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   ספח תמורה -  'גספח            

  
  ספח תמורה

  
   בין:

  ש.גר תיב עסקי בע"מ  

    515063485מספר חברה   

  , פתח תקווה9מרחוב השילוח 

  )"החברה"(להלן:      

  מצד אחד                          

  

  הרוכש כמפורט במבוא להסכם    לבין:

  מצד שי                      

  

  מוסכם ומותה בין הצדדים כי:                             

  

  ומהווה חלק בלתי פרד הימו.  זה ת הסכםספח זה חתם במעמד חתימ  א.  .1

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

  

  שלוםתאי התו הממכרמחיר   .2

כולל  ₪       בסך  הממכרחיר הרוכש מתחייב לשלם לחברה את מ  א.

הכל במועדים , )שקלים חדשים           (במילים:  מע"מ

  )."הממכר"מחיר  :לן (להלןובתשלומים כמפורט בס"ק ב. לה

  תשלומים  ב.

₪                 לחברה סך של  ישלם הרוכש חתימת ההסכם ביום  . 1

בתוספת הפרשי מסכום התמורה]  10%ה [המהוו ₪ובמילים: _______ 

ששולמו במעמד החתימה על טופס בחירת ₪  2,000(בקיזוז  דההצמ

  .הדירה)

ישלם הרוכש לחברה סך של ם] ימים מחתימת ההסכ 45[     יום עד ל   . 2

מסכום התמורה]  5%[המהווה ₪ ובמילים: ______ ₪,           

תר ביה (קרי התקיימות התאי בכפוף לקבלת הי ,הצמדהבתוספת הפרשי 

ברים ) ובכפוף למסירת פקס השולהסכם זה '1ח לספחהמתלה לפי 

   .לקוה

סכם זה, לא ימים ממועד חתימת ה 45ומוסכם כי ככל ובחלוף מובהר 

יימסר לקוה פקס השוברים, אזי המדד יוקפא והסכום שוא סעיף זה 

ימים לאחר מועד  10 - ועד ל 45 - מהתמורה) לא יוצמד מהיום ה 5%(

ום שישולם יהא בהתאם למדד שהיה מסירת פקס השוברים, קרי הסכ

  ת הסכם זה. ממועד חתימ 45 - ידוע ביום ה

  

התמורה מ 75%בשיעור סך ) לעיל, 2(ב2עיף להתקיימות האמור בסבכפוף   . 3

, מועדי התשלום יקבעו עפ"י בתשלומים רבעויים בפריסה שווהם ישול

  . מת ההסכםמועד חתיובהתאם ל
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, סך בשיעור 1.3.2018חתם ביום  לצורך ההדגמה בלבד ובהחה שההסכם  

    מהתמורה ישולם באופן הבא:  75%

ובמילים: _______ ₪           ישלם הרוכש לחברה סך של  30.7.18ביום   .א

 בתוספת הפרשי הצמדה.מסכום התמורה]  11%המהווה [₪ 

ובמילים: ₪         ישלם הרוכש לחברה סך של    30.10.18ביום   .ב

  בתוספת הפרשי הצמדה.ום התמורה] מסכ 11%[המהווה _______ ₪ 

ובמילים: _______ ₪   ישלם הרוכש לחברה סך של          30.1.19ביום   .ג

  הפרשי הצמדה. בתוספתמסכום התמורה]  11%המהווה [₪ 

ובמילים: _______ ₪   ישלם הרוכש לחברה סך של          30.4.19ביום   .ד

  בתוספת הפרשי הצמדה.מסכום התמורה]  11%ווה [המה₪ 

ובמילים: _______ ₪   ישלם הרוכש לחברה סך של          30.7.19יום ב  .ה

  הפרשי הצמדה.בתוספת מסכום התמורה]  11%[המהווה ₪ 

ובמילים: ₪   הרוכש לחברה סך של          ישלם 30.10.19ביום   .ו

  רשי הצמדה.בתוספת הפמסכום התמורה]  11%[המהווה _______ ₪ 

ובמילים: ₪   סך של         ישלם הרוכש לחברה   30.11.19 ביום  .ז

  בתוספת הפרשי הצמדה.מסכום התמורה]  9%[המהווה _______ ₪ 

יום  10מתום לא יאוחר  ,) לעיל2ב(2ות האמור בסעיף פוף להתקיימבכ .  4 

לרוכש על מועד השלמת הביה באופן בו יתן ממועד הודעת החברה בכתב 

ש לחברה את יתרת ישלם הרוכ  יד את הדירה למסירה לרשות הרוכשלהעמ

הממכר) בתוספת הפרשי  ממחיר 10%התמורה המהווה סך של ________ (

  הצמדה.

יכלול בתוכו  הממכרכל תשלום על חשבון מחיר יובהר כי סר ספק למען ה  .1  ג.    

תשלום פי שיהיה בתוקף ביום ביצועו בפועל של כל כוקי מע"מ בשיעור הח

מע"מ הכום המתאים בגין זכאית לזקוף את הסכאמור והחברה תהיה 

מתוך כל תשלום כאמור. כל שיוי על פי דין בשיעור המע"מ יחול על 

עליו חל שיוי כזה  הממכרכל תשלום על חשבון מחיר  ויחושב לגביהרוכש 

  על פי הדין.

יב בו לפי חייב לשאת גם במע"מ בגין כל תשלום אחר שהוא חיהרוכש מת  .2

הפרשי הצמדה, ריבית  שלומי חובה,ההסכם אם חל לגביו מע"מ, לרבות ת

ידו  פיגורים וכו'. הרוכש מתחייב לשלם ביחד עם כל תשלום המשולם על

המע"מ החל בגין אותו תשלום, בשיעור החוקי שיהיה קבוע בעת גם את 

  כל תשלום כאמור.הביצוע בפועל של 

 המתהל לחשבון החברה, פורטים בספח זההרוכש יבצע את התשלומים המ  ד.

____________ רחוב ___________בעיר  סיף_________ בע"מ  בקב

ורק  ") וזאת אךפרויקטחשבון הן: "___________  (להל שמספרו__________

ועד חתימת הצדדים באמצעות שוברי התשלום שיופקו על ידי הבק המלווה במ

סכם זה על ספחיו ובמועדים המפורטים על הסכם זה, בהתאם להוראות ה

עם ביצוע התשלום הרוכש יעביר לחברה, העתק משובר התשלום  זה. בספח 

כש, ושם הפרויקט: ר של שם הרוהפרויקט בציון ברוהמשולם לחשבון 

 ."_______"  

שלום בפועל יהיה המועד בו למען הסר ספק מובהר בזאת כי מועד ביצוע כל ת

  .םביצע הרוכש את התשלו

ם שיוטבעו ע"ג שוברי התשלום, הרוכש איו רשאי לשות פרט כלשהו מהפרטי  .ה

סכום אולם במידה ושוברי בתשלום לא יכללו את פרטי הרוכש, פרטי הממכר ו

 , יהא על הרוכש להשלים פרטים אלו בעצמו. התמורה
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קט ו/או שישולם לחשבון הפרויקט שלא כל תשלום שלא ישולם לחשבון הפרוי  .ו

ם על חשבון מחיר בר לא יהווה תשלום על חשבון התמורה. תשלומיבאמצעות שו

הממכר אותם צריך היה לשלם באמצעות שוברים ואשר הופקדו שלא באמצעות 

 לחשבון הרוכש, שפרטיו ______________. חזרו לרוכש,שוברים יו

שלא באמצעות שובר,  ימת ההסכם,במועד חת שלםלהרוכש מתחייב בוסף,   .ז

תוספת ב₪  4,960סך של  של החברה, המשפטיותוצאות ההשתתפות ב עבורב

הכל  - מסכום התמורה עפ"י הסכם זה, לפי המוך מביהם  0.5%מע"מ כחוק או 

ב"כ החברה, משרד מור בסעיף זה ישולם ל. תשלום כאקבתוספת מע"מ כחו

בהקדם ימציא לרוכש חשבוית מס ב"כ החברה . מ.פירון ושות' עורכי דין

 לת התשלום.    קב האפשרי לאחר 

  

  הפרשי הצמדה

  ה:בספח ז  א.  .3

משמעו המדד הכללי של מחירי התשומה בביה למגורים  - " המדד"  .1

ולמחקר  סטטיסטיקהה המרכזית להמתפרסם כל חודש על ידי הלשכ

וכן כל  כלכלי וכן אותו מדד אף אם יפורסם על ידי מוסד ממשלתי אחר

וי מדד רשמי שיבוא במקומו בין אם יהיה בים שעליהם בתו וי על אותם

ייקבע היחס ביו ובין  –ובין אם לאו. אם יבוא מדד אחר המדד הקיים 

קר כלכלי. אם ולמח היסטיקהמדד המוחלף על ידי הלשכה המרכזית לסטט

ן יחס כאמור, ייקבע היחס שבי הלא תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיק

ופית ותחייב את המדדים על ידי רו"ח של החברה וקביעתם תהיה ס

   הצדדים.

(ןפירעויום "  .2 של כל  ןלפירעומשמעו המועד הקבוע  - לגבי כל תשלום) " 

ל תשלום אחר .ב. לעיל וכ2כקוב בסעיף  הממכרתשלום שעל חשבון מחיר 

ועד שעל הרוכש לשלם על פי ההסכם ו/או ספח זה ואם ייפרע התשלום במ

  פירעוו בפועל.מועד  - להלן  5ובכפוף להוראות סעיף  -  אחר

משמעו המדד של , הסכם זהחתימת  דוע ביוםהמדד הי –" המדד הבסיסי"  .3

  קודות.      -      חודש 

כש חייב לשלם לחברה על תשלום שהרו משמעו לגבי כל - " המדד החדש"  .4

פי ההסכם וכל תשלום אחר שעל הרוכש לשלם על  הממכרחשבון מחיר 

  ו/או ספח זה.

לאותו  15 - המדד שיתפרסם ב  - לחודש  1-15תשלום כאמור שבין   א.

  ש.חוד

של  ןהפירעוהמדד הידוע ביום  - לחודש  16-31תשלום כאמור שבין   ב.

  אותו תשלום.

  לפה"צ. 14:00הממכר ישולמו עד השעה ם ע"ח מחיר כל התשלומי  .5

יחושב כאילו שולם ביום לפה"צ  14:00תשלום שישולם לאחר השעה 

  העסקים הבא אחריו.
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הרוכש לשלם לחברה על פי וכן כל תשלום מכול סוג שהוא שעל  הממכרחיר מ  ב.

 הממכרההסכם ו/או ספח זה, לרבות כזה שאיו תשלום על חשבון מחיר 

גורים, יהיה צמוד למדד באופן שאם בזמן פירעוו בפועל של ריבית פי עטלמו

כי המדד החדש גבוה מהמדד הבסיסי, ישלם הרוכש  תשלום כלשהו יתברר

ס של עליית המדד החדש לחברה את אותו תשלום כשהוא מוגדל באותו היח

לעומת המדד הבסיסי (הפרש בין התשלום המוגדל כאמור לעיל לבין התשלום 

  )."הפרשי הצמדה" :או בספח זה יקרא לעיל ולהלןוב בהסכם ו/הק

הרוכש יפגר בביצוע תשלום כלשהו מהתשלומים מובהר בזאת, כי בכל מקרה ש  

ייחשב "המדד החדש"  רטים בהסכם ו/או בספח זה ו/או הובעים מהםהמפו

כמדד אשר היה ידוע במועד אשר קבע לפי הוראות הסכם זה לביצוע תשלום 

ל במועד פירעון התשלום שבפיגור וככל שהתשלום בפיגור או למדד הח כאמור

וה לאותו חודש לפי הגב 15 - ש יהיה המדד שיפורסם בבחוד 15 - ל 1יהיה בין 

דרוש חלף החבות בהצמדה ל מביהם וזאת מבלי לגרוע מזכותה של החברה

  תשלום ריבית פיגורים בגין פיגור בתשלום כאמור.ב

 ורכי ההסכם וספח זה, בכל מקרה לא ירדבזאת כי לצ למען הסר ספק מובהר  

  המדד החדש מהמדד הבסיסי.

שיגיעו והריבית  ש מתחייב לשלם לחברה את הפרשי ההצמדההרוכ  .1  ג.

בפועל של כל תשלום שעל  ןהפירעוממו, כאמור לעיל, ביחד עם 

בפועל  ןהפירעוהרוכש לשלמו על פי ההסכם ו/או ספח זה ובמועד 

  ום כאמור.של כל תשל

החברה תערוך את החישוב הסופי של הפרשי ההצמדה המגיעים   .2  

כם וספח זה, לאחר הביצוע בפועל של כל מהרוכש על פי ההס

בו על פי ם או מרביתם, והרוכש ישלם לחברה את יתרת חוהתשלומי

  יום מקבלת דרישת החברה. 14 - החישוב האמור לא יאוחר מ 

לרוכש ולעריכת  החזקה בדירהלמען הסר ספק, תאי למסירת     

ת פרטיכל מסירה היו גמר תשלום על פי חשבון סופי אשר יכלול א

  ביצוע התשלומים המפורטים בהסכם ובספח זה.

  וטלב  .ד
כל עוד החברה לא ן הצדדים כי מוסכם בי.ב. לעיל, 2על אף האמור בסעיף   .ה

ורה התמ - הפיקה ומסרה לרוכש שוברים לתשלום שהוצאו ע"י הבק המלווה 
  :תשולם לחברה כמפורט להלן הממכרן מחיר על חשבו

, 1.ב.2ד, כאמור בסעיף מהתמורה בלב 7%הראשון, עד התשלום  . 1

מות עד את התשלום ה"ל באק שיחזי החברהעו"ד לישולם 

 . , בהתאם להוראות הדיןשובריםהפקת פקס ל

לכשיופקו שוברים, החברה תמסור לעו"ד של החברה ולעו"ד של  . 2

הודעה בכתב, כי הופק לרוכש פקס שוברים  ו/או לרוכש הרוכש

פקס עפ"י הוראות חוק המכר הבטחת השקעות (להלן: "

 " לפי העיין). ההודעת החבר" אוהשוברים" 

הודעת החברה לעוה"ד של מסירת  עסקים ממועדימי  7בתוך  . 3

וספים מתוך סכום  3%הרוכש ו/או לרוכש, ישלים הרוכש 

ו לעיל, באמצעות שוברי ויקט כהגדרתהתמורה לחשבון הפר

 ד לעיל. 2התשלום כמפורט בסעיף 
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וכש פקס שוברים לרוהחברה לא מסרה  מובהר ומוסכם כי ככל

ף זי המדד יוקפא והסכום שוא סעיאחתימת הסכם זה,  במעמד

 10 - ועד ל זהחתימת הסכם ממועד מהתמורה) לא יוצמד  3%זה (

ם שישולם ם, קרי הסכושובריימים לאחר מועד מסירת פקס ה

 ועד חתימת הסכם זה. מיהא בהתאם למדד שהיה ידוע ב

ד הצדדים מאשרים באופן בלתי חוזר לעו"ד החברה להעביר בד בב . 4

סכום ת העם קבלת הודעת החברה כאמור, לחשבון החברה א

המוחזק אצלו באמות (ביכוי עמלות הבק) והחברה מתחייבת 

לשלם השובר חברה רשאית לשלם תשלום זה באמצעות שובר. ה

לעיל. יצוין, כי  2רק לאחר ביצוע התשלום המפורט בס"ק ה.

ו, שייכים פירות התשלום הראשון (בחשבון האמות), ככל שיהי

 ה.לחברה ולא יימו כחלק מתשלום התמור

  ספחיו.יתר התשלומים ישולמו בהתאם להוראות ההסכם על  . 5

מעבר לזכות לקבל את לרוכש זכות לא יהיה בתשלום עפ"י השובר כדי להקות   .ו
הבטוחה (כהגדרתה בתאים הכלליים להסכם זה) ערבות מכר ו/או לא יהיה 

כדי להקות לרוכש זכויות מעבר לזכויותיו  בהפקת ערבות מכר בעקבות זאת
רבות המכר, לרבות זכויות לשחרור הממכר מתחולת השעבודים שירשמו י עעפ"

  ויקט.ומקרקעי הפרלטובת הבק המלווה על הפרויקט 

  ריבית פיגורים

בכל מקרה שהרוכש יפגר בביצוע תשלום כלשהו מהתשלומים המפורטים בהסכם   א.  .4

הובעים מהם, מתחייב הרוכש לשלם לחברה בוסף ו/או בספח זה ו/או 

 :(להלן בהתאם להוראות חוק פסיקת ריבית והצמדהלום גם ריבית פיגורים לתש

ימים מהמועד בו היה על  7ובלבד שחלפו  פרשי הצמדה,ללא ה, )"ריבית הפיגורים"

  .הרוכש לבצע את התשלום

בפועל של  ןפירעועם הרוכש מתחייב לשלם לחברה את ריבית הפיגורים ביחד   ב.  

וכש לא יעמוד בהתחייבותו לתשלום ריבית הר התשלום. מוסכם בזאת כי אם

או פי ההסכם ו/הפיגורים כאמור או כל סכום אחר אותו הוא חייב לשלם על 

ספח זה, תהא החברה זכאית לזקוף ולראות את סכום התשלום שבוצע בפועל 

י יתרת התשלום ימשיכו לחול או את חלקו כתשלום עבור ריבית פיגורים  ולגב

  אילו הייתה תשלום פרד.ל כהוראות ס"ק א' לעי

עליו על האמור בסעיף זה לא יקה לרוכש זכות לפגר בביצוע תשלום כלשהו החל   ג.  

ההסכם ו/או ספח זה ולא יפגע בכל יתר התרופות, הסעדים והזכויות פי 

הרוכש, לרבות הזכות  המוקות לחברה בגין הפרת ההסכם ו/או ספח זה על ידי

  .לבטל את ההסכם עקב ההפרה

   קדמת תשלומיםה

הרוכש יהא רשאי להקדים כל אחד מהתשלומים (כתשלום אחד ולא לשיעורין)     (א)   .5

ימי עסקים מראש ובכתב,  14שהודיע על כך לחברה לפחות  ובלבדע"ח התמורה 

הפרשי ום בתשלכאשר מוסכם כי בגין כל הקדמה של תשלום, הרוכש יחויב 

תשלום בגין את הכש ישלם רוה. בהתאם למועד בו בוצע התשלום הצמדה

על  פי פיה של  .ביצוע אותו תשלום שהקדיםהפרשי ההצמדה כאמור במועד 

בכתב, החברה תמסור לרוכש את תחשיב הפרשי ההצמדה שעליו רוכש לחברה ה

  .לשלם

  (א) ה"ל. 5ראות סעיף הרוכש איו רשאי להקדים תשלומים שלא בהתאם להו    (ב)  

  שוות
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וצהר ומוסכם בזה כי כל ההוראות האמורות בספח זה לעיל בדבר , מלמען הסר ספק  .6

ב ומועדי תשלומים, יחולו גם על ת אופן חישוהפרשי הצמדה וריבית פיגורים, לרבו

כל תשלום מכל סוג שהוא שעל הרוכש לשלם לחברה על פי האמור בהסכם שאיו 

ככל שיהיו  וכשו/או על תשלומים שעל החברה לשלם לר התמורהון תשלום על חשב

  .כאלה

  

 בכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראות ספח זה יחולו ויחייבו  .7

  ח זה.הוראות ספ

  

  ולראיה באו הצדדים על החתום:
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