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  רמ"יקרקע  –להסכם אמבו
    

        שת            לחודש                ביום _____   - שערך וחתם ב

  
  בע"מ ש.גר תיב עסקי  ב י ן:

    515063485מספר חברה   

  , פתח תקווה9מרחוב השילוח 

  )או "המוכרת" "החברה" - (להלן

  

  מצד אחד  

            ת.ז.         .  1     לבין:    

           ת.ז.         .  2                 

                                                     מרח'                 

  ___טל: _______________________  

  ביחד וכל אחד מהם לחוד ובערבות הדדית זה לזה כולם                 

  )"הרוכש" - (להלן                 

  מצד שי                

  
) יהיו למוחים המפורטים "ההסכם" -  חיו (להלןאליו על ספ מצורףה בהסכם שמבוא ז

  להלן הפירושים שבצדם:

  

יוקם/מוקם הבית ביחד עם  הםושעליבית שמש ב יםהמצא יםהמגרש   - האתר" "הקרקע"/

(בשלמות),  11 ותכחלקהידוע  כהגדרת מוח זה בהסכם ,פיםוס יםתב

 גושב ות)(בשלמ16(בשלמות), 15(בשלמות), 14 (בשלמות), 13), למות(בש 12

כן ו 010,011,012,013,014,015מס'  יםגם כמגרש יםהידוע ,80033

(בשלמות) בגוש  12(בשלמות),  11(בשלמות),  10(בשלמות),  9חלקות 

 בהתאםוהכל  030, 029, 028, 027הידועים גם כמגרשים מס'  80032

 עתידכעת, או ב ןיהעל כל תיקו 102-0066951מתאר ת ולתוכי

   .")התב"ע" - (להלן

  

על הקרקע על ידי החברה  וו/או יב בושהפרויקט הכולל בתים הוא        -  "הפרויקט"

  .על ספחיו ים והכל כמפורט בהסכם זה/באמצעות הקבלן

    

על ידי החברה  הקרקע ע"י החברה ע"ג שבה או יבה יןיהבהוא        - "הבית"   

 "ב" ק מספחהמהוות חלבתוכיות  _____י מסומן במספר זמו

  להסכם זה ובו מצאת/תמצא הדירה.

  

עיק ליזם ליווי שי ו/או גורם מממן אחרבע"מ דיסקוט לישראלבק    -  "הבק המלווה"

  .לרבות חברת ביטוח לבייה על הקרקעפיסי 
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         המסומת במספר זמי חדרים וחדרי שרות,           היא דירה בת        - "הדירה"  

להסכם זה,  "ב"תוכיות המהוות חלק מספח ט וללמפר בהתאם

רבות החלקים ברכוש המשותף אשר ל         המצאת/תמצא בקומה 

  יוצמדו אליה.

  

   בבית.         הבקומ         ן המסומן במספר זמי המחס      - "המחסן"  

  

י במספר זמ ות/חיה המסומתבמרתף  תת קרקעית / עיליתחיה      - " יות/חיהה"

   .___ - ו        

  

 .ות/וחיה )כל והוצמד מחסן לדירה(כהדירה, המחסן     "הממכר"

  

  מקרקעי ישראל. רשות     - "המיהל" 

  

  .ישראלהקרן הקיימת ל     - "בעל הקרקע"

  

  .1969 - חוק המקרקעין, תשכ"ט      - "חוק המקרקעין" 

  

  הל.ימהדורות מאת הוות לחכירה מ             - "החכירה"  
  

בפקסי המקרקעין כבית משותף פרד או ביחד  םלכשיירשהוא הבית      - שותף""בית מ

  להלן. 12כאמור בסעיף  עם בתים אחרים, לפי חוק המקרקעין

  

להבטחת ההלוואה שיקבל הרוכש  הממכרכתא ראשוה על מש     -   "המשכתא"

  להלן. 22כאמור בסעיף 

  

  .הביתה לצורך בית על ידי החבר ן שיבחרהקבל       - "הקבלן"

  

רשות על ספחיו, אשר פורסם על ידי  204/2016ים/מכרז מס'       - "המכרז" 

  מקרקעי ישראל ומשרד הביוי והשיכון.

  

חודשים מיום חתימת חוזה מכר  34או  15.11.2021ביום    - " מסירת החזקה בממכר "מועד

 ת החזקה, הסתיימויובהר כי במועד מסיר. ראשון, לפי המאוחר

ית והב לבית(אישור איכלוס)  4תקבל טופס העבודות הפיתוח הצמוד, 

  .ופן בו יתן  למסור את הדירה לרוכשתשתיות באחובר ל

  

   
  "סכום הפיצוי 

ספח ל.ו 7הפיצוי המוסכם בגין איחור בהשלמת הביה, לעיין סעיף    -  המוסכם"

- של"גר (דירות) התעפ"י חוק המכ יהא הסכםים הכלליים של ההתא

1973.  

  

                                        

  הרוכש                         החברה      
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   מכרהסכם 
  

        שת            לחודש            ביום  _____ - שערך וחתם ב

  

  ש.גר תיב עסקי בע"מ  ב י ן:

    515063485מספר חברה   

  )"החברה" - (להלן  , פתח תקווה9ח מרחוב השילו  

  מצד אחד                  

          ת.ז.           .1      לבין:    

              ת.ז.            . 2          

                                                     מרח'    

  ביחד וכל אחד מהם לחוד ובערבות הדדית זה לזה כולם                 

  )"הרוכש" - (להלן                 

  מצד שי 

        

   ;במבוא להסכםקרקע, כהגדרת מוח זה ב הזכויות בעלת היה והחברה  הואיל

  

המלווה כהגדרתו במבוא לבק  / שועבדו דוועבחברה בקרקע ישוזכויות ה  והואיל

  ;להסכם

  

דת לבות על הקרקע או על חלק ממה את הבית ו/או בית/ים תוהחברה מתע  והואיל

וא תו במבכהגדר , באמצעות הקבלןבמבוא להסכםוח זה וסף/ים, כהגדרת מ

  , הכל בהתאם למפורט בהסכם זה;להסכם

  

הממכר כהגדרתו במבוא להסכם ברה את לקות מאת הח והרוכש גמר בדעתו  והואיל

בהסכם בתמורה ולפי התאים המותים  בממכר זכויותאת המאת החברה לקבל ו

  להלן;זה 

  

  :לקמןלפיכך הוסכם, הותה והוצהר כד

  מבוא וספחים

רפים אליו מהווים חלק בלתי פרד הימו חים הזכרים בו והמצוהמבוא להסכם זה והספ

  יתר תאיו.ומחייבים כ

  

פחיםס  

  ספח התאים הכלליים.  - ספח א  . 1

  מפרט טכי ותוכיות.  - ספח ב  . 2

  .התמורהספח    -  גספח  . 3

  .בלתי חוזר של הרוכש ח וטריויופוי כיי   -  דספח  . 4
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   .מבוטל     - ה ספח  . 5

   טוחה.ר ביטול באישור בדב  -  1ספח ה . 6

  ספח של הבק.       - ספח ו  . 7

  הבק. כלפי התחייבות כתב  -  1ספח ו . 8

 מבוטל.   - ז  פחס . 9

  ספח לדירה בשלבי ביה.  - ספח ח   . 10

  תאי מתלה (היתר בייה). ספח   -  1ספח ח . 11

  .והשיכון כתב התחייבות לטובת משרד הביוי  - ספח ט  . 12

    תצהיר חסר קרקע ביעוד מגורים.  -  1טספח  . 13

  הצהרה בדבר העדר יחסים מיוחדים.    -  יספח  . 14

  

  העסקה . 1

והרוכש  הממכראת לרוכש  ולמכורבלן/ים) (באמצעות ק ותבהחברה מתחייבת ל

לרבות  מאת החברה בתאים המפורטים להלן בהסכם זההממכר את מתחייב בזה לרכוש 

  .להסכם זה יםהמצורפספחיו 

או הסכם להתקשר בחוזה זה ואין כל /חברה מצהירה כי היא רשאית על פי כל דין וה

וי התחייבויות החברה על ולמיל לקוה הממכרת על פי כל דין ו/או הסכם למכירמיעה 

יוקם על פי היתר ביה כדין וכי זכויותיה  והממכר פיו. עוד מצהירה החברה כי הביין

  הפרויקט.ו/או משכתא למעט לטובת בק לצורך ליווי בדירה ובביין קיות מכל שעבוד 

ייבת ז וכי היא מתחעוד מצהירה החברה כי היא מילאה את כל התחייבויותיה עפ"י המכר

ים ו/או האגרות המוטלים ו/או שיוטלו כל התחייבויותיה ולשלם את כל המיסלמלא את 

  עליה המסגרת המכרז.

  

  היתר הביה . 2

ל היתר טרם התקבההסכם, ל ההסכם, כי במועד חתימת רוכש לפי החתימה עהובהר ל

 ,כדין לתקבשי בהתאם להיתר ביהכר ממהבית ואת ההחברה מתחייבת לבות  .יהב

ם לתכיות ולמפרט הטכי, המפורטים בספח "ב" הרצוף להסכם זה ומהווה חלק התאוב

 1ח חולרבות בהתאם לספ בלתי פרד הימו, הכל בכפוף להוראות הסכם זה להלן

   .להסכם זה

  

 ליווי פיסי לפרויקט . 3

 שכון למועד חתימת הצדדים על הסכם זה, החברה התקשרה עם בק רוכשדע לוה

בהסכם ליווי פיסי למימון ביית  שועבדת הקרקעל בע"מ אליו מדיסקוט לישרא

   ").הסכם ליווי" - (לעיל ולהלן הפרויקט, כהגדרת מוח זה בחוק המכר הבטחת השקעות
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מצהיר כי ידוע לו  הרוכשזה,  הסכםבהאמור בכל מקום אחר ן וזאת על אף עוד יצוי

הליווי לרבות חשבון  הקשורות בהם, שהפרויקט והמקרקעין, וכן כל הזכויות

פיסיים בע"מ (להלן: ובת מיף שירותים משועבדים בשעבוד בדרגה שיה לטישועבדו/

תפגעה זכויות ובכפוף לכך שלא  להסכמת הבק המלווה ועל פי כל דין וזאת בכפוף") מיף"

ר המחה ו/או המוכע לו שכי ידוהרוכש מצהיר כן כמו . כם זה וספחיוהרוכש על פי הס

וותן  הרוכשתיו כלפי ם, את כל זכויווק המחאת חיובימיף על דרך שעבוד, לפי חל חהימ

לשלם ולהפקיד את כל הכספים והתשלומים המגיעים למוכר  לרוכשהוראה בלתי חוזרת 

המתהל בבק דיסקוט לישראל  __________' מסבון שחפי הסכם זה אך ורק ל- מו עלמ

ו שאם לא כן, לא ייחשב") חשבון הליווי" ן:הל(ל )_________( ________בע"מ סיף 

. ככל שבמועד רה שרכש על כל הכרוך והובע מכךע"ח תמורת הדי התשלומים כתשלומים

 קהב"לן: (לה דיסקוט לישראל בע"מהסכם ליווי עם חתימת הסכם זה טרם חתם 

כר לב"כ המו , ישירות7%יהיה רשאי לשלם ע"ח התמורה סך של עד  הרוכש, ")המלווה

ות, אשר יעביר לחשבון הליווי את הבצעות באמ כאמור הרוכששישולמו על ידי  כספיםאמ

ולאחר המצאת פקס השוברים  חתימת הסכם הליווי עם הבקמיד לאחר , פקס השוברים

  .רוכשידי ל

  

ותן בזאת את הסכמתו לכך שלמיף אין כל התחייבות, מכל  רוכשוהת במפורש מודגש בזא

ם עקט ו/או בקשר ים הפרובקשר ע הרוכשא, במישרין או בעקיפין, כלפי מין וסוג שהו

ל מחוייבות כלפי המוכר ו/או כלפיו להשלים את הקמת הדירה הרכשת, למיף אין כ

ו מסתמך על  הרוכש. הרוכשרכשה ע"י הפרויקט ו/או להשלים את הדירה שמצהיר כי אי

וכי עליו להסדיר, לפי רצוו, את מגוי  זכויותיה של מיף ו/או פעולותיה בקשר לפרוייקט

כל זכות ששילם ו/או שישלם למוכר ישירות אל מול המוכר. ל כספי התמורה ההגה ע

פירעון  ורך הבטחתויעשו לצ שהועקה למיף וכל פעולה שתבוצע על ידה כאמור לעיל, עשו

בהם משום מצג  הסכומים אשר בתשלומם חייבת ו/או תהיה חייבת החברה למיף בלבד ואין

ף איה "תאגיד ידיעתו כי מימצהיר שהובא ל הרוכש. הרוכשאו אחריות כלשהי כלפי 

בקאי" וכי היחסים שביה לבין המוכר אים בגדר "ליווי פיסי" או "מימון לפרוייקט 

ם של מוחים אלה בחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי כל כהגדרתבייה", ה

ה", לא י לפרוייקט ביי פיס. כל הוראות החוק ה"ל שעיין "ליוו1974- תשל"ההדירות), 

  .חלות על מיף ו/או על היחסים שבין המוכר ו/או הקוה לבין מיף

ב ההחרגה המצורף רטים במכתאים המפומהדירה בת המיף תחריג את השיעבוד לטובת

  .'יאכספח להסכם זה 
 

 :ןהאמור לעיל היו בכפוף להוראות שלהל

על פי חוק  תששילם הקוה יובטחו על ידי המוכר רהובהר כי מגוי ההגה בגין כספי התמוי  .א

  המלווה, כמפורט בחוזה זה. הבק באמצעות הבטחת השקעות,

 המקרקעין דירה ו/אוה ו/או תירשם משכתא בגין הככל שיירשם שעבוד בגין הדירכן מובהר כי   .ב

החרגת הדירה, וזאת עם   האמורים את א או מהשעבודחריג מהמשכתהרי שמיף ת, מיףלטובת 

לא  ההשעבוד לטובתמיף תמציא לרוכש מכתב החרגה לפיו את הדירה מהמשכתא, ו מלווהה הבק

צ"ב והמ רגה המותה ביחס לדירההתאים הקבועים במכתב ההחוא יחול לאחר שיתקיימו מל

  . כספח יא'להסכם זה 
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 להיקע מקר . 4

יו החברה מהוון, לפ הל בחוזה חכירהיהתקשרה עם המ חברהכי הלרוכש הודע  . 4.1

(להלן: הל את הקרקע, לצורך ביית הבית והבית/ים הוסף/ים יחוכרת מהמ

 ).בהתאמה "חוזה החכירה" - " והליהמ"

  :מי שאיו אחד מאלה - ין זר" ין זר" וכי לעין זה "תהרוכש מצהיר כי איו "ת . 4.2
  זרח ישראלי;א  )1(

י אשר לא מסר הצהרה לפ 1950-  התש"יחוק השבות,  עולה לפי  )2(

  ;1952 -  תשי"בלחוק האזרחות, ה 2סעיף 

 -  זכאי לאשרת עולה או לתעודת עולה לפי חוק השבות, התש"י  )3(

ארעי כעולה בכוח  , שקיבל במקומה אשרה ורשיון לישיבת1950

  ; 1952-  אל, התשי"במכוח חוק הכיסה לישר

המויים ידי יחיד שהיו אחד מאלה תאגיד שהשליטה עליו ב  )4(

  ) לעיל, או בידי יותר מיחיד אחד כאמור.3( -  )1בפסקאות (

  בפסקה זו, "שליטה" פירושה אחת מאלה:

 במישרין או בעקיפין, על ידי אדם או תאגיד אחד - החזקה   (א)

או יותר  50% - ב - או על ידי יותר מאדם או מתאגיד אחד 

  המוצא של התאגיד;ערך הקוב של הון המיות המן 

אחד יפין, על ידי אדם או תאגיד במישרין או בעק - החזקה   (ב)

או על ידי יותר מאדם או מתאגיד אחד, במחצית או יותר 

  מכוח ההצבעה שבתאגיד;

ין, מחצית או יותר זכות למות, במישרין או בעקיפ  (ג)

א בידי אדם אגיד, בין שהזכות ה"ל הימהמהלים של הת

או מתאגיד  ובין שהיא בידי יותר מאדםאו תאגיד אחד 

  אחר.

א יחול על מי שקיבל לצורך כך אישור, מראש ובכתב, טן זה לף קסעי

  מיו"ר מועצת מקרקעי ישראל.

משרד הביוי  עםהחוזה בין החברה לבין המיהל וכן  שחוזה החכירה הודע לרוכש . 4.3

ם לו כל זכויות טובת צד שלישי ואים מקיאים מהווים חוזה/ים ל (או מי מטעמו)

   זה.לאמור במפורש בהסכם שהן מעבר 

הרוכש  ו/או החברה ידרשו, ובהתאם להלי המיהל באותו מועד,ככל והמיהל  . 4.4

תאם עם החברה תבמועד ש הממכרשל  הל על חוזה חכירהימתחייב לחתום עם המ

חוזה  מת החוזה ה"ל.הל המעיד על חתייולהמציא לחברה אישור מאת המ הרוכש

אין באמור בסעיף זה בכדי  .יהיה זה ההוג במיהל במועד חתימתו רה ותאיוהחכי

כספח לגרוע מזכות החברה לעשות שימוש בייפוי כוח וטריוי בלתי חוזר המצ"ב 

ובלבד שיתה לקוה  הליעם המ , ולחתום בשם הרוכש על חוזה חכירה"ד"

ם חכירה על הסכהרוכש ב ושבמהלכם לא חתם ימים מראש ובכת 14התראה בת 

  .כאמור

 98י זכויות החכירה בקרקע הן לתקופה חכירה בת כ לוהודע הרוכש מצהיר כי  . 4.5

") עם אופציה להארכה תקופת החכירה(להלן: " 21.12.2016מיום החל שים 

  .שים שתחילתה החל מתום תקופת החכירה 98 לתקופת חכירה וספת בת
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 ר כי:הרוכש מצהי . 5

יום כי ב ,בכל שלב עד לקבלת החזקה בדירהשיתברר הרוכש מתחייב כי ככל  . 5.1

איו עומד בקריטריוים לקבלת תעודת זכאות לחסרי דירה הוא תימת הסכם זה ח

המכר  כםהסשלו והוא מסכים  שהודעהרי  ,ו/או שהופקה לו תעודת זכאות בטעות

 כמו כן  בגין הביטול האמור.שחתם עימו יבוטל ולא תהא לו זכאות לקבלת פיצוי 

זה)  להסכם 'טספח תב ההתחייבות (מור כדי לגרוע מכל סעד לרבות עפ"י כאין בא

 . , ובלבד שלא יהיה בכך כפל פיצוי בגין אותו ראש זקהמגיע עפ"י כל דין

העומד בכללים  הסכםשרד הביוי כזה אושר על ידי מ לרוכש כי הסכםהודע  . 5.2

להוות אישור ביחס י כדאין באישור זה אולם . כן""מחיר למשת הקבועים במכרז

ו/או כדי להגביל את זכותו של הרוכש לקיים מו"מ על  ,ההסכםלכל אחד מסעיפי 

חסיות כלשהי מפי ביקורת שיפוטית כגד להסכם ו/או כדי להקות  ההסכם

אפשרות הרוכש להעמיד את ההסכם או לשלול את ל או להגביכדי סעיפיו ו/או 

ו/או להגביל או לשלול את אפשרות  כל דיןיפיו בביקורת שיפוטית עפ"י איזה מסע

  .פי כל דיןכש לטעון טעות כגד סעיפי החוזה על הרו

, לצד שלישי הממכר או חלק ממולא יהיה רשאי למכור את הוא כי לרוכש  הודע . 5.3

שים  7או עד חלוף  לדירה 4שים מיום קבלת טופס  5 חלוףועד  ותהחל מיום רכיש

 ,םלפי המוקדם מביה ,ה רכשה יחידת הדיור)מועד ביצוע ההגרלה (בעקבותימ

אשר כרת לפי תום  ,השים שבע/לרבות הסכם להעברת זכויות לאחר תום חמש

 ,הרוכש יהיה רשאי להשכיר את הדירה ,יחד עם זאת ,השים האמורות שבע/חמש

  .למטרת מגורים בלבד

וכתב  על תצהיר הרוכשם זה, יחתום במעמד חתימת הסכ ,להבטחת האמור לעיל

 .'ט ספחמצורף להסכם כאשר  ,עמוחייבות לטובת משרד הביוי או מי מטהת

טרם חלוף  הממכר או חלק ממויפר התחייבותו וימכור את וככל לרוכש כי הודע  . 5.4

 .למשרד הביוי₪,  000450,ל הוא יחויב בתשלום סך ש ,המועד האמור

הערת  רהם החבתירשו ,ט'ספח בתאי  ומידתהבטחת עלרוכש כי לצורך הודע  . 5.5

 .הבספריכן המקרקעין ולשכת רישום אזהרה ב

  חיה . 6

  ת במרתף חיה.ותת קרקעי וחיותת ועיליקיימות חיות  בפרויקט

 כללי . 7

ח התאים ' (ספספח אזה לבין הוראות  הסכםבכל מקרה של סתירה בין הוראות 

  .הסכם זהתגברה הוראות  )הכלליים

  

  
  על החתום,      

  

  
__________              ___________  

  הרוכש                           החברה                   
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  'ספח א

      
  תאים כלליים

  

  _______ לחודש __ שת ביום  תל אביבב וחתם להסכם שערך

  
  ש.גר תיב עסקי בע"מ  בין:

    515063485פר חברה סמ  

              , פתח תקווה9מרחוב השילוח   

  )"החברה"(להלן:     

  מצד אחד                          

  

  סכםכמפורט במבוא לה    לבין:

  )"הרוכש" :(להלן

  מצד שי                      

  מוסכם ומותה בין הצדדים כי:                             

  

  י פרד הימו.חלק בלתומהווה זה  ספח זה חתם במעמד חתימת הסכם  .א

  משמעות התוה לו בהסכם. לכל מוח או ביטוי בספח זה תהיה  .ב

  

  היהב . 1

, את הבית, את הרכוש המשותף ואת ים/החברה מתחייבת לבות באמצעות הקבלן  .א

המפורטים  פרט המחייב,מאשר לא יפחת מה בהתאם לתכיות ולמפרט הטכי, הממכר

כי  מתחייבתהחברה  ק בלתי פרד הימו.הרצוף להסכם זה ומהווה חל "בבספח "

מים אצל רשם הקבלים בסיווג ות קבלן ו/או קבלי משה הרשוהביה תעשה באמצע

הביה תבוצע במיומות ובמקצועיות גבוהה, תוך חייבת כי ה מתהחבר מתאים.ה

. כל חומר, מתקן או אביזר שיש לגביו תקן ישראלי מחייב או טוביםשימוש בחומרים 

תן/שיתן יהיה על פי תקן זה. הביה תבוצע בהתאם להיתר הביה שימומלץ, 

 .הוראות כל דין, וכן בהתאם לספח ב' להסכם זהרט המצ"ב כתוכית והמפובהתאם ל

התקת אטה סלולארית על גג הבית ו/או בשטח הבית  יזוםתהחברה לא תתקין ולא 

 המשותף.

ויים בבית עצמו בתאי שלא יחול יעד להשלמת ביית הבית רשאית החברה להכיס ש  .ב

אלא בכפוף לאמור  ,למפרט בהתאם וביש , החיה והמפרטמהעצשיוי בביית הדירה 

וכן בכפוף לתוספות להסכם ולהוראות מיוחדות של הסכם  'ב - ו 'בסעיפים קטים א

על שם הרוכש, להכיס שויים בגיון,  הממכר. כן רשאית החברה, עד לרישום זה

הובעות רוכש של הובלבד שכל זכויותיו  הפיתוח בבית ו/או בסמוך לבית,ובעבודות 

  . תפגעהפ"י כל דין לא מהסכם זה ו/או ע

ו/או הבית במפרט הטכי לעומת  הממכראור ית או אי התאמה ביןבמקרה של סתירה   .ג

  . אור המופיע במפרט הטכיי, יחייב את החברה התהתכיות
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, מוסכם כי בדבר פירושם, הממכרה לבות את לגרוע מהתחייבותה של החבר מבלי  .ד

 םהפריטים, לרבות גווי צבעים של ם, אופן ביצועם או צורת ביצועמהותם, תכולת

להסכם זה, למעט תיקון הליקויים שתגלו בתקופת הבדק,  "בספח "ב הכלולים

אלא אם כן ערכאה שיפוטית  האדריכל המתכן את הבית והדירה, תקבע פרשות

אדריכל יע יכר, האמורוהרוכש חלוקים בושא  החברהבמקרה בו היו  ת.תחליט אחר

 .לים ובוי הערים בישראלהאדריכ התאחדות שימוה ע"י

את הפרויקט בשלבים בהתאם לשיקול דעתה ו/או בוה שהחברה תבה כש כי הודע לרו  .ה

הסביר ובלבד שלא תפגעה זכויות הרוכש עפ"י הסכם זה לרבות לעיין מועד מסירת 

 .החזקה

ו/או כיסה בית ר הדירות בכל החברה שומרת לעצמה את הזכות  לבצע שיויים במספ

ובלבד שלא יחול שיוי  הפרויקט וכיו"ב.ו/או באופן ביית  הבתיםאו בסדר ביית ו/

וכן הבית והדירה יבו  , בקומה או במיקומה לעומת התכיותבביית הדירה עצמה

  עפ"י הסכם זה או כל דין.בזכויות הרוכש הדבר לא יפגע  וכי בהתאם למפרט

הקלה עפ"י סעיף ל הבקש הגשתל ללפעוסביר לחברה יש שיקול דעת כי  לרוכש הודע  .ו

ובלבד שלא תפגעה זכויות הרוכש עפ"י הסכם זה /או עפ"י  הביהתכון ולחוק ה 147

ובלבד שכל ההוצאות ו/או העלויות הכרוכות בהגשת בקשה להקלה ו/או  כל דין

 . ת ההקלה תחולה במלואן על החברהבקבל

ואכן יאושרו  הובמיד במתחם לבקשת הקלות  החברהעוד יובהר כי ככל שתפעל 

שותפים או השטחים המ, ייתכן כי תדרוש הרשות מן החברה להמיר חלק מן הקלות

השטחים שטרם מכרו לשטחים חומים אשר ייועדו למוסדות ציבור או לשצ"פ. 

ם להוראות אתובהשות הרשות המקומית ובהתאם לכל דין החברה תפעל בהתאם לדרי

 .וכש על פי הסכם זה וספחיוה זכויות הרלבד שלא תפגעוב המכרז

 .מבוטל  .ז

לרוכש יתת אפשרות הפריטים,  רם הוזמו מהספקתימת הסכם זה, טככל ובמועד ח  .ח

מתוך מספר חלופות של פריטים מסוימים אשר , ספח ב'ב, על פי המפרט לבחירה

תוך  . על הרוכש לבחור את הפריטיםאליו יופה ע"י החברה/הקבלן צגו לו ע"י הספקיו

ימתו ה עליו לאשר בחתלן יפו אותו לספק הפריטים ויהייום מיום שהחברה/הקב 14

יום כאמור,  14ככל והרוכש לא יפה לספק לצורך בחירת הפריטים, תוך  את בחירתו.

וכש יוזמן ע"י הקבלן ו/או ע"י מי מטעמו החברה תהא רשאית לבחור בעצמה. ככל והר

פקו הם אלו שבחרו על ידו, מתחייב הרוכש להגיע לאתר ולאשר כי הפריטים שסו

(וככל ויידרש, גם מספר פעמים) וזאת  וכשיאום מראש עם הר, לאחר תלהגיע לאתר

 ימים מהודעת הקבלן.  10תוך 

     

יכול ובוסף לביית הבית שוא  כי , טרם חתימת הסכם זה,על ידי החברה הודע לרוכש . 2

מבוא של ההסכם (הבתים הוספים יקראו הסכם זה, יבו בתים וספים והכל כמפורט ב

 ").ים הוסף/ים/הביתלעיל ולהלן: " ביחד

הבית/ים הוסף/ים יכללו מספר קומות ו/או מספר יחידות יכול וכי  הודע לרוכשעוד 

וכש מוותר בזאת על כל טעה ו/או תביעה ו/או תכון שוה מהבית שוא הסכם זה, והר

   ביחס לכך.
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מיקומם וגודלם תון לשיוי בהתאם מות, מספר הדירות וכן מספר המבים, מספר הקו

החברה וכן המשך תהליך התכון והרישוי מול הרשויות השוות  לה הסביר שול דעתלשיק

יבוצעו בקרקע  ש כילרוכ הודע. ובלבד שאין באמור כדי לסתור את הדין וקבלת אישורן

כל יחידה וספת גם לאחר עבודות בייה ועבודות פיתוח ביחס לבית/ים הוסף/ים וב

לבד ל פי הסכם זה ובזכויות הרוכש ע ובלבד שלא תפגעה מסירת הדירה לרוכש

שהעבודות ה"ל לא תמעה מהרוכש גישה סבירה ובטוחה לממכר ושימוש סביר 

  .רלמגורים בממכ

   

ואת  תילשרת את הב יבה חיון אשר ועדייתכן מצב בו ידי החברה כי  לעהודע לרוכש  . 3

 .הוספים אשר יבו על ידי החברה במסגרת הפרויקט םבתיה

ו שומרת על זכותה להכשיר כיסה זמית לחיון ברה, כי זעל ידי הח לרוכשהודע עוד 

ועד אכלוס חלף הכיסה המתוכת והמסומת בתכיות (חלק מספח "א") וזאת עד למ

ו דרישה ו/או כל הבתים בפרויקט והרוכש מסכים לכך והוא מוותר על כל טעה ו/א

   ה לחיון.ישה בטוחה וסבירהכיסה הזמית תאפשר גתביעה מהחברה בקשר לכך. 

  

 המסירה . 4

 ןמוכהיה י הממכר המועד בועל לקראת השלמת הביה  ,החברה תודיע לרוכש בכתב  .א

חל ממועד ה. ")עמדת הדירה לרשות הרוכשמועד ה" (להלן: למסירה לחזקת הרוכש

, וכתאי שהושלמה הביה עד לאותו מועד לבדוב לרשות הרוכשהממכר העמדת 

יתרת התמורה ע"ח מחיר הממכר  ם את מלואהרוכש לשלל, על למסירת החזקה בפוע

אחר שהודיע לחברה על תשלום ולמלא את יתרת התחייבויותיו על פי הסכם זה ול

את  ובשיתוף פעולה מצידו, עימוהחברה (או מי מטעמה) תתאם רה, מלוא התמו

 יום 14לא יאוחר מתום בכל מקרה כאשר מועד זה יהיה בממכר  מסירת החזקה

כאמור לעיל (המועד בו תימסר הדירה בהתאם  לרשות הרוכש הממכרועד העמדת ממ

כי בהר , מו")תאריך המסירה" או "מועד המסירה" לאמור לעיל תיקרא בהסכם זה:

 34או  15.11.2021ביום יהיה  מסירת החזקה בממכר לידי הרוכשבכל מקרה מועד 

וזאת בכפוף למילוי התחייבויות  חודשים מיום חתימת חוזה מכר ראשון, לפי המאוחר

במועד מאוחר בממכר ל את החזקה הרוכש יקבל בפוע. ככל והרוכש על פי הסכם זה

כתאריך  עמדת הדירה לרשות הרוכשד המועייחשב  יותר בשל מעשה או מחדל שלו

 .המסירה לצרכי כל האמור בהסכם

ים לפי הסכם זה, , ככל שהם מתחייבהצמוד סידור הגיה ועבודות הפיתוחמוסכם, כי   .ב

עד למועד  ,טהובשת שמי השה יושלמו בכפוף לאפשרות השלמתם, בהתחשב בעות

עת מהרוכש גישה ובלבד שאי השלמת העבודות איה מו השלמת הביה המשוער

לא יהווה עילה  , והדברבדירה ובטוח ושימוש סביר על הצמדותיה סבירה לדירה

החברה תבצע את הפעולות לעיל באופן  רה.לרוכש לטעון כי הדירה איה מוכה למסי

יובהר כי בכל מקרה החברה  לרוכש.בלתי סבירה רעה שימע, ככל האפשר, הפ

 חודשים ממועד מסירת החזקה. 6יף זה בתוך מתחייבת להשלים את העבודות עפ"י סע
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פויה  כשהממכרבתאריך המסירה  בממכרהחברה מתחייבת למסור לרוכש את החזקה   .ג

 (אישור איכלוס) 4ושתקבל טופס  למגוריםראוי לשימוש  וא, כשהמכל אדם וחפץ

למערכות החשמל, המים, ביוב וגז (ככל שייבחר הממכר מחובר הבית וכש, לבית

וכשזכות הרוכש בדירה חופשית מכל חוב, שעבוד, עיקול, זכות  בר לגז)הרוכש להתח

סעיף ם כאמור בשיתן לרשולמעט הערת האזהרה והמיהל צד שלישי (למעט זכויות 

שלקח הרוכש ת שכתאות ומשכוו) ומשכתא (פרט למלוט' המכר וספח להסכם  5.5

התחייבויותיו שהוא  הזכרים בהסכם זה), בתאי שהרוכש ימלא קודם לכן את כל

, בכפוף למועדים לפי הסכם זה ועל פי כל דין ירהחייב במילוין לפי מסירת החזקה בד

ם בהסכם זה ואשר י שלא חלו העיכובים המפורטיבהתאם להסכם זה, וכן בתא

מסירת החזקה ך השלמת הביה ואת מועד תארילדחות את הזכות מקים לחברה את 

  בדירה לרוכש.

  .בדירה מסירת החזקה יושלם היקוי מפסולת הביה בת כי במועדהחברה מתחיי

 ממכרו ב, אם יהיבממכריובהר כי הקוה יהיה רשאי לסרב לקבל לידיו את החזקה 

לו כהפרת  בלי שהדבר ייחשבליקויים יסודיים המועים שימוש סביר למגורים וזאת מ

   זה.חוזה 

סירוב הרוכש לקבל את החזקה  יובהר כי ככל ולא יתקיים האמור בסעיף זה, יהיה

ובמקרה זה ידחו מועדי המסירה, תקופת הבדק והאחריות ויחל מיין   מוצדק ממכרב

  ור במסירה.הימים בכל הקשור באיח

ועד המסירה החזקה בדירה במ את יהא מעויין לקבלורק אחד מיחידי הרוכש  במידה  .ד

הרוכש האחר כלפי יחיד  בהסכם זה כמתן ייפוי כוח בלתי חוזר והרשאה של יחיד יראו

החזקה באופן בו קבלת החזקה גם ע"י אחד מיחידי הרוכש שיהא מעויין לקבל את 

י הרוכש והחברה רשאית להסתמך על הוראות אלה. הרוכש תיחשב כמסירה לכל יחיד

החזקה ע"י צד ג' מטעמו של הרוכש, ש מעויין לקבל ומי מיחידי הרוככמו כן, במידה 

בדירה בשמו של יחיד אותו לקבל את החזקה  ח המסמיךיפוי כולהציג ייהיה עליו 

  הרוכש הוסף ו/או הרוכש.

כל חלק כס לייהיה לרוכש להור אס ,כל חלק מהממכרלפי שהחברה תמסור לרוכש 

ר לרוכש החברה, וכן אסו ם זאת בתיאום עם, למעט לשם התרשמות, וגמהממכר

שות חרים, וכן אסור לרוכש לע, לא בעצמו ולא על ידי אממכרלהכיס חפצים ל

וזאת עד  הסכם זהבכפוף להוראות  ממכרוספות או שיפורים כלשהם בשיויים או ת

מובהר כי האמור לעיל איו יגביל את זכותו של  .ל דיןלמועד המסירה ובכפוף לכ

  יות בפי ועדות התכון.ת התגדורבות הזכות להגשפות לערכאות, להרוכש ל

של הבית  כי הרכוש המשותף הודע לרוכשלעיל,  ג' –סעיפים א'  מבלי לגרוע מהוראות  .ה

 3ן זה אף עיי(ול ות דיירי הביתימסר לחזקת ועד/י הבית/ים או לציגעל מטלטליו, י

עקב  (אם תהייהאו חברת היהול  רוכשי הדירות הראשוים שבאו לקבל את הדירות)

פרויקט עם  ית ובמקרה שלה הראשוה בב) בד בבד עם אכלוס הדירבחירת דיירי הבית

- י מסירת הרכוש המשותף הרבאגפ- מס' בתים/אגפים אזי לעיין הרכוש המשותף הרב

מועד קבלת ": הראשוה בפרויקט (להלן ולפי העייןאגפי תהיה עם איכלוס הדירה 

מוותר בזאת על כל טעה ו/או דרישה ו/או כש רוה .")כוש המשותףהחזקה של הר

 עמה בקשר לכך.י מטאו מחברה תביעה כלפי ה



  

 

 כי דין ונוטריוניםן ושות' עורמ.פירו

13

ימים לפי מועד השלמת הביה המשוער, כהגדרתו בהסכם (או כפי  30 - כככל ו

לא תתקבל מאת דיירי הבית הודעה בכתב שיתעדכן באמצעות הודעת החברה בכתב) 

 הראשוים שבאורוכשי הדירות  3כי אז  ,שבחרהרי הבית המציית את  ציגות דיי

לקבל את החזקה ברכוש המשותף על  חויביםיהיו מ -  לקבל את החזקה בדירה

  . ויראו בהם כאלה שקיבלו החזקה כאמור מיטלטליו

 או רוכשי הדירות ו/או חברת היהול (ככל מוסכם בזאת, כי גם אם ציגות דיירי הבית  .ו

מועד קבלת החזקה של ברכוש המשותף ב ו לקבל את החזקהשתהיה כזו) לא יגיע

למעט בשל ליקויים  החזקה מכל סיבה שהיא,משותף או יסרבו לקבל את הרכוש ה

יראו אותם, בכל מקרה,  אשר אים מאפשרים שימוש בטוח וסביר ברכוש המשותף,

עין במועד קבלת החזקה ועל את החזקה ברכוש המשותף לכל דבר וכמי שקיבלו בפ

מכלליות האמור לעיל לעיין חבות בתשלום כל  בות ומבלי לגרועברכוש המשותף לר

   ף, ככל שיחולו.אגרה ו/או היטל ו/או ארוה שיחולו על הרכוש המשות מס ו/או

יוד המשותפים ומהצשחלק מהשטחים לרוכש הודע מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובוסף,   .ז

שטחים המשותפים ים וכי החזקה ב/המותקן בהם יהיה שייך לבית ולבית/ים הוסף

בית ו/או הבית/ים הוסף/ים ובציוד המותקן בהם מסר ו/או יימסר לוועד הבית של ה

ש המשותף של הבית או מאוחר יותר וכי תקופת הבדק טרם מסירת החזקה של הרכו

ת החזקה של השטחים המשותפים והציוד לבית לשטחים ה"ל תחל ביום מסיר

סף/ים וכי הוא מוותר על כל או לבית/ים הו/יים, קרי לבית והראשון שבייתו תסת

ובלבד שלא  ל הקשור לכךישה כלשהי כגד החברה בכטעה ו/או תביעה ו/או דר

 .תפגעה זכויות הרוכש עפ"י הסכם זה

 

. אי קבלת שתואם עימו המסירההרוכש מתחייב לקבל את החזקה בדירה בתאריך  . 5

ת של הסכם זה ותזכה רה יסודיתחשב כהפחליפי  ובמועד מתואםהחזקה בדירה כאמור 

 כמפורט להלן:צוי מהרוכש את החברה בזכות לבטל את ההסכם, לקבל פי

במקרה שהמוכרת תבטל את ההסכם עקב הפרה יסודית מצד הרוכש, ישלם הרוכש 

וזים) מהתמורה, בהתאם לתאי ההצמדה של (שי אח 2%- למוכרת סכום השווה ל

מועד תשלום הסכום, ימת ההסכם ועד לבחוזה, ממועד חתתשלומי הרוכש שקבעו 

ת ביטול ההסכם, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד וסף כפיצויים קבועים מראש בגין הוצאו

את סכום  הלחלט לטובת תהיה רשאית תה למוכר על פי הדין ובכפוף לו. המוכרהמוק

  ע"י הרוכש. הלעיל מתוך הסכומים ששולמו לצוי המוסכם כהפי

 

הוסכם בין הצדדים כי במקרה שהרוכש לא שהו כי הוצהר ום מאשרים אחד למהצדדי . 6

או לא יאשר הגעתו  תואם עימוהחזקה בדירה בתאריך המסירה, כפי ש יופיע לקבל את

 ,אליו לא יגיעולאחר קביעת מועד חליפי שגם  .א לעיל4יום כאמור בסעיף  14בתוך 

גרמו לה עקב ו/או הזקים ש תהיה רשאית לחייב את הרוכש בכל ההוצאותהחברה 

לגרוע מאחריותה של אין באמור לעיל כדי   .של אי קבלת החזקה במועדכוב בהעי

 . 1967 –מוכרת כ"שומר חים" בהתאם לחוק השומרים, התשכ"ז ה
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  תקופת הביה ומועד השלמת הביה . 7

תאריך מועד השלמת הביה וכפועל יוצא אף זה ו הזכרת בהסכםתקופת הביה   .א

מצב מלחמה,  יה על ידי החברה לתקופה וספת מפאת,יולדחרכה להא יםית הסירמה

מרי בייה בשוק, ו, מחסור ארצי בחבעף הבייה או במשק , שביתה ארציתגיוס כללי

קות ו/או מפעולות של ו/או עיכובים הובעים מגילוי עתימחסור ארצי בפועלי ביין 

ות אותו בעת היה לצפ שלא יתןרם אחר מפאת כל גות במקרקעין ו/או רשות העתיקו

לחברה אין מכל סיבה אשר  או/אין באפשרות החברה למעו ו חתימת הסכם זה ואשר

מהקפאות או עיכובים בביה שמקורם ו/או ושאיה תלויה בחברה שליטה עליה 

וכל זאת  ח עליוןומפאת כשאים באשמת החברה ו/או בצווים שלטויים/שיפוטיים ו

 .יןבכפוף לכל ד

עקב הסיבות ה"ל או אחת מהן, יידחה תאריך מסירת כוב בבייה במקרה של עי

א תיחשב התאמה לתקופה שהיא תוצאה הכרחית מהעיכוב ה"ל, והחברה להדירה ב

  .במקרה כזה כמפרה את התחייבויותיה כלפי הרוכש על פי הסכם זה

מועד השלמת  ברה תודיע לרוכש בסמוך לאחר שודע לחברה על הצורך לדחות אתחה

ויות בסעיף זה, על דחיית מועד השלמת הביה הצפוי בשל אחהביה ת הסיבות המ

ועד השלמת הביה המשוער הצפוי ותציין בהודעתה את הסיבה לדחייה וכן את מ

משוער חדש, החברה תודיע  החדש ככל וידוע כזה. ככל שלא ידוע מועד השלמת ביה

יה משועודע לה על מועד לרוכש על מועד כאמור בסמוך לאחר שר חדש. השלמת ב

להקטין במידת האפשר את העיכוב  החברה תקוט באמצעים סבירים על מת למוע או

במקרה זה ידחה התשלום האחרון אשר על הרוכש לשלם במועד  בהשלמת הביה.

   .הממכר) ע"ח מחיר הממכרממחיר  10%המסירה בפועל (

במידה ר בהסכם זה הרי י למרות כל האמולמען הסר ספק, מוצהר בזאת במפורש כ  .ב

אשר בגים יתעכב חיבור הבית ו/או  כובים או מיעות כלשהם מכל סוג שהואיויחולו ע

 דירה לרשת החשמל ו/או לצרת המים ו/או לרשת הביוב והתיעול ו/או לרשת הגזה

, עיכובים אשר יהיו תלויים בחברת החשמל המספקת חשמל ו/או לרשת הדרכים

ו/או  יות מקומיות ו/או ברשויות אחרותלתיות ו/או ברשואו ברשויות ממש/לאזור ו

מועד , תהא החברה רשאית לדחות את את השטחים הציבורייםבחברה המפתחת 

רת באופן שיאפשר את מסי ב או המיעה האמוריםועד אשר יוסרו העיכהשלמת הביה 

ה שאין לחברה שליטו , ובלבד שעיכוב או מיעה כאמור אים תלויים בחברההחזקה

  .לא יכלה למוע אותם חברהעליהם ו/או שה

עבודות הפיתוח הסביבתי עד ש הודע לרוכש ,לעיל .ב7 מבלי לגרוע מהוראת סעיף  .ג

או באמצעות מי הרשות המקומית  לגבול המגרש מבוצעות במלואן או בחלקן על ידי

וכי  ם וביובאו באמצעות מי מטעמו ו/או תאגיד מי ביויו/או ע"י משרד ה מהמטע

תו לו שעבודות אלה תבוצעה כולן או חלקן אף לאחר תאריך המסירה כהגדר עהוד

החברה תעשה כמיטב יכולתה על מת שעבודות הפיתוח ה"ל תושלמה בהקדם  .לעיל

  .האפשרי

 יום 60ר לעיל לא יראו בפיגור של עד מוסכם בזאת כי בכל מקרה ובוסף לכל האמו  .ד

, מכל סיבה המשוערעד השלמת הביה בפועל לעומת מו השלמת הביהמצד החברה ב

  ו/או הוראה מהוראותיו. שהיא, משום הפרה כלשהי של הסכם זה
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מסירת הדירה תאריך  , דחיית המועד להשלמת הביה ודחייתהארכת תקופת הביה  .ה

הודעה על לעיל ו/או דחייה ב .א7סעיף ובות בלרוכש עקב כל אחת מהסיבות הק

- .ג ו7ב, .7 בסעיףכאמור  וערלמת הביה המשלעומת מועד השל השלמת הביה בפוע

, לא תזכה את הרוכש ")יה המשוער המעודכןלמת הבמועד השלעיל (להלן: " .ד7

בתשלום שיפוי או פיצויים בעד זקים כלשהם לרבות ריבית בעד סכומי כסף ששילם 

 במועדן. כש לחברה ולא תהווה עילה להשתחרר מהתחייבויותיו כלפי החברההרו

יובהר כי דחיית מועד המסירה כאמור בסעיף זה לא תחול לגבי ר ספק, למען הס

, בין במפורש ובין החברהמוטל על  רועים שהסיכון להתרחשותם ולתוצאותיהםאי

  .במשתמע, או שהיה עליה לקחת את הסיכון לגביהם באופן סביר

  

 של  אחת מהסיבותעל הצורך לדחות את מועד המסירה ב חברהבסמוך לאחר שודע ל

עד המסירה (לפי , ולא יאוחר מחודשיים לפי מוד לעיל7 - ג ו7ב, 7א, 7המויות בסעיף 

 הלרוכש על דחיית מועד המסירה ותפרט בהודעת החברה), תודיע המוקדם מביהם

החדש. ככל שבמועד הוצאת ההודעה לא את הסיבות לדחייה וכן את מועד המסירה 

המוכרת על כך  ירה החדש, תודיעיה ואת מועד המסלקבוע את תקופת הדחי יתן

  וים ה"ל.בהודעה פרדת עם היוודע לה אודות הת

  

אף האמור לעיל, במקרה שהצורך לדחיית מועד המסירה מאחת מהסיבות המויות  על

י מועד המסירה, תוכל המוכרת בסעיף זה התעורר במהלך החודשיים האחרוים לפ

ים אלה, בסמוך גם במהלך חודשי עד המסירה כאמורלהודיע לרוכש על דחיית מו

ד המסירה, ובלבד שבוסף להתקיימותם של לאחר שודע לה על הצורך לדחות את מוע

, המוכרת לא היתה יכולה לצפות באופן סביר, בעת כריתת החוזה, את תאי סעיף זה

  ל הגורם המעכב את השלמת הכס. התרחשותו ש

וע עיכומובהר כי החברה תפעל, ככל הד לעיל.7 - א7ים בים כאמור בסעיפיתן, למ  

התשלום בהתאם ידחה חזקה כאמור לעיל, כמו כן, בכל מקרה של דחיית מסירת ה

) ע"ח מחיר הממכרממחיר  10%האחרון אשר על הרוכש לשלם במועד המסירה בפועל (

  הממכר.

כי  ,ןהשלמת הביה יהיה מאוחר ממועד השלמת הביה המשוער המעודכ עדמוהיה ו  .ו

וזאת בגין כל חודש מלא של   מוסכםהפיצוי את סכום הרוכש חברה לתשלם האז 

  )"הפיצוי המוסכם" - חלק יחסי מהסכום ה"ל (להלן  - גבי כל חלק מחודש ול חוריא

י לו די שהרוכש יהא זכאהפיצוי המלא והיחיהוא כי הפיצוי המוסכם  החברה מודיעה

וף לכל הרוכש וזאת בכפ רה למסירה לרשותבהשלמת הביה והעמדת הדי חוריבגין הא

  דין.

  

השלמת הביה המשוער המעודכן ועד בעבור כל חודש איחור החל ממועד     .1ו.

סכום השווה למכפלה של הפיצוי  –) חודשים לאחריו 8מוה (תום ש

  .1.5 - המוסכם ב

) לאחר מועד השלמת 9מהחודש התשיעי ( חודש איחור, החל בעבור כל    .  2ו.

 - פלה של הפיצוי המוסכם בסכום השווה למכ המשוער המעודכן הביה 

1.25.  
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, ישולמו בתום כל חודש בעד אותו חודש. הפיצויים ו לעיל7סעיף הפיצויים הקבועים ב

שישים , ישולמו בתום מועד השלמת הביה המשוערבעד שישים הימים שתחילתם ב

  הימים האמורים.    

מועדי  פה שלאחר תום כללם רק לגבי התקוהפיצוי המוסכם ישושיעור מוסכם כי 

  . אלא אם אמר אחרת בחוק ר)(במצטבלעיל  ', ד', ג', ב'אהארכה המוקים בסעיפים 

עוד מוסכם כי הרוכש איו זכאי לכות או לקזז את סכום הפיצוי המוסכם ממחיר 

  פי ההסכם.- יב לחברה עלכום שהוא חיו/או מכל ס הממכר

להסרת ספק מובהר כי מיין ( המסירת החזקמועד חודשים מ תשעהפו שחל לאחר  .ז

והביה טרם  )לעיל ד7מים המויה בסעיף הי 60החודשים כולל את התקופה בת  תשעת

הושלמה באופן שיתן למסרה לרוכש (שלא בשל אי קיום אילו מהתחייבויות הרוכש 

סכם והרוכש הודיע לחברה בכתב בדואר רשום על רצוו לבטל את ההה) על פי הסכם ז

בלה הודעתו כאמור, את הכספים ייום מהיום שק 45רה לרוכש תוך תחזיר החב - 

וריבית בהתאם  בתוספת הפרשי הצמדהולה על ידי הרוכש על חשבון התמורה ששולמו 

לחברה ע"י הרוכש וזאת מיום תשלומם לתאי ההצמדה והריבית של חשבון הפרויקט 

יטול בהתאם רוכש על תצהיר בוזאת כגד חתימת ה עד החזרת הסכומים בפועלו

דין, לפיו ההסכם ח הגרי המתפרסם מעת לעת ע"י רשות המיסים ושיאומת כלוס

החזרת טעה בקשר לזכות בדירה, וכן לאחר  מבוטל ועם הביטול אין עוד לרוכש כל

  ). מסמכי ביטול העסקה"אלה לעיל ולהלן: "ל (כפקסי השוברים והערבויות לחברה 

 

מסירה עקב אי מועד בו הדירה מוכה לת הדירה בא תמסור לרוכש אבמקרה שהחברה ל . 8

לא יהיה לעיל,  6סעיף רוכש לפי הסכם זה וכן במקרה האמור במילוי חובה כלשהי של ה

ת ילוולכל חבות ה סאת הרוכש, ביח ואולם יראובממכר רשאי הרוכש לתפוס חזקה 

ת החברה רשאיירה ומסהבמועד לקבלת חזקה כמי שקיבל בפועל את החזקה בדירה 

 ויחויב, ירההמסממועד כל זק שיגרם לדירה החל בכל הוצאותיה ובהרוכש  לחייב את

לרבות עמלות יהיו כאלה,  אםלדירה, לרבות הוצאות עריכת ביטוח בהוצאות שמירתה, 

את חלקו בהוצאות החזקת הרכוש המשותף לם וישה (כהגדרתה בהסכם זה) בגין הבטוח

וזאת מבלי לפגוע ובתשלומי הארוה, , להלן 26ר בסעיף , כזכובפרויקט בבית

להלן. השתמשה החברה בזכויותיה לפי סעיף  33עיף החברה כמותה בס בזכויותיה של

ית החברה לכות מן הסכום הזכר באותו סעיף, בוסף להוצאות, , תהיה זכאלהלן 33

.זקים והפסדים, גם את הסכומים המתאימים לפי סעיף זה 

 

 ם ותוספותשיויי . 9

החל ממועד החתימה על בממכר שדרוגים שיויים ו/או לרוכש לבצע אפשר לא ית

וכן לא יתאפשר קבלת זיכוי כגד ויתור על למועד קבלת החזקה בממכר ועד סכם הה

יתאפשר כל עוד הרכיב , שהבאיםהרכיבים  למעט זיכוי כגד ויתור על ספח ב'רכיבים ב

 ע"י החברה/הקבלן:  הותקןלא 

 בח;ון מטאר  .א

 מבטיה;ארון א  .ב

 סוללות למים (כיור, אמבטיה ומקלחת);  .ג
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 קודות טלפון;קודות מאור, בית תקע ו  .ד

    

יתבצע כגד קיזוז מפורט במפרט המצורף להסכם זה, וכספי בגין ויתור הזיכוי גובה ה

  מפורט בספח ג'.סכום הזיכוי מהתשלום האחרון כ

  

  פרטיכל המסירה . 10

עיל ביחס ל 7 - ו 6, 5 ,4 מור בסעיפיםכש, ובכפיפות לאמועד מסירת החזקה בדירה לרו  .א

אשר ייערך וייחתם בין ל בדירה, יוכן מסמך בכתב המסירה וקבלת החזקה בפוע מועדל

ים הליקויים והפגמ הרוכש או בא כוחו, ובו יצויומי מיחידי ציג החברה/הקבלן לבין 

החברה  .יו כאלהאם יה -  "בספח "לבין  הממכרואי התאמות בין ביית  בממכר

את  לפי מועד המסירה והכת הפרוטוקול לבדוק ו/או מי מטעמו רוכשתאפשר ל

החברה תציין בפרוטוקול כל הערה של  .בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמוהדירה 

מה שיתן תמך על כל אי התא. הרוכש זכאי להסלטעתו הרוכש וכל דבר הטעון תיקון

ר מחלוף ה לחברה לא יאוחו, אם הודיע עליהיה לגלותה בעת העמדת הדירה לרשות

 . גילויה בפועל שה ממועד

 

 לרשות הקוה הממכרלהעיד על כך שבעת העמדת  וקול המסירה כדיאין בעריכת פרוט  .ב

ות הקוה רשל הממכרלא היו אי התאמות וספות, בין שיתן היה לגלותן בעת העמדת 

העלות טעות למוע מהרוכש ל ובין שלא היה יתן לגלותן כאמור, ואין בכוחו כדי

 ר אי התאמה. בדב

  

כל  ייג או לשלול את אחריות המוכרת על פיאין בעריכת פרוטוקול  המסירה  כדי לס  .ג

 דין.

  

 בממכראין בפרוטוקול המסירה ו/או בביצוע המסירה עצמה משום ראיה לכך שאין   .ד

 שהיא מסרה לשביעות רצון הרוכש. ים או ליקוי

  

דלעיל, בפרוטוקול  ד - ב, ג ןפים קטים ל את הוראות סעיהחברה מתחייבת לכלו  .ה

 המסירה.

  

.א 10סעיף ה על ידי חתימת המסמך הזכר בלרוכש את הדירלפי שהחברה תמסור   .ו

עם כס לדירה, למעט לשם התרשמות, וגם זאת בתיאום י, אסור יהיה לרוכש להלעיל

וכן על ידי אחרים,  לא בעצמו ולא החברה, וכן אסור לרוכש להכיס חפצים לדירה,

 .לעשות שיויים או תוספות או שיפורים כלשהם בדירהאסור לרוכש 
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 תקופת הבדק . 11

ו/או אי  את כל הליקוייםעל חשבוה מתחייבת לתקן (לרבות ע"י מי מטעמה) החברה   .א

או בתקן רשמי או בתקות התכון והביה התאמות לעומת תיאור הממכר במפרט 

אשר יתגלו  סכם זה,ם במועד חתימת האגרות) כפי שהישה להיתר, תאיו ו(בק

 1973 –ל"ג ת לחוק המכר (דירות), התשתוך תקופה כפי שקבע בתוספ ממכרב

כפי  בפועל הדירה לרוכש מסירתמועד ואשר תחל בותיקויו מעת לעת, לפי העיין, 

 ף"ולעיין הרכוש המשותף תחל "במועד קבלת החזקה של הרכוש המשותשהוגדר לעיל 

 תוך זמן סביר) ואשר עליהם הודיע הרוכש לחברה בכתב "ת הבדק"תקופ - (להלן

לבדוק את הליקויים כמפורט להלן  לקבלן/שהרוכש יאפשר לחברה , בתאיגילוייםמ

רה לא ד שהחב, ובלבבשל מעשה או מחדל של הקוה וגרמלא  שהליקוייםובתאי 

קופת ר תבגמתיקוים אלא תהא חייבת, פרט לאמור להלן בפסקה זו, לבצע את ה

  הבדק. 

ם שעליהם הודיע וייליק(לרבות ע"י מי מטעמה)  במקרים דחופים תתקן החברה  .ב

, אם הלקוי הוא מהסוג המחייב תיקון מוקדם בהקדם האפשריהרוכש בכתב לחברה 

ת השת עוהתיק חברהלאחר שה ו ליקוייםוהתגל וחזר ה.ובאם ביצועו אפשרי מבחי 

דבר בהודעת הקוה  ם שתחילתן במועדיותר במשך שתייפעם אחת או  םאות

בתוך זמן סביר  ה אותםלא תיק והחברהדחוף ם הליקויישל  ם, או שתיקוהליקויים

, והמוכר יישא בהוצאות התיקון םלתקרוכש כאמור, רשאי הרוכש ממועד הודעת ה

  .ות בדבר התיקוןצגת אסמכתאבכפוף לה

חשב כשימוש ם תקן ישראלי יילשהי שבגים קייהשימוש בחומר, במוצר או בסחורה כ  .ג

  בחומרי בייה טובים.

כי מין תקופת הבדק לעיין ליקויים ברכוש המשותף של דים בין הצדמוסכם בזאת   .ד

ממועד מסירת החזקה של כל חלק מהרכוש המשותף (ככל והרכוש הבית, יחול 

  .  משותף מסר בחלקים) ובכפוף לס"ק "א"ה

יודיע שהרוכש מותות בכך  ,כאמור לעיל אי התאמותקון ילת חברהה התחייבויות  .ה

 השה ממועד המסירה, ואם לא יתן לגלות וךת כל אי התאמה על קיום  חברהל

 תה, תוך זמן סביר מהיום בו תגלבעת העמדת הדירה לרשות הרוכש בבדיקה סבירה

  . "הודעה בדבר אי התאמה") –ה (בהסכם ז אי ההתאמה

לתקה על פי  תמחויב חברהואשר ה ןלתיקו תור היתכאמ אי התאמה תההתגל  .ו

תקן תהודעה בדבר אי התאמה,  חברהה לוית, הוראות חוק המכר או הסכם זה

 רוכשהההתאמה כלעיל על פי הוראות הסכם זה והדין, ובתאי שאת אי  חברהה

  לתקן את אי ההתאמה.    ת אותההזדמו חברהאיפשר ל

להיכס לכס לשם בדיקתו י משה, או לקבלו/קבלן , ללחברהמתחייב לאפשר  הרוכש  .ז

תיקוים  ממכרוכן לבצע מתוך ה כל שתהייה,י אי ההתאמות, כתיקו וכדי לבצע את

עשו בשעות יו/או ברכוש המשותף, ובלבד שאלה י יתביחידות אחרות בב ידרשויש

   .הרוכשאום מראש עם יבתוסבירות 

בהסכם זה ולפי  מורכא ןצועיבב תייבחשהיא  אי ההתאמותבצע את תיקון החברה ת  .ח

ההתאמה בכפוף דבר אי הרוכש ב מסירת הודעת ממועד סביר זמן בתוך דיןכל 

 .ותפעל לצמצום אי הוחות ככל שיתן במהלך ביצוע התיקוים למועדים שבדין
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או לרכוש  לממכרגרם זק יכלעיל יה החברע"י צוע תיקוים יככל שכתוצאה מב

או הרכוש המשותף  ממכרת מצב הר אחזיתזק כ"ל ו כלהחברה תקן תהמשותף 

  תיקון.האחר סיום עבודות , בהקדם האפשרי לככל היתן לקדמותם

או  יתכתבי התחייבות מקבלים שהועסקו בביית הב לרוכשוכל להמציא ת חברהה  .ט

ם הרכשים צרים ו/או של חומרים ו/או אביזרימספקים של סחורות ו/או של מו

 הרוכשאחריות ישירה כלפי  הקבלן או הספק, הם יקבל על עצמומוכים מספקים, ב

המוצרים, החומרים והסחורות שבוצעו או  ,המערכות לגבי העבודות או המתקים,

התחייבות או תעודות אחריות כלעיל,  יכתבלרוכש  חברהה השסופקו על ידו. המציא

אי התאמה  הודעה בדברלפות ישירות לקבלים או לספקים בכל הרוכש יה על יה

ן לא עה בתוך זמ או הספק הקבלןשמקרה ב .חברהלולהעביר העתק פייתו  כלעיל

הקבלן או הספק לא יוכלו לבצע את התיקוים מחמת רוכש או שסביר לדרישת ה

י או קבוע, שלא לבקשת רוק או מחמת שמוה להם כוס כסים זמיפשיטת רגל או פ

 חברהוה םצוע תיקויבדרישה לבי חברהלרשאי לשוב ולפות הרוכש , יהיה הרוכש

למען הסר  .בהתאם לכל דיןתקן את הליקויים ואי ההתאמות כאמור בהסכם זה ות

לתיקון אי התאמות על פי כל  אחריות חברהספק, יובהר כי אין באמור כדי להסיר מה

 דין.

חוברת הוראות תחזוקה למועד המסירה  בסמוךור לקוה החברה מתחייבת למס  .י

ור החברה עותק מהם והרוכש מתחייב כאמור לעיל, תמסתקים ואביזרים ושימוש למ

 ות ה"ל.לפעול על פי ההורא

 

 , ביה וספת ושימושים בקרקעבממכררישום הזכויות על שם הרוכש  . 12

בכפוף להוראות , הסביר כי לחברה תהא הזכות המלאה, לפי שיקול דעתה הודע לרוכש  .א

, ירשם/מו כל וישםכ ,ם לועם הבתים הסמוכילקבוע אם הבית לבדו ו/או ביחד הדין, 

ם הרוכש כיחידה עצמאית היתת על שרשם יכבית משותף, אם לאו, ובלבד שהדירה ת

 לזיהוי פרד. 

לחוק  142היה והבית יתן לרישום בפקס הבתים המשותפים כאמור בסעיף   .ב

  אזי יעשה הדבר בהתאם להוראות הבאות: המקרקעין,

והסידורים שיהיה צורך  םיובי, החאת הפעולות לעשותהחברה מתחייבת    ) 1

חוק המקרקעין ולרשום את  לעשות למטרת רישום הבית כבית משותף לפי

ין חוק המקרקעין, או יותף לעהבית המשותף, כשהבית לבדו הוא בית מש

ם/מו יוקם/מו על ידי החברה ו/או על כשהבית ביחד עם בית/ים אחר/ים שהוק

- ין חוק המקרקעין ישותף אחד לעיהיו ביחד בית מ פרויקט וידי אחרים באות

הל יהקרקע שתבוצע על ידי המהכל לפי ברירת החברה ובכפוף לחלוקת 

וכאשר  - והרשויות המוסמכות הל או קק"ל) י(במקרה של קרקע בבעלות המ

זכות השות את כל הפעולות לרישום , לעלכך ומשפטית תהיה אפשרות חוקית

מעמד את ן ולרשום באותו ת רישום המקרקעיעל שם הרוכש בלשכ בממכר

הקבועים מועדים בהתאם  לוכל זאת  המשכתאות לחובתו, כאמור בהסכם זה

  .בחוק המכר ובכפוף להוראות חוק המכר
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ליו היזם מתחייב לבצע את כל הפעולות ולקיים את כל החיובים המוטלים ע

שבה מצאת בקשר לרישום בפקסי המקרקעין של חלוקה ואיחוד של הקרקע 

ביותר האפשרי ובהתאם להוראות חוק המכר. כמו כן, , במועד המוקדם הדירה

יאוחר מתום ם מתחייב לגרום לרישום הבית בפקס בתים משותפים לא היז

אמור שה ממועד רישום בפקסי המקרקעין של החלוקה והאיחוד של הקרקע כ

המאוחר והכל  ) או ממועד העמדת הדירה לרשות רוכש הדירה, לפי1בפסקה (

 המכר. תאם להוראות חוקבה

 

במקרה בו ב[ג] לחוק המכר, 6 , כי לעיין הוראות סעיףלמען הסר ספק מובהר

אגפים הרשמים כבית משותף אחד/בית מורכב, /בתיםבפרויקט מוקמים מס' 

לרישום הבית המשותף ימה לאחר השלמת אזי מיין הימים לעיין המועד 

 סיבות אלו תחשבהיה) והפרצלצף לרישום האגף האחרון (בוס/הבית

לה הייתה למוע את קיומן, כסיבות שאין בשליטת החברה ושהחברה לא יכו

הקמת הפרויקט כולו לא יבואו במיין השלמת שעד  ולפיכך כל התקופות

  ב לחוק המכר.6בסעיף  לרישום הבית המשותף, כאמור התקופות

ק ו במיין, אך ורת לעיל, לא יבואכי בחישוב תקופות הרישום האמורויובהר 

ישום גרם עקב סיבות תקופות שהחברה הוכיחה לגביהן כי העיכוב בביצוע הר

וע את קיומן.שלא בשליטתה והיא לא יכלה למ 

וב, חופשי מכל ח הממכרהיה יעל שם הרוכש  בממכרזכות הבעת רישום    ) 2

במקרה  ל הקרקעעיקול, משכתא או זכות לצד שלישי (למעט זכות בעשיעבוד, 

 5.5, ולמעט הערת האזהרה כאמור בסעיף הלישווקה ע"י המל קרקע שש

הסכם זה ופרט לכל חוב, שהרוכש קיבל, כמפורט ב ), פרט למשכתאותםלהסכ

די הרוכש שעבוד, עיקול, וזכות צד שלישי אחרת אשר וצרו ו/או גרמו על י

  .בממכריות הרוכש ו/או באחריותו ו/או שהוטלו על ידי צד שלישי על זכו

 םהחברה תהא זכאית להוציא מן הרכוש המשותף שטחים וחלקים לשימושי   ) 3

מסוימים כגון מעבר, חיה, מיתקים שוים הקשורים בשימושם של בעלי 

ב צ"פורט במפרט הממכ היחידות בבית, חברות אספקת שירותים וכיו"ב

. כן תהא החברה זכאית לייעד שטחים מן הקרקע כמספח ב' להסכם זה

 ו לשימוש עבור מיתקים כגון אטותשבילים, חיה וכיו"ב, אלשימוש ל

כלים לאספקת גז מרכזי, בין אם השימוש י, מ)לולאריותטות סולמעט א(

מבים אחרים המתקים ישמשו את הבית ביחד עם  םקשור בבית ובין א

 כמפורט במפרט המצ"ב כספח ב' להסכם זה ים במסגרת הפרויקטהמוקמ

  .כם זהפי הסזכויות הרוכש על  ובלבד שלא תפגעה



  

 

 כי דין ונוטריוניםן ושות' עורמ.פירו

21

ת לייחד שטחים מתוך החברה תהא רשאיע"י החברה כי  הודע לרוכשבכלל זה,    ) 4

הרכוש המשותף של הפרויקט לצורך הקמת חדר לשימושה של חברת 

ק תקשורת אחר. מבלי לגרוע החשמל/חדר טרפו ו/או לשימוש בזק/ספ

וזכויות מעבר), מהוראות הסכם זה (לרבות מהוראות בדבר זיקת האה 

רת החשמל לחדר הרוכש שלא להתגד למתן גישה חופשית לטובת חבמתחייב 

, במפרט המצ"ב כספח ב' להסכם זהוכמפורט  שיהיה מיועד לחברת החשמל

שיקול דעתה הבלעדי של  ולאפשר לה מעבר חופשי ככל שיהיה בכך צורך, לפי

ו/או  מפרט המכרככל שמיקום החדר ישתה  לעומת מיקומו ב חברת החשמל.

האמור היו בכפוף  . בכתב לרוכשעל כך , החברה מתחייבת להודיע תבתוכיו

אין בהודעה כאמור כדי לכך שלא תפגעה זכויות הרוכש על פי הסכם זה. 

 .דיןכל על פי רוכש ל העומדתו/או תרופה לגרוע מכל זכות 

לפי קביעת  כל ו/או חלק מההוראות המפורטות בסעיף זה יחייבו את הרוכש,   ) 5

או רישום שטר , גם לפי רישום הבית המשותף ו/הסבירל דעתה החברה ושיקו

בלשכת רישום המקרקעין, ויכללו, לפי  ממכרהלגבי  – לפי העיין –החכירה 

החכירה ו/או בחוזה  בחירת החברה, בתקון הבית המשותף ו/או בשטר

 החכירה.

ושל ותף של הבית מוסכם כי החברה תהא רשאית לחלק את הרכוש המש   ) 6

ובין ראות הדין ובכפוף להו הסביר בהתאם לשיקול דעתההוספים הבתים 

, והכל ובבתים הוספים השאר בהתחשב באופי השוה של הדירות בבית

ים רו בידי החברה חלקיובהר כי לא יוות .כמתואר במפרט המצורף להסכם זה

 מהרכוש המשותף.

ע לו שבבית מספר בתים אזי ידומ רכבמו כי ככל והפרויקט יהיה הודע לרוכש   ) 7

ף לכלל הבתים (הבית והבתים הוספים) ישו רכוש משותף לבית ורכוש משות

    על הקרקע.שייבו 

   

 זכות חכירה ללא רישום בית משותף . 13

 בוטל.  .א

בהתחשב בכך  הוצהר והוסכם בין הצדדים כי הצדדים מאשרים אחד למשהו כי  .ב

עיף מים הזכרים בסרות חוקית לביצוע הרישושהחברה הודיעה לרוכש שאין כעת אפש

ביצוע הרישומים ה"ל, הרוכש רה לקבוע תאריך מראש ללעיל ואין באפשרות החב 12

לאחר רישום  לכך, ומשפטית מסכים שהרישומים יתבצעו לכשתהיה אפשרות חוקית

או של שטחי הקרקע שבהם כלולה הקרקע עליה/ם מוקם  החלוקה של הקרקע תכית

, רוהכל בכפוף למועדים הקבועים בחוק המכ יןיהעלפי  ,ובו הבית פרויקטה םאו הוק

, ובלבד שהעיכוב משחרר את החברה מכל אחריות באשר להשהיית הרישומיםהרוכש ו

מבלי שהדבר יגרע  ר באשמת החברה ו/או שאיו תלוי בחברה, וזאתצלא ו

ן במידת ו להקטילמוע אלקוט באמצעים סבירים על מת מהתחייבותה של החברה 

שתיווצר  לאחר זמן סביר לטפל בביצוע הרישומים ה"ל תוךוכן ת העיכוב האפשר א

, פעול לצורך רישום הבית כבית משותף בפקס הבתים המשותפיםהאפשרות החוקית ל

  ין.בהתאם להסכם זה ובהתאם לכל ד
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מוסכם במפורש כי החברה זכאית להמשיך ולבות על הקרקע ו/או חלקי קרקע   .ג

וספים ו/או קומות ו/או חל וספים שיאוחדו עם הקרקע יםה בתים ו/או מבקי מב

, כל זאת בכפוף לקבלת האישורים המתאימים ו/או בבתים הוספים וספים בבית

ור לעיל, גם להשתמש ברכוש והחברה תהיה רשאית לשם האמ מהרשויות המוסמכות,

הבית המשותף ואת חלקי המשותף של הבית ו/או לשות את התקון וצו רישום 

ו/או את חוזה (לפי העיין) רה יחידות בבית וברכוש המשותף ו/או את שטר החכיה

ובלבד  ולכלול כל בית וסף שייבה במסגרת הבית המשותף(לפי העיין) החכירה 

  .תיפגעהא ל בממכרשזכויות הרוכש 

ו/או של בעל  שכל חלקי הבית ו/או הקרקע הם רכושה הבלעדי של החברה הודע לרוכש  .ד

, בתאים כראות עייהםיהיו רשאים לעשות בהם ולהעבירם למי שירצו ו הקרקע אשר

, מבלי שהרוכש יהיה רשאי לבוא בטעה כלשהי אליהם בקשר בכפוף להוראות המכרז

כי  הודע לרוכשעל פי ההסכם. כן  בממכרשל הרוכש  לכך, ובלבד שלא יפגעו זכויותיו

ייחשבו כרכוש משותף  פרטאשר מפורטים במאו הבית רק אותם חלקים של הקרקע ו/

  .הוספיםו/או הבתים  של הבית

הרשות בידי החברה להצמיד חלקים מהקרקע ו/או מהבית לרבות קירות חיצויים,   .ה

מוצלות וקיימות לפי גמר חתימת ין (שא מרתפים, גגות ו/או חלק מהם, זכויות ביה

מס' ו/או לבית רישומית ביחידה או ל רהדיעל הגגות ל כלל הסכמי המכר בפרויקט)

בכפוף  כפי שתמצא לכון ו/או בבתים הוספים תבבירישומיות יחידות דירות או 

לא תפגעה זכויות הרוכש על פי שו , ובלבד שיעשה בהתאם למפרטלהוראות כל דין

 .ההסכם

יין, מובהר כי זכויות ביה שמועד היווצרן היו לאחר שהמוכר מכר את כל הדירות בב

  .ורק לבעלי הדירות בביין תהייה שייכות אך

  

 בוטל . 14

 

כי בכפוף לקיום מלוא התחייבויותיו של הרוכש על פי הסכם זה,  ,ייבתהחברה מתח . 15

ף בית כבית משותלאחר רישום ה חודשים 6 תוךעל שם הרוכש  בממכרזכות העביר את ת

או  , משכתאל חובמשוחרר מכל שעבוד, עיקו כשהממכר וזאת, ובהתאם להוראות הדין

וככל להסכם  5.5כאמור בסעיף פרט להערת האזהרה צד שלישי, התלויים בחברה, זכות 

הל (כפוף להלי ילחוזה חכירה שייחתם בין הרוכש למפרט הל, יוהקרקע היה קרקע מ

ובכפוף לאמור בסעיף  להלן) 22(כמפורט בסעיף  ספח זהזכרת בלמשכתא ההל), יהמ

 זיקות האה.בר בד 16סעיף וישום תקון להלן בדבר ר 16

 

 הרוכש מתחייב:   . 16

מקרקעין ובפי כל רשות ומוסד אחר או במשרד עוה"ד כת רישום הלהופיע בלש  .א

תואם שיזה, בתאריך ספח והמשכתא, כאמור ב הממכר המפורטים להלן, לשם רישום

אם ברה, החם עעו"ד שיטפלו בביצוע הרישומים ה"ל  החברה או על ידיידי על  עימו

שית של הרוכש דרש הופעתו האייח הזכר בהסכם זה תוהכ- יפוייעל אף מסירת 

  פיהם. ב
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 ובכפוף למועדים על פי דין להמציא לחברה ו/או לעוה"ד לפי דרישתם הראשוה  .ב

השתתפויות ת כל המסים, הארוות, ההיטלים, תעודות המעידות כי הרוכש שילם א

כון וביה ולרשות , לוועדה המקומית לתשלהותשלומי חובה אחרים המגיעים לממ

להלן, וכל תעודה אחרת  25 -  ו 23אמר בסעיפים פות ל, בכפיהממכרבגין  המקומית

 הממכרשיהיה צורך בה או שתידרש על ידי לשכת רישום המקרקעין בקשר לרישום 

 א בלשכת רישום המקרקעין על שם הרוכש.שכתוהמ

כי יחד עם רישום צהר והוסכם בין הצדדים הצדדים מאשרים האחד למשהו כי הו

לגבי החלק היחסי  זכות הרוכשרשם ית המקרקעיןבפקסי  זכויות הרוכש בממכר

 ים/תן ביחס לביתיבחלק הרכוש המשותף הצמוד לדירה כפי שייקבע בצו הרישום שי

  .ולמפורט במפרט ובתכיות המצ"ב להסכם זה קעיןחוק המקרבהתאם ל

  

 ותקון זיקות האה . 17

א ם בין הצדדים כי החברה תההו כי הוצהר והוסכהצדדים מאשרים האחד למש  .א

לרשום בפקסי המקרקעין בלשכת רישום המקרקעין זיקות האה במובן חוק  זכאית

לכלי רכב לכי רגל ו/או ין השימוש להויהמקרקעין לזכות ו/או לחובת הקרקע לע

ת , אם יהיו כאלה, וזכויווהוא הדין בקשר למקומות החיה המהרחוב לקרקע או אלי

 ב. מעבר לצרת, כבלי חשמל, קווי תקשורת וכיו"

ו/או  דרך הביתיתכן ו מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר ומודגש בזאת כי

כב לטובת בתים שכים ולטובת תוקה זכות מעבר להולכי רגל ו/או לכלי ר הפרויקט

חום ות חיה בתשרות כי מקומוכי קיימת אפאחר למקום או חייה  גישה למקומות

  .ם בפרויקטהאחרים המוקמי בתיםהיוקו לדיירי  הקרקע

קרקעין, בדבר הסדר השימוש החברה תהיה זכאית לרשום תקון במובן חוק המ  .ב

ית המשותף יהיה מורכב הוצאות ההחזקה של הרכוש המשותף בין שהב וחלוקת

ול , וכן לכלול בו לפי שיקשהבית המשותף יהיה מורכב ממספר בתיםמהבית לבדו ובין 

הוספות המחייבות את הרוכש הוראות את כל הובכפוף להוראות הדין,  הסביר דעתה

והכל בהתאם ובכפוף  ו/או הבית ו/או הקרקע על פי האמור בהסכם הממכרן ילעי

 .להסכם זה לאמור במפרט המצורף

חולו הוראות זה בלשכת רישום המקרקעין, י ספחלאחר ביצוע הרישומים הזכרים ב  .ג

 ., ככל ורשםשרשם שטר החכירה

שלא תפגעה זכויות הרוכש עפ"י הסכם זה ובלבד  כךל ףהאמור לעיל היו בכפו  .ד

לעומת דיירים בביין שהים בעלי זכויות בכסים מסוגו  שהרוכש לא יופלה לרעה

 הממכר.של 

  

 התמורה . 18

רה את מחיר בתמורה להתחייבויות החברה בהסכם זה, מתחייב הרוכש לשלם לחב

 - פרד ממו (להלןהרצוף להסכם והמהווה חלק בלתי " ג"ט בספח כמפור הממכר

  )."הממכר"מחיר 

 ."ג" יהיה צמוד כמפורט בספח הממכרמחיר   .א

הסכם זה יחול על  מוסכם בין הצדדים כי מס ערך מוסף המוטל על העסקה שוא  .ב

 ."ג"הרוכש כמפורט בספח 
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 בטוחה להבטחת כספי הרוכש . 19

המכר (הבטחת השקעות של רוכשי פי הוראות חוק לו שעל  הודעמצהיר כי  הרוכש

על החברה להמציא לו  ")הבטחת השקעות חוק המכר" - (להלן 1974 -  תשל"ה דירות),

יפורטו להלן, לאחר את אחת מהבטוחות הקבועות בחוק המכר הבטחת השקעות, ש

  ספח התמורה: , כהגדרת מוח זה בהממכרממחיר  7% - ששילם לחברה למעלה מ

  ת בקאית;ערבו  .1  

ים ותו בחוק הפיקוח על שירותים פיספוליסת ביטוח אצל מבטח כמשמע  . 2  

  , והרוכש יצוין כמוטב על פי פוליסת הביטוח;1981- (ביטוח), התשמ"א

כם או חלק יחסי מהקרקע שעליה בה הבית, ההס שוא הממכרשיעבוד של   .3  

ות שאישר לכך רוכש או לטובת חברת אמבמשכתא בדרגה ראשוה לטובת ה

  שר השיכון;

או לגביי חלק יחסי מהקרקע שעליה בה הבית,  הממכר הערת אזהרה על  .4  

ו/או על  הממכרלחוק המקרקעין ובלבד שלא רשמה על  126בהתאם לסעיף 

עיקול ו/או זכות של צד שלישי שיש להם  י בבית שעבוד ו/אוהחלק היחס

מוקם הפרויקט או חלק זהרה; ככל והקרקע עליה עדיפות על הערת הא

ל ולא יתן לרשום הערת אזהרה על הדירה הימהפרויקט היה קרקע מ

כאמור, ייחתם חוזה חכירה בין הקוה לבין רשות מקרקעי ישראל בהתאם 

   לתאי חוק המכר.

או בחלק יחסי מהקרקע שעליה בה  בממכררישום הבעלות או זכות אחרת   .5  

ים מכל שעבוד ו/או עיקול ו/או זכות של או הקרקע קי הממכראשר הבית, כ

  ישי;  צד של

  

20 .  

במועד חתימת הסכם זה, ובכפוף להוראות הסכם זה ולהוראות חוק  הרוכש מצהיר כי  .א

כי הבטוחה שתומצא לרוכש תהיה המכר הבטחת השקעות, הודיעה לו החברה בכתב 

תאם "), בההבטוחה" - (להלן דבלב ערבות בקאית או פוליסת ביטוחבטוחה מסוג 

לרוכש תהיה בגין סכומים שתופק הבטוחה להוראות חוק המכר הבטחת השקעות. 

, בהתאם להוראות חוק המכר הבטחת הממכרשישלם הרוכש לחברה, על חשבון מחיר 

 השקעות.

ת עמלת הפקת הבטוחה אשר תופק לטובתו התמורה כוללת אהודע לרוכש כי   .ב

תשלם בשביל הרוכש וכי החברה  חוק המכר הבטחת השקעותא.(ב) ל3בהתאם לסעיף 

  .לצורך כיסוי חיובו של הרוכש על ידי הבק המלווה לבק המלווה ועבורועמלה זאת 

לשות  ירסבהרוכש מסכים בזה כי החברה תהא רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה ה  .ג

, ולהפך דלבב מסוג ערבות בקאית בבטוחה מסוג פוליסת ביטוח ו/או להחליף בטוחה

ובלבד  )לופית""הבטוחה הח - (להלן ות חוק המכר הבטחת השקעותבכפוף להורא

. עם היווצרות הבטוחה החלופית תיחשב הבטוחה שמסרה על כך הודעה לרוכש

ימה כלשהי מצד הרוכש. הרוכש המוחלפת בטלה ומבוטלת ללא צורך בהסכמה או חת

  שא בהוצאות החלפת הבטוחה.ילא י
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או בהתקיים ת הסכם זה, פ"י הוראועעל שם הרוכש, הממכר ם עם השלמת רישו  .ד

לרוכש, בממכר החזקה  הסרישו, ולאחר שמגים בבק המלווה, ככל שהתאים ההו

וקן מפעם בוסחו היום או כפי שית התאים הקבועים בחוק המכר והתמלאש ובלבד

או ית תיחשב כל בטוחה אחרת, לרבות ערבות בקאלפי המוקדם בייהם,  לפעם,

ללא צורך ה החברה לרוכש על פי הסכם זה בטלה ומבוטלת שתפוליסת ביטוח 

כל זאת מבלי לגרוע מהתחייבות הרוכש  בהסכמה או בחתימה כלשהי מצד הרוכש

 אחד מה"ל.להשיב לחברה את המסמך היוצר את הבטוחה בהתקיים 

ל הסכם זה, הבטוחה החלופית ו/או במקרה של ביטוהבטוחה ו/או במקרה של מימוש   .ה

 כותו בגין הסכם זהש למחוק את הערת האזהרה שרשמה, אם רשמה לזמתחייב הרוכ

הל ו/או בכל מרשם אחר יו/או למחוק כל הערה שרשמה לטובת הרוכש בספרי המ

ת כי בסיבות אלה תהיה החברה סכים בזאוהרוכש מלפי העיין,  בגין הסכם זה,

ו/או  אמורכ הרהלשם מחיקת הערת האז "ד"ח ספח והכ יבייפורשאית לעשות שימוש 

 .ביטול חוזה החכירה

יחתום הרוכש במועד מסירת החזקה על מסמך הבק פי דרישת החברה, - על מוסכם כי  .ו

לפתה בהתאם , המסדיר את ביטול הבטוחה והח"1ספח "הכדוגמת המסמך המצורף כ

  לחוק המכר.

, בהתאם לחוק המכר ההבק המלוותמסור לרוכש מכתב החרגה מותה מאת החברה   .ז

והקובים באותו  המלווהק בב חת השקעות, לפיו בהתקיים התאים ההוגים הבט

 .")מכתב החרגה המותה" - (להלן הממכרמכתב, לא ימומש השעבוד, אם ימומש, על 

  .עלות הפקת מכתב החרגה מותהיובהר כי, הרוכש לא יישא ב

לספח  18הבטוחה כאמור בסעיף מבלי לגרוע מהתחייבות החברה להמציא לרוכש את   .ח

בהסכם ליווי פיסי בק מלווה עם  רתתקש/החברה התקשרה כי, הודע לרוכשזה, 

, כהגדרת מוחים אלו בחוק המכר הבטחת שוא הסכם זה למימון ביית הבית

על  הבק המלווהלטובת  ו ו/או ירשמווכי רשמ") הסכם ליווי" - השקעות (לעיל ולהלן

 הקרקע שעבודים. 

ורט בספח ומים שעליו לשלם לחברה בגין מחיר הממכר, כמפלרוכש, כי כל התשלידוע 

תמסור לרוכש ולא יתן  ברי תשלום שהחברההתמורה, ישולמו אך ורק באמצעות שו

ב שלא לשלם סכום כלשהו לחברה יהיה לשלם בכל דרך אחרת שהיא, והרוכש מתחיי

פקת רה תישא בעלות הכי החביובהר . בגין התמורה אלא באמצעות שוברי תשלום

  פקס שוברי התשלום.

יתים  ששוברי התשלום ה"לם לכך מסכי ואוה ווע ליד כי ,בזאתהרוכש מאשר 

לתשלום בכל הבקים וכי במקרה שהשוברים ישולמו בבקים אחרים, זיכוי חשבון 

  .עסקים מיום ביצוע התשלום, עם ערך של יום התשלוםפרויקט יבוצע לאחר שי ימי ה

ולהשיב  בשלמותו,שוברי התשלום ה"ל ור אצלו את פקס הרוכש לשמעוד מתחייב 

   ., מכל סיבה שהיאואת כל שוברי התשלום שלא שולמו על יד לחברה

ה, ברה לממוכי בסמוך לחתימת הצדדים על הסכם זה, תמסור הח הודע לרוכש  .ט

כם עמו אשר כהגדרתו בחוק המכר, ככל שתידרש, הודעה בדבר התקשרות החברה בהס

וכל דרישה אחרת ג הבטוחה שיתה לרוכש, פרטי הקרקע תר את סותפרט בין הי

 שתהיה לממוה.
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לו וכי הוא מסכים לכך שרישום הערת אזהרה בלשכת רישום הודע הרוכש מצהיר כי   .י

ו/או כל הערה ו/או התחייבות כלשהי בספרי המיהל  המקרקעין בגין הסכם זה

ויבוצע ע"י החברה ו/או  (בכפוף לביטול הבטוחה) יתאפשרו לאחר מסירת החזקה

מובטח  ה בלבד. ואולם מובהר, כי בכל מקרה הרוכש יהאבתיאום מראש עם החבר

 בהתאם לחוק המכר הבטחת השקעות.

 

על ם, המסים והסכומים החלים וכן תשלום כל יתר התשלומיהממכר תשלום מחיר  . 21

תאים כאמור בהסכם זה, הים  הרוכש על פי הסכם זה וכן תאי התשלום ומועדיהם

ו על פי הדין עקב ת לחברה עפ"י ההסכם ו/אלכל תרופה אחרת המוקי יסודיים ובוסף

כמפורט , פיגוריםריבית  הפרתו, לרבות הזכות לביטול ההסכם, ישלם הרוכש לחברה 

 ."ג" בספח

 

 ושיעבוד המקרקעין ליווי פיסי לפרויקט . 22

 ")הסכם הליווי(בהסכם זה: " סי לפרויקטיפהליווי סגרת הידוע לרוכש כי במ  .א

שון בדרגה וללא הגבלה ירשם שעבוד קבוע ושוטף רא רשם ו/או - כמפורט בהסכם 

בסכום על כל זכויותיה של החברה בפרויקט לטובת הבק המלווה. לצורך כך, החברה 

ובכל מסמך אחר שדרש/ שעבוד את זכויותיה בקרקע המחה על דרך חתה/תהמ

מהל, יתה או תיתן יה קרקע ידי הבק. בוסף, ככל והקרקע ה שיידרש על

 הבק המלווה במהל. יבות לרישום משכתא לטובת התחי

הרוכש מוותר על כל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה בין בעקיפין ובין 

לשעבוד ו/או למשכון ו/או להתחייבות לרישום משכתא שהחברה רשמה/  במישרין

געה זכויות הרוכש על פי ובלבד שלא תפ ק המלווה, ככל שתידרשבת הבתרשום לטו

  .לעיל 20ור בסעיף לידי הרוכש כאמובכפוף להמצאת הבטוחה  סכם זהה

ו ועקי יוויידוע לרוכש כי במסגרת התקשרותה של החברה עם הבק המלווה בהסכם ל  .ב

כויותיה וחובותיה , בין היתר, זכויות לבוא בעלי החברה בכל הקשור לזלבק המלווה

קרה בו החברה תפר את בתוספת זמן מתאימה מטעם הבק, במזה,  כקבוע בהסכם

  המלווה. יותיה בהפרה יסודית כלפי הבקהתחייבו

כים, מאשר ש מסהרוכ ,לעיל 20בכפוף להמצאת הבטוחה לידי הרוכש כאמור בסעיף 

מו עדיפה על ומצהיר בזאת כי ידוע לו שזכותו של הבק המלווה או כל מי מטע

ת בקשר עם הפרויקט ובוזכויותיו וכי הוא יהיה רשאי להעביר את הזכויות ו/או הח

ט במקרה ולהמשיך, לפי בחירתו, בעצמו ו/או באמצעות אחרים בהקמת הפרויק

הבק המלווה בגין הקמת וביצוע הפרויקט  שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה כלפי

יה בשיקול היה של הבק המלווה בלבד ותלום להסרת ספק מובהר כי זכות זו ואול

ק הימו על ידי כות לדרוש את השלמת הפרויקט או כל חלדעתו בלבד ואין לרוכש כל ז

  הבק.

י הוא הרוכש מצהיר כ ,לעיל 20בכפוף להמצאת הבטוחה לידי הרוכש כאמור בסעיף 

, ובלבד שלא ם לאמור לעיל וכי ימשיך לקיים התחייבויותיו על פי הסכם זה מסכי

רוכש את הסכמתו בחתימתו על הסכם זה, ותן ה תפגעה זכויותיו על פי הסכם זה.

ל והוא מתחייב שלא להתגד לרישום פורטים לעילרישום השעבודים המהבלתי חוזרת 

  .לעיל 20כאמור בסעיף  די הרוכשת הבטוחה ליבכפוף להמצאזאת ו בכל דרך שהיא
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לכך שהבק המלווה יפיק לרוכש אישור המשחרר את זכויות החברה מתחייבת לגרום   .ג

 - (להלן המלווה שעבוד ו/או התחייבות כלפי הבקל מכהרוכש בממכר שוא הסכם זה 

ובהתאם  במצטבר ובלבד שהתקיימו כל התאים הבאים "מכתב החרגה קי")

מסרה לרוכש; (ב) הרוכש (ו/או החברה  : (א) החזקה בממכרהמכרחוק  וראותלה

מכוח ייפוי הכוח הבלתי חוזר וטריוי) חתם על חוזה חכירה עם המהל בקשר לממכר 

או הבטוחה החלופית מסרו /ל ודרש לכך) / רשמה הערת אזהרה; (ג) הבטוחה ו(ככ

לעיל. לאחר שהתקיימו כל  .ו19עיף כמפורט בס 1לאמן או לחילופין חתם ספח ה'

התאים לעיל במצטבר וכגד החזרת הבטוחה ו/או הבטוחה החלופית לבק המלווה על 

יובהר כי, הרוכש לא יישא .  קיידי האמן, תמציא החברה לרוכש מכתב החרגה 

 החרגה קי. בעלות הפקת מכתב

ח זה ת מוכהגדרהחברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, להתקשר עם הבק המלווה,   .ד

 לעיל  בהסכם לליווי בקאי של הפרויקט, ובמקרה כזה, יחולו הוראות סעיף זה להלן. 

כש לשלם לחברה בהתאם להוראות חוק המכר הבטחת השקעות, התשלומים שעל הרו  .ה

תמורה, ישולמו אך ורק באמצעות שוברי תשלום בגין מחיר הממכר, כמפורט בספח ה

 - לם בכל דרך אחרת שהיא, ובמקרה כזה יה לשתן יהשהחברה תמסור לרוכש ולא י

הרוכש מתחייב שלא לשלם סכום כלשהו לחברה בגין התמורה אלא באמצעות שוברי 

 תשלום. 

סרו אחד משוברי התשלום שמ יד קריא וברור על גבי כלהרוכש מתחייב למלא בכתב 

ן את ר, וכומספר תעודת הזהות שלו בהתאם לתוים שצויו בהסכם המכלו את שמו 

 להפקיד את מלוא התמורה עבור רכישת הדירההסכום לתשלום. הרוכש מתחייב 

 שאת ייעודי לפרויקטוהוא חשבון  בחשבון הפרויקט באמצעות שקלים חדשים בלבד

אי לפרויקט ומסירת פקס טיו תמסור החברה לרוכש עם תחילת הליווי הבקפר

אי לשלם כל תשלום שהוא שריהא הוא לא ) וכי "חשבון הפרויקט" :(להלן השוברים

על ידיו אלא רק על דרך של הפקדתו בחשבון הפרויקט באמצעות  הממכרבגין רכישת 

המתייחס המלווה  בקהל ידי התשלומים שיוצא ע פקסהכלול בתשלום על פי שובר 

כתב התחייבות שהרוכש חתם קודם לכן על  ובכפוף ובתאי ואשר יימסר לו לממכר

המעיקים ליווי לפרויקטים מהסוג  בקיםב וסח המקובלהמלווה ב הבקלטובת 

הדון ואשר יהווה חלק בלתי פרד מחוזה זה, ובלבד שזכויות הקוה בדירה עפ"י 

  .חוזה זה לא תפגעה

הכולל שוברים המלווה  בקההמוח "פקס התשלומים" משמעו פקס שיוצא על ידי 

, את פרטי הפרויקט, את לתשלום הושאים עליהם את פרטי הדירה שרכש הרוכש

תו בפקס התשלומים דרשת על פי הוראות פרטי חשבון הפרויקט וכן כל מידע שהכלל

  .שיהיו מעת לעת המפקח על הבקים כפי

מסים ו/או כל תשלום אחר שאיו משולם לחברה  בגיןתשלומים פק, סר סן הלמע

  רי התשלום. מהתמורה ישולמו ישירות אל הגורם המתאים ולא באמצעות שובכחלק 
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כי רק תשלומים שישולמו על ידו לחשבון הפרויקט באמצעות תשלומם על  רוכשידוע ל  .ו

 18בסעיף  כמפורטבטוחה  מים יזכו אותו בקבלתפי שוברים הכלולים בפקס התשלו

וכי כל תשלום שישולם על ידיו בכל דרך ואופן שהם, אפילו לתאים כלליים אלו לעיל 

שלא באמצעות שובר התשלום ו/או גם אם שולם  קטויפראם שולם בפועל לחשבון ה

ך בגין אותם תשלומים שלא שולמו על דר בטוחהלא יזכו אותו בקבלת  החברהלידי 

   ות שובר התשלום.באמצע פרויקטהשל הפקדתם לחשבון 

מותית בקיום  הוכי הוצאתהבק המלווה  ל ידיתעשה ע בטוחהשהוצאת ה רוכשידוע ל  .ז

כתב התחייבות לטובת הבק המלווה על לרבות חתימתו  סכם זהל פי ההתחייבויותיו ע

לפרויקטים מהסוג הדון ואשר יהווה חלק  בוסח המקובל בבקים המעיקים ליווי

ות הורא עפ"י שקבע בוסח הבק כלפי התחייבות וכן על כתבה זה, רד מחוזבלתי פ

"י חוזה זה לא ובלבד שזכויות הקוה בדירה עפ, להסכם 1ו כספח המכרז ומצ"ב

 .תפגעה

שיוי או ל כ ויעשלא  םהסכם זה ה כי החל מתאריך החתימה על ,יםמתחייב צדדיםה  .ח

 .זה על ספחיוהסכם לתוספת 

יבחר להמשיך ה כלפי הבק המלווה והוא ד בהתחייבויותישהחברה לא תעמובמקרה   .ט

, אירשהמלווה  בקהצוע או בהקמת הפרויקט יהיה יעות אחרים בבבעצמו או באמצ

או שיוחלט על ידי הבק בלבד להמשיך  הוחבטאת סכום ה רוכשלפי בחירתו לשלם ל

ק בהוזאת בכפוף לכך ש הממכרלביית  רוכשכלפי ה חברהבהשלמת התחייבויות ה

קופה של תשעה המלווה ישלים את הפרויקט במועד המסירה כהגדרתו לעיל, או תוך ת

חר מבייהם, אלא אם ביהמ"ש קבע חודשים מיום שמוה כוס כסים לחברה, המאו

או לכל מי מטעמו את כל  המלווה מתחייב לשלם לבק רוכשכפוף לכך שהבואחרת, 

ולבצע את התחייבויותיו זה סכם פי העל  חברהל מהרוכשהסכומים המגיעים ושיגיעו 

 .ו כל מי מטעמו כאמוראהמלווה על פי ההסכם כלפי הבק 

ן הסכם זה כבטל והזכויות מכל מי חשב, יכשבטוחה על ידי הרובמקרה של מימוש ה  .י

ה פויה מכל אדם רידכשה הולחזקת חברהתחזורה ל בממכר רוכשוסוג שהוקו ל

, הקשורים ו/או תלויים ברוכש לשהי לטובת צד ג'וחפץ, וכן מעיקול, שעבוד או זכות כ

למעט כאלה הקשורים ו/או תלויים בחברה ו/או ו, לווההבק המ למעט זכויות

ב 33יבויות החברה על פי סעיף האמור היו בכפוף למילוי התחי ם בחברה.שמקור

 הלן.ל

 בטוחה,כי העברת זכויותיו ביחידה לצד ג' תגרום מאליה לביטול ה רוכשידוע ל  .יא

 .לעיל בכפוף לכל דין האמור

לפי  בממכראזהרה לגבי זכויותיו מתחייב בזאת, לא לרשום כל הערת  רוכשה  .יב

. ווההבק המלעין לטובת שעבוד שהוא על המקרקרשם משכתא ו/או כל ישת

בטוחה, אלא בהתאם מצהיר בזאת, כי במקרה של הפרת סעיף זה, תתבטל ה רוכשה

 .להוראות הסכם זה

מסיבה כלשהי, מיד עם  זה ודיע לבק על ביטול הסכםבזאת, להמתחייב  רוכשה  .יג

 ביטולו.

, הואיל זה סכם, כי לא יוכל לחזור בו מההתחייבויות כאמור בהרוכשידוע ל  .יד

 בהן. יותתלוהבק המלווה וזכויות 
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את הפרויקט ואת  עתידה לשעבד חברהמצהיר בזאת, כי ידוע לו שה רוכשה  .טו

כי אם לא ימלא אחר האמור  רוכשידוע לי וכהמלווה  לבק או חלקם המקרקעין

כספים כלשהם בקשר עם המלווה  לבק תחייב הרחבהיה התהסכם זה, כל עוד ב

את השעבוד על  המלווה בקה, לא יסיר ם הבטוחותבקשר ע ולרבות האשראי

עוד מאשר הרוכש כי הודע לו כי החברה רשאית  .רוכששרכשה על ידי ה דירהה

 בשעבוד מדרגה שיה לטובת גורםויותיו בפרויקט זכ ואתלשעבד את המקרקעין 

יין זה יחולו לפי הע 22הוראות סעיף ו הסכמת הבק המלווהכפוף למממן וסף ב

החברה תגרום לכך כי עם  .גורם המממן הוסףובשיויים המחוייבים אף ביחס ל

אף מהגורם  בלתי מותה קבלת מכתב החרגה מהבק המלווה יומצא מכתב החרגה

 ממן הוסף. המ

  האמור לעיל היו בכפוף להוראות שלהלן:

ה יובטחו על ידי כספי התמורה ששילם הקו ר כי מגוי ההגה בגיןבהיו  .א

המוכרת על פי חוק הבטחת השקעות, באמצעות הבק המלווה, כמפורט 

  בחוזה זה.

כן מובהר כי ככל שיירשם שעבוד בגין הדירה ו/או תירשם משכתא בגין   .ב

כתא או ו המקרקעין לטובת מיף, הרי שמיף תחריג מהמשהדירה ו/א

בק המלווה את הדירה , וזאת עם החרגת ההאמורים את  הדירהמהשעבוד 

מהמשכתא, ומיף תמציא לרוכש מכתב החרגה לפיו השעבוד לטובתה לא 

יחול לאחר שיתקיימו מלוא התאים הקבועים במכתב ההחרגה המותה 

 זה כספח יא'. ביחס לדירה והמצ"ב להסכם

ו/או  בלתי חוזרת לתת מידע לרוכשהחברה תיתן לבק המלווה הרשאה והסכמה   .טז

ט, ולרבות בדבר מטעם הרוכש, בדבר מתן ליווי פיסי לפרויקט, שם הפרויקלבק 

פרטי חשבון הפרויקט בו על הרוכש להפקיד את התמורה וכל זאת באמצעות מעה 

ה לעיין זה, ואשר מס' הטלפון המאפשר טלפוי לגורם אותו יקבע הבק המלוו

המלווה ת פייה ישירה לסיף הבק בשובר התשלום ו/או באמצעו גישה אליו יופיע

אתר האיטרט של הבק המלווה על ידי  בו מתהל חשבון הפרויקט ובאמצעות

 הקלדת פרטים מסוימים מתוך השובר. 

 

 המשכתא . 23

 ראל ו/או חברת ביטוח מוכרת בישראל רשאי לפות לכל בק מסחרי מוכר בישהרוכש   .א

 הלוואה לתשלום מטעם הרוכש ) על מת לקבל בבק"שהרוכ מטעם "הבק - (להלן

על חוזה ההלוואה, מטעם הרוכש ק בעם הוהרוכש מתחייב לחתום  התמורהחלק מ

 . מטעם הרוכש וכן על כל המסמכים האחרים המקובלים בבק

ייחשב כיום פרעון חלק  הרוכשעל ידי  תשלוםביצוע המוסכם במפורש כי אך ורק יום 

  עיל.ור לכאמ התמורהמ

לו שתאי לחתימת  הודעומאשר בזאת כי הר והרוכש מצהיר למען הסר ספק מוב

הבק מטעם הרוכש ייבות לרישום משכתא בוסח המקובל אצל התחהחברה על 

עצמי מהון  התמורהמ 10%הוא תשלום בפועל של לפחות  מטעם הרוכש לטובת הבק

  של הרוכש. 
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ה לגרירת אי להסכמת החברכים לכך שתלו והוא ומס הודעעוד מצהיר הרוכש כי 

של  לחברהום סכום הגרירה בתוספת תשללחברה של הוא תשלום  א קיימתמשכת

  מהון עצמי של הרוכש.  התמורהמ 10%לפחות  

חלק  ככל שהרוכש יממן את התמורה ו/אוהרוכש מאשר בזה כי החברה הודיעה לו ש

, מטעם הרוכש ידי הבק ההלוואה תיתן לו עלש מהתמורה על ידי הלוואה הרי

קאים הבתידי , ולפי שיקול דעתו הבלעדי ותוחזר על מטעם הרוכש מקובלים בב

מטעם  הרוכש לבק בתשלומים, וביתר התאים, ובכלל זה בטחוות ההוגים בבק

את כל הביטחוות מטעם הרוכש ק , ועל הרוכש לברר את התאים ולהמציא לבהרוכש

  .שמטעם הרוכ עליו לפרוע לבקואת כל התשלומים שיהיה 

תרשום ת בדירה על שם הרוכש, בלשכת רישום המקרקעין יוזכוהבמעמד רישום 

, בכפוף לכך מטעם הרוכש לזכות הבק זכות הרוכש בממכרהחברה משכתא על 

ע או הגיע הרוכש סכמות שיגי, בהתאם להשהומצאו לה המסמכים הדרושים לצורך כך

  .עם הבק מטעם הרוכש

הרוכש מתחייב לשלם את כל רשום את המשכתא ר לעיל, ככל שהחברה תהאמו על אף

משכתא ואת כל יתר ההוצאות והתשלומים שיהיו האגרות הכרוכות ברישום ה

מטעם  כרוכים באישור ההלוואה ובקבלתה, וברישום המשכתא לפי תאי הבק

  .הרוכש

על ידי הבק מטעם  כי לחברה אין כל אחריות בקשר עם מתן ההלוואה הודעש וכלר

 אם. סעיף זה, בכפוף לקיום התחייבויות החברה על פי ל כל המשתמע מכךהרוכש ע

ר לעיל, מתחייב הרוכש לשלם מאיזו סיבה שהיא לא יקבל הרוכש הלוואה כאמו

  ם.יד כל סכום וסכו" במועד הקוב לגהקוב בספח " הממכראת מחיר  לחברה

המשכתא האמורים לעיל יתים על  ואה ו/אולו שההלו הודעהרוכש מצהיר בזאת כי   .ב

שיקולים אשר קבעו על ידי מדית על פי קריטריוים ו (ככל וייתו) וייתי הבק יד

בלבד וכי על כן אין באמור בכל  מטעם הרוכש ) ו/או על ידי הבקביויהישראל (משרד 

.א. לעיל משום התחייבות 22 עיףהוראות הסכם זה בכלל ובמיוחד לא באמור בס

צד החברה כי לרוכש תיתן הלוואה ו/או משכתא כלשהי ו/או כי ההלוואה כלשהי מ

 .כלשהו מסויםכתא, במידה שתיתן, תהיה בסכום ו/או המש

ד העברת סכום ההלוואה לחשבון החברה היו לו שמוע הודעכמו כן מצהיר הרוכש כי 

בספח  יםהקבוע יםזה יועבר על פי המועד באחריותו הבלעדית ועליו לוודא כי סכום

  ."ג"

בק מטעם ולאחר שהרוכש המציא לחברה את כל מסמכי הפי בקשת הרוכש בכתב - על  .ג

תמסור החברה "), מסמכי הבק מטעם הרוכש" - הרוכש לרישום משכתא (להלן

המצאתם לחברה כשהם ימים ממועד  10תוך את מסמכי הבק מטעם הרוכש בש לרוכ

 .  ה, ככל שתהייהסבירות והמקובלות דה וזאת בכפוף להערותיהעל י חתומים

ת לטובתו לתשלום סכום ככל שהבק מטעם הרוכש יבקש לקבל הוראה בלתי חוזר  .ד

הרוכש  הבטוחה שהחברה תה לרוכש כמפורט בהסכם זה, תיתן לבק מטעם

ההוראה הבלתי חוזרת כאמור בהתאם להוראות הבק המלווה בוסח המקובל אצל 

 הבק המלווה.

 

 לומים אחריםמיסים ותש . 24
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הרכישה, כמשמעותו בחוק  לשלם לאוצר המדיה את מסהגיש דיווח והרוכש מתחייב ל  .א

שוא הסכם  העסקה, החל על 1963 - שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג מיסוי מקרקעין (

על ידי שלטוות המס.  ושקבע יםה, בסכום כפי שיקבע בחוק ובתקות על פיו ובמועדז

והמיועד  רה אישור על תשלום מס הרכישה האמורהרוכש מתחייב להמציא לחב

 .ובכפוף למועדים על פי כל דין מקור)(בהקדם האפשרי ןללשכת רישום המקרקעי

וכש בתשלומם לאוצר המדיה הר יחויבכל קס ו/או ריבית ו/או הפרשי הצמדה אשר 

  ה מכל סיבה שהיא, יחול וישולם על ידי הרוכש.בגין איחור בתשלום מס הרכיש

לום לפי דרישתם את הסכום הדרוש לתשמטעם הרוכש ש ישלם לחברה או לבק הרוכ  .ב

לעיל, בלשכת רישום המקרקעין, אם הרוכש  22אגרת רישום המשכתא הזכרת בסעיף 

 .לעיל 22במשכתא הזכרת בסעיף יקבל ההלוואה המובטחת 

בעמלת הפקת  בשביל הרוכש ובעבורו ישא, החברה תב לעיל.19כאמור בסעיף   .ג

 א.(ב) לחוק המכר הבטחת3טוחה אשר תופק לטובת הרוכש בהתאם לסעיף הב

 השקעות.

25 .  

הרוכש מתחייב לחתום חוזים עם חברת החשמל לשם חיבור הדירה לרשת החשמל, עם   .א

שת המים, לדירה וחיבור הדירה לרלאספקת מים תאגיד המים או הרשות המקומית 

שא בכל י. הרוכש ירתו לגזככל שיבחר לחבר די ועם חברת הגז לאספקת גז לדירה

ת ה"ל ועל ידי הרשות המקומית במעמד חתימת התשלומים הדרשים על ידי החברו

ת החוזים כאמור עבור הספקת והתקת מוה חשמל, מוה מים, מוה גז לרבו

מרכזייה וריכוז מוים, בהתאם לקביעת קדון, מקדמת גז, יקדון, תוספת פיאביזרים, פ

ן, וזאת כתאי מוקדם למסירת החזקה ימקומית, לפי העיהחברות ה"ל והרשות ה

של לידיו. אם שילמה החברה תשלום כלשהו עבור חיבור ו/או מוים  בממכרעל בפו

תשלום זה לחברה מיד עם קבלת דרישתה  כ"ל, מתחייב הרוכש להחזירחיבור הדירה 

צוע ימים מראש ובכתב בטרם בי 14ד שהחברה תה לרוכש התראה בת ובלב לכך

 .ה"ל התשלומים כאמור ושבמהלכם הרוכש לא ביצע את התשלומים

עלות החשמל והגז והביוב, עלות חיבור הביין לרשת המים,  ,כי למען הסר ספק יובהר

החשמל, חיבור  החברה, אך היה עלהחשמל, המים והגז,  הכה לחיבורים למערכותה

הרלווטיות, על חשבון הרוכש,  המים והגז לדירה יבוצע על ידי הרשויות ו/או החברות

כדי להטיל אחריות על החברה בגין ביצוע החיבורים ה"ל ואין בכל האמור בסעיף זה 

  ו/או בגין תשלומים בעדם.

לפי שהומצאו לה  בממכרמסור לרוכש את החזקה אם החברה, למרות האמור לעיל, ת  .ב

כאמור,  תחבר לגז)לחיבור הדירה לרשת המים החשמל והגז (ככל ייבחר לה אישוריםה

לא  יום מקבלת דרישת החברה לכך. 10יהיה הרוכש חייב להמציאם לחברה תוך 

ימים וספים  7תיתן לו אורכה של  –המציא הרוכש את האישורים כאמור לחברה 

תהא החברה זכאית ורשאית אם תתקין החברה חיבור זמי למים לדירה,  יאם.להמצ

אספקת המים לדירה אם לא יומצא לה האישור לתק את החיבור הזמי ולהפסיק את 

 .הודעה או התראה מוקדמת לאחר מתןהמקומית, וזאת המתאים מהרשות 

ור מים זמי אין באמור לעיל כדי להטיל על החברה חובה לספק ו/או להתקין חיב

  כלשהו לדירה ו/או לבית.
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ת חלקו וע מכל האמור לעיל, מתחייב הרוכש לשלם לחברה לפי דרישתה אמבלי לגר

חסי מסה"כ ההוצאות בגין היחסי בהוצאות צריכת המים בדירה, שחושב בשיעור י

שטחה היחסי של דירת הרוכש משטח כלל הדירות צריכת מים בחיבורים זמיים, לפי 

  . מים כאמורוזאת בכפוף להמצאת אסמכתאות בגין צריכת  אמורהמחוברות כ

  

 מחק . 26

27 .  

התשלומים  ולשלם את חלקו היחסי בכל החל מתאריך המסירה, מתחייב הרוכש לשאת  .א

, לרבות מעלית, מיתקים, ובבתים רת הרכוש המשותף שבביתובהוצאות אחזקת ושמי

מערכת  שותפת,מסד, חדר מדרגות, גג, מערכת ציורות המים ורשת החשמל המ

קיון (בחדר יפה או עגלות מיכלים, ביוב, גיה, קירות חיצויים, פחי אש סולרית,

ים לדיירי חצר), מאור בחדר המדרגות וכיוצא באלה כל השירותים היתהמדרגות וב

(ועד הבית) או  והבתים הוספים , לפי דרישת ציגות הביתוהבתים הוספים הבית

 החברה.

, ברכוש כרבממלהשתתף בתשלומים ה"ל אף אם הוא לא השתמש הרוכש יהיה חייב 

  המשותף או בשירותים ה"ל או בחלקם.

בחברה, ל ומועד מסירת החזקה יידחה מסיבות הקשורות ו/או תלויות מובהר כי ככ

  אזי טל התשלומים כאמור יהיה ממועד מסירת החזקה בפועל.

החברה  תישאסרה לרוכשיה, לגבי כל דירה שבבעלות החברה וטרם מכרה ו/או מ  .ב

 .א לעיל.26 עיףהזכרות בס מההוצאות בחלק היחסי

 

כל סכום שתידרש לשלמו  ,עם קבלת דרישתה לכך מיד ,הרוכש מתחייב לשלם לחברה . 28

על ידה בפועל בגין ההוצאות והאגרות הזכרות בהסכם זה לעיל והחלות על ו/או ששולם 

עירוית עבור התקופה החל מתאריך הרוכש וכן את סכום מיסי הרכוש והארוה ה

ל פי , על מת לאפשר את קבלת האישורים הדרושים לביצוע הרישום עהמסירה ואילך

 ההסכם.

 

ד שמדובר בחוב שאי תשלומו ע"י בלבלבצע תשלומים עבור הרכוש והחברה רשאית  . 29

הרוכש מתחייב בזה  את החברה בביצוע התחייבויותיה, ובמקרה כזה הרוכש עלול לעכב

תשלום החל על הרוכש על פי  יום מקבלת דרישתה הראשוה כל 14לם לחברה תוך לש

כהגדרת  , ככל שפיגר בתשלום,פיגורים ריביתוספת בת הסכם זה ושולם על ידי החברה

 .בספח התמורהמוח זה 

יובהר כי, לרוכש תעמודה כלפי החברה אותן טעות הגה שעמדו לו כלפי הושה 

  המקורי.

ימים מראש ובכתב  14יו בכפוף לכך שהחברה תשלח לקוה התראה בת האמור לעיל ה

  ביצע הרוכש את התשלום ה"ל.בטרם ביצוע תשלום כאמור ואשר במהלכם לא 

  

  אחזקת הרכוש המשותף . 30
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רוכש כי כון למועד חתימת הצדדים על הסכם זה, הרשות המקומית ו/או ל הודע  .א

השטחים המשותפים באמצעות  הועדה המקומית לתכון וביה לא דרשו להל את

דיירים ידרשו ע"י הרשויות להל את השטחים המשותפים חברת אחזקה. ככל שה

ותף תהיה ת חברת אחזקה, כי אז על אף האמור לעיל, ציגות הבית המשבאמצעו

 חייבת להתקשר עם חברת אחזקה.

ת כציגות הראשוה של הביהראשוים שיאכלסו את הבית ישמשו דיירים ה תשלוש   .ב

דיירים בהתאם להוראות חוק  ") עד לכיוס אסיפההציגות הראשוה(להלן: "

 המקרקעין.

ובהר בזאת כי עד למועד אכלוס הבית והבית/ים הסמוך/ים, על אף האמור לעיל, מ  .ג

תוחזקו השטחים והמתקים המשותפים ה"ל (או כל חלק מהם שבייתו הסתיימה) י

הדיירים הראשוים שיאכלסו את הבית, ו/או הציגות הראשוה על ידי הציגות ו/או 

 .תבית אחרציגות העיין, של הבית/ים שבייתו/תם הסתיימה, וזאת עד למיוי לפי 

  

   בלתי חוזר ח וטריויופוי כיי . 31

בוסח המצורף להסכם  ח וטריוי בלתי חוזרופוי כיי המציא לחברהכש מתחייב להרו  .א

תשיב לרוכש את עלות יפוי הכח כגד עם חתימת הסכם זה והחברה  "ד"זה כספח 

ח וכפוי היוהרוכש מסכים שהאשים והגופים ששמותיהם מפורטים בי בלההמצאת ק

ח ופוי הכיה"ל. יח והכ יבייפובאי כוחו לצורך הסמכויות היתות להם  ה"ל יהיו

חתימת  - לשם ביצוע הוראות הסכם זה וכל הובע ממו אך ורק ישמש בידי החברה 

 , המשכתאהרוכשעל שם  מכרבמהזכות , רישום (ככל ודרש) הלירה עם המחוזה חכי

 .זה ה ושאר הרישומים על פי הסכם, זיקות ההאלטובת הבק מטעם הרוכש

על פי  ח לבקש ולקבלוח יסמיך את מיופי הכופוי הכיבזה כי י כדי למוע ספק מוצהר  .ב

, הצמדות, זכויות בייה הוראות החברה כל שיוי או תיקון בצו רישום הבית המשותף

וכן למחוק  לבייה, ולחתום בשם הרוכש על הסכמתו לכל אלהוההיתרים הדרושים 

 .הליאזהרה בסיבות המפורטות בהסכם זה ו/או רישומים במ הערות

לשיויים כן יסמיך ייפוי הכוח את מיופי הכוח להגיש לרשויות המוסמכות בקשות 

בהיתרי הבייה ושיויים אחרים  הבתים,/ביתהחלה על הקרקע ו/או ה מתארבתכית 

 בתכיות הדירה, בתאי שלא יהיה שיוי לבתים/כלשהם הוגעים לקרקע ו/או לבית

  .ובהתאם להוראות המכרז

יצגו בכל בית יח להופיע בשמו של הרוכש ולוח את מיופי הכופוי הכיכן יסמיך יכמו 

לתי או מויציפלי ולהסכים יפוטית ובפי כל משרד או פקיד ממשמשפט או ערכאה ש

ובלבד  לבתים/ן, הסכם או פשרה המתייחסים לקרקע ו/או לביתבשמו לכל פסק די

ותיעשה  זה ל פי הסכםח לא תפגע בזכויות הרוכש עופוי הכיפעולה כזו על פי ישכל 

  .בכפוף לאמור בהסכם זה ובכפוף לכל דין

ו אחר התחייבויותיו על ח לא ישחרר את הרוכש מן החובה למלא בעצמופוי הכימתן י  .ג

בעצמו על כל המסמכים שיידרש לחתום עליהם על ידי החברה ולחתום  זה פי הסכם

 וה"ד בהתאם להוראות הסכם זה.ו/או ע

או בתוקף התעודה עימה הזדהה  בפרטי הרוכש םיישיו ולחודרש, בין אם ייככל וי  .ד

לרבות אם א לחברה , הרוכש מתחייב להמציפול פגם מכל סיבהיח יויפוי הכיובין אם ב

 עדכי. תקין וייפוי כוח וטריוי  - עם בקשתה  דהחברה פתה בבקשה אז מי
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 תהוראות כלליו . 32

ק את המקום עליו ובדלו ותראל היה לוככל ורצה בכך יכהרוכש מאשר ומצהיר כי   .א

מתחייבת להראות לרוכש החברה לבקשת הרוכש,  .ממכרוה הבתים/מוקם/הוקם הבית

  .מוקם ו/או הוקם ו/או יוקם הפרויקט קום עליומה הדירה 

על פי  כי בבית ישם שטחים ומתקים וספים, פרט לדירה המכרת לרוכש הודע  .ב

 מות חיה, דירה לדוגמא ואחריםהסכם זה, והמיועדים לשמש כדירות, מחסים, מקו

"הכסים  - (להלן , הכל כמפורט במפרט המצ"ב להסכם זההבים במסגרת הפרויקט

 .זה ובלבד שלא תפגעה זכויות הרוכש על פי הסכם )האחרים"

 לכל מי שתחפוץ םבבתי/מובהר כי החברה זכאית למכור את הכסים האחרים בבית  .ג

ה רשאי להפריע ליצול סביר של הכסים , והרוכש לא יהיבכפוף להוראות המכרז

  .האחרים מאת החברה ו/או מאת אחר ו/או אחריםהאחרים על ידי רוכש הכסים 

 –  ו באחד מקירותיו החיצויים ו/א הבתים/רה רשאית להתקין שלט בחזית הביתהחב  .ד

 הסבירוכו' כל אחד מאלה עפ"י מיטב שיקול דעתה  באופן, צורה, גודל, חומר, גופן

ובלבד  אשר ימתג את שמה כיזם של הבית ו/או הפרויקט -  ף להוראות כל דיןובכפו

 .יע לתפקוד ושימוש בבית למטרותיומקובל שאיו מפרובגודל שהשילוט יהיה במקום 

אית ציגות הבית רש .והפירוק צריכת חשמל אם יש  ,שא בעלויות תליהיהחברה ת

  בהחלטה שהתקבלה כדין להסיר השלט.

העביר פרטי ההתקשרות עם הרוכש לציגות ו/או ציג הציגות לבית החברה רשאית ל  .ה

פעולה הקשורה באחזקה  המשותף כאשר אלו מתבקשים על ידם, לדבריהם לצורך כל

בתים ו/או הרכוש המשותף בו. כמו כן ובכפוף לדין הבית/הו/או פעולה אחרת של 

רטי התקשרות ומבלי שתהייה מחויבת בכך את פ הסביר לפי שיקול דעתה להעביר

כאמור לגוף המבקש לספק שירות דרש לבית/בתים ו/או לדייריו כגון הקבלן המבצע, 

 וכיו"ב. קומיתספקי הפרויקט, הרשות המ

 

 איסור העברת זכויות . 33

תיו לפי ) את זכויו"מקבל ההעברה" - לא יהיה זכאי להעביר לאחר/ים (להלןהרוכש   .א

לא תסרב תב על כך. החברה הסכם זה בלא שיקבל הסכמתה של החברה מראש ובכ

תן את הסכמתה להעברה כ"ל כשהרוכש ימלא את כל התאים יתמסיבה לא סבירה ו

   כמפורט להלן: ים,המוקדמים המצטבר

 לווהלאחר שהשעבוד לטובת הבק המ ולרבות[מכר במיקבל את החזקה הרוכש  ) 1

וימלא את כל  להלן] 12[בכפוף להוראות ס"ק  ]רהוחרג ביחס לממכ

הפרויקט לחשבון לרבות תשלום מלוא התמורה  יותיו על פי הסכם זההתחייבו

מכל השוברים  העתק בק המלווה וכן ימציא לבאמצעות שוברי התשלום 

, וכן בתאי שהתקבל מכתב צוע תשלום התמורההמעידים על בי  ששולמו על ידו

ה הבק המלוו הבקאיות, שהוצאו על ידי כדין כל הבטוחותהחרגה סופי ובוטלו 

 מבלי שהבק, וזאת , בהתאם לתאיהןהממכרבגין רכישת  הרוכש לטובת

  .דרש לשלם על פיהן סכומים כלשהםהמלווה 
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לדירה או  4יום קבלת טופס שים מ 5חלפו וי ככלכי על אף האמור לעיל, יובהר 

יה רכשה יחידת הדיור), לפי המוקדם שים ממועד ביצוע ההגרלה (בעקבות 7

אישור מאת משרד הביוי, מופה  ככל והרוכש ימציאפין מביהם, או לחילו

 4ת טופס שים מיום קבל 5לחברה, המתיר העברת הזכויות בממכר בטרם חלפו 

ביצוע ההגרלה (בעקבותיה רכשה יחידת  שים ממועד 7לדירה או בטרם חלפו 

ים /רשאי להעביר לאחריהיה  קה בדירה לידי הרוכש,, וטרם מסרה החזהדיור)

וזאת  גם בטרם יקבל את החזקה בממכרכאמור, כויותיו לפי הסכם זה את ז

 ה עד לאותו מועדבתאי מוקדם כי מילא את התחייבויותיו על פי הסכם ז

ת הסבת בטוחות ועמלת הבק המלווה בקשר עם ובכפוף לכך כי ישא בעלויו

  .העברת הזכויות

מאת  ימציא הסכם חתום כדין בין הרוכש לבין מקבל ההעברה וכן ימציא מסמך  )2

ולמו אוצר המדיה המעיד כי מס שבח וכל מס או מלווה הקשורים במס שבח ש

אישור המעיד כי מס הרכישה החל על מקבל  או כי הוא פטור מלשלמם וכן

  עברה שולם.הה

ותאגיד  הרשות המקומית הועדה המקומית לתכון וביה, וכן תעודות מאת   )3

כי התשלומים לסוגיהם המגיעים לכל אחת מרשויות אלה בקשר לדירה  המים

 בממכרברת זכויות הרוכש או להע הממכרשולמו ואין מצדם התגדות להעברת 

  העברה.למקבל ה

 - תה כזאת יאם הי - ד כי המשכתא המעימטעם הרוכש מאת הבק  אישור  )4

הסכים להעברתה על שם מקבל ההעברה וכי  מטעם הרוכשסולקה או כי הבק 

מטעם באם ישם תאים כאלה, וכי הבק  - תמלאו מטעם הרוכש תאי הבק 

גין בותה לרישום המשכתא על הדירה בשחרר את החברה מהתחייהרוכש 

וכן כי הרוכש מסר לידי החברה או  לרוכש.מטעם הרוכש ההלוואה שתן הבק 

 החברה, את כל הבטוחות אשר הומצאו לו , כפי שתורההמלווה לידי הבק

  לעיל. 18, כמפורט בסעיף לרבות אלה שהוסבו לבק מטעם הרוכש

רה הל על העברת זכות החכיימאת המ אישור - הל יבמקרה של מקרקעי מוכן   )5

מדית ישראל/רשות קרקע היו (ככל ובעל ה מהרוכש למקבל ההעברה ממכרב

  .)הפיתוח/ הקרן הקיימת לישראל

הכוח הזכר בסעיף  ילייפוח וטריוי בדומה וכ יייפומקבל ההעברה יחתום על   )6

  לעיל. 30

בוסח שייח את דעתה הרוכש ומקבל ההעברה יחתמו על כתב העברת זכויות   )7

  .הכל בכפוף להוראות חוק המכר, של החברה

ן תצהיר על פי פקודת הראיות (וסח חדש) המעיד שהזכויות של יתיהרוכש   )8

חופשיים מכל שעבוד, משכון,  בממכרוכש על פי ההסכם ו/או זכויותיו הר

הקשורים ו/או התלויים ברוכש ולמעט כאלה  משכתא וזכות צד שלישי כלשהו

  .בבק המלווהשמקורם ו/או תלויים בחברה ו/או 

בכפוף  , דמי טיפול  שלמו לחברה ו/או לעוה"ד עבורהרוכש ו/או מקבל ההעברה י  )9

יין זה, הרוכש ישא, בין היתר, בעלויות העברת הזכויות לע .לכל דין

וההתחייבויות שיוטלו על ידי הבק המלווה ולרבות עמלת הסבת הערבויות 

  כל וקיימות כאלה באותו מועד).הבקאיות (כ
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ם עם חברת אחזקה או יהול ככל שהרוכש או ציגות הבית קשורים בהסכ  )10

על קיום כל  יהולמאת חברת הימציא לחברה אישור בפרויקט, הרוכש 

יהול ועל חתימת מקבל העברה על הסכם התחייבויות הרוכש עפ"י הסכם ה

  .וכששחתם עם הראחזקה עם חברת היהול בוסח 

ערת זהרה ככל ורשמה לטובתו על המקרקעין ואת ההרוכש ימחק את הערת הא  )11

ואה לטובת הבק מטעם הרוכש ממו טל הרוכש הלוהאזהרה שרשמה 

  המובטחת במשכתא, ככל ורשמה.

שים ממועד ביצוע ההגרלה  7או לדירה  4שים מיום קבלת טופס  5חלפו   )12

ת פין המצאאו לחילו), לפי המוקדם מביהם, (בעקבותיה רכשה יחידת הדיור

העברת הזכויות בממכר בטרם חברה, המתיר , מופה לביויאישור מאת משרד ה

שים ממועד ביצוע  7או בטרם חלפו  לדירה 4טופס  שים מיום קבלת 5חלפו 

   .ההגרלה (בעקבותיה רכשה יחידת הדיור)

  ההסכם עד למועד העברת הזכויות. רוכש מילא את כל יתר התחייבויותיו על פי ה  )13

  

"ה לאפשר את ביצוע הרישומים למען הסר ספק, תכלית המצאת האישורים הל, הי

היותה חברה משכת. לחברה לא תהיה כל אחריות בגין בספריה הפימים של החברה, ב

כל חוב ו/או חבות של הרוכש ו/או מי מדיירי הבית/בתים כלפי כל רשות ו/או גוף ו/או 

כש יות כדי ליצור כל מצג אחר כלפי הרוכש והרוג' כלשהו ואין בהליך העברת הזכוצד 

  מטעמה בקשר לכך. ביעה כלפי החברה או מימוותר על כל טעה ו/או דרישה ו/או ת

 

 הפרה . 34

החברה  , רשאיתולפי כל דין מבלי לפגוע בזכויותיה האחרות של החברה לפי הסכם זה  .א

וכל אחת אחת מהפעולות הבאות, כולן יחד  בכל אחד מהמקרים הבאים, לעשות כל

; לממכרסכם זה; למוע בעד כיסתו של הרוכש לבטל הלאכוף הסכם זה,  –מהן לחוד 

הכל לפי ברירת החברה  -  הממכרלידיו; לדרוש את פיויו מן  כרהממלעכב את מסירת 

  ולפי הסדר שהחברה תקבע לעצמה, ואלה המקרים:

 הממכריר שלמותו תשלום כלשהו על חשבון מחאם הרוכש לא ישלם במועדו וב  )1

ים על הרוכש לפי הסכם זה, או הקובים ו/או תשלום מהתשלומים האחרים החל

  בספחים.

, 8, 7, 6, 5, 4 ,3 פר אחת או יותר מהתחייבויותיו הכלולות בסעיפיםאם הרוכש י  )2

  .32 - ו 30,  28 ,27, 26 ,25, 23 ,22 ,21, 20 ,19 ,17, 14, 11

יום מראש  10של  מוקדמת וכש התראהתקוט פעולות אלו לאחר שתה לרהחברה 

פים ימים וס 7שלאחריהם תיתן אורכה של  קן את ההפרה ו/או ההפרותבהם לא ת

  .לתיקון ההפרה ו/או ההפרות
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שהחברה תבטל את ההסכם האמור לעיל, לפי שהרוכש קיבל את החזקה  במקרה  .ב

ו ע"י מי דדית כחוק של כל הסכומים שהתקבלהצדדים יקיימו השבה הבדירה לידיו, 

ים שהחברה הייתה מחויבת לשלם לרוכש על למעט הסכוממהם בקשר עם הסכם זה, 

כל סכום  ימים ממועד הביטול 45תוך  חזיר לרוכשתהחברה  פי דין, כאשר בין היתר

תתפות הרוכש (לרבות הש על חשבון מחיר הדירה בלבד ששולם במישרין על ידו

מעט סכומים שהחברה רשאית לקזז ל להלן) 34משפטיות כאמור בסעיף בהוצאות ה

יר וכן לאחר שתחז לספח תאים כלליים זה 5 - המכר ו חוזהל 5סעיף לפי הוראות 

. המשכתאלסילוק  מטעם הרוכש ידרש על ידי הבקיכל סכום שמטעם הרוכש  לבק

ההצמדה והריבית  וריבית בהתאם לתאיהפרשי הצמדה בצירוף היתרה תוחזר לרוכש 

 ת הסכומים בפועלמיום תשלומם לחברה ע"י הרוכש ועד החזרקט. של חשבון הפרוי

"מסמכי כגד מסירת  וכל זאת) ימים ממועד הביטול 45במועד הקוב לעיל (תוך 

) חתומים ע"י הרוכש ומאומתים ספח זה לעילז ל.7סעיף (כהגדרתם בביטול העסקה" 

   ות שבדין.אין באמור לגרוע מזכויכדין. 

שיפוי מזקים א לגרוע מזכותה של החברה לתבוע מאת הרוכש לא ב סעיף זההאמור ב  .ג

 ידו. וספים כלשהם שהוא גרם לחברה עקב הפרת ההסכם על

 

 עורכי דין  . 35

), מייצג את "עוה"ד" - (בהסכם זה  פירון ושות'מ.כי משרד עורכי הדין  הודע לרוכש

ות מיוצג ייצג את הרוכש וכי הוא רשאי להיהחברה בעסקה שוא הסכם זה וכי איו מ

   בעסקה זו ע"י כל עורך דין אחר.

ישומיות על פי לכך שלצורך מילוי התחייבויותיה הרוהוא מסכים  הודע לרוכשעוד 

הסכם זה ועל פי הסכמי המכר אשר חתמו/יחתמו עם רוכשי דירות וספים 

ם בלשכת רישום המקרקעין) (לרבות רישום זכויות רוכשי הדירות האמורי בבתים/בבית

צוע הרישומים כאמור וכי את עוה"ד לפעול עבורה ובשמה לשם בי החברה הסמיכה

 את כוחם של עוה"ד  ברה רשאית לייפותהח לצורך הבטחת ביצוע הרישומים כאמור

 ובהתאם להוראות סעיף"ספח ד') (ח והכ יבייפו לפעול בהתאם לסמכויות המוקות לה

   .לעיל 31

 לעיל של החברה כאמור משפטיותה תהוצאוהשתתפות בהרוכש מתחייב לשלם בגין 

ת מע"מ בתוספ₪  4,960סך של , חתימת הסכם זה במועד ,בעבור רישום זכויותיו בממכר

הכל בתוספת  -  מסכום התמורה עפ"י הסכם זה, לפי המוך מביהם 0.5%כחוק או 

ב"כ החברה, משרד מ.פירון ושות' עורכי ישולם ל. תשלום כאמור בסעיף זה מע"מ כחוק

      קבלת התשלום.בהקדם האפשרי לאחר "כ החברה ימציא לרוכש חשבוית מס ב. דין

  

 ערבות הדדית . 36
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"), יחידי הרוכש" - גדרים ביחד בהסכם זה כרוכש (שיקראו להלןהמו כל אחד מהאשים

אות ההסכם ללא יוצא ערב כלפי החברה ערבות מלאה והדדית אחד למשהו לקיום הור

במקרה של מתן ארכה/החה כלשהי על ידי החברה  וערבות זו לא תפקע גם ,מן הכלל

סכם לגבי אחד לאחד מיחידי הרוכש. בכל מקרה שהחברה תהיה רשאית לבטל את הה

מיחידי הרוכש, היא תהיה רשאית לבטל את ההסכם הזה גם ביחס ליתר יחידי הרוכש, 

 . ביקש מאת החברה אחד מיחידי הרוכש לבטל הסכם זהירהסב הכל לפי שיקול דעתה 

או ביקש אחד מיחידי הרוכש לוותר על הסכם זה והחברה הסכימה לך, הרי הביטול ו/או 

  הרוכש, דיו כדין ביטול או וויתור של כל יתר יחידי הרוכש.הוויתור של אחד מיחידי 

לבטל הסכם זה החברה לא יהא רשאי לבקש מאחד מיחידי הרוכש  על אף האמור לעיל,

 לבדו, והחברה רשאית, לפי שיקול דעתה הסכם זה לפי על זכויותיו לוותרלבקש או 

כל יחידי הרוכש , לתת את הסכמתה לבקשות ה"ל אך ורק במקרה של פיית הסביר

ובכפוף לחתימת כולם על כל המסמכים הדרשים לכך לרבות תצהירי ביטול וכו', לפי 

  .וככל האפשר העיין

  

 ויתור . 37

ואשר קשורים לעייים  ספחיוי הסכם זה על ישום ויתור, ארכה או החה בתא  .א

 לא - הבאים: ספח התמורה, המפרט והתכיות, מועד השלמת הביה ותאריך המסירה 

  אלא אם ייעשו בכתב. -  תוקף יהיו ברי

 

הוראה מהתאים ומההוראות הכלולים בהסכם זה איה באה לגרוע מתאי אחר  שום  .ב

 או הוראה אחרת של ההסכם כי אם להוסיף עליו./ו

  

 הבתים/ים בחזית הביתשיוי . 38

שלא לבצע, שלא להרשות ביצוע ושלא להסכים כי עד מסירת החזקה, הרוכש מתחייב   .א

בלא הסכמת החברה  במסתורי הכביסהו כל שיויים בגג הבית, במרפסותלביצוע 

מכר (לרבות בקירות חיצויים) לא שיוי בחזית המכל וכמו כן הוא מתחייב כי  בכתב

יובהר כי, לאחר מסירת החזקה לרוכש ובכפוף לכך  .לידיוחזקה עד מסירת היתאפשר 

 .ויים כאמור בסעיף זהוכש יהיה רשאי לעשות שישהתקבל היתר ביה כדין, הר

המושג "שיויים" בהסכם זה, פירושו: סגירת מרפסת, שיוי במעקה, פגיעה בחזית   .ב

שיוי צבע פת או שיוי התריסים, פגיעה בפריקסטים, פוי החיצוי, החלאו בצי קיר

, סידורים לתליית כביסה, התקת ציורות, חוטי חשמל או כל חומר אחר על יםהתריס

ים, התקת אטות מכל סוג, התקת דודי חשמל וכל פגיעה אחרת הקירות החיצוי

חידות העשויים לפגוע באבגג, התקת או תליית שלטים וכיוצא באלה שיויים, 

  .בתים/המראה החיצוי של הבית

 הסר ספק, מוסכם בזאת כי החברה לא תהא חייבת לקוט אמצעים כלשהם כגד למען  .ג

 זה. 37וראות סעיף רוכש דירה בבית אשר יפר הוראה מה
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ככל  :(ולאחר מועד המסירה ללא הסכמת הרוכשו עד למועד המסירה החברה רשאית

 –לדירה  ; ככל וביחסתיאום עם ציגות הבית המשותףב - לרכוש המשותף וביחס 

, בעצמה או בתים/, להעביר דרך הקרקע והבית)בהסכמת הרוכש ובתיאום עימו

אחר או חברה אחרת, ציורות למים חמים או קרים, או  באמצעות איזו רשות, מוסד

להציב  טלוויזיה וכןלים ציורות הסקה, תיעול, ציורות לגז, חשמל, כבלי טלפון וכבל

ין אם המתקים ה"ל משרתים את הבית ובין אם עמודים ולמתוח כבלי חשמל, וזאת ב

על הרוכש לאפשר הם משמשים, מחברים ומקשרים בתים אחרים לידו. במקרים כאלה, 

למוסדות ו/או לרשויות או לחברות ה"ל, לפקידיהם ולפועליהם, להיכס ו/או  לחברה

לצרכים ועל את העבודות ו/או הפעולות אשר ידרשו כדי להוציא לפ יםבת/לקרקע ולבית

להתחייבות החברה להשיב את ובכפוף  יובהר כי פעולות כאמור תהייה סבירות ה"ל.

  השלמת העבודות. המצב לקדמותו לאחר

  לעיל.  11אמור בסעיף מה ו/או לגרוע אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע

  

 ההעברת זכויות על ידי החבר . 40

זכויותיה ואת  את") העבר(להלן: "עביר לאחר או לאחרים לה תהחברה רשאי

זקק להסכמתו י, מבלי להםלפי הסכם זה, כולם או מקצתבקרקע ו/או התחייבויותיה 

והכל בכפוף לכך שיישמרו זכויות הרוכש על  ך הודעה בכתב על כך לרוכשתו של הרוכש,

  .ירהלהתחייבויות שהעבוהחברה תישאר ערבה כלפי הרוכש  פי הסכם זה

  

 הסכם מחייב ושיויים . 41

י תאי הסכם זה משקפים במלואם את המוסכם והמותה בין הצדדים מוסכם בזאת כ

כל פרוספקט, פרסום, הצהרה, מצג,  וכל הובע מכך וכי הממכרבכל הקשור ברכישת 

ם זה זכרון דברים או התחייבות בע"פ או בכתב שעשו, אם בכלל, לפי חתימת הסכ

מההסכם. אין בכך כדי  במפורש בהסכם או צורפו כספח לו, לא יהיו חלקושלא כללו 

לשלול מהרוכש טעה הוגעת למקרה בו יהיו חסרים בהסכם פרטים שחלה על החברה 

ספק, מובהר בזאת כי אין . למען הסר י מסמכי המכרזו/או על פ פי דיןציים על חובה ל

ו/או לשלול מהרוכש עילות פי דין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכויות הרוכש על 

  בוגע למצגים ככל שהוצגו בפיו לפי חתימת ההסכם.דין תביעה מכוח ה

  

 ושוות הודעות . 42

 כדלקמן:כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן   .א

  החברה:

  כמפורט במבוא להסכם זה.

  הרוכש:

 הסכם הכתובת הרשומה במבוא להסכם זה (עד מועד המסירה) או כתובת הדירה שוא

  חר תאריך המסירה).זה (לא

משהו שתשלח בדואר לפי הכתובות לעיל, תחשב כאילו הגיעה כל הודעה מצד אחד ל

 שעות לאחר מסירתה לדואר למשלוח. 72לתעודתה 

האמור בהסכם זה בלשון זכר מתייחס גם לקבה; וכל האמור בלשון רבים מתייחס כל   .ב

  גם ליחיד ולהיפך.
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               ולראיה באו על החתום ביום 

  

                                                             

   ה ר ו כ ש                                                                                   ה ח ב ר ה   

                            

                                  תאריך חתימת הרוכש:_________    

  

לאתי בכתב יזה לאחר שמ ספחחתם בפי על  מאשר בזה שהרוכש                     י הח"מ, א

  יד והרוכש חתום בראשי תיבות על ידם.- ידי את כל הפרטים הטעוים מילוי בכתב

  

  

                                   

  חתימת המחתים      


