לעיל כאמורת חרארך ו בכל דא)חוזה  יעל פ עזרשק לה או במנחביות זכו -
 . ברותו בקיבוץ.ח חכומפחת מו וםשלם או בתתשלויבוץ"(, ללא לן: "קו מושב שיתופי )להקיבוץ א

טור הגרלה/פו מהגרת זכייה במרכז פומבי/הרשחכירה/ בעלות במסת לקבלת חוזה פיתוח/ זכו -
 ז. ממכר

רט לעיל, כויות כמפוז, ו למי מיחידיותי/נו ו/אמשפח תאל וו/אידי/נו היה/יו ביול וכי כם כמצהיר/י ו/יהרינ
יר למשתכן, המכר לרכישת דירת מחכם הס ה עלתימהחד פני מועה ולה על תצהיר זד חתימלאחר מוע

 ולא ניתן, לתישלאות ה זה הזכם. במקרריגוב/נחשב כחסר קרקע ביעוד למלמשב"ש, ולא אחש אדווח זאת
 הזכייה.תכן נשוא ר למשחימ תדירלרכישת כם המכר סעל ה תוםלח

 ת:והגדר

  תא משפחתי:
 

 ל(.ילדים )ללא הגבלת גילי ב אועם ף, ותמשמשק 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 וטרם מלאו  וקולפחות שהוא רילד אחד  םת( עי/ורהחד ה עצמאי )הור -
 .חזקתוצא בקבע ונמ

 
 ___________ __________מספר ת.ז.:____ שם פרטי: ____________ה: שפחמ שם

 

  __.___________ימת המצהיר/ים* __________חת
 
  ר. היתצהעל בני הזוג ל שני שימה תשת חדרי זוג, נבנ ה שלבמקר* 
 

 אישור:

ב' ג/מרו בפני /ופיע_________ ה_____ מאשר בזה כי ביום ____ עו"ד,____ני הח"מ, ___א
____________ _ וכן מר/גב' ___. __________________________ נושא/ת ת.ז__________

כי ו מתאת ההם לומר אליו/ה/עכי  םו/ה/ותהרתי/ה אשהזאחר , ול___________________נושא/ת ת.ז. 
 עילדלם צהרתו/ה/ות הה/ו את נכונאישר/ שים הקבועים בחוק,ה/ים לעונ/יפוצו כן יהיה/ו לא יעשה/ םא

          ________  _____________        ________________.ו עליה בפניה/ממ/תםוח
_____________ 

 

 תחותמו מהיחת            אריךת      ישיוןמס' ר          הדיןשל עורך שם מלא 
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 וער[]נוסח מש י סננ י פ ליווי  –' חנספח 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ________שם הרוכש:_
 _______הרוכש:__ם ש
 
 
 

 לכבוד
 ("הבנק""מ )בנק הפועלים בע

 
 .א.נ.,ג
 

 ";_______________- " שמו ראש בפרויקט יחידה לרכישת הסכם: הנדון
 חוזרת בלתי התחייבות כתב

 
( לבין  "הקונה": ולחוד________________________ )ביחד  בין נחתם___ _______ וביום  הואיל

להלן  ט", כהגדרתוירה ב"פרויק( הסכם לרכישת ד"הלווה")   515869469גשם הירדן נהריה בע"מ ח.פ. 
 (; "ההסכם")

י הקונה והלווה יחתמו על כתב ייבויות הלווה כלפי הבנק התחייבה הלווה כמהתח וכחלק  והואיל
סכימו לווה הונה והייבות זה כלפי הבנק באופן שהוא יהווה חלק בלתי נפרד מהוראות ההסכם, והקהתח

 ;להלן כמפורט להכ ,כתב התחייבות זהלחתום על 
 

 :כדלקמן, חוזר בלתי באורח בזה ומתחייבים אשריםמ והקונה וההלו, לפיכך
 
 לבין בינו סתירה של קרהמ ובכל, בהסכם ויסודיים עיקריים כסעיפים תחשבנה זה כתב הוראות .1

 .דיףע זה בכתב האמור יהיה, ההסכם הוראות ביתר האמור
 ,"הדירה" -ו "המקרקעין")על פי ההסכם ה הקונוקם הדירה שרכש עליהם מוקמת/ת ןמקרקעיה .2

( רויקט""הפם ובפרויקט הנבנה/שיבנה על המקרקעין )הזכויות הקשורות בהלפי העניין( וכל 
(, "השעבודים"ובשעבודים מדרגה ראשונה )ביחד:  במשכנתהבת הבנק ממושכנים או ימושכנו לטו

בין אם  בדירה )וזאתעל פי ההסכם או ל פני זכויות הקונה עבודים עדיפות עפי הש בנק עלוזכויות ה
ובין על הזכויות במקרקעין טרם רישום השעבודים הערת אזהרה לטובתו או רשם  הדירהאת  רכש

( ב)ג2 בסעיף כהגדרתה" הודעה"בהתקיימו התנאים המפורטים  אם לאחר רישומם(, כל עוד לא
 ("ירותד המכר חוק")  1974 –דירות(, תשל"ה  רוכשישקעות של בטחת הות( )הלחוק המכר )דיר

לכך שהשעבודים לא אישורו בכתב המציא הבנק או כל עוד לא , שתומצא כלכ, לקונה צאשתומ
 ך הדירה. ימומשו מתו

, את כל זכויותיה כלפי 1969-ך שעבוד, לפי חוק המחאת חיובים, התשכ"טממחה לבנק על דר הלווה .3
וה ממנו המגיעים ללוספים והתשלומים לקונה לשלם את כל הכראה בלתי חוזרת תנת הוה, ונוהקונ

סרו לו על ם שהונפקו/יונפקו על ידי הבנק ונמסרו/יימורק באמצעות שוברי התשלו פי ההסכם אךעל 
 . בהתאם לחוק המכר דירות ("השוברים")ידי הלווה 

מלוא אופן שבצעות השוברים, לא באמדירה אהקונה לא ישלם סכום כלשהו ללווה בגין רכישת ה .4
 ףחרמו ללווה באמצעות השוברים. במידה והדירה ישול שר עם רכישתמגיעים ללווה בקהכספים ה

נותנים קונה ההלווה ובאמצעות שוברי התשלום,  שלא הקונה מטעםהאמור לעיל יבוצע תשלום 
פרו שמס נההקותי חוזרת לבנק להחזיר תשלום כאמור לחשבון בזאת הרשאה בל

 התשלום חזרתשה מובהר אך ______________ בבנק ________סניף ב _______________
  .בלבד הבנק דעת בשיקול תהיה כאמור בנסיבות

ם העילות לכך על פי ימון ללווה בקשר לפרויקט, בהתקייאם וככל שיוחלט על הפסקת העמדת מ
שאי ים והבנק יהיה רבשובר שימוש המוסכם בין הלווה והבנק, יכול שתבוטל האפשרות לעשות

 .בטחת השקעותמכר הבכפוף לחוק ה רים לבנקפנקסי השוב מהקונה את השבת לדרוש מהלווה או
ל מנת שהבנק יאשר לו שמספר חשבון נות לבנק עהקונה יוכל לפ השוברים פנקס קבלת אחרל .5

הקונה תואמים את הפרטים הרשומים בבנק, וזאת באמצעות  הפרויקט ושם הפרויקט שיש בידי
וני פעות מענה טלבאמצ ____________רחוב ובתו שכת( ________ף ס' סני)מ __________סניף 

 .  www.bankhapoalim.co.il: יוובאמצעות אתר האינטרנט של הבנק שפרט ____________במספר 
ד ברור וקריא על גבי כל אחד מהשוברים את שמו ומספר תעודת למלא בכתב י  הקונהעל  .6
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ין ביצוע כל ם. בגוכן את הסכום לתשלו צוינו בהסכם, ונים שתאם לנתהזהות שלו בה
 .ויד על התשלום יבוצע בו בבנק המקובל בשיעור עמלהמהקונה  תגבה השובריםת תשלום באמצעו

ק לטובת הקונה בגין תשלומים שיבוצעו על ידי את הערבויות שיונפקו על ידי הבנלקונה לח יש הבנק .7
את ערבויות מסור בדואר רשום. לחלופין הבנק י ("כרהמ חוק רבויותע")הקונה באמצעות השוברים 

 . תמסור אותן לקונהעל מנת שה חוק המכר ללוו
 מאוחר במועד לקונה תימסרנה אם גם קתןהנפ ממועד תקפות תהיינה המכר חוק ערבויות כי מובהר

 .ריות
ירה באופן כם והדעל ההס לחוק המכר דירות חלות 9שהוצהר על ידי הלווה, הוראות תיקון מס'  כפי .8

סכום מס הערך המוסף  תכלולנה אתלקונה כאמור בכתב זה לא  נפקנהשערבויות חוק המכר שתו
ה. בהתאם לאמור, מובא לתשומת לב מחיר הדיר הנכלל בתשלום אותו ישלם הקונה על חשבון

ירות חוק המכר דירות, על קרן המע"מ הממשלתית שהוקמה מכוח חוק המכר ד על פי הקונה כי
ם ששילם ס הערך המוסף הנכלל בתשלוכום מ(, לשלם לקונה את ס"הממשלתית"מ עהמ קרן")

הקונה על פי מכר שיקבל על חשבון מחיר הדירה, במקרה בו תמומש ערבות חוק הללווה ונה הק
לתנאיה. בהתאם להנחיות קרן המע"מ הממשלתית תשלום זה ם החוק בקשר לאותו תשלום, בהתא

חייב להמציא לבנק כל נה מתפי נהלי קרן המע"מ הממשלתית והקונק על צעות הביועבר לקונה באמ
היה רשאי יידרש על ידי קרן המע"מ הממשלתית בקשר לכך. מובהר כי הבנק יאו מידע ש מסמך

ות מעודכנות )ככל שיהיו( מטעם קרן המע"מ חישנות את ההסדר האמור, מעת לעת, בהתאם להנל
הסכם ן המע"מ הממשלתית אודות הקונה, הדע לקרמסור מיהממשלתית. הבנק יהיה רשאי ל

 .והדירה, בהתאם להנחיותיה
מלות כאמור תשית את העלא  היאין ערבויות חוק מכר יחולו על הלווה וישולמו על ידה והעמלות בג .9

 א)ב( לחוק המכר דירות. 3ת סעיף אועל הקונה ולא תפעל בהתאם להור
הי מקרה של מימוש ערבות חוק מכר כלשהבנק בדרישת  ישיב לבנק את פנקס השוברים עם הקונה .10

 ר לדירה. יבל ו/או שיקבל מהבנק בקששק
, הדירה עם קשרב או רויקטהפ עם בקשר הקונה כלפי עקיפה או ישירה התחייבות כל לבנק אין .11

 דירות המכר לחוק( ב)ג2 בסעיף כהגדרתה" הודעה"ה פי על או המכר חוק ערבות פי על למעט
 .תומצאש ככל, לקונה שתומצא

ה או כלפיו מכל מין כלפי הלוו עיל, אין לבנק כל מחויבותזה ל לפגוע בכלליות האמור בסעיף מבלי
ט או הדירה, לקבלת היתר לבניית של הפרויק וסוג שהוא, בקשר לבניית או השלמת הבנייה

ם ט בתנאילטיב הבניה או איכותה, לניהול הבניה, לקצב ביצוע הבניה, לעמידת הפרויקקט, הפרוי
 הסכם.נה על פי התחייבויות הלווה כלפי הקוי מההעים בדין או לקיום התחייבות כלשההקבו

או העמדת מימון לבניית  ימון ללווהאין לבנק כל אחריות או מחויבות כלפיו בקשר עם העמדת מ .12
ה לווה וכי כל הסכם שבין הלווה ובין הבנק ו/או הוראותיו אינם מקנים לקונדי ההפרויקט על י

ו או מכים שנחתמע מזכויות הבנק על פי המסלגרו ן ואין באמור בהסכם כדי לפגוע אות כלשהזכויו
ות כל טענה הנוגעת למימון מנוע מלהעליחתמו בין הלווה לבין הבנק בקשר לפרויקט, והקונה יהיה 

ון ד הבנק ללווה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הבנק לא מתחייב כי היקף המימיעמישהעמיד או 
נק לא יקט וכן הבלצורך בניית והשלמת הפרו מספק אושר ללווה )ככל שאושר או יאושר(ר או ישאוש

אמור לא יספיק להשלמת או יאושר כמתחייב להעמיד מימון נוסף ללווה במקרה שהמימון שאושר 
של סטייה )מכל סיבה שהיא( מהערכת עלויות הפרויקט, אף אם אי העמדת קרה הפרויקט, או במ

ירה וכי או שהקונה לא יקבל את הד יושלםסף כאמור תגרום לכך שהפרויקט לא מון נון או מימימו
לעיל, למעט קשר לאמור ונה בכל מקרה לא תהא כל טענה או דרישה או תביעה כלפי הבנק בלק

 לטובתו על ידי הבנק, אם הוצאה. צאה בקשר לערבות חוק המכר שהו
אין  האשראי של הלווה כלפי הבנק, וכי פרעון ך הבטחתהפקוח על הפרויקט או בנייתו נעשה לצור .13

ודא שכספי הקונה משולמים לפי קצב התקדמות שלבי הבניה את הבנק לובמנגנון הפקוח כדי לחייב 
יות ו/או מחויבות כלפי הקונה אחר צים לבניית הפרויקט, וכי אין לבנק כלאו שהם מוקבפרט, 

 טענה הנוגעת לפקוח שבצע או יבצע לות כלוע מלהעבקשר עם פקוח על הפרויקט, והקונה יהיה מנ
 בקשר לפרויקט. הבנק

 כל עליומ מסיר והבנק הפרויקט עם בקשר הבנק עבור הנעשה הפקוח על תמךלהס יכול ואינהקונה 
 .הפקוח מנגנון מקיום כתוצאה נההקו אצל לנבוע שיכולה ככל, להסתמכות ריותאח

 כל הבנק על תחול או חלה לא כי מובהר ,הדירה או הפרויקט לבניית היתר הונפק שטרם ככל .14
 של הוצאתו אפשרות בדבר מצג כל הבנק ידי על ניתן ולא כאמור הבניה היתר להוצאת חריותא

 .הבניה היתר
ש זכויות הבנק על פי השעבודים או על פי פריע בכל אופן שהוא למימויולא  לא יתנגד ההקונ .15

כלליות י לגרוע מעל ידי הבנק, לרבות, אך מבל חלט כךככל שיוההסכמים שבין הבנק ללווה, אם ו
 מינוי כונס נכסים/נאמן למקרקעין או פרויקט. בנק יפעל להאמור, במקרה בו ה

אין לבנק כל  הבנק ללווה השעבודים או על פי ההסכמים שביןזכויות הבנק על פי  מימושבמקרה של 
ל , והבנק בכלקונהמסירת הדירה ט או להפרויק לפעול להשלמתאחריות ו/או מחויבות כלפי הקונה 

 פי שיקול דעתו. על עלמקרה יפ
)שבח ורכישה(,  לחוק מיסוי מקרקעין 50 סעיף לפי המסים מרשות אישור קיבלה כי מצהירה וההלו .16

(, לפיו לא חלה על הקונה חובת תשלום "מקדמה", "מקרקעין מיסוי חוק") 1963 –"ג התשכ
מתחייב שלא  יכך הקונהעין בקשר עם רכישת הדירה. לפי מקרקוק מיסו)ב( לח 15כהגדרתה בסעיף 

בקשר  ילו מהתשלומים החלים עליו על פי ההסכם" כאמור מא"מקדמה לנכות 
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 לרכישת הדירה.
( את המקרקעין "הנוסף הנושה"וסף )הסכמה מהבנק למשכן לטובת נושה נם וככל שהלווה תבקש א .17

( "תהנחו השעבוד"ם שלטובת הבנק )שעבודינחותה לאו הפרויקט במשכנתה ובשעבודים מדרגה 
ר, והשעבוד הנחות ירשם לטובת הנושה הנוסף, הלווה כאמואת הסכמתו לבקשת  יתןבנק ואם ה

כזה הלווה תהיה לקונה וזכויותיו בדירה. במקרה  יות על פי הדין ביחסתהיינה לכך משמעו
נאים בהם יאשר דרת התזה להס האחראית הבלעדית לכל הנובע מיצירת השעבוד הנחות, ובכלל

קונה מצהיר ומאשר בזאת כי אין ך הדירה. הנחות לא ימומש מתושעבוד הקונה כי ההנושה הנוסף ל
ת, והקונה כל דבר וענין הנוגע לשעבוד הנחוכלפי הקונה בקשר עם לבנק כל אחריות ו/או מחויבות 

נוגעת לאמור ביעה השה או תמוותר בזאת מראש ויהיה מנוע מלהעלות כלפי הבנק כל טענה, דרי
הבטחת קבלת בטוחה בהתאם לחוק המכר לכדי לגרוע מזכויות הקונה בובלבד שלא יהיה בכך  לעיל

 . דיןוהוראות כל  השקעות
 בדעתו להימלך סביר זמן לו וניתן כםההס חתימת לפני עוד מראש נהוקל הודע זה בכתב רהאמו כל .18

 .שבו הנתונים לאור הדירה רכישת את לבצע אם
 הבנק הסכמת קבלת ללא זה לכתבאו /ו להסכם תוספת או שינוי כל יעשו או עשו לא והקונה הלווה .19

 .הבנק תא יחייבו אל, לעיל לאמור בניגוד בוצעושי ייםשינו. שומרא בכתב לכך
 כתב זה הינם בלתי חוזרים הואיל וזכויות הבנק תלויות בהם. נה כאמור בהלווה והקו וביחי .20
ר בכתב התחייבות זה היא הכתובת תובתו של הקונה לצורך משלוח דברי דואר בקשר עם האמוכ .21

 שצוינה בהסכם.
 

 :וללווהבנק ל ופנההמ -( ה)משכנת לדיור הלוואהל הצעה בעניין לבנק מידע מסירת אישור .22
על מנת שהבנק למסור את פרטי הקונה לבנק לווה להלן, תוכל ה נה, כמפורטפוף לאישור הקובכ

ת הדירה. הקונה מאשר, כי כל הפרטים ( לרכישהבהצעה להלוואה לדיור )משכנתפנה אל הקונה י
כמו  .תםית למסירי אין לו חובה חוקית או חוזלו, כ פשי וידועהנמסרים על ידו, נמסרים מרצונו החו

רו במאגרי המידע של הבנק ויעשה בהם שימוש לצורך פניה אליו שמהפרטים ימאשר הקונה כי כן, 
 .ההצעת משכנתב

 :אישור הקונה
 לבנק הפועלים בע"מ על מנת שיפנה אלי לצורך שמסרתי ללווה  םפרטיהלמסור את  מסכים

 .ירהישת הדלרכ השכנתקבלת הצעה למ
 _______.__________גם בטלפון ____לפנות אלי לווה ניתן לבנוסף לפרטים שמסרתי 

  ים בע"מ, על מנת שיפנה אלי לצורך לבנק הפועל ם שמסרתי ללווהפרטיהלמסור את לא מסכים
 .לרכישת הדירה התקבלת הצעה למשכנ

 
 

 _____________: היום החתום על באנו ולראיה
 
 

 
 

            ________________________                      ________________________ 
                                                                                    ר כ ו מ ה                                                         

 הרוכש
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נספח  'ט
 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 בנ עו"ד כוחם של את פיםומיי יםוד ממנלחנו תיביחד וכל אחד מא
 נטלי דייןעו"ד ו/או  בן שטרית חליעו"ד ו או/ דהדיבר פעו"ד לך ו/או דור וועו"ד ו/או ון סימ-ורד בןעו"ד 
 רהשעו"ד ו ו/א רועי הרםעו"ד ו/או  ריה כהןול עו"דו/או  ןורק-ת לבשגי"ד עוו/או  יכדור אבנרעו"ד ו/או 
 ינויופי כוחומ נוימורשנו וחיכ י/באו לחוד להיות ד אלים ביחשהנ"ל פוע שגית דקל,ו"ד עו/או  מןצימר

ורק אך ם הנוגעי מהם חלק כל עולות המפורטים להלן אופל המעשים והאת כ נובמקומו נוולעשות בשמ
רה דיכישת לר חוזה פילה ל דוהצמוה יררכישת זכויות בדלהסכם המכר  פיתינו על ויול זכע עמידהלצורך 

 כרת"(להלן: "המו)  515869469 ח.פ., בע"מ נהריההירדן  גשםמאת "( "החוזה ___  )להלן:מיום ____
י על פ תינוזכויו ענהתפג בלבד שלאורת אזהרה העאו רישום  המשכנתא רישוםכויות, ישום הזרבות לר
 : רכם המכהס

 
שר א מס' __  בבניין __ מנימס' זרה ע כדידומכר הימויות בזכאת ה נוובשביל נוישמ רשום עלל .1

, חלק 21209כגוש עים והידו נהריהבצויים מקרקעין המה גשל המוכרת ע" פרויקטיוקם כחלק מה
תאמה: ן בהל)לה 12-ו 11 יםבמגרש (12, 10, 8ות חלקחלק מ 19591גוש )לשעבר  14 -ו 13 ותמחלק

בייפוי כח והרשאה  ממכר" המופיע"ה. המונח ("ןמקרקעיה" פרויקט",ה, ""ןנייב"ה ,"ממכרה"
יו ין שעלען במקרקלממכר, הבקשר  נותחייבויותיו/או ה נותיובזכויכל הקשור את  גם לכול ה,ז

ן הנפרד, רדת או במגרש פבחלקה נ יםק מסוכחל ןנפרד, הדת או מגרש לקה נפרבחן ה א נבנה,הו
לתי או מגרשים ב ותכחלקים מחלקד, והן רפדת או במגרש נרנפ הק בלתי מסוים בחלקחל

יין בין שהבנדירה או חלק ממנה, ו/או כל  נומחלק מבניין או כל  או/ודת, פרמחולקים לחלקה נ
עתיד, בין בלהבנות  יםעומד שהם ןכבר וביממנה נבנו  או חלק/ו רהדיאו כל /מנו וחלק מ וו/א

ן שטרם ביו 1969-שכ"טרקעין תקמותף לפי חוק השת מיממכר נרשמו כבר כבאו ה/ניין ושהב
וד קרקעות ו/או עולות איחמפ תוצאהו בעתיד כירשמאו /רו ווצכאמור ובין שאלה יו נרשמו

ום ישולת רל פעכתוצאה מף/ים ו/או כים משותת/ביל פר בתיםאו מסבית ו/הרישום  דתן ו/אוהפר
 .בירסהשיקול דעתו/ם  לפי הנ"ל ימצאו לנכון נושירפי שמוהיא, בתנאים כשאחרת 

 
חכירה, ה זה, חושטר חכיר מכר,טר שה , הרל כל מסמך, בקשה, הצע נוובמקומ ונילחתום בשמ .2

ות לכתב התחייב, בקשה תאכנמשח, שטר , מש"חכירה תת זכויושה להעברר העברת זכויות, בקשט
כר עם הממכר מה הזל  מסמך הנזכר בחואו כ/יות, וון זכויות חוזכודעות משה כנתא,ם משולריש

 ולקו ושיראות עינילפי וץ חך הנסמהסכם המכר ו/או כל מין, כמפורט בקען ו/או המקרו הבנייא/ו
ם , כדי לרשוןת כל דיאוורוהם המכר ת הסכלהוראו ובכפוף נויי כוחשל כל אחד ממיופיר הסבדעתו 
בבעלות או  עיןקו/או חלקי/נו במקרמכר מאת ה ונרקעין על שמיקרשום המ כתר בלשהעבילו/או 

ו/או תף, מחסן המשווש כ, הרקט, וכן את חלקי הפרויאחרת אפשרית רךרה או בכל דות החכייובזכ
ן לחתום מכר, וכה זהחועל פי  מוכרתמאת ה ונתם רכשדים(, אוהצמודים לו )אם צמוו/או גג  צרח

צורך לים שר לעיל, שיהיו דרוכאמו מך אחריניהן, וכל מסמיבויות לחיה, הת, מפתכל תכניעל 
י ו/או משלתד מרל משבכישום המקרקעין, והן ל הן בלשכת רכלא יוצא מן העולה ללפ ביצוע כל

חוזה  ואנשט בפרויק דירותוכשי הרזכויות ו/או את  נוהמוכרת ו/או אותהבטיח את ל הר הבאאח
 ןיהיה מספר המקרקעיפי שכהנ"ל  קט ו/או לממכריאו לפרו/ו קעין,למקר תייחסיםמכר ו/או המה

ים בתדש ו/או רישום הבית/או חלוקה מח/ו איחוד חלקותפעולות מ ם לפעם כתוצאהעמפ
ח וכ ייפוי ללחתום ען הנ"ל וותת חלקות מהמקרקעיאו חלקה /ו לן הנ"ל המקרקעיים עותפשמ

יבור ועדים לצרכי צישטחים המת העבר צורךלמקומית יות הרשות הטחת זכוהבל זרבלתי חו
 .מיתום על שם הרשות המקעברתהו

 
 כרת.המו יותות זכא מן הכלל הבאה להבטיחלה ללא יוצא עוולעשות כל פל מסמך כ לחתום על .3
 
את וזן עיי המקרקבפנקסלבטלן וד אותן ין, לייחבלשכת רשום המקרקע רות אזהרההע לרשום .4

מוכרת ו/או לטובת בת הואו לט/רות מרוכשים וירוכשי ד ות, לרבירותדרוכשי  , לטובתנויתלטוב
כל  ובתטאו לו/טובת הרשות המקומית יו"ב, ו/או לוכברות ביטוח ו/או ח םיומוסדות כספי םנקיב

 ת.רכת אחרשות מוסמ
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שייבנה על הבניין ם שורילצורך  רושיםהד כים מכל המס על נויומובמק נוילחתום בשמ .5
בקשה  או/ובניין כבית משותף ום הששה לריפים, לרבות בקתבתים משוס בפנק הנ"ל מקרקעיןה

או  משותףבית ן כיהבנים ותף ו/או בקשה לרישופרד בבית המשנ דה ו/או אגףכר כיחיממלרישום ה
, נווחימיופי כמ חדא של כל רהסבי ל דעתוויו ושיקראות עינ, לפי  ת על פי דיןחוקית אחרך רבכל ד

או בבנין /וכר מינוי בצו הקשור במכל ש לרבות בתים משותפים, ביטול צוו ן ו/אתיקולבקשות  ו/או
להצמידם תף ומשוהכוש הרורי, להוציא חלקים ממקום הצו המקב ישום צו חדשבקשה לר וו/א

קול שים תאמכר ובהסכם הראות הוהם לפי נון מוסכות הנאה, לרשום תק/רשום זיקתל ,דירותל
להופיע, להשתתף, ות, עבל הודאת התקנון, לק , לשנותוניי כוחמיופמכל אחד של  הסבירם דעת

 . כם והוראות כל דיןלהוראות ההס וףובכפ המשותףל הבית והע באסיפות לנייהצבלו
 
 עם כלחוזה  לעל כ נוובמקומ ונקרקעין לחתום בשמיל חלק מהמבכ כויותאו לקבל זר ו/עביהל .6

תו רס לחכיקעין ו/או ביחרו/או למקר לממכ בקשר ת שהיא,משפטית אחר אישיות אוה בראדם, ח
קשר לממכר, יהא מספרו של כל ב נואו חובותיו/ נויתויור לרישום זכושהק ןאו ביחס לכל עניי/ו

 יה.ו/או איחוד ופרצלצ ת פרצלציהלווה מפעהיה כתוצאשר ין איקרקעבמחלק 
 
ה של שטח דו/או הפרה חלוק ו/או ו איחודפרצלציה ו/אלביצוע ע וגהנבכל  נובמקומו נוימשלפעול ב .7

ר תבואנה אשכל החלקות  ( ו/או"תו"החלק)להלן:  היהי ין יהיה מספרן אשרקרקעמטחים באו ש
או רכי ציבור, בתמורה מתוכם לצ יםקיר חלהם, ולהעבים למוכסים החרבמקומן, ו/או מקרקעין א

י רצהרה, שטה בקשה,כל  ללחתום עולצורך זה  ן וסוג,מיל מכת הנאה ל זיקעניק כהמורה, לללא ת
 הרה הרשומותערות אזה דרכים, ייחוד לר עוי הפרדה, שטרי ויתשטר ,חלוקה איחוד, שטרי

אמור בכפוף לוהכל  צ"ביוכקות ולחל נוטעמסי מיננפוסד מ טובתנו ו/או לבנק למשכנתאות ו/אול
 .המכרהסכם ב

 
וה להם, ושריט הנלהתרבות ם, להצרופותיאו חלוקה ו/שיתוף ום סכה על נוומובמק נויבשמ לחתום .8

 המכר.ם ככתוב בהסכ נוויותיכזוהכל בהתאם ל ,להם ולמקרקעין סמוכים קעיןרחס למקהמתיי
 
 נוספת שתרצה המוכרתאו בניה /ו ילשינותר בניה, להי קשהבלכל  ונובמקומ נולהסכים בשמי .9

ה, ו/או קלור להכאמ ששה שתוגסכים לכל בקוכן לה ם,ליוברקעין גאו מקעין ו/קבי המקרלבקש לג
 ותהודע נומקומוב נושמב , ולקבל1965 - כ"השהתכנון והבניה, התחוק במעותן ימוש חורג כמשש

 על פי דין בקשר לכך.
 

ו י ו/אעירונ ולתי ו/אמוסד ממששות ו/או גוף ו/או בפני כל ר ונבמקומו נובשמי ופיעלה וו/א נוגלייצ .10
קח על מרשם ו/או המפהמונה על המעין, מקרקהרישום  שהוא, בלשכתאחר כל אוו/י ציבור

או מחלקת מדידות ו/פקיד שומה  ין ו/אועקהל מס שבח מקרנ, מןו/או רשם המקרקעי מרשםה
 ל )להלן:י רשות מקרקעי ישראות, במשרדונכם המשו/או ברש יהם,מינלרים ע ו/או ועדות בנין

ונית טסמכות שלל או כ/ית וטכאה משפובפני כל עראו אחר ו/י פלמוניצי במוסדו/או  ("רמ"י"
ן ו/או דופי כל חוק לכים על מסות כאמור, המוכהלשוושא משרה במשרדים כל נ ו בפניאחרת ו/א

 וע מטרותיו, ולעשותנ"ל ובביצה רם המכיפין בהסכבעק או/ורין ישלפסוק בכל עניין הקשור במ
, חכירהוזי חלרבות  קשות, חוזיםודות, בתע, ותעל הצהר נוומובמק ונתום בשמו/או לח

ה ו/או או חכיר/ות, שטרות מכר וסקאעת, תכניות, מפות, קבלו תורים,ת, תביעות, ויוהתחייבוי
או שינוי תיקון ו/ כלוותף, ון בית משתקנ וף,תי שיכמ, שעבוד, זיקות הנאה למיניהן, הסתאמשכנ

או /לחוד ו מזמן לזמן, אחת או בתב ם,ן בחלקית וביבשלמו ןוהכל בים הנ"ל, של המסמכי
שיקול  ית עיניו ועל פורא ית אחרת, ולנקוט לפשפטימישיות , חברה ו/או אםעם כל אדת שותפוב
או חלק ו/ וע כלם לשם ביצעיליהמו ו/אום הצעדים ו/או בכל האמצעים הדרושי כלב הסביר עתוד

 ין.מקרקעו/או ב בפרויקטכר ו/או פעולות הנוגעות במממה
 

וההיטלים ות, נהארנו מסים, האגרות,השלומים, התת כל א נונעל חשבו, ונוובמקומ נובשמ לםלש .11
כל ו רך השגת כל אישור ו/או תעודה ו/אצו, ושידרשו לל הממכרע ו/או נוים עלייהחל למיניהם,

 ולהלן.לעיל ח זה, וייפוי כנזכרות ברישום כל הפעולות הצוע ו/או בי לצורךרש כדין, שיידמך סמ
 

ת אחרת לגבי זכו ורה ו/או/או זכות חכי ות בעלותזכקעין המקר ת רישוםבלשכ נוישמ רשום עלל .12
 כר.ממעל ה נולכון כדי לבטל את הזכות שלנולה שימצאו ת כל פעושחוזה המכר לע אנשו הממכר

 
 נול יהו/או שתה ונלש שי חרתות אה ו/או כל זכאו זכות החכיר/ות הבעלות וזכאת שעבד כן וללמש .13

 ,נוממיופי כוח אחד לנכון כל דרך שימצאו לבכ ו/או יהאו שנונה שדרגה רא, במשכנתא במקרקעיןב
 ברתח" " אוינספינ מוסדאו " "הבנק)להלן: " טוחברת ביו/או ח ננסיפי דסמוו/או  ל בנקכובת לט

 האים ולאותני התות, לפכנתאשכנתא או כמשצורה ואופן כמ ו בכלודתו אפקו ל( א"חהביטו
סכומים הל כק , וזאת להבטחת סילווחיטרת הבחבסי או יננפסד ההמואו  רה הבנקכפי שיותקופה 

א לל מאתינוו/או לחברה  ברת הביטוחו/או חפיננסי סד הלמו או/ו גיעו לבנקיאו ש/ו המגיעים
הכל ו, וחת הביטחבר ד הפיננסי אואו המוס ה הבנקשיור ו סכוםותבא ו/או הכוללכום בס הגבלה

 כר. הסכם המאמור בל בהתאם
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שות עובה לח עלינו, אם חלה תכרוהמ נושמסרה ל  ערבויותה ל פקיעתע המלווה בנקליע הודל .14
 .המכרוזה י חכן על פ

 
הנוגעים  ורמיםות והגויהרשהודיע לכל ן, לכדי, כרתמולבין ה נוטל חוזה המכר שנחתם בינאם יבו .15

ל ל ולבטוביטים להסכך. לרים על כאישו ונמקומבו נולקבל בשמר, וזה המכחו , אודות ביטוללענין
מה שנרשרה ות הערת אזהבא, לרהובכל מרשם ש נותבטולו ו/או התחייבות שנרשמ כל הערה

 הבנייןם ירשה לממכר כשליחדאו ו/מה רששמה, בגין הממכר, למחקה ולחזור לאם נר ,נוטובתל
 רך כך.ם לצוישראו שטר הנדך ו/על מסמ נוובמקומ נובשמ משותף, ולחתום כבית

 
א נתצורך רישום משכלת אוזבגין הממכר  נולטובת שנרשמה רהת האזהרהע יטוללב סכיםלה .16

 הערת אתלרשום לאחר רישום המשכנתא הנ"ל  ן, וכןבמקרקעייקט לפרווה מלוה בנקהת בלטו
 .נולטובת זהרההא

 
כות אחר עם זו לחר ו/אאלהן, לעו"ד לק מו כל חשבו, אהסמכויות  כל ח זה עלוי כייפו להעביר .17

ניהם יאות ער הנ"ל לפי נוייננע תא ת אחרים במקומם ולנהלאו למנוו/לפטרם ים, לאחררה העב
 את מעשיהם יםשרמא ווהננל הנ" נוכון ולמועיל בקשר עם עניינצאו לנדים שימל צעות כלעשובכלל 

 .ה מראשח זויפוי כף יהמקום בתוק ממלאימעשי  אוו/
 

כל האמור לעיל ו/או ו/או ב יןהמקרקעאו /כר והממבהעברת י יטפלו כוחבא/י  יכ מיםמסכי והננ .18
ממשכן, המלווה עביר הכרת, המהמו/קונהם הוגם בש נושמבה גם וזבמשרד ספרי האח ולפטיב

 ביצוע המוכרת לשםאת ם לייצג אף רשאי י כוחיופשמי נוידוע ל כי םיירמצה וננו/או הצד השני, וה
 ן.ולהליל ח זה לעוייפוי כת בהנזכרו תלק מהפעולואו חכל ו/

 
 ל כן לא' ועצד גות יות בו זכויור ותלאחן הרחב ביותר מבמובש ה הוא בלתי חוזר יפורח זוי כפויי .19

 נועשו באי כוחות שיהפעול כלאת בזאת  יםשרמא והנננוי ושיח זה ניתן לביטול ו/או לוייפוי כיהיה 
ה או ימונו/ נוולמלע ךנלה לילם חס וחקפו גם אבתושאר יי הח זויפוי כה, יח זוכ ייפוי הנ"ל בתוקף

ל ית בכהמשפט נותיות כשרא אבדנאם חו"ח  ו/או לנכסים בפשיטת רג נסוכ אפוטרופוס ו/או נול
 דרך אחרת.

 
ן ק מהמקרקעים חלכסים המהווירק לנס אך וחתייד )פרטי( וממיוחוא זה ה אהח והרשוייפוי כ .20

, בעקבות שיינתנול ים, ככחרא לקותו חגוש ו/אן מספרי קעילמקרו נתניגם אם י יל,רתם לעכהגד
קסי הבתים בפנ רמ"י ו/אוי ו בספראי המקרקעין ו/סבפנק ים אלה נרשמו כברסנכשן פרצלציה, בי

או /ישום ואו חידוש ר/שום וה מריאוצרשמו כאמור כתו ויוצריויה אלהמשותפים ובין שנכסים 
ף ו/או ית משותב רישום ןיקוו לתו צותף ו/אם בית משישוו רצ או/או חלוקה ו/פרדה וו/או התיקון 

 רת.חא הולכתוצאה מכל פע
 

ות צעח זה, אלא באמורות לעיל בייפוי כאמומהפעולות ה ל פעולהלעשות כ םרשאי הנהי אל חנואנ .21
 י מהם.או מ נוכוחמיופי מה בכתב של י הסכעל פ וא או מי מהם, נוכוח ופימי

 
 :________ שנת______ לחודש  __ם היום תוחעל ה תיבא הלראי

 
 
________________________    _____________________ 
      ______________            ________________ 

       
 

, ברח' כתובתי________, ב_____ו"ד _ע, הופיעו בפניי ____________ם הריני לאשר כי ביו
. ___ ת.ז_________ -ו___ ________. ת.ז  __________ מר/, גב'_____________________

 זה בפניי.  יפוי כחשלהם וחתמו על  זהותהבפניי ע"י תעודת  הודהזאשר ,  ___________
 
 

              
 יןהדרך עוחתימת            
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 ניהתר ביהיעדר ה נספח -' יבפח נס

 
 _______ת.ז. _______ נה: הקושם 

 ותמ: בשלבממכר חלק
 _____, __ _______ בת:כתו

 
 (____ס' מש רמגה מס' __, בניין __ )דיר

 ("הקונה: ")להלן
 

" החוזה" או/ו" ההרכישם הסכ" " ו/אוההסכםירה )להלן: "ת דכם לרכישתם הסנחצדדים ובין ה הואיל
, חלק 21209כגוש  עיםדוין היעכרת במקרקידי המואשר נבנה על "( בפרויקט כישהרה חוזהו/או "
 -)להלן   נהריהב 12-ו 11 יםבמגרש (12, 10, 8ות חלקחלק מ 19591גוש )לשעבר  14 -ו 13 ותמחלק

 "(;קעיןהמקר"

 נמכרות בשלברות לק מהדים וחייפורפים להסכם אינם סוצוהמפרט המניות דוע לקונה כי התכוי והואיל
כי אין ודאות  כןכם וונספחי ההסכר ניות המתכ נות מלואוכמ בו טרם יהיואשר Pre-Sale  -ה
או על פיהם את "הבניין"  תו לבנוא/יה ותר בנהי הםוחם או על פימכיא וצהמוכרת תוכל לה

ה יתר בניתקבל העד חתימת ההסכם טרם הונה כי, במע לקוהפרויקט" וכן ידורה" ו/או ""הדי
י רכלצו של התכניותמן ן ורישוכנתהושלמה הם טרפרויקט וכן או הו/ בנייןה או/קמת הדירה ולה

 ייקט; והפררישום של 

 וטל.ב לוהואי

ה עליה לסטות היכרת ו/או יהמו בחרות תר הבנייה, ייתכןהי קבל אתל מנת שעל הונלק והודע והואיל
ו/או  3'יא -ו 2'יא,1'יא', יכם כנספחים המצורפים להס מפרט ו/או תיאור הדירהות ו/או ההתכנימ

 ויקט,פרן ו/או ההבניי יית הדירה ו/אובנור לה, בכל הקשיד וגשו עלשה לתר ככהיל מהבקשות
להסכם,  יםאלה המצורפים משונרט לתכניות ו/או למפס ח, יתייתןיינ ה, אםניהב שהיתרבאופן 
פר מסלעין, קרהמקיין, מיקומו על רש, לצורת הבנד, בכל הנוגע לשטח המגדוגמה בלבתר וכבין הי

קות זימעברים ווח, לתיות החניה והפיכנ, לתידות הדירהלמ בבניין,ור יות הדידיחקומות, למספר ה
 ';ובוכי רויקטהפני בניי נאה ביןה

 
 ן:לקממוסכם ומותנה כד כךילפ

 
ש אם נאמר במפורנתונה להם בהסכם, אלא משמעות ה אותה בתוספת זו תהיהם נות למונחיפרש .1

 אחרת.
 

 :יט טכנרפומ תכניות .2

בלת טרם ק רה בשלב מוקדם,דיאת ההינו רוכש כי לקונה  ודעהסכם, בהר ף כל דבר האמועל א .2.1

ירה ו/או ת הדניותכ לכך, הודע לו כי אםת, ובהPre-Sale -ה לבבש מקריםבחלק מהניה וב היתר
, חים, אינם מלאיםפו להסכם כנספו/או המפרט הטכני שצורהפרויקט  ו/או יין ו/או המגרשבנה
 ליתכנו השלמות שי וכי י לכשיתקבלסופהבניה התר יאם לההתב ונים לשינוייםונת יםים סופניא

ה, דירלב זה של תכנון הבש ידועיםם אינ י אשרכנהט במפרטפרטים  ן ושלוניות ותיקהתכנ
 הפרטים במפרט הטכני. ניות ו/אול התכו/או שינויים שט ין והפרויקהבני

 

ופי בתכנון הס ייםוכנו שיניתבניה כאמור,  יתריה וניתנ םרוט הקונה, כי הואילובא לידיעת ה .2.2
 ןינתשי יההבנ מהיתרה וצאה וכתת, במידעם זא. או הדירהין ו/ירויקט ו/או הבנהפשל  המאושר

ובמפרט בתוכניות אורם לעומת תידירה ת הווניה וקומ, כיומהיקשתנה שטח הדירה, מי
 –"ג שלכר )דירות(, תק המחולתאם הב רותותעל הסטיות המ בשיעור העולה המצורפים להסכם

את  אי לבטלנה זכקוה, יהא הבדיר השל הקונהסביר  ושהשימלגרוע מן  שיש בו כדי, 1973
 .רמוכאוי הודעה לקונה על שינ ןתממיום  וםי 30בתוך ם הסכה
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 ו על פי האמורזהסכם, ככל שעמדה לו כהלבטל את  וכותז לא ניצלשהקונה  במקרה .2.3
ו יבואם יחליפו וודכנים, וההמע ו המפרטא/סכם התכניות וו להרפויצ, רכמם הבהסכו בנספח זה

ובלבד  אול םובין אם עליהחתם  נההקון אם וזאת ביסכם, להשצורפו  המפרטובמקום התכניות 
 .שותחדתוכניות המפרט ובין בות לעיפשראה השנתנה לקונ

 

 ניההיתר ב .3

 "( לאה להיתרפהתקו" :)להלן םהסכימת הממועד חת םחודשי 6ותוך  יהמוסכם בזאת כי ה
אז  היא, כייבה שס וזאת מכל"(, היהיתר הבנהלן: ")לירה לבניית הד מוכרת היתרי הדתקבל ביי

 נו לבטל את החוזהל רצותב, עויגת בכ, בהודעה בלתי מס וכרתמודיע ללהשאי א ריה הנוקה
ל ביטול ההקונ לשתו ומובהר כי זכ לן.לה 7ף ות סעיא"(, ויחולו הורהביטול הודעת: "ן)להל

 .תריה בידי המוכבנה היתרמועד קבלת עד ללקונה וד עיל, תעמל ההסכם כאמור
 

 מויותת ובכדוימות  בסטי .4

הבניין ל יקומו שמו/או הדירה  מה שלוו/או הדירה ו/או מיק המגרש טחשכי יסתבר במקרה בו  .4.1
ביזרים אה שלמידות ביימות סטיות , וכן שק2%אשר מ יותרת ביה שונוהיתר הבנ יעל פ

( "מהותיות"סטיות )להלן:  ניהחו/או ה שינוי במקום המחסן או ,5%העולה על  ט הטכנימפרבש
כם את ההס לבטל יור, והקונה יהיה זכאייה כאמסטשל  קיומה ת לקונה בכתב עלהמוכרע ידתו
דעה קבלת ההומועד ים בלבד מימ 30ך בתו זאתמוכרת ושתימסר ל ,מסויגת בכתבי דעה בלתובה
 להלן. 7ות סעיף אולו הור"(, ויחתות ובכמויומידב ודעה לסטייהקופת ההת" :)להלן נהוקהי ע"

יה במידות דעה לסטיופת ההותקהלך מיל, במור לעלביטול כאהזכות  תאקונה מימש ה לא .4.2
א רה כאמור לא יהמקמובהר לקונה כי ב .העיף זל פי סטול עביה להקונזכות  , תפקעתכמויובו

 אחר על ההסכם ו/או לכל סעדטול חר( ו/או לביפי או אס)כ מהמוכרת והלשכלקבלת פיצוי זכאי 
 ן.י דים ו/או על פהסכפי ה

 למשתכן מחירב הרמכר די .5
רת והמוכ המכר זהבחורתו ז כהגדי המכראנם לתנבנה בהתא צויה הדירה,ן בו מייהבנ נה כיוידוע לק

אי תאם לתנהב ןיר למשתכחמ ותכדיר פרויקטבשיבנו  מיחידות הדיור 126לפחות וייבת למכור מח
 להוראותתאם ין ובהתאם לדבהח הקלה ו נוכיתווספש חידותילרבות , ת יחידות הדיורר. יתהמכרז

ולות יכ, ת המכרזאו רווף להנו מכוחו ובכפדכשעו והתקנות 6519 –"ה , התשכייהנבן והכנוחוק הת
 (.וק חופשיש יריומחר למשתכן )בתנאי ת מחיוכרת שלא במסגרימכר על ידי המלה

 ל וטב .6

 ההסכם טולבי .7

 :הבאות ותראה ההוחולננספח זה, תראותול פי הטול ההסכם על מקרה של ביבכ

 .תכרהמובפועל בידי הביטול הודעת לת קבעם  ורק קפו אךיכנס לתוול הביט .7.1

סוי מקרקעין ביטול לשלטונות מיר כם ביטול ותצהי, על הסרישת המוכרתד פי, לוםיחתהקונה   .7.2
להלן,  7.3 ףיור בסעההסכם כדין ובכפוף לאמ יטולבורך לצ ידרש,שיככל מך אחר, סמכל על וכן 

 שו.לי שמומרו, מבנמסש ככל תאם להסכם,לו בה ורנמסוחות שכל הבטת א מוכרתלהשיב ל

נאים התפוף להתקיימות רת, ובכול אצל המוכיטהבודעת ממועד קבלת ה יםימ 10בתוך  .7.3
 קמן:המצטברים כדל

, תוך ו/או דרישה לזכות בנכס טענה ן כלבגייעות תבעדר ביטול וה יסמכל מהקונה חתם ע .7.3.1
יף בסעם ורטימסמכים המפיתר הון די על פי מדת לועוש ת ככלירה על כל טענה אחרמש

 לעיל. 7.2

ת שלא מחמבוטלו  שניתנו,ההסכם, ככל ת אולהור ו לקונה בהתאםתנשניכל הבטוחות  .7.3.2
 . מימושן
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ע לקבוובהתאם  םכההסטל ים מהמועד בו בומי 45תוך  .7.3.3
ן ילם למוכרת על חשבושכומים שיוחזרו לקונה מלוא הס ,המכרכם הסות בהורא

ק בגין זיר לבנלהח תרמוכה א עלסכומים שיהבניכוי הי, הריאל בערכם ה,ורהתמ
על פי  רך רכישת הדירהואה לצויד לו הלועמשהק ה מבנכל שקיבל הקונכ אה,הלוו

שלא לבד )ובה קונבנק הע ייקבלסכום ש םאבהתה ומוכרת לבנק הקונההתחייבות של 
כן, -כמו. תבנקאיועמלות י כו, בנילהשבתו כאמור לעיל( נה זכאייעלה על הסכום שהקו

 אם, בהתיות של המוכרתפטהמשבהוצאותיה  השתתפותי הלומתש כשהרו יושבו לידי
 ם ל שהזכויות בדירה ע יחסי לפעולות רישום , וזאת באופןכרהסכם המל 12.2יף סעל
 .ליטוהבעד ד למוע וצעוכש אשר בורה

 

על  ימהבות חתות, לרמכוסות המדרשנה על ידי הרשוייולות שתאת כל הפע יבצעוהצדדים  .7.4
שיהא ר אחמסמך ל של המוכרת כד וה"ו להמציא לעיל, ו/אלע 7.2יף סעים בכים המפורטהמסמ
 כוחה.כרת ו/או בא ישת המו, הכל על פי דרצורך כךנחוץ ל

 כללי .8

 ות.רת הודעראות חוזה המכר למסיבהומור נה כאהייה תז פחסבהתאם לנ תדעוירת הומס .8.1

 .וספת זוראות תהו נהרתגבתוספת זו, האמור ב ביןפחיו לונסהסכם ה יןככל שקיימת סתירה ב .8.2
 
 
 

 : חתוםה על הצדדים ובא ולראיה
 

 
 
 

 ונההק  החברה

      
  

 


