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  אי מתלה (היתר בייה).תספח  – 1ספח ח

        ___________________    בין:

  _________________מרחוב 

  )"החברה" - ן(להל       

  מצד אחד                          

  

:   הרוכש כהגדרתו במבוא להסכם    לבין

  )"הרוכש"ן: (להל

  מצד שי

  

ה חתם בין הצדדים הסכם לפיו רכש הרוכש מאת החברה דיר                וביום   הואיל 

חלקות כגוש  ההידועעל קרקע  ______וקם על ידי החברה תש           זמימס' 

  );", בהתאמההדירה" - ו "ההסכם" - ן(להל _________

  

ת המכר המהוות חלק מתכית יקט ותוכיווטרם יתן היתר ביה לביית הפרו  והואיל

 ההיתר עדיין לא אושרו סופית ע"י הועדה המקומית ו/או משהב"ש (להלן:

  ");היתר הביה"

  

  :הוסכם בין הצדדים כדלקמן לפיכך

  

  מה.יחלק בלתי פרד הת זו מהווה לתוספ המבוא.     א.      1

  

עות כזו המוקית להם זו תהא משמ בתוספת המופיעיםהמוחים והביטויים  לכל  .ב         

  בהסכם ובמבוא להסכם.

  

  כם.פרד מן ההס בלתיזו מהווה חלק  תוספת  .ג         

  

 קבעו ויגברוהוראות ההסכם לבין הוראות תוספת זו, י ביןמקרה של סתירה  בכל  .ד         

  הוראות תוספת זו.

  

 מבוטל. . 2

  

, ביהיתר הקבל זו, טרם הת ההסכם וחתימת תוספת חתימתכי במועד הודע לרוכש  . 3

וכי תכיות המכר ומפרט המכר המצורפים להסכם זה הים תכיות ומפרטים 

  . זמייםחלקיים ו

  

כות וכי באישור כדין של הרשויות המוסמ כהכרו הביההוצאת היתר כי  הודע לרוכש . 4

שישה אפשרות שלא יתקבל היתר ביה, ולפיכך לא תוכל מסכים לכך  והואע לו ידו

כן . ת היחידה ו/או את הפרויקט באופן המתוכן על ידה ו/או בכללברה להקים אהח

בכל שלב  - כולה או חלקה  -  להיתר שוך הבקשההודע לרוכש כי החברה רשאית למ

לא תהייה לו כל טעות ו/או  ומאשר כי כךלהרוכש מסכים שהוא ומכל סיבה שהיא. 

 כך. בגין דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה

  

יום  60החברה מתחייבת להעביר לידי הרוכש תכיות מכר ומפרט מכר סופיים בתוך  . 5

  .הביה ממועד קבלת היתר

  

הרוכש יהא רשאי לבטל את ההסכם בהודעה בכתב שתימסר לחברה במקרים  . 6

  להלן: תוספת זול בכפוף להוראות המפורטות בוה להלן, והכטים בסעיף זהמפור
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ביחס מפרט המכר הסופיים יחולו שיויים מהותיים המכר ו/או בובתוכיות היה   א.

לעיל  2רוכש בהתאם לסעיף שהומצאו ל והזמיים ולמפרטים החלקייםלתכיות 

 ")בתוכיות המהותיים השיויים" -  (להלן

  או

  

המועד " –(להלן  הסכם המכרועד חתימת הצדדים על חודשים ממ 6עד אם   ב.

אשר לפיו יתן יהיה לבות את  יההבהיתר רה ") לא יוצא על ידי החבהקובע

ספח להסכם כחלק מ יםהמצורפולמפרט הבית ואת הדירה בהתאם לתכיות 

  " להסכם זה ללא שיויים או בשיויים שאים מהותיים. ב"

  

" כהגדרתו במבוא ועד השלמת הביה המשוערמם זה יהא "ככל שלא בוטל הסכ

  להסכם. 

  

סופיים שיויים מהותיים לעומת תכיות פרטי המכר הכללו תכיות המכר ו/או מ . 7

קובע מבלי שהוצא במקרה בו הגיע המועד ה אוהמכר ו/או מפרטי המכר המלאים 

תכיות בלת ימים מיום ק 14, יהא הרוכש רשאי להודיע לחברה, תוך הביההיתר 

ל ין, כי הוא מבטימהמועד הקובע, לפי העימים  14תוך או ומפרטי המכר הסופיים 

הודעת הביטול " –(להלן  ת ביטולוזאת באמצעות חתימתו על וסח הודעאת ההסכם 

  .")מטעם הרוכש

  

 14תקופה של בלה בחברה הודעת הביטול מטעם הרוכש על אף שחלפה לא התקהיה ו . 8

או מהמועד הקובע, לפי ומפרטי המכר הסופיים כיות המכר תקבלת מועד ימים מ

הרוכש במקרה זה וכן  יטול ההסכםעל זכותו לבויתר וכמי ש רוכשין, יחשב היהע

 המכר ומפרטיתכיות בין כלשהם מוותר על כל טעה כלפי החברה בדבר שיויים 

  .הסופייםלבין תכיות ומפרטי המכר  זמייםהוהחלקיים 

  

קבלת הודעת  ימים ממועד 45אזי תוך  לעיל 7סעיף  בהתאם להוראת ההסכם בוטל . 9

ם ששולמו על ידו לחברה על חשבון לרוכש הכספי יוחזרוהרוכש מטעם הביטול 

, והכל בכפוף להחזרת להסכם" ב" בספח כמפורטבתוספת הפרשי הצמדה  התמורה

 אשר מסרה לרוכש על ידי החברה, אם מסרה אחרתערבות ו/או בטוחה  כל

ביטול התחייבות החברה לרישום  כגד - כש לקח משכתא בגין הדירה ובמקרה שהרו

ולאחר  כגד מחיקתה -  ובת הרוכש הערת אזהרהל שרשמה לטוככ המשכתא

ידי החברה שהרוכש חתם על תצהירי ביטול של ההסכם וכל מסמך וסף שיידרש על 

  .ו/או על ידי רשויות מיסוי מקרקעין

ים לשתף פעולה ולחתום על כל המסמכים לרבות צדדים מתחייבההסכם, ה ביטול עם . 10

ו/או התצהירים ו/או הדיווחים  כל ההצהרות האמור לעיל בכלליותומבלי לפגוע 

או על פי דרישת הרשויות השוות לשם דיווח על ביטול /והדרושים על פי כל דין 

שכתא ממו לקח הרוכש את הממטעם הרוכש  לבקההסכם לאותן רשויות, ו/או 

  דירה.בגין ה

ופס של דירות (ט שיוי העולה על הסטיה הקבילה כקבוע בצו המכרמוסכם בזאת כי  . 11

באמור לגרוע מזכויות הרוכש עפ"י כל  אין .היו שיוי מהותי 1974- ), תשל"דמפרט

  דין.

  ם:באו הצדדים על החתו ולראיה

  

                                

  ר ו כ ש  ה                       החברה      


