
 

1 

 ____דירה מס' זמני 

 בנין ____    

 מגרש ______   
 __________להסכם מכר מיום תוספת 

 
  2020שנערך ונחתם ב_________ ביום ___ לחודש ______ 

 
 515869469ח.פ.  , גשם הירדן נהריה בע"מ  בין:

 _______________מרח'    
 
 

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

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

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

 מרח' ____________________ 
 טלפון בית: _______________________ 

 : ______________________1טלפון נייד 
 : ______________________2טלפון נייד 

 כתובת דוא"ל: _____________________
 

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

 
 

 מבוא
 

 "הסכם המכר" –)להלן בפרויקט מחיר למשתכן נחתם בין הצדדים הסכם מכר  ________וביום  :הואיל
מס' (, לפיו רכשו הקונים מהחברה את הדירה המסומנת כיחידה "למשתכן מחיר"הסכם ו/או 
)להלן: חדרים  _____המכילה , ____מדגםבבניין  ______הנמצאת בקומה  ______זמני 

, חלק מחלקות 21209כגוש הידועים על גבי המקרקעין  ידי החברהצפויה להיבנות "( אשר "הדירה
 ;בנהריה 12-ו 11( במגרשים 12, 10, 8חלק מחלקות  19591)לשעבר גוש  14 -ו 13

 
ונוסח הסכם "מחיר למשתכן" עליו חתמו הצדדים, אושר על ידי חברת הבקרה מטעם משרד  והואיל:

 ;4.5.2020הבינוי והשיכון ביום 
 

 " "הבנק)להלן:  בנק הפועלים בע"מהתקשרה החברה עם ומאז אישור נוסח הסכם מחיר למשתכן,  :והואיל
[ "הסכם הליווי" –, בהסכם ליווי בנקאי מלא ]להלן ("המלווה"הגוף ו/או  "הבנק המלווה" ו/או

אשר כולל העמדת בטוחות לקונה מסוג ערבות בנקאית בהתאם להוראות חוק המכר ]דירות[ 
, ("חוק המכר הבטחת השקעות")להלן:  1974 –]הבטחת השקעות של רוכשי דירות[, תשל"ה 

 ;הסכם המכרל "ח"ובנספח הליווי המצורף כנספח בהסכם המכר  כמפורט
 

והומצא לקונה פנקס השוברים, באמצעותו על הקונה לבצע את התשלומים כמפורט בהסכם המכר  והואיל:
 ובנספח הליווי המצורף כנספח "א" להסכם המכר. 

 
 להסכם המכר נפלה טעות סופר. 4.2סעיף בו והואיל:

 
להעלות על הכתב במסגרת נספח זה את השינויים שחלו בהסכם המכר תוך הבהרה  והחברה חפצה :והואיל

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

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

וכי על הקונה  ראשונה להבטחת האשראי שיועמד על ידי הבנק המלווה למוכרת למטרת הפרויקט
והכל  עדים"  ולבצע את התשלומים בהתאם להוראות נספח "א" להסכם המכר נספח "תשלומים ומ

 .כמפורט בהסכם המכר ובנספח הליווי המצורף כנספח "ח" להסכם המכר
 

להסכם המכר ולפיכך הפסקה השנייה לסעיף  4.2החברה הודיעה לקונה כי נפלה טעות סופר בסעיף  .2
 יירשם: זה תמחק ובמקומה

 
הרוכש אינו רשאי לשלם תשלומים כלשהם  -מובהר כי כל עוד לא הומצאו לרוכש שוברי התשלום "

על חשבון מחיר הממכר, וממילא אי ביצוע תשלום על חשבון מחיר הממכר עקב אי קבלת שוברי 
 רים.התשלום לא יהוו הפרה של הסכם זה ולא יזכו את החברה בכל פיצוי ו/או סעד ו/או ריבית פיגו

 
למען הסר ספק מובהר בזאת כי התשלומים הראשון והשני כפופים להמצאת פנקס שוברים בלבד 

 תקבל היתר בנייה לפרויקט". הוישולמו כמפורט בנספח "א" להסכם המכר גם אם באותו מועד טרם 
 

 שאר הוראות ההסכם יוותרו ללא שינוי. .3
 
 

 ולראייה באו הצדדים על החתום:
 
 
 
 
 

  _____________________    _____________________ 
 קוניםה                  מוכרה               


